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 נושאי ההרצאה

סקרי טבע ונוף 

 (1991)סקר הר אמיר 

(2013)חריש -סקר מנשה 

סיכום 

 נרבתהנחל  –קניון הנמרים 



 א"דשמכון  –יחידת סקרי טבע ונוף 



 מטרות -סקר טבע ונוף 
 .הסקרנתונים על ערכי טבע ונוף באזור יצירת  מסד  •

 

 לתכנון מושכל שמתחשב ושומר על ערכי  תרומה •

 .הטבע והנוף      

 נתונים דינאמי ומתחדש מסד בניית  –בנוסף 

 ידע והערכות מומחים לגבי  המרכז 

 נוף ומורשת האדם בארץ כולה, טבעערכי 



 זרימה כלליתרשים  -סקרי שטח 

 מצאי

הערכה  

 נושאית

, נוף, גורמים ביוטיים :הערכה משולבת

 אתרים ורצף שטחים פתוחים 



 מידע קיים  ומידע שנאסף בסקר שדה

אפיון וסיווג טיפוסי  
 צומח ותכסית  

הערכת משקלי השפעת  
 בינוי ופיתוח וחישוב הרצף

הגדרת יחידות  
 ותת יחידות נוף  

 מפת טיפוסי  
 צומח ותכסית

 מפת רצף שטחים
 פתוחים 

מפת ערכיות    מפת ערכיות נופית   
 משאבי טבע/צומח

נוף  , טבע:  מפת ערכיות משולבת 
 ורצף שטחים פתוחים

 נוף אתרים ומורשת האדם צומח ותכסית 

הערכת רצף  
 שטחים פתוחים

 פרקי מבוא

 מפת ערכיות משולבת טבע ונוף 

 טבלת שילוב 
בין ערכיות נופית  
 לערכיות צומח  

 מפת
 אתרים 

 מפת 
 יחידות הנוף

 טבלת שילוב בין 
ערכיות טבע ונוף לערכיות  

 רצף שטחים פתוחים  

רצף שטחים  

 פתוחים

מפות  
 נושאיות

מפות ערכיות  
 נושאיות

מפות ערכיות  
 משולבות

 ראשוניותמסקנות והמלצות 

/   פרק צומח 

 משאבי טבע

פרקי נוף 

 ומורשת האדם



 1991-1992סקר הר אמיר 

ר יעקב "בעריכת חנוך סייף וד

 .כח

 

פיתוח התיישבותי   –ברקע 

מואץ במרחב הררי רגיש וללא  

 .הגנות סטטוטוריות

 

מעמק יזרעאל  : גבולות הסקר

-מזרח עד בקה אל-בצפון

בין נחל  , מערב-בדרום רביה'ע

 .עירון לקו הירוק

 

 .נוף ואתרים, סקירת צומח

 1992 -קציר דרום 



 הערכה בוטנית

יחידות   190 -השטח חולק ל•

 .צומח

קביעת ערכיות יחסית ליחידה •

 .מייצגת בתחום הסקר

הובאו בחשבון שיקולים כגון מידת •

הרכב המינים  , כיסוי הצומח

נדירות בית הגידול , השליטים

 .ויכולת התחדשות

ערכיות בוטנית מרבית בעיקר •

 .ברטעה-ברקאי-במרחב חריש

 



 הערכה נופית

גבעות זלפה )שלוש יחידות נוף  •

היישובים העירוניים , במזרח

(  במרכז וגבעות עירון במערב

 .יחידות נוף-תת 73ובהן 

 

פ "הערכת ערכיות נופית ע•

קריטריונים שונים וביניהם  

ייחודיות ומידת השתמרות ערכי  

 .הטבע

 

 נחל שריה



 הערכה נופית

 גבעות עירון

 נחל ספיר

 קניון הנמרים

מספר קטן של תאי •
שטח בערכיות נופית 

 .מרבית



 2013 -חריש -סקר מנשה

, שנה לאחר הסקר הקודם 20•

ושוב לחצי פיתוח גבוהים בשטח  

 .שכמעט ואינו מוגן תכנונית

 –סקר במרחב חריש : במקור•

 .פאחם-אום אל

הסקר הורחב לכל שטחי •

 .המועצה האזורית מנשה



 שינויים במתודולוגיה

הרחבת מעגל השותפים לסקר •

 (.ז מנשה"ובמיוחד מוא)

הערכה אקולוגית המבוססת על •

 .מדדים כמותיים

שימוש נרחב במקורות מידע קיימים  •

והעמקת ההתייחסות למרחב הסקר 

מורשת האדם  , גיאולוגיה)כמכלול 

 (.ועוד

מפות רצף שטחים פתוחים ומסדרונות  •

 .אקולוגיים

 

 עינות שריה



 גבולות הסקר



 אתרים נקודתיים

 239בוטני 
 202היסטורי 

 95מים 
 50גיאומורפולוגי 

 31תצפית 
 23הנצחה 

 16אחר 



 שמורת עין ארובות כפר גליקסון

 השער הרומי במענית שדה יצחק –גבעת שלומי 



 יחידות נוף



 מסדרון בנוף חקלאי –נחל חדרה  בולטות ונצפות –חורבת בורק 

 השער הרומי במענית שדה יצחק –גבעת שלומי 
 ראשוניות -גבעות עירון  נוף פתוח ומיעוט הפרות –בקעת מנשה 



 ערכיות נופית



 קשר בין צומח לסוג קרקע –מי עמי 
 אתרי מורשת –כבשני ברקאי 

 שדה יצחק –גבעת שלומי 
 צומח שיא –יער עירון  בית גידול נדיר –אלוני גן שומרון 



 טיפוסי צומח



 גלעםבתות  חורש אלון מצוי בהר אמיר

 יער אלון התבור בכפר גליקסון שדה יצחק –בית גידול לח 



 ערכיות בוטנית



 ערכיות משולבת צומח ונוף



 רצף שטחים פתוחים



 רצף שטחים פתוחים עתידי



 נוף ורצף שטחים פתוחים, ערכיות משולבת צומח

 מסדרון אקולוגי



 סיכום

 .הרחבה והעמקה של הידע לאורך השנים•

 

המחייבים ערנות ומודעות  , בשילוב קונפליקט לאומי, לחצי פיתוח כבדים•

 .מצד מקבלי ההחלטות והתושבים

 

 .ז מנשה"ניצני יישום בתוכנית האב לשטחים פתוחים במוא•

 



 יישום הסקר



 2032נתראה בסקר 

 פעמונית בקניון הנמרים מישויה


