
מורדות כנרת - יבנאל
סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף ומורשת האדם 

איתן רומם, ד"ר דבורה שיצר, יהל פורת, 
דובי בנימיני ואורי רמון

דצמבר 2012כסלו תשע״ג •

אל
בנ

 י
- 

ת
נר

 כ
ת

דו
ור

מ
ם

אד
ה

ת 
ש

ור
מ

ף ו
נו

ע, 
טב

בי 
א

ש
מ

ל 
ש

ה 
רכ

הע
ח ו

תו
ני

ר, 
ק

ס
א
ש״

 ד
ון

מכ

מכון דש״א-דמותה של ארץ



   יבנאל יבנאל--סקר מורדות כנרת סקר מורדות כנרת 
  נוף ומורשת האדם, ניתוח והערכה של משאבי טבע, סקר

 

  איתן רומם ואורי רמון :עריכה

 דבורה שיצר ואיתן רומם ר"ד :צומחהסקר 

 יהל פורת :הזוחליםסקר 

  דובי בנימיני:סקר הפרפרים

 איתן רומם ויהל פורת,  אורי רמון:פרק נופי

  איתן רומם:דםפרק מאפייני האזור ופרק תרבות הא

 דיקלה זיידמן ואיתן רומם, נזרי גיא :מפות והפקת גיאוגרפי נתונים בסיס ועיבוד ניהול

 שגיא יואב :הנחייה

 
 א"מכון דש

 .66186 מיקוד, אביב תל 2 הנגב' רח: כתובת

 03-6388700: טלפון

 il.org.deshe@deshe: ל"דוא

 il.org.deshe.www: א"שד אתר
 

 :תודות

יצחקי גל , יוסי ביידץ, מושון גבאי, זהבה חכם גבאי,  צבי גלר"ד, תודה מיוחדת לזלמן וינוגרדוב

על הפגישות עימם ועל עזרתם והערותיהם המועילות בהקשר לסקר בכלל ולפרק , ועמית מנדלסון

 גם - על מתן מידע וחומר עזר -תודה .   ולמימי רון על העזרה בפרק הצומח, טתרבות האדם בפר

, ארז משה, ולדימיר בזברחי, רויטל אביב, יוסף סטפנסקי,  עוזי לייבנרר"ד,  לינדה ויטאקרר"לד

עאדל גנאיים ורבקה , אורי בן ציוני, גלעד צינמון, בוטרוס חנא, גלעד בן צבי, חיים אלבז

 .מיקי לדל ואיריס האן, מאכסניית פוריה

עוזי , שלי בן ישי, גיל עצמון: תודה גם לכל המשתתפים בסיורים ובדיונים הקשורים לסקר

,  עמית דולבר"ד,  דידי קפלןר"ד, ל"כליל אדר וניר הר מקק, יוליה אולשנסקי, נדב שטרן, אליהו

 ר"ד, רד החקלאותבני יעקובי ממש, רן מולכו מרשות ניקוז כנרת, ג"יפתח סיני ואלון לוי מרט

 יועץ -בועז גרשון , אדריכלים דסמונד קפלן ואיציק אבולעפיה,  יועצת אקולוגית-נאווה סבר 

יהודה מרמור מיבנאל ועופר חקלאי , איציק אברבנל ממועצה אזורית גליל תחתון, תיירות

 .יוחנן דרום ואורית סקוטלסקי מהחברה להגנת הטבע, ממושב ארבל

 .הם על אחריות העורכים בלבד, באם ימצאו, אי דיוק או השמטה, כל טעות,    עם זאת
 

צילומים בשאר חלקי .  דובי בנימיני-פרק הפרפרים ,  יהל פורת-פרק הזוחלים : צילומים בחוברת

 .דבורה שיצר ואורי רמוןר "ד,  איתן רומם-) אם לא צוין שם הצלם(החוברת 
. במרכז קיבוץ אלומות. חזיתהמושבה יבנאל נראית ב. חלק מבקעת יבנאל: תמונת השער

עמק הירדן , הכנרת, ברקע הגולן. מימין קניון נחל יבנאל. משמאל כפר עבודה ופוריה עילית
 .איתן רומם: צילום. והגלעד

 השטחים על לשמירה וכלים למדיניות המלצות בגיבוש עוסק) ארץ של דמותה (א"דש מכון

, עיון וימי סדנאות קיום, מגזרי ובין מקצועי חשיבה צוות באמצעות וערכיהם הפתוחים

 .הפתוחים בשטחים ותרבות נוף, טבע משאבי של הערכה סקרי ועריכת יישומי רמחק עבודות



 

 

4

  תוכן 

  

  6  ...........................................רשימת מפות........................................................................   

  7  .................................................................................................................................מבוא

  7  .....................................................גבולות אזור הסקר.....................................................   

  7  .............האזור............................................................................................ רקע כללי על   

  9  .......................................................מפת התמצאות........................................................   

  10  ...................................................................................................................שיטת העבודה

  11  ...............................................תיאור שיטת העבודה כמרשם זרימה..................................   

  12  ..................................................................................................................מאפייני  האזור

  12  .....................................................מאפיינים אקלימיים...................................................   

  14  מאפיינים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים.............................................................................   

  18  ...................................................מפה גיאולוגית.............................................................   

  19  מאפיינים הידרולוגיים.....................................................................................................   

  20  .......................................................מאפייני קרקעות......................................................   

  22  ...............................................................................................מקורות לפרק המאפיינים..   

  23  ................................................................................................מפת חבורות הקרקע........   

  24  יחידות הנוף..........................................................................................................

  24  ..........................איפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף.................. -שיטת עבודה    

  25  תיאור יחידות הנוף..........................................................................................................   

  25  ......................בקעת יבנאל.................................................................................... .1

  30  מורדות כנרת......................................................................................................... .2

  34  ........קניון נחל יבנאל............................................................................................. .3

  35  עובידיה................................................................................................................. .4

  37  אלות..................................................................................................... –מנחמיה  .5

  42  .................................................................................יחידות הנוף- מפת יחידות ותת   

  43  תרבות האדם.........................................................................................................

  43  ....................................................................................................................רקע כללי....   

  43  ...............................................................התיישבותיים.................... -קשרים גיאוגרפיים    

  45  פי תקופות..........................................................................................סקירה היסטורית ל   

  66  פירוט על מספר אתרים מרכזיים  .....................................................................................   

  76  .........................................................................................ארכיאולוגיים.... אתרים טבלת   

  81  טבלת אתרים שאינם ארכיאולוגיים..................................................................................   

  87  .....................................................................................מפת אתרים...............................   

  88  .............................................................................................מקורות לפרק תרבות האדם   

  91  ..........................................................................ערכיות נופית...............................

  91  שיטת עבודה...................................................................................................................   

  91  ..................................................................................מדדי ערכיות נופית........................   

  92  ..ממצאים (מפת ערכיות נופית)..........................................................................................   

  93  ..................................................................................מפת ערכיות נופית.........................   

    



 

 

5

  94  .צומח................................................................................................... - ערכי טבע 

  94  ..............................................................................................רקע כללי על הצומח באזור.   

  98  שיטות עבודה ................................................................................ - איפיון ומיפוי הצומח    

  99  ...............................................................מפת שיטות דיגום יחידות הצומח.......................   

 101  טבלת שיוך טיפוסי הצומח לתצורות..................................................................................   

 102  ........................................................מפת תצורות הצומח................................................   

 103  .טבלת טיפוסי צומח........................................................................................................   

 119  ................................................)......................תמפת טיפוסי צומח ותכסית (שלושה גיליונו   

 122  ......................................ואתרים בוטניים............ מיני צומח אדומים ונדירים באזור הסקר   

 127  ...............מפת מיני צומח נדירים ואדומים ואתרים בוטניים...............................................   

 128  סקר זוחלים באזור .................................................................................................

128  ..חיים כאינדיקטורים לערכיות אקולוגית של שטחים פתוחים....................-זוחלים ודו: רקע   

128  .............................................................................................................שיטות הסקר.....   

128  ...........................................................................................  ....יחידות השטח הנסקרות....   

 132  .................................................................................................................  ......תוצאות...   

 139  ...............................................................................................................דיון והמלצות...   

 142  ...........................................מפת מקומות דיגום פרפרים וזוחלים על רקע תצורות צומח......   

 143  סקר פרפרים באזור ................................................................................................

 143  .........................................................................................................שיטות עבודה ........   

 143  .....ממצאים....................................................................................................................   

 147  ...הממצאים..........................................................................................................ניתוח    

 149  ........................................שנדגמו מהביוטופים אחד לכל והמלצות הערות, הממצאים פירוט   

 161  .....................................................................................................סיכום.......................   

 163  תצפיות בצבאים.....................................................................................................

 164  .............................................................................................מפת תצפיות בצבאים.........   

 165  .ערכיות משאבי טבע (לפי ערכיות הצומח)....................................................................

 165  ...................................................................................................אומדן ערכיות הצומח...   

 165  .השפעת הממצאים מסקרי הזוחלים והפרפרים על הערכיות................................................   

 166  ............................................תיאור הממצאים (מפת ערכיות צומח)...................................   

 167  מפת ערכיות צומח...........................................................................................................   

 168  .......................................מפות משולבות...............................................................

 168  ..מפת ערכיות צומח ונוף................................................................. - 1רקע למפה משולבת    

 168  ...............צומח ונוף).................................................... -  1תיאור הממצאים (מפה משולבת    

 169  .מפת ערכיות משולבת טבע ונוף.........................................................................................   

 170  ..רצף שטחים פתוחים.............................................................................................

 170  .שיטת הערכה.................................................................................................................   

 172  ....מפת רצף שטחים פתוחים.............................................................................................   

 173  ממצאים (מפת רצף שטחים פתוחים).................................................................................   

 174  מפת רצף שטחים פתוחים על רקע מפת מסדרונות אקולוגיים ארצית....................................   

  
 



 

 

6

 175.........................................נוף ורצף שטחים פתוחים, ערכיות טבע - 2רקע למפה משולבת 

 175....על רקע ערכיות משולבת צומח ונוף קטגוריות רצף שטחים פתוחים - 2תיאור מפה משולבת    

 177 ...............................על רקע ערכיות משולבת צומח ונוף קטגוריות רצף שטחים פתוחיםמפת    

 178................................................................וכחות מינים פולשנייםתיאור מפת מפגעים ונ

 179 ...............................................................................  מפת מפגעים ונוכחות מינים פולשניים 

 180.................................................................סיכום הממצאים והמלצות ראשוניות: נספח

 183 .......................................................................רשימת מיני הצמחים שנרשמו בסקר: נספח   

 193..................................................................................................................נוספיםמקורות 

 
 
 
 
 
 

 רשימת מפות

 
 

'עמ :  המפה

 9......................................................................................מפת התמצאות .1

 18.......................................................................................מפת גיאולוגיה .2

 23 ..............................................................................מפת חבורות הקרקע .3

 42..........................................................מפת יחידות הנוף ותת יחידות הנוף .4

 87 ..........................................................................................מפת אתרים .5

 93 .................................................................................מפת ערכיות נופית .6

 99............................................................מפת שיטות דיגום יחידות הצומח .7

102 .................................................................................מפת תצורות צומח .8

119....................................................) . גליונות3 (ותכסיתמפת טיפוסי צומח  .9

127 ........................................................מפת מינים נדירים ואתרים בוטניים .10

142 .......................מפת מקומות דיגום פרפרים וזוחלים על רקע תצורות צומח .11

164............................................................................ פיות בצבאיםמפת תצ .12

167 .................................................................................מפת ערכיות צומח .13

169 ...............................................................מפת ערכיות משולבת טבע ונוף .14

172 ......................................................................מפת רצף שטחים פתוחים .15

174 ..........מפת רצף שטחים פתוחים על רקע מפת מסדרונות אקולוגיים ארצית .16

177 .....מח ונוףעל רקע ערכיות משולבת צו קטגוריות רצף שטחים פתוחיםמפת  .17

179 .....................................................מפת מפגעים ונוכחות מינים פולשניים .18



 

 

7

       מבוא
  

) ועד 2011מחורף תשע"א (תחילת  דש"איבנאל  בוצע ע"י יחידת הסקרים של מכון  -סקר מורדות כנרת 

  ). 2012אביב תשע"ב (

אזור הסקר כולל נופים מרשימים ומגוונים ובהם שטחים טבעיים, מיוערים, חקלאיים ומיושבים, כמו 

גם אתרי מורשת, אתרי טבע ושבילי טיול רבים. מטרת הסקר הייתה לאפיין ולהעריך את מצאי ערכי 

  הטבע , הנוף ומורשת האדם באזור.

שכל של האזור מתוך התחשבות בערכים אלה, וכן ריכוז נתונים אלו והצגתם יכולים לשמש לתכנון מו

  לשמש בסיס לממשק המיועד לשמירתם ולטיפוחם.

  

  

  גבולות אזור הסקר 

גבולות הסקר הנוכחי (ר' מפת התמצאות) נקבעו כך שיכילו את יער שוויץ ויער מנחמיה (יער אשכול), 

, שמורת מצפה אלות את היערות הקיימים והמתוכננים בבקעת יבנאל וכן את שמורת נחל יבנאל

(שהנקודה הנקראת "מצפה אלות" אינה נכללת בה) והגן הלאומי עובידיה. גבולות אלה כוללים את 

בקעת יבנאל ואת המדרונות שבין בקעת יבנאל לבין קרבת הכנרת, אך לא את חופי הכנרת עצמם. 

שה את מרבית רמת החופים מהווים "עולם נפרד" ונסקרו במסגרת סקרים אחרים. תיחום זה כולל למע

  פוריה, שהיא אחת הרמות הבזלתיות של הגליל התחתון המזרחי. 

תחום הסקר מהווה את האזור בו התבצעו מיפוי ואיפיון משאבי הטבע והנוף, ובעקבותיהם תהליך 

הערכה של משאבים אלו. יחד עם זאת, הסקירות הנושאיות השונות בחוברת זו כוללות גם רקע על 

, גיאולוגיים ועוד). אתרי םשתחום הסקר נמצא בזיקה אליו (בהיבטים יישוביי איזור נרחב יותר,

המורשת שבתחומי היישובים (וישנם רבים כאלה באזור הסקר) מהווים חלק חשוב מנוף האזור 

  ומוזכרים בסקירות, אך אינם נכללים בתהליך ההערכה.

) הם שטחים 55%דונם ( 47,768דונם). מתוכם  86,888קמ"ר ( 86.9 הוא הסקר אזור של שטחו

) 7%-דונם (כ 6,030-) שטחי יער נטוע  ו9%דונם ( 7,908) שטחים טבעיים, 29%דונם ( 25,182חקלאיים, 

  בנויים או מפותחים באופן אחר (למשל מחצבה). 

  

  

  רקע כללי על האזור

 לל את : בתחום הסקר נמצא חלק ניכר מאגן הניקוז של נחל יבנאל. חלק זה כונחלים ואגני ניקוז

כשהעיקריים מביניהם הם הנחלים סרגונה, זורעים ושובב  -אגני הניקוז של יובליו ממזרח ומצפון 

ואת החלקים התחתונים של יובליו התלולים המגיעים ממערב (הנחלים עכב, אדמי, שרונה, ימה,  -

לאגן נחל ממזרח ומדרום    נחל יבנאל עצמו מתחבר לירדן הדרומי באזור בית זרע.חרצית ויעלה). 

יבנאל, במורדות המזרחיים של רמת פוריה ("מורדות כנרת"), נמצאת סדרה של אגני ניקוז קצרים 

ותלולים. בין נחלים אלה ניתן למנות, מצפון לדרום, את הנחלים ברוניקה, חמת, מנורים, מנורה, 

לכנרת. סיאה, עוש, יחציאל ושלם. הללו נמצאים מצפון לקניון נחל יבנאל ומתנקזים ישירות 

ג'רם אל הירדן -תינה ואל-דרומה יותר, באזור מנחמיה, מתנקזים ערוצי הנחלים אנין, אום ע'רז, א

 הדרומי.  
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 תחום הסקר גובל בעיר טבריה (כולל חלק קטן מהשטח הבנוי שלה) ונמצאים בו בעיקר ישובים :

הזורעים, יישובי  המושבות יבנאל, מנחמיה וכנרת, מושב –יישובים בעלי אופי חקלאי ו/או כפרי 

פוריה שהם בעלי אופי קהילתי (נווה עובד, פוריה עילית וכפר עבודה),  קיבוץ אלומות וקבוצת 

 כנרת. כמו כן נמצאים בתחום הסקר אזור התעשייה  קדמת גליל ובית החולים פוריה.

 בתחום הסקר נמצא רוב תחום השיפוט של המועצה המקומית יבנאל וחלקים מבחינה מנהלית :

חומי השיפוט של העיר טבריה ושל המועצות האזוריות גליל תחתון, עמק הירדן ועמק מת

 המעיינות.

 גידולי שדה או מטעים. חלק  -: רובו של השטח, בפרט בבקעת יבנאל, הינו שטחים מעובדים צומח

אחר הינו שטחים פתוחים טבעיים או מיוערים. השטחים הטבעיים מכוסים לרוב בצומח עשבוני 

 יות ובשטחים מצומצמים יותר נמצאות בתות של בני שיח או קטעים של יער פתוח טבעי.או בשיח

היערות העיקריים בתחום הסקר נמצאים במורדות המזרחיים והם יער שוויץ, יער ביתניה ויער 

מנחמיה. יערות נוספים נמצאים באזור אכסניית פוריה וממערב לנווה עובד וכן ישנן נטיעות 

נופית  - משלו  תאל. החלק הקניוני של נחל יבנאל הינו אלמנט עם ייחודיוצעירות בבקעת יבנ

מבחינה אקלימית האזור נמצא בחלק וברובו ישנה זרימה במשך כל ימות השנה.  -ואקולוגית 

לאזור האקלים הערבתי. סקירה מקיפה יותר  השחון יותר של אזור האקלים הים תיכוני, בקרבה

(אקלים, גיאולוגיה, הידרולוגיה וקרקעות) נמצאת בפרק על ההיבטים הפיזיים של האזור 

 המאפיינים.

  בתחום הסקר נכללים אתרים ארכיאולוגיים רבים מתקופות שונות  :ומורשת עתיקות, טיול אתרי

החל מאתר עובידיה הפרהיסטורי, דרך אתרים מתקופות הברונזה והברזל (למשל תל ינעם) וכלה  -

זמננו ובעיקר התקופות הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה. באתרים מתקופות קרובות יותר ל

חלק ניכר מהאתרים במורדות הכנרת נמצאים בטבריה הקדומה או בזיקה אליה. הדבר נכון גם 

לשרידי האמה שהובילה מים מנחל יבנאל לטבריה ושכללה בדרכה הסתעפויות, בריכות, טחנות 

חשובים ומרתקים מתחילת ההתיישבות ומתקנים שונים. בתחום הסקר נמצאים גם אתרים 

החלקים הותיקים במושבות יבנאל (ובית גן), מנחמיה וכנרת, חצר כנרת,  -היהודית החדשה 

ביתניה עילית, פוריה הישנה ועוד. חלק מהאתרים שהוזכרו לעיל מטופחים ונגישים בעוד שאחרים 

באזור אתרי טבע ונוף מוזנחים וכמעט נעלמים. פרט לאתרים הקשורים למורשת האדם, ישנם 

רבים: מעיינות, מצפורים ונקודות תצפית וכן אתרים בוטניים ואתרים גיאולוגיים. שבילי טיול 

המיועדים להולכי רגל, רוכבי אופניים, רכב שטח ורכב רגיל מחברים בין רבים מהאתרים. יצוינו 

ר שוויץ, אזור עין כאן שביל ישראל החוצה את האזור, מטבריה ועד שמורת מצפה אלות (דרך יע

פוריה, המושבה כנרת, קטע מחוץ לתחום הסקר והמשך בקניון נחל יבנאל ובנחל יעלה) וכן שביל 

 אופניים סובב כנרת. חניונים, ברובם חניוני קק"ל, נמצאים ביערות ו/או בסמוך לחלק מהאתרים. 

 ות שונים בתוכו : כל יחידות הנוף באזור (ר' בפרק הנופי בהמשך) נצפות היטב ממקומצפותינ

אדמי.  מורדות הכנרת  - ומחוצה לו. בקעת יבנאל וקניון נחל יבנאל נצפים מגבוה מרכס יבנאל 

ואזור מנחמיה נצפים מלמעלה מקו הרכס של רמת פוריה ומאזור מצפה אלות, ומלמטה מחופי 

 הכנרת ומצפון עמק הירדן. 
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     *יטת העבודהש

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

  

  איסוף ואיפיון המצאי -שלב א' 

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

בע"ח שסופקו ע"י רשות הטבע והגנים,  קרקעות, שיפועים), תצלומי אוויר, בסיסי מידע של צומח ו

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

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

וכן סקרי זוחלים ופרפרים) במסגרת עבודת שדה תועדו נתונים על ערכי טבע (מיפוי ורישום של צומח 

  ועל ערכי הנוף באזור. נתונים אלה מוחשבו ומופו.

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

  

 .מפת יחידות הנוף  

 .(אתרי מורשת האדם ואתרי נוף) מפת אתרים  

 .מפת תצורות צומח ומפת טיפוסי צומח ותכסית 

 לים והפרפרים. דו"חות ומפת סקרי הזוח 

 מפת תצפיות צבאים ומפת מפגעים  

  

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

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

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

 .מפת ערכיות נופית  

 מפת ערכיות צומח  

 .מפת רצף שטחים פתוחים 
 

  

  שילוב נתונים והערכות - שלב ג' 

  הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות. תוצרי שלב זה הם:
  

  בשטח הסקר ואת  מפה המשלבת את ערכיות משאבי הטבע –משולבת צומח ונוף מפת ערכיות

  ערכיות דמות הנוף.

 ,משאבי הטבע ערכיות מפה המשלבת את  –נוף ורצף שטחים פתוחים  מפת ערכיות משולבת צומח

 הערכת רצף השטחים הפתוחים. ואתוהנוף 

חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב איפיון המצאי, אך אינם "עומדים מעליו" 

 מבחינת חשיבותם.
  

 ש המלצות ראשוניותוביניתוח הממצאים וג - ' שלב ד
על פי התוצרים מכל השלבים הקודמים, נוסחו מספר המלצות כלליות הקשורות לתכנון ולממשק 

  עתידיים של האזור. המלצות אלה מהוות נספח לסקר.
  

שיטת העבודה פותחה ביחידת הסקרים במכון דש"א (דמותה של ארץ) בהמשך לעבודתו של איתן  *
: "הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון ושימושי קרקע 1988ון משנת גדליז

  בשטחים הפתוחים".
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  תיאור שיטת העבודה כמרש� זרימה: 1איור 

ששלביו אינ� ) משאבי טבע/הערכה נופית והערכת צומח(הערכה ח� עבה מציי� תהלי� 

  . מפורטי� בתרשי�

  

 הזוחלי� מצאי סקריהתייחסות לשילוב מ. מפת ערכיות הצומח מייצגת את ערכיות משאבי הטבע* 
 .והפרפרי�  נמצאת בפרק הד� בערכיות משאבי הטבע

 מידע קיי�  ומידע שנאס! בסקר שדה

אפיו� וסיווג תצורות 
 וטיפוסי צומח ותכסית 

הערכת משקלי 
השפעת בינוי ופיתוח 

  ערכי הרצ!וחישוב

הגדרת יחידות ותת 
 יחידות נו! 

מפת תצורות צומח ומפת 
 טיפוסי צומח ותכסית

  ! שטחי�מפת רצ
  פתוחי�

 * מפת ערכיות צומח   מפת ערכיות נופית 

 מפת ערכיות משולבת צומח ונו! 
 

, צומח:   מפת ערכיות משולבת
 נו! ורצ! שטחי� פתוחי�

 מסקנות ונספח המלצות ראשונית, ממצאי�

אתרי� ומורשת  *פרפרי� 
 

 נו!

הערכת רצ! 
 שטחי� פתוחי�

 פרקי מבוא

  לובי� טבלת שי
בי� ערכיות נופית 
 לערכיות צומח 

 צומח ותכסית

  מפת
 אתרי�

    *זוחלי� 

   טבלת שילובי� בי�
ערכיות צומח ונו! לערכיות 

 רצ! שטחי� פתוחי� 

  מפת 
 יחידות הנו!



 

 

12

            מאפייני האזור
  

  יינים אקלימייםמאפ
אזור הסקר, הכולל חלקים ממזרח הגליל התחתון ומבקעת כנרות, נמצא בחלק היובשני יחסית של 

החבל הים תיכוני בישראל. דרום מזרח הגליל התחתון  נודע בעבר כ"נגב של הגליל". דרום בקעת כנרות 

בקיץ  -של הים התיכון  הסמוך יובשני אף יותר. כבר במזרח הגליל התחתון לא ניכרת השפעתו הממזגת

  הטמפרטורות בו גבוהות והלחות נמוכה. 

הנתונים המוזכרים בפרק זה נלקחו בעיקר מהספר "אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל" 

  ר' רשימת המקורות). -(בגרסתו הישנה ובגרסתו החדשה הנמצאת בהכנה 

  

(ביבנאל), במושב הזורעים, בקבוצת  : הסעיף מתבסס על נתוני תחנות הממוקמות בבית גןמשקעים

כנרת ובקיבוץ לביא (מעט ממערב ומעל צפון איזור הסקר, שהוא גבוה יחסית). לצורך השוואה והשלמת 

התמונה מובאים גם נתוני התחנות מגנוסר (בקעת כנרות מצפון לטבריה) ומתחנת שדה אילן (כמייצגת 

נתוניה של התחנה בשדה אילן דומים למדי את האזור שממערב ומעל למרכז בקעת יבנאל). נראה ש

  לאלו של תחנת לביא.

באופן כללי מתקיימת המגמה האופיינית של ירידה בכמויות המשקעים כלפי מזרח וכלפי דרום. 

הירידה כלפי מזרח, על פני מרחק קצר יחסית, קשורה במקרה זה לירידה בגובה. כמויות המשקעים 

מ"מ  380-מ"מ בתחנות הזורעים ויבנאל ויורדות לכ 420- ) הן כ1980-2010השנתיות הממוצעות (בשנים 

מ"מ. בלביא ובשדה אילן  435 -גשר. בגנוסר הכמות ממוצעת גדולה יותר  -במספר תחנות במרחב כנרת 

מ"מ. במהלך השנים הנ"ל ערכי הקיצון של המשקעים במרחב נעו בין  500- ממוצע הגשמים הוא כ

מ"מ בלביא ובשדה אילן, לבין מקסימום של   300-ל ובבקעת כנרות ומ"מ בבקעת יבנא 220מינימום של 

מ"מ בלביא ובשדה אילן. הערכים  1020-כ-מ"מ בבקעת יבנאל ו 830-960מ"מ בבקעת כנרות,  740

ימי  40-45.    כל תחום הסקר נמצא באזור בו ישנם בממוצע שנתי 1991/92הם מחורף  םהמקסימאליי

ימים בשדה אילן ובלביא (אין נתונים  45-באזור כנרת ול 40-וב יותר למ"מ. המספר קר 1גשם של מעל 

  על משתנה זה מבקעת יבנאל).  

  

: מבוסס על תחנות יבנאל וצמח. נתוני תחנת "תבור" הנמצאת בכדורי מובאים להשוואה. טמפרטורות

שראל. . אזור הסקר ובפרט חלקו שבבקעת כנרות הינו מהחמים בי1995-2009הנתונים הם מהשנים 

- מ"צ ביבנאל ו 34-36המקסימום היומי הממוצע בחודשים החמים במיוחד (יוני עד ספטמבר) עומד על 

מ"צ. בחודשי החורף (דצמבר עד  32.5-34מ"צ בצמח (בתחנת "תבור" הערכים המקבילים הם  36-38

חנת מ"צ בצמח (בת 18.5-20.5-מ"צ ביבנאל ו 17-19פברואר) ערכי המקסימום היומי הממוצע הם 

מ"צ בצמח   20-24מ"צ ביבנאל,  21-24). המינימום היומי הממוצע בחודשים החמים הוא 17-19"תבור" 

  ב"תבור"). 7.5-9מ"צ בצמח ( 8.5-10מ"צ ביבנאל,   9-11ב"תבור") ובחודשי החורף  20-22(
  

נים : מתבסס על נתוני תחנות צמח ו"תבור" (כדורי) משנים שונות. ההנחה היא שנתומשטר הרוחות

  אלה  מייצגים את טווח ההשתנות הנמצא באזור הסקר.   

בבקעת כנרות ובבקע הירדן בכלל המבנה הטופוגרפי גורם לשכיחות גבוהה של רוחות צפוניות ודרומיות 

ברוב שעות היממה. הרוחות הצפוניות בבוקר והדרומיות בלילה קשורות גם למשטר בריזה בין אגם 
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תיכונית (תוך כדי -מסוימת גם בעונות המעבר, צונחת הבריזה היםהכנרת וסביבתו. בקיץ ובמידה 

  התחממותה) בשעות הצהריים ואחה"צ ואז הרוח השלטת היא מערבית. 

בתחנת "תבור" הרוחות השולטות ברוב ימות השנה הן מהגזרה המערבית (צפון מערב, מערב ודרום 

ערכות לחץ עולה לעיתים שכיחותן של מערב). בחורף ובעונות המעבר הן עדיין שולטות, אך בהשפעת מ

  הרוחות המזרחיות.

  

  בטבלה ניתן לראות את כיווני הרוחות השכיחים בעונות השנה השונות במשך היום ובמשך הלילה.
  

  רוחות עיקריות במשך הלילה  רוחות עיקריות במשך היום  עונה

: בבוקר לרוב צפונית עד מזרחית. "תבור"  חורף
  רב צפון מערביתבצהריים דרום מערבית, בע

  

: בבוקר לרוב דרומית או דרומית בבקעת כנרות
  צפונית -מזרחית. בצהרים ואחה"צ 

  : צפון מערבית וצפונית"תבור"
  

:  דרומית או דרומית בבקעת כנרות
  מזרחית

אביב 

  וסתיו

בבוקר דרום מערבית שחגה  - : באביב "תבור"
  בהמשך היום לצפון מערבית או מערבית

חות מכיוונים שונים ואח"כ בבוקר רו - בסתיו 
  לרוב צפון מערבית או מערבית

  

: בבוקר צפונית, בצהריים ואחה"צ בבקעת כנרות
עולה שכיחות המערבית (שכיחותה ועצמתה 

  גדולים באביב מאשר בסתיו)

: באביב וגם בסתיו צפון "תבור"
  מערבית ולעיתים צפונית

  
: דרומית ו/או בבקעת כנרות

  דרומית מזרחית קלות

: בבוקר לרוב דרום מערבית שחגה "תבור"  קיץ
  בהמשך היום לצפון מערבית או מערבית

  

: בבוקר צפונית. בצהריים ואחה"צ בבקעת כנרות
צניחת רוח מערבית חזקה והיא השליטה עד 
-שעות הערב. בהמשך חגה לכיוון דרום ודרום

  מערב ומהירותה פוחתת

: בעיקר מערבית או צפון "תבור"
  מערבית

  
: לרוב רוח דרומית ותבבקעת כנר

  קלה

  

היומית הממוצעת מתחנת  נתוני הלחות היחסית(ע"פ נתוני תחנת "תבור" ודגניה א'):  הלחות היחסית

מצב שבו המקסימום הראשי הינו בחודש ינואר  –מציגים תמונה של "גל כפול" לאורך השנה  "תבור"

(ערכים , הנמצא בין שני שפלים )58%- (כ וישנו גם מקסימום משני נמוך בחודש אוגוסטלחות)  70%-(כ

בעונות המעבר. תופעה זו אופיינית לרוב אזורי הארץ ונובעת מאירועי שרב בעונות המעבר. ) 51-53%של 

בחורף, אך אין מקסימום משני  72%-המקסימום הינו כ - במערב בקעת כנרות התמונה היא שונה 

הינה הרוחות המערביות המנשבות בקיץ. הן יולי. הסיבה לכך -בחודשים מאי 56-58%והמינימום הוא 

  מתחממות ומתייבשות (יחסית) בירידתן למערב הבקעה ומורידות את הלחות היחסית. 

ב"תבור"  40%-) הלחות הינה בסביבות ה14:00המהלך היומי של הלחות: בקיץ, בשעות הצהריים (

. בדגניה 60-70%ערכים הם סביב ) ב"תבור" ה20:00) ובערב (08:00ומעט פחות מכך בדגניה א'. בבוקר (

בערב, עקב הרוחות היבשות.    בחורף בשעות  60%-א' המצב דומה בבוקר אך הלחות נמוכה מ

- ב"תבור" ו 70-75%. בבוקר ובערב הלחות היא 55-60%הצהריים, בשתי התחנות הלחות המוצעת היא 

  בדגניה א'. 75-80%

 20%- ב"תבור" ואל מתחת ל 15%-ת אל מתחת לבעונות המעבר, בשעות הצהריים, הלחות עשויה לרד

  בדגניה א.
  

אירועים  2-4נדירים מאד בבקעת יבנאל. בתחנת "תבור" צפויים  אירועי קרה: תופעות אקלים נוספות

כאלה בחורף. בקרבת חוף הכנרת לא מתרחשים אירועי קרה עקב השפעת האגם. בבקעת כנרות, 

תר מהאגם, צפוי בממוצע אירוע קרה אחד בחורף.  בשטחים מישוריים ונמוכים, מעט מרוחקים יו

הטמפרטורות הקיצוניות אינן שכיחות בבקעת כנרות ובמזרח הגליל התחתון.  סופות אבק

  מ"צ. 46שנמדדו בכל האזור הינן סביב  תהמקסימאליו
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  מאפיינים גיאולוגיים וגיאומורפולוגיים

  

  המבנה הגיאולוגי הנוכחי של האזור

ו בתחומה של רמת פוריה שהיא אחת מהרמות הבזלתיות של הגליל התחתון אזור הסקר נמצא ברוב

כתוצאה של  מבנה נוכחי זה נוצר גושים דמויי מדרגות.הרמות הבזלתיות יוצרות מבנה של המזרחי.  

  .שהזיזו את הגושים באופן יחסי זה לזהתהליכים וולקניים שיצרו שפכי בזלת נרחבים ותהליכי העתקה 

ת פוריה נמצאת רמת סירין (הנקראת גם רמת יבנאל בחלק מהמקורות) ועוד דרום מדרום מערב לרמ

מערבה נמצאת רמת יששכר. צפונית לרמת פוריה נמצאת רמת ארבל. הרמות הבזלתיות משתפלות 

במתינות כלפי דרום מערב, כאשר מקו הרכס שלהן וכלפי מזרח או צפון מזרח ישנו מדרון תלול. 

בו הנחלים המנקזים את הרמות נמצאים בקרבת (ומנקזים את) המתלול של אסימטריה זו יוצרת מצב 

 הרמה הסמוכה. כך למשל נחל יבנאל מנקז את רוב השטח של רמת פוריה ואת המתלול של רמת סירין

ההשתפלות המתונה לדרום  נחל תבור מנקז את רוב שטח רמת סירין ואת המתלול של רמת יששכר.ו

בזלת הכיסוי. המתלולים הם ביטוי להעתק  –שכבה הגיאולוגית העליונה מערב היא ביטוי של נטיית ה

גיאולוגי שהוריד באופן יחסי את הגוש הצפון מזרחי לעומת הגוש הדרום מערבי. מצידה המזרחי של 

העתק יבנאל. בחלקים  -מערבי -רמת פוריה נמצא ההעתק המערבי של בקע ים המלח ומצידה הדרום

בעיקר בזלת הכיסוי שהיא תצורת סלע צעירה יחסית שכיסתה את אזור המתונים של הרמות נחשפת 

מיליון שנים (מ"ש). במתלולים נחשפים מגוון  5-3-הגליל התחתון המזרחי כולו ואזורים נוספים לפני כ

של סלעי משקע וסלעים וולקניים שבעזרתם ניתן לשחזר באופן חלקי את ההיסטוריה הגיאולוגית 

  העתיקה יותר של האזור.

ההיסטוריה הגיאולוגית של הגליל התחתון המזרחי קשורה קשר הדוק לזו של הגליל כולו, של העמקים 

הסמוכים (עמק יזרעאל, עמק חרוד) וכן לתהליכים שעיצבו את בקע ים המלח. באזור עובידיה נחשפות 

 כמה תצורות סלע צעירות יותר מאשר בזלת הכיסוי. תצורות אלה קשורות לתהליכים מקומיים

  בתוך תחום הבקע לאחר היווצרותו. ושאירע

תיארוך התצורות (החל מתצורת הורדוס) המופיע בסקירה זו מסתמך בעיקר על עבודתו של שליב 

) בעבודה זו מתוארכים הסלעים הוולקנים באזור (בהם תיארוך רדיומטרי נוח ואמין יותר). 1991(

הנמצאים מעל, מתחת או בין הסלעים התיארוך איפשר להעריך גם את גילם של הסלעים האחרים 

). יש לציין שאין Belmaker )2006הוולקניים. תיארוך התצורות בבקעת כנרות על פי מאמרה של 

  הסכמה כללית לגבי כל התיארוכים.

  

  תצורות הסלע הנחשפות באזור ושחזור ההיסטוריה הגיאולוגית

הרכב התצורות והעדויות לתהליכים  התצורות מתוארות בסדר כרונולוגי מהקדומות לצעירות. מתואר

  שונים בזמן יצירתן. במפה שבהמשך ניתן לראות את השתרעות התצורות העיקריות.

 דולומיט סחנין וגיר בעינה וקירטון עין זיתיםהסלעים העתיקים ביותר הנחשפים באזור הסקר הם 

הורסט) הנטוי מעט הנחשפים במצוקי הר ברניקי. הר ברניקי נמצא בקצהו הצפוני של גוש מורם (

מ"ש). הם נפוצים  95-80- דרומה. סלעים אלה הם סלעי משקע ימיים מגילאי קנומן עליון, טורון וסנון (כ

בחלקים גבוהים יותר של הגליל והושקעו בתקופות ארוכות של הצפה ימית. ברוב אזור הסקר ובגליל 

קבורים לרוב ת מאוחרות יותר, התחתון המזרחי בכלל, סלעים אלה כמו גם סלעי משקע ימיים מתקופו

מעידה על  (ר' להלן). עובדה זו סלעי משקע וסלעים וולקניים צעירים יותר הכולללמעטה עבה  מתחת
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המזרחי והעמקים היוו במשך מיליוני שנים אגן השקעה (או סדרת אגנים)  ליל התחתוןשאזור הג ,כך

             נמוך יחסית. 

  

המתלול שמדרום לטבריה ושם גם עוביה המתואר הוא הגדול ביותר. הוגדרה באזור  -  תצורת הורדוס

תחום השתרעותה (ע"פ מחשופים וקידוחים) הוא בגליל התחתון, בעמק יזרעאל ועמק חרוד, בחלקים 

 100- מהגלבוע ובעמק הירדן. התצורה נחשפת גם בדרום הגולן, אשר לפי הדעה הרווחת היה ממוקם כ

ן השקעתה (עוד לפני התנועה האופקית לאורך בקע ים המלח). זוהי ק"מ דרומה ממקומו הנוכחי בזמ

עדות לכך שהתצורה שקעה על פני שטחים נרחבים מאד ולמעשה היא גם כנראה תואמת לתצורת חצבה 

ששקעה ברחבי הנגב באותה התקופה.  התצורה מונחת באי התאמה על תצורות שונות שמתחתיה. היא 

חרסיות. חלק מהקונגלומרטים מורכבים מגושים שמוצאם בסלעים מורכבת מקונגלומרטים, גירים, ו

מקומיים ואחרים מחומר דק יותר שהובא מרחוק. בתצורה זו שהורבדה במשך תקופה ארוכה (מלפני 

תיכון) ניכר גיוון המעיד על השתנות מסוימת בתנאים.  -מיליון שנה, מיוקן מוקדם  10ועד לפני  20-23

או אגמית רדודה. הים באותה התקופה  סביבת ההשקעה היתה יבשתית עם זאת, במהלך כל התקופה,

  עמק יזרעאל הנוכחי.למערב לאיזור שמהגיע ככל הנראה (בתקופות הצפה) מזרחה עד 

  בחלק העליון של תצורת הורדוס היא משולבת (מתאצבעת) עם זרמים של תצורת הבזלת התחתונה. 

  

זרמי בזלת רבים שחלקם כאמור משולבים עם ו תצורה זכוללת  באזור הסקר -  הבזלת התחתונה

 ,אדמה מאובנת ניתן למצוא חלוקים שנגזרו מהבזלת ו/אומהזרמים  כמהתצורת הורדוס. מעל 

בהתפרצויות געשיות, בסדקים מקור הבזלת התחתונה הוא ת חשיפה ובליה. ועל תקופ יםהמעיד

בסביבת גבעת המורה ר כוכב הירדן, ובדייקים (מחדרים) געשיים. מרכזי התפרצויות היו כנראה באזו

מטר והיא מורכבת שם מעשרות  650- בכוכב הירדן עובי התצורה כרמת מנשה. ובמספר נקודות בשולי 

בזלת זו קרקעיים פזורות במרחב הגליל התחתון, העמקים והגלבוע. - זרמים. עדויות למחדרים תת

מראה זה הביא לכינוי "בזלת . חרסיתו קלציטמילוי בהיר של סדוקה מאד כאשר בחלק מהסדקים ישנו 

  . מ"ש 9-ל 18בין השונים תוארך לגיל הזרמים רקובה". 

הרבדתן של שכבות בעובי מאות מטרים של תצורות הורדוס והבזלת התחתונה (כמו גם של תצורות 

מאוחרות יותר) מלווה בהשתפלות (שקיעה של קרום כדור הארץ) של האגן בו הן מורבדות. השתפלות 

  אזנת את ההצטברות של החומר המושקע והטופוגרפיה יכולה להישאר ללא שינוי.זו מ

  

תצורה זו אינה נחשפת כמעט באזור הסקר ומצויה יותר באזורים אחרים של  -  קונגלומרט אום סבונה

הגליל התחתון, העמקים ועמק הירדן. התצורה נמצאת לעיתים מעל הבזלת התחתונה ומכילה חלוקים 

קורם בבליה של בזלת זו. במקומות אחרים היא נמצאת מעל שכבות קדומות לבזלת שבמקרים רבים מ

התחתונה וכוללת חלוקים שחלקם נוצרו מבליה של השכבות שמתחתיה. תצורה זו מעידה על תקופה 

של בלייה והשקעה מואצות, לאחר סיום הפעילות הטקטונית (של העתקה ושל וולקניזם) שהתרחשה 

  מיליון שנה (מיוקן מאוחר). 7עד  8.5-תחתונה. התצורה מתוארכת לבתקופת יצירת הבזלת ה

  

תצורה זו כוללת סלעי משקע של ים רדוד ושל אגנים מלוחים מאד ורדודים. הימצאותה  - תצורת בירה

מעידה על תקופה של חדירה ימית, שהגיעה ממערב דרך איזור עמק יזרעאל ועד לאזור בקע ים המלח 

הם חוואר, גיר, קירטון, גבס (המנוצל מסחרית במחצבת גשר ובעבר נחצב גם הנוכחי.  סלעי התצורה 

ממערב למנחמיה), חול גירי ועוד. במקומות בהם קיים קונגלומרט אום סבונה התצורה מונחת 
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התאמה על תצורות אחרות. בתצורה זו קיימת -בהתאמה על גביו. במקומות אחרים היא יושבת באי

כמו למשל הבדלים  - והאנכי המעידה על הבדלים בסביבת ההשקעה  השתנות ניכרת במימד האופקי

או  6עד  7-גיל התצורה תוארך לפי מאובנים ולפי הבזלת התיכונה (ר' להלן) ל בעומק המים ובמליחות.

  ).שלהי המיוקןמ"ש ( 5.5

למעשה, נראה ששכבות עבות מאד של מלח (הליט) ששקעו באזור עמק הירדן וים המלח הנוכחיים, 

מתגלות בהר סדום ובקידוחים בעמק הירדן, הן תוצאה של אותו אירוע הצפה שיצר את תצורת וה

 האופקיתבירה. שכבות עבות אלה מעידות גם על היווצרות בקע לאורך טרנספורם ים המלח  (התנועה 

  של הלוחות לאורך קו זה החלה עוד קודם לכן).

.  בזלת תיכונהומחדרי בזלת הנקראים בתוך תצורת בירה, במקומות מסוימים, משולבים זרמי 

מחשופים שלה נמצאים במספר מקומות בשולי עמק הירדן, הגליל התחתון המזרחי והגלבוע. בחלק 

ממחשופים אלה ישנן עדויות לכך שהלבה זרמה מתחת למים. ממצא המחזק את העדויות לאופיו של 

  האזור באותה התקופה.

ירה התרחש כאשר הים נסוג ומפלסו ירד במידה רבה, סיום פרק החדירה הימית והשקעת תצורת ב

  במה שמכונה "האירוע המסיני".

  

מורכבת בעיקר מגיר וכן מעט קירטונים, חרסיות וקונגלומרטים שהורבדו בתנאים של  - תצורת גשר

התאמה על תצורות שונות -אגמי מים מתוקים ורדודים (ע"פ מאובנים שונים).  התצורה מונחת באי

זור הסקר לרוב על תצורת בירה או בזלת תחתונה). אי ההתאמה מצביעה על פאזה של מתחתיה (בא

חשיפה ובליה שאירעו לפני הרבדת תצורת גשר (ואשר קשורות כנראה באירועים הטקטוניים שנלוו 

. טוף פיג'אסל"אירוע המסיני"). בחלק ממרחב השתרעותה של תצורת גשר משולבת בתוכה תצורת 

הכוללת טוף, סקוריה (סלע וולקני נקבובי) וגם בזלות, מעידה על התפרצויות געשיות תצורה וולקנית זו 

אלימות בתקופת הרבדת תצורת גשר. טוף פיג'אס נחשף בעיקר בנחל יבנאל (ואדי פיג'אס) ומכאן שמו 

. יתכן שניתן לראות בטוף פיג'אס ובאזור תצפית האלה וכן במספר מחשופים בין מנחמיה למושבה כנרת

וע התחלתי של שלב הוולקניזם שיצר את בזלת הכיסוי (ר' להלן). מקורו כנראה בהר געש שהיה איר

מ"ש (פליוקן  4.8עד  5.3-ממזרח לפתחת נחל יבנאל הנוכחי. גיל תצורת גשר וטוף פיג'אס תוארך ל

  מוקדם).

  

שטחי ענק  תצורה זו מכסה שטחים נרחבים בגליל התחתון המזרחי, בדרום הגולן וכן - בזלת הכיסוי

בצפון ירדן ודרום סוריה. בבקע הירדן היא קבורה מתחת שכבות צעירות יותר (עובדה המעידה על 

השתפלות ניכרת של הבקע לאחר השקעתה). באזור הסקר היא מהווה את המסלע הנפוץ ביותר. זרמי 

הר הגעש הבזלת בשטח תפוצתה הגיעו ממקורות רבים. המקור הידוע הסמוך ביותר לאזור הסקר הוא 

  שהיה בקרני חיטים. 

לאחר כיסוי האזור בבזלת זו התחדשה וגברה הפעילות הטקטונית בהעתקים.  עיקר הפעילות בשלב זה 

היה העתקה אנכית שהתבטאה בירידת הגושים המזרחיים לכיוון הבקע. ישנן עדויות לכך שבהעתק 

סירין היה מוגבה יחסית לגוש פוריה יבנאל התקיימה תנועה אנכים עוד לפני יצירת בזלת הכיסוי ושגוש 

כבר בזמן הרבדת תצורת בירה. עם זאת, לאחר יצירת בזלת הכיסוי התנועה האנכית גברה. בכך הושלם 

רוב עיצובו של המבנה הנוכחי. מאז ועד היום נמשכים על פני הרמות תהליכי עיצוב נוף בתנאים 

  ישת חומר במדרונות ויצירת קרקעות. יבשתיים הכוללים למשל התחתרות של הערוצים, סחיפת וגל
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תחום הסקר הנוכחי כולל שטח קטן בצפון עמק  - תצורות צעירות יותר הנחשפות בצפון עמק הירדן

הירדן. שטח זה הוא האיזור שסביב לעובידיה. באזור זה נמצאות מספר תצורות צעירות יחסית, 

  היווצרות הבקע. שהורבדו באופן מקומי בבקע ים המלח או בחלקים ממנו, לאחר

מורכבת מסלעי גיר, חרסית, חצצים וקונגלומרטים וקרקעות מאובנות. תחום  - תצורת עובידיה

 -שלבי השקעה  4-השתרעותה המשוער הוא מדרום הכנרת בצפון ועד לנהריים בדרום. מבחינים בה ב

ן. שינויים אלה אגמי קדום, ביצתי קדום (רוב ממצאי האדם הם משלב זה), אגמי עליון וביצתי עליו

בתצורה נבעו משני מחזורי הצפה ונסיגה של האגם הקדום שהיה באזור. השכבות עברו קימוט מקומי 

מעלות וכוללות גם העתקים קטנים מקומיים. השכבה  70לאחר היווצרותן והן נטויות בזוויות של עד 

 1.6-1.2לתחום של  ) וכנראה בעיקרםמ"ש (כגבולות מקסימאליי 0.8עד  1.8מתוארכת לתחום שבין 

  מ"ש.

התאמה על תצורת -כוללת חצצים, זרם בזלת ("בזלת הירמוך") וגיר. היא מונחת באי - תצורת נהריים

עובידיה ואינה מקומטת כמותה. עובדה זו מעידה על כך שהושקעה לאחר הקימוט שפעל על תצורת 

  מ"ש. 0.8-עובידיה. השכבה מתוארכת ל

בים בבקע ים המלח מאזור חצבה ועד לכנרת. התצורה כוללת חילופי מכסה שטחים נרח - תצורת הלשון

הארגוניט (מינרל דמוי גיר) שקע בעונת הקיץ, בעת המלחה יחסית  . שכבות דקות של ארגוניט וחרסית

 15-אלף ל 70בעונת החורף. אגם הלשון התקיים בין  תשל מימי אגם הלשון, והחרסיות הובאו בשיטפונו

  .     אלף שנה לפני זמננו

  

  

  

  

  

  

  

  מצוקונים בבזלת הכיסוי. יער שוויץמימין: 
  

 הבהיר : חילופי תצורת הורדוס (המסלעמתחת
) מימין למטה, נראית בעיקר קרקע בהירה שעליו

נחל   באזור(כהה,בגבעה למעלה), ובזלת תחתונה 
 מנורה

מימין: מחשוף של טוף פיג'אס בכביש בין 
  צומת אלומות לכנרת
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 מאפיינים הידרולוגיים

ו הינו נחל י נחל יבנאל שברוב אורכ"מנוקזת ע, המהווה את רוב שטחו של אזור הסקר, בקעת יבנאל

 המשתרע על *המעיינות עין פטל ועין כוש שבנחל יבנאל התחתון קשורים לאקוויפר בזלת הכיסוי. אכזב

י ההעתקים "אקוויפר זה מהווה אגן הידרוגיאולוגי מקומי ותחום מצדדיו ע. פני מרבית שטח הבקעה

כיוון .  גשר ובירההאקוויפר שעון על השכבות האטימות של תצורות. המגבילים את גוש רמת פוריה

הסמוך להעתק , בחלק הדרום מערבי.  לדרום מערב-הזרימה ברובו הינו לפי כיוון נטיית השכבות 

 .   לדרום מזרח-הזרימה היא במקביל להעתק , יבנאל

על פני , 1960 -1931לתקופה , עובי המשקעים השנתי הממוצע "2003בציטוט מהדוח של שליב משנת 

,  מ לשנה" מ445היה , )1984וקשל וסלינגר ( תחנות 6שחושב מנתוני , נאלאגן ההיקוות של נחל יב

 33%בכמויות השנתיות היו סטיות עד ). מליון מטרים מעוקבים(ק " מלמ45 -כלומר כמות של כ

לא קיימת , כיוון שאין מדידות סדירות של הזרימה בנחל יבנאל ושל שפיעת המעיינות בו". מהממוצע

לגבי החלחול ישנן (להתאדות ולחלחול ,  בו מתחלקת כמות זו לנגר עיליתמונה כללית של האופן

 ).להלן' ר, הערכות

 

 - התווספו מים מקו כנרת 1963-ב. 20- של המאה ה30-הקידוחים הראשונים באזור נעשו עוד בשנות ה

בשלב מאוחר יותר הצטרפו גם מים . גליל תחתון והפכו למקור המים העיקרי להשקיה בבקעת יבנאל

חישובים הראו . ולאחרונה גם מאגר מי קולחין מטופלים,  בנחל יבנאלתממאגרים לאצירת שיטפונו

 2.5-המילוי החוזר הטבעי למי התהום הינו כ, )ש" מלמק45(שמתוך נפח המשקעים שהוזכר לעיל 

עקב חלחול משני של מים מהשקיה וחלחול , ש" מלמק0.5-אליהם מצטרפים כיום עוד כ. ש"מלמק

היתה לעיתים השאיבה מהקידוחים בבקעה , לפני הגעת המים הנוספים מהכנרת, בעבר.  ממאגרים

 מצב שהוריד בהדרגה את מפלס מי התהום -) ש בשנות בצורת" מלמק4.5עד (גדולה מהמילוי החוזר 

 .1963והביא לאירוע התייבשות מעיינות נחל יבנאל בשנת 

ולפיכך מפלסי מי התהום בבקעה , ש" מלמק1.5-הקידוחים בבקעת יבנאל שואבים בשנים האחרונות כ

 .  על שפיעת המעיינותבאופן משמעותי יש להניח שהקידוחים משפיעים ,עם זאת. עלו במידה ניכרת

 

האקוויפר החשוב יותר , וכן בחלקים של הגליל התחתון המזרחי, במורדות הכנרת הנכללים בסקר זה

 . ם ממנו מספר מעיינות קטניםבתחום הסקר נובעי. הוא אקוויפר הבזלת התחתונה

נובעים מים שמקורם באקוויפר חבורת יהודה ואשר עברו דרך ארוכה , בחמי טבריה, בשולי האזור

, המורכב ברובו מסלעי חבורת יהודה, בהר ברניקי). בגליל התחתון המרכזי(מאזור המילוי שלהם 

בתקופה שלפני התרוממות , הוםי זרימת מי ת"מערות אלה נוצרו ככל הנראה ע. נמצאות מערות רבות

 .)פירוט נוסף על מערות הר ברניקי  נמצא בפרק האתרים המרכזיים(הגוש של הר ברניקי 

 

 

 

 

 

.ופחות לאקוויפר בזלת הכיסוי, נראה שמעיין עין רן קשור הידרולוגית למתלול יבנאל שממערבו* 
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  מאפייני קרקעות

  וביולוגיות. בסקירה זו יוזכרו בעיקרסיווג קרקעות נעשה ע"פ תכונות מורפולוגיות, פיסיקליות, כימיות 

. ע (התפלגות גודל הגרגרים)חתך הקרקע המתאר השתנות של תכונות שונות עם העומק, ומרקם הקרק

מ"מ), סילט  0.05-2מ"מ), חול ( 2-10מ"מ), צרורות ( 10 אבנים (גודל העולה עלגדלי גרגרים מסווגים כ

פי הרכבה של תערובת זו ניתן להבדיל בין קרקעות -מ"מ). על 0.002- ות מחפת (מ"מ) וחרסי 0.002-0.05(

 בים של חול, סילטואבנוניות, קרקעות חוליות, קרקעות סייניות (שבהרכבן ניכרים מרכי צרוריות

  .וחרסית), קרקעות סילטיות, וקרקעות חרסיתיות

בגליל, מוצאן של רוב הקרקעות הוא מבליית סלע האב, בתוספת מרכיבים דקי גרגר המגיעים מסופות 

  אבק. סוג הקרקע בגליל תלוי בעיקר באופי סלע האב ובתבליט, בעוד שלאקלים ישנה חשיבות משנית.

  

התשתית הינו בזלת. על סלעים אלו מתפתחות לרוב קרקעות מסוג  ברוב שטחו של הסקר סלע

גרומוסולים בזלתיים ופרוטוגרומוסולים בזלתיים.  ככלל, גרומוסולים הם קרקעות חרסיתיות עם 

תכולה גבוהה של המינרל מונטמורילוניט. נוכחותו של מינרל זה יוצרת תהליכי תפיחה בעת הרטבת 

בשותה, בהרטבות הבאות חומר מהשכבות העליונות נסחף לסדקים הקרקע והתכווצות וסידוק בהתיי

וכך נוצר ערבוב אנכי בין שכבות הקרקע. הפרוטוגרומוסול הבזלתי דומה מבחינת חומר המוצא 

וההרכב,  אלא שזו קרקע הנוצרת באזורים סחופים ולכן היא רדודה ואבנית יותר, עם נוכחות של 

  בליטות מסלע האב על פני השטח.

סים השונים בתוך הגרומוסולים (חום אדום, חום שחרחר) קשורים להבדלים בתכולת הגיר הטיפו

  והברזל.

גרומוסולים שאינם בזלתיים נמצאים באזורים בהם התפתחה קרקע על חומר מוצא אלוביאלי (סחף) 

  שבחלקו עשוי להיות ממוצא בזלתי, כמו למשל בחלק המערבי של בקעת יבנאל.

תשתית הינה סלעי גיר רך או חוואר התפתחו קרקעות רנדזינה בהירה. באזור בחלקים מהאזור שבהם ה

הסקר, מחשופים של שכבות כאלו נמצאים בעיקר במתלולים לכיוון הכנרת ובקניון נחל יבנאל. 

במקומות אלה תהליכי הסחף מואצים ולכן הרנדזינות הבהירות באזור הסקר הן לרוב קרקעות 

ים גם סלעי בזלת. מצב זה יוצר חילופין של פרוטוגרומוסולים  רדודות. באותם המתלולים נחשפ

    ורנדזינות בהירות.

חומר שבמקורו  -בתחתית מדרונות התפתחו קרקעות קולוביות/אלוביות על גבי חומר שגלש ונסחף 

  עשוי להיות מורכב מסוגי קרקעות אחרים. בקרקעות אלו ישנו מרכיב משמעותי של אבנים וצרורות.  

המושג "חבורת קרקעות". במדעי הקרקע פותח  ,במרחבשל סוגי הקרקעות תנות הרבה קב ההשע

חבורה כוללת בדרך כלל צירוף של מספר סוגי קרקע המופיעים בסמוך זה לזה, באופן החוזר על עצמו 

לעיתים יש בין הסוגים בחבורה   (או צירוף סלעים דומה). בתנאי אקלים מסוימים ועל גבי מסלע דומה

על עצמו  אחרת. צירוף זה יחזורלמשל קרקע אחת שהתפתחה על גבי סחף של קרקע  –מוצא  קשר של

המיפוי ברמה הארצית, ממנו נגזרה המפה שבהמשך,  כשהסוג האחד על גבעות והסוג השני לרגליהן.

  הוא מיפוי של חבורות הקרקע. 

  קר.בטבלה שבעמוד הבא ישנו פירוט נוסף על סוגי הקרקעות הנמצאים בתחום הס

  

: ברוב תחום הסקר ישנה בעיית שימור קרקע עקב השיפועים הניכרים. שימור קרקע ומניעת סחיפתה

כיום, מיושם בחלק מהשטחים המעובדים מגוון של טכניקות עיבוד משמרות לצורך מניעת סחיפת 

ו קרקע. התוויית הדרכים וממשק הטיפול בנחלים ובנתיבי הניקוז חשובים גם הם בהקשר זה. נטיעת

  של יער שוויץ קשורה למניעת סחף קרקע והנושא מהווה אחד מיעדי הממשק העיקריים ביער זה.
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  סוגי הקרקעות באזור הסקר (ר' גם במפה בדף הבא)    
  

  
  קרקע זה נמצא גם ב"מיקום מקביל" בשאר הרמות הבזלתיות (סירין, תבור, יששכר)*  סוג 

  כוללת צירוף קרקעות נדיר יחסית ונמצאת  B5) ** חבורה זו (קרקעות קולוביות אלוביות ורנדזינה, 
  בעיקר בכמה מקומות בתחתית מתלולי הבקע      

  

סוג 
  הקרקע

סלע/ חומר 
  האב

מאפייני היווצרות נוספים 
  ותכונות חתך ומרקם

תפוצה באזור 
  הסקר

צומח טבעי והתאמה 
  לחקלאות

נכלל 
 בחבורה

ול גרומוס
 - חום

אדום 
  בזלתי

בזלת 
(באזור 
הסקר 

בעיקר בזלת 
  הכיסוי)

בלייה כימית של הסלע היא 
הגורם הדומיננטי בפירוקו. 

  מדרונות בשיפוע בינוני.
חרסיתי כהה, העומק בדרך 

מ'. מכיל גיר.   1-2- כלל כ
  תהליכי ערבוב אנכי.

במורדות 
המזרחיים של 
  בקעת יבנאל *

  

צומח טבעי עשבוני או 
לילות ו/או שיחיות ד

עצים דלילים נשמר 
במקטעים עם שיפועים 
גדולים. רוב השטח 
מעובד וכולל גד"ש 

  ומטעים

11H  

גרומוסול 
חום 

שחרחר 
  בזלתי

בלייה כנ"ל. נוצר במדרונות   כנ"ל
מתונים ומישורים. תהליכי 
השטיפה לעומק טובים יותר 
מאשר בסוג הקודם ולכן סוג 

  זה חסר גיר.

בצפון בקעת 
  יבנאל

, 10H  כנ"ל
9H ,

D3  

- פרוטו
גרומוסול 

  בזלתי

כנ"ל, גם 
בזלת 

  תחתונה

נוצר במדרונות תלולים 
ובאזורים סחופים.  חרסיתי 
ואבני חום כהה ורדוד. המעבר 
לסלע האב לרוב חד. נוכחות 
רבה של סלע המקור. תכולת 

  גיר משתנה.

בצפון מערב 
בקעת יבנאל 

ובאזורי הבזלת 
במתלולי 

מורדות כנרת 
וקניון נחל 

  בנאלי

צומח טבעי עשבוני או 
  שיחיות דלילות.

בבזלת התחתונה גם 
בתות. לרוב מתאים 

  למרעה/ייעור בלבד

D1, 
D2, 
D3  

גרומוסול 
חום 
  אלובי

סחף דק 
גרגר 

ממוצא 
  מגוון

חרסיתי כהה, עומק עשוי 
להיות רב. נוצר מחומר דק 
גרגר שנסחף רחוק יותר, לכיוון 
מרכז העמק. החומר שנשאר 

לים מרכיב את בתחתית המתלו
אלוביות - הקרקעות הקולוביות

  (ר' בשורה מתחת)

ברוב החלק 
המערבי של 
  בקעת יבנאל

מתאים מאד לעיבוד 
חקלאי,   ובפועל כל 

שטחי קרקע זו 
מעובדים וללא צומח 

  טבעי

H1, 
H7, 
H9, 
B6 

קרקעות 
קולוביות

  אלוביות -
  

סחף 
וגלישה של 

קרקעות 
הרריות 
  שונות

סול נמצאות בחבורה עם גרומו
למרגלות המתלולים, ובחבורה 
עם רנדזינה בחלקים הנמוכים 

  של המתלולים  
החומר הדק חרסיתי או 

סייני. מכילות אבנים -חרסיתי
וצרורות רבים, שבניגוד לחומר 
הדק אינם ממשיכים במסעם 

  מעבר לתחתית המדרונות.

למרגלות 
המדרון 

 -ובתחתיתו 
בחלק  ניכר 

מהמתלול של 
מדרונות הכנרת 

מתלול הר ושל 
  יבנאל

בחבורה עם גרומוסול 
הקרקעות בדרך כלל 
מתאימות לעיבוד 

  ומעובדות.
בחבורה עם הרנדזינה 
לרוב מכוסות צומח 

עשבוני, בתות  –טבעי 
או שיחיות. ישנו עיבוד 
באזורים עם שיפועים 

  מתונים

H7 , 
B5**  

רנדזינה 
  בהירה

  

קירטון 
 –וחוואר 
תצורות 

בירה, גשר 
והורדוס 
שבאזור 

קר הס
נחשפות 

  במתלולים

נוצרות בעיקר מהתפוררות 
של הסלע. ישנו מיעוט  תמכאני

תהליכי שטיפה עקב אטימות 
סלע האב. המעבר לסלע האב 
הדרגתי.   המרקם סייני או 

סילטי. מכילה גיר רב, -סייני
  באזור הסקר לרוב רדודות.

נמצאת לסירוגין 
עם 

פרוטוגרומוסול 
בחלק הגבוה של 
יער שוויץ וברוב 

שטח של ה
המתלולים בין 

פוריה  תאכסניי
למנחמיה, כולל 
  קניון נחל יבנאל

באזור הסקר נמצאות 
באזורים   תלולים 
ומכוסות   בעיקר 

בצומח טבעי (לרוב 
בתות או עשבוני) או 

בייעור (מתאימות 
לאורנים).     באזורים 
תלולים פחות (למשל 

מצפון למושבה כנרת) 
  חלקן מעובדות

D2, 
B5 
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 עמ, 1990, 17 נקרות צורים, " הארוכה במערות הפראטיות בגליל-מערת ברניקי ", .ע, פרומקין '
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        חידות הנו�י
  

  הנו� יחידות הגדרת באמצעות האזור נו� פיו�יא

 בעל שטח מהווה נו� יחידת. האזור נופי מגוו� את ולהציג לאפיי� היא נו� ליחידות החלוקה של מטרתה

  .לה סמוכות מיחידות מה במידת השוני� נו� וקווי תכונות מכלול

נקבעו בעיקר לפי אגני� חזותיי� וה� ) ידות הנו�מפת יח' ר(גבולות רוב יחידות הנו� שבתחו� הסקר 

  "). עובידיה"פרט ליחידת (לרוב גבולות ברורי� ומתבקשי� 

  

  :נו� יחידותהוגדרו חמש  הסקר בתחו�

   בקעת יבנאל )1

 ")מורדות הר פוריה"בחלקי� מהסקר מכונה ג� (מורדות כנרת  )2

 קניו� נחל יבנאל )3

 עובידיה )4

  אלות!מנחמיה  )5

  

במפת .  נמצאות באג� הניקוז של נחל יבנאל! בקעת יבנאל וקניו� נחל יבנאל ! שתיי� מיחידות הנו�

הנמצאי� בי� גבול הסקר , המדרונות של הר יבנאל והר אדמי. התמצאות שלעיל סומ� ג� גבול האג�ה

  .מהווי� למעשה יחידת נו� ברורה נוספת, לגבול אג� הניקוז) מבחו#(

כ$ למשל מהווה בקעת יבנאל  . שמעבר לשייכות� לאג� חזותייחידות הנו� נבדלות זו מזו ג� בהיבטי� 

יחידת הנו� מורדות .  חלק מרמות הגליל התחתו� המזרחי ונמצאות בזיקה גיאולוגית ויישובית אליה�

, הבזלתית ברובה, את החלק המזרחי של רמת פוריה) גיאומורפולוגית/בחלוקה גיאולוגית(כנרת מהווה 

יחידת הנו� עובידיה מהווה חלק . זיקה לבקעת כנרות ולעמק הירד�א$ מבחינה יישובית נמצאת ב

שתי יחידות הנו� האחרות נמצאות במעי� מיקו� ביניי� בי� רמות הגליל התחתו� . מעמק הירד�

יש לזכור כמוב� שחלוקות אלו נעשו לנוחיות האד� ושישנ� ג� תהליכי� . המזרחי לעמק הירד�

  .ידות השונותואלמנטי� משותפי� ומחברי� בי� היח
  

 פי עללעיתי�  חלוקה נוספת זו נעשתה. נו� יחידות!לאחר שהוגדרו יחידות הנו� ה� חולקו לתת

במקרי� אחרי� .  בולטנחל של ניקוז אג� או מישור, כרכס משותפי� וחזותיי� טופוגרפיי� מאפייני�

 למשל הבדל בי� ! חולקו תת היחידות על פי הבדלי תכסית)  בקעת יבנאליחידת הנו�במיוחד בתחו� (

לארבעי�  ל"הנ באופ� זה חולקו חמש היחידות .אזור טבעי לחקלאי או הבדלי� באופי העיבוד החקלאי

  . המופיעות ג� ה� במפת יחידות הנו� ,נו� יחידות!תת ושתיי�

' עמ ,נופיתה בפרק הערכיות( אחת מתת יחידות הנו� נקבעה ערכיות נופית באופ� המתואר בהמש$לכל 

   .אי�הנופית מופיעה בטבלאות שבעמודי� הבערכיות  ה.)91

יחידות הנו� נעשה מאמ# להצמיד במידת האפשר את !בהתווייה הסופית של גבולות יחידות ותת

של " חיתו$"חזותי דורש /זאת פרט למקרי� בה� הגיו� טופוגרפי. לות של יחידות צומחגבולותיה� לגבו

  . יחידות צומח

אכ� ) שכבר צוירו בדיוק גבוה(הסיבה להצמדה זו היא מכיוו� שפעמי� רבות גבולות יחידות צומח 

גי "ממ" תו$חי"מתבצע , ) 1איור ' ר(בתהלי$ שילוב ההערכות , כמו כ�. תואמי� לגבולות יחידות הנו�

  .קטני�" רסיסי�"של שכבות הצומח והנו� והצמדת הגבולות עוזרת למנוע היווצרות 

  
  .להל� תיאור יחידות הנו� ותת יחידות הנו�
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  הנוף יחידות תיאור

  

  . בקעת יבנאל1

מכלל שטח  70%-אלף דונם) והיא מהווה כ 61.4הנוף הגדולה ביותר בתחום הסקר (שטחה  יחידתזוהי 

ק"מ) מקו הרכס  3-מטר על פני כ 300- שטחה משתפל בשיפוע ניכר (הפרש גבהים של כהסקר. רוב 

הזורעים. היחידה כוללת שטחים  -כיוונים, כלפי החלק הנמוך באזור יבנאל  3-המקיף אותה מ

חקלאיים מסוגים שונים וכן אזורים טבעיים (בפרט לאורך נחל יבנאל העליון וכן רצועה טבעית 

בעיקר בנטיעות צעירות.  - של הבקעה). כמו כן נמצאים בה מספר אזורים מיוערים במורדות המזרחיים 

מתוכננות בה גם נטיעות נוספות. מרבית השטחים הטבעיים והשטחים המיוערים הותיקים משמשת 

כשטחי מרעה לבקר. בשולי היחידה (כפי שהוגדרה בסקר זה) נמצאת המושבה יבנאל ובמרכז היחידה 

ד יחסית, במונחים ישראליים) מושב הזורעים. בשוליים המזרחיים, בקרבת קו נמצא (במיקום מבוד

הרכס של רמת פוריה, נמצאים החלקים הגבוהים של טבריה, ישובי פוריה (נווה עובד, פוריה עילית 

 וקיבוץ אלומות.  וכפר עבודה) בי"ח פוריה, מחצבת פוריה 

  גבולות

 ן המצוק הצופה על רמת ארבל, קו המקיף את שולי טבריה עילית, קצה הבקעה לכיוו - מצפון

 נחל שובב

 קו הרכס המהווה את קו פרשת המים של רמת פוריה -  ממזרח  

 המשך קו הרכס מדרום לקניון של נחל יבנאל וקו המפריד בין הבקעה לאזור מנחמיה,  – מדרום

 שבו נפגשים המדרונות של רמת פוריה ורמת סירין.

  יבנאל -אדמי  תחתית המורדות של רכס  - ממערב  

  

יבנאל דרך ערוצים רבים. הערוצים היורדים מהחלק  לנחלכולו  מתנקז היחידה שטח -  ניקוז אגני

הגבוה של רמת פוריה (למשל נחל סרגונה) הם בעלי שיפוע ניכר (כפי שהוזכר לעיל), אלו היורדים מכיוון 

אזור הסקר) ובהמשך שיפוע אדמי הם לרוב בעלי שיפוע תלול/תלול מאד ברכס (מחוץ ל –רכס יבנאל 

מתון יותר (למשל נחל אדמי, נחל שרונה). הנחלים הדרומיים היורדים מהר יבנאל והמתנקזים לקניון 

  נחל יבנאל כוללים מפלים גם בחלקם התחתון שבתחום הסקר (למשל נחל חרצית).

  

מטר מתחת לפני  90- מטר מעל פני הים, בהר מנורים ליד מחצבת פוריה, ל 250בין  -רום פני הקרקע 

מטר באזור אלומות  20-הים בחלק הנמוך של נחל יבנאל שבתחום היחידה. בקו הרכס הגובה עולה מכ

מ' ויותר באזור מחצבת פוריה, טבריה עילית וקרבת קרני חיטים. בתחתית המתלול  200עד לסביבות 

  מטר מתחת לפני הים.  30-40- ממערב הגובה הוא כ

  

די כמעט הנחשף בבקעה הוא בזלתי ושייך לתצורת בזלת הכיסוי. הבלע המסלע -  וקרקע מסלע

אדום בזלתי - הקרקעות נוצרו מסלע האב הבזלתי כאשר ברוב השטח ישנה קרקע מסוג גרומוסול חום

שחרחר בזלתי ופרוטוגרומוסול בזלתי - ובשאר השטח (בפרט בצפון היחידה) שילובים של גרומוסול חום

  קשור בעיקר בשיפוע האזור, ר' בפרק הקרקעות). (סוג הקרקע הנוצר מסלעי הבזלת
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בצפון הבקעה, בקיבוץ לביא ובקרבתו, נמצא אזור שבו מחשופי תצורות גיריות איאוקניות. באזור 

  פתחת נחל אדמי נמצאים מחשופים של בזלת תחתונה. 

חומרים אלוביות שנוצרו מ -בחלקים הסמוכים לתחתית המתלול של הר יבנאל ישנן קרקעות קולוביות 

  שנסחפו וגלשו מהמתלולים.

יבנאל ודרומה, מכוסים בשכבה עבה  - חלקים ממרכז הבקעה, בחלקה הנמוך ביותר שבקטע הזורעים 

  של משקעים אלוביאליים שעליהם נוצרה קרקע מסוג גרומוסול חום אלובי.  

  

ליבנאל  מוךהסמטעים. בחלק גם שטחי גד"ש ובעיקר רוב שטח היחידה חקלאי וכולל  - צומחאופי ה

עובדה זו נובעת מאופי ובחלק הצפוני רוב החלקות רצופות וגדולות.  יחסיתקטנות  החקלאיותהחלקות 

אזורים עם צומח טבעי נמצאים באזור נחל יבנאל העליון ונחל הבעלות והעיבוד (פרטי או משותף). 

שיזף השיח עם צומח  ןהם כוללים בעיקר שיחיות דלילות בשלטווברצועה ממערב ליישובי פוריה. שובב 

 בשטחים אלו נפוציםעשבוני עם שיחים פזורים. צומח עשבוני מגוון, אזורים עשבוניים ומצבי ביניים של 

, מרווה ריחנית וצמרנית בהם נמצאות לרוב בתות בשליטת גלונית מצויה ,גם מקטעים סלעיים

אברהם מצוי. - ה דלילה של שיחשיחיי , ישנההטבעיהצפוני במקטע העליון, ערוץ נחל יבנאל ב. הסלעים

שיחייה דומה אך צפופה יותר נמצאת גם בפיתחת נחל אדמי וכוללת שם גם אלמנטים נוספים. בקטע בו 

יער  - יבנאל בין שדות יש בגדותיו סבכי קנה מצוי. ביחידה ישנם מספר אזורים מיוערים נחלעובר ערוץ 

כוללים שילוב של ה ,צעירים במקומות שונים ממערב לנווה עובד ויערותותיק ודליל של אקליפטוסים 

  אקליפטוסים כצמחי צוף.עם עצי ארץ ישראל 

  

עקב המבנה "דמוי הקערה" היחידה נצפית היטב ממקומות שונים  -  , מפגעים והפרותנופי רצף ,נצפות

בתוכה ובפרט משוליה הגבוהים יחסית. היחידה נצפית בצורה הטובה ביותר מהשוליים הדרום 

בין אזור מצפה אלות ועד האזור שממזרח  - אדמי - כלומר מגב רכס יבנאל - של אגן נחל יבנאל מערביים 

אדמי) מהווה את  -לגבעת אבני, וכן מקרני חיטין. היחידה (יחד עם המורדות התלולים של רכס יבנאל 

אחד הנופים המרשימים בישראל, הכולל פסיפס חקלאי מגוון עם שני יישובים במרכזו (יבנאל 

  ורעים) שורה של יישובים בשוליו (טבריה עילית, הפוריות ואלומות) וכן אזורים טבעיים ומיוערים.והז

ההפרות הנופיות בבקעת יבנאל הן מעטות: ערימות של פסולת חקלאית וביתית במספר מקומות, מספר 

מרבצי בקר ומכלאות בקר וכן קו מתח גבוה העובר דרך רצועת הצומח הטבעית שממערב לפוריה 

  חוצים את היחידה. 768-ו 767ובשטחים חקלאיים. כבישים 

עקב מיקומה הגבוה והנצפה במידה  ,מחצבת פוריה הנמצאת ביחידה מהווה הפרה נופית קטנה יחסית

  מעטה. עם זאת היא יוצרת שפכי עפר ביחידת הנוף הסמוכה.

  

כיאולוגי הגדול ביותר בתל ינעם שהוא האתר האר  -ואתרים מרכזיים  ותרבותיות תהיסטוריו תבניות

בלב הבקעה נמצאו שרידי התיישבות אדם מתקופות רבות. בלב הבקעה נמצאים גם ח' סרגונה, ח' 

איזור תעשייה". רוב האתרים בבקעה סמוכים יותר לשוליה (חלקם מעט מחוץ  -צידתה ואתר "לביא 

אבצם, ח' דמין וח' חנות  לתחום הסקר) ומהם ניתן למנות את ח' ימה, ח' בית ג'ן, אתר עין חומט, ח'

לביא וכן ח' מנורים שנמצאת בגבול הבקעה לכיוון מורדות כנרת. באתרים אלו התקיימה פעילות אדם 

בעיקר בתקופת הברונזה והברזל ו/או בתקופות הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה. בחלקם התחדש 

סטוריים במושבה יבנאל (ובית . אתרי ההתיישבות החדשה הם מבנים היתהיישוב בתקופה העות'מאני

  גן) ואתר פוריה הישנה.
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  ישנם שטחים גדולים שלבנוסף ו,חקלאות בעל של חיטה וגידולי מספוארוב שטח הבקעה משמש לכיום 

חלק מהשטחים . החממות מעטות).  תאנים וגידולים נוספים,ומעט תמרים(זיתים ושקדים  מטעי

  ).מושב ארבל, קבוצת כנרתלמשל (י ישובים בסביבה " וחלקם עבבקעהי היישובים ש" עיםמעובד

 

 1תת יחידות נוף ביחידה 

 ושיקולים בותיתר נופי ייחוד תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם 'מס

 נופית ערכיות לקביעת

ערכיות 

 נופית

מורדות  1.01

 קרני חיטין

צומת  (77אזור הנמצא מצפון לכביש 

משתפל )  צומת גולני-פוריה 

נוף חקלאי וטבעי . במתינות דרומה

אתר קרני ). שחלקו עובד בעבר(

. חיטין הסמוך אינו בתחום הסקר

" אחוזת נפתלי"חורבות ההתיישבות 

 20- של המאה ה50-משנות ה

צופה , סמיכות לקרני חיטין

 מקצהו על בקעת ארבל

גבוהה 

)3( 

אזור  1.02

תעשייה 

 קדמת גליל

פארק תעשייה המשותף למועצה 

עיריית טבריה , אזורית גליל תחתון

כולל . ומועצה מקומית טורען

 מפעלים מסוגים שונים 

 בנוי 

חקלאות  1.03

צפון בקעת 

 יבנאל

, לותאזור עם משבצות חקלאיות גדו

בעיקר שדות חיטה ומטעי שקדים 

אתר . ומספר שטחי נטיעות חדשות

 גבעת ידידיה

גבוהה  נוף חקלאי פתוח ונרחב מאד

מאד 

)4( 

נחל שובב  1.04

ונחל יבנאל 

 עליון

אזור הכולל את חלקו העליון 

של נחל יבנאל וחלק ) בתחום הסקר(

רובו מכוסה צומח . מאגן נחל שובב

טבעי והשאר שטחי חקלאות ומעט 

 נטיעות

נוף פתוח נרחב וטבעי ברובו 

עם מידת גיוון בינונית 

מספר אתרים . ומיעוט הפרות

 ארכיאולוגיים קטנים

גבוהה 

מאד 

)4( 

שדות מצפון  1.05

 768לכביש 

 768שדות חקלאות בעל בין כביש 

 לטבריה עילית

נוף קרוב , שדות נרחבים

 768לנוסעים בכביש 

גבוהה 

)3( 

שדות  1.06

דרומית 

 768לכביש 

וה עובד שדות חקלאות בעל  בין נו

בתת . לכביש הגישה למושב הזורעים

 היחידה נכלל בית עלמין 

מרחב גדול יותר , ל"כנ

 המתחבר למכלול הבקעה

גבוהה 

מאד 

)4( 

הרצועה  1.07

 הטבעית

רצועה המשתרעת לאורך חלק ניכר 

שיפועה גדול יחסית , של הבקעה

והסלעיות מרובה ולכן לא עובדה 

 משמשת למרעה. ונשארה טבעית

'  ותיק דריער,  רצף נופי טבעי

לנווה עובד ומספר אזורי 

קו מתח גבוה . נטיעות חדשות

 עובר לאורך הרצועה

מירבית 

)5( 
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 ושיקולים בותיתר נופי ייחוד תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם 'מס

 נופית ערכיות לקביעת

ערכיות 

 נופית

בקעת  1.08

 הזורעים 

כולל את הקטע המרכזי של בקעת 

שילוב של נוף חקלאי . יבנאל

הכולל , במשבצות קטנות בדרך כלל

נחל יבנאל . גידולי שדה ומטעים

ישנם מספר ערוצים . בקטע מוסדר

ורדים מתת עם צומח טבעי הי

תל ינעם :  אתרים. היחידה הקודמת

 חרבת סרגונה וחרבת צידתה

. פסיפס נופי מרשים ביותר

 הפרות נופיות מעטות 

 

מירבית 

)5( 

פיתחת נחל  1.09

 אדמי

נחל אדמי מתפרס ויוצר דלתא קטנה 

האזור כולל . ביציאתו מרכס אדמי

תערובת צומח טבעי וחלקות עיבוד 

שרידים הקשורים . עתיקות וחדשות

 רבת דמין הסמוכהלח

עם נוף , שטח קטן יחסית

 באזור הטבעי של יייחוד

כולל הפרות . פיתחת הנחל

הנגרמות ממכלאת ומרעיית 

 בקר

גבוהה 

מאד 

)4( 

מחצבת  1.10

 פוריה

אם כי לא בולט ,נוף מופר  שטחי כריה ומתקנים: מחצבה

עקב מיקומו הגבוה וצבע 

 הסלעים

 נמוכה

)1( 

בית חולים  1.11

 פוריה

ם בית החולים ושטחים מגודרי

 בסביבתו

 בנוי 

נוף חקלאי פתוח ליישובים  שדה גדול ממזרח לנווה עובד שדות פוריה 1.12

צופה . ולנוסעים בכביש

 ממזרחו על מורדות הכנרת

גבוהה 

)3( 

מושב  1.13

 הזורעים

בתי מגורים וחלקות חקלאיות בתוך 

 היישוב
 בנוי 

פוריה עילית , כוללת את נווה עובד פוריה 1.14

ים ומספר בתי מגור. וכפר עבודה

 אתר פוריה הישנה. חלקות חקלאיות

 בנוי 

רובה של המושבה יבנאל נמצא  יבנאל 1.15

כולל מספר מבנים . בתחום הסקר

 םהיסטוריי

 בנוי 

קיבוץ  1.16

 אלומות

 בנוי  בתי מגורים ואזור משקי

דרום מזרח  1.17

בקעת יבנאל

. 767חלק הבקעה שמדרום לכביש 

משבצות . וממזרח לנחל יבנאל

 חקלאיות צרות וארוכות ברובן

פסיפס חלקות חקלאיות 

) ואדמי(מהר יבנאל הנצפה 

 ומאזור מצפה אלות

גבוהה 

מאד 

)4( 

דרום מערב  1.18

בקעת יבנאל

ממערב ,  לקודמתהדומה באופיי

' אתר חרבת ימה וח. לנחל יבנאל

 שמש

ממשיך באופן מתון את , ל"כנ

 מורדות הר יבנאל

גבוהה 

מאד 

)4( 
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 ושיקולים בותיתר נופי ייחוד תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם 'מס

 נופית ערכיות לקביעת

ערכיות 

 נופית

רמת " 1.19

 "יעלה

 

ששויכו (ולים רמה משולשת עם מתל

בשניים ) יחידות נוף אחרות-לתת

על גביה ישנם שטחים . מצדדיה

 חקלאיים

יחד עם שוליה מהווה נוף 

דרמטי הנצפה מהר יבנאל 

 ומצפה אלות

מירבית 

)5( 

 
 

)למטה(ובחורף)למעלה(חלק מבקעת יבנאל בסתיו 

 שתי התמונות מהאביב). משמאל(וערוץ נחל מנורה ) מימין(יץ חלקים תלולים ביער שוו: מורדות כנרת
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 מורדות כנרת. 2
 

צופה אל . הכוללת את רוב המורדות המזרחיים של רמת פוריה, צרה יחסית ותלולה, יחידה ארוכה

, הגוש הטבעי של הנחלים מנורה, הנוף מגוון וכולל את יער שוויץ בצפון. פית מהםהכנרת והגולן ונצ

היישובים הנמצאים . טבעיים ומיוערים דרומה יותר, ופסיפס של שטחים חקלאיים, סיאה ועוש מדרומו

בתיחום היחידה נכללים גם אזור עתיקות טבריה הקדומה וכן . בה הם המושבה כנרת וקבוצת כנרת

ביחידה נכללים אתרים . היחידה מגוונת גם מבחינת סוגי מסלע וטיפוסי צומח טבעי. ריהאכסניית פו

הדרך הנופית של יער שוויץ , ועוברים בה שביל ישראל, היסטוריים וטבעיים, ארכיאולוגיים: רבים

 . ושבילי טיול נוספים

 גבולות

 גבול השטח הבנוי של טבריה/ קצה יער שוויץ- מצפון 

 90לרוב בסביבת כביש , דרונות תחתית המ- ממזרח 

 קו השלוחה מצפון למפתח של קניון נחל יבנאל - מדרום 

  קו פרשת המים של רכס פוריה-ממערב   

 

למשל נחל (ישירות לכינרת דרך ערוצים קצרים ותלולים  מתנקז היחידה שטחרוב  - ניקוז אגני

מספר ערוצים לא עמוקים (ם הערוצי, מהמושבה כינרת ודרומה, בחלק הדרומי). נחל שלם, ברוניקה

 .מתנקזים לירדן) וללא שמות

 

 בפסגת הר 250( מטר ויותר מעל פני הים באזור הגבוה של קו הרכס בפוריה 200 בין -רום פני הקרקע 

 .מתחת פני הים בתחתית המדרונות בסמוך לכינרת'  מ200-ועד לכ)  מנורים בסמוך למחצבת פוריה

 

שפת בזלת הכיסוי היוצרת פס מצוקונים בקטעים רבים בקרבת קו   בחלק העליון נח- וקרקע מסלע

חצי העליון של המדרונות נחשפות /מתחתיה בשליש). למשל ביער שוויץ ומתחת לפוריה עילית(הרכס 

 ועד מתחת לאלומות ישנה נוכחות של 767מאזור כביש , בדרום האזור. תצורת גשר ותצורת בירה

נוכחות זו ממשיכה גם ביחידת (בתוך תצורת גשר , ויות געשיותשמקורה בהתפרצ, אס'תצורת טוף פיג

בתחום שבין טבריה לבין קו הנמצא , במחצית הנמוכה של המדרונות). הנוף של קניון נחל יבנאל

של הבזלת התחתונה " התאצבעות"קיים אזור מורכב הכולל , כקילומטר וחצי מצפון למושבה כנרת

מצב זה .  דומיננטית בדרום המקטע ותצורת הורדוס בצפונוכאשר הבזלת התחתונה. ותצורת הורדוס

, י שפכי הבזלת התחתונה שהגיעו מדרום"ע, בזמן יצירתה, נוצר עקב כיסוי אזורים של תצורת הורדוס

בתחתיתו : במצוק הר ברניקי נחשפים הסלעים העתיקים ביותר באזור הסקר. מאזור כוכב הירדן

שהושקעו בתקופת הקרטיקון ומעליהם פס , קשה מתצורת בעינהסחנין ומעליו גיר  דולומיט מתצורות

.  בחלק התחתון של המדרונות ישנם משקעים אלוביאליים. של תצורת מנוחה הקירטונית מהסנון

רנדזינות בהירות בסלעי המשקע הרכים , הקרקעות מגוונות וכוללות פרוטוגרומוסולים באזורי הבזלת

במקטעים המתונים ישנה הצטברות קרקעות . וך של המדרונותאלוביות בחלק הנמ-וקרקעות קולוביות

 . המאפשרת עיבוד

בפרט לנוכח הרגישות הסייסמית של , בחלקים התלולים יותר קיים סיכון של גלישות סלעים וקרקע

כך למשל העיר טבריה . שני גורמים אלה השפיעו על ההיסטוריה של האזור בעבר הרחוק והקרוב. הבקע
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 עזים ת נפגעה טבריה מגלישת קרקע לאחר שיטפונו1934בשנת . ם מרעידות אדמהנפגעה מספר פעמי

 .ואירוע זה הביא להאצת מאמצי ייצוב הקרקע והנטיעות באזור יער שוויץ

 

 -היער כולל שטחים נרחבים של אקליפטוסים ). יער שוויץ(החלק הצפוני נטוע ברובו  - צומחאופי ה

 בעיקר בחלקים -) Acacia sclerosperma(ושיטה מחטנית ושל טטרקליניס , בעיקר בחלקו הגבוה

בחלקים דלילים של . חרובים ואלות, בצפונו ישנם אזורים בהם נטועים שיזפים. היותר נמוכים ותלולים

שיחיות דלילות בשלטון בעיקר  הכולל ,מדרום לו ניכר האופי הטבעי של הצומחבאזורים ש כמו גםהיער 

בתות הסירה נמצאות לרוב במפנים צפוניים של הגיאיות . רה קוצניתשיזף השיח ובתות בשלטון סי

בחלק . במצוק הר ברניקי ישנה בתת מצוקים בשלטון מציץ סורי. דרומייםהוהשיחיות במפנים 

באזור נחל מנורה ישנו כתם של שיחיית . מהערוצים ישנם מקטעים של סבכי קנה מצוי או עבקנה שכיח

דרומית לכביש אכסניית פוריה נמצא אזור שבו השיפועים מתונים . רותם המדבר על בזלת תחתונה

, אבוקדו, מנגו, שטחי החקלאות כוללים בעיקר מטעי תמרים). עם קטעים מיוערים(יותר ורובו חקלאי 

שהרכב הייעור בו , בדרום היחידה נמצא גם יער ביתניה. זיתים ופרדסים וכן שטחי פלחה מצומצמים

 .דומה לזה שביער שוויץ

 

מרשים " רקע" וכן יוצרת היחידה נצפית משוליה שבגב הרכס - מפגעים והפרות, נופי רצף ,נצפות

עקב פיתוליות של ציר המתלול הרי שמכל נקודה . לצופים מטבריה ומדרום בקעת כנרות כלפי מערב

צפים נ, כמו גם מקו הרכס העליון בה, ) 767למשל מהדרך הנופית ביער שוויץ או מכביש (בתוך היחידה 

לאורך היחידה מתקיים רצף נוף פתוח המחובר לנחל יבנאל מדרום ובמספר קטעים . רק חלקים ממנה

מספר שפכי עפר , הפרות בשוליים כוללות שפכי עפר ופסולת בקרבת טבריה.  גם לבקעת יבנאל במערב

הפרות . 90ממחצבת פוריה בחלקים עליונים של יער שוויץ וכן את רצועת המוביל המלוח בסמוך לכביש 

מספר מרבצי בקר וכן לכלוך ונזקים , בתוך השטח כוללות את שפכי העפר מהרחבת אכסניית פוריה

 . 7677 וכביש 767י כביש "היחידה נחצית לרוחבה ע. נוספים בחלק מאזורי הנופש ביער שוויץ

 

ומה  בצפון היחידה נמצאים אתרי טבריה הקד- ואתרים מרכזיים ותרבותיות תהיסטוריו תבניות

מצודת וכנסיית , חומת העיר הקדומה, )הביזנטית והערבית הקדומה, שרידי העיר מהתקופה הרומית(

מעט מחוץ לתחום הסקר . ברניקי ומספר אתרים ארכיאולוגיים נוספים וכן כמה מעיינות קטנים

דה בתחתית המדרונות לכל אורכה של היחי. נמצאים הגן הלאומי חמת טבריה וקבר רבי מאיר בעל הנס

פזורים שרידים של אמת ברניקי הכוללים את שרידי התעלה ובריכות אגירה המעידות על קיומה של 

באזור המושבה כנרת ומעליה נמצאים מספר אתרי ראשית התיישבות שהבולטים . חקלאות מפותחת

בין טבריה לאכסניית , ביער שוויץ. חצר כינרת וביתניה עילית,  של המושבהקמהם הם החלק הוותי

עוברת הדרך הנופית ) היסטוריה שראשיתה בימי המנדט הבריטי, כמו ליער שוויץ, שגם לה(וריה פ

תולדותיו של אזור .  נמצאים עין פוריה וחרבת קדש7677מדרום לכביש . שלאורכה מצפורים וחניונים

 .זה וחלקים סמוכים מבקעת כנרות מפורטים בהרחבה בפרק תרבות האדם
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 2תת יחידות נוף ביחידה 

 ושיקולים תרבותי נופי ייחוד תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם 'מס

 נופית ערכיות לקביעת

ערכיות 

 נופית

 –יער שוויץ  2.01

 קצה צפוני

כולל בעיקר , אזור שרובו יער פתוח

בסמוך  , י ובפרט שיזפים"עצי א

אתר . לשכונות של טבריה וביניהן

קבר התנא רבי חייא ובניו ומספר 

לוגיים ומעיינות אתרים ארכיאו

 . קטנים

שטח פתוח בסמוך לכמה 

 .משכונות טבריה

 שפכי –הפרות של שולי העיר 

 עפר ופסולת בכמה נקודות

גבוהה 

)3( 

 –יער שוויץ  2.02

רצועת 

האקליפטוס

אזור היער שרובו ממערב ומעל לדרך 

שיפועו מתון אך ישנם גם . הנופית

קטעים תלולים יותר ואף מצוקיים 

ולל את רוב כ. לקראת ראש המדרון

 החניונים והמצפורים של יער שוויץ

האזור היותר מטויל ביער 

שוויץ ושטח פתוח הקרוב 

. לשכונות הגבוהות של טבריה

שביל , מעבר שביל ישראל

יער שרובו לא . סובב כנרת

אך , מגוון מבחינת נטיעות

מספר . כולל קטעים סלעיים

הפרות של שפכי עפר 

 ממחצבת פוריה

גבוהה 

מאד 

)4( 

גוש הררי שונה באופיו מסביבתו  הר ברניקי 2.03

בראשו מנזר וכנסיית . הקרובה

המתלול המזרחי מצוקי . ברניקי

וכולל מערות רבות שבחלקן שרידים 

 או עטלפים /ארכיאולוגיים ו

ייחודיות נופית ואתר מרכזי 

הפרה של . בגוש יער שוויץ

 המחצבה והמטווח בצפון

מירבית 

)5( 

פאתי  2.04

טבריה 

 הדרומיים

כולל . ות המתלוליםאזור נמוך למרגל

 –את אתרי טבריה הקדומה 

השער הקדום , בית מרחץ, תיאטרון

, בפארק הארכיאולוגי ועוד וכן מלון

 ש ותשתיות נוספות"מט

קרבה . אתרים חשובים

 .)מימין' ר( להפרות שונות

 

גבוהה 

)3( 

מורדות יער  2.05

 שוויץ

סדרת שלוחות ועמקים תלולים 

בין הדרך , ומיוערים ביעור מגוון

מעט . 90ש הנופית לקרבת כבי

 סמוך לקבר רבי מאיר. אתרים

מהווה רקע דרמטי לאזור 

דרום טבריה ודרום מערב 

 הכנרת

מירבית 

)5( 

ערוץ נחל עמוק במיוחד עם צומח  נחל מנורה 2.06

 טבעי

 נוף תלול דרמטי

 

מירבית 

)5( 

נחלים סיאה  2.07

 ועוש

סדרת שלוחות ועמקים תלולים עם 

בתחתית המדרונות . צומח טבעי

מת מספר שרידים הקשורים לא

 ברניקי

מירבית  נוף תלול דרמטי

)5( 

מדרון מעל  2.08

אכסניית 

 פוריה

מדרון בשיפוע בינוני שרובו עם צומח 

לאחרונה בוצעו נטיעות . טבעי

 .בצפונו

גבוהה  מעבר שביל ישראל

)3( 
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 ושיקולים תרבותי נופי ייחוד תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם 'מס

 נופית ערכיות לקביעת

ערכיות 

 נופית

מדרון  2.09

מתחת 

אכסניית 

 פוריה

מדרון תלול למדי עם מספר שלוחות 

כיסוי צומח טבעי וייעור . וערוצים

 .דליל ומעט חקלאות

הפרה . שני ערוצים עם מפלים

של שפכי עפר מאכסניית 

 פוריה

גבוהה 

מאד 

)4( 

חקלאות  2.10

 כנרת צפון

אזור שברובו השיפוע פחות חריף 

רובו . מאשר בתת היחידות שמצפונו

שדות וכן ,  מטעים שונים–חקלאי 

החלקים . אזורי חקלאות נטושה

בעיקר באזור ממזרח (התלולים 

 כולל את עין. מיוערים) לפוריה עילית

חרבת קדש והנצחות לאתרי , פוריה

 ראשית התיישבות

, פסיפס מגוון של חקלאות

אזורים מיוערים ומספר 

אתרים . שטחים טבעיים

מעבר שביל ישראל . רבים

 ושביל סובב כנרת

 

 

גבוהה 

מאד 

)4( 

המושבה  2.11

 כנרת

מושבה ותיקה עם נוכחות מרשימה 

 –של מבנים מראשית ההתיישבות 

 רחוב המייסדים ועוד, חצר כנרת

 בנוי 

חקלאות  2.12

 כנרת דרום

אזור שרובו מטעים ומיעוטו חקלאות 

 נטושה או צומח טבעי

כולל את , פסיפס חקלאי

מחצבת כנרת הישנה 

 שהשתקם בה הצומח הטבעי

גבוהה 

)3( 

. יער שניטע בסוף שנות השמונים יער ביתניה 2.13

כולל קטעי יער מגוונים בצפיפויות 

תת היחידה כוללת את אתר . שונות

  עילית ואת מצפה הודביתניה

. יער מגוון באזור תלול למדי

יחד עם אתר ביתניה 

והתצפיות משתלבים בסיפור 

 ההיסטורי של האזור

גבוהה 

מאד 

)4( 

קבוצת  2.14

 כנרת

 מבני מגורים ואזור משקי

בית , אזור הירדנית: הערה

המוטורים ובית הקברות של כנרת 

 נמצאים מחוץ לתחום הסקר הנוכחי

 בנוי 

מורדות  2.15

 תאלומו

מדרון תלול עם צומח טבעי ברובו 

אתר . ומספר כרמי זיתים נטושים

 חרבת כוש

הפרה של , מדרון רצוף ותלול

והפרה אקולוגית של (קו מתח 

 עקב שפכי רפת יצומח רודראל

 )אלומות

גבוהה 

מאד 

)4( 
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 קניון נחל יבנאל.  3

 החתור ברמת הולך נחל יבנאל ומתעמק ליצירת קניון,  אלומות–מדרום לכביש יבנאל , בחלקו התחתון

שבו , קירות הקניון התלולים והערוץ עצמו. בקניון גם משתנה כיוון זרימת הנחל מדרום למזרח. פוריה

בקניון גם נובעים מספר .  באזורייוצרים מגוון נופי ומגוון צומח ייחוד, ישנה זרימת מים כל השנה

. עד לטבריה וחמת הקדומותשימש בעבר כמקור לאמה שהובילה מים , עין רן, שהעליון מהם, מעיינות

הקניון נפתח אל . שרידים מהאמה ומטחנות קמח הקשורות אליה עדיין נראים בכמה מקומות בקניון

 .ממשיך הנחל עד למפגש עם הירדן) מחוץ לתחום הסקר(בקעת כנרות ומשם ומזרחה 

   גבולות

  נות שמעל בקעת בהם מתחברים דפנות עמק הקניון למדרו) בצפון ובדרום( הרכס י קוו-במזרח

 .כנרות

  קו ההתעמקות של הערוץ הראשי וערוצי המשנה מהסביבה -בשאר הכיוונים סביב הקניון 

מעבר מחקלאות (זהו גבול טופוגרפי ולרוב גם תכסיתי . של בקעת יבנאל) יחסית(המישורית 

 ).לצומח טבעי

 

של , קניוניים, חלקים תחתוניםביחידה כלולים גם . כולל את החלק הקניוני של נחל יבנאל – ניקוז אגני

 .כמו נחל חרצית ונחל יעלה, מספר יובלים שלו

 

 מטר מתחת לפני הים באזור תחילת 90- אפיק הנחל בקניון יורד מגובה של כ–רום פני הקרקע 

השטח .  מטר מתחת לפני הים במוצא לבקעת הירדן200-לכ, 767התעמקות הנחל מדרום לכביש 

באזור שמדרום לאלומות משני צידי הקניון מגיע , עקב כך.  כלפי קו הרכסשמסביב לקניון הולך וגובה

 . מטרים200-220 -הפרש הגבהים באזור מפתח הקניון הינו כ.  מטר מעל פני הים20-הגובה ל

 

וכן בחלק העליון של דפנות הקניון שממזרח לברך נחשפת " ברך"בכל החלק שמצפון ל – וקרקע מסלע

באזור העמוק יותר שממזרח לברך נחשפת מתחת ).  את המצוק בקיר הצפונישגם יוצרת(בזלת הכיסוי 

הקרקעות כוללות בעיקר ) פרק המאפיינים' ר(אס שהיא תופעה מקומית 'לבזלת הכיסוי תצורת טוף פיג

 . פרוטוגרומוסולים על מחשופי הבזלת והטוף וקרקעות אלוביאליות בחלקו התחתון והשטוח של הקניון

 

או צומח עשבוני עם , וב מדרונות הקניון מכוסים שיחיות דלילות בשלטון שיזף השיח ר– צומחאופי ה

במפנה הצפוני ישנו וריאנט מגוון יותר הכולל בנוסף לשיחי השיזף גם צחנן . עצים פזורים של שיזף מצוי

נית ישנן בתות דלילות בשלטון גלו) באזורים הסלעיים יותר(במקצת המדרונות . מבאיש ומגוון בני שיח

שנתי בשלטון -המצוק שבקיר הצפוני כולל צומח עשבוני רב. מרווה ריחנית וצמרנית הסלעים, מצויה

ערוץ הנחל עצמו והמעיינות שבקרבתו מהווים את בתי הגידול הלחים . זיפנוצה מחוספסת וזקנן שעיר

אזורים , סבכי קנה: העיקריים באזור הסקר וכוללים מספר טיפוסים של צמחיית נחלים ומעיינות

עין , בעיקר במעיינות עין פטל(שיזף מצוי וקנה מצוי , סבכי פטל קדוש, בשלטון שיח אברהם והרדוף

יחידת נוף זו כוללת את מרבית עצי השיזף . ויער גדות בשלטון ערבה מחודדת) כוש והמעיין המזרחי

ים יחד עם פטל וחלקם צפופ,  חלקם פזורים יחד עם צומח עשבוני במורדות–המצוי הטבעיים באזור 

 .וצמחי נחלים סביב המעיינות ובערוץ הנחל עצמו
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,  מנחמיה-הקניון נצפה משוליו וכן מאזור הדרך הנופית יבנאל  – מפגעים והפרות, נופי רצף ,נצפות

הקניון ישנו מאזור בית זרע " לתוך"מבט אופקי . מרחוק יותר הוא נצפה מרכס הר יבנאל ומצפה אלות

פריצות ביוב ממתקן טיפול : ההפרות הן. הקניון מהווה אזור טבעי גדול ורצוף. ודגניה בבקעת כנרות

מכלאות בקר ומרבצי בקר היוצרים מסביבם צומח ניטרופילי וכן , בשפכים הנמצא במעלה הקניון

 .נסיעה מחוץ לשבילים של רכבי שטח למיניהם

 

 נמצאים שרידים של החלק  בקניון נחל יבנאל– ואתרים מרכזיים ותרבותיות תהיסטוריו תבניות

כיום אזור הנחל . אתרים נוספים נמצאים באזור חורשת יעלה ובחרבת כוש. העליון של אמת ברניקי

כמו כן . השטח משמש גם לרעיית בקר וצאן. מהווה שמורת טבע מאושרת ומבקרים בו בעיקר מטיילים

 . וקידוחים נוספים נמצאים בסביבתו" מקורות"יש בו קידוח 

 

 3דות נוף ביחידה תת יחי

 ושיקולים תרבותי נופי ייחוד תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם 'מס

 נופית ערכיות לקביעת

ערכיות 

 נופית

קניון נחל  3.01

 יבנאל

קניון עם קירות תלולים וקטע מצוקי 

צומח טבעי מגוון . ארוך בקיר הצפוני

. הכולל גם צומח מעיינות ונחלים

ניקי ארבעה מעיינות ושרידי אמת בר

 וטחנות הקשורות אליה

טבע , קניון גדול הכולל ערכי נוף

. מעבר שביל ישראל. ומורשת

מספר הפרות של רעיית יתר 

 .ורכבי שטח

מירבית 

)5( 

קניון נחל  3.02

 יעלה

. קניון קצר ותלול הכולל קטע בזלתי

עין יעלה וחרבת , אתרי חורשת יעלה

 יעלה בחלקו העליון

קניון קצר ומצוקי עם אתרים 

מעבר שביל . וניםמסוגים ש

 ישראל

מירבית 

)5( 

 

 

   עובידיה.4

 .שיש בו) והלא מטופלים(קטע מעמק הירדן שהוכלל בסקר עקב האתרים החשובים 

   גבולות

הגבולות מצפון ומדרום . גבולות יחידה זו הינם מלאכותיים והותוו כך שיכילו את אתרי עובידיה
 . של אפיק הירדןהלי הצמחייממערב היא גובלת בתחתית מדרון מנחמיה וממזרח בשו. ישרים
 

 .ממזרחה, האזור מתנקז לירדן העובר בצמוד ליחידה – ניקוז אגני

 

- ל190מגובה , )פרט להתרוממות של תל עובידיה( השטח משתפל מזרחה כלפי הירדן –רום פני הקרקע 

 .  מטר מתחת לפני הים220

 

עו בשלבי הצפות שונים של עמק שהושק,  המסלע מורכב וכולל תצורות צעירות יחסית– וקרקע מסלע

 משקעי(באזור האתר  הפרהיסטורי  )   מיליון  שנה1.5-גיל  כ(תצורת  עובידיה :  הירדן לאחר היווצרותו
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 תחילת החורף. תל עובידיה מצולם מהאתר הפרהיסטוריתחילת הקיץ.חלק מיער ביתניה וקבוצת כנרת

אביב.ברקע הר יבנאל ותצפית האלה. קניון נחל יבנאל

סוף האביב. מנחמיה ושטחי חקלאות לידה, יער מנחמיה

 מפותחת בקניון נחל יבנאלצמחיית נחל 

במבט , חלקים מיער מנחמיה ושמורת מצפה אלות, רם'ג-ואדי אל
 אביב. דיר-מחרבת א
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נחשפת ) וממזרח לאתר(מעליה מבחינה גיאולוגית , )תצורה זו עברו קימוט מקומי לאחר שקיעתם

הקרקעות . ומשקעים אלוביאליים צעירים) דיהבתל עובי(תצורת נהריים ומזרחה יותר תצורת הלשון 

 . כוללות גרומוסולים שונים

 

על התל ובעיקר . תבאתר הפרהיסטורי ובתל צומח עשבוני מגוון עם נטייה לרודראליו – צומחאופי ה

שאר שטח היחידה מכוסה .  מסביבו ישנם קטעים עשבוניים ובחלקם פזורים שיחי מלוח קיפח

 .במטעים

 

מקו הרכס של רמת פוריה ומאזור , האזור נצפה היטב ממערב – מפגעים והפרות, ינופ רצף ,נצפות

'  דגניה ב– בית זרע –תל עובדיה עצמו נצפה עקב גבהו היחסי גם מאזור אפיקים . שמורת מצפה אלות

האזור מהווה חלק מרצף חקלאי ברובו . אזור האתר הפרהיסטורי נסתר יחסית בין מטעים. וני'ואום ג

אך עדיין בולט חוסר השימור של ,  למפגעיםבביחידה אין אלמנטים שיכולים להיחש. רדןממערב לי

מצב זה קיים למרות ). כולל שוד(הגורם לאיטו לבלייה ולפגיעה בממצאים , האתר הפרהיסטורי והתל

 .תכניות מקיפות שגובשו בנושא

 

בפרק על , ם יופיע בהמשך פירוט נרחב על האתרי– ואתרים מרכזיים ותרבותיות תהיסטוריו תבניות

 .תרבות האדם

 

 4תת יחידות נוף ביחידה 

 ושיקולים תרבותי נופי ייחוד תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם 'מס

 נופית ערכיות לקביעת

ערכיות 

 נופית

תל , האתר הפרהיסטורי עובידיה עובידיה 4.01

 עובידיה וטחנת קמח
אתר פרהיסטורי חשוב ביותר ואתר 

בנוף חקלאי , בארכיאולוגי חשו

 הסמוך לירדן

גבוהה 

 )4(מאד 

 

 

 

  אלות-מנחמיה .  5
 

, ובנוסף מקטע מרמת סירין, בהיבט הגיאולוגי יחידה זו כוללת חלקים מהקצה הדרומי של רמת פוריה

איזור קצה רמת פוריה והמפגש .  מזרחית לרמת פוריה-הנמצאת דרום, שהיא רמה בזלתית גבוהה יותר

שמורת , )יער אשכול(היחידה כוללת את יער מנחמיה . מורכבתעם רמת סירין מתבטא בגיאולוגיה 

כמו כן כלולים בה אזורים טבעיים נוספים מצפון . מצפה אלות וקטע מהשמורה המוצעת של הר יבנאל

ביחידה . ומדרום ליער מנחמיה וחלקים מהמושבה הותיקה מנחמיה ומהשטחים החקלאיים שמסביבה

מספר אתרים ארכיאולוגיים , כמה מעיינות, רדן ובקעת יבנאלמספר תצפיות מרשימות לכיוון עמק הי

 .ומחצבות נטושות
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   גבולות

 במערב ראש המתלול לכיוון .  במזרח קו התפנית של השלוחה המפרידה מנחל יבנאל- מצפון

 .בקעת כנרות המהווה גם את גבול השטח החקלאי הדרומי ביותר בבקעת יבנאל

 בערך בקו גובה מינוס  (בקעת כנרותמתלולים לקראת  הקו בו מתמתן השיפוע של ה - ממזרח

190.(  

  וממשיך על קו הרכס של השלוחה  ,  קו היורד מהאזור שמדרום לתצפית האלה-מדרום

 .רם לנחל מנחמיה'המפרידה בין ואדי אל ג

  ממשיך בראש הקטע התלול ביותר של המדרון עד לתצפית ,  קו העולה מנחל יעלה-ממערב

 .ית'מה ממנה עד מעל עין אום זעהאלה וממשיך דרו

 

ובדרומו בעיקר דרך , בצפונו הניקוז ללא ערוצים בולטים. האזור מתנקז לירדן הדרומי – ניקוז אגני

 .  רם'תינה ואל ג-א, רז'אום ע, הנחלים אנין

 

.  מטר מתחת לפני הים במנחמיה200- מטר מעל פני הים בתצפית האלה  לכ270 בין –רום פני הקרקע 

  750-כ, נמצאת מחוץ לתחום הסקר) ' מ368(אלות שהיא הנקודה הגבוהה ביותר ברמת סירין מצפה 

 .מטר מדרום מערב לתצפית האלה

 

התחתונה מבין (כאשר בתצורת בירה , ברוב שטח היחידה נחשפות תצורות בירה וגשר – וקרקע מסלע

שופים קטנים של תצורת בתצורת גשר משולבים גם מח. נמצאות גם מחצבות הגבס הישנות) השתיים

בראש , בזלת הכיסוי נחשפת מעל תצורת גשר בראש האזור התלול בקרבת תצפית האלה. אס'טוף פיג

בדרום האזור ישנה רצועה מעוגלת ורחבה של . ובמספר כתמים נוספים, המתלול שבצפון היחידה

-זור אגני הנחלים ארצועה זו נמצאת בא. המוגבלת מכל צדדיה בקווי העתק, מחשופי הבזלת התחתונה

בסמוך . ולמרגלות החלקים התחתונים של יער מנחמיה) ואחראית לנוף המיוחד בהם(רם 'ג-תינה ואל

בחלקים הגבוהים יותר : הקרקעות. לרצועה זו ישנם גם שני אזורים קטנים של מחשופי תצורת הורדוס

בחלקים הנמוכים ). הסלעבהתאם לסוג (של היחידה הן פרוטוגרומוסולים בזלתיים ורנדזינה בהירה 

 . אלוביות ורנדזינה–ישנן קרקעות קולוביות ) ובפרט בשטחי החקלאות של מנחמיה(

 

. רוב שטחי הצומח הטבעי מכוסים שיחיות דלילות של שיזף השיח ואזורים עשבוניים – צומחאופי ה

ון סירה בשלט(כולל בתות שונות ) במתלול באזור שמורת מצפה אלות(החלק העליון של היחידה 

רם ישנה 'ג-באזור הקניוני של ואדי אל). בשלטון מלחית אשונה או בשלטון גלונית מצויה, קוצנית

קטעי .  הכוללת שיחיה דלילה בשלטון שרביטן מצוי וצמחי מצוקים נוספיםתצמחיית מצוקים ייחודי

 . ליםעבקנה שכיח ופטל קדוש נמצאים בכמה מקטעים של הנח, צמחיית נחלים ובפרט קנה מצוי

גבסית שעליה קרקע רנדזינה /גירית/תצורה חוואריות(שרובו נטוע על תצורת בירה , ביער מנחמיה

פרט לאורן ירושלים ניטעו מחטניים . העץ העיקרי הוא אורן ירושלים המתאים לקרקעות אלו) בהירה

, וניםישנם מספר עומדים של אקליפטוסים ממינים ש). טטרקליניס, ברוש, אורנים אחרים(אחרים 

שיטת ויקטוריה בולטת בנוכחותה . מספר עומדים של עצי ארץ ישראל וכן עומדים של שיטים ופרוזופיס

. ופלשה במשך השנים גם לאזורים שמחוץ לתחום היער) גם היכן שלא ניטעה(בחלקים רבים ביער 
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דה האזורים החקלאיים ביחי.  האזורים הטבעיים והמיוערים משמשים ברובם כשטחי מרעה לבקר

 .מצפון וממערב למנחמיה, נמצאים בחלק התחתון והמתון יותר של המדרונות

 

 התצפית המיטבית על היחידה מלמעלה היא מנקודת תצפית האלה – מפגעים והפרות, נופי רצף ,נצפות

היחידה כולה . החלקים הגבוהים ביחידה נצפים מדרום בקעת יבנאל. שממנה ומזרחה גדל השיפוע

היחידה כוללת רצף נוף פתוח המתחבר לבקעת ולנחל יבנאל .  כנרות ודרום הגולןנצפית מדרום בקעת

, הפרות נופיות ומפגעים הם קו מתח גבוה החוצה את היחידה מצפון לדרום. והממשיך גם מעבר לה

 .מספר מכלאות בקר, פולשנות של שיטת ויקטוריה, מוקדי לכלוך מאזורי מסיבות ביער מנחמיה

 

 ארבעת האתרים הארכיאולוגיים שבתחום היחידה – ואתרים מרכזיים ותרבותיות תהיסטוריו תבניות

לא כולם בכל (החל מתקופת הברונזה ועד לתקופה הממלוכית , היו מיושבים בתקופות שונות

 ). ברמת סירין(האלה בנקודת התצפית נחשבה מקודשת לתושבים הערבים שחיו באזור ). התקופות

 היא בעלת היסטוריה מעניינת ורצופת קשיים בעשורים הראשונים 1901-המושבה מנחמיה שהוקמה ב

עדויות להיסטוריה זו ניתן לראות בכמה מהמבנים הראשונים שעדיין שמורים ובבית הקברות . לקיומה

 .של המושבה

 

 5תת יחידות נוף ביחידה 

 ושיקולים תרבותי נופי ייחוד תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם 'מס

 ופיתנ ערכיות לקביעת

ערכיות 

 נופית

מורדות  5.01

 מנחמיה

המשך לפתחת קניון נחל יבנאל  מדרון תלול למדי מכוסה צומח טבעי

 ולרמה המבודדת שמעליו

גבוהה 

מאד 

)4( 

יער מנחמיה  5.02

 צפון

כולל את אגן הניקוז של נחל אנין 

 תצפיות. עין אנין. שבתחום היער
. יער מגוון בטופוגרפיה תלולה

הפרה של דרכים רבות בחלקו 

 הצפון מערבי

גבוהה 

מאד 

)4( 

יער מנחמיה  5.03

 דרום

של , כמעט כולו באגן דרומי יותר

. אתר חרבת מלחת. רז'ואדי אום ע

 .תצפיות

יער מגוון ואזורים לא נטועים 

מעבר קו . בטופוגרפיה תלולה

 מתח גבוה

גבוהה 

מאד 

)4( 

מתלול  5.04

 אלות

כולל , מדרון תלול מעל יער מנחמיה

עין , את תצפית האלה והאתר שלידה

 סלעי גבס , ית'אום זע

 תמתלול עם גיאולוגיה ייחודי

 ותצפית דרמטית

מירבית 

)5( 

חקלאות  5.05

מנחמיה 

 צפון

אתר חרבת . כרמים ושדות, מטעים

 אנין
נוף חקלאי בחלקות בעלות צורה 

 בשיפוע מתון, מגוונת

גבוהה 

)3( 

נחלים        5.06

תינה -א

 רם'ג-ואל

עם מעט חקלאות וייעור (אזור טבעי 

מחשופי שרובו בתחום ) בדרום מזרח

הנחלים ובעיקר ואדי . בזלת תחתונה

. רם כוללים קטעים קניוניים'אל ג

 דיר-אתר חרבת א

שלוחות בשיפוע בינוני עם 

. סלעיות רבה וערוצים מעניינים

 מעבר קו מתח גבוה

גבוהה 

מאד 

)4( 



 

 

40

 ושיקולים תרבותי נופי ייחוד תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם 'מס

 ופיתנ ערכיות לקביעת

ערכיות 

 נופית

, קטע המושבה הנמצא בתחום הסקר מנחמיה 5.07

כולל את בית הספר הישן וקטע 

 מרחוב המייסדים

 בנוי 

אות חקל 5.08

מנחמיה 

 דרום

שתי שלוחות קטנות ורמתיות עם 

מספר ,  חוות2-שטחים חקלאיים ו

 קטעים טבעיים בין השלוחות 

מספר , טבעי מתון+ נוף חקלאי 

הפרות קטנות של חציבות 

 ופסולת

בינונית 

)2( 
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  :שמות ושטחי תת יחידות הנוף המופיעות במפה

מספר תת 
 שטח בדונם שם תת יחידת הנוף יחידת הנוף

 1,663 מורדות קרני חיטין 1.01
 1,169 אזור תעשייה קדמת גליל 1.02
 7,701 חקלאות צפון בקעת יבנאל 1.03
 6,037 נחלים שובב ויבנאל עליון 1.04
 1,747 768ית לכביש שדות צפונ 1.05
 4,265 768שדות דרומית לכביש  1.06
 4,614 הרצועה הטבעית 1.07
 17,565 בקעת הזורעים 1.08
 2,974 פיתחת נחל אדמי 1.09
 795 מחצבת פוריה 1.10
 176 בי"ח פוריה 1.11
 1,097 שדות פוריה 1.12
 777 מושב הזורעים 1.13
 1,544 פוריה 1.14
 1,493 יבנאל 1.15
 269 קיבוץ אלומות 1.16
 4,086 דרום מזרח בקעת יבנאל 1.17
 2,493 דרום מערב בקעת יבנאל 1.18
 961 שלוחת יעלה 1.19
 1,030 קצה צפוני -יער שוויץ  2.01
 1,432 רצועת האקליפטוס -יער שוויץ  2.02
 223 הר ברניקי 2.03
 173 פאתי טבריה הדרומיים 2.04
 1,552 ץמורדות יער שווי 2.05
 227 נחל מנורה 2.06
 1,009 מתלולי הנחלים סיאה ועוש 2.07
 1,060 מדרון מעל אכסניית פוריה 2.08
 1,502 מדרון מתחת אכסניית פוריה 2.09
 3,707 חקלאות כנרת צפון 2.10
 428 המושבה כנרת 2.11
 929 חקלאות כנרת דרום 2.12
 404 יער ביתניה 2.13
 686 קבוצת כנרת 2.14
 1,271 מדרון אלומות 2.15
 2,906 קניון נחל יבנאל 3.01
 155 קניון נחל יעלה 3.02
 297 עובידיה 4.01
 1,354 מורדות מנחמיה 5.01
 903 יער מנחמיה צפון 5.02
 996 יער מנחמיה דרום 5.03
 534 מתלול מצפה אלות 5.04
 1,131 חקלאות מנחמיה צפון 5.05
 923 'רםג-תינה ואל- נחלים א 5.06
 227 מנחמיה 5.07
 402 חקלאות מנחמיה דרום 5.08



בקעת יבנאל

מורדות כנרת

מנחמיה - אלות
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מורדות כנרת
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עובידיה

מנחמיה - אלות

נחלים
כבישים

גבול הסקר
0 21

ק"מ ±

סקר מורדות כנרת - יבנאל
יחידות ותת-יחידות הנוף

1:50,000

המפה הופקה ביחידת הממ"ג
מכון דש"א, החברה להגנת הטבע
רח' הנגב 2, ת"א, 66186
טל': 03-6388703 פקס: 03-6390580
gis1@spni.org.il | www.deshe.org.il

קווי גובה כל 20 מטר

גבולות תת יחידות הנוף
ושיוכן ליחידות הנוף לפי צבע

פירוט שמות תת יחידות הנוף
נמצא בעמוד ממול

המושבה יבנאל ונוף חקלאי בקרבתה
ברקע: כפר עבודה ופוריה עילית מספר תת יחידת נוף1.01

- שם יחידת נוףבקעת יבנאל
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         תרבות האדם
  

אזור הסקר, ובפרט חלקו הנמצא בבקעת כנרות ובעמק הירדן, כולל שרידים רבים של רקע ומבנה הפרק: 

התיישבות אדם במהלך מאות אלפי שנים (למעשה מעל מיליון שנה, באתר עובידיה). בבקעת יבנאל 

פחות אתרים ארכיאולוגיים אך גם בה ישנן עדויות להתיישבות, לפחות החל מהתקופה  נמצאים

הניאוליתית (שכבות שעדיין לא נחפרו בתל ינעם), ועברה בה דרך מסחר חשובה. תחום הסקר כולל גם 

המושבות יבנאל, מנחמיה וכנרת, חצר  –כמה אתרים מרכזיים בהתיישבות היהודית החדשה בארץ ישראל 

  וביתניה עילית. כנרת 

יחד עם אתרי טבריה הקדומה, אתרי ראשית ההתיישבות היהודית החדשה מהווים ללא ספק את 

האתרים האנושיים הבולטים יותר בתחום הסקר וחלק חשוב ובלתי נפרד מנוף האזור וממורשתו. ניתוח 

ם ומחשיבותם אך הדבר אינו גורע כמובן מערכ - השטח והערכתו בסקר זה מתמקדים בשטחים פתוחים 

של האתרים שבתוך היישובים. הפרק שלהלן כולל גם חלק לגבי תקופת ההתיישבות החדשה, ובטבלה 

  ובמפה שבסופו מופיעים גם אתרי ראשית ההתיישבות. 

  

  פרק תרבות האדם כולל את הסעיפים הבאים:

  התיישבותיים. - קשרים גיאוגרפיים  

 ות. בכל אחת מהתקופות יוזכרו כמה סקירה היסטורית על פי סדר כרונולוגי של תקופ

מהתהליכים ומהמאפיינים העיקריים וכן יצוינו האתרים בהם נמצאו שרידים מתקופה זו. בהיבט 

הגיאוגרפי ההתייחסות היא לאזור הסקר וסביבתו הקרובה, כשלעיתים מוזכרים גם אתרים 

  . ועמק הירדן בולטים בגליל התחתון, בגליל בכלל ו/או בבקעת כנרות

 כאמור, חלק ניכר מהם הינם אתרי ראשית התיישבות.חבה על מספר אתרים מרכזייםהר .  

 ועל מקורות  טבלת אתרים ארכיאולוגיים, המתבססת על שכבת האתרים של רשות העתיקות

 נוספים.

 .(אתרי מורשת, אתרי טבע, תצפיות ועוד) טבלה של אתרים אחרים  

 .מפת אתרים  

  

  התיישבותיים -קשרים גיאוגרפיים 

 - יחידות הנוף שהוגדרו בפרק הקודם יוזכרו גם כאן, כיוון שתיחומן רלוונטי גם לקשר הגיאוגרפי 

  התיישבותי.

התפרושת הגיאוגרפית של מקורות המים, של הקרקע הזמינה לחקלאות ושל נוכחות משאבים טבעיים 

גורמים אלו ישנו ואופיה. פרט ל האחרים היוותה בכל התקופות גורם חשוב בקביעת תפרושת האוכלוסיי

פעולתו) של השלטון המרכזי. חוזק השלטון המרכזי קובע את מצב הביטחון - משקל רב לפעולתו (או לאי

 תבשטח בכלל ובדרכים בפרט, את היכולת לבצע מפעלים גדולים ואת האפשרות ליצירת יוזמות יישוביו

ות היישובים ובגודלם והביזנטית קשור למגמת עלייה בכמחדשות. השלטון החזק בתקופה הרומית 

ולפיתוח דרכים ומפעלים ברחבי הארץ (באזור הסקר מתבטא למשל ביסוד טבריה ובבניית "אמת 

ברניקי"). מאידך גיסא, בכל תחום הסקר חלה עצירה ואף ירידה התיישבותית בחלקים ניכרים של 

ת) ע"י שבטים הותקפו ישובי האזור (שגם כך היו קטנים יחסי זמנים אלה. בתהתקופה העות'מאני

   בדואים.
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כיום אינו מרמז (ובעיקר חקלאות השלחין) , המהווה את רוב שטח הסקר, היקף החקלאות בבקעת יבנאל

בתקופות הקדומות הציבו הרמות הבזלתיות של הגליל התחתון מגבלה  על המצב בעבר הרחוק.

התקיימו ברמות היו להתיישבות עקב מיעוט הקרקע והקושי לאגור מים בסביבת הבזלת. היישובים ש

. וכנראה שחלק ניכר מהנוכחות האנושית הייתה של רועים בדרך כלל בזיקה למעיין או לנחל איתן סמוכים

עם זאת, הטופוגרפיה ומספר המעיינות בבקעת יבנאל הופכים אותה לנוחה מעט יותר ביחס לשאר אזורי 

לכך שרוב האתרים הארכיאולוגיים הרמות הבזלתיות. הקשיים שהוזכרו מהווים ככל הנראה את הסיבה 

נמצאים בשולי הבקעה המערביים, בסמוך למעיינות ו/או לקרקע נוחה יותר לעיבוד. בחלקי הבקעה 

המרוחקים מנחל יבנאל וממעיינות מועטים האתרים הארכיאולוגיים (לדוגמא חרבת סרגונה). קשיים 

ל יישובים ערביים בתקופה אלה התקיימו עד תקופות מאוחרות ומתבטאים גם במספר הנמוך ש

. אלמנט משמעותי באזור הבקעה הוא דרך עתיקה שקישרה בין אזור החורן, הבשן והגולן תהעות'מאני

דרך זו ידועה לים התיכון ועלתה מעמק הירדן דרך נחל יבנאל ואזור נחל אדמי לכיוון בקעת בית נטופה. 

. תל ינעם, חרבת דמין (ותל אדמי ך השיירות)חוורנה (דרך החורנים, דר-מתקופות מאוחרות יותר כדרב אל

הנמצא ממערבה ומעליה) נמצאים בסמיכות לנתיב המשוער של דרך זו. הדרך זכתה אף לאזכור מצומצם 

, ַנְפָּתִלי ִלְבֵני-- ַהִּׁשִּׁשי ַהּגֹוָרל ָיָצא, ַנְפָּתִלי ִלְבֵניל"ג) בשם "אדמי הנקב": "-במקרא (יהושע י"ט פסוקים ל"ב

בסמוך לקניון נחל יבנאל  ַלּקּום".-ַעד--ְוַיְבְנֵאל ַהֶּנֶקב ַוֲאָדִמי ְּבַצֲעַנִּנים ֵמֵאלֹון ֵמֵחֶלף, ְגבּוָלם ַוְיִהי ֹחָתם.ְלִמְׁשּפְ 

ישנם אתרים נוספים הקרובים לנתיב הדרך. ככלל, אזור רמות הגליל התחתון המזרחי היה אזור שוליים 

זו דווקא  תיחסית לחלקים אחרים של הגליל. דלילות יישוביברוב התקופות וההתיישבות בו היתה דלילה 

. ההתיישבות היהודית באזור החלה 20-הקלה על רכישת קרקעות ע"י מוסדות יהודיים, בתחילת המאה ה

עם יסודה של המושבה יבנאל. מניסיון התיישבות ראשון וקצר באזור פוריה נותרו כיום רק כמה  1901-ב

 1955(מושב הזורעים במסגרת "חומה ומגדל") ועד  1939- זור הוקמו החל ממהמבנים. שאר היישובים בא

  יישוב קהילתי).שכונה שהפכה ל(פוריה עילית כ

  

שהוגדרו בסקר זה מהוות חלק מבקעת כנרות ומעמק הירדן.  יחידות הנוף "מורדות כנרת" ו"עובידיה"

בבקעת יבנאל. שפע מים,  התנאים להתיישבות אדם בבקעת כנרות ובעמק הירדן נוחים יותר מאשר

- דייגים- המביא בעקבותיו שפע של צמחיה ובעלי חיים, איפשר בעבר הרחוק קיום נוח של חברות ציידים

לקטים. מאוחר יותר, יחד עם הימצאות קרקע זמינה לחקלאות איפשר שפע זה גם קיום של חברות 

ים חשוב, בו הצטלבו סעיף של חקלאיות ועירוניות. תרם לכך גם מיקומו של האזור בסמוך לצומת דרכ

דרך הים עם דרך הרוחב העיקרית של צפון הארץ (דרך השיירות שהוזכרה לעיל). בתיחום גיאוגרפי הכולל 

את שטחיהן של יחידות נוף אלו יחד עם האזורים הצמודים (מחוץ לתחום הסקר הנוכחי) של חופי הכנרת 

ם אתרים רבים מתקופות שונות. בתקופות הדרום מערביים וחלקו העליון של הירדן הדרומי, ישנ

בית  -, תל עלי, ושער הגולן. בתקופות היסטוריות קדומות 2הפרהיסטוריות בולטים אתרי עובידיה, אוהלו 

ירח, תל עובידיה, חמת ועוד. מאוחר יותר, בתקופה הרומית, נוסדה טבריה בסמוך לחמת. מאז היווסדה 

נטשה) היוותה טבריה את היישוב המרכזי בסביבת הכנרת. (פרט לתקופה הממלוכית שבה העיר כמעט נ

למעשה, טבריה תפקדה גם כמרכז לחיים היהודיים בארץ ישראל וכמקום מושבן של הסנהדרין והנשיאות 

בה נחתם . סוף התקופה הערבית הקדומהלספירה ועד  הבמשך מאות שנים, החל מסוף המאה השניי

משך כל תקופה זו שהפך להיות המקובל להגיית המקרא. ָרִני בְ פותח הניקוד הטַ בה התלמוד הירושלמי ו

החל מימי הביניים עבר מרכז הכובד של היישוב ) הייתה אוכלוסיית העיר מעורבת. 1948(ולמעשה עד 

ואינו נכלל בתחום  בטבריה לאזור הידוע כיום כעיר העתיקה, הנמצא בתחום הבנוי של העיר המודרנית
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 תיהודית החדשה היווה אזור בקעת כנרות חממה לרעיונות ולניסיונוהסקר. בתקופת ההתיישבות ה

  בתחום צורות חיים והתיישבות שיתופיות.

  

" קניון נחל יבנאלשתי יחידות הנוף הנוספות שהוגדרו במסגרת החלוקה נופית בסקר הנוכחי הן "

וכחות המעיינות ". קניון נחל יבנאל "מתחבר" לעמק הירדן פיזית וגם בהיבט של נאלות - מנחמיה ו"

והמים, אך אופי פני השטח בו לא מאפשר התיישבות רבה. מאידך, שפיעת המעיינות איפשרה את הקמת 

אמת המים שהובילה מים לאזור שבין בית ירח לטבריה, לשימוש בישובים עצמם, בחקלאות ובמתקנים 

אלות כולל חלקים  -מנחמיה אזור  חוורנה שהוזכרה לעיל.- כמו כן עברה דרכו דרב אל (טחנות קמח ועוד).

 - גבוהים ותלולים יחסית, בהם נמצאים מספר אתרי ישובים קטנים הנמצאים בזיקה גיאוגרפית 

  התיישבותית לרמות הבזלתיות. החלק הנמוך והמתון יותר של יחידה זו נמצא בזיקה לעמק הירדן. 

  

  

  סקירה היסטורית לפי תקופות

  

  התקופות הפרהיסטוריות

לט האתר הפרהיסטורי בעובידיה, שהוא האתר הקדום ביותר בישראל. בקרבה לתחום בתחום הסקר בו

  נתגלו אתרים רבים מתקופות פרהיסטוריות שונות.  - בבקעת כנרות ובמזרח הגליל  - הסקר 

  

  שנה לפני זמננו) 200,000מיליון עד  2.5התקופה הפליאוליתית התחתונה (

ופות גם יחד, נמצא בתחום הסקר האתר הפרהיסטורי מתקופה זו, שמשכה ארוך בהרבה מכל שאר התק

לפעילות אדם מהמין האדם הזקוף  עובידיה. זהו אתר בעל חשיבות עולמית ונחשפו בו שרידים רבים 

(Homo erectus) הממצאים כללו אבני יד ו"מפלסי חיים" שהם אזורים מרוצפים בחלוקים. נמצאו אך .

ע"ח רבים המעידים על אופיו היותר סוואני/אפריקני של מעט עצמות אדם. באתר נמצאו גם שרידי ב

 מיליון שנה וכנראה במשך עשרות אלפי שנים). עד גילויו של אתר דמניסי 1.4- האזור בתקופה זו (לפני כ

, נחשב אתר עובידיה לאתר הקדום ביותר מחוץ ליבשת אפריקה. כיוון שהגיוני 2000בגיאורגיה, בשנת 

נדידה/התפשטות מחוץ לאפריקה, ייתכן שחבויים בו שרידים עתיקים אף יותר שציר הבקע היווה נתיב של 

שעדיין לא נתגלו. פירוט נוסף על אתר עובידיה נמצא בסעיף העוסק באתרים המרכזיים. מתקופות 

מאוחרות יותר בפליאולית התחתון נתגלו ממצאים במקומות שונים בגליל (למשל עברון, רמת יראון 

יברודית והכלים כוללים - מוד) וכן בגשר בנות יעקב. התרבות בתקופה זו קרויה אשלוומערת זוטיה בנחל ע

  בעיקר אבני יד פשוטות יחסית. 

  

: מתקופה זו נתגלו ממצאים שנה לפני זמננו) 45,000ועד   200,000(  התקופה הפליאוליתית התיכונה

ממערת קדומים בהרי נצרת  בעיקר במערות. בגליל הממצאים העיקריים הם ממספר מערות בנחל עמוד,

וממערת היונים בגליל המערבי.  השרידים מתקופה זו משויכים לתרבות הקרויה מוסטרית, שלעומת 

קודמתה כוללת מגוון ומורכבות גדולים יותר של כלים. כמו כן נתגלו שלדי אדם שלצידם מנחות סמליות. 

 Homoהאדם הניאנדרטלי ( –מיני אדם חשוב לציין שבחלקים מתקופה זו מדובר על אוכלוסיות של שני 

neanderthalensis ) או לפי חלק מהחוקרים, תת מין של האדם המודרני) והאדם המודרני ,Homo 

sapiens (שמקורם באירופה) שלעיתים חיו במקביל (במקומות שונים). נראה שהופעת הניאנדרטלים (

  ות עם ההומו ספיינס. באזור קשורה לתקופת הקרח האחרונה ושהיעלמותם קשורה לתחר
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  שנה לפני זמננו) 20,000עד  45,000התקופה הפליאוליתית העליונה (

שרידים מתקופה זו נמצאו לרוב באותן מערות בהן נתגלו שרידים מהתקופה הקודמת. ניכרת בה עלייה 

  נוספת  במורכבות הכלים. בגליל לא נמצאו שלדי אדם מתקופה זו. 

  

  שנה לפני זמננו)  10,000עד  00020,פליאוליתית (-התקופה האפי

" נמצא ממזרח למושבה כנרת (מעט מחוץ לתחום הסקר) והתגלה בירידת מפלס הכנרת. 2אתר "אוהלו 

שנה לפני זמננו. מקובל להניח שבתקופה זו לא התקיימו ישובי  20,000-נתגלו שרידי יישוב המתוארכים לכ

ת של מים, מזון וחומרי בניה (למשל קנים). מצב זה קבע מאורגנים. עם זאת, הקירבה לאגם אפשרה זמינו

הביא לכך שבני האדם באזור שהו תקופה ארוכה במקום אחד ועסקו בדייג, צייד ואיסוף מזון צמחי. 

נחשפו שרידי סוכה ושרידי חבלים (אולי רשת דייג), שלד שלם של אדם, כלי צור, חרוזי צדפים  2באוהלו 

  (יבשתיים ודגים) ושרידי חומר צמחי בהשתמרות טובה.  וכן ממצאים רבים של עצמות בע"ח

  

  שנה לפני סה"נ) 5000עד  8000התקופה הניאוליתית (

בתקופה זו התרחשה "המהפכה החקלאית".  באתר שער הגולן, הנמצא דרום מזרחית לקיבוץ בסמוך 

ישוב קבע בעל  ובשלב השני של החפירות גם שרידי -לגדת הירמוך, נחשפו בתחילה שרידי יישוב ארעי 

מתכונת עירונית מאורגנת. האתר נחשב לאחד היישובים המאורגנים הקדומים בעולם. כמו כן נחשפו בו 

צלמיות שחלקן עשויות חימר וחלקן חלוקי נחל. הצלמיות שרובן מתארות דמות אנושית עשויות בדרגות 

מצור ומבזלת. האתר מתוארך  שונות של הפשטה. נמצאו גם כלי חרס שונים, ראשי חץ ומגוון כלי עבודה

, הנקראת כך עקב נוכחות כלי החרס) והתרבות תשנה לפני זמננו  (התקופה הניאוליתית הקראמי 8000-ל

זכתה לשם "ירמוכית". שרידים המשויכים לתרבות זו נמצאו במספר אתרים נוספים, שחלק ניכר מהם 

לירדן נמצאו שרידים משלבים קדומים  נמצאים באזור בקע הירדן. בתל עלי הסמוך לחיבור נחל יבנאל

  ) של התקופה הניאוליתית.םקראמיי-יותר (קדם

  

 לפני סה"נ) 3200עד  5000התקופה הכלקוליתית (

ככלל, בתקופה זו ההתיישבות בצפון הארץ היתה דלילה יחסית. רוב הממצאים הם של חרסים, חפצי 

בין  ינים. ישנם הבדלים בממצא הקראמהאתרים נמצאים ליד מקורות מים מסוגים שופולחן וקברים. 

אתרי הגליל התחתון והעליון, ולפיהם נראה שאתרי הגליל התחתון היה מקושרים יותר לשאר חלקי הארץ 

הוא אתר הקבורה הגדול כולו האתר הבולט בגליל בעוד שאתרי הגליל העליון היו מקושרים לגולן. 

אתר שימש סביר שה. ממצאים נוספיםו םייחודיי שנתגלה במערה ליד פקיעין ובו גלוסקמאות, כלי חרס

באזור הסקר ובסביבתו הקרובה נתגלו ממצאים מתקופה זו בתל  .מרחב הגליל העליוןאוכלוסיות מכל 

ינעם (חרסים, השכבה לא נחפרה), במערות הר ברניקי, בתל עלי ובמקומות נוספים בקרבת הירדן והירמוך 

כלכלת דייג). נראה שההתיישבות ברמות הגליל התחתון בתקופה  (היישובים ליד הנהרות התבססו אולי על

  זו היתה דלילה מאד.

  

  לפני סה"נ) 1200עד  3200תקופת הברונזה ("התקופה הכנענית", 

חלק הראשון של התקופה אתרים נחשפו מה ,: בגליל כולולפני סה"נ) 2200עד  3200הברונזה הקדומה (

 נוסף עליהםו הללושך התקופה ניכרת מגמת עיור באתרים רובם במישורים. בהמש אופי חקלאי בעלי

התמונה היישובית היא של יישובים רבים שחלק ניכר מהם גדולים. מופיעים אתרים חדשים (בעיקר בהר). 

באמצע האלף השלישי  גודלו והגיע לשיא ביותרתל בית ירח את היישוב הגדול  היווה בסביבת אזור הסקר

תקופה זו כוללים חומה מסיבית סביב העיר, מבנים עגולים המשויכים לממנו לפני סה"נ. הממצאים 



 

 

47

כלי ייחודיים "כלי חרס ו עוגנים המעידים על ספנותמבני מגורים, ששימשו כאסם תבואה ציבורי גדול, 

  ".בית ירח

ניכרת נטישה או הקטנה משמעותית בהיקף  התקופה משתנה המגמה, וברוב האתריםלקראת סוף 

ככל הנראה  נצפית גם באזורים אחרים בארץ, לגבי סיבותיה קיימות רק השערות). זועה ההתיישבות (תופ

  היה פער בהתיישבות ברמות הגליל התחתון בסוף תקופה זו ובתחילת התקופה הבאה.

  מצרית. ייתהישראל ה-ההשפעה העיקרית על ארץ ,ב תקופת הברונזה הקדומהורמשך ב

ם מתקופה זו בתל ינעם. חרסים המשויכים לתקופה נמצאו גם בתחום הסקר הנוכחי ישנם שרידי יישובי

הסקר ישנם שרידי יישובים מתקופת  דין). בסמיכות לאזור- במקומות נוספים (חרבת ימה, חרבת נצר א

הברונזה הקדומה גם בתל אדמי, בתל רכש ובחורבת שחל שבקרבת נחל תבור וכן באתר פרוז בקרבת תל 

  ו נושב מאוחר יותר). עובידיה, מעבר לירדן (התל עצמ

  

ממשיכה המגמה של מיעוט ישובים, שרובם  I: בשלב לפני סה"נ) 1550עד  2200(הברונזה התיכונה 

חקלאיים וקטנים. זאת על רקע מסעות כיבוש אכדיים ומצריים וחדירה של עממים נוודיים לארץ. בולטים 

הנוכחות האנושית העיקרית הייתה סביר שברמות הגליל התחתון, כמו גם בעמקים, ממצאים של קברים. 

  של רועים.  

ישוב מחדש של ישובים שניטשו בסוף  התרחש מהאתרים חלקב גדל מאד היקף ההתיישבות. IIבשלב 

בגליל התחתון המזרחי מספר היישובים בתקופה זו עולה על מספרם בתקופת תקופת הברונזה הקדומה. 

צאים ביישובים גדולים בעלי אופי עירוני. בשלב זה רוב התושבים נמ IIבשלב נראה שהברונזה הקדומה. 

  מתגבש בארץ המבנה של התל "הקלאסי", התלול יחסית. 

אז העיר  השהייתתחת ההגמוניה של חצור, המרחב  ובפרט בשלב השני, היה ,שבתקופה זו יש להניח

התאם ב, נמצא בקשרי מסחר עם מצרים או מסופוטמיההגליל ישראל. אזור  הגדולה ביותר בארץ

בכנען  (ואולי אף השליטה)לקראת סוף התקופה ההשפעה העיקרית של אלה.  ןהיחלשותלהתחזקותן או 

 היא של ממלכת הח'יקסוס ממצרים.

האתר הבולט מתקופה זו באזור הסקר הוא תל עובידיה, שרבים מזהים אותו עם ינועם הנזכרת בתעודות 

ים מתקופת הברונזה התיכונה נמצאו גם בחרבת מצריות (התעודות הן מתק' הברונזה המאוחרת). ממצא

דיר, שייח אום זע'ית, אתר חורשת יעלה ובאתר ממערב ליבנאל. כל ארבעת האתרים הללו הם קטנים.  - א

בקרבת איזור הסקר האתרים העיקריים הם תל רכש (שהיה אז היישוב הגדול ביותר ברמות הגליל 

  שחל. תל בית ירח ננטש במהלך תקופה זו.התחתון המזרחי), תל קרני חיטים, חדיתא ועין 

  

: הרקע לתקופה זו הוא גירוש שליטי הח'יקסוס ממצרים לפני סה"נ) 1200עד  1550הברונזה המאוחרת (

ישראל נבנים בסיסים מצריים -שושלות פרעוניות על ארץ כנען. בארץ(מלווה בהרס) של והשתלטות 

תחילת ף ההתיישבות בתקופה הקודמת, הרי שבלשמירה על הדרכים העיקריות. לעומת העלייה בהיק

המשטר ובערים רבות היקף ההתיישבות הצטמצם.  יישובים חקלאיים רבים ניטשו. תקופה זו חלה ירידה

מרכז השליטה המצרי בצפון כנען ממלכה, שבכל אחת מהן משל "מלך" הכפוף לשלטון מצרי. - של ערי יהה

צרים לא היתה מוחלטת והערים יצרו בריתות (לעיתים היה כנראה בתל בית שאן. עם זאת הכפיפות למ

בגיבוי ממלכת מיתני מצפון סוריה, יריבתה של מצרים) ומרדו בשלטון המצרי. המצרים מצידם הגיבו 

במסעות כיבוש מחודשים. המסע הבולט ביותר היה של תחותמס השלישי, שהסתיים בניצחון המצרי 

ות לשפל, וניכר הרס (ולעיתים אף שכבת שריפה) בשכבה גיעה ההתיישבהבסוף התקופה בקרב מגידו.  

  שינוי התיישבותי זה מיוחס להתנחלות שבטי ישראל.  הברונזה המאוחרת בכל רחבי הארץ.תקופת מ
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  ארכיאולוגיים באזור הסקר מספר אתריםמתמונות 

 

חלוקי נחל  –היסטורי עובידיה "משטח קיום" באתר הפר
מסודרים ליצירת רצפה. נטיית המשטח נגרמה בגלל קימוט 

 גיאולוגי שעברו השכבות

שרידי מבנים בשייח אום זע'ית, שמורת מצפה אלות. במקום 
נמצאו חרסים מתקופת הברונזה התיכונה ומתקופת הברזל. 

 עץ האלה הגדול שהיה מקודש לערבי הסביבה-מימין

ם ממזרח ליבנאל. בתל נמצאו חרסים ו/או שרידי יישוב תל ינע
מרוב התקופות שבין התקופה הניאוליתית ועד לתקופה 

הביזנטית

מערת קבורה מתקופת המשנה והתלמוד מדרום לטבריה. אחד 
הקברים מיוחס לאמורא רבי כהנא ומחוץ למערה נמצא מבנה 

 קטן

ריה גשר (קטוע במרכזו) של אמת המים מנחל יבנאל לטב
("אמת ברניקי"). הגשר נמצא באפיק נחל שלם, מצפון למושבה 

 כנרת

שער טבריה הקדומה מהתקופה הרומית והביזנטית. הפתח בין 
שני מגדלים עגולים מבוצרים.  בחזית, גשר מעל מערכת ניקוז 

 מים, שנבנתה בתקופה הרומית ושופצה בתקופה העבאסית
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שים מצריים באזור הסקר בולטים תל עובידיה (שבו ניכרות כמה שכבות שריפה, המבטאות אולי כיבו

בעקבות המרידות) ותל ינעם (שכנראה היה נטוש בחלקה הראשון של התקופה אך מחלקה השני התגלו בו 

ממצאים רבים). בשני אתרים אלה יש גידול בהיקף הישוב לעומת תקופת הברונזה התיכונה. שניהם 

ורנים). ממצאים חוורנה (דרך הח-מצויים בקרבת הדרך שמאוחר יותר כונתה דרך השיירות או דרב אל

מהתקופה נתגלו גם באתר חורשת יעלה ואתר עין חומט. בקרבת אזור הסקר ממשיכה ההתיישבות בתל 

  רכש, תל קרני חיטים ובתל כנרות.

  

  לפני סה"נ) 586 עד 1200תקופת הברזל (

 כולל שמות מקומות שחלקם ניתן לזיהוי  )ל"ט-י"ט, י"ז תיאור נחלות השבטים המופיע במקרא (יהושע

שתחום הסקר לפי השתמרות שמות ולפי ניתוח מקורות נוספים (למשל תעודות מצריות). מהתיאור עולה 

וחלקו הדרומי ביותר נמצא בנחלת שבט יששכר. עם זאת, ישנן נחלת שבט נפתלי רובו בהנוכחי נמצא ב

  שאלות בלתי פתורות בניסיונות לקשר בין הכתוב במקרא לבין הממצאים הארכיאולוגיים. 

: חוקרים רבים מניחים שהתנחלות שבטי ישראל התרחשה בכמה גלים לפני סה"נ) 1000עד  I )1200לב ש

ריבוי במהלך שלב זה. הממצאים הארכיאולוגיים מתחילת תקופה זו, מהגליל ומסביבתו, מצביעים על 

צאת . דוגמא בולטת לכך נמברונזה המאוחרתתקופת האתרים קטנים שחלקם יושבים על הריסות ערים מ

 אפשרי גם .בחצור, במגידו קיים מצב ברור פחות, בו היישוב הקטן הוא בעל אופי "מעורב" כנעני וישראלי

שרבים מהאתרים החקלאיים באזורים ההרריים מייצגים התנחלות שהחלה עוד לפני כיבוש הערים 

נראה שחלק מצד שני, ידי הכנענים. -הכנעניות, באופן שקט יחסית, באזורים שלא היו מיושבים על

גם לפי המקרא משתמע מההתנחלות התבצע רק כמה עשרות שנים לאחר שחרבו הערים הכנעניות. 

שההתנחלות לא התרחשה בבת אחת, ומוזכרת רשימת ערים שהשבטים "לא הורישו" (שופטים א'). והן 

   שילמו להם מס.

ובספר יהושע) ניתן לפרש  לגבי שבט יששכר המצב מורכב אף יותר. ממקומות שונים במקרא (בברכת יעקב

שבני שבט זה היו מעין עבדים לכנענים/מצרים וקשורים גם לשבטי מנשה ואפרים. ע"פ ניתוחו של צבי גל 

שסקר את רמות יששכר, ייתכן שהתנחלות בני שבט יששכר התבצעה רק בימי הממלכה המאוחדת. 

זבולון הכוללת את גוש הרי  בתחום נחלות נפתלי ויששכר ההתיישבות הייתה דלילה בהשוואה לנחלת

  נצרת, בקעת בית נטופה ורכס יטבת.

בפרט קדש  -חלק מהמקומות המוזכרים בפרשת מלחמתם של דבורה וברק בסיסרא מזוהים באזור הסקר 

  נפתלי, מקום מושבו של ברק, שמקובל לזהותה עם חרבת קדיס (קדש) שממזרח לפוריה. 

הממלכה המאוחדת גדלה הממלכה והתחזקה. כנראה שנכבשו  בתקופת: לפני סה"נ) 586עד  II )1000שלב 

. כמו כן הוקם בימי ונבנו ערים ישראליות חדשות בני ישראל "שקודם לכן "לא הורישוכנעניות ערים 

חוקרים רבים טוענים שתיאור נחלות השבטים בספר יהושע  שלמה מבנה מנהלי על בסיס נחלות השבטים.

  לכה המאוחדת. משקף למעשה את המצב בתקופת הממ

מרכז  . ירבעם בן נבט הקים בדןהשתייך האזור לממלכת ישראללערך,  930בשנת  ,לאחר פילוג הממלכה

. דמיון בבנייה בין ישובים בגליל לישובים אחרים בתחום ממלכת אלילי ששימש את שבטי הצפוןפולחני 

  ישראל מצביע על היות הגליל חלק אינטגרלי מהממלכה. 

מסע הכיבושים של שישק  – ידע מספר גלי כיבוש, לעיתים מלווים בהרס, וכן גלי בנייה בתקופה זו האזור

לפני סה"נ) שייתכן והגיע לאזור, כיבוש האזור ע"י בן הדד מלך ארם מידי בעשא מלך  924מלך מצרים (

ש ) ולבסוף כיבו841), בנייה בימי עמרי ואחאב, כיבוש ע"י שלמנאסר השלישי מלך אשור (885ישראל (

. במקרא נזכר כי הוא וע"י יורשיו )732מלך אשור תגלת פלאסר השלישי ( האזור והגליית תושביו על ידי
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כבש "את הגלילה כל ארץ נפתלי ויגלם אשורה" (מלכים ב', ט"ו, כ"ט). למרות זאת עולה מתעודות 

גליל העליון. מה הגליהאשוריות שההגליה הייתה חלקית בלבד מערים בגליל התחתון, ולא מוזכרת כלל 

ידי אשורים אינו מוזכר מתעודות אשוריות לגבי הגליל (וכן מוזכר לגבי - גם יישוב מחדש של עמים זרים על

 ). שנים לאחר הגליל 9שומרון, שנכבשה 

חלשותו, חיו יהודים בגליל והתקיים ייש סימנים לכך שגם תחת השלטון האשורי, וגם מאוחר יותר, עם ה

נכתב "ובערי מנשה ואפרים  ודה. על טיהור הארץ ממזבחות הבעל בימי יאשיהוקשר בין הגליל לבין יה

ו'). קשה לדעת את היקפה ומיקומה של נוכחות זו. הממצא  ל"ד, ושמעון עד נפתלי" (דבה"י ב',

תל שמספר היישובים היה קטן מאד יחסית לתקופה שלפני הכיבוש האשורי.  מצביע על כךהארכיאולוגי 

לפני סה"נ) שוב אין  609לאחר מפלת יאשיהו במגידו (ל בגליל התחתון המזרחי, ננטש. רכש, היישוב הגדו

  כך נחרבת יהודה בידי בבל.-שנים אחר 23-שומעים על הגליל, ו

וחרסים  IIומתחילת שלב  Iבתחום הסקר בולט בתקופה הברזל תל ינעם, בו נתגלו שרידי יישובים משלב 

נמצאו גם בחרבת קדש וכן בכמה אתרים נוספים, רובם קטנים (ח' . ממצאים מתקופת הברזל IIמסוף שלב 

דיר).  בתל עובידיה, בו - אנין, ח' מנורים, אתר כפר עבודה, אתר עין חומט, שייח אום זע'ית, חרבת א

התקיים יישוב מרכזי בתקופת הברונזה, לא נמצאו שרידים מתקופת הברזל  וייתכן שהפסקת ההתיישבות 

בני ישראל.  בסביבת אזור הסקר ישנם שרידים בתל קרני חיטים, תל אדמי ותל בו קשורה להתנחלות 

  רקת (שטרם נחפר). 

  
  לפני סה"נ) 332עד  539לפני סה"נ) והתקופה הפרסית ( 539עד  586התקופה הבבלית (

, והממצא החומרי ישראל בכלל-אין כמעט מקורות כתובים לגבי ארץיחסית, הקצרה  ,מהתקופה הבבלית

ושהגליל השתייך  ההנחה היא שהבבלים המשיכו את המסגרות השלטוניות מתקופת האשורים מועט.

  . למחוז (פחווה) שבירתו היתה במגידו

מהתקופה הפרסית אין תיעוד כתוב ספציפי לגבי הגליל. רוב החוקרים מניחים שבתקופה הפרסית היה 

והתבססותם אזור לחדירה של הפיניקים פיניקי ו/או פאגאני אחר. יתכן שהבעל אופי בגליל  היישובעיקר 

מספר היישובים בתקופה הפרסית גדל במידה היהודית.  ההאוכלוסייהתחזקו לאחר התדלדלות בו 

משמעותית יחסית לסוף תקופת הברזל ולעיתים ניכר חידוש ביישובים שננטשו. הערים הראשיות בגליל 

 שקט יחסי באזור ארץ ישראל. ובסביבתו היו מגידו, חצור ועכו. ככלל, ברוב התקופה שרר

החומריים הממצאים  ואפשרו להן כנראה אוטונומיה חלקית. הפרסים עודדו את ערי החוף הפיניקיות

. בשני האזורים ניכרת גם השפעה יוונית. הממצאים מהגליל ערי החוףממצאים ממראים דמיון ל גלילב

בה של יהודים וניכרות בהן יותר ומהחוף שונים מאד מאלו של שומרון ויהודה, אליהן התרחשה שי

הן מהעדות  –יישוב יהודי בגליל במשך תקופה זו קיומו של עם זאת יש רמזים להשפעות מזרחיות. יחד 

על ישוב יהודי בגליל בראשית מרד החשמונאים והן מהמסורת התלמודית לגבי הגליל (משלב מאוחר יותר) 

  עיקר בגליל התחתון המערבי. נראה שיישוב יהודי זה התמקד ב  .בימי שיבת ציון

שבו נתגלו שני שלבי יישוב ומכלול  -באזור הסקר ישנם ממצאים מתקופה זו במקומות הבאים: בתל ינעם 

קראמי עשיר, הכולל גם אלמנטים יווניים, בחרבת קדש, בקרבת תל עובדיה ובאתר עין חומט. בתל בית 

  ירח התחדש היישוב בתקופה הפרסית, לאחר הפסקה ארוכה.

  

     לפני סה"נ)  63עד  332התקופה ההלניסטית (

, החל תהליך של שינוי גדול, שבמהלכו 333עם כיבוש אזור המזרח התיכון ע"י אלכסנדר מוקדון בשנת 

  הפכו התרבות ההלניסטית והשפה היוונית להיות דומיננטיות למשך תקופה ארוכה. 



 

 

51

ח, וארץ ישראל בתוכן, מסדרת מלחמות בין בשנים הראשונות של התקופה סבלה אוכלוסיית ארצות המזר

שמרכזו במצרים. התלמיים שלטו בארץ  בית תלמי יורשי אלכסנדר. מעט מאוחר יותר נכבשה הארץ ע"י 

בתקופת תבור.  שאן או בהר- היה כנראה הגליל מחוז שבירתו בביתבמהלך המאה השלישית ובתקופה זו 

התרחשה הגירה של מתיישבים יוונים לארץ. מהגרים  שלטונו של בית תלמי (המאה השלישית לפני סה"נ)

אלה היוו את רוב הצבא וגם הפכו להיות השכבה השלטת מבחינה מנהלית ומקצועית. במקביל חלו 

בעיקר בני המעמדות הגבוהים ותושבי הערים.  -תהליכי התייוונות של חלקים באוכלוסיה המקומית 

  גבר.  םבמסורתן הקודמת והמתח בינן לבין המתייווני האוכלוסיות הכפריות ו/או העניות נשארו לרוב

עברה השליטה בארץ לידי בית סלבקוס.  ה: במאה השניילפני סה"נ) 63עד  167תקופת החשמונאים (

הגזרות שהטיל אנטיוכוס הרביעי אפיפנס כנגד היהודים, בשילוב המתח בין המתייוונים לנאמני המסורת 

מרד (כתבי בהקשר למספר פעמים בכתובים  הגליל מוזכרונאים. היהודית, היוו את הרקע למרד החשמ

לפני סה"נ) ביצע יהונתן מסע  144יוסף בן מתתיהו וספרי המכבים). בתחילת התקופה החשמונאית (שנת 

הגליל (פרט לעכו)  וקי דמטריוס ב'. בהמשך התקופה סופחבכיבושים קצר בגליל ונלחם נגד המצביא הסל

ידי יוחנן הורקנוס א' או יהודה אריסטובולוס א'. שלטון החשמונאים - אים עללממלכת החשמונוהעמקים 

הישוב בתקופתם . ובימי שלומציון אלמנתו שהמשיכה לשלוט אחריו באזור התבסס בימי אלכסנדר ינאי

המקומית.  המהאוכלוסייהיהודי בגליל גדל והתפתח. הגידול התרחש עקב הגירה מיהודה וגיור של חלק 

כים פנימיים בין בניהם של ינאי ושלומציון, יצרו הזדמנות לכוחות הרומיים לספח את בהמשך, סכסו

  הארץ לתחומם. 

בתחום הסקר נתגלו ממצאים מתקופה זו בקרבת תל עובידיה. נראה שתל ינעם היה נטוש. בתל בית ירח 

לממלכה (שנקרא אז פילוטריה) התקיים יישוב גדול בתקופה ההלניסטית. אזור דרום הכנרת סופח 

  החשמונאית בימי אלכסנדר ינאי.

  

  לסה"נ) 324לפני סה"נ עד  63התקופה הרומית (

בשנים שמייד לאחר הכיבוש/סיפוח של ארץ ישראל ע"י הרומים הושארו אזור הגליל ובקעת כנרות (כמו 

ה גם יהודה וחלקים מעבר הירדן) בתחום אוטונומיה יהודית. בעשרות השנים שלאחר מכן חוו אזורים אל

מרידות יהודיות ומסעות צבאיים רומיים לדיכויין. מאוחר יותר תקף הורדוס, בהיותו מושל הגליל, את 

המורדים בארבל. ימי שלטונו של הורדוס כמלך יהודי מטעם הרומים היו תקופה של שקט ושגשוג כלכלי 

הורדוס בין בניו  בארץ כולה. עם זאת השקט הושג לעיתים ע"י עריצות וטרור. כשחולק תחום ממלכתו של

ואחותו היו אזורי הגליל וכנרות בתחום נציבותו של בנו אנטיפס. בתקופה זו התרחשה באזור הכנרת 

וחלקים מהגליל התחתון רוב פעילותו של ישו(ע) הנוצרי, פעילות שלימים תהפוך את האזורים הללו 

  למוקדי עלייה לרגל. 

שיישב בה בעיקר יהודים אך גם עובדי אלילים. בשנת  לסה"נ נוסדה טבריה ע"י אנטיפס, 20בסביבות שנת 

לסה"נ הפכה טבריה לבירת הגליל, ובמשך רוב התקופות מאז היווסדה ולמעשה עד היום, היוותה  26

טבריה את היישוב הגדול והמרכזי באזור. טבריה נוסדה ליד העיירה חמת שהתקיימה כבר מהתקופה 

נבנתה במתכונת המקובלת של פוליס רומית וכללה  המקראית ולימים התחברו שתי הערים. העיר

אלמנטים של קארדו, אצטדיון, בית מרחץ ותיאטרון. הגליל נשלט ע"י אנטיפס (ולאחריו המלך אגריפס 

ובנו הנציב אגריפס השני) גם כשבשאר הארץ שלטו כבר נציבים רומיים. השקט היחסי בו נמשך. עם זאת 

  פסחו על הגליל.  המתחים שהביאו לפרוץ המרד הגדול לא

בין היהודים (בפיקודו קרבות רבים וקשים בגליל ) התרחשו לסה"נ 66-70בתקופת המרד הגדול ברומאים (

יהם נפגע היישוב היהודי, בעיקר הכפרי, בעקבותהשנוי במחלוקת של יוסף בן מתתיהו) לבין הרומאים. 
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מה (כמו גם ציפורי) לא השתתפה במידה ניכרת. יישובים אלה השתקמו בשנים שלאחר המרד. טבריה עצ

במרד ולא נפגעה. בסמוך לה התחולל קרב קשה בעיר טריכי (מגדל). בתקופה זו לערך החל הקשר הרומנטי 

בין הנסיכה יוליה ברניקי, אחותו של אגריפס השני, לבין טיטוס שהשתתף אז בדיכוי המרד יחד עם אביו, 

ה שנים מאוחר יותר עברה ברניקי לגור יחד עם טיטוס אספסיאנוס (שמעט אחר כך מונה לקיסר רומי). כמ

ברומא, אך כשמונה טיטוס לקיסר, נאלץ לגרשה בלחץ העם והסנאט. שמה של ברניקי התגלגל, כנראה 

  בעקבות אגדות שונות, למספר אתרים, שרובם הוקמו רק שנים רבות לאחר מותה.

לרומאים התרחשו ביהודה. הישוב היהודי  ) עיקר הקרבות בין היהודים132-135בתקופת מרד בר כוכבא (

בתחום יהודה נפגע קשה ביותר בעקבות כשלון המרד ורוב תושביו נטבחו או הוגלו. רבים מהניצולים ברחו 

לגליל, שהפך למרכז החיים היהודיים בארץ ישראל. מספר שנים לאחר המרד בוטלו הגזרות שהוטלו 

תחדשות מוסדות ההנהגה היהודית (הסנהדרין בעקבותיו כנגד היהודים, עובדה שאיפשרה את ה

נראה שבניית בתי הכנסת הראשונים והנשיאות). לאחר תקופה קצרה ביבנה התבססו מוסדות אלה בגליל. 

מתן אוטונומיה . )יתכן שהיו בתי כנסת בגליל כבר בתקופת בית שני ,עם זאת( בגליל שייכת לתקופה זו

לתו את עול השלטון הרומי איפשרה פריחה תרבותית, חלקית ליישוב היהודי וקב-דתית ושלטונית

  שהתבטאה למשל בחתימת המשנה בציפורי בימי רבי יהודה הנשיא. 

לערך) עברו מציפורי לטבריה. למעשה,  235הסנהדרין והנשיאות נדדו בין מספר מקומות ולבסוף (שנת 

וב היהודי. מעבר הסנהדרין מאז הקמתה של טבריה התקיימה בינה ובין ציפורי תחרות על הבכורה בייש

והנשיאות ביססו את בכורתה של טבריה. העיר משכה אליה תושבים רבים וגדלה בהיקפה. מעבר 

הסנהדרין התבצע בהשראת רבי יוחנן (בר נפחא), גדול אמוראי התקופה ותלמידם של רבי יהודה הנשיא, 

וד הירושלמי (שנחתם שנים רבות רבי חייא ורבי אושעיא. לרבי יוחנן היה גם חלק חשוב בעיצוב התלמ

  אחריו) ולהצלחת הישוב היהודי לצלוח בשלום את "תקופת האנרכיה" (ר' להלן).

ככלל, במהלך התקופה הרומית התפתחה כלכלת הארץ בהיבטים של חקלאות, תעשייה ומסחר. הגליל 

תיות) עיקר בלט כמרכז תעשיית שמן זית. יש להניח שבחלקו של הגליל שבתחום הסקר (הרמות הבזל

החקלאות היה גידול בעל של חיטה. עם זאת, במהלך רוב המאה השלישית שררו בעיות קשות בשלטון 

המרכזי ברומא ("תקופת האנרכיה") והתרחש משבר כלכלי שגרם להכבדה במיסים ולעוני חמור בקרב 

  רבים מתושבי הארץ. 

יטית של הנצרות המוקדמת בתקופה הרומית, החל מהמאה הראשונה לסה"נ, התחילה התפשטות א

והתהוו מספר כתות נצרניות. במהלך המאה השלישית והרביעית גברה מאד השפעת הנצרות באימפריה 

  הרומית ובתחילת המאה הרביעית עמד לראשונה קיסר נוצרי, קונסטנטינוס, בראש האימפריה הרומית.

(בו בתל ינעם ה הקדומה, באזור הסקר נמצאו ממצאים מהתקופה הרומית באתרים רבים: אתרי טברי

התחדש היישוב לקראת סוף תקופה זו), בחרבת ימה, בחרבת מלחת, בתל עובידיה ועוד. גם בנייתה של 

  אמת ברניקי מיוחסת לסוף התקופה הרומית.

  

  לסה"נ) 638עד  324( התקופה הביזנטית

ההלכה והתפשטה  מבחינות רבות, תחילתה של תקופה זו ממשיכה את התקופה הקודמת. עם חלוף השנים

פגאנית. בעקבות זאת  –הלא יהודית ההלניסטית  ההנצרות בארץ בקצב מואץ, בעיקר בקרב האוכלוסיי

הלך והורע מצבם של היהודים. במהלך רוב התקופה הביזנטית המשיכו הגליל בכלל וטבריה בפרט להוות 

הנצרות הגיעה אליו מאוחר  את המרכז ליישוב היהודי. למרות חשיבות הגליל בעיני הנוצרים, התפשטות

יחסית, בסוף המאה הרביעית. במהלך המאה החמישית גברה העלייה לרגל (ובמידה מסוימת גם ההגירה) 

של נוצרים מחו"ל. תהליכי ההתנצרות וההגירה הפכו את הנוצרים לרוב בארץ.  העלייה לרגל והפיכת ארץ 
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בהיבט החקלאי המשיכה להתפתח בגליל . ישראל למקום מרכזי בהוויית האימפריה תרמו לכלכלת הארץ

בגידול תמרים בייצור בדים מפשתן ו,  פשתןידולגובקעת כנרות ועמק בית שאן בלטו ב, תעשיית שמן הזית

 . וירקות

שפרץ בציפורי לאחר פרסום " מרד גאלוס"ב, 350המתח בין יהודים ונוצרים התבטא בחריפות כבר בשנת 

כולל , בעקבות מרד זה נפגעו היישובים היהודיים בגליל. חוקים שהיקשו על בעלי המלאכה היהודים

 בתקופת הקיסר יוליאנוס -  שלא נתממשו- קצרים "פעמי משיח"פרט ל(, בהמשך. טבריה וציפורי

כלכלה ויכולת , זכויות אזרח, ההגבלות היו בהיבטים של דת. החמירה החקיקה כנגד היהודים") הכופר"

מעט לאחר מכן חולקה . מוסד הנשיאות בוטל בתחילת המאה החמישית. עיסוק וניהול מוסדות יהודיים

ניסיון ". פלשתינה סקונדה"ית שאן נכללו בהגולן ובקעת כנרות וב, רוב הגליל. הארץ לשלוש פרובינציות

כיוון שהיהודים בכל הפרובינציות המשיכו לקבל , ביזנטי לפצל את הסנהדרין במקביל לחלוקה זו לא צלח

פחתה אכיפת הגזרות כנגד היהודים וגם , במאה השנים שלאחר מכן. על עצמם את מנהיגות חכמי טבריה

מאוחר יותר מצב היהודים הורע ). לעיל' ר( העלייה לרגל הם נהנו מהשפע הכלכלי שבא בעקבות תנועת

מצב . שחידש ואף הגביר את החקיקה כנגדם, )529(בעקבות עלייתו לשלטון של הקיסר יוסטיניאנוס 

.  לניצור בכוחתשבו אירעו גם ניסיונו, היישוב היהודי החמיר אף יותר בזמנם של ממשיכי יוסטיניאנוס

תלו היהודים תקוות באפשרות של , ות המתיחות בין ביזנטיון לפרסעל רקע התגבר, במאה השביעית

ובנוסף יהודים סייעו בפועל לפרסים , התבצעו מספר מרידות יהודיות בעלות אופי מוגבל. כיבוש פרסי

ולאחר חזרתם של הביזנטים ) 614-629(עם זאת השלטון הפרסי היה קצר . בזמן כיבוש ירושלים ולאחריו

היחלשותם של הפרסים מחד , שנים בודדות אחר כך. ים ביהודים בכל רחבי הארץלשלטון טבחו הנוצר

הגליל וטבריה נכבשו . הקלו על הערבים המוסלמים לכבוש את הארץ והאזור כולו, ושל הביזנטים מאידך

 . וכיבוש הארץ כולה הושלם שנתיים מאוחר יותר636כבר בשנת 

 לטבריה הקדומה בנוסף. מות רבים בתחום הסקרשרידים מהתקופה הביזנטית נמצאים במקו, כצפוי

, )כולל מקווה טהרה המצביע על נוכחות יהודית(ישנם שרידי יישובים בתל ינעם , ולמתחם כנסיית ברניקי

בחרבת , דין ובסביבות תל עובדיה-צר אאבחרבת נ, באתר ליד איזור התעשייה קדמת גליל, בחרבת ימה

כמו כן יש להניח . ו חרסים מתקופה זו נתגלו גם במקומות נוספיםא/קברים חצובים ו. אנין ובחרבת מלחת

 .נבנו בתקופה זו) מתקנים שונים,בריכות אגירה, טחנות קמח(שרוב האתרים הקשורים לאמת ברניקי 

 

 )נ" לסה1099 עד 638 (התקופה הערבית הקדומה

ץ שוב מהכיבוש נפגעו היישובים באר, לאחר הכיבוש הפרסי הקצר שהתרחש בסוף התקופה הקודמת

כ "ליפים הראשונים ואח'בתחילה הח(השליטים הערבים . לאחר הזעזוע הראשוני חלה התייצבות. הערבי

" פלשתינה סקונדה"נפת . שמרו על המסגרות המנהליות מהתקופה הביזנטית) שליטי שושלת בית אומייה

עיקר מחוץ ליישובים בתחילה חיו הערבים ב). המחוז הצבאי של הירדן" (ונד אלאורדון'לג"הפכה 

בהמשך התרחשו גלי הגירה והתיישבות של ערבים לערים . הקיימים וחלקם אף שמרו על אורח חיים נוודי

יחד עם זאת נשמר לרוב חופש הפולחן ליהודים ולנוצרים והתאפשרה עלייה . ומאוחר יותר גם לכפרים

לעומת . יכרת לעומת התקופה הקודמתחלה הקלה נ, שבשלב זה היוו מיעוט לא גדול, עבור היהודים. לרגל

טבריה שימשה כבירה המנהלית של . זאת סבלו כל יושבי הארץ ממלחמות פנימיות בין השבטים הערביים

 . היקף ההתיישבות בה גדל, לאחר שנפגעה בסוף התקופה הקודמת. המחוז והחליפה בכך את בית שאן

עומת זאת התחזקו הקשרים הכלכליים עם אך ל, מבחינה כלכלית ירד היקף המסחר עם ארצות אירופה

מבחינה . נראה שייצור הסוכר בעמק הירדן החל בתקופה זו. חלקים אחרים של האימפריה המוסלמית

 .  שנה לאחר הכיבוש100-השפה הערבית הפכה לשלטת בקרב כל יושבי הארץ כ, תרבותית
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נראה שיישובי� רבי� "). רעש שביעית("מרעש אדמה חזק ביותר , וטבריה בפרט,  נפגעה האר	749בשנת 

בתקופה העבאסית שהחלה מעט לאחר ברוב המקומות  עקב ההזנחה ששררה  ולא שוקמו בסביבה נהרסו 

  ).להל!' ר(מכ! 

משק לבגדד העבאסי� העתיקו את המרכז השלטוני מד.  עברה השליטה לידי שושלת בית עבאס750בשנת 

 החל מאמצע המאה התשיעית היציבות היחסית התערערה .ובכ& חל פיחות במעמדו של איזור אר	 ישראל

�י "לבסו) נכבשה האר	 ע. בעקבות שקיעת השושלת של בית עבאס ופלישות של כוחות מוסלמיי� שוני

 �. 1071  ל977באר	 ישראל בי! השני� , לפחות לכאורה,  ששלטו)ת שיעי� ממצרי�שושל(הפאטימי

ונוס) עליה! ג� שתי רעידות , בתקופת שלטו! הפאטימי� התרחשו פלישות בדואיות רבות לתחומי האר	

בדואי� ברוב החלקי� הפנימיי� של בחלק מהתקופה שלטו . כל אלה פגעו בישובי� ובכלכלת�. אדמה

למרות .  של היישוב היהודי באותה התקופה מתבטאי� בכתבי� שנמצאו בגניזה של קהירהקשיי�. האר	

הרי שבטבריה היק) היישוב גדל , העבאסי� והפאטימי� קופות שלטונ� שלתהקשיי� הכלליי� באר	 ב

   .רצ) יישובי בי! טבריה וחמת התבצעה בנייה ג� מחו	 לחומות העיר הביזנטית ונוצר. והגיע לשיאו

ובכ& הגיע לסיומו השלטו! ) מוסלמי� ממוצא טורקמני(וקי� ' נכבשה אר	 ישראל בידי הסלג1071בשנת 

לרגל הנוצרית היוותה זרז   עצירה זמנית של נתיבי העלייה. כיבוש זה היה מלווה בהרס נרחב. הערבי

  .בשני� אלהנראה שרוב תושבי טבריה נטשו אותה . למסעי הצלב

מסגדי� וכנסיות שנבנו בתקופה , נחשפו מבני מגורי� ומינהל: שרידי� מתקופה זו בתחו� הסקר ובקרבתו

ישנה הצעה לזהות את שרידי המבני� הסמוכי� לבית . זו או שכוללי� שלבי בנייה המשויכי� אליה

 נתגלו ג� בחרבת ממצאי� מהתקופה הערבית הקדומה. המרח	 הגדול כמסגד הראשי מהתקופה האומיית

בבית ירח . כנראה שאמת ברניקי המשיכה לתפקד ג� בתקופה זו או ברובה. מלחת ובאזור תל עובידיה

  .התגלה מבנה גדול ששימש כנראה כארמו! חור) של שליטי בית אומייה ונבנה על חורבות כנסייה ביזנטית

  
 )נ" לסה)1291( 1260 עד 1099(התקופה הצלבנית 

שמרכזה היה בטבריה ושנוסדה מעט , "נסיכות הגליל" זו התקיימה באזור   תקופהבמחצית הראשונה של

 �בתחילה נכלל בנסיכות . במסע הצלב הראשו!") ממלכת ירושלי� הראשונה"ויסוד (לאחר כיבוש ירושלי

א& במש& השני� נגרעו ממנה שטחי� שניתנו לווסאלי� של ,  זו כל הגליל וא) שטחי� שמעבר לותפיאודלי

א& לא ( גדלה יחסית לשפל שבסו) התקופה הקודמת הבטבריה האוכלוסיי.  לארכיבישופי� ועוד,המל&

תחו� היישוב בה הועתק . והעיר הצטמצמה בשטחה) הגיעה למימדי� של שיא התקופה המוסלמית

במש& כל התקופה שררה מתיחות בי! . לאיזור הידוע כיו� כעיר העתיקה, צפונה) מסיבה שאינה ברורה(

ת יומתיחו.  המקומיתההצלבני� לבי! אמירויות מוסלמיות וכ! מתח בי! הצלבני� לבי! האוכלוסייממלכת 

לעיתי� על חורבות (כמה קווי הגנה שכללו מבצרי� חדשי� לבנות באזור  את הצלבני� ו הביאאלה

�כב בתבור ובכו, ו בטבריההיי� לאזור הסקר  הקרובי� המבצר.ואת הערי� המבוצרות) ביצורי� ביזנטיי

גרו ) שהיו נוצרי� קתולי�(הצלבני� עצמ� . למגורי� ולפיקוח על השטח ג� המבצרי� שימשו .הירד!

, מזרחית היתה נוצריתבגליל  אוכלוסיית הכפרי� .ולא בכפרי�ובמבצרי� החדשי� בערי� המבוצרות 

ר במש& התקופה חל גידול באוכלוסיה ובמספ.  חלק מהכפרי� היו מעורבי�.יהודית או מוסלמית

סיבה .  מחלקי אר	 אחרי�עקב הגעת מתיישבי� מאירופה וכנראה ג� זרימת אוכלוסיה לאזור, יישובי�ה

 � בי! היתר בגלל חשיבות הגליל לעולי רגל נוצרי�(עיקרית לכ& היתה הגידול בדרישה לתוצרת ולעובדי

  ). "מבוא לאר	 הקודש"והיותו ה

 עכו היה ציר המסחר העיקרי בי!  וציר דמשק ,  שגשג הגליל הצלבני12  המאה המחצית הראשונה שלב

חל שגשוג בשני� אלה וישנ! עדויות לגידול נרחב של קני ובעמק הירד! ג� בבקעת כנרות . מזרח ומערב

  החו� ואת זמינות המי�ניצל את תנאיגידול קנה הסוכר . ולהפקת סוכר לצור& ייצוא לאירופהסוכר 

  .שהתקיי� באזור עוד קוד�, יות חדשות לענ) זה נראה שהצלבני� הכניסו טכנולוג.בבקעה
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   ארכיאולוגיים ותמונות אתרי ראשית התיישבותאתריםהמשך תמונות 

 

בתל נתגלו שכבות יישוב מבוצר בעיקר מתקופת . תל עובידיה
שרידי המבנים הנראים הם של . הברונזה התיכונה והמאוחרת

  .1948 ועד 19-ששכן במקום מהמאה ה, הכפר עובידיה

בחלק השמאלי .  מראה כללי על רקע הכנרת–כנסיית ברניקי 
 מלון מדרום –משמאל .  שבמבואה לכנסייהנראה בור המים

 לטבריה

שם הצלם , תמונה מלשכת העיתונות הממשלתית (1906סביב שנת , תמונה מחנוכתו: מימין. ביבנאל" נפתלי"בית הספר 
 .יחד עם מבנים מודרניים יותר משמש כבית ספר יסודי לילדי יבנאל. אותו המבנה כיום: משמאל). אינו ידוע

/  ושימש בתחילה רוקח1902/3-נבנה ב. חמיהמנ, בית הרופא
לאחר מכן שימש גם למגורי רופא . חובש אזורי כשהגיע למקום

 )סגור זמנית(כיום נמצא במקום מוזיאון . ומרפאה

). אחוזת פוריה( באחד המבנים הנטושים בפוריה הישנה מראה
  בחלונות נראים בתי פוריה עילית 
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חלה היחלשות בממלכה עקב סכסוכים פנימיים והפניית כוחות לכיוון מצרים. מצב  12- בהמשך המאה ה

. המשיך בדרכו מעוזי הצלבנים בגלילדין לפשיטות על -השליט המוסלמי מסוריה נור אידי -נוצל עלזה 

קרני קרב נצחונו הדרמטי בהאיובי (האיובים היו בני שושלת ממוצא כורדי). בהמשך ל דין- אחריו, צלאח א

ורי דין הרס את רוב ביצ- דין גם את שאר הגליל. בעקבות הכיבוש הרס צלאח א-) כבש צלאח א1187( חיטין

  ומבני טבריה הצלבנית והעיר הפכה לעיירה קטנה ומוזנחת.

  היה נטוש מזה זמן רב). - ר' לעיל בהקשר לתקופת הברונזה והברזל  -(הערה: היישוב בתל קרני חיטים 

בעקבות מסע  שליטה מוסלמית.תחת למרות שמה של התקופה, הרי שבפועל בחלק ניכר ממנה היה האזור 

וחלק מהגליל המערבי וקבעו את בירתם בעכו.   את איזור החוף לשליטתםבנים הצלהצלב השלישי החזירו 

) לידי הצלבנים, אך שליטתם שם היתה 1240-בעקבות הסכם שנחתם לאחר מכן חזר גם שאר הגליל (ב

 אזור כוכב הירדן וטבריה ע"י הח'ואזרמים מאיראן. בהמשך, נכבשו 1247-חלשה בהרבה מבעבר. כבר ב

ידי הממלוכים, ממשיכיהם של - מצב שנוצל על –נמשכו בקרב הצלבנים כים הפנימיים הפילוגים והסכסו

, לאחר 1260- התקופה הממלוכית בגליל התחתון מתחילה למעשה ב האיובים, לחיסול ממלכת הצלבנים.

  נצחונם מול המונגולים בקרב מעיין חרוד והשתלטותם על צפון הארץ.

הסקר הנוכחי. שרידים של טחנות לייצור סוכר (שכנראה  כאמור טבריה הצלבנית נמצאת מחוץ לתחום

באזור שמצפון למושבה כנרת ובסביבות  20- של המאה ה 50- תפקדו גם בתקופה הקודמת) נראו עד שנות ה

  בית זרע ומנחמיה.

  

 )1516עד  1260התקופה הממלוכית (

את ערי החוף וגירשו את בתחילת תקופה זו חל פיחות ניכר במרכזיותה של ארץ ישראל. הממלוכים הרסו 

מזרחים, במטרה למנוע אפשרות כיבוש צלבני נוסף. צעד זה ניתק את הארץ -תושביהן, שרובם היו נוצרים

. בראייה הממלוכית הייתה הארץ איזור מקשר בין המנתיבי מסחר חשובים ושינה את תפרושת האוכלוסיי

פת. טבריה, שנהרסה ברובה בתקופה מצרים לסוריה. המרכז השלטוני שלהם בצפון הארץ היה בעיר צ

שמרו הקודמת, הייתה בתקופה זו לכפר דייגים קטן וייתכן שזמנית אף ננטשה כליל. באזורים אחרים 

בחלק מהמבצרים  השתמשו ואף הממלוכים על חלוקה מנהלית של האזור הדומה לחלוקה הצלבנית

הממלוכים היוו עילית שלטונית לא גם  .כמרכזי שליטה כמו פיאודליים כפי שעשו הצלבנים הצלבניים

  מקומית, שחלקה באוכלוסיה היה קטן.

גירושם של הצלבנים ושל חלק מהנוצרים המקומיים, הגירה מסוימת של אוכלוסיה מוסלמית ותהליכי 

 הכל אלה הביאו לכך שבסוף התקופה מרבית האוכלוסיי -התאסלמות של חלקים באוכלוסיה הנוצרית 

  בארץ הייתה מוסלמית.

תקופה הממלוכית (ובעיקר בתחילתה) נבנו בארץ מוסדות רבים של קודש וחול, פותחו דרכים וגבר ב

, במקביל למספר תקנות לא אווירת סובלנות דתיתשררה הביטחון. כמו בתקופה הערבית הקדומה, 

 כך התאפשרה תנועה גדולה של עולי רגל נוצרים, מוסלמים.- שהפלו לרעה את הנתינים הלא תקרדינאליו

 1348. בשנת 14- תמונה זו הייתה תקפה בעיקר עד למחצית המאה השהגליל היווה עבורם מוקד משיכה. 

ככל הנראה של כשליש מאוכלוסיית הארץ. המגיפה  - לתמותה רבה המגיפה השחורה שגרמה התחוללה 

רם . התמעטות הכוח  הצבאי איפשרה  עלייה במספכפריםשל ואף   של ערים לנטישה חלקיתהביאה גם 

טימור  יהטטארהשליט  ו הזמניים שלכיבושישל ניסיונות הפלישה של שבטים בדואים מכיוונים שונים.  

ממלוכיים  ולהפניית מאמצי פיתוח של תושבים משם אל הגליל בריחה, גרמו ל)1400( באזור סוריהלנג 

הנהגה  לדעיכה היו. הסיבות חלה מגמה כללית של דעיכה באימפריה הממלוכית 15-במאה הלכיוון סוריה. 
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השלטון  .ומגפת דבר נוספת ניםאהעימותים עם העות'מ - לקויה, צעדים כלכליים שנכשלו, ומאוחר יותר 

  הוכבדו המיסים ונעשו ניסיונות לגייס בכוח לצבא. - המקומית  ההגביר את הלחץ על האוכלוסיי

ל דרך דואר ממלוכית. שרידים בתחום הסקר מתקופה זו: החאן בחרבת חנות לביא היה כנראה חאן ע

  חרסים המשויכים לתקופה הממלוכית נמצאו גם בחרבת אנין ובקרבת תל עובידיה.

  

  )1918עד  1517( תהתקופה העות'מאני

האימפריה חזקה  ההיית) 16- (במהלך רוב המאה ה םבעשורים הראשונים לשלטונם של העות'מאני

  גדלה והכלכלה התפתחה.  הכלוסייוהשלטון תיפקד בצורה סדירה. מצב הביטחון היה טוב. האו

בקרב הישוב היהודי בגליל, ברובה של מאה זו התרחשה "תקופת הזוהר" של צפת, שהפכה לתקופת מה 

 16- היהודית בטבריה הייתה לרוב קטנה מאד. באמצע המאה ה הלמרכז היהודי החשוב ביותר. האוכלוסיי

ה של דונה גרציה, אשת עסקים ונדבנית שוקמה חומת טבריה וגדל בה היישוב היהודי בזכות פעילות

 יממוצא פורטוגלי. בזכות קשריה עם הסולטן באיסטנבול השיגה דונה גרציה מהשלטון העות'מאנ היהודיי

זכויות לגביית מיסים, בנייה, עיבוד חקלאי וזכויות משפטיות נוספות בטבריה ובמספר כפרים בגליל 

מקלט ליהודים אנוסים מאירופה. בפועל רק מעטים  ליצור אזור ההתחתון. ככל הנראה כוונתה היית

הגיעו. בחלקים אחרים של הגליל ובצפון הכנרת התקיימו גם מספר אוכלוסיות כפריות יהודיות. רוב 

  דין (ר' להלן).- האוכלוסיות הללו הושמדו בזמן מסע המלחמה של פאחר א

ים הוכבד ולעיתים אף הופעל כוח נחלש השלטון, השחיתות הפכה לנפוצה, נטל המיס 18- וה 17- במאות ה

המקומית. תושבים רבים הפכו להיות אריסים בכפריהם. היחלשות  הע"י השלטון כנגד האוכלוסיי

השלטון הביאה להגברת הפשיטות של בדווים על אזורי חקלאות ודרכי מסחר. פשיטות אלה גרמו לאבדות 

יבוש המסחר עקב חוסר בטחון בדרכים. הכפרית וכן לש הבנפש ונזקים לשדות ולרכוש בקרב האוכלוסיי

מאידך, היחלשות השלטון המרכזי אפשרה מספר פאזות של שלטון עצמי בחלקים מהארץ ע"י שייחים 

המקומית. בגליל היו מספר תקופות כאלה מהן יצוינו  המקומיים. שלטון כזה זכה לאהדת רוב האוכלוסיי

, שלאחריו, 17-לבנון ובצפון הארץ בתחילת המאה הדין השני ב-כאן: א. שלטונו הקצר של הדרוזי פאחר א

 40בגלל מלחמות פנימיות בין יורשיו נהרסו הקהילות היהודיות בצפת ובטבריה. ב. בתקופת שלטונו בן 

עומר הוגברו היציבות -. בימי אל18- עומר בגליל באמצע המאה ה-השנה של השייח הבדווי דהר אל

ליטתו שיגשג. מרכז שלטונו נקבע לזמן מה בטבריה,   והוא גם והביטחון, הוקל נטל המיסים והאזור שבש

  .1740איפשר את חידוש היישוב היהודי בה בשנת 

שררו בארץ תנאים קשים מבחינת הכלכלה, הביטחון והתברואה. עובדה  18-וה 17-ככלל, במאות ה

השתלט  1831. האוכלוסיות הלא מוסלמיות סבלו במיוחד. בשנת השהתבטאה באי גדילת האוכלוסיי

ישראל, -איברהים פאשא (בנו של מוחמד עלי, מושל מצרים מטעם העות'מאנים, שמרד בסולטן) על ארץ

מוסלמים. עם זאת, יישובי הגליל - לתקופה קצרה השלטון המרכזי התחזק והשתפר מעמד הנתינים הלא

נפגעו גם מרעש  . הישובים בגליל ובפרט צפת וטבריה1834- נפגעו ממרד הפלאחים נגד איברהים פאשא ב

  . 1837- האדמה החזק ב

וזאת על רקע התעניינות  םגברה חשיבותו של אזור ארץ ישראל בעיני העות'מאני 19-החל מאמצע המאה ה

המעצמות המערביות ורוסיה באזור ועליית השפעתן בו. בנוסף, חלו בארץ תהליכי מודרניזציה שהתבטאו 

תהליכים אלה (ובאופן משני גם הגירה) הביאו לגידול  במינהל, בתברואה ובכניסת טכנולוגיות חדשות.

בסלילת המסילה  20-בתחילת המאה ה םניכר באוכלוסיית הארץ. כחלק ממגמות אלה החלו העות'מאני

סמאח (צמח) שנודע כ"רכבת העמק". קטע זה נחנך  –החיג'אזית, שחלק משלוחה שלה הוא הקטע חיפה 

ה לגבי פיתוח אזור בקעת כנרות וטבריה "התקרבה" לחיפה משמעות רב ה. להפעלת הרכבת היית1905-ב



 

 

58

(אם כי עדיין היה דרוש קו סירות קיטור לחיבור בין צמח לטבריה). בטבריה, שנהנתה גם מהקמת 

היישובים הכפריים היהודיים במרחב (ר' להלן) החל גם תהליך של התיישבות מחוץ לחומות, בתחילה של 

החל  20-כה מכפר קטן לעיירה גדולה. בשנים הראשונות של המאה הערבים ואח"כ של יהודים. סמאח הפ

גם תהליך ההתיישבות היהודית החדשה באזור, שיוזכר בסעיף נפרד.  בו זמנית למגמה הכללית של 

, נמשך מצב ההתפתחות הארץ, הרי שבאזור הגליל התחתון המזרחי, שהיה שולי יחסית ודליל באוכלוסיי

הכפרית. פירוט  הזור שלטו בפועל שבטים בדואים נודדים שפגעו באוכלוסיישל כמעט ואקום שלטוני. בא

  האזור בתקופה זו נמצא בסעיף הבא. יעל יישוב

  

  ובתקופת המנדט תהיישובים הערביים באזור הסקר בסוף התקופה העות'מאני

פת חלקיות ומקוטעות. רובן מבוססות על מ 19-העדויות על הישובים הערביים בתחום הסקר במאה ה

ז'קוטן ועל תיאורי נוסעים שונים. נוסעים אלה עברו בעיקר במקומות החשובים לנצרות ולכן לא התעכבו 

ברוב תחום הסקר הנוכחי. בנוסף, ידוע שהיו באזור בעיות ביטחון עקב נוכחות שבטים בדואים שעסקו גם 

.  PEF-גרן ומסקר הישנם נתונים מסודרים יותר שמקורם מהחוקר  19- של המאה ה 70-בשוד. משנות ה

  ישנו תיעוד שלם יותר ממקורות בריטיים (מפקדי אוכלוסין), יהודיים ופלשתינים. 20-מהמאה ה

מספר כפרים קטנים שכל אוכלוסייתם מוסלמית. כפרים אלה סבלו  19- בתחום הסקר היו במאה ה

פלחה, לא הספיק מהעובדה שהאזור שחון למדי ולעיתים היבול, שכמעט כולו היה מחקלאות בעל ורובו 

לכלכלתם (בהקשר זה יש לציין שבחלק ניכר מאדמות צפון בקעת יבנאל גודלה תבואה ע"י תושבי לוביא, 

שהיה כפר מבוסס יותר). יתר על כן, נטל המיסים היה גבוה. כתוצאה מכך חל תהליך של מכירת קרקעות 

דים עלו מדי פעם על השדות עם לאפנדים עשירים והתושבים הפכו לאריסים. בנוסף, שבטים בדואים נוד

עדריהם ולעיתים אף תקפו ישרות את הכפרים למטרת שוד או כופר (במקביל חל גם תהליך התיישבות 

. אירועים של 1854למשל בתל עובידיה). פשיטה בדואית גדולה במיוחד אירעה בשנת  –חלקי של בדואים 

תים יושבו מחדש כפרים שניטשו. ניסיונות בכפר או אף נטישתו היו מצב שכיח. לעי הדלדול האוכלוסיי

מערבית לתחום הסקר)  –השלטון לשפר את מצב הביטחון ע"י יישוב של מהגרים (מוגרבים, צ'רקסים 

הצליחו השלטונות במידת מה להצר את צעדיהם של  19-צלחו רק באופן חלקי. רק לקראת סוף המאה ה

  שבטי הבדואים. 

צ'קר (שהגיעו כנראה - גליל התחתון המזרחי היו הנאדי, הבנוהשבטים הבדואים העיקריים באזור ה

דלייקה. בני השבט האחרון נדדו גם בתחומי בקעת יבנאל, וחלקם עברו לגור -מהחורן) הזביח והערב א

בשוליה לאחר שהאדמות שעליהן שהו נרכשו בידי יהודים. בתקופת המנדט הבריטי התעצמו תהליך 

  ים ותהליך המעבר להתיישבות קבע של אלה שנותרו. העזיבה של רוב בני השבטים הבדוא

תוג'ר (חנות - , יש לציין שבמהלכה וכנראה גם לפני כן, היווה החאן הנטוש חאן א19-בהקשר למאה ה

תגרים, ממזרח לבית קשת) מקום של יום שוק שבועי חשוב ביותר לכל תושבי הסביבה. לשוק זה הגיעו גם 

  ק.תושבים ונוודים מעבר הירדן ומדמש

  

  :20- וה 19-בטבלה הבאה מופיעים פרטים על מצב ההתיישבות בכפרים הערביים במהלך המאות ה
  

  20- יישוב במהלך המאה ה  19- יישוב במהלך המאה ה  הכפר ומיקומו

בסום (חרבת אבצם) מצפון לסמדר, 
  מעט מחוץ לתחום הסקר

ככל הנראה נטוש במהלך 
  19-המאה ה

  נטוש

ל דמיה (חרבת דמין, פיתחת נח
אדמי). רוב שטחו מעט מחוץ 

  לתחום הסקר

ככל הנראה נטוש במהלך 
  19-המאה ה

  נטוש

  נטוש  ננטש ויושב חליפות  סיידא (חרבת צידתה)
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  20- יישוב במהלך המאה ה  19- יישוב במהלך המאה ה  הכפר ומיקומו

ננטש ויושב חליפות. מיושב   ימה (חרבת ימה), מדרום ליבנאל
 ה. אוכלוסי19-בסוף המאה ה

  בסוף המאה 100-כ

, יתכן 40- מיושב עד תחילת שנות ה
ים ערבים שגרו ומדובר בתושב

  ביבנאל
בית ג'ן (חרבת בית ג'ן), בסמוך 

  לחלק הצפוני של יבנאל
ככל הנראה נטוש במהלך 

  19-המאה ה
- תושבים ערבים שנפקדו בו בשנות ה

  היו קשורים למושבה בית גן 20
נטוש בסוף היה ידוע רק ש שמסין (חרבת שמש) מדרום ליבנאל

  19-המאה ה
- נטוש. המבנים הנטושים שימשו מ

אתר התיישבות זמני ליוצאי  1903
מושבות החורן והגליל. רובם עברו 

  ליבנאל והשאר ליישובים אחרים
מנארה (ח' מנורים), סמוך -אל

  לבי"ח פוריה
עלתה  ההתיישבות בדואים. אוכלוסי  ככל הנראה נטוש

  במהלך תקופת המנדט 500- ל 120- מ
 הנפש (האוכלוסיי 100עד  200-כככל הנראה נטוש  דין, ממערב לטבריה- נאצר א

  1948ירדה בין המפקדים) עד 
סרג'וני (חרבת סרגונה), ליד מושב 

  הזורעים
נפש  70-90- התיישבות בדואים, כככל הנראה נטוש

. נעזב עם קניית 30- וה 20-בשנות ה
  האדמות באזור

עובידיה (תל עובידיה), ממערב 
  לבית זרע

יושב בתחילת/אמצע המאה 
וממשיך להיות מיושב 

 200- כ ההלכה. אוכלוסייבמ
  בסוף המאה

- , אוכלוסייתו אז כ1948מיושב עד 
  נפש 600

  

  )הראשונה עד פרוץ מלחמת העולם 1901-יבנאל ב יסודראשית ההתיישבות היהודית החדשה באזור (מ

  הערה: לרוב היישובים שנוסדו בתקופה זו מוקדשים גם סעיפים בפרק האתרים המרכזיים.  

יחסית שכן רוב הקרקעות היו שייכות למספר  נוחה הע"י גופים יהודיים הייתרכישת האדמות באזור 

מצומצם של בעלי קרקע עשירים (ר' בסעיף הקודם). חלק גדול מרכישות הקרקע היהודיות בגליל התחתון 

- ובתחילת המאה ה 19-המזרחי (ורוב הקרקעות שנרכשו בתחום הסקר הנוכחי) התרחשו בסוף המאה ה

 1901-(שנקראו בתחילה ימה ומלחמיה) ב יבנאל ומנחמיההחלה עם הקמתן של המושבות . ההתיישבות 20

 1900קיבלה בשנת  כחלק ממהלך אזורי של הקמת מספר מושבות בגליל התחתון ע"י חברת יק"א. יק"א

הוקמה גם כפר תבור (מסחה). חוות ההכשרה בסג'רה (חוות  1901-את האחריות לניהול מושבות הברון. ב

בצמוד ליבנאל.  בית גןנוסדה  1903-. ב1902- והמושבה אילניה (סג'רה) ב 1899-הוקמה עוד ב השומר)

מושבות הגליל התחתון היוו את הגל האחרון של מושבות העלייה הראשונה. המתיישבים הראשונים בהן 

לים הגיעו ממספר מקורות: חלק ניכר הגיע ממושבות אחרות, חלק מ"היישוב הישן" ורק מיעוטם היו עו

של מושבות הגליל התחתון היה בהרכב המתיישבים וכן בתכנון האזורי, בעובדה שרבים  ןחדשים. ייחוד

מהמתיישבים עברו קודם לכן הכשרה חקלאית בחוות סג'רה, בקשיי החקלאות באזור (ר' להלן) ובנוסף, 

קבוצת  סביב החצרות של חומהובזלת מקומית שימוש ב השכלל ,של המושבות תכנית הבנייהגם ב

. ניהול המושבות ע"י יק"א היה בדגש כלכלי. בתחילה התושבים נחשבו למועמדים לאיכרות המבנים

שאלו מהם שיצליחו לצאת לעצמאות כלכלית, יהפכו לאיכרים  הובפועל היו אריסים. הכוונה היית

ק"א. ברקע ("יתאכרו") ויקנו את המשק והאדמות מיק"א. גישה זו יצרה מתחים רבים בין המתיישבים לי

למתחים אלה היו גם קשיים אובייקטיביים גדולים להתיישבות באזור זה, שמקורות המים בו מוגבלים. 

ענף החקלאות העיקרי היה פלחה והשטחים שניתנו לכל משפחה מתיישבת היו גדולים ביותר ודרשו 

חים המסתפקים עובדים שכירים לצורך עיבודם. בעל כורחם יצא למתיישבי הגליל התחתון שם של פלא

במועט. המתיישבים התמודדו גם עם עוינות מצד הכפריים הערבים ופשיטות של בדואים מעבר הירדן. 

  קשיים אלה גרמו לעזיבה של חלק ניכר מהמתיישבים.
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). בשנים הראשונות נוהלה החווה ע"י חצר כנרתנוסדה חוות ההכשרה החקלאית בכנרת ( 1908-ב

וזי שיצר מתחים בינם ובין חברי קבוצות ההכשרה. חברי קבוצות אגרונומים מקצועיים באופן ריכ

, גישה שהתבטאה בהמשך בייסוד של צורות התיישבות תההכשרה היו בעלי גישה מהפכנית סוציאליסטי

המקום נוהל ע"י חברי  1912-המנהלים היו רחוקים מגישה זו. החל מ שיתופיות כמו הקיבוץ והמושב.

 קבוצת כנרת -החווה למקום מושבה של הקבוצה השיתופית כנרת  הפכה 1913-הקבוצות עצמם וב

  ).1929-(המעבר מהחווה למיקומה הנוכחי של קבוצת כנרת התרחש ב

וניהולה היו בידי  תכנונה, בתקופת העלייה השנייה, אך 1908-נוסדה בסמוך לחוות כנרת בהמושבה כנרת 

שנים הראשונות מצבה היה קשה עקב יבולים הראשונה. ב היק"א ובמתכונת דומה לזו של מושבות העליי

דלים (למרות שכאן הוקצו שטחי שלחין כבר מהשלבים הראשונים), מלריה, התנכלויות השכנים הבדואים 

ויחסים עכורים בין המתיישבים. למעשה רוב המתיישבים הראשונים עזבו והמושבה החלה להתבסס 

  .עם בוא גרעין המתיישבים השני 1914-ולהתייצב רק ב

ליד כנרת (באזור "בית המוטור" הסמוך). הם הועסקו  קבוצה של עולי תימןהתיישבה  1912בשנת 

כשכירים ע"י תושבי חוות כנרת, מושבת כנרת וקבוצת דגניה. קבוצת התימנים סבלה רבות גם מקשיי 

גם נראה כהאזור ובפרט הקדחת, וגם עקב השוני התרבותי הגדול בינם לבין המתיישבים יוצאי אירופה (ו

 ,, שנה לאחר שקבוצת כנרת עלתה לנקודת הקבע1930-במהתנשאות ודעות קדומות של האחרונים). 

  הועברו התימנים לאזור רחובות ויסדו שם את מושב מרמורק (כיום שכונה ברחובות).  

 (ואחוזה דומה בשרונה) במהלך התיישבותי ייחודי שהתכוון לחבר אחוזת פוריההוקמה גם  1910-1912-ב

בין משקיעים יהודיים, שיעלו בשלב מאוחר יותר, ופועלים יהודיים מהאזור שיועסקו בהכנת השטח. 

  פירוט על סיפורה של האחוזה, שננטשה כעבור מספר שנים, נמצא בפרק האתרים המרכזיים. 

 ,: כפי שהוזכר לעיל, רוב השטחים שעובדו שימשו לפלחה והשאר למטעי בעל של זיתיםאופי החקלאות

שטחי המטעים הללו היו ניכרים, אך בהמשך, עקב  מכת  I-דים ומעט כרמים. ערב מלחמת העולם השק

כמעט לחלוטין. מכה נוספת (זמנית) ופגיעות מזיקים בשנות העשרים, חוסלו המטעים  1915-הארבה ב

ם מטעי החלו להינטע בבקעת יבנאל ג 30-(ר' להלן). משנות ה 1936-נחתה על הענף בתחילת המרד הערבי ב

. 30- שלחין (כולל פרדסים).  ענפי התמרים והבננות החלו בכנרת ובדגניה בשנות העשרים ו"פרצו" בשנות ה

שטח המטעים גדל לאיטו. גידול בקר וצאן החל כבר בשנות ההתיישבות הראשונות. רבות  1936לאחר 

  של ענף הבקר. בעיקר היקפו התרחבמהבהמות נשחטו בשנות מלחמת העולם הראשונה. מאוחר יותר 

  

  )1914-1918(תקופת מלחמת העולם הראשונה 

גיוס לצבא או לעבודות  תבארץ מצירוף של התעמרות השלטון, ניסיונו הבתקופה זו סבלה כל האוכלוסיי

כפייה, ניתוק מהקשר עם חו"ל (שכלל ניתוק מנמלי הייצוא וכן קושי בהגעת תרומות) ובמקומות מסוימים 

עצמן. נוספו על כך צירוף של מגיפות, שנות בצורת ומכת ארבה. למעשה שררו  גם מהפעולות המלחמתיות

היהודית, ובעיקר חלקה שהיה תלוי בכספי  הרעב ומחסור בחלקים גדולים של הארץ. האוכלוסיי

ה"חלוקה", כמו יהדות טבריה, סבלה במיוחד. נתיני מדינות ההסכמה נאלצו לבחור בין "התעת'מנות" 

חזרה לארצותיהם. מצב ההתיישבות הכפרית היה טוב מעט יותר בגלל יכולת ייצור וגיוס לבין גירוש 

המזון. למעשה היוו מושבות הגליל התחתון את אסם התבואה ליישוב העברי בשנים אלה. באביב שנת 

  יפו ונקלטו זמנית במושבות הגליל ואף בטבריה. - הגיעו רבים ממגורשי תל אביב 1917

יונות עזרה חיצוניים (משלוח כסף ואוניות עם מזון ע"י יהדות ארה"ב) במהלך המלחמה התבצעו ניס

ופנימיים (כמו הקמת ה"משביר" לקנייה מרוכזת של מזון ולחלוקתו). מבחינת היישוב היהודי, בשנות 

  המלחמה עברה ההגמוניה ל"יישוב החדש", שהפגין ארגון וחוסן טובים יותר.
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, ובהמשך אותו היום הקרב בטבריה. צמח היוותה 25/9/1918-קרבות עיקריים באזור היו הקרב בצמח, ב

כוחות טורקיים  במהירותמול הבריטים בימים הקודמים התארגנו  תכישלונונקודה אסטרטגית, ולאחר 

עדיפות וצמח נכבשה תוך מספר שעות בידי כוחות פרשים  הוגרמנים להגנה עליה. עם זאת לבריטים היית

  סוג בסירות לכיוון טבריה אך הופצץ ע"י חיל האוויר הבריטי. אוסטרליים. חלק מכוח המגן נ

באזור. מעט אחר כך הסתיימה  יהעות'מאנמספר ימים לאחר מכן נכבשה גם דמשק, בירת השלטון 

  המלחמה והתייצב שלטונם של הבריטים בארץ ישראל.

  

  ) 1918-1948תקופת המנדט הבריטי (

ישובים אלה בימי המנדט היה בעובדה שהשלטון הבריטי עיקר השינוי מבחינת י -  היישובים הערביים

שחלק מהאדמות נרכש בכך הפסיק את הפלישות הבדואיות והגביר את הביטחון באזור. שינוי נוסף היה 

ע"י יהודים וחלק מהתושבים הערביים עזבו ו/או עברו לעבוד ביישובים היהודיים. עם זאת באופיים של 

ם כמעט ולא חלו שינויים בימי המנדט. האזור המשיך להיות נחשל הכפרים הערביים ושל החקלאות בה

 פרטוהמשיך גם תהליך מכירת קרקעות מפלאחים עניים לפלאחים עשירים יותר, או לאפנדים עשירים. 

 עם זאת הם .לשיפור הביטחון, הבריטים סייעו בשיקום לאחר המלחמה ובחלוקת מצרכים בשנות בצורת

לת שטחי השלחין או שדרוג הטכנולוגיות החקלאיות, שבאזור יובשני זה הינם לא פעלו לשיפור בתחום הגד

), 30-החל משנות החיוניים להשגת עצמאות כלכלית. ביישובים היהודיים חלו תהליכים כאלה (בפרט 

בעיקר ביוזמת המתיישבים ובמימון המוסדות, ולפיכך מצבם השתפר במידה ניכרת במהלך תקופה זו (אם 

  שמו עליות וירידות משמעותיות).כי לאורכה נר

בתקופת המנדט לא חל גידול משמעותי בכמות הקרקעות שבבעלות יהודית באזור  - היישובים היהודיים

הסקר. באזורים דרומיים יותר של הגליל התחתון המזרחי התבצעו רכישות נרחבות, בעיקר  ע"י קק"ל 

של המושבות ושל הקבוצות חל שיפור איטי  ובמידה מסוימת גם ע"י פיק"א, ממשיכתה של יק"א. במצבן

תלו בו תקוות נתקופה קצרה של גידול טבק ש הלאחר סיום מלחמת העולם הראשונה. במושבות היית

את מצבן. שנות בצורת ואחר כך ירידת המחיר העולמי גרמו במהרה  משמעותיתרבות ושלזמן מה שיפר 

 השקיהכאשר החלו קידוחי מים ובניית מפעלי  30-לזניחת הענף. שינוי ניכר לטובה חל בתחילת שנות ה

בבקעת יבנאל (ובמקביל גם בקיבוצי צפון עמק הירדן). אלו איפשרו קיום חקלאות שלחין בהיקף 

היישובים חוברו לרשת החשמל הקשורה למפעל החשמל בנהריים. בעיות  30-משמעותי. באמצע שנות ה

ותקפו יישובי עמק הירדן ובכללם מנחמיה ע"י ה 1920ביטחון התקיימו לאורך רוב התקופה. בשנת 

תרצ"ט) ובפרט -בדואים. זמנית פונו הנשים והילדים ליבנאל. בתקופת המרד הערבי (מאורעות תרצ"ו

בתחילתה, סבלו היישובים מפגיעות בנפש ומחבלות בקנה מידה נרחב בשטחים החקלאיים ואף בבתים. 

ום השלושים למותם נוסד ונקרא על שמם מושב משמר נרצחו ביבנאל שלושה מתיישבים, ובי 1937במרץ 

השלושה בין יבנאל לבית גן. הקמת יישוב זה היוותה חלק מגל הקמת יישובים (בשיטת "חומה ומגדל") 

שמטרתו הייתה להגדיל את הנוכחות היהודית באזור זה (ובאזורים נוספים), לאור הקשיים שהתבררו 

  יל.  במאורעות וכתגובת נגד למסקנות ועדת פ

הוקמו גם המושב  1939ההתיישבות בכפר חיטים, ועד מעט לפני כן גליל התחתון המזרחי ככלל, חודשה ב

הוקמו המושבים הזורעים ושורשים באזור בקעת יבנאל  1939מולדת, חודש היישוב שרונה, ובמאי 

הוקם  1941-ב(מאוחר יותר הם התאחדו ועברו למיקום הנוכחי של הזורעים) וכן מושב שדמות דבורה. 

(תוך שימוש חלקי במבנים הנטושים, וכן בניית  קיבוץ אלומות, שתחילה התיישב בחווה הנטושה בפוריה

  עבר למיקומו הנוכחי. 1946שנת וב )אלומות - . הקיבוץ נקרא אז פוריה אוהלים וצריפים
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משרות חלה התפתחות ניכרת במהלך תקופת המנדט. היא הפכה לעיר ממשל מחוזית. רוב ה בטבריה

הממשלתיות אוישו ע"י פקידים יהודים. אוכלוסיית העיר גדלה מאד במהלך התקופה, הן היהודית 

העתיקה שקפאה על שמריה והחדשה  -(שהיוותה רוב) והן הערבית. במקביל נוצרו בה למעשה שתי ערים 

(מאורעות  , אך בזמן המרד הערבי1929-ו 1920שבה חלה רוב ההתפתחות. בעיר שרר שקט במאורעות של 

מתושבי העיר היהודים ("ליל טבריה"),  19, טבח שבו נרצחו 1938תרצ"ט) אירע בה, באוקטובר - תרצ"ו

וכמה שבועות אחר כך נרצח ראש העיר זכי אלחדיף בידי מתנקש ערבי מקומי. בעקבות הטבח בטבריה 

בים ערביים בסביבה. ביצעו אנשי פלוגות הלילה של וינגייט מעשי נקם, שכללו טבח אזרחים, בכמה ישו

אירוע טרגי נוסף בתולדות טבריה בתקופה זו הוא השיטפון הגדול שאירע בעקבות סופת גשמים ממושכת, 

. נוצרה זרימה חזקה של מים וסחף שהציפה בפתאומיות חלקים מהעיר העתיקה וגרמה 14/5/1934-ב

  איש מתושביה. 34למותם של  

פעילות הייעור באזור החלה בתקופת המנדט. ממשלת  - יה)ייעור באזור טבריה (בתקופת המנדט ולאחר

, מדיניות של שימור קרקע ונטיעות באזורי סחף. אזור טבריה היה ידוע 1927המנדט הנהיגה, החל משנת 

. 20-עזים תועדו בראשית המאה ה תלסה"נ. מספר שיטפונו הכפגיע לשיטפונות ולסחף עוד מהמאה השניי

הוכרזו  1941הביא להאצתה. בשנת  1934והאירוע בשנת  1927-החלה כבר ב פעילות הנטיעה באזור טבריה

המדרונות כאזור מיוחד על פי פקודת הסחף והשטח נסגר לטובת ביצוע פעולות שימור קרקע. מלבד 

הנטיעות התבצעו גם יצירת מדרגות, יצירת סהרונים בערוצים ופעולות שימור נוספות. בשנים הראשונות 

המאוחרות) ניטעו בעיקר אקליפטוס המקור ושיטה כחלחלה וכן כמות קטנה יותר של  50- (ועד שנות ה

אלה אטלנטית, חרוב מצוי, כליל החורש, אורן ירושלים ושיזף מצוי. מצפון לפוריה עילית ישנה חורשת 

. 1949-ורוב האקליפטוסים בחלקו המערבי של היער הנוכחי ניטעו ב 1934- עצי אורן ירושלים שניטעה ב

ים שלאחר מכן ניטעו גם המינים הנ"ל ובנוסף, באופן משמעותי, גם טטרקליניס מפריק ושיטה בשנ

  מחטנית.

טבריה ע"י "גדוד  -במהלך תקופת המנדט שופרה תשתית התחבורה באזור, נסלל כביש צמח  - תחבורה

ה אף הופעל כנרת. הוגדלה תדירות הנסיעות של רכבת העמק ולתקופת מ -העבודה" ונסלל גם כביש יבנאל 

ונחת באזור קו אווירי מבריטניה להודו, שכלל נחיתה של מטוס ימי בכנרת והמשך במטוס "רגיל" 

  מנחת בצמח.המ

  

  האזור במלחמת העצמאות 

האזור שבתחום הסקר נכלל בגבולות המדינה היהודית לפי החלטת החלוקה. בו עצמו כמעט ולא התרחשו 

ופגיעות בקבוצת כנרת בהפגזות הסוריות  1948ריה באפריל קרבות במלחמת העצמאות, פרט לקרב על טב

יבנאל  -כפר תבור  -. עם זאת בסביבה הקרובה התרחשו קרבות קשים. כביש עפולה בקרבות בעמק הירדן

טבריה היווה את הציר המקשר בין הגליל המזרחי ועמק הירדן לבין שאר השטח היהודי בעמקים  - כנרת  -

טבריה היה בשליטה ערבית ונחסם לתנועה  -מסכנה (כיום צומת גולני)  - ובמישור החוף. כביש נצרת 

. בסמוך אליו היו הכפרים לוביא וחיטין. הכפרים הערביים בתחום הסקר היו 1948יהודית החל מפברואר 

כפרי רמת סירין, ומדרום העיירה  - דין. ממערב היו כפרים ערביים גדולים - עובידיה, מנארה ונאצר א

.      האזור 1948אפריל -תושבי סמאח, מנארה ועובידיה עזבו את כפריהם בחודשים מרץ סמאח (צמח).

יבנאל התבצעו בעיקר  באזורהיה בתחום הפעילות של חטיבת גולני ומטה החטיבה התמקם ביבנאל. 

פעילויות של התארגנות למבצעים ואימונים. כמו כן, למשך תקופה קצרה, פעלה ממנו "טייסת הגליל" 

ה מטוסים קלים שהשתתפו בפעילויות בגזרות אחרות. במהלך הקרבות של הימים הראשונים שהפעיל

  שלאחר פלישת צבאות ערב, עברו דרך יבנאל פינויים של הנשים והילדים מישובי עמק הירדן.

  הקרבות העיקריים שהתרחשו בקרבת האזור היו:
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בסדרה של  1948נשבר במרץ  : שקט יחסי ששרר בעיר המעורבת, גם לאחר החלטת החלוקה,בטבריה

הפסקות אש בתיווך בריטי. קדמה לכך תקופת  -תגובה יהודית  -תקריות שכללו פתיחה בירי מצד הערבים 

לאפריל, לאחר התחלת מצור ערבי על הרובע  8-התארגנות לעימות ותיגבור כוחות אצל שני הצדדים. ב

צע משולב של תיגבור הכוחות היהודיים היהודי בעיר העתיקה של טבריה, התארגנה חטיבת גולני למב

ותקיפת הכוחות הערביים. כחלק ממבצע זה נכבש אזור ההרים ממערב לטבריה לצורך ניתוקה מנצרת 

דין). מעט אח"כ פוצץ בית המפקדה הערבי בטבריה ורבים -ומלוביא (במסגרת זו נכבש הכפר הקטן נאצר א

עות/שמועות (תלוי בצד המדווח) לגבי טבח שהתרחש הערבית של טבריה נהרגו. ידי הממנהיגי האוכלוסיי

יאסין), מותם של המנהיגים וההבנה של נחיתותם - ימים לאחר הטבח בדיר 3דין (וזאת - בכיבוש נאצר א

כל אלה גרמו לשבירת רוחם של ערביי טבריה ובעקבותיה לבקשה מהבריטים לאפשר להם  –הצבאית 

בתי טבריה העתיקה (גם אלה שהיו  נהרסוחמת העצמאות, להתפנות. בצעד חריג, מספר חודשים לאחר מל

  והושארו רק המסגדים ובתי הכנסת.ע"י פיצוץ שייכים ליהודים) 

פינו הבריטים את אזור הגליל המזרחי ובקעת כנרות.  28/4-: בבצמח (סמאח) ודגניה מול כוחות סורים

סמאח ותושבי העיירה ברחו. כוחות גולני ומגינים מיישובי האזור השתלטו על המשטרה הבריטית ב

שבועיים וחצי מאוחר יותר, לאחר הכרזת העצמאות של מדינת ישראל, פלשו כוחות סוריים לאזור, הפגיזו 

והפציצו מהאוויר את היישובים היהודיים ולאחר מכן כבשו את סמאח והמשיכו לכיוון הדגניות. בדגניות 

ם על גדר הקיבוץ. הסורים נבלמו. מאוחר יותר התחולל קרב מפורסם במהלכו נעצר אחד הטנקים הסוריי

מוקמו כמה תותחי צה"ל ("נפוליונצ'יקים") ברכס פוריה והצליחו לפגוע בכוחות הסורים ולגרום לבעירה 

  בסביבתם. הכוחות הסורים נסוגו מהאזור ובהמשך התמקדו בגזרות אחרות.

: בתקופה המקבילה משלוח העיראקיםבאיזור קיבוץ גשר מול כוחות הלגיון הירדני ואח"כ מול כוחות ה

לקרבות הנ"ל התרחשו קרבות גם באיזור גשר. בתחילה נלחמו מגיני הקיבוץ  מול חיילי הלגיון הירדני, עם 

(למרות פיצוץ הגשרים יום  15/5-. לאחר פלישת הכוחות העיראקים ב1948פינוי משטרת גשר בסוף אפריל 

ו קרבות באזור. רוב הקיבוץ נהרס אך ההתקפה נבלמה קודם) הותקף קיבוץ גשר ובמשך שבוע התחולל

  ולבסוף נהדפו העיראקים והסיגו את כוחותיהם לשומרון. 

זביח (איזור יער - התרחשו קרבות של כוחות מ"גולני" מול שבט א שג'רה ולוביאבאיזור בית קשת, סג'רה/

זביח התחולל -ת ובכפר אנכבש הכפר שג'רה בקלו 6/5- .  ב1948בית קשת) כבר בחודשים פברואר ומרץ 

זביח נסוגו אך אח"כ שבו והדפו את ההתקפה. מעט לאחר מכן הם ברחו -קרב קשה ורב נפגעים.  אנשי א

לכבוש את הכפר לוביא  ) הוחלט11/6/1948עקב פחד מנקמה.   לקראת תחילתה של ההפוגה הראשונה (

נכשלה והכוחות ספגו  9/6- לוביא ב שנותר כאיום העיקרי על הדרך לטבריה. ההתקפה של כוחות גולני על

אבדות כבדות. כישלון זה עודד את כוחות "צבא ההצלה" של קאוקג'י לתקוף מכיוון נצרת והם הצליחו 

) לכבוש את משלטי סג'רה ולאיים על המושבה סג'רה (אילניה). כוחות גולני קיבלו תגבורת מאזור 11/6(

שצבא ההצלה לא ראה עצמו מחויב אליה) עסקו שני  , כיוון13/6-יבנאל. עם כניסת ההפוגה לתוקף (ב

("קרבות עשרת הימים") תקפו כוחות צבא ההצלה  9/7-הצדדים בתיגבור כוחות. בהתחדשות הקרבות ב

ללא הפוגה את סג'רה אך לא הצליחו לכבשה. בקרבות אלו נעזרו כוחות גולני במטוסי טייסת הגליל 

) נפלה 16/7/1948אחר כיבוש נצרת בסיומו של מבצע "דקל" (. מעט לםעיראקייוכוחות קאוקג'י במטוסים 

גם לוביא ללא קרב. כוחות צבא ההצלה בגליל התחתון התמוטטו ונסוגו צפונה. בכך הסתיימו הקרבות 

  בסביבה.

  

  מגמות עיקריות מקום המדינה ועד היום 

ור. ליישובים לאחר קום המדינה שינתה את הנוף היישובי באזראשונות העלייה הגדולה בשנים ה

גדלה פי שלושה בין  אוכלוסייתה של יבנאל .חדשים רבים נוספו עולים ,ובמיוחד למושבות ,םהוותיקי

לכל היותר יעבדו כפועלים  אאל ,ברור היה שרוב התושבים החדשים לא יהפכו לחקלאים. 1954- ל 1948
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רת באזור או בסביבתו חקלאיים. בפועל רובם עבדו במפעלים שבקיבוצי עמק הירדן, או בתעשייה אח

 םהוותיקינאל שימשה עבורם רק כמקום מגורים. מצב זה יצר לעיתים ניגודי אינטרסים בין החקלאים בוי

עולים עקב חוסר ניסיון של ה ,לתושבים החדשים. הפניית עולים חדשים למושבים קיימים לרוב לא צלחה

יישובים עבור העולים בנוסף הוקמו . םהוותיקיפה משותפת בינם ובין בעבודה חקלאית ואי מציאת ש

כפר עבודה (לעולים מתימן) ונווה עובד  - דשים שרובם נוסדו כ"כפרי עבודה". כאלה היו יישובי פוריה ח

. ביישובים אלה הוקצו למתיישבים משקי עזר קטנים והכוונה 1949-(לעולים מצפון אפריקה), שהוקמו ב

טת כפרי העבודה לרוב לא הצליחה. העבודות הזמינות שיהייתה שרוב הפרנסה תתבסס על עבודה בחוץ. 

עבודות פיזיות קשות (הכשרת קרקע לייעור, סלילת כבישים ועוד) ורבים מהמתיישבים לא  בדרך כללהיו 

הסתגלו אליה. כמו כן לא ניתן היה להפוך את יישובי פוריה למושבים, כיוון שלא הייתה מספיק קרקע 

יושבו עולים  מםובמקו אחריםעזבו למקומות  תושבים - חלופה רבהחלה בהם תמכך לשם כך. כתוצאה 

מעזיבה רבה. גם גם הוא ע"י עולים מתוניסיה סבל  1956-מושב העולים סמדר שהוקם ב .יותר חדשים

לה מוצאים את פרנסתם מחוץ ליישוב, אם כי חלקם יצרו גם אפשרויות פרנסה כיום רוב תושבי יישובים א

  בצימרים.למשל אירוח  -יישוב ב

אחריה התייצבות במספר התושבים בגליל להתרחשה מגמה של נסיגה ו 70- שנות ה אמצעועד  1957משנת 

חקלאיים וחברתיים, ביניהם קושי ביצירת מוקדי תעסוקה -קשיים כלכלייםגרמו לכך התחתון המזרחי.  

. גליל תחתון -כנרת  זאת למרות הבאת מי כנרת לאיזור במסגרת קו .ביישובים הכפריים ובמושבות בפרט

בקעת יבנאל) נמצאים בקיבוצי עמק זו המגיעה מרוב המפעלים הקשורים לעיבוד תוצרת חקלאית (גם 

עורף חברתי ופוליטי כפי שיש  חסרו תהוותיקוהמושבות  ,בנוסףהירדן או במקומות רחוקים יותר. 

ם הם. כך למשל התפרק לקיבוצים ולמושבים. קשיים חברתיים ספציפיים בכמה מהמקומות הכבידו ג

חלה התאוששות שנבעה לערך  1975שנת ויושב ע"י גרעין חדש.  החל מ 60- קיבוץ אלומות בסוף שנות ה

. במסגרתה הוקמו מרכזים ומפעלים ומיישומה מהכנת תכנית ממשלתית לאכלוס ופיתוח הגליל התחתון

משקים חקלאיים קיימים והוקמו ותחילת בניית איזור התעשייה קדמת גליל), שוקמו  ,אזוריים (בכדורי

מאז ועד  משקים חדשים מתמחים, חודשו תשתיות פיסיות ביישובים והחל תהליך קליטת אוכלוסייה.

כמו כן . ברוב היישובים גידול אוכלוסייה, פיתוח השירותים ופיתוח ענפי תעסוקה חדשים כיםממשי היום

, מקומות לינה ואטרקציות ביישובים או דל חלקם של ענפי התיירות והאירוח ונוספו אתרי תיירותג

  בבעלותם. 

  

   :היישובים באזור הסקר עלבסיסיים  נתוניםבטבלה הבאה מופיעים מספר 

  

  במקומו הנוכחי 1946החל משנת  - * 
  נתוני בית החולים ע"פ אתר האינטרנט שלו. נתוני אזור התעשייה ע"פ משרד התמ"ס. - ** 

שנת   היישוב/המוסד
 הקמה

בשנת  תושביםפר מס  שייכות  סוג  היישוב
  **למ"סלפי נתוני ה 2011

  215  מועצה אזורית עמק הירדן  קיבוץ  *1941  אלומות
  3,686  מועצה מקומית עצמאית  המושב  1901  יבנאל

  617 מועצה אזורית עמק הירדן  מושבה  1908  כנרת (מושבה)
  625 מועצה אזורית עמק הירדן  קיבוץ  1913  כנרת (קבוצה)

  999 מועצה אזורית  עמק המעיינות  מושבה  1901  מנחמיה
  341 מועצה אזורית עמק הירדן  יישוב קהילתי  1949  כפר עבודה - פוריה 
  996 מועצה אזורית עמק הירדן  יישוב קהילתי  1949  ווה עובדנ - פוריה 

  765 מועצה אזורית עמק הירדן  יישוב קהילתי  1955  פוריה עילית

  עובדים 900- מעסיק כ  בית חולים ממשלתי  בית חולים  1955  בי"ח פוריה
אזור תעשייה 
  קדמת גליל

גליל   למועצה אזורית משותף   אזור תעשייה  1991
יריית טבריה ומועצה תחתון, ע

  מקומית טורען.

עובדים  1,500-מעסיק כ
  ועסקים מפעלים 70-בכ
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  תמונות אתרים, המשך: אתרים מסוגים שונים

ונים במושבה כנרת, מוקפים בחומה, חוות כנרת מסומנת בחץ הצהוב, בית טריידל מסומן בחץ כחול, הבתים הראש -  1912מימין: 
  בניין בית הספר (לימים בית המועצה המקומית), בולט לפני החווה. צילום: ליאו קאהן.

 . החווה (חצר כנרת) מוסתרת ע"י עצים2012-משמאל: תמונה מזווית דומה, מ

אתר חצר כינרת. חוות כנרת שהייתה במקום שימשה כחוות 
  הכשרה חקלאית וכחממה לרעיונות התיישבותיים שיתופיים

  פית לוי אשכול ביער מנחמיה, במבט מצפון מערבתצ

עין פוריה (עין קדש). במקום ברכה קטנה וחניון קק"ל. המים 
 ממשיכים במורד ערוץ נחל שלם

המעיין המזרחי (ממזרח לעין כוש) בקניון נחל יבנאל. נראית 
 צמחייה של סבכי קנה, שיזף מצוי ופטל ואזורי אחו לח



 

 

66

  אתרים מרכזיים (לפי סדר כרונולוגי של תקופת ההיווצרות/התיישבות)
  

  מערות הר ברניקי

מערות אלה מהוות אתר בעל חשיבות גיאולוגית, ארכיאולוגית וזואולוגית. הן נסקרו באופן שיטתי במהלך 

  שעברה. אזור הר ברניקי נמצא בתחומה של שמורת טבע מוצעת. של המאה 80-שנות ה

מערות הנמצאות במצוק המזרחי של הר ברניקי. מרביתן נמצאות בסלעי הדולומיט  30-זוהי קבוצה של כ

של תצורת סחנין, המרכיבה את חלקו התחתון של המצוק והשאר בתצורת בענה הגירית שמעליה. הגדולה 

ת ברניקי", כוללת מערכת מחילות אופקית, מרושתת (יוצרת מסלולים מבין המערות, הקרויה "מער

 500-טבעתיים) בסלעי הדולומיט, וכן פירים אנכיים בסלעי הגיר שמעליהם. אורך המחילות הכולל קרוב ל

כלומר היווצרות ע"י זרימת מי תהום לאורך  -מטר. במערות סימנים המעידים על היווצרות פראטית 

ת ששכבות הסלע היו חלק מאקוויפר. הסימנים כוללים חללים בעלי חתך אליפטי תקופות ארוכות, בע

ודפנות מוחלקים, הימצאות של תופעה הקרויה כיפות המסה ועוד. סביבת המערות הפסיקה להוות חלק 

מאקוויפר בעקבות שקיעת גוש הכנרת שממזרח לגוש ברניקי וירידת מפלס מי התהום. בתנועה יחסית זו 

ולמעשה התרחש חיתוך של המערות. בשלבים מאוחרים יותר נוצרו בחלק מהמערות, במידה נוצר המצוק 

  כמו נטיפים וזקיפים. -מועטה, תופעות המסה האופייניות למערות המלאות באוויר 

נמצאו בחלק מהמערות עדויות לפעילות אדם, הכוללות סימני חציבה (להרחבת  בסקר ארכיאולוגי

. באחת המערות םקראמיירת כוכי נרות או מדרגות), סימני טיוח וממצאים פתחים/חללים טבעיים וליצי

כלל  ינמצאו עדויות לקיומה של דלת, רצפת פסיפס ובריכה מטויחת קטנה בסמוך לפתח. הממצא הקראמ

הכלקוליתית, הברונזה הקדומה, הביזנטית, הערבית הקדומה והממלוכית. -חרסים מתקופות שונות 

ארמי מתקופת בית ראשון, הממצא היחיד מתקופה זו מאזור טבריה הרומית. עם  היה חותם יממצא ייחוד

זאת, מבנה המערות מקשה על מגורי אדם וכנראה שהן שימשו בעיקר למסתור ו/או לאחסון. רמז כתוב 

לשימוש כמסתור נמצא בדברי רבי הונא, מגדולי האמוראים במאה הרביעית, המספר שהוא וחבריו 'נהגו 

ות מעל בית המדרש הגדול' (מניחים שהכוונה לבית המדרש של רבי יוחנן בטבריה. הימים להתחבא במער

לסה"נ). באזור המערות ואולי ללא קשר אליהן, נמצאו שרידי שביל, מחוזק  351ימי "מרד גאלוס" בשנת 

יפשר וא -איזור כנסיית ברניקי  - בקיר תמך, שחיבר כנראה בין העיר התחתונה של טבריה לעיר העליונה 

  תנועה ביניהן מבלי לצאת מתחומי החומה. 

. בסקרים, שלרוב מתבצעים 90- : במערת ברניקי מתקיימים סקרי עטלפים החל מאמצע שנות הזואולוגיה

בקיץ, נספרו עשרות פרטים מהמינים יזנוב קטן ויזנוב גדול וכן פרטים של נשפון גדות וכנפן. בשלב מאוחר 

המערה משכן לאלפי פרטים של כנפן ונשפון גדות, שבקיץ מוכרים  יותר התברר שבעונת החורף מהווה

בעיקר מהגליל הגבוה (וייתכן שמדובר בנדידה מקומית שלהם). שני מינים אלו מגיחים מהמערה לשיחור 

מזון גם במהלך החורף. מצב כזה נחשב בעבר לבלתי שגרתי, אך נראה שהטמפרטורות הגבוהות יחסית 

רות אותו, וככלל, כנראה שבקרב עטלפים בארץ שיחור מזון במהלך החורף אינו במערה ובאזור כולו מאפש

נדיר. בחורף נמצאים במערה, בתרדמה חלקית, גם מאות פרטים של מיני היזנוב וכן פרטים מעטים 

מהמינים פרסף גדול, פרסף מצוי, פרסף גמד ואשמן קטן. עקב חשיבותה בעונת החורף סגורה המערה 

  שים נובמבר ואפריל.למבקרים בין החוד
  

  אתר עובידיה

האתר הפרהיסטורי הקדום ביותר בארץ. מהחפירות בו נלמד מידע רב על ההיבטים הגיאולוגיים, 

 1959הזואולוגיים, הפרהיסטוריים והאנתרופולוגיים של תקופה קדומה זו. האתר התגלה במקרה בשנת 

בתחילה  1960-1974עונות רצופות בשנים  15בעת הכשרת קרקע בשדות קיבוץ אפיקים. האתר נחפר במשך 

בניהול משה שטקליס, ולאחר פטירתו בניהול איתן צ'רנוב ועופר בר יוסף. תקופת חפירות נוספת 
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. החופרים במקום התמודדו עם הקושי הנובע מכך שהשכבות עברו קימוט 1988-1994התקיימה בשנים 

  ו טכניקות  מיוחדות. הקרובה לאנכית, ולכן נדרש בהטיהחריף ונמצאות לעיתים 

בחפירות נמצאו עשרות מפלסי קיום (חלוקי נחל שסודרו ליצירת רצפה) בשכבות שונות, המעידים על 

פעילות אנושית במשך אלפי שנים. התגלו אלפי כלים שכללו אבני יד, כלי חיתוך וכלים נוספים העשויים 

שויכות למין האדם הזקוף. מין אדם זה מאבני גיר, בזלת וצור וכמות מועטה של עצמות אדם מאובנות המ

מיליון שנה באפריקה וממנה נדד צפונה, כנראה לאורך בקע ים המלח. התיארוך המקובל  1.6הופיע לפני 

מ"ש. נמצאו גם עצמות של בעלי חיים ממינים  1.4לממצאי האדם הקדומים ביותר בעובידיה הוא של 

בולטים יונקים צמחונים גדולים כהיפופוטמים, פילים, מינים) וממוצאים שונים. ביניהם  120רבים (מעל 

קרנף וג'ירף שמוצאם מאפריקה, מין אייל גדול שמוצאו מאירופה ומיני סוסים ממוצא אסייתי. כן נמצאו 

מאובנים של בע"ח קטנים יותר, יבשתיים ומימיים, מקבוצות רבות.  צירוף הממצאים הגיאולוגיים 

מצאי העצמות ובדיקה של גרגרי אבקת צמחים מעיד על אזור שהיה (מעובידיה ומסביבתה הקרובה), מ

שונה במידה ניכרת מאשר היום. סביב אגם גדול שגודלו השתנה עם תנודות האקלים התקיימו ביצות, 

  נחלים, מישורי עשב ואזורים עם חורש ים תיכוני. מגוון בעלי החיים היה כאמור גדול מאשר היום.                         

חלק מהממצאים מהחפירות מוצגים בבית גורדון בדגניה א'. מאז סיום החפירות האתר אינו מטופל ואינו 

שמור ומצב זה (למרות הכיסוי החלקי בעפר וביריעות) עלול לגרום לפגיעה בשרידים בידי אדם, פרות 

ופ' צ'רנוב, במרעה או האקלים. במשך השנים הוצעו מספר תוכניות לשימור האתר ולהצגתו לקהל. פר

מחופרי האתר פרסם בעבר קריאה נרגשת לגבי חשיבות האתר וחשיבות שימורו. מאוחר יותר, במסגרת 

) 2006"פרוייקט טמפר" (פרוייקט בינלאומי במימון אירופי העוסק בתוכניות ממשק) הוצעו (בשנת 

י בשער הגולן המלצות לעקרונות לממשק, שימור והצגה לקהל של אתר עובידיה ושל האתר הניאולית

(האחרון כוסה בעפר לצורך שימורו). הגישה שהוצעה היא גישת "נופי תרבות" שבו מוצג האתר, חלק 

מממצאיו ובעיקר סיפורו של האתר, בהקשר למכלול הנוף שסביבו ולתכונותיו. אם בגלל הקושי הכללי 

שטח האתר אושר כגן  להציג אתרים פרהיסטוריים ואם מסיבות אחרות, המלצות אלה לא יושמו עדיין.

  לאומי בשנים האחרונות אך טרם הוכרז רשמית.

  

  תל ינעם

מטר מעל סביבתו. בתל  12- מטר, בעבר כנראה היה גדול יותר) בבקעת יבנאל. גבהו כ 85-תל קטן (קוטרו כ

ובקרבתו נחשפו ממצאים מתקופות רבות. המקום מזוהה עם יבנאל המקראית שבנחלת נפתלי (יהושע, 

ע"י פרופ' ה.  1975-1989ונחפר לסירוגין בשנים  19- . התל נסקר מספר פעמים החל מהמאה הי"ט, ל"ג)

לייבוביץ מאוניברסיטת טקסס. במילויים בשכבות העתיקות ביותר שנחפרו (שתוארכו לברונזה הקדומה), 

ב על טרסות ממערב לתל, נמצאו שברי כלים רבים מהתקופות הניאוליתית והכלקוליתית. שכבות היישו

מתקופות אלה טרם נחפרו. מתקופת הברונזה התיכונה נתגלו ממצאים מעטים. מתקופת הברונזה 

המאוחרת נחשפו מספר מבנים ששימשו למגורים ולאחסנה וכן ממצאים קראמיים רבים, שחלקם כנראה 

י לפנ 13-מיובאים ממצרים ומיוון. ניכרים שני שלבי בנייה מתקופה זו. מהשלב השני המתוארך למאה ה

סה"נ, נמצאו כבשנים, שרידי פסולת התכה וטיפות ברזל המעידים כנראה על מתקן להתכת ברזל. אם 

ההשערה נכונה, זהו מתקן יחיד מסוגו בארץ ישראל בתקופה זו. על רצפות חלק מהמבנים משכבה זו 

שרידי  נמצאה שכבת שריפה המעידה על חורבן. מתקופה קצרה לאחר מכן, (ראשית תקופת הברזל), נמצאו

 10- בנייה שבחלקה נעשה שימוש בקירות מהתקופה הקודמת. מהמשך תקופת הברזל (סביבות המאה ה

לפני סה"נ) נמצאו מבני מגורים, שרידי בית בד, משקולות נול, סכין המורכבת ממספר חומרים ועוד. 

יה נטוש מהתקופה הפרסית נחפרו מספר מבנים ונחשפו כלי חרס רבים מסוגים שונים. נראה שהתל ה
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אחד . מתקופה זו נחשפו מספר מבנים קטנים. דש בתקופה הביזנטיתבתקופה ההלניסטית ושהיישוב התח

בתל לא ). נ"תוארך לתחילת המאה השישית לסה(מהם כולל מדרגות מטויחות וזוהה כמקווה טהרה 

  .נמצאה קרמיקה ערבית וכנראה שהוא ניטש זמן מה לפני הכיבוש הערבי

 

 תל עובידיה

 . שוב של דרכים עתיקותהנמצא בסמוך לצומת ח, תל גדול ממערב לירדן

י חברי "י מספר חוקרים וע"אך הוא נסקר ונחפר חלקית ע, התל לא נחפר בחפירה ארכיאולוגית מסודרת

.              בצידו המזרחי נוצר חתך טבעי המאפשר לראות שלבי בנייה מתקופות שונות. החוג האזורי לידיעת הארץ

ייתכן שבתקופות . מצידו המזרחי של הירדן, תלממצאים מתקופת הברונזה הקדומה נתגלו ממול ה

הממצאים הקדומים ביותר מהתל תוארכו לתקופת . עתיקות אלה היה מעבר ראשי על הירדן בנקודה זו

 מטר והתרחשו שתי הריסות 3-שבמהלכה נוספה לגבעה הטבעית המקורית שכבה של כ, הברונזה התיכונה

 העיר ההייתהתרחש בתקופת הברונזה המאוחרת שבה שיא הפעילות במקום . המתבטאות בשכבות שריפה

הקשורים אולי במרידות , שלוש שכבות שריפה ממהלך תקופה זו מעידות על מקרי הרס. מוקפת חומת אבן

י החוקר הבריטי גרסטנג עם העיר "התל זוהה ע. של השליטים הכנעניים המקומיים כנגד השלטון המצרי

גם יוחנן ). שחלקן מזכירות את דיכוי המרד בה ובערים נוספות(ינועם המופיעה במספר כתובות מצריות 

ישנן הצעות לזיהוי ינועם במקומות אחרים וכן הצעות אחרות לזיהוי תל עובידיה . אהרוני תמך בזיהוי זה

בתל נמצאו שרידים מעטים ). ובפרט בית שמש שבנחלת יששכר(עם ערים אחרות המוזכרות בכתובים 

, מהתקופה ההלניסטית.  י שבטי ישראל"תכן שעובדה זו קשורה לכיבוש הארץ עבלבד מתקופת הברזל ויי

 .ממזרח לירדן, הרומית והביזנטית נמצאו חרסים בקרבת התל וממולו

ששכן על התל החל מראשית ,  המבנים ההרוסים חלקית הנראים כיום על התל הם בתי הכפר עובידיה

סחור שהגיעו כנראה -ו היו בדואים משבט ערב אתושבי.  ושהתל קרוי על שמו1948 ועד 19-המאה ה

טחנת הקמח הסמוכה שימשה את תושבי עובידיה והופעלה ככל הנראה באמצעות מים שהגיעו . ממצרים

: המקום על כתב 19-ה המאה בסוף במקום שביקר  גרןיקטורהנוסע והחוקר הצרפתי ו. באמה מנחל יבנאל

, קנים מחצלאות סוכות יש מהם אחד כל של גגו ועל חומר בתי 60 בו יש... יחסית גדול כפר זה"

 גדלים. פוריים בוסתנים משתרעים לכפר ממערב .החום מן פחות לסבול כדי בלילה בהן לנים שהתושבים

 כמה מהעצים הללו נראים גם ."נאים דקלים גם מיתמרים ושם ופה ותאנה רימון, זית ועצי ירקות בהם

 .היום בין התל לטחנה

 

 טבריה הקדומה

שרידי העיר מהתקופה (במסגרת סקר זה תקצר היריעה מלתאר בפירוט את כל ממצאי טבריה הקדומה 

חלק מההתרחשויות . שחלק ניכר ממנה נמצא בתחום הסקר) הביזנטית והערבית הקדומה, הרומית

 .מוזכרות בסעיפי הסקירה ההיסטורית, גם לאחר שמיקומה הועתק צפונה יותר, המרכזיות בתולדות העיר

לאחר שנמצאה באקראי מנורת שבעת קנים , 20- של המאה ה20-חמת נחפר החל משנות ה/אזור טבריה

כ הצפוני "ביה(בחפירות ראשונות אלה נחשף במקום בית כנסת . טבריה-משיש במהלך סלילת כביש צמח

חלקן מתוכננות וחלקן לאחר גילוי שרידים במהלך , מאז בוצעו בטבריה עשרות חפירות). של חמת

במקרים ). למשל חלקים מהאצטדיון הקדום שנמצאו בהרחבת מלון גלי כנרת(רוייקטים של בנייה פ

כמה מהחפירות וכן הסינתיזה של הממצאים . מסוימים שונו תוכניות בנייה עקב גילוי הממצאים

הדבר מתבטא . ברור גם שחלקים גדולים עדיין לא נחשפו. מהחפירות השונות עדיין נמצאות בעיצומן
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למשל בכך שמתוך שלושה עשר בתי כנסת בטבריה, המוזכרים במקורות היהודיים מתקופת התלמוד 

  ולאחריה, נחשף בינתיים רק אחד (בקצה הצפוני של העיר הקדומה, מחוץ לתחום הסקר הנוכחי).

נפש לדונם  40יקי. ע"פ מקדם של דונם, כולל החלק שבהר ברנ 900-שטחה של טבריה הקדומה הינו כ

נפש. הממצאים  20,000ובהפחתת חלקם של מבני ציבור וחלקים תלולים נראה שבעיר התגוררו עד 

  הבולטים בה  הנמצאים בתחום הסקר הם:

לסה"נ.  18:  השער הדרומי נבנה, לפי הממצאים, עם יסוד העיר בסביבות שנת השער הדרומי והחומות

סימן את מיקום גבול העיר (אך ייתכן ששולב בחומה שממנה לא נותר זכר). רק נראה שבתחילה הוא רק 

מאוחר יותר במאה השישית תקופה הביזנטית, נבנו החומות הנראות כיום מצדדיו וגם במקומות נוספים 

  בעיר הקדומה (ר' להלן בקשר לכנסיית ברניקי). בשער החל הרחוב הראשי (קארדו) שרובו עדיין לא נחשף.  

: שוכן צפונה יותר בסמוך לקארדו. היה זה בית מרחץ מפואר שתיפקד בתקופה הרומית המרחץ בית

והביזנטית וייתכן שהיה המרכזי בעיר. איזכורים לבתי מרחץ בטבריה נמצאים גם במקורות התלמודיים. 

תת המבנה כלל חדרי רחצה ומנוחה שבחלקם רצפות פסיפס. מתחת למבנה ישנו מרכיב ייחודי של בריכה 

  קרקעית נתמכת בעמודים, ששימשה אולי כמקווה טהרה.

: בצמוד לבית המרחץ נראים יסודות של מבנה עמודים גדול. ההשערה הראשונית שוק עירוני/מסגד ראשי

(של י. הירשפלד) לגביו הייתה שזהו השוק העירוני שהיה מקורה. השוואה מאוחרת יותר של תוכנית 

סילברמן) מחזקת את ההשערה שהמדובר במסגד -ק (ע"י ק. ציטריןהמבנה לזו של המסגד האומיי בדמש

  העיר הראשי מהתקופה האומיית. מסגד זה מוזכר במקורות מוסלמיים כ"מסגד יום השישי".

: מעט מזרחית לשני האתרים הקודמים נמצא מבנה דמוי בסיליקה (מבנה מוארך מבנה דמוי בסיליקה

ממול לכניסה). ייתכן שהמבנה  -אפסיס  - גומחה מעוגלת בד"כ המחולק לאולמות ע"י עמודים וכולל 

שימש כמקום מושבה של הנשיאות והמוסדות הקשורים אליה או של הסנהדרין. לא נמצאו סימנים 

לשימוש במבנה ככנסייה. מתחת למבנה זה נמצא שלב בנייה קדום שמהווה כנראה את ארמונו של הורדוס 

  מתתיהו ארמון זה נהרס בתקופת המרד הגדול. - אנטיפס, מייסד טבריה. על פי יוסף בן

ועדיין  2008. החפירה הנרחבת בו החלה בשנת 20-: סימנים להימצאותו הובחנו בסוף המאה ההתיאטרון

נמשכת. עד כה נחשפו חלקים רבים הכוללים את הבמה וסביבתה, חלק מהמושבים והמעברים וכן 

מקום פעל במאות הראשונה עד הרביעית לסה"נ. פרוזדורים ששימשו לכניסת וליציאת הקהל. נראה שה

לתיאטרון בטבריה אין איזכור במקורות היהודיים וככלל היחס של חז"ל לתיאטראות היה שלילי. 

  הימצאותו ותפקידו של תיאטרון (אחד הגדולים והמרשימים בארץ) בעיר שרובה יהודי מהווה עדיין חידה.

  

  )טבריה (אמת ברניקי - אמת המים נחל יבנאל 

שרידים של אמת מים זו ושל מתקנים שונים הקשורים אליה פזורים בקניון נחל יבנאל ובחלק התחתון של 

  המדרונות שבין נחל יבנאל לטבריה.

מאה נבנתה כנראה בשלהי התקופה הרומית ופעלה ככל הנראה עד ל היאתיארוך בניית האמה אינו פשוט. 

מ'  -180מ' בעין רן לגובה  -100היא יורדת מגובה ק"מ ובמהלכם  14- . אורכה של האמה כהאחת עשרה

מכונה אמנם "בריכת דונה גרציה", אך ישנן עדויות ברורות זו בריכה  .בבריכה ששימשה למאגר בטבריה

האמה מוזכרת לראשונה ע"י החוקרים  מ"ק.  2000- הקושרות אותה לאמת המים. נפחה המשוער היה כ

. מעט אח"כ מופיעים חלק ניכר מהתוואי וחלק 19- ל המאה הש 70- הבריטים תומסון ווילסון משנות ה

) 20- של המאה ה 20-מהמתקנים הקשורים לאמה במפת הסקר הבריטי. החוקר הפיני סאריסלו (שנות ה

כמה מהקטעים ומספר מתקנים שחלקם כבר נעלמו. סקר שיטתי של התוואי האמה בוצע ע"י זלמן  רמתא
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. פנים התעלה מטויח מלא הצמוד לרוב למדרון ההר תעלה הנתמכת ע"י בסיסהאמה בנויה כ .וינוגרדוב

  . ם למיםוטיח אטמספר שכבות של ב

מאד לכינרת וישנן עדויות כתובות מתקופות שונות לשימוש שנעשה במי הכנרת  סמוכההקדומה  טבריה

). עם זאת 11-לשתיה (למרות הזרמת ביוב אליה, כפי שמזכירה עדות הנוסע הפרסי חוסרו מהמאה ה

ועוד היה חלק  /רהט)(סביל ציבורית השתייהשימוש במים זורמים לבתי מרחץ, הדחת שירותים, מתקני 

 כןהיו מסורבלות ול בימים ההם. טכניקות השאיבה וגם לאחריו בעולם הרומיהמקובלים תנאי החיים מ

אמות. בקרבת טבריה אין מקורות מים גדולים שיכלו לספק את  באמצעותהובאו המים ממקור גבוה יותר 

  הכמויות הדרושות ולפיכך הובאו המים ממרחק.

ובהם טחנות קמח, טחנת סוכר ובריכות אגירה. היא  הלאורכשהתעלה סיפקה מים גם למתקנים שונים 

ועד  מים מהסתעפות של האמההוביל צינור מחוליות חרס למשל, שובים פרט לטבריה.  יגם ליסיפקה מים 

  מסעיף זה נותרו כיום רק חלקיו שבבית ירח. .נתיב הירדן הקדוםשחצה את , דרך סיפון לבית ירח

  

  כנסיית ברניקי וסביבתה

יה מהווה למעשה חלק מהעיר הקדומה וחומת העיר מהמאה השישית (ר' לעיל) טיפסה על הר אזור הכנסי

. חלק מהממצאים 20-של המאה ה 90-ברניקי והקיפה את המתחם. החפירות במקום התבצעו בשנות ה

  . 1996-ב םמוונדליזנפגעו 

מבוצרים בחומה. בסמוך מגדלים  2מ' מעל פני הים) ישנם  7בפסגת ההר המערבית והגבוהה יותר (גובהה 

להם נמצאו שרידי מנזר שכללו כנראה מגורי נזירים ובית הארחה ששימש עולי רגל בדרכם בין הגליל 

התחתון לכנרת. בפסגה המזרחית נמצאת כנסייה מפוארת. במבואת הכנסייה נמצא בור מים גדול שלפניו 

ל שני אלמנטים ייחודיים: ניכר בו בור שיקוע. אולם התפילה בכנסייה הינו בעל שלושה אפסיסים וכול

מבנה בלתי שגרתי של קירות מלאים (ולא רק עמודים) בין המסדרונות הצדדיים לבין החלק המרכזי של 

("רעש  749האולם. נראה שהמבנה המקורי, שכלל רק עמודים, נבנה במאה השישית וחרב ברעש של שנת 

בנה הנוכחי שכלל את הקירות המלאים. קירות שביעית"). בהמשך, בתקופה העבאסית, נבנה על גביו המ

כאלה אופייניים לחלק מהמסגדים מתקופה זו. אלמנט חידתי בכנסייה היא אבן בזלת גדולה הנמצאת 

באזור במת התפילה ובה חור עגול. האבן דומה לעוגנים קדומים שנמצאו בחופי הכנרת אך גדולה מהם 

נמצאו בשער העיר בית ירח, ושימשו כנראה בהקשר ק"ג). אבנים בצורה ובגודל דומים  478(משקלה 

פולחני בתקופת הברונזה הקדומה. ייתכן שאבן זו נתגלתה במקום בעת בניית הכנסייה וייתכן שהובאה 

  עבורה ממקום אחר. בכל מקרה יש להניח שהיא קודשה וקושרה לפעילותו של ישו באזור. 

ם קירות תמך חיצוניים, וסביר שניטשה לאחר קרב הכנסייה פעלה עד התקופה הצלבנית, שבה הוספו לה ג

  ).1187קרני חיטין (שנת 

הקישור של שם הכנסייה וההר לברניקי אינו ברור. הוא נובע אולי מאגדות לגבי "ארמון בת המלך" שהיה 

 מלכ = מצודת בת המלך) מעיד גם הוא על מסורת זו.- במקום. השם הערבי של המקום (קצר בנת אל

  "קצרה דטבריה" במקורות היהודיים מתייחס להר ברניקי. משערים שהמונח

  

  יבנאל ובית גן

יישובים שהתחברו במהלך השנים והם המושבה יבנאל המקורית,  4יבנאל של היום הינה איחוד של 

ונקודת  1901-המושבה בית גן, מושב משמר השלושה ומושב העולים סמדר. המושבה יבנאל נוסדה ב

על  ההייתהמשפחות הראשונות, ממפוני ניסיון ההתיישבות בחורן,  10יעו היישוב הראשונה אליה הג

משפחות שהגיעו ממטולה ומראש פינה  30- הנטוש ימא. לאחר שנה הצטרפו עוד כהערבי אדמות היישוב 
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והמתיישבים עברו למיקום הנוכחי וייסדו את המושבה שהייתה הגדולה במושבות הגליל התחתון. הבתים 

. מאז רובם נהרסו או הורחבו ושונו ללא 767ביב האזור בו ישנה כיום ה"ברך" של כביש הראשונים נבנו ס

הכר. עם זאת נותרו מספר מבנים שמורים, בעיקר מבני ציבור. בשנים הראשונות (בדומה להתרחשויות 

בחלק מהמושבות האחרות) התמודדו המתיישבים עם מחסור במים, בצורת ומכות ארבה ועכברים, עוינות 

ד הערבים המקומיים ולעיתים גם מתחים בין המתיישבים לבין פקידות יק"א. החקלאות התבססה מצ

  בעיקר על פלחה בשטחים הנרחבים שניתנו לכל משפחה.

הוקמה בסמוך המושבה בית גן כמושבת בת ליבנאל. ראשוניה, שעברו הכשרה בחוות סג'רה,  1904בשנת 

ג'ן. לאחר זמן מה עברו למבני הקבע הנמצאים בחלקה  בכפר הערבי ביתנטושות חיו בתחילה בחושות 

הצפוני של יבנאל של היום ונחשבו תחילה לאריסים. חלק מהמבנים וכן הבניין הציבורי היחיד שנבנה 

בשכונה נשמרו עד היום. את רוב השירותים קיבלה בית גן מיבנאל. בית הספר וגן הילדים נבנו בין שתיהן. 

  עשה ליישוב אחד. מבמהרה הפכו שתי המושבות ל

בשנות העלייה השנייה ועד למלחמת העולם התרחבה יבנאל ונוספו אליה קבוצות מתיישבים ממקורות 

סבוטניקים (ֵגרים ממוצא רוסי), קבוצת פועלים ועולים מתימן. חלק מהללו גרו תחילה באדמות  -שונים 

ורבים חברתיים ם משברים התחוללו ג במקבילשמסין (אזור אלון התבור, מדרום מזרח למושבה). 

מתל מגורשים  1917- עזבו. שתי המושבות קלטו במלחמת העולם הראשונה, ב מראשוני המתיישבים 

  רבים מהם מתו במגיפת כולרה ונקברו במקום.  יפו.- אביב

בזמן המלחמה ולאחריה הייתה יבנאל מקום להיווצרות ארגונים ששימשו גם דוגמא למקומות אחרים. 

בות בגליל התחתון" נוסדה וישבה בה (מאוחר יותר התאחדה עם ארגון נוסף והפכה "התאחדות המוש

בגליל התחתון) הארגון עסק בנושאי שיווק, סיוע למשקים ושתדלנות מול  םהאיכריל"התאחדות 

אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים וטרינריים למקנה, שפעלה  -השלטונות. נוסדה גם "החקלאית" 

  ור ושקיימת עד היום.תחילה ביישובי האז

יבנאל ובית גן שמרו על יציבות ואף גדלו מעט בשנות העשרים, שבהן הייתה מגמה כללית של עצירה 

של כשלון גידולי הטבק והשקדים. כפי שהוזכר בסקירה ההיסטורית,  והתחוללו המשבריםבהתיישבות 

חוברו המושבות  ובנוסףשלחין הזניקו את גידולי הוקידוחי מים בסביבה בוצעו בתחילת שנות השלושים 

כמושב עובדים בין בית גן ליבנאל.  ,משמר השלושהבתקופת המרד הערבי נוסד המושב לרשת החשמל. 

  שלושה מבני יבנאל שנרצחו.  שמו נקרא לזכרם של

קרב בין נערך  1944: בשנת בולטים לאחר סיום המאורעות ועד למלחמת העצמאות היוהאירועים בין ה

שני אנשי לח"י (אחד מהם, מנחם לונץ, בן יבנאל) שבסיומו נהרגו השניים ם גדולים לבין כוחות בריטיי

בו נחת בקרבת המושבה מטוס שהביא עולים  ,התקיים "מבצע מייקלברג" 1947(ואולי התאבדו). בשנת 

  מעירק ולאחר מכן מאיטליה. חלק מהעולים נקלטו במושבה. 

נבנו שיכונים  מאוחר יותררבים ונבנתה בה גם מעברה.  לאחר מלחמת העצמאות נקלטו ביבנאל עולים

יבנאל, בית גן ומשמר השלושה למועצה מקומית יבנאל. מושב העולים  התאחדו 1953- לתושבי המעברות. ב

הוא יושב מחדש  ובהמשך תקופה קצרה. רוב המתיישבים בו עזבו לאחר 1956סמדר נוסד בסמוך בשנת 

  ת חיבורו המנהלתי ליבנאל. רבמסג

והם מהווים כיום  חסידות ברסלב הפלגים שלם מאחד החלו להתיישב ביבנאל חסידי שמוניםבשנות ה

מצרפת וכיום נבנית עבורם רבים . בשנים האחרונות מגיעים למושבה עולים חלק משמעותי באוכלוסייתה

  שכונה חדשה.
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  מנחמיה

לנקודה זמנית על גדות הירדן.  1901ראשוני המתיישבים במנחמיה, שמנו חמש משפחות, הגיעו בסוף שנת 

שנה מאוחר יותר הצטרפו אליהן משפחות נוספות, והמייסדים (שהיו שומרי מצוות ושהגיעו ממושבות 

נבנו בתי הקבע  1903ותיקות יותר) עברו למקום הקבע והחלו לעבד את האדמות שנקנו בידי יק"א. בשנת 

, שבה מכלול הבתים והחצרות מוקף חומה. הראשונים במתכונת האופיינית למושבות הגליל התחתון

איזור זה הוא רחוב המייסדים של היום וחלק מהמבנים בו השתמרו. בנוסף נבנו כמה ממבני הציבור. אחד 

מהם ("בית הרופא") שימש במהלך השנים כבית מרקחת ו/או מרפאה. נושא הרפואה היה בעל חשיבות 

ואדי מילח  בעקבותמושבה נקראה בתחילה מלחמיה רבה עקב החום, סכנת המלריה והמצב הבטחוני. ה

לרגל ביקור הנציב הבריטי הרברט סמואל, על שם אביו,  1921. השם מנחמיה ניתן בשנת ת שטחההחוצה א

  מנחם.

הקשיים בשנים הראשונות כללו את האקלים החם, המיקום המבודד, הצורך להביא מים בחביות מהירדן, 

על אלה נוספו עוינות מצד שבטי הבדואים בסביבה אשר התנגדו לרכישת  יבולים ירודים ומגפת דבר הבקר.

הקרקעות ע"י היהודים. עוינות זו התבטאה בפגיעה בשדות, גניבת עדרים, סכסוכים על מים (בעיקר עם 

  שכרו התושבים את שירותי ארגון "השומר".  1912-הכפר עובידיה) ולעיתים אף פגיעה בנפש. ב

אים בעקבות מספר גורמים: החלה הזרמת מים מהמעיין שמעל המושבה,  השתפרו התנ 1905לאחר 

התגלה גבס בקרבת המושבה והוקם מפעל לעיבודו. סלילת רכבת העמק איפשרה משלוח של התוצרת 

  החקלאית והגבס. הקמת חוות ומושבת כנרת וקבוצת דגניה הקלו במעט את הבידוד. 

ה שונים שכללו גם כותנה. בנוסף גודלו זיתים וגפנים. החקלאות במנחמיה התבססה בעיקר על גידולי שד

לכל משפחה היה גם שטח קטן לירקות ומשק חי קטן. המתיישבים העסיקו ערבים מהסביבה, שחלקם גרו 

  . באחד המשקים עבד דוד בן גוריון 1908בחצרות האחוריות, וגם פועלים עבריים. בקיץ 

ם עבודה לחלק מהמתיישבים. המושבה חוברה במהרה סיפקה הקמת תחנת הכוח בנהריי 1927-32בשנים 

  לרשת החשמל והפעלת משאבות מים חשמליות איפשרה הגדלה ניכרת של שטחי השלחין. 

נושא הביטחון היה מרכזי בתולדות מנחמיה עד למלחמת העצמאות, והקשיים בתחום זה המשיכו גם 

"י שבטים בדואים מעבר הירדן והנשים הותקף האזור ע 1920לאחר פיתרון חלק מהבעיות האחרות. בשנת 

תרצ"ט ואחדים מתושביה נפגעו גם -והילדים פונו ליבנאל. המושבה נפגעה גם במאורעות תרפ"ט ותרצ"ו

בתקריות בשנים אחרות. פינוי נוסף של הנשים והילדים התרחש במלחמת העצמאות בעת הקרבות בעמק 

  הירדן. 

משפחות בלבד. למושבה הופנו  7ה ולזמן מה נותרו בו לאחר מלחמת העצמאות נקלע היישוב למשבר קש

תושבי המעברה עברו לאחר מספר  .שחלקם יושבו בבתי תושבים שעזבו וחלקם במעברה ,עולים רבים

צורפה למועצה  2006שנים רבות הייתה מנחמיה מועצה מקומית ובשנת  שנים לשכונה שנוספה ליישוב.

  האזורית עמק המעיינות.

  

  בה כנרת וקבוצת כנרתחצר כנרת, המוש

 1904תולדותיהם של שלושה מקומות אלה שזורות זו בזו. רכישת הקרקעות באזור התבצעה כבר בשנת 

דונם  13,000ע"י מנהל יק"א בגליל התחתון, חיים קלווריסקי מרגליות, בעזרת יהושע חנקין. הוא רכש 

רקע הירוד ומחירה הגבוה. לפיכך מאדמות שבט הדלייקה ועורר את כעסם של הממונים עליו עקב טיב הק

נמכרה מחצית האדמות למוסדות הציוניים. חוות כנרת (ובהמשך גם דגניה א' וב', קבוצת כנרת 

והקיבוצים אפיקים ובית זרע) הוקמו על קרקעות אלה. הרעיון להקמת חוות הכשרה חקלאית בידי 

חוות  1908-ישראלי וכך הוקמה ב-המוסדות הציוניים הועלה ע"י דר' ארתור רופין, מנהל המשרד הארץ
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כנרת. במחצית הקרקעות שנותרו בידי יק"א הוקמו המושבה כנרת (כמה חודשים לאחר החווה) ומאוחר 

  יותר גם אחוזת פוריה (ר' בהמשך הפרק). 

(ושכונה בטעות "החאן"). במקום נבנו  היה מקוםבגלל נוכחותו של מבנה חווה שכבר  נבחרהמיקום לחווה 

בית למגורי האגרונום משה ברמן, שניהל אותה בשנים  , ובהםפים סביב חצר מרכזיתמבנים נוס

הראשונות. בין חברי קבוצות ההכשרה למנהל שררו חילוקי דעות אידיאולוגיים ולעיתים פרצו שביתות 

פועלים. בנוסף, בשנותיה הראשונות, העיב גם גרעון תקציבי על פעילות החווה. חלק מקבוצות ההכשרה 

שו לפני הגיען לחווה ועזבו אותה כקבוצה לאחר זמן מה. חברים מאחת הקבוצות היו בין מייסדי התגב

חברי קבוצה אחרת ייסדו לימים את נהלל, מושב העובדים הראשון. קבוצה נוספת . דגניה, הקיבוץ הראשון

ו הייתה במקום קבוצה שעזבה, והחלה לנהל את החווה בצורה שיתופית. ז 1913התיישבה בחווה בשנת 

תחילתה של הקבוצה השיתופית כנרת שהפכה לקבוצת כנרת (הקבוצה עברה למקומה הנוכחי רק בשנת 

) "חוות העלמות", שנוהלה ע"י האגרונומית חנה מייזל והכשירה 1911-1917). בחווה פעלה גם (בשנים 1929

האנשים שחלפו בין נשים לעבודות חקלאיות. המשוררת רחל הייתה התלמידה הראשונה בחוות העלמות. 

, (מתכנן נהלל וממייסדיו) אליעזר יפהא.ד. גורדון, יוסף בוסל (ממקימי דגניה) ברל כצנלסון, בלטו  בחווה

  ).מייסדי קבוצת כנרת(ארבעת האחרונים מבן ציון ישראלי, מאיר רוטברג, נח נפתולסקי וחיה זלצר 

הכשרה ומקום מעבר לגרעיני  אך שופץ והמשיך לשמש כחוות 1927-המקום נפגע ברעש האדמה ב

שימש כבסיס צבאי ולאחר מכן נזנח. פעולות השימור נמשכו זמן רב  1974. מאז ועד 1949התיישבות עד 

  .2007-והמקום נפתח לקהל במתכונתו הנוכחית ב

המושבה כנרת הוקמה ע"י יק"א בסמוך לחווה מתוך כוונה שהן יסייעו זו לזו וכן לצורך הקלה במתן 

יסכון בעלויות. המושבה הוקמה במתכונת דומה לזו של מושבות הגליל התחתון (ר' לעיל וכן שירותים וח

). בתחילתה היו בה שבעה משקים ומבני ציבור. בסמוך ובנפרד נבנה בית חוות טריידל ע"י 65תמונה בעמ' 

טב משפחה אמידה שעלתה מגרמניה. רוב המבנים הללו, לאורך רחוב המייסדים של היום, שמורים הי

ובשניים מהם ישנם מוזיאונים. כפי שהוזכר גם בפרק קודם, ימי המושבה הראשונים היו קשים עקב 

הנסיבות החיצוניות וכן בגלל חוסר גיבוש ויחסית עכורים בין המתיישבים הראשונים, שהגיעו ממקומות 

למייסדי המושבה,  שונים. כל אלה גרמו לעזיבה של רובם הגדול. אנשי הגרעין המיישב השני, שנחשב כיום

נבחר ע"י יק"א בקפידה והצליח לבסס את המושבה למרות הקשיים. בין המושבה לחווה שררו יחסים 

טובים בדרך כלל. הצעירים המתחלפים בחווה השפיעו רעיונית על חברי המושבה, שחלקם באו מלכתחילה 

ם לאנשי החווה וכמובן גם עם זיקה לגישה שיתופית. תושבי המושבה הפכו לעיתים למעין הורים מאמצי

סיפקו להם עבודה. הגדלת מספר המשקים והתושבים במושבה הצריכה פיצול של החלקות המקוריות, 

דבר שהתאפשר ע"י פיתוח השקיה והגדלת הנתח של השטח המושקה. כך התאפשר לכל משק להתפרנס 

אינם חקלאיים. רבים משטח קטן יותר. בשנות הארבעים החלה הקמה של "שכונת פועלים" לתושבים ש

המעבר למושבה בעלת אופי שאינו חקלאי בלבד התרחש בצורה חלקה.  ,לפיכך .מהללו היו בני המושבה

ומאז הוקמו בה שכונות נוספות וגם הורחב השטח  1959-הפכה למועצה מקומית בכנרת המושבה 

  סופחה המושבה למועצה האזורית עמק הירדן. 2003החקלאי. החל משנת 

כנרת המושבה לקבוצת כנרת מתבטא גם בבית הקברות המשותף הידוע, בו קבורים רבים  הקשר בין

  מראשוני שני היישובים, כמו גם דמויות מפתח בתולדות ההתיישבות שביקשו להיקבר בו.

  

  אחוזת פוריה (פוריה הישנה)

שבותי יוצא דופן, מבנים מאחוזה זו נמצאים כיום בלב היישוב פוריה עילית. הם מהווים עדות למפעל התיי

לערך. רעיון האחוזות התבסס על התארגנויות של  1910-1920שהתרחש במספר מקומות בארץ בשנים 
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קבוצות יהודים מחו"ל ל"חברות אחוזה" שיצרו קופה משותפת וישקיעו כסף ברכישת הקרקע ובהכשרתה 

ע"י  תבצעו לההראשונית לחקלאות המבוססת על מטעים. רכישת הקרקע והקמת המקום אמורות הי

נתנה זריקת עידוד לרעיון) בעזרת  1908הגופים הציבוריים (ובפרט חברת הכשרת היישוב, שהקמתה בשנת 

פועלים יהודים מקומיים. לאחר מכן, יוכלו המשקיעים, שאינם מורגלים בעבודות בנייה וחקלאות, לבוא 

ה בפוריה ואחוזה סמוכה בשרונה שבו המבנים והמטעים כבר קיימים. האחוז -ולהתיישב בשלב נוח יותר 

נבנו בעקבות פעילותו של שמעון גולדמן, יהודי אנגלי ופעיל בסניף "חובבי ציון" בלונדון. גולדמן היה 

מעורב בעזרה למושבה בני יהודה בגולן (שכשלה לבסוף) ובניהול זמני שלה. הוא הפיק לקחים מניסיון זה 

חברות אחוזה ברוסיה. ביוזמתו של גולדמן הוקמו למעלה קודמים (שרובם כשלו) להקים  תמניסיונווכן 

מעשר חברות אחוזה בארה"ב, עובדה שנתנה דחיפה להקמת חברות דומות ברוסיה ובמזרח אירופה. 

בתחילה הדברים התנהלו כמתוכנן אך בהמשך החלו בעיות בהזרמת הכספים ע"י חברי האגודות ובסופו 

ית קרקע והתפרקו. מלחמת העולם הראשונה הייתה גורם מרכזי של דבר רוב האגודות לא הגיעו לידי קני

שכן הצליחו לרכוש קרקעות. לבעיות אלה  לאותן האגודותבעיות קשות המלחמה הציבה  ,ובנוסף ,לכך

חברו לעיתים גם קשיים ניהוליים שונים, חוסר ניסיון מספיק בחקלאות ויחסים עכורים בין מנהלי 

  העבודה והפועלים.

לואיס, ארה"ב. הקרקעות נקנו באזור זה - יה ההשקעה התבצעה ע"י חברת האחוזה מסנטבאחוזה בפור

), התיישבה במקום וניהלה 1911יחסית. משפחת גולדמן עלתה בעצמה בשלב מוקדם ( נמוךעקב מחירן ה

דונם שקדים וזיתים. מקורות שונים מציינים סיבות  2,500היו סביב האחוזה  1914את פיתוחו. בשנת 

התקפת קיפנודיס ו/או ארבה וכריתה ע"י הטורקים בזמן המלחמה. מותו  -לקריסת המטעים שונות 

הגיעה קבוצה מחברי האגודה וניסו  1922. בשנת למשבר זההיה קשור כנראה  1918- המוקדם של גולדמן ב

עד  1940להתיישב במקום אך נטשו לאחר זמן קצר. בפרעות תרצ"ו המקום נשרף ע"י ערבים. מאוחר יותר (

ישבה במקום קבוצת "אלומות" של הנוער העובד, שבהמשך עברה למקומו הנוכחי של קיבוץ ) 1946

  אלומות.

  

  ביתניה עילית

) מחנה עבודה של קבוצה מחברי תנועת הנוער 1920-1921בשנים  םמספר חודשיבמקום זה שכן (במשך 

צריף וכמה אוהלים ושכנו בו  "השומר הצעיר", שעסקו בסלילת כבישים ובעבודות חקלאיות. המחנה כלל

החקלאיים ביתניה, שהוקמה ע"י יק"א  תהניסיונוחברות. שם המקום נבחר בעקבות חוות  4-חברים ו 20

ונמצאת לא הרחק למטה, בסמוך לירדן. אנשי הקבוצה ניסו להגשים חיים של חברה  1913בשנת 

חופש ולבירורים רעיוניים. הווי אידיאלית לתפיסתם, שבה ישנו מקום מרכזי לעבודה, לשיתוף מלא ול

הקבוצה התאפיין בשיחות ארוכות ווידויים לתוך הלילה והחברים הושפעו מפילוסופיות שונות. עם זאת 

עלו מתחים שאף הביאו להתאבדותו של אחד מהחברים. בקרב הקבוצה בלט מאיר יערי שמספר שנים 

יג מפ"ם. חברי הקבוצה פוטרו כשנסתיימו אחר כך היה למזכיר תנועת הקיבוץ הארצי ומאוחר יותר למנה

קבוצה מקבילה שעבדה באזור עמק זבולון. חברים משתי  -העבודות ורובם הצטרפו לגדוד שומריה 

את בית אלפא, הקיבוץ הראשון של תנועת השומר הצעיר. חוויות הקבוצה  1922-הקבוצות הקימו ב

ימשו השראה לספרים נוספים ולמחזה והשפיעו ורעיונות שעלו בה תועדו ע"י חבריה בקובץ ספרותי. הן ש

  רבות על דמות תנועת השומר הצעיר בהמשך. 

השומר  - כיום נמצא במקום פסל בטון דמוי אוהל חרוטי ובו חקוקים שמות קיבוצי תנועת הקיבוץ הארצי 

ארץ  , לכבוד יובל תנועת השומר הצעיר). סביבו נמצאת חורשת עצים1964הצעיר, נכון לשנה שבה הוקם (

  ישראליים וביניהם שולחנות פיקניק. בשער המתחם ישנו שלט הסבר על המקום.  
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 אתרים מסוגים שונים: המשך, תמונות אתרים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

הטחנה ניזונה מאמה. ליד הירדן, טחנת הקמח בעובידיה
- של המאה ה20-שהובילה מים מנחל יבנאל ופעלה עד שנות ה

20.

גדולים, החורשה כוללת מספר עצי שיזף מצוי. חורשת יעלה
 שנשמרו כנראה בזכות קדושתם, ועתיקים

 פריחת גביעונית הלבנון ביער מנחמיה

מקום מחנה עבודה זמני של קבוצה מחברי. ביתניה עילית
מחזהלספרים ול, קורותיה היוו השראה לתנועה. השומר הצעיר

 נראים פתחיהן של כמה מהמערות. מצוק הר ברניקי  מנחמיה-בסמוך לדרך הנופית יבנאל , עץ אלון תבור בודד
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  טבלת אתרים ארכיאולוגיים

  ..  אתרים הנמצאים מעט מחוץ לגבול הסקר מצוינים בכוכביתמודגשמופיעים בגופן  החשובים יותרשמות האתרים 

השרידים מצב . תיאור ם ומסיורים בשטחמקור התיאור הבסיסי הוא לרוב בשכבת האתרים של רשות העתיקות, אליו הוסף בחלק מהמקרים מידע ממקורות אחרי

  .בסוגרייםלעיתים  מובאכיום  בפועל הנראים

  המיספור במפה הוא מצפון לדרום. המיספור כולל גם את האתרים שאינם ארכיאולוגיים ולפיכך אינו רציף בטבלה זו.

  
מספר 
 מיקום האתר שם האתר במפה

נ.צ 
 אורך

נ.צ 
 רוחב

 -------------------------------- ארכיאולוגיים אתרים  ------------------------ 
 תיאור האתר

  
  מקור

 233נקודת גובה  2
צפ' לאזור תעשייה 

 שכבת רשות העתיקות תיאור רשע"ת: שרידי בנייה וחרסים על פני הקרקע.244260744610 קדמת גליל

4 
אתר ארכיאולוגי 

 לביא מזרח
בין לביא לאזור 

242739743684 התעשייה קדמת גליל
תיאור רשע"ת: בנייה מגליתית וכלי צור על פני הקרקע.   בחפירת הצלה 

 נחשפו גת חצובה ושלושה מוקדי חציבת אבן. 2009-בחלק מהאתר, ב
שכבת רשות העתיקות 

  2009מוקארי 

6 
בריכת דונה 

 גרציה*
בסמוך לבית העלמין 

251068743021 הישן של טבריה

מטרים. שימשה  5- מטר ועומק כ 12על  34בריכה עתיקה גדולה במידות 
כנראה כמאגר של מי אמת המים מסוף התקופה הרומית ועד לתקופה 
הערבית הקדומה ואולי אף הצלבנית. (כיום חלק מקירותיה פרוצים, 

  1998וינוגרדוב  כנראה עקב שימוש משני כמכלאה)

 חרבת חנות לביא 7
דרום מערבית לאזור 
242525742983 התעשייה קדמת גליל

יסודות ח'אן, שרידי בריכה, בורות מים ושרידי מבנה מגליתי. במקום היה 
חאן ממלוכי על דרך דואר ראשית על תוואי דרך הים.  האתר לא נחפר 

. האתר אלא רק נסקר. (נראים בסיסי הקירות וקמרון, כנראה של בור מים
 שכבת רשות העתיקות )נמצא כיום בשטח מכלאת בקר

12 

  
  
  
  

 דין- חרבת נאצר א

   
  
  
  
  

צפון יער שוויץ בקרבת 
 טבריה

249628742853

מים, חרסים על פני הקרקע. קיר -חורבה עתיקה, ניקבת מעיין, אמת
בולט מעל פני הקרקע ליד עינות הונה.  בקרבה גם שרידי דרך עתיקה 

ביזנטית. - וחרסים מן התקופות הברונזה הקדומה א' שלב ב' והרומית
ר גלי אבנים וכן קיימת נקבת המעיין). סביר שזוהי (בשטח נראים מספ

ושהשם נדד לתל מעון שבתחומי טבריה עילית.  - בית מעון התלמודית 
ציפורי  - בית מעון היה כפר לוויין של טבריה ושכן ליד הדרך טבריה 
דין עד -שכמה שרידים שלה נראים בסביבה. מיקומו של הכפר נאסר א

1948. 
Leibner 2009  

  1990סטפנסקי 

13 
חרבת אל 
 מע'ארבה

דרומית לטבריה בצפון 
250178742818 יער שוויץ

זומא.חרסים מימי - שרידי מבנים ובריכה מטויחת על גבי גבעה מעל עין בן
 דונם 10-ת'מנית. שטח כולל כוהביניים ומהתקופה הע

  שכבת רשות העתיקות
  2005סטפנסקי 

15 
קיר תמך דרך 

 עתיקה

סמוך לחלק הצפוני 
של הדרך הנופית ביותר 

249764742658 ביער שוויץ
דין. -קטע מקיר תמך, כנראה של דרך מקומית בין טבריה לחרבת נאצר א

  2005סטפנסקי  עשוי גם להיות קיר תמך של אמת מים מקומית
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מספר 
 מיקום האתר שם האתר במפה

נ.צ 
 אורך

נ.צ 
 רוחב

 -------------------------------- ארכיאולוגיים אתרים  ------------------------ 
 תיאור האתר

  
  מקור

17 

אתר ארכיאולוגי 
איזור -לביא

 תעשייה
דרומית לאזור תעשייה 

243887742493 קדמת גליל
ישוב מן התקופות הרומית, הביזנטית והערבית תיאור רשע"ת: שרידי י

 שכבת רשות העתיקות הקדומה.   נראים קירות רבים ואיזור שאולי שימש כמחצבה

18 
מכלול מבני ציבור 
251302742476 דרום טבריה טבריה הקדומה

מכלול מבני ציבור מהתקופות רומית, ביזנטית וערבית קדומה: איזור 
דומה כולל שוק (ואולי מסגד), בית מרחץ, המרכז העירוני של טבריה הק

אולי מושב הסנהדרין/הנשיאות? ועוד. (המתחם  -מבנה דמוי בסיליקה 
. בחלקים ממנו נערכות הוכשר בעבר לביקור אך כיום אינו מטופל

פירוט לגבי אתר זה ושלושת האתרים הבאים בסעיף . )חפירות
האתרים המרכזיים

שכבת רשות העתיקות 
  1988 הירשפלד ורייך

21 
כנסיה ומתחם 

בפסגת הר ברניקי
דרומית לטבריה/יער 

250788742335 שוויץ

מכלול של כנסיה מרשימה ומנזר שנבנו במאה השישית ושימשו כמתחם 
לטיפול בעולי רגל נוצריים בדרכם מהגליל לכינרת. חומת טבריה מסוף 
התקופה הביזנטית הגיעה למתחם והקיפה אותו. פירוט נוסף בסעיף 

גבי אתרים מרכזיים. המערות שבמצוק הר ברניקי מופיעות כאתר נפרד, ל
 גיאולוגי.

  1998וינוגרדוב 
  א2010סטפנסקי 

251257742234 דרום טבריה תיאטרון רומי 22

תיאטרון מרשים עם שלבי בנייה מהתקופה הרומית והביזנטית. מעליו 
ות שכונת מגורים מהתקופה העבאסית (במקום עדיין מתנהל ההיית

  2010אטרש  חפירות)

251386742052 טבריה שער טבריה 25

ם של שני מגדלים שער העיר הדרומי מהתקופה הרומית. כולל בסיסי
בערוץ הצמוד לשער מדרום, נראים חלקי מערכת ניקוז  עגולים מסיביים.

שטפונות מרשימה מהתקופה הרומית ומהתקופה העבאסית. השער 
ת וכוסה שוב בסחף מספר פעמים החל נחשף ע"י שטפונות, נחפר חלקי

. החפירה האחרונה, שגם חשפה את מערכת הניקוז ושנלוו 1935-מ
  2010הרטל וחוב'   .2008- אליה פעולות נוספות להגנה מסחף בוצעה ב

 קבר רבי כהנא 28
יער שוויץ, מערבית 

251438741611 לרויאל פלזה 

תקופת המשנה מ(וכיום ריקים) קברים חצובים שישה כוכי מערה עם 
והתלמוד. אחד מהם מיוחס לרבי כהנא, חכם בבלי שעלה לטבריה בימי 

  ב 2010סטפנסקי  מבנה קטן לציון קבר הצדיקרבי יוחנן. לצידה  האמורא

29 
שרידי אמה ליד 

   קיר תמך של האמה באורך מספר מטרים251473741596 מערבית למלון רימונים מלון רימונים
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 741343 251908 דרום טבריה *חמת טבריה 31

 פעילות סביב הבמקום היית. גן לאומי ובו שרידים מחמת העתיקה
יינות המרפא כבר מתקופות קדומות והיא מזוהה עם חמת שבנחלת מע

הממצאים שנתגלו בחפירות הם מהתקופה ההלניסטית . שבט נפתלי
. שחלקם נבנו על גבי הריסות קודמיהם, בתי כנסתמספר  נחשפו. ואילך

עם רצפת פסיפס " בית הכנסת של סוורוס" הוא השמור והמפואר מהם
, )י חרדים קיצוניים"כנראה ע, םונדליזמושנפגעה לאחרונה  (מרשימה

שרידי בית מרחץ רומי ומבנה , שרידי מבני מגורים וחומהבמקום גם 
בשטח נמצא מקום נביעת המעיינות . תמאני'העותחמאם מהתקופה 

 א2010סטפנסקי  .החמים המשמשים את חמי טבריה

37 
שרידי אמה 

 2005סטפנסקי  מגשר של אמת ברניקיחלק  740220 252650 רדון'אפיק ואדי ג דרומית לטבריה

 חרבת מנורים 38
לבית חולים ' מז' צפ

 740148 251182 פוריה

ממצא קרמי , שרידי מבנים מתקופת הברונזה הקדומה ותקופת הברזל
בסמוך נחשפו בעבר קברים ונראה . גם מתקופת הברונזה התיכונה

 ההיית 2001-החפירה ב. ששטח המתחם המיושב היה גדול למדי
ייתכן והיישוב היה מבוצר . ירת הצלה מצומצמת בקטע של המתחםחפ

 ).הנחה זו עקב מיקומו האסטרטגי בראש הר מנורים(
Covello-Paran 

2010 

 מתקן קדום 39
 90צמוד לכביש 

 739835 253076 מול חוף ברניקי, ממערב

בעבר הועלתה . קטע אמה ומספר קירות, מתקן הכולל בריכה ריבועית
בסקר מאוחר יותר . הפקת צבע אינדיגו או לצביעת בדיםסברה ששימש ל

ככל הנראה . הועלתה סברה שמדובר בבריכה לגידול דגים ומזרקת נוי
 90המתקן נמצא בין כביש (קשור להסתעפות מזרחית של תעלת ברניקי 

 )בהשתמרות טובה, לדרך המוביל המלוח
,     1998וינוגרדוב 

 2010גצוב 

 739594 247678 למושב הזורעיםצפונית  חרבת סרגונה 40
, כנראה מהתקופה הביזנטית, בנויים בחלקם מאבני בזלת, שרידי מבנים

 שכבת רשות העתיקות שרידי בריכה לאגירת מים

 739591 244142 פיתחת נחל אדמי חרבת דמין 41
בית בד , בריכה, יסודות, חורבות על פני שטח גדול: ת" תיאור רשע

ת העתיקותשכבת רשו .ושברי עמודים  

46 
שרידי אמה בין 

 כנרת וטבריה
בין המושבה כנרת 

 1998וינוגרדוב  )השתמרות סבירה על מדרון טבעי(שרידי התעלה וקיר תמך  738148 253233 לטבריה

 737907 252354 מזרחית לפוריה עילית חרבת קדש 47

שרידים מתקופת .   עמוד, גלי אבנים, בתים חרבים: ת"תיאור רשע
 עם קדש יהויהקיימת הצעה לז. מתקופות מאוחרות יותרוכן . הברזל
 מקום מושבו של ברק בן אבינועם, נפתלי

 שכבת רשות העתיקות
 ח"אהרוני תשמ

 737624 245504 צפון מזרחית לסמדר *חרבת אבצם 49

, עמודים, מבנה מוארך בעל קמרון, שרידי מבנים על פני שטח נרחב
. כנראה מערכת מסתור קטנה וקבר שייח-מערות , שברים ארכיטקטוניים

 .בסום שעל שמו נקרא הכפרון שהיה במקום/של שייח בצוםהינו הקבר 
 .19- במאה ההכפר מצוין כנטוש כבר

 שכבת רשות העתיקות
 ב"תשמ, ביתן
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51 

בריכה עתיקה 
מדרום לחרבת 

 737516 252261 מזרחית לפוריה עילית קדש

יה פ סגנון הבנ"ע . מטר2-ובעומק כ'  מ10X5בריכה מלבנית במידה 
בקרבתה  .ביזנטית-וחרסים המשולבים בטיח תוארכה לתקופה הרומית

, רם יותנמצאו גם חרסים מאוחריבמקום  .)או ריחיים( של בית בדגם אבן 
'  ששירת את חתעשייתי/קלאיחמתחם כנראה . עד התקופה הממלוכית

 פ"בע, חנאבוטרוס  )לעיל' ר( קדש

 737465 246279 צפונית לסמדר אתר עין חומט 52
גבעה מלאכותית עם שרידי בנייה וחרסים מן התקופות הברונזה 

 שכבת רשות העתיקות .הברזל והפרסית, הברונזה המאוחרת, התיכונה

54 
גשר האמה על 

 737337 253172 צפונית למושבה כנרת נחל שלם
 אך צידיה מרכז הקשת הרוס. גשר של אמת ברניקי על נחל שלם

 1998וינוגרדוב  .בסמוך נראים גם קטעים מהאמה. בהשתמרות טובה

 737267 248572 דרומית למושב הזורעים חרבת צידתה 55
בשטח נראים . (קברים ורצפת פסיפס, גלי אבנים, יסודות, שרידי מבנים

 שכבת רשות העתיקות )בעיקר גלי אבנים באזור לא מעובד בין שדות

58 
ונית שרידי אמה צפ
 736825 253231 צפונית למושבה כנרת למושבה כנרת

חלק מהשרידים במקומם המקורי ואחרים . (קטעי תעלה וקיר מהאמה
 1998וינוגרדוב  )סמוך למטע זיתים בקצה הצפוני של המושבה כנרת, גלשו קצת

64 
אתר ארכיאולוגי 

 פוריה כפר עבודה
לפוריה כפר ' מז' צפ

 736283 251990 עבודה

בראש '  מ10בין היתר של מבנה מעוגל בקוטר , קירות מאבני גווילשרידי 
בסביבה . בקרבתו תעלה חצובה שמצידיה שרידי קירות בנויים. הכיפה

בסקר .  אולי בור מים-נמצאו גם ספלולים ופתח של מכלול תת קרקעי 
ונאספו ) אולי לתיחום שדות(סביב האתר נראו שרידי גלי אבנים וקירות 

המיקום . הרומית והממלוכית, הברזל, מתקופות הברונזהחרסים מעטים 
 . לאתרים גדולים בסביבהקשור אוליאסטרטגי והאתר 

 שכבת רשות העתיקות
 2008טפר 

 *ן'חרבת בית ג 70
, בצפון המושבה יבנאל

 735481 246724  צדדים3-מוקף בבינוי מ
מים בורות , פריטים אדריכליים, יסודות, חורבות יישוב: ת" תיאור רשע

 שכבת רשות העתיקות .וקברים חצובים

 735447 248304 מזרחית ליבנאל תל ינעם 72

שרידי יישובים . חרסים מתקופות ניאוליתית וכלקוליתית. תל גדול
הפרסית ההלניסטית , הברזל, מתקופות הברונזה התיכונה והמאוחרת

 1992לייבוביץ  .פירוט נוסף בסעיף האתרים המרכזיים. ביזנטית-והרומית

75 
אתר ארכיאולוגי 

 734740 248986 מזרחית ליבנאל יבנאל 
נמצא . כיום נראים מספר גלי אבנים ובסיס קיר. (גבעה מלאכותית קטנה

 שכבת רשות העתיקות )בלב שטח חקלאי

 חרבת כוש 77
 לידלאלומות ' מז' דר
 733794 252056 תחת נחל יבנאליפ

, נים מתקופות הברזלשרידי מב.  בורות וגלי אבנים: ת"תיאור רשע
 שכבת רשות העתיקות )שמה הערבי חרבת חושה. (הרומית והביזנטית

 733730 248131 דרומית ליבנאל חרבת ימה 78

שרידי יישוב מן התקופה הרומית על גבי שרידי יישוב מתקופת הברונזה 
חרסים מן התקופות , כלי אבן, בסיסים, עמודים, שרידי מבנים. הקדומה

שרידי כפר ערבי . הרומית והביזנטית על פני הקרקע, מההברונזה הקדו
המקום מזוהה עם כפר ימה הנזכר . 19-קטן שהתקיים בחלק מהמאה ה

 )בשטח נראים מעט מאד שרידים. (בתלמוד
 שכבת רשות העתיקות

 2011עמוס 

79 
שרידי אמה ליד עין 

 פטל
מזרחית לעין , נחל יבנאל

 733719 250979 פטל
ישנם גם קטעים נוספים בהמשך . קניון נחל יבנאלקטע מאמת ברניקי ב

 1998וינוגרדוב  מזרחה
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82 
שרידי טחנת קמח 

1998וינוגרדוב  רצפה וחלק מקיר של טחנת קמח עתיקה הקשורה לאמת ברניקי 733600 250877 קניון נחל יבנאל מזרחית  

83 
שרידי טחנת קמח 

 מערבית
ערוץ נחל יבנאל בקרבת 

 733325 250637 עין פטל
לא נגישה עקב ריכוזי פטל . שרידי טחנת קמח הקשורה לאמת ברניקי

1998וינוגרדוב  מכל צדדיה  

87 
אתר פרהיסטורי 

 732845 252436 מערבית לבית זרע עובידיה

שרידים מהתקופה הפליאוליתית , אתר פרהיסטורי בעל חשיבות עולמית
ת שכבות כרגע ניתן לראו. נחפר בעבר.  מיליון שנה1.4התחתונה מלפני 

 .האתרים המרכזייםבסעיף פירוט נוסף . נטויות ומעט עצמות מאובנות

 2005פרוייקט טמפר 
 1998וינוגרדוב 
 2010גרפינקל 

 732767 252976 זרע-מערבית לבית תל עובידיה 88

חרסים מתקופת הברונזה , גבעה מלאכותית בגדה המערבית של הירדן
פירוט נוסף . י הקרקעוהברזל על פנ, הברונזה המאוחרת, התיכונה

 1998וינוגרדוב  . בסעיף האתרים המרכזיים

 חרבת שמש 89
בסמוך לדרך הנופית 

 שכבת רשות העתיקות )בשטח נראים מעט גלי אבנים. (יסודות ובורות מים, שרידי מבנים 732602 249470  מנחמיה-יבנאל 

91 
אתר ארכיאולוגי 

 חורשת יעלה
צמוד לחורשת יעלה 

 732259 250125 מדרום
חרסים מן התקופות הברונזה , שרידי ביצורים ומבנים, גבעה מלאכותית

 שכבת רשות העתיקות .התיכונה והברונזה המאוחרת

 731384 251458 מערבית למנחמיה חרבת אנין 93

, )?(פיזור חרסים מן התקופות הברזל, שרידי יישוב:  ת"תיאור רשע
רידים ורובם מכוסים בשטח נראים מעט מאד ש.(הביזנטית והממלוכית

 שכבת רשות העתיקות )כנראה בצמחייה

 730728 249844 ליד תצפית האלה ית'שייח אום זע 98

' חרסים מן התקופות הברונזה התיכונה ב, ספלולים, ערימות אבנים
 .י של דרך עתיקהאמצפון שביל לאורך תוו, והברזל על פני הקרקע

הימצאות אוצר מימי במקום מספר בורות שנחפרו עקב שמועות על (
 ).הטורקים

 שכבת רשות העתיקות
 1990גל 

 730202 250494 דרום יער מנחמיה חרבת מלחת 103
הביזנטית , חרסים מן התקופות הרומית, שרידי ישוב: ת"תיאור רשע

 .והערבית הקדומה
 שכבת רשות העתיקות

 729527 250691 מערבית למנחמיה-דרום דיר-חרבת א 108

. 'חרסים מתקופת הברונזה התיכונה ב, ויים אבני בזלתשרידי מבנים בנ
כנראה כפר .  ומהתקופה הביזנטית מתקופת הברזל,ברונזה מאוחרת

 .קטן בתקופות אלה

 שכבת רשות העתיקות
 1990גל 
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  כיאולוגיים)טבלת אתרים נוספים (פרט לאר

  ..  אתרים הנמצאים מעט מחוץ לגבול הסקר מצוינים בכוכביתמודגשמופיעים בגופן  החשובים יותרשמות האתרים 

  המספור במפה הוא מצפון לדרום. המספור כולל גם את האתרים הארכיאולוגיים ולפיכך אינו רציף בטבלה זו.

. האתרים הבוטניים מופיעים הן במפת האתרים והן 124בעמוד  ר, מספר אתרי פריחה) נמצא בפרק הצומחתיאור האתרים הבוטניים (חורשת יעלה, אלוני תבו  הערה:

  .במפת המינים הנדירים
  

מספר 
 נ.צ רוחב נ.צ אורך סוג האתר מיקום האתר שם האתרבמפה

--------------------------------- אתרים שאינם ארכיאולוגיים  -------- ------------------- 
 אור האתרתי

1 
תצפית על בקעת 

744710 244301 תצפית דר' מזרחית לקרני חיטין ארבל
שלוחה קטנה בולטת בקצה רמת פוריה, מוקפת מצפון במצוקוני בזלת,  ממנה נשקף נוף 

 מרשים לכיוון בקעת ארבל

 אחוזת נפתלי 3
צפונית לאזור התעשייה 

744332 244377 אחר קדמת גליל

חורשת אקליפטוס. שרידי היישוב (החריג בסיפורו) אחוזת נפתלי, קירות מבנים הרוסים ב
לסוף  1951שהוקם ע"י פועלי אגודת ישראל, בתחילה בשם "ארץ נפתלי". התקיים בין 

כיישוב קטן מאד ואח"כ כמוסד חינוכי תורני. חלק מתקופה זו התקיים בסמוך  60-שנות ה
 מוסד חינוכי בשם חילה

5 
קבר התנא רבי חייא 

743534 250175 קברי צדיקים טבריה וובני
ציון קברם של התנא רבי חייא, בניו ורבנים נוספים. מיקום מערת הקבורה בה נקברו ר' 

 תבוודאוחייא ובניו אינו ידוע 

 קבר רחל* 8
סמוך לבית העלמין הישן 

 של טבריה
צדיקים קברי 

742927 251064  (וארכיאולוגיה)

. הפך לקבר 16- מהמאה היהודית עקיבא ע"פ מסורת ציון לקברה של רחל, אשתו של רבי 
עם כתובת עתיק מוסלמי במקור, מבנה קבורה  .20-צדיקה פופולרי בסוף המאה ה

ינה, בתו של חוסיין בן עלי, ּכוס ציון לקברה של. נבנה כ1295המציינת את בנייתו בשנת 
 ., שעל פי אחת המסורות המוסלמיות קבורה כאןחתנו של מוחמד

 מיקום נביעה לפי מפה, בערוץ. בשטח אין סימנים742889 250352 מעיין מערבית לשיכון א' בטבריה הנאעין כ 9
 נביעה קטנה בערוץ, לידה עץ תמר742878 250094 מעיין מערבית לשיכון א' בטבריה עין בן זומא  10
 חילת הדרך הנופית של יער שוויץ, לזכר דונה גרציהמצפור בת742866 249838 תצפית/הנצחה טבריה/הדרך הנופית מצפור דונה גרציה 11

 122גבעה  14
זור דרום מזרחית לא

 גבעת סלעי בזלת מרשימה וממנה תצפית יפה742718 244682 תצפית קדמת גליל התעשייה

742526 250939 גיאולוגי מצוק הר ברניקי מערות הר ברניקי 16

ניהן נקראת מערת ברניקי. נוצרו מערות בגדלים שונים. הגדולה מבי 30- קבוצה של כ
מזרימת מי תהום בתקופה שלפני הפרדת גוש הר ברניקי משקע הכנרת. כוללות תופעות 

 המסה, שרידים ארכיאולוגיים ואוכלוסיות עטלפים. פירוט בסעיף האתרים המרכזיים
 . מידידי קק"ל בשוויץחניון קק"ל וגן משחקים. ע"ש רוברט קוסטנבאום742443 249566 חניון יער שוויץ חניון קוסטנבאום 19

20 
אתר גיאולוגי מחצבת 

 ברניקי
מחצבה צפונית הר ברניקי 

742405 250780 גיאולוגי בסמוך למטווח
קיר במחצבה, הכולל קימוט הפוך ומישורי החלקה הקשורים להעתק הר ברניקי. נמצא 

 ור רק בשעות שהמטווח פתוח ולא מתבצע בו ירי.בשטח מגודר של מטווח, וניתן לביק

742202 250088 תצפית יער שוויץ מצפור תלת כיווני 23
לגליל העליון, טבריה,  -מצפורים מעל הדרך הנופית הצופים לכיוונים שונים  3סדרה של 

 חלקים אחרים של היער ובקעת כנרות.
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742190 246260 תצפית/הנצחה ממערב לטבריה עילית גבעת ידידיה 24
גבעה קטנה עם פרגולת תצפית ועצי ארץ ישראל, לזכר ידידיה תור ממצפה נטופה. 

 המקום נקרא גבעת לחם (בפתח) במפה.

 עין ברוניקה 26
ערוץ ביער שוויץ מדר' מע' 

 בעלי חיים טפטוף בכוך סלע שבמצוקון בערוץ. במקום גם סימני פעילות -נביעה קטנה 742032 250478 מעיין לכנסיית ברניקי

741667 251553 קברי צדיקים בתוך מתחם מלון רימונים קבר רבי ירמיה* 27
קבר וציון קבר צדיק. מיוחס לרבי ירמיה, אמורא (חכם תלמוד) חשוב מהמאה הרביעית 

 שעלה מבבל וכיהן כראש ישיבת טבריה

741515 250518 תצפית דרך נופית יער שוויץ מפלסי -מצפור דו 30
הדרך הנופית ביער שוויץ. שביל טיול מוליך בינו ובין מצפור יער שוויץ  מצפור ליד
 שמדרומו

32 
קבר רבי מאיר בעל 

 *הנס
 , מעטלטבריה דרומית
741294 251845 קברי צדיקים סקרתחום המחוץ ל

אחד מהחשובים שבקברי הצדיקים בארץ. מכלול מבנים שבו אולמות תפילה שבגגותיהם 
ספרדית וישיבה אשכנזית. מערה ובתוכה ציון קבר המיוחס  כיפות, מבנים של ישיבה

לתנא רבי מאיר, תלמידו של רבי עקיבא ולכמה מתלמידיו. במקום גם חצר בה נערכת 
 הילולת הצדיק בי"ד באייר.

741171 250845 חניון דרך נופית יער שוויץ חניון גוטמן 33
ית ביער שוויץ. קרוי ע"ש חניון עם שולחנות פיקניק ומתקני משחק, ליד הדרך הנופ

 משפחת גוטמן, מידידי קק"ל בשוויץ

740993 251091 תצפית יער שוויץ מצפור יער שוויץ 34
מצפור, עמודי זיכרון ושלטי הסבר על היער והסביבה. שביל טיול מוליך בינו ובין המצפור 

 של הסתרה חלקית של הנוף ע"י העצים בעיההדו מפלסי שמצפונו. קיימת 

 ן מנוריםעי 35
מיקום  -ערוץ נחל מנורים 

 נביעה עם צמחי קנה/עבקנה בערוץ העמוק של נחל מנורים740950 251665 מעיין מקורב
 מגדל תצפית שריפות קטן ממתכת740874 250932 תצפית ליד מחצבת פוריה ל"מגדל תצפית קק 36

  7677תחתית כביש  קלעת אל רול  42
ראשית 

739573 253127 התיישבות

פסל סלעים לזכר תקופה בה היו מסתתרים בסביבה, בין סלעי בזלת, שודדים בדואים 
שהתנכלו לשיירות ולעוברי אורח (כולל ראשוני המתיישבים היהודים) באזור. פירוש השם 

 "מבצר השדים", בעקבות הכינוי העממי למקום
 7677ח פוריה, בסמוך לכביש י"ר ובית הארחה, באיזור המדרון שממזרח לבאכסניית נוע739437 252297 אחר ממזרח לבי"ח פוריה אכסניית פוריה 43
 חניון בחורשה הנמצאת בתוך ובסמוך למחצבה משוקמת738927 252890 חניון 7677כביש  חניון קדש 44

45 
מעביר מים מרשים 

 7677בכביש 
מתחת  7677כביש 
 כביש בנויים מבזלת מסותתתמעביר מים וקיר תמך של ה738703 252398 אחר פוריה תאכסניי

48 
פוריה אחוזת פוריה (

 פוריה עילית )הישנה
ראשית 

737651 251525 התיישבות

, במסגרת 1910- אחוזה שהתקיימה במקום למשך מספר שנים החל מבתים נטושים מ
 המבנים בנויים קירות צורת התיישבות ייחודית שהתרחשה אז בכמה מקומות בארץ.

 פירוט נוסף בסעיף האתרים המרכזיים  בינוני. םותבזלת, מצב השתמר לבנימ
 נביעה קטנה וסביבה כתם צומח לח, בתוך שדה חקלאי737599 245871 מעיין צפונית לסמדר עין חומט 50

 עין פוריה 53
מזרחית ומתחת לפוריה 

737347 252360  וחניון  מעיין עילית
. בסביבתו סבך קנים ומספר ומשם לערוץ נחל שלם מעיין שמימיו זורמים לבריכה קטנה

 . במקום חניון קק"ל. נקרא גם עין קדשעצי אשל
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56 

מצפה התמר לזכר נוח 
זיכרון  סלעסטולר ו

 לקבוצת הר כנרת
בין פוריה עילית לכנרת 

 המושבה

ראשית 
  התיישבות
737191 252383  והנצחה

ת ופעיל מצפור ליד דרך עפר (שביל ישראל) ע"ש נח סטולר, דמות בולטת בקבוצת כנר
בפיתוח המטעים באזור. בסמוך אתר התיישבות של קבוצת הר כנרת שהתקיימה במקום 

 עד שהתפזרה וחבריה הצטרפו לישובים אחרים. 3במשך 

 בריכת הטבעונים  57
בין כנרת המושבה לפוריה 

 עילית
ראשית 

737008 252597 התיישבות
- בה כאן בתחילת המאה הבריכת בטון קטנה שנבנתה ע"י קבוצת חלוצים טבעונים שיש

 וסלע הנצחה 20

59 
אנדרטה לטייסים 

736783 253323 הנצחה כינרת המושבה במושבה כנרת
אנדרטה לזכר דודו אברמסון, בן המושבה כנרת וארנון נול, בן דגניה א', שנהרגו בתאונת 

 1953טייס במקום בשנת 

60 
רחוב המייסדים 
 המושבה כנרת במושבה כנרת

ראשית 
736620 253451 התיישבות

רבים  םהיסטורייהרחוב הראשון של המושבה, שמנה בראשיתו שמונה בתים. כולל מבנים 
כיום מוזיאון המושבה, בניין המועצה המקומית, בית חוות טריידל ועוד,  -כמו בית חפץ 

ישנם מבנים היסטוריים נוספים גם ברחובות אחרים. פירוט לגבי תולדות המושבה כנרת 
 האתרים המרכזיים.נמצא בסעיף 

 המושבה כנרת חצר כנרת 61
ראשית 

736448 253545 התיישבות

, כמקום מושבם של חקלאיים תוניסיונוחצר מוקפת מבנים ששימשה כחוות הכשרה 
שנת וכמקור לרעיונות התיישבותיים שיתופיים. הוקמה ב ראשוני דגניה וקבוצת כנרת

 .פירוט נוסף בסעיף האתרים המרכזיים1908

62 
אנדרטה לחללי 
 אנדרטה לנופלי היישוב736447 253424 הנצחה כניסה למושבה כינרת המושבה כנרת

63 
מקום נחיתה מבצע 

736440 247733 אחר צפונית ליבנאל מייקלברג
מקום (המיקום מקורב) בו התבצעו מספר נחיתות של מטוסים שהביאו עולים מעיראק 

 1947ואח"כ מאיטליה, במבצע יוצא דופן בשנת 
 גן לכבוד המשפחות המייסדות של המושבה כנרת 736280 253654 הנצחה צומת כנרת גן המייסדים* 65

736195 253734 אחר מול בית הקברות של כנרת גן רחל* 66
מטע תמרים מהותיקים בארץ, נקרא על שם רחל המשוררת ע"י בנציון ישראלי מקבוצת 

 כנרת, שעסק בהבאת ובטיפוח זני התמר 
 מצפה ישן עם שביל המוליך לרחבת תצפית. כיום החניה בקרבתו לא בטיחותית736084 252131 תצפית צפ' מז' לצומת אלומות מצפה הכנרת הישן 67
 מצפור הצופה אל איזור הכנרת והגולן, לזכר האלוף מוטי הוד, יליד דגניה א'735661 251707 תצפית/הנצחה סמוך לצומת אלומות מצפה הוד 68

 סמוך לצומת אלומות ביתניה עילית 69
ראשית 

735589 251706 התיישבות

אתר התיישבות זמנית (מחנה עבודה לצורך סלילת כבישים בסביבה) וגיבוש רעיונות של 
. במקום פסל הנצחה, חורשת עצי ארץ 1920-21קבוצה חלוצי השומר הצעיר בשנים 

 רכזייםישראל ושולחנות פיקניק. פירוט נוסף בסעיף האתרים המ

 קבוצת כנרת מוזיאון לתולדות כנרת 71
ראשית 

735455 253029 התיישבות
מוזיאון לתולדות הקבוצה. נמצא באחד משלושת המבנים הראשונים שהוקמו בנקודה 

 . בסמוך נמצאים מספר מבנים ישנים נוספים וכן בית נעמי שמר1929- החדשה ב

73 
מבנים היסטוריים 

 יבנאל בבית גן
ראשית 
735355 246859 בותהתייש

וכמה ממבני המתיישבים הראשונים  1908- כוללים את הבית הציבורי שהוקם ב
  פירוט נוסף בסעיף לגבי האתרים המרכזים. שהשתמרו.

74 
גלעד לזכר חללי 

 אנדרטה לנופלי היישוב734845 251696 הנצחה בתוך היישוב אלומות
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76 
מבנים היסטוריים 

 יבנאל ביבנאל
ראשית 
734602 247576 תהתיישבו

. ביבנאל נמצאים עוד 1908-הנקודה ממוקמת על בית ספר נפתלי.שבנייתו החלה ב
מבנים היסטוריים רבים, ביניהם מבנה הגן ממול בית הספר, בית לונץ, בית המורים, בית 

 בסעיף האתרים המרכזיים. תתולדות יבנאל נמצא על . הרחבההארכיון (במבנה החמאם)

80 
חל מעיין מזרחי נ

 נביעה עם סבך צומח לח733645 251965 מעיין שמורת נחל יבנאל יבנאל
 נביעה עם סבך צומח לח733623 251631 מעיין שמורת נחל יבנאל עין כוש 81
 סדרת נביעות וסביבה סבך נרחב של פטל, עצי שיזף וצומח לח733284 250566 מעיין שמורת נחל יבנאל עין פטל 84

732957 249771 מעיין ל יבנאלשמורת נח עין רן 85
מעיין בגדה הדרומית של נחל יבנאל. מימיו זורמים דרך מספר שקתות. בעבר שימש 

 כמקור למי אמת ברניקי שהובילה את המים לטבריה וליישובים בדרך.

86 
טחנת עובידיה 

732918 253097 אחר מערבית לבית זרע התחתונה
. כללה 20- ית. פעלה עד תחילת המאה הטחנת קמח סמוכה לירדן מהתקופה העות'מאנ

 . טורבינה מסוג חדשני בשעתה. השתמרותה טובה
 נביעה קטנה עם צומח אחו לח732347 250098 מעיין ליד חורשת יעלה עין יעלה 90

92 
תצפית עליונה יער 

 ועמק הירדן מנחמיה, משקיפה על אזור ומקם להבערת אש תצפית עם פרגולה731686 250692 תצפית יער מנחמיה מנחמיה

731250 250046 מעיין יער מנחמיה עין אנין 94
מעיין קטן שסביבו פטל ותאנים. מוליך אליו שביל סלול ממגרש חנייה שלאורכו שולחנות 

 פיקניק בצל עצים

95 
תצפית תחתונה יער 

 ק הירדןתצפית עם פרגולה, משקיפה על יער מנחמיה ועמ731174 251211 תצפית יער מנחמיה מנחמיה

731043 250923 תצפית/הנצחה יער מנחמיה תצפית לוי אשכול 96
. לוי ל ראש הממשלה לוי אשכול, שעל שמו קרוי גם יער מנחמיהתצפית וסלע לזכרו ש

  אשכול היה ממייסדי קיבוץ דגניה ב' וחבר בו במשך שנים רבות.

 סלעי גבס  97
בין יער מנחמיה לשמורת 

 סלעים עם גבישי גבס מרשימים במחצבה ישנה730948 250121 גיאולוגי מצפה אלות

730710 249869 תצפית/הנצחה דרומית למצפה אלות תצפית האלה 99
.  60- נקודת תצפית שבקרבתה עץ אלה מרשים. עץ נוסף שהיה במקום נשרף בשנות ה

 1994- בסמוך גלעד לזכר חן כנרתי, בן קבוצת כנרת, שנהרג בלבנון ב
 נביעה מתחת לעץ באזור סבוך, ממשיכה ממנה זרימה לאורך מקטע מהערוץ730399 249885 מעיין אזור תצפית האלה תעין אום זע'י 100

730381 252236 הנצחה מנחמיה חורשת הנופלים 101
חורשת אקליפטוסים הקרויה לזכר חללי מנחמיה. נמצאים בה מעיין קטן וחניון נופש פעיל. 

 אנדרטה נמצאת ממול לחורשה
 חניון קק"ל קטן בחורשת אקליפטוס יפה730257 251606 חניון מערבית למנחמיה חניון עין מנחם 102

104 
רחוב המייסדים 

 מנחמיה במנחמיה
ראשית 

729967 252460 התיישבות
מושבה, כולל מבנים היסטוריים וביניהם בית הרופא ובית משפחת בהרחוב הראשון 

 ל שליט"א. פירוט בסעיף האתרים המרכזיים.צ'יזיק, במעלה נמצא בית הספר ע"ש מיכא
 בשכם 2004מרפסת תצפית לזכר שחר בן ישי ממנחמיה, שנהרג בשנת 729953 252134 תצפית/הנצחה מנחמיה מצפור השחר 105
 מיקום מקורב -מעיין קטן מתחת למפל 729826 250694 מעיין קניון ואדי אל ג'רם עין אל ג'רם 106
 גבעה שבה בונקר ישן, הצופה אל מנחמיה ועמק הירדן729716 252273 תצפית יהמנחמ גבעת האהבה 107
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 מקורות לפרק תרבות האדם 

 :כאשר שם הספר ניתן בקיצור,  הספרים הבאים מופיעים בהמשך הרשימה3-פרקים מ

הוצאת , ) כרכים2(ארצות הגליל , )עורכים(. נ, קליאוט, .א, סופר, .א, שמואלי" = ארצות הגליל"

 .1983, ברסיטת חיפה ומשרד הביטחוןניאו
הוצאת משרד הביטחון , ) כרכים2(תולדות ארץ ישראל , )עורך(, .י, רפל= " תולדות ארץ ישראל"

 .1985, ההוצאה לאור

הוצאת יד , "צבי- לסייר עם יד בן–הכנרת וכל נתיבותיה ", )עורך(, .א, מירון" = הכנרת וכל נתיבותיה"

 .2010, ירושלים, צבי-יצחק בן

 

 עמ, "תולדות ארץ ישראל"מתוך " (ארץ ישראל ממרד בר כוכבא ועד הכיבוש הערבי", .מ, יונה-אבי '

313-365.( 

 מהדורה מתוקנת בעריכת ". גיאוגרפיה היסטורית: ארץ ישראל בתקופת המקרא", .י, אהרוני

 .ח"תשמ, ירושלים, צבי-הוצאת יד יצחק בן. ישראל אפעל

 ירושלים, צבי-הוצאת יד בן, " סיורים במושבות העלייה הראשונה–לכו ונלכה ", .ר, אהרנסון ,

2004. 

 257-268' עמ, "ארצות הגליל"מתוך " (תולדות הסנהדרין בגליל",  .א, אופנהיימר.( 

 2010 (122 חדשות ארכיאולוגיות". דוח ראשוני, התיאטרון הרומי, טבריה", .ו, אטרש .(

117=&mag_id1381=asp?id.report_detail/il.org.esi-hadashot.www://http 

 53-54חוברת , כתב עת לידיעת ארץ ישראל" אריאל "–" טבריה וסביבתה", .א, שילר, .ג, ביגר ,

 .1987, ירושלים, הוצאת אריאל והחברה להגנת הטבע

 צבי-הוצאת יד יצחק בן, "1800-1978תמורות יישוביות בגליל התחתון המזרחי ", .א, ביתן ,

 .ב"תשמ, ירושלים

 עבודה סמינריונית". 'ארץ נפתלי'מקרה המבחן של הקמת הישוב : חרדים וציונים", .נ, גל-בן ,

 il.co.10nana.h2f//:http/2109311311506 ניתנת להורדה בקישור. 2010

 הגליל , 4 כרך –מדריך ישראל החדש ", )עורכי הכרך(, .י, גל, .מ, גבאי, )עורך כללי(, .ס, בן יוסף

 .2001, משרד הביטחון וכתר, הוצאת ידיעות אחרונות, "התחתון וחופו ובקעת כנרות

 עורכים(, .ע, אלון, .י,  בוכמן:בתוך"  מנחמיה–מצפה אלות "+"וני'ג-מביתניה עד אום", .י, גל (

 .1993, הוצאת החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון ההוצאה לאור, "לטייל בגליל התחתון"

 1980, ם"תש, הוצאת הקיבוץ המאוחד, "התיישבות קדומה באזור שוליים, רמת יששכר", .צ, גל. 

 קיבוץ המאוחד והחברה הוצאת ה, " גיאוגרפיה יישובית בתקופת המקרא–הגליל התחתון ", .צ, גל

 .1990, לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה

 קישור ). 2010 (122 חדשות ארכיאולוגיות". דוח סופי, המוביל המלוח הדרומי, טבריה", .נ, גצוב

117=&mag_id1531=asp?id.port_detailre/il.org.esi-hadashot.www://http 

 מתוך " (מקרני חיטין אל ארמונות מיניה ותל ירח:  צלבנים ומוסלמים–בין הסהר לצלב ", .ש, גת

 ).104-115' עמ, "הכנרת וכל נתיבותיה"

 289-300'  עמ, "ארצות הגליל"מתוך " (הגליל בתקופת מסעי הצלב",  .א, גראבויס.( 
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 הכנרת וכל "מתוך " ( בעקבות האדם הקדמון סביב הכנרת– האדם דמדומי שחר. "י, גרפינקל

 ).6-19' עמ, נתיבותיה

 י, בתוך הירשפלד"  ביזאנטית–תוכנית העיר של טבריה בתקופה הרומית . "ר, רייך, .י, הירשפלד .

 .111-118' עמ, 1988צבי -הוצאת יד בן. סדרת עידן". טבריה מיסודה עד הכיבוש המוסלמי) "עורך(

 בקישור ) 2010 (122 חדשות ארכיאולוגיות". דוח ראשוני, טבריה. "א, הילמן, .ע, עמוס, . מ,הרטל

117=&mag_id1574=asp?id.report_detail/il.org.esi-hadashot.www://http 

 דגניה א, ירושלים ובית גורדון, הוצאת אריאל, "נוף, אתרים,  אדם– כנרות בקעת", .ז, וינוגרדוב , '

1998. 

 לטייל בגליל ) "עורכים(, .ע, אלון, .י, בוכמן: בתוך" מבוא למסלולי הגליל התחתון", .א, זהרוני

 .1993, הוצאת החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון ההוצאה לאור, "התחתון

 קתדרה, "א"א ופיק"מושבות הגליל התחתון בעיני פקידי יק? ויותמפגשי תרב", .י, זלטנרייך 

ותק אלקטרוני בקישור  ע.134-107' עמ, )2006 (120 ,צבי-בן יצחק יד, ויישובה ישראל-ארץ לתולדות

pdf..5120Article_/dbsAttachedFiles/_Uploads/il.org.zyb.www://http 

 קישור ). 2008 (120 חדשות ארכיאולוגית". דוח סופי: סקר פיתוח, פוריה", .י, טפר

114=&mag_id964=asp?id.report_detail/il.org.esi-hadashot.www://http 

 הוצאת כתר ומשרד , כרך גליל תחתון וארץ כנרות") הישן("מדריך ישראל ) עורך(, .א, יצחקי

 . 1978, הביטחון ההוצאה לאור

 85-94' עמ, 1990, 17 נקרות צורים, "קיהסקר הארכיאולוגי הראשון של מערות הר ברני", .א, כהן. 

 יד, ויישובה ישראל-ארץ לתולדות תדרהק, "1917-1908, ישראל-בארץ האחוזות מפעל"', י כץ 

 עותק אלקטרוני בקישור . 119-144' עמ, )ב"תשנ (22, צבי-בן יצחק
pdf..1022Article_/dbsAttachedFiles/_Uploads/il.org.ybz.www://http 

 האינציקלופדיה החדשה ", )עורכים. (גלבוע א-לוינסון, .שטרן א: בתוך" תל, ינעם", .ה, לייבוביץ

הוצאת החברה לחקר ארץ ישראל ועתיקותיה ומשרד , "לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל

 .583-585' עמ. 1992ירושלים , הביטחון ההוצאה לאור

 קישור ). 2009 (121 חדשות ארכיאולוגית". דוח סופי) מזרח(לביא ", .ע, מוקארי

115=&mag_id1299=asp?id.report_detail/il.org.esi-hadashot.www://http 

 29, 3' עמ, )1990 (17 נקרות צורים, "חדשות ארכיאולוגיות במערות הגליל המזרחי", .י, פנסקיסט. 

 קישור ). 2005 (117 חדשות ארכיאולוגיות". סקר, מפת טבריה", .י, סטפנסקי

110=&mag_id234=asp?id.report_detail/il.org.esi-thadasho.www://http 

 הכנרת וכל "מתוך " ( שיושבת בטיבורה של ארץ ישראל–טבריה '", ) א2010. (י, סטפנסקי

 ).80-103' עמ, "נתיבותיה

 הכנרת "מתוך " ( קברי צדיקים בטבריה וסביבתה–' ומשם עתידין להיגאל'", ) ב2010. (י, סטפנסקי

 ).140-157' עמ, "וכל נתיבותיה

 1974, ירושלים, הוצאת כרטא, "אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל", עורכים שונים. 

 קישור ). 2011 (123 חדשות ארכיאולוגית". דוח סופי, חורבת ימה", .ע, עמוס

118=&mag_id1763=asp?id.report_detail/il.org.esi-hadashot.www://http .הדוח :  הערה

 .הוא לגבי חפירה הסמוכה לחורבה ולא בחורבה עצמה
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 הוצאת משרד ". י"סיפורן של חמישים ושתיים המושבות בא: סיפורי מושבות", )עורך(, .ז, ענר

 . 1995, הביטחון ההוצאה לאור

 2000, את משרד הביטחון ההוצאה לאורהוצ, "כל מקום ואתר", )עורך(, .ז, ענר. 

 "הוצאת רשות ". הגולן ושער עובידייה הפרהיסטוריים לאתרים ממשק תוכניות :טמפר פרויקט

 .2005, ירושלים, העתיקות

 213-230' עמ, "ארצות הגליל"מתוך " (הגליל בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל", .ר, פרנקל.( 

 223-254' עמ, "תולדות ארץ ישראל"מתוך " (סטיתארץ ישראל בתקופה ההלני", .מ, שטרן.( 

 
 Covello-Paran, K., Settlement Remains from the Bronze and Iron Ages at Horbat 

Menorim (El-Manara), Lower Galilee. Atiqot 63, 2010. 
 Leibner, U., "Settlements and History in Hellenistic, Roman and Byzantine 

Galilee". Text and Studies in Ancient Judaism 127. Mohr Siebeck 2009. 
 

 אתרי אינטרנט

 בקישור , ש שרה ויצחק שרפמן"אתר ארכיון יבנאל עsite/il.org.yavneel.www://http/ 

 בקישור , אתר המושבה כנרתasp.homePage/pages/Site/com.mkinneret://http 

 בקישור , אתר קבוצת כנרתasp.index/kinneret/il.org.kinneret.www://http 

 בקישור , אתר פוריה עיליתcom.poriya.www://http/ 

  בקישור , "שימור מורשת קבוצת אלומות,  מוזיאון וירטואלי–אלומות שלנו "אתר

com.alumot-mymuseum-e.www://http/ 

  בקישור , "ך"עידן התנ"אתרcom.bibleage.www://http/ 

 מפת ה-PEF בקישור , "ענןעמוד " באתרil.co.amudanan://http/ 

 על העזרה בסגירת פערי מידע , יות בויקיפדיה/ות האלמונים/ות ולעורכים/תודה גם לכותבים

 .ים שנסקרו בפרקשונים ובהבהרת מושגים הקשורים לרקע של הנושא
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       רכיות נופיתע
  

  שיטת עבודה 

 משנה ליחידות נוף תיחיד כל מחולקת הנוף יחידות הגדרת לאחרכפי שהוזכר בתחילת הפרק הנופי, 

 הערכיות אומדן. יותר גבוהה הנוף מרכיבי של ההומוגניות רמת שבהן ,יחידות נוף תת, יותר קטנות

 על לשמר שיש תפיסה מתוך זאת. הנוף יחידות בתוך שהוגדרו אלה חידותי-לתתך נער הנופית

 הארץ של הנופים מגוון יישמר כך. משטחן בחלק לפחות, כולן הנוף יחידות של והאיכויות המרכיבים

  . בפרט הסקר אזור ושל בכלל

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

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

  (ר' בסעיף הבא). 'וכד דרמטיות

מתוך סולם של חמש דרגות נופית  ערכיות דורגה(פרט לתת יחידות בנויות)  אחת מתת היחידותכל ב

מירבית. במפה שבהמשך מופיעות תת  – 5ד, גבוהה מא – 4גבוהה,  -3בינונית,  – 2נמוכה,  -1ערכיות: 

דרגת הערכיות. אין ספק שבתהליך דירוג כזה קיים אלמנט סובייקטיבי  על פייחידות הנוף בצבע 

בנוסף, לעיתים גם השלם (יחידת  יחידות נוף.- ושניתן להציע אומדן ערכיות שונה ואף חלוקה שונה לתת

קה ליחידות ותת יחידות נוף, והגדרת המצאי בהן הנוף) גדול מסכום מרכיביו. אנו מקווים שהחלו

 , אם ירצו בכך,) יתרמו ליכולת של הגופים המנהלים את השטח לבצעפחות (תהליכים סובייקטיביים

  תרבותיים של האזור. –הערכה משלהם ולתכנן באופן שיתחשב בערכים הנופיים 

  

  מדדי ערכיות נופית

 ותכסית תבליט בעיקר, (שונים נוף מרכיבי בו ופיעיםמ אשר לשטח גבוה ערך - חזותי ועושר מגוון  (

  .ברורה זהות בעל נופי מכלול ויוצרים  בזה זה משתלבים שהם תוך

 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 '.וכד פסגות

  .ועוד שדות מרחבי בתוך בודדים עצים,  גבעי נוף בתוך בתרונות, מיוערים שטחים עם פלחה

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

 בנוף הטבעיים םהחזותיי הקווים ברציפות מלאכותיים מרכיבים של פגיעתם למידת גם מתייחסת

  .וצורה צבע, גודל מבחינת היחידה של הטבעי לאופי ובהתאמתם) לדוגמה רקיע קו(

 ישנה. לאזור אופייני תרבותי או/ו טבעי נוף המשמר לאזור גבוה ערך - ותרבותי טבעי: אזורי ייצוג 

 יםנופ( תרבותית משמעות בעלת חיים דרך המבטאים הנוף של מאפיינים לשמירת גם רבה חשיבות

 המאפיינים וכאלה םבוסתני כמו מסורתית חקלאות המאפיינים כאלה - לדוגמה חקלאיים

  . )מודרניתאו "מושבית" " קיבוצית" חקלאות

 רמת נקבעה, יותר בולטת ואיכותם האתרים שמגוון ככל – נקודתיים אתרים של ומגוון עושר 

  . יותר גבוהה ערכיות

 הארץ בנוף ייחודית תופעה בו פיעהשמו לשטח גבוה ערך -  הארץ בנוף ייחודיות.  
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 בהם שפגיעה בשטחים הפגיעה למזעור גדולה חשיבות יש ככלל - והתחדשות שיקום פוטנציאל 

 בו מזהים אם לעלות יכול, שהופר שטח של ערכו, זאת עם. רב זמן לוקח ששיקומה או הפיכה אינה

  . היום ערכו את המורידות הפרות של שיקום )לעין הנראה בעתיד( שיאפשרו אלמנטים

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

 שחלק למטיילים חשיפתו מידת הוא הנצפות הערכת על שמשפיע נוסף שיקול. החזותי באופיו

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

  היחידה-תתמ הנשקף הנוף גם חשוב  .מטיילים ומשבילי מישובים, מכבישים המוערכת ידההיח

 .היחידה-תת בשטח הנמצאות בולטות תצפית לנקודות גם התייחסותקיימת  ולכן עצמה, 

  

  )ממצאים (מפת ערכיות נופית

  י:באזור הסקר נמצאים חלקים משלושה מכלולים נופיים ייחודיים וחשובים בקנה מידה ארצ

מורדות הכנרת: ההרים היורדים אל הכנרת מכיוון מערב הם חלק ממכלול נוף האגם שהוא  .1

 בעל ערכים ויזואליים, תרבותיים ודתיים מרכזיים. 

 בקעת יבנאל: הבקעה היא מכלול נוף תרבות חקלאי ברובו, שמור ומגוון. .2

ה כולה, בין מדרונות נחל לח לאורך השנ –נחל יבנאל ומורדות מצפה אלות: מכלול טבעי ייחודי  .3

 תלולים יחסית, בתווך טבעי פתוח.

חלקים ממכלולים אלה תופסים אזורים נרחבים משטח הסקר, ולכן הערכיות הנופית בכלל  הסקר היא 

 נוף בעלי ערכיות נופית מירבית נמצאים מכלוליברמה גבוהה מאד. על פי הדירוג שניתן בסקר זה, 

בחלק המרכזי של בקעת יבנאל, בקניון נחל שמדרומו, הטבעי במקטע באזור התלול של יער שוויץ ו

  יבנאל ובשמורת מצפה אלות. 

  אזורים עם ערכיות נופית גבוהה מאד או גבוהה מהווים את רוב שאר השטח. 

במיוחד המורדות  –בנוסף יש להדגיש שלחלקים ניכרים משטח הסקר רגישות מיוחדת להפרות נופיות 

  חל יבניאל.התלולים מעל הכנרת ומעל נ
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מורדות הכנרת במבט מאיזור תל קציר
מימין: חלקים מיער שוויץ ומטבריה



 

 

94

       יבנאל -צומח באזור מורדות כנרת  -ערכי טבע 
  

  

  רקע כללי על הצומח באזור

   
  בחלוקה ראשונית ביותר של תכסית הצומח בתחום הסקר, ניתן להגדיר שלוש קבוצות עיקריות:

  שטחים בעיבוד חקלאי, גידולי שדה ומטעים. 1

  שטחים מיוערים. 2

  שטחים טבעיים  . 3

  

משתרעים על פני חלק נרחב מבקעת יבנאל, וכן דרומה מזרחה למושבה יבנאל, על  החקלאים השטחים

המתונה יחסית בין השיפוע התלול של מצפה אלות (שמורת הר יבנאל) , לבין המדרון  םמדרגת הביניי

התלול של נחל יבנאל (שמורת נחל יבנאל). ריכוז נוסף של שטחים חקלאיים, שבתוכו גם כתמי שטחים 

בעיים ומיוערים, נמצא בדרום המדרון של הר פוריה בין פוריה למושבת כנרת (דרום יחידת הנוף ט

"מורדות כנרת"). במסגרת הסקר סווגו שטחים חקלאיים כגידולי שדה, מטעים, חקלאות נטושה 

  וחקלאות בתוך יישוב (לרוב שטחים קטנים מאד, ללא אבחנת סוג הגידול).

  

. יער שוויץ במדרון הר פוריה 1הסקר שלושה יערות גדולים וותיקים :  בתחום  -  השטחים המיוערים

בסביבות אכסניית  - בעיקר בחלקו הצפוני, מעל ובשולי העיר טבריה. מעט חלקות יער קטנות גם בדרום

במדרון  –. יער מנחמיה (יער אשכול) 3. יער ביתניה במדרון שבין ביתניה עלית לקבוצת כנרת.  2פוריה.  

יער פוריה, וליד  -ה אלות למושבה מנחמיה. יערות ותיקים קטנים יותר מצויים ליד נווה עובד שבין מצפ

שם עיקרו של היער הוא השדרה והיער שליוו את שולי הכביש נצרת  –קדמת גליל  האזור התעשיי

  טבריה הישן.

ספר חלקות בלב ובשוליים הצפוניים של השטחים החקלאיים בבקעת יבנאל ניטעו בשנים האחרונות מ 

  יער בשולי דרכים, בערוצים שטוחים או שטחים שוליים למיניהם. 

 .  

ביערות הותיקים: ביער מנחמיה מרבית החלקות נטועות אורן, לעתים בלוויית מעט ברוש. ביער שוויץ 

הצפוני נפוץ אקליפטוס המקור.  במרבית  הוביער ביתניה וכן ביער פוריה ובשדרת אזור התעשיי

י המינים הללו צפיפות היער הנטוע נמוכה עד בינונית, ומאפשרת התפתחות תת יער החלקות של שנ

מגוון,  עשבוני ברוב המקרים. יוצאות מן הכלל חלקות של רעיית לחץ בהן משתלטים מינים 

  . םרודראליי

עצים אלה מסתעפים מבסיסם, ולכן . שונה המצב בחלקות הנטועות טטרקליניס ו/או שיטה מחטנית

רק מעט מקום לתת יער ולתנועה של אדם או בעלי חיים גדולים מתחתם. מעט צומח טבעי מותירים 

מתקיים במרווחים המעטים בין העצים ובקרחות אם קיימות כאלה. מין נוסף בעייתי מבחינת הצומח 

הטבעי הוא אקליפטוס טורווד. הוא אמנם יוצר יער של עצים בעלי גזעים עם מרחב פתוח בצילם, אך 

  האללופטית של המין חזקה ואינה מאפשרת כלל התפתחות תת יער טבעי  השפעתו 

ביערות הותיקים קיימות רק חלקות בודדות של עצי בר של ארץ ישראלים: בצפון יער מנחמיה נטוע יער 

גדול למדי של אלה אטלנטית בשוליו הצפוניים של יער מנחמיה מתקיימת חלקת חרוב מצוי על בתת 
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של יער שוויץ, מצפון מערב להר ברניקי, קיימת חלקת חרוב מצוי על בתה דלילה  סירה קוצנית. בצפונו

  של סירה קוצנית ובמדרון שבין טבריה עלית לשולי טבריה תחתית יש יער פתוח של שיזף מצוי.

  

החלקות הצעירות בצפון בקעת יבנאל ניטעו במטרה להעשיר את מקורות הצוף וגם להתאים לצומח 

מעורבים בהן מיני אקליפטוס צופניים עם שיזף מצוי, אלון התבור, אלה אטלנטית, הטבעי באזור. לכן 

  חרוב מצוי ועוד עצי א"י ועצי בוסתן.  

בסקר מחולקים השטחים המיוערים לטיפוסים וליחידות על פי מיני העצים הנטועים, ועל פי אופי 

  ומגוון הצומח בתת היער.

  

  ריכוזים:נמצאים בתחום הסקר במספר  שטחים טבעיים

  במורדות הצפונים והמזרחים של הבקעה -בבקעת יבנאל  -

בחלקו המרכזי של המדרון המזרחי, הפונה אל הכנרת, בין הנחלונים מנורים ועוש, וכן  -בהר פוריה -

  בכתמים פזורים בין השטחים החקלאיים בדרומו של מדרון זה, 

טע שמדרום לבקעת יבנאל (שמורת נחל בעיקר בק -בנחל יבנאל התחתון ובמדרונות היורדים אליו -

  יבנאל)

  מדרום ליער ביתניה (מדרון אלומות) -

מדרום ליער מספר ערוצים מקבילים היורדים על מדרון רמת סירין. מצפון  - בסביבות יער מנחמיה-

  ראש מדרון מצפה אלות –בית זרע.ומעל היער  \ליער, במדרון לכוון עובידיה 

גם במרבית חלקות היער, מתקיימת רעייה ברמות אינטנסיביות שונות ברוב השטחים הטבעיים, כמו  

  וכמובן שיש לכך השפעה על אופי הצומח.

  

  רקע מהספרות לגבי אזורי הבזלות

, בסקירתה את צומח הגליל (בספר "ארצות הגליל") מתארת את מאפייני בית הגידול 'אביבה רבינוביץ 

יוצרת רמות מישוריות עם ערוצים חדים בעלי קירות הבזלתי במזרח הגליל התחתון:  בזלת הכיסוי 

בקיץ היא נסדקת לעומק , תלולים. הקרקע הבזלתית היא כהה, חרסיתית וכבדה. היא חסרת אופקים

ובחורף היא בוצית. בית הגידול הוא אחיד למדי. שונה  ממנה הבזלת תחתונה שבה משולבים גם טופים, 

  וון של בתי גידול בהתאם למפנה, הפריכות ותלילות הסלע. דייקים וקונגלומראטים ובה מתקיימים מג

עיבודים חקלאיים במישורים וכן רעייה וכריתה.  -הרכב הצומח מושפע מדורות של פעילות האדם 

הצומח האופייני למישורים, על פי רבינוביץ, הינו שיחיה דלילה של שיזף השיח ושברק קוצני בלוויית 

שנתיים הבולטים בחורף הם שעורת בולבוסין ושרעול שעיר ובקיץ -הרב םצומח עשבוני מגוון. העשבוניי

עלים. כמינים ייחודים המופיעים בחברה זאת באזור מצוינים: גביעונית - קיפודן דביק וקיצנית צפופת

הלבנון, וינקה עשבונית וספלול השדה. באדמות העמוקות שכיחים ינבוט השדה והגה מצוי. בגלי 

התחדשות של הצומח הרב שנתי שראשיתה בבלוטה גלונית וקידה שעירה,  האבנים ובמצוקים ישנה

  צחנן מבאיש ואשחר א"י.

  שכבות: 4במאמר מתואר חתך אפייני בבזלת בן  

בראשו מצוק בזלת הכיסוי ובו חברת צומח עשבונית: שרעול, קיפודן, וקיצנית במפנה צפוני ודרומי -

  כאחד.

בו במפנה צפוני חברת מרווה ריחנית ובמפנה דרומי מרווה מתחתיו מדרון קעור של בזלת תחתונה ו-

  בלוויית זקנן שעיר.
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  מתחתיו מדרון קצוב ובו במפנה צפוני בתת סירה קוצנית ובמפנה דרומי זקנן שעיר.-

  מדרון מתון בשלטון שומר פשוט בשני המפנים. -תחתית החתך  -

  

הטיפוסים  -הכיסוי. ואכן, החברות  בתחום הסקר הנוכחי בולטת בעיקר נוכחותה והשפעתה של בזלת

  הנפוצים ביותר בשטח במדרונות המתונים הם: 

  שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח ובלוויית עשבוני מגוון . 1

  שועל נפוצה -עשבוני מגוון בשלטון שעורת התבור ושבולת. 2

לה בולטת בין שני הטיפוסים הללו קיימים מעברים הדרגתיים. בחלק מהיחידות של טיפוסים א

  או קיפודן. \נוכחותה של שעורת הבולבוסין, בחלק בולטת נוכחותם של קיצנית צפופת עלים ו

  

  במסלעות ובמצוקים של בזלת כיסוי וגם של בזלת תחתונה מופיעים הטיפוסים הבאים:

ים טיפוס בתה דלילה בשלטון בלוטה גלונית, ובלוויית צמרנית הסלעים ומרווה ריחנית ומגוון עשבוני. 3

חד שנתיים ורב שנתיים, מתקיים במסלעות ומצוקי בזלת במפנים צפונים, מזרחים ומערבים. היחסים 

  הכמותיים בין המינים השולטים משתנים. בחברה טיפוס זה מופיע גם שרעול שעיר כמרכיב אפייני.

ל יבנאל טיפוס עשבוני בשלטון זקנן שעיר מופיע במפנים דרומיים. במצוקים כגון ראש מדרון נח. 4

תחתון הוא מלווה בזיפנוצה מחוספסת. שני הטיפוסים הללו מופיעים ככתמים קטנים בתוך היחידות 

  הנפוצות או באתרים ואך במעט מקומות בגודל של יחידה. 

  

  קירטוניות  ובקרקעות המתפתחות עליהן מתקיימים הטיפוסים הבאים: \בתשתיות הגירניות

קר במפנים צפוניים. במאמר על צומח הגליל מתואר הטיפוס הזה בעי - בתת סירה קוצנית ומלוויה . 1

במאפיין סלעי נארי ומדרונות קצובים צפוניים בבזלת התחתונה. בתחום הסקר שלנו מופיע הטיפוס 

הזה על מדרונות קירטוניים של תצורת הורדוס וכתמי בזלת תחתונה וכן במדרון מזרחי קירטוני של 

  בירה. \תצורת גשר

  תוחה של שיזף השיח במפנים דרומיים ואחרים.שיחיה פ. 2

  במקומות אחדים מתקיים פסיפס של שני טיפוסים אלה  בהתאם לשינויים חוזרים ונשנים במפנה.

  עשבוני מגוון. . 3

  צפון מזרחי.\בעל מפנה מזרחי –בתת מצוקים בשלטון מציץ סורי במצוק הגיר הגדול של הר ברניקי . 4

  

מרבית השטחים הטבעיים בתחום הסקר פרטים בודדים של שיזף מצוי, על מיעוט עצי בר מאפיין את 

פי רוב בעלי ממדים קטנים, פזורים פה ושם בשיחיות ובשטחים העשבוניים. אולם יש בשטח רמזים 

לכך שבאופן טבעי נשא השטח יותר עצים, ושהמצב הקיים בחלק מהמקומות הוא תוצאה של כריתה 

  שי להתחדש מהם (המוכר משטחי בזלת אחרים). ועיבוד  במשך דורות רבים וקו

  ה"רמזים" הם:

 ,שני עצי אלון תבור המוכרים מתחום הסקר, רק אחד מהם בעל נוף של עץ  

  פרטים בודדים של אלה אטלנטית, רובם במדרון צפוני של נחל יבנאל תחתון מלווים שם בעצים

  גדולים של שיזף מצוי

 ל נחל יעלה עלים ליד מפ-אתר שבו מספר עצי שקד קטן  

  וכמובן חורשת יעלה, בה  עצי שיזף מצוי מהגדולים בארץ, שקדושתם הצילה אותם כנראה

  מגרזן הכורת.
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  ייחוד משלו בתחום הסקר:לערוץ נחל יבנאל 

ראשיתו מצפון לתחום הסקר, בין קרני חיטין לגבעה עליה שוכן קיבוץ לביא. לתחום הסקר הוא נכנס  

לקו העילי במדרונות הצפוניים של בקעת יבנאל. בקטע זה הזרימה קדמת גליל. ח הבאזור התעשיי

מעידה על לחות  - שיחיה של שיח אברהם מצוי ובחלק גם גושים של עבקנה שכיח  –עונתית, אך הצומח 

  מתחת לפני השטח.

בתחום הבקעה, אחרי החיבור עם נחל שובב, נחל עכב ונחל אדמי מתקיימת בו זרימה קבועה אליה  

קזים ושאריות מאגרים. עד השוליים הדרומיים של בקעת יבנאל, אזור המפגש עם נחל ימה, מצטרפים נ

בסביבת מתקן הטיפול בשפכים, הנחל נושא אופי של תעלה מוסדרת בעלת עומק משתנה בקטעיה 

השונים, ללא חציצה בינו לבין השטחים המעובדים. המין השליט במרבית הקטעים הוא קנה מצוי, עם 

  יחסית. מעט מלווים

מ' מדרום למתקן הטיפול, אפיק הנחל מעמיק, זורם בין מדרונות תלולים למדי, טבעיים,  300- כ 

הנחלים הבאים הנשפכים אליו: נחל חרצית וערוץ נוסף, ללא שם, מתגברים על הפרשי הגובה באמצעות 

סבך לח של  מפלים יפים בסלע הבזלת ומתחתם בערוצים יער פתוח של שיזף מצוי. צומח הגדות נהיה

  שיחים, בעיקר הרדוף נחלים ושיח אברהם מצוי, מלווה במגוון נאה של מיני בית גידול לח.

באזור הברך הגדולה בה משנה הנחל כוון זרימתו מדרומה למערבה  גדלה בו כנראה כמות המים 

שיחים  ערבה מחודדת, -משמעותית, (מנביעות עין רן) צומח המים נהיה לסבך גדות עשיר, הכולל עצים

קנה מצוי ועבקנה שכיח  –הרדוף נחלים, שיח אברהם מצוי ופטל קדוש, עשבוניים גבוהים - ומטפסים 

מיני גמאים, נענה משובלת, כרפס ביצות ועוד. את ערוץ הזרימה מלווה משני צידיו יער עצי  –ונמוכים 

  שיזף מצוי גדולים ומפותחים  ומעט עצי אלה אטלנטית גדולים.

  אותו משני צדדיו מספר אזורי נביעה שהם ממערב למזרח: כמו כן מלווים 

  עין רן באזור הברך במדרון הדרומי,  ומעט מזרחה לו הנביעה הקטנה שבמורד נחל יעלה. -

 עין פטל במדרון הצפוני,  -

עין כוש ומעיין סמוך אליו ממזרח, שניהם מצפון לערוץ הנחל, לקראת יציאתו מבין ההרים אל  -

 עמק הירדן.

  

המעיינות הללו יוצר כתם נרחב של בית גידול לח. במקומות בהם נפתח הסבך הצפוף של פטל כל אחד מ

וקנה, בין אם על ידי שריפה או על ידי רעייה, הוא מצטיין במגוון מינים עשיר של בית גידול לח, הכולל 

  גם מינים נדירים שהבולט בהם הוא בוצין הגליל. 
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  שיטות עבודה - איפיון ומיפוי הצומח 

כשכבה בסיסית למיפוי הצומח השתמשנו בשכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל. שכבה זו היוותה 

מקור בעיקר לתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים ופעמים רבות גם לסיווג בתוך השטח החקלאי 

אומת (ולעיתים   (גד"ש, מטע וכו'). יש לציין שלמרות הסתמכות זו, תיחום וסיווג השטחים החקלאיים

גם שונה) בעזרת תצ"א עדכני, תצפיות (למשל משרונה לעבר בקעת יבנאל) וכן תוך כדי הביקורים בשטח 

  (שהתמקדו בשטחים הפתוחים הלא חקלאיים). 

  

שלבים  במספר נעשתה בשטחים הטבעיים והמיוערים, ונערכה הצומח מרבית העבודה באיפיון

  :שלעיתים חפפו זה את זה
  

תכסית שונים /צומח באזור הסקר וזיהוי טיפוסי הצומח אופי של ראשוני סיורים לצורך ניתוח -שלב א' 

מורכבים משם תצורת הצומח ומשם המין/ים  תכסית/הצומח טיפוסי של השמות. הנמצאים בו

  השליט/ים. 
  

 ומחחלוקה מרחבית של אזור הסקר ליחידות צסיורים נוספים, תצפיות וניתוח תצ"א לצורך  -שלב ב' 

יחידות אלו מופו  המשתייכות לטיפוסים שזוהו בשלב הקודם (או לטיפוסים נוספים שאותרו בשלב זה). 

השטח המינימאלי ליחידת השטח הוגדר לפוליגונים בשכבת הממ"ג של הצומח/תכסית. ברוב המקרים 

וח מפורט דונם. זאת על מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך מאידך יאפשר נית 10-כ

מופו כיחידה קטנה בכל של השטח. במידה ואובחנו תופעות משמעותיות ששטחן קטן מהסף שנקבע, הן 

בשטחי היערות הנטועים השתמשנו לעיתים  הוכנסו למצאי הסקר כאתרים נקודתיים.זאת או ש

  בשכבת עומדי היער של קק"ל כבסיס לשרטוט הגבולות בין יחידות צומח שונות.

גום יחידות הצומח שבעמוד הבא ניתן לראות את הדרכים השונות בהם נדגמו יחידות במפת שיטות די

ב"תצפיות מקרוב"  "י רישום ביחידה עצמה (כלומר ביקור בה).הצומח. הרוב הגדול של היחידות נדגם ע

הכוונה לתצפית מגבול היחידה או ממדרון שממולה וכו'. ב"תצפיות מרחוק" הכוונה לתצפית מנקודה 

  שרונה או תצפית האלה.מושב כמו גבוהה 
  

 60-נערכו כבסה"כ  חלק מיחידות הצומח נדגמו באופן שכלל רישום מלא של מיני הצומח. - שלב ג' 

רשימה מלאה  תרשימי צומח מפורטים כאלה, ואת מיקומיהם ניתן לראות גם כן במפת שיטות הדיגום.

ניתן להורדה מאתר האינטרנט של מכון ה ,של המינים שנצפו ביחידות השונות נמצאת בנספח דיגיטלי

  דש"א.
  

לטיפוס הצומח אליו היא משויכת וכן הוערכה כל יחידת צומח ותכסית בהתאם  זהבשלב  -שלב ד' 

 בעזרת מידע נוסף כמו נוכחות מינים נדירים, הפרות ושיקולים נוספים.
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התגבשה בקרב הגופים העוסקים בנושא שיטה מוסכמת ואחידה , בתקופה המקבילה לעריכת סקר זה

החלוקה לתצורות צומח ולטיפוסי צומח וכן שמות הטיפוסים המופיעים בסקר זה עדיין .  צומחלאיפיון

 . אינם עוקבים בצורה מלאה אחרי השיטה החדשה

איחדנו , וכן לצורך איפיון  של השטח) ובפרט בטיפוסים של יער נטוע(בכדי להימנע מפירוט יתר , כמו כן

 למשל במקרה של בתה -טיפוסים בהם מוכללות תצורות ישנם גם כמה . לעיתים כמה טיפוסים יחדיו

ולעיתים הינה בצפיפות ) בתה פתוחה( שלעיתים הינה בצפיפות נמוכה -בשלטון סירה קוצנית ומלווים 

 .כך גם בחלק מהטיפוסים המיוערים. בינונית

תצורות מפורטות וטיפוסים מופיעה בטבלה שבעמוד הבא ולאחריה , החלוקה לתצורות מוכללות

 .נמצאת מפת תצורות הצומח

  

 גם כוללת הטבלה. העיקריים ומאפייניהם הצומח טיפוסי רשימה של הפרק מופיעה שבהמשך בטבלה

פירוט נוסף בנושא ערכיות . לו שנקבעה הערכיות ואת טיפוס כל של הערכיות לקביעת השיקולים את

 . )165-166' עמ( בפרק על ערכיות משאבי הטבע, הצומח נמצא בהמשך
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טבלת שיוך טיפוסי הצומח לתצורות

בית גידול   תצורת הצומח
  *לח

  שם טיפוס הצומח 

 בן או/ו חלוף בן עשבוני
  )הכללה( קיימא

 במרחב הרבה השתנותם עקב שליטים מינים ציון ללא(  מגוון עשבוני  
  )ובזמן

  עשבוני רודראלי    עשבוני בן חלוף
עשבוני עם מעוצים 

  פזורים
  פזורים מעוצים עם מגוון עשבוני  
 –  מצוי שיזף עם שעיר  וזקנן מחוספסת זיפנוצה מעוצים עם עשבוני  

  מצוק
  סבך קנה מצוי ומלווים  +  חישת קנים
   ומלווים סורי מציץ) דלילה( מצוקים בתה    בתה פתוחה

  מצוי ואזוב אשונה מלחית דלילה בתה  
  בתה דלילה הגה מצויה  
  מגוון ועשבוני השדה ינבוט דלילה בתה  
  הסלעים וצמרנית ריחנית מרווה, מצויה גלונית בתת  

  בינונית לעיתים, דלילה לרוב צפיפות
בצפיפות /בתה פתוחה

  )הכללה(בינונית 
  מצוי אזוב, גלונית בלוטה, ריחנית מרווה: ומלווים ניתקוצ סירה בתת  

  צפיפות דלילה או בינונית
  קוצנית סירה ובתת השיח שיזף שיחיית פסיפס    )צירוף שיחייה ובתה(

  מגוון ועשבוני השיח שיזף דלילה שיחייה    שיחייה פתוחה
  תריחני ומרווה מבאיש צחנן, השיח שיזף דלילה שיחייה  
  מצוק - ומלווים המדבר רותם שיחיית  
  מצוי בשלטון שרביטן דלילה מצוקים שיחיית  
  מצוי אברהם שיח דלילה שיחייה  +
  שעירה וקידה השיח שיזף, אברהם שיח שיחיית  +

  מצוי והרדוף מצוי אברהם שיח תשיחיי  +  שיחייה בצפיפות בינונית
  שכיח ועבקנה קדוש פטל סבך  +  שיחיה צפופה

  מצוי ושיזף מצוי קנה ,קדוש פטל סבך  +
   ועשבוני מצוי שיזף פתוח יער    יער פתוח

  קוצנית סירה דלילה בתה עם מצוי חרוב פתוח יער  
 פסיפס או השיח שיזף שיחיית, קוצנית סירה בתת על  נטוע דליל יער  

  שניהם של
  )דלילה נוכחית צפיפות( י"א ועצי אקליפטוס מעורב צעיר יער  
  כרם זיתים נטוש  
  מגוון עשבוני עם, בינונית עד נמוכה בצפיפות אקליפטוס  יער  
  יער אקליפטוס ועשבוני רודראלי  
  מגוון עשבוני עם דליל ברושים יער   
  מגוון עשבוני עם עלים ורחבי מחטניים מעורב יער  
  יער פתוח שיטה כחלחלה  
  פרוזופיס/ יער מעורב שיטים  

  בינונית בצפיפות יער
  
 אלו מטיפוסים בחלק(

 צפיפויות גם ישנם
 לרוב אך אחרות

  )בינונית הצפיפות

    מגוון ועשבוני בינונית בצפיפות אורנים יער  
  ועשבונייער מחטני מעורב   
  יער טטרקליניס בצפיפויות שונות  
  שונות בצפיפויות Acacia sclerosperma)מחטנית ( שיטה יער  
  בינונית בצפיפות אטלנטית אלה יער  
  מצוי ושיזף מחודדת ערבה גדות יער  +

  יער צפוף אקליפטוס טורווד    יער צפוף

 בתוך חקלאיים שטחים, חממות, מטעים, שדה גידולי: הטיפוסים    "חקלאי"
  נטושה חקלאות, מאגר/בריכה, יישוב

  מופר/מחצבה, בנוי: תכסית טיפוסי    "בנוי או מופר"

"לח" של בסימול לחים גידול בתי של השונים הטיפוסים מופיעים הצומח תצורות במפת*   
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עשבוני עם מעוצים פזורים
בתה פתוחה

בתה פתוחה/בצפיפות בינונית
שיחיה פתוחה

יער פתוח

יער בצפיפות בינונית
יער צפוף

לח* - מספר תצורות
שטח חקלאי

 שטח בנוי או מופר

נחלים
כבישים

גבול הסקר 0 21
ק"מ ±

סקר מורדות כנרת - יבנאל
תצורות צומח

1:50,000

המפה הופקה ביחידת הממ"ג
מכון דש"א, החברה להגנת הטבע
רח' הנגב 2, ת"א, 66186
טל': 03-6388703 פקס: 03-6390580
gis1@spni.org.il | www.deshe.org.il

תצורת הצומח

* ב"לח" קובצו למעשה מספר תצורות צומח, כמו חישת קנים, 
   שיחיה דלילה (של שיח אברהם במקרה זה) ועוד

תצורת יער פתוח )של ברושים, רחוק יותר
 נראות גם תצורות נוספות( ביער מנחמיה

ברקע תצפית לוי אשכול ומנחמיה



 

 

103 

 )117, 116סיום הטבלה בעמודים בתמונות נוספות של טיפוסי צומח נמצאות (    בלת טיפוסי צומחט
 

' מס
טיפוס 
 בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
 בית גידול

 
                              מאפיינים עיקריים

י אחוזי כיסו
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
 הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 

 אחרים

 )של בתי גידול שאינם לחים(טיפוסי צומח טבעיים 
 
1 
 
 
 
 

עשבוני 
 מגוון

     
ללא ציון (

מינים 
שליטים 

עקב 
השתנותם 

הרבה 
במרחב 

 )ובזמן
 

קרקע 
 בזלתית
וקרקע 
גירית 

קירטונית 
ללא 

 או סלעים
מיעוט עם 

 סלעים

, מתקיים על מדרונות במפנים שונים, טיפוס נפוץ מאד בתחום הסקר
הוא מכסה שטחים . והן על קרקעות בזלתיות, הן על קרקעות גירניות

בחלקם סימנים ברורים לכך , טבעיים המשמשים כשטחי מרעה
 . כגון מדרגות או גלי סיקול, שעובדו בעבר

 :מתחלפים במהלך העונההמינים השולטים בו 
בראשית העונה כאשר העשבוניים החד שנתיים מצויים בשלבי 
התפתחות ראשונים בולטים ברבות מהיחידות כרים של העשבוניים 

בהמשך החורף וראשית . הרב שנתיים קיפודן וקיצנית צפופת עלים
: בעיקר הדגניים גבוהים, האביב בולטים העשבוניים החד שנתיים

 –גוון רחבי עלים אליהם נלווים מ, וצה ושעורת התבורשועל נפ-שבולת
 . סוככים ואחרים, מורכבים, קטניות 

או מגיעים לשיא \בקיץ עולה חלקם של הרב שנתיים השורדים ו 
-קיצנית צפופת: לדוגמה. הפריחה אחרי שהחד שנתיים כבר התפרקו

 .שומר פשוט, שעורת בולבוסין,קיפודן ,עלים 
שפעה על הרכב המינים והיחסים הכמותיים ללחץ ולמשטר הרעייה ה

, לחץ רעייה גבוה מעודד מינים קוצניים כגון קיפודן: לדוגמה. ביניהם
דרדר מצוי וכן מינים לא , קורטם מכחיל, חוח, קיצנית צפופת עלים

 .קוצניים כגון חרצית עטורה
והשינויים , בגלל השינויים החלים במהלך השנה בהרכב המינים

סברנו שהנכון ביותר , ה מסיבות רבות ומורכבותהחלים משנה לשנ
הוא להכליל את כל היחידות העשבוניות המקיימות מגוון מינים גבוה 

 ."עשבוני מגוון"בטיפוס אחד 
 

בתחום היחידה העשבונית מצויים לפעמים ריכוזי סלעים קטנים או 
בלוטה גלונית , מצוקונים שבהם בני שיח כדוגמת צמרנית הסלעים

אך  גודלם ואחוז הכיסוי שלהם , 6כמתואר בטיפוס , חניתומרווה רי
 או יצירת יחידה נפרדת , אינו מצדיק שינוי בהגדרת תצורת הצומח

 

 עשויים להיות בפועל בתה "עשבוני מגוון"חלק מהשטחים בסיווג 
 ) 10'  טיפוס מסלהלן' ר(דלילה של ינבוט 

 

כולל האפשרות (על מאפייניו המתוארים כאן , הצומח העשבוני המגוון
 עשבוני מגוון - 3מהווה מרכיב חשוב גם בטיפוסים  )לנוכחות ינבוט

 ף השיח  שיחיה דלילה בשלטון שיז- 8-עם מעוצים ו

 60-90עשבוני 
 0-2ים צמעו

מגוון מינים 
עשבוניים 
מעלה את 

 הערכיות
 

במקרים 
בהם ישנם 

ריכוזים 
רבים של 

עולה , סלעים
המגוון של 

בית הגידול 
והערכיות 

 גבוהה יותר

ערכיות 
 בסיס 

גבוהה 
)3( 
 

לעיתים 
גבוהה 

)         4(מאד 
' ר

עמודה 
 מימין

 

רעייה קבועה 
בלחץ מתון 

ובינוני מסייעת 
בשמירת מגוון 

המינים 
העשבוניים 

מניעת בו
 שריפות

 אביב,  פוריהאכסנייתאזור .  עשבוני מגווןצומח
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טיפוס 
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שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

 
                              מאפיינים עיקריים

אחוזי כיסוי 
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

2 
 
 
 
 

 עשבוני 
 רודראלי

 

טיפוס 
הקשור 

בהפרעה 
וקיים 

בכל סוגי 
הקרקעות

או סביבת , טיפוס אופייני לבתי גידול מופרים על ידי רעיית יתר
גדילן ,  ברקן סוריםהרודראליישם משתלטים המינים . שוקת\מכלאה

שולי שדות , מצב דומה קיים גם בצידי דרכים. מצוי ומעוג כרתי
  ברוב .בעיקר חרדל לבן, בנוסף, שם נפוץ, ושטחי שוליים נוספים

  החקלאיתבתחום החלקהבמיפוי המקרים שולי השדות כלולים 
 . ואינם מופיעים כיחידה נפרדת

 טיפוס הצומח הזה מאופיין במגוון מצומצם של מינים בעלי ערך 
 .  הוא מופר לכן ערכיותו נמוכה.מבחינה אקולוגית, נמוך

רודראלי מהווה לעיתים את המרכיב העשבוני ביחידות צומח עשבוני 
בהם מתרחשת ) למשל יער פתוח של שיזף מצוי(של טיפוסים אחרים 

 . ל"הפרה כנ
מאפייני טיפוס זה מופיעים בחלק מיחידות הצומח שסווגו 

 .ביחד עם שרידי מטעים) 44' טיפוס מס" חקלאות נטושה"כ

 עשבוניים
50-100 

 
 0-5מעוצים 

      לא ,מופר
 מגוון

נמוכה 
)1( 

 

עשבוני  3
מגוון עם 
מעוצים 
 פזורים

 

תשתיות 
 שונות

בעיקר במדרונות של , במדרונות מתונים ובינוניים בסוגי קרקע שונים
בנוסף . 1הצומח עשבוני כמתואר בטיפוס . בקעת יבנאל ונחל יבנאל

שיחים או , פזורים או בכתמים, מופיעים גם פרטים של מינים מעוצים
 .10%-מ אך נמוך 2% בכיסוי העולה על -עצים או שתי צורות החיים 

העץ הוא בעיקר שיזף מצוי ובשתי . השיח הוא בעיקר שיזף השיח
 .גם אלה אטלנטיתצומח נמצאת יחידות 

, זהו מעין טיפוס ביניים בין העשבוני לבין שיחיה דלילה או יער פתוח
  . הדרגתייםשני המצבים הםולפעמים המעברים בין 

 .וח קיפחבתל עובידיה ישנו מצב בו המעוצים הפזורים הם שיחי מל

 60-90עשבוני 
 2-9מעוצים 

 

 

גבוהה 
)3( 

כמו בטיפוס 
 1' מס

4 
 
 

עשבוני עם 
מעוצים 
זיפנוצה 

מחוספסת 
 שעיר  וזקנן

שיזף עם 
 –מצוי  
 מצוק

מצוק 
 בזלת

מצוק הבזלת  -טיפוס המאפיין בעיקר יחידה אחת בתחום הסקר 
 וכן מספר אתרים מצוקיים ,בראש המדרון הצפוני של נחל יבנאל

 עם בזלתומצוקי סלע , מפנה דרומי: בית הגידול. ומות נוספיםבמק
המינים השולטים הם . כיסים ומדרגות צרות בתוכם, סדקים

 זקנן שעיר וזיפנוצה - שנתיים ממוצא סודני-העשבוניים הרב
ומין אחד עשבוני ,  לאזורםמלווים אותם מינים האופייניי. מחוספסת

 .וטתלת מלען פע: חד שנתי פעוט נדיר מאד
פזורים פרטים בודדים של , בעיקר בשוליו, על המצוק בנחל יבנאל

 . שיזף מצוי

 30-50עשבוני 
 5מעוצים עד 

בית גידול 
 ייחודי

תלת מלען 
 פעוט

גבוהה 
 )4(מאד 
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טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

 
                              מאפיינים עיקריים

אחוזי כיסוי 
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

5 
 
 
 
 

בתת סירה 
קוצנית 
: ומלווים
מרווה 
, ריחנית
בלוטה 
, גלונית

 אזוב מצוי
 

צפיפות 
דלילה או 
 בינונית

, קירטון
רנדזינה 

וקרקעות 
בזלת על 

  תחתונה

 הר – בהר סירין חווארי-קירטוני-מופיעה בכתמים במדרון גירי
 . היורד אל הכנרת, פוריהובמדרון המזרחי של הר אלות \יבנאל

מלווים . המין השולט בבתה הוא סירה קוצנית בצפיפויות משתנות
, בלוטה גלונית ואזוב מצוי, מרווה ריחנית: םחשובים אופייניי

את . בנקודות מעטות מלווה גם אטד ערבי.  כמותיים משתניםביחסים
 אים וזהו בית גידול שצפויים להימציהבתה מלווים מגוון מיני עשבונ

מצאנו אך , אם כי בעונה בה אנחנו סקרנו את היחידות, בו סחלבים
 .מעט דוגמאות

–בתת הסירה הקוצנית על מאפייניה אלה מהווה חלק מפסיפס סירה 
 .15' ראה טיפוס מס, שיזף השיח 

 

בני שיח     
10-60 

 
עשבוניים  

30-50 
 

אפייני  
למסלע הזה 

, באזור
מלווה 

בעשבוני 
 מגוון

 
ייתכן וכולל (

מיני 
 )סחלבים

גבוהה 
)3( 

 

6 
 
 
 
 

בתת גלונית 
, מצויה
מרווה 

ריחנית 
וצמרנית 
 הסלעים

 
 

צפיפות 
דלילה או 
 בינונית

מצבורים
מצוקים / 

 קטנים
 של בזלת 

 
לרוב 
תמים ככ

ביחידות 
של 

טיפוסים 
 אחרים

 במקומות .מסלעות או מצוקים קטנים של בזלת, אפיינית למדרונות
או במדרונות שעיקרם /רבים היא מופיעה ככתמים בערוצים קטנים ו

למשל (כמו גם מדרונות נטועים , צומח עשבוני או שיחיה דלילה
טים המינים השול). במצוקונים בחלק העליון ביותר של יער שוויץ

מרווה ריחנית וצמרנית , )בלוטה גלונית(גלונית מצויה : בטיפוס
 בכתם במפנה צפוני של - יוצא מן הכלל –במקום אחד . הסלעים

אל נחל יבנאל ) גבעת ידידיה(ערוצון שיורד מצפון מזרח גבעת לחם 
במקומות רבים מלווה את המינים . מופיע גם אזוב מצוי ביחידה

או חצב מצוי וכן \ו) ר במפנים דרומייםבעיק(השולטים זקנן שעיר 
 .  לאזורםעשבוניים אופייניי

 .צפיפות לרוב דלילה ולעיתים בינוניתה

      שיח בני
20-50 
    יםיעשבונ
20-30 

אפייני 
, למצוקונים

  לרובמופיע
בכתמים 
 . קטנים

 
גבוהה 

)3( 

 

7 
 

ה בת
 מצוקים

מציץ סורי 
  ומלווים

 

מצוקי 
 גיר קשה

מזרחי של הר -צפון\ המצוק המזרחי–ידה אחת יחהנמצא בטיפוס 
סקר הזה מאפיין יחידה אחת בתחום ה.  מצוק של גיר קשה–ברניקי 

 המין השולט .למשל בצוק ארבל, אך אופייני למצוקים באזור
המלווים הם מינים המצויים במגוון בתי . מציץ סוריהוא פייני ווהא

 .ורטטתמס שושנתית - לו מין נדיר אפייני. גידול באזור

 , 20בני שיח 
 

 , 5שיחים 
 20ים יעשבונ

בית גידול 
, ייחודי

שושנתית 
 מסורטטת

גבוהה 
 )4(מאד 
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טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

 
                              מאפיינים עיקריים

אחוזי כיסוי 
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

8 
 
 

בתה דלילה  
מלחית 
אשונה 

 ואזוב מצוי

  /רטוןיק
חוואר עם 

דרגשים 
קשים 

תצורת (
 )?גשר

קרקע 
רנדזינה 

 גירית 

שתיהן בשכבה , טיפוס המופיע בשתי יחידות בלבד בתחום הסקר
 .קרטונית במדרון התלול של מצפה אלות \הגירית

המלחית האשונה היא בן שיח עיקרי ומוביל במדרונות של מדרגת 
וכן במפנים דרומיים של , ור ממזרח ודרום לתחום הסקר שלנו'הע

לכן מן הסתם בית הגידול בו היא . רטוניים בדרום הגולןיבתרונות ק
 הוא מזרחי מכיוון שהמדרון. מולכת הוא היובשני ביותר בסקר זה

חוברים אליה בני שיח ים תיכוניים וספר ים תיכוניים , ולא דרומי
ענף ברזילון , בלוטה גלונית, געדה מצויה, מרווה ריחנית, כאזוב מצוי

 .ומגוון עשבוניים

 20בני שיח  
 

 60עשבוניים  

נדיר  בתחום 
,          הסקר

אפייני מאד 
לאזור 

 שמדרום לו
גבוהה 

)3( 

 

9 
 
 

ה בתה דליל
 הגה מצויה

לרוב 
אזורים 
, פתוחים

שדות 
 נטושים 

ת בצפון אזור הסקר באזור עם  בעיקר ביחידה אחת הנמצאנמצא
 שונים כגון ברקן סורי םהמלווים הם מינים רודראליי. רעייה כבדה
הגה מצויה יוצרת . שגם הם אופייניים לאזורים עם רעייהוגדילן מצוי 
בערוצי משנה של רים לחים אזוב) הקטנים מגודל יחידה(גם כתמים 

לעיתים גם ). 37טיפוס ' ר(נחל יבנאל וכן בסמוך למעיינות בנחל יבנאל 
 .בשדות מעובדים

 בני שיח
 10-30   

 
 70-90עשבוני 

 לרוב שטח
מופר ורוב 

המינים 
 רודראליים

בינונית 
)2( 

 

10 
 
 

בתה דלילה 
ינבוט 
השדה 

ועשבוני 
 מגוון

לפעמים , מופיע ינבוט השדה" ווןעשבוני מג"באחדים משטחי הטיפוס  
 לרוב הינבוט מופיע. 10% בדרך כלל בכיסוי של עד ,בלווית הגה מצויה

או שהיו ) סלעיותלמשל בגלל  (בשטחים שהרעייה בהם פחות נוחה
 .במשטר של רעייה מועטה

ברוב המקומות הללו בני השיח מכוסים ונבלעים בתוך הצומח 
 בודאי בחורף ובאביב  בעודם ,גבוה מהם בהרבה ההעשבוני הצפוף ו

 .בתרדמת חורף  ולכן קשה להכלילם בתצורת בתת בני שיח 
הינו בהן את נוכחותו של ייחידות שז, למרות ההסתייגות הזאת

קיים סיכוי שפה ושם יחידות . טיפוס זהסווגו להינבוט באופן מסיבי 
 שייכות בעצם,  עשבוני מגוון– 1 ' מסנוספות שהגדרנו ממרחק כטיפוס

 .לטיפוס זה

     בני שיח
10-30 

 
 70-90עשבוני 

 

גבוהה 
)3( 
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טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

 
                              מאפיינים עיקריים

אחוזי כיסוי 
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

11  
 
 
 
 

שיחיה 
דלילה שיזף 

השיח 
ועשבוני 
 מגוון

 
 

 

מדרונות 
בשיפוע 
-מתון

, בינוני 
לא 

סלעיים 
. מדי

רנדזינה 
ואדמת 
 בזלת

צפונה , טיפוס אופייני ונפוץ בתחום הסקר וגם הרבה מעבר לתחומו
 .ודרומה

 לו בדרך כלל יהאופייניח ואחוז הכיסוי השיח השולט הוא שיזף הש
מדרום ומצפון לנחל יבנאל תחתון מספר כתמים לא . (10-20%
 )50 - 30%- ומוזרים למראה בהם מגיעה צפיפותו  לםאופייניי

 1המרחב שבין השיחים מכוסה בצומח עשבוני מגוון כמתואר בטיפוס 
 .על כל מאפייניו

 שיח ומגוון גדול של הטיפוס הזה מתאפיין במין אחד עיקרי של
 . מלווים ומכאן ערכוםעשבוניי

 10-20שיחים 
    םעשבוניי

60-80 
 

כנראה גם בני 
ינבוט (שיח 
) השדה

באחוזים עד 
 בחלק 20%
 יחידותמה

הטיפוס 
הנפוץ 

 יוהאופיינ
ביותר לאזור 

. הסקר
המרכיב 
העשבוני 

 מגוון
 

גבוהה 
 )4(מאד 

רעייה קבועה 
בלחץ מתון 

ובינוני מסייעת 
רת מגוון בשמי

המינים 
העשבוניים 

מניעת בו
 שריפות

שיחייה  12
דלילה שיזף 

צחנן , השיח
מבאיש 
ומרווה 
 ריחנית

כנראה 
בעיקר על 

טוף 
   אס'פיג

במפנה 
 צפוני

נחל בקניון דרומי המדרון הבחלק התחתון של , טיפוס של יחידה אחת
בשונה מטיפוס שיחיית שיזף השיח הנפוץ בתחום ). מפנה צפוני( יבנאל
כאן הוא , בו שיזף השיח מהווה מין מעוצה כמעט בלעדי, הסקר

מקום בלעדי בתחום (צחנן מבאיש : מלווה במגוון שיחים ובני שיח
, געדה מצויה, אזוב מצוי, בלוטה גלונית, מרווה ריחנית, )הסקר

 .שרביטן מצוי ועוד, קיקסיה מצרית 
 .השיחייה מלווה בצומח עשבוני צפוף ומגוון ואיכותי

 10ם שיחי
 

 10בני שיח 
 

עשבוניים 
 75מעל 

דומה לקודם 
אך 

מורכבותו 
המבנית 

והמגוון בו 
 גבוהים יותר

מירבית 
)5( 

רעייה קבועה 
בלחץ מתון 

ובינוני מסייעת 
בשמירת מגוון 

המינים 
העשבוניים 

 ומניעת שריפות
13 
 
 
 
 

שיחיית 
רותם 

המדבר 
 –ומלווים 
 מצוק

מצוק 
בזלת 
בלויה 

 )תחתונה(
מפנה 
 דרומי

 

מצוק של קצה מדרון צפוני , במורד נחל מנורה. טיפוס של יחידה אחת
, המין השולט הוא רותם המדבר, על קיר בזלת בלויה,  מפנה דרומי–

זיפנוצה : המלווה החשוב הוא עבקנה שכיח ומלווים נוספים
 . ים חד שנתייםיזקנן שעיר ועשבונ, מחוספסת

 
ם בשולי הדרכים פרטים בודדים של רותם המדבר מופיעים פה וש

פליט תרבות /נטוע(מקורם שם אינו ברור  .וביער מנחמיה, ביער שוויץ
 )ואולי טבעי בחלקם

 30שיחים 
 

 30עשבוני 

תפוצה 
מצומצמת  

בתחום 
גבוהה  הסקר 

 )4(מאד 

 

שיחיית   14
מצוקים 

דלילה 
בשלטון 
שרביטן 

 מצוי
 

מצוקוני 
בתרונות 

בבזלת 
תחתונה 
-בנחל אל

רם 'ג
שממזרח 
 יהלמנחמ

 מטפס \השיח. רם' בחלק הקניוני של ואדי אל גטיפוס של יחידה אחת
הוא .  משתלשל על הקירות המצוקיים-תלוי , שרביטן מצוי, השולט

מרווה , בלוטה גלונית: וכן בבני השיח, מלווה בגושי עבקנה שכיח
מגוון גדול של  . 6 לטיפוס םהאופייניי, ריחנית וצמרנית הסלעים

מכסים את מדרונות וגבות השלוחות , חד שנתיים בעיקר -עשבוניים 
 . שבין הבתרונות

 
 פרטים בודדים של שרביטן מצוי מופיעים פה ושם בתחום הסקר 

 .אך רק ביחידה זאת הם מהווים מין שולט, 6במצוקונים של טיפוס 

שרביטן מצוי 
 בכיסוי

10-20% 
עבקנה שכיח 

 5%עד 
שיחים ובני 
שיח אחרים 

 10%עד 
עשבוניים עד 

50% 

יחידה מאד 
ייחודית 
וחריגה 
בתחום 
. הסקר

נוכחות 
מרובה של 
שושנתית 
 הלבנון

מירבית 
)5( 
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' מס
טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

 
                              מאפיינים עיקריים

אחוזי כיסוי 
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

15 
 
 
 

פסיפס 
שיחיית 

שיזף השיח 
ובתת סירה 

 קוצנית

שילוב 
רנדזינה  

קרקעות ו
  בזלתעל

טיפוס המאפיין את החלק המרכזי במדרון המזרחי של הר פוריה 
 . בין נחל עוש לנחל מנורים, היורד לכנרת

השליש האמצעי של מדרון זה חרוץ על ידי ערוצונים רבים מקבילים 
.  וביניהם שלוחות בולטות כקפלים במדרון, פחות או יותר זה לזה

מזרחיים של שלוחות אלה שולטת בתת הסירה -במפנים הצפון
ובמפנים ) 5כמתואר בטיפוס (הקוצנית על כל מאפייניה ומלוויה 

ף השיח ומלוויה העשבוניים מזרחיים שולטת שיחיית שיז-הדרום
 בה של סלעי משקע רכים הינההתשתית ). 11כמתואר בטיפוס (

 .משולבים מחשופי בזלת תחתונה
 עירית זה ישנם מקטעים שבהם טיפוס י"ביחידה הגדולה המכוסה ע
היא יוצרת .  בחלק התחתון של המדרוןגדולה היא העשבוני השולט

ילים על בני השיח בראשית האביב מרבדי פריחה צפופים המאפ
 .והשיחים שמתחתם

 10-20שיחים 
 

     בני שיח
10-60 

 
 40-90עשבוני 

אזור פסיפסי 
 מגוון

גבוהה 
 )4(מאד 

 

16 
 
 

יער פתוח 
שיזף מצוי 

 ועשבוני 
 
 

 

תשתיות 
 שונות

לים ומפותחים המלווים  עם עצים גדו–הטיפוס הזה מופיע במיטבו 
 .נחל יבנאלקניון חלקים ממדרונות  ב–בצומח עשבוני מגוון 

במדרון הר פוריה בחלק נמצאות גם שיזף מצוי של יחידות יער פתוח 
בינה לבין הר ברניקי , בין טבריה עלית לתחתית, הצפוני של יער שוויץ
בחלקן מסודרים העצים בשורות ובאחרות  .ובמדרונות נחל חמת

. אך קרוב לודאי שכולן ניטעו, פיזור העצים במדרון נראה אקראי
: השיזף גם מיני עצים נוספיםשבשלטון דות מהן משולבים ביער באח

. שרידי נטיעה או זריעים –מיני שיטה וטטרקליניס , זית, אקליפטוס
ומלווים בצומח עשבוני , תשתיות שונותהיערות הללו מצויים על 

 .ברובו חד שנתי, מגוון
שיזף מצוי נטוע מהווה גם מרכיב בחלק מהיחידות שסווגו בטיפוסים 

יער נטוע על בתת "ו) 20' מס" (יער מעורב מחטניים ורחבי עלים"
 ).24' מס" (שיחיה-פסיפס בתה/שיחייה/סירה קוצנית

.  ביותר בתחום הסקרישיזף מצוי הוא מין העץ הטבעי הנפוץ והאופיינ
קנה  ,סבך פטל קדוש"בנוסף על טיפוס זה הוא מצוי גם בטיפוס הלח 

עשבוני מגוון עם מעוצים "יפוסים ובט) 37מספר " (מצוי ושיזף מצוי
שעיר עם   זיפנוצה מחוספסת וזקנן:עשבוני עם מעוצים"ו" פזורים

נוסף על כך פזורים פרטים בודדים ). 4- ו3מספרי " (מצוק -שיזף מצוי 
 .ביחידות העשבוניות והשיחיותשלו 

 הוא חורשת ,אחד מאתרי הצומח החשובים בתחום הסקר ובכלל
ף מצוי מהעתיקים והמרשימים בממדיהם  מקבץ עצי שיז–יעלה 
 .בארץ

  10-30עצים 
 

-שיחים ובני 
 5שיח 

 
 50-90עשבוני 

עץ אופייני 
לאיזור 

ומתאים לו 
גם כשהוא 

 נטוע

גבוהה 
 )4(מאד 

רעייה בלחץ 
בינוני שומרת 
 יפה על השטח
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' מס

טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

י כיסוי אחוז מאפיינים עיקריים
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

 טיפוסי יער נטוע
17  
 
 
 
 
 

יער אורנים 
בצפיפות 

בינונית 
ועשבוני 
   מגוון

 
 

קירטון 
 רנדזינה

 מיני  משולבים גם בטיפוס זה כלול גם יער שבו שולט האורן ועמו 
 .נוספיםעצים  

במדרונות . רוב יערות האורנים בתחום הסקר נמצאים ביער מנחמיה
הר פוריה קיימות מס יחידות מטיפוס זה וכן ממערב לאזור התעשייה 

 . קדמת גליל
. ברוב היחידות של טיפוס זה מלווה את העצים תת יער עשבוני מגוון

צים מיני עשבוני נפו. אופיו  מושפע מצפיפות הצמרות ומלחץ הרעייה
 .רחבי עליםעשבוניים שעורת התבור ומגוון , שועל נפוצה- שיבולת–

 30-60עצים 
 

 50-80עשבוני 

 יער נטוע
 עשבוני מגוון

 
גבוהה  

)3( 

יער בצפיפות 
נמוכה ובינונית 
עם רעייה בלחץ 

 בינוני–נמוך 
שומרת מגוון 
 מינים יפה

 יער   18
ברושים 

עם דליל 
עשבוני 
 מגוון

צפיפות העצים .  ברושים קיימות ביער מנחמיה בשלטוןיחידות צומח רנדזינה
מאפשרת התפתחות צומח , )בינוניתבכתמים מסוימים (בהן נמוכה 

 .הרכבו תלוי בתשתית ובלחץ הרעייה. עשבוני מגוון בתת היער

 20-50עצים 
 

 50-80עשבוני 

יער נטוע 
 עשבוני מגוון

 
גבוהה 

)3( 

 

יער מחטני   19
מעורב 
 ועשבוני

תשתיות 
 נותשו

, ביער משולבים אורן. טיפוס שהוגדר במספר יחידות ביער מנחמיה
היחסים הכמותיים בין המינים משתנים אך . ברוש וטטרקליניס

מאפייני תת היער . לפחות  לשניים מהם יש נוכחות רבה בהרכב היער
 .הקודמיםטיפוסים בשני הדומים לאלו ש

 20-60עצים 
 

 40-80עשבוני 

יער נטוע 
ן עשבוני מגוו

 
גבוהה 

)3(  

 

יער מעורב  20
מחטניים 

ורחבי עלים 
עם עשבוני 

 מגוון

ים  עם מין /ים מחטני/טיפוס המאגד מספר צירופים אפשריים של מין 
, שיזף מצוי, למשל אקליפטוסים(אחד או מספר מינים של רחבי עלים 

 .          כאשר תת היער הוא עשבוני) שיטה מחטנית
נוכחות של טטרקליניס יחד עם שיטה מקרים בהם ישנה : הערה(

 המוזכרים 26 או 25' מחטנית וללא מינים אחרים סווגו לטיפוסים מס
 ).זאת בגלל אופי הגדילה המיוחד של שני מינים אלה. בהמשך

 יחידות של טיפוס זה נמצאות במספר מקומות במורדות יער שוויץ 
 מספר בטיפוס זה סווגו גם.  במפנים דרומיים וכן ביער מנחמיה

 .ל" שמאפייניהן דומים לנ,בקרבת יישוביםשרובן  ,חורשות קטנות

 20-60עצים 
 

 40-80עשבוני 

יער נטוע 
 עשבוני מגוון

גבוהה 
)3( 
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טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

י כיסוי אחוז מאפיינים עיקריים
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

21 
 
 

יער  
אקליפטוס 

בצפיפות 
נמוכה לרוב 

לעיתים (
עם ) בינונית
עשבוני 
 מגוון

, בזלת
 רנדזינה

,  המקורעל פי רוב מהמין אקליפטוס, זהו יער של עצים בוגרים
ברוב המקרים מתפתח מתחתיו תת יער . בצפיפות נמוכה עד בינונית

 . המשמש לרעייה  ברמות לחץ שונות,  עשבוני מגוון
למשל בסביבת שוקת או , פה ושם קיימים ביער כתמים של רעיית יתר

ברקן סורי , ובהם משתלט צומח רודראלי של גדילן מצוי, מכלאה
אך , שלהלן 22' מעשה לטיפוס מסכתמים אלה זהים ל. ומעוג כרתי

 .עקב גודלם לא הופרדו במיפוי

 10-50עצים 
 50-80עשבוני 

 
 

 יער נטוע
 עשבוני מגוון

גבוהה 
)3( 

 

יער  22
אקליפטוס 

ועשבוני 
 רודראלי

, בזלת
 רנדזינה

לעיתים משמשות חורשות אקליפטוס כאזורי מרבץ ורעייה כבדה של 
נת פחות ובעלת אופי  מתחתיהם מגווההצמחייבמקרים אלה . בקר
גדילן מצוי , בשליטת ברקן סורי,  לעיל2לי כדוגמת טיפוס ארודר

 .ודומיהם

 20-50עצים 
40-90עשבוני 

לרוב  הצומח 
הטבעי מופר 

קשות עקב 
שהיית הבקר 

 ביער

נמוכה 
)1( 

 

יער צפוף  23
אקליפטוס 

 טורווד

לרוב 
בקרקע 
 בזלתית

טים בודדים בלבד פר. יער צפוף שהאדמה בצילו כמעט ללא צמחים
יער זה מוצלח . של צומח טבעי נראים על פי רוב חיוורים וקטנים

 .כנותן צל בחניונים אך בעייתי מבחינה אקולוגית

  70-90עצים 
 

 5-10עשבוני 

כמעט ללא 
צומח טבעי 

 ח"ובע

נמוכה 
)1( 

 

24 
 
 
 

 דליליער 
נטוע  על 

בתת סירה 
, קוצנית

שיחיית 
שיזף השיח 

או פסיפס 
 של שניהם

תשתיות 
 שונות 

  מספרמאפיין ,שלמעשה מאגד מספר צירופים אפשריים, זהטיפוס 
 .יער שממזרח לפוריה ביער ביתניה וב,ביער שוויץיחידות 

 מספר מינים  -ובאחרות היער הוא של אקליפטוס בחלק מהיחידות 
 . יםעורבמ

 ).29' מס (מקרים בהם העץ הנטוע הינו חרוב סווגו לטיפוס נפרד
יחד עם תשתית , הנמוכה יחסית של העצים הנטועיםהצפיפות 
קיום תת יער של שיחייה דלילה של שיזף השיח ים  מאפשר,מתאימה

או בתה דלילה של סירה קוצנית ומלווים , )8כמתואר בטיפוס (
). 15כמתואר בטיפוס (או פסיפס של השניים , ) 5כמתואר בטיפוס (

 .בכולם הצומח העשבוני הנלווה עשיר ומגוון
 

 

 10-30עצים 
 

 שיחים
ביחידות על 

  10-שיחיה 
 

 בני שיח
ביחידות על 

 10-20בתה 
  

עשבוניים  
50-80      

מגוון צורות 
חיים יחד 

. באותו אזור
מרכיב 

 עשבוני מגוון
גבוהה 

)3( 
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י כיסוי אחוז מאפיינים עיקריים
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
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הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

25 
 

יער 
טטרקליניס 

בצפיפויות 
 שונות

 

קרקעות 
 –גיריות 

חוואריות
לעיתים . 

רחוקות 
 בזלתיות

 זה נמצאות בעיקר ביער שוויץ וגם ביערות ביתניה יחידות של טיפוס
 ברוב החלקות המצויות בתחום הסקר הסתעפות הענפים. מנחמיה

הקרקע ואינה מותירה  הצדדיים מהגזע המרכזי מתחילה סמוך לפני
 . ח גדולים"או לבע\ו עבירות לאדםרב למרחב 

 יותר ישנו לרוב פחות צומח עשבוני והוא נמצאמתחת לעצים 
 שרוב החלקות מטיפוס זה נטועות ןמכיוו. חים שבין העציםבמרוו

 רק מעט מקום לצומח  בהן נותר, גבוההולעיתים אף, בצפיפות בינונית
 .טבעי

ביער ביתניה יש חלקות שבהן יער הטטרקליניס דליל יותר ואכן 
 .עשבוני מגוון, הצומח הטבעי מפותח יותר

 20-70עצים 
 

 20-50 עשבוני
 80%עד (

ער עשבוני בי
 )הדליל

צומח טבעי 
בכמות 
ומגוון 
פרט . נמוכים

למצב בו 
 היער דליל

לרוב 
בינונית 

)2( 
 

עולה  
גבוהה ל
)3 (

ביערות 
 דלילים

26 
 

יער שיטה 
 מחטנית 

)Acacia 
sclero-

sperma) 
 

בצפיפויות 
 שונות

תשתיות 
 שונות

ביתניה והיערות , מנחמיה, יחידות מטיפוס זה מצויות ביערות שוויץ
העצים ממין זה מתפתחים בצורת כדור שבו . ממזרח לפוריה

משום כך . התפצלות הענפים מתחילה סמוך מאד לפני הקרקע
 מאפייני .יעריותר מאשר סבך שיחים נושאות אופי  של היחידות 

 של יער ולאלים יער עשבוני דומ-ומיעוט המקום לתתהקושי בעבירות 
 .הטטרקליניס

במקרים . ושיטה מחטניתיחד טטרקליניס ביחידות אחדות משולבים 
 .אלה מסווגת היחידה לטיפוס על פי המין  השולט מבין השניים

ם נמצאי) למרגלות התצפית העליונה(ביחידה אחת בצפון יער מנחמיה 
של , בגודל שיח, פרטים של מין זה יחד עם שיחי כסיה ופרטים קטנים

 .ביחידה זו סלעיות גבוהה וצומח עשבוני מגוון רב. חרוב ואלה

 ל"כנ ל"כנ

 ל"כנ

 
 
 
 
 

כדאי להימנע 
מנטיעות 

נוספות של 
מינים אלה 

כיוון שהשטח 
אינו יכול 

, לשמש לנופש
שימושו למרעה 
מוגבל והצומח 
הטבעי מצומצם

יער פתוח  27
שיטה 

 כחלחלה

תשתיות 
 שונות

בחלק מהן . נמצא בכמה יחידות קטנות ביער שוויץ וביער מנחמיה 
לעיתים מעורבת השיטה . רתו לאחרונההעצים בשלבי תמותה או שנכ

חלק מהיחידות נמצאות בשטחי שוליים . הכחלחלה עם אקליפטוס
 .מופרים

פרטים בודדים של המין מופיעים במקומות שונים בשטח כשרידי 
 . נטיעה או כזריעים של מין פולש

מהווה באזור הסקר מין פולשני אף , שיטת ויקטוריה, מין שיטה נוסף
שיטת ויקטוריה נמצאת ביחידות . ה הכחלחלהיותר מאשר השיט

נטועות מטיפוסים שונים ולעיתים התפשטה גם לשטחים טבעיים 
 ).מפת מפגעים' ר(מחוץ ליער 

 10-50עצים 
 

 40-80עשבוני 

מין פולשני 
ולרוב 

בשטחים 
 מופרים

נמוכה 
)1( 

ממשק למניעת 
התפשטות המין  

וממשק 
אקטיבי 

להוצאת שיטת 
ויקטוריה 
מאזורים 

יהם אל
 התפשטה
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' מס
טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

י כיסוי אחוז מאפיינים עיקריים
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

יער מעורב  28
/ שיטים

 פרוזופיס

בחלקם רק שיטים . טיפוס הנמצא במספר עומדים ביער מנחמיה 
הצפיפות לרוב דלילה והצומח . ממינים שונים ובאחד גם פרוזופיס

עם זאת בכולם יש נוכחות . העשבוני יכול להתפתח בצורה טובה
 .מסוימת של שיטת ויקטוריה

 20-30עצים 
 עשבוני מגוון

60-80 

צומח טבעי 
, במצב סביר

נוכחות 
שיטת 

 ויקטוריה

בינונית 
)2( 

 

יער פתוח  29
חרוב מצוי 

 בתה עם
דלילה 
סירה 
 קוצנית

 

רנדזינה 
על סלעים 

 רכים

 .ביער שוויץ  וביער מנחמיה , טיפוס הנמצא בשתי יחידות
אם כי לא רשמנו בכל (ישראלי מתאים לאזור -יער נטוע של מין ארץ

בתה , הצומח הטבעי מתחתיו ).תבוודאו שהוא טבעי הסקר אף חרוב
 .מתפתח ללא הפרעה, דלילה של סירה קוצנית ומלוויה

חרוב מצוי מהווה מרכיב חשוב בנטיעות צעירות בצפון בקעת יבנאל 
 )31ראה טיפוס ( וגם בנטיעות חדשות משלימות ביער שוויץ 

 10-20עצים 
 

בני שיח     
10-30 

 
 עשבוני מגוון

70-90 

ר נטוע של יע
עצים 

מתאימים 
 לאזור

עשבוני מגוון 
 ועשיר

גבוהה 
 )4( מאד

 

30 
 
 

יער אלה 
 אטלנטית
בצפיפות 
 בינונית

 

, קירטון
רנדזינה 
 בהירה

 .טיפוס הנמצא בעיקר ביחידה אחת ביער מנחמיה
צפיפות העצים ביער גדולה . יער נטוע של מין טבעי המתאים לאזור
ביחידה הזו תת היער . ה בטבעמדי ביחס למופע המוכר של המין הז

כנראה צל העצים  , הרבה גדילן מצוי–העשבוני נוטה לרודראליות 
 .מושך אליו את הבקר בעונת הקיץ

: עצי אלה אטלנטית טבעיים מופיעים בתחום הסקר במספר יחידות
במדרון הדרומי של נחל , במדרון מצפה אלות מצפון לעין אום זעת

 .מדרונות נוספיםיבנאל תחתון ופרטים בודדים ב
 .כמו כן מופיעים מספר פרטים שלה בשולי ערוץ בנחל יבנאל תחתון

הכוללת גם שיטה סלילנית הוגדרה בקרבת , יחידה קטנטנה נוספת
 .קבר רבי מאיר

פזורים , קטנים מכדי להוות יחידה, כתמים של אלה אטלנטית נטועה
 .וריהביער שוויץ וביער במדרון פ, במקומות אחדים ביער מנחמיה

 ובו 1949-סטנבאום ביער שוויץ יחידת יער שניטע בובחניון ק
 . אקליפטוס וזית, חרוב מצוי, משולבים אלה אטלנטית

 אלה אטלנטית מהווה מרכיב חשוב בנטיעות הצעירות בצפון בקעת 
 .ובנטיעות השלמה צעירות ביער שוויץ) 31טיפוס ( יבנאל 

 30-50עצים 
 

 60-70עשבוני 
  

עצים 
ם מתאימי
ביער , לאזור

מנחמיה 
היחידה 

 - מדי פהצפו
עדיף יער 

: מגוון למשל
אלה וחרוב 

 ושיזף

גבוהה 
 )4( מאד
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' מס
טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

י כיסוי אחוז מאפיינים עיקריים
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

צעיר יער  31
מעורב 

אקליפטוס 
י "ועצי א

צפיפות (
נוכחית 
 )דלילה

תשתיות 
, שונות
לרוב 

קרקעות 
ממוצא 
 בזלתי

טיפוס המאפיין נטיעות צעירות בצפון בקעת יבנאל בשולי דרכים 
כמו כן הוא מופיע . חלקות מוקפות שטחים חקלאייםחקלאיות וב

 . בנטיעות השלמה צעירות ביער שוויץ
הרכב המינים ביערות הצעירים כולל מינים צופניים של אקליפטוס 

אלון תבור ועצי , אלה אטלנטית, חרוב מצוי, בלווית שיזף מצוי
 .בוסתן

 
נים ברוב היחידות מופיעים רק חלק מהמינים ביחסים כמותיים משת

 .ובאחדות נטוע רק אחד המינים
הנטיעות שבצפון בקעת יבנאל מלוות על פי רוב בצומח עשבוני מגוון 

בדרך כלל ניכרת בו . שגבהו מגיע במקומות אחדים לגובה העצים
 .השפעת שולי השדה על ידי נוכחות של חרדל לבן ודרדר מצוי

ת מיני במעט יחידות בוצע ריסוס ובהן שולטים ונוכחים כמעט בלעדי
 .קייצת

בנטיעות הצעירות שביער שוויץ רוב השטח שבין השתילים מרוסס 
 .רק פרטים מעטים מתפתחים בשטח הסטרילי, וריק מצמחיה

י בוגרים "הכוללת עצי א, יחידת הצומח באזור חניון קוסטנבאום
מראה את הפוטנציאל של ) ולכן סווגה והוזכרה בטיפוס הקודם(

 . יחידות מטיפוס זה בבגרותן

  10-40עצים 
 

 50-90עשבוני 

רוב המינים 
מתאימים 

לאזור 
וצפיפות 

המאפשרת 
 מגוון עשבוני

גבוהה 
 )4(מאד 

רצוי שממשקי 
, ההכנה לנטיעה

הנטיעה 
והטיפול 

שלאחר מכן 
ישמרו ויעודדו 

את הצומח 
הטבעי 
 שבמקום

כרם זיתים  32
 נטוש

תשתיות 
 שונות

. ן בפיתחת נחל אדמינמצא במספר יחידות בסביבת קיבוץ אלומות וכ
היחידה . העצים דלילים וביניהם צומח עשבוני שתלוי בלחץ הרעייה

שבנחל אדמי מלווה גם בשיחי אטד אירופי ובמספר עצי שיזף מצוי 
 .והצומח העשבוני בה רודרלי, גדולים

  10-20עצים 
 

 60-80עשבוני 

 
גבוהה 

)3( 

 

 טיפוסים של בתי גידול לחים
שיחייה  33

דלילה שיח 
אברהם 
 מצוי

לח זרימה 
 עונתית

באזור בו עובר הנחל בין , של נחל יבנאל, האכזב, אופייני לחלק העליון
המלווים של שיח אברהם הם עשבוניים עונתיים . שטחים טבעיים

 ).3 או 1ראה טיפוס (המצויים בכל השטח מסביב 

 20שיחים 
 

 80-90עשבוני 

בדרך כלל 
אינו מלווה 

במינים 
נוספים של 

דול לחבית גי

גבוהה 
 )4(מאד 
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' מס
טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

י כיסוי אחוז מאפיינים עיקריים
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

שיחיית  34
שיח 

, אברהם
שיזף השיח 

 וקידה
 שעירה

דלתת 
ערוצים 

באזור 
פיתחת 

נחל אדמי 
תשתית 

בזלת 
וקרקע 
-אלוב

 ליתאי

הוא מתפצל למספר ערוצים , בקעת יבנאלבמוצא נחל אדמי אל 
היוצרים מעין דלתה ובסופו של דבר נחסמים על ידי סוללת עפר 

.  אל נחל יבנאלממשיך הניקוזכותית דרכה ומכוונים אל תעלה מלא
לאורך הערוצים וביניהם , חלקות עתיקותעל הדלתה שרידים של 

שנמצא כאן גם (שיח אברהם מצוי , שיחיה מעורבת של שיזף השיח
ביחידה גם מספר פרטים מרשימים של . וקידה שעירה) בין הערוצים
 .שיזף מצוי

בעיריוני  .ריוני צהוביוע,  שפע של תורמוס ההרים- בצומח העשבוני 
 .זוחידה צפינו רק בי

 5עצים 
 

 30  שיחים
 

 50  עשבוני

מופר בחלקו 
י מרבץ "ע

בקר ורעיית 
 יתר

גבוהה  עיריוני צהוב
 )4(מאד 

. ראוי לטיפוח
כדאי להפחית 
 .לחץ הרעייה

35 
 
 

סבך פטל 
קדוש 

ועבקנה 
 שכיח

 

 -לח  
זרימה 
 עונתית

יעים גם ביחד ומחליפים זה את  שקנה מצוי ועבקנה שכיח מופןמכיוו
עבקנה שכיח , זה כולל הטיפוס את כל האפשרויות של צרוף קנה מצוי

 יותר נוכחות גבוהה יותר םכאשר בבתי הגידול היובשניי, עם פטל
 .לעבקנה

שיחים 
      ומטפסים

30-50 
     םעשבוניי

 רב שנתיים
 30-50 

כמעט ואין 
מקום 

למינים 
 נוספים

גבוהה 
)3( 

 

 קנה סבך 36
מצוי 

 ומלווים

מים , לח
זורמים 

או 
עומדים 

בתשתיות 
 שונות

בפתחים בסבך יש מקום למינים נמוכים יותר , קנה מצוי מין שולט
ואף ) חלקלק. ג ,גומא ארוך(של בית גידול לח כגון מיני גמאים 

טיפוס זה נמצא בחלק . נמוכים מהם כגון כרפס ביצות וגרגר נחלים
 בין )כתעלההמוסדר (ע בו עובר הנחל בקט, המרכזי של נחל יבנאל
נמצא בכתמים בחלק מהערוצים הוא כמו כן . שדות ובחלק מיובליו

הבולט . הקצרים והתלולים במורדות הר פוריה ובאזור מנחמיה
 .הם הוא נחל שלם היורד מעין פוריהבינימ

 רב םעשבוניי
 שנתיים

 50-90 

בפתחים 
בסבך הקנה 

מקום למגוון 
מיני בית 
 גידול לח

גבוהה 
 )4(מאד 

 

סבך פטל  37
קנה  ,קדוש

מצוי ושיזף 
 מצוי

 

 -לח  
תשתיות 
 שונות

במקומות שהסבך . אופייני למעיינות הסמוכים לנחל יבנאל תחתון
ניתן , או גורם מלאכותי אחר,  אם בגלל רעייה או שריפה– נפתח
  .בית גידול לחל  האפייניים גבוהים ונמוכיםמינים  מגוון למצוא

 מוקף אזור הנביעות הסבוך בחגורה רחבה למדי  עיינותבמרבית המ
ינבוט השדה והגה מצויה  , שברק קוצני: של בני שיח) 'עד עשרות מ(

 .ביחסים כמותיים משתנים

 10-30עצים 
 

שיחים 
 ומטפסים

30-60 
 

בפתחים 
בסבך מגוון 

מיני בית 
 גידול לח

גבוהה 
 )4(מאד 
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' מס
טיפוס 
בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
בית גידול

י כיסוי אחוז מאפיינים עיקריים
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 מיוחדים

ערכיות 
הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 
 אחרים

38 
 

 תשיחיי
שיח 

אברהם 
מצוי 

והרדוף 
 צוימ
 

לח זרימה 
רדודה 
איטית 
 וקבועה

לפני , אזור הברך הגדולה של נחל יבנאלטיפוס שהוגדר ביחידה אחת ב
את השיחים מלווים . זרימה קבועה רדודה ומתונה של מים. המעיינות

כרפס , מגוון מינים נמוכים יותר של בית גידול לח כמו נענע משובלת
חלק התחתון ביותר של  יחידת הצומח ב.גרגיר הנחלים ועוד, הביצות

 ולמעשה -ערוץ נחל יבנאל שבתחום הסקר סווגה גם היא לטיפוס זה 
 .עקב נוכחות עצי ערבה, נמצאת במצב ביניים בינו ובין הטיפוס הבא

שיחים 
 ומטפסים

60-80  
 

 םעשבוניי
10-40 

מלווים 
במגוון מינים 
נמוכים יותר 

של בית גידול 
 לח

מירבית 
)5( 

 

39 
 
 
 
 

יער גדות 
בה ער

מחודדת 
 ושיזף מצוי

זרימה 
קבועה 
איטית 
 ורדודה

 נחל יבנאלקניון אפייני לחלק התחתון של 
נענה , עבקנה, קנה ,פטל קדוש: סבך עשיר במיני בית גידול לח

  . הנחליםהרדוף, שנית גדולה, משובלת
הערבות איטיות יחסית , בעת עריכת הסקר מתאושש משריפה גדולה

 . בהתאוששות
נוספים ) מחוץ לתחום הסקר(חלקו שבבקעת כנרות ב, בהמשך הנחל

 .וכן עצי תמר מצוי ואשל גם אקליפטוסים

 30-60עצים 
שיחים 

 ומטפסים
20-30 

עשבוניים רב 
 שנתיים

10-30 

-עצי ערבה 
איכותי 
 ביותר

מירבית 
)5( 

 

 טיפוסים חקלאיים
וא  לרוב חיטה וגידולי מספ)ובפרט בבקעת יבנאל(באזור הסקר   גידולי שדה 40

 .לעיתים ירקות שונים או תירס עם השקייה. בגידול בעל
נמוכה   

)1( 
 

.  חלקות תמריםומספר, שקדים ופרדסים, בבקעת יבנאל לרוב זיתים  מטע 41
, במורדות לכיוון הכנרת לרוב תמרים. במספר מקומות מטעי תאנים

 . פרדסים ואבוקדו, מנגו, זיתים

  
נמוכה 

)1( 

 

נמוכה    . חלק ניכר מהן אינן קבועות.  באזור הסקרמעטות יחסית  חממות 42
)1( 

 

שטחים  43
חקלאיים 
 בתוך יישוב

   לא נעשתה הפרדה בין גידולי שדה ומטע. לרוב פוליגונים קטנים מאד 
נמוכה 

)1( 

 

חקלאות  44
 נטושה

 
פרט לכרם (

זיתים נטוש 
שהוגדר         

טיפוס ב
 )נפרד

קרקעות 
 שונות

במקרים בהם , עיקר במורדות לכיוון הכנרתשטחים כאלה סומנו ב
לשימוש חקלאי עד ) למשל עצים מתנוונים(ישנם סימנים ברורים 

עשבוני "הם הולכים ומתכסים בצומח טבעי שניתן לסווגו כ. לאחרונה
עם כתמי צמרנית " עשבוני מגוון"או לעיתים תערובת של " ירודראל
 .       הסלעים

 .לחזור ולהיות פעיליםבן עשויים כמושטחי חקלאות נטושה 

  

בינונית 
)2( 
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' מס
טיפוס 
 בסקר

שם טיפוס 
הצומח 

 תכסית /

/ תשתית 
 בית גידול

אחוזי כיסוי  מאפיינים עיקריים
מאפיינים של 

שכבות 
 הצומח 

שיקולים 
להערכה 

ומינים 
 חדיםמיו

ערכיות 
 הטיפוס

הערות לממשק 
ונושאים 

 אחרים

בריכה או  45
 מאגר

 . פעיליםקולחין ובריכות חימצון/מאגרי מים 
 

 

  
נמוכה 

)1( 

 

 תכסית נוספים טיפוסי

 /מחצבה 98
 מופר

י "מחצבה נטושה בהר ברניקי ואזורים מופרים ע, מחצבת פוריה 
  או ערימות שונותיישור

נמוכה   
)1( 

 

  בנוי    ומתקני תשתית אזורים בנויים, יישובים  בנוי 99
 

 

 

 טיפוסי הצומחתמונות של כמה מ

 

שיח שהגיע למימדי עץ  בחזית (רוקיםכששיחי השיזף י בקיץ - מימין . ממערב לפוריה עילית, שיחייה דלילה בשלטון שיזף השיח
 בחזית צמחי זקנן שעיר  באביב המוקדם כששיחי השיזף עדיין בשלכת- משמאל  )קטן

נחל יזור  א.בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית/דלילהבתה 
  אביב, )צפונית לאכסניית פוריה( עוש
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, מצוק הר ברניקי. בתת מצוקים דלילה בשלטון מציץ סורי
 תחילת הקיץ

יער , מפנה דרומי בנחל חמת. יער מעורב דליל עם עשבוני מגוון
 אביב, שוויץ

ברקע . אברהם מצוי-פרט מתוך שיחייה דלילה בשלטון שיח
 סתיו,  נחל יבנאל עליון.צומח עשבוני מגוון

, יער מנחמיה. יער אורנים בצפיפות בינונית עם עשבוני מגוון
 חורף

יער גדות בשלטון ערבה מחודדת ושיזף מצוי בערוץ נחל יבנאל 
ה מצוי ושיזף קנ, מימין לערוץ סבך פטל קדוש). נראה אפור(

 קיץ. מצוי באזור עין פטל

בקדמה ומימין יער דליל בשלטון שיטה מחטנית משמאל יער 
 חורף, יער שוויץ. צפיפות בינונית בשלטון טטרקליניסב
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                     :     מפתח לתוויות במפות טיפוסי הצומח

  

עקב הקושי להבחין בין מספר רב של טיפוסים (שלכל אחד סימול שונה) באותה מפה, נעשו במפה מספר 

  הכללות.

  

מופיעים כולם בצבע אדום, כאשר תווית האותיות מראה לאיזה  טיפוסים שונים הקשורים למצוקים

  טיפוס שייכת יחידת הצומח, לפי המפתח הבא:

  

  מציץ סורי ומלווים(דלילה)  יםה מצוקבתמס = 

   מצוק –רותם המדבר ומלווים (דלילה) שיחיית רמ = 

  מצוק –שיזף מצוי  שעיר עם   עשבוני עם מעוצים זיפנוצה מחוספסת וזקנןזמ = 

        שיחיית מצוקים שרביטן מצוישר = 

  

רובים באותו הסימול. מופיעים לעיתים שני טיפוסים ק טיפוסי יערות נטועיםביחידות צומח בהן ישנם 

לאבחנה במקרים אלה ולהקלת הזיהוי בטיפוסים המיוערים בכלל, מופיעה תווית של אות אנגלית, 

המציינת את שם העץ העיקרי או את שם הצירוף בטיפוס הנמצא ביחידה. זאת לפי המפתח 

  האסוציאטיבי הבא:

  

  טיפוס היער   תווית

A  פרוזופיסשיטים/יער מעורב  

Ak  שיטה כחלחלהוח יער פת 

As (בצפיפויות שונות) שיטה מחטנית  יער Acacia sclerosperma 

B   עם עשבוני מגווןדליל  ברושיםיער  

C   מצוי עם בתה דלילה סירה קוצנית חרוביער פתוח

E    בצפיפות נמוכה לרוב (לעיתים בינונית) עם עשבוני מגווןאקליפטוס יער 

Er   אלירודרועשבוני  אקליפטוסיער

Et    אקליפטוס טורוודיער צפוף

Is   (צפיפות נוכחית דלילה) עצי א"ייער צעיר מעורב אקליפטוס ו 

L    אטלנטית בצפיפות בינונית אלהיער

M    נטוע  על בתת סירה קוצנית, שיחיית שיזף השיח או פסיפס של שניהם דליליער  

Mm    ועשבוני מחטני מעורביער

Mr    עם עשבוני מגוון ורחבי עליםמחטניים יער מעורב

P    בצפיפות בינונית ועשבוני מגוון   אורניםיער  

Pr   /פרוזופיסיער מעורב שיטים

T    בצפיפויות שונות טטרקליניסיער  

Z    נטוש                                                                    זיתיםכרם 
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                         מיני צומח אדומים ונדירים באזור הסקר ואתרים בוטניים

  המידע לגבי מינים נדירים ואדומים של צמחים נאסף ממספר מקורות:

 אטלס ושכבת המינים הנדירים של רת"ם ורט"ג  

  שכבת המינים האדומים של רת"ם ורט"ג  

 רישומים מהסקר הנוכחי  

  

הצומח בסקר הנוכחי נועדו למטרות איפיון יחידות הצומח ולא איפשרו חיפוש יש לציין שמיפוי ורישום 

שיטתי של מינים נדירים. עם זאת נרשמו כמובן מינים נדירים שנצפו במהלך ביצוע תרשימי הצומח 

המפורטים (למשל בוצין הגליל שנצפה בכמה יחידות צומח בשמורת נחל יבנאל), או שנראו בתצפיות 

  הגלגל שנצפה ביער מנחמיה במהלך סקר הזוחלים).  מקריות (למשל שום

מהסתכלות על תכונות המינים האדומים שנצפו באזור הסקר (ר' בסעיף הבא), ניכר שחלקם הגדול הם 

  צמחים של שולי שדות ושדות בור, שבית גידולם הצטמצם עקב מעבר לשיטות עיבוד אינטנסיביות. 

ומים והנדירים מהמקורות השונים שהוזכרו. חשוב  הטבלה שבהמשך כוללת את רשימת המינים האד

לציין שבכמה מהמינים מדובר על תצפיות ישנות מאד, ובחלק מהמקרים סביר שהמין כבר אינו נוכח 

  באזור. 

איתורים (ברובם מקורבים) של מיקומי המינים האדומים והנדירים. בחלק  םבמפה שלאחר מכן מופיעי

וניים מתקבל שהנקודה "נופלת" על אזור בנוי. הדבר עשוי לנבוע מהנקודות שהתקבלו מהמקורות החיצ

  מתצפית ישנה שבה נרשם מיקום האוסף ולא מיקום המציאה, או מטעות ברישום הנ.צ.

  

  פירוט לגבי המינים האדומים 

(משפחת עדשת המים), תצפית מהסקר הנוכחי, מעין כוש: צמח צף זעיר. נבדל  שורשים-אגמית רבת

עלה (נצר הצמח, הכולל את כל חלקיו ונראה כעלה) - המים, בכך שמהגוף-ה יותר, עדשתמקרובתו הנפוצ

יוצאים כמה שורשים, ולא רק אחד כפי שבעדשת המים. הריבוי לרוב וגטטיבי. האגמית ידועה מכמה 

) היתה ידועה גם ממספר נקודות בשרון. יכולה 1957אתרים בגולן, בקעת כנרות ועמק החולה. בעבר (עד 

   שט בקלות אך גם להיעלם בקלות והופעתה לעיתים אפיזודית. נצפתה בעין כוש.להתפ

שנתי זקוף בעל פרח -(משפחת הציפורניים), תצפית ממאגר רת"ם/רט"ג: עשבוני חד אגרוסטמת השדות

מרשים. היתה בעבר צמח נפוץ ועשב רע של שדות תבואה ושוליהם באזורים נרחבים בצפון הארץ. 

של הדברה והפרדת זרעים הביאו למעשה להעלמותה המוחלטת מכל האזורים  יישום שיטות חדשות

היא לא נצפתה בבתי גידול אלה. כיום ידועה  20-' של המאה ה70-בהם היתה ידועה בעבר. מאז שנות ה

  אוכלוסיה אחת הנמצאת דווקא בבית גידול טבעי, בהרים אביטל ובנטל בגולן.

שנתי הנמצא בשדות בור ושדות -ממאגר רת"ם/רט"ג: עשב רב (משפחת הזיפניים), תצפית אלקנת הגליל

חקלאיים בעיבוד שאינו אינטנסיבי, באדמות כבדות ועמוקות ולעיתים אבניות במקצת. המין אנדמי 

לישראל ולאחד מחבלי ירדן. דומה וקרובה למין אלקנה מזרחית, הנמצא בהרי דרום סיני ובחרמון 

במזרח הגליל התחתון, הגלבוע ומדבר שומרון ועמק  הגבוה. תפוצתה הצטמצמה למספר אתרים

יזרעאל. רוב האוכלוסיות אינן נמצאות באזורים מוגנים וההמלצה (בספר האדום) לשימור המין היא 

  לדאוג לחלקות ייעודיות בהן הוא יוכל לגדול ללא הפרעה.

-: עשבוני חד או דו(משפחת הלועניתיים), תצפיות מהסקר הנוכחי וגם ממאגר רת"ם/רט"ג בוצין הגליל

מטר. מתייחד בגבהו הרב, בפרחיו  1.3-1.8שנתי עם שושנת עלים גדולה בבסיס וגבעול המגיע לגובה 
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מאי). התפרחת דמוית מנורה. - הגדולים ובמועד פריחתו המוקדם יחסית לשאר מיני הבוצין ( אפריל

תון שם הוא ידוע מעשרות נמצא בכמה מגלילות הצומח של צפון הארץ. פרט לעמק יזרעאל והגליל התח

שולי מקווי מים,  -אתרים, הרי שבשאר הגלילות הוא נדיר ביותר. בית גידולו במקומות לחים יחסית 

ערוצים, תעלות וצדי כבישים. בית גידול זה פגיע לרוב באזורים שאינם מוגנים. בסקר הנוכחי הוא 

אתר אחרון זה עלול אלומות.  - בנאל נרשם במספר נקודות בשמורת נחל יבנאל וכן באתר בצידי כביש י

. נרשם בעבר באזור הסקר להיפגע בגלל פיתוח ומומלץ לידע את הגורמים השונים באזור לגבי חשיבותו

  בצפון בקעת יבנאל ובסמוך למנחמיה. 

(משפחת החיעדיים), תצפית ממאגר רת"ם/רט"ג: צמח חד שנתי,  זליה מחומשת (לשעבר שלשי מחומש)

ל פרחים קטנים ומקובצים. מזכיר מעט בצורתו את רגלת הגינה. הצמח מופיע בפלורה בשרני ושרוע. בע

וייתכן שנכחד מישראל. בית גידולו  1986גלילות צומח, אך בפועל לא נאסף בארץ מאז  6- פלשתינה מ

בשדות חול בשולי שדות באזורים חמים. ייתכן שהאוכלוסיות שהיו נפגעו עקב חקלאות אינטנסיבית 

. התצפית מתחום הסקר היא מאזור המושבה כנרת. תצפית קרובה נוספת היא מאשדות וריסוסים

יעקב. ייתכן שאוכלוסייה הידועה מנווה המדבר צאפי שבירדן, תוכל לשמש מקור לחידוש אוכלוסיות 

  בארץ. 

ס"מ. העלים  40-60(משפחת השושניים), תצפית ממאגר רת"ם/רט"ג: גיאופיט שגבהו  זמזומית ורבורג

 25-70גבעולים הנושאים אשכול זקוף והכוללים  1-2ים ומרוכזים בשושנת בבסיס הצמח. התפרחת רחב

פרחים. המין דומה לזמזומית הארוכה (מורפולוגית, וכן בבית הגידול ובתפוצה) וכן לזמזומית אייג. 

נמצא בכמה מקומות בארץ נמצאו צורות מעבר בין המינים הללו. המין אנדמי לישראל אם כי ייתכן ש

לאחרונה גם בסיני. בית גידולו אדמה כבדה בעמקים, לרוב בשדות חקלאיים. ידוע בישראל משבע 

גלילות צומח, ביניהן הגליל התחתון. עם זאת תפוצתו הולכת ומתמעטת, בית גידולו פגיע ואין אתרים 

אל ואינה שלו בשטחים מוגנים. התצפית משכבת המינים האדומים ומאזור הסקר היא מצפון בקעת יבנ

  מוזכרת בספר האדום. אוכלוסיה ידועה סמוכה נמצאת בשדה אילן.

שנתי זוחל, בעל קנה שורש -(משפחת הדגניים), תצפית ממאגר רת"ם/רט"ג: עשב רבחתול זוחלת -כף

וגטטיבית. יוצר לעיתים משטחים צפופים. בית גידולו בביצות  הושלוחות מסועפות המשמשות לרביי

ובשוליים מלוחים של נחלים. עליו מפרישים מלח דרך בלוטות מיוחדות. דומה  מלחה המוצפות לעיתים

חתול שרועה (גם היא מין אדום) אך נבדל ממנו בעיקר בצורת התפרחת. כמו כן נוטה -לבן סוגו כף

חתול שרועה. שני המינים נמצאים בעיקר -להימצא בבתי גידול יובשניים ומלוחים יותר מאשר כף

קיומם בסיכון עקב צמצום השטחים המתאימים לגידולם בעקבות שאיבת מי  לאורך הבקע, והמשך

  תהום או הסבה לעיבוד חקלאי. התצפית מאזור הסקר היא תצפית ישנה מאזור המושבה כנרת.

מ').  2שנתי גבוה (עד -(משפחת הלועניתיים), תצפיות ממאגר רת"ם/רט"ג: עשב רבלוענית גדולת עלים 

ס"מ (ומכאן שמו).  20עד  –ידול לחים ובעל עלים תחתונים גדולים במיוחד מין לוענית הקשור לבתי ג

חום. נמצא בגדות -מתייחד משאר מיני הלוענית בעלים תמימים, לא מפורצים. צבע פרחיו שלו צהוב

נחלים בגליל, בגולן ובחרמון ולאורך הבקע עד ים המלח. חלק מבתי גידולו נמצאים בסכנת ייבוש ולכן 

ממזרח  - המינים האדומים. התצפיות המופיעות במפה הן מעט מחוץ לתחום הסקר  נכלל ברשימת 

  לאלומות וממערב ליבנאל.

שנתי. מתייחד -שנתי או רב-(משפחת הלועניתיים), תצפית ממאגר רת"ם/רט"ג: עשבוני דו לוענית יריחו

פורח בצבע ארגמן בין מיני הלוענית הגבוהים והזקופים בעליו הגזורים לאונות דקות וכן בפריחתו (

כהה) ובית גידולו. הוא נמצא באזורים טבעיים של צומח עשבוני או בתות בני שיח וכן בשדות בור, אוהב 

אדמות כבדות. תפוצתו ברוב החלקים הפנימיים של צפון הארץ ובנגב הצפוני אך הוא נדיר. רוב 
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. התצפית לגביו מאזור האתרים נמצאים בגליל התחתון (ובפרט בבקעת בית נטופה) ובעמק יזרעאל

  אנדמי (נמצא רק בארץ ישראל ובסוריה).-מצפון בקעת יבנאל. המין הינו תת 1992- הסקר היא מ

בין מיני הפרע  ישנתי. ייחוד-(משפחת הפרעיים), תצפית ממאגר רת"ם/רט"ג:  עשבוני רב פרע מחודד

גולן באזור מקורות הירדן, צלעות. נמצא רק בחלקים של הגליל וה 4אחרים בארץ בגבעולו שהינו בעל 

בבתי גידול לחים. נדיר מאד. ייתכן שהתצפית לגביו מאזור הסקר (נקודה הנופלת במושבה יבנאל, 

  ) היא שגויה. 1965מלפני 

בקרב מיני השום  ת(משפחת השושניים), תצפית מהסקר הנוכחי: גיאופיט שתפרחתו ייחודי שום הגלגל

: עוקצי הפרחים שונים מאד בארכם זה מזה ויוצרים בהיקפם הנמצאים בארץ. נמנה עם "צמחי הגלגל"

ס"מ. הגבעול והתפרחת מתקשים בהתייבשם, ניתקים מצוואר  40-מעין כדור, שקוטרו עשוי להגיע ל

השורש ומתגלגלים כיחידה אחת תוך כדי פיזור הזרעים. גדל בקרקעות כבדות ברוב גלילות הצומח של 

תצפית מהסקר הנוכחי היא מיער מנחמיה, באיזור של יער נטוע דליל הארץ, עד צפון הנגב, אך נדיר. ה

שבו אורנים וברושים. תצפיות משכבות רת"ם ורט"ג מקרבת האיזור הן מצפון לטבריה וכן מאזורים 

  מישוריים בגליל התחתון המזרחי.

  

  אתרים בוטניים

ינים הנדירים. תמונות של אתרים אלה, בעלי עניין בוטני, מופיעים גם הם במפה בהמשך, ביחד עם המ

  .75חלקם נמצאות בעמוד 

  שם האתר במפה  תיאור

. במצוקון עץ אלון תבור בודד. אחד משניים בתחום הסקר

  בנחל יבנאל העליון

  אלון תבור צפוני

  פריחת תורמוס ההרים  מובלעת לא מעובדת עם פריחת תורמוס מרשימה

רה אתר יחיד בו נצפה עיריוני צהוב בסקר. נמצא בשמו

  בפיתחת נחל אדמי

  פריחת תורמוס ההרים ועיריוני צהוב

  1פריחת גביעונית הלבנון   מספר פרטים של גביעונית בשולי יער בקרבת נווה עובד

. סמוך לדרך עץ אלון תבור בודד. אחד משניים בתחום הסקר

רבים, עץ זה הינו מקור  ל פימנחמיה. ע -הנופית יבנאל 

 יההשראה לסמלה של חטיבת גולנ

 דרומי אלון תבור

 עלים-ריכוז שקד קטן עלים על מצוק בנחל יעלה-קבוצת עצי שקד קטן
. נקראת בערבית חורשת עצי שיזף מצוי גדולים ועתיקים

השם בעברית על שם יעל  .כלב (חורשת הכלב)- סג'רת אל

(בעבר הוצע לזהות את האתר הארכיאולוגי  אשת חבר הקיני

מקום מושבם של יעל הסמוך לחורשה כאלון בצעננים, 

 יין הסמוך מוזכריםמעוהארכיאולוגי האתר ה וחבר).

לת האתרים בפרק הקודם. המקום הוא שמורת טבע בבט

  מוכרזת קטנה.

 חורשת יעלה

 שטח עם סלעים גדולים ממחצבה ישנה ועליו צמחי זלזלת

 ושפנים רבים הקנוקנות
 בולדרים עם זלזלת

ך הנופית בתוך יער ריכוז של גביעוניות רבות בסמוך לדר

  מנחמיה ביער אורנים

  2פריחת גביעונית הלבנון 
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  שבעמוד הבאהסברים לטבלת המינים הנדירים

, וכן לתכונות המינים ברשימת כל המינים מהסקר(ו  לתכונות המינים השונים ברשימה זמקורות המידע
    :הם) הנמצאת בסוף החוברת

 ישראל-ארץ של הבר צמחי רשימת: מתוך גרים ומינים האנדמיות, השכיחות עמודת .1
 .1999, ושמידע הלר, פליטמן, פרגמן, וסביבותיה

 שמידע, בישראל הכחדה בסכנת צמחים, האדום הספר: מתוך האדום המספר עמודת .2
 .ספיר-ופרגמן פולק, שמידע, 2011', ב כרך, 2007' א כרך , פולקו

 .2005, והגנים הטבע רשות, מוגנים טבע ערכי רשימת פי על – מוגן עמודת .3
 
 
 

 :מקרא לנדירות

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 

 

 :לאנדמיות מקרא

EI לישראל אנדמי 

EL ולבנון לישראל אנדמי 

EP וירדן לישראל אנדמי 

ES ולבנון סוריה, לישראל אנדמי 

ET וטורקיה לישראל אנדמי 

EY וקפריסין לישראל אנדמי 

 
 

. לתפוצתו ולבית גידולו, צמחי שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות ה"מחושב ע: המספר האדום

מינים הנחשבים לאדומים הם אלה שערך . את פירוט החישוב לכל מין ניתן למצוא בספר האדום

 .3-המספר האדום שלהם גדול מ

 

  :גרים למינים מקרא

IU גר מאוסטרליה 

IM גר מאמריקה 

IO אסיה-גר מאירו 

IT גר מאפריקה 

I גר 
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  תצפיות ממקורות חיצוניים ומהסקר הנוכחי-מינים נדירים באזור הסקר 

 אנדמיות נדירות צורת חיים שם הצמח
מספר 
 אדום

 הערות *ות/מקור

  נ"ס RR  3.2 צמח מים צף שורשים-אגמית רבת

 א"ש O  4.7 שנתי-חד אגרוסטמת השדות
סביר שנעלם , תצפית ישנה

 מהאזור

  א"ש RR EI 4.2 שנתי-עשבוני רב אלקנת הגליל

  נ"ש+נ"ס   R שנתי-חד חביתאספסת ה

  נ"ש   R שנתי-חד שנתית-ארכובית חד

  א"ש+נ"ס RP ET 3.7 שנתי-עשבוני רב בוצין הגליל

נ"ש   R שנתי-חד שיבולית-ברומית קצרת   

נ"ש   R שנתי-חד גד השדה   

נ"ש   RP שנתי-עשבוני רב גומא כדורי  הנקודה ביבנאל, תצפית ישנה 

  א"ש  RR 3.2 שנתי-חד געדה קוצנית

  נ"ס   R שנתי-חד דבקה משולשת

נ"ס  R ET שנתי-עשבוני רב דורבנית התבור   

נ"ס   R שנתי-עשבוני רב דרדר גלדני   

א"ש RR  5.3 שנתי-עשבוני רב זליה מחומשת  הנקודה במושבה כנרת 

א"ש R EI 4.7 גיאופיט זמזומית ורבורג   

נ"ס  R EP שנתי-עשבוני רב חוטמית הגליל   

נ"ס   RP שנתי-עשבוני רב חוטמית מאוצבעת   

   RR שנתי-עשבוני רב חומעת הפקעת
נ"ש  אגם -מעט מחוץ לגבול הסקר 

 עונתי קטן ליד קרני חיטין 

נ"ש   RR שנתי-חד חסה שיכנית  מעט מחוץ לתחום הסקר 

 הנקודה במושבה כנרת א"ש RR  3.2 שנתי-עשבוני רב חתול זוחלת-כף

  נ"ש RP  3.2 שנתי-עשבוני רב םעלי-לוענית גדולת

  א"ש RP ES 4.2 שנתי-דו לוענית יריחו

נ"ס   RR שנתי-עשבוני רב סיסנית הביצות   

נ"ס   R שנתי-עשבוני רב עליעב חלוד   

עפעפית הקנוקנות 
 נ"ש   R שנתי-חד )קיקסיית הקנוקנות(

 

עלים -עפעפית עגולת
   R שנתי-חד )עלים-קיקסיה עגולת(

נ"ס   

נ"ס   R שנתי-חד פרחים-ז דקערב   

נ"ס   RP שנתי-חד ערבז סוככני   

נ"ס   R שנתי-חד פעמונית משוננת   

 א"ש RR  5.3 שיח-בן פרע מחודד

. הנקודה ביבנאל, תצפית ישנה
גם אם התצפית . נדיר ביותר

 נכונה סביר שנעלם מהאזור 

 נ"ש   RR שיח-בן ציפורנית גדולה
, הנקודה ביבנאל? תצפית ישנה

 יש להניח שממורדות סירין

צנון (צנון משתלשל 
 נ"ס   R שנתי-חד )משולשל

 

 מעט מחוץ לתחום הסקר נ"ש   RP  קרקש צהוב

נ"ס  R EP שנתי-חד רכפה גדולה   

נ"ס   RP שנתי-חד .מ.רפרף ב   

נ"ס R  3.2 גיאופיט שום הגלגל   

נ"ס   R שנתי-עשבוני רב שושנתית מסורטטת   

 נ"ש   R שנתי-חד ייםשחליים דוקרנ
 אגם -מעט מחוץ לגבול הסקר

 עונתי קטן ליד קרני חיטין

  נ"ס   RR שנתי-חד מלען פעוט-תלת

 נ"ש   R  תלתן רפה
 אגם -מעט מחוץ לגבול הסקר

 עונתי קטן ליד קרני חיטין
 

    שכבת המינים הנדירים–נ "ש,  שכבת המינים האדומים–א "ש, סקר נוכחי= נ "ס: המקורות  *
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  פ טיפוסי צומח שונים"חיים ע-סקר השוואתי של מחלקות הזוחלים והדו
  

  יהל פורת: ניתוח תוצאות, כתיבה וצילומים, סקר, ניתוח שטח

  איתן רומם: סקר, ניתוח שטח

  צבי-גלעד בן: עזרה בסקר

  

  לערכיות אקולוגית של שטחים פתוחים חיים כאינדיקטורים-ודוזוחלים : רקע
  

מערכות  כמדד לאיכותן שלחיים -בשנים האחרונות גוברת ההכרה בחשיבותם של זוחלים ודו

יונקים , פרוקי רגלייםם של  הן כטורפי, תפקיד מרכזי במארג המזון היות והם ממלאים, אקולוגיות

יש לזוחלים , כבעלי חיים אקטותרמיים. ונקים גדולים וציפוריםוהן כטרף של י ,קטנים וזוחלים אחרים

והם מגלים העדפות לנישות שונות ל בעל מורכבות מבנית גבוהה יחסית חיים דרישות לבית גידו- דולו

בני קבוצות אלו הם בעלי תחום מחיה , כחולייתנים קטנים. בהתאם לשעות היממה ועונות השנה

גורמים מהווים יתרון בסקר השוואתי . ת גבוהה בשטח באופן יחסימספר מינים גבוה ונצפו, מצומצם

  .של מגוון מינים כתלות באופיים השונה של שטחים פתוחים סמוכים זה לזה

  

    שיטות הסקר

  סוואנת (מוגדרים  שלושה טיפוסי צומחאיתור מקדים של שלוש יחידות שטח הכוללות כל אחת

 . בסמוך זה לזה), ר נטע אדם צפוףיע, יער נטע אדם דליל, עשבוניים ושיזפים

 למעט אופי (על בסיס דמיון מירבי בתנאים , בחירת חלקות דיגום בכל אחת מיחידות השטח

 ).טיפוס הצומח

  איתור יחידות שטח וחלקות דיגום נוספות לצורך הרחבת הסקר ההשוואתי בין יערות דלילים

בתי גידול , טבעי באזור חקלאי בדיקת שטחי צומחכמו גם ), הנבדלים בסוג העץ השליט בהם(

 .לחים ושמורת טבע מוצעת גדולה בתחום הסקר

  במהלכה נבדקים גם מחסות אפשריים , מטר בכל תא שטח 500סריקה רגלית ותצפית לאורך

 ').גללים וכו, נשלים(ח וסימניהם "להימצאות בע') שלוליות מים וכו, קליפות עץ, סלעים: כגון(

 גיל ומידע התנהגותי, זוויג, פת נקודת הציוןרישום מין בעל החיים בתוס . 

  
 יחידות השטח הנסקרות

  

 מכלול יער שוויץ

סוואנה  של  עשבוניים  : וכלל שלוש חלקות סמוכות של טיפוסי צומח שונים  16/5/2011-ב נסקר

ושיזפים
1

יער דליל, מחוץ לשטח היער 
2

של אקליפטוס המקור עם כיסוי צפוף של צומח עשבוני  ויער 

וףצפ
2
  .של אקליפטוס טורקווטה ללא כיסוי צומח עשבוני 

  

המונח "סוואנת עשבוניים ושיזפים" המופיע בסקר הזוחלים מקביל לטיפוס   1
הצומח של "שיחייה דלילה בשלטון שיזף השיח ועשבוני מגון" או "עשבוני מגוון עם 

 מעוצים פזורים".
  ויער צפוף המוזכרים כאן הינם בעצם תצורות צומח.יער דליל   2
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 מכלול יער מנחמיה

סוואנה של עשבוניים : וכלל ארבע חלקות סמוכות של טיפוסי צומח שונים  17/5/2011- ב נסקר

יער דליל , בתת סירה קוצנית בשטח שמורת מצפה אלות הסמוכה ליער, ושיזפים מחוץ לשטח היער

ם עם כיסוי - של אורן ירושלים וברוש מצוי עם כיסוי דליל של צומח עשבוני ויער צפוף של אורן י

  .דליל של צומח עשבוני
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יער צפוף של אורן ירושלים   :3' תמונה מס
  כיסוי של צומח עשבוני דליל), מיהיער מנח(

יער דליל של אקליפטוס  : 1' תמונה מס
 כיסוי צומח עשבוני צפוף), יער שוויץ(המקור 

יער צפוף של אקליפטוס טורקווטה  : 2' תמונה מס
  הצומח העשבוני דיכוי של  .)יער שוויץ(

סוואנת עשבוניים ושיזפים על רקע   :4' תמונה מס
  )מזרח-יער פוריה(יער אקליפטוס צפוף ודליל 
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 מזרח- מכלול יער פוריה

סוואנה של עשבוניים : וכלל שלוש חלקות סמוכות של טיפוסי צומח שונים  18/5/2011-ב נסקר

דליל של אקליפטוס המקור ושיטים אוסטרליות עם כיסוי צפוף של יער , ושיזפים מחוץ לשטח היער

שיטים ), ללא כיסוי צומח עשבוני(ויער צפוף עם חלקות של אקליפטוס טורקווטה , צומח עשבוני

  ).כיסוי בינוני של צומח עשבוני(חרובים ואלות ), כיסוי צומח עשבוני דליל(אוסטרליות 

  

  

 מכלול בקעת יבנאל ושוליה .א

וכלל שתי חלקות סמוכות של טיפוסי צומח שונים בחלקה  23+29/5/2011יכים בתאר נסקר

שיזפים ושיח אברהם וצומח גדות , סוואנה של עשבוניים(התחתון והמזרחי של שמורת נחל אדמי 

חלקת סוואנה של עשבוניים ושיזפים בחלקו העליון והצפוני של נחל ), נחל לאורך הערוץ הזורם

סוואנת עשבוניים ושיזפים (ושתי חלקות בסמוך לישוב נווה עובד ), ייםבתוך שטחים חקלא(יבנאל 

). בין הישוב לשטחים חקלאיים ויער אקליפטוס המקור דליל עם כיסוי צפוף של צומח עשבוני

מכלאת בקר סמוכה בפתח (חלקת הסוואנה בשמורת נחל אדמי נמצאה תחת לחץ רעיה מאסיבי 

  .ן לא הוכנסו נתוניה לניתוח ההשוואתישיצר הפרעה ניכרת בשטח ועל כ) הערוץ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ה כבדהשטח תחת רעי, אדמיפיתחת שמורת נחל  :5 'תמונה מס
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 מכלול שמורת נחל יבנאל .ב

סוואנה של עשבוניים ושיזפים על : וכלל שלוש חלקות מקבילות לאורך הערוץ 30/5/2011-ב נסקר

ית מעיינות וגדות נחל זורם סביב לעין כוש והערוץ צמחי, המדרון במפנה הדרומי של פיתחת הערוץ

  . סוואנת עשבוניים ושיזפים על המדרון במפנה הצפוני של פיתחת הערוץ, הזורם של הנחל

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  סוואנת עשבוניים ושיזפים ,פיתחת שמורת נחל יבנאל :6 'תמונה מס

  

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  וץ נחל יבנאל התחתוןצומח גדות נחל לאורך ער :7 'תמונה מס
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חרובים ואלות , שיטים אוסטרליות, נסקרה חלקת יער דליל של טטרקליניס 23/5/2011- ב, בנוסף

עברה (ושתי חלקות יער דליל של שיזף מצוי באזור טבריה , באזור ביתניה) כיסוי עשבוני צפוף(מסטיק 

הניכרות שנמצאו בשתי החלקות בשל ההפרעות ). תחת רעיה כבדה, צומח עשבוני דליל(וברניקי ) שרפה

  .לא הוכנסו נתוניהם לניתוח ההשוואתי, האחרונות

  
  

  תוצאות
  

הכוללות תצפיות ישירות בפרטים חיים בגילאים ובשלבי , חיים-תצפיות בזוחלים ודו 217תועדו כ "סה

  .איסוף נשלים וגללים וזיהויים במידת האפשר'), בוגרים וכו, ראשנים, ביצים(גלגול שונים 

שמונה : לטאות, מין אחד: צבים(המשתייכות לארבע סדרות , מינים מעשר משפחות שונות 19הו זו

מרבית המינים מאפיינים דגם תפוצה ).  שני מינים: חיים חסרי זנב- דו, שמונה מינים: נחשים, מינים

ץ בכל מין אחד נפו). עם המשך תפוצה צפונה ולעיתים אף מזרחה, האזור הים תיכוני של ישראל(צפוני 

- מין נוסף הינו בעל תפוצה סהרו, שממית בתים): עם תפוצה רחבה גם מחוץ לישראל(רחבי ישראל 

נחושית נחשונית ונחשיל חד : ושני מינים הינם אנדמיים ונמצאים בעיקר בצפון הארץ, נימון דק: ערבית

  .ראש

) מספר חזרות לא זההמאמץ דיגום לא אחיד לחלוטין ו(יש להדגיש כי סקר זה לא נבנה כניסוי מדעי 

  .ולכן התוצאות המוצגות בהמשך הינן לצורך התרשמות ממגמות בולטות בלבד

בין אם , מעל לשישים אחוזים מהפרטים שנצפו בסקר אותרו בשטחי סוואנת עשבוניים ושיזפים 

כעשרים ושניים אחוז מהתצפיות נרשמו בשטחי יער . או בשטחים שאינם מוגנים, בשטחי שמורת טבע

ראה (י שטחי יער צפוף "כעשרה אחוז בצומח גדות נחל ומעיינות וחמישה אחוז בלבד נתרמו ע, דליל

והוא , בשטחי סוואנת עשבוניים ושיזפים ובשטחי יערות דלילים נמצא מספר מינים דומה). 1' טבלה מס

חי מספר מינים נמוך בצורה משמעותית נמצא בשט. הגבוה ביותר שנמצא בקרב טיפוסי הצומח השונים

אולם שני טיפוסי צומח אלו נדגמו במספר (צומח גדות נחל ומעיינות ועוד פחות מכך בשטחי יער צפופים 

בשטחי צומח גדות נחל ומעיינות נמצאו בסקר זה כל ארבע סדרות הזוחלים , יחד עם זאת). חזרות נמוך

רק לטאות ונחשים בעוד שבשאר טיפוסי הצומח נמצאו ), חיים חסרי זנב-כולל צבים ודו(חיים - והדו

  ).1' ראה תרשים מס(

  

  : הערות

  לחלקות ) שמורת טבע מצפה אלות(בניתוח התוצאות צורפה חלקת בתת סירה קוצנית אחת

שני טיפוסי צומח אלו מאופיינים באחוז כיסוי גבוה של צומח . סוואנת העשבוניים והשיזפים

מצא בהם היה דומה ועל כן בהתאם הרכב מיני הזוחלים שנ, נמוך ומיעוט צומח מעוצה גבוה

  .צורפו התוצאות יחדיו

  מציין פרטים שנמצאו במרחק של מטרים ספורים משולי ,  1' בטבלה מס(*) סימון הכוכבית

  .ועל כן למעשה לא ניתן לשייכם בוודאות לטיפוס הצומח בו נמצאו, החלקה

 פר החלקות המספרים בסוגריים בעמודת שם טיפוס הצומח מציינים את מס,  1' בטבלה מס

 .שנדגמו

 



 

 

133

  רשימת תצפיות כללית :1' מס טבלה

 
שם 
 שם מדעי עברי

  
כ"סה  טיפוס צומח מוכלל

  

סוואנת 
עשבוניים 
ושיזפים 

)9(  

יער נטע 
  אדם דליל

 )7( 

יער נטע 
 אדם צפוף

)3( 

צומח גדות 
נחל 

 ומעיינות
)2( 

 

צב 
 ביצות

Mauremis 
caspica 

   4  

שממית 
 בתים 

Hemidactylus 
turcicus 

2 3  2  

מניפנית 
 גלילית

Ptyodactylus 
puiseuxi 

59 12 2*   

חרדון 
  Laudakia stellio 28 12 3* 6 מצוי

חומט 
 גמד

Ablepharus 
rueppellii 

1 2 3   

חומט 
    Mabuya vittata 4 6 פסים

נחושית 
 עינונית

Chalcides 
ocellatus 

16     

נחושית 
 נחשונית

Chalcides 
guentheri 

7 5    

חומט 
    Scincidae spp.  2 1 ז"בלמ

קמטן 
 החורש

Ophisaurus 
apodus  

  1*   

נחשיל 
 חד ראש

Typhlops 
simoni 

3     

 Leptotyphlops נימון דק
macrorhynchus

1     

זעמן 
 שחור

Coluber 
jugularis 

4 2 1   

זעמן 
 זיתני

Coluber 
rubriceps 

3 1    

שלוון 
טלוא 
ראש

Eirenis rothi 3 3    

תלום 
קשקשים  

מצוי

Malpolon 
monspessulanus

1 1    

עין חתול 
 חברבר

Telescopus 
fallax  

 1    

צפע ארץ 
 ישראלי

Vipera 
palestina 

   2  

נחש 
     Ophidia spp. 2 ז"בלמ

זוחל 
  Reptilia spp.   1 1 ז"בלמ

צפרדע 
  Rana levantina    4 הנחלים

אילנית 
  Hyla savignyi    2 מצויה

 
מספר 

 217 21 11 49 136 הפרטים

  
מספר המינים 

  19 6 5 11 13 המזוהים
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  תמונות של כמה ממיני הזוחלים והדוחיים שניצפו בסקר (צילומים: יהל פורת)

נחש עין חתול חברבר שנמצא מתחת לאבן, באזור ברושים 
 דלילים ביער מנחמיה

ראש. שטח שיחייה דלילה סמוך ליער - נחש מהמין שלוון טלוא
  שוויץ

ת נחשונית. נצפתה במספר מקומות באזורים עשבוניים, נחושי
 שיחיות ויערות דלילים (הצילום ממקום אחר)

  ביצי מניפנית גלילית דבוקות לתחתית סלע בזלת

ביצי אילנית מצויה מודבקות על אצות. שלולית מנביעת עין כוש 
  בנחל יבנאל

צב ביצה צעיר בסמוך לשלולית שנוצרה מנביעת עין כוש. נחל 
 יבנאל
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רשימת המינים הנצפים ע"פ טיפוסי צומח

0

2

4

6

8

10

12

14

סוואנת עשבוניים
ושיזפים

יער נטע אדם דליל צמחיית גדות נחל
ומעיינות

יער נטע אדם צפוף

ים
ינ
מ
ה

ר 
ספ
מ

אילנית מצויה -2

צפרדע הנחלים-1

צפע א"י -8

עין חתול חברבר-7

תלום קשקשים מצוי -6

שלוון טלוא ראש-5

זעמן זיתני -4

זעמן שחור-3

נימון דק-2

נחשיל חד ראש-1

נחושית נחשונית-7

נחושית עינונית-6

חומט פסים-5

חומט גמד-4

חרדון מצוי -3

מניפנית גלילית-2

שממית בתים-1

צב ביצה -1

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

7

3

4

5

6

7

1

3

8

3

4

3

n=2

n=3

n=7

n=9

עושר מינים ממוצע לחלקה ע"פ טיפוסי צומח

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

סוואנת עשבוניים
ושיזפים בתוך שמורת

טבע

סוואנת עשבוניים
ושיזפים מחוץ לשמורת

טבע

צמחיית גדות נחל
ומעיינות

יער נטע אדם דליל יער נטע אדם צפוף

ים
ינ
מ

ר 
ש
עו

n=5
n=2

n=5

n=3

n=3

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, צבים: כחול. תפ חלוקה לסדרו"ע, רשימת המינים הנצפים בטיפוסי הצומח השונים :1 'מסתרשים 
  החלקות שנכללו בניתוח' מס: n.  חיים חסרי זנב- דו: ירוק, נחשים: כתום, לטאות: קרם

  

ניתן לראות כי ,  חיים ממוצע לחלקה- בניתוח השוואתי של עושר המינים ושפע הפרטים של זוחלים ודו

עושר והשפע הם בעלי ערכי ה) בתוך שמורות טבע או מחוץ להן(שטחי סוואנת עשבוניים ושיזפים 

בשטחי צומח גדות נחל ומעיינות ויערות דלילים נמצאו ערכים בינוניים ואילו בשטחי , הגבוהים ביותר

שילוב ערכי עושר המינים ושפע ). 2-3' ראה תרשימים מס(יער צפופים נמצאו הערכים הנמוכים ביותר 

ו כמייצג את ערכי מגוון מיני ועל כן ניתן להתייחס לשילוב תוצאות אל, הפרטים מרמז על מגוון המינים

   .במסגרת סקר זה, חיים שנמצאו בטיפוסי צומח אלו-הזוחלים והדו

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  החלקות שנכללו בניתוח' מס: n. פ טיפוסי הצומח"עושר מינים ממוצע לחלקה ע :2 'מסתרשים 
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שפע פרטים ממוצע לחלקה ע"פ טיפוסי צומח

0

5

10

15

20

25

סוואנת עשבוניים
ושיזפים בתוך שמורת

טבע

סוואנת עשבוניים
ושיזפים מחוץ לשמורת

טבע

צמחיית גדות נחל
ומעיינות

יער נטע אדם דליל יער נטע אדם צפוף

ים
ט
פר

ע 
שפ

n=3

n=5

n=2 n=5

n=3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  החלקות שנכללו בניתוח' מס :n. פ טיפוסי הצומח"שפע פרטים ממוצע לחלקה ע :3 'מסתרשים 
  

, ולא רק מערכי מגוון המינים, על מנת להתרשם מהרכב המינים המאפיינים את טיפוסי הצומח השונים

הינם , מינים ברמת רגישות אחת). 1(פ רמות רגישות להפרעות מעשה ידי אדם "מוינו המינים השונים ע

מינים ברמת רגישות . רמת הפרעה גבוהה מינים מלווי אדם מובהקים ומאפיינים גם בתי גידול בעלי

אך נמצאים גם בשטחים שעברו התמרה ושינוי , שתיים הינם מינים אשר מאפיינים בתי גידול טבעיים

מינים ברמת רגישות שלוש הינם מינים '). חקלאות וכו, כגון שטחי גינון בשובים(י אדם "משמעותיים ע

' ראה טבלה מס(להתמרות ושינויים מעשה ידי אדם  המאפיינים באופן מובהק שטחים טבעיים ורגישים

2.(  

  

 רמת רגישות שם מדעי שם עברי

 Hemidactylus turcicus 1 שממית בתים

 Ptyodactylus puiseuxi 1 מניפנית גלילית
 Laudakia stellio 1 חרדון מצוי

 Vipera palaestinae 1 י"צפע א
 Ophisaurus apodus 2 קמטן החורש
 Malpolon monspessulanus 2 ים מצויתלום קשקש

 Rana levantina 2 צפרדע הנחלים
 Mauremys caspica 2 צב ביצות
 Ablepharus rueppellii 2 חומט גמד
 Mabuya vittata 2 חומט פסים

 Chalcides ocellatus 2 נחושית עינונית
 Coluber jugularis 2 זעמן שחור
 Coluber rubriceps 2 זעמן זיתני

 Telescopus fallax 2 עין חתול חברבר
 Hyla savignyi 2 אילנית מצויה

 Chalcides guentheri 3 נחושית נחשונית
 Typhlops simoni 3 נחשיל חד ראש

 Leptotyphlops m. 3 נימון דק
 Eirenis rothi 3 שלוון טלוא ראש

  
  וניםרמת רגישות להפרעות מעשה ידי אדם של המינים הש :2 'מסטבלה 

  
  
כלי : אקולוגית ברמות יששכר-חיים במערכת חקלאית-מגוון מיני הזוחלים והדו). 2011. (י, פורת) 1(

  עבודת מוסמך. א"אוניברסיטת ת.  להערכת ערכיות אקולוגית של שימושי קרקע חקלאיים
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התפלגות המינים לרמות רגישות להפרעות ע"פ טיפוסי צומח
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נמצאו ארבעה , פ טיפוס הצומח"בניתוח השוואתי של התפלגות המינים ברמות הרגישות השונות ע

מינים בעלי רמת רגישות גבוהה להפרעות בשטחי סוואנת עשבוניים ושיזפים ושני מינים בשטחי יער 

בשטחי צומח גדות נחל ומעיינות ויערות צפופים לא נמצאו כלל מינים בעלי רמת רגישות גבוהה . דליל

), Chalcides guentheri(נחושית נחשונית , מין החומט חסר הרגליים). 4' ראה תרשים מס(להפרעות 

זהו מין אנדמי למרכז וצפון ישראל ונחשב "). ספר האדום"פ ה"ע(הינו מין שעתידו מוגדר בסכנה 

מין זה נמצא בשטחי סוואנת עשבוניים ושיזפים , ואכן. לספציאליסט של שטחי בתה ועשב טבעיים

נמצא כלל  ולא) שלושה פרטים בכל אחד מטיפוסי הצומח(ויער דליל ) בתוך שמורות טבע ומחוץ להן(

  .בשטחי יער צפוף ובשטחי צומח גדות נחל ומעיינות

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .פ טיפוסי הצומח"ע, די אדםיעשה מהתפלגות המינים לרמות רגישות להפרעות  :4 'מסתרשים 
n :מינים בעלי רגישות בינונית להפרעות: צהוב. מינים מלווי אדם: קרם. החלקות שנכללו בניתוח' מס .

  .מינים בעלי רגישות גבוהה להפרעות: םאדו
  
  

לא נמצא , פ סוגי העצים השולטים ביערות השונים"בניתוח השוואתי של עושר המינים ושפע הפרטים ע

יער - בהם נמצא תת, נתון זה מתייחס ליערות דלילים. הבדל בין יערות מחטניים לבין יערות אקליפטוס

בעוד שביערות צפופים של , אולם). 5' תרשים מס ראה(ללא תלות בסוג העץ , צפוף של עשבוניים

נמצא המין חומט גמד מספר פעמים כשהוא פעיל , יער עשבוני מפותח- בהם לא נמצא תת, אורנים

לא נמצא ) יער עשבוני- ללא תת(הרי שביערות אקליפטוס צפופים , בשכבת נשר העלים שבקרקעית היער

  .אף מין פעיל ברכיב זה של בית הגידול
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עושר מינים ושפע פרטים ע"פ אופי עץ שליט ביער

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

יער מחטני  יער אקליפטוס
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  .פ אופי העץ השליט ביער"עושר המינים ושפע הפרטים ע :5 'מסתרשים 

n :שפע פרטים: אפור. עושר מינים: לבן. החלקות שנכללו בניתוח' מס.  
  
  

על מנת להתרשם מדפוס המצאות עושר המינים כתלות באופי מכלול השטחים הפתוחים שנסקרו 

' ר(פ מכלולי נוף "תוח של עושר מינים מצטבר בדיגומים השונים ענעשה ני, ומהרכב השטחים שבהם

המייצגים שמורת טבע המכילה ערוץ זורם ומדרונות של , נבחרו ארבעה מכלולים שונים). 6' תרשים מס

יער מנחמיה ויער (שני מכלולי יער ),  שמורת טבע נחל יבנאל(סוואנת עשבוניים ושיזפים במפנים שונים 

ובאחד מהשניים (שטח סוואנת עשבוניים ושיזפים סמוך ליער , יער צפוף, ות יער דלילובהם חלק) שוויץ

נבחר מכלול של , כמו כן). גם שטח סמוך של בתת סירה קוצנית הנמצא בתוך שמורת טבע מצפה אלות

המורכב משטחי סוואנת עשבוניים ושיזפים ושטח יער דליל בין ) בקעת יבנאל(בקעה חקלאית ושוליה 

בשלב . המצוי בתוך שמורת טבע נחל אדמי, וערוץ נחל זורם בשולי הבקעה, שטחים חקלאייםובשולי 

ובשלבים הבאים הוספה תרומתם , השני נבחר בכל מכלול השטח בו נמצא עושר המינים הגבוה ביותר

  .  פ מספר המינים החדשים שנתרמו"ע, של שאר השטחים לרשימת המינים הכללית של המכלול

לאחר מכן במכלול ), מינים 13(מצטבר הגבוה ביותר נמצא במכלול שמורת נחל יבנאל  עושר המינים ה

  .ובמכלולי יער מנחמיה ובקעת הזורעים נמצאו תשעה מינים בלבד) מינים 11(יער שוויץ 

תרמו ) ובתת סירה קוצנית בשמורת טבע מצפה אלות(שטחי סוואנת עשבוניים ושיזפים , בכל המכלולים

  . ביותר של המינים לרשימה הכלליתאת המספר הגבוה 

ארבעה בנחל (שטחי צומח גדות נחל ומעיינות תרמו גם כן מינים חדשים לרשימת המינים של כל מכלול 

ארבעה ביער מנחמיה ומין אחד ביער שוויץ ובקעת (וכך גם יערות דלילים ) יבנאל ושניים בנחל אדמי

לא נמצאו . המינים הכללית של המכלולים השוניםיערות צפופים לא תרמו כלל מינים לרשימת ). יבנאל
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קמטן החורש (נמצא מין חדש אחד , מינים חדשים ביער צפוף במכלול יער מנחמיה ובמכלול יער שוויץ

Ophisaurus apodus ,( אשר שיוכו ליער צפוף מוטל בספק מכיוון שנצפה כשני מטר בלבד משולי

  ).6' ראה תרשים מס(היער וחמק לשטח עשבוני סמוך 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

, שטחי סוואנת עשבוניים ושיזפים: מעוין. פ מכלולי הסקר"עושר מינים מצטבר ע :6 'מסתרשים 
  .שטח יער צפוף: מחומש, שטח יער דליל: עיגולים, שטח צומח גדות נחל ומעיינות: משושה

  
  
  

  דיון והמלצות
  

ארבעים .  נים אשר ידועים מאזור זהכ קצת יותר ממחצית המי"הסקר הנוכחי נמצאו בסהבמסגרת 

ומניפנית  )Laudakia stellio(חרדון מצוי  : אחוז מהתצפיות היו בשני מינים נפוצים חובבי סלע

. שהינם מינים שאינם נחבאים ופעילים מרבית ימות השנה, )Ptyodactylus puiseuxi(גלילית 

בתקופה זו .  וצעו הדיגומיםמיעוט המינים שנמצא קשור לתקופה המאוחרת יחסית בשנה בה ב

וגופי , חיים באזור זה את פעילותם מעל פני הקרקע בשל תנאי האקלים הקשים-מצמצמים זוחלים ודו

ניתן להתרשם , יחד עם זאת.  על פי רוב יבשים,  חיים- בהם מתרבים חלק ממיני הדו, המים העונתיים

וככזה הרכב חברת , יובשניים אזור הסקר מאופיין בחלקו בתנאים חצי. ממספר מגמות בולטות

  . כמו גם מינים מדבריים, חיים שבו מגוון וכולל מינים ים תיכוניים צפוניים-הזוחלים והדו

  

הרכב המינים . שטחי סוואנת עשבוניים ושיזפים מהווים בית גידול למגוון המינים הגבוה ביותר, ככלל

לשטחים אלו . מהם אף מוגדר בסכנה שבהם כולל מינים רגישים להפרעות מעשה ידי אדם ועתיד חלק

, כפי שמשקף ערך מגוון המינים הגבוה שבהם, ערך אקולוגי גבוה גם כן, שאינם בתוך שמורות טבע

יש לעשות מאמץ לשמר ולשקם את מירב השטחים . והרכב חברה הכולל מספר מינים רגישים להפרעות

על מנת לשמור על מגוון , ולי יעראקולוגיות ומכל-בדגש על מערכות חקלאיות, הללו בתחום הסקר

  . מינים גבוה ברמה האזורית
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תומכים במגוון מינים גבוה , יער מפותח של צומח עשבוני- כל עוד מתקיים בהם תת, שטחי יער דליל

למרות שבמסגרת סקר . ובהרכב חברה הדומה לשטחי הסוואנה וזאת ללא קשר לסוג העץ השליט בהם

הרי שהמורכבות המבנית של יערות אלו גבוהה , יפוס צומח זהזה לא נמצאו מינים המעדיפים ט

כגון תנאי חשיפה (שבהם ) י זוחלים"הקשורים לוויסות חום הגוף ע(רגולטוריים -והתנאים התרמו

הרכב מיני , ככל הנראה. חיים-עשויים אף להוות יתרון עבור חלק ממיני הזוחלים והדו) לשמש והצללה

אלא בעיקר על מיני חורש , י אקליפטוסים ומחטניים שונים"נשלט ע שאינו(עצים שונה ביערות אלו 

  )Chamaeleo chamaeleon(זיקית מובהקת : היה מאפשר למינים חובבי עצים כגון) מקומיים

   . לשגשג בהם )Cyrtopodion kotschyi( ושממית עצים 

  

זאת ככל הנראה בשל מורכבות , חיים- יערות צפופים הינם בעלי מגוון מינים נמוך ביותר של זוחלים ודו

רגולטוריים לא - ותנאים תרמו) היער בשל מחסור באור ויתכן גם אללופתיה-דיכוי תת(מבנית נמוכה 

מעניין לציין שבעוד שביערות צפופים של אורן ומחטניים אחרים , אולם). הצללה רבה מידי(מתאימים 

שכבת נשר העלים שבקרקעית התקיים בל )Ablepharus rueppellii( עשוי המין חומט גמד  

לאור כל . יתכן ובשל תכונות העלים עצמם, הרי שביערות אקליפטוס צפופים לא נצפתה תופעה זו, היער

חיים הייחודי - ניתן לומר שעל מנת לשמור על מגוון המינים הגבוה והרכב חברת הזוחלים והדו, זאת

, והה באזורי סוואנת עשבוניים ושיזפיםיש לצמצמם באופן מירבי נטיעת יער בצפיפות גב, לאזור הסקר

  . אזי להעדיף נטיעת יער דליל המבוסס על מיני חורש מקומיים, ואם יש הכרח לטעת

  

מספקים בית גידול להרכב חברה ייחודי של , כמו גם הצומח שבהם ובגדותיהם, נחלים זורמים ומעיינות

וחלקם עשויים למצוא , שיחור אחר מזוןחלקם תלויים בבית גידול זה לצורך רביה ו, חיים-זוחלים ודו

 savignyi(המין אילנית מצויה  . בו בית גידול משלים בשל שפע המסתור הצמחי והטרף שהוא מספק

Hyla( הספר האדום"פ "שנמצא בסקר זה ונחשב כמין שעתידו בסכנה ע) "והמין קרפדה ירוקה ) 2

)Bufo viridis( ,מתרבים לרוב , נחשב בסכנת הכחדהאשר לא נמצא בסקר זה אך ידוע מהאזור ו

הולכים ונעלמים מהנוף היובשני למחצה של אזור , בתי גידול רגישים אלו, אולם. בשלוליות חורף

המהווים (שלוליות סביב מעיינות ובשולי נחלים זורמים , לאור כך. בשל פעולות ניקוז נרחבות,הסקר

אוכלוסייתו המקומית של המין . ליה אזוריתעשויות להציל מינים אלו מכ) חיים גם כן-אתרי רביה לדו

גם כן  ,האזורנחלי אך ידוע מ ,שלא נמצא בסקר זה, )Natrix tessellata(נחש מים משובץ  

לשימור הנחלים והמעיינות , לאור זאת. מצטמצמת בשנים האחרונות בשל פגיעה בבתי הגידול הלחים

חשיבות רבה בשימור מגוון מיני הזוחלים הרכב המים והצומח שבהם יש , על תכונות הזרימה, באזור

  .חיים ברמה האזורית- והדו

  

  

  

  

  

  

  .ט"חבלה, ג"רט. הספר האדום של החולייתנים בישראל. א, ופרבולוצקי. ע, דולב) 2(
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שחלק ניכר , חיים באזור זה-נראה שהאסטרטגיה המומלצת לשימור מגוון מיני הזוחלים והדו, לסיכום

  :כוללת, ממנו מעובד

  על יחידות נוף נרחבות הכוללות מספר בתי גידול שונים באיכות שימור גבוהה וברמת הגנה

 . הפרעה אנתרופוגנית נמוכה יחסית

  למשל (שיקום ושימור מירב כתמי סוואנת העשבוניים והשיזפים שאינם בתוך שמורות טבע

 ). בתוך מערכות יער וחקלאות

 ים ושיזפים וסביב מקורות מים טבעייםהימנעות מרעיית לחץ של בקר בשטחי סוואנת עשבוני. 

 שיקום ויצירה מחדש של מגוון בתי גידול לחים, שימור. 

 יש להעדיף נטיעות יער דליל המבוסס על מיני , במקרה ויש צורך בנטיעות חדשות בשטחי יער

 .חורש מקומיים
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נקודות דיגום פרפרים
מסלולי דיגום זוחלים

עשבוני
#####
#####
#####
#####
#####

עשבוני עם מעוצים פזורים
בתה פתוחה

בתה פתוחה/בצפיפות בינונית
שיחיה פתוחה

יער פתוח

יער בצפיפות בינונית
יער צפוף

לח* - מספר תצורות
שטח חקלאי

 שטח בנוי או מופר

נחלים
כבישים

גבול הסקר 0 21
ק"מ ±

סקר מורדות כנרת - יבנאל
דיגום פרפרים וזוחלים

על רקע תצורות צומח מוכללות
1:50,000

המפה הופקה ביחידת הממ"ג
מכון דש"א, החברה להגנת הטבע
רח' הנגב 2, ת"א, 66186
טל': 03-6388703 פקס: 03-6390580
gis1@spni.org.il | www.deshe.org.il

תצורות צומח מוכללות

פירוט נוסף לגבי מסלולי הדיגום
ונקודות הדיגום נמצא בטקסט

וכן בקבצי האקסל הנספחים לסקר
* ב"לח" קובצו למעשה מספר תצורות צומח, כמו חישת קנים, 

   שיחיה דלילה (של שיח אברהם במקרה זה) ועוד
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      יבנאל פרפרים סקר
  

   בנימיני דוביכתיבה וצילומים: 
 

   רומם ואיתן בנימיני לאה, תומר אופיר, בנימני דובי – מנטרים ארבעה י"ע בוצע הסקר
 
  שיטות עבודה. 1
  הביוטופים שנדגמו .א
  

(מספר הנקודה מתייחס למפה בעמוד הקודם, סדר המספרים לפי הסדר המקורב של  אתרים 21 נדגמו

  הדיגום) 

  ישוב – יבנאל) 1

  מצוי יזףש הכולל עשבוני שטח - צפון מנחמיה–יבנאל נוף דרך) 2

  מנחמיה ליער מצפון קוצנית סירה בתת) 3

  ואקליפטוסים ברושים עם פתוח אורנים יער - צפון מנחמיה יער) 4

  .הקוצנית הסירה בבתת הוחלף –וקצר בודד דיגום, צפוף אורנים יער – אלות מצפה     

  המצפה רחבת כולל בדלילות נטוע חורש -  ינבוט חורש אשכול לוי מצפה) 5

  צפוף אורנים יער - אורנים יער  אשכול ויל מצפה) 6

  .בשטח בשולי התבצע הדיגום, צפוף אקליפטוסים יער - דרום מנחמיה יער) 7

  בודד דיגום, עשבוני שטח – הדיגום לנקודת דרומית מטרים כמאתיים דרום מנחמיה יערא) 7

  לח ביוטופ - מזרחי מעיין,  תחתון יבנאל נחל) 12

  שיזף עצי רוןמד -  תחתון יבנאל נחל) 13

  לח ביוטופ - כוש עין תחתון יבנאל נחל) 14

  נחל צמחיית -  ערוץ תחתון יבנאל נחל) 15

  עשבוני שטח –) פוריה אכסניית( עוש נחל) 8

 בודד דיגום, נטוע יער - מזרח שוויץ יער) 22
  נטוע יער - מערב שוויץ יער) 21

  בינונית בצפיפות יער – פוריה מחצבת ליד שוויץ יער) 10

  ל"הנ היער שולי -  פוריה מחצבת ליד שוויץ יערא) 10

  השיח שיזף שיחיית -  עילית פוריה) 11

 דיגום, כביש בשולי מופרע שטח - צמח צומת+ בודד דיגום, כביש בשולי מופרע שטח -" התל בצל") 24

  בודד אקראי

  

  

   הדיגום תאריכי.   ב

         12/7/2011, 10/6/2011, 17/5/2011, 24/4/2011, 15/3/2011 תאריכים בשישה בוצע הדיגום

 מבחינת המשמעותיות העונות שהן והסתיו הקיץ, האביב את כיסו אלה תאריכים 14-15/10/2011- וה

 משמעותי שינוי חל לא לרוב זו שבעונה כיוון דיגום בוצע לא וספטמבר באוגוסט. הפרפרים נוכחות

 .המוקדם לקיץ יחסית מינים נוספים לא כלל ובדרך

 גם שימש הראשון התאריך( מהם בחמישה או התאריכים ששת בכל דיגום בוצע מהאתרים 12-ב

  .מהתאריכים 3-4-ב דיגום בוצע נוספים אתרים 3-ב). להמשך הנקודות לגבי להחלטה
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  ממצאים. 2
  :האזור מן* הידועים פרפרים מיני 52 מתוך 45 נצפו הסקר במהלך: מינים עושר - 1 טבלה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
באזור פעם אי נצפו אשר* 

שם מדעי  שם עברי

Papilio machaon syriacusסנונית נאה-זנב
Papilio alexanor maccabaeus  סנונית המכבים-זנב

Allancastria deyrollei eisneri  צבעוני צהוב
Archon apollinus bellargusצבעוני שקוף
Pieris brassicae catoleucaלבנין הכרוב
Artogeia rapae leucosoma לבנין הצנון

Euchloe belemia belemiaפסים-ירוק לבנין
Euchloe (Elphinstonia) charlonia charlonia  לבנין צהבהב

Anthocharis cardamines phoenissaהמצלתיים כנף- כתום
Zegris eupheme uarda  לבנין מדברי
Pontia daplidice daplidiceלבנין הרכפה
Colotis fausta fausta לבנין הצלף

Anaphaeis aurota  ן משוישלבני
Colias croceus  לבנין התלתן
Catopsilia florellaלבנין הכסיה
Danaus chrysippus  chrysippus  סדום-דנאית תפוח

Vanessa atalantaנימפית הסרפד
Vanessa carduiנימפית החורשף
Melitaea telona telonaנימפית ירושלים
Melitaea trivia syriacaנימפית הבוצין
Melitaea deserticola macromaculataנימפית המדבר

Melanargia titea titaniaסטירית משוישת
Ypthima asteropeסטירית הטבעת
Lasiommata maera orientalisסטירית היבלית
Lycaena thersamon omphaleכחליל החומעה

Lycaena phlaeas timeusכחליל הארכובית
Deudorix liviaכחליל הרימון
Apharitis acamas acamas  כחליל מנומר
Tarucus balkanicus  כחליל הבלקן
Lampides boeticusכחליל האפון

Leptotes pirithousכחליל האספסת
Chilades trochylus trochylusכחליל מקושט
Chilades galba  כחליל הקטנית
Azanus jesousכחליל הינבוט
Polyommatus icarus zelleriכחליל השברק
Pseudophilotes vicrama astabeneכחליל האזוב
Zizeeria karsandraכחליל הקוטב

Carcharodus alceae alceaeהספרית החלמית
Carcharodus stauderi ambiguaהספרית הבלוטה
Pyrgus melotis melotisהספרית מזרחית

Thymelicus acteon phoenixשעורההספרית ה
Thymelicus sylvestris syriacaהספרית הנשרן
Thymelicus hyrax hyraxהספרית נחושית
Gegenes pumilioהספרית שחורה
Pelopidas thrax thraxהספרית הדוחן
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  הסקר לאורך מינים עושר -  1 תרשים

  
  
  
  

  שפע פרטים לאורך הסקר -2תרשים 
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  אתר בכל שנצפו המינים מספר -  3 תרשים

  
  
  
  
  

  אתר בכל שנספרו הכולל הפרטים מספר -  4 תרשים
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  :נצפו שלא מינים

  .סקרה לאזור רחוקות לעיתים ומגיע סדיר לא באופן הנודד מדברי מין - הרכפתן לבנין

- האירנו האזור שולי למעט,  תפוצתו בתחום נמצא האזור כל -  הסקר מהפתעות אחת  -  מזרחי לבנין

 מאד חשובה תגלית זוהי, כך אם. הגלובלית ההתחממות מסימני היא שהעדרותו יתכן ולכן, טורני

  .החממה לתופעת חשוב כאינדיקטור) שלו מזרחי באקוטון כאן שחי( זה מין על שמצביעה

  . מתאימים בפונדקאים מחסור בגלל חסר. תיכוני הים בחורש המעופף מין - האשחר יתלימונ

  .המועטה הדיגומים בכמות מוסברת העדרותה  - הבוצין נימפית

  .הנוכחי תפוצתו מתחום" יצא" הסקר שאזור אופייני תיכוני- ים מין  - פקוחה סטירית

 בתוך כמיעוט מעופף. החולה עמק עד ומגיע השבר לאורך צפונה החודר חום אוהב מין - השיזף כחליל

 שנמנענו והעובדה אלו קרובים מינים שני של במראה הדמיון שעקב כנראה. הבלקן כחליל אוכלוסיית

  .בוודאות זוהה לא הוא מסיבית מלכידה

  .אחרים תיכוניים-ים מינים להעדרות מתקשרת העדרותה  - הפטל הספרית

 אפקט בגלל בה לצפות ציפינו. שנה כל הכנרת באזור נצפה שלא נודד אפרוטרופי מין  - העשב הספרית

  . צפונה אותה" דוחף"ש החממה

  

  הממצאים ניתוח. 3

 הצמחים רשימת עם יחד, השונים ובתאריכים השונות בנקודות המינים כל של( הממצאים פירוט

  .א"דש מכון של האינטרנט מאתר להורדה הניתן, אקסל בקובץ בנספח נמצא) מין כל של הפונדקאים

  

 הידועים 52 מתוך 45 - בסקר  שניצפו יחסית הרב המינים מספר שלמרות מראה המינים עושר ניתוח

 הנמצאים מינים של יחסית רב מספר על מצביע יותר מעמיק שעיון הרי - ) 87%- כ שהם( הסקר מאזור

  :אפשריים הסברים מספר שלה קיומית בעקה

שנדגמו (ובפרט בתוך בקעת יבנאל וכן בסביבת ריסוסים חקלאיים. חלק ניכר מהנקודות  -

חקלאיים בהם מתקיימים  מאזוריםמטר  400אכסניית פוריה) נמצאים במרחק של עד 

בסביבות מקבילות באזורים אחרים, ידוע שבאזורים כאלה חלה הפחתה  ןמניסיוריסוסים. 

 משמעותית בכמות הפרפרים.

 .יער שוויץסביבות פוריה ו שריפות תכופות לאורך כל המדרון המזרחי של רכס -

שינויי האקלים החלים בסביבתנו ומשפיעים בעוצמה רבה על אקוטונים כמו זה שחוצה את  -

סיט את גבולות תפוצת המינים בניצב . שינויים אלו עשויים להדרום-אזור הסקר בכוון צפון

  הבי החום.תיכוניים ) והתפשטות מערבה למינים או-מערבה למינים היםנסיגה כלומר  ,לקו זה

  

  ):בלבד זה לסקר המתייחסות( נדירות/נפיצות קטגוריות לחמש המינים את חילקנו

 סתגלנים/פלסטיים, תפוצה רחבי מינים אלה ).%9( מינים 4 – פרטים 100 מעל, מאד נפוץ ,

 מעופו בתקופת מאויים בלתי עונתי מין), רכפה ולבנין צנון לבנין( פונדקאים מרובי כלל בדרך

 השיח שיזף על בלקן כחליל( תפוצתו אזור בלב נפוצים שפונדקאיו מין או) וישתמש סטירית(

  )מצוי ושיזף

 נפוצים נודדים מינים שני כוללת זו קבוצה). 16%( מינים 7 -  פרטים מאה עד עשרים, נפוץ 

 זמן לאורך טובים פונדקאים כאן שמצאו מקומיים מינים), צלף ולבנין חורשף נימפית( עונתית
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 מרובים פונדקאים בעל עונתי מין), קוצני שברק על שברק וכחליל מצוי לוטוס על תןתל לבנין(

  ).הקוטב כחליל( פונדקאים ומרובה חם אוהב, אוריינטלי ומין) פסים-ירוק לבנין(

 הקטגוריות בחמש בגודלה יהישנ קבוצה – )23%( מינים 10  – פרטים עשרים עד עשרה, מצוי 

 לא אך כאן ששורדת הנודדים המינים קבוצת: בוצותק-תת שתי למעשה כוללת שהגדרנו

 העובדה) האפון וכחליל הכאסיה לבנין, משויש לבנין( פרטים של גדולות לכמויות" מתרוממת"

 כוללת ההשניי הקבוצה. מתון קיומי לחץ על מצביעה אוכלוסין-לפיצוץ מגיעים אינם שהם

 כמו קיומי לחץ אותו על םמצביעי הם וגם מרובה איננה שאוכלוסייתם מקומיים מינים

, החלמית הספרית, הינבוט כחליל, המצלתיים כנף-כתום, נאה סנונית- זנב( הראשונה הקבוצה

  ).הנשרן והספרית מזרחית הספרית

 הכרוב לבנין( מתונה קיומית בעקה נמצאים )14%( מינים 6 – פרטים עשרה עד חמישה, נדיר ,

 דועכים שכאן מאד נפוצים מינים חלקם – מקושט וכחליל הקטנית כחליל, הארכובית כחליל

  ). הסרפד ונימפית מדברי לבנין( שלהם התפוצה אזור בקצה או נודדים מינים). שונות מסיבות

 נמצאים. ביותר הגדולה הקבוצה שהם )41%( מינים 18 – פרטים חמישה עד אחד, מאד נדיר 

 האקלים שינוי מגמת שאם כך על מצביע שניצפו הפרטים מיעוט. וודאית קיומית בעקה ברובם

 בפני עקה עתה כבר כנראה מהווה ההתחממות מגמת. הסקר מאזורי רובם וייעלמ תימשך

 מינים הם זו בקבוצה המינים שאר. אחרים עקה גורמי של השפעה תחמיר מקרה ובכל, עצמה

 דנאית, צהוב צבעוני, שקוף צבעוני( שלהם הפונדקאים נמצאים לא זה שבאזור תפוצתם בגבול

 ).סדום- פוחת

  

 מתייחס( המין סטטוס
  )בלבד הסקר לאזור

  מיני פרפרים

  הבלקן כחליל, משוישת סטירית, הרכפה לבנין, הצנון לבנין  )100(>נפוץ מאוד 

  )20-100(נפוץ 
 כחליל, השברק כחליל, החורשף נימפית, התלתן לבנין, פסים-ירוק לבנין, הצלף לבנין

  הקוטב

  )10-20(מצוי 
, הכאסיה לבנין, המצלתיים כנף-כתום, צהבהב לבנין, משויש לבנין, נאה סנונית-זנב

  הנשרן הספרית, מזרחית הספרית, החלמית הספרית, הינבוט כחליל, האפון כחליל

  )5-10(נדיר 
, הקטנית כחליל, הארכובית כחליל, הסרפד נימפית, מדברי לבנין, הכרוב לבנין
  מקושט כחליל

  >)5(נדיר מאוד 

 נימפית, סדום-תפוח דנאית, צהוב צבעוני, שקוף צבעוני, ביםהמכ סנונית-זנב
, החומעה כחליל, היבלית סטירית, הטבעת סטירית, מדברית נימפית, ירושלים
, הבלוטה הספרית, האזוב כחליל, האספסת כחליל, מנומר כחליל, הרימון כחליל

  הדוחן הספרית, שחורה הספרית, נחושית הספרית, השעורה הספרית
  

 שחיים נפוצים מינים 25%, מאד נדירים או נדירים הם המינים מכלל 55%-ש מצביע הממצאים סיכום

  . ברורה לא הסקר בשטחי העתידי קיומם שמגמת מצויים מינים של 23% ובאמצע. בכבוד כאן

/  להעלם ועלולה קיומה מתנאי" מרוצה איננה" הפרפרים אוכלוסיית שרב בברור מצביעים הממצאים

  .קיומי איום ללא כאן חיים המינים מכלל רבע רק כאשר, אחרים לאזורים לסגת

 אוכלוסיית של כללית דעיכה של הבולטת המגמה את לשנות כדי לעשות עלינו מה נפרט בהמלצות

  .אחרים לסקרים השוואה גם ישנה מכן שלאחר הסיכום בפרק. הפרפרים
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  . פירוט הממצאים, הערות והמלצות לכל אחד מהביוטופים שנדגמו4
  

יש לבחון את ההמלצות גם בעיניים "בוטניות"  -חשוב לציין שההמלצות שלהלן הן בדגש פרפרים 

   ויערניות, תוך בדיקה שאין בהן נזק משמעותי מבחינת שמירת טבע בכלל.

  

ורך וכן הצעות להגנה על הביוטופים שבהם ההמלצות כוללות הצעות לגבי פעילות מתקנת במקרה הצ

  המצב מבחינת הפרפרים טוב יחסית.

  

ילה בנקודות הסקר אולם מושבה ותיקה בתוך בקעת יבנאל. זוהי נקודה שלא נכללה מלכתח – יבנאל

דרך נוף מתחילה מן המושבה וכשעברנו בה צפינו בפרפרים; בפאתי המושב הדרומיים יש גינה שבה 

נשתלו סה"כ שני שיחי כאסיה תרבותיים. השילוב של אקלים חמים גם בחורף מאפשר ללבנין 

רים אחרים בישראל. הפליאוטרופי הנודד, לבנין הכאסיה, לעבור כאן את החורף ובאביב להתפשט לאזו

זהו מין בעל מעוף חזק שיכול להיכנס ולהתרבות באזורים עירונים בישראל. אולם ברב אזורי החוף 

וההר יתקשה לשרוד בחורף. מכאן חשיבות מיקום המושבה יבנאל, מומלץ לשתול בתוכה שיחי כאסיה 

אשכולות וכאסיה - זקופתאסיה רבים בעיקר של המינים: כ

נון הסמוך במקומות רבים למגורי אדם סוככנית. לבנין הצ

מוצא בשטחים הירוקים של המושבה שפע פונדקאים לזחליו 

שמאפשרים לו לעבור את תקופת היובש הארוכה של הקיץ 

תיכוני ומכאן להתפשט בחזרה אל הטבע מייד אחרי - הים

  רדת הגשמים הראשונים.

  
  
  
  
  

שטח עשבוני הכולל מספר קטן של עצי שיזף מצוי לאורך הערוץ  – צפון מנחמיה–דרך נופית יבנאל

ובמדרונות היורדים אליו. זוהי דמות נוף מיטבית לפרפרים; שטחים פתוחים על כל המדרונות 

הסמוכים עד ולתוך הערוץ. עצי השיזף הבודדים אינם יוצרים 

יער צפוף ומוצל שמגביל את פעילות הפרפרים. מספר המינים 

) מצביעים על פוטנציאל פרפרי גבוה 120ומספר הפרטים ( )14(

שנראה שנפגע בעבר הקרוב או הרחוק משריפות קיץ. לכן 

מומלץ שלא לבצע כאן כל שינוי פרט להגברת ההגנה נגד 

  שריפות.   

	יבנאל	מין פרפר
  9לבנין הצנון

	14	לבנין הכאסיה
  1	כחליל האפון

	1	כחליל האספסת
	1	כחליל השברק
	5	סה"כ מינים
	26	סה"כ פרטים

	דרך נוף צפון	מין פרפר
	18	פסים-לבנין ירוק
	1כרובלבנין ה

	43לבנין הצנון
	1לבנין משויש
	4	לבנין הרכפה

	2	נימפית החורשף
	13	סטירית משוישת

	2	כחליל האפון
	12	כחליל הבלקן
	11	כחליל השברק

  5	הספרית החלמית
	4	הספרית מזרחית
	7	הספרית הנשרן
	1	הספרית נחושית

	14	סה"כ מינים
	120	סה"כ פרטים
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דמות הנוף היא מדרון מכוסה בבתת סירה קוצנית ושברק  – בתת סירה קוצנית מצפון ליער מנחמיה 

ציו המסולע בשוליים התחתונים נטוע בדלילות. זוהי תצורת יער טובה לפרפרים אך באתר יש קוצני, בח

העשבונית, במיוחד על המרכיב הדגני וזה מתבטא בפגיעה  הצמחייהרעיית יתר של פרות המשפיעה על 

בעושר מיני הפרפרים המתפתחים על דגניים; במיוחד מיני הספריות. אנו ממליצים לנהל את משטר 

 תהתייבשויה וניצול השטח תוך מיתון לחץ הרעייה על השטח ואף מניעתה בחדשי האביב עד הרע

  הצמחייה. 

גם כאן כמו באזורים אחרים של יער מנחמיה מופיע מין 

שיטת ויקטוריה (שגם אינו תורם  פולשני בדמות –אגרסיבי 

לפרפרים) ושבו יש להילחם עד חורמה. הפתעה נעימה היה 

מיני שיטות  6- מציאה בודדת של שיטה מלבינה. זהו אחד מ

הבר בישראל. מציאתה כאן מצביעה על תנאי קיום הולמים 

שניתן לנצלם לשתילה נוספת של עץ זה באזור. ניתן להוסיף 

ן צמחיה נמוכה יותר בדמות כאן עצי שיזף בודדים וכ

חוטמיות ומיני פרפרניים לתמיכה בהספרית החלמית (רק 

פרט אחד נצפה) ובכחלילים המועטים שבקושי מתקיימים 

  כאן.

הפרטים שניצפו כאן עשויים להצביע  173–מיני הפרפרים ו 16

על אוכלוסיית פרפרים שופעת שלא הושפעה מרעיית היתר 

מיוצגים  )63%ני פרפרים (אולם כדאי לשים לב שעשרה מי

כאן על ידי פרט אחד או שניים מה שמצביע על עקה קיומית. 

הכמות היפה של לבניני צנון ורכפה הגיעו מחלקות חקלאיות 

  סמוכות וכחלילי הבלקן והשברק התפתחו על צמחים קוצניים שאינם נאכלים על ידי הפרות.   

  
  
  

ו מצל יתר על המידה, עם צמחייה עשבונית מפותחת. ואינ בדלילותשטח המיוער  - יער מנחמיה צפון

גדול פרי שהינו - זוהי דמות נוף המיטיבה עם אוכלוסיית הפרפרים. בשטח ישנו ריכוז יפה של קדד

כחליל הקדד. למרות שהפרפר לא נצפה במהלך הסקר,  –הפונדקאי הבלעדי של הכחליל הנדיר והמוגן 

והפרפר נצפה באזור בעבר (ליד הישוב שרונה, מחוץ  העובדה שבאתר זה צמחי הקדד מפתחים פירות

הפרי -מין פרפר נדיר זה. מאחר וצמחי הקדד גדול לתחום הסקר) הופכים אתר זה למועמד לאכלוס ע"י

הם צמחים של בתה יש למנוע את "סגירת" היער והגברת ההצללה ע"י העצים וכן יש להגן מפני רעיית 

מאי) כדי לאפשר לפרפר לסיים את מחזור החיים -חודשי מרץיתר, במיוחד בתקופת פעילות הפרפר (

- אלה תומכים בזנב –שלו בהצלחה. המדרונות הפתוחים כוללים כאן מרכיב מפותח של צמחי כלך 

  דרומי של היער.  –סנונית המכבים הנדיר והמוגן שפרטים בודדים שלו נמצאו בחלקו התחתון 

לכרות עצים בוגרים ולעקור צמחים צעירים. במקומו  מומלץ –גם כאן ישנה נוכחות שיטת ויקטוריה 

מומלץ לשתול את כאסיית סטורטי ועצי אשחר (ישראלי ורחב עלים) שיחזירו לכאן את לימונית 

  האשחר שנסוגה מערבה בעיקר בגלל מחסור בפונדקאים. 

  

  

  

	מין פרפר
בתת סירה קוצנית 
	מצפון ליער מנחמיה

	1	לבנין הכרוב
	61	לבנין הצנון
	23	לבנין הרכפה
	2	פסים-לבנין ירוק
	4	לבנין הצלף
	2	לבנין התלתן
	1	סדום-דנאית תפוח
  2	רפדנימפית הס

	12	נימפית החורשף
  24	סטירית משוישת

	1	כחליל מנומר
	1	כחליל האפון
	19	כחליל הבלקן
	1	כחליל הקטנית
	18	כחליל השברק

	1	הספרית החלמית
	1	הספרית הנשרן
	16	סה"כ מינים
	173	סה"כ פרטים
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והיא עולה יתר על המידה. במקומות  צפיפות היער באזור הנסקר היא כאמור טובה לפרפרים אך יש

כאלה ניתן לבצע דילול מבוקר בעיקר של אקליפטוסים תוך התחשבות במניעת סחף במדרונות תלולים. 

דילול כזה יאפשר לקרני השמש להגיע לקרקע ויעודד את 

  שנתית.-התפתחות תת היער והצמחייה החד

 אפשרויות לעידוד צמחים פונדקאים: בתת היער ניכר מחסור

במצליבים ובעיקר שלח ואיסטיס שאותם יש לזרוע. מיני 

רכפה יתמכו בלבניני הרכפה שנמצאים כאן בשפע וכן יש 

צפינו  –להוסיף ארכובית שבטבטית עבור כחליל הארכובית 

כאן רק בפרט יחיד וכלל לא ראינו כחלילי חומעה. כמו כן 

מומלץ לתגבר את אוכלוסיית החוטמיות הזיפניות עבור 

החלמית שלא נצפתה כאן אך תוכל לאכלס את  הספרית

האזור מביוטופים סמוכים וכן תתמוך באוכלוסיית נימפית 

החורשף שנעלמה מהשטח בחדשי הקיץ. מרכיבים נוספים 

שנתיים (רק שלוש -שאינם מיוצגים כאן כראוי הם דגניים רב

(רק שני לבניני צלף נצפו סטיריות משוישות והספרית נשרן יחידה נצפו באזור זה) כמו גם מיני צלף 

  באזור זה).  

  

 
אחד האתרים העשירים  – וי אשכול חורש ינבוטמצפה ל

ביותר בפרפרים שנדגמו במהלך הסקר. יש כאן שילוב מוצלח 

של מדרון מזרחי עם תצורת יער דליל מאוד וצמחייה 

עשבונית מפותחת המתרומם לרחבה גדולה ושטופת שמש. 

המצפה והסלע הגדול בקצהו המזרחי נמצאים בראש הגבעה 

למינים רבים של פרפרים. יש וזו משמשת כאתר העפלה 

להמשיך לשמור על הצביון העשבוני של השטח ולפתחו 

בעיקר ניתן להוסיף שילוט  –למבקרים הרבים שבאים לכאן 

על אופיו המיוחד של האזור שנמצא בגבול הצפוני של 

  טורנית מדרום והאזור הים תיכוני ממערב. -החגורה האירנו

-פרטים. אך ל 179–ו מינים 24- עושר הפרפרים מורכב כאן מ

מהמינים היו כאן תצפית בפרט בודד או שניים. מצב  13

המצביע כנראה על סטרס קיומי של יותר ממחצית מיני 

  הפרפרים. 

יש לשמור מכל משמר על פנינת טבע זו; לא לדלל ולא לשרוף 

את הצמחייה הנמוכה ולשפר אותה בהיבטים המוזכרים 

ות לפרפרים ונראה להלן; חורש הינבוט אינו תורם ישיר

מערבי בפני - שתרומתו העיקרית היא בייצוב המדרון הדרום

סחף ובכך תורם לצמחייה הנמוכה. אין לתת לו להתפשט 

  יותר מהקיים ! 

	יער מנחמיה צפון	מין פרפר
	2לבנין הכרוב
	21לבנין הצנון
	1לבנין משויש

	33	ן הרכפהלבני
	2לבנין הצלף
	4	פסים-לבנין ירוק

	1	לבנין צהבהב
	1	נימפית הסרפד
	9	נימפית החורשף
	3	סטירית משוישת
	1	כחליל הארכובית

	3	כחליל הבלקן
	1	כחליל מקושט
	1	הספרית הנשרן
	13	סה"כ מינים
	82	סה"כ פרטים

מצפה לוי אשכול 	מין פרפר

	8	סנונית נאה-זנב
	1	סנונית המכבים-זנב

	2	צבעוני שקוף
	1	לבנין הכרוב
  24	לבנין הצנון

	49	לבנין הרכפה
	1	לבנין הצלף
	16	פסים-לבנין ירוק

  11	לבנין צהבהב

	3	המצלתייםכנף - כתום
	4	לבנין מדברי
	1	לבנין התלתן
	1	לבנין הכאסיה
	1	נימפית הסרפד
	9	נימפית החורשף
	1	נימפית ירושלים
	16	סטירית משוישת

	13	כחליל הבלקן
	1	כחליל הקטנית
	11	כחליל השברק
	1	כחליל האזוב

  1  הספרית הבלוטה

  2  הספרית הנשרן

  1  הספרית השעורה

  24  סה"כ מינים

 179  סה"כ פרטים
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  א'  -תמונות של כמה מנקודות הדיגום 

  
  

  

  

  

  

  

 בתת סירה קוצנית מצפון ליער מנחמיה

 יער אקליפטוס צפוף –נחמיה דרום יער מ

צפון: יער אורנים פתוח –יער מנחמיה 

 רחבה (מימין) וחורש עצי ינבוט (משמאל) –מצפה לוי אשכול 
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פה), המרכיבים העשבוניים הבאים חסרים לפרפרים: מיני דרדר לנימפית ירושלים (רק פרט אחד נצ

זהו פרפר מרהיב, נדיר  –סנונית המכבים - כדאי לתגבר את צמחי הכלך גם בביוטופים אחרים עבור זנב

ומוגן שנצפה רק כאן (פרט יחיד) מכל אזורי הסקר. עבור לבנין הכאסיה ניתן להוסיף מספר קטן של 

הספרית החלמית שיחי כאסיית סטורטי בין עצי הינבוט או אף במקום חלק מהם. חוטמית זיפנית עבור 

שלא נצפתה כאן ותתמוך באוכלוסיית נימפיות החורשף שנעלמה בחודשים החמים. כך נשנה ונעשיר 

  את דמות נוף היער לטובת שוכניו המעופפים היפים.   

  
 24תצורת יער האורנים הצפוף והמוצל הביאה לצניחה של שבעה מתוך  – מצפה לוי אשכול  יער אורנים

מצפה הסמוך. רב המינים נצפו בשוליים העליונים והמערביים מה שמעיד עוד מיני הפרפרים ביחס ל

יותר על בעייתיות סוג יער כזה עבור הפרפרים. מצאנו כאן רק "נקודת אור" פרפרית אחת; מיני התלתן 

הפוך) בקרקעית היער תמכו במושבה של לבניני תלתן שניצפו כאן בכמות הגדולה ביותר  (ת. תריסני ות.

  רי הסקר. מכל אזו

הצעדים הבאים הם הצעה לגיוון אופיו של היער ולהפיכתו ליותר ידידותי לפרפרים: ניתן לדלל את 

חלקו התחתון (במרכז העמק) של יער האורנים ולהפכו לתצורת יער פתוח עם צפיפות עצים נמוכה יותר 

מלצים לתוספת שתאפשר חדירת שמש לפני הקרקע ועידוד הצמחייה העשבונית הנמוכה. המינים המו

במדרונות הם עצי שיזף בודדים וצמחי כלך, שברק, חוטמית, דרדר וצלף. במרכז העמק ניתן להוסיף 

דגניים רב שנתיים בדמות שיחי נשרן (נצפו רק סטירית יבלית אחת ושתי הספריות נשרן) חטמית (לא 

המקומות שנמליץ  נצפתה אף הספרית חלמית) וספלול (נצפה כאן רק צבעוני שקוף אחד). זהו אחד

-ויאפשר את חזרתה של לימונית האשחר לאזור ספר ים טשייקלעלים בתקווה -לשתול אשחר רחב

  תיכוני זה.

נקודה "פרפרית" חשובה הוא ריכוז ינבוטי שדה שנמצא 

ילים מדרום ליער האורנים. הינבוט ברחבה, במפגש השב

ממשפחת המימוסיים תומך כאן בשני מיני כחלילים (כ. ינבוט 

 ףיישרוכחליל אפון) אך לאורך זמן במידה ולא יפגע או 

יצטרפו אליו מינים נוספים שלא צפינו בהם כאן במהלך 

  הסקרים (כ. קיטנית, כ. אספסת)

  
  

	מין פרפר
מצפה לוי אשכול  

	יער אורנים
	1	צבעוני שקוף
	1לבנין הכרוב
  25לבנין הצנון
	36	לבנין הרכפה
	8לבנין הצלף
	7	פסים-לבנין ירוק

	6	לבנין התלתן
	4	מפית החורשףני

	1	נימפית מדברית
	9	סטירית משוישת
	1	סטירית היבלית
	3	כחליל הארכובית

	1	כחליל האפון
	9	כחליל הבלקן
	1	כחליל הינבוט
	2	כחליל השברק
	2	הספרית הנשרן
	17	סה"כ מינים
	117	סה"כ פרטים
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-יוצרת כאן שטחים מוצלים נרחבים ללא צמחיית תת תצורת יער האקליפטוסים – יער מנחמיה דרום

יער ו/או עשבונית. השטח המיוער נטול פרפרים לחלוטין לכן 

בגבול העצים לאורך דרך עפר  -הדיגום התבצע בשולי השטח 

במקום שטוף שמש. שיחי כאסיית סטורטי מלבלבים באביב 

ומיובשים בשלהי הקיץ משכו לכאן לבניני כאסיה בודדים 

רחיהם הצהובים הפיגו במעט את חדגוניות החורש. בעוד פ

למרות שטח הדיגום המצומצם לאורך דרך העפר מצאנו כאן 

  מיני פרפרים שרובם הגיעו לכאן מאזורים סמוכים.  11

יער זה גרועה מבחינת הפרפרים. לפיכך  ברור שדמות נוף

וכן לשקול דילול  ,מומלץ להימנע מנטיעות מסוג זה בעתיד

אין סיבה מיוחדת  והחלפה למינים אחרים במקומות בהם

להימצאות יערות כאלה. גם באזור זה יש נוכחות שיטת 

  ויקטוריה, הדורשת טיפול.

  
  
  

בהשוואה לנקודה הקודמת, דמות  – מ' דרומית לנקודת הדיגום הקודמת 400-יער מנחמיה דרום כ

הנוף משתפרת כאן משמעותית לפרפרים; היער דליל יותר, הרבה פחות עצי אקליפטוס, שטחים 

צלף זוהרי (צ. קוצני לשעבר) ושיח גדול של  –שבוניים ולאורך הדרך מופיעים ריכוזים של שני מיני צלף ע

צלף מצרי. הצלפים הביאו לכאן ריכוזים יפים של לבנינים: לבניני משוישים, לבניני צלף, לבניני צנון 

  הנסיעה.בגלל ריכוז הפרפרים על מסלול  11/7/2011 וכרוב. בוצע דיגום בודד ביום

	יער מנחמיה דרום	מין פרפר
	17	לבנין הצנון
	2	לבנין הרכפה
	3	לבנין הצלף
	3	פסים-לבנין ירוק

כנף - כתום
	1	המצלתיים

	2	נין מדברילב
	5	לבנין התלתן

  1	נימפית החורשף
	1	סטירית משוישת
	1	כחליל הינבוט
	1	כחליל השברק
	11	סה"כ מינים
	37	סה"כ פרטים
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דמות נוף עשבוני בעל מרכיב  – נחל עוש (אכסניית פוריה)

דגני גבוה, שיחי שברק קוצני ושיחי שיזף בודדים. באתר נצפו 

מיני פרפרים, רובם באביב עם התמעטות גדולה  13רק 

   לקראת הסתיו.  זהו מספר

נמוך של מינים עבור סוג כזה של ביוטופ עשבוני פתוח 

שמתאים מאד לפרפרים. אנו מסבירים מיעוט זה כנראה 

בשריפות עבר תכופות שלא איפשרו לאוכלוסיית הפרפרים 

ריסוס  חומרי בשאריות להתחדש מהסביבה ואולי גם

המגיעות מבקעת יבנאל הסמוכה. כמות כה גדולה של דגניים 

מביאה בדרך כלל לאוכלוסיות גדולות של סטיריות משוישות 

נצפו בעונת מעופה) ושל ההספריות הכתומות פרטים  7(רק 

שרק שלושה פרטים משני מינים (הספרית השעורה והספרית 

  הנשרן) נצפו במהלך הסקר. 

המשך ניהול השטח צריך להיות לדעתנו "מנוחה ממושכת" מהתערבות אדם תוך הקפדה יתרה על 

בות כמו שבוצעו לצורך זה מניעת שריפות. לא ראינו בשטח סחף גדול של אדמה שמצדיק נטיעות נרח

ביער שוויץ הסמוך. לא ראינו רעייה משמעותית בשטח זה. המשך משטר רעייה נמוך יאפשר לשטח 

  להשתקם ולחזור לנוף המקורי. 

לחיזוק אוכלוסיות פרפרים בנוף הפתוח הזה של המדרונות ניתן לבצע שתילות של חוטמית, דרדר, צלף, 

  חי שיזף נוספים שזה אזור מחייתם. שלהבית, בוצין, לוענית וכמובן שי

  
  

ניס בצפיפות משתנה עם תצורת היער כוללת עצי אורנים, אקליפטוסים וטטרקלי – יער שוויץ מזרח

צמחייה עשבונית ושיחים בודדים של כאסיה סטורטי. המטרה הבסיסית באזור זה של עצירת הסחף 

בגלל השיפוע התלול הושגה במלואה אולם צפיפות החורש ובעיקר הטטרקליניס גבוהה מאוד ולמעשה 

הצבעוני הצהוב, אך לא עץ משיק לעץ. האתר נדגם רק פעם אחת. אתר זה הוא המקום היחידי בו נצפה 

תיכוני - הצלחנו לאתר את צמחי הספלול עליו מתרבה פרפר זה. יש חשיבות רבה בתצפית זו של מין ים

המגיע כאן לגבול תפוצה מזרחי. יתכן שהמין הסתגל לצל 

החורש כמו הצבעוני הקשוט, המין הויקארי (= מין קרוב 

וני תיכ-הנמצא בבית גידול שונה) שלו באזורי החורש הים

  בגליל המערבי ובכרמל.

) 6אמנם בוצע רק דיגום אחד אך המספר הנמוך של מינים (

) נובע כנראה מכך שדמות נוף היער אינה 10וכמות הפרטים (

  מתאימה לפרפרים הזקוקים לשטחים פתוחים. 

המלצתנו היא שבמקומות כאלה, לצורך שיפור הנוף מבחינת הפרפרים, ניתן לשקול דילול חלקי (כפי 

הוצע לעיל לגבי יער האורנים הצפוף ביער מנחמיה). גם כאן יש צורך לטפל בשיטת ויקטוריה. מרכיבי ש

תיכוניים ולכן בצד דילול היער הקיים מומלץ -היער הנטוע כמעט ולא כוללים אלמנטים מקומיים ים

  להכניס מיני צמחים מקומיים.

	מין פרפר
נחל עוש (אכסניית 

	פוריה)
	13לבנין הצנון
	1לבנין משויש
	12	לבנין הרכפה
  1לבנין הצלף
	7	פסים-לבנין ירוק

	5	נימפית החורשף
	7	סטירית משוישת
	1	כחליל החומעה
	1	כחליל האפון
	4	כחליל השברק

	2	הספרית החלמית
	2	הספרית הנשרן

	1	הספרית השעורה
	13	"כ מיניםסה

	57	סה"כ פרטים

	יער שוויץ מזרח	מין פרפר
	2צבעוני צהוב
	1לבנין הצנון
	2	פסים-לבנין ירוק

כנף - כתום
	2	המצלתיים

  1	נימפית הסרפד
  2	נימפית החורשף
	6	סה"כ מינים
	10	סה"כ פרטים
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תצורת יער שוויץ בחלקו העליון היא יער  – יער שוויץ מערב

גוני ובתוכו מעט פרטים של שיזף מצוי - אקליפטוסים חד

ושיזף השיח. תצורת היער הפתוח בשילוב קו המצוק מביא 

לכאן מינים מעפילים. בגבול העליון של היער מגיעים לשטחי 

יית שטחי הנוי נוי של שכונת בתים שמשקיפה אל הנוף. השק

מעודדת גם גדילת צמחי בר שתורמים להגדלת עושר 

  הפרפרים.

שילוב הגורמים הנ"ל הביא לביוטופ עשיר יחסית במיני 

  ). 78) ובמספר פרטים לא מבוטל (16פרפרים (

השטח סובל מהשפעות קצה שנובעות מפיתוח סביבתי לא 

המדרונות שנוצרו משפיכת פסולת ועפר  בייצומבוקר. ללא 

  פוי כאן סחף חזק שיפגע בחלקו העליון של היער.צ

  

  

  
  
 
  
  

תצורת היער כאן למעשה זהה לנקודת יער שוויץ מזרח, פרט  – יער שוויץ בעליה למחצבת פוריה

להמצאות מוגברת של עצי הטטרקליניס. באזור זה נצפו עצי טטרקליניס מיובשים ובאופן מפתיע זה 

  המקום היחיד שנראה שאינו מתאים לעץ עמיד זה.

פרטים.  28- מינים ו 11באזור זה מצביעות על תוצאות הסקר 

  יחסית לאזורים אחרים זהו אזור שאינו עשיר בפרפרים.

ניהול יער מסוג זה בראייה של טובת הפרפרים מחייב דילול 

הטטרקליניס, האקליפטוסים ועקירת שיטת ויקטוריה. 

נמליץ לשתול תחתם אלת מסטיק, רותם המדבר, רוזמרין, 

עלים, שיזף מצוי, מיני שלהבית וכן - אשחר א"י, אשחר רחב

  ת סטורטי שנמצאה כאן בריכוזים קטנים.יכאסי

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

	יער שוויץ מערב	מין פרפר
	3	סנונית נאה-זנב

	1	הכרובלבנין 
	2	לבנין הצנון
	5	לבנין הרכפה
	5	לבנין הצלף
	7	פסים-לבנין ירוק

כנף - כתום
	5	המצלתיים

	1	נימפית הסרפד
	8	נימפית החורשף
	1	סטירית משוישת

	5	כחליל האפון
	25	כחליל הבלקן
	2	כחליל מקושט
	4	כחליל הקוטב

	3	הספרית החלמית
	1	הספרית הנשרן
	16	סה"כ מינים

  78	פרטים סה"כ

	מין פרפר
ליד  ,יער שוויץ

	מחצבת פוריה 
	8	לבנין הצנון
	1	לבנין משויש
	3	לבנין הרכפה
	4	לבנין הצלף
	2	לבנין התלתן
	1	לבנין הכאסיה

	2	סטירית משוישת
	1	כחליל הבלקן
	4	כחליל מקושט
	1	כחליל השברק

	1	הספרית החלמית
	11	סה"כ מינים
	28	סה"כ פרטים
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סקרנו נקודה זו רק פעמיים, ועקב קרבתה לאתר  – שולי היער -יער שוויץ בעליה למחצבת פוריה 

  יחסותנו לעיל.יהקודם ראה הת

	מין פרפר

יער שוויץ ליד 
 -מחצבת פוריה 

שולי יער בצפיפות 
	וניתבינ

1	לבנין הצלף
1	לבנין התלתן

1	נימפית החורשף
23	סטירית משוישת

4	סה"כ מינים
26	סה"כ פרטים

  
  
  
  

דמות הנוף באזור זה נראית טבעית יותר מכל האתרים האחרים ברכס פוריה. טיפוס  – פוריה עילית

  ללא מצליבים. הצמחייה הוא שיחיית שיזף השיח עם מרכיב דגני גבוה ופרפרניים שונים אך 

" לפרפרים נצפה כאן עושר פרפרים נמוך; צפינו סה"כ יאידיאלבאופן מפתיע, למרות שזהו שטח פתוח "

  פרטים למרות שהאזור נסקר ביסודיות בכל אחד מששת ימי הדיגומים. 74-מיני פרפרים ו 11-ב

יש ניתוח התוצאות מראה פרדוקס לא מובן שבו מצד אחד יש עושר של מרכיב הדגניים ומצד שני 

כמעט מוחלטת של מיני הספריות (נצפה פרט אחד בלבד של הספרית הנשרן). גם כאן, כמו  תהיעדרו

באזורים האחרים לאורך רכס פוריה, הגורם העיקרי 

שיכול להסביר מצב זה הוא שאריות חומרי ריסוס 

המגיעות לכאן עם הרוח המערבית משטחים חקלאים 

שקרוב  נרחבים בבקעת יבנאל, ובנוסף גם  שריפות

  כאן בעבר. ואירעלוודאי 

בכדי לנסות לבודד את הגורם האחראי למיעוט הפרפרים 

אנו ממליצים להשאיר את השטח כפי שהוא, לפחות 

לחמש השנים הקרובות, לא לאפשר רעייה, לא להכניס 

אלמנטים חדשים של חורש ולהמשיך לדגום ולצפות 

ני (בתקווה) בהתחדשות מיני הפרפרים. באופן חריג למי

פרפרים אחרים, מצליחה הסטירית המשוישת להתחדש 

במהירות גם אחרי שריפות; היא נצפתה כאן במספרים 

דבר שעשוי להעיד על חשיבות גורם השריפה. ראינו תופעה זו גם במקומות אחרים, ונראה  –גדולים 

אוזה. נושא שהדבר נובע מניידות של הבוגרים ועמידות לשריפה של הזחלים הזעירים הנמצאים בדיאפ

  אחרון זה הוא השערה שיש לאמתה במחקר.

  

  

	פוריה עילית	מין פרפר
	7	לבנין הצנון
	2	לבנין משויש
	1	לבנין הרכפה

	3	ן הצלףלבני
	1פסים-לבנין ירוק

	1	לבנין התלתן
	2נימפית החורשף
	1?סטירית הטבעת
	39סטירית משוישת
	1כחליל הארכובית

	16	כחליל הבלקן
	1	הספרית הנשרן
	11	סה"כ מינים
	74	סה"כ פרטים
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זהו ביוטופ לח כל השנה, עשיר בצמחייה ובפרפרים. הרכב  – אזור המעיין המזרחי –תחתון  יבנאלנחל 

לפרפרים והוא כולל  פונדקאים רבים (מיני שיזף, דרדר, שברק, לוטוס  יאידיאלהצמחייה נראה 

רדר, פרעושית משלשלת, שנית מתפתלת, פרפרניים שונים ועוד). ומצליבים) וצמחי צוף רבים (מיני ד

  צמחים אלו זמינים לאורך כל חדשי השנה בגלל נביעה מתמדת של המעיינות במעלה המדרון.

  פרטים! 200-מיני פרפרים וקרוב ל 19- נו כאן בלא פחות מצפי

"גן העדן" הפרפרי הזה אינו זקוק לשינוי ובוודאי לא לטפל 

 תוספת של שנית גדולהאולי בהרכב הצמחייה הקיים, למעט 

(המהווה פונדקאי לכחליל האספסת ומקור צוף למינים 

  . רבים)

  ניהול נכון של ביוטופ מדהים זה כולל:

השטח למניעת רעייה בחדשי הקייץ. המים  גידור כל -

הזורמים במורד משקים אזור נרחב עבור הבקר 

  המקומי.

ר'  -לגבי אפשרות לשביל הליכה כאן או בעין כוש  -

  ההמלצות בהמשך לגבי עין כוש.

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

הצומח המעוצה באזור  – מדרון שיזפים -תחתון  יבנאלנחל 

מגוון פחות וכולל בעיקר  ,זרח לביוטופ הקודםזה, שנמצא ממ

את שיזף השיח בתוספת עצי שיזף מצוי ודקלים בודדים. סקר 

הפרפרים גילה כאן למעשה רק מין אחד דומיננטי, הוא כחליל 

לבניני הצנון שנצפו כאן הגיעו כנראה  11 .פרטים) 42הבלקן (

המינים נצפו במספרים  10מהביוטופ הלח הסמוך. כל יתר 

  משנה דלה ואף בעקה קיומית.- טנים מאוד והם אוכלוסייתק

אמו ממליצים להשאיר מדרון טבעי זה כפי שהוא ולהמשיך 

לבדוק האם אוכלוסיית המשנה המדולדלת  דבייחובמעקב, 

  הגיעה למצבה בגלל שריפות אשר נפוצות באזור זה. 

  
  

	מין פרפר
 -תחתון  יבנאלנחל 

	ביוטופ לח
  33	לבנין הצנון
	6	לבנין משויש
	5	לבנין הרכפה
	5	לבנין הצלף
	2	לבנין התלתן
	1	חורשףנימפית ה

	1	סטירית משוישת
	1	כחליל הארכובית
	1	כחליל האספסת
	65	כחליל הבלקן
	5	כחליל הינבוט
	1	כחליל הקטנית
	16	כחליל השברק
	45	כחליל הקוטב

	1	הספרית החלמית
	1	הספרית מזרחית
	1	הספרית הנשרן
	4	הספרית שחורה
	1	הספרית הדוחן
	19	סה"כ מינים
	195	סה"כ פרטים

	מין פרפר
תחתון  יבנאלנחל 

	מדרון עצי שיזף
	11	לבנין הצנון
  2	לבנין הרכפה
	2	לבנין הצלף
	2	סדום-דנאית תפוח

	3	נימפית החורשף
	סימני אכילות	כחליל הרימון
	1	כחליל האפון
	42	כחליל הבלקן
	2	כחליל הינבוט
	1	כחליל הקטנית

	1	?	הספרית הבלוטה
	1	הספרית הנשרן
	12	סה"כ מינים
  67	סה"כ פרטים
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  ב' -תמונות של כמה מנקודות הדיגום 

ביוטופ לח -עין כוש  –נחל יבנאל תחתון 

שיחייה דלילה  שיזף  –פוריה עילית 

 ערוץ –נחל יבנאל תחתון 

 טח עשבוני ש –נחל עוש (ליד אכסניית פוריה) 
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המעיין המזרחי.  –תחתון  יבנאלביוטופ לח זה זהה לגמרי לביוטופ נחל  -  כושעין  -תחתון  יבנאלנחל 

  אחוז מרכיבי הצמחייה באזור זה עשוי להשתנות לכאן או לכאן אך בסה"כ זהו אותו סוג ביוטופ. 

 12פעמים, רישום הפרפרים מצביע על  3עדן פרפרי. למרות שסקרנו נקודה זו רק  - גם עין כוש היא גן

  .פרטים 71-מינים ו

  עין כוש מחייבת ניהול צמוד לשמירתה 

גידור השטח ובעיקר בריכות המים, משטחי הלוטוס  -

  המצוי, השנית והפרעושית.

  מניעה מוחלטת של רעייה במרכז השטח.  -

הגנה על הפרטים של השיטה המלבינה המקומית  -

 והנדירה הגדלה באתר זה.  

במעיין המזרחי כדאי לשקול יצירה     אוכאן (עדיף)   -

הירה, מתחשבת ומשתלבת של שביל למבקרים ז

(שביל צר ובנוי כך שלא ניתן לרדת ממנו) ושילוט 

ומאוכלוסיית הפרפרים  המהצמחיי תליהנושיאפשר 

  המיוחדות. כמו גם פיתוח בריכות לאגירת המים ויצירת ביוטופ גדות לח.

  

  
  
  

לכל הביוטופים שנדגמו בסקר  תייחודיתצורת נוף הערוץ באזור זה היא  – ערוץ - תחתון  יבנאלנחל 

ו יש זרימה מתמדת של מים וצמחיית גדות . זאת כיוון שמדובר באפיק טבעי לחלוטין שביבנאל

מפותחת מאוד (פטל קדוש, הרדוף הנחלים, שיזף מצוי, תמר מצוי, חנק מחודד, שנית גדולה ועוד). 

פרטים, אבל הספרית  60-מינים ו 8-התוצאות הפרפריות אינן מרשימות לכאורה כי צפינו "רק" ב

ין זה מזרחית נצפתה רק כאן. זהו ביוטופ חם ונמוך מאוד למ

ומהווה עבורו גבול תפוצה. גם הספרית הדוחן שנצפתה כאן 

  .  יבנאלמופיעה רק במקום נוסף אחד, וגם הוא לאורך נחל 

  המלצות: 

  שימור האפיק כפי שהוא. -

  מניעת פריצות ביוב אל האפיק  -

  

  
  
  
  

  אתרים נוספים, בהם בוצע דיגום לא סדיר:
  

דה אסטרטגית בדרום הכינרת ובסמוך לגשר הירדן כשעברנו דרך צומת זו שנמצאת בנקו – צומת צמח

סדום. נראה שגם - ת תפוחנאיואתר הטבילה צפינו מספר פעמים במינים הנודדים: לבניני כאסיה וד

  הפרפרים הנודדים עוברים בצומת דרכים זו שנמצאת בנתיב נדידתם.
  

 

	מין פרפר
תחתון  יבנאלנחל 
	עין כוש

	9	לבנין הצנון
	3	לבנין משויש
	1	לבנין הרכפה
	4	לבנין הצלף

	2	תלתןלבנין ה
	2	כחליל האפון
	28	כחליל הבלקן
	1	כחליל הינבוט
	12	כחליל השברק
	4	כחליל הקוטב

	1	הספרית החלמית
	4	הספרית מזרחית

	12	סה"כ מינים
	71	סה"כ פרטים

	מין פרפר
תחתון  יבנאלנחל 
	ערוץ

	13	לבנין הצנון
	2	לבנין הרכפה
  1	לבנין הצלף

	37	כחליל הבלקן
	2	כחליל הקטנית
	2	כחליל השברק

	2	הספרית מזרחית
	1	הספרית הדוחן
	8	סה"כ מינים
	60	סה"כ פרטים
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 זמן את ניצלנו. והתארגנות מפגש נקודת עבורנו הייתה, לכינרת מיבנאל היורד בכביש – "התל בצל"

 במימדיהם כאן שמצטיינים הגליל בוצין של גדול יכוזמר התרשמנו דבייחו, פרפרים לסקירת ההמתנה

  .חורשף ונימפיות צנון בלבניני וכן העונתי פסים-ירוק לבנין – נפוצים מינים בשלושה צפינו. הגדולים

  
  סיכום. 5

. פוריה ורכס יבנאל נחל, מנחמיה יער: עיקריים מכלולים בשלושה בוצע יבנאל בסקר הפרפרים דיגום

 מרץ החודשים בין) המקצועי וניסיוננ למיטב( מיטבית עונתית בחלוקה פעמים שש אלה לשטחים יצאנו

 על מצביעות התוצאות אך, בלבד חודשים שבעה לאורך בקרנו השנה חודשי 12 מתוך אמנם. לאוקטובר

  . אלו בביוטופים נצפו פעם-שאי הפרפרים מיני מכל 87%-כ מצאנו כי יחסית הצלחה

 בצענו. זה באזור הפרפרים ממיני רבים של העגום מצבם היא הז בסקר ביותר הבולטת התוצאה

 סטטוס את נבחן אם. הכרמל ובדרום נפתלי ברכס האחרונות בשנתיים שערכנו סקרים לשני השוואה

 מאוד נדירים הם מהמינים )20%( חמישית רק נפתלי שברכס נראה) מקומית( מאוד הנדירים המינים

 מאוד נדירים מינים 40% מצאנו יבנאל שבסקר בעוד, מאוד ריםנדי הם )28%( מהמינים כרבע ובכרמל

 נמצאים יבנאל סקר באזור הפרפרים מיני ממחצית שיותר נקבל )13%( הנדירים המינים עם וביחד

  .ממשית קיומית בעקה

 ההשוואה, המספריים הנתונים שלמרות לב לשים יש

 שונים אזורים על שמדובר כיוון איכותנית בעיקר היא

 בקטגוריות הגבוהים מהאחוזים חלק. זהה לא ודיגום

 באחוז שנתקלנו מכך נובע יבנאל בסקר יותר הנדירות

, שהוזכר כפי. באזור נצפו פעם שאי מהמינים גבוה

 התרשמותנו, זאת עם. התפוצה שולי איזור זהו לחלקם

 כאן להיות שצפויים רבים מינים בקרב שגם היא

 . מאד קטנות אוכלוסיות על מראים בפועל הממצאים -  גבוהים במספרים

  
 חשש כאן מביעים אנו, האתרים מן ואחד אחד בכל המצב לשיפור המלצותינו את פירטנו ח"הדו לאורך

 לגופים קוראים אנו. באזור זה רבים מינים של האחרונה בשעתם חוזים אנו התיקון פעולות אשלל

 האחוז. אבד שטרם מה את להציל כדי ובנחרצות במהירות לפעול הסקר שטחי ניהול על שאחראיים

 שמאפשרים" ניצנים" לנו שיש אומר ,בעבר ידוע שהיה למה ביחס הקיימים המינים של )87%( הגבוה

  . לקדמותו המצב את להחזיר הולם לבטיפו

, קצר זמן פרק תוך  ביצוע-בר הוא קיצוני כך-כל ששיפור עצמנו את משלים איננו, הסקר כותבי אנחנו

  .להם שאבדו בביוטופים ולהתחדש לחזור, מעמד יחזיקו שלא למינים אולי יאפשר נכון טיפול אולם

, להתחדשותם, המינים לשמירת שיידרש מאמץ בכל לרשותכם עומדת מיקרורובוטיקס די 4 חברת

  .  זה ח"דו לניתוח או להבנה הקשורה שאלה כל על לענות ותשמח בשטח שרידותם למעקב

  
  בנימיני דובי

  מ"בע רובוטיקס-מיקרו די 4
  08-9297700 – טלפקס

  dubi_ben@netvision.net.il  ,ofir@mr4d.com – א"ד

סטטוס  
 יבנאל המין

דרום 
הכרמל

רכס 
נפתלי

נפוץ 
6%9% 9% מאוד
32%34% 16% נפוץ 
19%23% 22% מצוי

15%14% 13% דירנ
נדיר 
28%20% 40% מאוד
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  דובי בנימיני): ום(ציל הפרפרים ממיני כמהשל  תמונות -  נספח 
 
  

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

            
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

צבעוני צהוב 
   

סנונית המכבים-זנב

הספרית מזרחית 
   

לבנין צהבהב כחליל הבלקן   
   

הספרית הנשרן
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  תצפיות בצבאים      
  

במפה שבעמוד הבא הועלו תצפיות מקריות של צבאים שהתקבלו ממאגר המידע של רט"ג (רובן בין 

יורי הסקר הנוכחי ). כמו כן הועלו בה תצפיות מקריות בצבאים שתועדו במהלך ס2008-2011השנים 

  ). 2012ותחילת  2011(בשנת 

  

תצפיות) הן מרט"ג , עובדה  141- פרטים במצטבר, מ 854מבחינה מספרית, הרוב הגדול של התצפיות (

הקשורה לנוכחות המרובה בשטח של אנשי רט"ג ולתקופת תצפיות ממושכת יותר. התצפיות מהסקר 

  צפיות). ת 24- פרטים במצטבר, מ 92הנוכחי מועטות יותר (

  

קשה להסיק מגמות סטטיסטיות מתצפיות אקראיות. אך בולטת לעין העובדה שהתצפיות מהסקר 

הנוכחי מפוזרות יותר על פני תחום הסקר, בעוד שהתצפיות מרט"ג (כצפוי) הן בעיקר משמורות הטבע 

  של נחל יבנאל, שמורת מצפה אלות וסביבתן הקרובה.

  

ת במרחב נמצאות בשמורות הטבע הנ"ל ובסביבתן. בנוסף, אין ספק שאוכלוסיות הצבאים הגדולו

כנראה שישנן גם אוכלוסיות קטנות יותר באזור בקעת יבנאל ובאזור מורדות הכנרת. שתיים 

 6-פרטים ברצועה הטבעית שממערב לפוריה עילית ו 15מהתצפיות מהסקר הנוכחי בולטות במיוחד (

ר אכסניית פוריה). אלו הן התצפיות המרובות ביותר פרטים באיזור נחל סיאה במורדות התלולים באזו

  בפרטים מהחלק הצפוני יותר של תחום הסקר.

  

מגמה נוספת היא מיעוט התצפיות באזור היערות. התמונה בעמוד זה אם כך אינה "מייצגת" ונראה 

שהצבאים מעדיפים את האזורים הפתוחים. ייתכן שמגמה זו נובעת בחלקה מהטייה, עקב הקושי 

פת ביערות ועם זאת, תמונה דומה עולה גם ממחקרים מסודרים יותר. הדבר נכון הן ליערות לתצ

  טבעיים והן לנטועים.
  
  
  
  

 צביה (מאחוריה עופר שאינו נראה בצילום) ביער מנחמיה.  צילום: יהל פורת
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        ערכיות משאבי טבע (לפי ערכיות הצומח)
  

  אומדן ערכיות הצומח 

איכותי של  לכל אחד מטיפוסי הצומח/תכסית נאמדה הערכיות. אומדן זה התבצע על סמך דירוג

תייחס למידת הטבעיות של הטיפוס, למידת נדירותו באזור הסקר ולמגוון המינים שבו. השים מומח

  הערכיות שנקבעה לכל טיפוס מופיעה בטבלת טיפוסי הצומח (ר' לעיל בפרק הצומח).

  . )5מירבית (לערכיות  )1( ערכיות נמוכהשל הערכיות נעה בין הערכים 

עת על פי ערכיות טיפוס הצומח/תכסית שבה.   לעיתים, הערכיות "הבסיסית" של כל יחידת צומח נקב

  הפרה משמעותית, הערכיות שונתה באופן הבא: - בגלל נוכחות צומח מיוחד, או לחילופין 

  
  :ומדן הערכיות של יחידת צומחלאתרשים  זרימה 

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

טחים בנויים ש במפת ערכיות הצומח (ר' להלן) מתבטאת הערכיות בסולם גוונים מחום עד ירוק כהה.

  מופיעים בה כשטח אפור.

  

  השפעת הממצאים מסקרי הזוחלים והפרפרים על הערכיות

) נערך בשיטה שונה ובסקלה מרחבית שונה, המתאימה פרפריםכל אחד מהסקרים (צומח, זוחלים, 

תוך תשומת לב  זוחלים נדגמו במספר אזורים .כל השטחבלקבוצה הנסקרת: לצומח נערך מיפוי 

צומח (או לפחות לתצורת הצומח) ועם דגש על השוואה בין יערות צפופים, יערות דלילים לטיפוס ה

פרפרים נדגמו בנקודות המייצגות טיפוסי צומח שונים, אך לא ניתן היה  ואזורים טבעיים לא נטועים.

ם לדגום באופן שייצג את כל הטיפוסים ובנוסף, ברור שנוכחות הפרפרים, כמו גם הזוחלים, מושפעות ג

קיים קושי בהסקת מסקנות מסקרי בעלי החיים לגבי ערכיות . לפיכך, מגורמים פרט לאופי הצומח

  טיפוסי הצומח כפי שתוארה לעיל. 

ישנו הגיון בכך שערכיות טיפוסי הצומח תהווה את המרכיב העיקרי ביצירת מפת ערכיות משאבי טבע 

שמרכיב הצומח בכל השטח וכן מכיוון  של כל שטח הסקר. הסיבות לכך הן בגלל שמיפוי הצומח בוצע

נחשב, לדעת רוב העוסקים בהערכת מערכות אקולוגיות, למרכיב המשפיע  במערכת האקולוגית הצומח

  ביותר על מגוון המינים הכולל. 

בבחינת ממצאי סקרי הזוחלים והפרפרים ניתן לראות מגמות המחזקות את השיקולים עם כל זאת, 

. כך למשל יערות צפופים הם דלים הן במגוון צומח טיפוסי הצומח השוניםשהשפיעו בקביעת הערכיות ל

והן במגוון הזוחלים והפרפרים. ערכיות הצומח של טיפוסי היער הצפוף נקבעה לנמוכה או בינונית. 

אזורים עם ייעור דליל, לא נופלים במידה רבה באופי ובמגוון המינים שלהם (צומח, זוחלים, פרפרים) 

ים הדומים להם מבחינת תשתית, מפנה וכו'. בהתאם, ערכיות הצומח של טיפוסי מאזורים טבעי

היערות הדלילים נקבעה כזהה לזו של האזורים הטבעיים המקבילים או פחותה ממנה בדרגת ערכיות 

  אחת.

 ערכיות "בסיסית"
 טיפוס הצומח לפי 

        שישנו ביחידה    
= ערכיות  1(בין 

  נמוכה
= ערכיות  5-ל    

 מירבית)

  

 תוספת 
אם   נקודה

יחידת הצומח 
כוללת מינים 

נדירים או 
 יחודייםי

   
הורדת 
אם  נקודה

ביחידת 
הצומח יש 

הפרה 
 משמעותית

  )1-5ערכיות סופית (
היא הדרגה הגבוהה  5

השלב  ביותר.  גם אם לאחר
, 6הקודם התוצאה היא 

הסופית הצומח ערכיות 
. אם לאחר השלב 5תהיה = 

 0הקודם התוצאה היא 
1הערכיות הסופית תהיה 
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דרגות ערכיות, קשה בכל מקרה  5-בנוסף, יש לזכור שבשיטת ההערכה הנהוגה בסקר זה והמשתמשת ב

(רזולוציה) בין מצבים שיש ביניהם שוני לא גדול. לאור האמור לעיל, בהמשך המסמך, ליצור אבחנה 

  ישמשו לחילופין המונחים "ערכיות צומח" ו"ערכיות משאבי טבע".

  
  תיאור הממצאים (מפת ערכיות צומח)

  

כפי שתואר לעיל, מפה זו משקפת בעיקר את דירוג הערכיות של טיפוסי הצומח השונים. במספר לא 

ל של יחידות צומח הערכיות שונתה בגלל נוכחות צומח ייחודי או מגוון במיוחד, או לחילופין, גדו

  בגלל נוכחות מינים פולשים או הפרות אחרות.

ערכיות צומח מירבית ניתנה למספר טיפוסי צומח טבעיים בעלי תחום תפוצה מצומצם ולכן נראית 

יון נחל יבנאל וכן באזור ואדי אל ג'רם באזור קנ –במספר יחידות בהן נמצאים טיפוסים אלה 

  שמדרום ליער מנחמיה. 

ערכיות צומח גבוהה מאד ניתנה לשיחיות של שיזף השיח וכן ליערות (טבעיים או נטועים) של שיזף 

ישראל. האחרונים הם לרוב נטיעות - מצוי וליערות נטועים הכוללים מרכיב גבוה של עצי ארץ

  ר הצומח הטבעי נפגע באופן ניכר בהכנות לנטיעה. צעירות וערכיותם נמוכה יותר כאש

כתמים של יחידות עם ערכיות צומח גבוהה מאד נמצאים באזור הרצועה הטבעית שממערב 

לפוריה, בקניון נחל יבנאל ובמורדות שמצפונו ומדרומו, בחלקים מהאזור שמדרום ליער מנחמיה 

  ובחלקים משמורת מצפה אלות.

רוב טיפוסי הצומח הטבעיים וכן לטיפוסים מיוערים שבהם המרכיב ערכיות צומח גבוהה ניתנה ל

העשבוני של תת היער נשאר מגוון ובעל כיסוי ניכר. אזורים כאלה נמצאים בשטחים הטבעיים 

  בצפון בקעת יבנאל וברוב חלקי היערות הנטועים.

ים בהם המרכיב ערכיות צומח בינונית או נמוכה ניתנה לטיפוס טבעי רודראלי ולטיפוסי צומח נטוע

העשבוני מדוכא או בעל אופי רודראלי, או שישנה בהם נוכחות גבוהה של מינים פולשניים (ובפרט 

שיטת ויקטוריה). שטחים כאלה נמצאים בחלק מהיערות ובעיקר (באופן יחסי לשטח) ביער 

מח מנחמיה. השטחים החקלאיים הפעילים, המהווים את רוב שטח הסקר, דורגו כולם בערכיות צו

  נמוכה. 
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      מפות משולבות
  

  ערכיות משאבי טבע ונוףמפת  - 1רקע למפה משולבת 
  במפה זו שולבו ערכיות הצומח והערכיות הנופית על פי הטבלה הבאה:

  

   ונוף טבעמשאבי  – 1משולבת  ערכיות צירופים לחישוב טבלת

  
  

  ערכיות משולבת צומח ונוף) - 1תיאור הממצאים (מפה משולבת 

מקור הערכיות המשולבת המירבית הוא . הצומח יותלערכ הנופית הערכיות בין משילוב מורכבת זו מפה

לרוב משילוב של ערכיות צומח גבוהה מאד עם ערכיות נופית מירבית (הצירוף המודגש בצהוב בטבלה 

  לעיל). 

אזורים עם שילוב זה נראים במפה בצבע הירוק הכהה ביותר ונמצאים בהר ברניקי, איזור נחל מנורה, 

רובו של קניון נחל יבנאל וחלק ממתלול אלות. הערכיות המשולבת הרצועה הטבעית ממערב לפוריה, 

של רוב השטחים החקלאיים גבוהה יותר (ביחס לערכיות הצומח הנמוכה שלהם, הנראית במפה 

  הקודמת) עקב הכללתם ביחידות נוף עם דירוגי ערכיות נופית גבוהים מאד או מירביים.

מספר "גושים" בתחום הסקר: בחלקים משטחו של נמצאים ב משולבת גבוהה מאד ערכיות עם אזורים

יער שוויץ ובחלקים נוספים ממורדות הכנרת, בשטחים החקלאיים בבקעת הזורעים ובשטחים 

הטבעיים בצפון בקעת יבנאל ובחלקים של השטח הטבעי והנטוע (כולל יער מנחמיה) מדרום לקניון נחל 

 יבנאל.

בעיקר את השטחים החקלאיים בבקעת יבנאל שמצפון  אזורים שדורגו בערכיות משולבת גבוהה כוללים

  ומדרום לחלקה המרכזי ואת השטחים החקלאיים במורדות הכנרת.

אזורים עם ערכיות משולבת בינונית הם בעיקר שטחים חקלאיים הכוללים חלקות גדולות באיזורים 

  ת.מישוריים יחסית שבשולי בקעת יבנאל ושטחים חקלאיים באזור מנחמיה וקבוצת כנר

אזורים עם ערכיות משולבת נמוכה כוללים את מחצבת פוריה, שטחים חקלאיים הנמצאים בתחומי 

  יישובים ושטחים עם צומח רודראלי שבתחומי היישובים או אזור התעשייה.

    ערכיות נופית
  מירבית

)5(  
  מאד גבוהה
)4(  

  גבוהה
)3(  

  בינונית
)2(  

  נמוכה
)1(  

  גבוהה מאד
)4(  

  גבוהה
)3( 

  בינונית
)2( 

  בינונית
)2( 

  נמוכה
)1( 

  נמוכה
 ערכיות  )1(

 משאבי
  טבע
  

( לפי  
ערכיות 
  ) הצומח

  גבוהה מאד
)4(  

  גבוהה
)3( 

  גבוהה
)3( 

  בינונית
)2( 

  בינונית
)2( 

  בינונית
)2(  

  גבוהה מאד
)4(  

  מאד גבוהה
)4( 

  גבוהה
)3( 

  גבוהה
)3( 

  בינונית
)2( 

  גבוהה
)3(  

  מירבית
)5(  

  מאד גבוהה
)4( 

  מאד גבוהה
)4( 

  גבוהה
)3( 

  גבוהה
)3( 

  מאד גבוהה
)4(  

  מירבית
)5(  

  מירבית
)5( 

  מירבית
)5( 

  מירבית
)5( 

  מירבית
)5( 

  מירבית
)5(  
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ערכיות  משולבת

נחל מנורים: החלק הדרומי של יער שוויץ 
ומתלול עם צומח טבעי
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       רצף שטחים פתוחים

  
  הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה מימד משלים להערכת משאבי הטבע והנוף. 

ים פתוחים נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי והן בעקבות קטיעתו פגיעה בשטח

  חשמל.  יוי תשתית כגון כבישים, מסילות ברזל, צינורות וקווובק

לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה מפריעה על השטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים 

  הפרות. הפרעות/ת אליהם לצורך עניין זה היא כאל הנמצאים לידם או מסביבם. לפיכך ההתייחסו

טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים: עוצמת הבינוי (גובה, צפיפות), אורך 

הגבולות וצורתם, תבליט השטח (שיפוע ,מיקום באגן ניקוז), סוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח 

  בהם ועוד.הטיפול) -הבנוי וכן דרך הטיפול (או אי

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

התנועה  נפחהעפר (סוללות, קירות חצובים), קיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום וכן 

  בכביש.

  

והקוויות על כל  תלהעריך באופן גס את השפעת התשתיות היישוביומנסה  רצף השטחים הפתוחיםמפה 

 –תא שטח באזור הסקר. זאת במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים 

  הערכה שאינה באה במלואה לידי ביטוי במפות ערכיות משאבי הטבע והנוף. תפקודים נוספים אלו הם:

ב מרכזי בחוויית רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכי –רקע לפעילות נופש וטיולים  – תפקוד חברתי

  הטיול והנופש בחיק הטבע.

חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים, שבהם נשמר  – תפקודים מערכתיים

  המרחב הפתוח.

אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים  – מרחב לתכנון עתידי

  מודעות אליהם. אשר יתכן ובדור הנוכחי אין כלל

לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי גידול מגוונים,  – תפקוד אקולוגי

שחלקם דורשים שטחים רחבי ידיים, וכן באיפשור תנועת יצורים ברחבי תחום התפוצה שלהם וקשר 

  אוכלוסיות של אותו מין.-גנטי בין תת

  

  שיטת הערכה   

קרקע (למשל "ישוב - תשתית וכבישים סווגו בקבוצות כלליות של שימושי שטחים מבונים, מתקני

קרקע בוצע אומדן יחסי משוער של מידת -מסלולי" וכו'). לכל סוג שימוש- עירוני", "כביש ארצי דו

) 100%מכונה גם "משקל הפרה". השפעה מקסימלית ( תםהשפעתו על השטח הפתוח. מידת השפע

ם עירוניים. מידת השפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר, מיוחסת לאזורי תעשייה ולישובי

  שבעמוד הבא.בהתאם למופיע בטבלה 

לכל נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ"גורמי ההפרה" 

השונים (גם כאלו הנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אך עשויים להשפיע עליו). ככל שהמרחק 

  נטים אלה גדול יותר הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר. מאלמ

 –ראוי להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים בכדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי 

השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו מימדים 
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פים חיות בר) וכן ממדים נופיים  (למשל פגיעה בקו אקולוגיים (למשל חתולים היוצאים מיישוב וטור

רכס ע"י אנטנות). יתר על כן, ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת 

הטבעית הנמצאים מסביבם (ובמידה מסוימת גם בתוכם). כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים 

  פעות אלו אינן נכללות בחישוב זה.והשפעה של "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. הש

  

  טבלת משקלי הפרה

  
  

  שימוש קרקע/תשתית
משקל הפרה 

(%) 
 הערות/דוגמאות

  100 יישוב עירוני
 א.ת. קדמת גליל 100 אזור תעשייה אזורי

 מחצבת פוריה 100  מחצבה פעילה
 (בהקשר לסקר זה רובם בתחומי טבריה) 100  צמתים/מחלפים מרכזים

 77כביש  75  דו נתיבי דו מסלוליכביש 
 יבנאל, נווה עובד 50 פרברי בינוניבגודל יישוב 

ראשי (לרוב חד מסלולי דו כביש 

 90, 65כבישים  50 נתיבי)

 אזור תעסוקה בדרום יבנאל 50 מקומי /תעסוקהאזור תעשייה

   50  תחנת תדלוק ושירותי דרך

 אס"פ טליה, מעט מדרום לתחום הסקר 30 פ אזורי"אס
 כפר עבודה 25 כפרי יישוב

  תלוי בגודל הבסיס ובאופיו  100 - 25 בסיס צבאי

 768, 767בעיקר כבישים  25 ראשי אזוריכביש 
  25  מכון טיפול בשפכים

  25  רפת
  15 חווה כוללת מגורים

  15  דיר/ לול
   15 חניה סלולה
  15  מחפורות

   10  בית עלמין עירוני
  10  שפכי פסולת בניין

  10 אנטנה
 7677כביש  10 וכביש משני גישה כביש

   10  מבנה/מחסן חקלאי
  10  תחנת טרנספורמציה

  5  בית עלמין כפרי
  5 תחנת שאיבה

  5 דרך נופית או דרך עפר ראשית
  
  

  תיאור ממצאי המפה נמצאים בעמוד שלאחריה
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מכון דש"א, החברה להגנת הטבע
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משקל ההפרה
רצף שטחים פתוחים

מרחק משוקלל (מ')
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גבול הסקר
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אזור טבעי בנחל יבנאל עליון ושטחי חקלאות 

ברקע: אקליפטוסים לאורך כביש 77 ואזור צפת
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  )שטחים פתוחים (מפת רצףממצאים 

 הראשיים לכבישים, טבריה שלעיר לראות ניתן. יםצבע סולם באמצעות במפה מבוטא ערך הרצף

 בעוד (המבטאת למעשה ירידה בערך הרצף מסביבם) גדולה" הילה" יש גדולים תשתית ולמתקני

  .קטנה יותר" הילה" יש קטנים ומתקנים משניים שלכבישים

בתחום כלומר, בעלי ערכי הרצף הגבוהים ביותר ( -שונים השטחים הרחוקים ביותר מהפרעות מסוגים 

הם בחלק המרכזי של בקעת יבנאל,  - מטר משוקלל, לפי שיטת החישוב שהוזכרה לעיל)  4,749הסקר עד 

מטר משוקלל נמצאים בשטחים שסביב מושב  2000ממערב למושב הזורעים.  ערכי רצף גבוהים של מעל 

ם) ובחלק הזורעים (בשטחים שרובם חקלאיים וחלקם טבעיים), בדרום בקעת יבנאל (בשטחים חקלאיי

  מקניון נחל יבנאל (בשטחים טבעיים). 

בהשוואה לחישוב ארצי שנערך באופן דומה (שתוצאותיו אינן מוצגות כאן), ערכי הרצף באזור הסקר 

הינם גבוהים יחסית והוא מתחבר לאחד ממכלולי השטחים הפתוחים (והרצופים) הגדולים ביותר 

  בצפון הארץ, שנמצא ברמת סירין ובסביבתה.

  

  ר' מפה בעמוד הבא –ום האזור במפת המסדרונות האקולוגיים של רט"ג מיק

זווית הסתכלות נוספת על רציפות השטחים הפתוחים מתקבלת מההסתכלות על תחום הסקר (וחישוב 

רצף השטחים הפתוחים בו) ביחס לשכבת המסדרונות האקולוגיים הארצית של רט"ג.  המסדרונות 

באוכלוסיות בר שונות, החיוני לשמירת המגוון הגנטי באוכלוסיה. האקולוגיים מאפשרים שמירת רצף 

לפי מפה זו, מערבו של אזור הסקר מהווה חלק ממסדרון אקולוגי במזרח הארץ ומחבר בין מרחב רמות 

 –רמת סירין לבין חלק צפוני יותר של מזרח הגליל התחתון (איזור נחל עמוד תחתון -נחל תבור- יששכר

  ארבל). –רכס לבנים 

הסתכלות זו מראה שיש משנה חשיבות במניעת הפרות ובשמירה על רצף שטחים פתוחים במערבו של 

  איזור הסקר.
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  ערכיות טבע, נוף ורצף שטחים פתוחים - 2רקע למפה משולבת 

 ההצגהלצורך  את ממצאי ערכיות הטבע והנוף עם הערכת רציפותו של השטח הפתוח. מציגהמפה זו 

  , כמוצג בגרף. דרגותלחמש קובצו ערכי הרצף 

מוצגים ערכי הרצף ביחידות של מטר משוקלל (המבטאים מרחק משוקלל  X-קווים הניצבים לציר הב

הם  האנכייםהקווים מ' הוא ערך הרצף המקסימלי שהתקבל בתחום הסקר.  4,749מהפרות). הערך 

  גוריות.קט 5- והם ששימשו לחלוקה ל,  (פרט לאחרון) מ' 1000במרווחים שווים של 

אינם משמעותיים בפני  Y-(המספרים על ציר הגודל השטח הנמצא בכל ערך רצף.  מיוצג Y-בציר ה

  עצמם כיוון שהם מייצגים מספרי פיקסלים).

  
הרצף הגבוהות הם קטנים יחסית. הטבלה הבאה  קטגוריותניתן לראות שהשטחים הנמצאים ב

(החישוב אינו כולל את השטח  הרצף קטגוריותארת את התפלגות השטח בין מתבססת על הגרף ומת

   :שבתחום ההפרות עצמן*)
  

ערך הרצף       
  (מ' משוקלל)

4,000-
4,749  

3,000-
4,000  

2,000-
3,000  

1,000-
2,000  

  סה"כ  10-1,000

  ---   1  2  3  4  5  הרצף קטגוריית

  80,277  37,019  22,498  14,471  5,473  816  שטח בדונמים

אחוז מהשטח 

ל
1.0%  6.8%  18.0%  28.0%  46.1%  100%  

  דונם נוספים 6,612* בתחום ה"הפרות" עצמן נמצאים 

  
  

  על רקע ערכיות משולבת צומח ונוף קטגוריות רצף שטחים פתוחים -  2תיאור מפה משולבת 

יות משולבת שרובם בערכ -) התקבלו באזורים חקלאיים 4,5ערכי רצף גבוהים במיוחד (קטגוריות 

גבוהה מאד וחלקם בערכיות משולבת גבוהה, הנמצאים מדרום וממערב למושב הזורעים. שטחים 

  נוספים מקטגוריות אלה נמצאים בקניון נחל יבנאל ומדרום לו. 

) נמצאים בעיקר בשטחים חקלאיים במרכז ובדרום בקעת יבנאל, ובאזור 3ערכי רצף גבוהים (קטגוריה 

) נמצאים בשטחים חקלאיים וטבעיים בבקעת יבנאל, 2ערכי רצף בינוניים (קטגוריה  קניון נחל יבנאל.    

  בחלק ממורדות כנרת וביער מנחמיה.

מספר  
הפיקסלים     

בכל  ערך  
 .  רצף

כל פיקסל 
 מייצג

גודל שטח 
ר"מ 100של 

)מטר משוקלל(ערך הרצף 
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מפה זו חוזרת ומראה את מה שנראה במפה קודמת שבה הוצגו המסדרונות האקולוגיים. היא מדגישה 

צוף. מרחב שיש לו את חשיבותם של רבים מהשטחים החקלאיים בתחום הסקר כחלק ממרחב פתוח ור

  הן חשיבות אקולוגית (היבט המסדרון האקולוגי) והן חשיבות נופית.
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  תיאור מפת מפגעים ונוכחות מינים פולשניים     
  

במפה שבעמוד הבא מופיעים איתורים של מפגעים מסוגים שונים, שנרשמו במהלך הסקר. כפי שמצוין 

שאינו שיטתי. כך למשל, באזורים נרחבים של שדות גם על גבי המפה, רישום המפגעים התבצע באופן 

ייתכנו ריכוזי פסולת שלא נתקלנו בהם כלל, כיוון שלא נדרשה הגעה לשטח זה לצורך מיפוי צומח. כמו 

כן, בדרך כלל לא צוינו מפגעים הנמצאים בתוך היישובים או צמודים לשוליהם (המדובר לרוב על 

  תית או פסולת בניין). נקודות עם ריכוזים קטנים של פסולת בי

זכה לביקור או לפחות לתצפית, יש להניח  -כולל החקלאי  - עם זאת, כיוון שרוב השטח הפתוח 

  שנתקלנו בחלק גדול מהמפגעים (לפחות מהסוגים שהוגדרו במפה זו) שבשטחים הפתוחים.

  

קי. ישנם גם רישום נוכחות המינים הפולשניים (שיטת ויקטוריה ושיטה כחלחלה) הוא כמובן חל

בוודאות פרטים בודדים ואף ריכוזי פרטים שלא ראינו. בכמה יחידות צומח צוינה נוכחות גבוהה של 

שיטת ויקטוריה. ביחידות הצומח הסמוכות ליחידות הנ"ל ישנם לרוב זריעים קטנים רבים, ואף זריעים 

  גדולים, שלא תמיד מופו.

  פה זו. מיקומי חלק מהם מצוינים להלן:מינים נוספים בעלי פוטנציאל פולשנות לא סומנו במ

  מיפוי אקליפטוסים קיים בשכבת הצומח. כמו כן לא נצפו זריעים שלו  –אקליפטוס המקור

  באזור. 

  מיפוי קיים בשכבת הצומח ובשכבות קק"ל. –אורנים 

  נרשמה בעין אום זע'ית. –אזדרכת מצויה 

  נרשמה בצפון יער מנחמיה. –פרקינסוניה שיכנית 

 בעיקר למרגלות תצפית אשכול ובמספר נקודות נוספות. -נמצאים ביער מנחמיה  –וט עצי ינב 

 מספר ריכוזים קטנים שלה נמצאים ביערות. –ערבה - שיטת עלי  

  2009דרור, -כנ"ל (בעלת פוטנציאל פולשנות נמוך לפי דופור –שיטה מחטנית(  

  ם טבעיים. נמצאת בעיקר בפרדסים נטושים ופה ושם גם בשטחי –לנטנה ססגונית 

  כולל בשמורת נחל  - נמצא באזורי מעזבות וכן במספר מקטעים בערוצי נחלים  –קיקיון מצוי

  יבנאל.

הסימול המראה נוכחות שיטים פולשניות ביחידות צומח מתבסס לעיתים על הגדרת טיפוס הצומח 

הצומח. (אחד הטיפוסים הוא יער של שיטה כחלחלה) ולעיתים על הערות שנרשמו בתיאור יחידת 

  הקטגוריות של כימות הנוכחות הן מקורבות ונקבעו בדיעבד. 

הסימול המראה את נוכחות השיטים הפולשניות בצורה נקודתית נמצא לרוב (לא תמיד) באזורים 

שמחוץ לתחום היער. בהקשר זה נזכיר שוב במיוחד את התפשטות שיטת ויקטוריה אל מחוץ ליער 

ם, נראים מחוץ ליער בשולי ובתוך שמורת מצפה אלות, בקניון מנחמיה. פרטים שלה, בגילאים שוני

  ואדי אל ג'רם ובמקומות נוספים.
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      מסקנות והמלצות ראשוניות, סיכום הממצאים: נספח
 

נספח זה כולל צירוף של עיקרי הממצאים והמלצות לקווים מנחים כלליים לניהול השטח באופן 

זאת על פי השקפת מחבריו . הנוף והמורשת שבו, את ערכי הטבע, ובמקרים מסוימים יטפח, שיישמר

הנספח  מתווה עקרונות כלליים בלבד . ם אנשי שטח נוספיםועל פי התייעצות עם הגורמים המזמינים וע

. הטכניים והמנהליים הדרושים למימוש מטרות אלה, ואינו מפרט באופן מלא את הצעדים התכנוניים

אנו מקווים שההחלטה על צעדים אלו תתקבל באופן מקצועי ושקול ותוך שיתוף והסכמה בין הגורמים 

 . השונים המעורבים בניהול השטח

 

שטחים מיוערים וישובים בעלי , שטחים טבעיים, תחום הסקר כולל פסיפס של שטחי חקלאות: כללי

שימור אופיו הפתוח והמגוון של האזור . רציף ברובו ומרשים, היוצרים יחד מרחב פתוח גדול, אופי כפרי

גר מהווה את, במקביל להמשך פעילות אנושית מסוגים שונים, ושימור האוכלוסיות הטבעיות בו

ובינם לבין תושבי , שיתוף פעולה ויידוע הדדי בין הגורמים השונים. לגופים העוסקים בניהול השטח

  .חיוני לעמידה באתגר זה, האזור

שחשיבותם חורגת , ישנם בשטח הסקר שלושה מכלולי נוף ייחודיים, בהתמקדות בהיבט הנופי •

 :מההקשר האזורי

o משולבים בה מורדות .  טבעי-קלאי הבקעה כולה משמרת נוף פתוח ח: בקעת יבנאל

בדרום מערב יחד עם פסיפס חקלאי מגוון ויישובים בעלי , טבעיים ברובם, תלולים יחסית

ישנה חשיבות מיוחדת לשמירת הבקעה כמכלול שלם ולמניעת כרסום . אופי כפרי

ומתבטאת בסימון מרבית שטח , 35א "חשיבות זו הוכרה גם בתמ. באיכויותיה הנופיות

 סיווג שלגביו חלות הוראות -כמכלול נופי ) אדמי-כולל מורדות רכס יבנאל(יבנאל בקעת 

 .תכנוניות שמטרתן להבטיח את שימורו המירבי

o מכלול המשתרע ממצפה אלות עד לקצה הדרומי של רכס ,  קניון נחל יבנאל ומורדותיו

ים לאורך הנחל זורם בכל עונות השנה ובמורדותיו ישנם חילופי מרקמים וצבע: אלומות

 . המטייל לאורך הנחל חווה אגן חזותי כמעט ללא פיתוח. עונות השנה

o המורדות התלולים היורדים מרכס פוריה אל הכנרת: מורדות הכנרת בין פוריה לטבריה ,

הם חלק מרכזי באגן החזותי , שטחים טבעיים ושטחי חקלאות, הכוללים פסיפס של יערות

השואב אליו מטיילים ותיירים , ידה ארצי ועולמיזהו מכלול ייחודי בקנה מ. של הכנרת

לכל פעילות פיתוח . תרבותית ואקולוגית, הוא בעל חשיבות דתית. מהארץ ומהעולם

 . משמעותית באגן זה יש השפעה גדולה על דמות הנוף החשובה כל כך של אזור זה
 

 ןישום העיקרורציפותם הגבוהה של מרבית השטחים הפתוחים בתחום הסקר מצביעה על הצורך בי •

רצוי שפיתוח עתידי באשר הוא . משיקולים אקולוגיים ונופיים, של הימנעות מפיתוח בלב השטח

רצוי גם ששיקולים . יוצמד ככל האפשר לבינוי ותשתיות קיימים, )כולל מבנים חקלאיים(

 .אקולוגיים יובאו בחשבון גם בכל הקשור להקמת גדרות ולפעולות אחרות בלב השטח הפתוח

או שולי שדות לא מעובדים הימצאות ותנועה של בעלי חיים בין /רים רבים מאפשרים ערוצים ובמק •

מומלץ שהממשק של סביבות אלה יאפשר . או מיוערים המנותקים זה מזה/שטחים טבעיים ו

עקרונות לממשק כזה הוצעו למשל במסמך . שמירה על יכולתן להוות מעברים אקולוגיים מקומיים
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, והם כוללים היבטים של טיפוח הצומח הטבעי, קולוגי בין רמת צבאים לגלבועהעוסק במסדרון א

עקרונות אלו ניתנים . אופי הגידור ועוד, אופי הממשק החקלאי, יצירת מחסות טבעיים, נטיעות

חשיבות מיוחדת בהקשר זה ישנה לקישור . להתאמה גם לאזורים אחרים ולקנה מידה מקומי יותר

קטע (דרך הקטע התחתון של ערוץ נחל יבנאל , לבין שמורת מורד הירדןשבין שמורת נחל יבנאל 

                                                                                                                                                      ).   שנמצא מחוץ לתחום הסקר

באזור הסקר הם מינים של ) בעבר הקרוב והרחוק(מחים האדומים שנרשמו חלק ניכר ממיני הצ •

או של שדות מוברים בממשק אקסטנסיבי /השארה של חלק משולי השדות ו. שדות ושולי שדות

פעולות . אישוש אוכלוסיות של מינים אלה/ללא ריסוסים עשויה לתרום בהמשך גם לפעולות השבת

בתיאום בין הגופים , שתילה וניטור ארוך טווח/ם כמו זריעהכאלו יצריכו כמובן גם צעדים נוספי

 .השונים הפועלים בשטח

, כמשמרי קרקע ומונעי סחיפתה, היערות הקיימים בתחום הסקר מתפקדים כריאות ירוקות •

כמו כן מתקיימת בחלק ניכר של היערות מערכת . וכשטחי מרעה ומרעה דבורים, כשטחי נופש ופנאי

שבהם מגוון הזוחלים גבוה ,  הזוחלים הראה הבדל בולט בין יערות דליליםסקר. אקולוגית מגוונת

 לבין יערות צפופים שבהם המגוון נמוך -יחסית ונופל אך במעט מהמצאי בשטחים טבעיים סמוכים 

למשל ( מומלץ שבהחלטה לגבי עצם ביצוען וכן לגבי אופיין -בהקשר לנטיעות חדשות . יותר

יינתן משקל גבוה לשיקולים אקולוגיים ולשמירת דמות הנוף ) יםהצפיפות וסוגי העצ, המיקום

 .       הטבעית של האזור

מהווה שטח ערכי מאד , במורדות המזרחיים של בקעת יבנאל, הרצועה הטבעית שממערב לפוריה •

רגישותה רבה בגלל אפקט שוליים הנובע מצורתה הארוכה ובגלל . מבחינה אקולוגית ונופית

י "מומלץ לשמר ואף לפתח קישוריות זו ע.  חסית לשטחים טבעיים אחריםקישוריות נמוכה י

כלפי מזרח וכלפי (בין הרצועה לבין אזור מורדות פוריה ) לעיל' ר(ממשק של מעברים אקולוגיים 

וכן בינה לבין השטחים הטבעיים בקרבת ) 768, 767 כבישים -שם גם דרושים מעברי תשתית , דרום

מומלץ שניהול שטח רצועה זו יעשה , כמו כן). כלפי צפון(יבנאל העליון נחל זורעים ובאזור נחל 

עקרונות אלו .  וששינויים באופי השטח ייערכו רק לאחר בדיקה אקולוגית מעמיקה-בזהירות 

 .אך רלוונטיים גם לשטחים טבעיים אחרים, תקפים במיוחד עבור רצועה זו

כפי שהוזכר בפרק . ם בעלי ייחוד משלהםמקורות המים באזור הסקר מהווים מוקדים לא גדולי •

חשוב  לווסת את , )שהוגש לרשות ניקוז ונחלים כנרת, נאוה סבר' וכן בסקר של דר(סקר הזוחלים 

הן משיקולים אקולוגיים , )פ עקרונות מקצועיים"באופנים שעליהם יוחלט ע( הרעייה באזורים אלה

במעיינות שבשמורת נחל יבנאל מומלץ להמשיך את .  והן משיקולים של חוויית המטיילים במקום

בהקשר לשינויי הממשק המוצעים וכן לצורך בדיקה , בעלי החיים ואיכות המים, ניטור הצמחים

השוואה בין . לצורך זה כדאי להחליט על מיקומי הבדיקות. שוטפת של מצב המערכת האקולוגית

ותוצאות ) 2011(ות הדוח האקולוגי של סבר תוצא, )2005קפלן וסיני , שריג(תוצאות סקר המעיינות 

אך ישנם גם הבדלים ניכרים ונראה שחלקם נובעים בגלל . הסקר הנוכחי מראה דמיון חלקי ביניהם

ל נמצאת כחלק מהנספח הדיגיטלי של "ההשוואה הנ. (או שטח לא זהה של הדיגום/מיקום ו

 ). תרשימי הצומח
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בשנים האחרונות נעשו . משקי חשוב בתחום הסקרשימור קרקע ומניעת סחיפתה מהווים נושא מ •

לנושא ) עידוד שיטות עיבוד משמרות, האטת זרימות, למשל נטיעות בערוצים(פעולות רבות בנושא 

רצוי להמשיך את הפעולות הנעשות בתחום . אקולוגיות ונופיות, כלכליות-זה השלכות חקלאיות

בהיבט זה כדאי לשים דגש מיוחד . ופליםולהרחיבן גם לחלקי האזור החקלאיים שעדיין אינם מט

 . על שימור הקרקע בערוצים המהווים מעבר אקולוגי

שימור אוכלוסיות פרפרים והצגת נושא הפרפרים לקהל /מומלץ לשלב אלמנטים של עידוד •

, יצירת מוקדים הקשורים לתכנית האב לסיור וטיילות באגן נחל יבנאל, טיפול ביער: בהקשרים של

פירוט על האפשרויות השונות מופיע . ושילוט בשמורות ובנקודות תצפית, ת טבעשבילים בשמורו

) המתמקדות בפרפרים(ל "בכל מקרה יש לבחון את ההמלצות הנ. בסקר הפרפרים שבחוברת זו

ח "ליישמן בזהירות ולוודא שהן משתלבות במאמצי שימור של אוכלוסיות בע, תחומי-באופן רב

 . יו הטבעי של האזורוצמחים אחרות ובשמירה על אופ

בהקשר אחרון זה יש לשים לב לכך שבסקר הנוכחי נאסף מידע שיטתי רק על שתיים מקבוצות 

דרושה , לצורך קבלת חלק מההחלטות הממשקיות הנוגעות לשטח.  זוחלים ופרפרים–בעלי החיים 

 .    נוספיםתצפיות/ח מקבוצות אחרות ואולי אף סקרי מצאי"אינטגרציה של מידע קיים גם לגבי בע

 בין -האתר הפרהיסטורי בעובידיה וכן תל עובידיה ראויים במיוחד לשימור עקב חשיבותם הרבה  •

אם בהקשר של הצגה לקהל הרחב ובין אם שימור לצורך האפשרות של הדורות הבאים לחקור את 

ים י חוקר"שכבר הושמעה ע, כותבי הסקר הנוכחי יכולים רק לחזור על קריאה זו. האתרים הללו

 . י צוותים שבחנו את הנושא ושגם הגישו הצעות בנדון"וע

מאמת ברניקי וממתקנים הקשורים אליה נותר כיום מכלול הולך ומצטמצם של שרידים הפזורים  •

השרידים המספרים את סיפורו . בקניון נחל יבנאל ובחלק התחתון של מורדות כנרת עד לטבריה

 .  לטיפוח וכן להצגה של חלקם לציבור המטיילים,הייחודי של מפעל עתיק זה ראויים לשימור

כותבי הסקר . באתר אחוזת פוריה משתלבים סיפור ייחודי עם מיקום ואסתטיקה מרשימים •

 .מצטרפים לקריאה לשמר ולטפח את האתר ולהנגישו לקהל

המדובר . בחלקים של תחום הסקר קיים צורך לטפל בהתפשטות לא רצויה של שיטת ויקטוריה •

בשמורת נחל יבנאל וכן בכמה , כולל בשמורת מצפה אלות, ור שסביב יער מנחמיהבעיקר באז

 .מקומות בסביבת יער שוויץ

חריגה של רכבי שטח , בתחום הסקר קיימים גם מפגעים נוספים כמו מצבורי פסולת חקלאית •

כחלק מטיפוח . הם מהווים מטרד אקולוגי וחזותי כאחד. משבילים ואתרי גזם בלתי מוסדרים

 .לטיפול במפגעים אלה, בשיתוף כל הגופים הרלוונטיים, ור מן הראוי להכין תכניתהאז
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 אנדמיות נדירות צורת חיים משפחה שם הצמח

מספר 

 פולש נטוע גר מוגן אדום

               שנתי-עשבוני רב גמאיים אגמון ימי

 , שורשים-אגמית רבת
עדשת 

         RR   3.2 צמח מים צף המים

               שנתי-חד מורכבים גדי צהובה-אוזן

 1 1           עץ ארניים אורן ברוטיה

 1 1           עץ ארניים אורן ירושלים 

 1 1           עץ אזדרכתיים אזדרכת מצויה

       1       שיח-בן שפתניים אזוב מצוי

               שנתי-חד מורכבים אזנב מצוי

               שיח סולניים אטד אירופי

               שנתי-חד מצליבים איסטיס מצוי

       1       עץ אלתיים יתאלה אטלנט

   1       עץ אלוניים אלון התבור

בתחום 
הסקר לרוב 

   נטוע

               שנתי-חד מצליבים אליסון מצוי

               שנתי-עשבוני רב צפורניים אלמוות הכסף

           שיח אלתיים אלת המסטיק

בתחום 
הסקר 

   זריעים+נטוע

               שנתי-חד םארכוביתיי אמיך קוצני

               שנתי-חד סוככיים אמיתה גדולה

               שנתי-חד   .מ.אספסת ב

               שנתי-חד פרפרניים אספסת גלגלית

             R שנתי-חד פרפרניים אספסת החבית

               שנתי-חד פרפרניים אספסת מצויה

               שנתי-חד יםפרפרני אספסת מקומטת

               שנתי-חד פרפרניים אספסת עדשתית

               שנתי-חד פרפרניים אספסת קעורה

               מטפס שושניים אספרג החורש

               שנתי-חד פרפרניים אפון מצוי

   IU 1         עץ הדסיים .מ.אקליפטוס ב

 IU 1 1         עץ יםהדסי אקליפטוס המקור

   I 1         עץ הדסיים אקליפטוס טורווד

               שנתי-חד פרפרניים כנפות מצויות-ארבע

               שנתי-עשבוני רב ביתייםוארכ ארכובית שבטבטית

               שנתי-עשבוני רב שפתניים אשבל הביצה

           ES   שנתי-חד שפתניים אשבל מעורק

               שיח אשחריים ישראלי-אשחר ארץ

       1       עץ אשליים .מ.אשל ב

       1       עץ אשליים אשל היאור

                 לועניתיים .מ.בוצין ב

         RP ET 3.7 שנתי-עשבוני רב לועניתיים בוצין הגליל

           ES   שנתי-עשבוני רב לועניתיים בוצין טברייני

בוצינית (בוצין מזרחי 
               שנתי-חד לועניתיים )מזרחית

               שנתי-קצר לועניתיים בוצין מפורץ
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בלוטנית אפריקאית 
               מטפס לילניים (בורביה עופריתית)

               שנתי- עשבוני רב דגניים דוחן מדברי-בן
               שנתי-חד דגניים חיטה ביצני-בן
               שנתי-חד דגניים אנפין- חיטה רב-בן
               שנתי- עשבוני רב ורדיים סירה מיובל-בן

               שנתי-חד מצליבים בקבוקון מקומט
               שנתי-חד פרפרניים בקיה ארצישראלית

               שנתי-חד פרפרניים בקיה מצויה
               שנתי-חד פרפרניים יית הכלאייםבק
               שנתי-חד עשנניים ישראלי-עשנן ארץ-בר

               שנתי-חד דגניים ברומית איזמלנית
               שנתי-חד דגניים אבקנית- ברומית דו

               שנתי-חד דגניים ברומית הגגות
               תישנ-חד דגניים ברומית המטאטא

               שנתי-חד דגניים שועל- ברומית זנב
               שנתי-חד דגניים ברומית יפנית

               שנתי-חד דגניים ברומית מאוגדת
               שנתי-חד דגניים ברומית ספרדית
               שנתי-חד דגניים ברומית עקרה

   1           עץ ברושיים ברוש מצוי 
               שנתי- עשבוני רב שפתניים ברזילון ענף
               שנתי-חד מורכבים ברקן סורי

               שנתי-חד צפורניים גביעול אשון
      1       גיאופיט שושניים גביעונית הלבנון

               שנתי-חד מורכבים גדילן מצוי
               שנתי- עשבוני רב יםגמאי גומא ארוך
               שנתי-חד גמאיים גומא חום
               שנתי-חד סוככיים גזיר ב.מ.
               שנתי-חד סוככיים גזיר דקיק

               שנתי-חד סוככיים גזיר המפרקים
               שנתי-חד סוככיים גזר ב.מ.
               שנתי-דח סוככיים גזר זהוב

               שנתי-חד סוככייםגזר קיפח (גזר הגינה)
גלונית מצויה  (בלוטה 

               שיח-בן שפתניים גלונית)
               שיח-בן שפתניים געדה מצויה

               שנתי- עשבוני רב מצליבים גרגיר הנחלים
               שנתי-חד פרפרניים גרגרנית הטבעת
           EL   שנתי-חד פרפרניים גרגרנית לילכית
               שנתי-חד פרפרניים גרגרנית מצויה
               שנתי-חד גרניים גרניון הארגמן

               שנתי-חד גרניים גרניון עגול
               שנתי-חד גרניים גרניון רך

      1       גיאופיט יםסחלבי דבורנית דינסמור
               שנתי-חד פואתיים דבקה זיפנית

             R שנתי-חד פואתיים דבקה משולשת
           ES   שנתי-חד פואתיים דבקת יהודה

               שנתי-חד פואתיים דבקת ירושלים
               שנתי-חד דגניים דגנין מצוי

               שנתי- עשבוני רב יםסולני דודא רפואי
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 1 1           שיח סבונניים דודוניאה דביקה
           R ET שנתי- עשבוני רב נוריתיים דורבנית התבור

           ES   שנתי-חד סוככיים קרניים כרמלי- דל
               מטפס דלועיים נחש מצויה-דלעת
       1       נתיש- עשבוני רב מורכבים המכבים האדום-דם

-דמומית ארץ
       1       שנתי-חד נוריתיים ישראלית

               שנתי-חד נוריתיים פרי-דמומית קטנת
               שנתי-חד דגניים זנב קשתני-דק

               שנתי-חד מורכבים דרדית מצויה
       EL   1   שנתי-חד מורכבים פרחים- דרדר גדול

             R שנתי- עשבוני רב מורכבים גלדני דרדר
               שנתי-חד מורכבים דרדר מצוי
               שנתי-חד מורכבים דרדר קיפח
               שנתי-חד מורכבים דרדר קרומי

               שנתי-חד סוככיים דרכמונית מצרית
               שיח-בן פרפרניים הגה מצויה

               שיח הרדופיים הרדוף הנחלים
               שנתי- עשבוני רב מורכבים הרדופנין הציצית
               שיח סולניים ויתניה משכרת
               שנתי- עשבוני רב ורבניים ורבנה רפואית
ורוניקת המים 

               שנתי-חד לועניתיים (ברוניקת המים)
               שיח-בן שפתניים הזוטה צפופ
               שנתי-חד דגניים זון אשון

               שנתי- עשבוני רב דגניים נוצה מחוספס-זיף
       1       עץ זיתיים זית אירופי 

               מטפס נוריתיים זלזלת הקנוקנות
           ES   גיאופיט שושניים זמזומית מצויה

               שנתי-חד פרפרניים קרב שיכניע- זנב
               שנתי-חד דגניים שועל ארוך- זנב
               שנתי-חד דגניים שועל מצוי- זנב

               שנתי-חד דגניים זעזועית גדולה
               שנתי-חד טבוריתיים פרי-זערורית קטנת

               שנתי-חד מורכבים סב מצוי-זקן
               שנתי- עשבוני רב דגניים זקנן שעיר

               שנתי- עשבוני רב חבלבליים חבלבל השיח
               שנתי-חד חבלבליים חבלבל סיצילי
               שנתי-חד חבלבליים חבלבל עדין
               שנתי-חד פואתיים חגוית שעירה

               שנתי- עשבוני רב יםשפתני שפה מצוי-חד
               שנתי-חד מורכבים חוח עקוד

           ES   שנתי-חד מורכבים חוחן הקנרס
           R EP שנתי- עשבוני רב חלמיתיים חוטמית הגליל
               שנתי- עשבוני רב חלמיתיים חוטמית זיפנית

             RP שנתי- עשבוני רב חלמיתיים חוטמית מאוצבעת
               שנתי- עשבוני רב חלמיתיים הפרה-חוטמית עין

               שנתי- עשבוני רב חלמיתיים חוטמית קירחת
               שנתי-חד ארכוביתיים חומעה ורודה
               שנתי- עשבוני רב ארכוביתיים חומעה יפה

               שנתי-חד ארכוביתיים חומעה משוננת
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               שנתי-חד מורכבים חורשף השבכה
               שנתי-חד מצליבים חטוטרן מצוי
               שנתי-חד דגניים חיטת הבר

               שנתי-חד חלבלוביים חלבלוב מרושת
               שנתי-חד חלבלוביים חלבלוב משונשן
               שנתי-חד חלבלוביים חלבלוב סמור
               שנתי- עשבוני רב סנטליים חלוקה הררית
               שנתי-חד חלמיתיים חלמית מצויה
               שנתי-חד חלמיתיים פרחים-חלמית קטנת
               מטפס אסקלפיים חנק מחודד
               שנתי- עשבוני רב מורכבים פרחים-חסה כחולת
               שנתי-חד מורכבים חסה רותמית
               שנתי-חד מורכבים חסת המצפן

               שנתי- עשבוני רב דגניים חפורית הפקעים
               שנתי-חד דגניים חפורית מוזרה
               שנתי-חד דגניים חפורית מצויה

      1       גיאופיט שושניים חצב מצוי
               שנתי-חד מצליבים חרדל השדה
               שנתי-חד מצליבים חרדל לבן

  1       עץ כליליים חרוב מצוי

בתחום 
הסקר כנראה 
   נטוע בלבד

               שנתי- עשבוני רב סוככיים חרחבינה מגובבת
               שנתי- עשבוני רב סוככיים חרחבינה מכחילה

               שנתי-חד מורכבים רצית עטורהח
               שנתי-חד חשפוניתיים חשפונית עדינה
               שנתי- עשבוני רב טבוריתיים טבורית נטויה

טופח אדום (טופח 
               שנתי-חד פרפרניים מעורק)

               שנתי-חד פרפרניים טופח ירושלים
               שנתי-חד רנייםפרפ טופח מצוי
               שנתי-חד פרפרניים טופח ריסני

 ? 1           עץ ברושיים טטרקליניס מפריק
               שיח-בן מורכבים טיון דביק

               שנתי-חד טרשניתיים טרשנית שרועה
               שנתי- עשבוני רב דגניים יבלית מצויה

 1 1           עץ שיטיים .מ.ינבוט ב
               שיח-בן שיטיים ינבוט השדה

      1       מטפס יערתיים יערה איטלקית
               שנתי-חד מורכבים כוכב מצוי
               שנתי-חד מורכבים כוכב ננסי

               שנתי-חד ציפורניים כוכבית ב.מ.
               שנתי-חד יםצפורני כוכבית מצויה

               שנתי-חד מורכבים כוכבן מצוי
               שנתי- עשבוני רב סרפדיים כותלית יהודה

               שנתי-חד סרפדיים כותלית פורטוגלית
               שנתי-חד פרפרניים כליינית מצויה

  1       עץ כליליים כליל החורש
בתחום 

   נטועהסקר 
               שנתי- עשבוני רב סוככיים כלך מצוי 

      1       גיאופיט נוריתיים כלנית מצויה
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               שנתי-חד סוככיים כמנון כרתי
               שנתי- עשבוני רב סוככיים כנפה חרוקה

               שנתי-חד סלקיים אווז האשפות-כף
               שנתי-חד מצליבים כרבה ספרדית

                פרפרניים כרבולת ב.מ.
               שנתי-חד פרפרניים כרבולת מצויה
               שנתי-חד פרפרניים כרבולת קטנה
               שנתי- עשבוני רב סוככיים כרפס הביצות

               שנתי-חד חבלבליים כשות ב.מ.
               שיח-בן כביםמור כתלה חריפה
               שנתי- עשבוני רב מורכבים שורשים-כתמה עבת

               שנתי- עשבוני רב פרפרניים לוטוס הביצות
               שנתי-חד פרפרניים לוטוס מצוי

               שנתי-חד לועניתיים ארי קטן-לוע
           ES   תישנ- עשבוני רב לועניתיים לוענית גדולה
               שיח-בן לועניתיים לוענית מצויה

           EL   גיאופיט לופיים לוף ארצישראלי
               גיאופיט לופיים לוף ירוק

               גיאופיט לופיים לופית מצויה
               שנתי-חד לחכיים לחך ב.מ.
               שנתי-חד לחכיים לחך בלוטי
               שנתי-חד לחכיים לחך כרתי
               שנתי-חד לחכיים לחך מצוי

 I 1 1         שיח ורבניים לנטנה ססגונית
               שנתי-חד מצליבים לפתית מצויה

               שנתי-חד זיפניים פר מצרית-לשון
               שנתי- עשבוני רב זיפניים פר סמורה-לשון

               שנתי-חד חלבלוביים לשישית הצבעים
               שנתי-קצר מורכבים מוצית קוצנית
               שיח סלקיים מלוח קיפח

               שיח-בן סלקיים מלחית אשונה
               שנתי-חד דגניים מלעניאל מצוי

               נתיש-חד פרפרניים מסוריים מצויים
מסרק מזרחי (מסרק 

               שנתי-חד סוככיים איברי)
               שנתי-חד סוככיים מסרק שולמית

               שנתי-חד חלמיתיים מעוג אפיל
               שנתי-חד חלמיתיים מעוג כרתי
               שיח-בן זיפניים מציץ סורי

מצלתיים מצויות 
               שנתי-חד מצליבים (מצלתיים מצויים)

                 גרניים חסידה ב.מ.- מקור
               שנתי-חד גרניים חסידה גדול- מקור
               שנתי-חד גרניים חסידה חלמיתי- מקור
               שנתי-חד גרניים חסידה מצוי- מקור

               שנתי-חד רקפתיים מרגנית השדה
               שנתי-חד שפתניים מרווה דגולה
       1       שיח-בן שפתניים מרווה ריחנית
               שנתי-חד מורכבים מרור הגינות
               שנתי-חד מורכבים מרור מכחיל

           ES   שנתי- עשבוני רב שפתניים ות יהודהומר
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           ES   שנתי- עשבוני רב םשפתניי מרות ירושלים
               שנתי-חד חלבלוביים מרקולית מצויה
           ES   שנתי-חד מורכבים מררית הגליל
               שנתי- עשבוני רב דגניים משיין גלילי

               שנתי-חד דגניים משערת זהובה
           EI   שנתי-חד זיפניים נוניאה פלישתית

               שנתי-חד שלמוניים נוציץ מנוצה
               שנתי-חד סוככיים נוצנית כדורית
      1       גיאופיט נוריתיים נורית אסיה

               שנתי-חד שפתניים נזמית לופתת
               שנתי-חד מורכבים ישראלית-ניסנית ארץ
               שנתי-דח מורכבים קרנית- ניסנית דו

               שנתי-חד מורכבים ניסנית זיפנית
               שנתי-חד סוככיים נירית הקמה

נענע משובלת (נענה 
               שנתי- עשבוני רב שפתניים משובלת)

               גיאופיט שושניים חלב צרפתי- נץ
               שנתי- עשבוני רב דגניים נשרן צפוף
               שנתי- עשבוני רב דגניים נשרן שעיר
               שנתי-חד מורכבים סביון אביבי
               שנתי-קצר סולניים סולנום שעיר

               שנתי- עשבוני רב סופיים סוף מצוי
               שנתי- עשבוני רב סופיים עלים-סוף צר

      1       גיאופיט סחלביים סחלב השקיק
      1       גיאופיט סחלביים סחלב קדוש
               שנתי-חד דגניים סיסן אשון

               שנתי- עשבוני רב דגניים סיסנית הבולבוסין
             RR שנתי- עשבוני רב דגניים סיסנית הביצות
               שיח-בן ורדיים סירה קוצנית

               שנתי-חד סוככיים ה מצויהסלסיל
               שנתי-חד סלקיים סלק מצוי
               שנתי- עשבוני רב סמריים סמר ב.מ.

               שנתי- עשבוני רב סמריים סמר מחוייץ
   1           שיח כליליים סנא (כסיה) סטורטי

               שנתי- עשבוני רב ספלוליים ספלול קטן
               שנתי-חד סרפדיים סרפד הכדורים

               שנתי-חד דגניים עבדקן מצוי
               שנתי- עשבוני רב דגניים עבקנה שכיח
      1       עץ ורדיים עוזרר קוצני
               שנתי-חד מורכבים עולש מצוי

               נתיש- עשבוני רב עפריתיים עופרית אירופית
-עקרב עגול- עוקץ
               שיח-בן זיפניים עלים

               שנתי-חד דגניים עוקצר מצוי
      1       גיאופיט שושניים עיריוני צהב
               גיאופיט שושניים עירית גדולה

      1       שנתי- עשבוני רב מורכבים עכובית הגלגל
           ES   שנתי-חד זיפניים דהעכנאי יהו
               שנתי-חד לועניתיים עלוק מצוי

             R שנתי- עשבוני רב גמאיים עליעב חלוד
               שנתי-חד עלקתיים עלקת ב.מ.
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עפעפית מצרית 
               שיח-בן לועניתיים (קיקסיה מצרית)
עלים -עפעפית עגולת
             R שנתי-חד לועניתיים עלים)-לת(קיקסיה עגו

       1       עץ ערבתיים ערבה מחודדת
                ערבזיים ערבז ב.מ.
             R שנתי-חד ערבזיים פרחים- ערבז דק

             RP שנתי-חד ערבזיים ערבז סוככני
               שיח ורדיים פטל קדוש

               שיח-בן ייםפיגמ פיגמית מצויה
               שנתי-חד מורכבים פילגון ארצישראלי

               שנתי-חד מורכבים פילגון מצוי
               שנתי-חד מורכבים פילגון צמיר

               עץ תותיים פיקוס התאנה
               שיח מורכבים פלגית שיחנית

     IM         שנתי- עשבוני רב יםדגני טורי-פספלון דו
               שנתי-חד פעמוניתיים פעמונית זיפנית
             R שנתי-חד פעמוניתיים פעמונית משוננת
               שנתי-חד פעמוניתיים פעמונית קטנה
               שנתי- עשבוני רב פעמוניתיים פעמונית קיפחת

               תישנ-חד פרגיים פרג אגסני
               שנתי-חד פרגיים פרג ב.מ.
               שנתי-חד פרגיים פרג סורי

               שנתי- עשבוני רב פרגיים פרגה אדומה
               שנתי-חד פרפרניים תרמילים-פרסה דלת
               מטפס שפתניים פרסיון גדול
               שנתי- י רבעשבונ פרעיים פרע מסולסל

               שנתי- עשבוני רב מורכבים פרעושית משלשלת
 IM 1 1         עץ כליליים פרקינסוניה שיכנית

               שנתי-חד פשתיים פשתה אשונה
               שנתי-חד פשתיים פשתה שעירה
               שנתי-חד לועניתיים פשתנית זעירה

       1       גיאופיט שושניים י ההריםצבעונ
               גיאופיט אירוסיים צהרון מצוי

               שנתי-חד טבוריתיים צורית אדומה
                טבוריתיים צורית ב.מ.
               שיח פרפרניים צחנן מבאיש

               שנתי- עשבוני רב דגניים ציבורת ההרים
               שנתי- עשבוני רב ציפורניים פורן נקודצי

חתול - ציפורני
           EL   שנתי-חד מורכבים ארצישראליות

               שנתי-חד מורכבים חתול מצויות- ציפורני
                 ציפורניים ציפורנית ב.מ.

               שנתי-חד ציפורניים ציפורנית דקיקה
               שנתי-חד ציפורניים מגוונתציפורנית 

               שנתי-חד ציפורניים ציפורנית מצרית
               שנתי- עשבוני רב ציפורניים ציפורנית ענפה
               שנתי-חד פואתיים שבולת-צלבית ארוכת

                 ציפורניים צללית ב.מ.
               נתיש-חד צפורניים צללית הכלאיים

               שנתי-חד סוככיים שור חרוזה-צלע
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צלף סיצילי (צלף 
               שיח צלפיים ביצני)

               שיח צלפיים צלף קוצני
               שנתי- עשבוני רב שפתניים צמר מפוצל

               שיח-בן מורכבים צמרנית הסלעים
ון צנון משתלשל (צנ

             R שנתי-חד מצליבים משולשל)
               שנתי-קצר פרפרניים קדד ארצישראלי

               שנתי- עשבוני רב פרפרניים פרי- קדד גדול
               שנתי-חד פרפרניים קדד יפה

               שנתי- עשבוני רב קוציציים קוציץ סורי
               שנתי-חד מורכבים קורטם דק

               שנתי-חד מורכבים קורטם מכחיל
   1           עץ קזואריניים קזוארינה ב.מ.

ישראלי - קחוון ארץ
           ET   שנתי-חד מורכבים מוצים)- (קחוון שחור
           ES   שנתי-חד מורכבים קחוון הגליל 
               שנתי-חד מורכבים קחוון מצוי

               שיח פרפרניים קידה שעירה
     IM         שנתי-חד מורכבים קייצת מסולסלת

     IM         שנתי-חד מורכבים קייצת קנדית
               שנתי- עשבוני רב מורכבים קיפודן ב.מ.

               שנתי- עשבוני רב מורכבים קיפודן בלאנש
               שנתי- ני רבעשבו מורכבים קיפודן גיארדו
               שנתי- עשבוני רב מורכבים עלים- קיצנית צפופת

     IT         שיח חלבלוביים קיקיון מצוי
               שנתי- עשבוני רב דגניים קנה מצוי

               שנתי-חד נוריתיים קצח הצפורן
               שנתי-חד צפורניים פרי מצוי-רב

      1       שיח פרפרניים רותם המדבר
   IO 1         עץ רימוניים רימון מצוי

           R EP שנתי-חד רכפתיים רכפה גדולה
             RP שנתי-חד דגניים רפרף ב.מ.

      1       גיאופיט רקפתיים רקפת מצויה
               שנתי-חד פרפרניים שברק דביק
               שנתי-חד פרפרניים ןשברק מלבי

               שנתי-חד פרפרניים שברק משובל
               שנתי-חד פרפרניים שברק משונץ
               שנתי-חד פרפרניים שברק נטוי

               שנתי-חד פרפרניים שברק סיצילי
               שנתי- עשבוני רב פרפרניים שברק קוצני
               גיאופיט שושניים שום ארדל
               גיאופיט שושניים שום ב.מ.

               גיאופיט שושניים שום האבקנים
         R   3.2 גיאופיט שושניים שום הגלגל
               גיאופיט שושניים שום ירקרק
               גיאופיט שושניים שום משולש
               גיאופיט שושניים שום עגול

               שנתי- עשבוני רב סוככיים שומר פשוט
               שנתי-חד מורכבים שופרית כרתית

               שנתי- עשבוני רב טבוריתיים שושנתית הלבנון
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             R שנתי- עשבוני רב טבוריתיים שושנתית מסורטטת
שועל -שיבולת

               שנתי-חד נייםדג מתפרקת
               שנתי-חד דגניים שועל נפוצה-שיבולת

       1       שיח אשחריים שיזף השיח
       1       עץ אשחריים שיזף מצוי

       1       שיח ורבניים אברהם מצוי- שיח
 IU 1 1         עץ שיטיים שיטה כחלחלה
 1 1           עץ שיטיים שיטה מחטנית
     IM         עץ שיטיים שיטת המשוכות
 1 1           עץ שיטיים שיטת ויקטוריה

               שנתי-חד מצליבים שלח ספרדי
               שנתי-חד פרפרניים שלחופן קרומי
               שנתי-חד שלמוניים שלמון יפואי
               שנתי-חד לוטמיים שמשון מצוי
               שנתי-חד לוטמיים שמשון מצרי
               שנתי- עשבוני רב כפריים שנית גדולה

               שנתי- עשבוני רב כפריים שנית מתפתלת
               שנתי- עשבוני רב דגניים שעורת הבולבוסין

שעורת העכבר 
               שנתי-חד דגניים (שעורה מכחילה)

               שנתי-חד דגניים רת התבורשעו
               שנתי-חד דגניים שעלב מצוי
               שנתי-חד דגניים שעלב ריסני
               שנתי- עשבוני רב סוככיים שעמון מצולע
           ES   שנתי-חד סוככיים שערור שעיר

               שנתי-חד סוככיים שפרירה קשקשנית
       1       עץ ורדיים עלים-שקד קטן

               מטפס שרביטניים שרביטן מצוי
               שיח שרביטניים שרביטן ריסני

       1       שנתי- עשבוני רב פרפרניים שרכרך הסלעים
               שנתי- עשבוני רב פרפרניים שרעול שעיר

               נתיש-חד שלמוניים תגית ארצישראלית
               שנתי-חד שלמוניים תגית מצויה

       1       שנתי-חד פרפרניים תורמוס ההרים
               שנתי- עשבוני רב דגניים מלען מצוי-תלת
             RR שנתי-חד דגניים מלען פעוט-תלת

               שנתי-חד פרפרניים תלתן אלמוות
               שנתי-חד פרפרניים תלתן ב.מ.

               שנתי-חד פרפרניים תלתן דוקרני
               שנתי-חד פרפרניים תלתן הארגמן
               שנתי-חד פרפרניים תלתן הכדורים

               שנתי-חד פרפרניים תלתן הכפתורים
               שנתי-חד פרפרניים תלתן הקצף

               שנתי-חד פרפרניים תן ווילובתל
               שנתי-חד פרפרניים תלתן חקלאי
               שנתי-חד פרפרניים תלתן כוכבני
               שנתי-חד פרפרניים תלתן לביד
               שנתי-חד פרפרניים תלתן נאה

               שנתי-חד פרפרניים תלתן קיפודי
               שנתי-חד פרפרניים תלתן קלוסי
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               שנתי-חד פרפרניים תלתן תריסני
      1       עץ דקליים תמר מצוי

  
  מינים נוספים ממקורות אחרים

  
מינים משכבת המינים האדומים של רת"ם ורט"ג

       O   4.7 שנתי-חד ציפורניים אגרוסטמת השדות
       RR EI 4.2 שנתי- עשבוני רב ייםזיפנ אלקנת הגליל
       RR   3.2 שנתי-חד שפתניים געדה קוצנית
(שלשי  זליה מחומשת

       RR   5.3 שנתי- עשבוני רב חיעדיים מחומש)
       R EI 4.7 גיאופיט שושניים זמזומית ורבורג

       RR   3.2 שנתי- עשבוני רב דגניים חתול זוחלת-כף
       RP ES 4.2 שנתי- דו לועניתיים לוענית יריחו
       RR   5.3 שיח-בן פרעיים פרע מחודד

  
  
  

 מינים משכבת המינים הנדירים של רת"ם ורט"ג
       R שנתי-חד  ארכוביתיים שנתית- ארכובית חד

-ברומית קצרת
       R שנתי-חד  דגניים שיבולית
       R שנתי-חד  סוככיים גד השדה
       RP שנתי- עשבוני רב  ייםגמא גומא כדורי

       RR שנתי- עשבוני רב  ארכוביתיים חומעת הפקעת
       RR שנתי-חד  מורכבים חסה שיכנית
     RP  3.2 שנתי- עשבוני רב  לועניתיים עלים-לוענית גדולת

עפעפית הקנוקנות 
       R שנתי-חד  לועניתיים (קיקסיית הקנוקנות)

       RR שיח-בן  ציפורניים ציפורנית גדולה
    RP   1 שיח  פרפרניים קרקש צהוב

       R שנתי-חד  מצליבים שחליים דוקרניים
       R שנתי-חד  פרפרניים תלתן רפה

  
  
  

מיני צומח בתי גידול לחים מהדוח של דר' נאווה סבר
        שנתי-עשבוני רב  גמאיים אגמון האגם

 מים ב.מ.- עדשת
עדשת 
        צמח מים צף  המים

        שנתי- עשבוני רב  נר הלילה ערברבה שעירה
        שנתי- עשבוני רב  דגניים סוכר מצרי- קנה

        שנתי-חד  דגניים תולענית דוקרנית
  
  
  
  
  



 193

 מקורות נוספים

 

 עבודת קמפוס על יער שוויץ, 2010, .ר, אביב. 

 מידע חוברת, המגוון הביולוגי של הבתה והשטחים העשבוניים", 2012, .א, רוטשילד, ל, בלנק 

. הוצאת החברה להגנת הטבע". חינוך ואנשי שטח מנהלי ,מתכננים ,מדיניות לקובעי והמלצות

 pdf.bata_final/dbsAttachedFiles/_Uploads/il.org.teva.www://httpבקישור 

 ל"הוגש לקק". טיוטא להערות, פרוגרמה לתכנון,  טבריה-יער שוויץ ", 2010, .ע, געש. 

 ג "הוגש לרט". עיינותח מסכם של סקר המ"דו, מעיינות נחל יבנאל תחתון", 2005, .ש, גפני

 .מחוז צפון

 הוגש לרשות ניקוז ונחלים כנרת". דוח אקולוגי, נחל יבנאל ויובליו", 2011, .נ, סבר. 

 תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד ", 2011, .מ.'דרור ז-דופור, .ד, רותם, .ויטמן נ, .מ, קפלן

נמצא בקישור    . 106-96'  עמ)2 (2אקולוגיה וסביבה ". כמקשר בין רמת צבאים לגלבוע

pdf.137/Articles/Files/il.org.isees.magazine://http 

 עורכים. (נ, קליאוט, .א, סופר, .א, בתוך שמואלי" צומח הגליל", 1983, .א, וין-רבינוביץ( ,

 .169-186' עמ, יברסיטת חיפה ומשרד הביטחוןהוצאת אונ, ארצות הגליל

 בקישור . ג"דוח רט".  היבטים בתכנון–בתות בסובב הים תיכוני ", 2004, .נ, אנגרט, .י, שקדי

pdf.BataEsbonit/dbsAttachedFiles/_Uploads/il.org.teva.www://http 

 




