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 תקציר

 
 בחן היטב מסביבתואשר מו ,רכס תרען הינו אחד מארבעת רכסי הרוחב בגליל התחתון המערבי .1

 . מצפון בית נטופהבבקעת וום מדרבהיותו מוקף בבקעת תרען  ,מבחינה נופית

 (85%-)כ שטחי הסקר הר תרען. מרבית בתחום ומורשת נוף טבע, ערכי של מקיף סקר מציג זה מסמך .2

הרכס כולל מספר אזורים מישוריים  חלקו המזרחי של .ינים בשיפועים תלוליםמאופיו אינם מופרים

 .טבעי-יחקלא-התיישבותי פסיפס ובהם  ,מתוניםאו בעלי שיפועים 

 ,מורשת האדםעל סקירה נכתבה  עניין, ם בעליאתרי 38אותרו על ההר  סקרהפרק הנופי של המסגרת ב .3

יחידה בוצעה -יחידות. עבור כל תת-תת 25-אשר חולקו ל ,נוףיחידות  4-וכן בוצעה חלוקה של הרכס ל

 ע"י צוות הסקר בסיוע אדריכל נוף.  תמפורטנופית  ת ערכיותהערכ

גב ההר  לשימור: גבוההנופית התקבלו מספר אזורים בעלי רמת ערכיות ופית הנבתום תהליך ההערכה  .4

הכולל מספר פסגות הפרוסות ממזרח למערב, המדרון הצפוני והמדרון הדרומי בחלקו המערבי של 

 הדרמטי.ייחודו ההר, ומספר אזורים תלולים נוספים אשר מקנים להר את 

הישובים השוכנים עליו, הן  לתושבי הן ,ירוקה ריאה הר תרען מרחבבשל גודלו ועוצמתו מהווה  .5

 .77והן לנוסעים בכביש  , הן למטיילים באזורלישובים הצופים עליו

אתרים אשר  111-מינים ו 38אתרים שונים, מהם  188-מינים נדירים ב 51נרשמו  סקר הצומחמסגרת ב .6

 51-ל ולקוח הסקר פתוחים שאינם חקלאיים בתחוםההשטחים אותרו לראשונה במסגרת סקר השדה. 

. )בקנה המידה בו בוצע הסקר( פחות או יותר אופי הצומח הינו אחיד, שבכל אחת מהן יחידות צומח

 איסוף תהליך(. בתום 2014יה, עמיתמדריך למיפוי צומח בישראל )סבר וה על פי סיווג הצומח התבצע

סמך מדדים  על ,דת צומחעבור כל יחי ת ערכיות בוטניתבוצעה הערכ ,בשדה שנאספו הנתונים וניתוח

, שלושתם על רביתימבוטנית רמת ערכיות אזורים בעלי שלושה ממצאי סקר הצומח מעלים  .כמותיים

במרבית מדרונות ההר הפונים  .וץ בית רימון, ולמרגלות פסגת ההרגב ההר: ממזרח וממערב לקיב

ו המזרחי של ההר )השונה לצפון ולדרום, יחידות הצומח דורגו בערכיות גבוהה מאד או גבוהה. בחלק

 במובנים רבים משאר האזורים בו(, מרבית יחידות הצומח דורגו בערכיות בינונית.

משמר בתוכו מגוון ו ,על ההר הינו נדיר בחבל ארץ זהש ונטול ההפרות רצף השטחים הפתוחים הגדול .7

מוסיפות אף  –בקעת בית נטופה רחבת הידיים ובקעת תורען  :הבקעות החקלאיותחי וצומח עשירים. 

חקלאות עם יוצר פסיפס גלילי מיוחד של ישובים קטנים  ןשילוב .רחבנהן לרצף השטחים הפתוחים ה

 שמרביתו שטח טבעי.גוש הררי ביחד עם , חלקות קטנות בעמקיםב

במסגרת זו ממצאי הסקר מצביעים על כך שראוי לחזק את ההגנה התכנונית על ערכי הטבע בהר תרען.  .8

 את הכרזתן של שמורות טבע נוספות.מומלץ גם לקדם 
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 1רקע כללי ומבואות - פרק א
 

 
 צילום: אורי ערד. בקעת בית נטופה, הר תרען והישוב בועיינה נוג'ידאת. צולם מהר אבטליון.

 

                                                           
1
בסקר זה הם מצומצמים ביותר, ואין לראות בהם סקירת ספרות  מופיעיםבשל מגבלות זמן ותקציב, פרקי המבואות ה 

 מלאה.
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 רקע לביצוע הסקר  1.1
. (בהכנה)מכון דש"א,  כהרחבה לסקר סובב בקעת בית נטופה 2015מהלך שנת תרען בוצע ב סקר הר

הרחבת הדיון על הקמת ישוב  אורל הרצון לספק רקע אקולוגי ונופי הצורך לביצוע הסקר התעורר עם

 , על אף ייחודו,למעשהלמימון הסקר חברו רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. חדש על הרכס. 

 ומקורות המידע עליו מצומצמים ביותר. ,על הר תרען כלשהו יום מעולם לא נערך סקר טבע ונוףעד ה

 מטרות הסקר   1.2
 :זהסקר מטרות 

  ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור ולהערכת חשיבותם לאפיוןלהוות בסיס. 

 קיימא בר ולפיתוח לשימור עזר ככלי ,לשימור הסקר אזור של חשיבותו את להעריך. 

 להוות רקע לתכנון עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר. 

 לתעד "תמונת מצב" של אזור הסקר לצרכים עתידיים. 

 גבולות אזור הסקר  1.3
 :גבול הסקר הינו גבול גיאוגרפי וטופוגרפי מובחן ביותר מסביבתו ולכן בקעותבהר תרען מוקף 

 בקעת בית נטופה. –בצפון 

 הסמוך לגדות הנחל. החקלאיוהמישור  ,אל בקעת בית נטופה בהיכנסו נפתולי נחל יפתחאל –במערב 

 בקעת תרען. –בדרום 

 , והאוכף בין הר תרען להר נמרה. 65כביש  –במזרח 



 

 התמצאות: 1 מפה
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 שמורות ויערות :2 מפה
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 שיטת העבודה  1.4
 איתן של לעבודתו בהמשך( ארץ של דמותה) א"דש במכון הסקרים ביחידת פותחה העבודה שיטת

 קרקע ושימושי תכנון למטרות ונוף טבע משאבי של והערכה לניתוח הליך: "1988 משנת גדליזון

 ".הפתוחים בשטחים

 :אלה שלבים פירוט להלן. 1 איורב שמוצג כפי, עיקריים שלבים בארבעה נערך זה סקר

 יהמצא ואפיון איסוף -' א שלב

, גיאולוגיה, ליתולוגיה) שונים מסוגים מפות: הבאים המקורות ונותחו נאספו הסקר של הראשון בשלב

,  והגנים הטבע רשות י"ע שסופקו ח"ובע צומח של מידע בסיסי, אוויר תצלומי(, שיפועים, קרקעות

 וכן( העתיקות רשות י"ע שסופקו כפי) ארכיאולוגיים אתרים של ומאפייניהם מיקומם על מידע

 .ל"הנ נושאיםב המתמחים מאנשים פ"בע ומידע באזור העוסקים שונים ומחקרים מאמרים

 נתונים. באזור הנוף ערכי ועל (צומח של ורישום מיפוי) טבע ערכי על נתונים תועדו שדה עבודת במסגרת

 .ומופו מוחשבו אלה

 :הבאים לתוצרים הבסיס את היווה החדש המידע בתוספת הקיים המידע שילוב

 הנוף יחידות מפת. 

 (.נוף ואתרי האדם מורשת אתרי) אתרים מפת 

 צומח תצורות מפת. 

  םזואולוגיימפת ממצאים. 

 הפתוחים השטחים ורצף צומח ערכיות, נוף ערכיות – נושאית הערכה -' ב שלב

 של חישוב בוצע כן. ערכיותן ודורגה הצומח ויחידות הנוף יחידות מצב הוערך שנאספו הנתונים בסיס על

 :הם זה שלב תוצרי. בהמשך נמצאים הרצף וחישוב ההערכה תהליכי על פירוט. הפתוחים השטחים רצף

 נופית ערכיות מפת. 

 צומח ערכיות מפת. 

 פתוחים שטחים רצף מפת. 

 

 המשךיבוצע ב – ראשוניות המלצות וגיבוש הממצאים ניתוח -' ג שלב

 ולממשק לתכנון הקשורות כלליות המלצות מספר נוסחוי, הקודמים השלבים מכל התוצרים פי על

 .לסקר נספח יהוו אלה המלצות. האזור של עתידיים



 

 

14 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 והערכת נופית הערכה) הערכה תהליך מציין עבה חץ. זרימה כמרשם העבודה שיטת תיאור: 1 איור
 וסקר קיים מידע איסוף': א שלב – זהובה מסגרת. בתרשים מפורטים אינם ששלביו( טבע משאבי/צומח
(; נושאיות מפות) ראשוניים תוצרים – כתומה מסגרת; הנתונים עיבוד': ב שלב – תכולה מסגרת; שדה

 (; נושאיות ערכיות מפות) מעובדים תוצרים – ירוקה מסגרת
 
 .יהזואולוג בפרק נמצאת העופות סקרי ממצאי לשילוב התייחסות*  

 שדה בסקר שנאסף ומידע  קיים מידע

 תצורות וסיווג אפיון
  ותכסית צומח וטיפוסי

 השפעת משקלי הערכת
 וחישוב ופיתוח בינוי

 הרצף ערכי

 ותת דותיחי הגדרת
  נוף יחידות

 שטחים רצף מפת צומח טיפוסי מפת
 פתוחים 

  צומח ערכיות מפת   נופית ערכיות מפת 

 המלצות ונספח מסקנות, ממצאים
 ראשונית

 ומורשת אתרים * עופות
 האדם

 נוף

 רצף הערכת
 פתוחים שטחים

 מבוא פרקי

 ותכסית צומח

 מפת
 אתרים

  מפת
 הנוף יחידות
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 גיאוגרפיה  1.5
 

 לוגיהיאוג 1.5.1

מ'  548רכס תרען משתייך גיאוגרפית לגליל התחתון המרכזי, ופסגתו הגבוהה ביותר מתנשאת לרום של 

מצפון ומדרום תחום הרכס על ידי שני שברים גיאולוגיים, היוצרים קו מפגש חד עם שתי מעל פני הים. 

י הגליל התחתון המרכזי, נטופה מצפון, ובקעת תרען מדרום. מבנה זה אופייני לרכס-בקעות: בקעת בית

שערוכים בקווים מקבילים ממזרח למערב, כאשר ביניהם בקעות עמוקות וארוכות. כך, מצפון לרכס 

רכס הרי נצרת, כאשר  –נטופה, ומדרום לו -מפרידה בקעת בית כשבניהםהרי יטבת, רכס תרען מתנשא 

, הנמשך מהגליל התחתון אל בקעת תרען ביניהם. המערכת ההררית הזו היא קמר )=אנטיקלינה( גדול

הגליל העליון המרכזי )גוש הרי מירון(. קמר זה בותר על ידי מערכת של שברים גיאולוגיים לגושים 

מורמים )=הורסטים( וגושים שקועים )=גרבנים(. רכסי הגליל המרכזי הם הגושים המורמים, הנוטים 

תלול  –נטופה -הצפוני הפונה אל בקעת ביתולכן המדרון , לכיוון דרום נטוילכיוונים שונים. רכס תרען 

מתון יותר, ובו כפיפה חזקה של שכבות הסלע  –מאד, ואילו המדרון הדרומי הפונה אל בקעת תרען 

 (.2001)גבאי וגל, 

קו הרכס )ממצפה נטופה ועד בית רימון( מהווה את ציר הקמר של גג חבורת יהודה, שאליה משתייכים 

בה גם עדשות תצורת דיר חנה שתצורת סחנין ו: רכס תרען כיבים אתהדולומיטיים המרמשקע הסלעי 

-הצפון ולי הרכסיפבש. (מיליון שנה 94עד  100-כגיל מתוארכות לתקופת הקנומן, )שתי התצורות  צור

אלביאן( שגם היא מה)הקדומה יותר נוג'ידאת, נגלית תצורת כמון -, מזרחית לכפר בעינהמזרחיים

נוף קרסטי של  יםוצריסלעי הדולומיט תהליכי ההמסה והבלייה הפועלים על . (2איור ) דולומיטית

ראויה לציון במיוחד תופעה גיאומורפולוגית מיוחדת שנגלית במדרון הדרומי טרשים, חללים ובולענים. 

תהליכי סחיפה והמסה שפעלו על סמוך לכפר תרען, ומכונה "רוז" )="בצלים"(. תופעה זו נגרמת ע"י 

שכבות הסלע בצורה מעגלית, ויצרו על מדרון ההר מעין מכתשי המסה רדודים וגדולים, המזכירים 

 .(2008; בוגוש וסנה, 2001)גבאי וגל,  בצורתם את גלדי הבצל

 2עד  5)גיל בין  הפליוקןתקופת מ , פזורים ברכס מספר מחדרי בזלתהדולומיטיים סלעי המשקע מלבד

 מזרחי של ההר )סמוך לצומת נטופה(, וכן על המדרון המערבי של שלוחה-בקצה הצפוני: מיליון שנה(

עד  –עד לכפר תרען )ומהצד הצפוני של האוכף , מצפון לכפר תרען( 500)נ"ט  "המקויההר "היורדת מ

יר, יבזלת עוז –קטן יותר צעיר יותר וישנם שני מחדרים של בזלת הכיסוי. מחדר נוסף,  –מצפה נטופה( 

)בין בית רימון לכפר  413לנ"ג  500בנוסף, ישנו מתחם קטן באוכף שבין נ"ט  .רינמצא מדרום לכפר עוזי

את  תוחםתרען(, שבו מתגלה קונגלומרט אחוזם מהפליוקן. אלוביום שקע לאורך ערוץ נחל יפתחאל ש

 נוג'ידאת-. הכפר בעינהפר תרען()בין בית רימון לכ 359לנ"ט  413מערב, וכן במתחם קטן בין נ"ג מהרכס 

איור )נטופה, נמצאים על גבי גלישות סלע -שקיף, במפגש בין מרגלות הרכס עם בקעת בית-ואזור ביר א

 .(2008; סנה, 2008)בוגוש וסנה, ( 2
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 (.2008רען )בוגוש וסנה, : סטרטיגרפיה של אזור סקר הר ת2 איור



 

 גיאולוגיה: 3 מפה
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 קרקעות 1.5.2

שכבת  –רוסה, הנוצרת כתוצאה מבליית הדולומיט הקשה -הקרקע העיקרית ברכס תרען היא טרה

רכס. קרקע זו מאפיינת בעיקר את קו הרכס והמדרונות הדרומיים ב תהדומיננטיהעליונה  סלעה

כאשר במדרון הצפוני התלול, וכן במדרון הדרומי שסביב פסגת הרכס )נחל תרען(,  המתונים יחסית,

בקווי המגע עם הבקעות )בית נטופה  –ה קרקע מטיפוס רנדזינה; למרגלות הרכס סרו-טרהב מעורבת

 –אלוביות -ניתן למצוא קרקעות מסוג גרומוסול חום וקרקעות קולוביות –ותרען(, ולאורך נחל יפתחאל 

שחרחר בזלתי ופרוטוגרומוסול -גרומוסול חוםקרקעות מטיפוס רוסה. -או בנפרד מהטרהבשילוב 

 :(1984)דן,  מזרח הרכס, על גבי מסלע בזלת הכיסוי-בצפון והתפתח –בזלתי 

וות אדומות העשירות בתחמוצות ברזל ומתה-היא קבוצת קרקעות חרסיתיות חומות רוסה-טרה

. מציין אותן מעבר ברור וחד בין קרקע לסלע, בלא דרגות ריונאדולומיט מבלייה של סלעי גיר קשה, 

הקרקע רדודה בדרך כלל, ועשירות בתרכובות המכילות חנקות. -ביניים. קרקעות אלו נטולות גיר בדרך

 שרבים מהם בולטים על פני השטח. –כלל וחודרת לסדקי הסלעים 

, קירטון נאריסלעי גבי על  תמתפתחוהכהות -חומותחרסיתיות היא קבוצת קרקעות  רנדזינה חומה

מכילות כמות ישנן רנדזינות נטולות גיר, וכאלו ה. האםמקרקע לסלע  חד. מציין אותן מעבר גירוקשה 

גם קרקעות אלו רדודות בדרך כלל, וגם מהן מזדקרים הסלעים על פני  .רבה של גיר חופשי בקרקע

 השטח.

, הנוצרות באפיקי נחלים, בפשטי ההצפה תחרסיתיות חומות כהוות קרקעהיא קבוצת  חוםגרומוסול 

שלהם ובעמקים. בסיס הקרקע הוא חרסית המוסעת למקום שקיעתה ע"י הרוח או בתהליכי בליה, 

ועליה נוספים חומרים מהקרקעות המקומיות. כמות החומר האורגאני בהן בינונית, וכמות הגיר 

 .משתנה

אבנוניות רדודות, המתפתחות -חרסיתיות קרקעות חרסיתיות או יא קבוצתה פרוטוגרומוסול בזלתי

 . מבליית סלעי בזלת, ונטולות גיר בדרך כלל. גם בקרקעות אלו בולטים סלעים רבים על פני השטח

סייניות -הן קרקעות עמוקות, כבדות ודקות גרגר )חרסיתיות, חרסיתיות אלוביות-קרקעות קולוביות

רוסה או -אלו נוצרות על פי רוב מבליית טרהוסייניות(, המכילות צרורות ואבנים רבים. קרקעות 

 .דומות במאפייניהן לקרקעות המוצא, ורובן ככולן משמשות לחקלאותרנדזינה, 

המושג "חבורת קרקעות". במדעי הקרקע פותח  ,במרחבשל סוגי הקרקעות קב ההשתנות הרבה ע

)לעיתים רק סוג  ה לזהכוללת בדרך כלל צירוף של מספר סוגי קרקע המופיעים בסמוך ז ת קרקעותחבור

  )או צירוף סלעים דומה(. , באופן החוזר על עצמו בתנאי אקלים מסוימים ועל גבי מסלע דומהאחד(

למשל קרקע אחת שהתפתחה על גבי סחף של קרקע  –לעיתים יש בין הסוגים בחבורה קשר של מוצא 

המיפוי ברמה הארצית,  ליהן.על עצמו כשהסוג האחד על גבעות והסוג השני לרג אחרת. צירוף זה יחזור

 ממנו נגזרה המפה שבעמוד הבא, הוא מיפוי של חבורות הקרקע. 



 

 קרקעות :4 מפה
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 נוף ותרבות -פרק ב 

 

מ' מעל פני הים. צולם מפסגת הר תרען,  500, )"הר ה המקויה"( פסגתו השניה של הר תרעןבתמונה: 
  אורי ערד. צילום: מ' מעל פני הים. 548
 

 
 

.בתמונה: תצפית מפסגת הר תרען לכוון מזרח. צילום: אורי ערד
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 תרבותי -הנופי פרקמטרת ה  2.1
 

זה היא לאפיין ולהעריך את מרכיבי הנוף השונים באזור, לסקור את מורשת האדם לאורך  פרקמטרת 

ם בנוף )תת יחידות נוף(. התקופות, להציג את מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שוני

 בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו.

 שיטות עבודה באפיון הנוף ובהערכתו  2.2

 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף 2.2.1

, נוף קוויו תכונות מכלול בעל ארץ כחבל מוגדרת נוף יחידת כאשר, נוף ליחידות מחולק הסקר שטח

 תכונה פי על נקבע, ליחידה יחידה בין המבדיל, נוף קו. לו השכנים החבלים של מזה מה במידת השונה

 יחידותמפת . מסוים ארץ חבל של התרבותי וא הביולוגי, החזותי נופו בעיצוב בולט תפקיד הממלאת

. השונות הנוף יחידות של ותיחום תיאור וכוללת, האזור נופי מגוון את ומאפיינת מציגה ,(5)מפה  הנוף

 מדיניות ולגיבוש, השטח ביחידות והנוף הטבע ערכי לניתוח כלי להיות נועדה הנוף יחידות הגדרת

 .אותם המאפיין הנופים מגוון על שמירה תוך, שטחים באותם השימוש

 מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף 2.2.2

 קווי רכס, גבעות משאר, מערכות הניקוז, קנים לאזור את זהותומאפיינים גיאומורפולוגיים המ :

 בתרונות, "שערים טופוגרפיים" בין רכסים או שלוחות, מצוקים גבוהים ופסגות בולטות בנוף.

 כמו שטחים חקלאיים רציפים. באזורים אלה, על פי רוב, יש חשיבות תכסית דומיננטית רציפה :

 .  היחידה הגובלת בה חזותית לקו המגע של יחידת הנוף עם

 כמו מחצבה, יישוב או קבוצת יישובים. בנוסף, במקרים מסוימים פיתוח בולט בשטח טבעי :

 יחידות נוף.-משמשים כבישים כגבול בין יחידות נוף או תת

 כמו מצוקים, מכתשים ובתרונות.תופעות טבע ונוף ייחודיות : 

 בחלוקה לקטגוריותחסות כאן היא התשתית אשר מכסה את פני השטח )ההתיי:  צומח ותכסית 

 .(מתוארים ההיבטים הבוטניים בצורה מפורטתפרק הצומח ב כלליות.

 .מגע עם גופי מים טבעיים ומלאכותיים 

 

 השטח של רבים חלקים שכן, רבות בהתלבטויות רבות פעמים מלווה הסקר באזור הנוף יחידות הגדרת

 וגבולות ההבדלים מתגלים יותר מעמיק לימוד לאחר רק. דומים מאפיינים בעלי ראשון במבט נראים

 תוואי עם מתונים בנופים בעיקר מתבלט השונות הנוף יחידות בין הבדלים לזהות הקושי. הנוף יחידות

 . משמעיים-חד שאינם נוף

 לכך שגורם דבר, חזותיים אגנים או ניקוז אגני לפי השטח את לחלק האם התלבטות ישנה, למשל כך

 כמה בין מתחלק הנחל אגן שאז, ההרים רכסי לפי או, נוף יחידות כמה בין קיםמחול ההרים שרכסי

 את למתן כדי. פרשנית אמירה היא נוף ליחידות והחלוקה, אלה לשאלות אחת תשובה אין. נוף יחידות

 תוך, שונות ראות נקודות שמייצגים אנשים מספר בו משתתפים, זה בתהליך הסובייקטיבי ההיבט

 . מוסכמות הערכה מכן ולאחר וקהחל לבנות ניסיון

 :הבאים האמצעים על ומבוססת השטח מאפייני כלל בחינת תוך התבצעה הנוף יחידות הגדרת
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 .סיורים בכלל שטח הסקר וביחידות הנוף הקיימות בו 

  מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע

 (.2000וף )אידלמן וחובריו, לחלוקת השטח ליחידות נ

 :מפת מפנים, מפות גיאולוגיות ותצלומי לוויין. ,מפת שיפועים שכבות ממ"ג 

 .חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים 

 

 תרבותית -דירוג ערכיות נופית  2.2.3

 שבהן, נוף יחידות-תת, יותר קטנות משנה ליחידות נוף יחידת כל מחולקת הנוף יחידות הגדרת לאחר

 אלה יחידות-לתת נערך הנופית הערכיות אומדן. יותר גבוהה הנוף מרכיבי של ההומוגניות רמת

 הנוף יחידות של והאיכויות המרכיבים על לשמר שיש תפיסה מתוך ,זאת. הנוף יחידות בתוך שהוגדרו

 .  בפרט הסקר אזור ושל בכלל הארץ של הנופים מגוון יישמר כך. משטחן בחלק לפחות, כולן

 ניתוח על מבוססת( מורשת לאתרי גם מתייחסת היא שכן תרבותית-נופית למעשה) נופית ערכיות

, מגוון, עוצמה: כגון תארים בשורת – כזה באופן ברובם מוגדרים הקריטריונים ולפיכך איכותני

 (.נופית ערכיות מדדי – הבא בסעיף' ר' )וכד דרמטיות

 דירוג( בנויות יחידות-לתת פרט) היחידות מתת אחת לכל חושב, מהקריטריונים אחד בכל דירוג סמך על

(, גבוהה מאד 3(, גבוהה )2(, בינונית )1נמוכה ): ערכיות דרגות חמש של סולם מתוך סופי נופית ערכיות

 דרגת פי על הנוף יחידות-תת דורגו – (9 תרבותית )מפה-הערכיות הנופית תבמפ(. 5(, מירבית )4)

 ערכיות אומדן להציע ושניתן ,סובייקטיבי אלמנט קיים כזה דירוג שבתהליך ספק אין. ן הנופיתערכיות

. מרכיביו מסכום גדול( הנוף יחידת) השלם גם לעיתים, בנוסף. נוף יחידות-לתת שונה חלוקה ואף שונה

 תהליכים) בכל אחת מהן המצאי והגדרת, נוף יחידות-ותת ליחידות שהחלוקה מקווים אנו

 הערכה, בכך ירצו אם, לבצע השטח את המנהלים הגופים של ליכולת רמוית( פחות סובייקטיביים

 האזור של תרבותיים-הנופיים בערכים שיתחשב באופן ולתכנן ,משלהם

    תרבותית–נופית ערכיות מדדי

 מכיוון. משמעותיות הפרות ללא, נרחב שטח פני על הנפרש פתוח לנוף גבוה ערך: וגודל רצף, עוצמה

 יותר נמוך ערך זה בקריטריון ניתן, גובל ופיתוח כבישים לפי רבות פעמים נקבעו תהיחידו-תת שגבולות

 .  דרכים/בנויים בשטחים הגובלות יחידות-לתת

 תוך(  ותכסית תבליט בעיקר) שונים נוף מרכיבי בו מופיעים אשר לשטח גבוה ערך :חזותי ועושר מגוון

 .ברורה זהות בעל נופי מכלול ויוצרים  בזה זה משתלבים שהם

, נחלים עמקי, רכסים כגון בולטים נוף קווי של לנוכחות גבוה ערך :"דרמטיות/ " ונוכחות בולטות

 שטחי: המפגש בקווי שונים נוף מרכיבי בין ניגודים בו שמופיעים לשטח גבוה ערך. ומצוקים  פסגות

 שדות מרחבי בתוך בודדים עצים, גבעי נוף בתוך בתרונות, מיוערים שטחים עם '(פלחהחקלאות בעל )'

 .ועוד

 זו מידה אמת. שונות פיתוח מפעולות כתוצאה בולטות הפרות ללא לשטח גבוה ערך :"ראשוניות"

קווי ) בנוף הטבעיים החזותיים הקווים ברציפות מלאכותיים מרכיבים של פגיעתם למידת גם מתייחסת

 .וצורה צבע, גודל מבחינת היחידה של הטבעי לאופי ובהתאמתם( לדוגמה רקיע קומתח גבוה החוצים 
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 ישנה. לאזור אופייני תרבותי או/ו טבעי נוף המשמר לאזור גבוה ערך :ותרבותי טבעי - אזורי ייצוג

 נופים) תרבותית משמעות בעלת חיים דרך המבטאים הנוף של מאפיינים לשמירת גם רבה חשיבות

 חקלאות המאפיינים וכאלה בוסתנים כמו מסורתית חקלאות המאפיינים כאלה - לדוגמה חקלאיים

מגוון האתרים הנקודתיים ואיכותם משפיעים אף הם על הניקוד (. מודרנית" מושבית" או" קיבוצית"

 במדד זה.

כך גדלה משמעותם של השינויים  ,ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים :נצפות ותצפית

וא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית באופיו החזותי. שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות ה

היחידה המוערכת -ביקורם היא צפייה בנוף. מידת הנצפות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של תת

היחידה עצמה, ולכן קיימת -מכבישים, מישובים ומשבילי מטיילים. חשוב גם הנוף הנשקף מתת

 דה.היחי-התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח תת

 

 
 אורי ערד. :. צילוםשטח פתוח נרחב ללא הפרות  –מקו הרכס לכוון מערב  תצפית בתמונה:
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 יחידות נוף: 5 מפה
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 שיפועים :6 מפה
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   יחידות הנוף אפיון 2.3

בקעת בית נטופה רחבת הידיים  נמצאתמצפון לו  הר תרען הינו אלמנט נופי ברור ומובחן מסביבתו.

פיתוליו של נחל יפתחאל מפרידים בינו לבין גבעות הושעיה במערב, בקעת תרען.  – ומדרום לו

 מבחינה טופוגרפית. בולטהינו פחות  הר נמרה  לביןהר תרען  גבול ביןהרק במזרח,   .רטוניותיהק

 :נוף יחידות 4 הוגדרו הסקר בתחום

 מפנה צפוני .1

 מפנה דרומי .2

 הרכס  במת .3

 אגן מזרחי .4

 

 החזותיהאגן ו ן באגן הניקוזהשלהן ונצפות בזו מזו באופן בולט, הן  תיחידות הראשונות מובחנוה תיש

המפנה בעוד ש ,המפנה הצפוני הינו חלק מהאגן החזותי של בקעת בית נטופה .שייכותהן  םאליה

וכתוצאה , ועיה המתונים. במת הרכס מובדלת בשיפהדרומי הינו חלק מהאגן החזותי של בקעת תרען

האגן  .ונצפית מכיוונים רבים משמעותייםנופיים בעלת ערכים  יחידה זו .גם בשימושי הקרקע שלהמכך 

בקו הדרמטי והשינוי  חקלאי למחצהאולם אופיו ה ,למעשה חלק מהמפנה הדרומי מהווההמזרחי 

 ,האדם לנוחיות נעשו אלו חלוקותש לזכור ישלהפרדתו מהמפנה הדרומי.  והמתאר של הר תרען הביא

 .השונות היחידות בין ומחברים משותפים ואלמנטים תהליכים גם ושישנם

 

 התפלגות שטחי יחידות הנוף: 3 איור

 

 מפנה דרומי
42% 

 מפנה צפוני 
29% 

 במת הרכס
11% 

 אגן מזרחי
18% 

 התפלגות שטחי יחידות הנוף
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 פי על לעיתים נעשתה זו נוספת חלוקה. נוף יחידות-לתת חולקו הן ,הנוף יחידות שהוגדרו לאחר

 במקרים. בולט נחל של ניקוז אגן או שורמי, רכסמו: כ משותפים וחזותיים טופוגרפיים מאפיינים

 הבדלים או לחקלאי טבעי אזור בין הבדל למשל – תכסית הבדלי פי על היחידות-תת חולקו אחרים

יחידות הנוף -תת .יחידות-תת 25-ל וףהנ יחידות ארבע חולקו זה באופן. החקלאי העיבוד באופי

 . שבהמשך 7מספר  הבמפ ומוצגות ,מתוארות בסעיף הבא, יחד עם יחידות הנוף

 כל של הנופית הערכיות. הבא בסעיף המתואר באופן נופית ערכיות נקבעה הנוף יחידות-מתת אחת לכל

ערכיות  – 2.9  בסעיף נמצא שלה החישוב פירוט. הבאים שבעמודים בטבלאות מופיעה היחיד-תת

 תרבותית. -נופית

 את האפשר במידת להצמיד מאמץ הנעש ,הנוף יחידות-ותת יחידות גבולות של הסופית בהתווייה

" חיתוך" דורש חזותי/טופוגרפי הגיון בהםש למקרים פרט ,זאת. צומחה יחידות של לגבולות גבולותיהן

 . צומחה יחידות של

-יחידות הנוף ומצוינת גם הערכיות הנופית-תיאור יחידות הנוף. בתיאור נכלל גם פירוט לגבי תת להלן

מפה ) תרבותית-נופיתהערכיות הכן מפת פירוט לחישוב הערכיות ו .היחיד-תרבותית שניתנה לכל תת

 .בהמשך 2.8בסעיף נמצאים  ,(9מספר 

 
 אורי ערד. :. צילוםטבעי -חקלאי -שולי הישוב טורעאן,  פסיפס התיישבותי בתמונה:

 

  



 

 

28 

 מפנה צפוני 2.3.1

 היחידה מאפייני

 היחידההמערבי של  החלקפה המישורית. בקעת בית נטו להנופל בתלילות א ,מדרון תלול ואחיד ברובו

ולל שבירות עדינות של כ של היחידה המזרחי קהחל במדרון אחיד ותלול, כמעט ללא ערוצים.מאופיין 

ע'ארב, נמצא הישוב -שבהם, ואדי אל לכאשר בגדו, ערוציםעל ידי מספר קו המתאר של הרכס 

 נוג'ידאת.

 היחידה גבולות

 בקעת בית נטופה – בצפון

 אוכף עם הר נמרה ומחנה צבאי – במזרח

 במת הרכסהתמתנות טופוגרפית של  – בדרום

 65כביש  – במערב

 ניקוז אגני

 בבקעת בית נטופה. ההצפות העונתיות בו מתרחשותש ,ניקוזהחסר אגן היחידה כולה מתנקזת אל ה

 הקרקע פני רום

וגבול היחידה הדרומי ות הרכס למרגלגבול היחידה הצפוני הוא הנמוך ביותר  .מ' מעל פני הים 460-140

 .בראש המתלול – הוא הגבוה ביותר

 וקרקע מסלע

תצורות מביחידה שולטת תצורת דיר חנה עם סלעי דולומיט. מספר מחשופים קטנים מכילים סלעים 

הדולומיטית : בזלת עוזייר הצעירה מעל הכפר עוזייר, מחשוף קטן של תצורת כמון גיאולוגיות אחרות

מתצורת מנוחה בחלקה  ןקירטווכן מחשוף קטן של  ,את, בזלת הכיסוי ממזרח לנוג'ידאתממזרח לנוג'יד

 המזרחי ביותר של היחידה.

 מים מקורות

-שוקייף, ביר א-בנקודת המפגש בין הר תרען לבקעת בית נטופה יש שורה של בורות מים כמו ביר א

 .םנוספי אין ביחידה מקורות מים ,. פרט לכךועוד לוזה-תינה וביר א

 יישובים

רומת  הבדואי הפזור הצפוני של הישוב חלקובין ההר לבקעה. שהמגע  קובכל הישובים ביחידה נמצאים 

צמד רומנה ועוזייר ו :הישוביםברצף מופיעים אחריו ובקצה המערבי של היחידה, הייב נמצא -אל

 נוג'ידאת.-הישובים בועיינה

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

-נמצא בתוך הכפר עוזייר, ביר אהינו מקום קדוש למוסלמים ודה דלה יחסית באתרים. נבי עוזייר היחי

מרבית האתרים ביחידה הינם בורות מים  ,שוקייף )בור מים( נמצא בין עוזייר לבועיינה, פרט לכך

 .נמצאים בתוך הישוביםה

 

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

משתנה  ,עם הירידה בגובה לכוון הבקעה .תיכוני-ופיין בחורש יםחלקה הגבוה )דרומי( של היחידה מא

נראה כי הסיבה לגרדיינט זה  .בתות ושיחיותקיימות וך לישובים ובסמ ,הצומח ליערות אורנים דלילים
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בקרבת הישובים, ונטיעות קק"ל כחייץ בין  ובעיקר שריפות חוזרות , כריתההשפעת האדם: רעייה אהי

 .בצפיפות משתנההמזרחי של היחידה מאופיין ביערות אורנים חלקה . החורש לישובים

 

 ותרבותי חזותי ייחוד

נטופה בית ביותר במפגש עם בקעת ודרמטי תוואי נוף מרשים  רהמדרון התלול והאחיד של היחידה יוצ

בין המרחבים  מבונהחיץ מעין המישורית. בתווך שבין ההר לבקעה נמצאים גם הישובים אשר מהווים 

 ים של הבקעה לבין הצומח הטבעי שעל ההר.החקלאי

 

 הנוף יחידות-תתאפיון 

ערכיות  תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר

 נופית

1.01 

-מורדות צפון

 מזרחיים

היוצר  ,מדרון תלול ואחיד המשתרע לאורך כמחצית מהיחידה

תלילותה אין ביחידה  לבש .נטופהמפגש דרמטי עם בקעת בית 

מבתות ועד לחורשים  :בה מגוון ביותרוהצומח  כמעט הפרות

 .צפופים

 רביתימ

- 5 

1.02 

-מורדות הצפוןקו האחיד של הקטנה היוצאת מה "לשון יבשה" לשון בועיינה

 מזרח. לשון זו-מערב למזרח צפון-בכוון מערב דרום מזרחיים

-תת ,בשל הסמיכות לישובו ," את הישוב בועיינה"עוטפת

זו  .1.01יחידה -תתת לעומת משמעותי הופגוע תמופר יחידה זו

 .השתייםבין  ההפרדל גם הסיבה

 -בינונית 

2 

1.03 

-אגן ואדי אל

 ע'רב

מצפה נטופה לנוג'ידאת. זהו הערוץ אגן ניקוז קטן היורד מ

מתאפיין בתכסית הוא זו והעובר ביחידה היחידי המשמעותי 

 .יחידה זו כמעט ואיננה נצפית ,פייה. בשל אומגוונת מאוד

גבוהה 

4 -ד מאו  

1.04 

מורדות 

 נוג'ידאת

-יחידה תלולה המהווה המשך לרצף של המורדות הצפון-תת

מזרחיים אולם קטנה באופן משמעותי ואיננה מגוונת מבחינת 

 .התכסית

 -גבוהה 

3 

1.05 

רמת שולי 

 נטופה

יחידה מגוונת ומתונה יותר אשר נמצאת בין שני קוי שבר -תת

היחידה כוללת במה -מפרידים אותה מסביבתה התלולה. תתה

בזלתית קטנה, חקלאות אשר מטפסת על ההר מבקעת בית 

 .תיכוני מתחדש-פה וחורש יםנטו

גבוהה 

4 -מאוד   

 

 שלוחת עמודים. צילום: אורי ערדבתמונה: חלקו המזרחי של המפנה הצפוני, צולם מ
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 במת הרכס 2.3.2

  היחידה מאפייני

 םשיפועיבמאופיינת  יחידת נוף צרה וארוכה אשרזו  קו הרכס של הר תרען.היחידה כוללת את אזור 

צופים על עיני הל בולטות מאודמספר כיפות אשר ביחידה לעומת מורדות ההר התלולים.  מתונים

של קיבוץ בית  מבנים החקלאייםאת בניית ההתיישבות והאת  אפשרשל היחידה  המתון האופייהרכס. 

 .רימון

 

 היחידה גבולות

 תלולים של המפנה הצפוניהשיפועים ה – בצפון

 במת מצפה נטופה – במזרח

  השיפועים התלולים של המפנה הדרומי – בדרום

 השיפועים התלולים היורדים לכוון נחל יפתחאל – במערב

 ניקוז אגני

ההצפות , בו נוצרות ניקוזחסר הם לאגן חציה הצפוני זור של רכס תרען: מיםהקו פרשת ביחידה עובר 

 אל נחל יפתחאל.מתנקז וחצייה הדרומי  ,נטופה בית בבקעתהעונתיות 

 הקרקע פני רום

הנקודה הגבוהה ביותר   .ישוב בית רימוןמ' מעל פני הים( נמצאת ב 400הנקודה הנמוכה ביותר ביחידה )

 מ' מעל פני הים. 548גובה ב יםנמצאה ,של קק"ל מגדל התצפיתשם נמצא גם פסגת הר תרען היא ב

 וקרקע מסלע

דולומיט מכוסה בחלקה המזרחי של היחידה שבעוד  ,ורת סכניןצדולומיט מתמכוסה ב מרבית היחידה

מתצורת דיר חנה. בין צמד הכיפות המזרחיות מופיע מחשוף בזלת קטן אשר מהווה חלק מקילוח 

 החוצה את הרכס.דרום( -)על ציר צפוןהבזלת האופקי 

 מים מקורות

 מקורות מים.אין ביחידה 

 יישובים

 .של היחידה נמצא קיבוץ בית רימון בחלקה המערבי

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

ניתן  ,ובפרט מחמש הפסגות שלאורכה ,האתרים היסטוריים או תרבותיים. מהיחידה כולאין ה ביחיד

בקעת בית נטופה ובקעת תרען הסמוכות להר יוצרות מרחב תצפית . במיוחד לבצע תצפיות מרהיבות

 להרי הגליל התחתון, הגליל העליון, הגולן ומישור החוף. מרשים ביותר

 

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

השיחיות ועל הפסגות מגיעות מצפון עולים החורשים הצפופים, מדרום  :הצומח ביחידה מגוון מאוד

 אשר מייצג את ההר. ייחודי מראה , המקניםהמערביות נטועים יערות אורנים צפופים

 תרבותיו חזותי ייחוד

 .וצופה על חבלי ארץ רחביםנצפה  אשר ובלתי מופר קו רכס עדין

 



 

 

31 

 

 הנוף יחידות-תתאפיון 

ערכיות  תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר

 נופית

2.01 
יחידה קטנה אך בולטת ביותר לצופים על ההר מכל -תת 404כיפה 

 .הכיוונים

 רביתימ

- 5 

2.02 
הטמעת הישוב בית רימון בנוף יחידה קטנה אשר גורמת ל-תת 370כתף 

 .77הרכס ובולטת ביותר לצופים מכביש 

 רביתימ

- 5 

2.03 

 500כיפה 

 המערבית

קו הרכס של ההר אשר עולה במתינות מהישוב בית רימון אל 

 .ויורד ממנה לאוכף נוסף לפני הפסגההמערבית  500כיפה 

 ידה מספר הפרות בסמוך לבית רימון.ביח

גבוהה 

4 -מאוד   

2.04 

הכתף 

 המזרחית

רום ושוברת כתף קטנה וקצרה אשר יוצאת מקו הרכס לכיוון ד

 מעט את העמק הפנימי שיוצר נחל תרען.

גבוהה 

4 -מאוד   

2.05 

גבוהה  .תיכוני אשר עולה במתינות אל עבר פסגת ההר-חורש ים מורדות הפסגה

4 -מאוד   

2.06 

הבוגרים  יחידה קטנה אולם בולטת ביותר בשל האורנים-תת פסגת ההר

זוהי  .הנטועים עליה וכן בשל מגדל התצפית העומד בראשה

 .הנקודה הגבוהה ביותר בתחום הסקר

 רביתימ

- 5 

2.07 

 -גבוהה  וחקלאית המחברת בין צמד הפסגות המזרחיות. רצועה צרה האוכף המזרחי

3 

2.08 

 500כיפה 

)"הר  המזרחית

 המקויה"(

יחה" "צנ מנה והלאה מתרחשתמש ,יחידה קטנה-תת

עליה נמצא שאל הרמה  ,מ' 100-של כלכוון מזרח טופוגרפית 

 .ישוב מצפה נטופהיה

רבית ימ

- 3  

 

.בתמונה: מבט אל פסגת הר תרען מ"הר המקויה". צילום: אורי ערד
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 מפנה דרומי 2.3.3

  היחידה מאפייני

הארצי. היחידה  77בעקבות סמיכותה לכביש  ,יחידה זו הינה הגדולה ביחידות הסקר וכן הנצפית ביותר

יוצרים מדרון מחורץ הושונים זה מזה באופיים עם ערוצים קצרים ה ,יפועיה התלוליםמאופיינת בש

 היורד בתלילות אל בקעת תרען.

 היחידה גבולות

 התמתנות טופוגרפית של במת הרכס – בצפון

 האגן המזרחי ומעלה נחל יפתחאל – במזרח

 בקעת תרען – בדרום

 יפתחאל בכניסתו לבקעת בית נטופה נפתולי נחל – במערב

 ניקוז אגני

לנחל  ,יחד עם כל ערוצי היחידה ,מתנקזנחל תרען אשר  ים מספר ערוצים, כוללבתוך היחידה עובר

 .יפתחאל

 הקרקע פני רום

לבקעת בית  י ביותר של היחידה, בסמוך לכניסתו של נחל יפתחאלערבמ' מעל פני הים באזור המ 170-מ

 .בסמוך לפסגתו של הר תרען ,מ' מעל פני הים 500-עד ל, נטופה

 וקרקע מסלע

באזורים הנמוכים שולטת תצורת דיר חנה ומעליה תצורת חידת הנוף של המורדות הצפוניים, כמו בי

בה הבלייה  ,או "הבצל" "רוזה"תופעת קיימת . בסמוך לישוב טורעאן שתיהן דולומיטיותסכנין, 

 ומעניינת. תעגליבצורה מהטבעית חושפת את שכבות הסלע 

 מים מקורות

 .על ההר כולו וכן המעיין היחידי ,ביחידת הנוף היחיד מקור המיםעין תרען הינו 

 יישובים

 .הסקרהגדול ביותר בתחום טורעאן הוא גם היישוב  . הישוב טורעאן הינו הישוב היחיד

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

 טורעאן דרך הישוב ,זו לכל אורכה, מהחלק המערבי השמורנחשפים ליחידה  77הנוסעים בכביש 

, הנצפה מכיוונים רבים ההר כולובתחום משמעותי ביותר נופי מפגע מהווה  המחצבה .ת גולניומחצב

 ובפרט מסביבת צומת גולני.

 

 

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

. עין תרען נובע בסמוך סקירת אתרים( 2.7פרק )ראה  הישוב טורעאן הינו ישוב ותיק ולו מורשת ארוכה

 אשר יוצרת אתר ייחודי בנופי הארץ. "רוז"וכן תופעת ה .לישוב

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

שיחייה. חלקה הטבעי בו הינו בעיקר הצומח לכן ו ,שריפות בעבר מספרחצייה המערבי של היחידה עבר 

בשל  כן מכל עבריו, ככל הנראה גםטורעאן את הישוב בבתות המקיפות  של היחידה מאופייןהמזרחי 

 תיכוני.-בחלקים הגבוהים יותר של יחידה זו גדל חורש ים .תכופות, יחד עם כריתה ורעייהשריפות 

 ותרבותי חזותי ייחוד
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 יםיחידה, מקנההשילוב בין מדרון טבעי תלול לישוב ולתופעות גיאומורפולוגיות, ביחד עם הנצפות של 

 תרבותי משמעותי. -חזותיייחוד ליחידה זו 

 

 הנוף יחידות-תתאפיון 

ערכיות  תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר

 נופית

3.01 

נפתולי 

 יפתחאל

ר פע, במנחל יפתחאלנפתולי מערבי הפונה אל -מפנה דרום

 .לפני היכנסו אל בקעת בית נטופהש

גבוהה 

 -מאוד 

4 

3.02 

המורדות 

 הדרומיים

בה שלושה ערוצים קצרים אשר , שוונתיחידה גדולה ומג-תת

חורצים את המדרון, שני אזורים מישוריים אשר שימשו בעבר 

 .הייחודית "רוז"לחקלאות וכן תופעת ה

 רביתימ

- 5 

3.03 

גבוהה  .עמק קטן אשר נכנס אל פנים הרכס ובליבו עין תרען אגן נחל תרען

 -מאוד 

4 

3.04 

שולי עמק 

 הבזלת

תיכוני -בזלתי קטן עם צומח יםשוליו המערביים של עמק 

היחידה עבר ככל הנראה -תתחלקה התחתון של  .אופייני לאזור

-בחלקה העליון חורש ים/ות בעשורים האחרונים, שריפה

 ושופע.תיכוני עשיר 

גבוהה 

 -מאוד 

4 

3.05 

מעלה עמק 

 הבזלת

קו העליון של העמק הינו חל .עמק בזלתי קטן ובו כרמי זיתים

ומכיל שטחי חורש ביחד עם חקלאות  שמור באופן יחסי,

 .מסורתית

 -גבוהה 

3 

3.06 

מורד עמק 

 הבזלת

 – הפרות רבות ובו 3.05יחידה -של תתמורד אותו העמק 

 סולת פירטיים ועד למבנים חקלאיים.מאתרי פ

בינונית 

- 2  

3.07 

ות מורד

 דרומיים של

 500פסגה 

)"הר  המזרחית

 המקויה"(

היחידה -לבין תתנצפית אזור חיץ בין הפסגה השמורה וה

גבוהה   הסובבת את המחצבה.

 -מאוד 

4 

3.08 

מושפעת ממנה והיחידה אשר מקיפה את המחצבה הגדולה -תת סובב המחצבה

ע, באופן חזותי, ביחידה שיפועים תלולים עם צומח טבעי פגו

 ככל הנראה כתוצאה משריפות עבר.

 -גבוהה 

5 
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. הישוב בית רימוןנראה על פסגת הרכס  .מזרח-ען מכוון דרוםתצפית על הר תרען ובקעת תר בתמונה:

 אורי ערד. :צילום
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 אגן מזרחי 2.3.4

  היחידה מאפייני

למעשה חלק מיחידת מהווה יחידה זו  יחידה מגוונת הן בשימושי הקרקע שבה והן בשיפועים שבה.

 יחידהההר תרען. מפנה של בכיוון הוון שיש בה שבירה בולטת יאולם הופרדה ממנה מכ ,המפנה הדרומי

 הבקעהבשבירה של  מאופייןובקעת תרען, של הרחב חקלאי הרצף לעמק חקלאי אשר שייך  כוללת גם

 דרום.-וון צפוןילכ

 היחידה גבולות

 המדרונות התלולים של המפנה הצפוני – בצפון

 65כביש  – במזרח

 שולי בקעת תרען – בדרום

 הפנימי של העמק גבולו של האגן החזותי – במערב

 ניקוז אגני

 של נחל יפתחאל.יובל נחל סיד, שהוא נכללת באגן ניקוז של היחידה כולה 

 הקרקע פני רום

 .מ' מעל פני הים באזור הישוב מצפה נטופה 400-ועד ל ,היחידהבדרום מ' מעל פני הים  220-מ

 

 וקרקע מסלע

בחלקים  הדולומיטית. נהתצורת דיר חבחלקה העליון של היחידה נחשפת בדומה להר תרען כולו, 

צפון בסכנין. שני מחשופי בזלת קטנים נמצאים במערב ומתצורת גיר נחשף התחתונים של היחידה 

 מזרחי של היחידה.-רטון מתצורת מנוחה נחשפים בחלקה הדרוםישני מחשופי קוהיחידה, 

 מים מקורות

 .אין

 יישובים

 מזרח היחידה.-בצפוןמחנה צבאי נמצא ו, נמצא על כתף טופוגרפיתנטופה מצפה 

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

אין למעט הישוב מצפה נטופה,  ע"י מספר גדול של אנשים. יתובכך נצפ הארצי 65היחידה גובלת בכביש 

 ים.עאו מפגמשמעותיות ביחידה הפרות 

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

 .לישוב מצפה נטופה ךסמוב תמקומיברמת חשיבות ים מספר אתרישנם  .יחידה דלה באתריםה

 

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

הוא תוצאה של  כתם זה  .עם כתם בודד של שיחייה ,מרבית היחידה נטועה באורנים בצפיפויות שונות

 ככל הנראה בעשורים האחרונים. שריפה שהתרחשה

 ותרבותי חזותי ייחוד

 כך גם .ד עם העמק הפנימי יוצרים נוף מעניין ומיוחד בנוף ההרביח ,65הנצפות של היחידה מכביש 

 הפסיפס המיוחד של יערות אורנים עם כרמי זיתים.
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 הנוף יחידות-תתאפיון 

ערכיות  תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר

 נופית

4.01 

מצפה  הישוב כרמי זיתים על כתף מישורית העוטפת את במת נטופה

 .נטופה

 -גבוהה 

3 

4.02 

אולם מובחן  ,תרען בקעת עם עמק פנימי המהווה רצף חקלאי כרמי תרען

 .פועו המתון ובמספר כתמים של יערות אורניםממנו בשי

 -בינונית 

2 

4.03 

מורדות מצפה 

 נטופה

ברובו עם שני ערוצים קטנים   יוערמומדרון מתון יחסית 

העולים אל במת נטופה ולאורכם כרמי זיתים. צומת נטופה 

 .בשולי היחידה נמצא

 -גבוהה 

3 

4.04 

מורדות 

מזרחיים של 

 500פסגה 

)"הר  המזרחית

 המקויה"(

 500ווה המשך רציף לפסגה המה ,יחידה תלולה מאוד ומיוערת

 .)"הר המקויה"( המזרחית
גבוהה 

 4 - מאוד

 

 
 

 אורי ערד. :. צילוםהאגן המזרחי בתמונה:
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 וףניחידות -תת: 7 מפה
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 תרבות האדם   פרק-תתמטרת   2.4
האדם  מורשתאת אתרי  לתעדהאדם באזור לאורך התקופות ו תרבותלתת רקע על  פרק זה-תת מטרת

מסוג זה, האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף  סקריםהשונים הנמצאים בו. בתפיסה הנהוגה ב

כיוון מתרבותית(. -כיות הנופיתומהווים את אחד מהגורמים לקביעת ערכיותו )ר' לעיל, בסעיף הער

, הרי שאתרי מורשת הנמצאים בתחומי יישובים, חיםשתהליך דירוג הערכיות מתבצע רק בשטחים פתו

הן כמו גם היישובים עצמם, אינם "משתתפים" בתהליך דירוג הערכיות הנופית. בפועל, מובן ש

 .הסקר. בהם מהווים חלק חשוב מנופו של אזור שאתרי המורשת והן היישובים 

  האתרים מיפוי: העבודה שיטות  2.5
כתובים ועל מידע  האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות ותההיסטוריה של תרב סקירת

בשכבת המידע גם  מתועדיםבשטח  מצאו. ברוב המקרים אתרים ארכיאולוגיים שנשהתקבל ממומחים

אתרים קטנים שאינם מופיעים בשכבה רשות העתיקות. במקרים מסוימים נרשמו בשטח של הכרזות 

במלבן. לצורך הכנת שכבת האתרים של  תרזו. השכבה של רשות העתיקות מציינת לרוב את מקום הא

או )כשלא  ניתוח צילום האוויר, בעזרתהסקר, מידע זה הוסב למידע נקודתי בעזרת רישום בשטח או 

שבפועל מצוינים כנקודות למרות  האתרים. שימוש בנקודה המרכזית של המלבן , על ידיהיה מידע אחר(

הינו סינתזה של  אחד מהאתריםבחוברת זו לגבי כל בטבלת האתרים המופיע  המידע הם בעלי שטח. 

שנצפה )אם נצפה( בשטח בעת  מהשל תיעוד והמידע עליו משכבת ההכרזות, מידע ממקורות נוספים 

  עריכת הסקר הנוכחי.

 
 רי ערד.בתמונה: עין טורעאן. צילום: או

 סקירה היסטורית לאורך התקופות 2.6
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 תקופות פרהיסטוריות

התקופה  :התיישבות משמעותית ברוב חלקי הגליל תקיימההפרהיסטוריות בשתי תקופות 

לפנה"ס(. אתרים  5,000 – 7,300אלף שנה( והתקופה הניאוליתית ) 80-200הפליאוליתית הקדומה )לפני 

ש, מחלף המוביל ועילבון. בין שתי תקופות אלו, הצטמצם מאד מתקופות אלו נמצאו באזור כפר החור

 (.1983אולם לא באזור הסקר )למדן ורונן,  ,היישוב בגליל והתרכז בגליל התחתון

, הוא אתר יפתחאל, בשולי מחלף המוביל 1982האתר הפרהיסטורי המרכזי במרחב, שהתגלה בשנת 

, מהן עולה כי במקום התקיים יישוב פר עונותנחפר במשך מס)ויקיפדיה, מילבסקי וחובריו(. האתר 

 דונם( בתקופה הניאוליתית, כפי הנראה אחד היישובים הגדולים בארץ בתקופה זו. 40גדול )

 (1983)עפ"י פרנקל, הברזל תקופת תקופות הברונזה ו

דונם כל אחת,  80-50מופיעות בגליל התחתון ערים בצורות בשטח של  IIבתקופת הברונזה הקדומה 

. ערים אלו חרבו ברובן בסוף תקופת היה מיושב בתקופה זוש ,שבקרבת תחום הסקר תל חנתוןגמת דו

 הברונזה הקדומה.

בין  מכתבים מצריים.בעדויות רבות על הערים בגליל בתקופת הברונזה המאוחרת נמצאו בתעודות ו

עמארנה(. מלך -אל היתר מוזכרת העיר חנתון, בה שדדו מלך עכו ומלך שימרון שיירת סוחרים )מכתבי

שכם, לבאיו, נרצח בנסיבות חשודות לאחר ששוחרר בחנתון, אליה הובל כשבוי ע"י מלך עכו במטרה 

 לשלחו בים למצרים.

חווארנה( הייתה אחת משתי דרכי הרוחב המרכזיות בגליל התחתון בתקופת -"דרך החורנים" )דרב אל

נתון, והוליכה מעכו לעבר הכנרת והלאה הברונזה המאוחרת. הדרך עברה בבקעת בית נטופה, דרך ח

 לדמשק.

בתקופת הברזל, המזוהה עם ההתיישבות הישראלית, נראה כי כל תחום הר תרען נמצא בנחלת שבט 

השתייך ככל הנראה לנחלת להר כולל הערים הסמוכות חנתון ורימון )רומנה(. המרחב שמצפון  ,זבולון

 (.1983שבט נפתלי )פרנקל, 

ָיצָ ַוַיַעל ַהּגו  " ָרָחה, ִּגָתה ֵחֶפר ִעָתה ָקִצין; וְּׁ ָמה ִמזְּׁ ָתם... ּוִמָשם ָעַבר ֵקדְּׁ ח  פְּׁ ִמשְּׁ בּוֻלן לְּׁ ֵני זְּׁ ִליִשי, ִלבְּׁ א ָרל ַהשְּׁ

ַתח ָתיו, ֵּגי, ִיפְּׁ א  צְּׁ ָהיּו, ת  ן; וְּׁ ן ַחָנת  פו  בּול, ִמצְּׁ תו  ַהּגְּׁ ָנַסב א  ָאר, ַהֵנָעה. וְּׁ ת  ן ַהּמְּׁ  י"ד(. -')יהושע י"ט י ֵאל"-ִרּמו 

ָתִרים" –העיר רימון הייתה כנראה אחת מערי הלוויים  ָרִרי, ַהנו  ֵני מְּׁ ֻבלּון, ֶאת--ִלבְּׁ ֶאת-ִמַּמֵטה זְּׁ נו  וְּׁ -ִרּמו 

ָרֶשיָה" )דברי הימים א' ו', ס"ב(.  ִמגְּׁ

( חולק על הזיהוי המקובל של רימון עם רומאנה, בהעדר חרסים מתקופת הברזל ברומאנה או 1990גל )

רומה הסמוכה, ומציע כי הטקסט המקראי שובש והכוונה למירון/מירום, אותה הוא מזהה  בחורבת

 בתל קרני חיטים.

את הכפר בועיינה מציעים חלק מהחוקרים לזהות עם היישוב המקראי בית ענת, המוזכר הן בספרי 

ש את בית יהושע ושופטים כיישוב בנחלת נפתלי, והן בכתובת מימיו של מלך מצרים רעמסס השני, שכב

 (.1990ענת יחד עם קנה ומרום )בוכמן ואלון, 
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 733לפנה"ס ועד להשתלטות ממלכת אשור על הגליל ) 928מאז פילוג הממלכה המאוחדת בשנת 

פלאסר השלישי מלך אשור את -לפנה"ס כבש תגלת 733לפנה"ס( נכלל הגליל בממלכת ישראל. בשנת 

ֶאֶסר ֶמֶלְך ַאשּור, ַוִיַקח ֶאת-ח ֶמֶלְךִביֵמי ֶפַק " –הגליל והגלה את תושביו אשורה  ַלת ִפלְּׁ ָרֵאל, ָבא ִתגְּׁ ן -ִישְּׁ ִעיו 

ֶאת ֶאת-ָאֵבל ֵבית-וְּׁ ֶאת-ַמֲעָכה וְּׁ ַח וְּׁ ֶאת-ָינו  ֶאת-ֶקֶדש וְּׁ ר וְּׁ ֶאת-ָחצו  ָעד וְּׁ ֵלם, -ַהִּגלְּׁ ָתִלי; ַוַיגְּׁ ַהָּגִליָלה, כ ל ֶאֶרץ ַנפְּׁ

בתעודות אשוריות מפורטות ערים נוספות שנכבשו, וביניהן חנתון  ַאשּוָרה" )מלכים ב', ט"ו, כ"ט(.

ויטבת. בניגוד למסופר בכתובים על יישוב עמים זרים בשומרון )ובאזורים אחרים(, אין התייחסות 

במקורות השונים ליישוב עמים זרים בגליל. חלק מהחוקרים סבורים שההגלייה הייתה חלקית בלבד, 

מלכת יהודה לחזק את הקשר עם תושבי הגליל. המלך חזקיהו ערך טקס ועם היחלשות אשור ניסתה מ

ִרים  " –עם בירושלים והזמין גם את שבטי הצפון, שחלקם נענו לקריאה -פסח ברוב בְּׁ יּו ָהָרִצים ע  ַוִיהְּׁ

ֶאֶרץ ַנֶשה-ֵמִעיר ָלִעיר, בְּׁ ַרִים ּומְּׁ ַעד--ֶאפְּׁ ִחיִקים ֲעֵליֶהם, ּו-וְּׁ יּו ַמשְּׁ ֻבלּון; ַוִיהְּׁ ִעִגים ָבםזְּׁ ֲאָנִשים ֵמָאֵשר -ַאְך .ַמלְּׁ

ֻבלּון ַנֶשה, ּוִמזְּׁ ם--ּומְּׁ עּו, ַוָיב אּו ִלירּוָשָלִ נְּׁ  י"א(.-)דברי הימים ב', ל', י' ".ִנכְּׁ

בּוָדה( ַבתלשלוט בחלק מהגליל, ובין נשותיו "כנראה המלך יאשיהו הצליח  ָדָיה ִמן-זבידה )זְּׁ רּוָמה", -פְּׁ

. רומה מזוהה בחורבת רומה שבפאתי בקעת בית נטופה. גם אחת מנשותיו של אימו של המלך יהויקים

ֻשֶלֶמת ַבת –המלך מנשה, ואימו של המלך אמון, היא כנראה מאזור זה  ָבה" )מלכים ב', -ָחרּוץ ִמן-"מְּׁ ָיטְּׁ

י תושבי הגליל מצביעים כפי הנראה על רצון של מלכלכ"א, י"ט(. קשרי נישואים אלו בין ממלכת יהודה 

יהודה לבסס את הקשר עם תושבי הגליל. כפי הנראה, אי ההתייחסות לתושבי השומרון לעומת הגליל, 

מרמז על כך שאוכלוסיית הגליל נותרה ישראלית בעוד שאוכלוסיית השומרון הייתה נוכרית לאחר 

עם סברה (. יש לציין כי לא כל החוקרים מסכימים 1983חילופי האוכלוסין שביצעו מלכי אשור )פרנקל, 

ראס" הסמוך לכפר כנא, ואת -( מציע לזהות את יטבת המקראית באתר "כרם א1990זו. בפרט, גל )

ארומה )המוזכרת ברשימת הערים שתושביהן הוגלו אשורה( בחורבת רומה. לדבריו, לאור השוואה בין 

ישובי הגליל מספרי הגולים ברשימות האשוריות, ובין גודל הכפרים בגליל התחתון, ניתן להסיק כי י

 התחתון חרבו כמעט לחלוטין בעקבות המסע האשורי.

 לאחר מפלתו של יאשיהו במגידו, נפסקת ההתייחסות במקרא לגליל.

בגליל התחתון התרחשה במהלך התקופה הפרסית, באמצע המאה השישית לספירה.  היישובהתחדשות 

 (.1990בתקופה זו נוסדו עשרות ערים ויישובים חדשים באזור )גל, 

 התקופה החשמונאית וראשית התקופה הרומית

החשמונאית והלאה, התקיים יישוב יהודי בגליל. קשה להסביר את עוצמתו של  התקופהבמהלך 

לספירה(, בלי להניח שמדובר על שריד מהאוכלוסייה  66-73היישוב )המשתקפת במרד הגדול בשנים 

 (.1983וסיית השומרון )פרנקל, בפרט על רקע הניכור מאוכל –הישראלית של ימי בית ראשון 

מתתיהו מפקד הגליל וביצר את העיר יוטבת )שמה -לספירה(, היה יוסף בן 66בראשית המרד הגדול )

השתבש בדורנו ליודפת(, שנהנתה מהגנה טבעית ע"י ערוצים עמוקים. העיר נכבשה בידי אספסיאנוס 

בבורות המים עם מספר לוחמים, מתתיהו, שהסתתר -ימי מצור. יוסף בן 47הרומאי ונחרבה לאחר 

 יוספוס פלביוס(.שמו הרומאי: הסגיר את עצמו לידי הרומאים והפך לימים להיסטוריון )
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העיר ציפורי לא השתתפה במרד הגדול, למרות הקהילה היהודית הגדולה שבה, וכך גם העיר טבריה. 

ת, וכן איבה בין תושבי רומאית חזקה על תושבי הערים הגדולו-ניתן לייחס זאת להשפעה הלניסטית

 תושבי הכפרים שבסביבתן.להערים )המבוססים כלכלית וחברתית( 

לספירה אירע מרד בר כוכבא ביהודה, בעקבות כוונתו של הקיסר אדריאנוס להפוך את  135-132בשנים 

ירושלים החרבה לעיר פגאנית. המקורות הכתובים על המרד מעטים ודלים, אולם גם בגליל התגלו 

מסתור המיוחסות לתקופה זו. מערכת המערות המרשימה ביותר במרחב הסקר התגלתה מערות 

 בחורבת רומה, ומערות נוספות תועדו באזור עילבון, חורבת בית נטופה, שיחין ומקומות נוספים.

רימון )או בית רימון( מוזכרת פעמים רבות במקורות היהודיים, למשל בתיאור התסיסה שקדמה למרד 

יה כל העם כנוס בבקעת בית רימון. כיוון שהגיע כתב המלך החלו בוכים. ביקשו למרוד בר כוכבא: "ה

במלך. אמרו: יבוא חכם אחד ויפייס את העם. מי יילך? ילך ר' יהושע בן חנניה, שהוא אב בתורה. נכנס 

רו. בא אמר: כל מי שיבוא ויוציאו אתן לו שכ ;ר' יהושע בן חנניה ודרש: ארי טרף טרף ועמד עצם בגרונו

קורא מצרי, שמקורו ארוך, נתן מקורו לתוך פיו והוציא את העצם. אמר לו: תן לי שכרי. אמר לו הארי: 

לך והיה משתבח ואומר: נכנסתי לפי הארי בשלום ויצאתי בשלום ואין לך שכר גדול מזה, כך דיני 

י הנראה לא מרדה, שנכנסתי לאומה זו בשלום ויצאתי בשלום" )בראשית רבה פ', ס"ד(. בית רימון כפ

אולם מוזכרת שוב במגילת איכה רבה כאחד המקומות שסבלו קשות מגזירות אדריאנוס. מאוחר יותר 

התכנסו כאן חכמים לעבר את השנה: "מעשה שנכנסו שבעה זקנים לעבר את השנה בבקעת רימון" 

 )חגיגה ט"ו ע"ב(.

 ביזנטיתוהתקופה ה הרומית ההתקופ

ציפורי, מגיעה  –יישוב יהודי משגשג בגליל התחתון. בירת האזור  המשיך להתקיים בתקופות אלה

 לשיא שגשוגה.

משמרות הכהונה שעבדו בבית המקדש עברו מירושלים ליישובי הגליל. חלק ממשמרות הכהונה  24

רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה. גם התגורר ושכנו במרחב בית נטופה. בציפורי שכנה משמרת ידעיה 

לציפורי שכנה משמרת ישבאב. משמרת עוזיה שכנה במקום בשם כפר עוזיה או בשיחין הסמוכה 

עוזיאל, כנראה היישוב עוזייר של ימינו. משמרת הקוץ שכנה בעילבו )עילבון(, ומשמרת מימין שכנה 

ביוטבת )שנבנתה מחדש לצד העיר החרבה(. כפר מנדא מוזכר בתלמוד כיישוב בשם כפר מנדי, בו 

יששכר. מסורות נוספות מזהות בכפר מנדא את קבריהם של הרבנים עקביא בן התגורר האמורא רבי 

מהללאל ושמעון בן גמליאל השני. יש המציעים לזהות את היישוב עוזייר עם היישוב הקדום כפר 

 (.1990משמרת אביה )בוכמן ואלון,  –עוזיאל, בו ישבה משמרת הכהונה השמינית 

לספירה פרץ בציפורי מרד  351בית שערים לציפורי. בשנת רבי יהודה הנשיא העביר את הסנהדרין מ

מרד קצר יחסית שפגע קשות בציפורי אך לא גרם נזק כבד לתושבי הגליל.  –גאלוס נגד הרומאים 

לספירה  429ביטול הנשיאות בשנת להסנהדרין עברה לימים לטבריה, והמשיכה להתקיים עד 

 יהודי בתקופה זו. (. היישוב תירען נזכר כיישוב1983)אופנהיימר, 

במהלך התקופה הביזנטית, לאחר קבלת הנצרות כדת המדינה, הוחמר יחס השלטונות כלפי היהודים. 

לספירה, מרדו היהודים בביזנטים, והאזור נכבש לתקופה קצרה ע"י הפרסים. לאחר  617-614בשנים 
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ישוב היהודי בגליל דעך , רדף הקיסר הרקליוס את היהודים והי629ששב האזור לשליטה ביזנטית בשנת 

 (.1983)שור, 

 התקופה הערבית הקדומה

 תקופה זו עומדת בסימן דעיכת ההתיישבות במרחב.

 בתקופה זו שונתה החלוקה המינהלית של הארץ. העיר המרכזית בגליל התחתון הייתה טבריה.

 ממלוכיתתקופה ההצלבנית וה ההתקופ

שראל, והיחידה הפיאודלית הגדולה ביותר לספירה פלשו הצבאות הצלבניים לארץ י 1099בשנת 

בארצות הצלבנים הייתה "נסיכות הגליל" בראשותו של הנסיך הנורמני טנקרד מאוטוויל. נסיכות זו 

 פוצלה לאחר שנים אחדות למספר יחידות קטנות יותר.

 בתקופת הצלבנים הייתה העיר עכו, ועיר נוספת שבלטה בחשיבותה בתקופה זו מרכזית במרחבההעיר 

הייתה נצרת. מנגד, לא התקיימה כמעט התיישבות חקלאית צלבנית ועיקר האוכלוסייה הכפרית הייתה 

 מוסלמית.

 .Caferzierעוזייר מוזכרת בתעודות צלבניות בשם 

דין לפשוט על הגליל. ציפורי שימשה כמפקדה של הצלבנים -ואילך, החל צלאח א 1179משנת 

של המלך בלדווין הרביעי, גבר הפילוג  1185 -. עם מותו בבמאמציהם לבלום את הפשיטות המוסלמיות

דין גיוס כללי של צבאו -, ביצע צלאח א1187בקרב הצלבנים. לאחר תבוסה צלבנית בפני פושטים באביב 

למצור על טבריה. המלך גי דה ליזניאן, גייס את כוחותיו שיצאו מאזור ציפורי לעבר בריכת משכנה 

, ביום שרב כבד, התחולל הקרב המכריע 1187ביולי  4 -הצבא הצלבני( וב)שלא יכלה לספק מים לצרכי 

בהר קרני חיטים. עם השמדת הצבא הצלבני, נותרו ערי הממלכה ללא הגנה, ומרבית הגליל נכבש ללא 

 התנגדות. העיר היחידה שנותרה בידי הצלבנים בגליל הייתה העיר צור.

. 1191שה המחודש של עכו בידי הצלבנים בשנת החל מסע הצלב השלישי, שהביא לכיבו 1189בשנת 

 מעיליא.  –גבולה המזרחי של ממלכת עכו היה בקו הגבעות שפרעם 

הוקמה אכסניה מבוצרת בתל חנתון, שהיה נקודת היישוב החשובה במרחב הסקר  13 -במהלך המאה ה

מה של מרים הבתולה, (. כמו כן, הוקמה בציפורי כנסייה לזכר אנה, אי1995)יותר מציפורי( )גרטווגן, 

והיישוב טורעאן נזכר בתעודה מתקופה זו בשם טוראן. הקיסר הגרמני פרידריך השני הצליח להגיע 

, לפיו הועברו ירושלים ונצרת לרשות הצלבנים בתנאי שתישארנה 1229 -להסכם עם הממלוכים ב

ברית עם סולטן  , כרת תיבו משמפאן1239מפורזות. סכסוך פנימי צלבני מיסמס את ההישג. בשנת 

דמשק ובתמורה השיב הסולטן את הגליל המזרחי לרשות הצלבנים. הממלכה הצלבנית הייתה חלשה 

, החל 1261 -וסבלה מסכסוכים פנימיים. לאחר ניצחונם המכריע של המוסלמים על הצבא המונגולי ב

נית בא בשנת הסולטן הממלוכי בייבארס במתקפה על מאחזי הצלבנים בגליל. קיצה של הממלכה הצלב

 (.1983, כאשר הסולטן אל מאליך אל אשרף כבש את עכו )גראבויס, 1291
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הרב פתחיה  ותיאר הנוסע בתקופה זו עדיין התקיימה קהילה יהודית קטנה בציפורי, את אנשיה פגש

 .1180מרגנשבורג בשנת 

צע ליישוב תרצה: במדרש מימי הביניים )שיר השירים רבה( מוזכר יישוב יהודי בשם תירען, כזיהוי מו

( אלה נשות תרען, דאמר רבי, נשי תרען כשרות היו..." )שיר 4"יפה את רעייתי כתרצה )שיר השירים ו' 

 השירים רבה ו'(.

 (1994, )עפ"י גרוסמן התקופה העות'מאנית

 17-יישובי הקבע במרחב בקעת בית נטופה היו עילבון, טורעאן, כפר מנדא, בועינה ורומאנה. במאה ה

 מה קהילה יהודית קטנה בכפר מנדא.התקיי

שכנו כעשר מזרעות )חוות חקלאיות עונתיות( סביב בקעת בית נטופה. כמחציתן שכנו  16 -במאה ה

בדרום הבקעה. רומאנה הייתה יישוב זעיר ולצידו שתי חוות חקלאיות. הכפר עוזיר היה חווה חקלאית, 

ט הבריטי לא זכו הכפרים רומאנה ותהליך הקמתו המאוחרת השתקף גם בכך שאף בתקופת המנד

 ועוזייר למשבצות קרקע חקלאית.

מערב בקעת בית נטופה, והבקעה שימשה, בין היתר, כמרכז -בדרום היו הקבוצה השולטתהבדווים 

עומאר. מרכזם היה בחורבת מסלח שבצפון הבקעה. בציפורי נמצאת -שבטו של דהאר אל –שבט זידאן 

של הבדווים בגליל בשבטים מהחורן ומהגולן, שהיגרו לאזורים אלו  (. מקורם1745מצודה מתקופה זו )

בעקבות סכסוכים ומחסור במרעה. הם התיישבו באזורים דלילים באוכלוסייה, בפרט באזורים 

שפרעם(. שבטי הבדווים היו בעלי כוח רב וגבו "דמי חסות" -ביצתיים ובאזורים מיוערים )גבעות אלונים

 מכפרים קטנים באזור.

ת התיישבות הבדווים בדרום בקעת בית נטופה, הרי שאדמות צפון הבקעה השתייכו בתקופה זו לעומ

כפר עראבה. באזור זה שכנו כמה מזרעות חקלאיות, שעסקו בעיקר בגידול ללכפרי בקעת סכנין, ובעיקר 

צאן ובחקלאות בעל. משפחת יאסין מעראבה, שמקורה באזור עזה, רכשה מתושבי עראבה זכויות 

 וד אדמות חורבת מסלח ובנו במקום מבני מגורים ומבנים חקלאיים.לעיב

 '.20-, שהיה נטוש בראשית המאה ה'19-בח'רבת רומה התקיים יישוב בראשית המאה ה

 תקופת המנדט הבריטי

החקלאות המסורתית התקשתה בעיבוד שוטף של אדמות הבקעה, וכאשר חלקות אדמה לא עובדו יותר 

בוצע הסדר חלוקת  1928המחרשה המסורתית לפלח את הקרקעות. בשנת שלוש, לא יכלה -משנתיים

קרקעות מנדטורי, ובאותו זמן חלק ניכר מאדמות הבקעה היה בלתי מעובד, דבר שהוביל להפקעה 

 ניכרת של קרקעות מתושבי סכנין.

 שיפור המצב הבטחוני פגע בכוחם המסורתי של הבדווים ואילץ אותם למצוא מקורות פרנסה חדשים,

הייב הוקמו -ובמקביל החל תהליך התיישבות קבע בצורה ספונטאנית. הבתים הראשונים של רומת אל

 (.1983בתקופה זו )מדזיני, 

-בתקופת המנדט הבריטי שכנו לצד הכפר בועינה שבטי נוג'ידאת וג'נאדי, וליד רומה פלג משבט אל

 הייב.
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טח המיועד למדינה יהודית. בהצעתה של ( כללה את הגליל כולו בש1937הצעת החלוקה של ועדת פיל )

 (, יועד השטח למדינה הערבית.1938ועדת וודהד )

 (.1990הר תירען כולו הוכרז בתקופת המנדט הבריטי כשמורת יער )בוכמן ואלון, 

 מלחמת העצמאות

עד למלחמת העצמאות השתייכו כל אדמות הבקעה לכפרים הערביים בסביבתה, ללא נוכחות יהודית. 

החלק המזרחי של בקעת בית נטופה נכלל בתחום המיועד למדינה יהודית בתוכנית החלוקה  עם זאת,

(, וזאת כדי לאפשר פרויקט של הובלת מים להשקייה חקלאית )גירסה עוברית של "המוביל 1947)

 הארצי"(, ברוח חזונו של מומחה הקרקע והמים האמריקאי וולטר קליי לאודרמילק.

( פרצה מלחמת העצמאות. אזור בקעת בית נטופה 1947בנובמבר  29באו"ם )עם אישור תוכנית החלוקה 

קאוקג'י, -היה בשליטה של כוחות ערביים מקומיים, כאשר בנצרת שכנה מפקדתו של הקולונל פאוזי אל

נערכו  1948שניסה לפרקים להשתלט על יישובים יהודיים )קרבות משמר העמק ורמת יוחנן(. במאי 

(. עם הכרזת המדינה ופלישת צבאות ערב, ירדה של היום לוביה )צומת גולניפר הכקרבות קשים באזור 

 חשיבות הכוחות הערביים המקומיים במערכה, אך הם המשיכו לשלוט במרבית הגליל.

גדוד  וכן ,שני גדודי חי"ר וגדוד משוריין – 7נערך מבצע "דקל", בו השתתפו כוחות חטיבה  1948ביולי 

ע, לכיבוש הגליל התחתון, שילב בחלקו הראשון קרבות במורדות הגליל המבצ .מחטיבת כרמלי 21

נכבשה העיר נצרת, דבר שהוביל להתמוטטות מערך ההגנה  16/7 -ב .ציפורי-המערבי ובאזור נצרת

 .הערבי בגליל התחתון

 .נכבשו במבצע זה –עוזייר, רומנה, כפר מנדא, בועיינה, טורעאן  :כפרי אזור בית נטופה

גורשה האוכלוסייה או  בו לא עזבהשהיה המבצע הגדול הראשון במלחמת העצמאות  מבצע "דקל"

 הערבית בתום הקרבות )פרט ליישובים מעטים כמו סאפורייה(.

 לאחר מלחמת העצמאות

מושב ציפורי והקיבוצים לביא והסוללים, אולם פרט להם,  1949בשנת בקרבת בקעת בית נטופה הוקמו 

'. תמונת מצב זו מאפיינת את כל הגליל 50 -חדשים במרחב הסקר בשנות ה לא הוקמו יישובים יהודיים

 המרכזי.

אדמותיו החקלאיות של הכפר סאפורייה שנכבש ונהרס במלחמת העצמאות, עברו לרשות היישובים 

 (.1978ובכך ניתנה דריסת רגל ראשונה להתיישבות היהודית במרחב הבקעה )יצחקי,  –ציפורי ולביא 

' ניכר גם 60 -. החל משנות ה1966רבית נמצאה תחת ממשל צבאי, שבוטל רק בשנת האוכלוסייה הע

מאמץ של המדינה להסדיר את ההתיישבות הבדווית, וכיום רוב ריכוזי הבדווים בגליל מוכרים ע"י 

 רשויות המדינה.

 -ב לבסוףהופקדה להתנגדויות הציבור התוכנית להקמת מחצבת גולני, תוכנית שאושרה  1972בשנת 

 . המחצבה פעילה עד ימינו.1983



 

 

45 

 התיישבות יהודית חדשה

' תוכנן "ייהוד הגליל", ולשם כך נערכה הפקעת קרקעות נרחבת שהביאה למאבק 70 -במהלך שנות ה

(. החל משלהי 1976במרץ  30אלים של ערביי הסביבה, ובמיוחד באזור סח'נין )יום האדמה הראשון, 

שובים שהוקמו לרוב על הרכסים ההרריים, בשטחי טרשים שורת יי –' הוקמו מצפים 70 -שנות ה

שהופקעו והוגדרו כאדמות מדינה. במרחב הסקר נמצאים שני יישובים שהחלו את דרכם כהיאחזויות 

 בית רימון ומצפה נטופה. –נח"ל ולאחר מכן כמצפים 

(, לגביו 'ולתשיבהמכונה 'ברכס תירען ) חדשיישוב הקמת בשנים האחרונות מתנהל מאבק סביבתי נגד 

 .1999התקבלה החלטת ממשלה בשנת 

 (1990שמותיו הקדומים של הר תירען )עפ"י בוכמן ואלון, 

הר תירען הינו אחת הנקודות המערביות ביותר בגליל המאפשרות תצפית אל הכינרת ואף לעבר החורן 

 )הר הדרוזים(. הדבר מוצא את ביטויו במדרשים מסורתיים שונים:

בא: כל מי שעולה להר מבוא )בארמית = תרע( ורואה כמין כברה בימה של טבריה, "אמר ר' חיא בר א

 ב'(.-זוהי בארה של מרים" )מדרש תהילים, מזמור כ"ד, ק"ג, א'

 בגרסאות אחרות נמצא: "העולה להר הישימון וראה את ים טבריה" )ירושלמי, כתובות, י"ב, ג'(.

ין כברה בים טבריה, זוהי בארה של מרים" )ירושלמי, נוסח נוסף: "כל מי שעולה להר הישימון ומצא כמ

 כלאיים ט', ו'(.

, מספר על התרכזות מורדים בראשית המרד הגדול באזור 'מלחמות היהודים'יוסף בן מתתיהו, בספרו 

"וכל המורדים והשודדים אשר בגליל שרדו אל ההר הנמצא בטבור הארץ והנשקף אל ציפורי.  –ציפורי 

ן, וגאלוס הוליך את חייליו להילחם בם. וכל העת אשר נמצאו המורדים במרום, הוא הנקרא הר עצמו

היה נקל לבם לעמוד על נפשם מפני הרומאים העולים עליהם וגם המיתו מהם כמאתיים איש. אולם 

כאשר סבבו הרומאים את ההר והגביהו לעמוד כרעו המורדים לפניהם במהרה כי לא היה להם נשק 

ת כובד מלחמת אנשי הצבא המזויינים. ובדרך מנוסתם לא יכלו להסתתר בפני ולא עצרו כוח לשאת א

סוסי רוכבים. רק מעטים נמלטו אל מקומות נשכחים מני רגל ואלפיים איש ויותר נפלו חללים" 

. תיטב)מלחמות ב', י"ח, ט"ו(. בימינו הזיהוי המקובל להר עצמון הינו בג'בל דיידבה שבמערב רכס 

הר  –ושחר חולקים על דעה זו ומציעים לזהות את הר עצמון הקדום בהר תירען ברם, החוקרים טפר 

הרומאים לגבי צעדי כפי שמתואר  –ניתן לאגף את פסגתו ע"י כוח צבאי גדול שוהנמצא בטבור הארץ 

 במהלך הקרב.

 התיישבות ברכס תרען

ם גדולים למרגלות הינו של כפרים ערביי ובמרחב הקרוב הסקר תחוםככלל, דגם ההתיישבות השכיח ב

 הרכס והתיישבות יהודית חדשה בגב הרכס. 

שלושה יישובים הינם יישובים ותיקים עם רצף התיישבותי: בועיינה, טורעאן ורומנה. ראשיתה של 

 16 -רומנה כנראה במתחם משפחתי שנבנה בראש גבעה מתונה, והוקף כולו בחומה. בשלהי המאה ה

 דו היו שתי מזרעות.ישבו ברומנה שמונה חייבי מס, ולצי
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( הוא כבר מסומן ככפר, מה 1799וטן )'קמזרעה, אך במפת ז 16 -עוזייר, היה במאה ה ,הכפר השכן

. חלק מתושבי עוזייר היגרו 18 -שמעיד על כך שהתבססות היישוב הייתה לכל המאוחר בשלהי המאה ה

 אליו משג'רה )אילניה של ימינו(.

שיג משבצת קרקע חקלאית משמעותית בבקעת בית נטופה, דבר הן עוזייר והן רומאנה לא הצליחו לה

, מוזכר הכפר עוזייר 1966המשפיע גם על פריסת הבנייה בהם עד ימינו. במפקד האוכלוסין בדצמבר 

כיוון שאוכלוסיית הכפר כיום מתושבים בלבד(. עם זאת,  28כיישוב הכפרי השני הקטן ביותר בישראל )

 בטעות דפוס., ייתכן שמדובר 100גדולה פי 

מערב בקעת בית נטופה ובשיפולים המערביים של רכס תירען, בולטת התיישבות בדווית. בקעת -בדרום

עומאר. בתקופת -בית נטופה שימשה כמרכזו של שבט זיידאן, שהמפורסם בבניו היה השייח' דאהר אל

, שהקים את ביהי-המנדט כבר התיישבו במזרח הבקעה השבטים נוג'ידאת וג'נאדי, ובמערב שבט אל

, וכיום זהו יישוב מאוחד עם 1955הייב. הבתים הראשונים של נוג'ידאת הוקמו לפני -אלהכפר רומת 

נוג'ידאת גרים -מתושבי בועיינה 30% -(. כ1987הכפר הוותיק בועיינה )הרשויות אוחדו בשנת 

 בנוג'ידאת, והיתר בבועיינה.

 על ממוקםכס, ואף נתן לרכס את שמו. יישוב זה הכפר טורעאן הינו היישוב הגדול והוותיק סביב הר

(. בקרב התושבים 18%( ומיעוט נוצרי )82%יישוב קדום בשם תירען, ויש בו כיום רוב מוסלמי ) שרידי

 ות.נבולט שיעור גבוה של נהגי משאיות ועובדים בענף המסעד

חו: בית רימון עלתה בית רימון ומצפה נטופה, הוקמו כהיאחזויות נח"ל ואוזר :היישובים היהודיים

. שמו של 1983 -ואוזרחה ב 1981 -. מצפה נטופה עלתה לקרקע ב1979 -ואוזרחה ב 1977 -לקרקע ב

מצפה נטופה הוא עפ"י מיקומו הצופה לבקעת בית נטופה, ואילו בית רימון נקרא ע"ש יישוב קדום 

 מתגוררתבשני היישובים בנחלת זבולון, ששמו )רימון( השתמר כפי הנראה בשם הכפר הסמוך רומאנה. 

 אוכלוסייה דתית.

בשנים האחרונות מתוכננת הקמתו של יישוב חדש ברכס, לו קבעה ועדת השמות הממשלתית את השם 

, אולם תוכנית מפורטת להקמתו 1999"שיבולת". החלטת ממשלה על הקמת היישוב התקבלה בשנת 

 ימו כמאחז, שפונה תוך זמן קצר.ניסו פעילי התיישבות להק 2011לא אושרה. למרות זאת, בקיץ 

 (2013: היישובים ואוכלוסייתם )נתוני למ"ס, 1טבלה 

 הערות אוכ' גודל שם מס'

 מיעוט נוצרי 12,830 טורעאן 1

  1,077 רומאנה 2

  2,928 עוזייר 3

  8,715 נוג'ידאת –בועיינה  4

  842 מצפה נטופה 5

  559 בית רימון 6

 

 



 

 

47 
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 סקירת אתרים 2.7
(  ונתוני 2015סקירת האתרים בסקר זה מתבססת על שני מקורות מידע עיקריים: סיור בשטח )בקיץ 

מו באתר . להשלמת התמונה, התווספו אתרים שפורס(בהכנה)מכון דש"א,  סקר סובב בקעת בית נטופה

)בשלב זה, טרם פורסמה מפת תירען בסקר  GOVMAP"עמוד ענן" ואתרים ארכיאולוגיים לפי אתר 

 הארכיאולוגי של ישראל(.

קטגוריות שונות: ארכיאולוגיה )עד המאה  7 -אתרים בעלי עניין, המשתייכים ל 37בתחום הסקר תועדו 

יה, נוף )בעיקר תצפיות(, הידרולוגיה (, גיאומורפולוג20-וה 19-כולל(, היסטוריה )המאות ה 18-ה

)מעיינות, בורות מים ובארות(, בוטניקה, אתרי ביקור )חניוני מטיילים, אתרי הנצחה וכן סיווג משני של 

אתרים שהוכשרו לביקור( וכן מפגעים סביבתיים )בדגש על מפגעים "ארוכי טווח" כגון מחצבות 

 מצבורי פסולת(.נטושות, וללא התייחסות למפגעים "זמניים" כמו 

 5אתרי ביקור,  2אתרים בוטניים,  3אתרים ארכיאולוגיים,  4התפלגות האתרים בקטגוריות השונות: 

 אתרי נוף. 9מפגע,  1אתרים היסטוריים,  4אתרים הידרולוגיים,  8אתרים גיאומורפולוגיים, 

ץ(, ברמה המקומית לכל אתר הוגדרה מידת חשיבותו, ברמה הארצית )בעלי עניין למבקרים מרחבי האר

אתרים  5אתרים דורגו כבעלי חשיבות ארצית,  3)עניין מצומצם בלבד( ורמת ביניים )רמה אזורית(. 

 דורגו כבעלי חשיבות אזורית, וכל השאר הוגדרו כבעלי עניין מקומי בלבד.

 נכללים האתרים בתחום הסקר, על פי סיווגם לקטגוריות. בהמשך 8במפה 

 אתרים בהר תרען :2טבלה 

 חשיבות תיאור האתר שם האתר מס'
סוג אתר 

 ראשי

מיצר  1
 יפתחאל

בו הנחל חוצץ בין  ,ק"מ בנחל יפתחאל 2קטע באורך 
 נוף אזורית הייב במערב.-אלהר תרען במזרח לגבעות רומת 

 באר נטופה 2
בתחום הכפר  1:25,000  באר המסומנת רק במפה

 וגיהידרול מקומית עוזייר.

 תינה-ביר א 3

מסומנת  1:25,000  באר בתחום הכפר עוזייר. במפה
הבאר כהרוסה. הבאר בנויה על גבי מעיין, וייתכן 
ששמה שומר על מקום יישוב קדום בשם עין תינה או 
עין תאנה, המוזכרת בתלמוד ובמדרש קוהלת רבה, 
ג, ד: "מעשה באחד מגדולי ציפורי שבאתה לו מילה 

ינה לכבדו ועלה עימהם ר' שמעון בן ועלו אנשי עין ת
 חלפתא".

 הידרולוגי מקומית

מסומנת  1:25,000באר בתחום הכפר עוזייר. במפה  לוזה-ביר א 4
 הידרולוגי מקומית הבאר כהרוסה. משמעות השם היא באר עץ השקד.

 נבי עוזייר 5

מקום קדוש בתחום הכפר עוזייר. במסורת 
מוצע לזהות המוסלמית עוזייר הוא עזרא הסופר. 

את היישוב עם כפר עוזה או כפר עוזיאל, בו ישבה 
 משמרת הכהונה אביה.

, הרומית 2בכפר נמצאו שרידים מתקופות הברזל 
 המאוחרת, הביזנטית והערבית הקדומה.

 היסטורי מקומית

 שקיף-ביר א 6
נוג'יידאת. מדרום לבאר -בועיינהלבאר בין עוזייר 

. האזור נקרא מסומנות מספר מערות במורדות ההר
 שוקייף" )אדמת החרסים(.-"ארד א

 הידרולוגי מקומית
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7 
פסגת הר 

 תרען

מ' ובה מגדל תצפית גבוה הסגור  548פסגה ברום 
כיום למטיילים. מהמגדל )הבנוי אבן( יש תצפית 
היקפית נרחבת, מרכס הרי מירון בצפון והגולן 

מזרח. המגדל מוקף -במזרח עד כוכב הירדן בדרום
 ובטון בגובה כחמישה מטרים. בחומת אבן

 נוף ארצית

8 

אנדרטת 
אוטובוס 
-הפנויים
 פנויות

מצבת זיכרון להרוגי תאונת דרכים קשה באוקטובר 
 65בכביש  ,נפצעו 43 -בני אדם ו 17בה נהרגו ש, 1999

 באזור מצפה נטופה.
 ביקור מקומית

 ניבוט מקומית מל( על רכס תרען.-עץ אלון תבור עתיק )אל  500פסגה  9

 בועיינה 10

גרעין הכפר בועיינה. במקום מסומנת ח'רבת אחמד 
בועיינווי וקבר שייח'. ייבין הציע לזהות כאן את -אל

היישוב בית ענת המוזכר במקרא כעיר בנחלת שבט 
 נפתלי וכן במקורות מצריים ואוגריתיים.

נסקרה בכפר מערת בועיינה הממוקמת  1983בקיץ 
 -מ'   30 -ך המערה כבחצר מאחורי מסגד הכפר. אור

מערה טבעית עם תוספות חציבה. המערה קרובה 
לפני השטח וניתן לשמוע ממנה את הנמצאים בחוץ. 

אולמות ומסתיימת במחילה סתומה  3היא כוללת 
 )ייתכן מערכת מסתור(, כוכים לנרות.

לפי אתר רשות העתיקות מסגד הכפר שימש במקור 
 כנסייה קדומה.

-ד ייחודי בכיוון מזרחגרן מצא בכפר מבנה מסג
מערב. ממערב לכפר נמצא מעגל אבן גדול וקדום, 
מהתקופות הישראלית וההלניסטית, שמהותו אינה 

 ברורה )מפת ציפורי(.

 היסטורי אזורית

 PEFגרעין הכפר נוג'ידאת. הכפר אינו מסומן במפת  נוג'ידאת 11
 וכנראה הוקם בשלהי התקופה העות'מאנית

 היסטורי מקומית

12  
בורות מים 

בצומת 
 נטופה

מקבץ בורות מים פעילים, לכניסה אליהם נדרשת 
 הידרולוגי מקומית גלישת חבל.

בור מים  13
 צפוני

מ'  7-6בור גדול ומכוסה בטון. עומק  –לפי עמוד ענן 
 עד למים ופתח צר.

 הידרולוגי מקומית

מצפור  14
 לאודרמילק

ף מצפור בכביש העולה לבית רימון, במפגש דרך הנו
 רכס תירען. התצפית צפונה לכיוון הבקעה.

 נוף אזורית

 404נ"ג  15
של רכס תרען. בור מים או מקווה  תהמערבי פסגהה

 ארכיאולוגי מקומית קדום ללא מים.

גת/מקווה  16
 קדום

מ'. לבור  2מ', עומקו  2בור רבוע שצלעו באורך 
מזרח והוא ממוקם -יורדות שתי מדרגות בצד דרום

 שחור.-לצומת כחולמ' ממזרח  20
 ארכיאולוגי מקומית

מצפור  17
 יודלה

סלע בזלת ופינות ישיבה, התצפית לכיוון צפון. הוקם 
 נוף מקומית לזכרו של יהודה עוזרי, בן מצפה נטופה.

 בור מים 18

בור מים בעל שלושה פתחים, במשטח סלע מוקף 
בסלעים )תיחום הסלעים מודרני(. עומק הבור 

ך המשטח כעשרה מטרים כשלושה מטרים, אור
 .2015ורוחבו כארבעה מטרים. נמצא יבש ביוני 

 הידרולוגי מקומית

 500פסגה  19
תצפית מוגבלת ביותר לאזור הר יונה, כפר כנא והר 

מקויא" לכבוד כת "יער ה –תבור. מצבת זיכרון 
 מיפן. המקויה

 ביקור מקומית

מחשוף  20
 בזלת

ער, לצד מחשוף יפה של סלעי בזלת שנשאר לא מיו
גיאולוגי/גיאו מקומית צומת שבילים ברכס תירען.

 מורפולוגי

עץ חרוב  21
 גדול

חרוב גדול ויפה לצד בריכת בטון ממערב לפסגת הר 
 בוטני מקומית .תירען

 עין תירען 22

מעיין חתום בבסיס מצוק בגובה כחמישה מטרים, 
לצידו בוסתן תאנים, שולחנות פיקניק ורחבת חנייה. 

שות במצוק להכשרת טראסה חקלאית חציבות חד
 למרגלות המעיין.

 הידרולוגי אזורית

אורן גדול  23
 ובור סתום

עץ אורן בולט בצלע ההר, ולצידו בור סתום בעומק 
 בוטני מקומית .כשני מטרים

גיאולוגי/גיאו מקומית .מפל יבש בגובה כשלושה מטרים מפל 24
 מורפולוגי
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 מקומית .םמפל יבש בגובה כחמישה מטרי מפל 25
גיאולוגי/גיאו

 מורפולוגי

26 
"קרן 
 זבולון"

( מוקפת גדר אבנים. מקור 359כיפה טרשית )נ"ג 
 נוף מקומית .השם באתר "עמוד ענן"

27 
חניון 

 ביקור מקומית .ריכוז שולחנות ושבילי הליכה מטיילים

תצפית גיא  28
 יפתחאל

תצפית לא מוסדרת מהכביש העולה לבית רימון, 
חל יפתחאל. מומלץ להסדיר עצירה לעבר גיא נ

 בטוחה באתר זה.
 נוף ארצית

29 
מחצבת 
 גולני

מחצבה גדולה ממזרח לכפר טורעאן, השייכת 
לחברת אבן וסיד. תוכנית מפורטת למחצבה אושרה 

 .1983בשנת 
 מפגע אזורית

 גת עתיקה 30
מזרח למחצבת גולני, מסומנת באתר עמוד -גת מצפון

-וגי המוכרז דבאת אלענן. חלק מהאתר הארכיאול
 מע'ר.

 ארכיאולוגי מקומית

 טורעאן 31
יישוב מוסלמי גדול )קיים מיעוט נוצרי(, הגרעין 

ביזנטי, כולל -העתיק ממוקם על שרידי יישוב רומי
 מערכת מסתור.

 היסטורי אזורית

32 
צנינה 
 קוצנית

מספר פרטים של הקוץ הנדיר צנינה קוצנית בתחום 
 בוטני מקומית .בשמורת הר תירעןשדה נטוש המהווה מובלעת 

מצפה  33
 ידידיה

נקודת תצפית בתחום מצפה נטופה, לזכר בן היישוב 
ידידיה תור ז"ל. המקום אינו נגיש מהשביל המסומן 

 הסמוך )עמוד ענן(.
 נוף מקומית

נקודת תצפית בתחום מצפה נטופה, לזכר בן היישוב  מצפה גיל 34
 נוף מקומית גיל ספיר ז"ל )עמוד ענן(.

גדר אבן  35
 כפולה

דונם )עמוד  3 -גדר אבן כפולה התוחמת שטח של כ
 ארכיאולוגי מקומית ענן(.

כיפה טרשית, עם מצוק דולומיט הנצפה היטב מכיוון  411נ"ג  36
גיאולוגי/גיאו מקומית .צפון

 מורפולוגי

37 
בליית 
 שכבות

 ספרואידית

הנוצרים כתוצאה מבליית  צנטרייםנמעגלי סלע קו
נצפים היטב בנסיעה בכביש  מיוחדת. המעגלים סלע
77. 

גיאולוגי/גיאו ארצית
 מורפולוגי

 

 . צילום: אורי ערד.בליית שכבות ספרואידית / "רוז" – 37בתמונה: אתר 
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: אתרים8 מפה
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 תרבותית-נופית ערכיות 2.8

ישוב ולאחריה חההמפרטת את  הטבל. להלן 2.2.3 סעיףבלעיל תוארו  ערכיות זולחישוב  הקריטריונים

 .תרבותית-נופית ערכיות ,9ה ניתוח מפ

    תרבותית –נופית ערכיות טבלת 2.8.1

 
 הנוף יחידות-תת של נופית ערכיות :3טבלה 

 מספר
-תת

 היחידה
 שם היחידה

צף
ר

ל 
וד

 ג
,

ה
מ

וצ
וע

תי 
זו

ח
ר 

ש
עו

 

ת
יו

ט
מ

דר
ת 

יו
ונ

ש
א

ר
 

עי
טב

ף 
נו

- תי
בו

תר
 

ת
פו

נצ
ת ו

פי
תצ

 

לל
ק

שו
מ

ון 
צי

 

ציון סופי 
לאחר 

הערכת 
 מומחה

 5 4.5 5 4 4 5 4 5 מזרחיים-מורדות צפון 1.01

 2 2.3 3 3 2 2 2 2 לשון בועיינה 1.02

 4 3.5 2 4 3 3 5 4 ע'רב-אגן ואדי אל 1.03

 3 2.8 2 3 2 5 2 3 מורדות נוג'ידאת 1.04

 4 4.0 5 4 3 3 5 4 רמת נטופהמורדות  1.05

 5 4.8 5 5 5 5 5 4 404כיפה  2.01

 5 4.5 4 5 5 4 5 4 370כתף  2.02

 4 3.7 5 4 3 3 3 4 המערבית 500כיפה  2.03

 4 4.7 5 5 5 4 4 5 הכתף המזרחית 2.04

 4 3.7 4 3 5 3 3 4 מורדות הפסגה 2.05

 5 4.8 5 5 5 5 5 4 פסגת ההר 2.06

 3 2.5 2 3 2 2 2 4 האוכף המזרחי 2.07

 5 4.8 5 5 5 5 5 4 המזרחית 500כיפה  2.08

 4 3.8 3 4 4 5 3 4 נפתולי יפתחאל 3.01

 5 4.7 5 5 4 5 4 5 המורדות הדרומיים 3.02

 4 4.2 3 4 4 5 5 4 אגן נחל תרען 3.03

 4 3.7 3 3 4 5 3 4 שולי עמק הבזלת 3.04

 3 3.5 3 4 3 3 5 3 מעלה עמק הבזלת 3.05

 2 2.5 2 3 2 2 3 3 מורד עמק הבזלת 3.06

3.07 
 ות דרומיים שלמורד
 4 4.3 4 4 5 5 4 4 המזרחית 500פסגה 

 3 2.8 4 2 2 4 2 3 סובב המחצבה 3.08

 3 2.5 3 3 2 2 2 3 במת נטופה 4.01

 2 2.3 2 2 2 2 2 4 כרמי תרען 4.02

 3 3.5 4 4 3 3 4 3 מורדות מצפה נטופה 4.03

מורדות מזרחיים של  4.04
 תהמזרחי 500פסגה 

4 3 5 5 3 4 4.0 4 
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 תרבותית-הנופית הערכיות מפת ניתוח 2.8.2

בקעות רחבות ידיים אשר בשתי ייחודו הנופי של הר תרען הינו בהיותו הר תלול וגבוה מסביבתו המוקף 

 את עוצמתו. מבליטות

ת בערכיוברובו חלקו המערבי והשמור של ההר נמצא  :כיות הנופית בולטים שני מכלוליםבמפת הער

 .הגבוה-ערכיות בינונית ברובו חלקו המזרחי של ההר אשר קיבלל בהשוואה מאד, גבוהה-רביתימנופית 

הן  ,בחלקו המערבי של הרכס היחידות התלולות והאחידות-תת יתש את הערכיות המרבית קיבלו

 קיבלו גם הן שרשרת הפסגות והכתפיים אשר בגב הרכס. בנוסף, במפנה הדרומי והן בחלקו הצפוני

 . רביתיערכיות מ

במת הרכס המחברת בין  :מאד הקיבלו ערכיות גבוההללו  יחידותה-תתי תש את האזורים הסובבים

 יםבמפנ וון מזרחיוון מערב במפנה הדרומי, ולכיתלול של מדרונות אלו לכהההמשך וכן  ,פסגות הרכס

 .הצפוני והדרומי

 הסיבה לכך היא התמתנות השיפועים .החלקו המזרחי של הרכס קיבל ערכיות בינונית וגבוהרוב 

של שני הישובים הגדולים בעיקר  -האדם  ביחד עם השפעת ,התלולים של חלקו המערבי של הרכס

אם וחלקות חקלאיות רבות ב בהפרות נקודתיות, אם נוג'ידאת על סביבתם, אם-טורעאן ובועינה

 השפעתה של מחצבת גולני.ב

 

.ערדבתמונה: פסגת הר תרען. צילום: אורי 
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תתרבותי -נופית  ערכיות :9 מפה
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 בוטני סקר - ג פרק

 

 
 שדה פרגים, ברקע רכס תרען והישוב טורעאן. צילום: אורי ערד
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 רקע בוטני 3.1
 ,תיכוני האופייני להרי הגליל התחתון-יםהצומח ממוקם בחבל הפיטוגיאוגרפי של ה הצומח בהר תרען

 .מספר גורמים האחראים למגוון זה. להלן מפורטים צורות צומחמגוון תמורכב מו

אלון מצוי, קידה שעירה, אלת המסטיק וסירה  :ביותר בהר הם שנתיים הנפוצים-הרבמיני הצומח 

 ההר.שטח אלו מצויים בהרכבים שונים כמעט בכל מינים  .קוצנית

ביחד עם השיפועים  ,ב פחות או יותרמער-צירו של ההר על קו מזרח , כיווןראשית –כיווניות ושיפועים 

 ,תיכוני בפיזור משתנה-עצי חורש יםבמאופיין המפנה הצפוני  .החזקים מעצימים את אפקט המפנה

 .מאופיין בשיחיות –החשוף לקרינת שמש רבה יותר ולכן יובשני יותר  –המפנה הדרומי שבעוד 

מכאן ניתן לשער כי תצורת  .וביםבצמוד לישנמצאים כל שטחי הבתה בסקר  ,ככלל – קרבה לישובים

כמו רעייה, שריפה  ,בפעילות אנושיתהקשורות מקורה בהפרעות שו ,צומח זו איננה אופיינית לאזור זה

 .וכריתה

עדר בקר  . בחלקו המערבי של ההר הרעייה מתבצעת בעיקר ע"ירעייה קיימתמתההר  בכל שטח – רעיה

 עדרי צאן. של בעיקר  ,קיימת רעייה בעוצמות שונותמת. בחלקו המזרחי של הרכס בבעלות פרטיתגדול 

אשר  ,על הצומח בתחום הסקר הוא נטיעות קק"לבמידה משמעותית גורם נוסף אשר השפיע  – ייעור

יערות אורנים של קיימים מספר מקבצים ההר במזרח . במרבית תחום הסקרבהיקפים שונים בוצעו 

 משתנה.בצפיפות ונמצאים ם יותר ים צעיריהאורנ – מערב ההרוב ,צפופים ובוגרים

סמיכותו של הר תרען לשתי בקעות חקלאיות ורחבות ידיים, ביחד עם שיפועיו התלולים  – חקלאות

לחקלאות  ,אתז למרות המשמשים,. האזורים עצמו ההרגבי הביאו למיעוט בגידולים חקלאיים על 

-לתי שבין כפר טורעאן לבועיינהשל ההר: לאורך העמק הבזיחסית חלקיו המישוריים בעיקר בנמצאים 

חלקות הרריות קטנות בשתי וכן  ,65בצמוד לכביש  – סביב הישוב מצפה נטופה, באגן המזרחי נוג'ידאת,

 בין בית רימון לטורעאן.

פסיפס של תצורות צומח בהתאם יצירת אשר גורם ל ,משטר שריפות תכוףחווה הר תרען  –שריפות 

כי  , מראה2015עד  2010בשנים שריפות בהר תרען  – 10עיון במפה  להיקפה ולעוצמתה.למועד השריפה, 

אודות שנים  מדויקנמצא תיעוד השנים האחרונות בלבד. לא  5-בנשרפו  חלקים גדולים מתחום הסקר

 דומה, ההיית 2010התמונה בשנים שלפני עם אנשי שטח באזור עולה כי משיחות אולם , קודמות

 .בינוני-קטןבסדר גודל  אחת שריפהלפחות כמעט בכל שנה מתרחשת שו

הנפוצות ביותר, ביחד עם מעט מחשופי הסלע דולומיט מתצורות סכנין ודיר חנה הינן תצורות  – מסלע

בזלת ועוד פחות מכך, מחשופי קירטון. עובדה זו גורמת למצע אחיד פחות או יותר עבור הצומח 

רות הצומח מקורה, ככל הנראה, בסיבות במרבית אזורי הסקר. לכן, הסיבות להשתנות הדרמטית בתצו

 אחרות.
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שריפות :10 מפה   

 2010משנת 
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 שיטות 3.2
-שהוגדרה ב ,חקלאי-דרגות פירוט של תכסית צומח לא 4-מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית ל

. כל השטחים (4בלה ( )ט2014תיכוני' )סבר ועמיתיה, -יםחלק הצומח ה – ישראלבלמיפוי צומח  'מדריך

צומח  טיפוסניתן להגדיר היא תחום שבו חקלאיים חולקו ליחידות צומח. 'יחידת צומח' -הפתוחים הלא

גודלה נים עיקריים דומים )תצורת צומח אחידה ומינים שליטים זהים(, ושונים מסביבתם. בעל מאפיי

 ,אפיין בולט ששטחו קטן מכךדונם, וצומח טבעי בעל מ 50הוא בסקר זה לי של יחידת צומח אהמינימ

כל יחידות הצומח שלהן תצורת צומח ומינים שליטים  ייכללו'טיפוס צומח' באותו 'אתר'. -מסומן כ

ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית בכל טיפוס צומח, ורישום כל מיני -זהים. 'אפיון מפורט' נעשה על

 הצמחים המופיעים בשטח הדיגום. 

 (.2014חקלאי )סבר ועמיתיה, -דרגות פירוט לתכסית צומח לא 4-חלוקה הירארכית ל :4טבלה 
 

 קטגוריות דרגת פירוט

  תצורת צומח

 כללית 

 

  מ'( 6עצים גבוהים )מעל  :יער גבוה

  מ'(  2-6עצים ושיחים ) :יער וחורש

 מ'( 1-2שיחים ועצים נמוכים ) :שיחייה

 ('מ 1עד )מעוצים נמוכים  :בתה

 עשבוניים

  תצורת צומח

  מפורטת

סמך על מפורטות תצורות  24-לקטגוריות תצורות הצומח הכלליות  5 תחלוק

 33%-10% =לדוגמה: חורש פתוח ) השליטות חייםהת וכיסוי של צורהאחוזי 

-שנתיים, בני-שנתיים/חד-(, או מאפייני חברת העשבוניים )רבכיסוי של עצי חורש

  וכו'(.קיימא/חלוף, חישת קנים 

לדוגמה: חורש )שליטים המינים המפורטת עם פירוט הצומח השילוב של תצורת   טיפוס צומח

טיפוסי הצומח מיוצגים  (.פתוח בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק וסירה קוצנית

 (3.3.2סעיף ) 5בסקר זה באות לטינית בטבלה 

 .ביחידת הצומח יםצמחהמיני של כל מפורטת  הרשימ  אפיון מפורט

 

 מיפוי הצומח בשטח  3.2.1

פיון ראשוני של הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, א המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים:

, מיפוי רציף של השטח כולו, וביצוע תרשימי י מדגמי, הגדרת טיפוסי צומחיחידות צומח בשטח ומיפו

 רו. כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגד המייצגיםצומח מפורטים בשטחים 
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 להלן פירוט השלבים:

בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח תצלומי  הכנת העזרים:

 על פי. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים )תצ"א( אוויר

ל היוותה מקור לתיחומי . שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישרא2014מעודכנת משנת  ניתוח תצ"א

פיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים והמיוערים. מרבית העבודה באהשטחים החקלאיים והבנויים. 

על סמך התבוננות בתצ"א נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים )למשל צפיפויות שונות של שיחים 

-על שונות גם באזורים עם בני ו/או גוון ומרקם היכולים להצביע ,ועצים שניתן בפועל לראותם בתצ"א

ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח. השטח  ,שיח או צומח עשבוני(

דונם, על מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך  50-כהמינימאלי ליחידת צומח הוגדר 

מהסף שנקבע, הוכנסו לממצאי  יאפשר ניתוח מפורט מספיק של השטח. תופעות חשובות ששטחן קטן

 .הסקר כאתרים נקודתיים

בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו בתצ"א מבחינת אופי הצומח  אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי:

 תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן, בהתאם להנחיות 'מדריך ואפיוןבהן, הגעה לנקודות אלה בשטח 

(, כפי שפורט 2014תיכוני' שגובש לאחרונה )סבר ועמיתיה, -יםחלק הצומח ה – ישראלבלמיפוי צומח 

מינים שליטים. בוצעו סיורים לנקודות שונות  1-3לעיל. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח ולפי 

רישום של אחוזי הכיסוי והמינים  על פיבאזורים השונים זה מזה, ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח 

ל השטח )מפנה, ביוטיים ש-ונות. בכל נקודה כזו נרשמו גם מאפיינים אהעיקריים בצורות החיים הש

זריעים, רעייה, הפרות ומאפיינים של פעילות אדם: סימני עיבוד חקלאי מהעבר, נטיעות/ מסלע ועוד(

  .(4)ראה נספח  שונות

דרו : סיורים בכל שטח הסקר, לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח שהוגמיפוי רציף

בשלב הראשון, ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים רבים בשטח והגעה בפועל אל 

, שלב זהביחידות הצומח, או לכל הפחות תצפית מבחוץ לעבר יחידת הצומח מנקודת תצפית.  מרבית

 מהיחידות. של חלקשינויים ותיקונים בגבולות  פרט להגדרת טיפוס הצומח בכל יחידת צומח, בוצעו גם 

 : מכיוון שבשלב הקודם הוגדרו טיפוסי הצומח על פי תצורת הצומחאיחוד של טיפוסי צומח דומים

שלושה מינים שליטים, התקבל מספר רב של טיפוסי צומח מפורטים. חלק מהטיפוסים נבדלים זה ו

ה יותר של מזה במין השליט השני/השלישי או בסדר המינים השליטים. בכדי לאפשר הכללה והבנה טוב

וצג באות ימכל טיפוס צומח מוכלל כזה ) הצומח בשטח, בוצעו איחודים של טיפוסי צומח קרובים

 . (3.3.2 בסעיף, 5לטינית בטבלה 

. מוכללים : בתום המיפוי הרציף, חולקו כל השטחים הפתוחים לטיפוסי צומחתרשימי צומח מפורטים

שיקולי גודל, )על סמך  המוכלל טיפוס הצומחבשלב זה, נבחרה אחת מיחידות הדיגום כמייצגת את 

רישומים לגבי יחידה זו מהשלבים הקודמים, וכן שיקול של נגישות(, ובה בוצע רישום מפורט מיקום, 

של כל מיני הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם. הרישום בוצע ע"י סריקה מדוקדקת ברוחב 

רישומים אלו  .מ"ר( 1,000=  20×50מ' )סה"כ  50של מ' מכל צד של סרט מדידה שנפרש לאורך  10של 

בוצעו ברובם באביב, בעת שמגוון המינים העשבוניים נמצא בשיאו. רשימת המינים המלאה שימשה 

 (.3.3.5 סעיףב 9טבלה הצומח )בהמשך לצורך חישוב הערכיות האקולוגית של כל אחד מטיפוסי 
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ים ידוע על פי רישומי סקר האינוונטר של קק"ל, באזורים המיוערים, הרכב וצפיפות המינים הנטוע

פיון ורים המיוערים קיים קושי כפול באהמאפיין נתונים אלה בכל אחד מעומדי היער. עם זאת, באז

היער מהסתכלות -נוכחות העצים )ובפרט כשהם צפופים( ממסכת את מופע תת .היער-הצומח בתת

בנוסף, בסיור בשטח,  הראשוני.ניתוח בשלב הבתצ"א, ולכן מונעת חלוקה ראשונית ליחידות צומח 

ית אל השטח שמסביב, מגבילה שכבת היער הנטוע את טווח הראיה של הסוקרים, ואינה מאפשרת תצפ

החלוקה  עקב מורכבות זו,יה להגדיר גבולות בין טיפוסי צומח באזורים המיוערים. כך שקיימת בע

 .ודיוקה מוגבלהינה גסה יותר ביערות ליחידות צומח 

 

 .בתמונה: מצוקים במדרון הדרומי של הר תרען, בסמוך לישוב בית רימון. צילום: אורי ערד
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 התפלגות שיטות המיפוי בסקר 3.2.2

 : דרגות שונות של רזולוציהשלוש שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח, ב בוצע בסקר זהכאמור לעיל, 

 .: רישום כל מיני הצמחים ביחידת הצומחתרשים מפורט

ביצוע תרשים מפורט של כל  : תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללאדף תצפית מלא ביחידה

 המינים.

פשרו תצפית טובה אל היחידה, בייחוד בתצורות צומח : במקרים שבהם תנאי השטח אתצפית מבחוץ

 .מבחוץפתוחות, הוגדרה היחידה בתצפית 

סקר מופו בפועל בשטח )שיטות המיפוי: משטח ה 87%-עולה שכבבחינת התפלגות שיטות המיפוי 

 .סיווג על סמך תצפית מבחוץהמהשטח בוצע  13%ובשאר (, רט ודף תצפית מלאתרשים מפו

 

  .של שיטות מיפוי הצומח בסקר תרען: התפלגות השטחים 3 איור
 

 

 דף תצפית מלא
39% 

תצפית 
 מבחוץ
13% 

 תרשים מפורט
48% 

 התפלגות השטחים של שיטות מיפוי יחידות הצומח
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 חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר 3.2.3

את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות, גם והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה עושר 

 ,.Mandelik et alתועלת )-ומהווה את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות

יקר על (. לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א מסתמכת בע2010

על סמך נתונים  טיפוסי הצומחשל  בוטניתהממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות ה

, המורכב מדד ערכיות משוקללבהתאם ל ,. זאתבשטח כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע

 :(3.3.5בסעיף , 9)תוצאות שלב זה מוצגות בטבלה  ממדדי המשנה הבאים

  שתועד בו מספר מינים גדולצומח ערכיות גבוהה לטיפוס מדד(: מה 20%) מיניםהעושר 

 ,עציםבנפרד )בחלוקה ל:  מינים בכל אחת מצורות החייםהלעושר  ותהתייחסישנה . יותר

, בין השאר כדי למתן את שנתיים(-חדעשבוניים ו שנתיים-רבים יעשבונ ,חיש-בני, שיחים

עונת השנה וביכולות הסוקר. עושר מאד ב השתלוי ,ההשפעה של מספר המינים העשבוניים

במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים,  משקל שווה קיבלהמינים בכל צורת חיים 

מס' המינים המקסימאלי לטיפוס צומח הוגדר כרף העליון )ציון מירבי(, מס' המינים 

שאר  בוצע הנירמול עבור –המינימאלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם 

 .0-100הטווח לציון בסקאלה 

 יםמהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצמח 20%) הרכב המינים ,

תוך מתן משקל למינים 'אדומים' )שנמצאים בסכנת הכחדה(, נדירים ואנדמיים מחד, 

 ולמינים פולשים/זרים מאידך.

o על יש לו 'מספר אדום' )מין ש מהמדד(: 10%) מינים 'אדומים', נדירים ואנדמיים

(, קיבל ציון בהתאם למספר האדום 2011; שמידע ועמיתיו, 2007: שמידע ופולק, פי

. מין נדיר שאין לו מספר אדום קיבל ציון בהתאם לנדירותו )דרגת 4שלו + 

=  RR  =4 ;RP(, בהתאם לפירוט הבא: 1999עפ"י: פרגמן ועמיתיו,  /שכיחותנדירות

3;R   =2בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל 1אינו נדיר קיבל ציון . מין אנדמי ש .

הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון  .האנדמייםו, הנדירים 'האדומים'המינים 

סופי לטיפוס בוצע נירמול לציון  –יון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם הצו

 .0-100 של בסקאלהצומח 

o מין -1מין זר שאינו מוגדר כפולש קיבל ציון מהמדד(:  10%) מינים פולשים/זרים ,

( קיבל ציון בהתאם 2013דרור ועמיתיו, -; דופור2010דרור, -שמוגדר כפולש )דופור

. 'מספר שחור' הוא רמת האיום האקולוגי (2)=פחות  2 –'מספר השחור' שלו -ל

שמהווה המין הפולש על פי יכולתו לחדור לשטחים טבעיים, יכולתו האללופתית, 

(. מינים נטועים שאינם עונים 2010דרור, -ויכולתו ליצור יחידות צפופות )דופור

אינו מוגדר כמין זר/פולש,  אורן ירושלים)למשל,  להגדרות הללו, לא קיבלו ציון

בכל  .(2009למרות שהגנוטיפ הנטוע שונה מהגנוטיפ המקומי. ראה: נתן ועמיתיו, 

הציון המקסימאלי הוגדר  .והפולשים טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים הזרים

בוצע נירמול לציון  –יון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם הצכרף העליון ו

 .0-100בסקאלה סופי לטיפוס צומח 
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 של צורת החיים הראשית ההתאמה מהמדד(: מתייחס למידת  20%) ייצוג הצומח הטבעי

מעותיות כמו נטיעה, שריפה, רעיית , בהיעדר הפרות משלמצב הטבעיושל המינים השליטים 

. ככל שהדמיון רב יתר, השתלטות מין פולש המשנה את אופי בית הגידול, חישוף השטח וכד'

. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה )במשקל שווה(: ערכיות גבוהה יותרה ,יותר

את מרחק צורת למינים השליטים. הראשון, מייצג  –הראשון מתייחס לצורת החיים, והשני 

מהשטח  2%החיים הגבוהה ביותר של המינים המקומיים הנוכחים בשטח )בכיסוי של 

אם ישנם, בהתאם למטריצת  –ומעלה(, מצורת החיים הראשית הכוללת את המינים הזרים 

 הדמיון הבאה:

 

 צורות חיים. –ניקוד ייצוג הצומח הטבעי  :5טבלה 
 

מינים מקומיים  –הגבוהה ביותר צורת החיים   

 נוכחים

 עשבוניים שיח-בני שיחים עצים צורת חיים

צורת חיים 

ראשית כולל 

 מינים זרים

 0 33 66 100 עצים

 33 66 100  שיחים

 66 100   שיח-בני

 100    עשבוניים

 

 )המרכיבים את שם טיפוס הצומח( התאמת המינים השליטיםמדד המשנה השני מתייחס ל

זרים לאזור ו/או שהם מיני באשה )סגטליים/רודרליים(, לאזור: נוכחות מינים שליטים 

 , בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:פולשים מורידה את הערכיות

 

 מינים שליטים. –ניקוד ייצוג הצומח הטבעי : 6טבלה 
 ניקוד הסקר התאמת המינים השליטים לאזור

 100 הסקראופייניים לאזור ם השליטיהמינים כל 

 83 מין באשה מין שליט אחד לפחות הוא

 67 הבאש נימי םההשליטים המינים כל 

 50 הסקרזר לאזור לפחות הוא  אחדשליט מין 

 33 הסקרלאזור  יםזרהשליטים כל המינים 

 17 מוגדר כפולשלפחות  אחדשליט מין 

 0 מוגדרים כפולשיםהשליטים כל המינים 

 

ד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמא, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין זר הניקו

(. מינים 2010דרור )-בסעיף זה. הגדרת מין פולש עפ"י דופור 17אחד ומין באשה אחד, יקבל ניקוד 

איקליפטוס , קליטריס מיובלזרים לישראל שאינם מופיעים בספר המינים הפולשים )דוגמת: 

אורן , אורן הצנובר(, מינים נטועים שתחום תפוצתם במדינות קרובות )דוגמת: גומפוצפלה

ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי )כגון: -(, ומינים ארץקפריסאי
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הוגדרו כמין 'זר לאזור הסקר'. מינים נטועים בתחום הסקר  –( ברוש מצוי, אורן ירושלים

וכד'( הוגדרו  ישראלית, חרוב מצוי, שקד מצוי-אלה ארץ) שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי

 כמינים אופייניים לאזור הסקר.

  תצורת צומח מפורטת מכלל  נמצאתבו שאחוז השטח מתייחסת ל: מהמדד( 10%)אזורית נדירות

. ערכיות גבוהה יותר ניתנה לתצורת צומח מפורטת השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר

בוצע  – כל תצורת צומח, הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון, ובהתאםנדירה יותר בסקר. ב

 .0-100בסקאלה סופי לתצורת צומח נירמול לציון 

  יער / יער גבוה) כלליתהצומח האחוז השטח של תצורת מתייחסת ל: מהמדד( 10%) ארציתנדירות / 

של כלל שטח ההתייחסות מ (,חלוף-עשבוניים בני / קיימא-עשבוניים בני / בתה / שיחייה / חורש

. היות וכיום אין עדיין בסיס נתונים אמין ומקיף מספיק על מנת לבצע תיכוני בישראל-יםהצומח ה

כימות של מדד זה, מחושב מדד זה באמצעות שימוש בשני מדדים מקורבים: החלוקה הכללית 

הטבע )פרלברג לצורות חיים: יער/חורש, שיחייה/בתה, עשבוניים, התבססה על ממצאי דו"ח מצב 

(. החלוקה הפנימית בין יער לחורש, ובין שיחייה לבתה, בוצעה על בסיס ניתוח 2015וברג, 

תיכוני, מתוך הנחה שהשטח -ההתפלגויות בכל סקרי מכון דש"א שנערכו עד היום באזור הים

-שכוסה ע"י הסקרים מהווה קירוב טוב לייצוג ההתפלגויות בכל השטחים הפתוחים בחבל הים

 ני בארץ.תיכו

 ת מיוצגות בתצורהההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים מהמדד(:  15%) מורכבות מבנית

, יותרגבוהה  –המבנית שלה מבחינת הצומח ת וכך המורכב ,(כיסוי 10%רמת סף של  )מעל הצומח

יון נק' לצ 20כל צורת חיים הוסיפה וחשובה יותר לשימור.  ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות

צורות חיים ומעלה קיבלו את  5. (בוכיו"נק'  40נק', שתי צורות חיים =  20)צורת חיים אחת = 

 הציון המירבי(.

 הראשית גבוהה החייםככל שצורת מהמדד(: ההנחה היא ש 5%) כושר השתקמות למצב נוכחי 

 הזמן הנדרש – פגיעהכך משק המים בקרקע משופר יותר מחד )פוטנציאל(, ולאחר יותר, 

צורות החיים הגבוהות  חשובה יותר ההגנה עללכן  מאידך )סיכון(. ארוך יותריהיה להשתקמות 

מעידים על פוטנציאל משק המים בקרקע הטוב עצים כך,  .המקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר יותר,

ולכן הם  ,ארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחיהזמן להם פרק הנדרש  –ביותר, ולאחר פגיעה 

יותר בהתאמה, עד  ךנמו ציוןצורות החיים הנמוכות יותר מקבלות  .גבוה ביותרה הציוןבלים את מק

שמעידים על פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות חלוף, -לעשבוניים בני

, 40קיימא = -, עשבוניים בני60שיח = -, בני80, שיחים = 100שלהם היא המהירה ביותר )עצים = 

 .(20חלוף = -ניים בניועשבו
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ערכיות (, ה10%-3%) בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית

 :מצורת החיים הראשית צורת החיים הנוספתמרחק בהתאם לעולה 

o נק'. 5תוספת  –שיח -שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני 

o  נק'. 10ספת תו –בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים 

o  נק'. 15תוספת  –עשבוניים עם עצים 

  :בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של הערכת מומחה

לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח.  יםמומחה, שיכול /תבוטנאי

וך תיקון בערך המדד לער יםיכול או היא התאמה, הוא-במידה שנמצאת לדעת המומחה אי

 .םהמתקבל, ולנמק את החלטת

 

 ניתוח הנתונים 3.2.4

(, והועברו לגיליונות ®ArcGIS 10.3 for Desktop, Esri) ArcGISהנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג 

Excel ( להמשך עיבודMicrosoft® Excel® 2010 SP1 ניתוחים סטטיסטיים בוצעו בעזרת תכנת .)SPSS 

(IBM SPSS Statistics, Version 19).  

 

 . צילום: אורי ערד.וסירה קוצנית בשלטון אלון מצויפתוח בתמונה: חורש 
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 תוצאות 3.3

 תצורות צומח וטיפוסי צומח 3.3.1

 .בלבד, שהוכתב ממגבלות תקציביות קר זה בוצע סקר בוטני מוגבלחשוב לציין כי לצורך עריכת ס

 .חלקיים בלבדהממצאים המובאים להלן הינם  ,לכן

בסקר חולקו  )פתוחים שאינם חקלאיים( ת מאוד. השטחים הטבעייםותצורות הצומח בהר תרען מגוונ

 טיפוסי צומח. 20-לשויכו יחידות צומח אשר  49-ל

 מתחום הסקר, צפיפות עצי היער בין יחידות הצומח השונות הינה מגוונת 27%יערות מחטניים מכסים 

למשל  ,ועד לצפיפות גבוהה מאוד ,נוג'ידאת-למשל בין עוזייר לבועיינה מצפיפות נמוכה מאוד, החל –

עם מעט אזורים בהם  ,באזור צומת נטופה. מיני היער השליטים הם בעיקר אורן ברוטיה ואורן ירושלים

וכן  ,הסקרתחום מזרח -אורן צנובר או ברוש מצוי. האזורים המיוערים נמצאים בעיקר בצפון וניטע

 לכל אורך המפנה הצפוני. פזורים בדלילות

מתחום הסקר, ונמצאים בעיקר במרכז הרכס, באזור שבין הכפר טורעאן  28%שטחי החורש מכסים 

בצפיפות נמוכה יחסית. המין העיקרי  מצאים בכל תחום ההרעצי חורש נ . פרט לכך,לבועיינה נוג'ידאת

-זית בינוני, אשחר ארץ-לו הם: ברהמלווים הנפוצים ש .ההר הינו אלון מצויגבי את החורש על המרכיב 

אולם במרבית המקרים בהר תרען החרובים  ,ישראלי וחרוב מצוי )האחרון יכול להיות גם עץ יער

 נמוכים ואינם מופרדים אנכית מהצומח הנמוך אשר תחתיהם(.

הסיבה לכך היא  .משטחו 35%-ומכסה כ ,שיחייה הינה תצורת הצומח הנפוצה ביותר בתחום הסקר

ובעיקר בחלק  ,ראה ריבוי השריפות על ההר לאורך השנים. השיחים נפוצים בכל תחום הסקרככל הנ

עירה אשר מופיע בכל תחום מפנה הצפוני והמפנה הדרומי. המין הנפוץ ביותר הוא קידה שההמערבי של 

 למרגלות ההר. ובפרטבמספר אזורים בסקר מופיע , שאלת המסטיק המין הנפוץ השני הואוההר, 

שולי הכפרים, ככל הנראה כתוצאה מרעייה עיקר בהר והיא מופיעה בבתיכונית איננה נפוצה -בתה ים

ומופיעה בו רק  ,נראה שתצורת צומח זו איננה אופיינית להר .שריפות חוזרומשטר כריתה  ,אינטנסיבית

 שיח של-בני ,הינו סירה קוצנית. בנוסףבתצורה זו התערבות האדם. המין השליט העיקרי בעקבות 

ביחד עם תצורות צומח גבוהות  ,גבוהות בכל תחום ההר-בצפיפויות בינוניותמופיעים סירה קוצנית 

 יותר, בעיקר עם שיחייה או יער.
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 .בתחום הסקרבאזורים הטבעיים והמיוערים תצורות הצומח שטחי : התפלגות 4  איור

 

 

 תחום הסקר.אזורים הטבעיים והמיוערים בב מין שליט ראשוןשטחים על פי גות : התפל5  איור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתה
10% 

 חורש
28% 

 יער
27% 

 שיחייה
35% 

 התפלגות תצורות צומח מוכללות

 אלת המסטיק
 סירה קוצנית 4%

10% 

 י/אורן ב
28% 

 קידה שעירה
29% 

 אלון מצוי
29% 

 התפלגות מין שליט ראשון
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 תצורות צומח :11 מפה
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מין שליט ראשון :12 מפה
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אחוזי כיסוי צומח: 13 מפה  
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 יחידות צומחטבלת  3.3.2

 בתחום הסקר צומחהיחידות אחוזי הכיסוי של כלל תצורות הצומח בכל  : 7טבלה 

מס' 
 יחידה

קוד 
 טיפוס

 מין שליט ראשון תצורת צומח

אחוז 
כיסוי 
שליט 
 ראשון

 מין שליט שני

אחוז 
כיסוי 
 שליט
 שני

מין שליט 
 שלישי

אחוז 
כיסוי 
שליט 
 שלישי

עצים  %
 םנטע אד

עצים %
 טבעי

שיחים  %
 פסיםומט

בני  %
 שיח

%
עשבוניים 
 בני קיימא

% 
עשבוניים 
 בני חלוף

%
 סלעיות

%
 אבניות

שטח 
 בדונם

 

75 L אורן ירושלים יער גבוה צפוף 
67-

100% 
 3-5% 3-5% 34-66% 1-2% 3-5% 1-2% 1-2% 67-100% -אין- -אין- 6-10% איקליפטוס ב.מ

734 

77 L אורן ירושלים יער גבוה צפוף 
67-

100% 
 ברוש מצוי

11-
20% 

 3-5% 6-10% 6-10% 1-2% 67-100% 6-10% אלת המסטיק
67-

100% 
3-5% 3-5% 

794 

78 A 
בתה בצפיפות 

 בינונית
 21-33% 1-2% 0 3-5% אשחר נקוד 6-10% אלת המסטיק 34-66% סירה קוצנית

34-
66% 

1-2% 6-10% 
11-
20% 

3-5% 
88 

79 K אלת המסטיק 11-20% אורן ירושלים יער גבוה פתוח 
11-

20% 
 קידה שעירה

11-
20% 

11-20% 6-10% 34-66% 6-10% 1-2% 3-5% 6-10% 3-5% 
107 

80 P 
שיחייה בצפיפות 

 בינונית
 אלת המסטיק 6-10% אורן הצנובר 21-33% קידה שעירה

21-
33% 

6-10% 3-5% 34-66% 
11-

20% 
1-2% 11-20% 3-5% 3-5% 

142 

81 T 
שיחייה בצפיפות 

 בינונית
 קוצניתסירה  34-66% קידה שעירה

11-
20% 

 34-66% 3-5% 3-5% 6-10% אלת המסטיק
11-

20% 
1-2% 3-5% 6-10% 1-2% 

313 

82 M קידה שעירה 21-33% אורן ברוטיה יער פתוח 
21-

33% 
 אלת המסטיק

11-
20% 

21-33% 3-5% 34-66% 
11-

20% 
1-2% 6-10% 3-5% 3-5% 

1,100 

83 D 
חורש בצפיפות 

 בינונית
 הקידה שעיר 21-33% אלון מצוי

21-
33% 

 3-5% 3-5% 6-10% 1-2% 6-10% 21-33% 34-66% 1-2% 6-10% זית בינוני-בר
248 

84 A 
בתה בצפיפות 

 בינונית
 34-66% סירה קוצנית

-אשחר ארץ
 ישראלי

6-10% 
-אשחר ארץ
 ישראלי

3-5% 6-10% 3-5% 6-10% 
34-

66% 
1-2% 6-10% 3-5% 3-5% 

359 

85 F אלון מצוי חורש צפוף 
67-

100% 
 עירהקידה ש

11-
20% 

 11-20% 67-100% 3-5% 6-10% סירה קוצנית
11-

20% 
1-2% 6-10% 3-5% 3-5% 

1,341 

86 M סירה קוצנית 11-20% אורן ברוטיה יער פתוח 
34-

66% 
 6-10% 3-5% 11-20% 3-5% אלת המסטיק

34-
66% 

1-2% 6-10% 3-5% 3-5% 
700 

87 E סירה קוצנית 11-20% אלון מצוי חורש פתוח 
21-

33% 
 6-10% 11-20% 0 6-10% ידה שעירהק

21-
33% 

1-2% 11-20% 1-2% 6-10% 
245 

88 I 
יער בצפיפות 

 בינונית
 אלון מצוי 34-66% אורן הצנובר

21-
33% 

 3-5% 3-5% 3-5% 1-2% 6-10% 6-10% 21-33% 34-66% 6-10% אלת המסטיק
394 

89 E סירה קוצנית 21-33% אלון מצוי חורש פתוח 
34-

66% 
 11-20% 21-33% 1-2% 6-10% אלת המסטיק

21-
33% 

1-2% 11-20% 3-5% 3-5% 
121 

90 J 
יער בצפיפות 

 בינונית
 אלון מצוי 21-33% אורן ירושלים

11-
20% 

 3-5% 6-10% 6-10% 1-2% 3-5% 21-33% 11-20% 34-66% 6-10% אלת המסטיק
324 

92 G 
יער בצפיפות 

 בינונית
 סירה קוצנית 34-66% אורן ב/י

21-
33% 

 6-10% 1-2% 34-66% -אין- -אין-
21-

33% 
1-2% 6-10% 6-10% 3-5% 

173 

93 O 
שיחייה פתוחה 
 עם עצים בודדים

 סירה קוצנית 3-5% אורן ירושלים 21-33% אלת המסטיק
21-

33% 
3-5% 3-5% 21-33% 

21-
33% 

1-2% 3-5% 6-10% 3-5% 
472 
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מס' 
 יחידה

קוד 
 טיפוס

 מין שליט ראשון תצורת צומח

אחוז 
כיסוי 
שליט 
 ראשון

 מין שליט שני

אחוז 
כיסוי 
 שליט
 שני

מין שליט 
 שלישי

אחוז 
כיסוי 
שליט 
 שלישי

עצים  %
 םנטע אד

עצים %
 טבעי

שיחים  %
 פסיםומט

בני  %
 שיח

%
עשבוניים 
 בני קיימא

% 
עשבוניים 
 בני חלוף

%
 סלעיות

%
 אבניות

שטח 
 בדונם

 

94 E סירה קוצנית 11-20% אלון מצוי חורש פתוח 
34-

66% 
 ירהקידה שע

11-
20% 

3-5% 11-20% 11-20% 
34-

66% 
1-2% 6-10% 3-5% 1-2% 

209 

95 E קידה שעירה 21-33% אלון מצוי חורש פתוח 
21-

33% 
 21-33% 21-33% 3-5% 3-5% אורן ירושלים

11-
20% 

1-2% 11-20% 3-5% 6-10% 
438 

96 L אורן ברוטיה יער גבוה צפוף 
67-

100% 
 3-5% 6-10% 6-10% 1-2% 67-100% 6-10% אלת המסטיק 6-10% סירה קוצנית

67-
100% 

3-5% 3-5% 
177 

98 D 
חורש בצפיפות 

 בינונית
 קידה שעירה 34-66% אלון מצוי

21-
33% 

 סירה קוצנית
11-

20% 
3-5% 34-66% 21-33% 

21-
33% 

1-2% 1-2% 3-5% 3-5% 
843 

501 T 
שיחייה בצפיפות 

 בינונית
 סירה קוצנית 21-33% קידה שעירה

21-
33% 

 34-66% 3-5% 1-2% 6-10% המסטיק אלת
21-

33% 
1-2% 3-5% 6-10% 3-5% 

285 

502 R 
שיחייה פתוחה 
 עם עצים בודדים

 21-33% 3-5% 1-2% 3-5% חרוב מצוי 6-10% אלת המסטיק 11-20% קידה שעירה
11-

20% 
1-2% 6-10% 

34-
66% 

3-5% 
914 

503 R 
שיחייה פתוחה 
 עם עצים בודדים

 קוצנית סירה 11-20% קידה שעירה
11-

20% 
 21-33% 3-5% 6-10% 6-10% אורן ירושלים

21-
33% 

1-2% 6-10% 
11-
20% 

3-5% 
977 

504 S אלת המסטיק 34-66% קידה שעירה שיחייה צפופה 
21-

33% 
 3-5% 3-5% 3-5% 3-5% 6-10% 67-100% 3-5% 6-10% 6-10% אורן ירושלים

459 

505 R 
שיחייה פתוחה 
 עם עצים בודדים

 21-33% 3-5% 0 3-5% חרוב מצוי 6-10% אלת המסטיק 21-33% קידה שעירה
11-

20% 
1-2% 3-5% 

21-
33% 

6-10% 
1,000 

506 Q 
שיחייה פתוחה 
 עם עצים בודדים

 סירה קוצנית 21-33% אלת המסטיק
11-

20% 
 21-33% 3-5% 0 3-5% חרוב מצוי

11-
20% 

1-2% 11-20% 
11-
20% 

6-10% 
479 

507 S סירה קוצנית 34-66% קידה שעירה שיחייה צפופה 
21-

33% 
 67-100% 3-5% 0 3-5% חרוב מצוי

11-
20% 

1-2% 3-5% 3-5% 3-5% 
472 

508 P 
שיחייה בצפיפות 

 בינונית
 אלת המסטיק 21-33% קידה שעירה

21-
33% 

 סירה קוצנית
21-

33% 
0 1-2% 34-66% 

21-
33% 

1-2% 6-10% 
11-
20% 

6-10% 
1,828 

509 C 
בתה פתוחה עם 

 עצים בודדים
 6-10% 1-2% 0 3-5% קידה שעירה 3-5% אלת המסטיק 21-33% סירה קוצנית

21-
33% 

1-2% 21-33% 
11-
20% 

6-10% 
434 

510 T 
שיחייה בצפיפות 

 בינונית
 סירה קוצנית 34-66% קידה שעירה

11-
20% 

 34-66% 6-10% 0 6-10% חרוב מצוי
11-

20% 
1-2% 3-5% 6-10% 3-5% 

586 

511 R 
שיחייה פתוחה 

 ם בודדיםעם עצי
 סירה קוצנית 21-33% קידה שעירה

11-
20% 

 21-33% 6-10% 0 6-10% אלון מצוי
21-

33% 
1-2% 3-5% 6-10% 6-10% 

344 

512 P 
שיחייה בצפיפות 

 בינונית
 אלת המסטיק 21-33% קידה שעירה

11-
20% 

 3-5% 1-2% 6-10% 34-66% 6-10% 0 6-10% אלון מצוי
11-
20% 

6-10% 
198 

513 C 
עם  בתה פתוחה

 עצים בודדים
 6-10% 6-10% 0 6-10% קידה שעירה 6-10% חרוב מצוי 11-20% סירה קוצנית

11-
20% 

1-2% 34-66% 3-5% 3-5% 
579 

514 D 
חורש בצפיפות 

 בינונית
 קידה שעירה 21-33% אלון מצוי

11-
20% 

 21-33% 34-66% 1-2% -אין- -אין-
11-

20% 
1-2% 1-2% 3-5% 1-2% 

1,660 

515 E קידה שעירה 21-33% אלון מצוי וחחורש פת 
21-

33% 
 אלת המסטיק

11-
20% 

1-2% 21-33% 21-33% 
11-

20% 
1-2% 3-5% 6-10% 3-5% 

907 
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מס' 
 יחידה

קוד 
 טיפוס

 מין שליט ראשון תצורת צומח

אחוז 
כיסוי 
שליט 
 ראשון

 מין שליט שני

אחוז 
כיסוי 
 שליט
 שני

מין שליט 
 שלישי

אחוז 
כיסוי 
שליט 
 שלישי

עצים  %
 םנטע אד

עצים %
 טבעי

שיחים  %
 פסיםומט

בני  %
 שיח

%
עשבוניים 
 בני קיימא

% 
עשבוניים 
 בני חלוף

%
 סלעיות

%
 אבניות

שטח 
 בדונם

 

516 E קידה שעירה 11-20% אלון מצוי חורש פתוח 
34-

66% 
 1-2% 3-5% 6-10% 1-2% 6-10% 34-66% 11-20% 1-2% 6-10% סירה קוצנית

179 

517 H 
יער בצפיפות 

 בינונית
 אלת המסטיק 34-66% רן ברוטיהאו

11-
20% 

 אלון מצוי
11-

20% 
34-66% 11-20% 21-33% 6-10% 1-2% 11-20% 3-5% 3-5% 

660 

518 N אורן ב/י יער צפוף 
67-

100% 
 3-5% 3-5% 6-10% 1-2% 6-10% 6-10% 3-5% 67-100% -אין- -אין- -אין- -אין-

955 

519 E קידה שעירה 11-20% אלון מצוי חורש פתוח 
11-

20% 
 סירה קוצנית

11-
20% 

0 11-20% 11-20% 
11-

20% 
1-2% 

67-
100% 

1-2% 3-5% 
318 

520 O 
שיחייה בצפיפות 

 בינונית
 קידה שעירה 21-33% אלת המסטיק

21-
33% 

 1-2% 3-5% 6-10% 3-5% 6-10% 34-66% 3-5% 6-10% 6-10% אורן ירושלים
222 

521 E חרוב מצוי 11-20% אלון מצוי חורש פתוח 
11-

20% 
 אלת המסטיק

11-
20% 

0 21-33% 21-33% 
11-

20% 
1-2% 6-10% 1-2% 3-5% 

381 

522 A 
בתה בצפיפות 

 בינונית
 קידה שעירה 34-66% סירה קוצנית

11-
20% 

 21-33% 11-20% 0 6-10% חרוב מצוי
34-

66% 
1-2% 11-20% 3-5% 3-5% 

393 

523 B 
בתה פתוחה עם 

 שיחים בודדים
 6-10% 0 0 3-5% אלת המסטיק 6-10% ה שעירהקיד 11-20% סירה קוצנית

21-
33% 

1-2% 11-20% 
21-
33% 

6-10% 
586 

524 Q קידה שעירה 11-20% אלון מצוי חורש פתוח 
21-

33% 
 סירה קוצנית

21-
33% 

3-5% 11-20% 21-33% 
21-

33% 
1-2% 3-5% 

11-
20% 

3-5% 
170 

525 D 
חורש בצפיפות 

 בינונית
 קידה שעירה 34-66% אלון מצוי

11-
20% 

 6-10% 11-20% 1-2% 6-10% 11-20% 34-66% 0 3-5% חרוב מצוי
11-
20% 

470 

526 A 
בתה בצפיפות 

 בינונית
 6-10% 6-10% 0 3-5% אלון מצוי 6-10% קידה שעירה 34-66% סירה קוצנית

34-
66% 

3-5% 6-10% 1-2% 3-5% 
232 

527 M קידה שעירה 11-20% אורן ירושלים יער פתוח 
21-

33% 
 וצניתסירה ק

11-
20% 

11-20% 3-5% 34-66% 
11-

20% 
1-2% 3-5% 3-5% 3-5% 

746 

528 H 
יער בצפיפות 

 בינונית
 3-5% 6-10% 11-20% 3-5% 6-10% 11-20% 3-5% 34-66% 3-5% חרוב מצוי 6-10% אלת המסטיק 34-66% אורן ב/י

587 
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  הסקר, נדירים ומיוחדים באזור ('אדומים'בסכנת הכחדה )מיני צמחים  3.3.4

 כללי

 :מקורות ממספר נאסף צמחים של מינים בסכנת הכחדה )'אדומים'(ו נדירים מינים לגבי המידע

 (. 2002, וציונית שמידע) ג"ורט ם"רת של הנדירים המינים ושכבת אטלס .1

-גיאוגרפי מידע מרכז) 'האדום'הספר  מתוך, ג"ורט ם"רת של הכחדה בסכנת המינים שכבת .2

 (ג"טר, GIS -ה' יח, אקולוגי

וגליונות אקסל(,  BD) הישנות התצפיות מאגר"ג: רט של השונים המידע ממאגרי תצפיות .3

היד )וכיום מהטלפונים החכמים( של הפקחים והאקולוגים, ומאגר -תצפיות ממחשבי כף

BioGIS. 

 הנדירים המינים אפיון לצורך .נדירים מינים של ממוקד סקר כולל, הנוכחי מהסקר רישומים  .4

' מ 50*20 בגודל חתך של יצועב הייתה העבודה שיטת. מומחה בוטנאי י"ע צומח כיחת 20 בוצעו

 בלבד נדירים מינים אחר דקות 60 במשך חיפוש בוצע מכן לאחרו, המינים כלל נרשמו בו

 וגודל מיקוםו, הפרטים כמות, המין שם נרשם נדיר במין תצפית כלב. הצומח יחידת באותה

 .הרכסקודם לכן מ מוכרים היו שלא נדירים מינים 38 ונמצא כ"סה. המין נצפה בו הכתם

 של שיטתי חיפושוהן ל ,הצומח יחידות אפיון למטרותהן  נועדו הנוכחי בסקר הצומח ורישום מיפוי

סקר מלא ומקיף של כל מיני הצמחים הנדירים . למרות זאת, אין להתייחס לעבודה זו כנדירים מינים

רבים יש לבצע סקר כזה בהתאם למאפיינים הספציפיים של  , היות ובמקריםהפוטנציאליים באזור

במועד המתאים בשנה ולעתים אף בשעות המתאימות של היום. דרישות אלו  –המין שאותו מחפשים 

לא התקיימו בסקר הנוכחי, ומועדי הדיגום נקבעו לפי לוחות הזמנים שהוגדרו לסקר, ולא על פי 

, מיפוי רציף ביצוע במהלך שנצפו נדירים םצמחי מיני גם נרשמו בכל מקרה, .מאפייני הצמחים כנדרש

 מרכיב מהווה נדירים מינים נוכחות, העבודה לשיטות בהקשר שהוזכר כפי. מקריות בתצפיות שנראו או

 . צומח ויחידות צומח טיפוסי של הבוטנית בהערכה משמעותי

 אתרים שונים 188-ב ריםמיני צמחים נדי 51ובסקר השדה  השונים תועדו במאגרי המידע בסך הכל

   (. RRמינים נדירים מאד ) 14-(, וRPמינים נדירים למדי ) 14(, Rמינים נדירים )  23: (8 טבלהראה )

ותרו לראשונה במסגרת סקר השדה. פירוט של מיקומי המינים אתרים א 111-מינים ו 38 ,תוך אלומ

 .3המופיעים במפת המינים הנדירים נמצא בנספח 

)'מספר אדום'  על סף איוםנמצאים  נדיריםמהמינים ה 7-ריות הסיכון להכחדה, נמצא שבחלוקה לקטגו

 בסכנהמינים נוספים נמצאים  5-(, ו3.2-4.1)'מספר אדום' בין  באיוםמינים נמצאים  5 ( ,2.1-3.1בין 

 (.4.2-5.2)'מספר אדום' בין 

(, אירוס EDוהר הדרוזים ) הם גם אנדמיים: דבקה זנובה אנדמית לישראל נדיריםשבעה מהמינים ה

(, לוענית ETלישראל ולדרום טורקיה ) ת(, דורבנית התבור אנדמיEPהסרגל אנדמי לישראל ולירדן )

 –אלקנת הגליל וסחלב מצוייר  –(, ושני מינים ESחלב חום אנדמיים לישראל, סוריה ולבנון )-יריחו ונץ

כמינים מוגנים על פי החוק הישראלי: גם  מוכריםמהמינים הנדירים  10(. EIאנדמיים לישראל בלבד )



 

 

75 

דבורנית נאה, נורית  דבורנית כחלחלה,דבורנית הקטיפה, אירוס הסרגל, אשמר קוצני, בוציץ סוככני, 

 .וסחלב קדוש סחלב מצויירהלב, סחלב איטלקי, 

 הבא שבעמוד הנדירים המינים לטבלת הסברים

כן לתכונות המינים ברשימת כל המינים והשונים ברשימה זו ) המידע לתכונות המיניםמקורות 

 ( הם:   מהסקר, הנמצאת בסוף החוברת

 (.1999) ושמידע הלר, פליטמן, פרגמן: מתוך גרים ומינים האנדמיות, השכיחות עמודת

 (. 2011) ועמיתיוושמידע( 2007) ופולק שמידע: מתוך האדום המספר עמודת

   .(2005) והגנים הטבע רשות, מוגנים טבע ערכי רשימת פי על: מוגן עמודת

 :לנדירות מקרא

O בישראל אתרים 1-3 בעל, הכחדה סף על 

RR בישראל אתרים 30 – 4 בעל, מאד נדיר 

RP בישראל אתרים 100 – 31 בעל, למדי נדיר 

R בישראל אתרים 100 מעל – נדיר 

 

 :גרים למינים מקרא        :                                                         לאנדמיות מקרא

EI לישראל אנדמי  IU מאוסטרליה גר 

EL ולבנון לישראל אנדמי  IM מאמריקה גר 

EP וירדן לישראל אנדמי  IO אסיה-מאירו גר 

ES ולבנון סוריה, לישראל אנדמי  IT מאפריקה גר 

ET וטורקיה לישראל אנדמי  I גר 

EY וקפריסין לישראל אנדמי    

 

. גידולו ולבית לתפוצתו, הצמח לתכונות הקשורים מרכיבים מספר שקלול י"ע מחושב: וםהאד המספר

. (2011; שמידע ועמיתיו, 2007)שמידע ופולק,  האדום בספר למצוא ניתן מין לכל החישוב פירוט את

.3-מ גדול שלהם האדום המספר שערך אלה הם 'אדומים'-ל הנחשבים מינים



 

 

76 

, תיאור המינים המופיעים במפת המינים מיני הצמחים ה'אדומים' והנדירים באזור הסקר :8טבלה 

 .3הנדירים נמצא בנספח 

 אנדמיות שכיחות שם המין
 'מס

 'אדום'
 בישראל תפוצה גיאוגרפית-פיטו תפוצה גידול בית חיים צורת מוגן

 R הגליל אחילוף
  

 תיכוני-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים תיכוני-ים ויער חורש גיאופיט  

 הספרבתות  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות גיאופיט מוגן R EP 4.2 הסרגל אירוס

   RR EI 4.2 הגליל אלקנת
-רב עשבוני
 שנתי

 הספרבתות  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות

 RP הגליל אספסת
 

 תיכוני-ים תיכוני-ים תיכוני-ים עשבוניצומח  ,בתות שנתי-חד   2.5

פות כנ-ארבע
 RP צהובות

 
 תיכוני-ים תיכוני-ים בתות שנתי-חד   2.5

 RR קוצני אשמר
 

 החרמון תיכוני,-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים תיכוני-ים ויער חורש שיח מוגן 1.5

 RP סוככני בוציץ
 

-רב עשבוני מוגן 4.2
 שנתי

 לחים גידול בתי
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 תיכוני-ים

 R דההש גד
  

 ערבות ,הספרבתות  תיכוני,-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד  

 R שבירה גודיניה
  

 החרמון תיכוני,-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד  

 R הקטיפה דבורנית
  

 החרמון תיכוני,-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות גיאופיט מוגן

 RP כחלחלה דבורנית
  

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות גיאופיט מוגן

 R נאה דבורנית
  

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות גיאופיט מוגן

 תיכוני-ים תיכוני-ים בתות שנתי-חד   RR ED 4.7 זנובה דבקה

 R ET התבור דורבנית
 

 גיאופיט  
 סלעים שלמחשופים  ,בתות
 קשים

 תיכוני-ים
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון ת,ערבו ,הספר

 R נדיר היפוכריס
  

 בתות שנתי-חד  
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 תיכוני-ים

 R השדה ורוניקת
  

 בתות שנתי-חד  
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 תיכוני-ים

 RR ארוכה זמזומית
  

 ותערב ,הספרבתות  תיכוני,-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות גיאופיט  

 RP מפושקת זמזומית
 

 הספרבתות  תיכוני,-ים טורני-אירנו בתות גיאופיט   2.5

 R גלוני חבלבל
  

 שנתי-חד  
  )עשבים מעובדים שטחים

-מופרעיםגידול -בתי (,עיםר
 מופרים

 תיכוני-ים תיכוני-ים

 RP מאוצבעת חטמית
  

  
-רב עשבוני
 שנתי

 תיכוני-ים תיכוני-ים בתות

 R מקרין חלבלוב
  

 תיכוני-ים תיכוני-ים בתות שנתי-חד  

 R מרושת חלבלוב
  

 תיכוני-ים בתות שנתי-חד  
בתות  תיכוני,-ים

 מדבריות ערבות, ,הספר

 R השדה חספסנית
  

 החרמון ,הספרבתות  תיכוני,-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד  

 R חיוורת כוכבית
  

 שנתי-חד  
שטחים  ,לחים גידול בתי
 (רעים)עשבים  דיםמעוב

 סיבירי-אירו -תיכוני -ים
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבריות, ערבות, ,הספר

 R נאכל לוטוס
  

 הספרבתות  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות שנתי-חד  

   RP ES 4.2 יריחו לוענית
-רב עשבוני
 שנתי

 הספרבתות  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות

 RR מקומטת לשישית
 

 ישנת-חד   3.7
-מופרעיםגידול -בתי ,חולות
 מופרים

 ערבות תיכוני,-ים סודני

 RR אזון מיאגרון
 

 תיכוני-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד   3.2
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 אנדמיות שכיחות שם המין
 'מס

 'אדום'
 בישראל תפוצה גיאוגרפית-פיטו תפוצה גידול בית חיים צורת מוגן

 RR קיפח מעוג
 

 תיכוני-ים תיכוני-ים מופרים-מופרעיםגידול -בתי שיח   2.5

 R הלב נורית
  

-רב עשבוני מוגן
 שנתי

 הספרבתות  תיכוני,-ים יביריס-אירו -תיכוני -ים בתות

 RP קטנה נורית
  

 שנתי-חד  
-ים ויער חורש
-ים עשבוניצומח  בתות, תיכוני,
 תיכוני

 תיכוני-ים תיכוני-ים

 R שעירה נטופית
  

 בתות שנתי-חד  
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 הספרבתות  תיכוני,-ים

 החרמון תיכוני,-ים יכונית-ים בתות גיאופיט   RR ES 3.7 חוםחלב -נץ

 RP איטלקי סחלב
 

 תיכוני-ים תיכוני-ים בתות גיאופיט מוגן 2.5

 תיכוני-ים תיכוני-ים בתות גיאופיט מוגן RP EI 3.7 מצויר סחלב

 R קדוש סחלב
  

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות גיאופיט מוגן

 סקליגריה
 RR חרמונית

 
1.5   

-רב עשבוני
 שנתי

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים תיכוני-ים ויער חורש

 R זעירה עטייה
  

 תיכוני-ים סיבירי-אירו -תיכוני -ים בתות שנתי-חד  

 RR שער-רכת עלקת
 

2.5   
-חד

 טפיל שנתי,
 תיכוני-ים תיכוני-ים תיכוני-ים ויער חורש

 R הקנוקנות עפעפית
  

 תיכוני-ים תיכוני-ים תיכוני-ים ויער חורש שנתי-חד  

 R שרועה פעפיתע
  

  
-רב עשבוני
 שנתי

 החרמון ,הספרבתות  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות

 R פרחים-דק ערבז
  

 טורני-אירנו -תיכוני -ים לחים גידולבתי  ,בתות שנתי-חד  
בתות  תיכוני,-ים

 מדבריות ערבות, ,הספר

 RR בלוטית צורית
  

 סיבירי-אירו -תיכוני -ים קשים סלעים של מחשופים שנתי-חד  
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבריות, ערבות, ,הספר

 RP שנתי-חד ציפורן
  

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות שנתי-חד  

 RP הלוטם רימונית
  

  
-רב עשבוני
 טפילשנתי, 

 תיכוני-ים תיכוני-ים בתות

 R הגלגל שום
 

 החרמון ,הספרבתות  תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות גיאופיט   3.2

 RR ההרים שיפון
  

  
-רב עשבוני
 שנתי

 החרמון תיכוני,-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות

 RP סורי שלמון
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים מופרים-מופרעיםגידול -בתי שנתי-חד   2.5
בתות  תיכוני,-ים

  החרמון ערבות, ,הספר

 RR בינוני תמריר
 

 תיכוני-ים תיכוני-ים בתות שנתי-חד   2
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 מינים נדירים :14 מפה
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 ערכיות צומח 3.3.5

 

 התפלגות ערכיות בוטנית בשטחים הפתוחים בתחום הסקר. :6 איור

לו נמצאים על גב ההר, בסמוך לכל השטחים ה .רביתימצומח ערכיות התקבלה הסקר  ימשטח 5%-ב

מהשטחים  31%תיכוני מפותח. -חורש ים שבהםרימון, באזורים לפסגת הרכס ובאזור קיבוץ בית 

הפתוחים בסקר קיבלו ערכיות גבוהה מאוד. שטחים אלו נמצאים בעיקר בחלקו המרכזי של ההר 

במפנה הדרומי ובמפנה הצפוני, במרחב שבין הכפר טורעאן לבועיינה, ביחד עם מספר יחידות צומח 

של כלל  . מצבםוחים בהר קיבלו ערכיות גבוההשטחים הפתמה 38%באזור המערבי והמזרחי של ההר. 

גם בכך שבאף אחת מיחידות  עובדה המתבטאת ,הינו טוב באופן יחסיהשטחים הפתוחים בהר תרען 

לפיתוח  ועל רגישותו על ייחודו של הר תרען שוב ממצא זה מעיד .ערכיות נמוכההתקבלה לא  צומחה

 עתידי.

 :2-חלקים להשטחים החקלאיים בתחום הסקר מת

ה במשך הממשק החקלאי כמעט ולא השתנ , שבההי חקלאות בעל הררית ומסורתיתזו  –כרמי זיתים 

כל תא שטח, אזורי חיץ עם במספר קטן של עצים   אלפי שנים. אזורים אלו מאופיינים בחלקות קטנות,

לך האביב. צומח טבעי בין החלקות, ממשק חקלאי עדין באופן יחסי והתפתחות של עשבוניים במה

הימצאותם של מינים לבהתאם לגודל החלקות ו 3או  2מסיבות אלו קיבלו כרמי הזיתים ערכיות 

 נדירים בחלקות.

לא מתקים בהן עיבוד או טיפול חלקות אשר הוכשרו לצרכי חקלאות בעבר וכיום   –חלקות נטושות 

מזרח לקיבוץ בית -םמדרונמצאות אלו כחלקות  .הצומח הטבעי . ניכרת בהן התאוששות שלםכלשה

אולם  ,מיפוי צומח מפורטבהן נערך לא  מזרח למצפה נטופה.-מחדר בזלת מצפוןגבי וכן על  ,רימון

 , ערכיות גבוהה.3-לדורגה ערכיות הצומח בהן 

 בינונית - 2
26% 

 גבוהה - 3
38% 

 גבוהה מאוד - 4
31% 

 מירבית - 5
5% 
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 עפ"י טיפוסי הצומח המוצגים כאן ע"י אות לטינית בעמודה השנייה. ממוינתערכיות צומח. הטבלה ל שוקללמ מדד :9טבלה 

מס' 

 יח'

קוד 

 טיפוס

דיגום 

 מפורט
 נדירות פולשים

עושר 

מינים 

 עצים

עושר 

מינים 

 שיחים

עושר 

מינים 

בני 

 שיח

עושר 

מינים 

שבוניים ע

-רב

 שנתיים

עושר 

מינים 

עשבוניים 

-חד

 שנתיים

ייצוג 

הצומח 

הטבעי 

- 

צורות 

 חיים

ייצוג 

הצומח 

הטבעי 

מינים  -

 שליטים

נדירות 

 אזורית

נדירות 

 ארצית

מורכבות 

 מבנית

כושר 

 השתקמות

ציון 

 כולל

ערכיות 

מחושבת 

 לטיפוס

ערכיות 

סופית 

 לטיפוס

       10 15 10 10 10 10 4 4 4 4 4 10 5 משקל באחוזים

78 A   100 8 - - 13 - 36 100 100 76 74 40 65 55 3 3 

84 A 3 2 45 70 20 74 76 25 100 36 - 13 - - 8 100 יש 

522 A   100 8 - - 13 - 36 100 100 76 74 80 70 62 3 3 

526 A   100 8 - - 13 - 36 100 100 76 74 20 70 53 2 2 

523 B   100 57 33 67 40 7 63 100 100 88 74 40 65 68 4 4 

509 C   100 57 33 67 40 7 63 100 100 88 74 40 65 68 4 4 

513 C 4 4 67 70 40 74 78 100 100 63 7 40 67 33 57 100 יש 

83 D   100 38 50 50 47 14 46 100 100 24 100 40 100 65 4 5 

98 D   100 38 50 50 47 14 46 100 100 24 100 60 100 68 4 4 

514 D 4 4 68 100 60 100 24 100 100 46 14 47 50 50 38 100 יש 

525 D   100 38 50 50 47 14 46 100 100 24 100 60 100 68 4 4 

87 E   100 - 67 33 20 45 24 100 100 30 100 60 100 65 4 4 

89 E 5 4 68 100 80 100 30 100 100 24 45 20 33 67 - 100 יש 

94 E   100 - 67 33 20 45 24 100 100 30 100 60 100 65 4 4 

95 E   100 - 67 33 20 45 24 100 25 30 100 80 100 60 3 4 

515 E   100 - 67 33 20 45 24 100 100 30 100 60 100 65 4 4 

516 E   100 - 67 33 20 45 24 100 100 30 100 40 100 62 3 3 

519 E   100 - 67 33 20 45 24 100 100 30 100 80 100 68 4 4 

521 E   100 - 67 33 20 45 24 100 100 30 100 60 100 65 4 4 

85 F 5 5 80 100 60 100 70 100 100 100 45 67 67 50 61 100 יש 

92 G   - - - - - - - 49 25 50 74 40 100 - - 3 

517 H 3 3 55 100 60 74 50 25 100 - 10 7 50 50 53 17 יש 

528 H   17 53 50 50 7 10 - 100 25 50 74 60 100 55 3 3 

88 I 4 2 53 100 20 74 50 25 100 17 28 53 50 67 23 83 יש 

90 J 4 4 70 100 40 74 50 25 100 16 100 100 67 83 100 83 יש 

79 K   - 23 100 50 - 10 41 100 25 100 74 40 100 56 3 4 
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מס' 

 יח'

קוד 

 טיפוס

דיגום 

 מפורט
 נדירות פולשים

עושר 

מינים 

 עצים

עושר 

מינים 

 שיחים

עושר 

מינים 

בני 

 שיח

עושר 

מינים 

עשבוניים 

-רב

 שנתיים

עושר 

מינים 

עשבוניים 

-חד

 שנתיים

ייצוג 

צומח ה

הטבעי 

- 

צורות 

 חיים

ייצוג 

הצומח 

הטבעי 

מינים  -

 שליטים

נדירות 

 אזורית

נדירות 

 ארצית

מורכבות 

 מבנית

כושר 

 השתקמות

ציון 

 כולל

ערכיות 

מחושבת 

 לטיפוס

ערכיות 

סופית 

 לטיפוס

     10 15 10 10 10 10 4 4 4 4 4 10 5 משקל באחוזים

75 L   17 59 100 50 - 24 31 - - 61 74 40 100 44 1 2 

77 L 2 2 52 100 40 74 61 25 49 31 24 - 50 100 59 17 יש 

96 L   17 59 100 50 - 24 31 49 25 61 74 40 100 52 2 2 

518 L   17 59 100 50 - 24 31 100 - 61 74 20 100 51 2 2 

82 M 3 2 53 100 60 74 40 25 100 41 10 - 50 100 23 - יש 

86 M 4 3 60 100 40 74 40 25 100 63 17 53 100 83 23 100 יש 

527 M   - 23 100 50 - 10 41 100 25 40 74 60 100 53 2 2 

93 O   100 69 83 50 20 21 64 100 25 - - 40 85 48 2 2 

520 O 2 2 47 85 20 - 15 25 100 64 21 20 50 83 69 100 יש 

80 P   100 65 33 83 33 21 44 100 25 15 - 60 85 52 2 3 

508 P 3 3 56 80 40 - 15 100 100 44 21 33 83 33 65 100 יש 

512 P   100 65 33 83 33 21 44 100 100 15 - 20 85 53 2 2 

506 Q   - - - - - - - 100 100 - - 60 85 - - 3 

524 Q   100 - 67 33 20 45 24 100 100 30 100 60 100 65 4 4 

502 R 3 2 48 85 40 - - 100 100 57 21 20 17 50 63 17 יש 

503 R   17 63 50 17 20 21 57 49 25 - - 40 85 36 1 3 

505 R   17 63 50 17 20 21 57 100 100 - - 40 85 48 2 3 

511 R   17 63 50 17 20 21 57 100 100 - - 40 85 48 2 2 

504 S 3 2 50 85 20 - 80 25 49 64 21 20 83 50 86 100 יש 

507 S   100 86 50 83 20 21 64 100 100 80 - 40 80 65 4 4 

81 T   100 46 33 67 73 28 40 100 100 15 - 40 85 55 3 3 

501 T   100 46 33 67 73 28 40 100 100 15 - 40 85 55 3 4 

510 T 4 3 55 85 40 - 15 100 100 40 28 73 67 33 46 100 יש 

 



 

 

82 

 צומחערכיות  : 15 מפה 
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 זואולוגיה -פרק ד 
 

 כללי 4.1
והמידע הזואולוגי המנותח בעבודה זו מתבסס על  ,בסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני

היד(, יחד -ונתוני מחשבי כף, BioGISמאגרי המידע הממוחשבים של רט"ג )מאגר המידע הביולוגי, גיליונות אקסל, 

 ולייתנים שונים שתועדו במהלך עבודת השדה בסקר הנוכחי.עם מספר תצפיות מקריות בח

תצפיות מועטות בלבד, והתצפיות עצמן לא בוצעו ישנן מרבית המינים גבי ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי, היות ול

באופן שיטתי ולכן מוטות בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים, מינים שקל לצפות בהם, מינים שקל 

 distance –פחות נפוצים. גם בסקרים שיטתיים ייעודיים )דוגמת חתך רכוב בשיטת הדיגום מרחוק  ות, ומיניםלזה

sampling –  של יונקים בלילה בעזרת זרקור, חתך צבאים וחוגלות רכוב ביום, וכן ספירה שנתית כללית של

בשטחים שמעניינים את רט"ג )יותר צבאים(, תיתכן הטייה לתיעוד בקרבת צירי הנסיעה, בשעות ביצוע הסקר, ו

 –בוצע תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד  גורם מקשה נוסף הוא העובדה שבעבר .בשמורות ופחות ביערות(

ורק עם תחילת השימוש  – קמ"ר( 0.1ספרות )דיוק של  5קמ"ר(, אח"כ בנ.צ.  1ספרות )דיוק של  4תחילה בנ.צ. 

ספרות. בכל מקרה, בשיטת הדיגום מרחוק מתועד  6ד בעזרת נ.צ. , עברו לתיעו2008היד בשנת -במחשבי כף

אין תיעוד  –מיקום רכב התצפית, ומבוצעת הערכה של מרחק בעל החיים הנצפה מהרכב, כך שגם במקרה זה 

 המדוייק של בעל החיים עצמו.למיקום 

 תוצאות 4.2
תצפיות  171תצפיות ביונקים,  62ן: תצפיות בתחום סקר הר תרע 243 בסך הכל במאגרי המידע השונים מתועדות

של  היד-מחשבי כףבתיעוד מ המקור של רובן הואתצפיות בלבד בזוחלים.  10-, ו)רובן הגדול בחוגלות( בעופות

מינים  3כלבים(, מהם + מינים של יונקי בר ) 13בוצעו בסמוך לכבישים ודרכי עפר. תועדו  מרביתן, ופקחי רט"ג

שוליים -עטלפון לבןו (VUצבי ישראלי )עתידו בסכנה =  ,(ENס )בסכנת הכחדה = שנמצאים בסיכון: צבוע מפוספ

 –( REמינים שנכחדו כמקננים בארץ ) 2נמצאים בסיכון: מיני עופות, מהם  22. כמו כן, תועדו (NT)בסיכון נמוך = 

בז עצים, חוגלה,  –( NTמינים בסיכון נמוך ) 7עקב חורף;  –( ENבז נודד ודיה מצויה; מין אחד בסכנת הכחדה )

( DDראש, חסידה לבנה, כוס החורבות, כחל, ועפרוני מצויץ; וכן מין אחד שחסר לגביו מידע מספיק )-חנקן אדום

אלא שככל  –מין שנמצא בסכנת הכחדה חמורה  –כיפה. מתועדות גם תצפיות ביונת הסלעים -סבכי שחור –

ת, ואיננה טהורה מבחינה גנטית. תיעוד הזוחלים מועט הנראה כל אוכלוסיית הבר הוכלאה זה מכבר עם יונת הבי

)דרגות הסיכון  (NTשנמצא בסיכון נמוך ) ,יבשה מצוי-מינים בלבד, מהם רק אחד בסיכון: צב 4ביותר. תועדו 

 .(2002להכחדה מתוך: דולב ופרבולוצקי, 
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 בתחום הסקר פירוט התצפיות :10טבלה 

 מס' תצפיות רגת סיכוןד שם המין מחלקה

 LC 6 ארנבת מצויה יונקים

 LC 1 גירית מצויה

 LC 6 דלק

 LC 5 מצוי דרבן

 LC 1 ארצישראלי חולד

 LC 3 חזיר בר

 DOM 2 ביתהכלב 

 NT 1 שוליים-עטלפון לבן

 EN 1 צבוע מפוספס

 VU 12 צבי ישראלי

 LC 3 קיפוד מצוי

 LC 3 שועל מצוי

 LC 12 סלעים שפן

 LC 6 זהוב תן

 LC 6 חזה-אדום עופות

ממושקף בולבול  LC 2 

 LC 3 בז מצוי

 RE 1 בז נודד

 NT 2 בז עצים

 NT 4 מקור-גבתון אדום

 RE 2 דיה מצויה

 NT 117 ת סלעיםחוגל

 LC 14 הנחשים חוויאי

 NT 1 ראש-חנקן אדום

 LC 2 חנקן גדול

 NT 1 חנקן נובי

 NT 1 בנהחסידה ל

 CR 2 יונת סלעים

 NT 2 כוס החורבות

 NT 1 מצוי כחל

 LC 2 נץ מצוי

 DD 2 כיפה-סבכי שחור

 LC 1 עורב אפור

 LC 6 כיפה-שחור עורבני

 NT 1 עפרוני מצויץ

 EN 2 עקב חורף

 EN 1 פיפיון הרים

 LC 1 פשוש

 LC 2 שחרור

 LC 4 תיכונית-זיקית ים זוחלים

 LC 2 שחור זעמן

 LC 1 חומט פסים

 VU 3 יבשה מצוי-צב
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תזואולוגיותצפיות  :16 מפה
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 רצף שטחים פתוחים  -פרק ה 

 רצף שטחים פתוחים        5.1
                                                              

 רקע   5.1.1

בשטחים פתוחים  פגיעה ה מימד משלים להערכת משאבי הטבע והנוף. רצף השטחים הפתוחים מהוו הערכת

קווי תשתית כגון כבישים, על ידי   יטועוקוהן בעקבות  ,נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי

על השטח  מפריעההאלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה  לרוב מסילות ברזל, צינורות וקווי חשמל. 

ועל הערכים הטבעיים הנמצאים לידם או מסביבם. לפיכך ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפתוח 

, צפיפות(, הרבים: עוצמת הבינוי )גוב םהשפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמי טווח הפרעות/הפרות. 

 ,המזהמים שנוצרים בשטח הבנויניקוז(, סוג וכמות  גןמיקום בא אורך הגבולות וצורתם, תבליט השטח )שיפוע,

השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם  טווח הטיפול( בהם ועוד.-דרך הטיפול )או אי

לרוחב הכביש ועוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות חצובים(, קיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה 

 וכן נפח התנועה בכביש. ,וםותיח

 

ביות והקוויות על כל תא שטח מרחהפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות ה רצף השטחים תמפ

הערכה שאינה באה  –במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים  ,באזור הסקר. זאת

 . תפקודים נוספים אלו הם:תרבותית ובמפת ערכיות הצומח-פיתערכיות הנוהבמלואה לידי ביטוי במפת 

, מגוונים גידול ובתי מערכות אקולוגיות קיום מבחינת רבה חשיבות יש רציף פתוח לשטח – אקולוגי פקודת

 בין גנטי וקשר שלהם התפוצה תחום ברחבי יצורים תנועת באיפשור וכן, ידיים רחבי שטחים דורשים שחלקם

 .מין אותו של אוכלוסיות-תת

 בחוויית מרכזי מרכיב מהווה והטבעי הפתוח הנוף רצף – וטיולים נופש לפעילות רקע – חברתי/חזותי תפקוד

 .הטבע בחיק והנופש הטיול, הנוף אל המבט

 המרחב נשמר שבהם, וכפריים עירוניים גושים בין וארצי מקומי מידה בקנה חייצים – מערכתיים תפקודים

 .הפתוח

 יתכן אשר לצרכים, יותר גדול ןתכנו מרחב הבאים הדורות בידי מותיר רציף פתוח אזור – עתידי לתכנון מרחב

 .אליהם מודעות כלל אין הנוכחי ובדור

 

    ההערכהשיטת  5.1.2

בקבוצות כלליות של  גומבונים, כבישים ומתקני תשתית )למשל תחנות שאיבה, אנטנות סלולריות( סוו שטחים

קרקע בוצע אומדן יחסי -מסלולי" וכו'(. לכל סוג שימוש-קרקע )למשל "ישוב עירוני", "כביש ארצי דו-ושישימ

משוער של מידת השפעתו על השטח הפתוח. מידת השפעתם מכונה גם "משקל הפרה". השפעה מקסימלית 

( מיוחסת לאזורי תעשייה ולישובים עירוניים. מידת השפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר, 100%)

 (. Levin et al., 2007)כון דש"א. טבלה זו מבוססת על מודל שפותח במשלהלןבהתאם למופיע בטבלה 
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נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ"גורמי ההפרה" השונים  לכל

מאלמנטים אלה גדול  שהמרחק)גם כאלו הנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אך עשויים להשפיע עליו(. ככל 

 כאיכותי יותר.  הפתוחהוערך השטח  ,יותר

השפעה זו  –הדגיש שאין נתונים אלו מספיקים בכדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי ל ראוי

תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו מימדים אקולוגיים )למשל חתולים 

יים )למשל פגיעה בקו וטורפים חיות בר( וכן ממדים נופאל השטחים הפתוחים  ישובתחומי המהיוצאים וכלבים 

שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת  אין ספקרכס ע"י אנטנות(. יתר על כן, 

הטבעית הנמצאים מסביבם )ובמידה מסוימת גם בתוכם(. כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפעה של 

 שוב זה."היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות בחי

                                       

 ותהפר משקלי: 11 טבלה   
 

 דוגמה משקל סוג ההפרה

   5 חממות קבועות

 כביש גישה למצפה נטופה 5 כביש גישה לישוב

 מאגר צלמון 5 מאגר

 תל ציפורי 10 חווה ללא מגורים

 754, 785כביש  10 כביש אזורי
 חוות הר הרוח 15 וה כוללת מגוריםחו

   15 מבנים צבאיים קטנים

 אילניה 25 ישוב כפרי

   25 תחנת תדלוק 

   50 אזור תעשיה מקומי 

 מחנה ציפורית 50 בסיס צבאי בקנ"מ פרברי בינוני

 מכסור-ביר אל 50 ישוב פרברי בינוני

 מחצבת רומת אל הייב 50 מחצבה פעילה

 משרדים אתר אשכול 50 קומימסחר ותעסוקה מאזור 
 65, 77כביש מספר  50 כביש אזורי

 מחנה צבאי 75 בסיס צבאי בקנ"מ פרברי גדול

 כפר כנא 75 ישוב פרברי גדול

 מחצבת גולני 75 מחצבה פעילה עם פעילות תעשייתית

 סכנין 100 עיר
 

 
 .בתמונה: שיפולי הר תרען והישוב מצפה נטופה. צילום: אורי ערד
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 ניתוח מפת רצף השטחים הפתוחים 5.1.3

במרכז הרכס. רצף זה נוצר ש רציפותו הגדולה של השטחבולטת הפתוחים השטחים התבוננות במפת רצף ב

מוך לאזור החקלאי בבקעת בית נטופה הערבית מתרכזת בשוליו של הרכס, בסשההתיישבות  וצאה מכךכת

גם הם מרוחקים ממרכז הרכס. אולם  – בנו על גב ההרהישובים היהודיים בתחום הסקר אומנם נ, ובקעת תרעןבו

 פתוח ורצוף.נשמר הגבוה של ההר המרכזי וחלקו  במצב זה,

הנמצאים  שטחים פתוחים מכלולים גדולים של רצפיבין הר תרען ל ביןמשמעותיים בולטים לעין שלושה חיבורים 

 :לתחום הסקרמעבר 

ים גדול ביותר במונחים של הגליל התחתון. רצף השטחים רצף שטחים פתוחכוללת בקעת בית נטופה  –לצפון 

עם הפרה קטנה  ,עוזיירלנוג'דאת -באזור שבין בועיינה בקעת בית נטופהזה של הפתוחים של הר תרען מתחבר ל

 .הלבועיינהכביש המחבר בין עוזייר שיוצר ביותר 

לאלה  במידה רבהמחוברים  , שהשטחים הפתוחים בהבקעת תרען היא בקעה חקלאית קטנת מימדים –לדרום 

 בקעת תרעןבין קוטע בצורה משמעותית את רצף השטחים הפתוחים  77 מספר כביש, יותר דרומה. שבהר תרען

 .לכל אורך הבקעהלהרי נצרת, 

מהווה חיבור לחלקו המזרחי  , הצמוד לתחום הסקר ממזרח,נמרהבאזור הר רצף השטחים הפתוחים  –למזרח 

, באזור זה קיים גם מחנה צבאי גדול המוקף גדר , רכס ממלח ועודאדמהיבנאל, הר  בקעת הכולל את של הגליל

במידה רבה את החיבור בין בימים אלו, קוטע מורחב הארצי, אשר  65. כביש אולם המחנה כולו מוקף גדר

 .השטחים הפתוחים הללו להר תרען

הייב -עוזייר ורומת אל ,הישובים רומנה הר תרען.מערבית של -הינו הפינה הצפון אזור נוסף הראוי להתייחסות

וכתוצאה מכך פריסתם המרחבית הינה צרה וארוכה. בנקודת  ,קעת בית נטופהבממוקמים בין שוליו של ההר ל

ברצף השטחים הפתוחים  "צוואר בקבוק" , המהווהבין הישוביםמעבר צר ביותר  החיבור בין ישובים אלו נוצר

 .עת בית נטופהחלקה המערבי של בקשבין הר תרען ל

 

 
 בתמונה: חורש צפוף בשלטון אלון מצוי סמוך לישוב בית רימון. צילום: אורי ערד.
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 רצף שטחים פתוחים :17 מפה 
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 מקורות -פרק ו' 
צות . תולדות הסנהדרין בגליל. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, נ. )עורכים(. אר(1983)אופנהיימר, א. 

 הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

 :אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל, ירושלים

 .1964יוחנן אהרוני, אטלס כרטא לתקופת המקרא,  –ספר ראשון 

 .1966יונה, א"כ לתקופת בית שני, המשנה והתלמוד, -מיכאל אבי –ספר שני 

 .1969חי, -ות ארץ ישראל מביתר ועד תלמרדכי גיחון, א"כ לתולד –ספר שלישי 

 .1972יהודה ואלך, א"כ לתולדות ארץ ישראל מראשית ההתיישבות ועד קום המדינה,  –ספר רביעי 

 .1978תש"ך, -יהודה ואלך ומשה ליסק, א"כ לתולדות מדינת ישראל, שנים ראשונות תש"ח –ספר חמישי 

 .1980"כ לתולדות מדינת ישראל, עשור שני, יהודה ואלך, משה ליסק ושמעון שמיר, א –ספר שישי 

 

 . לטייל בגליל התחתון. הוצאת משרד הביטחון.(1990)בוכמן, י. ואלון, ע. 

 

. הגליל התחתון. גיאוגרפיה יישובית בתקופת המקרא. הוצאת הקיבוץ המאוחד, החברה לחקירת (1990)גל, צ. 

 ישראל ועתיקותיה.-ארץ

פת מסעי הצלב. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, נ. )עורכים(. ארצות . הגליל בתקו(1983)גראבויס, א. 

 יטחון.הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הב

הכפר הערבי ובנותיו, תהליכים ביישוב הערבי בארץ ישראל בתקופה העות'מאנית. הוצאת יד  (1994)גרוסמן, ד. 

 צבי, ירושלים.-יצחק בן

 .1995, יוני 109רץ ישראל. גליון כתב עת לידיעת א –ך: צוק, צ. ציפורי וסביבתה. "אריאל" . בתו(1995)גרטווגן, ר. 

. הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע בשטחים הפתוחים .(1988גדליזון, א. )

 חיבור לשם קבלת תואר 'מוסמך', הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, חיפה.

 –מינים בסכנת הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון  –הספר האדום  .(2002ופרבולוצקי, א. )דולב, ע. 

 . רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.חולייתנים

 . העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח התיכון.הצמחים הפולשים בישראל .(2010דרור, ז'.מ. )-דופור

לשנר, ה., גלון, י., הלר, א. -א., קגן, ס., יעקבי, ט., וולצ'אק, מ., אבישי, מ., ורד ספיר,-דרור, ז'.מ., פרגמן-דופור

 . המשרד להגנת הסביבה.בישראל םרצויירשימת צמחי הנוי הזרים הלא  .(2013וגוטליב, א. )

של ארץ  החי והצומחישראל והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי. מתוך: ויזל, י. )עורך( -קרקעות ארץ .(1984דן, י. )

ההוצאה לאור  –(. משרד הביטחון 8. הצומח של ארץ ישראל )כרך ישראל. אנציקלופדיה שימושית מאויירת

 והחברה להגנת הטבע.

 . מדריך הגליל. הוצאת אריאל, ירושלים.(1954)וילנאי, ז. 
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ל תחתון וארץ גלי –. מדריך ישראל, אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ. כרך ג' (1978)יצחקי, א. )עורך(. 

 כנרות. הוצאת כתר, משרד הביטחון.

. הפרהיסטוריה בגליל. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, נ. )עורכים(. ארצות (1983)למדן, מ., רונן. א. 

 הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

א., קליאוט, נ. )עורכים(. ארצות הגליל. . התנחלות הבדווים בגליל. בתוך: שמואלי, א., סופר, (1983)מדזיני, א. 

 הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

תגליות וחידושים. אתר  –מילבסקי, י., חלאילה, ח., גצוב, נ. החפירות החדשות באתר הניאוליתי של יפתחאל 

  רשות העתיקות.

http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=517&id=1515#as 

מדריך למיפוי צומח   .(2014ל. )סבר, נ., לשנר, ה., רמון, א., הר, נ., וולצ'אק, מ., רון, מ., להב, ח., סבח, ע. והדר, 

. מכון דש"א, רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל, המארג, רמת הנדיב כוניבישראל. חלק הצומח הים תי

 והמשרד להגנת הסביבה.

. הגליל בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, נ. (1983)פרנקל, ר. 

 )עורכים(. ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

. תולדות היהודים בגליל בתקופה העות'מאנית. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, נ. )עורכים(. (1983)שור, נ. 

 ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

. המחלקה רשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה .(1999פרגמן, א., פליטמן, ע., הלר, ד. ושמידע, א. )

 סטמטיקה ואקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. לאבולוציה, סי

 . רשות הטבע והגנים.צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך א'( –הספר האדום  .(2007שמידע, א. ופולק, ג. )

. רשות צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך ב'( –הספר האדום  .(2011ספיר, א. )-שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן

 הטבע והגנים.

חות ”מינים נדירים ובסכנת הכחדה. אטלס מפות ודו –. צמחי הבר בישראל (2002)דע, א. וציונית, ג. )עורכים( שמי

 . רשות הטבע והגנים, חטיבת מדע.1998-1991

 

Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) (1995-2012) Esri® ArcMapTM. ArcGIS 10.1 SP1 for 

Desktop. Redlands, California. 

Levin, N., Lahav, H., Ramon, U., Heller, A., Nizry, G., Tsoar, A. & Sagi, Y. (2007). Landscape continuity 

analysis: A new approach to conservation planning in Israel. Landscape and urban planning 79: 53-64.  

Mandelik, Y., Roll, U. & Fleischer, A. (2010) Cost-efficiency of biodiversity indicators for Mediterranean 

ecosystems and the effects of socio-economic factors. Journal of Applied Ecology 47:1179-1188. 

http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=517&id=1515#as
http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=517&id=1515#as
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Microsoft Corporation (2010) Microsoft Office Professional Plus. Microsoft® Excel® 2010 SP1 MSO. 

SPSS Inc. (2010) IBM SPSS Statistics Version 19. 

 

 /http://govmap.gov.ilאתר המפות הממשלתי: 

 il/Odot/Pages/generalInfo.aspxhttp://www.turan.muni.אתר המועצה המקומית טורעאן 

 http://www.cbs.gov.ilאתר הלמ"ס 

 http://www.netofa.org.il/objDoc.asp?PID=97436&OID=97596נטופה   אתר מצפה 

 rimon.co.il-http://www.betרימון אתר בית 

 ויקיפדיה –יפתחאל )אתר ארכיאולוגי( 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%90%D7%9C_(%D7%9

0%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%

92%D7%99) 

 #http://www.antiquities.org.il/survey/newmap.asp  רשות העתיקות, הסקר הארכיאולוגי של ישראל:

 

  

http://govmap.gov.il/
http://www.turan.muni.il/Odot/Pages/generalInfo.aspx
http://www.cbs.gov.il/
http://www.netofa.org.il/objDoc.asp?PID=97436&OID=97596
http://www.bet-rimon.co.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%90%D7%9C_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%90%D7%9C_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%90%D7%9C_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%90%D7%9C_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99)
http://www.antiquities.org.il/survey/newmap.asp
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 נספחים

 המלצות ראשוניות  - 1נספח 
נספח זה כולל צירוף של עיקרי הממצאים והמלצות לקווים מנחים כלליים לניהול השטח באופן שישמר, 

ועל פי התייעצות עם ובמקרים מסוימים יטפח, את ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבו. זאת על פי השקפת מחבריו 

הגורמים המזמינים ועם אנשי שטח נוספים. הנספח  מתווה עקרונות כלליים בלבד ואינו מפרט באופן מלא את 

הצעדים התכנוניים, הטכניים והמנהליים הדרושים למימוש מטרות אלה. אנו מקווים שההחלטה על צעדים אלו 

 הגורמים השונים המעורבים בניהול השטח. ותוך שיתוף והסכמה בין  ,תתקבל באופן מקצועי ושקול

כללי: תחום הסקר כולל פסיפס של שטחי חקלאות, שטחים טבעיים, שטחים מיוערים וישובים בעלי אופי כפרי, 

שימור אופיו הפתוח והמגוון של האזור ושימור האוכלוסיות היוצרים יחד מרחב פתוח גדול, רציף ברובו ומרשים. 

משך פעילות אנושית מסוגים שונים, מהווה אתגר לגופים העוסקים בניהול השטח. בו, במקביל להשהטבעיות 

  שיתוף פעולה ויידוע הדדי בין הגורמים השונים, ובינם לבין תושבי האזור, חיוני לעמידה באתגר זה.

 הסקר ולאחר דיון משותף עם השותפים לסקר  םפרק זה יושלם לקראת פרסו
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 שנצפו בסקר םירשימת מיני הצמח - 2נספח 
 

 תפוצה בישראל ושכנותיה בית גידול צורת חיים שם המין

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי -חד אבובית מקורקפת

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ אגס סורי

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גדי צהובה-אוזן

 תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי ץע אורן הצנובר

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ אורן ירושלים

 עץ אורן קפריסאי
-בתי בתות, תיכוני,-חורש ויער ים
 מופרים-גידול מופרעים

 תיכוני-ים

 בתות שנתי-חד אזנב מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 עץ אלה אטלנטית
מחשופים של  תיכוני,-םחורש ויער י
 סלעים קשים

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

 בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ ישראלית-אלה ארץ

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ אלון מצוי

 תיכוני, ערבות-ים בתות שנתי-חד אליסון מצוי

 תבתו שיח-בן אלמוות הכסף
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח אלת המסטיק

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד אספסת ב.מ

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד אספסת גלגלית

 תיכוני-ים בתות שנתי-חד אספסת החבית

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים ותבת שנתי-חד אספסת הכתרים

 בתות שנתי-חד אספסת מצויה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד אספסת מקומטת

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד אספסת עדשתית

 מדבר ערבות, ת הספר,בתו תיכוני,-ים בתות שנתי-חד אספסת קטועה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד אספסת קטנה

 בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח, מטפס אספרג החורש

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד אפון מצוי

כנפות -ארבע
 מצויות

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד

כנפות -ארבע
 הובותצ

 תיכוני-ים בתות שנתי-חד

 אשבל מופסק
-עשבוני רב

 שנתי
 תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים

 החרמון תיכוני,-ים בתות שנתי-חד אשבל מעורק

-אשחר ארץ
 ישראלי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח אשחר מנוקד

-רץבולבסן א
 ישראלי

 החרמון תיכוני,-ים של הרים גבוהיםכרקוציות בתות  גיאופיט

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד בוצין מזרחי

 בוצין מפורץ
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות שנתי-חד אנפין-חיטה רב-בן
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, בות,ער הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חיטה ביצני-בן

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות גיאופיט חצב סתווני-בן

 החרמון תיכוני,-ים בתות גיאופיט סחלב צריפי-בן

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד קוצן מאפיר-בן

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד מצוי שעורה-בן
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד בקבוקון מקומט
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-בקיה ארץ
 ישראלית

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד

 החרמון מדבר, פר,בתות הס תיכוני,-ים בתות שנתי-חד בקיית הכלאיים

 בתות שנתי-חד בקיה מצויה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שיחים-בתות, ערבות שנתי-חד בקיה תרבותית
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים שטחים מעובדים שנתי-חד גביע חלק-בר

 וניתיכ-ים בתות שנתי-חד גביע קוצני-בר

 שנתי-חד דורבן אשון-בר
-ערבות בתות, תיכוני,-חורש ויער ים

 שיחים
 תיכוני-ים

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח/עץ זית בינוני-בר

-עשנן ארץ-בר
 ישראלי

-חד
 מטפס שנתי,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים

 בתות שנתי-חד ברומית אזמלנית
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות שנתי-חד ברומית המטאטא
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד שועל-ברומית זנב

 בתות שנתי-חד ברומית יפנית
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר שיחים,-ערבות ,בתות שנתי-חד ברומית מאוגדת
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ברומית סורית
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד ברומית ספרדית

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד ברומית עקרה

   נטוע עץ וניברוש אריז

 ברזילון ענף
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות הספר תיכוני,-ים בתות

 מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד ברקן סורי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 חלמית שרועה-בת
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות הספר תיכוני,-ים בתות

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים לעים קשיםמחשופים של ס בתות, שנתי-חד גביעול אשון

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גד השדה

 שנתי-חד גדילן מצוי
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גודיניה שבירה

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות ישנת-חד גזר מצוי

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-דו גזר קיפח

 בתות שנתי-חד גזיר דקיק
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גזיר המפרקים

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות תישנ-חד גזיר מזיק

 בתות שנתי-חד גזיר צר עלים
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן גלונית הסלעים

 תיכוני-ים בתות שיח-בן געדה כרתית

 תות הספרב תיכוני,-ים בתות שיח-בן געדה מפושקת

 בתות שיח-בן געדה מצויה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גרגרנית בירותית

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גרגרנית הטבעת

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גרגרנית מצויה

 מדבר ערבות, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גרניון הארגמן

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גרניון עגול
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 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד גרניון רך

 החרמון תיכוני,-ים בתות גיאופיט דבורנית גדלה

 החרמון תיכוני,-ים בתות גיאופיט דבורנית הקטיפה

 החרמון תיכוני,-ים בתות גיאופיט נאה דבורנית

 בתות שנתי-חד דבקה דקיקה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד דבקה מפושקת

 בתות שנתי-חד דבקת החומות
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, יכוני,ת-ים בתות שנתי-חד דבקנית הפרקים

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד דבקת יהודה

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד דבקת ירושלים

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד דגנין מצוי

 דודא רפואי
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות הספר ,תיכוני-ים בתות

 דורבנית התבור
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים בתות,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד פרית תמימה-דו

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד קרניים כרמלי-דל

 נחש מצויה-דלעת
-עשבוני רב
 פסשנתי, מט

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים

המכבים -דם
 האדום

-עשבוני רב
 שנתי

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד פרי-דמומית קטנת

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתי גידול לחים שנתי-חד זנב קשתני-דק

 בתות שנתי-חד ויהדרדית מצ
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד דרדר מצוי

 תיכוני-ים בתות שנתי-חד היפוכריס נדיר

 הרדופנין הציצית
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד ולריינית עטורה

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד ולריינית קטועה

 בתות שנתי-חד ולריינית משולחפת
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים בתות שנתי-חד ורוניקת השדה

 שנתי-חד ורוניקה לבנה
-בתי בתות, תיכוני,-חורש ויער ים
 מופרים-גידול מופרעים

 תיכוני-ים

 תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן זוטה לבנה

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן זוטה מעורקת

 בתות הספר תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן זוטה צפופה

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד ןזון אשו
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני, לרוב נטוע-חורש ויער ים עץ זית אירופי

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח, מטפס זלזלת הקנוקנות

 החרמון מדבר, ות הספר,בת תיכוני,-ים בתות גיאופיט זמזומית מצויה

 בתות שנתי-חד עקרב שיכני-זנב
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד שועל מצוי-זנב

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד זעזועית גדולה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד זעזועית קטנה

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד פרי-זערורית קטנת

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד זעריר כוכבני

 בתות שנתי-חד סב מצוי-זקן
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
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 תיש ארוך-זקן
-עשבוני רב

 נתיש
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 זקניים משובלים
-עשבוני רב

 שנתי
 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 זקנן שעיר
-עשבוני רב

 שנתי
 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים בתות,

 שנתי-חד חבלבל גלוני
גידול -בתי שטחים מעובדים,

 מופרים-מופרעים
 כוניתי-ים

 חבלבל השיח
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות הספר תיכוני,-ים בתות

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד חבלבל סורי

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חבלבל סיצילי

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חבלבל עדין

 עים קשיםמחשופים של סל שנתי-חד חגווית שעירה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שפה מצוי-חד
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-צומח עשבוני ים שנתי-חד חוח עקוד
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 חוחן הקנרס
-עשבוני רב

 שנתי
נטים, קרקעות עשירות בנוטריי

 רודרליים
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חופניים מצויים

 בתות שנתי-חד חורשף השבכה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר ערבות, בתות הספר, מדבר שיחים,-ערבות שיח-בן חורשף מצוייץ

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תבתו שנתי-חד חטוטרן מצוי

 חטמית זיפנית
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות הספר תיכוני,-ים בתות

 בתות הספר תיכוני,-ים שטחים מעובדים שנתי-חד חלבלוב ב.מ

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חלבלוב מגלי

 בתות שנתי-חד חלבלוב מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים בתות שנתי-חד חלבלוב מקרין

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חלבלוב מרושת

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חלבלוב משונשן

 החרמון תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חלבלוב סמור

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד צר עלים-חלבלוב 

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד ננסיתחלוקה 

 שנתי-חד חלמית מצויה
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

-חלמית קטנת
 פרחים

 שנתי-חד
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

-חסה כחולת
 פרחים

-י רבעשבונ
 שנתי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 שנתי-חד חסת המצפן
-גידול מופרעים-בתי

קרקעות עשירות  מופרים,
  בנוטריינטים,

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות שנתי-חד חפורית מוזרה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-םי בתות שנתי-חד חפורית מצויה

 מדבר שיחים,-ערבות שנתי-חד חפורית קטנה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות גיאופיט חצב מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חרדל השדה
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 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-ויער ים חורש עץ חרוב מצוי

 חרחבינה חרמשית
-עשבוני רב

 שנתי
 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים

 חרחבינה מגובבת
-עשבוני רב

 שנתי

מחשופים של סלעים  בתות,
של הרים  כרקוציותבתות  קשים,
 גבוהים

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ילהחרחבינה מכח
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מחשופים של סלעים קשים גיאופיט טבורית נטויה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד טופח מצוי

 טמוס מזרחי
גיאופיט, 
 מטפס

 החרמון וני,תיכ-ים תיכוני-חורש ויער ים

 טמוס מצוי
גיאופיט, 
 מטפס

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים

 טרשנית שרועה
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 יבלית מצויה
-עשבוני רב

 שנתי
 מדבר שיחים,-ערבות בתות,

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד יםילקוט הרוע

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח, מטפס יערה איטלקית

 שטחים מעובדים בתי גידול לחים, שנתי-חד כוכבית חיוורת
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד ויהכוכבית מצ

 בתות שנתי-חד כוכבן מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד כוכבן נאכל

 בתות שנתי-חד כליינית מצויה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ר יםחורש ויע עץ כליל החורש

 שיחים-ערבות בתות, גיאופיט כלנית מצויה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות שנתי-חד כמנון כרתי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שנתי-חד אווז האשפות-כף
-גידול מופרעים-בתי

קרקעות עשירות  מופרים,
 ודרלייםבנוטריינטים, ר

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מדבר שיחים,-ערבות שנתי-חד כפיות שעירות

 בתות שנתי-חד כרבולת מצויה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד כרבולת קטנה

 החרמון תיכוני,-ים בתות נתיש-חד כרמלית נאה

 כשות ב.מ
-חד

 מטפס, שנתי,
 טפיל

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן כתלה חריפה

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים סלעים מוצלים שנתי-חד כתלית זעירה

-כתמה עבת 
 שורשים

-רב עשבוני
 שנתי

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 החרמון תיכוני,-ים בתות שנתי-חד פרח-כתרון זעיר

 בתות שנתי-חד כתרון עקרבי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ לבנה רפואי

 לוטוס יהודה
-עשבוני רב

 שנתי
 תיכוני-ים בתות תיכוני,-חורש ויער ים

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד לוטוס מצוי
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 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד לוטוס נאכל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שיח-בן לוטם מרווני

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שיח-בן לוטם שעיר

 בתות שיח-בן דביקהלוטמית 
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שיח-בן לוטמית ערבית

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד לועית קטנה

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות גיאופיט ישראלי-לוף ארץ

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות טגיאופי לוף מנומר

 החרמון תיכוני,-ים בתות גיאופיט לופית מצויה

 בתות שנתי-חד לחך בלוטי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות שנתי-חד לחך כרתי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות שנתי-חד לחך מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד לפתית מצויה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-דו כלב כרתית-לשון

 פר מצרית-לשון 
-עשבוני רב

 שנתי
 ערבות חולות

 מוצית קוצנית
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים שיחים, מדבר-בתות, ערבות שנתי-חד מלעניאל מצוי

מלעניאל קצר 
 מלענים

-עשבוני רב
 שנתי

 החרמון תיכוני,-ים בתות

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד מסרק מזרחי

 מדבר כוני,תי-ים בתות שנתי-חד מעוג מנוקד

 החרמון תיכוני,-ים בתות שנתי-חד מעוג אפיל

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים חולות גיאופיט מצילתיים מצויים

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חסידה גדול-מקור

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חסידה גזור-מקור

חסידה -מקור
 תיחלמי

 מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד חסידה מצוי-מקור

חלב -מרבה
 מונפלייני

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד

 בתות שנתי-חד מרגנית השדה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, ,הספר

 בתות שנתי-חד מרווה דגולה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח-בן מרווה משולשת

 מרוות יהודה
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות הספר תיכוני,-ים בתות

 שנתי-חד מרור הגינות
גידול -בתי שטחים מעובדים,

 מופרים-מופרעים
 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד מרקולית מצויה

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד מררית הגליל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד מתנן מצוי

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שיח מתנן שעיר

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מדבר שיחים,-ערבות שנתי-חד ה קההנוניא

 בתות שנתי-חד נוציץ מנוצה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שיחים, מדבר-בתות, ערבות שנתי-חד נוציץ עטוף
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר ערבות, בתות הספר, י,תיכונ-ים בתות שנתי-חד נוצנית כדורית

בתות  תיכוני,-ים בתות גיאופיט נורית אסיה
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 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 נורית הלב
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות הספר תיכוני,-ים בתות

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתי גידול לחים שנתי-חד נורית המלל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד נורית השדה

 שנתי-חד נורית קטנה
צומח  בתות, תיכוני,-חורש ויער ים

 תיכוני-עשבוני ים
 תיכוני-ים

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד נטופית שעירה

 בתות שנתי-חד נימית ממולענת
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
-ניסנית ארץ
 ישראלית

 החרמון בתות הספר, יכוני,ת-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד ניסנית דו קרנית
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ניסנית הבולבוסין
-עשבוני רב

 שנתי
 ערבות תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים

 בתות שנתי-חד ניסנית זיפנית
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ניסנית ירושלמית
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 ניסנית כינורית
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים שיחים-ערבות בתות, גיאופיט נץ חלב הררי

 ערבות ת הספר,בתו תיכוני,-ים שיחים-ערבות בתות, גיאופיט נץ חלב צרפתי

 גיאופיט נרקיס מצוי
מחשופים של  בתי גידול לחים, בתות,

 סלעים קשים
 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

 נשרן הדוחן
-עשבוני רב

 שנתי
 מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות,

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 נשרן מכחיל
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות הספר תיכוני,-ים בתות

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד סביון אביבי

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד סגולית חרמשית

 סולנום שחור
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים בתות גיאופיט סחלב הגליל

 תיכוני-ים בתות גיאופיט סחלב מצויר

 החרמון תיכוני,-ים בתות גיאופיט סחלב קדוש

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות גיאופיט סייפן התבואה

 בתות שנתי-חד סיסן אשון
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 סיסנית הבולבוסין
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים תותב

 בתות שיח-בן סירה קוצנית
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד סלסילה מצויה

 ספלול קטן
-עשבוני רב

 שנתי
 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 סקליגריה חרמונית
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים

 סקליגריה כרתית
-עשבוני רב

 שנתי
 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים

 שנתי-חד סרפד הכדורים
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד עדשה מזרחית

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ ר קוצניעוזר



 

 

101 

 תפוצה בישראל ושכנותיה בית גידול צורת חיים שם המין

 בתות שנתי-חד עולש מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד עוקצר מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד עטיה זעירה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שיחים-ערבות בתות, גיאופיט עירית גדולה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 עכובית הגלגל
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים שיחים-ערבות בתות,

 מדבר ערבות, בתות הספר, כוני,תי-ים מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד עכנאי יהודה

 עלקת ב.מ.
שנתי, -חד

     טפיל

 בתות שנתי-חד עלקת מצרית
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שער-עלקת רכת
שנתי, -חד

 טפיל
 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שנתי-חד עפעפית הקנוקנות

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מדבר בתות, יחש-בן עפעפית מצרית

 עפעפית שרועה
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח-בן עצבונית החורש

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתי גידול לחים בתות, שנתי-חד ערבז דק פרחים

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד עשנן יהודה

 פואה מצויה
שיח, -בן

 מטפס
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שיח-בן פיגמית מצויה

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד ישראלי-פילגון ארץ

 מדבר ערבות, בתות הספר, כוני,תי-ים בתות שנתי-חד פילגון מצוי

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים שיחים-ערבות בתות, שנתי-חד פילגון קפוץ

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד פעמונית כוכבנית

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד פעמונית קטנה

 פעמונית קיפחת
-ני רבעשבו
 שנתי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד פרג אגסי

-פרסה דלת
 תרמילים

 בתות שנתי-חד
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח-בן פרסיון גדול

 תיכוני-ים חשופים של סלעים קשיםמ שיח-בן פרע צמיר

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד פשתה אשונה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד צובא-פשתנית ארם

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד פשתה מצויה

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד פשתה שעירה

 בתות הספר תיכוני,-ים תותב שנתי-חד פשתת המכבד

 תיכוני-ים בתות תיכוני,-חורש ויער ים גיאופיט צבעוני ההרים

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, גיאופיט צהרון מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד צורית בלוטית
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 בתות הספר תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים שיח-בן צורית גבוהה

 ציבורת ההרים
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים בתות שנתי-חד ציפורן חד שנתי

 שיחים-ערבות בתות, שנתי-חד ציפורנית מגוונת
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
חתול -ציפורני
 מצויות

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,
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 שנתי-חד ציפורנית מצרית
גידול -בתי שטחים מעובדים, בתות,

 מופרים-מופרעים
 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מדבר ם,שיחי-ערבות בתות, שנתי-חד ציפורנית מקופחת

-צלבית ארוכת
 שיבולת

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים שנתי-חד צללית אשונה

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים שטחים מעובדים בתות, שנתי-חד שור חרוזה-צלע

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים בתות, שנתי-חד לאייםצללית הכ

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד שור קטנה-צלע

 שיח צלף קוצני
-בתי מחשופים של סלעים קשים,

 מופרים-גידול מופרעים
 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

 מחשופים של סלעים קשים יחש-בן צמרנית הסלעים
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד צנון משתלשל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד קדד זעיר

 קוציץ סורי
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 קוצן קיפח
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון תיכוני,-ים בתות

 בתות שנתי-חד קורטם דק
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד קורטם מכחיל

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד ישראלי-קחוון ארץ

       קחוון ב.מ.

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים תבתו שנתי-חד קחוון הגליל

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד קחוון חברוני

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד קחוון מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות תיכוני,-חורש ויער ים שיח קידה שעירה

 ותמיתקיטה ר
-עשבוני רב

 שנתי
 בתות

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שנתי-חד קייצת מסולסלת
גידול -בתי שטחים מעובדים,

 מופרים-מופרעים
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח, מטפס קיסוסית קוצנית

 קיפודן גיירדו
-ני רבעשבו
 שנתי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 קיפודן מצוי
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 קיצנית כרתית
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

-קיצנית צפופת
 עלים

-עשבוני רב
 שנתי

 מחשופים של סלעים קשים בתות,
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, בות,ער הספר,

 קערורית סגולה
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון מדבר, תיכוני,-ים בתות

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד קצח הציפורן

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד קצח ריסני

 מופרים-גידול מופרעים-בתי שנתי-חד קרדה מכסיפה
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד קרנונית דביקה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתי גידול לחים שנתי-חד קרנונית מדוקרנת

 קרקפן צהוב
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון תיכוני,-ים בתות

 רב פרי מצוי
-עשבוני רב

 שנתי
 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות תיכוני,-חורש ויער ים ופיטגיא רקפת מצויה
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 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח-בן שבטן לבן

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד שברק משונץ

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד שברק נטוי

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מדבר שיחים,-ערבות שנתי-חד שברק סיצילי

 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד פרח-שברק קצר

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מדבר שיחים,-ערבות גיאופיט שום ב.מ

 שיחים-ערבות בתות, גיאופיט שום האבקנים
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ת,ערבו הספר,

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים גיאופיט שום משולש

 בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים גיאופיט שום שעיר

 בתות שנתי-חד שופרית כרתית
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות הספר,בתות  תיכוני,-ים חולות גיאופיט שום קצר

שועל -שיבולת
 מתפרקת

 בתות שנתי-חד
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

שועל -שיבולת
 נפוצה

 בתות שנתי-חד
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שלוחית קירחת
-עשבוני רב

 שנתי
מחשופים של סלעים  שיחים,-ערבות
 קשים

 ברמד ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, שנתי-חד שלמון יפואי

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד שמשון מצוי
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד שמשון שעיר

 שנתי-חד שעורת העכבר
קרקעות עשירות  בתות,

 בנוטריינטים, רודרליים
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שעורת הבולבוסין
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 בתות שנתי-חד שעורת התבור
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 ערבות תות הספר,ב תיכוני,-ים בתות שנתי-חד שעלב מצוי

 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד שעלב ריסני

 מדבר שיחים,-ערבות בתות, שנתי-חד שערור שעיר
בתות  תיכוני,-ים

 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 מדבר בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד שפרירה קשקשנית

 וןהחרמ תיכוני,-ים בתות גיאופיט שפתן מצוי

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים עץ שקד מצוי

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-חורש ויער ים שיח שרביטן מצוי

 שרכרך הסלעים
-עשבוני רב

 שנתי
 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים מחשופים של סלעים קשים

 שרכרך ריחני
-עשבוני רב

 שנתי
 מחשופים של סלעים קשים

בתות  תיכוני,-ים
 החרמון מדבר, ערבות, הספר,

 שרעול שעיר
-עשבוני רב

 שנתי
 החרמון מדבר, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות

 תיכוני-ים בתות שנתי-חד ששית מצויה

-תגית ארץ
 ישראלית

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד

 ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תגית מצויה

 שנתי-חד תולענית דוקרנית
גידול -בתי בתי גידול לחים,

 מופרים-מופרעים
 החרמון תיכוני,-ים

 מלען מצוי-תלת
-עשבוני רב

 שנתי
מחשופים של  מדבר, שיחים,-ערבות

 סלעים קשים
 מדבר ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים

 תיכוני-ים בתות שנתי-חד תלתן אלמוות

 החרמון וני,תיכ-ים בתות שנתי-חד תלתן בואסיה

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן דוקרני

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן הארגמן
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 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן הכדורים

 בתות הספר תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן הכפתורים

 תיכוני-ים תבתו שנתי-חד תלתן הקצף

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן חקלאי

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן כוכבני

 החרמון ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן לביד

 החרמון תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן מאדים

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-םי בתות שנתי-חד תלתן צמיר

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן קיפודני

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן קלוז

 החרמון בתות הספר, תיכוני,-ים בתות שנתי-חד תלתן תריסני

 תיכוני-ים בתות שנתי-חד תמריר בינוני
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 ים במפת המינים הנדיריםפירוט האתר  - 3נספח 
 שכיחות שם עברי מקור הנתונים מספר אתר

 R אחילוף הגליל אטלס מינים נדירים 1

 R אחילוף הגליל אטלס מינים נדירים 2

 R אירוס הסרגל אטלס מינים נדירים 3

 R אירוס הסרגל הספר האדום 4

 R אירוס הסרגל הספר האדום 5

 R אירוס הסרגל הספר האדום 6

 RR אלקנת הגליל רט"ג -יבר פקח סי 7

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  8

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  9

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  10

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  11

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  12

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  13

 RR אלקנת הגליל רט"ג -ח סייבר פק 14

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  15

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  16

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  17

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  18

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  19

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  20

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  21

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  22

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  23

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  24

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  25

 RR אלקנת הגליל רט"ג -סייבר פקח  26

 RP אספסת הגליל רט"ג -סייבר פקח  27

 RP אספסת הגליל רט"ג -סייבר פקח  28

 RR אשמר קוצני אטלס מינים נדירים 29

 RR אשמר קוצני רט"ג -סייבר פקח  30

 RR אשמר קוצני רט"ג -סייבר פקח  31

 RP בוציץ סוככני מאגר תצפיות רט"ג 32

 RP דבורנית כחלחלה אטלס מינים נדירים 33

 RR דבקה זנובה רט"ג -סייבר פקח  34

 RR בקה זנובהד רט"ג -סייבר פקח  35

 RR דבקה זנובה רט"ג -סייבר פקח  36

 RR דבקה זנובה רט"ג -סקר מינים נדירים  37

 R דורבנית התבור אטלס מינים נדירים 38

 RR זמזומית ארוכה אטלס מינים נדירים 39

 RP זמזומית מפושקת אטלס מינים נדירים 40

 RP חטמית מאוצבעת רט"ג -סקר מינים נדירים  41

 R חספסנית השדה אטלס מינים נדירים 42
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 שכיחות שם עברי מקור הנתונים מספר אתר

 RP לוענית יריחו אטלס מינים נדירים 43

 RP לוענית יריחו רט"ג -סקר מינים נדירים  44

 RP לוענית יריחו רט"ג -סייבר פקח  45

 RP לוענית יריחו הספר האדום 46

 RP לוענית יריחו הספר האדום 47

 RR לשישית מקומטת רט"ג -סייבר פקח  48

 RR מיאגרון אזון אטלס מינים נדירים 49

 RR מיאגרון אזון רט"ג -סקר מינים נדירים  50

 RR מיאגרון אזון הספר האדום 51

 RR מיאגרון אזון הספר האדום 52

 RR מעוג קיפח אטלס מינים נדירים 53

 RR מעוג קיפח הספר האדום 54

 RR חלב חום-נץ מאגר תצפיות רט"ג 55

 R\F חלב חום/צרפתי-נץ רט"ג -ים סקר מינים נדיר 56

 RP סחלב איטלקי אטלס מינים נדירים 57

 RP סחלב איטלקי מאגר תצפיות רט"ג 58

 RP סחלב מצויר אטלס מינים נדירים 59

 RP סחלב מצויר אטלס מינים נדירים 60

 RP סחלב מצויר הספר האדום 61

 RP סחלב מצויר הספר האדום 62

 RP וירסחלב מצ הספר האדום 63

 RP סחלב מצויר הספר האדום 64

 RP סחלב מצויר הספר האדום 65

 RP סחלב מצויר הספר האדום 66

 RR סקליגריה חרמונית אטלס מינים נדירים 67

 RP רימונית הלוטם אטלס מינים נדירים 68

 R שום הגלגל אטלס מינים נדירים 69

 R שום הגלגל רט"ג -סייבר פקח  70

 R שום הגלגל רט"ג -סייבר פקח  71

 R שום הגלגל הספר האדום 72

 R שום הגלגל הספר האדום 73

 R שום הגלגל הספר האדום 74

 RR שיפון ההרים מאגר תצפיות רט"ג 75

 RP שלמון סורי מאגר תצפיות רט"ג 76

 RP שלמון סורי רט"ג -סקר מינים נדירים  77

 R היפורכיס נדיר 2015סקר תרען מכון דשא  78

 R ורוניקת השדה 2015סקר תרען מכון דשא  79

 R עטייה זעירה 2015סקר תרען מכון דשא  80

 F חרחבינה חרמשית 2015סקר תרען מכון דשא  81

 R עטייה זעירה 2015סקר תרען מכון דשא  82

 R עטייה זעירה 2015סקר תרען מכון דשא  83

 R עטייה זעירה 2015סקר תרען מכון דשא  84

 R היפוכריס נדיר 2015ר תרען מכון דשא סק 85

 F חרחבינה חרמשית 2015סקר תרען מכון דשא  86
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 R עטייה זעירה 2015סקר תרען מכון דשא  87

 R ורוניקת השדה 2015סקר תרען מכון דשא  88

 R נטופית שעירה 2015סקר תרען מכון דשא  89

 F חרחבינה חרמשית 2015סקר תרען מכון דשא  90

 R סחלב קדוש 2015ר תרען מכון דשא סק 91

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  92

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  93

 R היפוכריס נדיר 2015סקר תרען מכון דשא  94

 F חרחבינה חרמשית 2015סקר תרען מכון דשא  95

 R נטופית שעירה 2015סקר תרען מכון דשא  96

 R דבורנית נאה 2015ן דשא סקר תרען מכו 97

 F דבורנית גדולה 2015סקר תרען מכון דשא  98

 RP סחלב מצויר 2015סקר תרען מכון דשא  99

 RP סחלב מצויר 2015סקר תרען מכון דשא  100

 F חרחבינה חרמשית 2015סקר תרען מכון דשא  101

 R עטייה זעירה 2015סקר תרען מכון דשא  102

 R סחלב קדוש 2015דשא  סקר תרען מכון 103

 F חרחבינה חרמשית 2015סקר תרען מכון דשא  104

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  105

 R דבורנית נאה 2015סקר תרען מכון דשא  106

 R דבורנית נאה 2015סקר תרען מכון דשא  107

 F דבורנית גדולה 2015סקר תרען מכון דשא  108

 R דבורנית הקטיפה 2015א סקר תרען מכון דש 109

 RP כנפות צהובות-ארבע 2015סקר תרען מכון דשא  110

 R שום הגלגל 2015סקר תרען מכון דשא  111

 R גודיניה שבירה 2015סקר תרען מכון דשא  112

 R עפעפית הקנוקנות 2015סקר תרען מכון דשא  113

 F שרכרך הסלעים 2015סקר תרען מכון דשא  114

 R גד השדה 2015רען מכון דשא סקר ת 115

 F שרכרך הסלעים 2015סקר תרען מכון דשא  116

 R היפוכריס נדיר 2015סקר תרען מכון דשא  117

 RP שנתי-ציפורן חד 2015סקר תרען מכון דשא  118

 R נטופית שעירה 2015סקר תרען מכון דשא  119

 R עפעפית הקנוקנות 2015סקר תרען מכון דשא  120

 R עפעפית הקנוקנות 2015קר תרען מכון דשא ס 121

 R גודיניה שבירה 2015סקר תרען מכון דשא  122

 F אגס סורי 2015סקר תרען מכון דשא  123

 R נטופית שעירה 2015סקר תרען מכון דשא  124

 R דורבנית התבור 2015סקר תרען מכון דשא  125

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  126

 R נטופית שעירה 2015קר תרען מכון דשא ס 127

 RR תמריר בינוני 2015סקר תרען מכון דשא  128

 R גודיניה שבירה 2015סקר תרען מכון דשא  129

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  130
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 R גודיניה שבירה 2015סקר תרען מכון דשא  131

 R היפוכריס נדיר 2015סקר תרען מכון דשא  132

 R נורית הלב 2015סקר תרען מכון דשא  133

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  134

 R עפעפית הקנוקנות 2015סקר תרען מכון דשא  135

 F סחלב צריפי-בן 2015סקר תרען מכון דשא  136

 R נטופית שעירה 2015סקר תרען מכון דשא  137

 R נטופית שעירה 2015סקר תרען מכון דשא  138

 R גד השדה 2015סקר תרען מכון דשא  139

 R נטופית שעירה 2015סקר תרען מכון דשא  140

 RR תמריר בינוני 2015סקר תרען מכון דשא  141

 R עפעפית הקנוקנות 2015סקר תרען מכון דשא  142

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  143

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  144

 RR תמריר בינוני 2015תרען מכון דשא  סקר 145

 R עפעפית הקנוקנות 2015סקר תרען מכון דשא  146

 F חיטת הבר 2015סקר תרען מכון דשא  147

 R עפעפית הקנוקנות 2015סקר תרען מכון דשא  148

 RR תמריר בינוני 2015סקר תרען מכון דשא  149

 F יקינטון מזרחי 2015סקר תרען מכון דשא  150

 F יקינטון מזרחי 2015סקר תרען מכון דשא  151

 R גד השדה 2015סקר תרען מכון דשא  152

 F לוליינית מעובה 2015סקר תרען מכון דשא  153

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  154

 R גודיניה שבירה 2015סקר תרען מכון דשא  155

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  156

 RR סקליגריה חרמונית 2015קר תרען מכון דשא ס 157

 RR סקליגריה חרמונית 2015סקר תרען מכון דשא  158

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  159

 R נטופית שעירה 2015סקר תרען מכון דשא  160

 R עפעפית הקנוקנות 2015סקר תרען מכון דשא  161

 R נדירהיפוכריס  2015סקר תרען מכון דשא  162

 R שום הכרמל 2015סקר תרען מכון דשא  163

 RR שער-עלקת רכת 2015סקר תרען מכון דשא  164

 R סחלב קדוש 2015סקר תרען מכון דשא  165

 R עטייה זעירה 2015סקר תרען מכון דשא  166

 F חרחבינה חרמשית 2015סקר תרען מכון דשא  167

 F אגס סורי 2015סקר תרען מכון דשא  168

 R שום הכרמל 2015סקר תרען מכון דשא  169

 R ציפורנית מצוירת 2015סקר תרען מכון דשא  170

 F כתנן שרוע 2015סקר תרען מכון דשא  171

 F כתנן שרוע 2015סקר תרען מכון דשא  172

 R עפעפית הקנוקנות 2015סקר תרען מכון דשא  173

 C תלתן המגן 2015סקר תרען מכון דשא  174
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 F כתנן שרוע 2015סקר תרען מכון דשא  175

 F תלתן מאדים 2015סקר תרען מכון דשא  176

 F אשבל מופסק 2015סקר תרען מכון דשא  177

 F אשבל מופסק 2015סקר תרען מכון דשא  178

 2015סקר תרען מכון דשא  179
 F ברומית סורית

 F כלך מרוקני 2015סקר תרען מכון דשא  180

 F ברומית סורית 2015ן מכון דשא סקר תרע 181

 F כתרון כרתי 2015סקר תרען מכון דשא  182

 F דורבן אשון-בר 2015סקר תרען מכון דשא  183

 RP שנתי-ציפורן חד 2015סקר תרען מכון דשא  184

 RP שנתי-ציפורן חד 2015סקר תרען מכון דשא  185

 R היפוכריס נדיר 2015סקר תרען מכון דשא  186

 R היפוכריס נדיר 2015סקר תרען מכון דשא  187

 RP שנתי-ציפורן חד 2015סקר תרען מכון דשא  188
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