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  תקציר
  רקע

חוק הניקוז וההגנה מפני רשויות הניקוז בישראל פועלות מתוקף שלושה חוקים עיקריים: 

; וחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה 1959 –; חוק המים, התשי"ט 1957 –תשי"ח השטפונות, 

. חוקים אלו מגדירים את סמכויות רשויות הניקוז ורשויות הנחלים הן בקביעת תוואי 1965 –

הנוף שבתחומי הנחל הנחל, הסדרתו וניקוזו, והן בסילוק מפגעי תברואה ושמירה על ערכי הטבע ו

כולם או מקצתם, עפ"י הנחיית השר  –וסביבתו. רשות ניקוז יכולה לבצע את תפקידי רשות הנחל 

בוצע עד היום בכל  – החלק הראשון, העוסק בקביעת תוואי הנחלים, הסדרתם וניקוזם הממונה.

ר רשויות הניקוז, אולם החלק העוסק בשמירת הטבע והנוף קיבל התייחסות משנית בסד

  העדיפויות עד לשנים האחרונות.

עם הבנת החשיבות לשמירת ערכי הטבע והנוף, והכוונה המוצהרת של המשרד לאיכות 

הסביבה להפיכת ערוצי הנחלים ממטרד למשאב, הוחל ברשויות הניקוז השונות בתהליך מובנה 

גישות מסמך ר והגנים, המתבטאת בהכנתשל קביעת מדיניות מוסכמת ומתואמת עם רשות הטבע 

מתכונת לעבודה משותפת ונוהל יהן, שיהווה סביבתית לפעולות תחזוקה של הערוצים שבתחומ

תוך שמירה על בתי גידול רגישים בנחלים ובתעלות תוך  ,מוסכם שיאפשר ביצוע פעולות ניקוז

  .הימנעות ככל האפשר מפגיעה בערכי טבע, נוף וסביבה

שחלקם  ,א תוספת הקצאות מים לנחליםללהדו"ח הנוכחי מבוסס על המצב הקיים בשטח, 

להולכה  משמשים םחלקו ,חקלאותלהם מי המעיינות של בגלל תפיסת חרבים במרבית השנה

לנחלי והקישון בראשם,  –הפכו הנחלים ברבות הימים,  ומי נקז מהשקיית שדות. ניקוז שפכיםלו

. החזון במקרה הרעבמקרה הטוב, או לתעלות ביוב  אכזב הזורמים רק בעקבות שיטפונות חורף

שצריך להנחות את מקבלי ההחלטות העוסקים בנושא זה הוא השבת המצב לקדמותו ככל הניתן, 

יחזרו להיות שבהם זרמו בעבר מי נביעות במשך כל השנה,  הניקוז של הקישוןאגן כך שנחלי 

 נחלים איתנים, עם כל הנובע מכך עבור הצומח והחי המגוונים והעשירים שאכלסו בעבר את

, ונחלי אכזב יחזרו להיות כאלו, מבלי שיקלטו לתוכם מי ביוב או מקורות המים וסביבותיהם

. פוטנציאל השיקום הוא גבוה לאורך מרבית קטעי הנחלים, כפי שמשתקף בקטעי הנחלים קולחין

ממעיינות שאינם מאוחזים, או במקומות שבהם  הבודדים המקבלים הקצאה קבועה של מים

. עם פיתוח כאשר אינם מעורבים במים ממקורות שאינם טבעיים –גבוהים מבצבצים מי תהום 

השבת מי מקורות מים חלופיים כגון התפלה ושימוש מושכל במי קולחין מושבים, יוכל חזון 

  לרווחת החי, הצומח והאדם. –להפוך למציאות המעיינות לנחלים 

  מטרת העבודה

והל מוסכם בין רשות הניקוז ורשות הטבע הכנת מסמך ומפה שיהוו מתכונת לעבודה משותפת ונ

והגנים, שיאפשר ביצוע פעולות תחזוקה, תוך שמירה על בתי גידול רגישים בנחלים ובתעלות 

של הערוצים בתחום התחזוקה של רשות ניקוז  –והימנעות מפגיעה בערכי טבע, נוף ומורשת 

ק"מ  112סקר אקולוגי של  העבודה הנוכחית מהווה שלב א' לסקר המלא, וכוללת ונחלים קישון.

 37- ו 2011-נסקרו בק"מ  75( ק"מ של ערוצים בתחומי אגן הניקוז של הקישון 859בלבד מתוך 

  .)2012-ק"מ נוספים נסקרו ב

עבודה זו נועדה לשמש כמחקר חלוץ (פיילוט), שבו ייבחנו דרכי העבודה בתחום האקולוגי 

שלב זה, תיבחן הרחבת הפרויקט לכל הערוצים והניקוזי, והאפשרות לשילוב ביניהן. לפי תוצאות 

הרלוונטיים של הקישון ויובליו שבתחום רשות ניקוז ונחלים קישון (שלב ב'). התוצר הסופי יהיה 
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מפת הסכמה שתכלול הגדרות לתחזוקה רצויה ומועדיה, בהתאם לערכיות האקולוגית של כל 

  ערוץ ורגישותו לפעולות תחזוקה.

  ממצאים

ב א') בוצעו הסקרים האקולוגיים: בוטניקה, עופות וחסרי חוליות גדולים במחקר החלוץ (של

נחלים  28 סה"כ נדגמו אגן ניקוז אינטגראלי בעמק יזרעאל. -(חח"ג), על מדגם של ערוצים בתת

 מקטעי 107-, שחולקו לק"מ של ערוצים באגן הקישון) 859(מתוך  ק"מ 112ותעלות ניקוז, לאורך 

ק"מ  37-ו 2011-נסקרו בק"מ  75( 2011-2012 קיץ-אביבב יים בוצעוהאקולוג יםסקרה .דיגום

ערוצים שמתבצעות : יוקטעים לדיגום המת החלוקבהשיקולים העיקריים . 2012-נוספים נסקרו ב

כזה בעתיד הנראה לעין, בהתחשב בחתך או שעשוי להיווצר בהם צורך  ,פעולות תחזוקה בהם

 יזרעאלקטעי ערוצים בעמק כך למשל, קרקע הגובלים. שימושי הובאורכי השיפוע גדות הנחל, ב

נחלים שממערב ה יקטעים לדיגום, בעוד שערוצמב נכללו בתווך חקלאי אינטנסיבי הנמצאים

לא סביר שיתבצעו פעולות תחזוקה בעתיד  הםאשר בו, שמתחתרים ברמות מנשה 66לכביש 

הסקרים  ש כגבוהה ביותר.תוגדר מרא םקטעים לדיגום, וערכיותמב ולא נכלל –הנראה לעין 

  .לפני שבוצעו בהם עבודות התחזוקה של אותה שנהככל הניתן נערכו 

  סקר בוטאני

ם צמחי מיני 85מינים שזוהו רק ברמת הסוג.  15מיני צמחים, ועוד  312בסקר הבוטאני תועדו 

תי מינים של בתי גידול לחים רודרלים, ומין אחד של ב 14משתייכים לבתי גידול לחים, מהם 

המוגדרים גם כמינים  7מהם (נדירים מוגדרים כ מיני צמחים 20 גידול לחים באדמות כבדות.

), ושאר RPמינים נדירים RR ,(5 )מינים הם נדירים מאד ( 3): אדומים הנמצאים בסכנת הכחדה

שנתיים, -שנתיים או רב-מרבית המינים הנדירים הם עשבוניים חד .)Rנדירים למדי ( –המינים  13

מיני הצמחים של בתי גידול  85פיינים בתי גידול לחים או בתי גידול של אדמות כבדות. מבין ומא

מינים הם נדירים מאד (אחד מהם הוא גם מין  2מינים שהם צמחי מים צפים;  2לחים, נמצאו 

מבין המינים של בתי גידול לחים הם  6מינים נדירים למדי.  6מינים הם נדירים; ועוד  2אדום); 

  .מיני צמחים פולשים) 48(סה"כ תועדו בסקר  ם פולשיםמיני

קטעים בדרגת  13קטעים בדרגת הערכיות הנמוכה ביותר,  2במדד נדירות הצמחים דורגו 

קטעים  68- קטעים בדרגת ערכיות גבוהה, ו 20קטעים בדרגת ערכיות בינונית,  4ערכיות נמוכה, 

קטעים בדרגת הערכיות הנמוכה  3דורגו  במדד הצמחייה ההידרופילית בדרגת הערכיות המירבית.

קטעים בדרגת  35קטעים בדרגת ערכיות בינונית,  32קטעים בדרגת ערכיות נמוכה,  18ביותר, 

  קטעים בדרגת הערכיות המירבית. 19-ערכיות גבוהה, ו

  אקולוגי (מיקרופאונה)- סקר הידרו

 שנמצאו בהם מיםמייצגים  אתרי דיגום 26נדגמו חח"ג)  –(מיקרופאונה אקולוגי -בסקר ההידרו

תחנות לאורך  5תחנות דגימה לאורך נחל הקישון,  6 ):2012- אתרים ב 16- ו 2011אתרים בשנת  10(

 2תחנות בנחל גדעון,  2תחנות בנחל עדשים,  2תחנות לאורך תעלת מערב עפולה,  4נחל גלבוע, 

 .14א.מ. ובתעלה 12תעלה , ותחנה אחת בנחל עוז, בנחל הקייני, בנחל מיסקע, ב11תחנות בתעלה 

) חרקים, כצפוי 83%ברובם המוחלט ( ,טקסונים של חסרי חוליות 35בסקר בסך הכול נמצאו 

מאסופות של חסרי חוליות במקווי מים מתוקים. תולעים טבעתיות, רכיכות וסרטנים היוו את 

נקבעה אקולוגית בתחנות הסקר הידרוהערכיות ה כל קבוצה).מיתר הטקסונים (שני טקסונים 

  .וציין רגישות החברה עושר טקסונים כללי, עושר טקסונים רגישים :בעזרת שלושה מדדי חברה

חברת חסרי החוליות בכל המקטעים שנבדקו מאופיינת בעיקר בטקסונים בעלי יכולת ניידות 
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טקסונים אתרים בלתי יציבים מבחינה הידרולוגית. מחדש לנטוש ולאכלס  שיכוליםגבוהה, 

או  דועים כבעלי עמידות גבוהה לזיהוםם לשרוד תקופות ממושכות של יובש. חלקם יאחרים יכולי

מליחות גבוהה, ואחרים רגישים יותר לתנאי בית הגידול ודורשים רמות מליחות נמוכות ומים 

בתחנות אחדות (נחל מיסקע, נחל עוז, תעלה  לשם קיומם. או תשתית קשה וזרימה באיכות גבוהה

מתקיים רק במים נקיים עשירים  וחלקם ,רגישים לזיהום אורגאניהונים א.מ.) נמצאו טקס 12

אלו, שבהם גם מתקיימות ערוצים של יחסית ממצא שמעיד על האיכות הגבוהה  – בצומח טבול

להוות גרעיני אכלוס מחדש עם  נעדרים כיום מנחל הקישון, ויכולותאוכלוסיות של חסרי חוליות ש

בעלי חשיבות גבוהה לשימור ללא התערבות: נחל עוז, נחל שנמצאו כערוצים ה .שיקום הנחל

מופרים אך בעלי פוטנציאל שיקום: נחל הקייני, נחל שנמצאו כערוצים  א.מ. 12תעלה ומיסקע 

נחל גדעון במורד מעין טרבנת. ערוצים שאינם בעלי חשיבות גבוהה ועדשים, תעלת מערב עפולה 

 14דעון במעלה מעין טרבנת, נחל גלבוע, תעלה לשימור: מקטעי הקישון בתחום סקר זה, נחל ג

  .ניתן היה לדגום אותםולא  –שאר הערוצים נמצאו יבשים/לחים ללא מים  .11תעלה ו

  סקר זואולוגי (מקרופאונה)

הסקר הזואולוגי התבסס על סקר עופות שנערך לאורך כל הערוצים שנבחרו לדיגום בשלב א', 

 136במאגר המידע של רט"ג מתועדות  רט"ג וחלה"ט. שלעל חולייתנים מידע הומנתוני מאגרי 

רק ארבעה מינים מהם  ),1982-2011בין השנים ( מיני יונקים בתחום הסקר 24תצפיות על 

), LC), נמייה (NTמשתמשים בערוצי הנחלים ובגדותיהם כבית הגידול העיקרי שלהם: חדף מצוי (

ים אחרים יכולים למצוא בגדות הערוצים מינים יבשתי ) ונוטרייה (מין פולש).VUחתול ביצות (

כמקום מפלט בזמן עיבוד השדות, או כמסדרון מעבר בין שטחים טבעיים. בסקרי הלוטרות 

) שני 2008-2010שמבצע מרכז יונקים של החלה"ט מדי שנה, תועדו בתחום הסקר (בין השנים 

ל עדשים מצפון למאגרי אתרים פעילים: ערוץ נחל הקישון מזרחית לשדה התעופה, ומורד ערוץ נח

  מעלה הקישון.

בין השנים ( בתחום הסקר מיני עופות 120תצפיות על  607מתועדות במאגר המידע של רט"ג 

מינים המקיימים תלות מלאה או חלקית בבית הגידול הלח או בסבך  74מתוכם  ),1981-2011

מינים נמצאים בסכנת  RE ;(2מינים נכחדו כמקננים בישראל ( 6המינים הללו,  74הגדות. מתוך 

מינים בקטגוריית "עתידו בסכנה"  EN ;(2מין אחד נמצא בסכנת הכחדה (); CRהכחדה חמורה (

)VU מינים נמצאים בסיכון נמוך להכחדה ( 12); ועודNT .( בסקר העופות שנערך לאורך הערוצים

חלקית בבית  מינים המקיימים תלות מלאה או 36מיני עופות, מהם  63תועדו שנבחרו בשלב א', 

מינים  RE ;(3מינים אלו, מין אחד נכחד כמקנן בישראל ( 36הגידול הלח או בסבך הגדות. מתוך 

מינים נמצאים  10); ועוד VUמינים בקטגוריית "עתידו בסכנה" CR ;(3 )בסכנת הכחדה חמורה (

  ).NTבסיכון נמוך להכחדה (

של  60-70 -רביתן משנות ה, ומבלבדבדגים תצפיות  7במאגר המידע של רט"ג מתועדות 

תצפיות בלבד, מרביתן מסקר המעיינות  6המאה העשרים. גם תיעוד הדוחיים חלקי ביותר, עם 

מיני דוחיים בלבד. תיעוד הזוחלים גם הוא חלקי  2ע"י יובל סבר. מתועדים  2005שבוצע בשנת 

צב ביצות וצב רך,  מינים בלבד קשורים לבית הגידול הלח: 2תצפיות בלבד, כאשר  28ביותר, עם 

  של המאה העשרים. 70-תצפיות בלבד, מרביתן משנות ה 17מהם 

הצב הרך עובר  שני מיני דגל מתועדים במאגרי המידע של רט"ג וחלה"ט: צב רך ולוטרה.

תהליך השבה לטבע ואישוש אוכלוסייתו בנחל הקישון ע"י העתקת פרטים בוגרים, אבקועים 
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, ומתבצעים סקרים שנתיים לאיתור קינים לאורך הקישון. וקינים משמורת החולה אל הקישון

  לגבי הלוטרה לא ננקטים בשלב זה צעדי ממשק, ומתבצע ניטור בלבד.

קטעים בערכיות גבוהה,  30קטעים בערכיות בינונית,  35דורגו מדד מקרופאונה הידרופילית ב

נונית עבור החולייתנים קטעים בערכיות מירבית. לא נמצאו קטעים בעלי ערכיות נמוכה מבי 41- ו

קטעים בעלי פוטנציאל לקיום  19קטעים ללא מיני דגל,  71דורגו מדד מיני הדגל ההידרופיליים. ב

  קטעים שבהם עדויות לקיום מין דגל אחד לפחות.   16-מין דגל אחד לפחות, ו

  סיכום הממצאים האקולוגיים

האנושית שעברו הערוצים  מסיכום הממצאים עולה כי קיים קשר ברור בין רמת ההתערבות

ערוצים, כמו גם פעילות התחזוקה האינטנסיבית  שעברוהסדרה ברור שה. ערכיותם האקולוגיתל

ככל שההתערבות  –הם. כפועל יוצא מכך לירידה בערכיות האקולוגית של והביא ,שניםבמשך 

ים הללו. כך תעלה הערכיות האקולוגית גם בקטע –בעתיד תהיה קטנה יותר ואינטנסיבית פחות 

: ככל שהנחל נקי יותר דרגת הערכיותאיכות המים ל בנוסף, נמצא גם קשר הדוק ולא מפתיע בין

, כך עולה מספר המינים, ומתרבים המינים הרגישים וככל שזרימת המים בו רבה יותר מזיהום

נמצאו  –כך, הנחלים בהם מתקיימת זרימת מים טבעית שמקורה במעיינות  יותר לתנאי עקה.

י הערכיות הגבוהה ביותר, והערוצים שנמצאו כבעלי הערכיות האקולוגית הנמוכה ביותר הם כבעל

  אלו אשר סובלים מזיהום מתמשך וקבוע של מי ביוב/מי קולחין המטוהרים בדרגות שונות.

  תהליך העבודה

שבתחום העבודה, כאשר לכל קטע מוגדרות  חלוקה לקטעים של ערוצי הנחלים והתעלות .1

 על פי ממצאי הסקר בשטח. ת האקולוגית והרגישות הנופיתהערכיודרגות 

של כל אחד מקטעי הערוצים על פי המאפיינים ההידרולוגיים של כל  הגדרת הרגישות לניקוז .2

 קטע.

  הכוללות את כל הנחלים והתעלות שבתחום העבודה: מפות שלושהכנת  .3

 ).1המסכמת את ממצאי הסקר האקולוגי (מפה  מפת ערכיות אקולוגית .א

 ).2המסכמת את ממצאי הסקר הנופי (מפה  ת רגישות נופיתמפ .ב

 ).3המסכמת את צרכי הניקוז (מפה  מפת רגישות לניקוז .ג

 .ריסוס. ג. עבודות עפר.  ב. כיסוחהנדרשות: א.  הגדרת פעולות התחזוקה .4

לנחלים ולתעלות בהתאם לערכיותם האקולוגית ורגישותם הנופית, דרגות תחזוקה  5הגדרת  .5

תם לניקוז. לכל דרגת תחזוקה נקבע צבע מייצג, המדגיש באופן ברור על גבי ולמידת רגישו

 מפת ההסכמה מהי דרגת התחזוקה המוגדרת לאותו קטע אפיק ומהו מועד ביצועה.

 .הגדרת פעולות התחזוקה לביצוע בכל דרגת תחזוקה .6

 המפות בתום תהליך ההתדיינות הוא לוששיתקבל משהתוצר הסופי  :תחזוקהמפת הסכמה ל .7

שתהיה מקובלת על רשות הניקוז ועל רשות הטבע והגנים, ותהיה  תחזוקהמפת הסכמה ל

הוכנה , 4(מפה  המפה המנחה לצורך יישום מדיניות תחזוקת הנחלים בתחומי רשות הניקוז

 .)מפה מוצעת כטיוטה לדיון

הנחל הוא מערכת דינאמית והערכיות האקולוגית וצרכי הניקוז יכולים  :עדכון העבודה .8

גם פוטנציאל הערכיות האקולוגית שאותו לא ניתן להעריך כיאות  –שתנות, ובהתאם לה

אם בשל עבודות הסדרה שונות, ואם בשל שינוי המצב בשטח.  ,בהתאם למצב הקיים בלבד

  .עדכון אחת לחמש שנים תעבור הסכמהמפת השלפיכך, הוגדר 
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  שלב א' – קישוןרשות ניקוז ונחלים : מפת ערכיות אקולוגית בנחלי 1מפה 

   



 

- 8 - 

  שלב א' –בנחלי רשות ניקוז ונחלים קישון  נופיתמפת רגישות  :2מפה 
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  מבוא .1
וי, הצר רגישותם הגבוהה של נחלים לפגיעות סביבתיות נובעת מאופיים הגיאומטרי הקו

והמסועף, הגורם לכך שהיחס בין היקף המערכת (דרכו נכנסות למערכת הנחל השפעות מהסביבה 

היבשתית, למשל חומרי דישון או מזהמים) לבין שטח או נפח המערכת (בו מוטמעות השפעות 

גבוה ביותר. באופן זה, שטח המגע בין הסביבה היבשתית לנחל גבוה ביותר  –הסביבה היבשתית) 

ואה למערכות אקווטיות אחרות (למשל, אגמים ומאגרים). תכונות ייחודיות אלו מגבירות בהשו

את רגישותם ופגיעותם האקולוגית של הנחלים, אך גם מקנות להם יכולת שיקום טבעי מהירה 

  .)2010; אוזן, 2004; קפלן, 2003(שחם וחובריו,  יחסית לאחר הסרת המפגע

ת מהפכה אמיתית. אם עד לפני שנים אחדות הייתה נחלי ישראל עוברים בשנים האחרונו

כאל מובלי מים לשימושי האדם מחד (תפיסת מי מקור,  –ההתייחסות אל הנחלים בהיבט הצר 

הטיית ולכידת המים הזורמים בנחל, לכידת זרימות שיטפוניות וכו'), או כאמצעי להרחקת מים 

פונות, נגר חקלאי וכו'), הולכת ומתגבשת שאין להם שימוש מאידך (ביוב, מי בריכות דגים, מי שיט

בארץ ההבנה כי יש להתייחס אל הנחלים בהיבט רחב יותר, הכולל בתוכו את מכלול התפקודים 

המשתלב בסביבתו, על  –השונים של הנחל כאלמנט נופי טבעי, רציף, דינאמי ומגוון בזמן ובמרחב 

רד מאגן הניקוז של הנחל (שחם מגוון שימושי הקרקע ותצורות הנוף המהווים חלק בלתי נפ

). כך, 2012; סקוטלסקי ופרלמוטר, 2010; אוזן, 2008; פרלמוטר, 2004; קפלן, 2003וחובריו, 

הופכת לנחלת הכלל ההכרה כי נחלי ישראל יכולים להפוך ממפגע למשאב טבע ייחודי המשרת את 

  צרכי הסביבה הטבעית, בד בבד עם צרכי החברה והכלכלה.

היא תוצאה של פיתוח הארץ,  צנו בעשורים האחרוניםהגידול הלחים מנופי ארהיעלמות בתי 

-ים, תפיסת מעיינות, הנמכת מפלסי אקוות מיייבוש הביצות, הטיית הזרימה וניקוז מי הנחל

במצב חמור זה, והכשרת שטחים לעיבוד חקלאי ולפיתוח מסוגים שונים.  ),אקוויפריםהתהום (

לנציבות המים בדרישה לעגן כמויות מים לשמירת  70-שנות הפנתה רשות שמורות הטבע בסוף 

טבע בנחלים בדרך של הקצאות מים כחוק. במהלך השנים שחלפו מאז, הושגו הקצאות מים 

לחלק מהנחלים, אשר בעזרתן מתקיים רצף זרימת מים שפירים בקטעים מסוימים. מקור המים 

ברמות שונות במכוני הטיהור  תהום שאובים, מים שעברו תהליכי טיהור-הוא לעתים מי

האזוריים, או מי בריכות דגים שטופלו בטרם שוחררו לנחל. מעטים המקרים שבהם מתאפשרת 

זרימת בסיס שמקורה במי המעיינות המקוריים שהזינו בעבר את אותם נחלים. אמנם הנחלים לא 

מה של -יפורחזרו להיות אותם נחלי איתן כפי שהיו בעבר, אך הישג הקצאות המים הביא לש

המצב הקודם, ולמניעת התייבשות מוחלטת של הנחלים. הקצאות אלו גם מבטיחות כי הזרימות 

הפעילות  –השיטפוניות יימשכו בנחלים למלוא אורכם, ובכך מובטחת, ולו באופן חלקי 

; סקוטלסקי ופרלמוטר, 2010; אוזן, 2004; קפלן, 2003(שחם וחובריו,  הגיאומורפולוגית שלהם

2012(.  

בישראל, הממוקמת על גבול המדבר, ישנה חשיבות אקולוגית בקנה מידה עולמי לשימור בתי 

הגידול הלחים, המהווים מקום מחייה לבעלי חיים וצמחייה ייחודיים. לנופי מים טבעיים יש גם 

ערך חברתי וכלכלי רב. אתרי המים בישראל מבוקשים מאד ע"י הציבור הרחב, המבקש לנפוש 

יים, על גדות הנחלים וליד מקווי המים. מסמך המדיניות ועקרונות התכנון לנחלי בגנים הלאומ

) הגדיר את העקרונות המנחים את תכנון, 2004ישראל שהוציא המשרד לאיכות הסביבה (קפלן, 

ביצוע וניהול המדיניות הארצית לשיקום הנחלים, תוך שילובה בתכניות המתאר הלאומיות. אחד 

הוגדרו הוא סיווג ערוצי הנחלים על פי חשיבותם האקולוגית, הן בהיבטי מהעקרונות החשובים ש
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השמירה על המגוון הביולוגי בנחל ובסביבתו, והן בתפקוד ערוצי הנחל כמסדרונות מעבר 

אקולוגיים לתנועת בעלי חיים וצמחים, המשתלבים במערכת הארצית כצירים מרכזיים המחברים 

לעקרונות אלו, עוסקת עבודה זו בהגדרת קריטריונים בין השטחים הפתוחים במרחב. בהתאם 

לתחזוקת נחלים שיענו על צרכי הניקוז, תוך מזעור הפגיעה בתפקודם האקולוגי והנופי של 

  הנחלים שבאחריות רשות ניקוז ונחלים קישון.

במורד הקישון, לקראת השפך, שוכן מכלול תעשייתי, תחבורתי ועירוני גדול של מטרופולין 

לול זה הוא בעל רגישות מיוחדת להצפות, שעלולות לגרום נזק רב בנפש וברכוש. עם חיפה. מכ

זאת, לאורך הקישון ויובליו ישנם גם ערכי טבע ונוף משמעותיים, שחלקם נחקרו ופורסמו, 

וחלקם אינם מתועדים היטב. חלקים גדולים של הנחל ויובליו, במיוחד בעמקים החקלאיים 

וסדרו הנדסית והפכו לתעלות ניקוז. גם תעלות אלו, וגם חלקים הנרחבים של עמק יזרעאל, ה

אחרים של הנחל ששומרים על מאפיינים טבעיים יותר, עוברים פעולות תחזוקה (כיסוח צמחיית 

שלוש - הגדות והוצאת סחף) בתדירות משתנה: ישנם קטעים שמתוחזקים באופן קבוע פעמיים

רק לפי דרישה, וישנם גם קטעים שאינם  –ם בשנה, קטעים אחרים מתוחזקים אחת למספר שני

 – מתוחזקים כלל. הקטעים שאינם מתוחזקים, דוגמת מעלה נחל הקיני ונחל השופט

, מקיימים מערכת אקולוגית עשירה ומגוונת. האזור 66ממקורותיהם ברמות מנשה ועד כביש 

וכנן להשתלב מתשסוכר את הקישון,  "הראש"ועד למפל עם הרשות הפלסטינית שמגדר ההפרדה 

  עירוני שישתרע משני צידי הגדר.-כחלק מפארק אקולוגי

פעולות ההסדרה והתחזוקה נועדו לשפר את תפקודם של נחל הקישון ויובליו כערוצי ניקוז, 

אך יש להן גם השפעה רבה על תפקודם כמערכות אקולוגיות חשובות ומרכזיות, בבית גידול 

-ראל. לכן, ישנה חשיבות גדולה לניהול ממשקי רבייחודי ומצומצם בהיקפו בתנאי מדינת יש

תפקודי של מערכות הנחלים. לצורך זה הוכן מסמך הרגישות הסביבתית של הערוצים, -מימדי ורב

שיהיה בסיס לדיון בין גורמי הממשק השונים אודות תחזוקת הערוצים, באזור שנמצא בתחום 

מהווה שלב א' לסקר המלא, וכולל סקר האחריות של רשות ניקוז ונחלים קישון. המסמך הנוכחי 

-נסקרו בק"מ  75( ק"מ של ערוצים בתחומי אגן הניקוז 859ק"מ בלבד מתוך  112אקולוגי של 

 שבו ייבחנו. עבודה זו נועדה לשמש כמחקר חלוץ (פיילוט), )2012-ק"מ נוספים נסקרו ב 37-ו 2011

, תיבחן לפי תוצאות שלב זה. ביניהן, והאפשרות לשילוב דרכי העבודה בתחום האקולוגי והניקוזי

הניקוז  רשותשון ויובליו שבתחום לכל הערוצים הרלוונטיים של הקי (שלב ב')הרחבת הפרויקט 

  .והנחלים

  היבטים הידרולוגיים – אגן הניקוז של הקישון  1.1
  

ים שבהם. שטח אגן נחל הקישון הוא אחד הנחלים הגדולים והחשובים בישראל ובין המורכב

חלק קטן במעלה אגן הניקוז, קמ"ר.  1,073 -נחלי החוף, כבין השני בגודלו מ שלו הוא הניקוז

- (הקישון נקרא שם: נהר אל באזור ג'נין, נמצא מעבר לגדר ההפרדה עם הרשות הפלסטינית

ק"מ, דרך עמק  70 -לאורך כוהוא זורם ג'נין בצפון השומרון, בקרבת הקישון מוצא . מקטע)

שפרעם) ועמק זבולון, עד יציאתו -(המעבר הצר בין הכרמל לגבעות אלונים יזרעאל, מפער הקישון

הם הנחלים: יובליו העיקריים המנקזים מצפון את הרי הגליל התחתון במפרץ חיפה. התיכון לים 

את , היובלים העיקריים המנקזים ; ממערבצבי, נהלל, בית לחם, ציפורי וגדורה ,עדשים, מזרע

הקיני, מגידו, דורך, מדרך, משמר, גחר, קרת, יקנעם  הם הנחלים: הכרמל ורמות מנשהמורדות 

את מורדות הרי השומרון והגלבוע (דרך עמק דותן), הם היובלים המנקזים  –ויגור; ומדרום 

המנקז את בקעת בית  –הם נחל ציפורי ביובלי הקישון החשובים ש .זיבדון, תענך ועוזהנחלים: 
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; זס"ק 2001(ברנדייס,   ערב הרי שפרעם ואזור קרית ביאליקהמנקז את מ – ונחל הגדורה ,נטופה

  :)2008(זס"ק ודרור,  אגן ההיקוות מתחלק לארבעה תחומי התנקזות עיקריים .)2008ודרור, 

: תחומי ההיקוות של בקעת בית נטופה, נחל ציפורי, נחלי שפרעם, נחל הגדורה האגן הצפוני •

 ומורד הקישון.

 מתנקז למאגר ברוך.: התחום האגן הקישון העליון •

. אזור זה (ג'למה) : תחום ההיקוות שבמורד מאגר ברוך עד צומת העמקיםאגן הקישון התיכון •

 .2% -מתאפיין בשיפוע אורכי מתון של כ

: תוואי הנחל העובר בעמק זבולון ומצטיין בשיפועים אורכיים נמוכים אגן הקישון התחתון •

  ).0-1%מאוד (

הוא גרבן (בקע), המורכב  רי באגן הניקוז של הקישון,, שמהווה מרכיב עיקעמק יזרעאל

-צפון–מזרח-פחם, רמות מנשה והכרמל, שכיוונה דרום- אל-םוממערכת שבירה מדרום של א

ק"מ. בצפון מוגבל עמק  2-3מ' ויותר, ומרכיב אופקי של  1,000מערב, והיא בעלת מרכיב אנכי של 

אלונים, שהן קער (סינקלינה) –ת קרית טבעוןיזרעאל על ידי מערכת ההעתקים של הרי נצרת וגבעו

הממשיך את קער רמות מנשה. בקעת כסולות, גרבן המהווה המשכו של עמק יזרעאל, נמצאת בין 

גבעת המורה להרי נצרת. נחל הקישון פרץ דרך בתפר שבין שבר הכרמל לגבעות קרית טבעון 

, לאורך שבר הכרמל מערב-ן צפוןהניקוז הטבעי של הנחל מוסט לכיוו (מפער הקישון), כאשר בסיס

נחל הקישון זורם דרך עמק יזרעאל ועמק זבולון, שבו מתקיימת תזוזה אופקית שמאלית. 

המהווים את החלק שממערב לקו פרשת המים הארצי, ברצף עמקים החוצים את ישראל מבקעת 

כרמל. הירדן במזרח למישור חוף עכו במערב, ומפרידים בין הרי הגליל לרכסי השומרון וה

-תק כסעיף של הבקע הסורירצועה ששקעה בין קווי הע –העמקים הם פרוזדור טקטוני מובהק 

  אפריקאי.

קו פרשת המים הארצי הרדוד שבין קיבוץ יזרעאל, דרך עפולה ועד לאיכסאל, חוצה בין אגן 

הקישון המתנקז מערבה לים התיכון, לאגני נחל חרוד ונחל תבור המתנקזים מזרחה לכנרת. קו 

(בוכמן  ונטמע במישורים החקלאיים הנרחבים שבעמקיםאינו ניכר בשטח, כמעט שפרשת המים 

ואלו המתנקזים  (חרוד, תבור ויובליהם) מעלות הנחלים המתנקזים מזרחה. בשל כך, )2001וגל, 

 היחידרוחבי האקולוגי הכמסדרון (הקישון ויובליו), מהווים רצף טופוגרפי אחיד המשמש מערבה 

כך למשל, המרחק בין  בין מערכת נחלי הירדן למערכת נחלי החוף. –ל בתי גידול לחים בישראל ש

 12.5-התצפיות הסמוכות ביותר של סימני פעילות של לוטרה שמשני צידי קו פרשת המים הוא כ

, הנמצא בארץ בסכנת הכחדה חמורה )5(ראה מפה  זהנדיר בתחום מרחק התנועה של מין  –ק"מ 

קו פרשת בעמק זבולון,  –מצפון לו אגן הקישון לאגן נחל הנעמן שגם בין . )2011(דולב וחובריו, 

(קו פרשת המים עובר בקרבת  והוא שטוח מאד ונטמע בשטחים החקלאיים שמשני צידיהמים 

 , ואז הופך לברור יותר בעליהצומת אבליים – 781כביש  –צומת גלעם  – 7911התוואי של כביש 

 איתניםהנחלים שני ההקישון והנעמן,  –. בהיות שני הנחלים ם)לגבעות שפרעמעמק זבולון 

בין שני לקישוריות  גבוהה פוטנציאלעובדה זו חשיבות רבה, בל יש, היחידים כיום מצפון לכרמל

 המסתמכים על בית הגידול האקוואטי לקיומם.עבור בעלי חיים  –כמסדרון אקולוגי אגני הניקוז 

תר של סימני פעילות של לוטרה שמשני צידי קו פרשת המים המרחק בין התצפיות הסמוכות ביו

  .)5; ראה מפה 2011(דולב וחובריו,  ק"מ 11-הוא כבאזור זה 
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  ).2011"ג, על רקע מסדרונות אקולוגיים ארציים (רט), 2011(דולב וחובריו,  2010-2008סימני פעילות של לוטרות באגן הניקוז של הקישון בשנים : 5מפה 
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  נחלקת לשני חלקים:הקישון זרימת המים בנחל 

, שקיימת בו כיום מעל למאגר כפר ברוך. הנחל בקטע זה הוא נחל אכזב – הקישון העליון •

 .וזרימת ביוב המגיעה מאזור ג'נין שמעבר לקו הירוקמי ניקוז חקלאי זרימה של מי גאויות, 

 רוך. הנחל בקטעים אלו היה ועודנו נחל איתןבכפר במורד מאגר  – התיכון והתחתון הקישון •

 .)2010(דרור, 

גם באחדים מיובלי הקישון זורמים מים לאורך כל השנה. בחלקם לא מתקיימת זרימה בקיץ  •

ובסתיו, אך נשמרת לחות גבוהה בקרקע המאפשרת קיום בית גידול לח גם בהיעדר מים 

 זורמים.

ועד לכניסת נחל  ,בשומרוןשך לג'נין בסמוהקישון  שממקורותקטע כ מוגדר הנחלמעלה 

ק"מ. קווי הרום  63 -. אורכו של קטע זה הוא כהתיכון ל היםנחל אק"מ לפני שפך ה 7 -ציפורי, כ

 גדר ההפרדהבמורד הנחל מ כקילומטרשנמצא ( "מפל הראש"+ מ' באזור 100יורדים מגובה של 

. השיפוע הממוצע (ג'למה) עמקים+ מ' בצומת ה10), ועד לגובה של בין ישראל לרשות הפלסטינית

ק"מ אורך). מעלה הנחל מחולק  63מ' גובה על  90בלבד ( -0.14% - של הנחל בקטע זה הוא כ

  :)2001(ברנדייס,  לקטעי משנה

 .ק"מ 18 -קטע טבעי באורך של כ: מאזור ג'נין ועד למפל הראש •

 .ק"מ 14 - של כ קטע מוסדר בתעלה בין שדות חקלאיים באורך: ממפל הראש ועד לאגם ברוך •

 .ק"מ 4 -קטע בלב שטח פתוח טבעי המוצף בחורף, באורך של כ: אגם ברוך •

 .ק"מ 12 - קטע מוסדר ברובו באורך של כ: מאגם ברוך עד לתל קשיש •

קטע טבעי בעמק הצר שבין גבעות : (ג'למה) מתל קשיש ועד צומת העמקים –מפער הקישון  •

 .ק"מ 4 -טבעון לכרמל, באורך של כ

 ק"מ. 8 -קטע טבעי ומפותל ברובו, באורך של כ: יסת נחל ציפוריקים ועד לכנמצומת העמ •

שמכניסת נחל ציפורי לקישון ועד לשפך הקישון  הים (אסטואר)- לשוןמוגדר כקטע  מורד הנחל

הם מושפעים מהגאות לכן גובה פני הים, וכהם  קישוןלים. בכניסת נחל ציפורי, גובה פני מי ה

 חדירת מי היםס"מ, ול± 30וי מפלס המים פעמיים ביממה במשרעת של שינהגורמת ל ,והשפל בים

בשפכו של הקישון לים ממוקם נמל הדייג המשמש כלי שייט ק"מ מהשפך.  7 -של כ מרחקל עד

ק"מ פנימה משפת הים הטבעית.  1 -ימיים קטנים, כך שלמעשה אפיק הנחל הנוכחי מתחיל כ

עית הנחל נמוכה ממפלס פני הים. הקרקעית מגיעה במעלה נמל הדייג הנחל הועמק והורחב, וקרק

  .)2008; זס"ק ודרור, 2001רנדייס, ב( ק"מ במעלה נמל הדייג 7-8 -למפלס פני הים כ

בשל מיקומו הגיאוגרפי והטופוגרפיה שלו, מתאפיין אגן הניקוז של הקישון באירועי גשם 

ר ענן"), בשיפועים חדים מקריים בעוצמות גבוהות באזורים מצומצמים ובפרק זמן קצר ("שב

(הכרמל, רמות מנשה, הרי השומרון, המגיעים מההרים הסובבים את אגן הניקוז במעלות הנחלים 

בעמק יזרעאל  –הגלבוע, גבעת המורה, הרי נצרת וגבעות טבעון), ובשיפועים קטנים מאד במורד 

ת לסחיפה. אירועי חרסיתיות חשופות לא יציבות הנתונואלוביאליות ובעמק זבולון, ובקרקעות 

מק"ש במורד  380גשם אלו גורמים להתרחשות שיטפונות המאופיינים בספיקות סגוליות גבוהות (

), באחוזים גבוהים של נגר עילי מכלל עובי הגשם, 2001; ברנדייס, 1990-91הקישון בשיטפונות 

 המים ובסחף רב הגורם לשחיקת הקרקע במעלות הנחלים, לסתימת מערכות הניקוז ומעבירי

מ"ק סדימנט נסחפים מדי שנה ממעלה אגן  40,000-90,000( במורדות הנחלים, ולהצפות חמורות
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עם זאת, לשיטפונות בעוצמה גבוהה חשיבות רבה ). 2001הניקוז ושוקעים במורד; ברנדייס, 

במערכת האקולוגית של הנחלים, מכיוון שהם פותחים את אפיקי הנחלים מסבך צמחיית הגדות, 

ת הנחל ממשקעי סחף המדרונות, ומאפשרים למערכת הצומח באפיקים להשתקם, מנקים א

  ולבריכות המים להתנקות, לרענן ולחדש את אוכלוסיות החי והצומח שבהן.

ברוב אורכו של הקישון זורמים המים באופן חופשי בזרימה גרוויטציונית, ללא מכשולים 

ימת המים איטית. במספר מקומות ישנם מהירות זר –במורד, ובשל השיפוע המתון מאד בעמקים 

סכרונים או מפלונים (חלקם טבעיים וחלקם מלאכותיים), היוצרים מופע של בריכות במעלה, 

וזרימה בעלת אופי של מפל קטן במורד. יוצא דופן בהקשר זה הוא אזור אגם ברוך, שם הוקם 

טין את עוצמת הגאויות הקמטרתו הייתה לשניתן לשלוט על פתיחתו וסגירתו, וסכר  1953בשנת 

דונם, ונפח האיגום  3,000 -שטח האגם המלא היה כ. הזורמות בנחל ולאגם את מי זרימות החורף

למ"ק. מ 8 -מלמ"ק, אך בשל הצטברות סחף ירד במשך הזמן נפח האיגום עד ל 10המקורי היה 

ונופש, אך גם ה של עמק יזרעאל, לויסות שיטפונות ולמטרות פנאי האגם שימש לתפעול מי ההשקי

גרם לשינוי התפלגות הספיקות השנתיות במורד, לעליית בסיס הניקוז של עמק יזרעאל, ולהחרפת 

במבנה הסכר  1996בוצע שינוי בשנת , זו הטיפול בבעיהבמסגרת בעיית המלחת הקרקעות בעמק. 

בסיס יובש. ניקוז העמק השתפר, והביא לזרימת  האגםוהמאגר, כך ששונה משטר הזרימה בנחל ו

בעת שיטפון, נתפסים המים ע"י חברת מלמ"ק/שנה בזרימה ישירה אל מורד הקישון.  2.5 -של כ

השאיבה מופסקת בהתאם לעלייה במליחות המים ו מקורות, ששואבת את המים למאגר צד,

בעמק כי לאורך השנים תהיה ירידה במליחות של מי הנקז  צפוי שינויים אלו,בעקבות הנשאבים. 

). תכנית לשיקום אקולוגי של בתי הגידול הלחים 2011; דרור, 2008; זס"ק ודרור, 2001(ברנדייס, 

מתבצעת כיום ע"י רשות ניקוז  –והחורש בסביבת הבתה העשבונית והאחו באזור האגם הישן 

  .)2009(סבר,  ונחלים קישון

רב מע-בצפון מ"מ 700 -בין כ נעההניקוז של הקישון כמות הגשם השנתית הממוצעת באגן 

 ,מזרח (הגלבוע). בהרי נצרת והגליל שבצפון-בדרום מ"מ 450 -עד כו ,האגן (הכרמל ורמות מנשה)

מקורות המים המזינים את הנחל הם מגוונים: נביעות . גשם מ"מ 600 -השנתי גבוה מהממוצע 

והה; מי ניקוז של שלהם חשיבות אקולוגית גב –לאורך הנחל ויובליו קטנות של מי מקור שפירים 

זורמים וחלקם  ,מוזרמים אל הנחל ואל תעלות הניקוז בצינורותטחים חקלאיים שחלקם ש

מי בריכות גלישות ואיבודי מים מהמאגרים הרבים הפזורים באגן הניקוז; אליהם באופן טבעי; 

נפחי . של מי גשמיםעילי ; וזרימות נגר מי קולחין ושפכים שמגיעים ממקורות שוניםדגים; 

ל המקורות יחד (זרימות בסיס וזרימות שיטפונות יחד), בניכוי כמויות הזרימה השנתיים מכ

-1972, )ג'למה( המים המנוצלות או אובדות בדרך (נתוני השירות ההידרולוגי מתחנת "המחצבה"

מלמ"ק/שנה  4.0 -היו כ שנמדדו באותן שניםנפח זרימות הבסיס . 1) מוצגים בטבלה 1996

 , עם שונות גבוהה בין השנים:)80%ק/שנה (בהסתברות של מלמ" 1.8 -), וכ50%(בהסתברות של 

 1.6), הייתה 1981-82מלמ"ק, ובשנת השפל ( 165 -) הייתה כ1991-92זרימת הבסיס בשנת השיא (

נפח זרימת הבסיס הממוצעת  .)2001(ברנדייס,  מהנפח בשנת השיאמלמ"ק, כאחוז אחד בלבד 

זס"ק ודרור, מלמ"ק/שנה מי שטפונות ( 10-15מלמ"ק/שנה, בתוספת  1.8-2.5 -בעבר מוערך בכ

  ).2008פרלמוטר, ; 2008
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באגן נחל הקישון (השירות ההידרולוגי, תחנת  הממוצעים נפחי הזרימה השנתיים  :1טבלה 
  )2001ברנדייס,  ך:; מתו1972-1996, )ג'למה( "המחצבה"

  ת בסיס (מלמ"ק)נפח זרימ  נפח זרימה שנתי (מלמ"ק)  השכיחות (%)

20  27.5    
50  10.5  4.0  
80  3.5  1.8  
90  3.0    

  
הקישון, יותר מכל נחלי ישראל האחרים, סבל במשך עשרות שנים מזיהום תעשייתי וסניטרי 

חמור ביותר, שהביא למותה של המערכת האקולוגית הטבעית ולהפיכת הערוץ לתעלת שפכים 

בעקבות הוצאת צו . ים התיכוןהגם את מימי  ומצחינה, הזורמת למפרץ חיפה ומזהמתפתוחה 

, הוקמה ידי השר לאיכות הסביבה-על 1994 –התשנ"ה (רשות נחל קישון), רשויות נחלים ומעיינות 

), 1965 –רשות נחל הקישון (על בסיס חוק רשויות נחלים ומעיינות התשכ"ה  1994בדצמבר 

קנעם), ועד לתל קשיש (ליד י מזרחהק"מ שבמורד הנחל, מ 25-שאחריותה מוגבלת לטיפול ב

שאחראית על כל אגן הניקוז  –פועלת במקביל גם רשות ניקוז קישון  1997משנת למוצאו אל הים. 

בעקבות הקמת הוסמכה ע"י השרה לאיכות הסביבה גם כרשות נחל.  2003של הנחל, שהחל משנת 

רבים חזר מופע הנחל  בשנים האחרונות, ובקטעיםקישון שופרה רבות איכות המים ב, אלות יורשו

עדיין ארוכה הדרך עד להסרת כל מקורות עם זאת,  .להיות בעל צמחיית גדות ועולם חי עשיר

  .הזיהום שלאורך הנחל ושיקומו המלא

עדיין חורגת מהמוגדר  הקישון(אביב וסתיו), נמצא כי איכות מי  2009בניטורים העונתיים של 

 – י וקולי צואתיכלל קוליכללי, זרחן כללי, צח"ב,  בתקן בפרמטרים של: חנקן אמוניאקלי, חנקן

בתחנות עדיין נמדדו  2011בניטור אביב . )2010(דרור,  בחלק גדול מתחנות הדיגום שלאורך הנחל

אם כי ( החורגים מהתקן וחנקן כללי םריכוזי זרחן כללי, כלורידי –הדיגום שבמעלה הנחל 

ניטראט הבריכוזי  ). מקור החריגותודמתבריכוזי החנקן הכללי חל שיפור לעומת השנה הק

. בתחנת הדיגום יזרעאל בעמקשעודפי דישון, ניקוז חקלאי והניקוז העמוק שמגיעים מגבוהים ה

של "מפל הראש", המקבלת את הביוב הגולמי מהרשות הפלסטינית, נמדדו בנוסף גם חריגות 

, און-מט"ש רםעד  –קישון מעלה הבמדדי החנקן האמוניאקלי, צח"ב, קולי כללי וקולי צואתי. 

נשאבים ע"י קיבוץ הללו  המיםמעבר לקו הירוק. בשפכי ג'נין ששמקורו  קבועהזיהום הסובל מ

און למאגר השקיה לאחר טיפול ראשוני, אולם שאיבה זו מתבצעת רק לפי הצורך, וכאשר -רם

ם מושפעת , ואיכות המיעד למאגר כפר ברוך –המאגר מלא, נמשכת זרימת הביוב הלאה במורד 

המשפיעים על עכירות המים, היו גבוהים בניטור  –מרחפים המוצקים הריכוזי  .מכך בהתאם

בתחום ישראל אין ). 2011(גוטמן,  בעיקר בשל חומר חלקיקי רב שמקורו בסחף קרקע 2011אביב 

, אלא מעבר ספוראדי של גלי זיהום, כמו למשל שעד מאגר כפר ברוךמקור זיהום קבוע בקטע 

מורד הנחל באזור גשר כפר יהושע סובל משוחררים לערוץ הנחל מי תחתית ממאגרים. כאשר 

מעקת זיהום קבועה ממדגה קיבוץ הזורע, וממערכות הטיפול והאגירה של ביוב וקולחין באזור, 

אך זיהום זה אינו כבד: מערכות הטיפול בשפכים שבתל עדשים עוברות הרחבה ושדרוג, ביוב כפר 

ואינו זורם עוד לנחל מזרע, וביוב התענך מגוש אומן חובר מחדש למאגרי גבעת יפיע חובר למט"ש 

תקלות  –עוז, אם כי בשל גילן של מערכות ההובלה, השיפוע האפסי ורמת התחזוקה הירודה 

אירועי גשם עת חוזרות ונשנות בכל בריכות השיקוע של הישובים מזהמות את הנחל ויובליו ב

ין פתרון (ברמה הארצית), לזיהום הנגרם מהזרמת מי תחתית אין עדי. )6(מפה  משמעותיים

בריכות הדגים לנחלים, ולעירוב מי בריכות דגים במי קולחין. בנוסף לזיהום האורגאני הגבוה, גם 

ואפילו נמצאת במגמת עלייה, עדיין גבוהה,  –רמת המליחות של המים במעלה הקישון ויובליו 
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 2011במפער הקישון, איכות מי הנחל בדיגום אביב . )2010(דרור,  למרות ייבוש אגם כפר ברוך

הגבוהים מהמומלץ בתקן, וכן חריגות  –התאפיינה בריכוזי כלורידים, זרחן כללי וחנקן כללי 

החריגות יכולות  בחלק מתחנות הדיגום. –וריכוזי הכלורופיל הצואתי , הקולי בערכי הקולי הכללי

כי באזור מצויים עדיין בורות ספיגה לביוב, וחלק לנבוע ממספר גורמים, וביניהם העובדה 

  .)2011(גוטמן,  מהבתים עדיין אינם מחוברים לתשתית הביוב האזורית

  
  )2010ת המים בערוצים העיקריים באגן הניקוז של הקישון (מתוך: דרור, ווג זרימיוס: 6 מפה
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ד, המאופיין בחומציות קיצונית ובריכוזים מורד הנחל סובל מזיהום תעשייתי וסניטרי כב

גבוהים של צח"ב, מוצקים מרחפים, מתכות כבדות וחומרי הזנה (נוטריינטים). מקורות הזיהום 

 –הם מפעלי התעשייה ובראשם חיפה כימיקלים, ומכון טיהור השפכים של איגוד הערים לביוב 

ות, שמקורה במקורות הזיהום חנקות וזרח –). ההעשרה בחומרי הזנה 2001חיפה (ברנדייס, 

האורגני השונים, גורמת לרמת איאוטריפיקציה גבוהה שמתבטאת בפריחה מוגברת של אצות 

במורד הנחל, ומביאה לתנודתיות קיצונית בריכוזי החמצן המומס במים לאורך היממה. הניטור 

רידה מצביע על המשך הידרדרות בריאות הנחל, ייתכן שכתוצאה מי 2009הביולוגי בשנת 

בשל רצף השנים השחונות, ובשל ההזרמות הספוראדיות של ביוב ושפכים  –בספיקות הבסיס 

ניכר שיפור ניכר בחלק מהמדדים, כמו למשל  2011). עם זאת, בדיגום אביב 2010לנחל (דרור, 

שלראשונה היו נמוכים יותר מריכוזיהם במעלה  –ריכוזי החנקן הכללי והחנקן האמוניאקלי 

המראה בשל הפסקת פעילותו של מפעל חיפה כימיקלים, שהביאה להפסקת הזרמת הנחל, ככל 

היו נמוכים יותר מאלו שנמדדו  2011שפכי המפעל אל הנחל. גם ריכוזי הכלורופיל שנמדדו באביב 

  ). 2011בשנים קודמות, ממצא המעיד על התמתנות תופעת הפריחה המוגברת של האצות (גוטמן, 

), הוגדרו העקרונות הבאים להקצאת מים לשיקום 2001ן (ברנדייס, בתכנית האב לנחל הקישו

מ'/שניה  2מ' בקטעים בריכתיים, ומהירות של  0.5הנחל: בקיץ תובטח זרימת בסיס בעומק של 

 2,000 –מ"ק/שעה, ובאביב  1,000בקטעים זורמים; ספיקת הבסיס המינימאלית תהיה בקיץ 

מלמ"ק; מקור המים הנוספים  5-8ל תעמוד על מ"ק/שעה; ההקצאה השנתית לתוספת מים לנח

לנחל יהיה מי קולחין מטוהרים לאיכות גבוהה ממכוני טיהור השפכים שבאזור, ותיבחן גם 

הזרמה נוספת של מי קידוחים מליחים. במסגרת התכנית הכוללת לאספקת המים לקישון, 

מלמ"ק/שנה  4 -מ , בנוסף על זרימת הבסיס, תוספת אספקת מים של יותר2009אושרה בשנת 

והזרמת מימיהם לנחל  –מקידוחים בשולי עמק יזרעאל, וכן שחרור חלק מהמעיינות המאוחזים 

). עם התממשות התכנית בשנים הקרובות, הכוללת גם נטיעות, שיקום נופי, סלילת 2010(דרור, 

לי חיים שבילי טיול והקמת חניוני יום, ישופר נוף הנחל, איכותו האקולוגית כמפלט יציב לבע

סביבתי חיובי וחשוב -תעלה, והנחל ויובליו יחזרו להיות אלמנט נופי –במרחב החקלאי המשתנה 

בנוף עמקי הצפון, שיהוו ציר מרכזי ומוקד משיכה למטיילים, ריאה ירוקה לצומח, לחי ולאדם, 

  ומפלט טבעי ונגיש מצפיפות הערים הגדולות.

  ייםהיבטים אקולוג –אגן הניקוז של הקישון   1.2

, כוללים בעיקר מקווי אגן הניקוזמצאי ערכי הטבע והנוף בנחל הקישון, לאורך יובליו ובמרחב 

מרביתם חקלאיים  –פאונה ופלורה המאפיינים בתי גידול לחים, ומרחבי שטחים פתוחים מים, 

מערכות  גבוהה בהיותם ותבעלי ערכי שטחים טבעיים. במעלה האגן קטעים רבים –וחלקם הקטן 

בעבר, כך הנדסית  וסדרוהמהם גיות "בריאות" של נחלים ושטחים סמוכים, למרות שרבים אקולו

. חלק ניכר מערכי הטבע קשור באופן נפגעו ואינן קיימות עוד –המקוריות  מערכות האקולוגיותשה

ישיר לבתי הגידול של הנחלים עצמם וגדותיהם, במקומות בהם קיימת זרימת מים קבועה. 

מות גם במקומות שבהם איכות המים ירודה יחסית, המים מליחים, או מערכות אלה מתקיי

קטנות. מורד הנחל סובל מזיהום כל כך חמור שבנחל עצמו אין  –שכמויות זרימת הבסיס בקיץ 

חיים. למרות זאת, ביובלי הצד של הקישון, אף שגם הם סובלים מזיהום, מתקיימות מערכות 

טבע הערכי בולטים בשטחים  כמה סעדיה ובנחל הגדורה.למשל בנחל  –אקולוגיות של צומח וחי 

  :)2001(ברנדייס,  שלהםנוף הו

: חורש טבעי ונטוע, בוסתנים, נביעות וערוצי נחל בהם מורדות רמות מנשה ויובלי הקישון •
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 זורמים מים באיכות גבוהה יחסית (דוגמת נחל השופט, נחל גחר, נחל שלו ונחל הקיני).

(דוגמת נחל נהלל, נחל בית שערים, נחל מוקדים לאורך הערוצים  מספרב: הקישון אגןמעלה  •

והנביעות (מעיינות סביב נחל מדרך, עיינות עמי בנחל קרת, באר  השופט, נחל מדרך ונחל עוז)

ההפרעה מעשה ידי אדם פחותה , עדשים)-שרקרק בנחל אלונים, ועיינות איכסאל בנחל תל

לחות שמקורה  חיית גדות מפותחת ומגוונת.קיום נופי מים של צמ פשראולכן הת ,יחסית

מאפשרת התפתחות מוקדי אחו רטוב  ,לחול ממאגריםחבאו  תהום גבוהים-, במיבנביעות

, ופותעיונקים, הכוללים וגדות נוף הצומח מושך בעקבותיו מאכלסי מים ו ,וצומח מים ייחודי

 חוליות אחרים.-דגים, חלזונות וחסרי

בשל המרחב הפתוח והערך : בעלי ערך נופי מיוחד ויובליו מעלה הקישוןים חקלאיים בשטח •

 .טי שבהםהמוסף האסת

הקישון מוקף בשטחים טבעיים של חורש בעלי  אגן: ויובליקישון ובמעלה הטבעי חורש  •

איכויות טבע ונוף גבוהים המיועדים לשימור. יובלי הקישון מקשרים בין הנופים הטבעיים 

צירי הקישון יכולים להוות כאיים לאורך נחל השטחים החקלו, יםהמקיפים את העמק

 פעילות של הקישון המשוקם.

: קטע עשיר בערכי טבע ובעל רגישות אקולוגית גבוהה. ג'למהלין תל קשיש ב –מפער הקישון  •

 גוון גדול של בעלי חיים.ובנחל ולאורכו מ ,ומפותחתרה לאורך גדות הנחל צמחית מים עשי

: בקטע זה ערכי טבע ונוף חשובים, שטחים פתוחים ציפורי לשפך נחל ג'למהבין נחל הקישון  •

 גוון בתי גידול בערוץ הנחל ובגדות.נרחבים ותוואי נחל מפותל היוצר מ

ק"מ לפני שפך הקישון לים. אורכו  7 - יובלו העיקרי של הקישון, הנשפך אליו כ: נחל ציפורי •

חלק מהרי נצרת, את גבעות קמ"ר. הנחל מנקז  270 -ק"מ, ושטח אגן ההיקוות שלו הוא כ 32

המתנקזים אליו דרך  –הגליל התחתון באזור שפרעם וחלק נרחב מבקעת בית נטופה ותורען 

שנה. הנחל \מ"מ 700 -נחל יפתחאל שהוא יובלו העיקרי. ממוצע המשקעים באגן הניקוז הוא כ

הזרימה  מלמ"ק מי נגר (בנוסף לזרימת הבסיס). 6 -במקורו הוא נחל איתן, שמעביר בחורף כ

האיתנה בנחל מתחילה ממעיינות ציפורי וממשיכה עד לשפך הנחל לקישון. בשנים גשומות 

הזרימה מקוטעת ותלויה  –נמשכת זרימת המים הרציפה גם בעונת הקיץ, ובשנים אחרות 

בהזנת המעיינות ובניצול המים לחקלאות באזור עין יבקע. עוצמת השיטפונות בנחל נמוכה 

רועים קיצוניים בהם הספיקה עשויה להגיע לכמה עשרות מ"ק/שניה בדרך כלל, למעט אי

מלמ"ק/שנה). רוב המים  1 -במורד הנחל. מקורות המים העיקריים הם: עיינות ציפורי (כ

מלמ"ק/שנה). בעבר נוצלו על ידי קיבוץ הסוללים,  1.5-2נשאבים לחקלאות; עיינות יפתחאל (

מלמ"ק/שנה). רוב המים מוטים לחקלאות,  1 -וכיום יש בקשה לשחררם לנחל; עין יבקע (כ

וכיום ישנה בקשה לשחרר את המים לטובת הנחל; בנוסף, נמצאים באגן ההיקוות של הנחל 

מספר רב של מעיינות קטנים ששפיעתם עונתית, כגון: עין מהיל, עין אבינועם, עין רני, עין 

 נחלבאתרי המעיינות שלאורך  ן.אמת אבל, עין רננים, עין גת חפר, עין לפידות, ועיינות תורע

 – פלגים הזורמים מהמעיינותבבקרבת המעיינות וביובלים ושלח האחו ה, באתרי ציפורי

 חיים וחסרי חוליות). בתי גידול-נשמרו ערכי טבע חשובים (צמחיית גדות וצמחיה טבולה, דו

ל על פי תכנית חזון הנח לחים אלה מהווים מקורות אכלוס חיוניים לשיקום נחל ציפורי כולו.

יאפשרו  האב לשיקומו הוא נחל של מים שפירים בלבד בעל אופי של פלג. המים השפירים

 שימור הנוף הפסטורלי והתרבות החקלאית המסורתיתושימור ערכי טבע ייחודיים לנחל, 

 .)2008) (זס"ק ודרור, המתקיימת באזור המרכזי של הנחל (גבעות הסוללים שפרעם, עין יבקע
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ציפורי סכור בדרך כלל בקיץ, וכך נמנעת בעונה זו זרימת מי המעיינות השופעים באגן אגן נחל 

 ).2001אל הקישון (ברנדייס, 

 . בוטניקהא

מבין טיפוסי בתי הגידול הטבעיים בארץ, בתי הגידול הלחים הם בין הפגועים ביותר, בעיקר בשל 

ל אלו, שהיו נדירים מלכתחילה ניצול קיצוני של משאבי המים. מינים רבים הגדלים בבתי גידו

יותר  –בשל נדירות בית הגידול, הפכו לנדירים אף יותר, ומינים רבים אף נכחדו לחלוטין מהארץ 

מאשר בכל בית גידול אחר. התפוצה של צמחיית הנחלים בארץ מוגבלת מאד, הן מבחינה 

שכן  –היסטורית  שהרי גבול המדבר חוצה את ישראל בדרום ובמזרח, והן מבחינה –גיאוגרפית 

בתי הגידול הלחים הולכים ומצטמצמים בשל לכידה וניצול כמעט מוחלט של מים עיליים ומי 

  תהום לצרכי האדם (צריכה ביתית, חקלאות ותעשייה).

רוב המינים האופייניים של בתי הגידול הלחים מוגבלים בתפוצתם ואינם מתפשטים אל בתי 

בבית הגידול הלח הופכים בארץ לנדירים. גם בתי הגידול גידול משניים, ולכן מיני צומח רבים 

הלחים, בדומה לבתי גידול אחרים בארץ, מיוחדים בכך שניתן למצוא בהם לעיתים קרובות 

פסיפס עשיר של מיני צומח ממוצא צפוני קר, לצד מיני צומח ממוצא דרומי חם, ביחד עם צמחים 

דרום, -לט במיוחד בשלושה גרדיינטים: צפוןבעלי דגם תפוצה רחב. שטח רשות ניקוז קישון בו

מזרח, והפרשי גובה משמעותיים בין הרי הגליל התחתון והכרמל לעמק יזרעאל ועמק - מערב

  זבולון, שיוצרים מגוון גדול של בתי גידול על פני שטח מצומצם יחסית.

מתאימות לחקלאות, הושמד חלק ניכר מהצומח המישוריות בשל היות אדמות העמקים 

ההרים מדרונות עי שצמח בהם בעבר, ועומדים טבעיים של צומח ניתן למצוא כיום בעיקר על הטב

שקשים יותר לעיבוד, אם כי גם שם נפגע הצומח הטבעי כתוצאה מאלפי  –הסלעיות הגבעות על ו

גם נטיעות של  –שנים של פעילות אנושית: כריתה, רעיית מקנה, שריפה, ובעשורים האחרונים 

אגן הניקוז של הקישון כולל בתי גידול שונים ובהם אזור  חדירה של מינים פולשים.מינים זרים ו

סוגי המסלע והקרקע המגוונים והאקלים, הרום, , בהתאם לטופוגרפיה, טיפוסי צומח מגוונים

ושיחיה, וכלה בבתות  , חורש פתוחיער פארקדרך תיכוני, - חורש יםהחל מיער ו: הנמצאים בו

תיכוני, אבל ככל שגדלה -. טיפוס הקליימקס של הצומח הוא יםלחים עשבוניות ובתי גידול

תיכוניים המובהקים, ועולה שיעורם של -הפגיעה בחברות היער והחורש, יורד שיעור המינים הים

טורניים שפלשו לאזורים -טורניים), והמינים האירנו-אירנו –תיכוניים -איזוריים (ים-המינים הדו

תיכוני, בוצע ע"י עמוס סבח -ברות הצומח, בעיקר בשטחי החורש היםמיפוי חלקי של ח .הפגועים

(ויזל, הצומח וטיפוסי הצומח העיקריים באגן הניקוז של הקישון  תצורותלהלן פירוט ). 7(מפה 

  :)2008; פייגין וחובריו, 2001; גבאי וגל, 2001; אבו רוכן ושורר, 1991

ליל התחתון המערבי, ובחלק מרכסי בגבעות הגברמות מנשה, בכרמל, : תיכוני- ים חורש •

חברות עיקריות,  מארבעהרוחב של הגליל התחתון המרכזי. מרבית החורשים מורכבים 

. חברת אלון התבור ולבנה והרוםהטופוגרפיה  ,שתפוצתן נקבעת על פי המסלע, סוג הקרקע

 ברכסים לחים –רפואי מצויה בבתי גידול צחיחים יחסית, חברת אלון מצוי ואלה א"י 

במקומות הנותרים. חברת אורן ירושלים  –וקרירים יחסית, וחברת חרוב ואלת המסטיק 

. המדרונות של רמות מנשה המשתפלים מזרחה אל עמק עלים מופיעה רק בכרמל-ופרע קטן

בעיקר של אורן ירושלים, והצומח הטבעי מרוכז  –יזרעאל מכוסים כיום ביערות נטועים 

 מה, מחוץ לאגן הניקוז של הקישון.בעיקר בשוליים המערביים של הר
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  ).1996תיכוני באגן הניקוז של הקישון עפ"י עמוס סבח (רט"ג, - יםבאזור המיפוי חברות צומח : 7מפה 
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o מתפתחת בכרמל על קרקע הרנדזינה הבהירה שעל  :עלים- חברת אורן ירושלים ופרע קטן

עיקר באזורים הגבוהים של הכרמל. הכרמל הוא סלעי הקירטון של הקנומן התיכון, ב

אזור התפוצה העיקרי של יער האורן הטבעי בארץ. החברה מתאפיינת במראה יער פתוח 

יער נמוך יותר. המלווים האופייניים הם: אלון מצוי, - של אורנים, והמלווים יוצרים תת

מבין  אלה ארצישראלית, אלת המסטיק, קטלב מצוי ומעט עצי אשחר ארצישראלי.

המטפסים מופיעים בעיקר קיסוסית קוצנית ופואה מצויה. מבין השיחים בולטת בעיקר 

 רתמה קוצנית.

o ברכסי ההרים או במפנים צפוניים, החברה מופיעה  :חברת אלון מצוי ואלה ארצישראלית

קרקעות אך לעתים גם על המתפתחות על סלעי קנומן,  בעיקר על קרקעות טרה רוסה

ניתן למצוא חברה זו  תפתחות על סלעי קירטון מהקרטיקון התחתון.המ רנדזינה בהירה

, לרוב מעל לרום במקומות שבהם כמות המשקעים רבה ,בגליל התחתון המרכזיבכרמל ו

בשטחים שבהם היה החורש נתון ללחץ רעייה  .מ' 250מ', אך לא מתחת לרום של  400של 

שכבתי: -אופיינת כחורש תלתהחברה מ חזק, גדל חורש פתוח או שיחייה של חברה זו.

נוסף לווריאנט הטיפוסי, שני  שיח, ושכבת עשבוניים.- שכבת עצים, שכבת שיחים ובני

 ווריאנטים נוספים: עם אלת מסטיק ועם אלון תבור.

o גבעות אלוניםב ריכוזה העיקרישפתוח, חברת יער : חברת אלון התבור ולבנה רפואי-

ברת העצים המפותחת והמרשימה ביותר והיא חאך נמצאת גם ברמות מנשה,  ,שפרעם

קרקעות רנדזינה חומה על סלעי דול שבהם ילבתי ג אופייניתהחברה בגליל התחתון. 

יובשניים עשירים בחומר אורגני אבל  , שהםרטון מגיל הסנון או מתקופת האיאוקןיק

 במקומות מופרעים מופיעה החברה כחורש. .יותר מאלה המאוכלסים בחברת אלון מצוי

רה מאופיינת בשתי שכבות צמחים: שכבת העצים והשיחים, ושכבת העשבים, עם החב

עם אלון : נוספיםוריאנטים ו 3זו חברה ריאנט הטיפוסי, לומלבד הו שיח.-ייצוג דל לבני

 מצוי, עם אלת המסטיק, ועם סירה קוצנית.

o ת , ואופיינישכבתי-תלת יוצרת בדרך כלל חורש פתוח :חברת חרוב מצוי ואלת המסטיק

מופיעה  חברה זומ'.  400 -מגובה פני הים ועד לרום של כים, הרהגבעות ומורדות ל

 של הגליל התחתון בכתמים ורצועות במורדות ההרים, כשהיא יוצרת רצף לכל רוחבם

 ורנדזינה כההעל סלעי קנומן וטורון, גדלה על קרקעות טרה רוסה החברה  .והכרמל

 .מאפיינת בדרך כלל בתי גדול יובשניים, ווןהמתפתחות על סלעי קרטיקון תחת ובהירה

חברה זו בגליל התחתון הם חרוב מצוי, ווריאנט הטיפוסי בהעצים והשיחים האופייניים ל

השיח האופייני -ובןדה שעירה, יאלת המסטיק ואשחר ארצישראלי. השיח השליט הוא ק

שועל -לתובישחרחבינה מכחילה,  –לה הוא סירה קוצנית. בחברה זו בולטים העשבוניים 

 ה.שעירית ווגכוכבן מצוי וחב מצוי, אזננפוצה, תלתן חקלאי, גזרזור דקיק, ברקן סורי, 

  לחברה זו שני וריאנטים נוספים: עם אלון התבור ועם אלון התולע.

  חורש פתוח: •

o מ' מעל פני הים  200 -מרום של כבגליל התחתון המזרחי,  :חברת שיזף השיח ושיזף מצוי

היא יחידת צומח משנית, שחדרה לאזור לאחר  חברה זו. לפני הים תחתמ' מ 200 -ועד כ

השמדת יער אלון התבור בידי אדם. עצי שיזף מצוי ושיחי שיזף השיח חודרים גם לבתי 

, בהם הם מחליפים את העצים דול של חברת אלון התבור והלבנה הרפואי בוואדיותיג

 .שנעלמו בגלל עיבוד הקרקע או רעייה הראשוניים
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o ד של יחימד ונמצאת בגליל התחתון בכתמים אחדים בלבד. ע :טה מלבינהירת שחב

ניאוגן, הדיק בזלתי מעל מרון, יש שמורתנמצא בבתחומי אגן הניקוז של הקישון חברה זו 

אה דול חם ויבש, בהשוויהמכוסה היום סחף. סלעי הבזלת יוצרים במקום זה בית ג

 על מסלע אחר.לתנאים השוררים באותו אזור 

חברות עיקריות מהוות את צומח השיחיות והבתות של הגליל  ארבע: ובתה(גריגה) שיחיה  •

חברת סירה קוצנית, חברת אזוב מצוי וחברת חברת לוטם מרווני ולוטם שעיר, התחתון: 

 קידה שעירה ואשחר ארצישראלי. הגורם המבדיל בין אזורי תפוצתן הוא בעיקר סוג הקרקע.

ובתות, ובהן שרידים רבים של עצי חורש. על סלעי קירטון  בכרמל נפוצות מאוד שיחיות

חשופים מצויים מספר טיפוסי בתה, ששליטים בהם סירה קוצנית, צתרה ורודה, ולעתים גם 

מיני הלוטם, שני גם בנוסף לסירה ולצתרה, מתנן שעיר. על קרקעות רנדזינה בהירה גדלים 

תחות על רנדזינה בהירה הצמח השליט עלים, נשרן הדוחן ואחרים. בשיחיות המתפ-פרע קטן

הוא רתמה קוצנית. הרתמה נפוצה יותר במפנים דרומיים ובשטחים חשופים, ותפוצתה 

פוחתת במפנים הצפוניים, בהם מצויות לרוב שיחיות של לוטם שעיר, לוטם מרוני, מרווה 

ידים על הבתות עשירות במינים של בתי גידול מופרים ומעזבות, המע משולשת וצתרה ורודה.

  עוצמת השפעת האדם על הצומח שבאזור.

o מופיעה בצורת שיחיה או בתה, ברכסים הצפוניים. מרווני ולוטם שעיר םחברת לוט :

-חברה זו מופיעה לאחר הרס חברת האלון המצוי והאלה הא"י, ושולטים בה שיחים ובני

 שיח.

o ומתפתחת על גבי  ,בגליל התחתון הנפוצה ביותר מבין חברות הבתה :חברת סירה קוצנית

מערב הגליל התחתון ומשטחי -ה בדרוםכה, מלבד אזורי הרנדזינה הקרקעותמגוון 

שועל -. המינים האופייניים לחברה זו הם סירה קוצנית, צמרנית הסלעים, שיבולתהבזלת

אנפין, תגית מצויה, תגית -חיטה רב-נפוצה, פשתה שעירה, תלתן כוכבני, בן

. ריבוי צמרנית הסלעים תלתן חקלאי ונוצנית כדורית ,ארצישראלית, חרחבינה מכחילה

 מעיד על אופיו הטרשי של השטח.

o שפרעם, מגובה פני -כהה באזור גבעות אלוניםלקרקע רנדזינה  מוגבלת :חברת אזוב מצוי

מתפתחת לאחר הרס חברת אלון התבור והלבנה . מ' מעל פני הים 300 -הים ועד כ

אזוב הוא כמעט השיח היחיד. אליו הני השיחים, ומאופיינת בהרכב הדל של מיהרפואי, 

או מעזבות, כמו נוצנית כדורית, כוכבן מצוי,  מופריםדול ינלווים עשבוניים של בתי ג

שועל נפוצה, -, שופרית כרתית, שיבולתהשור הקטנה, עירית גדולה- סיסן אשון, צלע

ידול טבעיים, כמו , וכן מינים של בתי גומיני תלתן אחדים סלסילה נפוצה, פשתה שעירה

  .אנפין-טה רבחי-בןו חרחבינה מכחילהגזיר דקיק, כלנית מצויה, 

שטחים גדולים ברמות הגליל התחתון המזרחי מכוסים בסלעים  :צומח הסלעים הגעשיים •

געשיים ניאוגניים, רובם סלעי בזלת ומיעוטם סלעי סקוריה, טוף וקונגלומרטים. רק עצים 

בני השיח מעטים בהם ומוגבלים למקומות השיחים ווגם  ,מעטים גדלים על קרקעות הבזלת

שתי חברות צומח את מרבית שטחי הבזלת מכסות  שבהם שוררים תנאים מיוחדים.

עלים וקיפודן דביק; וחברת שיזף השיח, שברק - : חברת שיזף השיח, קיצנית צפופתעיקריות

ה חזק, ולכן יש בהן קוצני ושומר פשוט. חברות אלו התפתחו בשטחים שנתונים ללחץ רעיי

עלים, שומר פשוט, -מינים רבים של צמחים שהצאן אינו אוכל אותם, כגון קיצנית צפופת

ינבוט השדה ומיני קיפודן שונים. מיעוטם של עצים, שיחים ובני שיח על סלעי הבזלת, 



 

 

- 28 -  

והימצאותם על סלעי המשקע שלידם, מעידים על חשיבות סוג הקרקע ומשק המים שלה. 

וט בעצים ובבני שיח, נפוצות הבתות העשבוניות שבהן שליטים לעומת המיע

ה וחברת שרעול שעיר, חברת זקנן שעיר, חברת מרו :דוגמת ,המיקריפטופיטים ועשבים

 חברת סירה קוצנית.ותם המדבר וכתלה חריפה וריחנית ובלוטה גלונית, חברת ר

o לעי הבזלת ת על סנמצא :פודן דביקיעלים וק-חברת שיזף השיח, קיצנית צפופת

רעייה אינטנסיבית של צאן. המינים השליטים בה כיום הם מינים בשטחים שבהם 

 פודן.יקהקיצנית וה מושהעזים והכבשים אינן אוכלות אותם, כ

o שכיחה בשדות נטושים, ומאופיינת  :מר פשוטוחברת שיזף השיח, שברק קוצני וש

- עם בתות הספר הים מינים רבים של צמחי מעזבות. כל חברות הצומח האלו נמנותב

 טורניים.-תיכוניות, והן משופעות במינים אירנו

o הנמצאת בעיקר בשטחים סלעיים הנתונים לרעייה אינטנסיבית. חברת שרעול שעיר : 

o שכיחה בבתי גדול חמים ויבשים, בעיקר בשטחים טרשיים או חברת זקנן שעיר :

 בשטחים שהצומח בהם נפגע על ידי שרפות.

o מתפתחת על הסלעים הפריכים של הבזלת ובלוטה גלונית חברת מרווה ריחנית :

 התחתונה.

o בה שליטים צמחי סלעים, ואופיינית לסלעים געשיים חברת רותם המדבר וכתלה חריפה :

 פריכים ולמפנים הדרומיים והמזרחיים, היבשים יחסית.

o מאפיינת שטחים מצומצמים, וגם היא אופיינית לסלעים געשיים חברת סירה קוצנית :

  פריכים, אך נמצאת בעיקר במפנים צפוניים.

צמחיית בתי הגידול הלחים מושפעת מכמה גורמים שקובעים את הרכבה: : בתי גידול לחים •

מים מתוקים, מליחים, מלוחים, או עשירים בחומרי הזנה; מהירות זרימת  –איכות המים 

ות, תעלות); משך קיום מים עומדים (אגמים, בריכות, ביצות) או זורמים (נחלים, נביע –המים 

כל השנה (נחלי איתן, אגמים) או עונתי (נחלי אכזב, בריכות חורף); וגורמים  –גוף המים 

כמות החמצן המומס במים, עכירות המים הקובעת את מידת חדירות האור,  –אקולוגיים 

 הקובע את יכולתה להחזיק מים. –איכות המים, הטמפרטורה והרכב תשתית הקרקע 

ים באגן הניקוז של הקישון נפגעה קשות מעשרות השנים שבה זרמו בנחל וביובליו צמחיית המ

שפכים, ונותרה בה רק אוכלוסיה שרידית, שהולכת ומתאוששת לאיטה עם תחילת שיקום 

 הקישון.

o בשמורת בלפוריה, שהיא שריד אחרון לביצות עמק יזרעאל שיובשו במהלך המאה : ביצות

סביב  קנה מצוי.ווורבנה רפואית  ,שונים כמו אגמון ימי, ניתן למצוא צמחי מים 20 - ה

קת מים, גרגיר הנחלים, פטל קדוש, מעיינות ועל גדות הנחלים בכרמל ניתן למצוא ברוני

 .והרדוף הנחלים טיון דביק

o השמורה נמצאת בחלק המערבי של בקעת בית נטופה : בשמורת בקעת בית נטופה

ומוצפת בעת שיטפונות ואחריהם. המים בהרחבה מלאכותית של ערוץ נחל יפתחאל, 

נשאבים למאגר יודפת ומותירים בראשית הקיץ מים רדודים ושלוליות המתאימות 

להתפתחות צמחי אדמות כבדות. השמורה מהווה ייצוג זעיר של בית הגידול המיוחד של 

דורבן - ברוביניהם: נדירים, צמחים  מיני 58 -כמקלט ללשמש  נעשה בה ניסיוןהבקעה, ו

אירוס זרחי ואשבל זוהרי (על סף הכחדה); טופח קסיוס, דבקה זנובה, פרע אזובי, מ

פרי (נדירים מאד), ומינים אדומים -שלמון סורי, דוגון ירושלמי וחלבלוב קטןהביצות, 
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להשיב ולאושש את שמטרתן . בשמורה נעשות פעולות ממשקיות ונדירים רבים אחרים

 .)2009(סיני וחובריו,  ית נטופהאוכלוסיות המינים הנדירים של בקעת ב

o נשמרה בגדות צמחייה  שבין תל קשיש לצומת ג'למי בקטע הקישון: נחלים ומעיינות

תיכוני (ער אציל), צומח נחלים -שלבת מינים האופייניים לחורש היםעשירה ומגוונת המ

ות הרדוף הנחלים, אגמון החוף, וצמחים האופייניים לבתי גידול לחים. לאורך הגד :כגון

 אשל, ערבה מחודדת ומילה סורית. :ןוניתן למצוא עצים הקשורים לבתי גידול לחים כג

 – 2011במקטע הנחל הסמוך לקריית חרושת, תועדו בסקר שנערך בשנת , במורד הקישון

מיני צמחים, מרביתם צמחי גדות נחלים וקרקעות כבדות דוגמת: ערבה מחודדת,  53

שזרת, אשבל הביצות, גומא ארוך, יבלית מצויה, הרדוף הנחלים, פטל קדוש, אספסת מ

זאב אירופית, סוף מצוי, עבדקן מצוי ושנית מתפתלת; יחד עם מיני -חנק מחודד, כף

מינים נדירים: ברומית  3באשה דוגמת: שומר פשוט וחוח עקוד. ביניהם נמצאו גם 

ם: אסתר מינים פולשים/נטועי 9שיבולית, נענת הכדורים ועטינית פקטורי, וכן -קצרת

טורי, קייצת קנדית, -מרצעני, דוחן נימי, ושינגטוניה חסונה, לכיד הנחלים, פספלון דו

בתוואי המוסדר הצמוד לבתי ג'). 2011קיקיון מצוי, שיטה כחלחלה ותות לבן (סבר, 

הזיקוק, צמחיית גדות עשבונית ענייה הנשלטת ע"י חישות קנה מצוי, ומורכבת בעיקר 

עלים, -ת כגון: מלוח מפושק, טיון דביק, סמר חד, אספרג ארוךממינים עמידים למליחו

יבלית מצויה ואשל, ומיני באשה דוגמת: ינבוט השדה, שברק קוצני והגה מצויה, יחד עם 

באפיק  – לאורך נחל ציפורי). א'2011שדרה נטועה של עצי איקליפטוס המקור (סבר, 

פיקוס התאנה, והיאור  אשל ,תמחודד עצי ערבהבהרכבים שונים:  ניתן למצוא ובגדות,

סוכר -וקנה פטל קדוש, קנה מצוי ,עבקנה שכיח, , טיון דביקמצוי אברהם-שיחב המלווים

ארכובית הכתמים, ארכובית משונשנת, ארכובית שבטבטית, אגמון ימי, יחד עם מצרי, 

קת ורוניגומא ארוך, גומא חום, גרגיר הנחלים, דוחן זוחל, ורבנה רפואית, אשבל הביצות, 

נענע מדד זוחל, יבלית מצויה, כרפס הביצות, חנק מחודד, המים, חבלבלן המשוכות, 

פרעושית ערברבה שעירה, עפעפית (קיקסיה) שרועה, סמר מחוייץ, סוף מצוי, משובלת, 

במי . תלתן זוחלושעורת החוף, שערות שולמית שנית גדולה, משלשלת, שנית מתפתלת, 

פורי עדשת מים. במקומות רבים מלווה צמחיית הגדות הנחל צפה קרוב לנביעת עיינות צי

כן הטבעית במיני צמחי באשה דוגמת: גדילן מצוי, חרדל לבן, ינבוט השדה ושומר פשוט. 

לכיד איקליפטוס המקור, אזדרכת מצויה,  :דוגמתונטועים ניתן למצוא מינים פולשים 

צפצפה סוניה שיכנית, פרקינטורי, - סולנום זיתני, פספלון דולכיד הנחלים, איטלקי, 

 בעיינות קיני העליוניםב'). 2011תות לבן (סבר, קיקיון מצוי, קייצת קנדית, מכסיפה, 

גדלה חורשת עצי צפצפה מכסיפה, שרידי בוסתנים נטושים וצמחיית מים: פטל קדוש, 

יש צמחיית מים שופעת, חורשת  בנחל קיני התחתון משובלת, טיון דביק ועוד. ענענ

עצי  בנחל השופט עצי אולמוס שעיר ובוסתנים של עצי תאנה, תמר ותות. אקליפטוסים,

עלים, שיחי הרדוף הנחלים ושיח אברהם, ובמקומות שבהם -ערבה, אולמוס, אשחר רחב

שיחי פטל קדוש, שנית גדולה וערברבה שעירה. בקטעים אחרים של נחל  –נעלמו העצים 

שכיח, וצמחי נחלים נוספים כגון נענע סוכר מצרי ועבקנה -סבכי קנה מצוי, קנה –השופט 

בנחל יגור ובנחל  משובלת, מליסה רפואית, גרגיר הנחלים, כרפס הביצות ותלתן זוחל.

תיכוני הסבוך, מיני טחבים ושרכים רבים, דוגמת אספלניום -המוצלים בחורש הים נשר

החורש , בקעצור אפקי ןנדירים דוגמת שושן צחור, בוצי שחור ודנדנה רפואית, ומינים

, עצי איקליפטוס, אורן, צפצפה, נחל משמר העמקוכלורה חרוזה. בעין שולמית שבמעלה 
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הוא מעיין קטן הנמצא סמוך  מעיין אלרואי חרוב ותאנה, וצמחי מים כמו פטל וקנה.

. 60-לשכונת אלרואי שבקריית טבעון, ונובע אל בריכה מלאכותית שנחפרה בשנות ה

נערך  2001מ', עד אפיק נחל הקישון. בשנת  120- לאורך כ מימיו נובעים כל השנה וזורמים

, בו נמצא כי איכות מי המעין טובה מאוד, )2001(ברוזה וחובריו,  במעיין סקר אקולוגי

חנקות וזרחות, עומס אורגני נמוך, מליחות נמוכה  –עם ריכוזים נמוכים של חומרי הזנה 

עד לשפך הערוץ לקישון, מתקיים מאד וללא עדויות לחומרים רעילים. ממקור הנביעה ו

מגוון בתי גידול, שיחד עם איכות המים הגבוהה מאפשרים קיום לעושר גבוה יחסית של 

), Spirogyra) וספירוגירה (Charaבמים נמצאו שני מיני אצות: פמוטית (מיני חי וצומח. 

 לפני ולאורך הגדות נמצאה צמחיית גדות אופיינית שנפגעה כתוצאה מכיסוח שנערך

שנית , גרגיר הנחלים, קנה מצוי, טיון דביקמשובלת,  ביצוע הסקר: פטל קדוש, נענע

סולנום שחור, דוגמת  צמחיית הגדות מלווה בחגורת צומח רודראלי וסוף מצוי. גדולה

וחלמית מצויה, ובהם גם מינים פולשים דוגמת קיקיון מצוי, ועצים נטועים  חרדל לבן

גדת הקישון שאליו נשפך המעיין נמצאו גם עצי כמו תות לבן ואטד סיני. לאורך 

נוצה -איקליפטוס נטועים, הרדוף הנחלים ואשל היאור, המלווים גם בגיאופיט הפולש זיף

האצה  –, ובמים לחך איזמלני וערברבה שעירהחבוי, מיני שיבולת שועל וברומית, 

 עמק זבולוןב, שבעבר ניקז אזור ביצתי טבעי בנחל הגדורה ).Cladophoraקלדופורה (

 60 –) 2009(גזית וחובריו,  2008וכיום משמש כתעלת ניקוז, נמצאו בסקר שנערך בשנת 

מוץ חום, לפופית החיצים, - אספרג ארצישראלי, דו :נדירים מינים 4 מיני צמחים, מהם

 ).2010דרור, -מוגדרים כפולשים בשלבי חדירה שונים (דופורה םמיני 10- ו ;מלוח מפושקו

דוגמת: קנה מצוי, מיני צמחים,  70-כ, ובו נרשמו 2011רך סקר בשנת נע בנחל עדשים

קנה קוצני, אשל הירדן, אגמון ימי, סוף מצוי, יבלית מצויה, המלווים במיני צמחי באשה 

שנתית, -ארכובית חדמינים נדירים:  7 כגון: חרדל השדה וינבוט השדה. בסקר נמצאו גם

מלוח מפושק לוטוס הביצות, עה משוננת, שיבולית, חומ-ברומית קצרתבקית יזרעאל, 

אסתר מרצעני, ציצית (אקליפטה) לבנה, - מינים פולשים: אל 10וערבז משובל; וכן 

ב.מ., לכיד הנחלים, ירבוז טבק השיח, בוען מצולע, דורה רותמית, איקליפטוס המקור, 

  ד').2011(סבר,  קייצת מסולסלתו סולנום זיתני

o תו הקרובה מהווים יחידת נוף מלחה ייחודי שהולך : מורד נחל הקישון וסביבמלחה

שלוחת שפך הקישון אזור תשתית והפיתוח באזור מפרץ חיפה. ונעלם תחת אילוצי ה

וסביבתו הוא שריד אחרון לנתיב ההיסטורי של הנחל ולבית הגידול  )"האפנדיקס"(

הנחל.  שאפיין בעבר את שפך הקישון וסביבתו, וכיום הצטמצם לכדי רצועה צרה לאורך

 15 .אופייניים למלחותהמינים  18מיני צמחים, מהם  530-כ 2007נסקרו בשנת באזור זה 

אספרג ), Rישראלית (-ארכובית ארץ: נדיריםכים מוגדרשנמצאו בסקר  מיניםמה

 לחך המלחות), R), זון משכר (RPדבשה סיצילית (), Rחיטה שרוני (-בן, )R( ארצישראלי

)RP(, ) מלוח מפושקRח רגלני (), מלוR ,(מלחית הבורית )RR(, ) ניסנית הבולבוסיןR ,(

עלים -תורמוס צר), RRשנתי (-שרשר רב ,)RR( עשבוני פרקן, )RR( נעצוצית סבוכה

, וכיום לא נחשב כנכחד מישראלש נדיר במיוחדמין . האחרון הוא )O( עלים-ותלתן צר

 .)2007ת והרשקוביץ, (גזימלבד מלחת הקישון  ידוע על הימצאו בשום מקום אחר בארץ

בבנק הגנים הישראלי, והונבטו מהם מספר  לשימור והנבטהזרעים ממין זה הועברו 
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שתילים, מתוך מטרה לאושש בעתיד את האוכלוסייה ע"י השבה לטבע של פרטים 

 ).2011שהונבטו במשתלה (נסים וגוטמן, 

o האחרונות מ: שמורת בריכת משכנה היא בריכת חורף עונתית, מקווי מים עונתיים

 חיים.- משמשת בעיקר כאתר רבייה לדושנותרו בגליל התחתון, ו

o במאגרי מים בעלי תשתית חרסיתית מתפתחת חברת צומח טבול מקווי מים מלאכותיים :

 –מגוון המורכב מניידת החוף וממיני נהרונית שונים, בעוד שבשל תלילותן של הגדות 

הגידול החשוב ביותר -ות כיום את ביתצמחיית הגדות דלה בדרך כלל. בריכות הדגים מהו

לצמחי מים, ומחליפות את בתי הגידול הטבעיים שנעלמו. ניתן לראות בגדות בריכות 

ה לא מרוססת, התפתחות של צומח גדות עשיר. יהדגים, במקומות שבהם הצמחי

מתפתחת גם חברת  –בבריכות דגים עזובות או בכאלו שבהן אוכלוסיית דגים דלילה 

 בולים.צמחי מים ט

צמחי בר, שתחום תפוצתם העיקרי כיום הוא בשדות  :חברות צמחי הבאשה (סגטליים) •

מעובדים או בשטחים שמוברים באורח ארעי. היות ומרבית השטחים שברשות ניקוז קישון 

הם שטחי חקלאות, מרובות בהם חברות צמחי הבאשה. חברות צמחי הבאשה נחלקות לפי 

שדות בעל (ללא השקיה), וחברות של שדות שלחין ממשק ההשקיה בשדות: חברות של 

 (מושקים):

 :חברות של שדות בעל

o נפוצה בקרקעות האלוביאליות של עמק יזרעאל, עמק  :חברת ינבוט השדה וחוח עקוד

שנתיים המלווים - זבולון ופשטי ההצפה של יובלי הקישון. באביב מופיעים הצמחים החד

חרדל השדה, כרוב שחור, בקבוקון מקומט, את תבואת החורף: חוח עקוד, זון משכר, 

טוריים מצויים, גזר זהוב, נירית הקמה, חבלבל השדה, סיפן התבואה, שלמון סורי, 

-חפורית מוזרה, סבונית השדות ועוד. בקיץ מופיעים צמחי הקיץ: ינבוט השדה, עוקץ

ה צובא, קוטב מצוי, הג- גביע חלק, דורת ארם-העקרב האירופי, לשישית הצבעים, בר

 מצויה, מעוג אפיל, אמיתה קיצית ועוד.

o בהרים על אדמות טרה רוסה ורנדזינה. בחורף ובאביב חברת שברק קוצני וקורטם דק :

נשלטת על ידי שברק קוצני, נירית הקמה, כרבולתן השדות, חרדל השדה, לפתית מצויה, 

וה אסתום מצוי, דבקה משולשת וסבונית השדות. בקיץ שולט בה הקורטם הדק, המלו

 בדרדר מצוי, חרחבינה מכחילה, לשישית הצבעים, פרע מסולסל ועוד.

  :חברות של שדות שלחין

o מופיעה במקומות פתוחים ומוארים בלבד, בבתי גידול מושקים חברת רגלת הגינה :

ולחים, ומתנוונת בתנאי יובש. הצמחים פורחים במחזורים רבים במשך רוב חודשי 

 ז מצוי, זיפן מצוי וחבלבל השדה.השנה. לרגלת הגינה מתלווים ירבו

o שיבולת, ירבוז יווני - : מורכבת ממיני ירבוז שונים (ירבוז מופשל, ירבוז ירוקחברת הירבוז

), במקומות מוארים או מוצלים 2010דרור, -וירבוז מצוי), שכולם מינים פולשים (דופור

לית מצויה, גומא במעט, כמו פרדסים צעירים או גני ירק. מתלווים למיני הירבוזים גם יב

 הפקעים, קייצת מסולסלת ומרור הגינות.

o מצויה במקומות מוצלים, כל זמן שבית הגידול חברת דוחנית השלחין ואצבען מאדים :

מתלווים לדוחנית והאצבען גם דושן מושקה, והצל אינו כבד מדי (כמו בפרדסים בוגרים). 

  ם ועוד.יבלית מצרית, מיני ירבוזים שוני-משולש, זיפן מצוי, בת
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 . זואולוגיהב

הושפע מאד מפעילות האדם באזור,  באגן הניקוז של הקישוןכמו עולם הצומח, כך גם עולם החי 

שדחקה מינים רבים שנפגעו מפעילות זו, ובד בבד גם משכה מינים אחרים שתנאי הסביבה 

של ונים המגוהמאפיינים הטופוגרפיים החדשים וזמינות המזון התאימו לצרכיהם. יחד עם זאת, 

מיושב בדלילות יחסית, ומיקומו כמסדרון מעבר לאוכלוסיות בעלי חיים  ועצם היותהאזור, 

כאחד מהאזורים החשובים  אגן הניקוז של הקישוןטיים כאחד, מציבה את אזור איבשתיים ואקוו

יזרעאל כמסדרון ביותר בארץ לקיום אוכלוסיות מגוונות של בעלי חיים. כך למשל, משמש עמק 

. קו פרשת המים הכמעט הירדן לנחלי מישור החוףנחלי המקשר בין מערכת  היחידי בארץ בהרוח

בעמק יזרעאל ובבקעת כסולות, והמרחק הקצר בין גופי המים הטבעיים משני צידי  בלתי מורגש

קו פרשת המים, בתוספת מאגרי המים ובריכות הדגים המלאכותיים שנוספו בעשורים האחרונים, 

טיים שתנאי הסביבה מתאימים אזה לחשוב מאין כמוהו עבור בעלי חיים אקווהופכים מסדרון 

אגן הניקוז  ההן בנחלי מזרח הארץ והן בנחלי החוף שבמערבה. גם מצפון לדרום, מהוו –לקיומם 

, גדותיו והשטחים הצמודים אליהם, כמסדרון מעבר חשוב בין אוכלוסיות צפוניות של הקישון

מאגן הניקוז של הקישון אל אגן , מינים אקווטיים ויבשתיים כאחד לאוכלוסיות דרומיות, עבור

, אם כי הרצף האורבאני הולך וסוגר בשנים האחרונות על מסדרון הניקוז של הנעמן מצפון

. נוסף על כך, מסדרון מעבר חשוב לבעלי חיים יבשתיים מתקיים בין מורדות הרי אקולוגי זה

, ורדות הכרמל, רמות מנשה והרי השומרון והגלבועמ, לבין רכזי והמערביהגליל התחתון המ

). 5; ראה מפה 2000משמש כחיץ בין שני אזורים הרריים אלו (שקדי ושדות,  יזרעאלכאשר עמק 

אפריקאי, משמש גם כציר נדידה ייחודי בקנה מידה -מהשבר הסורירוחבי  סעיף, כיזרעאלעמק 

משים עבור עופות המים כתחנות חיוניות עולמי עבור עופות נודדים, ומקווי המים שלאורכו מש

הקישון טיים שלאורך אבמסלול נדידתן. חלק מהעופות גם מקננים או חורפים בבתי הגידול האקוו

  ).1991(לשם,  ויובליו

נערכה רשימת מצאי של מיני היונקים שנצפו או שצפויים להימצא באגן הניקוז  1996בשנת 

, יונקיםמיני  37ברשימה זו מתועדים ). 2008יגין וחובריו, ; פי1996של הקישון (גזית וקליינהאוז, 

-), חדף לבןNT): חדף קטן (2002(דולב ופרבולוצקי,  בסכנת הכחדה נמצאיםשמינים  18מהם 

- ), נשפון פגוםNT), אשף מצוי (VU), פרסף גמדי (VU), יזנוב גדול (NT), חדף זעיר (NTשיניים (

, )EN( ), גירית דבשVU), גרביל חולות (NTשוליים (-לבן ), עטלפוןVU, נשפון גדות ()CR( אוזן

) VU), קרקל (VU), חתול ביצות (VU, חתול בר ()EN( , צבוע מפוספס)CR( ), לוטרהVUסמור (

אל חלק מהשמורות, כמו שמורת בלפוריה, הובאו  נוטריה. –; ומין פולש אחד )VUוצבי ישראלי (

בסקר שנערך בשנת  השתלטות הקנה המצוי על השטח.תאואים (ג'מוסים) וחמורים כדי למנוע את 

באזור המעיין ), נמצאו 2001במעיין אלרואי שנובע למרגלות קריית טבעון (ברוזה וחובריו,  2001

: חדף קטן, חולדה ת, ונלכדו במלכודותעטלפי פירוו , עטלפי חרקיםנוטריות והפלג הזורם לקישון

בנחל עוז, נמצאו המינים:  2008-2011ך בין השנים במחקר שנער מצויה, עכבר בית ומריון מצוי.

יה, נוטרארנבת השדה, תן, שועל מצוי, חתול ביצות, חתול בר, נמייה, דרבן, קיפוד מצוי, חזיר בר, 

גירית מצויה ועטלפי חרקים, ונלכדו במלכודות המינים: עכבר מצוי, חולדה מצויה, חדף קטן, 

  ).ב'2011, נברן שדות ומריון מצוי (פרלברג וחובריו

הלוטרה, הנמצאת בארץ בסכנת הכחדה חמורה, מתקיימת בנחלי האיתן באגן הניקוז של 

בשל הירדן הדרומי, ובשטחי בריכות הדגים שלאורך עמק חרוד, עמק יזרעאל, ואגן הקישון. 

הזיהום הרב שזרם בקישון בעשורים האחרונים, ובשל ניצול מקורות המים הטבעיים שייבשו את 
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, עדיין נצפו 20- של המאה ה 80-נעלמו הלוטרות מאגן הניקוז של הקישון. עד לשנות ההערוצים, 

הנקי יחסית, ולא בקישון המזוהם (דולב ופרבולוצקי,  –לוטרות בעמק זבולון, אבל רק בנעמן 

מרכז מסקרי , 2005שנת ברק לוטרות לקישון החלו להיאסף חזרת העדויות ראשונות ל). 2002

סמוך  73על כביש  2007זכר שנמצא במרץ  :ל לוטרות דרוסותדיווחים עומחלה"ט יונקים של ה

וזכר נוסף ), 1975(עדות ראשונה מעמק יזרעאל מאז שנת  מערבית לצומת ברוךלקיבוץ שריד, 

בסמוך לבריכות בין צומת זבולון לקריית אתא,  780בעמק זבולון, על כביש  2008 בפברוארשנמצא 

). 1991הקודמת מאזור זה הייתה של פרט מת ליד מפעל נשר, בשנת עדות ה( הדגים של כפר מכבי

אתרים לאורך אגן הניקוז של הקישון, בשנת  5- אותרו סימני פעילות של לוטרות ב 2008בשנת 

לא נמצאו סימני פעילות של  2012ובשנת  2011 תבשנאתרים.  8 – 2010אתרים, ובשנת  5 – 2009

 2012בינואר  ווח על לוטרה דרוסה סמוך לצומת הסרגלד אך ,לוטרות באף אחת מתחנות הדיגום

 םלאחריהשאקראיים ובודדים,  באירועי אכלוס שמדוברההשערה היא  .)הפרט הדרוס לא נאסף(

וקיימות שתי אפשרויות: הגעה מעמק  ,ידוע אירועי הכחדה. נתיב הגעת הלוטרות לאזור אינו

ניתוח גנטי נראה שהפרט מכפר ברוך מ. )Guter et al., 2006(חדירה דרך הים מלבנון  או חרוד

הפרט מכפר מכבי נמצא קרוב , וקרוב מאוד לאוכלוסיית עמק חרוד, וכנראה היגר משם

בין מערכת הירדן  קריטימשמש כמסדרון מעבר  יזרעאלעמק לפיכך, נראה כי  לאוכלוסיית הכנרת.

; גוטר וחובריו, 2002וצקי, (דולב ופרבול זהנדיר מין הישרדותו של עבור  ,למערכת נחלי החוף

  .)2012; שחל וחובריה, 2011; דולב וחובריו, 2010; גוטר וחובריו, 2009; גוטר ודולב, 2008

טיים דוגמת אאזור אגן הניקוז של הקישון, אם כן, משמש גם כבית גידול ליונקים אקוו

יונקים יבשתיים גם כבית גידול למינים רבים של אך , הלוטרה, חתול הביצות, הנמיה והנוטריה

, וביניהם טורפים כגון: זאב, צבוע מפוספס, חתול בר, קרקל, את השטחים הטבעיים המנצלים

, חזיר בר, ארנבת סמור, דלק, תן, שועל מצוי וגירית מצויה, לצד אוכלוסיות של צבי ישראלי

חלקם,  יים, אךטבעה ם). מרבית בעלי החיים נצפים בשטחי2002(דולב ופרבולוצקי,  רבןדו השדה

עכבר הבית, חולדה מצויה, מריון מצוי, נברן שדות,  :מינים פולשים כגוןמלווי אדם ו מיניםבעיקר 

למדו לנצל היטב גם את השטחים החקלאיים ומקורות  – נוטריהול מצוי תן, שועארנבת השדה, 

דרום , שהובא לארץ משוכן מים . הנוטריה היא מין של מכרסם גדולהמזון הנלווים למגורי האדם

בטבע, הגורם נזקים רבים  פולשאמריקה לצרכי גידול פרוותה, נמלטה מהשבי וכיום מוגדרת כמין 

) ונימפיאה RR –לגדות מקווי מים טבעיים ומלאכותיים ולמיני צומח כגון נופר צהוב (נדיר מאד 

  ).O –תכולה (על סף הכחדה 

ידה רבה את בתי הגידול גופי המים המלאכותיים הרבים שהוקמו באגן הקישון החליפו במ

גם הטבעיים של הביצות שיובשו, ומושכים אליהם מינים רבים של עופות מים. עמק יזרעאל נמצא 

, דרך עמק הירדן ועמק חרוד ואסיה על נתיב הנדידה העולמי של העופות, בהגיעם בסתיו מאירופה

למעלה ההפוך. ובאביב בכיוון  –בדרכם לאפריקה (נתיב נדידה מערבי)  מישור החוףאל  –

עופות מיני עבור חולפים מעל שמי הארץ בשתי עונות הנדידה. מינים  400-מכממיליארד עופות 

מהם חולפים מעל שמי ישראל  70,000-דוגמת השקנאי המצוי, שכ רבים, ובכללם עופות מים

מהם גם חורפים בארץ, משמשים מקווי המים שבעמק יזרעאל  2,000-4,000בעונת הנדידה, ובין 

של  90-. טרם ייבושו של אגם כפר ברוך בסוף שנות החיונית במהלך נדידתם כתחנת שהייה והזנה

רשימת  ).2009(סבר, יום מדי שקנאים  1,000-3,000בין  בעונות הנדידה , שהו באגם20-המאה ה

ת וקליינהאוז, (גזי 1996אגן הניקוז של הקישון נערכה בשנת שמוכרים ממצאי של מיני העופות 

בדרגת מינים מוגדרים  45מיני עופות, מהם  211 ). ברשימה זו תועדו2008; פייגין וחובריו, 1996
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מינים בסכנת  EN ,(10מינים בסכנת הכחדה VU ,(2 )מינים עתידם בסכנה NT ,(7 )סיכון נמוכה (

), ומין DDמינים חסר מידע ( 9), לגבי REמינים נכחדו כמקננים מישראל CR ,(7 )הכחדה חמורה (

מיני עופות במורד הנחל  50-כרשות נחל קישון דווח על מתצפיות . חד מוגדר כמין פולשא

הנמצאים מינים  11מהם , )א'2011סבר ; 2011נסים וגוטמן, ; 2007(גזית והרשקוביץ,  ובסביבתו

), אנפה אפורה NT): אגמיה (2008; אלון ופרלמן, 2002בסכנת הכחדה (עפ"י דולב ופרבולוצקי, 

)REה ארגמנית (), אנפNT) אנפית סוף ,(NT) ברכייה ,(NT) חגלה ,(NT) טבלן מצוייץ ,(RE כרוון ,(

)NT ,(לבן-) חזהNT) קורמורן גמד ,(VU (ו) תמירוןVU.(  במעיין  2001בסקר שנערך בשנת

 3מיני עופות, מהם  13 ), נמצאו באזור המעיין והפלג הזורם לקישון2001אלרואי (ברוזה וחובריו, 

בנחל הגדורה נמצאו  .)NT( עפרוני מצויץו )NT( חזה-לבן ),NT( תדוכיפ :סכנת הכחדהנמצאים ב

 ),REמינים בסכנת הכחדה: אנפה אפורה ( 10, מהם 2008מיני עופות בסקר שנערך בשנת  36

), NTחזה (- לבן ),NTגב (-חנקן אדום), NT), חוחית (NTדוכיפת ( ),NTברכייה ( ),NTאנפית סוף (

במחקר שנערך בנחל עוז בשנים  ).VUושרקרק מצוי () NT( עפרוני מצויץ), NT(סלעית אירופית 

), ברכיה NTאנפה גמדית ( מינים בסכנת הכחדה: 11, מתוכם מיני עופות 43נמצאו  2008-2011

)NT) זרון סוף ,(RE) חוחית ,(NT) חרגולן זמירי ,(CRחזה (-), לבןNT) עפרוני מצוייץ ,(NT ,(

מיינה הודית  –); ומין פולש אחד NT) ותפר (NT), תור מצוי (NTאפריקנית ( ), קניתVUפרנקולין (

מיני עופות מים רבים לנים ומקננים על שדרות עצי האיקליפטוס א'). 2011(פרלברג וחובריו, 

, וחישות הקנים משמשות כאתרי שהייה, קינון ומסתור עבור הרבות הנטועות לאורך הקישון

  ).א'2011; פרלברג וחובריו, א'2011(סבר,  מינים רבים של ציפורי סבך

מינים באגן הקישון (גזית  36במחלקת הזוחלים, מצאי המינים מצביע על נוכחות של 

): NTמינים מוגדרים בדרגת סיכון נמוכה ( 2), מהם 2008; פייגין וחובריו, 1996וקליינהאוז, 

יבשה מצוי; -ת נחשונית וצב): נחושיVUמינים עתידם בסכנה ( 2מים משובץ; -קמטן החורש ונחש

): שנונית CRמינים בסכנת הכחדה חמורה ( 3-): לטאה ירוקה; וENמין אחד בסכנת הכחדה (

, מודגרים מדי שנה צבים רכים בשמורת 2005החל משנת השפלה, חומט נקוד וצב רך מצוי. 

 –, ומשוחררים במספר אתרים לאורך הקישון החולה, מועתקים אל הקישון לאחר בקיעתם

(אורון וחובריה,  ורדגשר האירי באזור כפר חסידים במהועד  ,ממוצא מאגר כפר ברוך במעלה

מדי שנה  מועבר 2008צבים צעירים. בנוסף, החל משנת  540-הועתקו כ 2011. עד שנת )2008

צבים  13הועברו לקישון  2011מהחולה לקישון גם מספר קטן של צבים רכים בוגרים. עד שנת 

 0-5מצאו מספר קטן ביותר של קינים (בין  2006-2011שנערכו בין השנים קינון בוגרים. סקרי 

), שיעור הבקיעות מהקינים שנמצאו היה קטן טרופים 2, מהם קינים 17קינים בכל שנה, סה"כ 

. בכוונת ביותר, וגם בקינים שהועתקו לחולה או למעגן הדייג בקישון היה אחוז בקיעה קטן מאד

גדה החישוף גדות מקומי לאורך , לבצע בוגרים וצעירים מהחולה לקישון העתקתבך יהמשרט"ג ל

משוקמת  הבגד הדגרהחוות  במורד הקישון ליצירת אתרי קינון מתאימים, להקים דרומיתה

לצורך השגת שלהם, בשבי ושחרור מבוקר  אבקועיםשל גידול  וןבח, ולהמתוכנןהקישון בנפתול 

נמצאו בסקר סמוך למעיין אלרואי  ).2012סיני, ; 2011, נסים וגוטמן( אחוזי הישרדות גבוהים

צבי ביצות נצפו בסקר  ).2001(ברוזה וחובריו,  חרדונים מצויים ושממיות בתים 2001שנערך בשנת 

 2008-2011ובמחקר שנערך בין השנים , )2009בנחל הגדורה (גזית וחובריו,  2008שנערך בשנת 

בעבר שרצו במימי הקישון גם תנינים, כמתואר בספרו של . )אמיר פרלברג, מידע אישיבנחל עוז (
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  .)2012; סקוטלסקי ופרלמוטר, 2008(פרלמוטר,  1868סייר בארץ ישראל בשנת ש ,ג'והן מקגריגור

מינים (גזית  4, מצביע על נוכחות 1996מצאי הדוחיים באגן הניקוז של הקישון שנערך בשנת 

), וצפרדע VU), אילנית מצויה (ENקרפדה ירוקה (), EN): סלמנדרה מצויה (1996וקליינהאוז, 

במעיין אלרואי שנובע למרגלות קריית טבעון (ברוזה  2001). בסקר שנערך בשנת NTנחלים (

טריטון  –), נמצאו במעיין ובפלג הזורם מהמעיין לקישון, שני מינים של דוחיים 2001וחובריו, 

בנחל הגדורה (גזית  2008בסקר שנערך בשנת וצפרדע נחלים. צפרדעי נחלים נצפו גם ) CR(הפסים 

בנחל עוז נמצאו צפרדעי נחלים בנחל  2008-2011ובמחקר שנערך בין השנים ), 2009וחובריו, 

במעלה נחל יפתחאל  וקרפדות בתעלת ניקוז סמוך לדרך הביקורת (אמיר פרלברג, מידע אישי).

תטולות וראשנים של קרפדה  –נמצאו בבריכת הסוללים ("הלוחם הבדואי") ובבריכת ציפורי 

. בבריכת בקעת בית נטופה (מאגר )CR( קרפדה ירוקה וחפרית מצויה –ירוקה, ובבריכת משכנה 

מסלחית) נמצאו ראשני קרפדה ירוקה, ובתעלת האפס בבקעת בית נטופה נמצאו טריטון הפסים, 

שה סמוך לנחל עדשים בבריכת דגים נטו ).2008קרפדה ירוקה, אילנית מצויה וחפרית מצויה (גפני, 

  ד').2011צפרדעים וקרפדות (סבר,  2011נמצאו בסקר בשנת 

גזית ; 2006, 1999גורן וחובריו, ; 1991גולני וברנס, ( מיני דגים 45באגן הקישון מוכרים 

סבר, ; 2011נסים וגוטמן, ; 2006נסים וחובריה, ; 2006, 2005גורן וקרוטמן, ; 2000וחובריו, 

אמית ארין, אספרינה מליטה, (באזור המלוח גי ים שעולים במעלה הנחל ד מרביתם ,)א'2011

טרית טרית דקה, דקר המכמורת, ורדית קמורה, דבק נצמד, תיכונית, -גומבר טורפני, גממית ים

סיכן משוייש, מוסר מלכותי, לגונון נודד, לברק מנוקד, לברק חלק,  ,מגינים-טרכון רחבגסה, 

ימי, צנינית -צנינון דוצלופח אירופי, עפין, סרגוס מסורטט,  סקומברון זריז,ספרוס זהוב, 

, קיפון טוברקיפון סלינוס, קיפון זהוב, ראש, -קיפון גדולקיפון בורי, פה, -אטלנטית, קברנון אדום

אמנון הגליל, אמנון ); חלקם דגי מים מתוקים מקומיים (קיפון כילון, שישן מסורטט ושרבובון

נאווית כחולה לבנון ליסנר,  ,יבלסת מצויהנכחד מהקישון,  –שראלי חפף יהירדן, אמנון מצוי, 

אמנון וחלקם מינים פולשים או פליטי בריכות דגים ( ;)ושפמנון מצויפסוסה, עגלסת הירדן 

בשלוחת שפך הקישון ("האפנדיקס") נמצאו  .)וקרפיון מצוי עין-כסיף שפל, גמבוזיהגופי, מכלוא, 

מעיין אלרואי סקר שנערך בב). 2007בורי וגמבוזיה (גזית והרשקוביץ, דגי אמנון, קיפון  2007בשנת 

 אמנון מצוי, אמנון הירדן,שפמנונים, ובקטע הקישון אליו נשפך המעיין נמצאו נמצאו  2001בשנת 

(ברוזה וחובריו,  צלופח אירופי, שפמנון, גמבוזיה, קרפיון, עגלסת, יבלסת מצויה ולבנון ליסנר

נמצאו בנחל הקייני , ביובלי הקישון ע"י רשות נחל הקישון יםהמתבצעים במהלך הניטור). 2001

בנחל ציפורי נמצאו שפמנונים, ובמעיין אלרואי נמצאו אמנון מצוי לבנון ליסנר וגמבוזיה, 

דג הגמבוזיה נחשב כמין מזיק במיוחד הדוחק מינים מקומיים מבית ). 2004וגמבוזיה (גוטמן, 

חיים -ה חמורה בפאונה האקווטית ממנה הוא ניזון, דוגמת ראשני דוהגידול המשותף, וגורם לפגיע

   ).Segev et al., 2009שמרביתם נמצאים בארץ בסכנת הכחדה ( –

הקישון מבודדת גנטית מאוכלוסיות  באגן) שTilapia zilliiאוכלוסיית דגי האמנון המצוי (

רב גנטי ופיינות בדמיון מאמרביתן האמנונים המאכלסות את מערכות הנחלים האחרות בארץ, ש

דל אליה נלווה מין זה של אמנון. היות אגן הקישון  –, ככל הנראה בשל חקלאות המדגה ניהןבי

גם בשונות פיינת תאממאפשרת את המשך קיומה של אוכלוסייה מבודדת זו, ה –במשקי מדגה 

שהקטין  ,שניםעשרות  במשךהזיהום הכבד השונות הנמוכה נובעת ככל הנראה מ .גנטית נמוכה

ואולי גם מאכלוס מאוחר והגביל אותה למקומות הפחות מזוהמים,  ל האוכלוסייהמאד את גוד

שנה. לממצאים אלו חשיבות גדולה  18,000-לאחר התייבשות ימת הלשון לפני כ –יחסית של הנחל 
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ת בניהול משקי המדגה באגן הקישון, היות ויש לעשות כל מאמץ למנוע עירוב גנטי בין אוכלוסיו

  ).2007מבודדות של האמנון המצוי (שיטנברג וחובריו, 

לאוכלוסייה הוא אנדמי לישראל, ולבנון ליסנר אמנם אינו מוגדר כמין שנמצא בסיכון, אך 

זוהי אוכלוסייה המבודדת גנטית מאוכלוסיות מין זה  –הנמצאת בקישון חשיבות גבוהה 

אוכלוסייה  נחלי החוף של ישראל. המתקיימות במערכת נחלי הירדן, והיחידה ששרדה במערכת

נמצאו דגים ממין זה גם בתחנת מפגש המוביל  2005קטנה של מין זה שרדה בנחל הקייני, ובשנת 

כחלק מהמאמצים לשימור המין באגן הקישון, הארצי במורד אגם כפר ברוך, ובתחנת גשר ג'למי. 

, וכיום מעיין אלרואיפרטים שמקורם בנחל הקייני אל  220-כ 2008, 2007בשנים הועברו 

  ).א'2011סבר, ; 2011נסים וגוטמן, ( מתקיימת אוכלוסייה יציבה בשני אתרים אלו

מנוטרת לאורך משמשת כביואינדיקטור למצב הנחל, ו (חח"ג) חברת חסרי החוליות הגדולים

(גזית  הנחלמצבו של  הכוללת אחרכחלק מתכנית הניטור , 2000החל משנת  הקישון באופן סדיר

ב', 2008א', 2008ב', 2007א', 2007ב', 2006א', 2006, 2005; גזית והרשקוביץ, 2002, 2000בריו, וחו

, מכפר יהושע במעלה ועד לגשר במורד הקישון תחנות דיגום 6לראשונה נסקרו  2000. בשנת )2009

בגוף  ). בגשר יוליוס סימון לא נמצאו כלל חסרי חוליות2000יוליוס סימון במורד (גזית וחובריו, 

ממצא חסר תקדים בנחלי ישראל, המעיד על מצב  –המים, במצעים הטבעיים או בסדימנט 

 6בגשר האירי בבריכות נשר נמצאו  הזיהום החמור שבו היה שרוי מורד הקישון בעת הדיגום.

מיני רכיכות;  2טקסונים, מהם  9מיני רכיכות; בגשר כפר חסידים נמצאו  2טקסונים, מהם 

טקסונים,  10טקסונים, מהם מין אחד של רכיכה; ובכפר יהושע נמצאו  2נמצאו במעיין אלרואי 

נמצאו  ),2001במעיין אלרואי (ברוזה וחובריו,  2001בסקר שנערך בשנת  מיני רכיכות. 2מהם 

 נדגמו שוב אותן 2002בשנת  .מהם שני מיני רכיכותחוליות, טקסונים של חסרי  19-במעיין ובפלג כ

הופעת סימנים ראשונים ב שהתבטאויקציות להתחלת השיפור בבריאות הנחל, תחנות, עם אינד 6

טקסונים  35בסקר זה נמצאו ). 2002גזית וחובריו, לפעילות ביולוגית בתחנות שבמורד הנחל (

בדיגום . מינים נמצאו רק במעיין אלרואי) 3( מיני רכיכות 5התחנות, מהם  6שונים של חח"ג בכל 

(נסים וגוטמן,  מיני רכיכות 3טקסונים, מהם  37בתחנות הקבועות  נדגמו 2010בשנת האביב 

הלגונה  ,שלוחת שפך הקישון ("האפנדיקס")נערך סקר אקולוגי באזור  2007בשנת ). 2011

מאופיין בקיץ במליחות הקרובה לזו של מי ים, היחידה כיום בנחלי החוף של ישראל. האזור 

 במורכבות פיזית והידרולוגית גבוהותר, אך גם בהעשרה של חומרים אורגניים ובזיהום חמו

טקסונים של חסרי  23נמצאו  . בסקר זה)2007(גזית והרשקוביץ, של בתי גידול  רבמגוון  שיוצרות

מוגדרת  – מלחית החופים –מיני רכיכות, שאחת מהן  2- מיני סרטנים נדירים, ו 2חוליות, מהם 

ה הנובע מנקבה ברכס הכרמל ונשפך לקישון סמוך , המנקז את עין סעדיבנחל סעדיה כמין בסיכון.

מיני רכיכות (גזית וחובריו,  9מהם , טקסונים 17 2001-2003לשפך הקישון לים, נדגמו בשנים 

 ).2005(גזית וחובריו,  מיני רכיכות 3, מתוכם 2003בשנת טקסונים  47נדגמו  בנחל השופט ).2005

שחריר  ).2009מיני רכיכות (גזית וחובריו,  4תוכם , מ2008טקסונים בשנת  31נדגמו  בנחל הגדורה

אל מעיין  מנחל סעדיה 2007הנחלים, חילזון של מים מתוקים הרגיש לזיהום, הועבר בשנת 

שניזוק ככל הנראה מחפירת מנהרות  –אלרואי, כחלק ממאמצי ההצלה של הפאונה מעין סעדיה 

 5 בנחל ציפורינדגמו  2011בשנת  ).א'2011סבר, ; 2011נסים וגוטמן, הכרמל ושפיעתו פסקה (

ב'). 2011בעמק זבולון (סבר,  70תחנות, מעיינות ציפורי ועד למורד הנחל לאחר חצייתו את כביש 

מהם נדירים במערכת  3 –מיני רכיכות  10טקסונים של חסרי חוליות, מהם  27בסקר זה נמצאו 

המוכר בעיקר מנחלי רירית זוהרת, נחלי החוף, ומין פולש אחד. כמו כן, נמצא בסקר זה המין שפ
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  ).ENמוגדר כמין הנמצא בסכנת הכחדה (צפון הארץ ועמק הירדן (דן, בניאס, עיון, גמלא, תבור), ו

שמורות טבע, שמורות יער, גנים לאומיים ויערות קק"ל סטטוטוריקה:  1.3
  )8,9באגן הניקוז של הקישון (מפות 

 

דונם (טבלה  46,000 -ת טבע, בשטח כולל של כשמורו 19בתחום אגן הניקוז של הקישון נמצאות 

שמורות מוצעות (אחת מהן היא הרחבה  2שמורות מאושרות, ועוד  7שמורות הן מוכרזות,  10): 2

מהשמורות הן של בתי גידול  5של שמורה מאושרת). בחלוקת השמורות לפי טיפוסי בתי גידול: 

שמורות של יער פארק,  7דונם),  32,432( תיכוני-שמורות של חורש ים 5דונם),  695לחים שונים (

חורש שיטה  –דונם), ושמורה אחת של הגנה על מין צמח ייחודי  12,841אלוני תבור ( –בד"כ 

שמורות יער, ששטחן הכולל  34דונם). בנוסף, נמצאות בתחומי אגן הניקוז של הקישון  25מלבינה (

  ).3דונם (טבלה  183,600 -הוא כ

גנים  5דונם.  71,600 -גנים לאומיים, בשטח כולל של כ 11גם ון נמצאים באגן הניקוז של הקיש

הם הרחבות של גנים מוכרזים), ועוד  2גנים לאומיים מאושרים (מתוכם  6לאומיים הם מוכרזים, 

). בחלוקת הגנים 3גנים לאומיים מוצעים, אחד מהם הוא הרחבה של גן לאומי מוכרז (טבלה  2

- גנים של חורש ים 3דונם),  16,389מהגנים הם אתרי עתיקות שונים ( 5הלאומיים לפי מאפיינים: 

  דונם). 6,552אלוני תבור ( –גנים של יער פארק, בד"כ  3- דונם), ו 48,655תיכוני (

יערות קק"ל, בשטח  31בנוסף לשמורות הטבע, הגנים הלאומיים ושמורות היער, מוגדרים 

  מוגדרים בחפיפה עם שטחי ההגדרות האחרות. דונם. חלק מיערות קק"ל 177,800 - כולל של כ

  קישון.ונחלים שמורות טבע בתחום רשות ניקוז  :2 טבלה
 שטח (דונם) בית גידול/מאפיינים סטטוס שם השמורה

 46 בית גידול לח מוכרזת בלפוריה

 96 בית גידול לח מוכרזת בקעת בית נטופה

 9 ונתיתבריכה ע מוכרזת ברכת משכנה

 403 בתה עשבונית, בית גידול לח מאושרת נחל קיני

 141 גדות נחל מוכרזת נחל השופט

 4,007 תיכוני, גיאולוגיה-חורש ים מאושרת הר טורען

 56 תיכוני, גיאולוגיה-חורש ים מוצעת הר טורען

 2,737 תיכוני-חורש ים מאושרת שער העמקים

 12,240 תיכוני-חורש ים מוכרזת הר הכרמל

 4,186 תיכוני-חורש ים מוכרזת נחל מהר"ל

 9,206 תיכוני-חורש ים מוצעת הר עצמון

 4,585 יער פארק מאושרת אלונים

 4,198 יער פארק מאושרת אלונים (חיפה)

 103 יער פארק מאושרת אלונים (צפון)

 571 יער פארק מאושרת נחל יפתחאל

 939 יער פארק מוכרזת אלוני אבא

 33 יער פארק מוכרזת טבעון-בסמת - גוש אלונים 

 2,412 יער פארק מוכרזת יער הסוללים

 25 שימור מין צומח מוכרזת שימרון

 45,993 סה"כ שטחי שמורות טבע
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  קישון.ונחלים שמורות יער בתחום רשות ניקוז : 3 טבלה
 שטח (דונם) שם שמורת יער

 4,961 בלד אל שייח (תל חנן)
 3,531 אום אל פחם

 681 אום זינאת
 1,338 אום קובי ועילוט

 6,025 איג'זים
 1,813 איכסל
 1,475 אעבלין

 5,340 בית לחם הגלילית
 8,477 דלית אל כרמל

 860 דמון
 16,117 הר טורען
 1,170 הרי נצרת

 26 חורשת הארבעים
 664 חריבה

 1,758 יגור
 2,679 יפיע
 10,616 כוכב
 2,312 כנאכפר 
 2,422 לג'ון

 1,380 מורדות נצרת
 2,542 מנדא

 3,411 משהד
 1,869 סולם וניין

 29,303 סחנין
 12,134 עוספיה
 5,602 עילבון

 860 עין מעהל
 63 ענין

 7,660 עראבה
 18,793 ציפורי

 7,159 מזרח - קרית אתא 
 3,313 מערב - קרית אתא 
 535 רומנה וענין

 16,711 שפרעם

 183,600 סה"כ שטחי שמורות יער

  
  קישון.ונחלים גנים לאומיים בתחום רשות ניקוז : 4 טבלה

 שטח (דונם) סטטוס בית גידול/מאפיינים שם גן לאומי

 833 מאושר בית קברות עתיק בית שערים

 262 מוכרז חורבות אושה העתיקה

 585 מוכרז עיר עתיקה ציפורי

 12,788 מאושר עיר עתיקה ציפורי

 1,644 מאושר תל שימרון

 183 מוכרז תל תל מגידו

 94 מאושר תל תל מגידו

 48,432 מוכרז תיכוני-חורש ים הר הכרמל

 68 מוצע תיכוני-חורש ים הר הכרמל

 39 מוכרז תיכוני-חורש ים נחל מהר"ל

 117 מוצע תיכוני-חורש ים נחל קטיע

 4,260 אושרמ יער פארק אלונים (חיפה)

 1,711 מאושר יער פארק אלונים (צפון)

 581 מוצע יער פארק יער ציפורי

 71,597 סה"כ שטחי גנים לאומיים ברשות ניקוז קישון
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  קישון.ונחלים יערות קק"ל בתחום רשות ניקוז : 5 טבלה
 שטח (דונם) שם היער

 3,996 פחם- אל- אום

 6,596 אלונים

 1,434 יקיםאל

 8,271 בית קשת

 4,529 בלפור

 11,484 גבעת המורה

 23,160 גלבוע

 4,439 הזורע

 2,596 היערנים

 1,254 המפרץ

 4,030 הר אחים

 1,421 הר עצמון

 228 חיפה

 7,497 טורען

 7,698 כפר החורש

 3,066 לביא

 16,642 מגידו

 12,151 מורדות נצרת

 4,627 עמי- מי

 6,068 מנשה

 2,158 מסד

 4,276 משמר העמק

 2,401 נחל חיק

 1,526 עוז

 3,467 עין השופט

 1,204 עמק יזרעאל

 7,463 ציפורי

 9,585 קרית אתא

 7,370 קרן כרמל

 6,214 שפרעם

 966 תענ"ך

 177,815 סה"כ שטחי יערות קק"ל
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  ז של הקישון.שמורות טבע וגנים לאומיים באגן הניקו: 8מפה 
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  .יערות קק"ל ושמורות יער באגן הניקוז של הקישון: 9מפה 
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  מעמד סטטוטורי של רשויות הניקוז והנחלים  1.4

, מבוצעות בנחלי ישראל עבודות ניקוז 1957 –מכוח חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי"ח 

  ושטפונות בישובים ובשטחים חקלאיים: על ידי רשויות ניקוז למניעת הצפות

תפקידי רשות הניקוז הם לדאוג לניקוזו הסדיר של התחום שנקבע לה בצו המקים, ולשם 

ניקוז באותו תחום; במילוי תפקידיה אלה -כך להקים, לשנות, להחזיק ולפתח מפעלי

  בריאות.-תפעל רשות הניקוז גם למניעת מפגעי

י, אחראית ומחויבת לביצוע עבודות אלה. לפיכך, בחלקים רשות הניקוז, כגוף ממונה סטטוטור

נרחבים של ערוצי הנחלים ברחבי ישראל, מתבצעות פעולות הסדרה, פיתוח ותחזוקה שנועדו 

לשפר את תפקודם כערוצי ניקוז. בנחלים אלו מתקיימים בתי גידול אקווטיים ואחרים, שבהם 

ת והנביעות הקטנות ששרדו בתוך ובשולי אוכלוסיות של בעלי חיים וצמחים החיים על הזרימו

האפיקים. עם הידלדלות מקורות המים של ישראל, המלווה בקיצוץ דראסטי במכסות המים 

המוקצות לטבע, הופכים בתי גידול אלו לנדירים יותר ויותר, וקיומם תלוי בפעולות השימור 

עה הרבה של שייעשו בצורה מתואמת ומוקפדת שתמנע את היעלמותם. אולם למרות ההשפ

פעולות אלו על תפקודם של הנחלים כמערכות אקולוגיות חשובות ומרכזיות, בחוק זה לא באה 

  כלל לידי ביטוי חשיבותה האקולוגית של המערכת האקווטית.

, הוגדרו במקביל לרשויות הניקוז גם רשויות נחל, 1965 –בחוק רשויות נחלים ומעיינות התשכ"ה 

  שסמכויותיהן עפ"י החוק:

) הסדרתה של זרימת המים בנחל, במגמה לשמור על מפלס מים מתאים כל חדשי 1(

 השנה;

 ) ניקוזו הסדיר של תחום הרשות;2(

 ) קביעת תוואי לנחל, או העברתם של מי הנחל או מקור המים לאפיקים אחרים;3(

) הסרת מפגעי תברואה הכרוכים בזיהום הנחל או מקור המים או בזרימתם המשתנית 4(

 יו;של מימ

) שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיין, למעט נחל 5(

ומעיין שבתחומי גן לאומי או שמורת טבע, כמשמעותם בחוק גנים לאומיים ושמורות 

  , והכשרת שטחים אלה לצרכי גנים, נופש וספורט; [...]1963 - טבע, התשכ"ג 

כולם או מקצתם, עפ"י הנחיית  –את תפקידי רשות הנחל רשות ניקוז, לפי חוק זה, יכולה לבצע 

לחוק), המכיר  6(סעיף  1959 –בוצע תיקון לחוק המים התשי"ט  2004השר הממונה. בנוסף, בשנת 

  לראשונה גם בחשיבות הקצאת מים לצורך שמירה ושיקום של ערכי טבע ונוף:

פקעה  –מטרה כל זכות למים צמודה לאחת ממטרות המים המנויות להלן; בטלה ה

  –הזכות למים; ואלה מטרות המים 

  בית;-) צרכי1(

  ) חקלאות;2(

  ) תעשיה;3(

  ) מלאכה, מסחר ושירותים;4(

  ) שירותים ציבוריים;5(

) שמירה ושיקום של ערכי טבע ונוף, לרבות מעיינות, נחלים ובתי גידול לחים 6(

  ערכי טבע ונוף). –(בחוק זה 

צמאי וחברים בה נציגי הרשויות המוניציפאליות הנכללות רשות הניקוז היא גוף סטטוטורי ע
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משרדי ממשלה (חקלאות, הגנת הסביבה ובריאות). הרשות פועלת בכפיפות  3בתחומה, ונציגי 

לנציב המים (משרד התשתיות) והאגף לשימור קרקע (משרד החקלאות). שר החקלאות מופקד על 

וק המים, והשר להגנת הסביבה מופקד על ביצוע חוק הניקוז, שר התשתיות מופקד על ביצוע ח

ביצוע חוק הנחלים. תחומן של רשויות הניקוז נקבע בהחלטה של שר החקלאות בהתייעצות עם 

  שר הפנים.

משטח המדינה. בעקבות שיטפונות  40%רשויות ניקוז שכיסו  26פעלו בישראל  1996עד שנת 

, בוצע הליך ארגון מחדש של 1991-2חמורים אשר הסבו נזקים כבדים בכל רחבי הארץ בחורף 

בפריסה  1.1.1997 - רשויות ניקוז סטאטוטוריות עצמאיות הפועלות מ 11רשויות הניקוז, שיצר 

- ארצית מלאה, ואחראיות על מרחב אגני טבעי (צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשות

שטח רשויות הניקוז  ). העיקרון המנחה בקביעת1996 –, תיקון התשנ"ז 1960 –ניקוז) התש"ך 

החדשות היה התייחסות לאגן ניקוז טבעי ושלם שבו שותפים כל השטחים התורמים והנתרמים 

בעקבות הוצאת צו רשויות נחלים ומעיינות (רשות נחל בנגר ובסחף מקו פרשת המים פנימה. 

שון רשות נחל הקי 1994ידי השר לאיכות הסביבה, הוקמה בדצמבר -על 1994 –קישון), התשנ"ה 

הק"מ  25 -), שאחריותה מוגבלת לטיפול ב1965 –(על בסיס חוק רשויות נחלים ומעיינות התשכ"ה 

שבמורד הנחל, ממזרח לתל קשיש (ליד יוקנעם), ועד למוצאו אל הים התיכון במפרץ חיפה. משנת 

 שאחראית על כל אגן הניקוז של הנחל –פועלת במקביל לרשות הנחל גם רשות ניקוז קישון  1997

הוסמכה ע"י השרה לאיכות הסביבה גם כרשות נחל.  2003ויובליו עד הקו הירוק, והחל משנת 

 7ערים,  9החברות במליאת הרשות ( ,רשויות מקומיות 35קישון שוכנות של הבתחום אגן הניקוז 

  .750,000 -כ הוא מועצות מקומיות). מספר התושבים באגן הניקוז 19מועצות אזוריות, 

ת המשרד לאיכות הסביבה (היום "המשרד להגנת הסביבה") להפיכת נחלי במסגרת מדיניו

ישראל ממטרד תברואתי למשאב טבע שנועד לשרת את הסביבה, הקהילה והכלכלה, הוקמה 

, בשיתוף עם הקרן הקיימת לישראל, מנהלת הנחלים הארצית, שתפקידה לעסוק 1993בשנת 

צא תחת אחריותה של מנהלת נחל מקומית. בשיקום הנחלים. כל נחל הכלול בתכנית השיקום נמ

במנהלות הנחלים יושבים נציגי המשרד להגנת הסביבה, משרד התיירות, משרד החקלאות, הקרן 

הקיימת לישראל, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, רשות הניקוז, רשות המים, רשות 

ומן עוברים הנחלים העתיקות, אנשי אקדמיה, נציגי המועצות האזוריות והמקומיות שבתח

שבטיפול המנהלת, ונציגים מזדמנים בהתאם לנושא ולצורך. רשות הניקוז (או רשות מקומית, 

  ת הנקבעת ע"י מנהלת הנחל שבשטחה.קק"ל או רט"ג, לפי העניין) אחראית על ביצוע המדיניו

לבד . מ1998לצד רשות ניקוז ונחלים קישון פועלת גם מנהלת נחל ציפורי אשר הוקמה בשנת 

מנהלת הנחלים משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, רשות הניקוז, שותפים במנהלת גם 

 ,רשות הטבע והגניםהחברה הממשלתית לתיירות, הארצית, נציבות המים, רשות העתיקות, 

  ם:של המנהלת ה יםהעיקרי יםוהמועצה המקומית עמק יזרעאל. היעדהקרן הקיימת לישראל 

אקולוגית של הנחל על ידי הפסקת הזרמת מי ביוב או קולחים שימור ושיקום המערכת ה •

והקצאת מי מעיינות. שיקום ושימור מסדרונות נחל ציפורי ויובליו: יפתחאל ואום חמיד, לכל 

 אורכם.

יערות, שטחי מרעה ושטחים חקלאיים על  - שמירת מרחב חזותי ורצף של שטחים פתוחים  •

ערות אלון התבור שהם בעלי ערך אקולוגי, נופי ידי איסור בנייה מכל סוג שהוא. טיפוח י

 ותיירותי גבוה.

פיתוח פארקים עירוניים סמוך לאפיק הנחל. במעלה, בתחומי הישובים: נצרת עילית, ריינה,  •
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 משהד; ובמורד, בתחומי הישובים במרחב חיפה.

 ידי נטיעות לאורך קטעים נבחרים לצדי האפיק.- חיזוק נוכחותו הויזואלית של הנחל על •

יצירת רשת מסלולי טיולים ובילויי נופש מוסדרים ומשולטים המשלבים מוקדי עניין,  •

  מצפורים וחניונים.

בשל העובדה כי גורמים רבים מעורבים הן בקביעת המדיניות והן בהוצאה לפועל של הסדרה, 

תחזוקה שוטפת, וממשק של תוואי הנחל וסביבתו, ישנה חשיבות גדולה ביצירת כלי תכנוני 

תף לכל הגורמים העוסקים בטיפול, בכל השלבים, במערכות הנחלים. לצורך כך הוכן מסמך משו

. מסמך זה והמפות הנלוות קישוןהרגישות הסביבתית של הערוצים באזור רשות ניקוז ונחלים 

אליו מהווים בסיס לדיון שייצור הסכמות באשר לדרכי ביצוע ותיאום עבודות התחזוקה בקטעי 

ופן שיאפשר ככל הניתן קיום ושימור ערכי טבע, סביבה ונוף, מבלי לפגוע הנחל השונים, בא

  בתפקוד הניקוז של אותם ערוצים.

  מטרת העבודה .2
ורשות הטבע  רשות הניקוז ה משותפת ונוהל מוסכם ביןמסמך ומפה שיהוו מתכונת לעבוד הכנת

נחלים ובתעלות תוך שמירה על בתי גידול רגישים ב ,שיאפשר ביצוע פעולות תחזוקה ,והגנים

 רשות ניקוז תחום התחזוקה שלשל הערוצים ב – מורשתנוף וטבע, והימנעות מפגיעה בערכי 

ק"מ  112העבודה הנוכחית מהווה שלב א' לסקר המלא, וכוללת סקר אקולוגי של  .קישוןונחלים 

 37- ו 2011-נסקרו בק"מ  75( ק"מ של ערוצים בתחומי אגן הניקוז של הקישון 859בלבד מתוך 

  .)2012-ק"מ נוספים נסקרו ב

עבודה זו נועדה לשמש כמחקר חלוץ (פיילוט), שבו ייבחנו דרכי העבודה בתחום האקולוגי 

והניקוזי, והאפשרות לשילוב ביניהן. לפי תוצאות שלב זה, תיבחן הרחבת הפרויקט לכל הערוצים 

התוצר הסופי יהיה  ב'). הרלוונטיים של הקישון ויובליו שבתחום רשות ניקוז ונחלים קישון (שלב

מפת הסכמה שתכלול הגדרות לתחזוקה רצויה ומועדיה, בהתאם לערכיות האקולוגית של כל 

 ערוץ ורגישותו לפעולות תחזוקה.

  הגדרות .3

  הגדרות לפעולות תחזוקה נדרשות  3.1

  : קיצוץ, ריסוק והסרת נוף צמחי ללא חישוף ושינוי פני הקרקע. מבוצע במכסחות.כיסוח •

: שינוי פני הקרקע בפעולות חישוף, חפירה, מילוי, ניקוי סחף והצטברות חומר פרע עבודות •

  צמחי, תיקון ושיקום חתכי תוואי הניקוז.

במידת הצורך, במקומות שיוגדרו כמותרים לריסוס,  –: נגד רחבי עלים ויתושים ריסוס •

  בעונות שיוגדרו בלבד, ובחומרים ידידותיים לסביבה.

  .: תחזוקה ושיקוםמתקנים •

  הנדסיות.- : שימוש בחומרים מקומיים, ע"י ייצוב צמחי ושיטות ביוגדות וייצוב שיקום •

  : חתך הערוץ הקיים כולל רצועות המגן ודרכי השירות.התחזוקה רצועת רוחב •
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  מדדי ערכיות ורגישות  3.2

במפות העבודה, הוגדרו דרגות הערכיות האקולוגית, הרגישות הנופית והרגישות לניקוז, בהתאם 

, מדרגת הרגישות הגבוהה ביותר לנמוכה אדום- כתום- צהוב- ירקרק- ירוקמפתח הצבעים הבא: ל

צבעים הקוד ובמפת הרגישות הנופית, הערכיות האקולוגית  מפתב .)6(טבלה  בהתאמהביותר 

על מנת ליצור הבחנה ברורה בין דרגות הערכיות  ,שונה מזה שישמש במפת ההסכמה הסופית

  .תחזוקהנחיות לה, לבין הודרגות הרגישות הנופית טחהאקולוגית האמיתיות בש

 /רגישות נופיתדרגות ערכיות אקולוגית משוקללת :6 טבלה
  /רגישות נופיתערכיות אקולוגית  צבע מקטע  דרגת ערכיות

  רביתימ  כהה ירוק  5
  גבוהה  וק בהיריר  4
  בינונית  צהוב  3
  נמוכה  כתום  2
  מזערית  אדום  1
  

  הבאות:הרגישות במפת ההסכמה הסופית, יבוצעו פעולות התחזוקה בהתאם להגדרות 

  ):כחול( רגיש ביותר  .1

  פעילות תחזוקה בתאום פרטני עם רשות הטבע והגנים. 

  ):חום( רגישות גבוהה  .2

  : בתאום עם רט"ג, רק לאחר תום עונת הקינון, רק בצד אחד של הערוץ.כיסוח

  עם רט"ג. : תאום בהסכמהעבודות עפר

  : תאום בהסכמה עם רט"ג.מתקנים

ללא ריסוס נגד רחבי עלים. ריסוס נגד יתושים רק במקרה הצורך, בחומרים  :ריסוס

  "ידידותיים" בלבד, ובתיאום עם רט"ג.

  ):ורוד( רגיש  .3

  : רק לאחר תום עונת הקינון, רק בצד אחד של הערוץ.כיסוח

  מ'. 500ה אחת בלבד, בקטעים שאורכם עד : רק לאחר תום עונת הקינון, בגדעבודות עפר

  : לפי צרכי ניקוז.מתקנים

ללא ריסוס נגד רחבי עלים. ריסוס נגד יתושים רק במקרה הצורך, בחומרים  :ריסוס

  "ידידותיים" בלבד.

  ):ירוק( רגישות נמוכה .4

  : ללא מגבלות.כיסוח

וס צמחיית המקום : ללא מגבלות, אך תוך שמירה על תוואי הנחל ופיתוליו, ביסעבודות עפר

  ומניעת התבססות צומח לא רצוי. 

  : לפי צרכי ניקוז.מתקנים

  ריסוס בחומרים "ידידותיים" בלבד רק במקרה הצורך. :ריסוס

  ):צהוב( לא רגיש .5

  : ללא מגבלות.כיסוח

  : ללא מגבלות.עבודות עפר

  : לפי צרכי ניקוז.מתקנים

  ללא מגבלות. :ריסוס
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  שיטת העבודה .4

  של העבודה הגדרת ההיקף המרחבי 4.1

 1:25,000: כבסיס לעבודה הוכנה מפת בסיס ממ"גית (אורתופוטו) בקנ"מ הכנת מפת בסיס  א.

לניקוז ונחלים, ושכבת הנחלים של  3/ב/34בה הופיע תוואי אחד לכל ערוץ, על סמך תמ"א 

  רשות הניקוז והנחלים קישון.

י מאפיינים פיזיוגרפיים: : הערוצים באגן ההיקוות של נחל הקישון סווגו על פמיון הערוצים .ב

יחידות נוף, הידרולוגיה, חתך גדות הנחל, שיפוע אורכי של הנחלים, שימושי קרקע גובלים 

"טיפוסים" שונים של נחלים ותעלות, במדגם המייצג גם את יובלי הנחל  :ומידת ייצוג

ה השונים, גם את מקומם מהמעלה ועד למורד וגם את השיטות והעוצמות השונות של תחזוק

 .המתבצעות בהם ניקוזית

 ,: מתוך הערוצים המתוחזקים על ידי רשות הניקוזבחירת מדגם מייצג של הערוצים לשלב א' .ג

או שעשוי להיווצר בהם צורך בביצוע פעולות תחזוקה, נבחרו הערוצים שבהם יתבצע הסקר 

 –גם האקולוגי, שתוצריו יהוו בסיס להגדרת פעולות תחזוקה במקטעי הערוצים שנכללו במד

כך למשל, קטעי ערוצים בעמק  על סמך ערכיותם האקולוגית ורגישותם לפעולות תחזוקה.

מעלות הנחלים הנמצאים בתווך חקלאי אינטנסיבי נכללים בקטעים לדיגום, בעוד ש יזרעאל

לא סביר שיתבצעו פעולות תחזוקה בעתיד  הםאשר ב, 66מערבית לכביש  ברמות מנשה

בהתאם  תוגדר מראש כגבוהה ביותר. םעים לדיגום, וערכיותבקט ולא נכלל –הנראה לעין 

אגן ניקוז אינטגראלי המייצג ככל הניתן את מגוון מאפייני -לתקצוב שלב א', נבחר תת

כל הערוצים  –מסכר מאגר כפר ברוך ותעלת היוגב, במעלה הקישון  :)10הערוצים (מפה 

אל והרשות הפלסטינית (נדגמו הנשפכים אל הקישון ממערב עד לגבול גדר ההפרדה בין ישר

עד  –ערוצים הנשפכים אל הקישון ממזרח, ממאגר כפר ברוך ובמעלה הקישון ו); 2011בשנת 

(מרביתם נדגמו בשנת  תוואי הישן של רכבת העמק מצפוןקו פרשת המים הארצי ממזרח, והל

2012.( 

 קיים איסוף מידע 4.2

קיים משכבות מערכות ריכוז מידע  מש כבסיס הנתונים לעבודה זו כלליחומר רקע שנאסף וש

 , תוךומאנשי מפתח מהספרות, ממאגרי מידע חומר רקע, איסוף מידע גיאוגרפיות (ממ"ג)

בשלב זה לא בוצעה  .אתרי טבע ייחודייםו ףהתייחסות למיני דגל, מינים אדומים ונדירים, אתרי נו

  :. מאגר המידע הקיים התבסס עלאתרי מורשת לשימורהתייחסות ל

  .קישון ולנחל ציפורית, כפי שהוגדרו להקיימות האב מרשות הניקוז על תכניו חומרסוף אי  א.

, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת רשות הניקוזאיסוף מידע גיאוגרפי ממאגרי המידע של   .ב

  .ומקורות נוספים ,, קק"להטבע

רשות , הארצית מנהלת הנחליםרשות הניקוז, שנערכו ע"י עבודות אקולוגיות איסוף ממצאי   .ג

  והאקדמיה. החברה להגנת הטבע ,ת הטבע והגניםרשונחל קישון, 

  .ממצאים מתוך תיקי שמורות  .ד

  .חורףהבבריכות חל הקישון, ביובליו, במעיינות ובנשנערכו  יםוניטורסקרים אקולוגיים   .ה

  .שנערכו ע"י מרכז יונקים של החלה"ט 2002-2012סקרי נוכחות לוטרות   .ו

  .שנערכו ע"י רט"ג 2007-2011 רך בקישון נון צבקיסקרי   .ז

  משותפים עם נציגי רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים. ודיונים ביצוע סיורי שטח  ח.
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  .12-2011הערוצים המייצגים שנבחרו לשלב א' של סקר רגישות הנחלים לתחזוקה, ונסקרו בשנים : 10מפה 



 

 

- 48 -  

 סקר שדה 4.3

, מיפוי הערוצים :בשטח שכללמשלים  )האקולוגי-הידרוזואולוגי (עופות ואני וע סקר בוטצוב

אפיונם, ו למקטעים הערוצים חלוקת בתחום שהוגדר לשלב א', לחיםהגידול המעיינות ובתי ה

מינים נדירים, אתרי נוף ואתרי  ,שטחים פגועים ברי שיקום ,בתי גידול ערכיים לשימוראיתור ו

ממ"גית של מקטעי  מפת מקטעיםהוכנה סקר השדה והמידע הקיים,  על בסיס טבע ייחודיים.

  .)8 (טבלה תאור מילולי של נתוני הבסיס הוב טבלה, מלווה ב)11(מפה  הערוצים

 ערכיות אקולוגית מדד 4.4

כל אחד בתחומו, את  –קבעו שועברו לאנשי הצוות המומחים, עם נתוני הבסיס ההמפה והטבלה 

, על סמך מדדי 1-5וקללת של מקטעי הערוצים בסולם ערכיות משהאקולוגית הערכיות הדירוג 

משקלול המדדים  הקבלהתהאקולוגית ש הערכיות .7כמפורט בטבלה משנה ומשקלם היחסי, 

במקרים יוצאי דופן שבהם המדד דורש  –לשינוי על סמך "הערכת מומחה" בכל מקרה נתונה 

רש התייחסות מיוחדת, מין נדיר מאד התאמה מיוחדת למצב בשטח (למשל: בית גידול ייחודי שדו

 וכד').

  אקולוגית משוקללת ערכיות :7 טבלה
  

  ןקריטריו
וז אח

  משוקלל
  10%  1)מקוטעת/איתנהריכות מנותקות, זרימה ביבש, לח, כמות מים בערוץ (  א. 
, מי , מים מעורביםקרקעי-עילי/תת מי מקור, ניקוז שדותנביעת מים (ה מקור  ב. 

  )קולחין/בריכות דגים, ביוב גולמי
10%  

נוכחות צמחייה הידרופילית (צמחיה מקומית והתייחסות גם למינים   ג. 
  פולשים/מתפרצים)

30%  

רוחב רצועת החיץ, מורכבותה הגיאומורפולוגית ותפקודה כמסדרון אקולוגי   ד. 
  ובעצירת סחף ומזהמים.

32%  

  5%  יםאדומים ונדיר יםמחנוכחות מיני צ  ה. 
  5%  )גדולים נוכחות מיקרופאונה הידרופילית (חסרי חוליות  ו. 
  4%  חיים)- נוכחות מקרופאונה הידרופילית (דגים ודו  ז. 
  4%  נוכחות מיני דגל (לוטרה, צב רך)  ח. 

  :לטבלה ותהער

 המים מהווים מרכיב גדול במדד ומקור, היות ומרכיבי כמות המים יוצר הטיה לרעת נחלי אכזבהמדד  .1
אינו מעיד בהכרח על היעדר זרימת מים בעונות היבשות  –בנחלים שהם מטבעם נחלי אכזב המשוקלל, בעוד ש

 ,המים מקור ,המיםכמות הקריטריונים של  וקללולא שלפיכך, בנחלי אכזב,  .נמוכה יותראקולוגית ערכיות 
 המרכיביםבמקרה כזה . המים) בנוכחות (התלויותומקרופאונה הידרופילית נוכחות מיקרופאונה הידרופילית ו

  .100%-גיע להשקל רב יותר, כך שסך כל המשקלים בלו מיקהאחרים 
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  סקר.ההערוצים המייצגים שנבחרו לשלב א' של של  חלוקה למקטעי דיגום: 11מפה 
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  באגן הניקוז של הקישון. נתוני הבסיס של קטעי הערוצים שנדגמו בשלב א' :8טבלה 

 שם ערוץ/מקטע מס"ד
 הפרות/שימושי גדות  קישוריות מים

 מפגעים חזותיים

רוחב רצועת 
 צמחיית הגדות 

גובה הגדות 
 (עומק) 

 שיפוע גדות
 פיתוליות

 מקור המים
זרימת 

 מים
 ימנית (משני) ימנית (ראשי)  במורד קיטוע בתוך במעלה הערות

שמאלית 
 (ראשי) 

שמאלית 
 שני) (מ

 שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית

תחילת הנחל, גדר    יבש נגר עילי Aו. אל כסלן  1
 ההפרדה

 5 1 1 1 1 2 2 אשפה   גד"ש גד"ש מטע/כרם/פרדס    

 5 1 1 1 1 2 2     גד"ש   גד"ש         יבש נגר עילי Bו. אל כסלן  2

גדרות, בניינים    גד"ש   כפרי - בנוי    י מיםמעביר 2     יבש נגר עילי Cו. אל כסלן  3
 טרומיים

3 3 3 3 3 3 5 

מים  ביוב גולמי ממוקיבלה Dו. אל כסלן  4
במרבית 
 המקטע

 4 3 3 3 3 4 2 אשפה   גד"ש   גד"ש נחל הקישון מעביר מים    

תחילת התעלה,    יבש און-חלחול ממאגר רם Aיובל זבדון  5
 גד"ש

 3 1 1 1 1 2 1 גדר של בריכת מקורות   מאגר מים    גד"ש    

 3 2 2 2 2 2 2 גידור מטע/כרם/פרדס מאגר מים  גד"ש תשתיות - בנוי  מעביר מים       יבש און-חלחול ממאגר רם Bיובל זבדון  6

 5 2 2 2 2 3 3 גידור   יער נטע אדם תשתיות - בנוי  מטע/כרם/פרדס נחל זבדון   מעביר מים   לח און-חלחול ממאגר רם Cיובל זבדון  7

תחילת התעלה,    יבש נגר עילי Aנחל גדעון  8
 מעביר מים, גד"ש

גשר הרכבת   
 התורכי

סוללת מסילת  מטע/כרם/פרדס גד"ש
 רכבת 

קומת גובה לאורך  גד"ש
 המקטע

2 2 1 2 2 2 2 

מים  מעיין חרבת טרבנת Bנחל גדעון  9
במרבית 
 המקטע

גשר הרכבת   
 התורכי

מרבית המקטע בתוך    גד"ש   גד"ש מעביר מים  
 שדה

1 1 1 1 2 2 2 

מים  מעיין חרבת טרבנת Cנחל גדעון  10
 עומדים

מעביר מים, נחל    מעביר מים  
 עדשים

 2 2 2 2 2 3 3 שביל מקביל קו מתח גד"ש דרך עפר   גד"ש

 3 3 3 2 2 4 4 כוורות   גד"ש   גד"ש   מעביר מים     איתן עין מוצב + מי תהום גבוהים + נת"ק  A+Cנחל דורך  11

מעיינות מעלה נחל  יבש נת"ק + נגר עילי Bנחל דורך  12
דורך מוטים 

בצינור אל מאגרי 
 היוגב. לשיקום!

מגידו - כביש התשבי
)66( 

 3 2 2 1 1 2 2 גדר תיל   מטע/כרם/פרדס   גד"ש   מעבירי מים 2

עין מוצב + מי תהום גבוהים + נת"ק  Dנחל דורך  13
 חלחול ממאגרי היוגב א', ב'+ 

מים 
במרבית 
 המקטע

 3 2 2 2 2 2 2 מגלש מים מבטון   מטע/כרם/פרדס   גד"ש נחל הקישון מעביר מים    

תחילת הנחל,    יבש נגר עילי Aנחל הגלבוע  14
 גד"ש, גדר ההפרדה

, פגרי בהמות, 60כביש    גד"ש מטעים/חממות גד"ש 60כביש   
גדמי עצים מושלכים 

לה, פסולת במספר בתע
 אתרים.

3 3 1 1 1 1 3 

מעביר מים,  מעביר מים 60כביש    לח נגר עילי Bנחל הגלבוע  15

 A 14תעלה 
גדר מגן  גד"ש מטעים/חממות גד"ש

 - שאול/בנוי 
כפרי/מתקני 

 תשתית

פגרי כבשים, גדמי עצים 
מושלכים בתעלה, 

 פסולת במספר אתרים.

2 5 2 3 2 2 2 

, מעביר B 14תעלה    לח עילי + גלישות ממט"ש מגן שאול נגר Cנחל הגלבוע  16
 מים

אתרים עם פעילות  4 מטע/כרם/פרדס גד"ש   גד"ש מעביר מים מעבירי מים 4
אתרי  2אסבסט+

 פסולת גדולים

2 2 2 2 2 2 2 

נגר עילי + גלישות ממט"שים מגן  D1נחל הגלבוע  17
 שאול/אביטל

מים 
 עומדים

כביש התענכים   
)675( 

עבירי מ 2
 מים, 

 3 2 2 2 2 2 2 כביש תענכים   גד"ש   גד"ש מעביר מים

נגר עילי + גלישות ממט"שים מגן  D2נחל הגלבוע  17
 שאול/אביטל

מים 
 עומדים

כביש התענכים  מעביר מים מעביר מים  
)675( 

 3 2 2 2 2 2 2 כביש תענכים   גד"ש   גד"ש

מגן נגר עילי + גלישות ממט"שים  Eנחל הגלבוע  18
שאול/אביטל + חלחול ממאגר נחל 

 גלבוע

מים 
 עומדים

כביש הסרגל  מעבירי מים 2 מעביר מים  
)65( 

שוליים שמאליים    גד"ש   גד"ש
 מרוססים

2 2 2 1 1 1 1 

נגר עילי + גלישות ממט"שים מגן  Fנחל הגלבוע  19
שאול/אביטל + חלחול ממאגר נחל 

 גלבוע

כביש גדה ימנית  מטע/כרם/פרדס גד"ש   גד"ש שוןנחל הקי   )65כביש הסרגל (   איתן
מרוססת באיזור 

 הזיתים

3 3 2 2 3 3 2 

מגידו - כביש התשבי   איתן עיינות קיני Aנחל הקייני  20
)66( 

 5 4 4 2 3 4 5     גד"ש   גד"ש    

 3 4 4 2 2 3 3     גד"ש   גד"ש         איתן עיינות קיני + נת"ק Bנחל הקייני  21

עיינות קיני + נת"ק + נחל דורך +  Cל הקייני נח 22
 חלחול ממאגרי היוגב א', ב'

מים 
במרבית 
 המקטע

 2 3 3 3 3 2 2     גד"ש   גד"ש   מעביר מים    



 

 

- 51 -  

 שם ערוץ/מקטע מס"ד
 הפרות/שימושי גדות  קישוריות מים

 מפגעים חזותיים

רוחב רצועת 
 צמחיית הגדות 

גובה הגדות 
 (עומק) 

 שיפוע גדות
 פיתוליות

 מקור המים
זרימת 

 מים
 ימנית (משני) ימנית (ראשי)  במורד קיטוע בתוך במעלה הערות

שמאלית 
 (ראשי) 

שמאלית 
 שני) (מ

 שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית

עיינות קיני + נת"ק + נחל דורך +  Dנחל הקייני  23
 חלחול ממאגרי היוגב א', ב'

מים 
במרבית 
 המקטע

עין עדעד מאוחז 
ע"י מושב היוגב. 

שחרור לנחל ל
 ושיקום!

הסדרה באמצעות    גד"ש   יער נטע אדם   מעביר מים  
 טרקטור

2 2 4 4 3 3 5 

עיינות קיני + נת"ק + נחל דורך +  Eנחל הקייני  24
 חלחול ממאגרי היוגב א', ב'

מים 
במרבית 
 המקטע

 2 3 3 3 3 2 2     גד"ש   גד"ש נחל הקישון      

 3 2 2 2 2 3 3 נוע, גדרות- קו   גד"ש   מטע/כרם/פרדס מעביר מים   גדר ההפרדה   יבש נגר עילי Aנחל זבדון  25

 3 1 1 1 1 1 1     גד"ש   גד"ש מעביר מים   מעביר מים   יבש נגר עילי Bנחל זבדון  26

 3 1 1 1 1 3 3 גדר לולים   לולים - בנוי    גד"ש     מעביר מים   יבש נגר עילי Cנחל זבדון  27

 3 1 1 1 1 2 2     מטע/כרם/פרדס   מטע/כרם/פרדס         יבש נגר עילי Dל זבדון נח 28

 5 1 1 1 1 2 2 גלגל צינורות   גד"ש   גד"ש         לח און-נגר עילי + חלחול ממאגר רם Eנחל זבדון  29

 5 3 3 3 4 3 3 אשפה ביתית וחקלאית   גד"ש   גד"ש נחל הקישון מעביר מים     לח און-נגר עילי + חלחול ממאגר רם Fנחל זבדון  30

מים  עין קטין/בורות ספיגה/ביוב מוסמוס Aנחל מיסקע  31
במרבית 
 המקטע

עין קטין לשיקום 
אחרי טיפול 

בשפכי מוסמוס 
ובבורות הספיגה 

 של זלפה.

תחילת הנחל, 
מעביר מים, גד"ש, 

מטעים, ישובי 
 מעלה עירון

 3 3 3 4 4 2 2     גד"ש   גד"ש מעביר מים  

-כביש מגידו מעביר מים   יבש נגר עילי Bנחל מיסקע  32
 )66ג'נין (

 3 2 2 3 3 2 2   מטע/כרם/פרדס גד"ש מטע/כרם/פרדס גד"ש מעביר מים

 3 3 3 3 3 2 2     גד"ש   גד"ש מעביר מים   מעביר מים   יבש נגר עילי Cנחל מיסקע  33

של עפולה  ביוב גולמי מתחנת השאיבה Aנחל עדשים  34
+ חלחול מהמאגרים: בלפוריה, מזרע 

 ב', שריד א'

מעביר מים, מעלה    איתן
 הנחל

תעלת מערב  מעביר מים
עפולה, מעביר 

 מים

ביוב, חלק מהגדות    גד"ש מאגר מים  גד"ש
 מרוסס מימין

4 4 3 3 2 2 2 

ביוב גולמי מתחנת השאיבה של עפולה  Bנחל עדשים  35
יה, מזרע + חלחול מהמאגרים: בלפור

ב', שריד א', מעלה הקישון + תעלת 
 מערב עפולה + נחל גדעון

תעלת מערב עפולה,    איתן
 מעביר מים

 2 2 2 4 4 4 4 קו מתח ביוב   מאגר מים    גד"ש נחל הקישון מעביר מים

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Aנחל עוז  36
 גלישות ממט"ש גבעת עוז

 ג'נין-כביש מגידו   לח
); קיבוץ גבעת 66(

 עוז 

הסדרה במפגש עם  מט"ש גד"ש   גד"ש   מעבירי מים 2
ג'נין, מכון -כביש מגידו

 טיהור

2 2 3 3 3 3 3 

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Bנחל עוז  37
 חלחול ממאגרי גבעת עוז

מעיין תל קדש  איתן
מאוחז במקור 

הנביעה ע"י קיבוץ 
גבעת עוז ומוטה 

עוז.  למאגר גבעת
 לשחרור ושיקום!

בחלקו הקטן, האפיק    גד"ש   גד"ש      
 מוסדר באבנים

2 2 4 4 4 4 3 

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Cנחל עוז  38
 חלחול ממאגרי גבעת עוז

 3 4 4 4 4 2 2   מאגר מים  מטע/כרם/פרדס מאגר מים  גד"ש   מעבירי מים 3     איתן

גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  מי תהום Dנחל עוז  39
 חלחול ממאגרי גבעת עוז

 3 3 3 4 4 2 2     גד"ש   גד"ש     Bנחל רימונים    איתן

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Eנחל עוז  40
 חלחול ממאגרי גבעת עוז

כביש התענכים        איתן
)675( 

 3 3 3 4 4 2 2     גד"ש   גד"ש

ם גבוהים + נת"ק + נגר עילי + מי תהו Fנחל עוז  41
 חלחול ממאגרי גבעת עוז

כביש התענכים    איתן
)675( 

 3 3 3 4 4 2 2     גד"ש   גד"ש נחל הקישון  

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Aנחל קישון  42
און/מעלה הקישון - חלחול ממאגרי רם

+ נחל עוז + נחל גלבוע + נחל הקייני + 
כים מערב + נחל גלישות ממט"ש תענ

 עדשים/גדעון/תעלת מערב עפולה

סכר ומאגר כפר    איתן
 ברוך

המשך הנחל   
 במורד

הסדרת ערוץ מבטון,  שטח טבעי גד"ש   שטח טבעי
גביונים, הסדרת ערוץ 

 בסלעים

2 2 4 4 3 3 4 

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Bנחל קישון  43
און/מעלה הקישון - חלחול ממאגרי רם

נחל עוז + נחל גלבוע + נחל הקייני + + 
גלישות ממט"ש תענכים מערב + נחל 

 עדשים/גדעון/תעלת מערב עפולה

סכר ומאגר כפר        איתן
 ברוך

 3 2 2 2 2 5 5 סוללת מאגר ברוך   שטח טבעי   שטח טבעי
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 שם ערוץ/מקטע מס"ד
 הפרות/שימושי גדות  קישוריות מים

 מפגעים חזותיים

רוחב רצועת 
 צמחיית הגדות 

גובה הגדות 
 (עומק) 

 שיפוע גדות
 פיתוליות

 מקור המים
זרימת 

 מים
 ימנית (משני) ימנית (ראשי)  במורד קיטוע בתוך במעלה הערות

שמאלית 
 (ראשי) 

שמאלית 
 שני) (מ

 שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Dנחל קישון  44
ון און/מעלה הקיש- חלחול ממאגרי רם

+ נחל עוז + נחל גלבוע + נחל הקייני + 
גלישות ממט"ש תענכים מערב + נחל 

 עדשים/גדעון/תעלת מערב עפולה

 3 2 2 3 3 5 5     שטח טבעי   שטח טבעי         איתן

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Eנחל קישון  45
און/מעלה הקישון - חלחול ממאגרי רם

נחל הקייני +  + נחל עוז + נחל גלבוע +
גלישות ממט"ש תענכים מערב + נחל 

 עדשים/גדעון/תעלת מערב עפולה

 3 3 3 4 4 5 5     שטח טבעי   שטח טבעי         איתן

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Fנחל קישון  46
און/מעלה הקישון - חלחול ממאגרי רם

+ נחל עוז + נחל גלבוע + נחל הקייני + 
תענכים מערב + נחל  גלישות ממט"ש

 עדשים/גדעון/תעלת מערב עפולה

 4 4 4 4 4 5 5 מתקן שאיבה   שטח טבעי   שטח טבעי     מעביר מים   איתן

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Gנחל קישון  47
און/מעלה הקישון - חלחול ממאגרי רם

+ גלישות ממט"ש תענכים מערב + 
 נחל עוז + נחל גלבוע

 4 4 4 4 4 4 4 סוללה של מאגר   גד"ש   מאגר מים          איתן

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Hנחל קישון  48
און + גלישות -חלחול ממאגר רם

ממט"ש תענכים מערב + נחל עוז + 
 נחל גלבוע

 4 3 3 3 3 5 2 מאהל בדואי   יער נטע אדם   גד"ש     מעביר מים   איתן

תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי + מי  Iנחל קישון  49
און + גלישות -חלחול ממאגר רם

 ממט"ש תענכים מערב + נחל עוז

), 65כביש הסרגל (   איתן
 מעביר מים

 5 3 3 4 4 2 2     יער נטע אדם   גד"ש מעביר מים  

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Jנחל קישון  50
און + גלישות -חלחול ממאגר רם

 תענכים מערב + נחל עוזממט"ש 

כביש הסרגל,        איתן
 מעביר מים

 5 4 4 4 4 3 3     גד"ש   גד"ש

מי תהום גבוהים + נגר עילי + חלחול  Kנחל קישון  51
און + גלישות ממט"ש - ממאגר רם

 תענכים מערב

 5 4 4 4 4 3 3 גלגלי צינורות   גד"ש   גד"ש         איתן

והים + נגר עילי + חלחול מי תהום גב Lנחל קישון  52
און + גלישות ממט"ש - ממאגר רם

 תענכים מערב

כביש התענכים    איתן
)675( 

גשר, פיתוח איזור    גד"ש בית קברות גד"ש    
 תעשייה

3 3 4 4 4 4 5 

מי תהום גבוהים + נגר עילי + חלחול  Mנחל קישון  53
און + גלישות ממט"ש - ממאגר רם

 תענכים מערב

ביש התענכים כ       איתן
)675( 

 5 4 4 4 4 3 3 כביש   גד"ש   גד"ש

מי תהום גבוהים + נגר עילי + חלחול  Nנחל קישון  54
און + גלישות ממט"ש - ממאגר רם

 תענכים מערב

 5 4 4 4 4 3 3 כביש   גד"ש גד"ש כביש         איתן

 5 4 4 4 4 3 4 צינור מים, כביש   גד"ש יער נטע אדם כביש     מעביר מים   יבש און-נגר עילי + חלחול ממאגר רם Oנחל קישון  55

מי תהום גבוהים + נגר עילי + חלחול  Pנחל קישון  56
 און- ממאגר רם

מים 
במרבית 
 המקטע

 5 4 4 4 4 4 3 גשר, כביש צמוד בתי צמיחה גד"ש   כביש   מעבירי מים 2    

מט"ש, בתי  גד"ש   גד"ש   מפל הראש     איתן ביוב גולמי מג'נין ומוקיבלה Qנחל קישון  57
 צמיחה

אשפה, מתקני שאיבה, 
 סכר

4 3 5 4 3 3 3 

 5 3 2 2 3 2 4 גדר הפרדה, אנטנה   גד"ש מטע/כרם/פרדס גד"ש     גדר ההפרדה   איתן ביוב גולמי מג'נין Rנחל קישון  58

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Sנחל קישון  59
ון/מעלה הקישון א- חלחול ממאגרי רם

+ גלישות ממט"ש תענכים מערב + 
 נחל עוז + נחל גלבוע + נחל הקייני

מתקני שאיבה, סוללה    גד"ש   מאגר מים  מעביר מים       איתן
 של מאגר

3 3 4 4 4 4 4 

מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי +  Tנחל קישון  60
און + גלישות -חלחול ממאגר רם

 נחל תענך)ממט"ש תענכים מערב (

 5 4 4 4 4 3 3     גד"ש   גד"ש         איתן

   3 3 2 2 2 2 הסדרה באבנים   גד"ש   גד"ש     גדר ההפרדה   יבש מי תהום גבוהים + נגר עילי Aנחל רימונים  61

מים  מי תהום גבוהים + נגר עילי Bנחל רימונים  62
במרבית 
 המקטע

 3 3 3 3 3 2 2     גד"ש   גד"ש נחל עוז מעבירי מים 3    
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 שם ערוץ/מקטע מס"ד
 הפרות/שימושי גדות  קישוריות מים

 מפגעים חזותיים

רוחב רצועת 
 צמחיית הגדות 

גובה הגדות 
 (עומק) 

 שיפוע גדות
 פיתוליות

 מקור המים
זרימת 

 מים
 ימנית (משני) ימנית (ראשי)  במורד קיטוע בתוך במעלה הערות

שמאלית 
 (ראשי) 

שמאלית 
 שני) (מ

 שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית

גלגלי צינורות, גדר    גד"ש   גד"ש מעביר מים   גדר ההפרדה   יבש נגר עילי Aנחל תענך  63
 הפרדה

3 3 3 3 2 2 3 

מעביר מים, תעלת    יבש נגר עילי Bנחל תענך  64
 עמי- מי

 3 2 2 3 3 2 2 צינורות, מזבלה (סומן)   גד"ש מטע/כרם/פרדס גד"ש מעביר מים  

נגר עילי + גלישות ממט"ש תענכים  Cחל תענך נ 65
 מערב

 3 3 2 3 2 2 2 טיהור שפכים, שאיבה מט"ש גד"ש   גד"ש נחל הקישון   מעביר מים   איתן

מים  נגר עילי A 11תעלה  66
 עומדים

תחילת התעלה,   
 גדר של גן נר

כביש היקפי גן 
 נר

 2 1 1 1 1 2 2 מזבלה גדולה מצולמת   גד"ש   גד"ש  

 2 1 1 1 1 2 2 קו מתח, כביש   גד"ש   גד"ש         לח נגר עילי B 11תעלה  67

 2 2 2 3 3 4 2 כביש קו מתח   כביש   גד"ש 60כביש        לח נגר עילי C 11תעלה  68

שאריות פלסטיק לכל    גד"ש מטע/כרם/פרדס גד"ש   6734כביש  60כביש    לח נגר עילי D 11תעלה  69
השדה אורך המקטע מ

 החקלאי

2 2 1 1 1 1 1 

כביש גישה      לח נגר עילי E 11תעלה  70
 לאביטל

שדרת    גד"ש  
 אקליפטוסים

 -כביש, בנוי 
 תעשיה

 2 2 2 2 2 2 2 תחום שבת, כביש גישה

שדרת    גד"ש   מעביר מים     לח נגר עילי + גלישות ממט"ש אביטל F 11תעלה  71
 אקליפטוסים

 2 2 2 2 2 2 2 ם ממתקן בטוןביוב זור כביש, גד"ש

עין ידידיה? + נת"ק + חלחול ממאגרי  Aאמ 12תעלה  72
 מגידו

תחילת התעלה,    איתן
 גד"ש

 2 2 2 1 1 2 2     גד"ש   מאגר מים     

עין ידידיה? + נת"ק + חלחול ממאגרי  Bאמ 12תעלה  73
 מגידו

 2 4 4 3 3 2 2     גד"ש   גד"ש נחל הקייני       איתן

 2 2 2 1 1 2 2     גד"ש   גד"ש     )65כביש הסרגל (   יבש נת"ק + נגר עילי Aבמ 12תעלה  74

 2 2 2 2 2 2 2     גד"ש גד"ש מאגר מים  נחל הקייני        יבש נת"ק + נגר עילי Bבמ 12תעלה  75

תחילת התעלה,    לח נגר עילי A 13תעלה  76
 גד"ש

שפכים  זרימת   גד"ש   גד"ש   מעביר מים
מהחממות. שריפת גזם 

בחממות ריסוס בגדה 
 הימנית

1 1 1 1 1 1 2 

רסיסים בשתי הגדות,  מטע/כרם/פרדס גד"ש מטע/כרם/פרדס גד"ש מעביר מים       לח נגר עילי B 13תעלה  77
 תעלה כמעט ולא קיימת

1 1 1 1 1 1 2 

תחילת התעלה,    יבש נגר עילי A 14תעלה  78
גד"ש, מטעים 

 וחממות

 2 2 2 2 2 2 2 פסולת חקלאית   גד"ש   גד"ש מעביר מים מעביר מים

מי תהום גבוהים + נגר עילי + גלישות  B 14תעלה  79
 ממט"ש מגן שאול

מים 
 עומדים

מעביר מים, נחל    מעביר מים  
 גלבוע

 2 2 2 2 2 2 2 חממות סמוכות חממות, מט"ש מטע/כרם/פרדס   גד"ש

 מים נגר עילי A 4תעלה  80
במרבית 
 המקטע

 3 3 3 3 3 2 2     גד"ש   כביש נחל עוז      

כביש גוש      יבש נגר עילי B 4תעלה  81
 )6714אומן (

 3 3 3 2 2 2 3   גד"ש תעשייה - בנוי    כביש  

נגר עילי + גלישות ביוב מתחנת שאיבה  C 4תעלה  82
 ניר יפה

מים 
במרבית 
 המקטע

תחילת התעלה,   
 מושב גדיש 

 3 3 3 3 3 2 2 מתקנים חקלאיים גד"ש מטע/כרם/פרדס בתי צמיחה גד"ש   ר מיםמעבי

מים  נגר עילי (מתוחזקת ע"י מע"צ) A 6תעלה  83
 עומדים

תחילת התעלה,   
 מעביר מים, גד"ש

כביש, הסדרה, מפגעים  מטע/כרם/פרדס גד"ש   כביש 7תעלה   
 רבים....

1 1 2 2 2 2 1 

תחילת התעלה,    יבש נגר עילי A 7תעלה  84
 סוללת עפר

 3 2 2 1 1 2 2     מטע/כרם/פרדס   גד"ש    

 3 3 3 2 2 2 2     גד"ש מטע/כרם/פרדס גד"ש   מעביר מים     לח נגר עילי B 7תעלה  85

 3 3 3 2 2 2 2     מטע/כרם/פרדס   גד"ש         לח נגר עילי C 7תעלה  86

 3 3 3 2 2 2 2   בתי צמיחה מטע/כרם/פרדס   גד"ש   יםמעביר מ     לח נגר עילי D 7תעלה  87

 3 3 3 3 4 3 2   מטע/כרם/פרדס גד"ש מטע/כרם/פרדס גד"ש   מעביר מים     לח נגר עילי F 7תעלה  88

 3 3 3 3 4 3 2   מטע/כרם/פרדס גד"ש מטע/כרם/פרדס גד"ש         לח נגר עילי G 7תעלה  89

כביש גישה    6תעלה    יבש נגר עילי H 7תעלה  90
), 6724לדבורה (

 מתקני מקורות

 3 3 3 1 1 1 1 כביש   גד"ש   כביש

כביש גישה לדבורה    יבש נגר עילי I 7תעלה  91
), מתקני 6724(

 מקורות

 3 3 3 1 1 1 1 אפיק מוסדר באבנים כביש גד"ש   כביש נחל הקישון  
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 שם ערוץ/מקטע מס"ד
 הפרות/שימושי גדות  קישוריות מים

 מפגעים חזותיים

רוחב רצועת 
 צמחיית הגדות 

גובה הגדות 
 (עומק) 

 שיפוע גדות
 פיתוליות

 מקור המים
זרימת 

 מים
 ימנית (משני) ימנית (ראשי)  במורד קיטוע בתוך במעלה הערות

שמאלית 
 (ראשי) 

שמאלית 
 שני) (מ

 שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית

תעלת גבול מי  92

 Aעמי 
 2 1 1 1 1 1 1 מתקן שאיבה   גד"ש   גד"ש     נחל רימונים   יבש ימי תהום גבוהים + נגר עיל

תעלת גבול מי  93

 Bעמי 
 3 1 1 2 2 2 2     גד"ש   גד"ש נחל תענך       יבש מי תהום גבוהים + נגר עילי

תעלת הגנה  94

 Aגבעת עוז 
מי תהום גבוהים + נת"ק + חלחול 

 ממאגר גבעת עוז ד'
תחילת התעלה,    איתן

 "ש, מאגר מיםגד
 3 3 3 3 3 3 2     מאגר מים    גד"ש    

תעלת הגנה  95

 Bגבעת עוז 
 3 2 4 3 3 4 2 סוללה של בריכת דגים גד"ש מאגר מים    גד"ש כביש הסרגל       יבש נגר עילי

מים  נת"ק + נגר עילי Aתעלת היוגב  96
 עומדים

תחילת התעלה,   
 גד"ש

 2 1 1 1 1 4 2     גד"ש   גד"ש    

מים  נת"ק + נגר עילי Bתעלת היוגב  97
 עומדים

 3 2 2 2 2 3 2 מעביר דרך מבטון   גד"ש   גד"ש נחל הקישון      

תעלת כביש  98

 Aהסרגל 
כביש הסרגל      לח נגר עילי

)65( 
תעלת שדה 

 התעופה
 3 2 2 2 2 2 1     גד"ש   גד"ש

תעלת כביש  99

 Bהסרגל 
לה, תחילת התע   יבש נגר עילי

 גד"ש
 2 2 2 2 2 1 1 גלגלי צינורות, כוורות מטע/כרם/פרדס גד"ש   גד"ש    

תעלת מערב  100

 Aעפולה 
מים  גלישות ביוב עפולה למערכת הניקוז

 עומדים
תחילת התעלה,   

מובל סגור ניקוז 
 טבריה

כביש עוקף   
 )65עפולה (

 1 3 3 2 2 2 2 בטון בתוך התעלה   גד"ש   גד"ש

רב תעלת מע 101

 Bעפולה 
גלישות ביוב עפולה למערכת הניקוז + 

 מי תהום גבוהים + נגר עילי
מים 

 עומדים
כביש עוקף עפולה   

)65( 
בסיס  - בנוי  מטע/כרם/פרדס גד"ש מעביר מים  

 צבאי
בסיס,קו מתח,בטון  מטע/כרם/פרדס

 בגדות
4 4 1 3 2 2 2 

תעלת מערב  102

 Cעפולה 
+  גלישות ביוב עפולה למערכת הניקוז

מי תהום גבוהים + נגר עילי + ניקוז 
 מחנה עמוס

מים 
 עומדים

 1 2 2 3 3 5 5 כביש   מטע/כרם/פרדס   מטע/כרם/פרדס   מעבירי מים 2 מעביר מים  

תעלת מערב  103

 Dעפולה 
גלישות ביוב עפולה למערכת הניקוז + 
מי תהום גבוהים + נת"ק + נגר עילי + 

ניקוז מחנה עמוס + חלחול ממאגר 
 מעלה הקישון

 2 2 2 4 4 4 4 קו מתח ביוב   מאגר מים    גד"ש נחל עדשים       איתן

תעלת רמות  104

 Aמנשה 
תחילת התעלה,    יבש נגר עילי

 גד"ש
מעביר מים, 

כביש 
התענכים 

)675( 

מעביר מים, נחל 
 הקישון

 2 2 1 2 2 2 2 אשפה+עפר מהכביש   כביש   גד"ש

תעלת שדה  105

 Aהתעופה 
תחילת התעלה,    יבש מעיינות שדה התעופה + נגר עילי נת"ק

 גדר המנחת
 5 2 2 3 3 5 2     יער נטע אדם   גד"ש מעביר מים  

תעלת שדה  106

 Bהתעופה 
 5 1 1 2 2 1 1     גד"ש   גד"ש נחל הקישון   מעביר מים   יבש נת"ק מעיינות שדה התעופה + נגר עילי
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  פירוט הדירוג למדדים 4.5

דרגות, כאשר דרגת הרגישות הנמוכה  5-מהמדדים שהוגדרו לעיל במדד המשוקלל, דורג לכל אחד 

  , לפי הפירוט הבא:5, ודרגת הרגישות הגבוהה ביותר היא 1ביותר היא 

בריכות מים מים עומדים ב. 3ללא מים;  אפיק לח. 2; אפיק יבש. 1: מיםהדירוג כמות  •

  קטע.מ. זרימה איתנה לאורך כל ה5;  עקטמזרימה לאורך מרבית ה. 4; מנותקות זו מזו

. ניקוז 4. מים מעורבים; 3; מי קולחין/בריכות דגים. 2. ביוב גולמי; 1: מקור המיםדירוג  •

  ).מי תהום גבוהים/נביעת מעיינות. זרימה טבעית (5; קרקעי/נגר עילי-תת שדות

. 3; בבי לחותמינים חו חמישהעד . 2; ללא צומח הידרופילי. 1 :צמחיה הידרופיליתדירוג  •

מינים של  20 -ל 11 בין. 4; מינים חובבי לחות או מין אחד של צמח מיםעשרה עד  שישה

 20 - יותר מ, או צפה/צמחייה טבולה. 5; צמחים חובבי לחות או יותר ממין אחד של צמח מים

 צמחים חובבי לחות "מובהקים". מינים של

 :רצועת החיץ כמסדרון אקולוגידירוג  •

  טריונים הבאים:התייחסות לקרי

o מחסומים בלתי עבירים במעלה ובמורד (חומה,  –מאד  קישוריות נמוכה. 1: קישוריות

חומה, גדר סכר, מחסום בלתי עביר במעלה או במורד ( – קישוריות נמוכה. 2; גדר צפופה)

מגבלת עבירות קשה במעלה, במורד או בתוך הקטע  –בינונית קישוריות . 3; צפופה)

מגבלת עבירות קלה במעלה, במורד או בתוך  – קישוריות גבוהה. 4; ה)(כביש, שטח מבונ

אין מגבלות עבירות  –מאד  קישוריות גבוהה. 5; הקטע (מעביר מים, תחילת ערוץ/תעלה)

 .או בתוך הקטע במורדבמעלה, 

o הפרה . 2; )ה אורבאני/תעשיה/תשתיותנובמשטח (מאד גבוהה הפרה . 1 :שימושי גדות

, בינונית (כביש, גידורהפרה . 3; ), מט"שבנייה כפריתלולים, צמיחה, /בתי חממות(גבוהה 

 .שטח טבעי. 5; )יער נטע אדם, גד"ש, מטעים, בריכות דגים(. הפרה נמוכה 4 );מאגר מים

o מורכבות גיאומורפולוגית של הגדות: 

  .מ' 6מעל  .5מ';  6עד  .4מ';  3עד  .3מ';  2עד  .2מ';  1עד  .1: גובה הגדות �

התחתרות  תלול; .4); 1:1בינוני ( .3מתון;  .2מתון מאד;  .1: שיפוע הגדות מורכבות �

  .נקודה פהמוסי תשתית מגוונת (חלוקי נחל/בולדרים) ה;נקוד פהגדות מוסי

 מ' ומעלה. 10. 5מ'.  6-10. 4מ'.  3-6. 3מ'.  1-3. 2מ';  1. עד 1: רוחב צמחיית הגדות �

אפיק  .4אפיק שהוסדר בעבר;  .3וסדר; אפיק מ .2תעלה ישרה מבטון;  .1 :פיתוליות �

 .אפיק טבעי מפותל .5טבעי ישר; 

מינים מקומיים . 3ליים; ארודרשליטת מינים . 2יה; ללא צמח. 1 :נדירים יםמיני צמחדירוג  •

 Rיותר ממין נדיר . 5; אחד Rמין נדיר עד שלושה מינים מוגנים/. 4; שאינם נדירים או מוגנים

 .מין אדום אחד או יותר/)O/RR/RP( מין נדיר אחד ומעלה/גניםיותר משלושה מינים מו/אחד

בסס על התדירוג הערכיות  :)גדולים (חסרי חוליות נוכחות מיקרופאונה הידרופיליתדירוג  •

עמידים מינים  היחס בין, הרכב החברה, וטקסונומישקלול של עושר בסיס סולם יחסי המבצע 

  .)להלן 4.8 סעיףראה פירוט ב( למינים רגישים לזיהום

מינים שליטת  .1 :), חולייתנים אחריםחיים- דו ,דגים( נוכחות מקרופאונה הידרופיליתדירוג  •

/עד EN מין נדיר אחד. 4; מינים מקומיים לא נדיריםשליטת . 3; ללא בע"ח. 2; פולשים
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/יותר ENומעלה/יותר ממין נדיר אחד  CRמין נדיר אחד . VU/NT ;5שלושה מינים נדירים 

 .VU/NTנים נדירים משלושה מי

נוכחות מין דגל אחד בעבר, ללא . 2; ללא מיני דגל. 1 :)לוטרה, צב רך( מיני דגלנוכחות דירוג  •

 פוטנציאל. 4; שני מיני דגל ומעלה בעבר, ללא עדויות לנוכחות כיום. 3; עדויות לנוכחות כיום

 עלה בהווה.ומאחד דגל  ןיעדויות לנוכחות מ. 5; בהווהומעלה לנוכחות מין דגל אחד 

  :מדד רגישות נופית 4.6

 קריטריוןכל  .מפגעים חזותייםו ראשוניות, ייחודיות, נצפות ותצפית – קריטריוניםל בהתייחסות

  :הקריטריוניםדירוג של  ממוצע, ומדד הרגישות הנופית הוא על פי הערכת הסוקר 1-5דורג בסולם 

של אנשים, כך גדלה  נצפה על ידי מספר רב יותר מקטע הדיגוםככל ש ותצפית:נצפות  •

 מטיילים שחלקוככל שמקטע הדיגום משמש יותר  ;באופיו החזותי משמעותם של השינויים

. לפיכך, מידת הנצפות , כך גדלה משמעות הנוף הנשקף ממנומתכלית ביקורם היא צפייה בנוף

 ,מכבישים, מישובים ךהמוער המקטעהויזואלית של  משוקללת מתוך הערכת החשיפה

; ומידת התצפית משוקללת מתוך הערכת החשיפה ומשבילי מטייליםוהים ממקומות גב

  הויזואלית מהמקטע עצמו כלפי הסביבה הקרובה והרחוקה.

 שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ. מקטע דיגוםערך גבוה ניתן ל :ייחודיות בנוף הארץ •

 .יורדת דרגת הערכיות –ככל שהתופעה נפוצה יותר 

ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות.  ניתן למקטע דיגום ערך גבוה :ראשוניות •

יורדת דרגת  – מבחינת גודל, צבע וצורה מקטעאופי הטבעי של הככל שההפרות פוגמות ב

 .הערכיות

ערך גבוה ניתן למקטע דיגום שאין בו מפגעים חזותיים, וככל שהמפגע  מפגעים חזותיים: •

ובלתי  ),קו רקיע לדוגמההקווים החזותיים הטבעיים בנוף ( , פוגע ברציפותהחזותי גדול יותר

 הערכיות. דרגתיורדת  –הפיך 

  סקר בוטאני 4.7

ברכב הדיגום בוצע בעזרת סיורים  .2012, ואפריל 2011יוני -מאיבחודשים נערך הסקר הבוטאני 

, עד לנקודה שהוגדרה כגבול הסקר. מרכז רצועת הסקר היה הםויובלי םנחליהלאורך  וברגל

חתית הערוץ, ושוליה הוגדרו לפי רוחב צמחיית הגדות, שנתחמה על פי רוב בדרכי עפר, שולי ת

. בוצע רישום מפורט של מצאי הצמחים , מאגרי מים או שימושים אחריםמטעים ,שדות

העילאיים בכל יחידת שטח, כאשר יחידת שטח הוגדרה כקטע נחל בעל מאפיינים דומים של בית 

ית הגידול, הוגדר קטע חדש. כל קטע אופיין ע"י תיאור המבנה הפיזי של הגידול. כאשר השתנה ב

ערוץ הנחל ומורכבותו המבנית, אופי רצועת החיץ, מאפייני המסדרון האקולוגי של הסביבה 

הקרובה, ורגישותו הנופית. עבור כל בית גידול אופיין הרכב ועושר מיני הצומח שבו, בחלוקה 

-בתה/עשבוני, אדמות כבדות, חורש/יער יםים, לח, לח מופר, מ( בתי גידוללמינים שולטים ו

ביותר מבית גידול אחד, בוצעה הערכה  מתקייםכאשר מין  )., נטע אדםסגטלי/רודרליתיכוני, 

סיווג המינים כמוגנים, נדירים,  האם נמצא הצמח בבית הגידול העיקרי/משני שלו, וסווג בהתאם.

  הבא: נעשה על פי הפירוטופולשים "אדומים" 

אתרים לאומיים  ,שמורות טבע ,אכרזת גנים לאומיים(הישראלי : כפי שהוגדר בחוק מין מוגן •

  ).2005 –ה "התשס ,ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים)
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  ):2011שמידע וחובריו, על פי החלוקה הבאה ( :מין נדיר •

O – אתרים בישראל 1-3 -נמצא ב. צמח על סף הכחדה.  

RR – אתרים בישראל 4-30 -בנמצא . צמח נדיר מאד.  

RP –  אתרים בישראל 31-100 -נמצא ב. צמח נדיר.  

R – אתרים בישראל 100 -נמצא ביותר מ. למדי צמח נדיר.  

  .קמ"ר 1 שטח שלאתר מוגדר כ

לפי מין צמח הנמצא בסכנת הכחדה ): 2011שמידע וחובריו,  ;2007שמידע ופולק, ( מין אדום •

), בהתאמה למודל IUCNלשמירת הטבע העולמי ( קריטריונים בינלאומיים של הארגון

דורג בהתאם לשישה קריטריונים: נדירות, פגיעות, הישראלי. במודל הישראלי, כל מין 

, כאשר 1-10בסולם רגישות  ת, פריפריאליות וצמידות. המינים דורגואטרקטיביות, אנדמיו

 VUקביל לדירוג "אדומים" (מ -הוגדרו כ 3.2 -מינים שקיבלו דירוג משוקלל הגבוה מ

[vulnerable]  ומעלה עפ"י קטגוריותIUCN.( 

תחום תפוצתם המקורי מחוץ לשטח ישראל, שהובאו צמחים ש): 2010דרור, -(דופור מין פולש •

 .עצמם בכוחותכיום בשטחים טבעיים מתרבים לארץ בידי אדם, ו

  (מיקרופאונה) אקולוגי-סקר הידרו 4.8

וכלל את הערוצים  ,4-5.5.2012, 20-21.4.2012, 17-18.6.2011 -ב בצעאקולוגי הת-הסקר ההידרו

מקטעים יבשים או לחים . בהם היו מים על פני השטחש אתריםב ,שנבחרו לשמש בסקר כמייצגים

בוצע הסקר ע"י זוהר  2012בוצע הסקר ע"י ד"ר ירון הרשקוביץ, ובשנת  2011בשנת לא נדגמו. 

חיבור כולל מים (הכגון תשתית, מקור  יקרייםו על פי השתנות מאפיינים עהמקטעים נבחרינאי. 

בנוסף, נדגמו כמה תחנות בעלות עניין מיוחד, המייצגות אזור עם ערוצי משנה), צומח מים וגדה. 

נקודתי, בדרך כלל רגיש ואיכותי לכאורה, ולאו דווקא מקטע נחל ארוך. מגבלות טכניות 

השפיעו אף הן על בחירת  –גבלת הזמן הגעה אל תוואי הנחל עם הציוד הדרוש ובמ –ולוגיסטיות 

  :ו שלוש בדיקות מרכזיותבוצע ת דיגוםבכל תחנתחנות הדיגום. 

: תיאור מורפולוגי של התחנה הכולל את מימדי האפיק (רוחב, עומק); אפיון בית הגידול •

מאופי ותיאור בתי הגידול הדומיננטיים הנובעים ממאפייני הצומח בגדות ובנחל, מהתשתית, 

 .)וכו' כהיזרימה על גבי אבנים, צומח מים, זרימה שקטה, ברלמשל: ( בערוץהזרימה 

: משתנים המתארים את איכות המים, הניתנים למדידה בשטח. בכלל משתנים לימנולוגיים •

זה נמדדו טמפרטורת המים, מליחות המים, מוליכות חשמלית, אחוז החמצן המומס וריכוז 

-YSI-556ו בעזרת מד חמצן אלקטרוני מדגם החמצן המומס במ"ג/ליטר. המשתנים נמדד

MPS בשל מגבלות טכניות, בשנת הדיגום הראשונה לא נאספו נתונים אלה, וכן בתחנות .

פשר טבילת הגשוש של מד ילא אובהן מפלס המים היה נמוך במיוחד, שבשנת הדיגום השנייה 

 .החמצן במים

) המתקיימים בגוף macroinvertebrates(חח"ג  (חח"ג): הגדולים חברת חסרי החוליות •

). האיסוף היה אינטגרטיבי ומייצג, וכלל µm 400המים נאספו באמצעות רשת (גודל נקבים 

את בתי הגידול השונים המאפיינים את תחנת הדיגום (למשל, בסיסי צמחיית מים, זרימה על 

ת גבי אבנים, תחתית אבנים, בוץ וכדומה). יחידת המאמץ הסטנדרטית הייתה חמש הנפו
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רשת, אולם בתחנות עניות במיוחד בוצעו כמה הנפות נוספות בכדי לאתר טקסונים שאולי 

הוחמצו בדיגום הסטנדרטי ועשויים היו להשפיע באופן ניכר על הרכב האסופה. בכל המקרים 

הללו לא תרם הדיגום טקסונים נוספים לאסופה באותם בתי גידול עניים. חסרי החוליות 

ים, כאשר חסרי חוליות שזיהוים לא היה חד משמעי נלקחו להגדרה הוגדרו בשטח בעודם חי

קולר. שפיעותם של חסרי החוליות הוערכה באופן קטגוריאלי על וודאית במעבדה בעזרת בינ

אלפים ומעלה. במקביל  – 4מאות;  -3עשרות;  – 2פרטים בודדים;  – 1פי המפתח הבא: 

קלעו לדיגום באקראי, כדוגמת דגים לאפיון אסופת החח"ג צוינו גם חולייתני מים שנ

של חרקי מים שזוהו במהלך הדיגום, אולם כל אלה  –יבשתיות  –ודוחיים, וכן דרגות בוגרות 

  לא הוכנסו לאנליזות.

מדדים  שלושהבאמצעים סטטיסטיים. נבחנו  –ובמידת האפשר  ,הממצאים נותחו באופן איכותי

וציין רגישות  ),OET( טקסונים נושמי הזימים), עושר הSעושר הטקסונים הכללי ( :אקולוגיים

  :). להלן מובא הסבר על מדדים אלה וההצדקות לשימוש בהםTSIהאסופה (

: מדד אקולוגי שכיח המונה בפשטות את מספר הטקסונים שזוהו )S( עושר הטקסונים הכללי •

יתנת באתר הדיגום. "טקסון" הוא שווה ערך למין או לרמה הטקסונומית המדויקת ביותר הנ

להגדרה, קבוצת המיון הספציפית ביותר אותה ניתן לזהות. בבית גידול איכותי בו התנאים 

מיטביים ניתן לצפות לעושר טקסונים גבוה, לעומת בית גידול באיכות ירודה שיסבול מעוני 

  בטקסונים. 

: מדד המתבסס על התלות של מאכלסי המים )OET( עושר הטקסונים נושמי הזימים •

ס בהם לטובת נשימה. חסרי חוליות הנושמים בעזרת זימים מנצלים את מפל בחמצן המומ

הריכוזים בין החמצן בנוזלי לגופם לחמצן המומס במים, ועל כן זקוקים למים עשירים 

בחמצן. זאת בניגוד לחסרי חוליות הנושמים באמצעות ריאות או קולטים חמצן 

רעה באיכות המים. אחוז החמצן מהאטמוספרה, תכונות ההופכות אותם לעמידים יותר לה

במים יורד, ועושרם של הטקסונים נושמי הזימים יורד במקביל לו, עם העלייה במליחות, 

בזיהום אורגני, בנוכחות אצות ("פריחת אצות") או שינויים הנדסיים הנוגעים לכמות המים 

מגדיל את ולאופי הזרימה, הערבול וההרחפה. מדד זה מסנן את הטקסונים העמידים יותר ו

משקלם של הטקסונים הרגישים, הנוטים לסבול יותר מהרעת תנאי בית הגידול. חסרי 

- חוליות הנושמים באמצעות זימים הם זחלי בריומאים, שפיראים, שעירי כנף וחלזונות קדם

  זימאים. 

: מדד מקובל בעולם המתבסס על )TSI – Taxon Sensitivity Indexציין רגישות האסופה ( •

שות של טקסונים שונים לזיהומים והפרעות בבית הגידול. המדד מתבסס על ערך ערכי רגי

רגישות ידוע מראש עבור כל טקסון, כפי שנלמד מידע מהספרות ומניסויי מעבדה, ולאחר 

כך למשל, חלזונות זימים כגון התאמה למציאות המאפיינת את בתי הגידול הלחים בישראל. 

שבים כרגישים לזיהום משום שהם מוגבלים לבתי גידול שחריר הנחלים וסהרונית הירדן, נח

בהם ריכוז החמצן גבוה, בעוד שחרקים נושמי חמצן אטמוספרי (למשל זחלי יתושים), ייחשבו 

מדד יהיה נמוך.  –וערך המדד באסופות שבהן היו מינים אלו דומיננטיים  –כעמידים לזיהום 

שנתיים עבור -פן רוטיני בסקרים דוזה מאפשר השוואה ליתר תחנות הקישון הנדגמות באו

א', 2006, 2005; גזית והרשקוביץ, 2002גזית וחובריו, ( 2002רשות נחל קישון החל משנת 

זיהוי חסרי החוליות התבסס על גלזמן ). 2009ב', 2008א', 2008ב', 2007א', 2007ב', 2006
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 .Pennak (1978) ,Mienis & Ortal (2001)), 1963(ברקאי וסליטרניק ), 1993), הלר (1997(

  ).JMP 8 )SAS Institute Inc., 2009תוכנת עזרת הניתוחים הסטטיסטיים בוצעו ב

  סקר זואולוגי (מקרופאונה) 4.9

חיים ודגים) מבוסס בעיקרו על - הסקר הזואולוגי של החולייתנים (יונקים, עופות, זוחלים, דו

ות והדגש באיסוף המידע . היבמאגרי המידע של רט"ג וחלה"טנתוני תצפיות עבר שהצטברו 

הנמצא במאגרי המידע היה על אתרים מוכרים ושטחים מוגנים או שמיועדים להיות כאלו (דוגמת 

שמורות טבע מוכרזות או הנמצאות בתהליכים לקראת הכרזה), הסקרים המשלימים בשטח 

 שאינם מיועדים להגנה סטטוטורית, –נועדו לכסות שטחים לאורך ערוצי הנחלים והתעלות 

ושהמידע לגביהם חסר. בוצע מאמץ לבצע סקר מדגמי המייצג ככל הניתן את מגוון בתי הגידול 

האופייניים לגדות הערוצים מבחינת אופי הצומח, כיסוי הצומח, זרימת המים, רוחב הערוץ 

, 2012ואפריל  2011יוני - מאיבוצע בחודשים  עופותוהגדות, מורכבות בית הגידול וכד'. סקר ה

בשעות הבוקר המוקדמות (מאור ראשון ועד סקר הייתה הליכה ההערוצים. שיטת לאורך כל 

מ' על גדות הערוץ בתחומי המקטע הבוטאני שהוגדר, אפיון בית  100-) לאורך קטע של כ11:00

מ'  200עד  –ומיקומם: בערוץ, בשטח הקרוב  –הגידול, ורישום מיני העופות שנצפו או נשמעו 

  מחוץ לערוץ, ובתעופה.

ידע הקיים התבסס על תצפיות של חולייתנים המתועדות במאגר הנתונים הכללי של רט"ג המ

, )2008-2010( היד של רט"ג-על תצפיות חדשות שהצטברו במחשבי כף, 1968-2008בין השנים 

), נתונים מסקר הלוטרות השנתי (גוטר וחובריו, 1985-2009נתונים מסקר עופות המים השנתי (

) של 2012; שחל וחובריה, 2011דולב וחובריו, ; 2010 ,; גוטר וחובריו2009 ; גוטר ודולב,2008

; 2008אורון וחובריה, רך של רשות הטבע והגנים (-, וסקרי קינון צבמרכז היונקים של החלה"ט

. ההתייחסות הייתה בעיקר למיני חולייתנים שבית הגידול הלח )2012; סיני, 2008מלכה וסיני, 

; וצב רך צב ביצותנחש מים,  –חיים; בזוחלים -לקיומם (כל מיני הדגים והדומהווה מרכיב חיוני 

המינים המקיימים זיקה מלאה או חלקית לבית הגידול הלח; וביונקים: לוטרה, נמייה,  –בעופות 

הגידול הלח). המידע עבר עיבוד -חתול ביצות ונוטרייה, וכן עטלפים המשחרים אחר מזון בבית

נכללו בניתוח  –מ' ממקטע נחל/תעלה אחד או יותר  100צאו במרחק של עד ממ"גי, והתצפיות שנמ

  הנתונים. על סמך הסקר המדגמי ואפיון בתי הגידול, נקבע מדד לחשיבות כל אחד מהמקטעים.

  של המידע ימיפוי ממ"ג 4.10

הכוללת את השכבות  יתהוכנה מפת בסיס ממ"געל סמך ממצאי שכבות הרקע ועבודת השדה,  •

  הבאות:

o כניות המתאר ת בסיסעל  – שמורות יער ויערות קק"ל ,טבע, גנים לאומיים שמורות

 .)8,9(מפות  הארציות והמחוזיות

o 12 ה(מפ ה ליתולוגיתשכב(.  

o 3/ב/34(על בסיס תמ"א  שכבת נחלים ותעלות של רשות הניקוז(. 

o 13(מפה  שכבת מעיינות, מאגרי מים ומתקני טיהור שפכים(. 

o 5(מפה  ציתשכבת מסדרונות אקולוגיים אר(. 

 רקע הבאות:מפות הגבי מפת הבסיס, הוכנו על  •

o  11מפת חלוקה לקטעי דיגום בוטאני (מפה.( 
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o 14אקולוגי (מפה - מפת תחנות דיגום הידרו.( 

o 15זוחלים (מפה חיים ו-דגים, דומפת תצפיות ב.( 

o  16מפת תצפיות בעופות (מפה.( 

o  17מפת תצפיות ביונקים (מפה.( 

 :העבודהמפות  ממפות הרקע הוכנו •

o  1אקולוגית לפי השקלול שפורט לעיל (מפה  ערכיותמפת.( 

o  2ית לפי השקלול שפורט לעיל (מפה נופמפת רגישות.( 

o  3מפת רגישות לניקוז על סמך הגדרות רשות הניקוז (מפה.(  

יצירת בסיס לשפה משותפת וארגון יעיל של שכבות המידע, נקבע כי בכל המפות, וכן לצורך 

 תחזוקהים ייגזרו ממפת אורטופוטו מפורטת, שעליה תוצג מפת ההסכמה להגדרות קטעי הנחל

  ).טיוטה לדיון הוכנה – 4(מפה 

 מפת הסכמה 4.11

הצלבת מפת מתקבלת מ"תחזוקה ירוקה" של מקטעי הערוצים -ממ"גית להמפת ההסכמה 

מפת רגישות אקולוגית של מקטעי ערוצים הערכיות האקולוגית עם מפת הרגישות הניקוזית (

בישיבות משותפות של על בסיס הטיוטה שהוכנה, מפת ההסכמה תגובש  ).לות תחזוקהלפעו

הצוות המוביל ואנשי המפתח מרט"ג ורשות הניקוז, על פי הנחיות התחזוקה שהוגדרו, ובהתאם 

במקרה הצורך, תהיה  לדרגות הרגישות האקולוגית והניקוזית של כל אחד מקטעי הנחלים.

  קה גם במפת הרגישות הנופית.התחשבות בהגדרת דרגת התחזו

 מפת הסכמהעדכון  4.12

גם  –הנחל הוא מערכת דינאמית והערכיות האקולוגית וצרכי הניקוז יכולים להשתנות, ובהתאם 

אם  ,פוטנציאל הערכיות האקולוגית שאותו לא ניתן להעריך כיאות בהתאם למצב הקיים בלבד

ך למשל, באזור זלפה ישנם מעיינות בשל עבודות הסדרה שונות, ואם בשל שינוי המצב בשטח. כ

בעלי פוטנציאל גבוה, אולם כרגע הם זורמים בערוצים יחד עם ביוב גולמי של מוצמוץ. זרימת 

הביוב צפויה להפסק בקרוב עם חיבור הישוב למערכת הולכת השפכים בצורה מסודרת, ואז תהיה 

 ולכן ,תו של תהליך העדכוןחשיבולפיכך חשיבות גבוהה לסקור שוב את הערוצים באזור. מודגשת 

  .אחת לחמש שניםלעבור עדכון  ההסכמהמפת צריכה 
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  רט"ג).ממ"ג , באמצעות 1999מפת רקע ליתולוגית של אגן הניקוז של הקישון (מקור מיפוי ליתולוגי: ד"ר עמוס סלמון וד"ר עמיר אידלמן, : 12מפה 

  

  



 

 

- 62 -  

  .באזור שנבחר לדיגום (מט"שים) מאגרי מים ומתקני טיהור שפכים קידוחים, מקורות מים: מעיינות, מפת: 13מפה 
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  תוצאות .5

  סקר בוטאני 5.1

בחלוקה לבתי  מינים זוהו רק ברמת הסוג. 15מיני צמחים, ועוד  312סה"כ תועדו בסקר הבוטאני 

של מינים  12בונית, ומהם מינים משתייכים לבית הגידול של בתה/בתה עש 90-גידול, נמצא ש

מינים משתייכים לבתי  85רודרלית; מינים של בתה עשבונית  5-בתה עשבונית באדמות כבדות ו

מינים של בתי גידול לחים רודרלים, ומין אחד של בתי גידול לחים באדמות  14גידול לחים, מהם 

ם משתייכים לבתי גידול מיני 50תיכוני; -מינים משתייכים לבית הגידול של החורש הים 7כבדות; 

מינים משתייכים לבתי  76מינים של בתי גידול סגטליים באדמות כבדות;  26סגטליים, ומהם 

  מינים הם נטועים בידי אדם. 19-גידול רודרלים, ו

 7שיח, -בני 5מיני שיחים,  14מיני עצים,  21צורת החיים, תועדו בסקר לפי  בחלוקה

מינים  2-שנתיים ו-הם רב 3י מטפסים (אחד מהם גיאופיט, מינ 6גיאופיטים (אחד מהם מטפס), 

מינים  4שנתיים, -מינים של עשבוניים רב 60מינים של צמחי מים,  2שנתיים), צמח טפיל אחד, - חד

 שנתיים-מינים של עשבוניים חד 202-שנתיים, ו-מיני עשבוניים דו 3שנתיים, -של עשבוניים קצר

  ותכונותיהם, ראה נספח א').(לפירוט רשימת מיני הצמחים המלאה 

 , אנדמיים ומוגניםמינים נדירים .א

 מוגדרים כמינים אדומים 7מינים נדירים של צמחים, מהם  20בסקר הבוטאני נמצאו סה"כ 

בבחינת דגמי התפוצה של . )2011; שמידע וחובריו, 2007(שמידע ופולק, הנמצאים בסכנת הכחדה 

, )1999; עפ"י פרגמן וחובריו, ES( ראל, סוריה ולבנוןליש יםאנדמי מינים הם 4הצמחים, נמצא כי 

-הם עשבוניים חדהנדירים מרבית המינים . עלים, הוא מין נדיר- קחוון קטן –ורק אחד מהם 

  של אדמות כבדות.בתי גידול שנתיים, ומאפיינים בתי גידול לחים או -שנתיים או רב

), RP(מינים נדירים  5), RRמאד (נדירים הם מינים  3בחלוקה לפי דרגת הנדירות, נמצא כי 

אף  –. במדד הערכיות הבוטאני משוקללים גם מינים מוגנים )R(למדי נדירים  –המינים  13ושאר 

מינים מוגנים של עצים, שיחים וגיאופיטים. כל העצים  12אם אינם נדירים. בסקר נמצאו 

הנדירים המינים  ימתרשלפירוט ( ניטעו ע"י האדם בגדות הערוצים –המוגנים שנמצאו בסקר 

  .)9ראה טבלה  –ותכונותיהם בחלוקה לקטעי הדיגום 

 צמחיה הידרופילית .ב

מינים של בתי  14משתייכים לבתי גידול לחים, מהם שנמצאו בסקר  צמחים מיני 85 לעיל,כאמור 

יה ימבין מיני הצמח .גידול לחים רודרלים, ומין אחד של בתי גידול לחים באדמות כבדות

 2מים זעירה; -מים גיבנת ועדשת-: עדשתצפים מינים של צמחי מים 2נמצאו , ההידרופילית

מינים הם  2; מין אדום)שהוא גם ( סיסנית הביצות ועטיינית ארוכה): RRמינים הם נדירים מאד (

ברומית , אגמון החוף): Rמינים נדירים למדי ( 6): עבקנה נדיר ושוש קירח; ועוד RPנדירים (

; מבין פעמונית משוננתו חומעה מסולסלת, חומעה מגובבת, ה שרועהורבנ, שיבולית-קצרת

-כף, ירבוז הגדות, לבנה(אקליפטה) ציצית -אלמינים פולשים: הם  6המינים של בתי גידול לחים, 

  .קיקיון מצויו טורי- פספלון דו, לכיד הנחלים, אווז ריחנית

מיני  6מיני עצים,  2 חיים, נמצאוהבחלוקה של מיני הצמחייה ההידרופילית לפי צורת 

 31 מינים של צמחי מים, 2שיח, מין אחד של גיאופיט, מין אחד של מטפס, - מיני בן 2שיחים, 

- מינים של עשבוניים חד 36-שנתי, ו-שנתיים, מין אחד של עשבוני קצר-מינים של עשבוניים רב
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ראה טבלה  –ום שנתיים (לפירוט רשימת המינים ההידרופיליים ותכונותיהם בחלוקה לקטעי הדיג

10.( 

 מינים פולשים .ג

מוצאם של  .אל הטבע מיני צמחים זרים לישראל, הנמצאים בשלבי פלישה שונים 48בסקר נמצאו 

מינים מוצאם  3מינים מוצאם באוסטרליה,  3אסיה, במינים מוצאם  12אמריקה, ב מינים 29

בין המינים הפולשים מ 4חיים עולה כי הבאפריקה ומין אחד מוצאו באירופה. בחלוקה לצורות 

: הם שיחיםמינים  3 ;שיטת המשוכותו שיטה כחלחלה, קליפטוסיא, אזדרכת מצויה: הם עצים

- זיף, דורה רותמית: שנתיים-הם עשבוניים רבמינים  5 ;רוזמרין רפואי, קיקיון מצוי וצבר מצוי

-עשבוניים חדהמינים הם  36ושאר  ;טורי-פספלון דוו סולנום זיתני, ירבוז קוצני, נוצה חבוי

שיטת ו רוזמרין רפואי, צבר מצוי, קליפטוסיאארבעה מהמינים נטועים בידי אדם:  שנתיים.

מינים הם סגטליים,  13-מינים של בתי גידול לחים; ו 6מינים הם רודרליים, מהם  31; המשוכות

 ותכונותיהם בחלוקה לקטעי הפולשים(לפירוט רשימת המינים  מהם מין אחד של אדמות כבדות

  .)11ראה טבלה  –הדיגום 

 סקר בוטאני –דירוג ערכיות אקולוגית  .ד

בוצע חישוב של שני מדדי ערכיות המהווים חלק ממדד הערכיות על בסיס הממצאים הבוטאניים, 

ומדד צמחיה הידרופילית מהמדד המשוקלל)  5%(האקולוגית המשוקלל: מדד נדירות צמחים 

 בפרק שיטות העבודה לעיל). 4.5דים ראה סעיף (לפירוט הדירוג למדמהמדד המשוקלל)  30%(

קטעים  13קטעים בדרגת הערכיות הנמוכה ביותר,  2, נמצאו )14(מפה  במדד נדירות הצמחים

 68-קטעים בדרגת ערכיות גבוהה, ו 20קטעים בדרגת ערכיות בינונית,  4בדרגת ערכיות נמוכה, 

קטעים  3, נמצאו )15(מפה  יתבמדד הצמחייה ההידרופיל רבית.מקטעים בדרגת הערכיות ה

קטעים בדרגת ערכיות  32קטעים בדרגת ערכיות נמוכה,  18בדרגת הערכיות הנמוכה ביותר, 

(לפירוט  מירביתהערכיות הקטעים בדרגת  19-קטעים בדרגת ערכיות גבוהה, ו 35בינונית, 

  .)12ראה טבלה  –הנתונים בחלוקה לקטעי הדיגום 
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  שנדגמו בשלב א' באגן הניקוז של הקישון.(נחלים ותעלות בנפרד)  פירוט נוכחות המינים הנדירים/אנדמיים/מוגנים ותכונותיהם בחלוקה לקטעי הדיגום :9טבלה 

 נחל
אל 

 כסלן
יובל 
 זבדון

 תענך רימונים קישון עוז עדשים מיסקע זבדון הקייני הגלבוע דורך גדעון

 A D A B C A B C A+C B D A B C D E F A B C D A D E F A B A B A B D E A B D E F G H I J K L M O Q R S T A B A B נטוע מין מוגן מין אדום אנדמיות שכיחות םצורת חיי בית גידול מין הצמח
                             R                                                                                       1 שנתי- עשבוני רב לח אגמון החוף
                                                                     C     1 1                                       1 עץ נטע אדם אלון התבור
                                                 F     1                   1                                         1 שיח רודרלי עלים-אשחר רחב

   R           1       1 1 1 1     1 1   1 1       1 1     1 1   1 1 1         1       1   1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 שנתי-חד לח שיבולית-ברומית קצרת
           R           1                         1                                               1                   2 שנתי-חד סגטלי, אדמות כבדות גבשונית השדה
                                                   R                   1 1               1                         1 1 שנתי-חד סגטלי דבקה משולשת

                                                                                                                   CC ES שנתי-חד עשבוני/בתה דבקת יהודה
                                                                                                   RR   1             1 שנתי- עשבוני רב עשבוני, אדמות כבדות  דוגון ירושלמי

                                                                                                             R   1 1 1 עץ נטע אדם דולב מזרחי
                   F ES                                         1 1                     1                             1 שנתי-חד עשבוני/בתה קרניים כרמלי-דל

               R                                                                                                     1 שנתי-חד לח ורבנה שרועה
                                                                                                     F     1 1       1 עץ נטע אדם זית אירופי 

                                                                                             R   1                   1 גיאופיט עשבוני, אדמות כבדות  זמזומית ורבורג
   R           1                               1 1         1                       1   1 1   1   1   1       1       1 שנתי- עשבוני רב לח חומעה מגובבת

   R                             1                   1         1 1         1   1   1           1   1   1       1     1 שנתי- עשבוני רב לח חומעה מסולסלת
                                                                                     CC     1                   1     1 גיאופיט עשבוני/בתה חצב מצוי

           F     1 1                     1                 1                                     1                   1 עץ נטע אדם חרוב מצוי
           F     1 1                     1                                                       1                   1 עץ נטע אדם כליל החורש
   RP   1                     1               1                     1 1                                               1 שנתי- דו סגטלי, אדמות כבדות לוענית יריחו

                                                         RR                                                           1 שנתי- עשבוני רב לח סיסנית הביצות
                                                                       RP                     1                     1 1 שנתי- עשבוני רב לח עבקנה נדיר

   RR   1                                                                                                             1 שנתי-חד לח עטיינית ארוכה
   R         1               1                       1     1 1                                 1 1   1   1     1   1 1 שנתי-חד סגטלי, אדמות כבדות עפעפית שרועה

   R         1 1   1 1       1                       1                         1       1                             1 שנתי-חד עשבוני/בתה פרחים-ערבז דק
                                                                       R                                           1 1 שנתי-חד לח פעמונית משוננת

                                                                                     RP ES 1                           1 שנתי-חד עשבוני, אדמות כבדות  עלים-קחוון קטן
                 F ES                       1     1                         1                 1                   1   1 שנתי- בעשבוני ר סגטלי, אדמות כבדות קנרס סורי
                                                                       C     1                   1                 1 1 גיאופיט עשבוני/בתה שום גבוה

                 RP     1                                                   1                                       1 1 שיח לח שוש קירח
                 F     1                                                       1     1                               1 שיח לח אברהם מצוי-שיח

                                                                           RP   1                                     1 שנתי- עשבוני רב סגטלי שלהבית הגלגל
                                                                         C     1 1                                   1 עץ נטע אדם שקד מצוי
                                                                                                             F     1 1 עץ נטע אדם תמר מצוי
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 ת. שדה התעופה ת. רמות מנשה ת. מערב עפולה ת. כביש הסרגל ת. היוגב ת. הגנה גבעת עוז ת. גבול מי עמי 14ת.  13ת.  במ12ת.  אמ12ת.  11ת.  7ת.  6ת.  4ת.  תעלה

 A B C A A B F H A B C D E F A B A B A B A B A B A B A B A B A B C D A A B נטוע מין מוגן מין אדום אנדמיות שכיחות צורת חיים בית גידול מין הצמח
                                                                                   R שנתי- עשבוני רב לח גמון החוףא

                                                                           C     1 1 עץ נטע אדם אלון התבור
                                                                             F     1 שיח רודרלי עלים-אשחר רחב

 R                 1 1     1 1   1 1 1       1             1     1     1 1 1     1 1 שנתי-חד לח שיבולית-ברומית קצרת
                                   R                           1                   1 שנתי-חד סגטלי, אדמות כבדות גבשונית השדה
                                                       R                         1 1 שנתי-חד סגטלי דבקה משולשת

                 CC ES                                                               1 שנתי-חד עשבוני/בתה דבקת יהודה
                                                                               RR   1 שנתי- עשבוני רבעשבוני, אדמות כבדות  דוגון ירושלמי

                                                                       R   1 1 1   1 עץ נטע אדם דולב מזרחי
                 F ES                                                       1       1 שנתי-חד עשבוני/בתה קרניים כרמלי-דל

                                                                                   R שנתי-חד לח ורבנה שרועה
     F     1 1                                                         1           1 עץ נטע אדם י זית אירופ

                                                                               R   1 גיאופיטעשבוני, אדמות כבדות  זמזומית ורבורג
                   R                                                               1 תישנ- עשבוני רב לח חומעה מגובבת

   R         1   1 1   1 1 1       1 1 1                       1 1   1             1 שנתי- עשבוני רב לח חומעה מסולסלת
                                                                             CC     1 גיאופיט עשבוני/בתה חצב מצוי

                                                                           F     1 1 עץ נטע אדם חרוב מצוי
                                                                           F     1 1 עץ נטע אדם כליל החורש
                                                         RP   1                     1 שנתי- דו סגטלי, אדמות כבדות לוענית יריחו

                                           RR                                     1 1 שנתי- עשבוני רב לח סיסנית הביצות
                                                 RP                                 1 שנתי- עשבוני רב לח עבקנה נדיר

                                                                               RR   1 שנתי-חד לח עטיינית ארוכה
                 R         1     1                                         1       1 שנתי-חד מות כבדותסגטלי, אד עפעפית שרועה

   R                                                           1     1             1 שנתי-חד עשבוני/בתה פרחים-ערבז דק
                                       R                                     1 1   1 שנתי-חד לח פעמונית משוננת

                                   RP ES 1                               1           1 שנתי-חדעשבוני, אדמות כבדות  עלים-קחוון קטן
 F ES       1     1   1                                             1     1         1 שנתי- עשבוני רב סגטלי, אדמות כבדות קנרס סורי
                                                                   C     1         1 גיאופיט עשבוני/בתה שום גבוה

                                                                             RP     1 שיח לח שוש קירח
                                                                             F     1 שיח לח אברהם מצוי-שיח

                                                                               RP   1 שנתי- עשבוני רב סגטלי שלהבית הגלגל
                                                                           C     1 1 עץ נטע אדם שקד מצוי
                                                                       F     1 1   1 עץ נטע אדם תמר מצוי
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  שנדגמו בשלב א' באגן הניקוז של הקישון.) בנפרד (נחלים ותעלות ותכונותיהם בחלוקה לקטעי הדיגום ההידרופילייםפירוט נוכחות המינים  :10טבלה 
 תענך רימונים קישון עוז עדשים מיסקע זבדון הקייני הגלבוע דורך גדעון יובל זבדון אל כסלן  נחל 

 A D A B C A B C A+C B D A B C D E F A B C D A D E F A B A B A B D E A B D E F G H I J K L M O Q R S T A B A B C פולש שכיחות צורת חיים בית גידול מין הצמח

                               R                                                                                 1 שנתי- עשבוני רב לח אגמון החוף
 C     1       1 1   1   1     1     1     1 1       1         1   1                 1   1 1 1 1           1 1 1 1 שנתי- עשבוני רב לח אגמון ימי

                                                                                                                   שיח- בן לח אחילוטוס זקוף
       1                                                                                                       1   שנתי-חד לח מופר ציצית לבנה-אל

           F                                                   1                   1             1     1         1 שנתי-חד לח אפרורית מצויה
                 F     1                                               1 1     1   1     1           1     1 1   1 שנתי- עשבוני רב לח ארכובית הכתמים

                                               F                   1 1                   1                       1 שנתי- עשבוני רב לח אשבל הביצה
     1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1   1 1               1 1 1 1             1     1   1             עץ לח אשל ב.מ.

     C                                                                                                           1 שנתי-קצר לח עלים-בוצין שונה
                                                                                                           1       שנתי- עשבוני רב לח בצעוני מצוי

                             1                                           1 1                                       שנתי-חד לח קיית הביצותב
     R     1       1 1 1 1     1 1   1 1       1 1     1 1   1 1 1         1       1   1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 שנתי-חד לח שיבולית-ברומית קצרת

 CC                   1   1   1   1 1   1 1   1         1 1     1 1                           1                   1 שנתי- עשבוני רב לח גומא ארוך
                                                   1       1                                                         לח גומא ב.מ
                     F                                                     1                                     1 שנתי-חד לח גומא חום
     C                   1   1             1 1 1 1         1 1     1 1 1   1                     1               1 שנתי-חד לח מופר גזיר מזיק

               C                   1                                 1         1 1                       1 1   1 1 שנתי- עשבוני רב לח גרגיר הנחלים
                                           F               1 1       1     1   1               1                 1 שנתי-חד לח גרניון גזור

                                               1 1                                                                 שנתי-חד לח דבשה לבנה
     F                   1                                                           1   1   1 1 1       1       1 שנתי-חד לח דבשה סיצילית

       F                                         1             1               1     1       1 1 1 1         1   1 שנתי-חד לח מופר מוץ חום-דו
     C     1     1         1                               1 1                     1       1   1           1     1 שנתי-חד לח מופר חנית השלחיןדו

       C       1                             1   1     1 1                                         1   1         1 שנתי-חד לח מופר דוחנית התרנגולים
                                                     1 1                                                           שנתי-חד לח זנב קשתני-דק

 C     1             1 1         1     1                 1 1 1                           1   1     1             1 שנתי- עשבוני רב לח ורבנה רפואית
                 R                                                                                               1 שנתי-חד לח ורבנה שרועה

     1         1     1 1                   1                                                                       שנתי- עשבוני רב לח ורוניקת המים
                                                                               1 1 1           1 1 1               שנתי-חד לח שועל ארוך- זנב

                                                                                                                     לח חומעה ב.מ
 C   1 1     1       1                     1         1           1             1   1   1 1 1 1 1 1 1   1 1   1   1 שנתי- עשבוני רב לח מופר חומעה יפה

     R     1                               1 1         1                       1   1 1   1   1   1       1       1 שנתי- עשבוני רב לח מעה מגובבתחו
     R                       1                   1         1 1         1   1   1           1   1   1       1     1 שנתי- עשבוני רב לח חומעה מסולסלת

               F                                                     1                 1                       1 1 שנתי-חד לח חומעה משוננת
     C                 1 1 1 1 1             1           1           1                                           1 שנתי-חד לח, אדמות כבדות חלבלוב משונשן

       F     1             1   1   1   1   1     1 1         1   1 1   1 1   1   1 1 1 1     1   1 1   1 1 1 1   1 מטפס לח חנק מחודד
     CC                   1 1               1 1             1 1       1 1   1         1   1   1 1         1   1 1 1 שיח- בן לח מופר טיון דביק

           1       1 1     1       1     1         1         1 1                                     1     1   1   שנתי-חד לח מופר ירבוז הגדות
               F 1                                                                                         1   1 1 שנתי-דח לח מופר אווז ריחנית-כף
                             F                               1                               1                   1 שנתי- עשבוני רב לח זאב אירופית-כף

                                                                                             1                       לח כריך ב.מ.
           F                   1   1       1     1     1         1       1   1                 1 1   1 1         1 שנתי- עשבוני רב לח כרפס הביצות
                             F                   1                                         1                     1 שנתי- עשבוני רב לח לוטוס הביצות

                     1                         1   1                                     1   1                     גיאופיט לח לוף ירוק
           C                                                                     1   1         1 1 1             1 שנתי- עשבוני רב לח לחך איזמלני

                                                     1 1                     1                                     שנתי-חד לח לחך גדול
     C 1 1 1 1 1     1   1 1 1       1     1   1 1     1 1 1 1     1       1 1 1   1 1   1 1 1     1 1   1 1 1 1 1 שנתי-חד לח מופר לכיד הנחלים
 1     1   1 1   1 1 1   1 1 1 1 1 1   1 1     1   1       1 1 1     1 1                     1       1   1         שנתי-חד לח מופר מלוח מפושק

                                           C                                                                     1 שיח לח מלוח קיפח
                                                 F                                       1                       1 שנתי- עשבוני רב לח מליסה רפואית

     1     1               1 1                 1               1         1       1                                 שנתי-חד לח מרור מכחיל
                                                                             1             1     1 1               שנתי-חד לח נורית המלל
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 תענך רימונים קישון עוז עדשים מיסקע זבדון הקייני הגלבוע דורך גדעון יובל זבדון אל כסלן  נחל 

 A D A B C A B C A+C B D A B C D E F A B C D A D E F A B A B A B D E A B D E F G H I J K L M O Q R S T A B A B C פולש שכיחות צורת חיים בית גידול מין הצמח

           C                     1                               1         1                     1               1 שנתי- עשבוני רב לח נענע משובלת
       F     1             1 1                     1         1       1 1 1 1           1       1 1 1       1     1 שנתי- עשבוני רב לח סוף מצוי

                                                           RR                                                     1 שנתי- עשבוני רב לח סיסנית הביצות
                     1                                                                                             שנתי- עשבוני רב לח סמר מחויץ

     1                                                       1                           1                         שנתי-חד לח סמר מצוי
                                                           1                                                       שנתי- עשבוני רב לח עבדקן הדורים

     C             1 1 1 1 1 1     1     1 1   1 1       1 1 1 1 1 1 1 1   1   1   1 1 1 1 1 1 1 1       1 1   1 1 שנתי-חד לח עבדקן מצוי
                                                                         RP               1                     1 1 שנתי- עשבוני רב לח עבקנה נדיר

                                                     C                                                         1 1 שנתי- עשבוני רב לח עבקנה שכיח
                                                 1                                                                 צמח מים לח מים גיבנת-עדשת
                     C                                                               1                         1 1 צמח מים לח מים זעירה-עדשת
                     F     1                                                                 1         1         1 שנתי-חד לח עקרב שרוע-עוקץ

     RR                                                                                                           1 שנתי-חד לח עטיינית ארוכה
     F     1     1           1                         1 1                         1 1   1 1 1   1       1 1     1 שנתי-חד לח עטיינית קצרה

       1   1             1 1   1                                     1                       1                     שנתי-חד לח ערבז משובל
                                                                                                                   שנתי-חד לח ערברבה מרובעת
 CC     1             1 1 1                 1 1         1   1 1 1 1     1               1           1   1         1 שנתי- עשבוני רב לח ערברבה שעירה

           1 1             1 1   1 1   1 1                                                                         שנתי- עשבוני רב לח ערר כרתי
                                           C                   1 1 1             1 1 1           1       1   1   1 שיח לח פטל קדוש

                                                   CC                   1 1   1           1 1                     1 עץ לח פיקוס התאנה
                                                     CC                                                         1 1 שיח לח פלגית שיחנית

     1 1   1 1       1 1 1 1 1   1     1 1 1     1       1           1           1                             1   שנתי- עשבוני רב לח מופר טורי- פספלון דו
                                                                         R                                     1 1 שנתי-חד לח פעמונית משוננת

                                                     C                                                         1 1 שנתי- עשבוני רב לח פרעושית משלשלת
     F   1 1                                       1   1 1                                   1 1 1     1       1 1 שנתי-חד לח פרעושית ערבית

           F 1                                 1                             1                 1 1               1 שיח לח מופר קיקיון מצוי
 CC     1     1 1     1 1 1   1   1 1       1 1     1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1   1 1   1 שנתי- שבוני רבע לח קנה מצוי

                   RP                                                   1                                       1 1 שיח לח שוש קירח
                   F                                                       1     1                               1 שיח לח אברהם מצוי-שיח

                                                                         CC                                       1 שנתי- עשבוני רב לח שנית גדולה
             C                   1 1                               1   1 1   1               1                   1 שנתי- עשבוני רב לח שנית מתפתלת

     F                                         1       1 1                 1       1     1     1 1             1 1 שנתי-חד לח שיניים-שנית שוות
     1     1 1             1 1 1 1         1     1   1 1     1 1     1       1 1 1 1               1 1 1   1       שנתי-חד לח שעורה נימית

     F     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1   1     1   1       1   1 1 1 1 1   1     1   1   1 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1 שנתי-חד לח מופר תולענית דוקרנית
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 14 ת. 13 ת. במ12 ת. אמ12 ת. 11 ת. 7 ת. 6 ת. 4 ת.  תעלה
גבול מי  ת.

 עמי
הגנה  ת.

 גבעת עוז
 היוגב ת.

כביש  ת.
 הסרגל

 מערב עפולה ת.
רמות  ת.

 מנשה
שדה  ת.

 התעופה
 A B C A A B F H A B C D E F A B A B A B A B A B A B A B A B A B C D A A B פולש שכיחות צורת חיים בית גידול מין הצמח

                                       R שנתי- עשבוני רב לח אגמון החוף
 C  1  1 1 1 1  1          1  1 1 1   1 1   1 1      1 1 שנתי- עשבוני רב לח אגמון ימי

                    1  1 1                 שיח- בן לח אחילוטוס זקוף
          1 1           1 1               1  שנתי-חד לח מופר ציצית לבנה-אל

                                       F שנתי-חד לח אפרורית מצויה
                                       F שנתי- עשבוני רב לח ארכובית הכתמים

                                       F שנתי- עשבוני רב לח אשבל הביצה
    1 1 1 1 1  1   1         1 1     1            עץ לח אשל ב.מ.

                                       C שנתי-קצר לח עלים-בוצין שונה
                                        שנתי- ני רבעשבו לח בצעוני מצוי

                      1 1                 שנתי-חד לח בקיית הביצות
 R      1 1   1 1  1 1 1    1       1   1   1 1 1   1 1 שנתי-חד לח שיבולית-ברומית קצרת

       CC     1  1      1 1 1              1   1 שנתי- עשבוני רב לח גומא ארוך
                                         לח גומא ב.מ
                                       F שנתי-חד לח גומא חום
        C                   1       1    1 1 שנתי-חד לח מופר גזיר מזיק

          C                1 1 1 1          1 שנתי- עשבוני רב לח גרגיר הנחלים
      F                1 1                1 שנתי-חד לח גרניון גזור

                                        שנתי-חד לח דבשה לבנה
  F        1                      1       1 שנתי-חד לח דבשה סיצילית

         F                1 1  1           1 שנתי-חד לח מופר מוץ חום-דו
  C  1                      1    1 1 1 1      1 שנתי-חד לח מופר דוחנית השלחין

   C     1                               1 שנתי-חד לח מופר דוחנית התרנגולים
                                        שנתי-חד לח זנב קשתני-דק

                                       C שנתי- עשבוני רב לח ורבנה רפואית
                                       R שנתי-חד לח ורבנה שרועה

                                        שנתי- עשבוני רב לח ורוניקת המים
      1          1            1 1           שנתי-חד לח שועל ארוך- זנב

                                1         לח חומעה ב.מ
 C     1  1 1      1 1           1   1 1        1 שנתי- עשבוני רב לח מופר חומעה יפה

          R                             1 שנתי- עשבוני רב לח חומעה מגובבת
  R  1  1 1  1 1 1    1 1 1            1 1  1       1 שנתי- וני רבעשב לח חומעה מסולסלת

                                       F שנתי-חד לח חומעה משוננת
  C       1         1 1 1        1   1 1       1 שנתי-חד לח, אדמות כבדות חלבלוב משונשן

    F    1   1   1 1  1 1  1 1  1      1 1   1  1   1 1 מטפס לח חנק מחודד
       CC                1 1 1             1 1 שיח- בן לח מופר טיון דביק

  1 1     1 1   1  1                    1    1  שנתי-חד לח מופר ירבוז הגדות
                                      F 1 שנתי-חד לח מופר אווז ריחנית-כף
                                       F שנתי- עשבוני רב לח זאב אירופית-כף

                                         לח כריך ב.מ.
          F                1 1 1 1          1 שנתי- עשבוני רב לח כרפס הביצות
                      F                1 1 שנתי- עשבוני רב לח לוטוס הביצות

                                        גיאופיט לח לוף ירוק
  C    1                          1      1 1 שנתי- עשבוני רב לח לחך איזמלני

                          1              שנתי-חד לח לחך גדול
 C 1    1     1      1 1  1     1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 שנתי-חד לח מופר לכיד הנחלים
   1     1  1 1  1                     1   1   שנתי-חד לח מופר מלוח מפושק

                                       C שיח לח מלוח קיפח
                                       F שנתי- עשבוני רב לח מליסה רפואית

         1    1             1  1 1           שנתי-חד לח ר מכחילמרו
      1            1        1     1         שנתי-חד לח נורית המלל
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 14 ת. 13 ת. במ12 ת. אמ12 ת. 11 ת. 7 ת. 6 ת. 4 ת.  תעלה
גבול מי  ת.

 עמי
הגנה  ת.

 גבעת עוז
 היוגב ת.

כביש  ת.
 הסרגל

 מערב עפולה ת.
רמות  ת.

 מנשה
שדה  ת.

 התעופה
 A B C A A B F H A B C D E F A B A B A B A B A B A B A B A B A B C D A A B פולש שכיחות צורת חיים בית גידול מין הצמח

                                       C שנתי- עשבוני רב לח נענע משובלת
       F                1 1 1 1             1 שנתי- עשבוני רב לח סוף מצוי

                      RR                1 1 שנתי- עשבוני רב לח סיסנית הביצות
                                        שנתי- עשבוני רב לח סמר מחויץ

          1                              שנתי-חד לח סמר מצוי
                                        שנתי- עשבוני רב לח עבדקן הדורים

  C     1   1        1 1 1 1  1  1  1 1   1 1       1 שנתי-חד לח עבדקן מצוי
                         RP              1 שנתי- עשבוני רב לח עבקנה נדיר

    C             1       1            1  1 1 שנתי- עשבוני רב לח עבקנה שכיח
                                        צמח מים לח מים גיבנת-עדשת
                                       C צמח מים לח מים זעירה-עדשת
                                       F שנתי-חד לח עקרב שרוע-עוקץ

                                       RR שנתי-חד לח עטיינית ארוכה
  F  1                            1 1      1 שנתי-חד לח עטיינית קצרה

         1                               שנתי-חד לח ערבז משובל
         1                               שנתי-חד לח ערברבה מרובעת
        CC                               1 שנתי- עשבוני רב לח ערברבה שעירה

                                        שנתי- עשבוני רב לח ערר כרתי
                     C           1     1 1 1 שיח לח פטל קדוש

                                       CC עץ לח פיקוס התאנה
                                       CC שיח לח פלגית שיחנית

                         1            1 1  שנתי- עשבוני רב לח מופר טורי- פספלון דו
                    R                1 1  1 שנתי-חד לח פעמונית משוננת

                      C                1 1 שנתי- עשבוני רב לח פרעושית משלשלת
                                       F שנתי-חד לח ושית ערביתפרע

                  F 1 1                  1 1 שיח לח מופר קיקיון מצוי
   CC  1   1  1 1  1 1 1    1 1 1 1       1 1 1 1   1 1   1 שנתי- עשבוני רב לח קנה מצוי

                                       RP שיח לח שוש קירח
                                       F שיח לח אברהם מצוי-שיח

    CC                1 1                  1 שנתי- עשבוני רב לח שנית גדולה
         C                1 1  1         1 1 1 שנתי- עשבוני רב לח שנית מתפתלת

  F                             1 1       1 שנתי-דח לח שיניים-שנית שוות
     1 1       1 1  1 1 1    1 1   1   1  1      1   שנתי-חד לח שעורה נימית

  F     1  1 1     1   1 1 1   1 1 1  1 1 1  1 1   1 1  1 1 שנתי-חד לח מופר תולענית דוקרנית
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=  AF= אמריקה;  AM= אוסטרליה;  AUאסיה; =  AS: )0201דרור, -(מעובד מתוך דופור מוצא שנדגמו בשלב א' באגן הניקוז של הקישון.(נחלים ותעלות בנפרד)  ותכונותיהם בחלוקה לקטעי הדיגום הפולשיםרוט נוכחות המינים פי :11טבלה 

  .= אירופה EUאפריקה; 

 נחל
ו. אל 
 כסלן

יובל 
 זבדון

 תענך רימונים קישון עוז עדשים מיסקע זבדון הקייני לבועהג דורך גדעון

 A D A B C A B C A+C B D A B C D E F A B C D A D E F A B A B A B D E A B D E F G H I J K L M O Q R S T A B A B C מוצא צורת חיים בית גידול מין הצמח

   AS                                               1      1 שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות אבוטילון תאופרסטוס
    AS                                                    1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי אבטיח תרבותי 
                          AU                              1 עץ גידול מופרים-בתי אזדרכת מצויה

    AM                                                    1 שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי יצית לבנהצ-אל
   AM  1   1   1       1           1  1 1         1 1   1 1 1     1 1  1 1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי אסתר מרצעני

       AU          1       1 1 1 1          1        1 1 1 1  1  1 1   1 עץ נטע אדם אקליפטוס ב.מ.
                                 AF                       1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי באשן (ללא שם עברי)

       AF          1                         1   1 1          1 שנתי-חד שטחים מעובדים בוען מצולע
                                              AM          1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי שן שעיר-דו

      AF   1 1 1                   1   1               1   1     1 שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים דורה רותמית
                                                        AS שנתי-חד שטחים מעובדים דטורה אכזרית

                         AM                              1 1 שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי נוצה חבוי- זיף
                                               AS         1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי זיפן הדורים

                                                        EU שנתי-חד גידול מופרים-בתי זיפן ירוק
      AS  1  1            1        1       1           1        1 שנתי-חד שטחים מעובדים חיטה רכה

   AM 1 1   1     1          1   1            1     1  1 1  1     1  1 1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי חלבלוב פושט
   AM                                    1  1 1          1    1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי חמנית מצויה

                                                      AS  1 שנתי-חד שטחים מעובדים חמצה תרבותית
        AM            1      1          1 1         1          1 שנתי-חד יםגידול מופר-בתי ירבוז ב.מ.

      AM  1   1                   1 1     1     1   1    1   1 1    1 שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי ירבוז הגדות
                  AM         1           1                  1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז יווני
                                         AM               1 שנתי-חד שטחים מעובדים שיבולת- ירבוז ירוק

 AM  1  1     1 1       1    1  1 1 1  1            1 1  1    1 1  1 1  1 1  1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז לבן
     AM                           1 1 1      1                1 שנתי-חד שטחים מעובדים לירבוז מופש

 AM  1                                     1     1 1 1   1      1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז עדין
                          AM                              1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז פלמר
                                         AM               1 שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים ירבוז קוצני
   AM  1 1                 1 1    1 1 1 1 1 1         1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז שרוע

        AM                                             1  1 1 שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי ריחניתאווז -כף
   AM                                                     1 שנתי-חד שטחים מעובדים כשות השדה

   AM 1 1 1 1   1  1 1 1    1   1  1 1   1 1 1 1   1    1 1 1  1 1  1 1 1   1 1  1 1 1 1 1 שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי לכיד הנחלים
       AM     1                    1       1   1 1  1 1 1     1    1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי לכיד קוצני

                          AM                              1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי סולנום העגבנייה
       AM                                       1          1 שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי סולנום זיתני

   AM               1      1      1    1   1 1 1   1  1 1 1 1 1    1 1  1 1 שנתי- עשבוני רב גידול לחים ומופרים-בתי טורי- פספלון דו
    AM 1                             1                      1 שיח נטע אדם בר מצויצ

                                                        AS שנתי-חד גידול מופרים-בתי צנון תרבותי
 AM    1      1 1    1    1    1 1  1 1    1     1  1 1   1   1  1  1 1 1  1  1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי קייצת מלבינה

                           AM                            1 1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי קייצת מסולסלת
                                         AM               1 שנתי-חד שטחים מעובדים קייצת קנדית

      AS                 1               1         1 1        1 שיח לחים ומופריםגידול -בתי קיקיון מצוי
                                                        AS שיח נטע אדם רוזמרין רפואי

                           AS         1  1    1 1            1 1 שנתי-חד שטחים מעובדים שועל תרבותית-שיבולת
     AU  1               1                                  1 עץ גידול מופרים-בתי שיטה כחלחלה

      AM                                          1        1 עץ נטע אדם שיטת המשוכות
                                 AM                       1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי שלשי רגלני

                                        AS                1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי שעורה תרבותית
                                            AS         1  1 1 שנתי-חד שטחים מעובדים תלתן אלכסנדרוני
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 7ת.  6ת.  4ת.  14ת.  13ת.  במ12ת.  אמ12ת.  11ת.  תעלה
ת. גבול 
 מי עמי

ת. הגנה 
 גבעת עוז

 ת. היוגב
ת. כביש 

 הסרגל
 ת. מערב עפולה

ת. רמות 
 מנשה

ת. שדה 
 התעופה

 A B C D E F A B A B A B A B A B C A A B F H A B A B A B A B A B C D A A B מוצא צורת חיים בית גידול שם מדעי עברית

                   AS             1 1                                       1 שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות תאופרסטוסאבוטילון 
                             AS             1 1                             1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי אבטיח תרבותי 
                                                                           AU עץ גידול מופרים-בתי אזדרכת מצויה

                   AM             1 1                                     1 1 שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי ציצית לבנה-אל
   AM       1               1         1     1       1 1         1       1   1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי אסתר מרצעני

   AU                                   1       1             1           1 1 עץ נטע אדם אקליפטוס ב.מ.
                                                                           AF שנתי-חד גידול מופרים-בתי באשן (ללא שם עברי)

   AF                                                                       1 שנתי-חד שטחים מעובדים בוען מצולע
                                                                           AM שנתי-חד גידול מופרים-בתי שן שעיר-דו

                         AF                                             1   1 שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים דורה רותמית
                                                           AS             1 1 שנתי-חד שטחים מעובדים דטורה אכזרית

                                                                           AM שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי חבוינוצה - זיף
                                                                           AS שנתי-חד גידול מופרים-בתי זיפן הדורים

   EU                                                                       1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי זיפן ירוק
           AS 1                                 1     1       1             1 שנתי-חד שטחים מעובדים חיטה רכה

   AM             1 1   1                           1         1 1         1 1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי חלבלוב פושט
       AM                                               1 1         1     1 1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי חמנית מצויה

                                                                           AS שנתי-חד שטחים מעובדים חמצה תרבותית
                                           AM         1 1 1 1               1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז ב.מ.

   AM                                   1           1   1     1 1         1 1 שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי ירבוז הגדות
                     AM                                                     1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז יווני
                                                                         AM 1 שנתי-חד שטחים מעובדים שיבולת- ירבוז ירוק

   AM             1 1   1             1 1         1 1 1 1 1   1 1         1 1 שנתי-חד ול מופריםגיד-בתי ירבוז לבן
                                                                         AM 1 שנתי-חד שטחים מעובדים ירבוז מופשל

                                       AM                                   1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז עדין
     AM                                                   1 1     1         1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז פלמר
                                                                           AM שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים ירבוז קוצני
                   AM 1 1     1 1 1 1 1           1 1   1     1       1   1 1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי ירבוז שרוע

                                                                           AM שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי אווז ריחנית-כף
                                                                         AM 1 שנתי-חד שטחים מעובדים כשות השדה

 AM 1           1 1   1               1         1 1 1 1 1 1 1 1         1 1 1 שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי לכיד הנחלים
                     AM 1                 1                                 1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי לכיד קוצני

               AM                                                           1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי סולנום העגבנייה
                     AM 1     1               1                             1 שנתי- עשבוני רב מופריםגידול -בתי סולנום זיתני

                                             AM         1                   1 שנתי- עשבוני רב גידול לחים ומופרים-בתי טורי- פספלון דו
                                                 AM                         1 שיח נטע אדם צבר מצוי

                                       AS                                   1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי צנון תרבותי
   AM                 1 1               1             1       1 1         1 1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי קייצת מלבינה

                           AM             1 1                               1 שנתי-חד גידול מופרים-בתי קייצת מסולסלת
                                                                           AM שנתי-חד שטחים מעובדים קייצת קנדית

                                             AS                     1 1     1 שיח גידול לחים ומופרים-בתי קיקיון מצוי
                                           AS                             1 1 שיח נטע אדם רוזמרין רפואי

                   AS 1 1   1 1 1                             1             1 שנתי-חד שטחים מעובדים רבותיתשועל ת-שיבולת
     AU                               1                               1     1 עץ גידול מופרים-בתי שיטה כחלחלה

                                                                           AM עץ נטע אדם שיטת המשוכות
                                                                           AM שנתי-חד גידול מופרים-בתי שלשי רגלני

                                                                           AS שנתי-חד גידול מופרים-בתי שעורה תרבותית
           AS   1   1                         1 1     1       1     1       1 שנתי-חד שטחים מעובדים תלתן אלכסנדרוני
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  .ים, בחלוקה לקטעי הדיגוםהחישוב של מדדי הערכיות הבוטאנית: מינים הידרופיליים ומינים נדירפירוט  :12טבלה 
 ערכיות סה"כ מינים  

 סה"כ מינים מקטע נחל
של בתי גידול 

 מופרים
של בתי 

 גידול לחים
 הידרופילים נדירים אדומים RRנדירים  RPנדירים  Rנדירים  מוגנים

 A 22 18 3 0 2 0 0 0 5 2ו. אל כסלן 

 B 22 18 3 0 2 0 0 0 5 2ו. אל כסלן 

 C 22 18 3 0 2 0 0 0 5 2ו. אל כסלן 

 D 57 36 19 0 4 0 0 0 5 4ו. אל כסלן 

 A 25 18 4 0 0 0 0 0 2 2יובל זבדון 

 B 34 25 7 1 0 0 0 0 4 3יובל זבדון 

 C 35 24 9 0 1 0 1 1 5 3יובל זבדון 

 A 35 15 8 0 2 0 0 0 5 3נחל גדעון 

 B 35 16 10 0 2 1 0 0 5 3נחל גדעון 

 C 29 13 6 0 2 0 0 1 5 3נחל גדעון 

 A+C  70 28 28 3 3 1 0 1 5 5נחל דורך 

 B 53 30 17 0 0 0 0 0 2 4נחל דורך 

 D 50 24 16 2 1 0 0 0 4 4נחל דורך 

 A 41 23 4 1 1 1 0 1 5 2נחל הגלבוע 

 B 41 23 4 1 1 1 0 1 5 2נחל הגלבוע 

 C 21 9 5 0 0 0 0 0 3 2נחל הגלבוע 

 D1 61 39 14 0 3 0 0 0 5 4נחל הגלבוע 

 D2 61 39 14 0 3 0 0 0 5 4נחל הגלבוע 

 E 26 14 5 0 1 0 0 0 4 2נחל הגלבוע 

 F 45 22 10 0 0 2 0 2 5 3נחל הגלבוע 

 A 59 26 15 2 2 1 0 0 5 4נחל הקייני 

 B 38 16 14 1 2 1 0 0 5 4נחל הקייני 

 C 65 36 18 2 1 0 0 0 4 4נחל הקייני 

 D 37 18 16 0 4 0 0 0 5 4נחל הקייני 

 E 65 36 18 2 1 0 0 0 4 4נחל הקייני 

 A 25 18 4 0 0 0 0 0 2 2נחל זבדון 

 B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1נחל זבדון 

 C 35 24 9 0 1 0 1 1 5 3נחל זבדון 

 D 12 11 1 0 0 0 0 0 2 2נחל זבדון 

 E 43 29 12 0 3 0 0 0 5 4נחל זבדון 

 F 51 30 16 1 2 1 0 0 5 4נחל זבדון 

 A 53 28 26 0 1 0 1 0 5 5נחל מיסקע 

 B 70 28 28 3 3 1 0 1 5 5נחל מיסקע 

 C 70 28 28 3 3 1 0 1 5 5נחל מיסקע 

 A 73 40 15 0 2 1 0 1 5 4נחל עדשים 

 B 73 40 15 0 2 1 0 1 5 4נחל עדשים 

 A 58 31 20 2 0 0 0 0 4 4נחל עוז 

 B 42 20 22 0 0 0 0 0 3 5נחל עוז 

 C 42 20 22 0 0 0 0 0 3 5עוז נחל 

 D 32 17 19 0 1 0 0 0 4 4נחל עוז 

 E 40 20 20 0 2 0 0 0 5 4נחל עוז 

 F 40 20 20 0 2 0 0 0 5 4נחל עוז 

 A 62 26 19 0 3 0 0 0 5 4נחל קישון 

 B 22 15 12 0 0 0 0 0 2 4נחל קישון 

 D 28 19 11 0 2 0 0 0 5 4נחל קישון 

 E 62 26 19 0 3 0 0 0 5 4נחל קישון 

 F 45 28 15 0 3 0 0 0 5 4נחל קישון 

 G 66 38 16 2 2 0 0 0 5 4נחל קישון 

 H 27 15 10 0 2 0 0 0 5 3נחל קישון 



 

 

- 74 -  

 ערכיות סה"כ מינים  

 סה"כ מינים מקטע נחל
של בתי גידול 

 מופרים
של בתי 

 גידול לחים
 הידרופילים נדירים אדומים RRנדירים  RPנדירים  Rנדירים  מוגנים

 I 44 18 24 0 2 0 0 0 5 5נחל קישון 

 J 64 39 25 0 3 0 0 0 5 5נחל קישון 

 K 44 22 21 0 3 0 0 0 5 5נחל קישון 

 L 50 25 22 0 2 0 0 0 5 5נחל קישון 

 M 80 46 34 1 3 1 0 0 5 5נחל קישון 

 N 80 46 34 1 3 1 0 0 5 5נחל קישון 

 O 64 39 25 0 3 0 0 0 5 5נחל קישון 

 P 50 25 22 0 2 0 0 0 5 5נחל קישון 

 Q 44 34 13 0 2 0 0 0 5 4נחל קישון 

 R 17 9 10 0 0 0 0 0 2 3נחל קישון 

 S 67 39 16 2 3 0 0 0 5 4נחל קישון 

 T 64 39 25 0 3 0 0 0 5 5נחל קישון 

 A 47 33 6 0 1 0 0 0 4 3נחל רימונים 

 B 51 32 19 0 2 0 0 0 5 4נחל רימונים 

 A 86 48 25 0 5 1 1 2 5 5נחל תענך 

 B 86 48 25 0 5 1 1 2 5 5נחל תענך 

 C 21 16 7 0 0 0 0 0 2 3נחל תענך 

 A 40 25 9 0 2 0 0 0 5 3 4תעלה 

 B 9 3 0 2 1 0 0 1 5 1 4תעלה 

 C 40 25 9 0 2 0 0 0 5 3 4תעלה 

 A 52 38 11 1 2 0 0 0 5 4 6תעלה 

 A 25 18 4 0 0 0 0 0 2 2 7תעלה 

 B 34 25 7 1 0 0 0 0 4 3 7תעלה 

 C 34 25 7 1 0 0 0 0 4 3 7תעלה 

 D 34 25 7 1 0 0 0 0 4 3 7תעלה 

 F 36 20 8 0 1 0 0 0 4 3 7תעלה 

 G 36 20 8 0 1 0 0 0 4 3 7תעלה 

 H 12 5 2 0 1 0 0 0 4 2 7תעלה 

 I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7תעלה 

 A 61 36 7 0 2 1 0 1 5 3 11תעלה 

 B 61 36 7 0 2 1 0 1 5 3 11תעלה 

 C 3 2 1 0 0 0 0 0 2 2 11תעלה 

 D 33 18 10 0 2 0 0 0 5 3 11תעלה 

 E 27 16 7 0 2 1 0 0 5 3 11תעלה 

 F 22 14 4 0 2 1 0 1 5 2 11תעלה 

 A 79 45 24 0 1 0 1 0 5 5אמ 12תעלה 

 B 79 45 24 0 1 0 1 0 5 5אמ 12תעלה 

 A 33 19 9 0 0 0 0 0 2 3במ 12תעלה 

 B 53 30 14 0 2 0 0 0 5 4במ 12תעלה 

 A 28 17 6 0 1 1 0 1 5 3 13תעלה 

 B 28 17 6 0 1 1 0 1 5 3 13תעלה 

 A 13 5 3 0 0 0 0 0 3 2 14תעלה 

 B 41 23 4 1 1 1 0 1 5 2 14תעלה 

 A 9 9 2 0 0 0 0 0 2 2תעלת גבול מי עמי 

 B 44 32 6 0 0 0 0 0 2 3תעלת גבול מי עמי 

 A 67 41 14 0 2 0 0 0 5 4תעלת הגנה גבעת עוז 

 B 19 10 6 0 2 0 0 0 5 3תעלת הגנה גבעת עוז 

 A 29 24 7 0 1 0 0 0 4 3תעלת היוגב 

 B 40 20 20 0 2 0 0 0 5 4תעלת היוגב 

 A 65 33 20 1 3 0 0 0 5 4תעלת כביש הסרגל 
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 ערכיות סה"כ מינים  

 סה"כ מינים מקטע נחל
של בתי גידול 

 מופרים
של בתי 

 גידול לחים
 הידרופילים נדירים אדומים RRנדירים  RPנדירים  Rנדירים  מוגנים

 B 38 26 11 0 0 0 0 0 2 4תעלת כביש הסרגל 

 A 22 12 7 0 1 0 0 0 4 3תעלת מערב עפולה 

 B 53 27 8 0 1 0 0 0 4 3תעלת מערב עפולה 

 C 32 18 6 0 1 0 0 0 4 3תעלת מערב עפולה 

 D 73 40 15 0 2 1 0 1 5 4ב עפולה תעלת מער

 A 34 25 7 1 0 0 0 0 4 3תעלת רמות מנשה 

 A 62 30 13 0 3 0 0 0 5 4תעלת שדה התעופה 

 B 25 17 4 0 1 0 0 0 4 2תעלת שדה התעופה 
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  .מחייה הידרופיליתערכיות אקולוגית בוטאנית של הערוצים שנסקרו בשלב א', על סמך מדד צ מפת: 14מפה 
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  ערכיות אקולוגית בוטאנית של הערוצים שנסקרו בשלב א', על סמך מדד מיני צמחים נדירים. מפת: 15מפה 
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  סקר הידרואקולוגי (מיקרופאונה) 5.2

שש תחנות דגימה  .2012תחנות בשנת  16-ו 2011תחנות בשנת  10בסקר ההידרואקולוגי נדגמו 

תחנות בנחל  2תחנות לאורך תעלת מערב עפולה,  4תחנות לאורך נחל גלבוע,  5חל הקישון, לאורך נ

, ותחנה אחת בנחל עוז, בנחל הקייני, בנחל 11תחנות בתעלה  2תחנות בנחל גדעון,  2עדשים, 

תיאור מפורט של כל תחנת דיגום והממצאים ל .)13(טבלה  14ובתעלה  .מ.א12בתעלה מיסקע, 

  נספח ב'.ב אהר –בה שנדגמו 

פירוט תחנות הדיגום ההידרוביולוגי באזור שנבחר לשלב א', עם המקטעים המייצגים  :13טבלה 
  .כל תחנת דיגום

  דיגום שנת יםמייצג יםמקטע שם הנחל  שם התחנה מס"ד

 QR 2011 קישון  מפל "הראש"  1

 L 2011 קישון  675צפונית לכביש  2

 K 2011 קישון  Kקישון מעלה מקטע  3

 B 2011 נחל עוז מאגר גבעת עוז 4

 J 2011 קישון  נחל עוז-במורד מפגש קישון 5

 DCE 2011 נחל הקיני   נחל הקייני 6

 S 2011  קישון  הקייני-במורד מפגש קישון 7

 F 2011 קישון  עשדים-במורד מפגש קישון 8

 A 2011 נחל מיסקע  מעלה נחל מיסקע 9

 A 2011 אמ12תעלה  אמ12תעלה  10

 D 2012 נחל גלבוע מט"ש אביטל 11

 B 2012 14תעלה  מגן שאול 12

 B 2012 11תעלה  בריכת האשלים 13

 D 2012 נחל גלבוע 675- גלבוע צפונית ל 14

 E 2012 נחל גלבוע מורד מאגר נחל גלבוע 15

 E 2012 נחל גלבוע המעגל 16

 A 2012 תעלת מע' עפולה מובל עפולה  17

 C 2012 תעלת מע' עפולה מחנה עמוס 18

 B 2012 תעלת מע' עפולה 65תעלת מערב עפולה כביש  19

 D 2012 תעלת מע' עפולה מערב עפולה-מפגש עדשים 20

 A 2012 נחל עדשים נת"ק נחל עדשים 21

 B 2012 נחל גדעון סמוך לעין טרבנת 22

 B 2012 נחל עדשים צפ' למאגר מעלה הקישון 23

 B 2012 נחל גדעון גדעון נחל 24

 F 2012 נחל גלבוע 65נחל גלבוע כביש  25

 DEF 2012 11תעלה  יעל - 11תעלה  26

 

 מדדים לימנולוגיים .א

עומק המים, בכל תחנה נמדדו . 2012בשנת הדיגום כימיים נמדדו רק -מדדים לימנולוגיים פיזיקו

החמצן וריכוז החמצן המומס טמפרטורת המים, ערכי המליחות, המוליכות החשמלית, רווית 

  .)14(טבלה 

 חולייתנים בעלי זיקה לבתי גידול לחים .ב

(דגי גרם, אקוואטיים חולייתנים תועדו גם  2012בסקר אך הסקר התמקד בחברת חסרי החוליות, 

. )קרקור צפרדע, גללי נוטריה, או סימני הפעילות שלהם ()15טבלה ראה  .דוחיים, זוחלים ויונקים

וסיף למידע הקיים בפרקים הרלוונטיים ייתנים הינו ספורדי ובלתי אחיד, אולם מהמידע על החול

 .בהמשך

 חברת חסרי החוליות .ג

 2011בשנת טקסונים  22), מהם 16טקסונים של חסרי חוליות (טבלה  35בסקר בסך הכול נמצאו 

ל ) חרקים, כצפוי מאסופות ש83%. הטקסונים הם ברובם המוחלט (2012בשנת טקסונים  20- ו
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חסרי חוליות במקווי מים מתוקים. תולעים טבעתיות, רכיכות וסרטנים היוו את יתר הטקסונים 

  כל קבוצה).מ(שני טקסונים 

  .הדיגוםכימיים שנמדדו בתחנות -פיזיקולימנולוגיים מדדים  :14טבלה 
טמפ'  בנחל יםמייצג יםמקטע  תחנה

)C(° 
  מליחות

)‰( 
 מוליכות חשמלית

)µS/cm( 
ריווי חמצן 

(%) 
חמצן מומס 

)mg/l( 

 D  22.15 1.38 2670 58.4 5.09גלבוע  11

 D  19.2 1.65 3250 44.6 4.04גלבוע  14

 E  25.93 1.75 2894 42.8 3.44גלבוע  15

 E  27.03 1.21 2375 90.7 7.18גלבוע  16

 C 18.98 10.58 17851 17 1.8תע' מע' עפולה  18

 B 21.74 8.27 14249 52.4 4.39ולה תע' מערב עפ 19

 D 24.75 2.77 5158 10.6 0.86תע' מע' עפולה  20

 A 25.17 2.34 4432 19.9 1.64עדשים  21

 10.38 137.3 4093 2.15 30.25 סמוך לעין טרבנת 22

 B 24.7 2.92 5459 9.2 0.75עדשים  23

 B 31.94 1.95 3770 117.8 8.55גדעון  24

 F 22.99 10.57 17868 54.9 4.46גלבוע  25

 DEF 19.57 1.32 2552 68.13 6.17 11תעלה  26
  

חולייתנים בעלי זיקה לבתי גידול לחים שנצפו במהלך הסקר. בטבלה מופיעות רק  :15טבלה 
 13בהן נצפו חולייתנים במהלך הסקר. מספרי התחנות על פי הפירוט בטבלה שתחנות 

נים מופיעים בשמם העברי (ימין) והמדעי (שמאל). לצד השם העברי לעיל. הטקסו
מצוינת חלוקה לקבוצה טקסונומית גבוהה יותר (מחלקה), על פי המפתח: ינ = יונקים; 

  זח = זוחלים; דח = דוחיים; דג = דגי גרם.
# site 4 9 11 12 13 14 16 17 18 21 22 24 26 תחנה # 

Myocastor coypus           +               נוטרייה ינ 

Mauremys caspica     +             +       צב ביצות  זח 

Hyla savignyi + +     +                 אילנית מצויה  דח 

Rana bedriage + + + +  + +       + + + צפרדע נחלים  דח 

Bufo viridis         +                 קרפדה ירוקה דח 

Gambusia affinis               + +         גמבוזיה דג 
  

 דמיון בין האסופות .ד

היעדרות של טקסונים באסופות השונות שימשו לבחינת מידת הדמיון בין החברות -נתוני נוכחות

). לא ניתן היה לאפיין מקבצים ברורים שמחלקים את התחנות Bray-Curtis Similarityשנדגמו (

ן בין חברות חסרי החוליות שנדגמו בהן. הקיבוץ והשימוש במדדי דמיון השונות על סמך הדמיו

אינם אפשריים מסיבות סטטיסטיות: באופן כללי, נצפה עושר מינים נמוך יחסית במרבית 

התחנות. כאשר נצפה דמיון רב בין תחנות, הוא נבע לרוב מהימצאותם של אותם מינים בודדים, 

  ללמד על הרכב האסופה ועל היחס בין האסופות השונות.  השכיחים בתחנות רבות, ואין בהם די

בלבד (העשירות והאיכותיות יותר), ניתן לחלק  2011כאשר מתייחסים לתחנות הדיגום של 

  :את התחנות לשני מקבצים ברורים

 .QR-ו K, Lני ומקטעי הקישון ינחל הקי •

בין האחרונים נמצאה  כאשר ,א.מ. 12והיובלים: מיסקע, עוז ותעלה  F, S, Jמקטעי הקישון  •

 ).1מידת הדמיון הגבוהה ביותר (איור 

- מאופיין באפיק רחב (כה ,המקבץ הראשון כולל את מעלה אפיק הקישון עד למפגש עם נחל עוז

, שפכיםמ). מקור המים 1תמונה כתמי צומח (בתשתית בוצית ובאיכות מים ירודה, במ'),  10-5

וליות במקטעים אלו נשלטת על ידי מינים של . חברת חסרי החניקוז חקלאיממי קולחין ומ

ימשושים (קבוצת הכירונומיני העמידים לזיהום אורגאני), יתושים, חיפושיות ופשפשאים. נחל 
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, מאופיינים בחברה דומה של חיפושיות, פשפשאים 13ותעלה  11הקיני, תעלת מערב עפולה, תעלה 

  וזחלי יתושים.

QISHON QR

QISHON L

QISHON K

KEINI DCE
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0 20 40 60 80 100

Similarity
  

) בין אסופות חסרי החוליות בתחנות הסקר בשנת Curtis-Brayדת הדמיון (מבחן מי  :1 איור
2011.  

  

  

  צילום: ירון הרשקוביץ)( K: אפיק נחל הקישון במקטע 1תמונה 

  

כולל שלושה מקטעים של אפיק הקישון  ,על דמיון הרכב החברות המבוסס השניהמקבץ 

אך האפיק רחב  ,ל עוז. מאפייני ערוץ הקישון באזור זה דומים למעלההמצויים במורד לכניסת נח

 –, עם תוספת מי נחל עוז ). גם איכות המים2תמונה יותר ובו דומיננטיות של קנה מצוי ואשל (

  .יחסית מקור מים יציב התווספותעם  ,אף  זמינותםייתכן שו טובה יותר,
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  צילום: ירון הרשקוביץ)( Sהקישון במקטע : אפיק נחל 2תמונה 

  

א.מ. המאפיין המרכזי של ערוצים  12מקבץ נוסף היוו היובלים נחל עוז, נחל מיסקע ותעלה 

מ'), מים יחסית צלולים, שפע של צומח מים (גרגר נחלים וכרפס ביצות)  3-2-אלו הוא ערוץ צר (כ

גדעון (לרבות התחנה הסמוכה לעין ). גם נחל 3תמונה אשר כיסו את האפיק כמעט לחלוטין (

  טרבנת) מתאים במאפייניו הכלליים למקבץ זה. 

  
  א.מ.). (צילום: ירון הרשקוביץ) 12מראה כללי של אפיק צר מכוסה בצומח מים (תעלה : 3תמונה 
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= אלפים ויותר. הטקסונים מופיעים בשמם העברי (ימין)  4= מאות;  3= עשרות;  2= פרטים בודדים;  1לעיל. מפתח לערכי השפיעות הקטגוריאלית:  31מספרי התחנות על פי הפירוט בטבלה  רשימת הטקסונים וערכי שפיעות קטגוריאלית. :16טבלה 
ל פי המפתח: על = עלוקות; תל = תולעים דל זיפיות; חל = חלזונות; סר = סרטנים ירודים; בר = בריומאים; שפ = שפיראים; פש והמדעי (שמאל). לצד השם העברי מצוינת חלוקה לקבוצות טקסונומיות גבוהות יותר (סדרה או מחלקה), ע

  = פשפשאים; שע = שעירי כנף; זב = זבובאים; חי = חיפושיות.
   מס' תחנה 

 שם עברי 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שם מדעי

Erpobdellidae Gen. sp.       2           1 1                               הרפובדלה על 

Oligochaeta                     1                               תולעת דל זיפית  תל 

Melanopsis buccinoidea                   2                                 שחריר חלק  חל 

Haitia (Physella) acuta   2 3 2 4 1 2 2 3 4   1   1                     1 2 בועית חדה חל 

Ostracoda                         1   1 1   4 2 1   4   3 3   צדפונית סר 

Cladocera                     4     4 4 4           3   2     דפנאים סר  

Baetis sp.       2                                             באטיס  בר 

Cloeon dipterum   3   1     1   3 4                                 כנפי-קלאון דו בר 

Caenis sp.       3         1                                   צניס בר 

Coenagrionidae Gen. sp.       2     2 1 2 2                                 שפרירית שפ 

Platycnemis sp.       2           2                                 שפרירית שטוחת רגל שפ 

Libellulidae Gen. sp.         1       2 2                           1 1   שפירית שפ 

Corixidae Gen. sp.                               1           3   2 3 1 חותרניים  פש 

Sigara sp.   3     3       2                                   תלמנית פש 

Micronecta sp.     4       4 4 3                                   חותרנית פש 

Anisops sp.       2       1 2 1                                 שטגבון פש 

Notonecta sp.                 1                                   שטגב  פש 

Hydroptila sp.       2 2                                           פתילנית שע 

Ceratopogonidae Gen. sp.                     2                               יבחושיים זב 

Chironomidae Gen. sp.             3 3 3 3 1 1 2   2 3 2 1     1 1       2 ימשושיים (משפחה) זב 

Chironomini Gen. sp. 4 3 2 2   1         1   1 2 3 1 1 2 1     1   1   2 ימשושים אדומים (שבט) זב 

Culicidae Gen. sp.    4 4       4   4 2   1 2 4 3 2     1               1 כולכיתיים זב 

Tipulidae Gen. sp.                                                 1   טיפולתיים זב 

Simuliidae Gen. sp.                 1                         2     1   ישחוריים זב 

Tabanidae Gen. sp.                                                 1   טבניים זב 

Muscidae Gen. sp.                                   1                 זבוביים זב 

Stratiomyidae Gen. sp.                                   1 1   1           אסטרטיוניים זב 

Dytiscidae Gen. sp. Lv. 1 2               1                                 שחייניתיים (זחל) חי 

Dytiscidae Gen. sp. Ad.                                           1         שחיינתיים (בוגר) חי 

Hydrophilidae Gen. sp. Lv.                                               1 1   חובבת מים (זחל חי( 

Hydrophilidae Gen. sp. Ad.                                         1           חובבת מים (בוגר) חי 

Laccophilus sp.        3   1     1 2                                 חובבת מים (בוגר) חי 

Sternolophus solieri                               1                     חובבת מים (בוגר) חי 

Scarodytes sp.        1   2     1                                   חובבת מים (בוגר) חי 

Laccobius syriacus        2         1 2                                 חובבת מים (בוגר) חי 

Taxon richness 3 6 3 13 4 5 5 6 15 12 7 3 4 4 5 6 2 6 3 1 3 7 0 6 8 5 עושר טקסונים לתחנה 

Overall richness 35 עושר טקסונים מצטבר 
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  חברת חסרי החוליות והערכת רגישות הערוצים .ה

עושר  :)17טבלה ( הערכיות האקולוגית בתחנות הסקר נקבעה בעזרת שלושה מדדי חברה

  .)6 איור( ציין רגישות החברהו) 3(איור , עושר טקסונים רגישים )2(איור  טקסונים כללי

  .ההידרוביולוגי תוצאות שלושת מדדי החברה בתחנות הדיגום :17טבלה 

  מקטע מייצג בנחל תחנה
עושר טקסונים כללי 

)S( 
עושר טקסונים 

 )OETרגישים (
ציין רגישות אסופה  

)TSI( 

 QR 3 0 1.8קישון  1

 L 6 1 2.2קישון  2

 K 3 0 2.0קישון  3

 B 13 6 4.0נחל עוז  4

 J 4 2 3.1קישון  5

 DCE 5 0 2.1נחל הקיני  6

 S 5 2 2.7קישון  7

 F 6 1 2.1קישון  8

 A 15 4 3.0נחל מיסקע  9

 A 12 5 3.8אמ 12תעלה  10

 2.0 0 7 אביטל Dנחל גלבוע  11

 B 3 0 1.8 14תעלה  12

  B 4 0 1.7 11תעלה  13

 1.7 0 4 675ש כבי Dנחל גלבוע  14

 2.1 0 5 מאגר Eנחל גלבוע  15

 2.5 0 6 מעגל Eנחל גלבוע  16

 A 2 0 2.7תע' מע' עפולה  17

 C 6 0 2.4תע' מע' עפולה  18

 B 3 0 2.5תע' מע' עפולה  19

 D 1 0 3.0תע' מע' עפולה  20

 A 3 0 2.7נחל עדשים  21

 2.7 0 7 סמוך לעין טרבנת 22

   B 0 0נחל עדשים  23

 B 6 1 2.8נחל גדעון  24

 F 8 1 3.0נחל גלבוע  25

 DEF 5 0 2.1 11תעלה  26
  

 

ה 
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ת

1
1

 
B

 

  
  .חנות הדיגום ההידרוביולוגית) בSעושר הטקסונים הכללי (  :2 איור
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  .וביולוגי) בתחנות הדיגום ההידרOETעושר הטקסונים הרגישים לריכוז חמצן (  :3 איור
  

  

  .בתחנות הדיגום ההידרוביולוגי )TSIציין רגישות האסופה (  :4 איור
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, .א.מ 12תעלה בנחל מיסקע ובבמדדים השונים, הערכים הגבוהים ביותר נמצאו בנחל עוז, 

פולה ). התחנות בנחל עדשים ובתעלת מערב ע1(איור  זו לזונמצאו דומות ביותר  םשהאסופות ב

הסביבה,  תר. נחל הקישון, המנקז את יובלי) הן התחנות העניות ביוD-ו A, B(ובעיקר מקטעים 

). ערכים S, F, L), שמשתפרת במורד (מקטעים K, QR, Jמציג תמונה ענייה במעלה (מקטעים 

מעלה , (שהיא למעשה קטע מוסדר של אפיק נחל גלבוע) 14כים נוספים נמצאו באפיקי תעלה נמו

  יני. י, ונחל הק11), תעלה Dלבוע (מקטע נחל ג

כללית, חברת חסרי החוליות בכל המקטעים שנבדקו מאופיינת בעיקר בטקסונים בעלי יכולת 

בלתי אתרים מחדש ביכולתם לנטוש ולאכלס שניידות גבוהה (חרקים בוגרים בעלי שלב יבשתי), 

חדה, והסרטנים הירודים) אחרים (חלזונות הבועית הטקסונים יציבים מבחינה הידרולוגית. 

יכולים לשרוד תקופות ממושכות של יובש. חלק מהטקסונים ידועים כבעלי עמידות גבוהה לזיהום 

(זחלי הימשושים) או מליחות גבוהה (פשפשים, זבובאים מסוימים), ואחרים רגישים יותר לתנאי 

, שפיראים) או בית הגידול ודורשים רמות מליחות נמוכות ומים באיכות גבוהה (בריומאים

  שעירי כנף וישחורים) לשם קיומם.תשתית קשה וזרימה (

א.מ.) נמצאו טקסונים רגישים יחסית, כמו  12בתחנות אחדות (נחל מיסקע, נחל עוז, תעלה 

א.מ. בלבד), בריומאים מהסוגים באטיס וצניס,  12עלוקות, חלזונות שחריר הנחלים (בתעלה 

) וחיפושית מים ממשפחת .Notonecta spשטגב ( שפרירית שטוחת רגל, זחלי ישחורים,

וחלקם (כמו השפרירית  ,). המינים הנ"ל רגישים לזיהום אורגאני.Laccophilus spהשחייניתיים (

  הרגל) מתקיים רק במים נקיים עשירים בצומח טבול.-שטוחת

  חולייתנים בעלי זיקה לבתי גידול לחים .ו

ך הסקר אינה מבשרת על מערכות אקולוגיות רשימת החולייתנים ההידרופיליים שנצפו במהל

מאוזנות או בריאות במיוחד. חלק מהמינים (צב ביצות, גמבוזיה) ידועים כעמידים באופן יחסי 

לזיהום ולתנאי בית גידול ירודים. הנוטרייה מסוגלת לעזוב את המים ולהתרחק מהם כאשר 

נים פולשים, שאין טבעם להתקיים מצבם מידרדר. שניים מתוך המינים (נוטרייה, גמבוזיה) הם מי

במערכות אקולוגיות טבעיות בישראל. הללו מנצלים בתי גידול מופרים שבהם התחרות מצד 

חולייתנים מקומיים מועטה, ומתרבים בהם בהצלחה. צב הביצות, צפרדע הנחלים, הקרפדה 

י טבע מוגנים הירוקה והאילנית המצויה הם ערכי טבע מוגנים על פי החוק הישראלי (אכרזת ערכ

הדוחיים שנצפו (צפרדע הנחלים, קרפדה ירוקה ואילנית מצויה) רגישים יותר מיני ). שלושת 2005

לזיהום ולהפרות בית גידול, ונוכחותם מצביעה על בית גידול שמצבו טוב יותר, או במגמת שיפור. 

אל הם אמנם הם נדירים יותר מחולייתנים אחרים שנצפו, אך בקרב מחלקת הדוחיים בישר

). דוחיים נדירים יותר, כמו טריטון 2002 ,הנפוצים והעמידים ביותר להפרעות (דולב ופרבולוצקי

), אך לא הזואולוגי ראה פרק הרקעהפסים וחפרית מצויה, צפויים אף הם להימצא בחבל ארץ זה (

גידול מופרים כתוצאה מייבוש הדבר מלמד על בתי במהלך הסקר.  להימצאותםנצפו עדויות 

היר, איכות מים ירודה והיעדר מחסות כמו צמחייה טבעית בלתי מכוסחת וגדות נחל בלתי מ

מצויים בסביבה,  ומופרות ובעלות מורכבות מבנית גבוהה. יחד עם זאת, יתכן שמינים נדירים אל

ואוכלוסיותיהם עשויות להשתקם עם שיקומו של מקטע נחל זה או אחר, לרבות מבנה הגדות 

  ת. והצמחייה הנלווי

   אקסטרפולציה למקטעים שלא נדגמו .ז

במגבלות הזמן שניתן לביצוע הסקר, בוצע הדיגום במקטעי נחל שייצגו מאפיינים שונים, 

ומהדמיון בין המקטעים המייצגים למקטעים האחרים, בוצעה אקסטרפולציה לכל מקטעי 
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החוליות  הרכב חברת חסריו הערוצים באזור הסקר שבהם ישנם מים. הדמיון בין המקטעים,

  הגורמים הבאים: סמךקבע על שבהם, נ

  מקור המים ואיכותם (קולחים, שפכים, מי מדגה, מי השקיה, מקור טבעי) ••••

  זמינות המים (מקור מים קבוע או זמני; מידת והיקף השינויים במפלס ובזרימה) ••••

  מאפייני הזרימה (מים זורמים, מתחלפים או עומדים) ••••

  )הרכב התשתית (אבנית, חולית, בוצית ••••

  מורכבות מבנית (נוכחות צומח מים טבול, אבנים) ••••

  נוכחות צומח גדות (מספק צל, חומר אורגאני, תשתית להתיישבות, מסתור) ••••

  תדירות הפרעות על ידי אדם (כיסוח, הסדרה, הדברת יתושים) ••••

   השוואת הממצאים למידע הקיים ממפער הקישון .ח

שנתי (אביב וסתיו) בתחנות -ולוגי דורשות נחל הקישון מבצעת זה למעלה מעשור ניטור הידרובי

קבועות לאורך הנחל, במקטע שבין כפר יהושע ועד לשפך הקישון לים. השוואת הנתונים 

שהתקבלו בסקר הנוכחי למסד הנתונים הקיים מאפשר לבחון את הרכב החברה ביחס לידוע, 

בעבודה זו . ולשפוך אור על הדומה או השונה שבין חברת חסרי החוליות של במקטעים השונים

נדגמו חמש  זה). בסקר 2010 והרשקוביץ,(גזית  2010סקר שנערך בחודש מאי בוצעה השוואה ל

קשיש", "גשר ג'למה", "כפר -תחנות לאורך מפער הקישון ("מעלה כפר יהושע", "מורד תל

אוחדו  ,"גשר אירי בריכות נשר"). על בסיס מבנה האפיק, תשתית ומורכבות מבנית-וחסידים", 

"מקטע תחתון". המקטע העליון -ונות כתחת"מקטע עליון" ושתי ה-ש התחנות העליונות כשלו

ון מאופיין חתואילו המקטע הת ,מגוון מהירויות זרימהבתשתית אבנית ובמאופיין באפיק פתוח, 

סבך אשלים בגדות. לצורך ההשוואה בוצע איחוד דומה בתשתית בוצית ובבזרימה איטית, 

: שלוש התחנות העשירות ביותר במינים רגישים (נחל עוז, נחל 2011שנת לתחנות הסקר הנוכחי מ

  .מקבץ שניאוחדו בויתר התחנות  ,א.מ.) אוחדו למקבץ אחד 12מיסקע ותעלה 

קיים דמיון רב בהרכב ובעושר הטקסונים שבין המקבצים השונים על בסיס ניתן לראות כי 

 יחסכי גם במדגישה השוואה זו  ,מעבר לכך ).18(טבלה  צר וזורם לעומת רחב ואיטי :מבנה הערוץ

א.מ. מקיימים אוכלוסיות של חסרי חוליות  12 ההקישון, היובלים עוז, מיסקע ותעלליתר תחנות 

שמירה על בתי החשיבות את  מחזקה ממצאאשר לא מצויים כיום בקישון (כמו שחריר הנחלים). 

  .ההתערבות שלא לצורך שלגידול אלו, תוך הפחתה למינימום 

 (מיקרופאונה) אקולוגיתההידרוערכיות ה ממצאיסיכום  .ט

 א.מ. 12: נחל עוז, נחל מיסקע, תעלה ים בעלי חשיבות גבוהה לשימור ללא התערבותערוצ •

יני, נחל עדשים, תעלת מערב עפולה, י: נחל הקים מופרים אך בעלי פוטנציאל שיקוםערוצ •

 עין טרבנת. נחל גדעון במורד מ

: מקטעי הקישון בתחום סקר זה, נחל גדעון גבוהה לשימור בותחשיים שאינם בעלי ערוצ •

 .11, תעלה 14עין טרבנת, נחל גלבוע, תעלה במעלה מ

תומכים בחברה רגישה  א.מ. ונחל גדעון 12יובלי הקישון: נחל עוז, נחל מיסקע, תעלה  •

לו ועשירה באופן יחסי של חסרי חוליות בהשוואה לערוץ הזרימה המרכזי של הנחל. אתרים א

עשויים לשמש בעתיד כמקור לאכלוס פרטים לקישון המשתקם, ומכאן החשיבות הרבה 

לסכן את האוכלוסיות  ותעלולש עבודות תחזוקה או הסדרהבשמירה על בתי גידול אלו מפני 

 .םהמתקיימות בה
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 .בכל הערוצים האחרים לא נמצאו מים (יבשים או לחים) ולכן לא נדגמו •

כבסיס למדד ערכיות המיקרופאונה ההידרופילית,  הסוכמו לטבלה ששימשהממצאים  •

  .)16ומפה  19(טבלה  ממדד הערכיות האקולוגית המשוקלל 5%המהווה 

 והרשקוביץ,קישון (גזית ב 2010אביב השוואה בין הרכב אסופות חסרי החוליות בסקר : 18 טבלה
  בסקר זה. 2011) לתחנות הדיגום משנת 2010

 סקר נוכחי 2010סקר קישון אביב   

  

מקטע 

 עליון 
 מקטע תיכון

נחל עוז, 

מיסקע, תעלה 

  א.מ.12

יתר 

 התחנות

Erpobdellidae Gen. sp.     +   

Melanopsis buccinoidea     +   

Thiaridae  Melanoides  
tuberculata  

+ +     

Haitia (Physella) acuta + + + + 

Planorbidae  Gyraulus  sp.  + +     

Baetis sp. +   +   

Cloeon sp. + + + + 

Caenis sp. +   +   

Coenagrionidae Gen. sp. + + + + 

Platycnemis sp. + + +   

Libellulidae Gen. sp. + + + + 

Sigara sp. +   + + 

Micronecta sp.   + + + 

Anisops sp.   + + + 

Notonecta sp.     +   

Hydroptila sp. +   +   

Muscidae      + +     

Ceratopogonidae Bezzia  sp.  +       

Chironomidae Gen. sp. + + + + 

Chironomini Gen. sp. + + + + 

Culicidae Gen. sp.    + + + + 

Simuliidae Gen. sp.     +   

Psychodidae        +     

Tipulidae      +       

Dytiscidae Gen. sp. Lv. +   + + 

Hydrophilidae      +   + + 

26 19 14 20 12 
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  .סיכום ממצאי הערכיות ההידרואקולוגית בקטעי הדיגום שנבחרו לשלב א': 19 להטב
 ניקוד ציין רגישות אסופה עושר טקסונים רגישים עושר טקסונים כללי שם מקטע

 A       0ו. אל כסלן 

 B       0ו. אל כסלן 

 C       0ו. אל כסלן 

 D 3 0 1.8 1ו. אל כסלן 

 A       0ובל זבדון י

 B       0יובל זבדון 

 C       0יובל זבדון 

 A       0נחל גדעון 

 B 6 1 2.8 4נחל גדעון 

 C 6 1 2.8 4נחל גדעון 

 A+C  5 0 2.11 3נחל דורך 

 B       0נחל דורך 

 D 5 0 2.11 3נחל דורך 

 A       0נחל הגלבוע 

 B       0נחל הגלבוע 

 C       0נחל הגלבוע 

 D1 4 0 1.7 2נחל הגלבוע 

 D2 7 0 2 3נחל הגלבוע 

 E* 5,6 0,0 2.1,2.5 3נחל הגלבוע 

 F 8 1 3 4נחל הגלבוע 

 A 5 0 2.11 3נחל הקייני 

 B 5 0 2.11 3נחל הקייני 

 C 5 0 2.11 3נחל הקייני 

 D 5 0 2.11 3נחל הקייני 

 E 5 0 2.11 3נחל הקייני 

 A       0נחל זבדון 

 B       0נחל זבדון 

 C       0נחל זבדון 

 D       0נחל זבדון 

 E       0נחל זבדון 

 F       0נחל זבדון 

 A 15 4 3 5נחל מיסקע 

 B       0נחל מיסקע 

 C       0נחל מיסקע 

 A 3 0 2.7 1נחל עדשים 

 B 0 0 1 1נחל עדשים 

 A       0נחל עוז 

 B 13 6 4 5נחל עוז 

 C 13 6 4 5נחל עוז 

 D 13 6 4 5נחל עוז 

 E 13 6 4 5נחל עוז 

 F 13 6 4 5נחל עוז 

 A 6 1 2.1 3נחל קישון 

 B 6 1 2.1 3נחל קישון 

 D 6 1 2.1 3נחל קישון 

 E 6 1 2.1 3נחל קישון 

 F 6 1 2.1 3נחל קישון 

 G 4 2 3.1 3נחל קישון 

 H 4 2 3.1 3נחל קישון 

 I 4 2 3.1 3נחל קישון 

 J 4 2 3.1 3נחל קישון 

 K 3 0 2 2נחל קישון 

 L 6 1 2.2 3נחל קישון 

 M 6 1 2.2 3נחל קישון 

 N 6 1 2.2 3נחל קישון 

 O       0נחל קישון 

 P 3 0 1.8 1נחל קישון 

 Q 3 0 1.8 1נחל קישון 

 R 3 0 1.8 1נחל קישון 

 S 5 2 2.7 3נחל קישון 

 T 3 0 2 2נחל קישון 

 A       0חל רימונים נ

 B 5 0 2.1 3נחל רימונים 

 A       0נחל תענך 

 B       0נחל תענך 

 C 6 1 2.2 3נחל תענך 

 A 4 0 1.7 2 11תעלה 

 B 4 0 1.7 2 11תעלה 

 C 4 0 1.7 2 11תעלה 

 D 5 0 2.1 3 11תעלה 

 E 5 0 2.1 3 11תעלה 

 F 5 0 2.1 3 11תעלה 

 A 12 5 3.8 5אמ 12תעלה 

 B 12 5 3.8 5אמ 12תעלה 

 A       0במ 12תעלה 

 B       0במ 12תעלה 

 A       0 13תעלה 

 B       0 13תעלה 

 A       0 14תעלה 

 B 3 0 1.8 1 14תעלה 

 A 5 0 2.1 3 4תעלה 

 B       0 4תעלה 

 C 3 0 1.8 1 4תעלה 
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 ניקוד ציין רגישות אסופה עושר טקסונים רגישים עושר טקסונים כללי שם מקטע

 A       0 6תעלה 

 A       0 7תעלה 

 B       0 7תעלה 

 C       0 7תעלה 

 D       0 7תעלה 

 F       0 7תעלה 

 G       0 7תעלה 

 H       0 7תעלה 

 I       0 7תעלה 

 A       0תעלת גבול מי עמי 

 B       0תעלת גבול מי עמי 

 A 5 0 2.1 3תעלת הגנה גבעת עוז 

 B       0תעלת הגנה גבעת עוז 

 A       0תעלת היוגב 

 B       0היוגב תעלת 

 A       0תעלת כביש הסרגל 

 B       0תעלת כביש הסרגל 

 A 2 0 2.7 1תעלת מערב עפולה 

 B 3 0 2.5 2תעלת מערב עפולה 

 C 6 0 2.4 4תעלת מערב עפולה 

 D 1 0 3 1תעלת מערב עפולה 

 A       0תעלת רמות מנשה 

 A       0תעלת שדה התעופה 

 B       0תעלת שדה התעופה 
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  של הערוצים שנסקרו בשלב א'.מיקרופאונה הידרופילית (חח"ג) מפת ערכיות : 16מפה 
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  (מקרופאונה) זואולוגיסקר  5.3

 יונקים .א

בין יונקים בתחום הסקר, מיני  24תצפיות על  136מתועדות רט"ג  המידע הממוחשב שלבמאגר 

מביניהם משתמשים בערוצי הנחלים ובגדותיהם כבית  ה מיניםארבע. רק 1982-2011השנים 

) ונוטרייה (מין פולש). VU), חתול ביצות (LC), נמייה (NTהגידול העיקרי שלהם: חדף מצוי (

מינים יבשתיים אחרים יכולים למצוא בגדות הערוצים כמקום מפלט בזמן עיבוד השדות (דוגמת 

ן מעבר בין שטחים טבעיים (דוגמת חזיר בר, תן מריון מצוי, נברן השדה ועכבר הבית), או כמסדרו

נה, מתבצע מעקב בסקרי הלוטרות שמבצע מרכז יונקים של החלה"ט מדי ש זהוב, ושועל מצוי).

, תועדו 2008-2010באתרים קבועים מדי שנה. בין השנים של לוטרות גללים אחר תחנות סימון 

ת לשדה התעופה, ומורד ערוץ נחל שני אתרים פעילים: ערוץ נחל הקישון מזרחיבתחום הסקר 

 .17 ממצאי תצפיות היונקים מתועדים במפהעדשים מצפון למאגרי מעלה הקישון. 

 עופות .ב

בתחום הסקר, בין  עופותמיני  120תצפיות על  607מתועדות במאגר המידע הממוחשב של רט"ג 

או  לחול הבית הגידמקיימים תלות מלאה או חלקית בהמינים  74מתוכם  ,1981-2011השנים 

זרון  ,אנפה אפורה): REמינים נכחדו כמקננים בישראל ( 6המינים הללו,  74מתוך . בסבך הגדות

מינים נמצאים בסכנת הכחדה  2; צחראש לבןו זנב-עיטם לבן ,עיט צפרדעים ,טבלן מצויץ ,סוף

-ם): גיבתון אדוENמין אחד נמצא בסכנת הכחדה (רגל; -): צולל ביצות ושחף צהובCRחמורה (

מינים נמצאים  12): פרנקולין ותמירון; ועוד VUמינים בקטגוריית "עתידו בסכנה" ( 2מקור; 

-לבן ,טבלן גמד ,חסידה לבנה ,חוחית ,הברכי ,אנפית סוף ,יהאגמ): NTבסיכון נמוך להכחדה (

 .תפרושליו  ,שחפית ים ,קנית אפריקנית, סייפן ,חזה

מינים  36מיני עופות, מהם  63תועדו שלב א', בסקר העופות שנערך לאורך הערוצים שנבחרו ב

מינים אלו, מין  36מתוך  המקיימים תלות מלאה או חלקית בבית הגידול הלח או בסבך הגדות.

, ברווז משוייש): CRמינים בסכנת הכחדה חמורה ( 3): זרון סוף; REאחד נכחד כמקנן בישראל (

שרקרק , פרנקולין): VU"עתידו בסכנה" ( מינים בקטגוריית 3; כנף-שדמית אדומתו חרגולן זמירי

, ברכיה, אנפית סוף, אגמיה): NTמינים נמצאים בסיכון נמוך להכחדה ( 10; ועוד תמירוןו מצוי

ממצאי תצפיות . תפרו שליו נודד, קנית אפריקנית, חזה- לבן, טבלן גמד, חסידה לבנה, חוחית

  .18העופות מתועדים במפה 

 דגיםו חייםדו ,זוחלים .ג

: יבלסת, לבנון ליסנר ואמנון בלבדבדגים תצפיות  7מידע הממוחשב של רט"ג מתועדות במאגר ה

של המאה העשרים; יבלסת, לבנון ליסנר ואמנון הירדן ממאגר  60-70 - מצוי מאגם ברוך משנות ה

גם תיעוד הדוחיים חלקי ביותר, ; 2010; ותיעוד שפמנון מצוי מנחל עוז משנת 1968היוגב משנת 

מיני  2ע"י יובל סבר. מתועדים  2005בלבד, מרביתן מסקר המעיינות שבוצע בשנת  תצפיות 6עם 

 נות פרוריםיעי ,היוגבמושב מזרחית ל ,עין קוביבהדוחיים בלבד: צפרדע הנחלים מעין טרבנת, 

תצפיות בלבד,  28, עם ביותר . תיעוד הזוחלים גם הוא חלקי; ואילנית מצויה מעין טרבנתנחל עוזו

, תצפיות בלבד 17ם בלבד קשורים לבית הגידול הלח: צב ביצות וצב רך, מהם מיני 2כאשר 

ממצאי תצפיות הזוחלים, הדוחיים והדגים מתועדים  .של המאה העשרים 70- מרביתן משנות ה

  .19במפה 
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 מיני דגל .ד

הצב הרך עובר תהליך  שני מיני דגל מתועדים במאגרי המידע של רט"ג וחלה"ט: צב רך ולוטרה.

ע ואישוש אוכלוסייתו בנחל הקישון ע"י העתקת פרטים בוגרים, אבקועים וקינים השבה לטב

משמורת החולה אל הקישון, ומתבצעים סקרים שנתיים לאיתור קינים לאורך הקישון. לגבי 

הלוטרה לא ננקטים בשלב זה צעדי ממשק, ומתבצע ניטור בלבד. מורד הקישון ממאגר כפר ברוך 

רגל), כל האפיק הזורם של נחל עוז, ומורד נחל גדעון ונחל עדשים, (כביש הס 65במעלה עד כביש 

לפחות; מעלה הקישון מכביש הסרגל ועד עדויות לנוכחות מין דגל אחד שבהם סומנו כערוצים 

שמתחילה בו זרימת מים שאינם מי ביוב, מורד נחל גלבוע מכביש הסרגל עד לשפך שלו לקישון, 

ל דורך, נחל גדעון במורד מעין טרבנת, נחל עדשים מגבול כל נחל הקייני והקטע הזורם של נח

פוטנציאל לנוכחות ובמורד, סומנו כערוצים שבהם  65הסקר ובמורד, ותעלת מערב עפולה מכביש 

  . כל שאר הערוצים סומנו כערוצים ללא מיני דגל.מין דגל אחד ומעלה

 ההידרופילית קרופאונהמערכיות הסיכום ממצאי  .ה

 35ממדד הערכיות האקולוגית המשוקלל. סה"כ דורגו  4%רופילית מהווה מדד מקרופאונה היד

קטעים בערכיות מירבית. לא נמצאו  41-קטעים בערכיות גבוהה, ו 30קטעים בערכיות בינונית, 

מדד מיני הדגל . )20(מפה  קטעים בעלי ערכיות נמוכה מבינונית עבור החולייתנים ההידרופיליים

קטעים בעלי  19קטעים ללא מיני דגל,  71סה"כ דורגו  שוקלל.מהמדד המ 4%מהווה גם הוא 

 קטעים שבהם עדויות לקיום מין דגל אחד לפחות. 16-פוטנציאל לקיום מין דגל אחד לפחות, ו

  מסכמת את שני מדדי החולייתנים במקטעי הדיגום של שלב א'. 20טבלה 
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  .)2010-2008; מרכז יונקים, חלה"ט 2011-1982(מקור המידע: מאגרי מידע רט"ג  הערוצים שנסקרו בשלב א' יתצפיות ביונקים בתחוממפת : 17מפה 
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  .לעבודה זו)ייעודי סקר עופות ו; 2011-1982(מקור המידע: מאגרי מידע רט"ג  הערוצים שנסקרו בשלב א' תצפיות בעופות בתחומימפת : 18מפה 
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סקר הידרואקולוגי ו; 2011-1982(מקור המידע: מאגרי מידע רט"ג  הערוצים שנסקרו בשלב א' תצפיות בזוחלים, דוחיים ודגים בתחומימפת : 19מפה 
  .עבודה זו)ייעודי ל
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  .ערכיות מקרופאונה הידרופילית בערוצים שנסקרו בשלב א'מפת : 20מפה 
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  .סיכום ממצאי ערכיות המקרופאונה ההידרופילית בקטעי הדיגום שנבחרו לשלב א': 20 טבלה
 מיני דגל מקרופאונה הידרופילית מדד

 ערכיות מינים ערכיות ומעלה) ומינים פולשים NTמינים בסיכון ( שם מקטע

 A   3   1ו. אל כסלן 

 B   3   1ו. אל כסלן 

 1   5 נחליאלי צהוב Cכסלן  ו. אל

 1   5 חרגולן זמירי, קנית אפריקנית Dו. אל כסלן 

 A   3   1יובל זבדון 

 1   4 ברכיה Bיובל זבדון 

 1   4 פרנקולין Cיובל זבדון 

 1   4 פרנקולין, תור מצוי Aנחל גדעון 

 4 פוטנציאל: לוטרה, צב רך B   3נחל גדעון 

 C   3נחל גדעון 
); פוטנציאל: צב 2010לוטרה ( נוכחות:

 5 רך

 4 פוטנציאל: לוטרה, צב רך 5 חתול ביצות, פרנקולין, קנית אפריקנית, שרקרק מצוי, תמירון, תפר  A+Cנחל דורך 

 1   5 חזה, פרנקולין, קנית אפריקנית, תפר-חוחית, לבן Bנחל דורך 

 4 פוטנציאל: לוטרה, צב רך 5 ע נחליםחתול ביצות, חוחית, פרנקולין, שרקרק מצוי, צפרד Dנחל דורך 

 A   3   1נחל הגלבוע 

 B   3   1נחל הגלבוע 

 1   5 כנף-חוחית, קנית אפריקנית, שדמית אדומת Cנחל הגלבוע 

 1   5 כנף, תפר- זרון סוף, חוחית, פרנקולין, שדמית אדומת Dנחל הגלבוע 

 1   5 ן, קנית אפריקניתברכיה, חובה קטנה, חסידה לבנה, פרנקולי Eנחל הגלבוע 

 4 פוטנציאל: לוטרה 4 ברכיה Fנחל הגלבוע 

 4 פוטנציאל: לוטרה 5 לבנון ליסנר, חתול ביצות, חסידה לבנה Aנחל הקייני 

 4 פוטנציאל: לוטרה 5 לבנון ליסנר, חתול ביצות, חסידה לבנה Bנחל הקייני 

 4 פוטנציאל: לוטרה 5 בנה, שרקרק מצוי, תמירון, תפרלבנון ליסנר, חתול ביצות, חוחית, חסידה ל Cנחל הקייני 

 4 פוטנציאל: לוטרה 5 לבנון ליסנר, חתול ביצות, חוחית, חסידה לבנה Dנחל הקייני 

 4 פוטנציאל: לוטרה 5 לבנון ליסנר, חתול ביצות, ברכיה, חסידה לבנה, קנית אפריקנית Eנחל הקייני 

 A   3   1נחל זבדון 

 B   3   1נחל זבדון 

 C   3   1נחל זבדון 

 D   3   1נחל זבדון 

 1   4 ברכיה, פרנקולין Eנחל זבדון 

 1   4 ברכיה, פרנקולין Fנחל זבדון 

 A   3   1נחל מיסקע 

 B   3   1נחל מיסקע 

 1   4 חוחית, חסידה לבנה, פרנקולין Cנחל מיסקע 

 4   5 אפריקניתנוטרייה, אגמיה, ברכיה, פרנקולין, קנית  Aנחל עדשים 

 5   5 חזה, פרנקולין, קנית אפריקנית, שליו נודד-נוטרייה, חוחית, לבן Bנחל עדשים 

 1   5 חזה, פרנקולין, תפר, צפרדע נחלים-חוחית, לבן Aנחל עוז 

 Bנחל עוז 
חזה, פרנקולין, צב רך, - נוטרייה, חתול ביצות, חוחית, כרוון, חסידה לבנה, לבן

 5 צפרדע נחלים
); פוטנציאל: 2004ות: צב רך (נוכח

 5 לוטרה

 Cנחל עוז 
חזה, פרנקולין, שרקרק מצוי, תמירון, -נוטרייה, חתול ביצות, חוחית, כרוון, לבן

 5 תפר, צפרדע נחלים
); פוטנציאל: 2004נוכחות: צב רך (

 5 לוטרה

 Dנחל עוז 
, צפרדע חזה, פרנקולין, קנית אפריקנית, שרקרק מצוי-נוטרייה, חתול ביצות, לבן

 5 נחלים
); פוטנציאל: 2004נוכחות: צב רך (

 5 לוטרה

 4 נוטרייה, חתול ביצות, מאיינה הודית, צפרדע נחלים Eנחל עוז 
); פוטנציאל: 2004נוכחות: צב רך (

 5 לוטרה

 5 נוטרייה, חדף קטן, חתול ביצות, כרוון, תנשמת, צפרדע נחלים Fנחל עוז 
 ); פוטנציאל:2004נוכחות: צב רך (

 5 לוטרה

 5 חתול ביצות, צפרדע נחלים, לבנון ליסנר Aנחל קישון 
); פוטנציאל: צב 2010נוכחות: לוטרה (

 5 רך

 5 נוטרייה, חתול ביצות, חוחית, צפרדע נחלים, לבנון ליסנר Bנחל קישון 
); פוטנציאל: צב 2010נוכחות: לוטרה (

 5 רך

 Dנחל קישון 
חזה, נחליאלי -רכיה, זרון סוף, חוחית, לבןנוטרייה, חתול ביצות, אנפה אפורה, ב

לבן, עיט צפרדעים, עיט שמש, עקב חורף, עקב עיטי, פרנקולין, צפרדע נחלים, לבנון 
 ליסנר

5 
); פוטנציאל: צב 2010נוכחות: לוטרה (

 5 רך

 Eנחל קישון 
-נוטרייה, חתול ביצות, אנפה אפורה, ברווז משוייש, ברכיה, זרון סוף, חוחית, לבן

נחליאלי לבן, עיט צפרדעים, עיט שמש, עקב חורף, עקב עיטי, פרנקולין,  חזה,
 תמירון, צפרדע נחלים, לבנון ליסנר

5 
); פוטנציאל: צב 2010נוכחות: לוטרה (

 5 רך

 5 נוטרייה, חתול ביצות, ברווז משוייש, ברכייה, צפרדע נחלים, לבנון ליסנר Fנחל קישון 
צב ); פוטנציאל: 2010נוכחות: לוטרה (

 5 רך

 Gנחל קישון 
חזה, פרנקולין, תפר, צפרדע -נוטרייה, חתול ביצות, ברווז משוייש, חוחית, לבן

 5 נחלים
); פוטנציאל: צב 2010נוכחות: לוטרה (

 5 רך

 Hנחל קישון 
חזה, נחליאלי לבן, עיט שמש, עקב חורף, עקב -נוטרייה, חתול ביצות, חוחית, לבן

 5 עיטי, פרנקולין, צפרדע נחלים
); פוטנציאל: צב 2010נוכחות: לוטרה (

 5 רך

 5 חזה, פרנקולין, צפרדע נחלים-נוטרייה, חתול ביצות, לבן Iנחל קישון 
); פוטנציאל: צב 2010נוכחות: לוטרה (

 5 רך

 4 פוטנציאל: לוטרה, צב רך 4 נוטרייה, חתול ביצות, פרנקולין, צפרדע נחלים Jנחל קישון 

 4 פוטנציאל: לוטרה, צב רך 5 ל ביצות, פרנקולין, שרקרק מצוי, תמירון, צפרדע נחליםנוטרייה, חתו Kנחל קישון 

 4 פוטנציאל: לוטרה, צב רך 5 נוטרייה, חתול ביצות, פרנקולין, תמירון, תפר, צפרדע נחלים Lנחל קישון 

 4 רך פוטנציאל: לוטרה, צב 5 נוטרייה, חתול ביצות, פרנקולין, תפר, צפרדע נחלים Mנחל קישון 

 4 פוטנציאל: לוטרה, צב רך 5 נוטרייה, חתול ביצות, פרנקולין, שרקרק מצוי, תמירון, צפרדע נחלים Nנחל קישון 

 1   4 פרנקולין Oנחל קישון 

 1   4 שרקרק מצוי, תמירון, תפר Pנחל קישון 

 1   5 חזה, קנית אפריקנית, תמירון- ברכיה, לבן Qנחל קישון 

 1   5 חזה, קנית אפריקנית, תמירון- לבן ברכיה, Rנחל קישון 

 5 נוטרייה, לבנון ליסנר, חתול ביצות, ברווז משוייש, צפרדע נחלים Sנחל קישון 
); פוטנציאל: צב 2010נוכחות: לוטרה (

 5 רך

 4 פוטנציאל: לוטרה, צב רך 4 חתול ביצות, פרנקולין, צפרדע נחלים Tנחל קישון 

 1   4 ליןחזה, פרנקו-לבן Aנחל רימונים 

 B   3   1נחל רימונים 

 1   4 תפר Aנחל תענך 

 1   4 פרנקולין, תפר Bנחל תענך 

 1   4 תפר Cנחל תענך 

 1   4 חוחית A 11תעלה 

 1   4 חוחית B 11תעלה 

 C   3   1 11תעלה 

 D   3   1 11תעלה 

 E   3   1 11תעלה 

 F   3   1 11תעלה 



 

 

- 98 -  

 מיני דגל מקרופאונה הידרופילית מדד
 ערכיות מינים ערכיות ומעלה) ומינים פולשים NTמינים בסיכון ( שם מקטע

 1   5 חזה, פרנקולין, צפרדע נחלים, לבנון ליסנר- אנפית סוף, ברכיה, לבןחתול ביצות,  Aאמ 12תעלה 

 1   5 חזה, פרנקולין, צפרדע נחלים, לבנון ליסנר- חתול ביצות, אנפית סוף, ברכיה, לבן Bאמ 12תעלה 

 A   3   1במ 12תעלה 

 1   4 תמירון, תפר Bבמ 12תעלה 

 A   3   1 13תעלה 

 1   5 כנף-, שדמית אדומתקנית אפריקנית B 13תעלה 

 A   3   1 14תעלה 

 B   3   1 14תעלה 

 A   3   1 4תעלה 

 B   3   1 4תעלה 

 1   4 שרקרק מצוי, תמירון C 4תעלה 

 1   4 חוחית A 6תעלה 

 1   4 שרקרק מצוי, תמירון, תפר A 7תעלה 

 B   3   1 7תעלה 

 C   3   1 7תעלה 

 D   3   1 7תעלה 

 1   4 שרקרק מצוי, תמירון F 7תעלה 

 G   3   1 7תעלה 

 H   3   1 7תעלה 

 I   3   1 7תעלה 

 1   4 פרנקולין Aתעלת גבול מי עמי 

 1   4 פרנקולין, תפר Bתעלת גבול מי עמי 

 A   3   1תעלת הגנה גבעת עוז 

 B   3   1תעלת הגנה גבעת עוז 

 A   3   1תעלת היוגב 

 1   4 קולין, תפרפרנ Bתעלת היוגב 

 1   4 פרנקולין, תמירון, תפר Aתעלת כביש הסרגל 

 1   4 חוחית, פרנקולין, תפר Bתעלת כביש הסרגל 

 A   3   1תעלת מערב עפולה 

 4   4 חוחית, תפר Bתעלת מערב עפולה 

 4   5 חזה, קנית אפריקנית, תפר-חוחית, לבן Cתעלת מערב עפולה 

 4   5 חזה, פרנקולין, קנית אפריקנית-סוף, לבן זרון Dתעלת מערב עפולה 

 A   3   1תעלת רמות מנשה 

 1   5 חוחית, חסידה לבנה, פרנקולין, תפר Aתעלת שדה התעופה 

 1   4 פרנקולין Bתעלת שדה התעופה 
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  המשוקללתהאקולוגית סיכום מדד הערכיות  5.4

), נמצא כי מתוך 7וגדרו (טבלה בסיכום מדד הערכיות האקולוגית המשוקלל עפ"י המשקלים שה

 40קטעים בדרגת ערכיות נמוכה,  2קטעים שנדגמו והוערכו בשלב א' של העבודה, דורגו ה 107

קטעים בדרגת הערכיות  17- קטעים בדרגת ערכיות גבוהה, ו 48קטעים בדרגת ערכיות בינונית, 

  ).1ומפה  21המירבית (טבלה 

  מדד הרגישות הנופית 5.5

קטעים שנדגמו והוערכו בשלב א' של ה 107נמצא כי מתוך  הנופית, הרגישותבסיכום מדד 

 49נמוכה,  רגישותבדרגת דורגו קטעים  35דורג קטע אחד בדרגת הרגישות המזערית, העבודה, 

ות רגישקטעים בדרגת ה 2-ות גבוהה, ורגישקטעים בדרגת  20ות בינונית, רגישקטעים בדרגת 

 ).2ומפה  22המירבית (טבלה 

  ) ומפת הסכמה מוצעת3/ב/34ערוצים לניקוז (מתוך תמ"א רגישות ה 5.6

מוגדר מדרג ), 3/ב/34נחלים וניקוז (תמ"א  –בתכנית המתאר הארצית המשולבת למשק המים 

לכל אחד מערוצי הנחלים בחלוקה לארבע דרגות: עורק ניקוז ראשי, משני גדול, משני קטן 

ק מתוכנן להעביר ספיקה שעור – התכן ספיקת ינתונ עורקים נערכה לפיהקביעת מדרג ומקומי. 

 19ים דורגמקטעים שנדגמו והוערכו בשלב א' של העבודה, ה 107מתוך  .בהסתברות מוגדרת

קטעים  35, כעורקי ניקוז משניים גדולים יםדורגמקטעים  41, כעורקי ניקוז ראשיים יםקטע

עמודת ( קוז מקומייםמדורגים כערוצי ניקטעים  12-, וכעורקי ניקוז משניים קטנים יםדורגמ

  ).3ומפה  23טבלה ניקוז" בצרכי "

מתוך שלושת המדדים המסכמים: ערכיות אקולוגית משוקללת, רגישות נופית ורגישות 

לניקוז, הוכנה הצעה למפת הסכמה, כאשר בכל קטע נלקחים בחשבון הן חשיבות הערוץ לניקוז, 

). הצעה זו תהווה בסיס לדיון עד 4 ומפה 23והן ערכיותו האקולוגית וחשיבותו הנופית (טבלה 

 רשות ניקוז ונחלים קישון ורשות הטבע והגנים. –להגעה למפה מוסכמת על שני הצדדים 
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  .בקטעי הדיגום שנבחרו לשלב א' סיכום מדד הערכיות האקולוגית המשוקלל: 21 טבלה
 ערכיות משוקללת מסדרון אקולוגי מיני דגל מקרופאונה הידרופילית מיקרופאונה הידרופילית צמחיםנדירות  צמחיה הידרופילית זרימת מים מקור המים מדד

 100% 32% 4% 4% 5% 5% 30% 10% 10% שם מקטע/משקל

 A 4 1 2 5 0 3 1 3 3ו. אל כסלן 

 B 4 1 2 5 0 3 1 3 3ו. אל כסלן 

 C 4 1 2 5 0 5 1 4 3ו. אל כסלן 

 D 1 3 4 5 1 5 1 4 4ו. אל כסלן 

 A 2 1 2 2 0 3 1 3 3יובל זבדון 

 B 2 1 3 4 0 4 1 3 3יובל זבדון 

 C 2 2 3 5 0 4 1 4 4יובל זבדון 

 A 4 1 3 5 0 4 1 3 3נחל גדעון 

 B 5 3 3 5 4 3 4 3 4נחל גדעון 

 C 5 4 3 5 4 3 5 3 4נחל גדעון 

 A+C 5 5 5 5 3 5 4 4 5נחל דורך 

 B 4 1 4 2 0 5 1 3 4נחל דורך 

 D 5 3 4 4 3 5 4 3 4נחל דורך 

 A 4 1 2 5 0 3 1 3 3נחל הגלבוע 

 B 4 2 2 5 0 3 1 3 3נחל הגלבוע 

 C 3 2 2 3 0 5 1 3 3נחל הגלבוע 

 D1 2 4 4 5 2 5 1 3 4נחל הגלבוע 

 D2 2 4 4 5 3 5 1 3 4נחל הגלבוע 

 E 3 4 2 4 3 5 1 3 3נחל הגלבוע 

 F 3 5 3 5 4 4 4 3 4נחל הגלבוע 

 A 5 5 4 5 3 5 4 4 5נחל הקייני 

 B 5 5 4 5 3 5 4 4 5נחל הקייני 

 C 4 3 4 4 3 5 4 3 4נחל הקייני 

 D 4 3 4 5 3 5 4 4 4נחל הקייני 

 E 4 3 4 4 3 5 4 4 4נחל הקייני 

 A 4 1 2 2 0 3 1 3 3נחל זבדון 

 B 4 1 1 1 0 3 1 3 2נחל זבדון 

 C 4 1 3 5 0 3 1 3 3נחל זבדון 

 D 4 1 2 2 0 3 1 3 3נחל זבדון 

 E 2 2 4 5 0 4 1 3 4נחל זבדון 

 F 2 2 4 5 0 4 1 4 4נחל זבדון 

 A 3 3 5 5 5 3 1 4 4נחל מיסקע 

 B 4 1 5 5 0 3 1 3 4נחל מיסקע 

 C 4 1 5 5 0 4 1 4 4נחל מיסקע 

 A 1 5 4 5 1 5 4 4 4נחל עדשים 

 B 1 5 4 5 1 5 5 4 4נחל עדשים 

 A 3 2 4 4 0 5 1 3 4נחל עוז 

 B 3 5 5 3 5 5 5 4 5נחל עוז 

 C 3 5 5 3 5 5 5 4 5נחל עוז 

 D 3 5 4 4 5 5 5 4 4נחל עוז 

 E 3 5 4 5 5 4 5 4 4נחל עוז 

 F 3 5 4 5 5 5 5 4 4נחל עוז 

 A 2 5 4 5 3 5 5 4 4נחל קישון 

 B 2 5 4 2 3 5 5 4 4נחל קישון 

 D 2 5 4 5 3 5 5 4 4נחל קישון 

 E 2 5 4 5 3 5 5 5 5נחל קישון 

 F 2 5 4 5 3 5 5 5 5נחל קישון 

 G 3 5 4 5 3 5 5 5 5נחל קישון 

 H 3 5 3 5 3 5 5 4 4נחל קישון 

 I 3 5 5 5 3 5 5 4 5נחל קישון 

 J 3 5 5 5 3 4 4 4 5נחל קישון 

 K 2 5 5 5 2 5 4 5 5נחל קישון 

 L 2 5 5 5 3 5 4 4 5נחל קישון 

 M 2 5 5 5 3 5 4 4 5ישון נחל ק

 N 2 5 5 5 3 5 4 5 5נחל קישון 

 O 3 1 5 5 0 4 1 4 5נחל קישון 

 P 3 3 5 5 1 4 1 4 4נחל קישון 

 Q 1 5 4 5 1 5 1 4 4נחל קישון 

 R 1 5 3 2 1 5 1 4 3נחל קישון 

 S 3 5 4 5 3 5 5 4 4נחל קישון 

 T 3 5 5 5 2 4 4 5 5נחל קישון 

 A 5 1 3 4 0 4 1 3 3נחל רימונים 

 B 5 3 4 5 3 3 1 4 4נחל רימונים 

 A 4 1 5 5 0 4 1 3 4נחל תענך 

 B 4 1 5 5 0 4 1 3 4נחל תענך 

 C 2 5 3 2 3 4 1 3 3נחל תענך 

 A 4 4 3 5 2 4 1 2 3 11תעלה 

 B 4 2 3 5 2 4 1 3 3 11תעלה 

 C 4 2 2 2 2 3 1 3 3 11תעלה 

 D 4 2 3 5 3 3 1 2 3 11תעלה 

 E 4 2 3 5 3 3 1 3 3 11תעלה 

 F 2 2 2 5 3 3 1 3 3 11תעלה 

 A 4 5 5 5 5 5 1 3 4אמ 12תעלה 

 B 4 5 5 5 5 5 1 4 5אמ 12תעלה 

 A 4 1 3 2 0 3 1 3 3במ 12תעלה 

 B 4 1 4 5 0 4 1 3 4במ 12תעלה 

 A 4 2 3 5 0 3 1 2 3 13תעלה 

 B 4 2 3 5 0 5 1 3 3 13תעלה 

 A 4 1 2 3 0 3 1 3 3 14תעלה 

 B 3 4 2 5 1 3 1 3 3 14תעלה 

 A 4 3 3 5 3 3 1 4 4 4תעלה 

 B 4 1 1 5 0 3 1 3 3 4תעלה 
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 ערכיות משוקללת מסדרון אקולוגי מיני דגל מקרופאונה הידרופילית מיקרופאונה הידרופילית צמחיםנדירות  צמחיה הידרופילית זרימת מים מקור המים מדד
 100% 32% 4% 4% 5% 5% 30% 10% 10% שם מקטע/משקל

 C 3 3 3 5 1 4 1 3 3 4תעלה 

 A 4 4 4 5 0 4 1 3 4 6תעלה 

 A 4 1 2 2 0 4 1 3 3 7תעלה 

 B 4 2 3 4 0 3 1 3 3 7תעלה 

 C 4 2 3 4 0 3 1 4 4 7תעלה 

 D 4 2 3 4 0 3 1 3 3 7תעלה 

 F 4 2 3 4 0 4 1 4 4 7תעלה 

 G 4 2 3 4 0 3 1 4 4 7תעלה 

 H 4 1 2 4 0 3 1 3 3 7תעלה 

 I 4 1 1 1 0 3 1 3 2 7תעלה 

 A 5 1 2 2 0 4 1 3 3תעלת גבול מי עמי 

 B 5 1 3 2 0 4 1 3 3תעלת גבול מי עמי 

 A 3 4 4 5 3 3 1 3 4תעלת הגנה גבעת עוז 

 B 4 1 3 5 0 3 1 4 4עוז תעלת הגנה גבעת 

 A 4 4 3 4 0 3 1 3 3תעלת היוגב 

 B 4 4 4 5 0 4 1 4 4תעלת היוגב 

 A 4 2 4 5 0 4 1 3 4תעלת כביש הסרגל 

 B 4 2 4 2 0 4 1 3 3תעלת כביש הסרגל 

 A 1 4 3 4 1 3 1 3 3תעלת מערב עפולה 

 B 3 4 3 4 2 4 4 3 4תעלת מערב עפולה 

 C 3 4 3 4 4 5 4 4 4תעלת מערב עפולה 

 D 3 5 4 5 1 5 4 4 4תעלת מערב עפולה 

 A 4 1 3 4 0 3 1 3 3תעלת רמות מנשה 

 A 5 1 4 5 0 5 1 4 4תעלת שדה התעופה 

 B 5 1 2 4 0 4 1 3 3תעלת שדה התעופה 
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  .בקטעי הדיגום שנבחרו לשלב א' סיכום מדד הרגישות הנופית :22 טבלה
 ניקוד סופי תיאור -מפגעים חזותיים  ניקוד  -מפגעים חזותיים  ראשוניות ייחודיותתצפית  נצפות קטע/סעיףשם מ

 2 אשפה A 3 4 1 1 2ו. אל כסלן 

 B 3 4 1 1 2   2ו. אל כסלן 

 2 גדרות, מבנים טרומיים C 3 5 1 1 1ו. אל כסלן 

 4 אשפה D 3 5 5 3 2ו. אל כסלן 

 2 גדר מאגר מים A 1 4 4 1 2יובל זבדון 

 2 גדר מאגר מים B 1 4 2 1 2יובל זבדון 

 3 גדר מאגר מים C 1 4 5 2 2יובל זבדון 

 3 קו מתח גבוה A 2 5 3 3 3נחל גדעון 

 3 מרבית המקטע בתוך שדה B 1 4 3 3 2נחל גדעון 

 3 שביל מקביל לקו מתח גבוה C 3 4 3 3 4נחל גדעון 

 4 ותכוור A+C 1 5 5 4 4נחל דורך 

 3 גדר תיל B 2 3 3 3 2נחל דורך 

 3 מגלש מים מבטון D 1 4 3 4 4נחל דורך 

 3 , פגרי בהמות, גדמי עצים מושלכים בתעלה, פסולת במספר אתרים60כביש  A 4 3 2 2 2נחל הגלבוע 

 2 פגרי כבשים, גדמי עצים מושלכים בתעלה, פסולת במספר אתרים B 3 2 2 2 2נחל הגלבוע 

 2 אתרי פסולת גדולים 2אתרים עם פסולת אסבסט+ C 2 3 3 2 2 4וע נחל הגלב

 3 כביש תענכים D1 4 3 2 2 3נחל הגלבוע 

 3 כביש תענכים D2 4 3 2 2 3נחל הגלבוע 

 3 שוליים שמאליים מרוססים E 3 3 2 2 3נחל הגלבוע 

 3 כביש גדה ימנית מרוסס באיזור הזיתים F 3 4 3 3 3נחל הגלבוע 

 A 5 5 5 5 2   4יני נחל הקי

 B 5 5 4 4 4   4נחל הקייני 

 C 5 5 4 3 4   4נחל הקייני 

 3 עבודות עפר באמצעות טרקטור D 1 5 4 4 2נחל הקייני 

 E 5 5 4 3 4   4נחל הקייני 

 3 נוע, גדרות- קו A 1 4 5 1 2נחל זבדון 

 B 1 4 5 1 2   3נחל זבדון 

 2 גדר לולים C 1 4 1 1 2נחל זבדון 

 D 1 1 1 1 3   1נחל זבדון 

 3 גלגל צינורות E 1 4 4 3 2נחל זבדון 

 4 אשפה ביתית וחקלאית F 2 4 5 5 2נחל זבדון 

 A 2 3 5 5 4   4נחל מיסקע 

 B 4 3 3 3 2   3נחל מיסקע 

 C 1 5 1 1 5   3נחל מיסקע 

 2 ביוב, חלק מהגדות מרוסס מימין A 2 4 3 1 2נחל עדשים 

 2 קו מתח, ביוב B 2 3 3 2 2נחל עדשים 

 2 ג'נין, מט"ש-עבודות עפר במפגש עם כביש מגידו A 4 4 1 1 2נחל עוז 

 3 בחלקו הקטן, האפיק מוסדר באבנים B 2 5 4 2 2נחל עוז 

 C 1 5 1 1 3   2נחל עוז 

 D 3 5 2 2 3   3נחל עוז 

 E 4 5 2 2 1   3נחל עוז 

 F 5 5 1 1 1   3נחל עוז 

 3 הסדרת ערוץ מבטון, גביונים, הסדרת ערוץ בסלעים A 1 2 5 5 2ן נחל קישו

 2 סוללת מאגר ברוך B 1 1 2 2 2נחל קישון 

 D 1 1 3 4 4   3נחל קישון 

 E 1 1 4 4 4   3נחל קישון 

 3 מתקן שאיבה F 1 3 4 4 2נחל קישון 

 2 סוללה של מאגר G 2 4 2 2 1נחל קישון 

 3 הל בדואימא H 1 5 4 2 2נחל קישון 

 I 2 3 5 2 2   3נחל קישון 

 J 5 5 5 5 5   5נחל קישון 

 4 גלגלי צינורות K 5 5 5 2 3נחל קישון 

 4 גשר, פיתוח איזור תעשייה L 5 5 5 5 2נחל קישון 

 4 כביש M 5 5 5 5 2נחל קישון 

 4 כביש N 5 5 5 5 2נחל קישון 

 4 צינור מים, כביש O 5 5 3 5 1נחל קישון 

 4 גשר, כביש צמוד P 4 5 3 4 2חל קישון נ

 3 אשפה, מתקני שאיבה, סכר Q 2 4 5 1 1נחל קישון 

 2 גדר הפרדה, אנטנה R 1 5 1 1 2נחל קישון 

 3 מתקני שאיבה, סוללה של מאגר S 2 4 4 2 1נחל קישון 

 T 5 5 5 5 5   5נחל קישון 

 3 הסדרה באבנים A 2 5 3 2 1נחל רימונים 

 B 1 5 1 1 3   2נים נחל רימו

 3 גלגלי צינורות, גדר הפרדה A 2 5 4 2 1נחל תענך 

 2 צינורות, מזבלה (סומן) B 2 2 2 4 1נחל תענך 

 3 מט"ש, שאיבה C 5 5 4 1 1נחל תענך 

 2 מזבלה גדולה (צולם) A 2 3 2 1 2 11תעלה 

 2 קו מתח גבוה, כביש B 2 3 2 1 3 11תעלה 

 2 ו מתח גבוה, כבישק C 3 2 1 2 2 11תעלה 

 2 שאריות פלסטיק מהשדה לכל אורך המקטע D 2 3 2 1 2 11תעלה 

 2 תחום שבת, כביש גישה E 3 2 1 2 3 11תעלה 

 2 ביוב זורם ממתקן בטון F 2 2 1 2 1 11תעלה 

 A 2 4 5 5 3   4אמ 12תעלה 

 B 4 5 4 4 2   4אמ 12תעלה 

 A 5 5 3 2 4   4במ 12תעלה 

 B 3 5 3 4 2   3במ 12תעלה 

 2 זרימת שפכים מהחממות. שריפת גזם בחממות, ריסוס בגדה הימנית A 3 3 2 2 1 13תעלה 

 2 ריסוסים בשתי הגדות, תעלה כמעט ולא קיימת B 3 3 2 2 2 13תעלה 

 3 פסולת חקלאית A 3 4 3 3 4 14תעלה 

 2 חממות סמוכות B 2 3 3 2 2 14תעלה 

 A 4 3 1 1 3   2 4תעלה 

 B 3 2 1 1 5   2 4תעלה 

 3 מתקנים חקלאיים C 3 5 2 2 2 4תעלה 

 2 כביש, עבודות עפר, מפגעים רבים A 2 4 1 1 1 6תעלה 
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 ניקוד סופי תיאור -מפגעים חזותיים  ניקוד  -מפגעים חזותיים  ראשוניות ייחודיותתצפית  נצפות קטע/סעיףשם מ

 A 1 5 1 1 5   3 7תעלה 

 B 1 5 2 2 5   3 7תעלה 

 C 1 5 1 1 2   2 7תעלה 

 D 1 5 1 1 2   2 7תעלה 

 F 3 5 1 1 5   3 7תעלה 

 G 3 5 1 1 5   3 7תעלה 

 3 כביש H 4 5 1 1 2 7תעלה 

 3 אפיק מוסדר באבנים I 5 5 1 1 5 7תעלה 

 3 מתקן שאיבה A 3 4 1 1 4תעלת גבול מי עמי 

 B 1 5 1 1 3   2תעלת גבול מי עמי 

 A 5 5 2 4 1   3תעלת הגנה גבעת עוז 

 3 סוללה של מאגר מים B 4 5 1 1 2תעלת הגנה גבעת עוז 

 A 1 4 1 1 4   2תעלת היוגב 

 3 מעביר מים מבטון B 1 4 3 4 4תעלת היוגב 

 A 4 4 3 2 5   4תעלת כביש הסרגל 

 3 גלגלי צינורות, כוורות B 4 4 2 2 4תעלת כביש הסרגל 

 3 בטון בתוך התעלה A 3 3 2 2 3תעלת מערב עפולה 

 3 בסיס צבאי, קו מתח גבוה, בטון בגדות B 3 4 2 2 2תעלת מערב עפולה 

 2 כביש C 3 2 3 2 2עפולה תעלת מערב 

 2 קו מתח גבוה, ביוב D 2 3 3 2 2תעלת מערב עפולה 

 3 אשפה+ערימות עפר מהכביש A 4 5 1 1 2תעלת רמות מנשה 

 A 5 4 4 3 4   4תעלת שדה התעופה 

 B 3 5 4 4 4   4תעלת שדה התעופה 
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; 21ערכיות אקולוגית מטבלה  ., ודירוג מוצע למפת ההסכמה לתחזוקהקטעי הדיגום שנבחרו לשלב א'בשלושת המדדים העיקריים סיכום   :23 טבלה
  .3/ב/34תמ"א מפות רגישות הערוצים לניקוז מתוך ; 22רגישות נופית מטבלה 

 צבע מוצע למפת הסכמה צרכי ניקוז ערכיות אקולוגית רגישות נופית מקטע

 A 2 3 2 2ואדי אל כסלן 

 B 2 3 2 2ן ואדי אל כסל

 C 2 3 2 2ואדי אל כסלן 

 D 4 4 2 3ואדי אל כסלן 

 A 2 3 4 3יובל זבדון 

 B 2 3 4 3יובל זבדון 

 C 3 4 4 4יובל זבדון 

 A 3 3 4 3נחל גדעון 

 B 3 4 4 4נחל גדעון 

 C 3 4 4 4נחל גדעון 

 A+C 4 5 3 5נחל דורך 

 B 3 4 3 4נחל דורך 

 D 3 4 3 4נחל דורך 

 A 3 3 4 3הגלבוע נחל 

 B 2 3 2 2נחל הגלבוע 

 C 2 3 2 2נחל הגלבוע 

 D1 3 4 2 3נחל הגלבוע 

 D2 3 4 2 3נחל הגלבוע 

 E 3 3 2 2נחל הגלבוע 

 F 3 4 2 3נחל הגלבוע 

 A 4 5 2 5נחל הקייני 

 B 4 5 2 5נחל הקייני 

 C 4 4 2 4נחל הקייני 

 D 3 4 2 4נחל הקייני 

 E 4 4 2 4נחל הקייני 

 A 3 3 2 2נחל זבדון 

 B 3 2 2 2נחל זבדון 

 C 2 3 2 2נחל זבדון 

 D 1 3 2 2נחל זבדון 

 E 3 4 2 3נחל זבדון 

 F 4 4 2 3נחל זבדון 

 A 4 4 2 4נחל מיסקע 

 B 3 4 2 4נחל מיסקע 

 C 3 4 2 4נחל מיסקע 

 A 2 4 2 3נחל עדשים 

 B 2 4 2 3נחל עדשים 

 A 2 4 2 3נחל עוז 

 B 3 5 2 5נחל עוז 

 C 2 5 2 5נחל עוז 

 D 3 4 2 4נחל עוז 

 E 3 4 2 4נחל עוז 

 F 3 4 2 4נחל עוז 

 A 3 4 1 3נחל קישון 

 B 2 4 1 3נחל קישון 

 D 3 4 1 3נחל קישון 

 E 3 5 1 4נחל קישון 

 F 3 5 1 4נחל קישון 

 G 2 5 1 4נחל קישון 

 H 3 4 1 4נחל קישון 

 I 3 5 1 4נחל קישון 

 J 5 5 1 4נחל קישון 

 K 4 5 1 4נחל קישון 

 L 4 5 1 4נחל קישון 

 M 4 5 1 4נחל קישון 

 N 4 5 1 4נחל קישון 

 O 4 5 1 4נחל קישון 

 P 4 4 1 3נחל קישון 

 Q 3 4 1 3נחל קישון 

 R 2 3 1 2נחל קישון 

 S 3 4 1 4נחל קישון 

 T 5 5 1 4נחל קישון 

 A 3 3 2 2נחל רימונים 

 B 2 4 2 3נחל רימונים 

 A 3 4 2 3נחל תענך 

 B 2 4 2 3נחל תענך 

 C 3 3 2 3נחל תענך 

 A 2 3 4 3 11תעלה 

 B 2 3 4 3 11תעלה 

 C 2 3 3 3 11תעלה 

 D 2 3 3 3 11תעלה 

 E 2 3 3 3 11תעלה 

 F 2 3 3 3 11תעלה 

 A 4 4 4 5אמ 12תעלה 

 B 4 5 4 5אמ 12תעלה 

 A 4 3 3 3במ 12תעלה 

 B 3 4 3 3במ 12תעלה 

 A 2 3 3 3 13תעלה 

 B 2 3 3 3 13תעלה 

 A 3 3 3 3 14תעלה 

 B 2 3 3 3 14תעלה 

 A 2 4 3 3 4תעלה 

 B 2 3 3 3 4תעלה 

 C 3 3 3 3 4תעלה 
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 צבע מוצע למפת הסכמה צרכי ניקוז ערכיות אקולוגית רגישות נופית מקטע

 A 2 4 3 3 6תעלה 

 A 3 3 3 3 7תעלה 

 B 3 3 3 3 7תעלה 

 C 2 4 3 3 7תעלה 

 D 2 3 3 3 7תעלה 

 F 3 4 3 3 7תעלה 

 G 3 4 3 3 7תעלה 

 H 3 3 3 3 7תעלה 

 I 3 2 3 2 7תעלה 

 A 3 3 3 3תעלת גבול מי עמי 

 B 2 3 3 3תעלת גבול מי עמי 

 A 3 4 3 3תעלת הגנה גבעת עוז 

 B 3 4 3 3תעלת הגנה גבעת עוז 

 A 2 3 3 3תעלת היוגב 

 B 3 4 3 3תעלת היוגב 

 A 4 4 2 3תעלת כביש הסרגל 

 B 3 3 2 2ת כביש הסרגל תעל

 A 3 3 3 3תעלת מערב עפולה 

 B 3 4 3 3תעלת מערב עפולה 

 C 2 4 3 3תעלת מערב עפולה 

 D 2 4 3 3תעלת מערב עפולה 

 A 3 3 4 3תעלת רמות מנשה 

 A 4 4 2 3תעלת שדה התעופה 

 B 4 3 2 2תעלת שדה התעופה 
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 רשימת מעיינות ובתי גידול לחים ברי שיקום 5.7

ודאי ומים אלו מסתיים סקר הידרולוגי ואקולוגי מקיף במעיינות רשות ניקוז ונחלים קישון, שבי

ייתן תמונה מלאה יותר אודות המעיינות ובתי הגידול הלחים הראויים לשיקום. עם זאת, היות 

ונמצאו בתחומי העבודה שבוצעה כאן מספר מעיינות שראויים להתייחסות, מצאנו לנכון לפרט 

. בתכנית המים לאגן הניקוז של הקישון, יש להקצות מקורות מים חלופיים ים שעלואת הממצא

לגופים המנצלים את מי המעיינות, ולשחרר את המעיינות המאוחזים לזרימה חופשית בערוציהם 

המקוריים. דוגמה למעיין כזה באגן הניקוז של הקישון הוא מעיין אלרואי שנמצא בתהליך שיקום 

  :שון. המעיינות המאוחזים בתחומי הסקר הםע"י רשות נחל הקי

במקור כיום מאוחזים המעיינות . מעיינות מעלה נחל דורך: עין ארז, עין מגידו, עין אחזיה •

 מאגרי היוגב א', ב', שם הם מנוצלים להשקיה ע"י חקלאי מושב היוגב. ומובלים בצינור אל

 ספיקת המעיינות נמדדת באופן סדיר ומתועדת ע"י רשות המים.

ספיקת המעיין נמדדת באופן  ומנוצל ע"י חקלאי מושב היוגב. סמוך לנביעהמאוחז  :עין עדעד •

 סדיר ומתועדת ע"י רשות המים.

זהו מעיין סקר ואין נתונים רציפים  מקור ומנוצל ע"י קיבוץ גבעת עוז.מאוחז ב :עין קדש •

 ברשות המים על ספיקתו.

זורם לאורך , 66מערבית לכביש  ל מיסקעבמעלה נחהמעיין נובע  :עין קטין (ואדי מסקה) •

מחלחלים כמה עשרות מטרים, ומאפשר בית גידול אקווטי איכותי, אך אל בסיס הניקוז שלו 

 בבעיות אלו לצורך שיקום המעיין.ל טפלשל זלפה. יש  מי ביוב של מוסמוס ומי בורות הספיגה

 זהו מעיין סקר ואין נתונים רציפים ברשות המים על ספיקתו.

). לא ברור היכן נובע, 8620רשות המים כמעיין סקר (מס' מעיין  נתונימופיע ב :ידידיה עין •

י מגידו והנת"קים ואם מימיו מתערבבים עם מי התהום הגבוהים, חלחול ארטזי ממאגר

 –א.מ. 12נראה שלפחות חלק מהמים הנובעים מפתח הנת"ק שבתעלה  .א.מ12באזור תעלה 

 מעיין סקר ואין נתונים רציפים ברשות המים על ספיקתו. זהו מקורם במי נביעת המעיין.

זהו מעיין סקר ואין נתונים רציפים  ומזין את נחל דורך. בסמוך לחירבת מוצבנובע  :עין מוצב •

  יש לשמרו במצב הקיים ללא שינוי.ברשות המים על ספיקתו. 

  מקורות .6

מדריך ישראל ס. (עורך) בן יוסף, בתוך:  . הכרמל וחופו ורמות מנשה.2001אבו רוכן, ס., שורר, י. 

  משרד הביטחון וכתר. ).5כרך ( החדש

. שיקום ושימור הנחלים ובתי הגידול הלחים בישראל: מדיניות רשות הטבע והגנים .2010אוזן, א. 

  רשות הטבע והגנים, חטיבת מדע.

פעולות הממשק ). 2008-2004כום חומש (יס, פרויקט הצב הרך. 2008אורון, ט., מלכה, י., סיני, י. 

  . רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.במחוז צפון

. החברה להגנת הטבע, תמונת מצב – ציפורים בישראל בסכנת הכחדה. 2008אלון, ד., פרלמן, י. 

  מרכז צפרות.

משרד  ).6כרך ( מדריך ישראל החדשס. (עורך) בן יוסף, בתוך:  .העמקים. 2001, י. גל , י.,בוכמן

  הביטחון וכתר.
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http://flora.huji.ac.il/  
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  האגף למים ונחלים, ורשות הטבע והגנים, מדור ניטור נחלים.
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  הקישון.

  . רשות נחל הקישון.2006דוח ניטור סתיו  –נחל הקישון . 2007טמן, ג. נסים, ש., שולימוביץ, מ., גו
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  נספחים .7

  .ומאפייניהםנספח א': רשימת מיני הצמחים המלאה שנמצאו בסקר 

ת מינים ו; הגדר)1999( י פרגמן וחובריוושינויים שנעשו ע"י מימי רון; הגדרות נדירות ואנדמיות עפ" )+2006( י דניןצורת חיים עפ"בית גידול ות והגדר

לאומיים ואתרי הנצחה  אתרים ,שמורות טבע ,אכרזת גנים לאומייםעפ"י  מינים מוגניםת והגדר ;)2011) ושמידע וחובריו (2007( פולקאדומים עפ"י שמידע ו

  .)2010דרור (-עפ"י דופור ת מינים פולשיםוהגדר ;2005 –ה "התשס ,(ערכי טבע מוגנים)

 נטוע פולש מוגן אדום אנדמיות נדירות צורת חיים בית גידול שם מדעי (לועזי) שם המין (עברית)

   AS         שנתי-חד אדמות כבדות שטחים מעובדים,    Abutilon theophrastii אבוטילון תאופרסטוס

   AS         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Citrullus lanatus אבטיח תרבותי 

           R שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי     Scirpus litoralis אגמון החוף

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי     Scirpus maritimus אגמון ימי

   AU         עץ גידול מופרים-בתי Melia azedarach אזדרכת מצויה

             שנתי-חד צומח עשבוני Urospermum picroides אזנב מצוי

             שיח- בן גידול לחים-בתי Dorycnium rectum אחילוטוס זקוף

   AM         שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי Eclipta prostrata ציצית לבנה-אל

 1           עץ נטע אדם Pistacia chinensis אלה סינית 

 1   1       עץ נטע אדם Quercus ithaburensis אלון התבור

             שיח תיכוני-חורש ויער ים Pistacia lentiscus אלת המסטיק

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Ammi majus אמיתה גדולה

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Ammi visnaga אמיתה קיצית

             שנתי-חד צומח עשבוני Medicago polymorpha אספסת מצויה

             שנתי-חד צומח עשבוני Medicago scutellata אספסת קעורה

             שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי Medicago sativa אספסת תרבותית

             מטפס תיכוני-חורש ויער ים Asparagus aphyllus אספרג החורש

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Aster subulatus אסתר מרצעני

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Glinus lotoides אפרורית מצויה

 AU 1         עץ נטע אדם .Eucalyptus sp אקליפטוס ב.מ.

             שנתי-חד צומח עשבוני Tetragonolobus palaestinus כנפות מצויות-ארבע

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Persicaria lapathifolia ארכובית הכתמים

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי     Polygonum arenastrum ארכובית הציפורים

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Polygonum argyrocoleum ארכובית צפופה

             שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי Polygonum equisetiforme ארכובית שבטבטית

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Stachys viticina אשבל הביצה

             שיח תיכוני-חורש ויער ים Rhamnus lycioides אליישר-אשחר ארץ

     1       שיח גידול מופרים-בתי Rhamnus alaternus עלים-אשחר רחב

             עץ גידול לחים-בתי .Tamarix sp אשל ב.מ.

   AF         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Cleome gynandra באשן (ללא שם עברי)
             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי     Matricaria chamomilla גוני-דו בבונג

   AF         שנתי-חד שטחים מעובדים     Physalis angulata בוען מצולע

             שנתי-קצר גידול מופרים-בתי Verbascum sinuatum בוצין מפורץ

             שנתי-קצר גידול לחים-בתי Verbascum agrimoniifolium עלים-בוצין שונה

             שנתי-חד צומח עשבוני Crithopsis delileana שעורה מצוי-בן

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Eleocharis palustris בצעוני מצוי

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Rapistrum rugosum בקבוקון מקומט

             שנתי-חד צומח עשבוני Vicia sativa בקיה תרבותית

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Vicia galeata בקיית הביצות

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Moluccella laevis גביע חלק-בר

             שנתי-חד צומח עשבוני Bromus lanceolatus ברומית איזמלנית

             שנתי-חד צומח עשבוני Bromus diandrus אבקנית-ברומית דו

             שנתי-חד בתה Bromus tectorum ברומית הגגות

             שנתי-חד צומח עשבוני Bromus scoparius ברומית המטאטא

             שנתי-חד עשבוניצומח  Bromus alopecuros שועל-ברומית זנב

             שנתי-חד צומח עשבוני Bromus fasciculatus ברומית מאוגדת

             שנתי-חד צומח עשבוני Bromus madritensis ברומית ספרדית

             שנתי-חד צומח עשבוני Bromus sterilis ברומית עקרה

           R שנתי-חד גידול לחים-בתי Bromus pseudobrachystachys שיבולית-ברומית קצרת

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Notobasis syriaca ברקן סורי

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Malvella sherardiana חלמית שרועה-בת

           R שנתי-חד מעובדים, אדמות כבדותשטחים  Capnophyllum peregrinum גבשונית השדה

             שנתי-חד שטחים מעובדים Coriandrum sativum גד השדה

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Silybum marianum גדילן מצוי

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Cyperus longus גומא ארוך

               גידול לחים-בתי   ב.מ גומא

             שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי Cyperus rotundus גומא הפקעים

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Cyperus fuscus גומא חום

             שנתי-חד צומח עשבוני Torilis nodosa גזיר המפרקים

             שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי Torilis arvensis גזיר מזיק

             שנתי-חד צומח עשבוני, אדמות כבדות Daucus aureus גזר זהוב

             שנתי- דו צומח עשבוני, אדמות כבדות Daucus broteri גזר מצוי

             שנתי-חד צומח עשבוני Daucus carota גזר קיפח
             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Nasturtium officinale גרגיר הנחלים

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Geranium dissectum גרניון גזור

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Galium aparine דבקה זיפנית
             נתיש-חד צומח עשבוני, אדמות כבדות Galium divaricatum דבקה מפושקת
           R שנתי-חד שטחים מעובדים Galium tricornutum דבקה משולשת

         ES   שנתי-חד צומח עשבוני Galium judaicum דבקת יהודה

             שנתי-חד צומח עשבוני Melilotus indicus דבשה הודית

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Melilotus albus דבשה לבנה

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Melilotus sulcatus דבשה מחורצת
             שנתי-חד גידול לחים-בתי Melilotus messanensis דבשה סיצילית

             שנתי-חד צומח עשבוני   דגן ב.מ.

             שנתי-חד בתה Rostraria cristata דגנין מצוי

             שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי Leptochloa fusca ץ חוםמו-דו

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Bidens pilosa שן שעיר-דו
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       RR   1 שנתי- עשבוני רב צומח עשבוני, אדמות כבדות Lachnophyllum noeanum דוגון ירושלמי

             שנתי-חד גידול לחים ומופרים-תיב Echinochloa colonum דוחנית השלחין

             שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי Echinochloa crusgalli דוחנית התרנגולים

 R   1 1   1 עץ נטע אדם Platanus orientalis דולב מזרחי

   AF         שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים     Sorghum virgatum דורה רותמית

             שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים Sorghum halepense צובא-דורת ארם

   AS         שנתי-חד שטחים מעובדים Datura ferox דטורה אכזרית

         ES   שנתי-חד צומח עשבוני Tordylium carmeli קרניים כרמלי-דל

             שנתי- עשבוני רב תיכוני-חורש ויער ים Bryonia syriaca נחש סורית-דלעת

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Parapholis incurva זנב קשתני-דק

             שנתי-חד בתה Crupina crupinastrum דרדית מצויה

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Centaurea iberica דרדר מצוי

             שנתי-חד ובדים, אדמות כבדותשטחים מע Centaurea verutum דרדר קיפח

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Centaurea hyalolepis דרדר קרומי

             שיח- בן שטחים מעובדים Alhagi maurorum הגה מצויה

           R שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Hibiscus trionum היביסקוס משולש

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Verbena officinalis רפואיתורבנה 

           R שנתי-חד גידול לחים-בתי Verbena supina ורבנה שרועה

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Veronica polita ורוניקה מבריקה

             שנתי- עשבוני רב םגידול לחי-בתי Veronica anagallis-aquatica ורוניקת המים

             שנתי-חד צומח עשבוני Lolium rigidum זון אשון

   AM         שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי     Pennisetum clandestinum נוצה חבוי- זיף

   AS         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Setaria verticillata זיפן הדורים

   EU         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Setaria viridis זיפן ירוק

 1   1       עץ נטע אדם Olea europaea זית אירופי 

       R   1 גיאופיט צומח עשבוני, אדמות כבדות Bellevalia warburgii זמזומית ורבורג

             גיאופיט בתה Bellevalia flexuosa זמזומית מצויה

             שנתי-חד צומח עשבוני Scorpiurus muricatus שיכניעקרב - זנב

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Alopecurus myosuroides שועל ארוך- זנב

             שנתי-חד צומח עשבוני Geropogon hybridus סב מצוי-זקן

             גיאופיט מטפס כבדותשטחים מעובדים, אדמות  Convolvulus stachydifolius חבלבל המשי

             שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים, אדמות כבדות Convolvulus arvensis חבלבל השדה

             שנתי- עשבוני רב בתה Convolvulus dorycnium חבלבל השיח

             שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים Convolvulus althaeoides חבלבל כפני

             שנתי מטפס-חד צומח עשבוני Convolvulus siculus חבלבל סיצילי

             שנתי מטפס-חד בתה Convolvulus pentapetaloides חבלבל עדין

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Scolymus maculatus חוח עקוד

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Onopordum cynarocephalum חוחן הקנרס

             שנתי- עשבוני רב בתה Alcea setosa חוטמית זיפנית

             שנתי- עשבוני רב בתה Alcea acaulis הפרה-חוטמית עין
               גידול לחים-בתי   חומעה ב.מ

             שנתי- עשבוני רב ים ומופריםגידול לח-בתי     Rumex pulcher חומעה יפה

           R שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי     Rumex conglomeratus חומעה מגובבת

           R שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Rumex crispus חומעה מסולסלת

             שנתי-חד גידול לחים-בתי     Rumex dentatus חומעה משוננת

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Ochthodium aegyptiacum חטוטרן מצוי

   AS         שנתי-חד שטחים מעובדים Triticum aestivum חיטה רכה

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Euphorbia aleppica צובא-חלבלוב ארם

             שנתי-חד גידול לחים, אדמות כבדות-בתי Euphorbia arguta חלבלוב משונשן

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Euphorbia chamaesyce עלים-חלבלוב עגול

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Euphorbia prostrata חלבלוב פושט

               בתה   חלמית ב.מ

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Malva nicaeensis חלמית מצויה

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Malva parviflora פרחים-חלמית קטנת

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Helianthus annuus חמנית מצויה

   AS         שנתי-חד שטחים מעובדים Cicer arietinum חמצה תרבותית

             מטפס גידול לחים-בתי Cynanchum acutum חנק מחודד

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Lactuca saligna חסה רותמית

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Lactuca serriola חסת המצפן

             שנתי- עשבוני רב צומח עשבוני Phalaris aquatica חפורית הפקעים

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Phalaris paradoxa חפורית מוזרה
             שנתי-חד צומח עשבוני Phalaris brachystachys חפורית מצויה

     1       גיאופיט בתה Urginea maritima חצב מצוי

             שנתי-חד ם, אדמות כבדותשטחים מעובדי Sinapis arvensis חרדל השדה

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Sinapis alba חרדל לבן

 1   1       עץ נטע אדם Ceratonia siliqua חרוב מצוי

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Chrysanthemum segetum חרצית השדות

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Chrysanthemum coronarium חרצית עטורה

             שנתי-חד צומח עשבוני, אדמות כבדות Lathyrus ochrus טופח גדול

             שנתי-חד בתה Lathyrus hierosolymitanus טופח ירושלים

             חשי- בן גידול לחים ומופרים-בתי Dittrichia viscosa טיון דביק

             שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי Cynodon dactylon יבלית מצויה
             שיח- בן שטחים מעובדים Prosopis farcta ינבוט השדה

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי   ירבוז ב.מ.
   AM         שנתי-חד םגידול לחים ומופרי-בתי     Amaranthus rudis ירבוז הגדות

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Amaranthus graecizans ירבוז יווני
   AM         שנתי-חד שטחים מעובדים Amaranthus cruentus שיבולת- ירבוז ירוק

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי     Amaranthus albus ירבוז לבן
   AM         שנתי-חד שטחים מעובדים     Amaranthus retroflexus ירבוז מופשל

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Amaranthus viridis ירבוז עדין

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Amaranthus palmeri ירבוז פלמר

   AM         תישנ- עשבוני רב שטחים מעובדים Amaranthus spinosus ירבוז קוצני
   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי     Amaranthus blitoides ירבוז שרוע

             שנתי- עשבוני רב גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Ecballium elaterium חמור מצויה-ירוקת
             שנתי- עשבוני רב צומח עשבוני Parietaria judaica כותלית יהודה

 1   1       עץ נטע אדם Cercis siliquastrum כליל החורש
             שנתי- עשבוני רב צומח עשבוני Pimpinella peregrina כמנון קיפח
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             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Chenopodium murale אווז האשפות-כף

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Chenopodium opulifolium אווז הגינות-כף

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Chenopodium album אווז לבנה-כף

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Chenopodium vulvaria אווז מבאישה-כף

   AM         שנתי-חד ול לחים ומופריםגיד-בתי Chenopodium ambrosioides אווז ריחנית-כף

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Lycopus europaeus זאב אירופית-כף

             שנתי-חד צומח עשבוני, אדמות כבדות Brassica nigra כרוב שחור

               גידול לחים-בתי   כריך ב.מ.

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Apium nodiflorum כרפס הביצות

             שנתי-חד שטחים מעובדים Cuscuta כשות ב.מ.

   AM         שנתי-חד שטחים מעובדים Cuscuta campestris כשות השדה

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Lotus palustris לוטוס הביצות

             שנתי-חד צומח עשבוני Lotus peregrinus לוטוס מצוי

       RP   1 שנתי- דו שטחים מעובדים, אדמות כבדות Scrophularia hierochuntina לוענית יריחו

             גיאופיט גידול לחים-בתי Arum hygrophilum לוף ירוק

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי     Plantago lanceolata לחך איזמלני

             שנתי-חד צומח עשבוני Plantago afra לחך בלוטי

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Plantago major לחך גדול

   AM         שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי Xanthium strumarium לכיד הנחלים

   AM         נתיש-חד גידול מופרים-בתי Xanthium spinosum לכיד קוצני

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Hirschfeldia incana לפתית מצויה

             שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים, אדמות כבדות Anchusa azurea פר איטלקית-לשון

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Chrozophora tinctoria לשישית הצבעים

             שנתי-קצר צומח עשבוני Pallenis spinosa מוצית קוצנית

 1           עץ נטע אדם .Chrozophora sp מילה ב.מ.

 1           עץ נטע אדם   מיש ב.מ

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Atriplex rosea מלוח ההרים

             שנתי-חד ל לחים ומופריםגידו-בתי     Atriplex prostrata מלוח מפושק

             שיח גידול לחים-בתי Atriplex halimus מלוח קיפח

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Melissa officinalis מליסה רפואית

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Lavatera trimestris מעוג אפיל

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Lavatera cretica תימעוג כר

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Lavatera punctata מעוג מנוקד

             שנתי-חד גידול מופרים-צומח עשבוני, בתי Erodium malacoides חסידה חלמיתי-מקור

             שנתי-חד גידול מופרים-צומח עשבוני, בתי Anagallis arvensis מרגנית השדה

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Sonchus oleraceus מרור הגינות

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Sonchus asper מרור מכחיל

             שנתי-חד צומח עשבוני Mercurialis annua מרקולית מצויה

             שנתי-חד צומח עשבוני Picris altissima מררית מצויה

             שנתי-חד בתה Lamarckia aurea משערת זהובה
             שנתי-חד גידול לחים-בתי Ranunculus scandicinus נורית המלל

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Lamium amplexicaule נזמית לופתת

             שנתי-חד צומח עשבוני Crepis palaestina ישראלית-ניסנית ארץ

             שנתי-חד בתה Crepis aspera ניסנית זיפנית

             שנתי-חד שטחים מעובדים Ridolfia segetum נירית הקמה

             נתיש- עשבוני רב גידול לחים-בתי Mentha longifolia נענע משובלת

             שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי Piptatherum miliaceum נשרן הדוחן

             שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי Piptatherum thomasii נשרן צפוף

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Vaccaria hispanica סבונית השדה

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Senecio leucanthemifolius אביביסביון 

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Solanum lycopersicum סולנום העגבנייה

   AM         שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי     Solanum elaeagnifolium סולנום זיתני

             שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי     Solanum nigrum סולנום שחור

             שנתי-קצר גידול מופרים-בתי Solanum villosum סולנום שעיר

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Typha domingensis סוף מצוי

           RR שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Poa trivialis סיסנית הביצות

             שיח- בן בתה Sarcopoterium spinosum סירה קוצנית

             שנתי-חד בתה Tordylium trachycarpum סלסילה מצויה

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי     Beta vulgaris סלק מצוי

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Juncus fontanesii סמר מחויץ

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Juncus bufonius סמר מצוי
             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Urtica pilulifera סרפד הכדורים

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Polypogon viridis עבדקן הדורים

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Polypogon monspeliensis עבדקן מצוי

           RP שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Arundo micrantha עבקנה נדיר

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Arundo donax עבקנה שכיח

             צמח מים גידול לחים-בתי Lemna gibba מים גיבנת-עדשת

             צמח מים גידול לחים-בתי Lemna minor מים זעירה-עדשת

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Cichorium endivia עולש מצוי

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Heliotropium europaeum עקרב אירופי-עוקץ

             שנתי-חד שטחים מעובדים Heliotropium hirsutissimum עקרב שעיר-עוקץ

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Heliotropium supinum עקרב שרוע-עוקץ

             שנתי-חד צומח עשבוני Brachypodium distachyum עוקצר מצוי

       RR   1 שנתי-חד גידול לחים-בתי   Crypsis acuminata עטיינית ארוכה

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Crypsis schoenoides עטיינית קצרה

             שנתי- דו גידול מופרים-צומח עשבוני, בתי Echium glomeratum עכנאי מגובב
             שנתי-חד צומח עשבוני .Orobanche sp עלקת ב.מ.

             טפיל שטחים מעובדים Orobanche crenata עלקת חרוקה
           R שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Kickxia elatine עפעפית שרועה

           R שנתי-חד צומח עשבוני Centaurium tenuiflorum פרחים-ערבז דק

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Centaurium spicatum ערבז משובל

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Epilobium tetragonum ערברבה מרובעת
             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Epilobium hirsutum ערברבה שעירה

 1           עץ נטע אדם   ערער ב.מ 
             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Cressa cretica ערר כרתי

             שיח גידול לחים-בתי Rubus sanguineus פטל קדוש
             עץ גידול לחים-בתי Ficus carica פיקוס התאנה
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 נטוע פולש מוגן אדום אנדמיות נדירות צורת חיים בית גידול שם מדעי (לועזי) שם המין (עברית)

             שיח גידול לחים-בתי Pluchea dioscoridis פלגית שיחנית

   AM         שנתי- עשבוני רב גידול לחים ומופרים-בתי     Paspalum distichum טורי- פספלון דו

           R שנתי-חד גידול לחים-בתי Campanula retrorsa פעמונית משוננת

 1           עץ נטע אדם Carya illinoinensis פקאן 

             שנתי-חד בתה Papaver umbonatum פרג אגסי

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי     Pulicaria dysenterica פרעושית משלשלת

             תישנ-חד גידול לחים-בתי     Pulicaria arabica פרעושית ערבית

             שנתי-חד צומח עשבוני Linum corymbulosum פשתת המכבד

 AM 1         שיח נטע אדם Opuntia ficus-indica צבר מצוי

             שיח תיכוני-חורש ויער ים Anagyris foetida צחנן מבאיש

             שנתי-חד בדותשטחים מעובדים, אדמות כ Bupleurum subovatum שור חרוזה-צלע

             שיח בתה Capparis spinosa צלף קוצני

   AS         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Raphanus sativus צנון תרבותי

             שנתי-חד שטחים מעובדים, אדמות כבדות Exoacantha heterophylla צנינה קוצנית

             שנתי-חד בתה Astragalus hamosus קדד האנקולים

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Tribulus terrestris קוטב מצוי

             שנתי-חד גידול מופרים-צומח עשבוני, בתי Carthamus tenuis קורטם דק

 1           עץ נטע אדם   קזוארינה ב.מ.

             תישנ-חד בתה Anthemis bornmuelleri קחוון הגליל

             שנתי-חד צומח עשבוני Anthemis pseudocotula קחוון מצוי

       RP ES 1 שנתי-חד צומח עשבוני, אדמות כבדות Anthemis parvifolia עלים-קחוון קטן

             שיח תיכוני-חורש ויער ים Calycotome villosa קידה שעירה

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Conyza albida קייצת מלבינה

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Conyza bonariensis קייצת מסולסלת

   AM         שנתי-חד שטחים מעובדים Conyza canadensis קייצת קנדית

             שנתי- עשבוני רב צומח עשבוני Echinops adenocaulos קיפודן מצוי

   AS         שיח גידול לחים ומופרים-בתי Ricinus communis יון מצויקיק

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Phragmites australis קנה מצוי

         ES   שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים, אדמות כבדות Cynara syriaca קנרס סורי

             שנתי-חד גידול מופרים-עשבוני, בתי צומח Carduus argentatus קרדה מכסיפה

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Portulaca oleracea רגלת הגינה

 AS 1         שיח נטע אדם Rosmarinus officinalis רוזמרין רפואי

             שנתי- עשבוני רב גידול מופרים-בתי Conium maculatum רוש עקוד

 AS 1         עץ נטע אדם Punica granatum צוירימון מ

             שנתי-חד צומח עשבוני Reseda alba רכפה לבנה

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Ononis pubescens שברק דביק

             שנתי-חד צומח עשבוני, אדמות כבדות Ononis mitissima שברק מלבין

             שנתי-חד צומח עשבוני, אדמות כבדות Ononis alopecuroides שברק משובל

             שנתי-חד צומח עשבוני, אדמות כבדות Ononis serrata שברק משונן

             שנתי-חד בתה Ononis mollis שברק נטוי
             שנתי-חד צומח עשבוני Ononis sicula שברק סיצילי

             שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים, אדמות כבדות Ononis spinosa שברק קוצני

             שנתי-חד צומח עשבוני Ononis viscosa פרח-שברק קצר

     1       גיאופיט צומח עשבוני Allium ampeloprasum שום גבוה

             גיאופיט צומח עשבוני Allium pallens שום לבנבן

     RP     1 שיח גידול לחים-בתי Glycyrrhiza glabra שוש קירח

             שנתי-חד גידול מופרים-בתי Coronopus squamatus שחליל שרוע

             שנתי-חד שטחים מעובדים Avena barbata שועל מתפרקת-שיבולת

             שנתי-חד צומח עשבוני Avena sterilis שועל נפוצה-שיבולת

   AS         שנתי-חד שטחים מעובדים Avena sativa שועל תרבותית-יבולתש

     1       שיח גידול לחים-בתי Vitex agnus-castus אברהם מצוי-שיח

   AU         עץ גידול מופרים-בתי Acacia saligna שיטה כחלחלה

 AM 1         עץ נטע אדם     Acacia farnesiana שיטת המשוכות

       RP   1 שנתי- עשבוני רב שטחים מעובדים Phlomis pungens להבית הגלגלש

             שנתי-חד צומח עשבוני Erucaria hispanica שלח ספרדי

             שנתי-חד צומח עשבוני Cephalaria joppensis שלמון יפואי

   AM         שנתי-חד גידול מופרים-בתי     Trianthema portulacastrum שלשי רגלני

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Lythrum salicaria שנית גדולה

             שנתי- עשבוני רב גידול לחים-בתי Lythrum junceum שנית מתפתלת

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Lythrum tribracteatum שיניים-שנית שוות

             שנתי-חד גידול לחים-בתי Hordeum geniculatum שעורה נימית
   AS         שנתי-חד גידול מופרים-בתי Hordeum vulgare שעורה תרבותית

             שנתי-חד צומח עשבוני Hordeum glaucum שעורת העכבר

             שנתי-חד צומח עשבוני Hordeum spontaneum שעורת התבור

             שנתי-חד צומח עשבוני Vulpia myuros שעלב מצוי

 1   1       עץ נטע אדם Amygdalus communis שקד מצוי

             מטפס תיכוני-חורש ויער ים Ephedra foeminea שרביטן מצוי

             שנתי-חד גידול לחים ומופרים-בתי Helmintotheca echioides תולענית דוקרנית

 1           עץ נטע אדם Morus alba בןתות ל

   AS         שנתי-חד שטחים מעובדים Trifolium alexandrinum תלתן אלכסנדרוני

               צומח עשבוני   תלתן ב.מ

             שנתי-חד צומח עשבוני Trifolium purpureum תלתן הארגמן
             שנתי-חד ניצומח עשבו Trifolium campestre תלתן חקלאי

             שנתי-חד גידול עשירים בחנקן, מעזבות-בתי Trifolium tomentosum תלתן לביד
             שנתי-חד צומח עשבוני, אדמות כבדות Trifolium lappaceum תלתן קיפודני

 1   1       עץ נטע אדם Phoenix dactylifera תמר מצוי
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  .ההידרואקולוגי מפורט של התחנות שנדגמו בסקרתיאור ': בנספח 

  ערוץ הקישון .א

שש תחנות מייצגות נבחרו במקטעים לאורך ערוצו המרכזי של הקישון. מעלה הקישון מאופיין 

 נתונימ ).QRבאיכות מים נמוכה בשל ביוב גולמי שמקורו מעבר לקו הירוק (מיוצג על ידי המקטע 

) עולה כי ריכוז החומר האורגאני הזמין 2010; דרור, 2008זס"ק ודרור, תחנה זו (הניטור של 

וריכוז האמוניה הכללית למעלה  ,מג"ל (בסדר גודל יותר גבוה מאשר תקן ענבר) 50-(צח"ב) גבוה מ

ה נמצאו שלושה במקטע ז ,רק מינים עמידים לזיהום שורדים. ואכן ,מג"ל. באיכות מים זו 100-מ

), זחלים של כולכית הבית .Chironomus spירונומוס (זחלי ימשושים מהסוג כ :טקסונים בלבד

)Culex sp.) וזחלים של חיפושיות ממשפחת חובבות המים (Hydrophilidaeללו). כל המינים ה 

גם כשריכוזו נמוך (סיפון נשימה ליתושים  ,מצוידים באמצעים מיוחדים לקליטת חמצן מומס

בדרך כלל מוטים  ,ק"מ במורד לתחנה זו 1.5-ולזחלי החיפושיות והמוגלובין בזחלי הימשושים). כ

מדי . מורד מנקודת התפיסהכשני ק"מ בלאורך אפיק הקישון יבש אז ו און,- רםמי הנחל למאגר 

קטע הבמורד פעם, כאשר המים אינם נתפסים, ממשיכה זרימת הביוב הגולמי במורד הקישון. 

(ראה  ניקוז שדותאון ו-מאגר רםתהום גבוהים, יחד עם חלחול ארטזי מחודרים לאפיק מי  ,היבש

מפלס מי התהום, היוצרים מופע מים מקוטע ובלתי סדיר (מורטב ומתייבש בהתאם ל ,)8טבלה 

 Lמקטעים אלו (קישון  מייצגות) 3, 2(דיגום שתי תחנות  משטר ההשקיה).הלחץ הארטזי במאגר ו

של אצות חוטיות בגוף והתפתחות  פיינים בתשתית בוצית, מים עומדים). המקטעים מאוKוקישון 

נמצאו בשני מקטעים אלו רק טקסונים המסוגלים  ,המים. בשל העובדה שמקור המים אינו קבוע

וכן חלזונות ריאה מהמין  ,לאכלס את הנחל במהירות (בריומאים, ימשושים, יתושים ופשפשאים)

ת המים לשרוד תקופות יובש ממושכות בתרדמה. מליחו שיכולים) Haitia acutaבועית חדה (

הגבוהה תרמה אף היא לעושר הטקסונים הנמוך, כך שהאסופות המייצגות את שני המקטעים 

  ראויים לציון באופן מיוחד. נחשבות כעמידות להפרעות, ללא מינים ללוה

נחל רימונים ונחל מיסקע).  מי יובליו:גם  יםכוללשמימיו לקישון נחל עוז ( מתנקז ,בהמשך

מפגש האפיקים. המקטע מאופיין בזרימה קלה על תשתית י במורד ) מצוJהמקטע שנדגם (קישון 

 אבנים קטנות כבית גידול ייחודי. בוצית וסבך של קנה באפיק. הדיגום כלל גם זרימה על גבי

ארבעה טקסונים של חסרי חוליות בלבד: חלזונות בועית חדה, פשפשים מהסוג במקטע זה נמצאו 

). למרות עושר המינים .Hydroptila spי שעיר כנף (חותרן, נימפות של שפירית כחולה, וזחל

שנמצאו רק במקטע קצר בתחנה  ,ראוי לציין את שעירי הכנף הנחשבים כרגישים לזיהום ,הנמוך

  קור לזחלים הנסחפים במורד הזרם).זו ובנחל עוז עצמו (המהווה מ

עלה מ י) ממוקמים במורד למאגרFוקישון  Sהמקטעים הבאים באפיק הקישון (קישון 

. המקטעים ב.מ.) 11-א.מ. ו 11נחל דורך ותעלות  –הקישון, ובמורד לשפך נחל הקייני (ויובליו 

תשתית רכה, עומדים זרימה איטית ("מים מתחלפים") ו: K-ו Lם למקטעים יהללו דומים באופי

 ) וטמפ'µS 4000-וכן אשלים בגדות ובתוך האפיק. המליחות גבוהה (כ ,של קנה מצוי ועבקנה שכיח

הרכב חברת חסרי החוליות היה מבוסס רובו ככולו על  ,מ"צ). בהתאם 25(מעל גבוהה המים 

מינים עמידים לתנאים המלווים התייבשות (תנודות בריכוז חמצן, ריכוז יונים גבוה, טמפ' מים 

גבוהה): פשפשאים (אלפי פרטים), ימשושים, חלזונות בועית חדה וזחלי כולכית הבית. בנוסף 

נימפות של שפריריות הניזונות מטרף אשר היה זמין בכמויות גדולות באתר. עיקר נמצאו גם 
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ההבדל בין מקטעים אלו לקודמים הוא ככל הנראה במקור מים קבוע יותר ותנאים יותר יציבים. 

   .אסופות שאינן בעלות ייחודיות גבוהה לשימורעם זאת, עדיין מדובר ב

  יובלי הקישון .ב

מקור להוציא המקטע התחתון.  ,האפיק היה יבש במועד הסקרמרבית  ):Bנחל עוז (מקטע  •

חלחול מהשדות ונגר עילי קרקעי, -יקוז שדות תתנ ,מי תהום גבוהיםהמים הוא שילוב של 

. התחנה שנבחרה אופיינה באפיק צר, קרקעית בוצית )8(ראה טבלה  ממאגרי גבעת עוזארטזי 

ם (גרגר נחלים, סוף מצוי) שהאט את וזרימה איטית. האפיק היה מכוסה במרביתו בצומח מי

 13הזרימה והוסיף למורכבות המבנית. חברת חסרי החוליות בתחנה זו הייתה עשירה (

 10טקסונים) ומגוונת יחסית לתחנות באפיק הקישון. גם בתחנה זו שלטו חרקי המים (

בהם שלושה סוגים מסדרת הבריומאים (שתי משפחות), ושלושה סוגים משתי  ,טקסונים)

נמצאו חלזונות בועית חדה,  ,משפחות של חיפושיות מים (חובבות מים ושחייניות). כמו כן

זחלי שעירי כנף אשר ו ),שהיו נפוצים גם ביתר התחנות(אים זחלי ימשושים ונימפות פשפש

). זחלים אלו ניזונים מאצות ישיבות וזקוקים למצע קשה 4תמונה נמצאו על גבי אבן בזרימה (

אך בסקר הנוכחי  ,מדובר במינים שאינם נדירים בקנה מידה ארצי ,. כלליתעל מנת להתקיים

ולתרום למאגר  ,הם עשויים לשמש מקור לאכלוס בתי גידול אקוואטיים נוספים בסביבה

זחלי שעיר הכנף שנמצאו בחיבור נחל עוז לקישון. מעבר  ,כך למשל .המינים הכללי באזור

נחלים ומשלימי גלגול של אילניות. אין לשלול  לכך, המקטע היה עשיר בראשנים של צפרדע

 אפשרות כי בתקופת החורף ניתן למצוא אף קרפדות. מומלץ להתייחס למקטע זה כבעל

  .חשיבות גבוהה לשימור ללא התערבות

  
  ), נחל עוז. (צילום: ירון הרשקוביץ)  sp.Hydroptila: זחלי שעירי כנף (4תמונה 
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עין מקורו בנביעת , ותייבש במורדשמ מ' 50-מקטע מקיים מים קצר של כ ):Aמיסקע (נחל  •

 .)8(ראה טבלה  ביוב מוסמוסומשל זלפה  בורות ספיגהחלחול ביוב מב המעורבת, קטין

טקסונים של חסרי חוליות  15האפיק הרטוב מגוון ועשיר בצומח הידרופילי ואצות חוטיות. 

בהם ארבעה טקסונים המוגדרים כרגישים  ,תחנות הסקר) תועדו בתחנה זו (העשירה מבין

(שני סוגי בריומאים וזחלי שפריריות ושפיריות). הקבוצה הדומיננטית ביותר הייתה 

נמצאו  ,טקסונים כל אחד). כמו כן 3סוגים), אחריהם הזבובאים והחיפושיות ( 4הפשפשאים (

דובר במינים ייחודיים לנחלי חלזונות רבים מהסוג בועית חדה. בדומה לנחל עוז, אין מ

ישראל, אך בקנה מידה אזורי ובמיוחד במערכת הקישון שברובה יבשה בחודשי הקיץ או 

מזוהמת בשפכים, מדובר באתר מפלט למינים אקוואטיים רבים הזקוקים לאתר רבייה 

נמצאו ראשנים רבים של צפרדע נחלים ואילניות, כך שהמקום משמש  ,ואכלוס. מעבר לכך

לפיכך מומלץ בסכנת הכחדה ומוגנים על פי חוק. בייה גם למיני דוחיים המוגדרים כאתר ר

 .חשיבות גבוהה לשימור ללא התערבות להתייחס למקטע זה כבעל

ני מאופיין במקטעים שחלקם יבשים וחלקם מחזיקים מים יאפיק נחל הקי ני:ינחל הקי •

ארטזי חלחול ו ומעיינותיו,ורך נחל דמי  רקעי של שדות,ק-תתיקוז נב ,עיינות קיניבשמקורם 

). C ,D ,E. התחנה שנבחרה מייצגת שלושה מקטעים דומים באופיים (ממאגרי היוגב א', ב'

מקור המים הבלתי יציב מאפשר את קיומם של מינים המסוגלים  ,בדומה לאפיק הקישון

או להגר כבוגרים עם תחילת  ,להתמודד עם אירועי התייבשות (כמו חלזונות הבועית)

התייבשות (ימשושים, יתושים וחיפושיות). בתחנה שנדגמה נמצאו אלפי זחלים של יתושים ה

עדר טורפים יעילים כמו דגים (מקור מים בלתי יציב) יוזאת בשל ה ,(לא הוגדרו לרמת המין)

עדרם של מיני חרקים אחרים כמו יאו זחלי שפיראים. המליחות הגבוהה תרמה אף היא לה

כללית, מדובר במערכת נמצאו ערכי טבע ראויים לשימור.  עד הסקר לאהבריומאים. נכון למו

ואיכותי, כמו אם יוקצו לנחל מים ממקור קבוע  מופרת אך בעלת פוטנציאל לשיקוםנחל 

 .שחרור מי מעיינות מעלה נחל דורך ומי עין עדעד

יעה נב). התעלה ניזונה מ65יש הסרגל (תעלה הנמצאת בצדו הצפוני של כב א.מ.: 12תעלה  •

קרקעי, אליו -מקור המים בפתח צינור ניקוז תת). 5תמונה קבועה של מים צלולים (

מ'  500-המים נתפסים כ. ממאגרי מגידוארטזי חלחול ו עין ידידיהמתווספים ככל הנראה מי 

ים להשקיה. התעלה עצמה מכוסה שמשומלפני כניסתם לנחל הקייני,  ,במורד התעלה

 12בדיגום בסך הכול נמצאו ים) ומאופיינת בזרימה איטית. לחלוטין בצומח מים (גרגר נחל

טקסונים של חסרי חוליות, רובם ככולם מתקיימים גם ביתר נחלי האזור, למעט מין אחד: 

 Melanopsisבו נמצאו חלזונות מהמין שחריר חלק (שבסקר הנוכחי  ימקטע זה הינו היחיד

buccinoideaומה של אוכלוסייה שרידית זו, ). מקור המים הקבוע והאיכותי מאפשר קי

שככל הנראה הייתה נפוצה בעבר באזור ונכחדה כתוצאה מזיהום והתייבשות. אוכלוסייה 

מדובר והיות ). 2005גזית וחובריו, ני (ייציבה של שחריר נחלים מתקיימת גם במעלה נחל הקי

במקור מים  בנחל מסדר ראשון (ללא אגן היקוות) וללא סכנה להצפות, ובשל העובדה שמדובר

טבעי ויציב התומך במין נדיר של חילזון מים מתוקים המהווה ערך טבע מוגן (אכרזת ערכי 

  .כבעל חשיבות גבוהה לשימור וללא התערבותטבע מוגנים), מומלץ להתייחס למקטע זה 
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  א.מ. (צילום: ירון הרשקוביץ) 12נביעת מים צלולים בתעלה  :5תמונה 

  

מ',  2נחל עדשים זורם במופע מקוטע בין שדות חקלאיים. רוחב האפיק מעל נחל עדשים:  •

והוא מאופיין בצמחייה כתמית של קנה צפוף בגדות, ודליל יותר באפיק הנחל. הנקודה 

ניקוז זה מתווסף פעיל המנקז מים מהשדות הסמוכים. שנבחרה ממוקמת בסמוך לנת"ק 

ביוב תעלת וולטקס, המזרימה ו נחל גדעוןמקורם מש ,עלהמים באיכות ירודה המגיעים מהמל

ארטזי של מי חלחול , יחד עם במקרים של תקלהעפולה ביוב גולמי מתחנת השאיבה של 

. מקור מים זה מסביר את איכות המים 'שריד או 'מהמאגרים: בלפוריה, מזרע בקולחין 

המים עכורים, בגוון ירקרק, מג"ל חמצן מומס), וכן את העובדה ש µS ,1.64 4500- הירודה (כ

מבחינה ביולוגית, מדובר ). 6תמונה התשתית היא בוצה שחורה  ובאוויר ריח חזק של ביוב (

בנחל עני במיוחד, עם מיעוט מינים המתאימים לתנאי בית גידול ירודים: זחל של אסטרטיון 

ים, וגלמי ) הנושם בעזרת סיפון היוצא אל מעל לפני המStratiomyidae-(זבוב ממשפחת ה

במורד, בסמוך למאגר מעלה הקישון, פוגשים  ימשושים המצויים אף הם בשפיעות נמוכה.

נבחרה תחנת דיגום נוספת, שמצבה רע עוד יותר  שם ,נחלי עדשים וגדעון בתעלת מערב עפולה

מזה של תחנת הדיגום במעלה נחל עדשים. באזור זה האפיק מתרחב ומעמיק, המים עומדים 

רוק וריח של ביוב. התשתית רכה ומושקעים בה בוצה שחורה טובענית וחומר ובעלי גוון י

הביוב שאריות המוזרמות מה), על פני המים צפות 7תמונה אורגאני נרקב בכמויות גדולות (

ממאגר מעלה הקישון. צמחיית הגדות מפותחת וכוללת  הגולמי, יחד עם נביעה ארטזית

מאפיינת דווקא בתי גידול לחים. המים מלוחים  אשלים וקנה, לצד צמחייה רודרלית שאינה

מג"ל). למרות מאמץ דיגום מוגדל, לא נמצאו כלל בעלי חיים בגוף  0.7ועניים ביותר בחמצן (

  השוואה לכל תחנת דיגום.בהמים. תחנה זו היא באיכות הנמוכה ביותר במסגרת הסקר, 
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. צמחייה הידרופילית, מים ירוקים ועכורים, תשתית בוצית. נחל עדשים בתחום הסקר  :6תמונה 

  (צילום: זוהר ינאי)
  

  
אתר הדיגום צפונית למאגר מעלה הקישון. התשתית הבוצית רכה מאוד ומאפשרת   :7תמונה 

הזרמת מים מהשדות אל אפיק הנחל. בנחל מים ירוקים ושאריות חומר אורגאני נרקב 
  (צילום: זוהר ינאי)צפות. 
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במורד לתחנות הדיגום, בסמוך למפגש נחל עדשים עם הקישון, צמחיית גדות עשירה וצפופה 

חוץ לתחום הסקר הנוכחי ולא שעשויה להצביע על שיפור פתאומי במצב האפיק. אזור זה מ

ובביוב  ,עפולהביוב תחנת השאיבה של כל עוד לא תטופל התקלה החוזרת ונשנית ב נדגם.

טעם אין ואיכות מי הנחל תישאר ירודה, , ירוני של עפולה הדולף אל מובל הניקוזהע

בניסיונות לשמרו. יחד עם זאת, אם תיפתר בעיית איכות המים, וגדות הנחל תישארנה 

הטרוגניות ובלתי מופרות (לרבות השארת הצמחייה הטבעית), אזי אפשר יהיה לתכנן שיקום 

תקם במהרה בזכות מקורות אכלוס מנחלי הסביבה לאפיק זה. חברת החרקים בנחל תש

  . לטפל באיכות מי הנחל ולהשקיע בשיקומו(למשל, נחל גדעון). על כן, מומלץ 

ערוץ לניקוז מים בין משמש כיום כנחל גדעון, ש במורדתחנת דיגום אחת מוקמה  נחל גדעון: •

רוץ זורם ברצף עמורד הה, בעיקר כתוצאה מהשקיית השדות, . סביבת הערוץ לחגד"ששדות 

הוטה נחל גדעון מעלה ערוץ . נחל עדשיםכמעט לכל אורכו, ומתייבש רק לפני המפגש עם 

מורד . הזרימה במאפיקו המקורי אל נחל עדשים סמוך לשמורת בלפוריה, ונותק ממורד הנחל

היא זרימה איטית של מים בצבע חום בערוץ צר ורדוד על פני תשתית  בקטע שנדגם נחל גדעון

של זרימה על גבי אבנים (ריפל) ובריכה. האפיק ללא צמחיית גדות, הם גידול ה. בתי בוצית

בה למעט כמה דגניים. תנאי בית הגידול אינם מיטביים בתחנה זו, אך הם טובים בהר

תעלת מערב עפולה). תנאים אלה מסבירים ו נחל עדשים :מהנתונים שנמדדו בסביבה (למשל

חוליות, וכן נוכחות של שפיראים בוגרים ושל צפרדעי נחלים. עושר מינים גבוה למדי של חסרי 

בעלי החיים מאכלסים את אפיק נחל גדעון ככל הנראה בעיקר מחוסר ברירה: התנאים אינם 

תחנת איכותיים במיוחד, אך לנוכח האלטרנטיבות זוהי האפשרות הטובה ביותר בנמצא. 

חוץ לגבולות הסקר, אך בעל חשיבות הוא מעיין שנמצא מש ,עין טרבנתדיגום נוספת מוקמה ב

שכן מימיו מזינים את נחל גדעון. בעוד שהמעיין עצמו מזין בריכה יחסית גדולה, המים 

שמגיעים לנחל גדעון מקורם בנביעה קטנה יותר הסמוכה לעין טרבנת, וזו התחנה שנדגמה. 

. הנביעה מצוי צברשיחי מדובר בנביעה עילית הפורצת בין צמחייה המבוססת בעיקר על 

תורכי, ומימיה זורמים תחתיו ועל גבי מעבר אירי אל רכבת העמק הממוקמת בסמוך לגשר 

ייתכן כי מדי פעם מגיעה אליו יבש, אך נחל גדעון אפיק  –. במעלה למעיין גדעוןמורד נחל 

. מי עם נחל עדשים, וחלחול ארטזי ממאגר מזרע ב' תעלת וולטקסמפגש שפכים מגלישה של 

), ככל הנראה בהשפעת מלחים בקרקע. המים עשירים בחמצן µS 4000-חים (כהנביעה מלו

מג"ל), כתוצאה מפעילות מוגברת של צמחיית מים בשעות היום ומזרימה בינונית של  10.38(

המים. אסופת חסרי החוליות מורכבת בעיקר מסרטנים ירודים ומנימפות של פשפשים. כמו 

), המאכלסים מים נקיים בזרימה המאפשרת Simuliidaeנמצאו במים זחלי ישחורים ( ,כן

להם להיצמד למצע קשה ולסנן את מזונם מהמים. אסופה זו מאפיינת בעיקרה בתי גידול 

המתייבשים לסירוגין. המעיין ממוקם בתחום עבודות התשתית המתכוננות של תוואי רכבת 

לוס נחלי הסביבה. העמק. החרקים והצפרדעים בתוואי נחל גדעון עשויים לשמש כמקור לאכ

נראה כי בשל המיקום הבעייתי וההפרה הבוטה של מהלך הנחל הטבעי (הפיכתו לנקז 

. יחד עם זאת, אינו בעל ייחודיות גבוהה לשימורבשדות), כבר נחרץ גורלו האקולוגי והוא 

 מים על ידי עבודות התשתית, כבעלייימומלץ להתייחס לעין טרבנת ולאזור הסמוך המאו

 .הה לשימורחשיבות גבו

העירונית של ביוב של מערכת הגלישות שבה זורמות תעלה מלאכותית  תעלת מערב עפולה: •
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של ניקוז  קרקעי ועילי,- ניקוז חקלאי תת ,גבוהיםמי תהום יחד עם  ,מערכת הניקוז לאעפולה 

תעלה ה. )8(טבלה  מעלה הקישון יממאגרארטזי חלחול גם  –ובמורד התעלה  ,מחנה עמוס

. הזרימה בתעלה אינה רציפה, ותחנות אחד מארבעת המקטעים הבוטאנייםבכל נדגמה 

התעלה מוזנת לכל אורכה מניקוז בשל היות בהם היו מים. שהדיגום מייצגות מקטעים שונים 

ריכוזי זרחות וחנקות גבוהים  המים מכיליםקרוב לוודאי ם, ישמקורו בשדות החקלאי

גלישות מזרים העפולה הניקוז של ממובל ביציאה נדגם  A מקטעהפוגעים באיכות המים. 

והמים בתחנה דומים למדי לביוב עירוני. כשני מטרים  עירוניים אל מערכת הניקוז,פכים ש

חוסמת את הערוץ, ובמורד הצמחיית נחל צפופה (בעיקר קנה) גדלה במורד ליציאת המובל 

על פני תשתית  לכתם הצמחייה הזרימה נפסקת. הצמחייה יוצרת בית גידול בריכתי ורדוד

ריח ביוב. במים נמצאו, כצפוי, רק מיעוט של מדיפים בוצית טובענית. המים עכורים ביותר ו

נמצאו  ,זחלי ימשושים ממינים שונים, המצביעים על מים עומדים באיכות ירודה. כמו כן

לא במים דגי גמבוזיה, ששוחררו בתעלה, קרוב לוודאי, על מנת להילחם בזחלי יתושים. 

וליות . האכלוס בגמבוזיות פוגע בנוכחות חסרי חאחרים חסרי חוליותבמים  נמצאו

 Bמקטע לא יעזור, הואיל ותנאי המים ירודים ביותר. הדגים  אקוואטיים אחרים, אך סילוק

תעלה לאפיק רחב יותר, הנפתחת  . במקטע זה65לכביש  התעלה, ממערבבמורד נדגם 

 8-ודה אחת נפער חלון בקנה ונוצר מקטע של כהמאופיין בקנה צפוף שחוסם את האפיק. בנק

מטרים ללא צמחייה. המים רדודים ועכורים, התשתית בוצית והגדות מוסדרות בשיפוע ברור 

, מהמטעים הסמוכיםעילי ז וקיים גם מנמגיע). המים 8תמונה מכוסה בבטון ( °45של 

ות וחומר אורגאני . במים אצות חוטיות ועל פניהם אצ)8ומבצבוץ מי תהום גבוהים (טבלה 

א נמצאו חסרי רי. במים לים ולא מאפשר הזנתם בחמצן אטמוספנרקב צפוף שחונק את המ

) ועל מעט Ostracodaאסופה ענייה המבוססת בעיקר על צדפוניות ( :חוליות יוצאי דופן

ימשושים וזחלי אסטרטיון. ראויה לציון פעילות שפיראים בוגרים (שבעה מינים!) במקטע 

נצלים את מרחב התעופה מעל המים, אך ככל הנראה לא מוצאים אותם הולמים הפתוח, המ

גם נרשמו  זהלהטלת ביצים (כמעט ולא נראו שפיראים זכרים המגנים על טריטוריה). במקטע 

), ככל הנראה כתוצאה מהזרמה µS 15000ערכי מליחות גבוהים באופן קיצוני (כמעט 

ך למחנה עמוס, המים היו צלולים, אך מלוחים , בסמוCבמקטע נקודתית של ניקוז חקלאי. 

מג"ל). למעט צדפוניות, כל הטקסונים  1.8) ועניים בחמצן מומס (µS 17000ביותר (מעל 

 ,נמצאו בשפיעות נמוכה מאוד (זחלי זבובים ויתושים ממשפחות שונות), ולמרות העושר הרב

ה ששחו במים לא סייעו הם מעידים בעיקר על התנאים הירודים בבית הגידול. דגי גמבוזי

תעלת מערב עפולה מתייבשת  Dבהדברת זחלי היתושים, שכן אלה נמצאו במים. במקטע 

חלחול ארטזי ממאגרי מעלה הקישון, ואולי גם כמעט לחלוטין, אך מוזנת מחדש על ידי 

נחל עדשים. המים עכורים, ירוקים, מריחים כביוב (לא מן מזרימת מים במעלה ממפגש 

תעלת וולטקס). בגדות קנה צפוף שלא חוסם שמקורם בים כאן בעיקר שפכים הנמנע שזורמ

ס"מ).  65-מ') והמים בעומק בינוני (כ 3.5את הערוץ ומאפשר זרימה קלה. האפיק יחסית רחב (

). לא נמצאו צמחי מים למעט הקנה בגדות, ואסופת 9תמונה התשתית היא בוצה שחורה (

של צדפוניות, למרות הכפלת מאמץ הדיגום. זוהי  חסרי החוליות הסתכמה בפרטים בודדים

שיפור במצב המים המוזרמים בנחל, לצד הנחה לגדות הנחל  תחנה באיכות ירודה ביותר.

ליצירת שיפוע טבעי ומגוון המאופיין בצמחייה טבעית, עשויים לאושש פאונה עשירה 
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טנציאל שיקום טומנת בחובה פו Bואיכותית. פעילות השפיראים הבוגרים הענפה במקטע 

הליכה,  – פעילות פנאיאדיר לאזור כולו. תעלת מערב עפולה משמשת את תושבי המקום ל

אופניים, ובעלת פוטנציאל להפוך מתעלה מלאכותית העונה על צורכי ניקוז על  הורכיבריצה 

  .מומלץ לשקם ולשמר את מקטע הנחללמקטע נחל נעים.  –בלבד 

  
בתעלת מערב עפולה. צמחיית קנה צפופה בגדות, חלון  Bמראה אופייני של קטע   :8תמונה 

  שכבת אצות ירוקות. (צילום: זוהר ינאי)בהמים מכוסים ובצמחייה בעקבות נקז בטון, 
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תעלת מערב לנחל עדשים בין מפגש הבוצה שחורה בקרקעית תחנת הדיגום במורד   :9תמונה 
  ה. ברקע: מי התעלה העכורים. (צילום: זוהר ינאי)עפול

והידרוביולוגיים  ולל מקטעים בעלי מאפיינים נופייםנחל גלבוע ארוך למדי וכ נחל גלבוע: •

דומים. הנחל נדגם בחמש תחנות שונות. לכל אורכו זורם הנחל לסירוגין, כשהוא מוזן בעיקר 

מגן של מט"שים הממי קולחין שות גלימ מהשטחים החקלאיים שדרכם הוא עובר,נגר עילי מ

ירוק, - . המים אופיינו בצבע חום)8(טבלה  ממאגר נחל גלבועארטזי חלחול ומ ,אביטלו שאול

בעכירות בינונית ובזרימה איטית עד אפסית. כל תחנות הנחל מציגות מופע דומה של אפיק 

ולוגית, התחנות מ'), עם צמחיית קנה כתמית לכל אורכו. מבחינה לימנ 4.9-1.5רחב יחסית (

כולן סבלו מריכוזי חמצן נמוכים (למעט תחנת "המעגל" הממוקמת בלב שטחים חקלאיים, 

הרחק מכבישים ראשיים ומיישובים) ונהנו מערכי מליחות נמוכים (למעט התחנה הסמוכה 

). עושר הטקסונים בכל התחנות היה µS 17000, בה הרקיעה המליחות עד כדי 65לכביש 

טקסונים לתחנה, וללא טקסונים רגישים במיוחד.  8-4ום הסקר, עם ממוצע ביחס לתח

) וזחלי Ostracoda ,Cladoceraהטקסונים שנמצאו בנחל גלבוע היו לרוב סרטנים ירודים (

פאונה המאפיינת גופי מים שחווים התייבשויות  –) Culicidae ,Chironomidaeיתושים (

ם ריכוז חמצן נמוך. ככלל, נחל גלבוע סובל תכופות, מים בזרימה איטית, באיכות נמוכה וע

דית מהשטחים אוהזרמת מים ספור גדותה תמתנאים ירודים, בעיקר בעקבות כיסוח צמחיי

 .נחל באיכות ירודההמי החקלאיים. 

. )8(טבלה  תעלות מלאכותיות המשמשות בעיקר לניקוז הנגר החקלאי :11-ו 14תעלות  •

- בשורה מעניינת במיוחד, עם עושר טקסונים נמוך מבחינה ביולוגית תחנות אלה לא נושאות

ממוצע המתבסס בעיקר על כמויות קטנות של בעלי חיים המאפיינים בתי גידול זמניים 

הנוטים להתייבש באופן מחזורי ולהתאכלס מחדש (בועית חדה מתמודדת עם היובש, 

פחות שונות צדפוניות בוקעות מגופי קיימה הממתינים בקרקעית הנחל וזחלי יתושים ממש

ם: בריכה יש לציין את בריכת האשלי ם שהוטלו במים לאחר ההצפה מחדש).מגיעים מביצי

. הבריכה, בתעלה הטבעיתהמים  , אך מנותקת מזרימת11תעלה ב Bמקטע הממוקמת לצד 

חברת חסרי חוליות ענייה, אך בתשתית בוצית ובהמוקפת אשלים, מאופיינת בתנאים ירודים, 

דולות של ראשני קרפדה ואילנית וכן משלימי גלגול של קרפדה. הקרפדות נצפו בה כמויות ג

והאילניות הן מינים מוגנים (אכרזת ערכי טבע מוגנים) ורגישים, וייתכן שלבריכה זו תפקיד 

) באזור. לא מן הנמנע שבבריכה זו נעזרים metapopulationsחשוב בתחזוק אוכלוסיות העל (

 ימקטעבוש שלה (הפרטים לא ידועים בעת ביצוע הסקר). גם טריטונים, בהתאם למשטר היי

למאמצי  הראויאך תעלה, זרימת המים במ ת. בריכת האשלים מנותקבאיכות ירודה התעלות

  . מתמקיי יאבשל חברת הדוחיים שה שימור

  

  


