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         חוף הכרמל  

 
 לים מטביעה את הסמיכות. מ" ק4מ ורוחבה המירבי " ק32 -אורכה כ . משתרעת בין הכרמל לים, חטיבת נוף צרה ומאורכת 

אך המעבר החד בין מדרונותיו התלולים של .  הצומח והחי בחוף הכרמל כמו בחופים אחרים בארץ, המסלע, חותמה המובהק על הנוף

 .מייחד את חוף הכרמל מכל קטעי החוף האחרים, השזור לאורכו ברכסי כורכר, הכרמל לבין מישור החוף

 
אולם קווי הנוף המובהקים הם . רדודים של נחלים המנקזים את הכרמל מערבההחטיבה חרוצה לרוחבה בערוצים מתונים ו 

 ).רכסי הכורכר והמרזבות שביניהם(דרום -אורכיים וכיוונם  הוא צפון

 
ידי תושבי ישובים כפריים המצויים בתחום הנסקר -מנוצלים לחקלאות על, שאינם צמודים לים, חלק ניכר מהשטחים המישוריים 

 .בסמוך לקו המים מצויים חופי רחצה מוסדרים.  ימינו-חלקן עתיקות ואחרות בנות, ברכסי הכורכר פעורות מחצבות.  או סמוך אליו
 . בין כביש למחצבה ובין בריכת דגים לחוף רחצה מתגלה חבל ארץ יפהפה, אך בין ישוב לשדה

 .  וובאתרי, במערכות האקולוגיות המתקיימות בו, בתכסיתו, חבל ארץ מגוון מאד בנופו
 .שרק חלקם כורח המציאות, חבל ארץ  המייצג טיפוסי נוף ההולכים ונעלמים בלחצי פיתוח

 . וחלקיו החשובים לשימור קטנים פי כמה, חבל ארץ זעיר בעל גבולות ארוכים יחסית

 
ו חשובים חשובים מאד א, סווגו בסקר זה כחשובים(הנוף והשטחים הפתוחים , אותם שטחים החשובים לשימור משאבי הטבע 

 . מן הראוי להגן אליהם מפני כל פעילות העלולה לפגוע במשאביהם) ביותר

 

 

 

 

 
   סקר משאבי טבע ונוף-שטחים פתוחים בחוף הכרמל 

 

 

 :מטרת הסקר
 .נוף ושטחים פתוחים, הגדרת השטחים החשובים לשימור טבע 

 

 תחום הסקר
 ,  קו החוף-במערב 
 , מרגלות הכרמל-במזרח 
 , הגישה לנוה ים  כביש-בצפון 

     .  כביש הגישה לדור-בדרום  

 

 מהלך העבודה
 .יחידות-חלוקת השטח ליחידות נוף ולתת.  1 
 .יחידה לפי רשימת קריטריונים-הגדרת ערכה הנופי של כל תת.  2 
 .חלוקת השטח ליחידות מיפוי לפי כיסוי הצומח.  3 
 .הגדרת יחידת הצומח בכל יחידת מיפוי.  4 
 . רישום נוכחות מינים- חתכי צומח הכנת.  5 
 ).השוואה ליחידות דומות במצב מיטבי(בדיקת מצבה היחסי של יחידת הצומח  .  6 
 . הגדרת חשיבותה של היחידה לשימור.  7 
  .היסטוריים, ארכאולוגיים, נופיים, גיאומורפולוגיים, זואולוגיים, בוטניים( מיפוי אתרים בעלי עניין .  8 
 .ומיפוי מינים נדיריםאיתור .  9 
 .חיים בתחום הסקר-איסוף נתונים על פעילות בעלי. 10 
 .ניתוח הנתונים. 11 
 .נוף ושטחים פתוחים, הפקת מפה של חשיבות השטח לשימור טבע. 12 



 שיטות  ומדדים
 

 ).ת ספרותראה רשימ (1988 -הליך ההערכתם של משאבי הטבע והנוף מבוסס על המודל שהוצג בעבודתו של גידליזון 

  

 יחידת נוף  לשימור נוף-תת/ המדדים להערכת חשיבותה של יחידת נוף
 

  חזותי-ערך נופי 
 

 .תכסית, מסלע,  מכלול צורות תבליט-גיוון נופי  .1

 .הרמוניה עם יחידות סמוכות וחשיבות היחידה להשלמת תמונת נוף רחבה יותר .2

 .איכות התצפית מהיחידה לסביבה .3

 .ייחודיים או מרשימים, ם מיוחדיםקיומם של מרכיבים נופיי .4

 .של תשתיות ומפגעים בתוך היחידה או בשוליה)  קיומם-אי(קיומם  .5

 

  מידת החשיפה החזותית
 
   .יישובים, רכבת, כבישים ארציים, אתרי ביקור, מסלולי טיול:  מידת השמוש הויזואלי בנוף היחידה ממוקדי תצפית שונים.  1
 .יחידההמרחק של מוקדי התצפית מה.  2
 . שיעור התחום הנצפה של היחידה ממוקדי התצפית.  3

 

 

 )בדרך כלל יחידת הצומח(המדדים להערכת משאבי הטבע 
 

את המערכת האקולוגית בשטח ונותנת ביטוי , בדרך כלל, מייצגת)  הרכב הצומח ותצורת הצומח, חברת הצומח(יחידת הצומח   

משאב הטבע העיקרי לצורך הערכת , לפיכך.  ופעילות אדם בעבר ובהוה) מרחק מהים, פנות, טופוגרפיה, מסלע(לגורמים הפיסיים  

בתחום הסמוך לקו המים קיימים שטחים בהם כיסוי הצומח העילאי הוא מועט או .  הוא יחידת הצומח, מבחינתינו, יחידות המיפוי

 .ך גם בתחום גופי מים ובריכותכ. חיים-בשטחים אלה ההערכה נעשתה  על פי מצאי ופעילות בעלי, כלל אינו קיים

 
 .נדירות בחופי הארץ.  1
 .נדירות בתחום הסקר.  2
 .מידת הייצוג של בית הגידול.  3
 ).בהשוואה למיגוון האופייני לטיפוס יחידת הצומח(מיגוון מינים יחסי .  4
 ).מיגוון גומחות, כתמיות, חיגור(מורכבות וגיוון של בית הגידול .  5
 .מידת היות היחידה מובדלת ובולטת בסביבתה בהרכב מיניה ובמיקומה -ייחודיות .  6
 ויחסי הגומלין של היחידה ,  חשיבות מיקומה של היחידה ברצף בתי הגידול לאורך גרדיאנט אקולוגי-חשיבות המיקום .  7

      .עם יחידות סמוכות   
 .נוכחות מינים נדירים ומוגנים.  8
 ).ייצוגיות, נדירות, מיגוון (חיים-נוכחות ופעילות בעלי.  9

 

 

 
, נוצר כאן פסיפס של יחידות שונות רובן קטנות בשטחן. הגיוון והמורכבות של איזור הסקר הם בעלי עניין וחשיבות לשימור 

יש להקיפם בחייץ ולהתייחס אליו , לכן אין די בשמירה על שטחים שערכיות משאבי הטבע בהם גבוהה.  ובעלות גבול ארוך  יחסית

 מטר שהוגדר 100בחייץ של , בסקר זה היקפנו רק את השטחים שערכיות משאבי הטבע בהם גבוהה ביותר.  כאל שטח חשוב לשימור 

 ).גם אם ערכיות משאבי הטבע בתוכו היא נמוכה יותר(כחשוב לשימור 
 .אתרים נקודתיים בעלי ערכיות גבוהה מעלים אף הם את חשיבותו של שטח לשימור

של החשיבות לשימור משאבי הטבע והחשיבות ) ראה טבלה(ידי צרוף מוצהר - שטח לשימור טבע ונוף נקבעה עלחשיבות  יחידת

 .לשימור נוף

 



 

 
 חשיבות לשימור טבע ונוף  

  
 טבלת צירופים מוצהרים

 

  טבע      
        

גבוהה 

 ביותר
גבוהה 

 מאד
חשיבות  נמוכה בינונית גבוהה

 לשימור
 

גבוהה 

ביותר

 נ נמוכה נמוכה נמוכה וניתבינ גבוהה

גבוהה 

ביותר

גבוהה 

מאד

 ו בינונית נמוכה בינונית גבוהה

גבוהה 

ביותר

גבוהה 

מאד

 ף גבוהה בינונית גבוהה גבוהה

גבוהה 

ביותר

גבוהה 

מאד

  גבוהה מאד גבוהה גבוהה גבוהה מאד

גבוהה 

 ביותר
גבוהה 

 ביותר
  גבוהה ביותר גבוהה מאד גבוהה מאד גבוהה מאד

 
 

 

 

 

 

 שטחים פתוחים
 

 

 .מפחית במידת מה מחשיבותו לשימור, מיקומו של שטח בסמוך מאד לתא שטח מבונה או מופר
 .חשובים לשימור כמרחבים פתוחים, חקלאיים ברובם,  לעומת זאת שטחים המרוחקים מאיזורים מבונים

בדרגה ( החייץ הורדנו את דרגת החשיבות לשימור בתחום. מחפורות, מבני משק,  מטר מסביב לישובים100בסקר זה הגדרנו חייץ של 

 ).      אחת
 העלינו את החשיבות - מטר 300בשטחים שחשיבותם לשימור טבע ונוף בינונית וריחוקם מאיזורים מבונים או מופרים עולה על 

 ).תוך הדגשה גרפית של מקור הדירוג(לשימור בדרגה אחת 
התייחסנו כאל אלמנטים הקוטעים ) כביש הגישה למושב הבונים, כביש הגישה לדור, 4 כביש, 2כביש (אל כבישים דומיננטיים בנוף 

 .את תחומי החייץ

 
  .הבונים ושמורת כורכר עתלית-שמורת דור: בתחום סקר זה מצויות שתי שמורות טבע מוכרזות

 .דור:  גן לאומי   
 . שיטה מלבינה-שמורת חורבת דרכמון :  שמורה מוצעת   
 .                                                         הבונים-דור : ת מוצעתשמורה ימי   

   כולל את השמורה הימית המוצעת וחזית החוף החולי בין : תחום הגנה על משאבי טבע ימיים   
  .הבונים לשפך נחל המערות     

    
 .)עליה בדרגה אחת(וג חשיבותם לשימור   מצבם הסטטוטורי של השמורות והגן הלאומי מהווה מימד נוסף בדיר



 
 

     הליך  הערכה-חוף  הכרמל   
 
 

 
 

  :1מפה   :5מפה   :6מפה 

  :8מפה 

סביב שטח '  מ100חייץ של 

  :9מפה   :3מפה 

  צרופים  מוצהריםטבלת  

  :10מפה 

  :11מפה   מרחק מפיתוח קיים  טבלת  צרופים  מוצהרים

  שמורות טבע וגן לאומי

  :4מפה   :2מפה 

 נדירות בחוף

מיגוון מינים 

ים מוגניםמינ

מורכבות וגיוון

מידת הייצוג של 
הגידול-בית

, מיגוון: ח "בע
ייצוגיות, נדירות

גיוון נופי  נדירות באזור

נדירות

הרמוניה
ניצפות

מיקום

מיפגעים

  :7מפה 
מינים   פעילות  צבי ים

  נדירים
  מסלע  אתרים

  ערכיות משאבי טבע

משאבי טבע בעלי חשיבות 
  גבוהה ביותר

ערכיות 
  יחידות נוף

חשיבות לשימור   משאבי 
  טבע  ואתרים

  חשיבות לשימור
  משאבי טבע ונוף

  ,חשיבות לשימור טבע
  נוף ושטחים פתוחים

  יחידות צומח יחידות נוף





 2מפה           יחידות נוף בתחום הסקר-יחידות הנוף  ותת

      
 

  דור-קטע  נוה ים  חוף הכרמל        

 
 
 
 ים-חוף נוה.  1
 
 

 .  תמנון-איים  ואי -שרידיו של רכס הכורכר המערבי יוצרים בחזיתו ארבעה חצאי, חוף חולי המתעקל מעט בצפונו 
 .יחידה מאופיינת ברצף חולות ובחיגור של יחידות צומח ובתי גידול  מקו המים עד החולות המיוצבים בגבול המרזבה

.    מטר8 - 2בעורף היחידה מתרוממות חוליות שגובהן  .  חשופה מצומח עילאי, חזית החוף מישורית או בעלת נטיה קלה מערבה

 .יעה רצועה של חולות מיוצבים בעלי כיסוי צמחי צפוף יחסיתמופ, מזרחה לחוליות, בצפון היחידה

 
 :גבולות
 . ים- כביש הגישה לחוף נוה-בצפון 
       .   גבעת התפר ברכס המערבי-בדרום 
 .ים ומלחת הבונים-בריכות נוה, ים- שדות נוה-במזרח 
 . הים-במערב 

 
 . חול ומעט מחשופי כורכר   :מסלע

 
 ,אגמונית הכדורים וסמר ימי, החולות המצוי-דידי/אגרופירון סמרני  :צומח

 .מלחית אשלגנית, טיון בשרני, קריתמון ימי  
 .ריכוזי חבצלת החוף וחלבלוב הים  

 
 .ים-קיבוץ נוה :ישובים

 
      .תל נאמי :אתרים ארכיאולוגיים

 

 
 . תל נאמיהגבול ביניהן הוא.   חוף נץ. 2ים    -חוף נוה. 1:  יחידות-היחידה מתחלקת לשתי תת

 

 

 ים-חוף נוה  1.1
 

בחלקו הצפוני קיים .   מטר8 -מגיעות ל , החוליות בעורפו גבוהות.  איים אך ביניהם הוא ישר למדי-קו החוף כולל חצאי 

 .חוף רחצה ומתקני נופש,  ים-קיבוץ נוה: פיתוח

 

 

 חוף נץ  1.2
 

וגבעת התפר . תל נאמי בצפון: איים-שהן חצאיקו החוף מתעקל ויוצר מפרץ רדוד ורחב המוגבל משני צדדיו בגבעות כורכר  

 . מטר3 - 2גובה החוליות העורפיות הוא .   נוצר תא שטח ויזואלי נפרד ובלתי מופר.  בדרום
 .שחפים ועופות מים אחרים, ברצועת החולות החשופה מצומח מתקיימת פעילות רבה של חופמאים

 

 



 חוף המפרצים. 2 
 

מגע דרמטי בין הים . מגוון מאד ועשיר בגומחות ייחודיות, מפורץ, בית היא קו חוף מפותלחזיתו המער, רכס הכורכר המערבי 

באחדים גם , במפרצים אחדים יש הרבדה של חול.  מערות  וקשתות, נקיקים, נקרות, טבלאות גידוד, צנירים, לרכס כולל מצוקים

 הצמידות לים והשפעת הרסס יוצרות חיגור ברור של יחידות .( beachrock)ריכוזי קונכיות ואילו בחלקם נוצרו לוחות של סלעי חוף 

 .צומח ובתי גידול

 
בגב הרכס . חלקם נמשכים כשקעים חוליים מזרחה אל ציר הרכס ואף מעבר לו, הוא מפולש במפרצים חוליים, הרכס אינו אחיד 

נות העורפיים מופיעים ריכוזי גיאופיטים במדרו.  איים-חלקן בולטות מערבה ויוצרות חצאי,  מטר14 - 7בולטות פסגות שגובהן 

 .הצובעים את השטח בשלל צבעים בעונת הפריחה
 .ניכרים שרידיהן של מחצבות עתיקות חלקן נרחבות ביותר, בעיקר במחציתו הדרומית, בקטעים שונים ברכס הכורכר

 
 :גבולות
 .   חוף נץ למרגלותיה של גבעת התפר-בצפון 
 . תל דור-בדרום 
 . זבה המערבית המר-במזרח 
 . הים-במערב 

 

 .חול מיוצב, חול מיוצב למחצה, ) beachrock) סלע חוף, חול, כורכר  :מסלע

 
 החולות המצוי-ידיד/ אגרופירון סמרני  :צומח

 פרק חופי-לפופית החולות ודו  
 פרנקניה שעירה ועדעד רותמי   

  קריתמון ימי  
 לוטוס מכסיף וצפורנית בשרנית  
 .  אלת מסטיק  ומתנן שעיר, קורנית מקורקפת, קוצניתבתות  סירה   
  גריגה של קידה שעירה ולוטם מרווני  
 עכנאי שרוע וחבלבל החוף          משטחי עדעד כחול  
  ריכוזי חבצלת החוף וחלבלוב ימי  
  כרכומים וגיאופיטים אחרים,מרבדי צבעונים  

 

 

 תל דור. 3
 

, איים, מתנשאת על מדרונותיה התלולים מעל חוף ים מפורץ,  רבי והגדולה שבהןהדרומית בגבעות של רכס הכורכר המע 

 .ואילו חלקה העליון של היחידה רמתי באופיו,  לכיוון מזרח וצפון המדרונות מתונים יותר.  טבלאות גידוד רחבות וריכוזי קונכיות
, ההלניסטית, הפרסית, הישראלית, ופות הכנעניתהיחידה כולה היא אתר ארכיאולוגי גדול הכולל  את שרידי הישוב דור מהתק

 .הצלבנית והממלוכית, הערבית הקדומה, הביזנטית, הרומית

 
 . הים-במערב .  בריכות נחשולים,   קיבוץ נחשולים-במזרח .   חוף דור-בדרום  . מפרץ נחשולים-בצפון  :גבולות

 
 .חול, אדמת תל, כורכר  :מסלע

 
  ,כרי אלת מסטיק, בתת עשבוניים, צומח רודרלי    :  המזרחייםבשטח הרמתי ובמדרונות  - צומח

    .ריכוזי עדעד כחול, קבוצות של אטד אירופי          
 .עדעד רותמי ופרנקניה שעירה, אוכם, טיון בשרני      :במחשופי הכורכר הפונים לים

  ףעכנאי שרוע וחבלבל החו, זרעית-לענה חד, מלוח קפח         :במחשופי החול
 .אגרופירון סמרני          

 



 חוף דור.  4
 

שני ,  הצפוני הצמוד לתל מימיו עמוקים יותר, עיקרו שני מפרצים חוליים, חוף חולי המשתרע מדרום לתל דור ולמרגלותיו 

רצועת .  בחופמי ותפת הם ארבעה איי כורכר התוחמים את היחידה במער, דור, שחפית. אי כורכרי-המפרצים מופרדים זה מזה בחצי

חוף הרחצה הוא אטרקטיבי ( חשופה ברובה מצומח ונטועה במתקנים של חוף רחצה , החולות בעורף המפרצים היא מישורית כמעט

 ).ביותר

 
 .מגרש החניה של חוף דור, כפרי הנופש של נחשולים ודור,  קיבוץ נחשולים-במזרח  . תל דור-בצפון  :גבולות

 . זהבדרום חורגת היחידה מגבול סקר  

 
 .האי ובונה את האיים- חול  ומעט כורכר הנחשף בחצי :מסלע

 
 

 המרזבה המערבית.  5
 

 
בחלקה הצפוני מתלכדת היחידה עם המרזבה התיכונה ושם ,  מטר400 - 200כ רוחבה "בדר, מאורכת  וצרה, יחידה מישורית 

ם רוחב היחידה לכדי עשרות מטרים בודדות  ורכסי מצטמצ, ממערב למושב הבונים ומצפון לנחשולים, בשתי נקודות.  רוחבה כפול

 .ריבוי חרסיות וקרבתו של הפן הביני יוצרים בשטח תנאי מלחה, ניקוז מוגבל.   הכורכר התיכון והמערבי כמעט נוגעים זה בזה
 .ל"ות ונחל מהר         היחידה חצוייה לרוחבה בערוציהם של נחל מער .חלק ניכר מהיחידה מנוצל לגידולי שדה ובריכות דגים

 
   הרכס התיכון ומצפון לרכס התיכון -במזרח .   כביש הגישה לדור-בדרום  .ים- כביש הגישה לנוה-בצפון   :גבולות

 .רכס הכורכר המערבי, ים- המגע עם חולות חוף נוה-במערב  .גבולה המזרחי הוא הרכס המזרחי         

 
 .אלוביום, חרסיות+ חול מיוצב , חרסיות  :מסלע

  
 .עכנאי שרוע וחבלבל החוף, סמר ימי, סבך קנה מצוי ואשל, צומח גדות, צמחי מלחה :צומח ותכסית

  .בריכות דגים, גידולי שדה
           

 .קיבוץ נחשולים :ישובים

 

 
 .ליםבריכות נחשו. 4.   מלחת הבונים.  3.   ים-בריכות נוה. 2.    ים-שדות נוה. 1:  יחידות-היחידה מתחלקת לארבע תת

 
 .ים-שטח של גידולי שדה בין נחל מערות לחצר נוה   -ים -   שדות נוה5.1

 
 .פעילות רבה של עופות מים, בשוליהן צומח גדות, עיקרו של השטח בריכות דגים  -ים -  בריכות נוה5.2

 
 .  ל צמחי מלחה וחולותמצמיח פסיפס ש, חלקה הצפוני חרסיתי בעיקרו, ים-מלחה מדרום לבריכות נוה   -  מלחת הבונים 5.3

  
חלק מהשטח מעובד .  הפסיפס כולל יותר צמחי חולות וחולות מיוצבים, חלקה הדרומי חולי עם חרסיות

 .עונתית 

 
היחידה מוגבלת מכל עבריה ברכסי כורכר הסוגרים על בריכות הדגים ועל שטח קטן של גידולי -תת   -  בריכות נחשולים 5.4

והגבעה מולה ברכס התיכון מנתקות כמעט את , ברכס המערבי,  נחשוליםגבעת בית הקברות של.  שדה

 .היחידה-גוש הבריכות הדרומי של נחשולים מתת



 
 

 הרכס התיכון. 6
 

הרכס מורכב משרשרת כיפות מעוגלות המתרוממות לגבהים .  רכס כורכר צר וארוך המפריד בין המרזבות התיכונה והמערבית 

חלקן עטורות , בשוליו המערביים חצובות בארות.  הרכס משתפל ונעלם,  הצפוני והדרומי,   בקצותיו. מטר  מעל פני הים14 - 8של 

 . בעצי תאנה ובסבך של קנה וסוף

 
 .  המרזבה המערבית-במערב .  המרזבה התיכונה-במזרח .   כביש הגישה לדור-בדרום . ים-  שדות נוה- בצפון  :גבולות

 
 . כורכר  :מסלע

 
 . סירה ואלת מסטיק, קורניתבתות    :צומח

          . ש"קורטם וח, בתות זקנן  
          . ריכוזי גיאופיטים

 ). נטע אדם(קבוצות קטנות של אורן ואקליפטוס 

 
 .חלק ממבני המשק של קיבוץ נחשולים :ישובים

 
 .קברי ארגז, דרך חצובה, בארות, מחצבות עתיקות :   שרידים  ארכיאולוגיים

 

 

 
  התיכונההמרזבה. 7
 

 
 .בצפונה מתמזגת עם המרזבה המערבית.  רצועה מישורית צרה בין רכסי הכורכר המזרחי והתיכון  

מצפון לערוץ .  מסילת הרכבת חוצה את היחידה לכל אורכה מצפון לדרום.  מעט מטעי זית וחממות, השטח מנוצל ברובו לגידולי שדה

 .ל הוכשר מסלול נחיתה למטוסים קלים"נחל מהר
 

 

 

 

 רכס הכורכר המזרחי. 8
 

 
מדרונותיו המזרחיים תלולים יותר , סימטרי-רצוף וא, רכס צר. רכס הכורכר המזרחי בין נחל אורן בצפון לנחל תנינים בדרום 

החל מהתקופה (ידי הכביש המהיר ובקטעים שונים לאורכו מצויות מחצבות מתקופות שונות -הרכס חצוי לכל אורכו על. מהמערביים

 ).ועד ימינוהפרסית 

 
  .בצפון ובדרום היחידה חורגת מתחום סקר זה.    המרזבה התיכונה-במערב ,   מישור חוף הכרמל-במזרח  :גבולות

  
 .   י"מעפ'  מ37 - 5    : רום

  
 .כורכר  :מסלע

 
  יער פארק של חרוב ואלת מסטיק  :צומח

 יער פארק של שיטה מלבינה  
 ופיזית בינוני וזית איר-חורש של בר  

   



 י"זית בינוני ואשחר א-גריגה של בר  
 לוטם מרווני וחלבלוב מגובשש, גריגה של קידה שעירה  
 כרי אלת מסטיק  
 עכנאי שרוע ומתנן שעיר, סירה קוצנית, בתות של קורנית מקורקפת  
 שנתיים-עשבוניים חד  
 אדם-יער נטע  

 
 .מושב שיתופי הבונים :ישובים

 
 .דרכמון, חורבת חדרים, אתר מדרום להבונים, כפרלט, צרפנד, ייך בוריקש : אתרים ארכיאולוגיים

 

 

 
 

 מישור חוף הכרמל  .9 
 
 

שוליו .  רצועה מישורית המשתרעת למרגלות המדרונות המערביים התלולים של הכרמל מערבה עד לרכס הכורכר המזרחי 

 . ף השכיח ביותר הוא מטעי בננותהענ, השטח כולו מעובד .     4המזרחיים חצויים מצפון לדרום בכביש 

 
 .בצפון ובדרום היחידה חורגת מתחום סקר זה.  הרכס המזרחי-במערב .   הכרמל-במזרח   :גבולות

 
 .ל ונחל דליה"נחל מהר, נחל מערות, נחל מזר, נחל הוד, נחל אורן  : אגני ניקוז

 
 .אלוביום   :מסלע

 
 .מאגרי מים וביוב, חממות, פלחה, כרם, מטע אבוקדו, פרדס,  מטע בננות :טיפוסי תכסית

   
 .הכפר הערבי פרדיס, צרופה ועין אילה, המושבים גבע כרמל, קיבוץ עין כרמל  : ישובים

 

 

 
 נחל המערות  .10

 

 
בתחום השטחים .    צירה הוא ערוץ הזרימה של נחל המערות החוצה את כל יחידות הנוף האחרות ממזרח למערב, רצועה צרה 

 . מישור חוף הכרמל נוכחותו של האפיק מוגבלתהחקלאיים של
 .שיחי אלת מסטיק וקורנית, צר ועמוק העטור בעצי חרוב, את הרכס המזרחי חוצה הנחל במעבר חצוב

הנחל . ים-צפיפות ומיגוון הצומח עולים בתחום בריכות נוה.  בעיקר קנה ואשל, מערבה לרכס מלווה הערוץ בכתמים של צומח גדות

 .האי הצפוני-ם החוף החולי בצמוד לחצינשפך לים בתחו
 .דרכי עפר ומסילת רכבת, 2כביש , 4את היחידה חוצים מצפון לדרום כביש 













  4 מפה                  יחידות הצומח בתחום הסקר
 

  יחידת צומח

 1 חשוף

 2 אגרופירון סמרני

 3 ידיד החולות המצוי

 4 אגמונית הכדורים

 5 מלחית אשלגנית

 6 לענה שיחנית

 7 רותם המדבר

 8 עכנאי שרוע וחבלבל החוף

 9 עכנאי שרוע ושמשון סגלגל

 10 קריתמון ימי

 11 פרנקניה שעירה

 12 מלוחית הרגלה

 13 עדעד הביצות

 14 טיון בשרני

 15 סמר ימי

 16 אגרופירון סמרני וסמר ימי, פסיפס של עכנאי שרוע

 17 אשל מרובע

 18 קנה מצוי

 19 צומח מלחה

 20 מלוח קפח וטיון דביק, פסיפס של אשל

 21 מלוח קפח

 22 קורנית מקורקפת וסירה קוצנית

 23  מופע רסס-קורנית מקורקפת וסירה קוצנית 

 24 קורנית מקורקפת וסירה קוצנית, אלת מסטיק

 25 אלת מסטיק

 26 סירה קוצנית ומתנן שעיר

 27 סירה קוצנית

 28 סטיקחרוב מצוי ואלת מ

 29 זקנן שעיר, קידה שעירה, קורנית מקורקפת, פסיפס של חרוב מצוי ואלת מסטיק

 30 זית בינוני-בר

 31 י ואלת מסטיק"אשחר א

 32 זקנן שעיר, סירה קוצנית, י ואלת מסטיק"פסיפס של אשחר א

 33 שיטה מלבינה

 34 זקנן שעיר

 35 קורטם דק

 36 טיון דביק

 37 ינבוט השדה

 38 שנתיים-חד

 







 6מפה          רשימת מינים נדירים שנצפו במהלך הסקר
 

 
 .ם"פי רשימת המינים הנדירים של רת-המינים הוגדרו כנדירים על
 .ש"אוגוסט ונובמבר לכן חסרים ברשימה מינים נדירים ח, הסקר נערך בחודשי יולי

 

 נרקיס אפיל       X 2 אוכם

 כהנעצוצית סבו     אמברוסיה ימית

    עדעד הביצות      שנתי-מלח רב-בן

 עטיינית פקטורי      דמסון כוכבני

 צפורנית זעירה     חרחבינה חופית

 צפצפת הפרת        כרכום גיירדו

 שיטה מלבינה      אפעה קטנה-לשון
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5מפה              אתרים בעלי עניין
 
 
 
 
 .ים-באי הצמוד לחוף נוה, ת חללים בכורכר סילון מי ים הניתז מתוך מערכ-" הגיזר.   "1
 
 .אנדרטה לבני חוף הכרמל.   2
 
 .קבר שייח וחלקי בתים, בוסתנים: שרידיו של כפר ארמני  -שייח בוריק .   3

 , מחצבות, קברי ארגז, מערות קבורה: ביזנטית והערבית הקדומה,  אתר  ארכיאולוגי מהתקופות הרומית            
 .רות מים ושרידי מתקניםבו            

 
 .פירצת נחל מערות.   4
 
 .ריכוז חלבלוב הים על לשון יבשה קטנה בין תל נאמי לשפך נחל מערות.   5
 
 .ל המושך אליו מאות שחפים וחופמאים"חוף חולי בין שפך נחל מערות לשפך נחל מהר.   6
 
בשולי חצי האי ממזרחו התגלו קברים .  אי-כורכר שהיא חצי שרידי מבנים וחציבות מהתקופה הביזנטית על גבעת -תל נאמי .   7

 .מיכל ארצי' ידי פרופ-האתר נחפר על. הברונזה התיכונה והמאוחרת                                              וחרסים מתקופות 
 
 .ריכוז חלבלוב הים בדרומו של תל נאמי.   8
 
 .לידה תאנה ודקל.  של רכס הכורכר התיכוןבאר מרובעת חצובה בשיפוליו המערביים.   9
 

 . לידה דקל. באר מרובעת חצובה בשיפוליו המערביים של רכס הכורכר התיכון. 10
 .בארות נוספות חצובות למרגליותיו של רכס הכורכר התיכון 
   

 .ריכוז שיחים גדולים של קריתמון ימי בצפונה של גבעת התפר.  11
 

 .שרידי החאן של צרפנד.  12
 

 .ריכוז שיחים גדולים של קריתמון ימי במערבה של גבעת התפר. 13
 

 ".מפרץ הצדפים.  "14
 

 .קבוצת אשלים גדולים מדרום למפרץ הבונים.  15
 



 . מערה ימית ברכס הכורכר המערבי-) המערה הכחולה(מערת הבונים .  16
 

 .ת ושברי קונכיות סלע חוף שהוא תלכיד של קונכיו- )  beachrock(חוף -לוחות סלעי.  17
 

 .חורשת אקליפטוסים למרגלות רכס הכורכר התיכון.  18
 

 .בצמוד חצובה באר, חורשת אקליפטוסים למרגלות רכס הכורכר התיכון. 19
 

  שרידיו פרוסים על רכס הכורכר המזרחי בין מבצר הבונים לבית הקברות של -אתר ארכיאולוגי על רכס הבונים .  20
 .בד ושרידיה של דרך חצובה-שרידי בית, בורות מים,  קברי ארגז, מערות קבורה, ותחציב:  אילה-עין    

 
 .באר ודקל בתפר שבין מלחת הבונים לשוליו המזרחיים של רכס הכורכר המערבי.  21
 

 .מבצר הבונים.  22
 

 .ריכוז חלבלוב הים במפרץ החלבלוב.  23
 

 .(  beachrock)חוף  -לוחות סלעי.  24
 

 .ובה בשיפוליו המזרחיים של רכס הכורכר המערביבאר חצ.  25
 

 .אנדרטה לילדים נפגעי תאונת הרכבת במעבר הבונים.  26
 

 .ריכוז נעמיות.  27
 

 .באר חצובה בשיפוליו המזרחיים של רכס הכורכר המערבי. 28
 

 .באר חצובה בשיפוליו המזרחיים של רכס הכורכר המערבי. 29
 

 .גבעת הצבעונים.  30
 

 .וז של חבצלת החוףריכ.  31
 

  בתוכם וסביבם צומח גדות עשיר , בקרקעיתה נוצרו גופי מים,  מחצבה נטושה ברכס הכורכר התיכון-" שקע הצפצפות.  "32
 .ופעילות של עופות מים, האתר מהווה מקום לינה וקינון לאנפות. הכולל גם צפצפות פרת   

 
 .פתוחה בחלקה אל הים, ר המערבי מחציבה עתיקה ברכס הכורכ-" המחצבה הגדולה.  "33
 

 המים מגיעים אליה בנקרה הנפתחת לים     ,  בריכה מרובעת שנוצרה בתוך מחצבה עתיקה-" בריכת קליאופטרה.  "34
 .מערב לבריכה- מדרום    

 
 . גבעת כורכר בה חצובים עשרות קברי ארגז-" גבעת הארגזים.  "35
 

 .במזרחו בור חצוב, "קליאופטרה"מדרום לבריכת , ר  נקיק צר ברכס הכורכ-" נקיק הבור.  "36
   

 .' מ6 - 3גובה הקירות ',  מx 25 100: מימדיה. מחצבה עתיקה ברכס הכורכר המזרחי.  37
 

 .החוף-מערבו של מפרץ סלעי- גשרון כורכר צר מעל משטחי גידוד בצפון-" הקשת.  "38
 

 .(  beachrock) "החוף-מפרץ סלעי.  "39
 

 .מחצבות ומערות קבורה ברכס הכורכר המזרחי מצפון לחורבת דרכמון,  שרידי מבנים- חדרים חורבת.  40
 

 .המושך אליו ארנריות וחופמאים, במפרץ נחשולים, קטע של חוף חולי.  41
 

מוך חצוב בתוך הקולומבריום צומחת תאנה ובס. מזרחית לחורבת חדרים, המוקפת בשדות, קולומבריום במדרון גבעת כורכר קטנה.  42

 .ומדרגות מובילות אל קרקעיתו'  מ7 -עומקו כ',  מx 6 5בור מרובע 
 

 .ריכוז חבצלת החוף בחוף מפרץ נחשולים.  43
 

 .תל דור.  44
 

חצוב  בדרומו של האתר .  קברי ארגז וקטעי דרך חצובה, מערות קבורה, בורות מים, שרידי מבנים,  מחצבות-חורבת דרכמון .  45
 .כביש הגישה לדור ולנחשולים סלול בתוך המעבר החצוב. ו קברים וכוכיםבקירותי, מעבר 

 
 .ריכוז של עצי שיטה מלבינה.  46
 

 .ריכוז חבצלת החוף בלשון היבשה של תל דור.  47
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  דור-חוליות בחוף הבונים -רשימת מיני חסרי. 1
 
 
 

 .המצאי הביוטיסקר : דור-חוף הבונים, )1994. (גור ע: מתוך 
 

 .' מ2 -בחוף ועד עומק מים של כ , 1994 לבין נובמבר 1993הסקר בוצע בין יוני 
 
 
 
 

 Chordata   מערכת מיתרניים
 Tunicata   אצטלניים

  
 Botrylloides schlosseri   בוטריל פירחוני

  Botrylloides leachi     בוטריל
 Didemnum maculosseri    קרומית ברודה

 Halocynthia papillosa    תפזאצטלן 
 
 
 

 Echinodermata   עור-מערכת קווצי
 

 Paracentrotus lividus    קיפודן סגול
 Arbacia lixula    קיפודן שחור
 Ophiothrix fragilis    דקרן שבריר

 Ophioderma longicauda   זרועות-גלדית ארוכת
 Holothuria tubulosa    גלילן צינורי
 Holothuria forskali    לגלילן פורסק

 Cucumaria planci   גלילנית מגושמת
 
 
 

 Mollusca   מערכת רכיכות
 

 Chiton olivaceus    כיטון זיתני
 Ischnochiton rissoi    כיטון מקווקו
 Middentorffia caprearum    כיטון גרגרני
 Diodora graeca    יסדוק יוני

 Diodora italica    יסדוק איטלקי
 Fissurella nubecula    יסדוק הכרית

 Patella caerulea   צלחית מכחילה
 Patella aspera   צלחית מחוספסת

 Monodonta turbinata    חדשן משובץ
 .Gibbula sp    גבנונית

 .Clanculus sp    קלנקולית
 Littorina neritoides    חופית חיוורת
 Litorina punctata    חופית מנוקדת

 Vermetus triquetrus   לן משולששלשו
 Dendropoma petraeum    צנורן בונה

 Cerithium vulgatum    מגדלון שכיח
 Cerithium rupestre   מגדלון הסלעים

 .Cerithium sp     מגדלון
 Luria lurida   הכושי הנקוד-פי

 Phalium undulaum    קסדה גלונית
 Phyllonotus trunculus   קוצים-ארגמון קהה
 Murex brandaris   קוצים-ארגמון חד

 Thais haemastoma   פה-ארגמונית אדומת
 Ocinebrina edwardis   צלעות-ארגונית קהת
 Columbella rustica    יונית מצויה
 Fasciolaria lignaria    פלכית חומה



 Conus ventricosus   תיכוני-חרוט ים
 Aplysia fasciata   ים מפוספס-ארנב

 .Elysia sp     ליזיהא
 Umbbraculum mediterraneum   תיכוני-סוככן ים

 Hypselodoris elegaans    חשופית נאה
 Trimusculus garnoti    גדיניה עגולה
 Mytilaster minimus    בוצית קטנה
 Brachidontes variabilis    בוצית מגוונת
 Pinctada radiata    פנינית פשוטה

 Donax trunculus    סירת משה
 Petricula lithophaga   סלעונית קודחת

 Lithophaga lithophaga    תמר הים
 Octopus vulgaris    תמנון החוף

 
 

 רגליים-מערכת פרוקי
 מחלקת סרטנים

 
 Palaemon elegans    קפצן מצוי

 .Alpheus sp     נקשן
 Clibanarius erythropus   רגל-נזירון אדום

 Porcellana platycheles   בתצ-חרסית שטוחת
 Maja verrucosa    עכובית זוטית

 .Pisa sp     פיזה
 Acanthonyx lunulatus    עכובון האצות

 Eriphia verrucosa    סלען זיפני
 Xantho hydrophilus    סלעונית
 Pachygrapsus transversus    שן-שישן דו

 Pachygrapsus marmoratus    שן-שישן תלת
 Callinectes sapidus    יט כחולשי

 Ocypode cursor    חולון החוף
 Gastrosaccus mediterraneus    תיכוני-כיסן ים

 Ligia italica   טחבנית מתחמקת
 Talitrus saltator    נתרן החוף

 Euraphia depressa    בלוטון שטוח
 Chthamalus stellatus    בלוטון מצוי
 Balanus amphitrite    בלוט נמלים

 Lepasanatifera    ים-ברווזון
 
 
 

 מחלקת חרקים
 

 Bledius tristis   קצרחפית החוף
 .Cicindela sp    גדית החוף

 
 
 

 מערכת תולעים טבעתיות
 זיפיות-מחלקת תולעים רב

 
 Spirorbis meditrraneus   תיכונית-סלילונית ים

 Serpula vermicularis    צנורית משוכה
 Serpula masiliensis   ופיתס-צנורית ים

 Vermiliopsis infundibulum   צנורית השלבים
 Pomatoceros triquetor   צנורית משולשת
 Dasychone lucullana   נרתיקנית שכיחה
 Erythoe complanata   זכוכיתית דוקרת
 Hermodice carunculata  זימים-זכוכיתית אדומת

 .Nereis sp     נריס
 Scolelpis squamata    נרתיק חולית

 .Nephtys sp     נפטיס
 
 
 
 
 



 מערכת חיטחביים
 

 .Watersipora sp    נקבובית
 Membranipora tenuis   פרגודית עדינה
 .Zoobotryon sp    סעיפנית רכה

 
 
 

 מערכת נבוביים
 

 Aglaophenia pluma    נוצנית לבנה
 Halacordyle distichia   שיחנית וורודה

 Actinia equina    מהשושנה אדו
 Bunodactis gemmacea   פנינית הסדקים
 Anemonia sulcata    דונגית צורבת

 .Aiptasia sp    איפטסיה
 Cladocora cespitosa    אלמוג הדשא

 
 
 

 מערכת ספוגים
 

 Clathrina coriacea    רשתון לבן
 Chondrilla nucula   תיכוני-כריתן ים

 Cliona viridis    קודחן ירוק
 Chondrosia reniformis    כלייתן סחוסי

 .Ircinia sp     סרחן
 Oscarella lobularis    שעוון תכול
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 Fulica atra    אגמית
 Anser anser   אוז אפור

  Ardea cinerea   אנפה אפורה
 Ixobrychus minutus   אנפה גמדית
  Bubulcus ibis   אנפית בקר
 Nycticorax nycticorax   אנפת לילה

 Arenaria interpres    ארנריה
 Pycnonotus xanthopygos    בולבול

 Falco tinnunculus   מצוי בז
 Tringa erythropus  רגל אדומת ביצנית
 Tringa cinereus   אפורה ביצנית
 Tringa nebularia  רגל-ירוקת ביצנית

 Tringa hypoleucos  בטן-ביצנית לבנת
 Tringa totanus  כנף-ביצנית לבנת

 Anas acuta   זנב-ברווז חד
 Anas strepera   ברווז אפור
 Anas penelope  מצח-ברווז צהוב

 Anas platyrhynchos    ברכיה
  Emberiza calandra   גבתון עפרוני
  Saxicola torquata  גרון-דוחל שחור

 Upupa epops    דוכיפת
 Passer domesticus   הבית דרור
 Circus aeruginosus   סוף זרון

 Carduelis carduelis    חוחית
 Pluvialis apricaria    חופזי



 Calidris alpina  אלפינית חופית
 Calidris minuta   קטנה חופית
 Charadrius hiaticula   צאורון חופמי
 Charadrius alexandrius  אלכסנדרי חופמי
 Ciconia ciconia   לבנה חסידה
 Ciconia nigra   שחורה חסידה

 Gallinago gallinago  ביצות חרטומית
 Tachybaptus ruficollis    גמד טבלן

 Podiceps auritus  לחיים-טבלן לבן
 Tadorna tadorna    טדורנה
 Parus major    ירגזי
 Carduelis chloris    ירקון
 Athene noctua    כוס
 Luscinia svecica   חזה-כחול
 Platalea leucorodia    כפן
 Burhinus oedicnemus    כרוון

 Egretta alba   לבנית גדולה
 Ergetta garzetta   לבנית קטנה

 Limosa limosa   לימוזה מצויה
 Plegadis falcinellus   מגלן מצוי

 Anas clypeta    מרית
 Motacilla cinerea   נחליאלי אפור
 Motacilla alba   נחליאלי לבן

 Motacilla flava   נחליאלי צהוב
 Gallinula chloropus    סופית
 Recurvirostra avosetta    סייפן
 Vanellus spinosus    סיקסק
 Oenanthe oenanthe  אירופית סלעית
 Hirndo rustica   רפתות סנונית
    Corvus corone   אפור עורב
 Galerida cristata   וני מצוייץעפר

 Anthus pratensis   פיפיון שדות
 Fringilla coelebs   פרוש מצוי
 Ceryle rudis   פרפור עקוד
 Aythya nyroca   צולל ביצות
 Aythya ferina   צולל חלודי
 Aythya fuligula   צולל מצוייץ

 Streptopelia senegalensis    צוצלת
  Phalacrocorax carbo   גדול קורמורן
 Vanellus vanellus    קיווית
 Acrocephalus scirpaceus   קטנה קנית
 Rallus aquaticus    רלית
 Larus ridibundus   אגמים שחף
 larus minutus   גמד שחף
 Larus argentatus   כספי שחף
 Larus ichthyaetus   עיטי שחף
 Larus sabini   זנב-קדוד שחף
 Larus fuscus   שחור שחף

 Sterna albifrons   שחפית גמדית
 Sterna hirundo   ים שחפית
 Alcedo atthis   גמד שלדג
 Halcyon smyrensis   חזה-לבן שלדג

 Haematopus ostralegus    שלצדף
 Pelecanus onocrotalus    מצוי שקנאי
 Anas crecca    שרשיר

 Streptopelia turtur   תור מצוי
 Himantopus himantopus    תמירון
 Tyto alba    תנשמת
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 1996 - 1992לפי תצפיות רשות שמורות הטבע 
 
 
 
 

קו  אורך קו   רוחב מין הטלה/ עלית סרק   שנה

הטלה 2035 1382 חום 1992 
עלית סרק 2042 1385 חום 1992 
עלית סרק 2092 1396 חום 1992 
הטלה 2219 1423 חום 1992 
עלית סרק 2284 1435 חום 1992 
הטלה 2290 1434 חום 1992 
עלית סרק 2298 1436 חום 1992 
עלית סרק 2312 1437 חום 1992 
עלית סרק 2358 1451 חום 1992 
עלית סרק 2385 1456 חום 1992 
עלית סרק 2443 1462 חום 1992 
הטלה 2289 1434 חום 1993 
הטלה 2314 1437 חום 1993 
הטלה 2489 1487 חום 1993 
הטלה 2134 1405 ירוק 1994 
הטלה 2136 1405 ירוק 1994 
הטלה 2145 1408 ירוק 1994 
הטלה 2150 1409 ירוק 1994 
הטלה 2174 1413 ירוק 1994 
הטלה 2175 1413 ירוק 1994 
הטלה 2175 1414 חום 1994 
הטלה 2178 1414 ירוק 1994 
עלית סרק 2178 1414 חום 1994 
הטלה 2237 1425 חום 1994 
הטלה 2284 1434 ירוק 1994 
הטלה 2285 1434 חום 1994 
ההטל 2287 1434 ירוק 1994 
הטלה 2287 1434 ירוק 1994 
הטלה 2290 1434 חום 1994 
הטלה 2292 1434 חום 1994 
הטלה 2293 1435 חום 1994 
הטלה 2293 1435 חום 1994 
הטלה 2294 1435 חום 1994 
הטלה 2296 1434 חום 1994 
הטלה 2297 1434 חום 1994 
הטלה 2297 1434 חום 1994 
הטלה 2310 1436 חום 1994 
הטלה 2310 1436 חום 1994 

 
 



קו  אורך קו   רוחב מין הטלה/ עלית סרק   שנה

הטלה 2315 1437 חום 1994 
הטלה 2354 1450 חום 1994 
הטלה 2372 1454 חום 1994 
הטלה 2387 1456 חום 1994 
הטלה 2405 1457 חום 1994 
הטלה 2415 1460 ירוק 1994 
הטלה 2427 1460 חום 1994 
הטלה 2427 1460 חום 1994 
הטלה 2437 1461 חום 1994 
הטלה 2437 1461 חום 1994 
הטלה 2488 1483 חום 1994 
הטלה 2131 1404 חום 1995 
עלית סרק 2194 1419 חום 1995 
עלית סרק 2281 1432 חום 1995 
עלית סרק 2282 1432 חום 1995 
הטלה 2282 1432 חום 1995 
הטלה 2284 1434 חום 1995 
עלית סרק 2284 1434 חום 1995 
עלית סרק 2285 1434 חום 1995 
עלית סרק 2285 1434 חום 1995 
הטלה 2285 1434 חום 1995 
עלית סרק 2286 1434 חום 1995 
עלית סרק 2288 1434 חום 1995 
עלית סרק 2291 1434 חום 1995 
הטלה 2309 1438 חום 1995 
עלית סרק 2312 1438 חום 1995 
עלית סרק 2315 1437 חום 1995 
עלית סרק 2348 1448 חום 1995 
הטלה 2349 1448 חום 1995 
עלית סרק 2349 1448 חום 1995 
עלית סרק 2349 1448 חום 1995 
עלית סרק 2349 1449 חום 1995 
עלית סרק 2350 1445 חום 1995 
עלית סרק 2350 1445 חום 1995 
עלית סרק 2350 1448 חום 1995 
ההטל 2350 1449 חום 1995 
עלית סרק 2350 1449 חום 1995 
הטלה 2350 1449 חום 1995 
עלית סרק 2351 1449 חום 1995 
עלית סרק 2351 1449 חום 1995 
עלית סרק 2352 1448 חום 1995 
הטלה 2352 1449 חום 1995 

 
 



קו  אורך קו   רוחב מין הטלה/ עלית סרק   שנה

עלית סרק 2352 1450 חום 1995 
הטלה 2354 1450 חום 1995 
הטלה 2354 1450 חום 1995 
עלית סרק 2354 1450 חום 1995 
הטלה 2356 1450 חום 1995 
עלית סרק 2356 1450 חום 1995 
עלית סרק 2356 1451 חום 1995 
עלית סרק 2357 1451 םחו 1995 
עלית סרק 2358 1451 חום 1995 
הטלה 2358 1451 חום 1995 
הטלה 2360 1451 חום 1995 
הטלה 2360 1451 חום 1995 
הטלה 2361 1452 חום 1995 
הטלה 2363 1452 חום 1995 
עלית סרק 2365 1453 חום 1995 
הטלה 2369 1453 חום 1995 
עלית סרק 2372 1454 חום 1995 
עלית סרק 2373 1454 חום 1995 
עלית סרק 2373 1454 חום 1995 
הטלה 2374 1454 חום 1995 
הטלה 2374 1454 חום 1995 
הטלה 2377 1454 חום 1995 
הטלה 2378 1454 חום 1995 
הטלה 2379 1455 חום 1995 
הטלה 2381 1455 חום 1995 
הטלה 2381 1455 חום 1995 
עלית סרק 2381 1455 חום 1995 
הטלה 2382 1456 חום 1995 
עלית סרק 2383 1455 חום 1995 
הטלה 2386 1455 חום 1995 
הטלה 2417 1458 חום 1995 
הטלה 2417 1459 חום 1995 
הטלה 2428 1462 חום 1995 
עלית סרק 2437 1461 חום 1995 
הטלה 2090 1395 חום 1996 
עלית סרק 2091 1396 חום 1996 
הטלה 2094 1396 חום 1996 
עלית סרק 2095 1396 חום 1996 
הטלה 2187 1417 חום 1996 
הטלה 2199 1420 חום 1996 
ית סרקעל 2216 1423 חום 1996 
עלית סרק 2216 1423 חום 1996 

 
 



קו  אורך קו   רוחב מין הטלה/ עלית סרק   שנה

הטלה 2218 1423 חום 1996 
עלית סרק 2225 1424 חום 1996 
הטלה 2229 1424 חום 1996 
עלית סרק 2279 1431 חום 1996 
עלית סרק 2281 1432 וםח 1996 
עלית סרק 2282 1432 חום 1996 
עלית סרק 2285 1434 חום 1996 
הטלה 2287 1435 חום 1996 
עלית סרק 2288 1434 חום 1996 
הטלה 2288 1435 חום 1996 
עלית סרק 2288 1435 חום 1996 
עלית סרק 2289 1434 חום 1996 
ההטל 2289 1435 חום 1996 
עלית סרק 2291 1434 חום 1996 
הטלה 2292 1434 חום 1996 
עלית סרק 2293 1435 חום 1996 
עלית סרק 2294 1435 חום 1996 
עלית סרק 2295 1434 חום 1996 
הטלה 2297 1435 חום 1996 
עלית סרק 2297 1435 חום 1996 
עלית סרק 2298 1435 חום 1996 
עלית סרק 2299 1435 חום 1996 
עלית סרק 2300 1435 חום 1996 
עלית סרק 2301 1435 חום 1996 
הטלה 2301 1435 חום 1996 
עלית סרק 2302 1435 חום 1996 
עלית סרק 2305 1436 חום 1996 
עלית סרק 2355 1450 חום 1996 
עלית סרק 2376 1454 חום 1996 
עלית סרק 2380 1455 חום 1996 
הטלה 2383 1455 חום 1996 
הטלה 2395 1456 חום 1996 
עלית סרק 2429 1460 חום 1996 
עלית סרק 2435 1461 חום 1996 
הטלה 2439 1461 חום 1996 
הטלה 2479 1462 חום 1996 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 רשימת המפות. 4
 

 
 .מסלע:  1מפה 
 .יחידות נוף:  2מפה 
 .ערכיות יחידות נוף:  3מפה 
 .יחידות צומח:  4מפה 
 .אתרים בעלי עניין:  5מפה 
 .מיני צמחים נדירים:  6מפה 
 .פעילות צבי ים:  7מפה 
 .ערכיות משאבי טבע:  8מפה 
 .אזור חייץ סביב שטחים בעלי ערכיות גבוהה ביותרכולל , חשיבות לשימור משאבי טבע ואתרים:  9מפה 
 .חשיבות לשימור ערכי טבע ונוף:  10מפה 
 .נוף ושטחים פתוחים, חשיבות לשימור טבע:  11מפה 

 

 

 
 

 



 מערב-דרום-מבט מגשר שייח בוריק לכיוון מערב

פירצת נחל המערות  ברכס המזרחי

 חוף המפרצים



 ספרות

 

 
 .רשות שמורות הטבע       ).פ"בע (1996 -סכום סקר הטלות צבי ים ) 1996. (אנגרט נ

 .15 - 11: -1סלעית א             .    צומח החוף בישראל) 1971. (ויזל י, .איזיקוביץ ד
 .62 - 49: 14רתם        .   תפוצת שיטה מלבינה בארץ בעבר ובהוה) 1985. (אורטל ר
 . ס שדה חוף הכרמל"    הוצאת החברה להגנת הטבע  ובי .  דור-חוף הבונים ./ פינקלשטיין י, .יצחקי א, .זלצמן ד, .ארבל א
 .38 - 31: 2 - 1, ד"קדמוניות כ       .המעגן מתקופת הברונזה בתל נאמי) 1991. (ארצי מ
 .ס שדה חוף הכרמל"בי        .    סקר המצאי הביוטי: דור-חוף הבונים, )1994. (גור ע

 .סביבה  הוצאת החברה להגנת הטבע  והשרות לשמירת איכות ה . סקר צומח בחוף הים בישראל, )1983. (דוד ז-בן, .גורדון נ
   .הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תיכנון שמושי קרקע בשטחים פתוחים, )1988. (א,גידליזון
 . עבודת גמר  טכניון               
    .   205 - 194.): עורךאלון ע(י "החי והצומח של א:  מתוך .  הצומח של מישור החוף) 1984. (אגמי מ, .ויזל  י

 . הוצאת משרד הבטחון והחברה להגנת הטבע            
 . הוצאת עם עובד             126 - 112: נופי הצומח של הארץ) 1980. (זהרי מ

 .  הוצאת מכון אבשלום- 39: 7נופים   .אילה-  עין-באזור דור  " יחידת נוף ארכיאולוגית"הצעה ל, )1977. (זיגלמן ע
 .הוצאת מכון אבשלום       46 - 35: 16נופים .    לחיפההדרך הרומית מקיסרי, )1983. (זיגלמן ע

  .294 - 288: 5 -'  טבע וארץ  י         . סיור בחוף הכרמל, )1968. (זיו י
 .עבודת גמר  האוניברסיטה העברית      .   הגיאולוגיה של חוף הכרמל, )1968. (ח, מיכלסון
  . הוצאת האגודה לסקר ארכאולוגי    . ת עתלית מפ-סקר ארכיאולוגי של ישראל , )1978. ( י, עולמי
 .רשות שמורות הטבע        .1992 -סכום סקר הטלות צבי ים ,)1992. (קולר ז
 .רשות שמורות הטבע        .1993 -סכום סקר הטלות צבי ים ,)1993. (קולר ז
 .רשות שמורות הטבע        .1994 -סכום סקר הטלות צבי ים ,)1994. (קולר ז

 .רשות שמורות הטבע        .1995 -סכום סקר הטלות צבי ים ,)1995. (לר זקו
 .החברה להגנת הטבע' הוצ         . ם" רת-) 1987(רשימת צמחי ישראל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . רוי ברודי-צילום   . חוף הבונים: תמונת השער

 חוה להב, ורד פרידמן, מוזס- טלי אלון-צילום   :תמונות בגוף החוברת
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