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 מבוא .1
נוף ,  כחלק ממהלך שנועד לסקור ערכי טבע1998 -י יחידת הסקרים ב"הסקר בחוף השרון הצפוני בוצע ע

בשל לחצי פיתוח . יך את חשיבותם לשימורומורשת האדם בשטחים פתוחים במדינת ישראל ולהער

 .מושקע בימים אלה מאמץ גדול בסקר והערכה של שטחים פתוחים באזור זה, במישור החוף

ר "י ד"במהלך השנים האחרונות נערכו ופורסמו מחקרים רבים על השרון בכלל ועל פארק השרון בפרט ע

י עדנה חכם " ע1982 - 1983שנים עיקרו של השטח נסקר בצורה מפורטת ב. פועה קותיאל ואחרים

, תוך עדכון השיטה, עבודה זו נעזרה בממצאי הסקר שבוצע בעבר.  יחידת הסקרים-ויחיאל מדור חיים 

  .תעוד שינויים שחלו מאז והרחבת גבולות השטח הנסקר

 :העירו והאירו על הממצאים וההערכות

 . נת צורע, מילנר-בינת שורץ, רחל מרחב, מוזס- המתכננות טלי אלון-

 .איריס האן, משה פרלמוטר, עמית שפירא:  החברה להגנת הטבע- אנשי שמירת טבע -

 . יחיאל מדור חיים מעיריית חדרה-

 

 מטרת הסקר .2
נוף ומורשת האדם במישור החוף ולשמש כלי עזר , לנתח ולהעריך משאבי טבע, מטרת הסקר לתעד

 .תכנוני שיאפשר פיתוח בר קיימא באזור רגיש זה

 

  הסקראזור .3
תהליכי . הוא בנוי רכסי כורכר שכיוונם צפון דרום ומרזבות המפרידות ביניהם. אזור הסקר מצוי בשרון

.    מטר מעל פני הים40  - 20מצוק המתנשא לגובה ) המערבי (גידוד יוצרים ברכס הכורכר הראשון 

 .חלקים מהרכס השני והשלישי אינם ניכרים באופן בולט בשטח

נחלים אלה . ם נחל אלכסנדר ונחל חדרה שחוצים את רכסי הכורכר בדרכם ליםבתחום הסקר זורמי

הנחלים עצמם מצויים בתהליכי . אל היבשת, יצרו פתחות רחבות שדרכן התאפשרה חדירת חולות פנימה

 . שיקום וצפויים להיות מוקדי נופש ופנאי לאוכלוסיית האזור

מאופיין במגוון גדול של ,  מהווה שטח פתוח רצוףפארק זה. בליבו של האזור הנסקר  מצוי פארק השרון

בין ערכי הטבע . חמרה וסחף עליהן השתמרו חברות צומח רבות שאפיינו בעבר את האזור, קרקעות חול

המייחדים את פארק השרון יער פארק של חרובים ואלוני תבור ושלוליות חורף בהן מתפתחת 

 .אוכלוסיית אורגניזמים מיוחדת במינה

.  מהווה חיץ בין השטחים המבונים של חדרה בצפון לשטחים המבונים של נתניה בדרוםאזור הסקר

 . תל אביב-ומסילת הברזל חיפה ) -4 ו2(בתחום הסקר עוברים הכבישים המרכזיים בין חיפה לתל אביב 
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 גבולות הסקר .4
 .נחל חדרה וחולות קיסריה: בצפון

 . ורכס הכורכר השלישי4כביש : במזרח

 .ומת פולג צומת בני דרורכביש צ: בדרום

 .הים: במערב

 

 שיטת עבודה .5
הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף  למטרות "השיטה מבוססת על עבודתו של איתן גידליזון 

 ). 1988" (תכנון שימושי קרקע בשטחים הפתוחים

 . איסוף הנתונים והערכתם בסקר זה נעשו בעבודת שדה תוך שילוב מידע קיים

 

 :צעה בשלושה שלביםהעבודה התב

  איסוף ואפיון המצאי-' שלב א

 ). 3, 1מפות (נוף ומורשת האדם ,  נאספו נתונים ותועדו בתחומי טבע-

  הערכת המשאבים השונים-' שלב ב

 ).6, 4, 2מפות (בכל אחד מהתחומים  בהם נאספו נתונים התבצעה הערכה של  המצאי 

 .דרכי ההערכה בתחומים השונים מפורטות בהמשך

 , דגש מיוחד ניתן לרציפותו של השטח הפתוח שנדירותו במרכז הארץ הולכת וגדלה

 ).6מפה (וחשיבות תפקודיו כחיץ בין מטרופולינים ואזור החדרה למי תהום 

  שילוב נתונים והערכות-' שלב ג

 :הנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים שולבו במפות מסכמות

 .המשלבת את ההערכות בתחומי הטבע והנוף מפה - ערכיות טבע ונוף - 5מפה  

עם הערכת רצף   מפה המשלבת את ההערכות בתחומי הטבע והנוף- ערכיות שטחים פתוחים - 7מפה 

 .השטחים הפתוחים
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 נושא ותוכן : מפות הסקר .5.1
 תוכן עיקרי נושא מפה מספר מפה

יחידות נוף   1

 ואתרים

חידות חלוקת כל יחידה לתת י. חלוקת השטח ליחידות נוף

 .אתרים מסווגים לפי קטגוריות. הומוגניות באופיין

 .הערכת חשיבות הנוף לשימור ערכיות נופית  2

צומח טבעי  3

 ותכסית

כינוס יחידות הצומח . חלוקת השטח ליחידות צומח הומוגניות

 .לתצורות צומח אופייניות

ערכיות צומח  4

 טבעי

יחס ליחידות ב, הערכת יחידות הצומח על פי חשיבותן לשימור

 .צומח אופייניות שהוגדרו

 ערכיות  5

טבע ונוף 

 ואתרים

מפה משולבת המציגה  רגישויות טבע ונוף יחד עם אתרים 

 .מרכזיים

רצף שטחים  6

 פתוחים

 הערכת חשיבות רציפותו של השטח הפתוח על פי צפיפות הבינוי -

ככל שהשטח הפתוח רצוף יותר תפקודיו האקולוגיים . הקיימת בו

 . המערכתיים גבוהים יותרו

ערכיות  7

שטחים 

 פתוחים

 -מפה המדרגת את ערכיות השטחים הפתוחים בתחום הסקר 

 . שילוב בין ערכיות הטבע והנוף עם רצף השטח הפתוח
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 תמונות נוף .6
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  יחידות נוף ואתרים- 1 מפה    .6.1
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 רקע .6.2
לשם כך . הרקע הרעיוני לביצוע סקר זה מתייחס למגוון נופיה של ארץ ישראל כאל ערך שיש לשמור עליו

לכל יחידה מאפיינים נופיים בולטים המייחדים אותה לעומת יחידות . חולק אזור הסקר ליחידות נוף

אפשרת הגדרה ברורה יותר של מגוון הנופים בתחום החלוקה ליחידות נוף מ. אחרות הגובלות אתה

 .הסקר ומאפשרת הערכה מדויקת יותר של תחומים לשימור ולטיפוח

 :התכונות על פיהן הוגדרו יחידות הנוף הן

 .שיפועים ואגני ניקוז,  גבהים יחסיים ואמיתיים- טופוגרפיה

 . המצע הסלעי וקרקעות האזור-מסלע וקרקע 

 .ות צומח אופייניות יחידות ותצור- צמחיה

 . בעבר ובהווה- השפעת האדם

, תכונה זו מבטאת שילוב של מאפיינים חזותיים ותרבותיים של השטח -ייחוד חזותי תרבותי 

 .המשפיעים באופן ניכר על דמותו

כל תת יחידה הוערכה מבחינה נופית על פי . כל יחידת נוף חולקה לתת יחידות אחידות יותר במאפייניהן

 ).פירוט במפת ערכיות נוף(ים שהוגדרו מראש קריטריונ
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 תאור יחידות הנוף  .6.3

 נחל חדרה .6.3.1
 

 תאור כללי

מהמישור במזרח זורם הנחל דרך פרצה צרה . נחל חדרה משנה את פניו תוך שהוא חוצה את אזור מישור החוף
מצפון משתרעים . מנו היו מעובדים בעברמדרום לנחל אזור של חולות מיוצבים שחלקים מ. ברכס הכורכר השני

 ".אורות רבין"חולות קיסריה ותחנת הכוח 
 

 גבולות
 . צומת גן שמואל-כביש מחלף קיסריה , "אורות רבין"תחנת הכוח : בצפון
 . קו מסילת הברזל ממזרח לתל זומירה. אזור התעשייה הצפוני של חדרה: במזרח
 ")חוף חדרה הישן("ולות גבעת אולגה רכס הכורכר השני וח, חולות חפציבה: בדרום
 .הים: במערב

 
 אגני ניקוז

 .ל חדרהחנ
 

 רום
 .מעל פני הים'  מ32-0

 
 מסלע וקרקע

 .שוליים של רכסי כורכר, חולות מיוצבים למחצה, אלוביום
  

 טיפוסי צומח ותכסית
קטנים של רותם  שטחים , גינון תרבותי לאורך השפך, חורשות אקליפטוס, שטחים מוברים, שטחים חקלאיים

 . על רכס הכורכר השני מדרום-המדבר ולענה חד זרעית ושולי שטח של אלת המסטיק וחרוב 
         

 מקורות מים
 .        בנחל זורמים שפכים ברמות טיהור שונות.  תועד בעבר מעיין2' ליד הגשר של כביש מס. נחל חדרה

 
 אתרים מרכזיים

 . ור מתקופת ראשית ההתיישבות אתר לשימ-חוות חפציבה , תל זומרה
 

 יישובים
 .שולי חדרה

 
 תשתית ומפגעים
 ".מאור דוד"היחידה נמצאת בשולי תחנת הכח , שפכים בנחל חדרה, פסולת בניין פזורה

                    
 אפיון חזותי תרבותי

הוא משנה את פניו . למרות המפגעים הרבים סביבו ציר של שטח פתוח לרוחב מישור החוף עד לים, הנחל נשאר
במישור הוא ניכר בעיקר בזכות עצי האקליפטוס שניטעו משני צדי : מספר פעמים לאורך קילומטרים ספורים

תל זומרה מתנשא . י מפעלי בינוי ותשתית משמשים בעיקר לחקלאות"שטחי המישור שלא נכבשו עדיין ע. האפיק
יש בו : הנחל את רכס הכורכר השני מגוון ומענייןהחלק שבו עובר . מעל סביבתו ונשקפת ממנו תצפית היקפית

נמצאים , על הגדה הדרומית של הנחל, בחלק זה. חורשות נטועות ושדות מוברים, שרידים  של חולות מיוצבים
בשפך הנחל .  ושרידים ממנגנון שאיבת המים למטעים, בתי הפועלים,  הבית המרכזי-שרידים של חוות חפציבה 
המים . בחלק זה מוזרמים מי ים ששמשו לקירור תחנת הכח בנחל. ן אינטנסיבימוקם פארק מגונן באופ

כיום הנחל מזוהם בשפכים אבל ישנן . המזוהמים מהחלקים העליונים של הנחל נשאבים ומוזרמים ישירות לים
 .תוכניות לשיקומו
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 תת יחידות
 . פארק מגונן- שפך נחל חדרה - 1
 . את רכס הכורכר השני הקטע בו חוצה הנחל- מטעי חפציבה - 2
 .ושרידי רכסי הכורכר) מצפון( מישור ההצפה של הנחל בין החולות - מכון הטיהור והשדות סביבו - 3
 .  שרידים מרכס הכורכר השלישי מצפון לנחל- תל זומרה ושרידי רכס הכורכר - 4
 . אפיק נחל חדרה- 5
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  גבעת אולגה-חולות שפך נחל חדרה  .6.3.2
 

 תאור כללי
לאורך , בצפון היחידה. לאורך החוף שרידים של רכס כורכר. מיוצבים למחצה ונודדים,  מיוצביםאזור חולות

מדרום לו פזורות מספר . השפך של נחל חדרה נמצא פארק מלאכותי שבו מי הקירור של תחנת הכח זורמים בנחל
הרכס מדרום לנחל י כביש החוף שחותך את "ממערב מתנשא רכס הכורכר השני שנחצה ע. חורשות אקליפטוסים

חורש ים תיכוני עם : חלקו הגבוה של הרכס שרד ממזרח לכביש והתפתחה עליו צמחיה עשירה ומגוונת. חדרה
נשקף מהרכס נוף פתוח .  אקליפטוסים וכרמי זיתים-חרוב מצוי ואלת המסטיק בשילוב עם שטחים נטועים 

. ל חדרה ושטחי הבינוי המתרחבים של חדרהנח, ממזרח לרכס שטח פתוח כלוא בין כביש החוף. למערב ולמזרח
חלקים ניכרים מהשטח היו .  אתר לשימור ושכונת חפציבה-חוות חפציבה : בתוכו שטחים מבונים קטנים

בדרום היחידה קו של חולות מיוצבים  או . מעובדים וגבולות החלקות מסומנים עדיין בחורשות ושורות עצים
 .חרוב מצוי ואלת המסטיק, אלון תבור:  חד זרעית וכתמים של עציםעם רותם המדבר ולענה, מיוצבים למחצה

 
 גבולות
 .נחל חדרה: בצפון
 .אזור התעשייה חדרה: במזרח
 .גבעת אולגה וחדרה: בדרום
 .הים: במערב

 
 אגני ניקוז

 .החלקים הצפוניים מנוקזים לנחל חדרה, בשטח מספר עמקים קטנים שאינם מנוקזים
 

 רום
 . מעל פני הים'  מ37-0

 
 מסלע וקרקע

מכוסה ברובו חולות מיוצבים למחצה או , הרכס השני בולט יותר. חשוף ברובו, רכס כורכר ראשון קטוע, חולות
 . מיוצבים

 
 טיפוסי צומח ותכסית

ריכוזים של אלת מסטיק וחרובים , רותם המדבר ולענה חד זרעית, מד חול ואגרופירון סמרני בקרבת החוף
חורש ים תיכוני עם , מטעי חרובים, כרמי זיתים, ל הרכס השני חורשות אקליפטוסע. בודדים במזרח היחידה

בשולי הרכס ובחולות ממזרח שטחים של רותם המדבר ולענה חד זרעית עם כתמים . אלת המסטיק וחרוב מצוי
 . חרוב מצוי  ואלון תבור, של אלת המסטיק

         
 אתרים מרכזיים

 .נמצאו שרידים פריהיסטוריים בפיזור רחב, במזרח היחידה, השניעל רכס הכורכר , תל עפר: עתיקות
מתקופה זו שרדו גם דרכים ובריכות . על החוף עומד בניין ששמש בתקופת המנדט מרכז בילוי בחוף חדרה הישן

 את לשימור מתקופת ראשית -על הרכס השני נמצאת חוות חפציבה .  חלקים ממחנות צבא ששכנו באזור-מים 
 . היהודית החדשה בארץ ישראלההתיישבות 

 
 יישובים

 .בתוכה שכונת חפציבה. היחידה גובלת בגבעת אולגה ובחדרה השוכנת מדרום לה
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 תשתית ומפגעים
כביש החוף חוצה את רכס . לחוף הים הוקם מרכז צלילה. חוצה את היחידה במערב דרך סלולה מצפון לדרום

 .במקומות שונים פזורה פסולת בניין. ת ומגדל מיםאנטנו, בצדיו דרכי עפר. הכורכר השני
 

 אפיון חזותי תרבותי
איכותו החזותית נפגעת בגלל תחנת הכח הסוגרת עליו מצפון . צמוד לחוף הים, היחידה כוללת שטח חולות גדול

הכורכר רכס . בחלק המרכזי של היחידה דיונות חול איכותיות. והבניינים רבי הקומות שנבנים סביב מפרץ בנימין
בחלקו הצפוני נמצאים שרידים של חוות . השני בולט מעל כביש החוף והתפתחה עליו צמחית חורש עשירה

). האתר שוקם ונפתח למבקרים(ושרידים ממנגנון שאיבת המים למטעים , בתי הפועלים,  הבית המרכזי-חפציבה 
חורשות נטועות ושדות , צומח טבעישילוב מגוון של , במזרח היחידה אזור חולות מיוצבים ומיוצבים למחצה

, נשקפת מהרכס תצפית רחבה לכיוון הים. הצומח הטבעי מתחדש באזורים שבהם ננטשה החקלאות. מוברים
 . היחידה כוללת רצף ללא בינוי שנמשך מחוף הים עד לאזור התעשייה חדרה. שפך נחל חדרה ולכיוון מזרח

 
 תת יחידות

 ). בולט בעיקר בחלק הצפוני של היחידה(ן  החול ושרידי רכס הכורכר הראשו- 1
 .  עד למרגלות רכס הכורכר השני- שטחי חולות מיוצבים ומיוצבים למחצה - 2
 . רכס הכורכר השני- 3
 .  חולות חפציבה- 4

 
 

   גבעת אולגה-חדרה  .6.3.3
 

 תאור כללי
ף הבינוי התפשט רצ. היא משתרעת היום לרוחב מישור החוף עד לים. העיר חדרה התפתחה מהמושבה הותיקה

בין מסילת הברזל לכביש החוף נותר שטח פתוח של . שהייתה בעבר שכונה נפרדת מהעיר עצמה, עד לגבעת אולגה
בחוף גבעת אולגה חלק ציבורי פתוח ובינוי מסיבי סביב מפרץ בנימין .  דונם עם צומח מעזבות אופייני-1000כ

 .בצפון
 

 גבולות
 .נחל חדרה וחולות חפציבה: בצפון

 . 144קו אורך : מזרחב
 .וגבול הבינוי של גבעת אולגה, קו יער חדרה: בדרום
 .חוף הים: במערב

 
 אגני ניקוז
 .אגנים קטנים שאינם מנוקזים, נחל חדרה, בריכת יער, חוף הים

 
 רום

 .מעל פני הים'  מ30-0
 

 מסלע וקרקע
 .אלוביום וכורכר, חולות מיוצבים  ומיוצבים למחצה
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 יתטיפוסי צומח ותכס
 .חורשות אקליפטוסים

 .צומח מעזבות
 

 מקורות מים
 .בארות

 
 . אתרים מרכזיים

 . בית יהושע חנקין ותחנת המשטרה הבריטית בגבעת אולגה, מפרץ בנימין, גן המייסדים במרכז העיר, אן חדרה'ח
 

 יישובים
 . העיר חדרה ושכונת גבעת אולגה

 
 תשתית ומפגעים
 . אשפה ופסולת בנייןבשטח הפתוח מצבורי. תשתית עירונית

                    
 אפיון חזותי תרבותי

בגבעת אולגה ניכרת .  מבנייה רוויה ועד לבנייה של בתים קטנים צמודי קרקע-עיר בעלת רמות בינוי שונות 
, היחידה כוללת חוף ים איכותי ומגוון. בשנים האחרונות תנופת פיתוח והיא מתרחבת גם לצפון וגם לדרום

 .מפרץ בנימין התגמד לנוכח הבנייה המסיבית סביבו. פרצים נדירים בחוף הישראלישכולל מ
 

 תת יחידות
 .  חוף רחצה ומצוק כורכר שיצר מפרצים קטנים- חוף גבעת אולגה - 1
 . החלק הבנוי- שכונת גבעת אולגה - 2
 .צומח מעזבות,  שרידי מחנות בריטיים- שטח פתוח בין גבעת אולגה ליער חדרה - 3
 .  שכונות העיר חדרה- 4
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 מצוק חופי גדור .6.3.4
 

 תאור כללי
בגב . רכס כורכר שחלקו המערבי מתנשא במצוק גבוה מעל הים וחלקו המזרחי משתפל במתינות לכיוון המרזבה

 . הרכס שטחי חולות מיוצבים למחצה ועליהם צומח  אופייני
                 
 גבולות
 .חוף גבעת אולגה: בצפון
 .שטחי הפרדסים ופארק החרובים, מדרום לגבעת אולגהשכונה : במזרח
 .מכמורת: בדרום
 .חוף הים: במערב

 
 אגני ניקוז

 .שמנוקז כיום לים באופן מלאכותי, חוף הים ואגן בריכת גדור
 

 רום
 . תל גדור-'  מ33מגובה פני הים עד לגובה 

 
 מסלע וקרקע

 .חול רבוד על קלקרניט
  

 טיפוסי צומח ותכסית
. לענה חד זרעית ומתנן שעיר, אטד החוף, אלת המסטיק ומעט עצי חרוב מצוי: תיים בולטיםצמחים רב שנ

 יתכן שריד לבוסתנים -בשוליים המזרחיים של היחידה שקעים קטנים בלתי מנוקזים שבהם מספר עצי תמר 
שמשון , לוטוס מכסיף, חבלבל החוף, קורנית מקורקפת: מופיעים מינים רבים נוספים ביחידה. שהיו באזור

, כלנית מצויה ובמקומות אחדים גם רקפת מצויה, נורית אסיה: פריחה נאה באביב. אגרופירון סמרני,  סגלגל
 . לוף מצוי ועוד, דבורנית דינסמור

 
 מקורות מים

 . אין מקורות מים קבועים
           

 אתרים מרכזיים
 .תל גדור:  עתיקות

 
 יישובים

 . המתרחבת דרומה ומכמורת המתרחבת צפונהבשולי היחידה נמצאים גבעת אולגה 
 

 תשתית ומפגעים
 . שרידי מטווחים, מצבורי אשפה, דרכי עפר

                    
 אפיון חזותי תרבותי

החלק הצפוני . נוף חולות מעל מצוק תלול ומרשים, צומח מגוון ועשיר. נוף ייחודי רחב לכיוון הים ולכיוון מזרח
 . תופעה ייחודית בחופי הארץ-מים במצוקי כורכר של החוף כולל מפרצים תחו

 
 תת יחידות

 . מעל פני הים'  מ33 שיא המצוק שמגיע לגובה - תל גדור - 1
 .  מדרום לתל גדור עד לתחילת הקטע המיושר מצפון למכמורת- הקטע המרכזי - 2
 .  קטע מיושר שבו המצוק נמוך יותר- חוף מכמורת צפון - 3
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 עורף חוף גדור .6.3.5
 

 ר כלליתאו
בחלקה . שעליה נבנית שכונת מגורים, בין כביש החוף לרכס הכורכר נמצאת מרזבה שהתנקזה בעבר לבריכת גדור

. בולטות במרזבה גם חורשות אקליפטוסים. מטעים ופרדסים,  פלחה-של המרזבה שדות נטושים וחלקה מעובד 
מעברו המזרחי . אל המרזבה המערביתחודר מרכס הכורכר השני , שהוגדר כיחידה נפרדת, גם פארק החרובים

 .נמצאת סדרה של מחצבות כורכר שמשמשות כמטמנות לפסולת מוצקה, כביש החוף, 2' של כביש מס
 

 גבולות
 .חדרה וגבעת אולגה: בצפון
 .יער חדרה: במזרח
 .מכמורת ופארק החרובים: בדרום
 . רכס הכורכר הראשון: במערב

 
 אגני ניקוז

כיום מוגבה מפלס הקרקע באזור ונבנית מערכת ניקוז . דה היה בבריכת גדורמרכז אגן הניקוז של היחי
 .באזורים הנמוכים במחצבות  הכורכר יש חדירה של מי תהום. מלאכותית

 
 רום

הגבעות סביבן . תחתית מחצבות הכורכר נמצאת בגובה פני הים. ' מ15הגבעות סביב בריכת גדור מגיעות לגובה 
 .' מ20מגיעות לגובה 

 
 ע וקרקעמסל

 . כורכר-באזור המחצבות ,  חרסית וקרקע כבדה-בבריכת גדור , חול רבוד  על קלקארניט
  

 טיפוסי צומח ותכסית
 . צומח מעזבות, חורשת אקליפטוסים, שטחים חקלאיים
עושר , רותם המדבר ולענה חד זרעית, מתנן שעיר, חרובים בודדים, שרביטן ריסני ואטד אירופי, אלת המסטיק

 . ים וחד שנתייםגאופיט
 .בשוליים מספר עצי שיזף גדולים, סביב המחצבות צומח מעזבות

 
 מקורות מים

במחצבה המרכזית . בריכת גדור היתה בעבר שלולית עונתית ונוקזה במסגרת עבודות התשתית לשכונה החדשה
 .מי תהום גבוהים

 
 אתרים מרכזיים

 . שרידים של מערות קבורה שנותרו מתל אברכטאס:  עתיקות
 .חורשת קדימה

 
 יישובים

חווה חקלאית המשמשת גם , בדרום היחידה, בתוך הפרדס. במרכז השטח ישנם מספר בתים של משפחה בדואית
 .בשולי הפרדס מחנה של קרונות נגררים. למסחר ובידור

 
 תשתית ומפגעים

ום בעיקר פסולת במחצבות מטמינים הי. דרכי עפר מצבורי אשפה וגרוטאות, תשתית הבנייה מתפשטת דרומה
 . בניין
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 אפיון חזותי תרבותי
 מיער חדרה במזרח -הנוף הפתוח משני צדי כביש החוף  .  כביש החוף-היחידה נצפית מעורק התחבורה המרכזי 

שטחי החקלאות שנותרו ממערב . ועד לרכס הכורכר מעל חוף הים במערב הוא יוצא דופן לאורך רצועת החוף
אזור המחצבות מהווה כיום מפגע חזותי .  הם העורף הנופי של רכס הכורכר של תל גדור ופארק החרוביםלכביש

 אזור בעל פוטנציאל גדול לפעילות נופש -עם זאת הוא נמצא בשכנות למכלול יער חדרה . הנצפה מכביש החוף
 . אזוראגם מי התהום הגבוהים יכול להפוך למוקד עניין ולימוד לאחר שיקום ה. ופנאי

 
 תת יחידות

 . הכשרת קרקע לשכונת עין הים- 1
 . בעיקר בצפון היחידה- חולות מיוצבים למחצה ושדות מוברים - 2
 .  כולל שטח החווה- שטחי חקלאות ממערב לכביש החוף - 3
 .  שטח מופר עם משטחים ומזבלה מקומית- שטח חולות מצפון למכמורת - 4
 .חוף מחצבות הכורכר ממזרח לכביש ה- 5
 
 

 יער חדרה וסביבתו  .6.3.6
 

 תאור כללי
בתוך השדות בולטים .  פרדסים ושדות פתוחים-שנספחים אליו ממזרח שטחי חקלאות , יער אקליפטוסים גדול

השטחים החקלאיים נמשכים ממזרח לאזור התעשייה עמק חפר עד לגבולות הישובים . מספר אלוני תבור גדולים
 שלולית חורף מוקפת -ה הדרומי מזרחי של היער שוכנת בריכת יער בקצ. היושבים על רכס הכורכר השלישי

 .עצים
 

 גבולות
 .חדרה: בצפון
 .יישובי רכס הכורכר השלישי: במזרח
 .פארק החרובים: בדרום
 . אזור המחצבות הנטושות: במערב

 
 אגני ניקוז

 .נדרשטחי חקלאות מתנקזים לבריכת יער או לנחל אלכס. תעלת ניקוז ביער עד לבריכת יער
 

 רום
שולי רכס כורכר . מעל פני הים'  מ3-2קרקעית בריכת יער נמצאת בגובה . מעל פני הים'  מ15-6היער נמצא 

 . ' מ35מגיעים לגובה 
 

 מסלע וקרקע
 . קרקע כבדה-סביב בריכת יער . תשתית חרסיתית בחלק מהשטח. חמרה

 
 טיפוסי צומח ותכסית

חלקים אחרים מוצפים . פרסיון גדול ולוטם מרווני, ידה שעירהק( בחלקו התפתח תת יער -יער אקליפטוסים 
כולל נרקיס ,  פריחה של גאופיטים-ממזרח ליער שדות מוברים . בחורף ומכילים צומח אופייני לבתי גידול לחים

אגמון , בוציץ סוככני, בעונות ההצפה בבריכת יער בולטים בשטחה נורית המים. עצי אלון תבור בודדים, אפיל
 .נהרונית צפה ועדשת מים זעירה,  ברוניקת המים,ימי
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 מקורות מים
 . בריכת סמר וחלקים מהיער,  בריכת יער-חלקים מוצפים עונתית 

 
 אתרים מרכזיים

 . אתר נופש פעיל מדרום לתחנת הרכבת, בריכת יער, שלולית הסמר, יד אבשלום פינברג
 

 יישובים
 .שולי חדרה

 
 תשתית ומפגעים
בשטח החקלאי מבנים . כולל מתקני דרך כגון תחנת דלק, 4' במרכז האזור החקלאי כביש מס. רפסולת בשולי היע

 .תשתית חקלאית, ערמות פסולת, חקלאיים
                    

 אפיון חזותי תרבותי
הוא מהווה אזור  . -19 של המאה ה-90 ראשיתו בנטיעות של ראשוני חדרה בשנות ה-היער הוא אתר הסטורי 

השטח החקלאי ממזרח לו . יש ביער פוטנציאל להרחבת הפעילות בתחומים אלה. ל פעילות פנאי ונופשחשוב ש
במרכז השטח החקלאי נמצאת בריכת יער  . מהווה חיץ נופי ופונקציונאלי בינו ולבין הבינוי העירוני של חדרה

 . יריםהיא מאכלסת מגוון גדול של צמחים ובעלי חיים נד. שבחלק מהחורפים מתמלאת מים
 

 תת יחידות
 . יער חדרה- 1
 . שטחים חקלאיים- 2
 . בריכת יער וסביבתה הקרובה- 3
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 פארק החרובים .6.3.7
 

 תאור כללי
ביניהם משטחים פתוחים גדולים של חד שנתיים . יער פארק של עצי חרוב עם שיחים גדולים של אלת מסטיק

מיוצבים , ממערב לפארק שטח חולות נודדים. וצמחי בצל ופקעת היוצרים מרבדי פריחה מרהיבים בחורף ובאביב
 . למחצה ומיוצבים

 
 גבולות
יער חדרה והשטחים החקלאיים ממזרח , המחצבות הנטושות, השטחים החקלאיים מדרום לגבעת אולגה: בצפון

 .לו
 .בריכת יער: במזרח
 . חורשות האקליפטוסים ושטחי החולות המיוצבים: בדרום
 .המרזבה המערבית: במערב

 
 יקוזאגני נ

 . עמקים קטנים חסרי ניקוז, בריכת יער
 

 רום
 . ' מ25-10

 
 מסלע וקרקע

 . חול רבוד על גבי חמרה וכורכר
  

 טיפוסי צומח ותכסית
.  בחלק הצפוני גם עצים גדולים של אלון מצוי ואלון תבור. עצי חרוב שביניהם שיחים גדולים של אלת המסטיק

, רותם המדבר: מינים רב שנתיים נפוצים. שפעת רסס מי היםבה" מסופרים"בחלק המערבי העצים והשיחים 
. שמשון סגלגל ובלוטה פלישתית, מתנן שעיר, שרביטן ריסני) בעיקר בחלק המערבי(אטד החוף , לענה חד זרעית

בין העצים משטחים גדולים של חד שנתייםוצמחי בצל . ואספרג החורש. זלזלת הקנוקנות, פרסיון גדול: מטפסים
 . יחה נאה בחודשי החורף והאביבפר. ופקעת

 
 תשתית ומפגעים

שימוש נרחב בכלי רכב  . רובן לא סלולות, קיימת גם תשתית נרחבת של דרכי עפר. כביש החוף חוצה את היחידה
בחלק המזרחי שרידים של תשתית . נוספות" פיראטיות"מסוגים שונים בשטח הפארק גורם לפריצת דרכים 

 . חקלאית
                    

 אפיון חזותי תרבותי
. חלק מרצף שנמשך מחוף הים עד לאזור גבעות החמרה. חלקה נדירה של צומח טבעי באזור החוף, נוף פתוח

יער הפארק עם כתמי הפריחה בחורף ובאביב . בתחום היחידה שרידים מיער אלון התבור שכיסה את השרון
הפארק הוא לבו של השטח הפתוח שנמשך מנחל . יוכתמי הצל בקיץ מהווה אזור אידיאלי לפעילות נופש ופנא

 . אלכסנדר בדרום עד ליער חדרה בצפון
 

 תת יחידות 
. דרך שדות מוברים לשולי רכס הכורכר,  מעבר הדרגתי בין חול מיוצב למחצה- השטח ממערב לכביש החוף - 1

 .לוויוחרוב מצוי ואלון מצוי ומ, צמוד ממערב לכביש החוף חורש אלון תבור אלת המסטיק
 . שיאו של רכס הכורכר השני- השטח בין כביש החוף למסילת הברזל - 2
 . אלוני תבור גדולים- השטח מדרום ליער חדרה - 3
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 )מדרום לחדרה(רכס הכורכר השלישי  .6.3.8
 

 תאור כללי
חלק זה משתרע בין פרצת נחל אלכסנדר בדרום . חלק מרכס הכורכר המקוטע שנמשך ממזרח למרזבה המרכזית

. מאליישיב בדרום ועד לרצף העירוני של חדרה בצפון, בנויים עליו יישובים רבים. פרצת נחל חדרה בצפוןועד ל
 .הרכס מכוסה שכבת חמרה והקטעים שאינם מיושבים מעובדים ברובם

 
 גבולות
 .חדרה: בצפון
 .גבעות החמרה: במזרח
 .שולי תל חפר: בדרום
 . מישור המרזבה המרכזית: במערב

 
 אגני ניקוז

 . חל אלכסנדר ובריכת יערנ
 

 רום
 . מעל פני הים'  מ50-10

 
 מסלע וקרקע

 .חמרה מעל כורכר
 

 טיפוסי צומח ותכסית
 .שטחים חקלאיים

 
 אתרים מרכזיים

 . קבר שיח על פסגת הגבעה באליישיב:  עתיקות
 

 יישובים
 . חדרה, אלייכין, חרב לאת, חבת ציון, ה"כפר הרא, אליישיב

 
 תשתית ומפגעים

 .  חוצה את שרידי הרכס בין תל חפר לאליישיב4' מסכביש 
                    

 אפיון חזותי תרבותי
 . נוף כפרי ברובו. פארק השרון ובריכת יער, הרכס סוגר ממזרח את האגן החזותי של עמק נחל אלכסנדר

 
 תת יחידות

 . שטחים חקלאיים- 1
 .אלייכין, חרב לאת, חבת ציון, ה"כפר הרא, אליישיב:  שטחי היישובים- 2
 .  תל חפר- 3
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  חלק דרומי- פארק השרון -החולות המיוצבים  .6.3.9
 

 תאור כללי
דרך ,  מחוף מכמורת-היחידה כוללת את מרבית שטח חדירת החולות משפך נחל אלכסנדר אל תוך מישור החוף 

 ועד לשטחים ,רכס הכורכר השני שמכוסה שטחי חולות מיוצבים עם צומח טבעי וחורשות אקליפטוס נטועות
 .שכוסו ברובם בעקבות פיתוח אזור התעשייה, החוליים במרזבה המרכזית

 
 גבולות
 .פארק החרובים: בצפון
 .  4' כביש מס: במזרח
 .פרוזדור נחל אלכסנדר: בדרום
 .חוף הים: במערב

 
 אגני ניקוז

 .שקעים בלתי מנוקזים בצפון השטח, הים , נחל  אלכסנדר
 

 רום
 . ' מ40-0

 
 קעמסלע וקר

 . חולות מיוצבים ומיוצבים למחצה מעל חמרה וכורכר
  

 טיפוסי צומח ותכסית
 . רותם המדבר ולענה חד זרעית בכיסוי גבוה, חורשות אקליפטוס נטועות 

 
 אתרים מרכזיים

 .תל גירית, תל מכמורת: עתיקות
 

 יישובים
 . אזור תעשייה עמק חפר, מכמורת

          
 תשתית ומפגעים
 .בשטח ממזרח דרכי עפר ומספר חניונים. ממזרח לו היישוב מכמורת. ה כביש החוףחוצה את היחיד

                    
 אפיון חזותי תרבותי

שטח גדול יחסית של חולות המיוצבים ומיוצבים במחצה עם צומח . חלק ממכלול נחל אלכסנדר ופארק השרון
חוף .  באזורי החולות ונופש בחורשות האקליפטוסיםניתן לשלב בו מסלולי טיול.  נוף נדיר באזור השרון-טבעי 

החלק הצפוני של אזור החולות המזרחי . חוף חולי ונמל קטן,  תלים ארכיאולוגיים-הים של מכמורת מגוון 
 .מהווה חלק מסביבת בריכת יער ופארק השרון

 
 תת יחידות

 . ותל מכמורת" מבואות ים"בית הספר ,  כולל תל גירית- חוף מכמורת - 1
 . מכמורת- 2
 . שטחי חולות מיוצבים על הרכס- 3
 . שטח בנוי- 4
 ).דרומית לבריכת יער( שטח חולות מופר - 5
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 שפך נחל אלכסנדר  .6.3.10
 

 תאור כללי
 . מצפון לשפך חולות מיוצבים ומיוצבים למחצה. אזור של חול נודד משני צדי כביש החוף

 
 גבולות
 .מכמורת: בצפון
 .חופית: במזרח
 .ינאיבית : בדרום
 . חוף הים: במערב

 
 אגני ניקוז

 . שקעים קטנים בלתי מנוקזים, נחל אלכסנדר
 

 רום
 .' מ16-0

 
 מסלע וקרקע

 . תשתית כורכר בחלק הצפוני, חול נודד ומיוצב למחצה
  

 טיפוסי צומח ותכסית
בשקעים . ת מצוי חברת ידיד חולו-על הדיונות , בשולי רצועת החוף אגרופירון סמרני וחבצלת החוף: צומח חולות

בדיונה המזרחית . אגמון הכדורים ויחידת צומח נדירה בשלטון סוף רחב עלים,  סמר חד-עם מי תהום גבוהים 
 .כולל שיטה מכחילה, בצדי כביש החוף והדרכים צומח מעזבות. דומיננטיות של לענה חד זרעית

  
 מקורות מים

 . ופיתבריכת מים עונתית בשלולית ח, מי תהום גבוהים בשקעים
           

 אתרים מרכזיים
 .  שלולית חופית והדיונות, חוף ומזח בית ינאי

 
 יישובים

 . חופית ומכמורת, היחידה נוגעת בשולי בית ינאי
          

 תשתית ומפגעים
. על החוף מתקני חוף ומגרשי חנייה. המחלף שנבנה כרסם בשטחה. כביש החוף חוצה את היחידה מדרום לצפון

 . נות מספר מצבורי פסולת קטניםבין הדיו
                    

 אפיון חזותי תרבותי
שילוב של עמק נחל עם חולות לבנים וצומח ייחודי בשולי הדיונות ובחלק . אזור חולות נודדים יחיד במינו בשרון

 . מהשקעים שביניהם
 

 תת יחידות
 . ס מבואות ים"ב חולות מיוצבים למחצה בין שפך הנחל ל- נחל אלכסנדר צפון - 1
 .  חופית- חולות בית ינאי - 2
 .  אפיק נחל אלכסנדר- 3
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  מעבר רכס הכורכר השני-נחל אלכסנדר  .6.3.11
 

 תאור כללי
סמארה ' גבעת ח, אזור ההצפה שמעובד ברובו, נכללים ביחידה הנחל. הנחל חוצה ביחידה זו את רכס הכורכר

 . בצפון וגבעת השועלים בדרום
 

 גבולות
 . גבעות החולות המיוצביםשולי: בצפון
 .קו מסילת הברזל: במזרח
 .שולי כפר ויתקין וחופית: בדרום
 . כביש החוף ואזור חולות חופית: במערב

 
 אגני ניקוז

 .נחל אלכסנדר
 

 רום
 .' מ25-0

 
 מסלע וקרקע

 .חולות מיוצבים, כורכר, אלוביום
  

 טיפוסי צומח ותכסית
 . צמחיית נחל סביב הערוץ, חקלאות
 .ורכרים מגוון על הגבעות מצפון ומדרוםצומח כ

         
 מקורות מים

נגר עילי ומי הים , שפכים שמגיעים ממכון הטיהור של נתניה, מקורות הזרימה העיקריים בנחל הם מי תהום
 . שחודרים מכיוון השפך

 
 אתרים מרכזיים

 .סמארה וגבעת השועלים' ח: עתיקות
 . חניונים על הגדה הצפונית של הנחל

 
 ישוביםי

 . שולי כפר ויתקין וחופית
          

 תשתית ומפגעים
' בח. כולל במות עץ מעל נחל אלכסנדר, לאורך הנחל דרכי עפר ומספר חניונים. שפכים בנחל, תשתית חקלאית

 . סמארה מתבצעת תוכנית שיקום ופיתוח
                    

 אפיון חזותי תרבותי
הפרצה הרחבה ברכס הכורכר מדגישה את עצמתו . מי של נחל אלכסנדרחלק מרכזי ברצועת הנחל ובגן הלאו

המקום העיקרי בארץ שבו ניתן . הנחל וחורשות האקליפטוס סביבו מהווים מוקד חשוב לנופש ופנאי. כציר
 .מתבצעת בהדרגה תוכנית שיקום לנחל. לצפות בצב הרך ששרד בנחל

 
 תת יחידות

 . עמק הנחל- 2                                    .                  סמארה'  גבעת ח- 1
 . פרבר כפר ויתקין- 4.                                                          גבעת השועלים- 3
. אפיק נחל אלכסנדר- 5
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  המרזבה המרכזית-עמק נחל אלכסנדר ונחל אביחייל  .6.3.12
 

 תאור כללי
 .אפיקו רחב ולארכו צמחית גדות מפותחת. נחל איתן בשטח מישורי חקלאימאזור תל חפר זורם נחל אלכסנדר כ

 
 גבולות
 .אזור התעשייה עמק חפר: בצפון
 . רכס הכורכר השלישי, 4' כביש מס: במזרח
 .פרברי נתניה: בדרום
 .רכס הכורכר השני, קו מסילת הברזל: במערב

 
 אגני ניקוז

 .נחל אלכסנדר
 

 רום
 .' מ12-2

 
 מסלע וקרקע

 .וםאלובי
  

 טיפוסי צומח ותכסית
 . צמחיית נחל סביב הערוץ, חקלאות

         
 מקורות מים

 .שפכים שמגיעים ממכון הטיהור של נתניה ונגר עילי, מקורות הזרימה העיקריים בנחל הם מי תהום
 

 אתרים מרכזיים
 .  תל חפר-בשולי היחידה : עתיקות

 .גשר הצבים
 

 יישובים
 . ברותשולי קיבוץ מע, גאולי תימן

          
 תשתית ומפגעים
 .אולמי שמחות במרחב החקלאי, שפכים בנחל, תשתית חקלאית

                    
 אפיון חזותי תרבותי
 . השטח הוא בעיקרו חקלאי. זרימה איתנה. חלק מרצועת הנחל

 
 תת יחידות

 . עמק נחל אלכסנדר- 1
 . עמק נחל אביחיל- 2
 . אפיק נחל אלכסנדר- 3
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  חבצלת השרון- בית ינאי -כורכר המערבי רכס ה .6.3.13
 

 תאור כללי
שטח , כפר הנוער נעורים, מעל שפתו נמצאים בית ינאי. מדרום לשפך נחל אלכסנדר שב המצוק החופי ומתגבה

 . המשמש לעבודות עפר וחבצלת השרון
 

 גבולות
 .שפך נחל אלכסנדר: בצפון
 .שטחים חקלאיים במרזבה, כביש החוף: במזרח
 . אביחייל-יץ חבצלת ח: בדרום
 .חוף הים: במערב

 
 אגני ניקוז

 .אגנים קטנים בלתי מנוקזים, הים
 

 רום
 .מעל פני הים'  מ38-0

 
 מסלע וקרקע

 . חול מיוצב ומיוצב למחצה, כורכר
  

 טיפוסי צומח ותכסית
ח חוף ים באזור הדרומי יש רצועות של צומ. חלקו הצפוני השל הרכס מבין ינאי לנעורים מיושב ומופר כולו

 . עם חדירה לגב הרכס מדרום לחבצלת השרון, אופייני למצוקי כורכר
         

 אתרים מרכזיים
 .משטרת נעורים

 
 יישובים
 . בית ההבראה וחבצלת השרון, נעורים, בית ינאי

          
 תשתית ומפגעים

 . מצפון ליישובמזבלה. ערמות אשפה וגרוטאות, מסעדות וחוות סוסים בחוף חבצלת השרון, יישובים
 .של חלקים מרכס הכורכר) גלישות( סכנת התמוטטות 

בקטעים של החלק הצפוני של החוף נבנו מחסומים מסוגים שונים שנועדו למנוע מגלי הים ללכך את המצוק 
 . ולהקטין את קצב נסיגת המצוק

                   
 אפיון חזותי תרבותי

מצוק גבוה ובתרונות מקנים לאזור איכות , נוף פתוח אל הים. חלק הרצועה הייחודית של מצוק הכורכר החופי
 . שמוסיפים לה שרידי צומח טבעי, חזותית נדירה

 
 תת יחידות 

 . המצוק החופי- 1
 .נעורים וחבצלת השרון,  בית ינאי- שטחי יישובים על גב המצוק - 2
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  כפר ויתקין ביתן אהרון-כר המרכזיהמרזבה המערבית ורכס הכור .6.3.14
 

 תאור כללי
ממזרח לנעורים וחבצלת השרון משתרע אזור חקלאי שנמשך מזרחה ומכסה גם את מרבית שטחו של רכס 

חוצה את היחידה כביש החוף שעובר את הרכס מצפון לאביחייל וממשיך צפונה במרזבה . הכורכר השני
 . שמורת ביתן אהרון-על רכס הכורכר שמורת טבע קטנה . המערבית

 
 גבולות
 . קו המגע עם מסדרון נחל אלכסנדר: בצפון
 . השוליים המזרחיים של רכס הכורכר השני: במזרח
 .נתניה: בדרום
 . השוליים המזרחיים של רכס הכורכר הראשון: במערב

 
 אגני ניקוז

 . נחל אביחייל ונחל אלכסנדר
 

 רום
 . מעל פני הים'  מ40-9

 
 מסלע וקרקע

 . וד על כורכר וחמרהחול רב
  

 טיפוסי צומח ותכסית
מספר שדרות וחורשות של . בשמורת הטבע עצי שיזף ואלון תבור ומגוון של גאופיטים. מרבית השטח חקלאי

 . אקליפטוסים
         

 מקורות מים
 . בארות
           

 אתרים מרכזיים
 .אהד'שיחה מג, שרף-א' ח: עתיקות

 . בית הראשונים
 

 יישובים
 . גבעת שפירא אביחייל וחלקים מחבצלת השרון, ביתן אהרון, בית חרות, חופית, ר ויתקיןכפ

          
 תשתית ומפגעים

 . יישובים ותשתית חקלאית, כביש החוף
                    

 אפיון חזותי תרבותי
 כשרכס הכורכר בולט נוף חקלאי מגוון. אזור חקלאי שמשמש חיץ בין נתניה לגוש היישובים באזור כפר ויתקין

 . מערות קבורה עתיקות ושמורת הטבע,  בית הראשונים-באזור ביתן אהרון מוקד עניין משולב . מעל סביבתו
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 תת יחידות
  בית חרות- חופית - כפר ויתקין - 1
  שטחים חקלאיים- 2
 . גבעת שפירא- רכס שמורת ביתן אהרון - 3
 . אביחייל וגבעת בית הגדודים- 4
 .פתוח בין חבצלת השרון לצפון נתניה חיץ - 5

 
 

  גבעות החמרה-הרכס השלישי  .6.3.15
 

 תאור כללי
 .מעל נחל אלכסנדר, משער חפר בדרום ועד למעברות: רכס הכורכר השלישי מכוסה ברובו בשורה של יישובים

 
 גבולות
 .נחל אלכסנדר: בצפון
 . 4' שולי הרכס המזרחיים וכביש מס: במזרח
 . פרברי נתניה: בדרום

 . עמק נחל אביחייל: מערבב
 

 אגני ניקוז
 .נחל אלכסנדר, נחל אביחייל

 
 רום

 .' מ48-10
 

 מסלע וקרקע
 .חמרה וכורכר

  
 טיפוסי צומח ותכסית

 .בשוליו שטחים חקלאיים. מרבית שטח הרכס מכוסה בנייה כפרית
         

 אתרים מרכזיים
 ).מעברות(דיר אל מד :  עתיקות

 
 יישובים
 .בית יצחק ושער חפר, ידידיה, הדר עם, כפר חיים, וןמשמר השר, מעברות

          
 תשתית ומפגעים

 . יישובים ותשתית חקלאית
                    

 אפיון חזותי תרבותי
 . נצפה בחלקו מהכבישים הראשיים באזור, שטח כפרי

 
 תת יחידות

 .בית יצחק ושער חפר, הידידי, הדר עם, כפר חיים, משמר השרון,  מעברות- שטחי היישובים - 1
 . שטחים חקלאיים- 2
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 נתניה .6.3.16
 

 תאור כללי
בתוך החלק שממערב לכביש החוף שני . מ צפונה" ק-10העיר הגדולה בשרון שנמשכת מנחל פולג בדרום כ

העיר מתפשטת .  הצפוני שהוא חקלאי ברובו והדרומי שכולל את ברכת דורה ושמורת אירוס הארגמן :חייצים
באזור מחלף פולג נבנה אזור תעשייה ברכת חנון על שטחי חולות וממזרח למחלף : יש החוףמזרחה מעבר לכב

 . נתניה נמשכת בנייה למגורים ולצרכים אחרים
 

 גבולות
 .קו אביחייל שושנת העמקים: בצפון
 . המרזבה המרכזית, רכס הכורכר השלישי: במזרח
 .נחל פולג: בדרום
 .הים: במערב

 
 אגני ניקוז
 ).ברכת חנון לשעבר, ברכת דורה(שקעים לא מנוקזים , הים, נחל אביחייל,  נחל פולג,נחל  אודים

 
 רום

 .' מ45-0
 

 מסלע וקרקע
 .אלוביום, חולות מיוצבים ומיוצבים למחצה, כורכר

  
 טיפוסי צומח ותכסית

 .         שלולית חורף וחקלאות, צומח כורכרים, צומח חולות, חורשות נטועות
 

 מקורות מים
 .תבארו

           
 אתרים מרכזיים

 .יער נתניה, ברכת דורה
 

 יישובים
 .נתניה
          

 תשתית ומפגעים
 .תשתית עירונית

                    
 אפיון חזותי תרבותי

שלולית חורף ושטחים חקלאיים בתוך , רצף הכולל שטחי חולות איכותיים, חוף ים הכולל מצוק כורכר גבוה
 . השטח הבנוי
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 חידותתת י
 . המצוק החופי וחולות שמורת האירוסים- 1
 . מרכז נתניה- 2
 . החיץ המרכזי- 3
 . אזור הבינוי המרכז- 4
 . חיץ בריכת דורה- 5
 . שכונות הדרומיות ורמת פולג- 6
 . ברכת דורה- 7
 . שמורת האירוסים וחוף פולג- 8
 . חולות נתניה מזרח- 9

 
 

 ברכת חנון אזור -הרכס השלישי והמרזבה המרכזית  .6.3.17
 

 תאור כללי
היחידה כוללת את . י העיר נתניה המתפשטת מזרחה"אזור חקלאי עם מספר יישובים כפריים שהולך ונכבש ע

 .המרזבה המרכזית וחלקים של רכס הכורכר השלישי שמכוסה חמרה ונמצא בעיבוד חקלאי אינטנסיבי
 

 גבולות
 .יישובי רכס הכורכר השלישי, פרברי נתניה: בצפון
 . גבול הסקר- 4' כביש מ: חבמזר
 .עמק נחל פולג: בדרום
 .כביש החוף ואזור התעשייה ברכת חנון: במערב

 
 אגני ניקוז

 .שקעים קטנים בלתי מנוקזים, נחל פולג, נחל אודים, נחל אביחייל
 

 רום
 . ' מ60-15

 
 מסלע וקרקע

 .אלוביום, חמרה מעל כורכר
  

 טיפוסי צומח ותכסית
 .     שמורת הדסים: כתמים קטנים של צומח טבעי. טנסיביותמרבית השטח מעובד באינ

    
 מקורות מים

 .בארות
          

 אתרים מרכזיים
 ).  נטים'חורשת הסרג(יער נתניה , בארות חונן

 
 יישובים

 . תל יצחק, בית יהשוע, כפר נטר, הדסים,  נורדיה, כלא השרון, שולי נתניה
          

 תשתית ומפגעים
 . ביער נתניה חניון. ה מסילת הברזל וכבישי רוחבאת השטח חוצ
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 אפיון חזותי תרבותי
י אזור התעשייה של "אזורי החולות האחרונים נכבשו ע. חלקים מאזור זה משמרים את נוף השרון החקלאי

 אבן יהודה ישנו אזור -  בית ליד ובין גוש הפיתוח בציר נתניה-בין גוש הפיתוח לאורך כביש נתניה . ברכת חנון
 .  שמורת הדסים-פתוח שנמשך מיער נתניה ועד ליער קדימה וכולל בתוכו גם שמורת טבע קטנה 

 
 

 אבן יהודה .6.3.18
 

 תאור כללי
 .יישוב פרברי ברובו המשתרע על גבעות החמרה של רכס הכורכר השלישי

 
 גבולות
 . המרזבה המרכזית וגבעות החמרה: בצפון
 .4' כביש מס: במזרח

 . צומת דרור-כביש מחלף פולג : דרוםב
 .כפר נטר והשטחים החקלאיים: במערב

 
 אגני ניקוז
 .נחל פולג

 
 רום

 .' מ71-30
 

 מסלע וקרקע
 .חמרה מעל כורכר

  
 טיפוסי צומח ותכסית

 . כתמי חקלאות בתוך השטחים הבנויים
         

 מקורות מים
 . בארות
           

 יישובים
 . אבן יהודה

 
 געיםתשתית ומפ

 . מפעלי תעשייה בצפון מזרח היישוב, תשתית בנויה וחקלאית
 

 אפיון חזותי תרבותי
בקטעים אחדים בעל מאפיינים , היישוב הופך במהירות להיות יישוב פרברי. אבן יהודה נוסד כיישוב כפרי

 . עירוניים
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 רשימת אתרים  .7
 

 
מס
אתר
.צ.נ'   

 
 אורך

.צ.נ  
 רוחב

 

 שם האתר
 

 תאור כללי
 

1 
 

14156 
 

19760 
 

 תל חפר
 

שרידים מתקופת , תל מרכזי מעל עיקול נחל אלכסנדר
תצפית היקפית .  ועד לתקופה הביזנטית' הברונזה התיכונה א

.רחבה  
 

2 
 

13843 
 

20393 
 

 תל גדור
 

תצפית  היקפית לכיוון הים . נקודה בולטת מעל המצוק החופי
ית ומהתקופה הפרס', שרידים מתקופת הברזל ב. ועורף החוף

.ועד הערבית הקדומה  
 

3 
 

13880 
 

20583 
 

 תל עפר
 

,  נמצאו עליו יסודות של מבנה מהודר-תל קטן על חוף הים 
תצפית . יתכן בית הנציב של קיסריה בתקופה הביזנטית

.לכיוון הים וצפונה  
 

4 
 

13882 
 

20560 
 

 מפרץ בנימין
 

מפרץ קטן שממנו הפליג הברון בניימין דה רוטשילד לאחר 
סביבו מתחם אדיר של מלונאות . 1914ר בחדרה בשנת ביקו

.ודירות  
 

5 
 

13909 
 

.מבנה נטוש ששמש כמתקן בילוי בחוף חוף חדרה הישן20671   
   

6 
 

14115 
 

20132 
 

 יד אבשלום פינברג
 

לזכרו של אבשלום , מבנה קטן עם כפה לבנה, אנדרטה
.שהתגורר בחדרה, י"איש ניל, פינברג  

 

7 
 

14070 
 

20470 
 

 יער חדרה
 

.  דונם1400-שטחו כ. יער האקליפטוסים הגדול והותיק בארץ
בכניסה ליער . חלקו מוצף בחורף ויוצר בתי גידול לחים

.מתקני נופש  
 

8 
 

13992 
 

20387 
 

אבריכתאס' ח  
 

שרידי חורבה שנהרסה כמעט כליל בעקבות התרחבות 
שרידים מתקופת הברונזה התיכונה ועד . מחצבות הכורכר

.ה הביזנטיתלתקופ  
 

9 
 

13790 
 

20183 
 

 תל גירית
 

שרידים מתקופת הברונזה . תל קטן על חוף מכמורת
.המאוחרת וסימני בנייה מכורכר  

 

10 
 

13870 
 

19930 
 

 חופית צפון
 

תצפית לכיוון , גבעה של חולות מיוצבים ומיוצבים למחצה
שרידי יישוב וחווה חקלאית . הים ועמק נחל אלכסנדר

.יתמהתקופה הרומ  
 

11 
 

14047 
 

20737 
 

 חפציבה
 

מהתקופות , הסטוריים מהטיפוס הכבארי-שרידים פרה
.פליאוליתית והמסוליתית-האפי  

 

11.1
 

14040 
 

20775 
 

 חפציבה מערב
 

מהתקופות , הסטוריים מהטיפוס הכבארי-שרידים פרה
.פליאוליתית-האפי  
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מס
אתר
.צ.נ'   

 
 אורך

.צ.נ  
 רוחב

 

 שם האתר
 

 תאור כללי
 

11.2
 

.שרידי גשר רומי וקטע דרך שיורד אל הנחל הגשר הרומי 1404520805   
    

12 
 

13820 
 

19690 
  

. בעיקר מהתקופה הרומית, שרידים של מערות קבורה
.בור מים דמוי פעמון: שרידים נוספים  

אל שרף' ח  

 

ה'אהד שיח'מג 19615 13890 13 .ימי הביניםחרסים מהתקופה ההלניסטית ועד . שרידי יישוב   

     

14 
 

13758 
 

20087 
 

 תל מכמורת
 

נמצאו עליו שרידים מתקופת . התל מתנשא מעל מפרץ טבעי
תצפית רחבה . הברונזה הקדומה ועד לתקופה הביזנטית

.לכיוון הים ודרומה  
 

15 
 

13830 
   

 ושמש את ראשוני המתיישבים -19בית אבן שהוקם במאה ה
.ת רחבה לכיוון מזרח וצפוןתצפי. בעמק חפר  

 בית הראשונים 19695

 

16 
 

13880 
 

20540 
 

משטרת גבעת 
 אולגה

 

בניין משטרה גדול מדרום שהוקם בזמן מלחמת העולם 
. ם ופוצץ פעמיים כחלק ממאבק ההעפלה"השנייה כתחנת מכ

.שוקם במסגרת קריית נופש של הוועד למען החייל  
 

.שבאזורו ניתן לצפות בצב הרך, גשר מעל נחל אלכסנדר גשר הצבים 19920 14000 17  

     

18 
 

13730 
 

19930 
 

 מזח בית ינאי
 

גם לצרכים כלכליים וגם , 1938שרידי מזח שהוקם בשנת 
.לצרכי מאבק ההעפלה  

 

19 
 

13850 
 

19025 
 

 יער נתניה
 

חורשת אקליפטוסים שמשולבות בה חלקות קטנות של עצים 
ה זו בחורש. אחרים וקרחות יער עם פריחה עונתית מרהיבה

י "נטים בריטיים שנתלו ע'התגלו גופותיהם של שני סרג
.1947ל בשנת "האצ  

 

20 
 

14258 
   

גבעה מעל בית הקברות של יישובי האזור שנשקף ממנה נוף 
.על הגבעה בריכת מים וחורשה נטועה. רחב  

 תצפית חרב לאת 20160

 

21 
 

14178 
 

19890 
 

 תצפית אליישיב
 

ית רחבה לכיוון נחל גבעה חשופה שנשקפת ממנה תצפ
שרידי קבר שיח . אלכסנדר במערב ורכסי ההרים במזרח

.מוחמד  
 

22 
 

14340 
 

20712 
 

 תל זומרה
 

שרידים . תל מרכזי עם תצפית לכיוון אגן נחל חדרה
באזור סביב התל נמצאו . מהתקופה הרומית והביזנטית
.הסטוריים-שרידים פרה  
 

23 
 

13733 
 

18893 
 

 בארות חונן
 

מערכת תעלות , וך הפרדסים שמשולבות בו בארמבנה בת
.ובריכות  

 

24 
 

14070 
 

20200 
 

 בריכת יער
 

.  דונם-400בריכה עונתית שגודלה מגיע בשנים גשומות ל
, דו חיים, צבי ביצה, עופות מים, תועדו בה צמחי מים

תולעים שטוחות וחלזונות מים , צדפוניות, סרטנים זעירים
).37' עמ, ת צומח טבעיפירוט בפרק ערכיו(מתוקים    
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מס
אתר
.צ.נ'   

 
 אורך

.צ.נ  
 רוחב

 

 שם האתר
 

 תאור כללי
 

24.1
 

14092 
 

20190 
 

 בריכת יער
 

סביבו חורשות . בשולי הבריכה, בית משאבה בנוי מבטון
.אקליפטוסים  

 

25 
 

.שלולית חורף מוקפת בחורשת אקליפטוסים ברכת דורה 18860 13575  
    

26 
 

14025 
 

20445 
 

ריכת סמרב  
 

שלולית חורף שמגיעה לשטח של דונם וחצי בחורפים 
מינים רבים של חסרי : פלורה ופאונה עשירים. גשומים
, הצומח כולל סמר חד. סרטנים ירודים ודו חיים, חוליות

.אגמון ימי ודמסון כוכבי, סמר מרצעני, נורית המים  
 

27 
 

13860 
 

19975 
 

סמארה' ח  
 

הבית שמש כביתם של . וםחורבה שנמצאת בתהליכי שיק
תצפית על . בעלי קרקעות באזור וכנראה שגם כתחנת מכס

.אתר הטלה של הצב הרך למרגלות הגבעה, עמק הנחל  
 

.תצפית פתוחה לכיון חוף הים ופארק החרוביםבריכת מים  20161 2813926   
 מכמורת   

 
 

29 
    

ר הגדודים היהודים שנלחמו מוזיאון ובית תרבות אזורי לזכ
.במלחמת העולם הראשונה במסגרת הצבא הבריטי  

 בית הגדודים 19540 13852

 

30 
    

נמצאו בה . שלולית חורף שנוצרת בעקבות עליית מי התהום
.סרטנים ירודים וחרקי מים, בעיקר מיני דו חיים  

 שלולית חופית 19917 13750

 

31 
 

13963 
 

20313 
 

מחצבות יער 
 חדרה

 

לקן כוסו בפסולת מסוגים סדרה של מחצבות כורכר שח
במחצבה . כיום נמשכת הטמנה של פסולת בניין. שונים

המרכזית מי תהום גבוהים שמושכים אליה ציפורים וצמחי 
.מים  
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  ערכיות נופית- 2מפה  .8

 
 



 38

 שיטת הערכה .8.1
בה הוגדרו בתוך כל אחת , מפורטת יותר, לאחר חלוקת השטח ליחידות נוף התבצעה חלוקת משנה

חלוקה זו הוותה בסיס להערכת . אחידות יותר במאפייניהן, נוף מספר תת יחידות נוףמיחידות ה

 .איכותם הנופית של אזורי הסקר השונים

יחידות הנוף התבצעה תוך התייחסות ליחידת הנוף אליה -הערכת איכותה הנופית של כל אחת מתת

 : עיקריותההשוואה נעשתה על פי כמה תכונות. היא שייכת ולמכלול האזורי הכולל

 

:  אמת מידה זו מתייחסת לתכונות החזותיות של מרכיבי הנוף הטבעיים- מידת הגיוון והשונות בנוף. א

ישנה חשיבות רבה למגע הדרמטי של . וצבעוניות, ייחודיות, מפגש בין מרכיבי נוף שונים, ניגודיות

 . החוף ויחידות המצוק המתנשאות מעליו

 אמת מידה זו מתייחסת למידת פגיעתם של מרכיבים - ם מלאכותייםמידת השילוב בנוף של מרכיבי. ב

ובהתאמתם לאופי הטבעי ) קו חוף, קו רקיע(מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף 

 .צבע וצורה, של היחידה מבחינת גודל

ארץ  כך עולה או ב/ככל שתופעת נוף היא נדירה יותר באזור הגיאוגרפי שבו היא שוכנת ו -נדירות . ג

 .ערכה

ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו  -נצפות . ד

לכיוון הים ורכס הכורכר ישנה משמעות ) כביש החוף  (2' למבט מכביש מס: לדוגמה. החזותי

ם שחלק מתכלית שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילי.  מיוחדת

ישנה , גם אם מספר המטיילים קטן באופן יחסי למספר הנוסעים בכביש. ביקורם היא צפייה בנוף

מידת הנראות משוקללת לכן מתוך . חשיבות למראה שנשקף מהדרך בה הם נוסעים או הולכים

 .מישובים ומשבילי מטיילים, הערכת החשיפה של תת היחידה המוערכת מכבישים

 ישנה חשיבות רבה לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים - טורית תרבותיתמשמעות הס. ה

יער חדרה מהווה : לדוגמה. בעלת משמעות תרבותית או המקושרים לזכרונות הסטוריים חשובים

 . לא רק תופעה חזותית ייחודית אלא גם קישור להתיישבות החלוצית במושבה ולחזון ייבוש הביצות
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המייצגת ערכיות נופית ) 1(מדרגה : ה ארבע דרגות ערכיות נופית של שטחים פתוחיםמופיעות על המפ

 . הנוף הבנוי לא נכלל במדרגות אלה. המייצגת ערכיות נופית נמוכה) 4(גבוהה מאד ועד לדרגה 

 

 תאור מתחמים נופיים .8.2
, הה מאדבעלי ערכיות נופית גבו) הכוללים מספר יחידות נוף(באזור הסקר נמצאו שלושה מתחמים 

פארק החרובים והחוף קשורים זה , מתחמי נחל אלכסנדר. שיש לחתור לשמר את איכויותיהם הנדירות

 .בזה ומהווים חלק מפארק השרון שמשתרע מנחל אלכסנדר ועד למבואות חדרה

 

 )1,2יחידות נוף (נחל חדרה וחולות חפציבה . א .8.2.1
הוא מתחיל בעמק הרחב של :  וצבעונימגווןציר הנחל עובר מספר שינויים בשטח הסקר ויוצר נוף 

המרזבה המזרחית וחוצה את רכס הכורכר השלישי במפתח רחב בין תל זומרה לגבעות הכורכר 

גבעות החול של אזור חפציבה מתקרבות . מצפון לו משתרעים חולות קיסריה. שבתחום העיר חדרה

ר יותר ונשפך לים מדרום חוצה את רכס הכורכר השני במפתח צ, עד למסדרון הנחל שממשיך מערבה

הים , החולות מצפון:  עם סביבות שונותקווי מגעלאורך מסלול זה ". אורות רבין"לתחנת הכח 

 . במערב ושטחי החקלאות במזרח

 המשמר פוטנציאל לשמש ציר נופילמרות המפגעים החזותיים והסביבתיים סביב מסדרון הנחל יש לו 

מדיונות ועד (חולות במגוון מצבים , גבעות כורכר,  ומטעיםפרדסים,  נחל איתן- נופי ארץ ייחודיים

לאורך הנחל השתמרו גם . ולבסוף חוף הים שנשאר פתוח מהנחל דרומה עד לתל עפר) לחול מיוצב

 .  מבני חוות חפציבה ובית המשאבה על גדת הנחל- שרידי ראשית ההתיישבות בשרון

 

 )4,5,6,7ת נוף יחידו( חוף גדור ופארק החרובים -פארק השרון . ב .8.2.2
מיוצבים למחצה ועד לקרקעות ,  שנמשך מהמצוק החופי פנימה אל חולות נודדיםייחודימכלול 

אזור יער הפארק עם כתמי הפריחה בחורף ובאביב וכתמי הצל בקיץ מהווה . הכבדות במרזבה

דרה  הלב של השטח הפתוח שנמשך מנחל אלכסנדר בדרום עד ליער ח- אידיאלי לפעילות נופש ופנאי

הכולל חורשות , השריד המשמעותי ביותר בארץ של יער פארק חופיבתוך הרצף הפתוח נותר . בצפון

 - ביותר במישור החוף שלולית החורף הגדולהמצויה בו . עצי אלון תבור ואלון מצוי גדולים, חרובים

חלק  -דרה  יער ח-בשולי מכלול זה נמצא יער האקליפטוסים הגדול ביותר ). ברכת עטה(בריכת יער 

 2' בין מסילת הברזל לכביש מס.  של ראשית ההתיישבות וחזון ייבוש הביצותמהמורשת ההסטורית

משולבות בו חורשות .  המקשר מכלול זה עם המרחבים הפתוחים של נחל אלכסנדרמסדרוןנמשך 

 .אקליפטוסים עם שטחים נרחבים מכוסים ברותם המדבר ולענה חד זרעית
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 )9,10,11,12יחידות נוף ( אלכסנדר  נחל-פארק השרון . ג .8.2.3
בחלקו המערבי של אזור הסקר הוא . שחלקה מים שפירים, מתייחד בזרימה איתנהנחל אלכסנדר 

מתפתל צפונה  , הוא פורץ את רכס הכורכר השלישי מדרום לתל חפר. עובר בשטח חקלאי מישורי

" גבעת השועלים"פון לסמארה מצ' בין ח, ושוב מערבה עד לפרצה הבולטת ברכס הכורכר השני

הנחל וחורשות האקליפטוס סביבו . עצמתו כצירהפרצה הרחבה ברכס הכורכר מדגישה את . בדרום

. לכיוון פארק החרובים, מכלול זה קשור במסדרון שנמשך צפונה. מהווים מוקד חשוב לנופש ופנאי

נוף נדיר באזור  - הוא כולל שטח גדול יחסית של חולות מיוצבים ומיוצבים למחצה עם צומח טבעי

 .השרון

לכיוון חופית ובית (באזור שפך הנחל . זה המקום העיקרי בארץ שבו ניתן לצפות בצב הרך ששרד בנחל

 שילוב של עמק נחל עם חולות נודדים וצומח - בשרון אזור חולות נודדים יחיד במינונמצא ) ינאי

שבשוליו , וצרת חוף חולי רחבפתחת הנחל י. ייחודי בשולי הדיונות ובחלק מהשקעים שביניהם

מצפון לשפך הנחל נמשך . שרידים ממזח ששמש להעלאת מעפילים בשנות המאבק להקמת המדינה

 .חוף חולי ונמל קטן,  הכולל תלים ארכיאולוגייםחוף הים המגוון
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  צומח טבעי ותכסית- 3 מפה  .9
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 רקע .9.1
. מינים נדירים  ומינים אנדמיים, צמחיית מישור החוף ייחודית וכוללת מגוון רחב של חברות צומח

הצטמצמות הנופים הטבעיים של חמרה וכורכר במהלך עשרות השנים האחרונות הביא להעלמותן של 

בשנים האחרונות הגיעה צמחיה זו למצב קריטי ואבדן מינים . יחידות צומח רבות אופייניות לאזור

 ). 1984,פולק(מתוכה הוא סכנה מוחשית ביותר 

צוי אחד השטחים הגדולים בהם השתמרו בתי גידול  אופייניים למישור החוף בכלל בתחום הסקר מ

 . ולמישור חוף השרון בפרט

שטחי צומח . נראה שלחברות צומח אופייניות לחולות מיוצבים ומיוצבים למחצה כושר התחדשות מהיר

 במידה ניכרת התיישבות זמנית או חקלאות אקסטנסיבית השתקמו, י דרכים זמניות"טבעי שהופרו ע

עובדה זו עשוייה לסייע לשקם ). 1998קותיאל ואחרים , 1996, קוסובסקי ואחרים(תוך פרקי זמן קצרים 

 .    י פעילות אדם אקסטנסיבית בשטח"בעתיד שטחי חולות שנפגעו ע

 

 טיפוסי צומח אופייניים ויחודיים  .9.2
 צומח חוף הים 

תהליכי גידוד . מתנשא רכס הכורכר המערבי, בין שפכי הנחלים חדרה ואלכסנדר, לאורכו של החוף

הרכס גבוה יותר בחלקו . י ערוצי ניקוז ממזרח"והתמוטטות ברכס יוצרים לאורך החוף מצוק מופסק ע

הצומח ברכס  מושפע בעיקר מרוחות המנשבות בחוף ומביאות אתן . הצפוני ומשתפל במתינות דרומה

הצומח בחוף הים מסודר בחגורות . נים את האזורחולות ורסס מי ים ומטיפוסי מסלע וקרקע המאפיי

 :ומשתנה עם ההתרחקות מהים

 בתוך הים על הסלעים קיים מגוון גדול של מיני אצות שיוצר משטחים צבעוניים בעלי ערך - החוף הסלעי

 .נופי וביולוגי רב

ת גאות או  רצועת החוף החולית חשופה מצמחים היות והיא מוצפת בגלי ים בשע- "הרצועה הסטרילית"

 .סערות

מיני צמחים נפוצים על .  מהשטח5% - 1% על מצוק הכורכר יש צמחיה מועטה המכסה בין - המצוק

 .עדעד כחול ועדעד רותמי, מד חול דוקרני, חבצלת החוף, קריתמון ימי, אגרופירון סמרני: המצוק הם

מגוון קרקעות גדול , פיהשינויים בטופוגר.  צומח הרכס מגוון ועשיר במינים- רכס הכורכר המערבי

. ומידת החשיפה לרוחות ולרסס הם המשפיעים העקריים על מגוון הצומח ואחוזי הכיסוי של השטח

מד חול , במפנים מערביים הפונים אל הים צומחים בעיקר צמחים עמידי רסס כמו אגרופירון סמרני

אלת המסטיק מופיעה . מח נמוךלראש המצוק אופייני בדרך כלל צו. טיון בשרני וקריתמון ימי, דוקרני

בשטחים בהם . מתנן שעיר או לענה חד זרעית, שרביטן ריסני, בשליטה עם אטד החוף, כשליטה יחידה
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אספסת , כמו כן אופייניים שטחים בשלטון לוטוס מכסיף. נחשף כורכר יש כתמים של קורנית מקורקפת

 .משיין גלילי ואגרופירון סמרני, מד חול דוקרני, הים

 

 נות החול הנודדותדיו

עד (לראשי הדיונות אופייני כיסוי נמוך . דיונות חול נודדות נותרו בקרבת החוף באזור בית ינאי וחופית

. בדיונה הקרובה לים שולט ידיד החולות ובדיונות המזרחיות שולטת לענה חד זרעית עם מלווים). 10%

 . והים כמו קנה סוכר מצרי וסמר חדבין הדיונות יש מרזבות ובהם צמחים אופייניים למי תהום גב

 

  אגד לענה חד זרעית ורותם המדבר -חולות מיוצבים ומיוצבים למחצה 

לענה ורותם נפוצים בעיקר על חולות מיוצבים למחצה במרזבה המערבית ובכתם גדול מצפון לנחל 

זה גורם לדחיקת תהליך . ניכר תהליך של ייצוב חולות ועלייה בכיסוי הצומח הרב שנתי בשטח. אלכסנדר

י מכרסמים כמו עכבר הבית "מכרסמים אופייניים לבית הגידול החולי כמו גרביל החוף והחלפתם ע

כמו כן גורמת השתלטות הלענות והרותם להתמעטות ). 1996. ז, וכרמל. פ, קותיאל(וחולדה מצוייה 

ם מופיעים כתמים של בשטחים מיוצבי) 1998. פ, קותיאל(מינים חד שנתיים בינהם נדירים ואנדמיים 

בשטחים רבים של חולות מתרבה צמח גר מהמין טיונית . אטד החוף ושרביטן ריסני, אלת מסטיק

 . תופעה זו בולטת מאד בשטחים בהם היתה כרייה של חול). הטרותקה(פולשנית 

מתרכז הסביון . סביון יפו ומרסיה יפיפיה: מינים שולטים. בדיונות נודדות כיסוי נמוך של חד שנתיים

 .בעיקר בצל הלענות
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  אגד חרוב מצוי ואלת המסטיק  -חולות מיוצבים 

השטח מאופיין ביער דליל . משני צידיו של כביש החוף,  דונם בליבו של השטח הנסקר1550 -שטח של כ 

בתחומי פארק החרובים מפוזרים עצי אלון . של חרובים  ביניהם כרים של אלת מסטיק) יער פארק(

יחידת צומח יוצאת דופן בה שולטים אלון מצוי . נוף שאפיין בעבר את מרבית שטחי השרוןשריד ל, תבור

לנוף הצומח הפתוח . חרוב ואלת מסטיק מצוייה בצידו המערבי של הפארק, ומלוויו יחד עם אלון תבור

יחה היוצרים מרבדי פר, בינהם נדירים ואנדמיים, אופייני כיסוי גבוה של צמחים חד שנתיים וגאופיטים

 .מרשימים בחורף ובאביב

 

 צומח שלוליות החורף 

מספר מקווי מים עונתיים של מי גשמים המתהווים ,  במרזבה השניה והשלישית, בתחום הסקר

בעקבות הפיתוח . עשיר בצומח וחי, שלוליות החורף מהוות בית גידול מיוחד. במקומות חסרי ניקוז בנוף

ת בו הצטמצם נוף השלוליות במידה ניכרת ובאזורים אחדים העירוני והחקלאי ופעולות הניקוז הקשורו

סמוך , שלולית חופית, שלולית דורה בדרום נתניה: שלוליות חשובות בתחום הסקר הן. נכחד לחלוטין

 .בריכת יער במזרח פארק השרון ושלולית סמר ממערב ליער חדרה, לכביש החוף

 . בצעוני מצוי, כף צפרדע אזמלני, וציץ סוככניב, אגמון ימי: מיני צומח אופייניים לשלוליות החורף
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  ערכיות צומח טבעי- 4מפה  .10
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 שיטת הערכה .10.1
 .הערכת הצומח נעשתה על פי שילוב של מצב הצומח וחשיבותו

שטחים , דרכים: לדוגמה(מידת ההפרעות הקיימות בשטח , הוערך על פי מגוון המינים: מצב הצומח

 .ר ההתחדשותוכוש) השתלטות שיטה מכחילה, מיושרים

, מינים אנדמיים, מינים מיוחדים, מינים נדירים,  הוערכה על פי נדירות יחידת הצומח:חשיבות הצומח

 .  ערך מדעי וערך חינוכי , פוטנציאל התחדשות

 

 ממצאים עיקריים .10.2
כל נופי הצומח של החולות הכורכר והחמרה בתחומי הסקר הוערכו כבעלי : הערכה גבוהה מאד וגבוהה

חשיבותם החינוכית והמדעית וריבוי המינים הנדירים והאנדמיים , גבוהה מאד בשל נדירותםערכיות 

י דרכים משטחים או מחצבות הוערכה החשיבות "גם במקומות בהם מופר הצומח ע. המצויים בהם

 .בזכות כשר ההתחדשות המהיר של צומח החולות והכורכר, כגבוהה

 

פייניות לחולות בדרגות ייצוב שונות החל מחברות חלוץ בתחומי הסקר מצוי רצף של חברות צומח או

לרצף . אופייניות לחולות נודדים ועד יער פארק של חרוב אלה ואלון שאפיין בעבר שטחים נרחבים בשרון

היווצרות קרקע והשתנות הצומח , נופי הצומח חשיבות גדולה ללימוד והבנה של תהליכי ייצוב חול

 .המשפיעה ומושפעת מהם

 

ופי מים עונתיים ונופי ביצה המצויים בתחום המרזבות הוערכו כבעלי חשיבות גבוהה מאד או צומח נ

בתי גידול לחים . חשיבותם המדעית והחינוכית והמינים הנדירים שנותרו בהם, גבוהה בזכות נדירותם

בתי גידול . נוצרו בתחום הסקר בעקבות פעילות אדם בעיקר במחצבות הכורכר ממערב ליער חדרה

מאכלסים היום מינים רבים של צומח מים ביניהם מינים , בעיקר המחצבה הדרומית, אלה" דשיםח"

 .  נדירים ואנדמיים וראויים לממשק מתאים ושיקום
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 אתרי צומח מיוחדים .10.3
 יער פארק

הקרן הבריטית "עובדה זו נלמדת בין השאר ממפת . אזורים נרחבים בשרון היו מכוסים בעבר יער

סומנו במפה , פ סקר שערכו אנשי הקרן"ע. 1878שיצאה לאור בשנת  , p.e.f,  "לחקירת ארץ ישראל

מדור (שטחים אלה השתרעו מרגלי הכרמל ורמות מנשה בצפון לירקון בדרום . שטחי יער נרחבים בשרון

 ). 1991, חיים

 .חאלון תבור וחרוב מצוי מלווים בשיחים ובני שי, עיקרו של היער היה מורכב כנראה מאלון מצוי

שינוי משמעותי בפני הנוף ופגיעה בנופי היער קשורה בראשית ההתיישבות היהודית ופיתוח החקלאות 

נכרת לשימושים , בעיקר אלון, עץ, שטחי יער בוראו והפכו שדות מעובדים. האינטנסיבית שהביאה עימה

מת העולם י התורכים בימי מלח"סופו של יער השרון הגדול קשור להנחת מסילת הרכבת ע.  שונים

 . עצי היער היו מקור זמין להכנת אדני הרכבת ולהסקת הקטרים. הראשונה

שרידי יער אלון תבור נותרו רק בפינות קטנות . את שרידי יער החרובים ניתן לראות היום בפארק השרון

קבוצת עצים , קבוצת עצים קטנה ליד שכונת חפציבה, מצפון לחדרה) רקס'חרבת צ(חורשת אלון : בשטח

עצים בודדים נותרו . 2ערב לאביחיל ובחלקיו הצפוניים של פארק השרון ממזרח וממערב לכביש ממ

 .בשטחים החקלאיים

 

ככל הנראה היתה ". בירכה" לכמה מהביצות שהיו בעבר בחדרה מצורף השם -) ברכת עטה(ברכת יער 

ה במקווה מים עונתי עם נגישות נוחה לאדם ועדריו בעוד הביצה היתה קשור, הבריכה מקווה מים איתן

יכול להיות שמקור השם בירכת עטה בשיבוש לשם ישוב עברי . י האדם"ולא ניתן לניצול ע" ידידותי"לא 

 ).1991, מדור חיים(ששכן במקום בתקופת בית שני  " בירכתה"בשם 

בתקופות הסטוריות מוקמה ההתיישבות באזור דווקא על גדות הבריכה והאוכלוסיה התפרנסה  מציד 

כמו כן נעשה שימוש בסוף וקנה .  מקור לבשר וחלב-עופות מים  ומגידול עדרי תאו , צבים, ירי ברחז

 .מחצלאות וסלים, לעשיית סוכות

לעומת זאת אופיינה תקופת ההתיישבות הציונית בפעילות אינטנסיבית לייבוש הביצות בתחילה מתוך 

הקשר בין (לחמה להדברת הקדחת  כוונה להכשיר שטחים לחקלאות ומאוחר יותר כנשק עיקרי במ

סמוך לראשית , 1891 -ייבוש הביצות התחיל כבר ב , 1910 -המלריה ליתושי האנופלס פורסם רק ב 

 )  1991, מדור חיים) (ההתיישבות היהודית בחדרה

ייבוש , אם זאת. הבריכה מתאפיינת בעושר צמחי גדה ואחו  שאין כמותם במיקווי המים שבמישור החוף

בעקבות שיבוש , והתמעטות נופי המים באזור ככלל ודלדול מקורות המים של בריכת יער בפרטהביצות 

ומשך הזמן בו , גודלה, גורמים שינויים בנוף הבריכה, ניקוז מקורות נגר עילי וירידת מפלס מי התהום

ר בשנת גשמים ממוצעת מתמלאת הבריכה מאוחר ביחס לשלוליות ומיקווי מים במישו. היא מלאה מים

תופעות אלה .  בניגוד לעבר היא מהווה היום מקווה עונתי ובשנים שחונות היא קטנה ביותר. החוף
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 זוהו רק 1906 - צמחי מים שרשם אהרונסון ב56מתוך : גורמות להעלמות מהירה של מיני צומח נדירים

 . 1986 - בסקר צומח שנערך במקום ב 16

, בוציץ סוככני, נורית המים, ה נזכיר נהרונית צפהבין הצמחים המיוחדים שמאכלסים היום את הבריכ

נימפיאה כחולה : בין הצמחים שנעלמו מנופי הבריכה. כף צפרדע אזמלנית ודמסון כוכבי, כדורן ענף

 .נורית נימית וקרנן טבוע, גומא פפירוס, ונימפיאה לבנה

 של פרוקי רגליים לבד מצמחים מאכלסת הבריכה עופות מים יציבים ונודדים רבים וכן מגוון גדול

 . אופייניים למקווי מים עונתיים
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 נוף ואתרים,  ערכיות טבע- 5מפה  .11
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 שיטת הערכה .11.1
, מכיוון שלא נערך במסגרת עבודה זו סקר זואולוגי. והנוף) הצומח(במפה זו שולבו הערכות הטבע 

 .התייחסנו למפת הצומח כאל מדד לערכיות משאבי הטבע באזור

 : בתחומי הטבע והנוף על פי הטבלה הבאהבמפה זו שולבו ההערכות

 

         ערכיות נוף

 ערכיות צומח

גבוהה 

 מאד

)      1( 

 גבוהה

)2( 

 בינונית

)3( 

 נמוכה

)4( 

 שטח בנוי

 

 בנוי 1 1 1 1 )1(גבוהה מאד 

 בנוי 3 2 2 1 )2(גבוהה 

 בנוי 4 3 2 1 )3(בינונית 

 בנוי 5 4 2 1 )4(נמוכה 

 בנוי 5 4 3 2 שטח חקלאי

 בנוי בנוי בנוי בנוי בנוי שטח בנוי 

 

הוערכו כל שטחי  הצומח , בשל רגישותו הרבה של אזור החוף ונדירותם של נופי הצומח הטבעי לאורכו* 

כבעלי , המצויים בשטחים בעלי ערכיות נופית גבוהה מאד) גבוהה ובינונית, ערכיות גבוהה מאד(הטבעי 

מבוססת על כך שכושר התחדשות צומח טבעי באזורי חולות הערכה זו .  גבוהה מאדנוף-טבעערכיות 

מופיעים במפה .  גבוה והסרת מפגעים כמו משטחים ודרכים תאפשר שיקום מהיר של נופי צומח פגועים

 . גם אתרים נקודתיים משמעותיים בשטח הסקר

 

 ממצאים עיקריים .11.2
 ערכיות גבוהה ביותר וגבוהה מאד

מאזור נחל אלכסנדר בדרום ועד לגבול גבעת אולגה : בוהה ביותר מכלול פארק השרון מקבל ערכיות ג-

 שלולית החורף הגדולה ביותר שנותרה -במזרח מגיע גבולו של מכלול זה עד לבריכת יער . בצפון

 . במישור החוף

 חלקים גדולים מהאזור שנמשך מגבול חדרה עד לנחל חדרה זכו לערכים גבוהים מאד עקב ערכי טבע -

 .  תרבותי של אזור חוות חפציבה ונחל חדרה-והייחוד הנופי ) חולות וכורכרצומח (חשובים 

הוגדרה רצועה בעלת ערכיות גבוהה מאד , נחל חדרה ונחל אלכסנדר,  לאורך נחלי האזור הגדולים-

 ). למרות איכותם הירודה של המים בחלק מאזורי הזרימה(בעקבות ייחודם כגופי מים קויים 
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 .ים  ביותר נמצאו גם בחוף הדרומי של נתניה ובאזור רכס הכורכר של ביתן אהרון ערכי טבע ונוף חשוב-

 

 ערכיות גבוהה ובינונית

לעמק נחל אביחייל ושטחים חקלאיים אחרים בעליי יחוד נופי כמו אזור תל זומרה מצפון לחדרה נקבעה 

 . וניתקבלו הערכה בינ, פנימיים יותר, שטחים חקלאיים אחרים. רמה גבוהה של ערכיות
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  רצף שטחים פתוחים- 6מפה  .12
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 רקע .12.1
מטרת מפה זו לתת מענה לערכיות ותפקודים של שטחים פתוחים שאינה באה במלואה לידי ביטוי 

 :בקטגוריה זו כלולים כמה תפקודים. בהערכת הטבע והנוף

, מגוונים לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי גידול - תפקוד אקולוגי. א

 .הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים

 אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח  נדירים בכל האזור הים - תפקוד חזותי. ב

 .דבר המקנה להם חשיבות מיוחדת, תיכוני ובמיוחד באזור החוף

 הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחווית  רצף הנוף- רקע לפעילות נופש וטיולים - תפקוד חברתי. ג

 .הטיול והנופש בחיק הטבע

שבהם נשמר ,  חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים -תפקודים מערכתיים . ד

 .המרחב הפתוח

לצרכים , אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר -מרחב לתכנון עתידי . ה

 .אשר יתכן ובדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם

 .לכל תחום הסקר חשיבות רבה כמרחב נופש בחיק הטבע בלב האזור המאוכלס ביותר במדינה

 

פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת גם בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי וגם בגלל קטיעתו 

 .  וקוי חשמלצינורות, מסילות ברזל, בגלל קוי תשתית כגון כבישים

באורך , )צפיפות, גובה(בעוצמת הבינוי , טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח תלוי בגודלו

ובסוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח ) מיקום באגן הניקוז, שיפוע(בתבליט השטח , הגבולות וצורתם

 . הבנוי

 הכביש ועוצמת עבודות העפר טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב

 .או גדרות הפרדה ותיחום וכמות התנועה בכביש/קיומם של מערכת תאורה ו, )קירות חצובים, סוללות(
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 שיטת הערכה .12.2
מסילת ברזל או שטחים , כבישים, מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על פי המרחק שלו מישובים

רחק מהשטח הבנוי גדול יותר הוערך השטח הפתוח ככל שהמ). אזורי מסחר לדוגמה(בנויים אחרים 

 ).ירוק יותר במפה(כאיכותי יותר 

 : תחומי ההשפעה של שטחים מבונים סווגו על פי מידת השפעתם על השטח הפתוח ושוקללו בהתאם

 . כך הוגדרו הערים חדרה ונתניה. של רצף השטח הפתוח) 100%( יוצר הפרה מירבית - ישוב עירוני

בהגדרה זו מכלול . ברצף השטח הפתוח)  מזו של יישוב עירוני75%( יוצר הפרה גבוהה - דולישוב פרברי ג

 . כרכור-פרדס חנה 

. ברצף השטח הפתוח)  מזו של יישוב עירוני50%( יוצרים הפרה בינונית - כביש ארצי/ ישוב פרברי בינוני 

 . ה לתל אביבקדימה וכבישי האורך בין חיפ, פרדסיה, בהגדרה זו נופלים אבן יהודה

של רצף השטח )  מיישוב עירוני25%( יוצרים הפרה נמוכה - מסילת ברזל/ כביש מקומי / יישוב כפרי 

 . הפתוח

 ). מיישוב עירוני10%( יוצרים הפרה מינימלית של רצף השטח הפתוח - מבנים בודדים ודרכים מקומיות
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  ערכיות שטחים פתוחים- 7מפה  .13
המפה משלבת . ר תוך הדגשת חשיבותם של השטחים הראויים לשימורמפה זו מסכמת את הערכות הסק

את ממצאי ערכיות הטבע והנוף עם הערכת רציפותו של השטח הפתוח באופן המציג את רצף השטח 

 . הפתוח כערך בפני עצמו וכרקע לשטחים בהם הוגדרו איכויות גבוהות של טבע ונוף
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 שיטת שילוב המפות .13.1
) 6מפה (על גבי הערכות רצף השטחים הפתוחים  , )5מפה (ות הטבע והנוף במפה זו הוצגו ממצאי הערכ

באופן בו ניתן לראות באופן ברור רצפים ומוקדים של טבע ונוף איכותיים בתוך המרחב הפתוח של אזור 

 .  הסקר

 

 ממצאים וסיכום .13.2
. צה ומיוצביםמיוצבים למח, בפארק שטחי חולות נודדים. בליבו של אזור הסקר שוכן אזור פארק השרון

גם לשטחים . למרביתו של אזור הפארק נקבעה דרגת ערכיות מירבית. משולבות בו חורשות נטועות

דמותו הייחודית של נחל אלכסנדר . בעיקר בגלל ערכם הנופי, בשוליו  נקבעה רמת ערכיות גבוהה מאד

לול פארק השרון למכ. הביאה להגדרת רצועה בעלת רמת ערכיות גבוהה לאורך כל מהלכו בשטח הסקר

שיש בו איים של צומח בתי גידול לחים ומהווה ערך נוף , מצטרף גוש האקליפטוסים הגדול של יער חדרה

 . ותרבות ייחודי

י "למרות שעורפו תפוס ע. המצוק החופי שנמשך מנתניה צפונה עד שפך נחל אלכסנדר הוא ערך נוף חשוב

 . יישוב אינטנסיבי נקבעה לו ערכיות מירבית

ערכי מורשת ,  נחל זורם-י החולות ורכסי הכורכר בשטח שמדרום לנחל חדרה יוצרים מכלול ייחודי שטח

. צומח כורכר משולב בצומח חולות ומגע בין חוף לים, )שרידי יישוב מתקופות קדומות, חוות חפציבה(

לול המכ. י כביש החוף נקבעה להם רמת ערכיות גבוהה מאד"למרות ההפרות שבהם וקטיעת הרצף ע

הערכי סביב נחל חדרה כולל גם רצועה צרה לאורכו של נחל בחלק המזרחי של מישור החוף ואת אזור 

 .הצופה על עמק הנחל, תל זומרה

 

הם . י ההתיישבות הציונית בשרון"השטחים החקלאיים מהווים מרכיב מרכזי בנוף התרבותי שעוצב ע

. היישובים המתרחבים של מישור החוףחשובים גם  בגלל תרומתם לרצף השטח הפתוח שנותר בין 

האזור החקלאי במרזבה המרכזית שבין ביתן אהרון לישובי רכס הכורכר השלישי שומר על רצף גדול 

 . מלבד מסילת הברזל שחוצה אותו מצפון לדרום הוא משמר את ערכי הנוף הכפרי. יחסית של נוף פתוח
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 רשימת מקורות .14
מוגש ,  פרוגרמה לשימור ופיתוח-ק השרון וגן לאומי נחל אלכסנדר פאר, )1997(ניהול פרוייקטים ,  אתת-

 . לרשות הגנים הלאומיים

 .המנהלה לשיקום נחלי ישראל,  תכנית אב  ובסיס לתכנית המתאר-נחל אלכסנדר , )1996. ( ברנדייס ע-

, ת משרד הבטחוןהוצא,  בין ירקון לכרמל-השרון , )1990(, )עורכים(,.ושמואלי א, .ד, גרוסמן, .א,  דגני-

 .א"ת

 .פארק השרון, )1995. (ע, וקאופשטיין. ע, שפירא, .ע,  דרמן-

 . 87-94' עמ, )2 (4 אקולוגיה וסביבה, נוף וקרקע באזור פארק השרון, )1997(, .פ, וקותיאל, .י,  דן-

 . א"ת, החברה להגנת הטבע, סקר פארק השרון, )1983(, .ע,  חכם-

 .עיריית חדרה, לאתרים ולפעילויות בשדה,  לטיולים-ופי חדרה נ, )1991(, .ח, חיים- מדור-

 .חדרה, "מסלול טיול",  פארק השרון-גן לאומי , )1993(, .ח, חיים- מדור-

 .ירושלים, המכון הגיאולוגי, מצוקי הכורכר בחופי הים התיכון של ישראל, )1992(, .י,  ניר-

 . תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, יות עמק חפרקדמונ, )1985(, .ש, אפלבאום, .ש, דר, .י,  פורת-
 . ירושלים, המכון הגיאולוגי, סיכונים לאורך מצוק השרון, )1996. (ג, ואלמגור.  פרת א-

שינויים ויציבות בצומח המעוצה באזור פארק השרון , )1996. (ד, וגביש. א, פרובולוצקי, .א, קוסובסקי-

 . הקרן הקימת לישראל-חקרים של מינהל פיתוח קרקע מוגש לועדת המ: 1991 - 1918בין השנים 

מקומם ותפקידם של קרומים ביוגניים בתהליך הסוקצסיה של חולות , )1996(ואחרים . פ,  קותיאל-

 .  183-177' עמ, )3 (3 אקולוגיה וסביבה, השרון

אקולוגיה , תשינוי נוף באזור פארק השרון בחמישים השנה האחרונו, )1996. (ח, ושרון. פ,  קותיאל-

 .  176-167' עמ, )3 (3 וסביבה

 . 34 - 25' עמ, )1 (4 אקולוגיה וסביבה, הצומח החד שנתי של חולות צפון השרון, )1997. (פ,  קותיאל-

 4 אקולוגיה וסביבה,  ניסוי לשימור גרביל החולות-ממשק בשמורה חולית , )1997(ואחרים . פ,  קותיאל-

 .39-35' עמ, )1(

מתוך (,  קובץ מאמרים-פארק השרון , )1998(, )עורכים. (ת, פרומקין-ואחירון. ר, פרומקין, .פ,  קותיאל-

 .1998-1996" אקולוגיה וסביבה"

 4 אקולוגיה וסביבה, השפעה של פעילות מבקרים על כיסוי צומח בשבילים, )1998(ואחרים . פ,  קותיאל-

 . 233-227' עמ, )4(

 .ירושלים, אריאל,  פארק השרון- וסביבתה חדרה, )1993(, )עורך(, .א,  שילר-
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