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  רשימת המפות
 

  )1 : 100,000מ "קנ(. תבליטמפת  .1

  )1 : 100,000מ "קנ(. מפת יחידות נוף .2

 ) 1 : 50,000מ "קנ(.  צפון-נחלים ומעיינות , מפת אגני ניקוז .3

  )1 : 50,000מ "קנ(.  דרום-נחלים ומעיינות , מפת אגני ניקוז .4

  )1 : 100,000מ "קנ(. מפת נקודות תצפית .5

  )1 : 100,000מ "קנ( .ערכיות נופיתמפת  .6

  )  1 : 100,000מ "קנ( .תכסית מפת .7

  )  1 : 35,000מ "קנ( .תכסיתומפת צומח  .8

  )  1 : 100,000מ "קנ( .נוכחות אלון תבור ואלון מצוימפת  .9

  )  1 : 100,000מ "קנ( .נוכחות לבנה רפואי וחרוב מצוימפת  .10

  )  1 : 100,000מ "קנ( .י"נוכחות אלה אטלנטית ואלה אמפת  .11

  )  1 : 100,000מ "קנ( .י ואלת מסטיק"נוכחות אשחר אמפת  .12

  )  1 : 100,000מ "קנ( .נוכחות קידה שעירה וסירה קוצניתמפת צומח  .13

  )  1 : 100,000מ "קנ( .קורטם דקנוכחות שומר פשוט ומפת  .14

  )  1 : 100,000מ "קנ( .)אדם וזריעים-נטע(נוכחות אורן מפת  .15

  )1 : 100,000מ "קנ(). עצים בולטים וכתמי פריחה(מפת אתרים בוטניים  .16

  )1 : 100,000מ "קנ(. מפת מינים נדירים .17

  )1  :100,000מ "קנ(). שרקרק וכחל, חזיר בר, צבי(חיים -מפת תצפיות בבלי .18

  )1 : 100,000מ "קנ( .משאבי טבעמפת ערכיות  .19

  )1 : 100,000מ "קנ( ).ערכיות משאבי טבע עם ערכיות נופיתשילוב ( טבע ונוף ערכיותמפת  .20

  )1 : 100,000מ "קנ( .6 עם כביש – מפת רצף שטחים פתוחים .21

  )1 : 100,000מ "קנ( .6 ללא כביש – מפת רצף שטחים פתוחים .22

  )1 : 100,000מ "קנ( .שטחים פתוחיםנוף ו, טבע ערכיות =מפת חשיבות לשימור  .23

  )1 : 100,000מ "קנ( .אתרים נקודתייםמפת  .24
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 תודות 
 .לקרן ברכה על הסיוע לעריכת הסקר

 .ויוסי שק, איריס האן, נורית השמשוני, ט בהווה ובעבר לגבי אברהם"לאנשי חל
  . ג"טדותן רותם ויפתח סיני מהר, בן רוזנברג, ליובל סבר

 . ל"לרמי זריצקי ושלמה ברנד מקק
 . צח הורוביץ ודרור ברשד מרשות העתיקות, איאד עואודה, לקובי שרביט

 . ולאיברהים אגברייה ממעוויה, לאמנון להב מגלעד, להגר לשנר ממשמר העמק
 . וחלקו עמנו מידע רב ערך, שלקחו חלק בסיורים ובאיסוף הנתונים

 .תו בהדפסת מפת התכסיתל על עזר"ון וודקוק מקק'ולג

 

 
 
 
 

 מבוא
 

 .פיתוח של מרכז הארץ-רמת מנשה היא מרחב של נוף פתוח סמוך לאיזורים רווי
 .הרצף הפתוח מאפשר קיום למיני חי וצומח במערכות אקולוגיות ברות קיימא

, כל אלה הופכים אותה לגן עדן לחובבי טבע. נוף ומורשת, יש בה מכלול של משאבי טבע

 . לרוכבי אופניים ורוכבי סוסים, למטיילים

 
 .2005- ו2004,  2003הסקר נערך במהלך 

 . השטח שנסקר כולל את רובה של רמת מנשה למעט הרחורשן ומערבה של אלונה
 :בותר השטח בשתי רצועות דרך, בשלוש השנים שחלפו מתחילת הסקר

 כמו כן הוכשרו , של כביש חוצה ישראל ובדרך המקשרת את מתקן רגבים למתקן גלעד18קטע 

 . ונבנו שטחים נרחבים במתקן רגבים

 
 :מאידך קודמו שתי תוכניות בעלות ראיה סביבתית
המתייחסת בחלקה גם ). המתכנן מוטי קפלן(תוכנית מתאר מחוזית חלקית סובב בקעת הנדיב 

הכוללת את רוב ) המתכננת חנה לבנה(ותוכנית פארק רמת מנשה . לדרום מערבה של רמת מנשה

התוכנית היא פרוייקט משותף של .  שיפוטה של המועצה האיזורית מגידו ברמת מנשהתחום

 . ל"המועצה האיזורית וקק
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 אזור הסקר
 

 .פיתוח של מרכז הארץ-רמת מנשה היא מרחב של נוף פתוח סמוך לאיזורים רווי

 
עתק המתרומם  מעל  עמק  יזרעאל  לאורכו  של  ה,  רמת  מנשה  היא  קער  בין  קמרי  הכרמל  והר  אמיר

כלפי  דרום  מערב  משתפלת  רמת  מנשה  במתינות  וכמו  נטמעת  בבקעת  הנדיב  וצפון .  מגידו-יגור

 .השרון

 
הערוצים  המושכים  מערבה  הם .  רוב  פני  השטח  הם  סלעי  קרטון  איאוקני  היוצרים  נוף  מעוגל  ורך

 .ואילו הערוצים המתחתרים לכיוון הקישון הם קצרים ותלולי גדות, ארוכים ומתונים
 .רובם עונתיים, ת רבים נובעים בחבל ארץ זהמעיינו

 
, אדם-יערות  נטע,  שטחי  בתות  נרחבים  עתירי  פריחה,  התכסית  עיקרה  יערות  פארק  של  אלון  תבור

 .ביניהם שזורים שרוכים דקים של צומח גדות לאורכם של נחלים, שדות וכרמי זית

 
  וכביש  חוצה  ישראל 70ש  כבי,  66כביש  ,  65כביש  :  רמת  מנשה  תחומה  במערכת  כבישים  ארציים

כבישים  איזוריים  ומקומיים  מחברים  בין  הישובים  הכפריים .  מבתר  אותה  מדרום  לצפון

הישובים  העירוניים  פרוסים .  המפוזרים  ברובם  בשטחים  הרמתיים  ובתפר  עם  חבלי  ארץ  סמוכים

פכים שרובם  ככולם  הו,  והכפרים  הערביים.  יוקנעם  נצמדת  לקצה  הצפוני  של  רמת  מנשה,  בשוליים

מזרחית  מעל  מדרונות  נחל  בענה  ונחל -עיקרם  ברצועה  הדרום,  לישובים  פרבריים  או  עירוניים

 .עירון

 
א "מ:  מרחביות  ומקומיות,  שטחה  של  רמת  מנשה  מתחלק  בין  תחומיהן  של  מועצות  איזוריות

מ  כפר "מ,  אל  פחם-מ  אום"מ,  מ  יוקנעם"מ,  א  מנשה"מ,  א  חוף  הכרמל"מ,  א  אלונה"מ,  מגידו

 .מועצה מרחבית מעלה עירון, ה"מועצה מרחבית בסמ, מ ערערה"מ, קרע
 .ל  משתרע במחצית הדרומית של רמת מנשה"שטח אש נרחב של צה

 

 

 גבולות הסקר
 ).70כביש ( נחל יוקנעם ונחל תות –מערב -בצפון
 . התפר בין רמת מנשה לעמק יזרעאל–מזרח -בצפון 
 .65 כביש –מזרח -בדרום

 .מזרחיים של הר חורשן ושוליה המזרחיים של   בקעת הנדיב-ן מרגלותיו הצפו–במערב 
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 מטרות
 .הצגת מצאי משאבי הטבע והנוף של חבל ארץ זה •

 .משאבי הטבע אפיון והערכה של  •

במפות ערכיות  והצגתם -מהיבטים אקולוגיים ונופייםהאזורים החשובים לשימור  הגדרת •

 . נושאיות ואינטגרטיביות

כל  לשמש  את  הגופים  הסביבתיים  ומוסדות  התכנון  בקבלת  החלטות  תכנוניות יצירת  כלי  שיו •

 . בנוגע למרחבומימשקיות 

 
 
 

 הליך העבודה
 
 .  מיפוי והערכה נופית-יחידות נוף . 1
 

 . יחידות בעלות מאפיינים ברורים- חלוקת השטח ליחידות נוף ולתת.•

  .  הגדרת ערכם הנופי של תאי שטח בתוך יחידות הנוף.•

 
  .  מצאי והערכת משאבי הטבע-סקר צומח ותכסית . 2
 

         .בעלות מאפיינים ברורים) פוליגונים( תחום הסקר חולק ליחידות מיפוי .•

   . מינים מלווים, מינים שליטים,הרכב המינים,  הפוליגונים הוגדרו על פי טיפוסי צומח.•

                       מצב הצמחיה בפוליגון , ערכיות כל יחידת מיפוי נעשתה על פי טיפוס הצומח.•

   . ונוכחות מינים נדירים, מגוון תצורות וכתמיות, מיגוון מינים, יחסית לפוטנציאל....

                                           נוכחות ,  מפת ערכיות משאבי הטבע  בתחום הסקר מבוססת על ערכיות יחידת הצומח.•

  -----. ערכיות פוטנציאלית של יחידת המיפוי בהתייחס לכושר השתקמות, ופעילות בעלי חיים

  .   מפת ערכיות משולבת של טבע ונוף.•

 
 .  מיפוי וחישוב-רצף שטחים פתוחים. 3

 . רצף שטחים פתוחים

  
 .שטחים פתוחיםהגדרת חשיבותו של השטח לשימור על פי ערכיות טבע נוף ורצף . 4
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 הליך העבודה
 
 
 
 
 
 
 

    שטחים רצף
 פתוחים

 צומח ותכסית
 
 נים נדיריםמי

 אתרים בוטניים
 ח"נוכחות בע

 יחידות נוף
 

אתרים נקודתיים
 נקודות תצפית

 ערכיות נוף

ערכיות משאבי טבע ונוף

חשיבות לשימור

ערכיות משאבי 

 טבע

טבלת
צירופים

 טבלת
צירופים
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   נופית ערכיות גדרתמדדים לה
 

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

 .רציפות .2

 .ייחודיים או מרשימים, קיומם של מרכיבים נופיים מיוחדים .3

 .של תשתיות ומפגעים בתוך היחידה או בשוליה)  קיומם-אי(קיומם  .4

  . להשלמת תמונת נוף רחבה יותרהרמוניה עם תאי שטח סמוכים .5

 .איכות התצפית לסביבה הקרובה והרחוקה .6

 
 :מוצגת בסולם בן חמש דרגות, ל"הנובעת מהמדדים הנ, החשיבות לשימור נוף

חשיבות . 5, חשיבות גבוהה מאד. 4, חשיבות גבוהה. 3, חשיבות בינונית. 2, חשיבות נמוכה. 1

 .גבוהה ביותר

 
 

   )בדרך כלל יחידת הצומח (מדדים להערכת משאבי הטבע
 

את , בדרך כלל, מייצגת)  הרכב הצומח ותצורת הצומח, חברת הצומח(צומח  מיפוי יחידת 

ופעילות ) פנות, טופוגרפיה, מסלע(המערכת האקולוגית בשטח ונותנת ביטוי לגורמים הפיסיים  

הוא , מבחינתנו, משאב הטבע העיקרי לצורך הערכת יחידות המיפוי, לפיכך.  אדם בעבר ובהווה

  .יחידת הצומח 

 .נדירות בארץ .1

 .נדירות בתחום הסקר .2

 .מידת הייצוג של בית הגידול .3

 ).בהשוואה למיגוון האופייני לטיפוס יחידת הצומח(מיגוון מינים יחסי  .4

 ).מיגוון גומחות, כתמיות, חיגור(מורכבות וגיוון של בית הגידול  .5

 .ת בסביבתה בהרכב מיניה ובמיקומה מידת היות היחידה מובדלת ובולט-ייחודיות  .6

,  חשיבות מיקומה של היחידה ברצף בתי הגידול לאורך גרדיאנט אקולוגי-חשיבות המיקום  .7

  .ויחסי הגומלין של היחידה עם יחידות סמוכות

 .נוכחות מינים נדירים ומוגנים .8

 ).ייצוגיות, נדירות, מיגוון(חיים -נוכחות ופעילות בעלי .9

 .הצומח ומצבה יחסית למצב שיא פוטנציאלימידת ההפרה של יחידת  .10

 .כושר שיקומה העצמי של יחידת  הצומח לאחר סילוק  גורם ההפרה .11

 .היותה של היחידה פרוזדור מעבר פוטנציאלי בין תאי שטח בעלי ערכיות גבוהה .12

 
 :מוצגת בסולם בן חמש דרגות, ל"הנובעת מהמדדים הנ, ערכיות צומח

 .ערכיות גבוהה ביותר. 5, ערכיות גבוהה מאד. 4, ערכיות גבוהה. 3, נוניתערכיות בי. 2, ערכיות נמוכה. 1
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 רצף שטחים פתוחים
 

עוצמת ההשפעה פוחתת , שטחים פתוחים מושפעים משטחים מבונים סמוכים ומכבישים סמוכים

 .עם המרחק
תוך , רצף שטחים פתוחים מבטא את המרחק בין שטחים בלתי מופרים לבין פיתוח קיים

 לרצף שטחים פתוחים .ת לטווח השפעתם היחסית של טיפוסי פיתוח שונים על הסביבההתייחסו

קטיעתו של רצף השטחים הפתוחים וצמצומם עלול להביא לפגיעה .  חשיבות אקולוגית ונופית

 .קשה במשאבי טבע עד כדי קריסתן של מערכות אקולוגיות שלמות והעלמותם של מינים

 
 :פגיעה בשטחים פתוחים נובעת מ

 .צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח מבונה •

 מסילת רכבת  אוידי אלמנטים קווים כמו כבישים-קטיעת רצף השטחים הפתוחים הנגרמת על •

 ).השפעתם חורגת מעבר לתחום הבנוי(ובינוי בלבם של שטחים פתוחים 

 
 :טווח השפעתו של שטח מבונה ועוצמתה על שטחים פתוחים נגזרים מ

 גודל השטח המבונה •

 בה הבניהגו •

 צפיפות הבניה •

 פיזור הבניה •

 אורך הגבולות בין הבינוי לשטחים הפתוחים •

 )מיקום באגן הניקוז, שיפוע(תבליט השטח  •

 )מחצבות ומתקני הנדסיים, כאשר מדובר באיזורי תעשייה(סוגי מזהמים וכמותם  •

 
התאמה ב(לצורך הצגתו של רצף השטחים הפתוחים במפה הוגדרו חמישה טיפוסי שטחים מבונים 

 ):לקריטריונים לעיל
 .מבנים בודדים. 5ישוב כפרי  . 4ישוב פרברי בינוני  . 3ישוב פרברי גדול  . 2ישוב עירוני  . 1

 
בהשוואה לטווח השפעתו (פי טווחי השפעה יחסיים -חישובו של רצף השטחים הפתוחים נעשה על

 ):של ישוב עירוני על הסביבה
 .מרחק של גבולו מנקודה נתונה בשטח הפתוחטווח השפעתו של ישוב עירוני חושב כ
 . מזה של ישוב עירוני75% -טווח השפעתו של ישוב פרברי גדול כ 

 . מזה של ישוב עירוני50% -טווח השפעתו של ישוב פרברי בינוני כ 
 . מזה של ישוב עירוני25% -טווח השפעתו של ישוב כפרי  חושב כ 

 . מזה של ישוב עירוני10% -טווח השפעתם של מבנים בודדים חושב כ 
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 : טווח השפעתו של כביש ועוצמתה על שטחים  פתוחים משתנים בהתאם ל

 כמות התנועה בכביש •

 רוחב הכביש •

 )גובה קירות חציבה ומילוי(עוצמת עבודות העפר  •

 קיומה של תאורה •

 קיומה של גדר  הפרדה •

 )אגן ניקוז, בתי גידול, שיפוע(מיקומו של הכביש  •

 
בהתאמה ( רצף השטחים הפתוחים במפה הוגדרו ארבעה טיפוסים של דרכים לצורך הצגתו של

 ):לקריטריונים לעיל
 .כביש מקומי. 4כביש איזורי ומסילת ברזל  . 3כביש איזורי סואן  . 2כביש ארצי  . 1

 
בהשוואה לטווח השפעתו (פי טווחי השפעה יחסיים -חישובו של רצף השטחים הפתוחים נעשה על

 ): על הסביבהשל ישוב עירוני
 . מזה של ישוב עירוני75% -טווח השפעתו של כביש ארצי חושב כ 

 . מזה של ישוב עירוני50% -טווח השפעתו של כביש איזורי סואן חושב כ 
 . מזה של ישוב עירוני25% -טווח השפעתו של כביש איזורי או מסילת רכבת חושב כ 

 .ישוב עירוני מזה של 10% -טווח השפעתו של כביש מקומי חושב כ 
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   טבע ונוףערכיות משאבי 
 

 בהתאם ערכיות נופית טבע ערכיות משאבי משאבי טבע ונוף נגזרה  משילוב  ערכיותהגדרת 

            :לטבלת צירופים מוצהרים

 
 : מוצגת בסולם בן חמש דרגותהערכיות

 גבוהה ערכיות. 5,  מאד גבוההערכיות. 4,  גבוההערכיות. 3,  בינוניתערכיות. 2,  נמוכהערכיות. 1

 .ביותר

 
 
 
 

 טבלת צירופים לחישוב ערכיות משולבת טבע ונוף
 

   נוף    
5 

גבוהה 
 ביותר

4 
גבוהה 
 מאד

3 
גבוהה

2 
בינונית

1 
נמוכה

טבע  

        

4 3 3 2 1  1 
 נמוכה

4 3 3 2 2  2 
בינונית

4 4 3 3 3  3 
 גבוהה

5 4 4 4 3  4 
גבוהה 
 מאד

5 5 5 5 5  5 
גבוהה 
 ביותר

 
 

 
 

 

 



  חשיבות לשימור 
 

ורצף השטחים הפתוחים ונוף הגדרת החשיבות לשימור נגזרה  משילוב  ערכיות משאבי טבע 

  .בהתאם לטבלת צירופים מוצהרים

 
מוצגת בסולם בן ,  ורצף שטחים פתוחיםנוף, טבעהנובעת משילוב ערכיות , החשיבות לשימור

 :חמש דרגות
חשיבות . 5, חשיבות גבוהה מאד. 4, חשיבות גבוהה. 3, חשיבות בינונית. 2, חשיבות נמוכה. 1

 .גבוהה ביותר

 
 
 

 טבלת צירופים לחישוב ערכיות משולבת טבע נוף ורצף שטחים פתוחים
 
 

רצף      
שטחים 
 פתוחים

 

מעל 
2500 
 מטר

1000-
2500 
 מטר

500-
1000 
 מטר

250-
500 
 מטר

עד 
250 
 מטר

טבע  
 ונוף

         

3 2 2 1 1 1 
  נמוכה

3 2 2 2 2 2 
 בינונית

 
4 3 3 3 3 3 

 גבוהה
 

5 4 4 4 4 4 
 גבוהה מאד

 
5 5 5 5 4 5 

גבוהה 
 ביותר
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 יחידות נוף -רמת מנשה 
 

 יחידות נוף

רציפות ואחידות נופית ושימושי , תכסית, יחידות נוף הוגדרו בשטח על פי מאפיינים של תבליט 21

 :על פי מיקומן של היחידות ניתן לקבצן לשש קבוצות. טח עיקרייםש

, הכוללות את מדרון יוקנעם, מזרח וממזרח לפרשת המים-היחידות שמצפון .1

, הגבעות הגעשיות, אשדות משמר העמק, יערות מנשה, שלוחות השופט, יוקנעם

 . ונחל קיני, מגידו, שלוחות מדרך

 . מתלול עירון–הר אמיר המתלולים התוחמים את רמת מנשה כלפי  .2

 .  רמת מנשה–הרמה  .3

, הכוללות את השלוחות המערביות, השלוחות והערוצים ממערב לפרשת המים .4

 .פסגות מנשה ושלוחות גלעד, השלוחות המרכזיות

גבעות קרע , )נסקר חלקית(אלונה , הגבעות המערביות הכוללות את גבעות מנשה .5

 . ועמקי הנחל

 ).זאתשלא נסקר בעבודה (הר חורשן  .6

 

    מדרון יקנעם. 1
אל נחל המתנקזים בערוצים קצרים שלוחה מאורכת מדרונותיה הצפון מערביים התלולים של 

 המדרון המיוער תוחם את יוקנעם ומדגיש את הגבול שבין רמת .אורניםעיקר ב מיוערים ב,יוקנעם

 הערוצים חלקן עוברות לאורכם של, דרכי עפר חוצות את המדרונות לרוחבם. מנשה לכרמל

 .הקצרים

 

    .מ" ק10:  אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ1.2  : שטח היחידה

 .כרמל, רמת מנשה,  יוקנעם:יחידות סמוכות

 

 .יוקנעם  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ170: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ250 - 80 :רום

 .ר"מ לקמ" ק30:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 .70%יער נטע אדם  :תתכסית דומיננטי

יער פארק של , יער פארק של חרוב, חורש אלון מצוי, יער פארק של אלון תבור :טיפוסי צומח

  , חורש פתוח של לבנה, י"חורש פתוח של אלה א, אלה אטלנטית  
ברוש , יערות אורן, אדם עם עצי חורש-יער נטע, זית, עשבוניים,קידה שיחיית  

 .הותיקים נכרתו ונטעו מחדש בשנים האחרונותחלק מהיערות , ואקליפטוס  
 

 ).מ" ק4 ( 70  :כבישים
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 יוקנעם. 2
 

רוב השטח משתרע בין נחל קרת . המושבה יוקנעם וקיבוץ הזורע, איזור אורבני הכולל את יוקנעם

. למדרונות נחל יוקנעם ובמדרון הצפון מזרחי מעל עמק יזרעאל בין נחל יוקנעם לנחל השופט

 . של היחידה מתרומם מעל העמק תל יוקנעםבפינה הצפונית

 
   .מ" ק19: אורך גבולות היחידה  . ר"  קמ4 : שטח היחידה

 

  ,יערות מנשה, שלוחות השופט, רמת מנשה,  מדרון נחל יוקנעם:יחידות סמוכות

 .הכרמל, עמק יזרעאל, אשדות משמר העמק   

 

 .השופט, סנין, קרת, יוקנעם  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ140: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ230 - 60 :רום

 .ר"מ לקמ" ק17:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 . 90%בינוי  :תכסית דומיננטית

,י"חורש פתוח של אלה א, יער פארק של אלון תבור, סבך פטל, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח

 , בתת קורטם ,שיחיית קידה, סירה אזוב ובתת, עלים-חורש של אשחר רחב  
,אדם עם עצי חורש-יער נטע, שרידי בוסתן, זית ואלון תבור, עשבוניים, שומר  

 .אילנתה, יערות אורן ואקליפטוס  
 .אספסת כדורית, אולמוס שעיר  :מינים נדירים

 

 .מעיין למרגלות תל יוקנעם, עין חופז :מעיינות וגופי מים

 

 . הזורע–יאון ווילפרד מוז, עין חופז, תל יוקנעם :אתרים בעלי עניין

 

 .הזורע, )מושבה(יוקנעם , יוקנעם   :ישובים

 ).מ" ק4.4(  ישן 66, )מ" ק1.2 ( 70   :כבישים

 .איזור תעשיה הזורע,  איזור תעשיה יוקנעם:מתקנים הנדסיים/תעשיה

 

 . יוקנעם מושבה-הזורע, מרגלות יוקנעם, תל יוקנעם, יוקנעם: יחידות-תת
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 פטשלוחות השו. 3
 

מקבץ מדרונות ושלוחות שטוחות גב . יחידת מעבר בין הרמות לערוצו הדומיננטי של נחל השופט

,  מגווןערוצים צומח גדותלאורך ה. ויובליו ותלולות מדרונות העוטפים את מעלה נחל השופט

מושכים מים קטעים שונים . צומח מעיינות ועשבוניים, אחו לח, קטעים של יער אולמוסים וערבות

 . מכוסה בבתות רוב שטחן של השלוחות . השנהכל

 

   .מ" ק31: אורך גבולות היחידה   .ר"קמ 7.8 : שטח היחידה

 

 . יוקנעם, יערות מנשה, רמת מנשה  :יחידות סמוכות

 

 .זהורה, סנין, מגדלים, השניים, השופט  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ190: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ260 - 110 :רום

 .ר"מ לקמ" ק16.6:  ) מטר10מרחק אנכי (ווי גובה צפיפות ק

 

 ,10%שדה ,  20%בתות סירה אזוב וקידה , 50%בתות עשבוניות  :תכסית דומיננטית

 .4%צומח גדות    

יער פארק של אלון ,  סבך פטל,צומח מים וגדות, אולמוס, אחו לח, יער ערבות :טיפוסי צומח

-חורש של אשחר רחב, ה אטלנטיתיער פארק של אל, יער פארק של חרוב, תבור

,  שומר,בתת קורטם, שיחיית קידה, סירה אזוב ו בתת,י"שיחיית אשחר א,עלים

, יערות אורן, אדם עם עצי חורש- יער נטע,שרידי בוסתן, בוסתן, זית, עשבוניים

 . שדה,  משוכות צבר, מטע נטוש,מטע, אילנתה, ברוש ואקליפטוס
 

  , מייש דרומי, אולמוס שעיר, סחלב ביצות, ןגביעונית הלבנו  : מינים נדירים

 .אבפטריון הביצות, דבורנית הדבורה   

 .עין סוס, עין סנין, עין יואש, עין יצחק, עין העמק, עין רהט :מעיינות וגופי מים

 .נביעות בנחל השופט, עין משעול, עין פרור, עין ששון

 

, מפל נחל השופט, מעיין עין העמק, הריחני, עין ריחניה, גבעת המגדלים  :אתרים בעלי עניין

 ,עמק השלום, בוסתן רמת השופט, עין סוס, תל זהורה, טחנת המפל 

 . ספורט אתגרי-טייפון , עין סנין, עין משעול, אולמוסים בנחל השניים 

 

 .עמק השלום   :ישובים

 ).מ"  ק0.6 ( 6953  :כבישים

 .ש רמת השופט" מט:מתקנים הנדסיים/תעשיה

 



 

 19

 , עמק השלום, חורבת פריר, שלוחת השניים, נחל סנין וגבעת המגדלים :יחידות-תת

 , נחל השופט עליון, שלוחת עין העמק, מדרונות השניים, נחל השניים  

 , שלוחת השופט, מדרון השופט, משולש רמת השופט, מורדות ריחניה  

 , ראש זהורה, רמת דיצה, שדות השופט, עין יואש, ראש נחל השופט  

  .וערה'מדרון ג, ן עין השופטמדרו  

 

 יערות מנשה. 4
 

 בין ,תלולי מדרונותנחלים עמוקים בחרוצים , מזרחיים  של רמות מנשה-המדרונות הצפון

מושכים מים כל השנה ובחלקם יש  חלק מהערוצים. כיפות מעוגלותשלוחות צרות ויובליהם 

 .רובו של השטח מיוער באורנים .נביעות עונתיות

 

    .מ" ק38.9: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ 14.7  :שטח היחידה

 

 שלוחות,  הגבעות הגעשיות, אשדות משמר העמק, יוקנעם,  שלוחות השופט:יחידות סמוכות

 . רמת מנשה, פסגות מנשה,  מדרך  

 

 .משמר העמק, משמר, וערה'ג, זהורה, גחר, סנין, השופט, קרת  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ180: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ330 - 70 :רום

 .ר"מ לקמ" ק26.8: ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 . יער נטע אדם :תכסית דומיננטית

 , יער פארק של אלון תבור, סבך פטל, אולמוס, יער ערבות, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח
 פתוחחורש, יער פארק של אלה אטלנטית, יער פארק של חרוב, חורש אלון מצוי  

חורש עם יער, עלים-חורש של אשחר רחב, חורש פתוח של לבנה, י"של אלה א  

, בתת קורטם,  שיחיית קידה, ואזובבתת סירה, י"שיחיית אשחר א, אדם-נטע  

אדם עם עצי -יער נטע, שרידי בוסתן, בוסתן, זית, עשבוניים, נשרןבתת , שומר              

,מטע נטוש, מטע, אילנתה, שיטה מכחילה, ברוש ואקליפטוס, יערות אורן, חורש              

 .שדה, משוכות צבר  

        
, כלורה חרוזה, כלמינתה אפורה, מילה סורית, מייש דרומי, אולמוס שעיר :מינים נדירים

    ,  ורד הכלב, חיטת הבר, אחילוף הגליל, דבורנית כחלחלה, דבורנית הדבורה

,        פרי-קדד גדול, אסתר הביצות, ר בינוניתמרי, בוצין הגליל,ורד צידוני

 .תורמוס ההרים

 , עין קאת, עין שיכר, עין שלומית,  נביעות בנחל השופט, עין חשרת :מעיינות וגופי מים

 .נביעות בנחל משמר, עין קרת, עין זהורה, עין גחר 
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  - קירי חורבת, חאן קירה, מערות הקבורה בגבעת הסירה, עין קרת :אתרים בעלי עניין

בריכת , מורד נחל השופט, עין חשרת, קולומבריום, מערות קבורה

, נחל גחר, חניון הר גחר, טחנה ומערה בנחל השופט, אמת מים, הצבים

, מורד נחל משמר, בקתת משמר העמק, בית ראש,  פתח מינהרת מנשה

 .בורות מים ושרידי מבנים,  מערות קבורה-ההר הלבן, וערה'ג

 

 .רהוע'ג   :ישובים

 ).מ" ק1.2( נחל קרת , )מ" ק7( גחר , )מ" ק4.7 ( 6953, )מ" ק0.3 (66   :כבישים

 . מתקני המוביל הארצי:מתקנים הנדסיים/תעשיה

 .וערה'מטווח ג,  משמר העמק–לולים   :מפגעים

 

, גבעת משעול, הר קירה, גבעת הסירה, מדרון קרת, נחל קרת, גבעת הבריכה:       יחידות-תת

 , נחל זהורה, גבעת דיצה, נחל גחר, ציר המוביל, הר גחר, ל השופטמורד נח  

 , וערה'ראש נחל ג, וערה'נחל ג, וערה'ג, סכרן-אל, קלילה, גבעת זהורה  

 , גבעות שולמית, ראש נחל גחר, וערה מזרח'ג, גבעת העמוד המחורץ  

  , גבעות בית ראש, הגבעות הלבנות, נחל משמר, מדרון קיפוד  

 . גבעת המוזיקה, מדרון קאת, שמר העמקשלוחת מ  

 

 אשדות משמר העמק. 5
 

מזרח רמת מנשה המתרוממת מעל עמק יזרעאל בין מדרך עוז -רצועת כרמי הזית והשקד בצפון

 .להזורע

 

    .מ" ק17.1: אורך גבולות היחידה  .ר"קמ 3.9 : שטח היחידה

 

 .מק יזרעאלע, יוקנעם, יערות מנשה, הגבעות הגעשיות  :יחידות סמוכות

 

 .משמר העמק, גחר, משמר   :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ120: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ190 - 60 :רום

 .ר"מ לקמ" ק16:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 .20%י "שיחיית אשחר א, 40%כרם זיתים  :תכסית דומיננטית

 

 יער פארק של , פארק של חרוביער , יער פארק של אלון תבור, סבך פטל :טיפוסי צומח
חורש עם, עלים-חורש של אשחר רחב, י"חורש פתוח של אלה א, אלה אטלנטית  

 , שיחיית קידה סירה ואשחר, בתת סירה, י"שיחיית אשחר א, אדם- יער נטע  
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 , שרידי בוסתן, בוסתן, שקד, זית, עשבוניים, נשרןבתת , שומר, בתת קורטם  
 .שדה, מטע, ברוש ואקליפטוס, יערות אורן, שאדם עם עצי חור-יער נטע  

 

 .עטיינית ארוכה, בוצין הגליל, דבורנית הדבורה, אולמוס שעיר :מינים נדירים

 

 .נביעות במורד נחל שלו, עין מדרך :מעיינות וגופי מים

 

, בית הבד של גבע שמן, חורבת שושה, האלון הזקן של משמר העמק :אתרים בעלי עניין

     , חרובי ענק מדרום למשמר העמק, שמר העמקמפעל הפשתן של מ

 .עין מדרך

 

 .משמר העמק   :ישובים

 ).מ" ק1.3( גחר , )מ" ק0.4( ישן 66, )מ" ק0.7 (6953, )מ" ק4.5 (66   :כבישים

 .מתקן הזורע, הזורע–בריכות קולחין ,  איזור תעשייה משמר העמק:מתקנים הנדסיים/תעשיה

 .גידור מתקן הזורע  :מפגעים

 

,אבו שושה, נחל קיפוד, אבו שושה צפון, נחל זריק, אבו זריק, נחלאות  : יחידות-תת

 .       רוביה אל פוקה, משמר העמק   

 
 

 הגבעות הגעשיות. 6
 

היחידה אינה רצופה .   מזרחה של רמת מנשה-נוף תוצר פעילות וולקנית בשולי עמק יזרעאל בצפון

ש גבעות בזלתיות מעוגלות וחשופות כמעט מצומח חמ. אלא מורכבת משלושה מקטעים מנותקים

מתנשאות מעל שטחים מתונים עד מישוריים המאופיינים באדמות כהות שחלקן בזלת , מעוצה

בוסתנים וחורש יוצרים רצועה , שלו ומדרך המלווים בקטעים של צומח גדות, הנחלים קיני. בלויה

 . לתיותירוקה המתפתלת בנוף השדות הכהים למרגלות הגבעות הבז

 

   .מ" ק26.3: אורך גבולות היחידה   .ר"קמ  4.6 : שטח היחידה

 

 .עמק יזרעאל, נחל קיני, אשדות משמר העמק, יערות מנשה,  שלוחות מדרך:יחידות סמוכות

 

 .קיני, משמר העמק, מדרך,  שלו:אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ160: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ250 - 100 :רום

 .ר"מ לקמ" ק10.4:  ) מטר10מרחק אנכי (ה צפיפות קווי גוב

 

 . 20%בתות עשבוניות , 40%חקלאות  :תכסית דומיננטית
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 חורש , יער פארק של חרוב, סבך פטל, אחו לח, יער ערבות, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח
,בתת אזוב, שיחיית קידה, י"שיחיית אשחר א, שיזף מצוי, י"פתוח של אלה א  

 ,זית ואלון תבור, זית, עשבוניים, שומר, בתת קורטם, שרןנבתת , בתת סירה  
 .שדה, מטע נטוש, ברוש ואקליפטוס, יערות אורן, בוסתן, שקד   

 .אולמוס שעיר  :מינים נדירים

 

 .עין שלו, נביעות בנחל קיני תחתון, עין מגידו, עיינות לגיו :מעיינות וגופי מים

 

 , ריכוז עיריוני צהוב בגבעת קיפוד, תצפית מראש גבעת קיפוד :אתרים בעלי עניין

 .טחנות לאורכו של נחל קיני, תצפית גבעת אשמר, גלעד משמר העמק

 

 .מדרך עוז   :ישובים

 ).מ" ק1.3(מגידו , )מ" ק1.6 (65, )מ" ק3.6 (66   :כבישים

 .ש מגידו"מט,  תחנת תדלוק סמוך לצומת מגידו:מתקנים הנדסיים/תעשיה

 .אשיהומחצבה בגבעת י   :מפגעים

 

   ,גבעות אשמר, ראש נחל שושה, שדה קיפוד, גבעת קיפוד  : יחידות-תת

,גבעת יאשיהו, מורד נחל שלו, אשדות מדרך עוז, מדרך עוז, נחל מדרך   

          .מישור קיני, נחל קיני תחתון, שדות מגידו   

 

 

 שלוחות מדרך. 7
 

רוב השלוחות כיוונן מדרום ,  דרך עוזסדרת שלוחות מאורכות וצרות בין אגן נחל קיני לבין מ

חלק נרחב מהשטח . בגבן מחשופי סלע גדולים ובמדרונותיהן התלולים נחשף  שיכוב בולט, לצפון

י הם העצים "לבנה ואלה א, י"אשחר א. יערות וותיקים וצעירים, נטוע בעיקר במחטניים

 .מגב השלוחות תצפיות רחבות. השכיחים בשטחים של צומח טבעי

 

    .מ" ק18: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ7.2 : היחידהשטח 

 

 , יערות מנשה, הגבעות הגעשיות, רמת מנשה, פסגות מנשה,  נחל הקיני:יחידות סמוכות

 . עמק יזרעאל  

 

 .מגידו, שלו, מדרך  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ230: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ370 - 120 :רום

 .ר"מ לקמ" ק24:  ) מטר10י מרחק אנכ(צפיפות קווי גובה 
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 .15%י "שיחיית אשחר א, 45%יער נטע אדם  :תכסית דומיננטית

 , יער פארק של חרוב, חורש אלון מצוי, יער פארק של אלון תבור, סבך פטל :טיפוסי צומח
 ,עלים-חורש של אשחר רחב, חורש פתוח של לבנה, י"חורש פתוח של אלה א  
 , בתת סירה, כרי אלת מסטיק, י"ת אשחר אשיחיי, אדם-חורש עם יער נטע  
, זית, עשבוניים, שומר, בתת קורטם, שיחיית קידה סירה ואשחר, שיחיית קידה  

 , אדם עם עצי חורש-יער נטע, שרידי בוסתן, בוסתן, שקד, זית ואלון תבור  
 ,ברוש ואקליפטוס, יערות אורן  

 .פרי-קדד גדול, שנתית-חיננית חד, לילאחילוף הג, מייש דרומי, כלורה חרוזה :מינים נדירים

 

 ).מ" ק1 ( 66  :כבישים

 

, שלוחות שלו, אגן נחל מדרך, אשדות מדרך עוז, נחל מדרך, גבעות מדרך : יחידות-תת

 .יערות מגידו, שלוחת מנסי, מדרונות השיש, שלוחות ערקוב

 

 מגידו. 8
 

הגבעה הצפונית . מק יזרעאלצמד גבעות קרטוניות המתרוממות מתוך מישורי השדות על גבול ע

האוכף ביניהם מצמיח בתות עשבוניות , היא תל מגידו ואילו על הדרומית משתרע קיבוץ מגידו

 .ושפע פריחה חורפית

    .מ" ק4.4: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ1 : שטח היחידה

 

 . עמק יזרעאל, הגבעות הגעשיות,  נחל הקיני:יחידות סמוכות

 

 . קישון,קיני  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ140: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ160 - 120 :רום

 .ר"מ לקמ" ק10.9:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 .35%בינוי , 20%יער נטע אדם , 40%בתות עשבוניות  :תכסית דומיננטית

   , בתת אזוב,  בתת נשרן ,בתת קורטם, שומרבתת   :טיפוסי צומח
   . שרידי בוסתן,אדם-יער נטע , סירהו  י"אשחר א שיחי   

 

 . תל מגידו :אתרים בעלי עניין

 .מגידו   :ישובים

 ).מ" ק0 ( 66  :כבישים

 

 .קיבוץ מגידו, אוכף מגידו, תל מגידו : יחידות-תת
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 נחל קיני. 9
 

הראשי והשלוחות  היובלים ברובם ניצבים לערוץ , מזרח-צפון-שכיוונו מזרח, אגן ניקוז מאורך

השלוחות שמצפון לנחל מיוערות .תלולות מדרונות אך בעלות גב מתון ורחב, יהם טרשיותבינ

בין , בשוליים הדרומיים.  נתונות לרעיית יתר מתמשכת ,ואילו השלוחות שמדרומו חשופות ברובן

ראש אגן נחל הקיני לכביש ואדי ערה שלשה כפרים ערביים שכרמי הזיתים ומטעי הנשירים שלהם 

 רונותנטועים במד

 

   .מ" ק17: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ7.6 : שטח היחידה

 

 .שלוחות מדרך, פסגות מנשה, שלוחות חמד, מתלול עירון,  הגבעות הגעשיות:יחידות סמוכות

 

 .קיני  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ280: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ402 - 150  :רום

 .ר"מ לקמ" ק27:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

   , 15%בתות סירה אזוב וקידה , 50%יער נטע אדם  :תכסית דומיננטית

 .10%ובתות עשבוניות ,  8%כרמי זית , 10%חורש פתוח של לבנה    

יער פארק של , יער פארק של אלון תבור, סבך פטל, אחו לח, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח

, אדם-חורש עם יער נטע, וח של לבנהחורש פת, י"חורש פתוח של אלה א, חרוב  

 שיחיית קידה סירה, שיחיית קידה, סירה אזוב ובתת, י"שיחיית אשחר א  
 , בוסתן, שקד, זית ואלון תבור, זית, עשבוניים, שומר, בתת קורטם, ואשחר  
 , ברוש ואקליפטוס, יערות אורן, אדם עם עצי חורש-יער נטע, שרידי בוסתן  
 .שדה, משוכות צבר, רדספ, מטע, טטרקליניס  

 .דרדר גלדני, אולמוס שעיר  :מינים נדירים

 

 .עיינות קיני :מעיינות וגופי מים

 

שיכוב בולט , עיינות קיני, תצפיות מראשי השלוחות, )לגיו(כפר עותנאי  :אתרים בעלי עניין

 . ומעניין בשלוחות הדרומיות

 

 ).מ"  ק0.6 ( 65 :כבישים

 

, שלוחות קיני דרום, נחל קיני תיכון, נחל קיני עליון, צפוןשלוחות קיני  : יחידות-תת

 .ון'יער לג
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 מתלול עירון. 10

 
החרוצים בערוצים מדרונות תלולים רצועה צרה של , התפר בין קער מנשה לקמר הרי אמיר

 על המדרונות פרוסים. 65 ונחל בענה מצפון לכביש הגולשים אל נחל עירוןקצרים ותלולים 
השטחים . מטעים ושדות, סביבם כרמי זית, ם ומקבצי בתים צמודים למדרונותכפרוני, כפרים

עצים גדולים של אלון תבור מופיעים . שביניהם מתאפיינים בבתות של סירה קוצנית ועשבוניים

   .במקבצים אחדים
 

    .מ" ק27: אורך גבולות היחידה   .ר"קמ 9 : שטח היחידה

 

 .הר אמיר, גבעות קרע, ראש ברקן, מדשלוחות ח,  נחל קיני:יחידות סמוכות

 

 .בענה, ביאר-אל,ערה, עירון  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ260: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ380 - 120  :רום

 .ר"מ לקמ" ק25:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

  

,15%שיחיית קידה ובתות סירה , 15%בתות עשבוניות , 40%כרמי זית  : תכסית דומיננטית

 .17%בינוי    

, עשבוניים ואלון תבור, יער פארק של אלון תבור, סבך פטל, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח

 אזוב בתת, י"שיחיית אשחר א, חורש פתוח של לבנה, י"חורש פתוח של אלה א  

בתת , שומר, בתת קורטם, שיחיית קידה סירה ואשחר, שיחיית קידה, סירהו  

,אדם עם עצי חורש-יער נטע, בוסתן, שקד,  זית ואלון תבור,תזי, עשבוניים, זקנן  

 .שדה, מטע, ברוש ואקליפטוס, יערות אורן  

 
 .דרדר גלדני  :מינים נדירים

,עין אדליה, עין איברהים, עין זיתונה, חלת אל פול, עין דאוד, אל ביאר :מעיינות וגופי מים

 .מוצמוץ,  עין סלמן   

מחשופי נארי בלויים בתוך , חרבת אל ביאר, ביאר-סגת אלתצפית מפ :אתרים בעלי עניין

עצי , טרסות(בוסתני מושירפה , חרבת ביידה, שבכות הסנון בנחל ביאר

 .עין זיתונה, אלוני תבור גדולים בעין זיתונה, )זית גדולים ואלוני תבור

 

 ..אל ביידה, מושירפה, מוצמוץ, זיתונה-עין א, אל ביאר, עין איברהים   :ישובים

 ).מ"  ק11.1 ( 65   :כבישים

 . איזור תעשייה בין עין איברהים למוצמוץ:מתקנים הנדסיים/תעשיה
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 .אתר פסולת גושית וגרוטאות ממזרח לעין איברהים, מחצבה בנחל אל ביאר :מפגעים

 

  , אל ביאר, ביאר-כפת אל, נחל ביאר, מתלול עירון מערב, נחל ערה : יחידות-תת

  , מתלול מוצמוץ, ראש נחל בענה, ן איברהיםעי, מתלול עירון מזרח  

 .זיתי מושירפה, מושירפה-מוצמוץ  

 

 

  רמת מנשה. 11

 
 .שטחי פלחה ומטעים, עיקרו  ישובים כפריים, משני צידי פרשת המיםמשתרע איזור רמתי 

 

   .מ" ק61.1: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ 15.6 : שטח היחידה

 

 ,פסגות מנשה, השלוחות המרכזיות, רביותהשלוחות המע  :יחידות סמוכות

 .מדרון יוקנעם, יוקנעם, שלוחות השופט

 

 ,גחר, השניים, השופט, יוקנעם, רז, דליה, שלף, מנשה, בודד, תות   :אגני ניקוז

 .מדרך, משמר העמק,  משמר   

 

  .י"מעפ'  מ240: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ360 - 170   :רום

 .ר"מ לקמ" ק8.5:  ) מטר10כי מרחק אנ(צפיפות קווי גובה 

 

 .15%בינוי , 8%פרדס /מטע, 20%בתות עשבוניות  , 40%שדות : תכסית דומיננטית

   , עלים-חורש של אשחר רחב, יער פארק של חרוב, סבך פטל :טיפוסי צומח
 ,י"שיחיית אשחר א, י"חורש פתוח של אלה א, יער פארק של אלון תבור 

 ,בתת קורטם, שיחיית קידה, בתת סירה, זובבתת א, אדם-חורש עם יער נטע 
,יערות אורן, אדם עם עצי חורש-יער נטע, בוסתן, שקד, זית, עשבוניים, שומר 

 .משוכות צבר, פרדס, מטע, ברוש ואקליפטוס 
 

  .תורמוס ההרים, כלמינתה אפורה, אולמוס שעיר, געדה קפחת  :מינים נדירים

 

  , יכוזי פריחה על שלוחת רמות מנשהטומולי ור, ריחניה  :אתרים בעלי עניין

  , )עופות מים(מאגר רז , "דליה הישנה "-מגדל הדבורים   

 .גבעת קאת–יער הקיבוצים    

 

 .דליה, רמות מנשה, עין השופט, רמת השופט, עין העמק, אליקים   :ישובים

 ).מ" ק3( ת מנשה רמו, )מ" ק2.4 (6953, )מ" ק1.4  (6954, )מ" ק7.2 (672, )מ" ק1.2 (70 :כבישים
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זהר , א מגידו"מפעלים במתחם המ, ש עין השופט"מט, מאגר רז  :מתקנים הנדסיים/תעשיה

 .ש דליה"מט, דליה

פסולת גושית בשולי , פסולת גושית בשוליים הדרומיים של עין העמק :מפגעים

ערמת עודפי עפר בראש , מזרחיים של רמת השופט-מבני המשק הדרום

 .ולת גושית בין זיתי אליקים ליוקנעםמצבורי פס, נחל בודד

 

 ,עין העמק, רמת מנשה צפון, אליקים, רמת יוקנעם, זיתי אליקים  : יחידות-תת

  , עין השופט, רמת השופט, דליה, הרמה, שדות עין העמק   

 . גבעת קאת, רמת קאת, שדה לבן, רמת כופרין, שדות עין השופט   

 

 
 השלוחות המערביות. 12

 
 השלוחות מעובדות .ערוצים מתוניםמופרדות ביניהן ב,  מאורכות ומתונות, לותשלוחות מקבי

 כתמי גריגה של ותמצמיחבתות סירה ואזוב ובקטעים הן , בבתות עשבוניותבחלקן או מכוסות 

מלווים חלקיהם העיליים של הנחלים מצמיחים בעיקר שומר ועשבוניים במורד . שעירה קידה

 . השנהרובחלק מהנחלים מושכים מים . ל אחו לח בסמוך למעיינותבצומח גדות מגוון ובכתמים ש

 

    .מ" ק35.1: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ 19.8 : שטח היחידה

 

. כרמל, עמקי הנחלים, אלונה, גבעות מנשה, השלוחות המרכזיות,  רמת מנשה:יחידות סמוכות

      

 .תנינים, רז, הדלי, שלף, מאגר, מנשה, מועד, בודד,  תות:אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ170: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ240 - 70 :רום

 .ר"מ לקמ" ק11:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 , 15%שיחיית קידה ובתת סירה , 17%בתות עשבוניות  , 38%שדות  :תכסית דומיננטית

  .3%צמחיית גדות    

 ,יער פארק של אלון תבור, סבך פטל, חו לחא, יער ערבות, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח
 , יער פארק של אלה אטלנטית, יער פארק של חרוב, עשבוניים ואלון תבור   
 , שיחיית קידה, בתת אזוב, י"שיחיית אשחר א, עלים-חורש של אשחר רחב  
  , בוסתן, שקד, זית, שומר, בתת קורטם, שיחיית קידה סירה ואשחר  
 ,שיטה מכחילה, ברוש ואקליפטוס, יערות אורן, חורשאדם עם עצי -יער נטע  
 .שדה,כרם, מטע   
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, אחילוף הגליל, דבקת הנחלים, ורד הכלב, מייש דרומי, אולמוס שעיר  :מינים נדירים

 ,קנאוטיה תמימה, פרי-קדד גדול,ליסימכיה מסופקת, געדה קפחת   

  .תורמוס ההרים,  אירוס הסרגל   

 

 , עין דמומית, עין חג, עין כלנית, עין מועד, עיינות בודד,  אליקיםעין :מעיינות וגופי מים

,עין זיוונית, עין משרה, עין חדוה, עיינות דליה, עין מחוללים, עין שלף   

 .עין חופנית, עין סנונית   

 

,עין חג, מועד-האקליפטוס הגדול במזלג מנשה, נחל מנשה, עיינות בודד :אתרים בעלי עניין

, ריכוזי רקפות בסמוך לבית העלמין דליה, רוחה-דלית א, עין דמומית   

 נחל דליה, עיינות רון, עין מחוללים, שלף-מזלג דליה, עין משרה   

 יער פארק של אלוני תבור, עין סוקר, עין אל עלק, שקיר-חרבת אבו   

 .טחנת קמח בשולי פארק האלונים, מרבדי פריחה, מצפון לנחל רז   

 

 ).מ" ק8 ( 6   :כבישים

  , )בנחל תות(ש אליקים "מט. ש רמות מנשה"מט :מתקנים הנדסיים/תעשיה

 .המוביל הארצי, אנטנה סלולרית מדרום לנחל תות     

 

 ,  שיפולי נחל תות, נחל בודד, ראש בודד,  שלוחת בודד, נחל תות  : יחידות-תת

  , ראש נחל מנשה, שלוחת מועד, נחל מועד, מדרון מועד   

 , רמות מנשה, שלוחת מנשה, מדרון מנשה, עליוןנחל מנשה    

, רוחה-דליית א, יער שלף, מדרון נחל שלף, שקע מנשה, שלוחת מאגר   

 , נחל שלף, מדרון דליה, נחל רון, שלוחת שלף, נחל שלף עליון   

,רמת סוקר, ראש נחל דליה, מדרון נחל דליה , נחל דליה, שלוחת דליה   

  .אלוני רז, נחל סוקר   

 
 

 השלוחות המרכזיות. 13
 

הוא נחל היחידה  של צירה המרכזי . מדרונות תלולים יחסית ושלוחות צרות בעלות גב מישורי

רוב השטח מצמיח בתות עשבוניות ובתות  .יובליו העליונים מפרידים בין השלוחות ,התנינים

 .  וון ועשיר יותרחלקו מג, חלקו כתמי פטל  קדוש ושיח אברהם, נחלים  בערוצים צומח גדות.סירה

 

    .מ" ק22.4: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ11.2 : שטח היחידה

 

 , שלוחות גלעד, השלוחות המערביות, פסגות מנשה, רמת מנשה  :יחידות סמוכות

 .עמקי הנחלים   
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 .חלמית,ספלול, תנינים, רז   :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ210: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ270 - 120 :רום

 .ר"מ לקמ" ק15:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

, 12%אדם -נטע , 13%שיחיית קידה ובתת סירה  , 60%בתות עשבוניות  :תכסית דומיננטית

 .4%צמחיית גדות    

,יער פארק של אלון תבור, אברהם-שיח, סבך פטל, אחו לח, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח

 , עלים-חורש של אשחר רחב,  פארק של חרוביער, עשבוניים ואלון תבור  
  , י"שיחיית אשחר א, אדם-חורש עם יער נטע,חורש פתוח של לבנה  
  , שיחיית קידה סירה ואשחר, שיחיית קידה, סירה ובתת אזוב  
  , בוסתן, שקד, זית ואלון תבור, זקנןבתת , שומר ובתת קורטם  
 .שדה,  צבר, צפצפה, וש ואקליפטוסבר, יערות אורן, אדם עם עצי חורש-יער נטע  

 

, אגמון החוף, צפרדע איזמלנית-כף, ליסימכיה מסופקת, אולמוס שעיר  :מינים נדירים

 .פרי-קדד גדול, דבקת הנחלים, חיטת הבר, ורד הכלב   

  

  עין כופרין, עין דולה, עין פארות, עין קורנית, עין רז, עין פרשים :מעיינות וגופי מים

 . עין גזיר, עין בלטה, עין חלמית, עין לבלוב,  גלעדעין, עין כפר

 

 , עין קורנית, עין רז, עין פרשים, עין גלעד, חורבת רז, יער וסטרוויל  :אתרים בעלי עניין

, אלון תבור גדול ממערב לכופרין, עין כפר, כופרין, עין דולה, עין פארות   

 ,עין חלמית, אולמוסים בנחל ספלול, עין לבלוב   

 

 ).מ" ק2.3 ( 672   :ישיםכב

 

, נחל רז תחתי, רמת רז, גבעות רז, נחל רז, יער וסטרויל, מדרון נחל רז : יחידות-תת

, נחל ספלול ,שלוחת עריסה, כופרין, נחל תנינים עליון, שלוחת פירחה

  .נחל חלמית , מורד נחל ספלול, שלוחת ספלול

 
 פסגות מנשה. 14

 
השטח . ומפותלים תלולים, חרוץ כולו בערוצים עמוקים, מנשה ההררי  ביותר של רמת , גוש גבוה 

 .מכוסה עשבוניים וכתמי בתה נמוכה ודלילה

 

    .מ" ק17: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ9.1 : שטח היחידה

 

 , נחל קיני, שלוחות חמד, יובלי תנינים, השלוחות המרכזיות,  רמת מנשה:יחידות סמוכות

 .יערות מנשה, גבעות קאת, שלוחות מדרך  
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 .חלמית, ספלול, תנינים  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ300: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ400 - 190  :רום

 .ר"מ לקמ" ק20:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 ,35%שיחיית קידה ובתת סירה ואזוב , 50%בתות עשבוניות  :תכסית דומיננטית

      .9%אדם -נטע   

 , י"שיחיית אשחר א, יער פארק של חרוב, סבך פטל, צומח מים וגדות :חטיפוסי צומ
 ,בתת קורטם, שיחיית קידה סירה ואשחר, שיחיית קידה, סירה ובתת אזוב  
, ברוש ואקליפטוס, יערות אורן, אדם עם עצי חורש-יער נטע, בוסתן, זית, שומר  

 .שדה, צפצפה  
 .ורד הכלב, דרדר גלדני, הכלמינתה אפור, אולמוס שעיר :מינים נדירים

 

 .סמרה-עין אבו, בכר-עין אבו אל, מעיינות ביובלי נחל ספלול, עין ספלול :מעיינות וגופי מים

 

,       עין ספלול, )מערות קבורה ומתקנים(דהרת חרובה , דיר אל האווה, 400 גבעה :אתרים בעלי עניין

 . משטחי פריחה ותצפיות  

 

 .עמדות, יעדים מבוצרים, וחים מטו:מתקנים הנדסיים/תעשיה

 .נסיעות רכבי שטח, אשפה, חפירות  :מפגעים

 

,ראש ספלול, ראש תנינים, נחל תינים עילי, רצועת יער תנינים, דהרת חרובה : יחידות-תת

 .נחל חלמית עילי,  ראש חלמית   

 

 

 שלוחות חמד. 15
 

רו המרכזי הוא מעלה נחל שטח שצי. איזור מטעי הזיתים והשקדים בין עין איברהים למעוויה

כלפי דרום , התבליט סביב הציר המרכזי כולל מדרונות מתונים. ברקן מעל איזור הנביעות

 .הטופוגרפיה הופכת לחריפה יותר וכך גם במדרונות אל נחל חלמית

 

    .מ" ק15.5: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ7 : שטח היחידה

 

 .שלוחות גלעד,  מתלול עירון, נחל קיני,  פסגות מנשה:יחידות סמוכות

 

 .גוזלן, פנתר, ברקן, עדה, חלמית  :אגני ניקוז
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 .י"מעפ'  מ300: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ390 - 210 :רום

 .ר"מ לקמ" ק18:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 .15%ובתות עשבוניות , 21%יער נטע אדם , 58%כרמי זית ומטעי שקד  :תכסית דומיננטית

 , בתת קורטם, סירה וקידה, שיחיית קידה, חורש פתוח של לבנה, סבך פטל :טיפוסי צומח
,יערות אורן וברוש, אדם עם עצי חורש-יער נטע, בוסתן, שקד, זית, עשבוניים  

 ,שדה, מטע, טטרקליניס, שיטה מכחילה  
 .דרדר גלדני :מינים נדירים

 

כרמי שקדים לאורך כביש, נחל חלמיתמעיינות במעלה , חורבת חמד  :אתרים בעלי עניין

 , חורבת חלמית, שלוחת אלוני התבור מדרום למעוויה,  מעוויה   

 .טרסות וזיתים בשלוחה שבין יובלי נחל פנתר, חורבת באושים   

 

 )מ" ק2.8(מעוויה    :כבישים

 . עין איברהים–מחצבה ופסולת גושית לצד כביש מעוויה    :מפגעים

 

 .אלוני מעוויה, ראש פנתר, מעוויה, ראש ברקן,  באושיםשלוחת  : יחידות-תת

 

 
 שלוחות גלעד. 16

 

ביניהן מתחתרים ערוציהם , סדרת שלוחות מאורכות ומתונות המושכות ומשתפלות מערבה

, הטופוגרפיה הולכת ומתמתנת כלפי דרום. המתונים של נחל תנינים עדה וברקן על יובליהם

לה הדרומי של היחידה תחום בקו פרשת המים שבין נחל ברקן גבו. הערוצים רדודים ורחבים יותר

אדם הנטוע מעל נחל חלמית וראש נחל -מזרחי תחום ברצועת יער נטע-הגבול הצפון. לנחל עירון

השטח אבני בחלקו . גם מדרונתיהן יוצרים טופוגרפיה מעוגלת ומתונה, גב השלוחות מתון. עדה

 . וניכרים בו שרידיהם של גלי סיקול
שיחיות קידה , כתמים נרחבים של יער פארק של אלון תבור, סית בעיקרה בתות עשבוניותהתכ

בתוך , אדם-מזרחי של היחידה יערות נטע-בחלקה הדרום,  מטעים וכרמי זית, שדות, י"ואשחר א

הנבטים והפרטים , כתמי יער הפארק. היערות מופיעים נבטים ופרטים צעירים של אלון תבור

 . התבור מעידים על פוטנציאל השטחהצעירים של אלון 
 .חלקה הדרומי של היחידה מצוי בתחום שטח אש של צהל

 

    .מ" ק34.2: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ34 : שטח היחידה

 

, גבעות קרע, מתלול עירון, שלוחות חמד, פסגות מנשה,  השלוחות המרכזיות:יחידות סמוכות

 . עמקי הנחלים, אלונה  
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 .גוזלן, פנתר, ברקן, חוטמית, עדה, סבכי, אלונה, נילי, חלמית, תנינים  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ170: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ270 - 80 :רום

 .ר"מ לקמ" ק9.7:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

  , 15%יער פארק של אלון תבור , 35%בתות עשבוניות  :תכסית דומיננטית

 .14%שדות , 8% כרמי זית ,8%יער נטע אדם    

 

יער פארק של אלון , סבך פטל, ת שיח אברהםישיחי, יער ערבות, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח

שיחיית , חורש פתוח של לבנה, יער פארק של חרוב, עשבוניים ואלון תבור, תבור

, בתת קורטם, שיחיית קידה, בתת אזוב, בתת סירה, כרי שיזף השיח, י"אשחר א

     , שרידי בוסתן, בוסתן, שקד, זית ואלון תבור, זית, שבונייםע, שומר

, מטע, שיטה מכחילה, ברוש ואקליפטוס, יערות אורן,אדם עם עצי חורש-יער נטע

 .שדה, משוכות צבר

 
 .פרי-קדד גדול, ורד צידוני, אשבל זהרי, צפרדע איזמלנית-כף, אולמוס שעיר :מינים נדירים

 

 , באר חזב, עין בוטום, עין סבכי, עין גחם, עין עדה, בר'בדול געין ע :מעיינות וגופי מים

 נחל פנתר, נביעות בנחל ברקן, עין נילי, עין גיל, עין עלז, באר לחמית   

 .ונחל גוזלן   

 

, מוזיאון ארכיאולוגי גלעד, קצבייה, בוטימאת, עין בוטום, קצר פוקס  :אתרים בעלי עניין

  , חורבת סבכי, עין סבכי, וריער אלוני תב, בוסתן חוביזה   

,בר'עין עבדול ג, עין עלז, עין גיל, שוף-חרבת אום א, קניר, גבעת הרקפות   

  , חורבת פנתר, עין גוזלן, מעיינות בנחל ברקן,  עין עדה   

  .אקליפטוס גדול  בנחל ברקן ממזרח למתקן רגבים, קבר שייח מעוויה   

 

 .מתקן רגבים,  רגבים,מעוויה, גבעת נילי, גלעד   :ישובים

 ).מ" ק2.7(מתקן רגבים , )מ" ק0.7 (672, )מ" ק0.3 ( 6   :כבישים

 מצבורי אשפה בשלוחה שבין , זרימת ביוב בנחל ברקן ובנחל פנתר   :מפגעים

 .ם"פעילות רק, מטווחים, נחל ברקן לנחל פנתר   

 

  , יזהחוב, אלוני תנינים, שלוחת גלעד, גלעד, לולאת חלמית  : יחידות-תת

  ,שלוחת סבכי, אלוני גלעד, נחל נילי, שוף-בוסתני א   

 , מדרון סבכי, גבעות גדישים, גבעת נילי, שדות נילי, שוף-אום א   

 , ראש נחל עדה, שלוחת עדה, נחל סבכי, חורבת סבכי, אלות עדה   

,נחל ברקן עליון, מעוויה, זיתי מעוויה, שלוחת ברקן, נחל עדה עליון   
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 , נחל גוזלן, שלוחת גוזלן ,נחל פנתר, שלוחת פנתר, רקן תיכוןנחל ב   

 . שדות רגבים, רגבים, אלוני רגבים, יער ערה, ראש גוזלן   

 

 

 

 

 

 גבעות מנשה. 17
 

הדרגתית ומדרונות   השתפלות.מקבץ של גבעות המתנשאות בתלילות מעל נחלי דליה ומנשה

במתלולים מודגש . נה כלפי נחלי דליה ומנשה מאפיינים את עורפן של הגבעות שאינו מופמתונים

התכסית הצמחית כוללת יער פארק של אלון תבור ומיגוון . צור וגיר, שיכוב בולט של סלעי קירטון

 .אדם-שיחייות ויער נטע , של בתות

 

    .מ" ק20: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ5.2 : שטח היחידה

 

 .חורשן, עמקי הנחלים, אלונה, השלוחות המערביות  :יחידות סמוכות

 

 .דליה, מאגר, מנשה, מועד, תות   :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ120: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ170 - 60 :רום

 .ר"מ לקמ" ק18.3:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

   , 20%י "שיחיית אשחר א, 35%שיחיית קידה ובתת סירה  :תכסית דומיננטית

 .20%יער נטע אדם    

, עשבוניים ואלון תבור, יער פארק של אלון תבור, סבך פטל, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח

 , חורש פתוח של לבנה, י"חורש פתוח של אלה א, יער פארק של חרוב  
 , י"שיחיית אשחר א, אדם-חורש עם יער נטע, עלים-חורש של אשחר רחב  
   , ה וקידהסיר, שיחיית קידה, בתת סירה, כרי אלת מסטיק  
, יערות אורן, זית, נשרןבתת , שומר, בתת קורטם, שיחיית קידה סירה ואשחר  

 ,.שדה, משוכות צבר, כרם, מטע, ברוש ואקליפטוס  
 .אירוס הסרגל, אחילוף הגליל :מינים נדירים

 

 .מנרה, שיכוב בולט ודרגשי סלע במדרונות,  מעיינות בנחל מאגר:אתרים בעלי עניין

 

 , מזלג מאגר, שלוחת מנשה, נחל מנשה, פרסת מנשה, גבעת החורשה  :יחידות-תת

 .גבעות מנרה, האגודל, גבעות מנשה, אוכף מנשה, נחל מאגר  
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  ).רק חלקה של היחידה נכלל בתחום סקר זה(  אלונה. 18
 

מופרד לשלשה גושי גבעות המנותקים ביניהם , המתרומם ממזרח לבקעת הנדיב גבעי איזור

ידי ערוצים המתנקזים - עלצותחרוהגבעות מעוגלות או אליפטיות . ם תנינים ועדהבעמקי הנחלי

הגבעות מצמיחות חורש . לכל הכיוונים ויוצרים כיפות המופרדות זאת מזאת בעמקים קטנים

,  מטעים:מעובדיםהעמקים . בתות עשבוניות ושיחיות של אשחר, יער פארק של אלון תבור, מגוון

 .ח שאינו מעובד משמש למרעה בקררוב השט.   ושדותכרמים

 .מערבה של היחידה-אלוני יצחק וכפר גליקסון פרוסים על הגבעות בדרום, הישובים גבעת עדה

 

    .מ" ק29.5: אורך גבולות היחידה  .ר"קמ 12.1 : שטח היחידה

 ,החורשן, עמקי הנחלים, שלוחות גלעד, השלוחות המערביות,  גבעות מנשה:יחידות סמוכות

 .ת הנדיב בקע  

 

 .ברקן, עדה, סבכי, אלונה, נילי,  תנינים צברין:אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ110: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ170 - 50 :רום

 .ר"מ לקמ" ק12.1:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

                .יער פארק של אלון תבור :תכסית דומיננטית

 ,יער פארק של אלון תבור, סבך פטל, ת שיח אברהםישיחי, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח
 ,  חורש אלון מצוי,יער פארק של אלה אטלנטית, עשבוניים ואלון תבור   
 , בתת סירה, כרי אלת מסטיק, י"שיחיית אשחר א, חורש פתוח של לבנה  
 , עשבוניים, שומר, בתת קורטם, שיחיית קידה סירה ואשחר, שיחיית קידה  
,  בוסתן,זית ואלון תבור, זית,  יערות אורן וברוש, אדם עם עצי חורש-יער נטע  

  .שדה, כרם, מטע, שרידי בוסתן  
 .עין עמיקם, עין צברין :מעיינות וגופי מים

 

 ,שמורת אלוני יצחק,  בוסתנים ומעיינות–צברין , פירים ואמות מים  :אתרים בעלי עניין

 .בליןחורבת ,  מצוק הקרטון של כפר גליקסון   

 ". מי קדם "  :אתרי ביקור

 

 .כפר גליקסון, אלוני יצחק, גבעת עדה, גבעת נילי, עמיקם    :ישובים

 ). מ" ק0.9(מתקן רגבים , )מ" ק8 (6533, )מ" ק4.9 ( 6   :כבישים

 . מפעל קומפוסט שחם:מתקנים הנדסיים/תעשיה

 

 , עמיקם, םשדות עמיק, שלוחת עמיקם, נחל צברין, גבעת צברין  : יחידות-תת

,נחל אלונה, גבעות אלונה, עמק חצירים, שלוחת נילי מערב, ההר העגול   

 , בלין, גבעת ערן, גבעת היענים, שדות צפי, גבעות אלונה דרום   

 .אבוקדו רגבים, המוביל, שדה בלין   
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 גבעות קרע. 19
 

קרע וערה פרוסים על בתי הכפרים כפר .  שטח גבעי מתון ברובו המשתרע בין נחל ברקן לנחל עירון

מזרחי ובקצה -בפינה הצפון, סביבם וביניהם כרמי זית ושדות, פני שטחה העיקרי של יחידה זאת

 .מערבי כתמים של יער נטע אדם-הדרום

 

    .מ" ק25: אורך גבולות היחידה  .ר"קמ 11.2 : שטח היחידה

 

 .בקעת הנדיב, עדשלוחות גל, עמקי הנחלים, מתלול עירון, ראש ברקן  :יחידות סמוכות

 .עירון,  ערה, גוזלן, ברקן   :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ120: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ190 - 70 :רום

 .ר"מ לקמ" ק10:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 . 13%כרמי זית , 60%בינוי  : תכסית דומיננטית

יער פארק של אלה , ים ואלון תבורעשבוני, יער פארק של אלון תבור, סבך פטל :טיפוסי צומח

,בתת קורטם, סירה וקידה, י"שיחיית אשחר א, חורש פתוח של לבנה, אטלנטית  

, יערות אורן וברוש, אדם עם עצי חורש-יער נטע, זית ואלון תבור, זית, עשבוניים  

 .שדה, מטע, טטרקליניס  
 

 .)תל(שייח בהלול , אלוני ערה, חורבת כיל  :אתרים בעלי עניין

 

 .ערה, כפר קרע   :ישובים

 ).מ" ק1.8 (65, )מ" ק1.6 ( 6   :כבישים

 . ש קרע" תחמ:מתקנים הנדסיים/תעשיה

 .וערימות פסולת ממערב לכפר קרע, אתר פסולת בלתי מתוכנן מצפון לנחל ברקן :מפגעים

 

 .אלוני קרע, יער קרע, גבעת בצלות, גבעות כיל, שלוחת ערה, ערה-קרע  : יחידות-תת

 

 
  ).רק חלקה של היחידה בתחום רמת מנשה(    עמקי הנחלים. 02
 

חלק ניכר מהשטח . ברקן ועירון, עדה, תנינים, עמקים אלוביליים מתונים במורד הנחלים דליה

 .מעובד

    .מ" ק70: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ9.6 : שטח היחידה

 

, שלוחות גלעד, שלוחות המרכזיותה ,אלונה, נחלי מנשה, חורשן,  גבעות מנשה:יחידות סמוכות

 .כרמל, בקעת הנדיב, אלונה, גבעות קרע  
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 .ערה, ביאר, עירון, ברקן, עדה, נילי, תנינים, דליה  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ80: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ140 - 40 :רום

 .ר"מ לקמ" ק5.3:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

 .עים ושדותמט : תכסית דומיננטית

יער פארק של אלון, סבך פטל, ת שיח אברהםישיחי, אחו לח, צומח מים וגדות :טיפוסי צומח

 חורש פתוח של , יער פארק של אלה אטלנטית, עשבוניים ואלון תבור, תבור  
, כרי אלת מסטיק, י"שיחיית אשחר א, עלים-חורש של אשחר רחב, י"אלה א  

, יערות אורן, אדם עם עצי חורש-יער נטע, וסתןשרידי ב, זית, שומר, בתת קורטם  

 .שדה, משוכות צבר, כרם, מטע, אזדרכת, ברוש ואקליפטוס  

 
 .עין ורדה, עין ניצה, עין פירחה, עין חדור, עין אבי, עין תנינים :מעיינות וגופי מים

 

,ן תגיתעי, )אלות אטלנטיות ואלוני תבור גדולים(אלות עדה , אחו רגבים  :אתרים בעלי עניין

 .אלות אטלנטיות בנחל נילי, עיינות אבי, עיינות אביאל,  עין תנינים   

 

 .כפר קרע, עמיקם   :ישובים

 , )מ" ק0.5 ( 672, )מ" ק6 ( 6533, )מ" ק2.3 ( 70, )מ" ק1.9 ( 6   :כבישים

 ).מ" ק3.6 ( 65,  )מ" ק0.8(מתקן רגבים    

 .איזור תעסוקה קרע, ימחלף ברקא,  מאגר רגבים:מתקנים הנדסיים/תעשיה

 

, עמיקם, עמק נחל תנינים, נחל דליה תיכון, נחל מנשה, עמק נחל דליה  : יחידות-תת

  , קניר, עמק נחל עדה, נחל נילי תחתי, נחל תנינים תיכון   

,אחו רגבים, נחל ברקן תיכון, עמק ברקן, מטעי רגבים, נחל עדה תיכון   

 . נחל עירון   

 

 

  ).ל בתחום סקר זהלא נכל(  חורשן. 21
 

י במפנים "א חורש אלון מצוי ואלה :  בצומח עצי מפותח מכוסה , גוש מורם מעל סביבתו

 .הצפוניים ופארק מגוון וצפוף יחסית של אלון תבור במפנים הדרומיים

 

    .מ" ק22: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ19.8 : שטח היחידה

 

 .בקעת הנדיב, בעות מנשהג, אלונה, עמקי הנחלים  :יחידות סמוכות
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 .תנינים, צברין, דליה   :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ110: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ180 - 40 :רום

 .ר"מ לקמ" ק17:  ) מטר10מרחק אנכי (צפיפות קווי גובה 

 

שיחיית , שיחיית אשחר, יער פארק של אלון תבור, חורש אלון מצוי : תכסית דומיננטית

 . ואזוב ויער נטע אדםבתות סירה, קידה

 

 .עמיקם   :ישובים

 
 

  בת שלמה. 22
 

    .מ" ק1.6: אורך גבולות היחידה  .ר"  קמ0.14 : שטח היחידה

 

 .כרמל, חורשן, עמקי הנחלים,  גבעות מנשה:יחידות סמוכות

 

 .תות, דליה  :אגני ניקוז

 

 .י"מעפ'  מ65: רום ממוצע  . י"מעפ'  מ80 - 50 :רום

 .ר"מ לקמ" ק14:  ) מטר10מרחק אנכי (בה צפיפות קווי גו

 

 .שטחי חקלאות ובתות, בינוי : תכסית דומיננטית

 

 .בת שלמה  :אתרים בעלי עניין

 .בת שלמה   :ישובים

 ).מ" ק0.5 ( 70  :כבישים
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 צומח  רמת מנשה 
 בתות סירה, התכסית הצמחית של רמת משנה כוללת בעיקר שטחים נרחבים של בתות עשבוניות

יערות פארק של אלון תבור ורצועות , י"שיחיות של קידה שעירה ואשחר א, קוצנית ואזוב מצוי

 .צרות של צומח גדות ומים לאורכם של ערוצי הנחלים
מטעים כרמים וכרמי זית , שטחי פלחה נרחבים. תאי שטח גדולים נטועים בעיקר במחטניים

 .משלימים את התמונה

 

 תצורות צומח
 יער פארק  שיחים בודדים/תה עם עציםב   בתה עשבונית

 יער פארק דליל  שיחייה עם עצים בודדים    שיח -בתת בני
 יער גדות     חורש     שיחייה 

    יער  פסיפס של בתה ושיחייה

    

 טיפוסי צומח
 

 צומחטיפוס  צומחיחידת   צומחטיפוס  צומחיחידת

  וגדותמים  אולמוס   מצויאלון   אלון מצויחורש
  ערבה   מצויחרוב   פארק של חרובערי

  צומח גדות מגוון    ואלת מסטיקחרוב
  עבקנה    ואלה אטלנטיתחרוב
  פטל   י" ואשחר אחרוב
   אברהםשיח   עלים- ואשחר רחבחרוב
   לחאחו    וכלילחרוב
   גדות ושומרצומח    וזיתחרוב
   גדות ושרידי בוסתןצומח   אדם- ויער נטעחרוב
  י" ואשחר אפטל    וקידהבחרו
  קנה  י" אאלה  י" אאלה
  תבוראלון   פארק של אלון תבוריער    ולבנהאלה
   ואלון תבורעשבוניים   י" ואשחר אאלה
   תבור ואלה אטלנטיתאלון    וחרובאלה
   תבור ולבנה רפואיאלון   י" לבנה ואשחר אאלה
   תבור וזיתאלון   אדם- ויער נטעאלה
   תבור ואלון מצויאלון   אשחר ואלון תבור אלה

 

 

 

 

 



 

 42

  צומחטיפוס  צומחיחידת  צומחטיפוס  צומחיחידת
  אטלנטיתאלה   אטלנטיתאלה   וסירהאזוב  אזוב
   אטלנטית וחרובאלה    ועשבונייםאזוב
   אטלנטית ואלון תבוראלה    וסירהאזוב
 לבנה רפואי לבנה    וכתלהאזוב
  י" אלה ואשחר אנהלב    ואזובסירה
   ואלון תבורלבנה  שעירהקידה  קידה
  אדם- ויער נטעלבנה    ועשבונייםקידה

 כליל החורש כליל    וקידהעשבוניים
  מגווןחורש   מגווןחורש   אדם- ונטעקידה
עלים- רחבאשחר  עלים- רחבאשחר    וזיתקידה

  אדם-עלים ויער נטע- רחבאשחר   י" סירה ואשחר אקידה
 קטלב מצוי קטלב  וסירהקידה   וקידהסירה
  מצוישיזף   מצוישיזף   י" ואשחר אסירה
 י" אאשחר  י" אאשחר    וסירהקידה

   וקידהאשחר  עשבוניים  עשבוניים
   ואלהאשחר   קורטם
   קידה וסירהאשחר   שומר
   לבנהאשחר   זקנן
  אדם- ונטעאשחר   נשרן

  רה סיאשחר    ושומרקורטם
   עוזרראשחר    מגובבעכנאי
   ועשבונייםאשחר   ינבוט
   ואלת מסטיקאשחר    גלדנידרדר
  מסטיקאלת   מסטיקאלת    קנרס
  השיחשיזף   השיחשיזף    קוצני ועשבונייםצלף

  קוצניתסירה  סירה    ועשבונייםאספרג
   ועשבונייםסירה   
   וזקנןסירה   
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 של טיפוסי צומח בתחום הסקרשכיחותם 
 )ללא שטחי חקלאות     (             

 
 
 

36%

28%

6%

5%

5%

4%

3%

3%

3%
2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

עשבוניים   

נטע-אדם  

קידה

אלון תבור

אשחר א"י

סירה

עשבוניים ואלון תבור

צומח גדות ומים

קידה וסירה

קידה סירה ואשחר

חרוב

לבנה

אזוב

אלה א"י

אשחר רחב-עלים

אלת מסטיק
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שטחם של טיפוסי התכסית בתחום הסקר

40542

26292

19857

14268

9091

6252

5830

5200

4702

3999

3573

3388

3289

2738

1766

1675

1651

1519

1212

900

829

764

740

596

574

536

397

243

189

164

111

91

82

77

69

67

45

2

1

27428

050001000015000200002500030000350004000045000

עשבוניים   

נטע-אדם  

זית

קידה

אשחר א"י

לא נסקר

נטע-אדם וחורש

קידה וסירה

שקד/שקד וזית

חרוב

בוסתן

זית ואלון תבור

אשחר רחב-עלים

עצי חורש ונטע-אדם

בריכה/מאגר

אלה אטלנטית

שיזף השיח

בית-קברות

גינון

שיזף מצוי

דונם

תחום בסקר משתרע על שטח

190,725  דונם
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 מינים שליטים ביחידות צומח 

 ערבה  שעירזקנן שעיר אולמוס
  שעירהערברבה  הקנרסחוחן  מצויאזוב
  קדושפטל  מצויחרוב י" אאלה
  קוצניצלף  דביקטיון ית אטלנטאלה
  הסלעיםצמרנית  השדהינבוט  מצויאלון
  דקקורטם  החורשכליל  תבוראלון
  שעירהקידה  חריפהכתלה  מסטיקאלת

  מצויקיפודן  רפואילבנה  החורשאספרג
  מצויקנה  הנחליםלכיד י" אאשחר
  סוריקנרס  קוצנילכיד עלים- רחבאשחר
 צויה מרקפת  דרומימייש  מפורץבוצין

  פשוטשומר  הדוחןנשרן  חרוזברזילון
  השיחשיזף  קוצניתסירה  גלדנידרדר
  מצוישיזף  שכיחעבקנה  הנחליםהרדוף
 אברהם-שיח  קוצניעוזרר  לבנהזוטה

  גדולהשנית  מגובבעכנאי שבולת- כפוליזקניים
 
 
 
 

 מינים נדירים
 כלמינתה אפורה  דבורנית הדבורה   אבפטריון הביצות

 
 כף צפדדע איזמלנית  דבורנית כחלחלה    ן החוף אגמו

 
 ליסימכיה מסופקת   דבקת הנחלים    אולמוס שעיר 

 
 מילה סורית   דרדר גלדני    אחילוף הגליל 

 
 עלים-סוף רחב   ורד הכלב    אירוס הביצות 

 
 שיניים-קנאוטיה שתי   ורד צידוני    אירוס הסרגל 

 
 תורמוס ההרים   שנתית-חיננית חד   אסתר הביצות 

 
 חיטת הבר   אשבל זהרי 

 
 כלורה חרוזה   געדה קפחת 
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שיעור נוכחותם של עצים בתרשימים (%)

0.3

0.6

0.7

0.7

0.8

1.9

2.0

6.2

6.4

6.8

7.5

10.4

14.1

14.1

20.7

22.3

22.8

27.1

051015202530

שיזף מצוי

מייש דרומי

בר-זית בינוני

ער אציל

אולמוס שעיר

ערבה מחודדת

אלון מצוי

עוזרר קוצני

שקד מצוי

אלה אטלנטית

כליל החורש

פיקוס התאנה

לבנה רפואי

זית אירופי

אלון תבור

חרוב מצוי

אלה א"י

אשחר רחב-עלים
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שכיחותם של מינים ("אלופים")

10%

11%

12%

12%

12%

12%

13%

13%

14%

14%

14%

17%

17%

17%

18%

21%

21%

21%

22%

22%

22%

23%

23%

26%

26%

27%

29%

31%

32%

33%

33%

34%

37%

42%

43%

47%

56%

0102030405060

פיקוס התאנה

שעורת בולבוסין

זוטה לבנה

שבטן לבן

פואה מצויה

עיריוני צהוב

מוצית קוצנית

עולש מצוי

לבנה רפואי

זית אירופי

ברזילון חרוז

בוצין מפורץ

צבורת ההרים

שרביטן מצוי

אלת מסטיק

גזר קפח

אלון תבור

חוטמית זיפנית

פטל קדוש

ברוש

חרוב מצוי

עירית גדולה

אלה א"י

קיסוסית קוצנית

קייצנית עטופה

אשחר רחב-עלים

קורטם דק

צלף קוצני

אזוב מצוי

קיפודן מצוי

סירה קוצנית

נשרן הדוחן

קידה שעירה

שומר פשוט

אספרג החורש

אורן ירושלים

אשחר א"י

שיעור נוכחות בתרשימים (%)
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 מאפיינים נוספים

. אדם-בבתות עשבוניות ואף ביערות נטע, אלוני תבור צעירים מתבססים בבתות בני שיח •

 .נתר וגוזלןזאת בעיקר בתאי שטח המצויים בין גלעד לנחל סבכי ובאגני הנחלים פ

אולמוס : מינים הבולטים בנוכחותם בתחום רמת מנשה בהשוואה לאיזורים הסמוכים •

 .אלה אטלנטית וזלזלת מנוצה, מייש דרומי, קצח הצפורן, דרדר גלדני, שעיר

מינים הבולטים בחסרונם או בשכיחותם הנמוכה בתחום רמת מנשה בהשוואה לאיזורים  •

מרווה , לוטם שעיר, לוטם מרווני, ער אציל, יקטלב מצו, זית בינוני-בר: הסמוכים

 .משולשת

 .שיחיות וביערות פארק, מתבססים בשטחי בתה, אדם-שמקורם ביערות נטע, זריעי אורן •

: אדם ממשיכים להתקיים גם נציגיו של הצומח העצי המקורי-בחלק מיערות נטע •

     .  י ואחרים"אשחר א, לבנה רפואי, י"אלה א 
 .חותם של המינים המקוריים בולטת יותרביערות שנכרתו נוכ 

 .בתות שומר וקורטם מופיעות בשדות שנטשו •
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 סיכום
 .המרחבים הפתוחים הם המאפיין הבולט ביותר של רמת מנשה

 , אלוני תבור רחבי צמרת, כתמי הפריחה המרהיבים בחורף ובאביב

 ,צבאים רועים ומהלכים בתוך העשב

 , לים וזאבים משאירים את עקבותיהם על גבי שבילי העפרשוע

 ,חנקנים משפדים את טרפם, זרוני שדות ובזים אדומים חגים מעל

 אפרוחי כרוון נצמדים לקרקע ונעלמים מהעין, כחל צובע בכחול זוהר את נתיב מעופו

 , טריטונים בשלוליות ופיכפוך המים בנחלים

 .לכולם נחוצים המרחבים האלה  גם לנו

 

יש לשמור על מה , ותחושת המרחב הפתוח לאדם, המשך קיומם  של משאבי הטבע הבטחת לשם

העברת , למנוע פגיעה ברצף השטחים הפתוחים על ידי תוכניות פיתוח, שנותר מרמת מנשה

ומימשק המתעלם מתנאים , ל"פיתוח תיירותי אינטנסיבי ופעילות אינטנסיבית של צה, תשתיות

מומלץ כי כל תכנון וכל פעילות בשטח רגיש . קולוגיות ובתי הגידול  בשטחחיוניים למערכות הא

של כל יחידת נוף בו וכל , המאפיינים והייחוד של השטח כולו  עלמיטביתשמירה  זה ייעשו תוך

יש להבטיח . כתנאי לשינויים מפורטים יותר שייעשו  זה או סקרי טבע ונוףסקרמרכיביו על פי 

בדרך  סביבתי ותיירותי שיינקטו בשטח ייעשו ממשק וניהול, וםשיק, שימור פעולותשגם 

 .שבו  הגידולבתי  תפקודו האקולוגי ועל על, וערכיו הטבעיים והמסורתיים  מאפייניועל שתשמור
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נספח 1
רשימת מינים שהופיעו בתרשימי הצומח ברמות מנשה במסגרת הסקר. 

הרישום נעשה בחלק מהפוליגונים שתכסיתם צומח טבעי ויער נטע אדם. 

רשימת המינים היא חלקית בלבד וייצוגם של המינים העשבוניים והעונתיים מצומצמת. 

הרישום נעשה בכל פוליגון פעם אחת בלבד ללא התייחסות לעונת השנה.

גזר קפחארכובית הכתמיםאאורוקריה
געדה כרתיתארכובית הציפוריםאביבית זעירה

געדה מפושקתארכובית שבטבטיתאבפטריון הביצות
געדה מצויהאשבל ביצותאגוז מלך

גפן הייןאשבל מעורקאגמון החוף
גרגר הנחליםאשחר א"יאגמון ימי

גרגרנית בירותיתאשחר רחב-עליםאוג הבורסקאים
גרגרנית הטבעתאשלאוזן-הגדי הצהובה

גרגרנית משובלתבוצין לקויאולמוס שעיר
גרניון ארגמןבוצין מפורץאורן

גרניון גזורבלוטת הסלעיםאורן קנרי
גרניון עגולבן-חטה דל-שבולתאזדרכת

גרניון רךבן-חטה רב-אנפיןאזוב מצוי
דבורנית דינסמורבן-חצב יקינתוניאזנב מצוי

דבורנית הקטיפהבן-חצב סתווניאחיאירוס מצוי
דבורנית צהובהבן-סירה קטןאחילוטוס זקוף
דבקה זיפניתבן-קוצן מאפיראחילוף הגליל
דבקנית הפרקיםבקבוקון מקומטאיטן מרצעני

דבקת הנחליםבקיה א"יאילנתה בלוטית
דבשה חרוצהבקית הביצותאיסטיס מצוי
דגנין מצויבקית כלאייםאירוס א"י

דודא רפואיבקיה עדינהאירוס הסרגל
דולב מזרחיבקיה תרבותיתאלה א"י

דונגית א"יבר-גביע חלקאלה אטלנטית
דורת ארם-צובאבר-גביע קוצניאלון מצוי
דטורה נטויהבר-זית בינוניאלון תבור
דל-קרניים כרמליברומית איזמלניתאלון תולע

דלעת-נחש סוריתברומית גגותאליסון מצוי
דם-המכבים האדוםברומית דלת-שבולתאלת כלאיים
דמומית קטנת-פריברומית המטאטאאלת מסטיק

דקלברומית זנב-שועלאספסת הגליל
דרדית מצויהברומית יפניתאספסת החבית
דרדר גדול-פרחיםברומית סוריתאספסת מצויה

דרדר גלדניברומית ספרדיתאספסת הכתרים
דרדר כחולברומית עקרהאספסת עדשתית
דרדר מצויברומית קצרת-שבולתאספסת קטועה

דרדר קרומיברוניקה לבנהאספקלריה חרמשית
דרדרת צהובהברוניקת המיםאספרג א"י

דרכמונית מצריתברושאספרג החורש
הרדוף הנחליםברזילון חרוזאסתר הביצות
הרדופנין הציציתברקן סוריאסתר מרצעני

וינקה תרבותיתגביעונית הלבנוןאפון מצוי
ויתניה משכרתגדילן מצויאקליפטוס

ולריינית משולחפתגומא ארוךארבע-כנפות מצויות
ורבנה רפואיתגומא חוםארז

ורד הכלבגזיר מזיקארכובית א"י



כתמה עבת-שורשיםחסת המצפןורד צידוני
כתרון כרתיחסת השבטיםזהבית השלוחות

לבנה רפואיחפורית מוזרהזוטה לבנה
לוטוס יהודהחצב מצויזוטה מעורקת
לוטוס מצויחרדל לבןזוטה צפופה

לוטם מרווניחרוב מצויזון אשון
לוטם שעירחרחבינה חרמשיתזיפנוצה מחוספסת

לוטמית דביקהחרחבינה מגובבתזית אירופי
לוטמית ערביתחרחבינה מכחילהזלזלת הקנוקנות

לוליינית מעובהחרצית השדותזלזלת מנוצה
לוע-ארי קטןחרצית משונשנתזמזומית מצויה
לוענית גדולהחרצית עטורהזנב-ארנבת ביצני
לוענית מצויהטבורית נטויהזנב-כלב דוקרני
לוף ירוקטבק השיחזנב-עקרב שיכני
לוף מנומרטופח ארך-עמודזנב-שועל מצוי
לופית מצויהטופח גדולזעזועית גדולה
לחך איזמלניטופח מצויזעזועית קטנה
לחך בלוטיטופח ריסניזקן-סב מצוי

לחך מצויטטרקליניסזקניים כפולי-שבולת
לימוןטיון דביקזקנן שעיר

ליסימכיה מסופקתטמוס מזרחיחבוש
ליפיה זוחלתטמוס מצויחבלבל איטלקי
לכיד הנחליםטרשנית שרועהחבלבל השדה
לכיד קוצנייבלית מצויהחבלבל השיח
לפתית מצויהילקוט הרועיםחבלבל זיתני
לשון-כלב כרתיתינבוט השדהחבלבל כפני
לשון-פר מצריתיסמין שיחניחבלבל סורי
לשון-פר סמורהיערה איטלקיתחבלבל עדין

לשישית הצבעיםירוקת החמורחבלבלן המשוכות
מוצית קוצניתכוכבית מצויהחבצלת קטנת-פרחים

מורית גדולהכוכבן מצויחגווית שעירה
מורן החורשכותלית יהודהחד-שפה מצוי
מייש דרומיכיליינית מצויהחוח ספרדי
מילה סוריתכלורה חרוזהחוח עקוד

מלוח מפושקכליל החורשחוחן הקנרס
מלוח קפחכלך מרוקניחוטמית זיפנית

מליסה רפואיתכלמינתה אפורהחוטמית עין-הפרה
מלעניאל קצר-מלעניםכלנית מצויהחומעה יפה

מסרק איבריכמנון קפחחופניים מצויים
מעוג כרתיכנפה חרוקהחורשף מצוייץ

מעוג מנוקדכף-העוף הפחוסהחושחש
מצילתיים מצוייםכף-זאב אירופיתחטוטרן מצוי
מציץ סוריכף-צפרדע איזמלניתחימצה שסועה
מקור-חסידה גדולכרבה ספרדיתחיננית הבתה

מקור-חסידה חלמיתיכרבולת מצויהחיננית חד-שנתית
מקור-חסידה מצויכרבולת קטנהחלבלוב השמש
מרגנית השדהכריך מרוחקחלבלוב סמור
מרוביון מצויכריך שחוםחלמית גדולה
מרווה דגולהכרכום חורפיחלמית מצויה
מרווה מצויהכרמלית נאהחמציץ נטוי
מרווה משולשתכרפס הביצותחנק מחודד

מרוות ירושליםכתלה חריפהחסה כחולת-פרחים



צמר מפוצלעוקצר מנוצהמרור הגינות
צמרנית הסלעיםעוקצר מצוימרקולית מצויה
צנינה קוצניתעטיינית קצרהמררית הגליל
צפורן נקודעיריוני צהובמררית מצויה
צפורני-חתול מצויותעירית גדולהמשיין גלילי

צפורנית מגוונתעכובית הגלגלמשמש
צפורנית מצריתעכנאי יהודהנוניאה קהה
צפורנית ענפהעכנאי מגובבנוציץ מנוצה

צפצפהעלוק מצוינוצנית כדורית
צתרה ורודהעצבונית החורשנורית אסיה
קדד גדול-פריער אצילנורית המים
קוציץ סוריערבה מחודדתנורית המלל
קורטם דקערבז יפהנזמית לופתת
קזוארינהערברבה שעירהניזמית לבנה

קחוון מצויערידת הביצותנימית ממולענת
קחוון שחור-מוציםפואה מצויהניסנית א"י

קטלב מצויפטל קדושניסנית דו-קרנית
קידה  שעירהפיגם מצויניסנית הבולבוסין

קיטה רותמיתפיגמית מצויהניסנית זיפנית
קייצנית עטופהפילגון מצויניסנית ירושלים
קייצת מלבינהפיקוס התאנהנירית הקמה
קיסוסית קוצניתפלפלון דמוי-אלהנענה משובלת
קיפודן מצויפספלון דו-טורינפית כפופה
קיקיוןפספלון מאורךנץ-חלב הררי
קיקסיה שרועהפספלון מורחבנרקיס מצוי
קנאוטית שתי-שינייםפעמונית זיפניתנשרן הדוחן
קנה-סוכר מצריפעמונית קפחתנשרן מכחיל

קנה מצויפרג אגסניסבונית השדה
קנרס סוריפרסיון גדולסביון אביבי
קערורית סגולהפרסת-הסוס דלת-התרמיליםסולנום שעיר

קצח הצפורןפרע מסולסלסוף מצוי
קצח השדהפרע צמירסוף רחב-עלים
קצח ריסניפרע קטן-עליםסחלב הגליל
קרדה מכסיפהפרעושית משלשלתסחלב השקיק
קרדומית השדהפרעושית סיציליתסחלב פרפרני
קרדמין שעירפרקינסוניה שיכניתסחלב קדוש

קרנונית שעירהפשתה אשונהסחלב שלש-שיניים
רימוןפשתה מצויהסייגית מבריקה
רכפה לבנהפשתה שעירהסייפן התבואה

רכפה צהובהפשתת המכבדסיסן אשון
רקפת מצויהצבורת ההריםסיסנית הבולבוסין

שבולת-שועל מתפרקתצבעוני ההריםסירה קוצנית
שבולת-שועל נפוצהצברסלסילה מצויה
שבטן לבןצורית אדומהסלסילת הכרמל
שברק דביקצורית גבוההסרפד הכדורים
שברק מצויצורית חוורתסתוונית היורה
שברק משובלצחנן מבאישעבקנה שכיח

שברק נטויצלבית ארוכת-שבולתעדשה מזרחית
שברק קוצניצללית כלאייםעדשת-המים הזעירה

שברק קצר-פרחצלע-שור חרוזהעוזרר קוצני
שום גבוהצלע-שור מעורקתעולש מצוי

שום האבקניםצלף קוצניעופרית אירופית

 



שום משולששסקשומר פשוט
שום נטוישעוניתשופרית כרתית

תגית מצויהשעורה מכחילהשיזף השיח
תולענית דוקרניתשעורת בולבוסיןשיזף מצוי

תורמוס ההריםשעורת התבורשיח-אברהם מצוי
תותשעמון מצולעשיטה מכחילה
תלתן ארגמןשערור שעירשיטת המשוכות
תלתן הביצותשערות שולמיתשלהבית דביקה
תלתן הכדוריםשפרירה קשקשניתשלוחית קרחת
תלתן חקלאישפתן מצוישלח ספרדי
תלתן כוכבנישקד מצוישלמון יפואי
תלתן קיפודנישרביטן מצוישמשון שעיר
תלתן קלוסישרעול שעירשנית גדולה

תלתן תריסנישררדיה מצויהשנית מתפתלת



נספח 2 - נוכחות מינים רב שנתיים בתרשימי  סקר רמת מנשה

מספר עץמספר עץמספר עץ

פוליגוניםפוליגוניםפוליגונים

5חושחש57תות1155אורן
4מורן החורש51אילנתה בלוטית663אשחר רחב-עלים

3אלון תולע50אלון מצוי558אלה א"י
3קטלב מצוי47ערבה מחודדת547חרוב מצוי

2אגוז מלך31דקל538ברוש
2ארז22פרקינסוניה שיכנית508אלון תבור
2חבוש20אולמוס שעיר346זית אירופי
2לימון19צפצפה345לבנה רפואי

2מילה סורית17ער אציל255פיקוס התאנה
1אאורוקריה16בר-זית בינוני188אקליפטוס
1אלת כלאיים15מייש דרומי184כליל החורש

1דולב מזרחי12אורן קנרי167אלה אטלנטית
1משמש11טטרקליניס156שקד מצוי

1פלפלון דמוי-אלה7שיזף מצוי153עוזרר קוצני
1שסק6קזוארינה61אזדרכת
5אשל57רימון

מספר שיח   מספר שיח   מספר שיח   

פוליגוניםפוליגוניםפוליגונים

5ויתניה משכרת46שיטה מכחילה1378אשחר א"י
2ורד צידוני40ערברבה שעירה914קידה שעירה
2טבק השיח31צחנן מבאיש767צלף קוצני
2מלוח קפח22הרדוף הנחלים533פטל קדוש

1אוג הבורסקאים19שיטת המשוכות431אלת מסטיק
1יסמין שיחני18קיקיון75צבר

1רותם המדבר 17שיזף השיח65שלהבית דביקה
16מרווה משולשת63שנית גדולה

12ורד הכלב59שיח-אברהם מצוי

מספר בן-שיחמספר בן-שיחמספר בן-שיח

פוליגוניםפוליגוניםפוליגונים

6אשבל א"י26לוטם שעיר813סירה קוצנית
6זוטה מעורקת15געדה מפושקת783אזוב מצוי
6לוטמית דביקה15זוטה צפופה289שבטן לבן
4עצבונית החורש13ינבוט השדה283זוטה לבנה

2בלוטת הסלעים13כלמינתה אפורה219כתלה חריפה
2לוטם מרווני11חד-שפה מצוי179טיון דביק

2פיגמית מצויה10דרדר מצוי169צמרנית הסלעים
2צתרה ורודה10לוטמית ערבית111געדה מצויה
1מלוח מפושק10פרע קטן-עלים107פיגם מצוי

1מרוביון מצוי9אחילוטוס זקוף58לוענית מצויה
1שברק מצוי8געדה כרתית28ארכובית שבטבטית

מספר מטפסמספר מטפסמספר מטפס

פוליגוניםפוליגוניםפוליגונים

1חנק מחודד52זלזלת הקנוקנות1063אספרג החורש
1טמוס מזרחי51יערה איטלקית628קיסוסית קוצנית

27גפן היין28טמוס מצוי428שרביטן מצוי
1שעונית7חבלבלן המשוכות293פואה מצויה
6אספרג א"י151זלזלת מנוצה
6דלעת-נחש סורית105פרסיון גדול



מספר עשבוני רב-שנתימספר עשבוני רב-שנתימספר עשבוני רב-שנתי

פוליגוניםפוליגוניםפוליגונים

5עדשת-המים הזעירה51דודא רפואי1040שומר פשוט
5טבורית נטויה49דם-המכבים האדום821נשרן הדוחן
5פספלון מורחב44חרחבינה חרמשית810קיפודן מצוי

5קערורית סגולה44כרפס הביצות516חוטמית זיפנית
4ארכובית א"י40חרחבינה מגובבת419צבורת ההרים
4דורת ארם-צובא38נענה משובלת349ברזילון חרוז
4כף-צפרדע איזמלנית37מליסה רפואית307מוצית קוצנית

4ניסנית ירושלים37קנה מצוי263שעורת בולבוסין
4סיסנית הבולבוסין36פרע צמיר211זקנן שעיר

4קנה-סוכר מצרי26חיננית הבתה193קיטה רותמית
4שערות שולמית26תלתן הביצות156שעורת התבור
3אבפטריון הביצות25פרעושית משלשלת142לשון-פר סמורה
3צמר מפוצל24שלוחית קרחת128חורשף מצוייץ
2אגמון החוף21קדד גדול-פרי119פרע מסולסל
2אגמון ימי20אשבל ביצות119צפורן נקוד

2חוטמית עין-הפרה18ברוניקת המים109עכובית הגלגל
2חמציץ נטוי17נפית כפופה107שברק קוצני
2כריך שחום15בן-סירה קטן105חוחן הקנרס

2ערידת הביצות14מלעניאל קצר-מלענים94הרדופנין הציצית
2שעמון מצולע12ארכובית הכתמים92חבלבל השיח
1דרדרת צהובה12כלך מרוקני91קוציץ סורי
1זיפנוצה מחוספסת12מציץ סורי81נשרן מכחיל
1חבלבל כפני10ברומית סורית73יבלית מצויה
1כריך מרוחק10פספלון דו-טורי67עבקנה שכיח
1לחך איזמלני10שנית מתפתלת65שרעול שעיר

1ליפיה זוחלת9ניסנית הבולבוסין63עופרית אירופית
1משיין גלילי9קנרס סורי59גרגר הנחלים

1נורית המים8הגה מצוי59זקניים כפולי-שבולת
1סוף רחב-עלים8לוטוס יהודה58מרוות ירושלים

1עוקצר מנוצה7סוף מצוי56כתמה עבת-שורשים
1פספלון מאורך6כף-זאב אירופית55ורבנה רפואית
1צורית גבוהה5אלמוות הכסף52כנפה חרוקה
5אשבל מופסק5דבקת הנחלים51גומא ארוך
1וינקה תרבותית51דודא רפואי

מספר גיאופיטמספר גיאופיטמספר גיאופיט

פוליגוניםפוליגוניםפוליגונים

5סחלב פרפרני19זמזומית מצויה552עירית גדולה
5שום שלוש-עלים17סייפן התבואה297עיריוני צהוב
4בן-חצב יקינתוני16נץ-חלב צרפתי202כלנית מצויה
4דבורנית צהובה16שום גבוה187רקפת מצויה
3דבורנית הקטיפה14לוף ירוק112נורית אסיה
3שפתן מצוי12חבצלת קטנת-פרחים57לופית מצויה

2אחיאירוס מצוי12צבעוני ההרים51שום האבקנים
2אירוס א"י7בן-חצב סתווני44שום נטוי
2אירוס הסרגל7נץ-חלב הררי43לוף מנומר
2דבורנית דינסמור7נרקיס מצוי29חצב מצוי

2סחלב שלש-שיניים6כרכום חורפי29לוליינית מעובה
1גביעונית הלבנון6סחלב השקיק27אחילוף הגליל
1סחלב הגליל5זהבית השלוחות24שום משולש
1סתוונית היורה5כדן קטן-פרחים22סחלב קדוש



מספר קצר-שנתימספר קצר-שנתימספר קצר-שנתי

פוליגוניםפוליגוניםפוליגונים

7סייגית מבריקה59פעמונית קפחת645קייצנית עטופה
5ירוקת החמור42חוח ספרדי502גזר קפח

4ארכובית הציפורים26דרדר גלדני405בוצין מפורץ
3חלוקה הררית24בוצין לקוי217כמנון קפח

2צפורנית ענפה20מורית גדולה176עכנאי מגובב
2רכפה צהובה10לשון-כלב כרתית150חרחבינה מכחילה

1אסתר הביצות9חסת השבטים86לוענית גדולה
8חבלבל השדה77חומעה יפה

8סולנום שעיר59חסה כחולת-פרחים



נספח 3 - מינים נדירים שנצפו במהלך הסקר  

נ"צ (אורך)נ"צ (רוחב)מינים נדיריםנ"צ (אורך)נ"צ (רוחב)מינים נדירים

722.1216.9אחילוף הגליל726.9210.7אבפטריון הביצות

722.2203.9אחילוף הגליל727.2210.9אבפטריון הביצות

722.2217.0אחילוף הגליל720.9210.3אגמון החוף

722.3204.1אחילוף הגליל716.6206.5אולמוס שעיר

722.7202.5אחילוף הגליל718.3211.5אולמוס שעיר

722.8203.0אחילוף הגליל718.6209.5אולמוס שעיר

722.8203.9אחילוף הגליל719.6216.4אולמוס שעיר

722.9203.2אחילוף הגליל719.7216.5אולמוס שעיר

723.0210.5אחילוף הגליל719.7216.5אולמוס שעיר

723.1203.7אחילוף הגליל719.7216.6אולמוס שעיר

724.7206.4אחילוף הגליל719.9217.0אולמוס שעיר

724.8205.7אחילוף הגליל721.4207.3אולמוס שעיר

724.8206.1אחילוף הגליל721.9206.0אולמוס שעיר

724.9206.0אחילוף הגליל722.0211.8אולמוס שעיר

724.4212.3אירוס הביצות722.9215.5אולמוס שעיר

723.2211.1אסתר הביצות722.9215.5אולמוס שעיר

715.7203.3אשבל זהרי723.4212.3אולמוס שעיר

723.2207.3געדה קפחת723.5210.7אולמוס שעיר

723.7207.4געדה קפחת723.5210.9אולמוס שעיר

723.8207.5געדה קפחת723.5212.4אולמוס שעיר

727.0210.8דבורנית הדבורה723.6211.2אולמוס שעיר

723.7213.1דבורנית כחלחלה723.9213.0אולמוס שעיר

723.7213.2דבורנית כחלחלה724.7209.2אולמוס שעיר

720.4208.9דבקת הנחלים724.8211.3אולמוס שעיר

721.2206.9דבקת הנחלים724.8211.3אולמוס שעיר

714.1210.6דרדר גלדני725.2208.7אולמוס שעיר

717.3213.2דרדר גלדני725.2208.8אולמוס שעיר

717.4212.3דרדר גלדני725.6212.3אולמוס שעיר

717.4212.4דרדר גלדני725.6212.4אולמוס שעיר

717.4212.4דרדר גלדני726.0209.4אולמוס שעיר

717.4213.2דרדר גלדני726.0210.2אולמוס שעיר

717.5212.4דרדר גלדני726.2209.2אולמוס שעיר

717.5212.4דרדר גלדני726.3209.3אולמוס שעיר

717.5213.1דרדר גלדני726.9210.8אולמוס שעיר

717.7211.9דרדר גלדני727.2210.9אולמוס שעיר

717.7212.0דרדר גלדני727.5208.8אולמוס שעיר

717.7212.1דרדר גלדני727.6211.5אולמוס שעיר

717.8212.5דרדר גלדני720.8216.7אחילוף הגליל

717.9212.4דרדר גלדני721.1204.8אחילוף הגליל

718.0212.1דרדר גלדני721.2204.5אחילוף הגליל

718.1211.9דרדר גלדני721.2205.2אחילוף הגליל

718.2211.7דרדר גלדני721.8202.6אחילוף הגליל

718.2211.8דרדר גלדני721.8206.8אחילוף הגליל

718.2212.4דרדר גלדני721.9217.2אחילוף הגליל

718.3212.2דרדר גלדני722.0216.8אחילוף הגליל

718.4211.9דרדר גלדני722.0216.9אחילוף הגליל



 

נ"צ (אורך)נ"צ (רוחב)מינים נדיריםנ"צ (אורך)נ"צ (רוחב)מינים נדירים

721.5213.6מייש דרומי718.5211.7דרדר גלדני

721.5213.7מייש דרומי718.5211.9דרדר גלדני

721.5214.0מייש דרומי718.7212.5דרדר גלדני

722.7210.0מייש דרומי718.3211.5ורד הכלב

723.1211.1מייש דרומי718.5211.5ורד הכלב

723.5213.2מייש דרומי720.4208.6ורד הכלב

723.5213.4מייש דרומי721.3204.3ורד הכלב

720.6209.1מילה סורית721.6211.6ורד הכלב

723.9213.0מילה סורית722.4212.0ורד הכלב

723.0207.6סוף רחב-עלים723.5210.6ורד הכלב

721.9207.1קנאוטיה שתי-שיניים723.5210.7ורד הכלב

723.6210.6ורד הכלב

725.3211.6ורד הכלב

725.4211.8ורד הכלב

723.0207.8ורד צידוני

719.3210.8חיטת הבר

722.7213.3חיטת הבר

721.3216.7חיננית חד-שנתית

721.4214.9חיננית חד-שנתית

721.6216.9חיננית חד-שנתית

720.0214.5כלורה חרוזה

723.2212.2כלורה חרוזה

718.9213.2כלמינתה אפורה

719.1213.0כלמינתה אפורה

719.4212.9כלמינתה אפורה

719.5213.0כלמינתה אפורה

719.6212.5כלמינתה אפורה

719.7212.5כלמינתה אפורה

719.7213.4כלמינתה אפורה

719.9212.0כלמינתה אפורה

720.1211.9כלמינתה אפורה

720.1212.6כלמינתה אפורה

720.9211.3כלמינתה אפורה

723.3213.5כלמינתה אפורה

717.8205.1כף-צפרדע איזמלנית

720.3208.4כף-צפרדע איזמלנית

720.4208.8כף-צפרדע איזמלנית

720.5209.1כף-צפרדע איזמלנית

720.9210.3ליסימכיה מסופקת



נספח 4 -עצים בולטים 

עצים בולטים עצים בולטים 

נ"צ (אורך)נ"צ_(רוחב)בנופם גודלם או מיקומםנ"צ (אורך)נ"צ_(רוחב)בנופם גודלם או מיקומם
717.7205.4אלון תבור721.9206.0אולמוס שעיר

718.1206.1אלון תבור716.6206.5אולמוס שעיר

719.0206.3אלון תבור721.4207.3אולמוס שעיר

720.4206.3אלון תבור725.2208.7אולמוס שעיר

718.0206.8אלון תבור727.5208.8אולמוס שעיר

719.3207.0אלון תבור724.7209.2אולמוס שעיר

720.4207.2אלון תבור726.2209.2אולמוס שעיר

725.1208.2אלון תבור726.3209.3אולמוס שעיר

717.7209.0אלון תבור726.0209.4אולמוס שעיר

715.1209.9אלון תבור718.6209.5אולמוס שעיר

713.9210.3אלון תבור726.0210.2אולמוס שעיר

719.5210.9אלון תבור723.5210.7אולמוס שעיר

716.4211.4אלון תבור726.9210.8אולמוס שעיר

725.9212.2אלון תבור723.5210.9אולמוס שעיר

714.5212.5אלון תבור727.2210.9אולמוס שעיר

724.2213.2אלון תבור723.6211.2אולמוס שעיר

723.1214.8אלון תבור724.8211.3אולמוס שעיר

723.3214.8אלון תבור718.3211.5אולמוס שעיר

718.9203.8אקליפטוס727.6211.5אולמוס שעיר

718.2204.1אקליפטוס722.0211.8אולמוס שעיר

722.8204.2אקליפטוס723.4212.3אולמוס שעיר

720.4205.0אקליפטוס725.6212.3אולמוס שעיר

717.8205.1אקליפטוס723.5212.4אולמוס שעיר

717.8205.6אקליפטוס725.6212.4אולמוס שעיר

714.0207.1אקליפטוס723.9213.0אולמוס שעיר

723.0207.5אקליפטוס722.9215.5אולמוס שעיר

723.5215.0אקליפטוס722.9215.5אולמוס שעיר

727.6210.7אשחר רחב-עלים719.6216.4אולמוס שעיר

721.2203.7ברוש719.7216.5אולמוס שעיר

721.3203.7ברוש719.9217.0אולמוס שעיר

721.0205.9דקל720.6204.6אורן

717.8205.3חרוב727.2209.7אורן

717.6205.9חרוב719.1204.1אלה אטלנטית

718.0206.8חרוב726.0210.1אלה אטלנטית

727.3209.1חרוב715.6204.8אלון  ואלות אטלנטיות

723.0210.6חרוב722.7201.0אלון תבור

726.4212.3חרוב714.8203.1אלון תבור

723.6214.5חרוב712.5203.2אלון תבור

723.3215.2חרוב716.6203.6אלון תבור

719.8216.6חרוב718.5203.7אלון תבור

722.0212.4כליל החורש719.1204.4אלון תבור

716.6208.4לבנה717.8204.9אלון תבור

719.5210.4לבנה719.6205.0אלון תבור

724.1211.2קטלב719.3205.2אלון תבור

715.7214.2שקמה719.8205.2אלון תבור



נספח 5 - בעלי חיים שנצפו בתחום הסקר

דו-חיים:

קרפדה ירוקהצפרדע נחליםטריטון הפסיםאילנית  מצויה

זוחלים:
צב ביצותמניפנית מצויהזיקית מובהקתארבע-קו מובהק

צב יבשה מצוינחושית עינוניתחומט גמדזעמן זיתני
עין-נחש עדינהחומט מנונרזעמן מטבעות
קמטן החורשחומט פסיםזעמן שחור

שממית בתיםחרדון מצוינחש-מים משובץ
שממית עצים לטאה זריזהצפע א"י

תלום-קשקשים מצוי

יונקים:
צבי א"ימריון מצויחדף מצויארנבת מצויה
קוצן מצוינברן השדהחולד מצויגרביל סלעים
קיפוד מצוינימיהחולדה מצויהגירית מצויה

שועל מצויסמורחזיר ברדורבן
תן זהובעכבר מצוייערון גדולדלק
עטלף-פרי מצוייערון צהוב-צווארזאב

עופות:
קוקיה מצויהסלעית אירופיתחסידה לבנהאגמיה

שחרורסלעית חורףחסידה שחורהאנפית הבקר
שלוסלעית קיץחרטומן היערותבז אדום
שעיר מצויסנונית המערותיונת סלעבז מצוי

תחמס אירופיסנונית הרפתותירגזיביצנית לבנת-כנף
תנשמתסיקסקירקוןביצנית עדינה

שרקרקעורב אפורכוס החרבותברכיה
תור מצויעורבניכחלגבתון אדום-מקור

תחמס אירופיעלווית אפורהכרווןגבתון עפרוני
תחמס אירופיעלווית חורףלבן-חזהדוחל שחור-גרון

עפרוני מצוייץנחליאלי זנבתןדוכיפת
עקב חורףנחליאלי לבןדיה מצויה
פרוש מצוינחליאלי צהובזרון שדות

פשושנץ מצויחוגלה
צופיתנקר סוריחוחית
צוצלתסבכי טוחניםחיוויאי

צטיהסבכי שחור-כיפהחנקן אדום-ראש
קאקסבכי שחור-ראשחנקן גדול
קיכלי רונןסיס הגלילחנקן נובי



 נספח 6- מעיינות ברמת מנשה

נ.צ. (קו אורך)נ.צ.(קו רוחב)גוף מיםאתראגןמספר סידורי
730.14210.39מעייןנחל יוקנעם1

728.38209.90מעייןעין קרתנחל קרת2

727.51208.77מעייןעין חופזנחל סנין3

726.91210.51מעייןעין סניןנחל סנין4

726.77207.96מעייןנחל השניים5

726.75208.28מעייןעין השניםנחל השניים6

726.72207.90מעייןעין רהטנחל השניים7

726.63208.56מעייןעין יצחקנחל השניים8

726.61208.10מעייןעין יואשנחל השניים9

726.60208.42מעייןנחל השניים10

726.59208.66מעייןעיינות השנייםנחל השניים11

726.59208.62מעייןעיינות השנייםנחל השניים12

726.57208.79מעייןעיינות השנייםנחל השניים13

726.35209.10מעייןנחל השניים14

727.25210.91מעייןעין חשרתנחל השופט15

726.98210.87בריכהבריכת הצביםנחל השופט16

726.47210.84מעייןעין משעולנחל השופט17

726.00210.08מעייןעין פרורנחל השופט18

725.31208.39מעייןעין ריחניהנחל השופט19

725.25208.72מעייןעין העמקנחל השופט20

725.16208.82מפלמפל השופטנחל השופט21

725.01209.78מעייןנחל השופט22

724.77209.98מעייןנחל השופט23

724.67209.93מעייןנחל השופט24

724.64210.01מעייןעין ששוןנחל השופט25

724.55209.06מעייןנחל השופט26

724.50209.00מעייןנחל השופט27

724.40210.05מעייןנחל השופט28

724.57211.40מעייןעין גחרנחל גחר29

723.10211.12מעייןעין שיכרנחל גחר30

726.73212.18מעייןעין זריקנחל זריק31

723.39212.34מעייןעין קאתנחל משמר32

722.30212.10מעייןעין פנינהנחל משמר33

722.00211.67מעייןעין שולמיתנחל משמר34

723.04209.70מעייןעין סוסנחל זהורה35

723.03215.52מעייןעין מדרךנחל מדרך36

722.69215.80מעייןעין שלונחל שלו37

718.15213.48מעייןעיינות קינינחל קיני38

719.71216.57מעייןעיינות קינינחל קיני39

719.70216.65מעייןעיינות לגוי עליוניםנחל קיני40

720.08217.11מעייןעיינות לגיו תחתוניםנחל קיני41

721.53217.78מעייןעין מגידונחל קיני42

717.49214.87מעייןנחל בענה43

716.62214.93מעייןעין מוצמוץנחל בענה44

718.00215.68מעייןעין סלימןנחל בענה45

726.04206.59מעייןעין אליקיםנחל תות46

725.92206.28מעייןנחל תות47

725.29206.60מעייןעין בודדנחל בודד48

724.82206.04מעייןעיינות בודדנחל בודד49

724.80206.00מעייןנחל בודד50

724.82205.86מעייןנחל בודד51

724.82205.86מעייןנחל בודד52

724.82205.61מעייןעין מועדנחל בודד53

723.31204.79מעייןעין חופניתנחל מועד54



 

נ.צ. (קו אורך)נ.צ.(קו רוחב)גוף מיםאתראגןמספר סידורי
723.37206.55מעייןנחל מנשה55

723.27206.50מעייןנחל מנשה56

723.06205.66מעייןנחל מנשה57

722.82204.87מעייןעין כלניתנחל מנשה58

722.85203.64מעייןעין חגנחל מנשה59

722.03204.17מעייןנחל מאגר60

721.91203.68מעייןנחל מאגר61

723.31207.94מעייןעין שלףנחל שלף62

723.22207.91מעייןנחל שלף63

723.12207.74מעייןעין דמומיתנחל שלף64

722.89207.70מעייןנחל שלף65

723.02207.64מעייןנחל שלף66

723.00207.59מעייןנחל שלף67

721.91205.96מעייןנחל שלף68

722.14207.62מעייןעין מחולליםנחל רון69

722.12207.57מעייןעיינות רוןנחל רון70

722.11207.52מעייןעיינות רוןנחל רון71

721.58207.67מעייןעין דליהנחל דליה72

721.54207.42מעייןנחל דליה73

721.22206.96מעייןנחל דליה74

720.91206.20מעייןנחל דליה75

720.92206.13מעייןנחל דליה76

721.00204.63מעייןנחל דליה77

721.02204.54מעייןעין חדוהנחל דליה78

721.21204.18מעייןנחל דליה79

721.22203.18מעייןעין משרהנחל דליה80

721.19203.15מעייןעין משרהנחל דליה81

721.62202.96מעייןנחל דליה82

721.80202.88מעייןעין זיווניתנחל דליה83

720.90209.94מעייןעין פרשיםנחל רז84

720.68209.70מעייןעין רזנחל רז85

720.53209.42מעייןעין קסיםנחל רז86

720.50209.39מעייןנחל רז87

720.54209.14מעייןעין רג'יבנחל רז88

720.43208.90מעייןעין קורניתנחל רז89

720.36208.51מעייןעין פארותנחל רז90

720.19208.36מעייןעין דולהנחל רז91

720.34207.59מעייןנחל רז92

719.34206.89מעייןעין פרחהנחל רז93

719.71205.71מעייןעין סנוניתנחל סוקר94

720.06205.51מעייןעין סוקרנחל סוקר95

719.96205.47מעייןנחל סוקר96

720.00211.31מעייןעין כופריןנחל תנינים97

719.55211.00מעייןעין כפרנחל תנינים98

719.33208.99מעייןנחל תנינים99

719.30208.73מעייןעין גלעדנחל תנינים100

718.95208.02מעייןעין לבלובנחל תנינים101

718.63206.67מעייןעין ניצהנחל תנינים102

718.92206.16מעייןנחל תנינים103

718.82205.44מעייןנחל תנינים104

718.92203.79מעייןנחל תנינים105

718.35202.16מעייןעין חדורנחל תנינים106

717.19200.70מעייןעין תניניםנחל תנינים107

717.17200.68מעייןעין תגיתנחל תנינים108



 

נ.צ. (קו אורך)נ.צ.(קו רוחב)גוף מיםאתראגןמספר סידורי
717.61200.61מעייןעין עמינחל תנינים109

716.45200.04מעייןעין אבינחל תנינים110

716.42200.01מעייןעיינות אבינחל תנינים111

715.94199.38מעייןעיינות אבילנחל תנינים112

715.98199.12מעייןעין אביאלנחל תנינים113

715.98201.68מעייןנחל אלונה114

715.73200.36מעייןעין עמיקםנחל אלונה115

719.54202.33מעייןעין אלונהנחל צברים116

719.97202.13מעייןעין צבריןנחל צברים117

718.47200.94מעייןעיינות אלוניםנחל סנונית118

719.18211.62מעייןעין ספלולנחל ספלול119

718.02211.49מעייןנחל ספלול120

718.38211.46מעייןנחל ספלול121

718.45211.15מעייןנחל ספלול122

718.75210.85מעייןנחל ספלול123

718.61210.82מעייןנחל ספלול124

716.72212.46מעייןעין אבו-בכרנחל חלמית125

716.33211.82מעייןנחל חלמית126

716.42211.49מעייןנחל חלמית127

716.39211.42מעייןנחל חלמית128

716.39210.95מעייןעין שוח-ברהנחל חלמית129

717.41210.74מעייןעין בלטהנחל חלמית130

717.47210.61מעייןעין חלמיתנחל חלמית131

718.21208.91מעייןעין גזירנחל חלמית132

717.75208.90מעייןעין בוטוםנחל בוטום133

717.54208.89מעייןנחל בוטום134

717.71205.79מעייןעין עלזנחל נילי135

717.75205.22מעייןעין גילנחל נילי136

717.79204.89מעייןעין נילינחל נילי137

716.54206.40מעייןעין סבכינחל סבכי138

716.47209.35מעייןעין גחםנחל עדה139

716.13208.49מעייןעין עדהנחל עדה140

715.77207.49בארבאר קצובייהנחל עדה141

715.79206.91מעייןעין עבדול ג'אברנחל עדה142

715.48211.55מעייןעין דאעמינחל ברקן143

715.39210.66מעייןנחל ברקן144

715.20210.02מעייןעין אל-אגברייהנחל ברקן145

715.39208.94מעייןנחל ברקן146

715.16208.58מעייןנחל ברקן147

715.13208.27מעייןנחל ברקן148

714.01207.15מעייןנחל ברקן149

713.89206.10מעייןעין ורדהנחל ברקן150

714.97209.58מעייןנחל פנתר151

714.74209.18מעייןנחל פנתר152

714.15209.64מעייןנחל גוזלן153

714.13209.42מעייןעין גוזלןנחל גוזלן154

716.17214.29מעייןעין אדליהנחל עירון155

715.73214.01מעייןעין איברהיםנחל עירון156

714.58212.59מעייןעין חלת-אל-פולנחל עירון157

714.45212.39מעייןעין זיתונהנחל עירון158

714.04211.76מעייןעין דאודנחל עירון159

713.90211.15מעייןעין ביארנחל עירון160

709.78202.29מעייןעין ארובותנחל עירון161



נספח 7 - אתרים

נ.צ. מרכזי נ.צ. מרכזיסוגשםסוגמספר

(רוחב) (אורך) תקופהמקור מידעאתרהאתרקוד אתר סידורי
208.8725.2 סקר מנשהמעייןמפל השופט1אתר נוף1

203.9720.9כנעניעולמי_מפת דליהתצפית שרידי מבנהמנרה1אתר נוף2

215.5721.8 סקר מנשהמצוק לבןמצוק שלו1אתר נוף3

210.9727.0 סקר מנשהמעייןבריכת הצבים1אתר נוף4

208.1718.5 סקר מנשהגבעת הרקפותגבעת הרקפות1אתר נוף5

213.1719.1 סקר מנשהתצפיתגבעה 1400אתר נוף6

212.9723.2 סקר מנשהתצפיתבקתת המטיילים1אתר נוף7

212.5721.4 סקר מנשהתצפיתבית ראש1אתר נוף8

210.3713.9 סקר מנשהאלוני תבורגבעת אלונים1אתר נוף9

210.8713.7 סקר מנשהתצפיתאל-בייאר1אתר נוף10

207.1719.8 סקר מנשהתצפיתיער וסטרוויל1אתר נוף11

210.4729.0 סקר מנשהתצפיתגבעת הבריכה1אתר נוף12

214.6722.3רומירבן_מפת משמר העמקשרידי מבנים ובוסתןתל אל-ג'חאש2גבעת בזלת13

212.1724.2פרסי רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקתצפית עיריוני ביצוריםגבעת קיפוד2גבעת בזלת14

216.2720.5 סקר מנשהתצפיתגבעת יאשיהו2גבעת בזלת15

213.7722.8 סקר מנשהתצפית ותל געשיתל אבו קוטה2גבעת בזלת16

214.1722.7 סקר מנשהתצפיתגבעת אשמר2גבעת בזלת17

210.9727.3רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקמעיין מערות ספלוליםעין חשרת3מעיין נקבה18

211.2717.6  עין אבו סמרהעין אבו סמרה3מעיין19

210.7720.9 סקר מנשהמאגר מיםמאגר רז4מאגר20

206.5719.2 סקר מנשהמאגר מיםמאגר פירחה4מאגר21

213.1724.1רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקאמות מיםאמות מים5אמות מים22

218.0719.8 סקר מנשהטחנהטחנה6טחנה23

211.2727.6 רבן_מפת משמר העמקטחנהעין פטומה6טחנה24

211.1727.5 רבן_מפת משמר העמקטחנה אמה ומערהנחל השופט6טחנה25

217.9719.7 סקר מנשהטחנהטחנת קיני6טחנה26

208.8725.2סוף המאה ה-19עולמי_מפת דליהטחנת קמחטחנת קמח6טחנה27

205.8718.9 סקר מנשהטחנה 6טחנה28

217.0719.9 סקר מנשהטחנהטחנת לג'ון6טחנה29

211.0727.2 סקר מנשהטחנהטחנת חשרת6טחנה30

217.4720.0 סקר מנשהטחנהטחונת אל ג'סר6טחנה31

206.9722.5 עולמי_מפת דליהטחנהטחנה6טחנה32

204.1721.3 עולמי_מפת דליהטחנה ושרידי אמה 6טחנה33



נ.צ. מרכזי נ.צ. מרכזיסוגשםסוגמספר

(רוחב) (אורך) תקופהמקור מידעאתרהאתרקוד אתר סידורי
205.8725.4כלקוליט כנענית תיכונה כנענית מאוחרת ישראעולמי_מפת דליהתלחורבת יואח7תל34

217.5721.2 רשות העתיקותתל מגידותל מגידו7תל36

213.4724.6ברונזה ברזל פרסי הלניסטי רומי ביזנטי ערברבן_מפת משמר העמקתלתל שוש7תל37

206.7722.6כלקוליט כנעני ישראלי פרסיעולמי_מפת דליהתל 7תל39

204.7723.2כנענית תיכונהעולמי_מפת דליהתל 7תל40

202.4717.8 רשות העתיקותתלתל חצירים7תל41

212.4721.4ברזל פרסי הלניסטי רומי ביזנטי ערבי צלבנירבן_מפת משמר העמקתלחורבת בית-ראש7תל42

210.5722.8ברונזה ברזל פרסי הלניסטי רומי ביזנטי ערברבן_מפת משמר העמקתלג'וערה7תל43

217.5721.2ניאוליט עד פרסירבן_מפת משמר העמקתלתל מגידו7תל45

210.4730.0 רבן_מפת נהללתלתל יוקנעם7תל46

210.1726.0ניאוליט כלקוליט כנעני קדוםעולמי_מפת דליהתלתל פרור7תל47

201.0722.7כלקוליט כנעני ישראלי פרסי ערביעולמי_מפת דליהתל בארות ותעלות מים 7תל48

203.0721.7ניאוליט כלקוליט כנעני ישראלי פרסי הלניסטעולמי_מפת דליהתלג'זירת דאוד7תל49

212.3726.7כלקוליט ברונזה ברזל פרסי הלניסטי רומי בירבן_מפת משמר העמקתלתל זריק7תל52

204.7721.5כלקוליט כנעני ישראליעולמי_מפת דליהתל 7תל55

210.0723.6פרסי הלניסטי רומי ביזנטי ערבי עותמנירבן_מפת משמר העמקתלתל זהורה7תל56

217.5721.2 רשות העתיקותתל מגידותל מגידו7תל57

209.8724.5כנעני ישראליעולמי_מפת דליהתלתל זית7תל58

207.8712.5ברונזה-ממלוכירשות העתיקותתלשיח בהלול7תל59

205.9721.9פליאוליט ניאוליט כלקוליט כנ כנעני ישראליעולמי_מפת דליהתל ובית קברות מוסלמי 7תל60

204.4723.9ישראלי פרסי רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהתל 7תל61

203.3723.7ניאוליט כלקוליט כנעני רומיעולמי_מפת דליהתל וגלי סיקול 7תל62

215.3722.5כלקוליט ברונזה ברזל פרסי הלניסטי רומי בירבן_מפת משמר העמקתלמדרך עוז7תל63

204.6721.3רומי ביזנטי ימי-ביניימיעולמי_מפת דליהחורבה בורות ומערותח'לת אבו חלה8חורבה65

205.4720.1כנעני ישראלי פרסי הלניסטי רומי ערבי ממלועולמי_מפת דליהחורבהחרבת אבו-שקיר8חורבה66

209.0717.7 סקר מנשהחורבהבוטימאת8חורבה67

202.9721.5רומיעולמי_מפת דליהחורבהחרבת אל-חדר8חורבה68

217.3719.8 סקר מנשהחורבהחירבת חאן8חורבה69

207.3720.0כנעני ישראלי פרסי הלניסטי רומי ערביעולמי_מפת דליהחורבהיער וסטרוויל8חורבה70

208.3720.5כנעני ישראלי פרסי הלניסטי רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהחורבה וקבריםעין אום אל-זיתונה8חורבה71

208.7720.6ישראלי פרסי רומיעולמי_מפת דליהחורבה 8חורבה72

209.0720.5 עולמי_מפת דליהמבנים עגולים 8חורבה73

206.2721.9ביזנטי ממלוכיעולמי_מפת דליהחורבהחרבת אל-פוואר8חורבה74

205.1722.8כלקוליט כנעני ישראלי פרסי רומי ביזנטי צלעולמי_מפת דליהחורבה 8חורבה75

209.9727.9ברזל רומי ביזנטי ערבי קדום צלבני ממלוכירבן_מפת משמר העמקחורבה שרידי חאן תצפיתחנות קירה8חורבה76

 



נ.צ. מרכזי נ.צ. מרכזיסוגשםסוגמספר

(רוחב) (אורך) תקופהמקור מידעאתרהאתרקוד אתר סידורי
205.0724.4כנעני ישראלי פרסיעולמי_מפת דליהחורבה 8חורבה77

217.7721.5ניאוליט כלקוליט ברונזהרבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב 8חורבה78

210.9720.2פליאוליט רומי עותמנירבן_מפת משמר העמקחורבה ותחנה פרהיסטוריתכופרין8חורבה79

211.3720.2פליאוליט ניאוליט רומי ערבי קדום עותמנירבן_מפת משמר העמקחורבה בוסתן ובארכופרין8חורבה80

210.6727.8הלניסטי רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב בורות ומערותתל קירה8חורבה81

210.2727.6רומי ביזנטי ערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב ומחצבותתל קירה8חורבה82

210.5727.5רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקקירות בורותתל קירה8חורבה83

216.7721.9ברזל פרסי הלניסטי רומי ביזנטי עותמנירבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב גתות מערות בורותכופירה8חורבה84

211.1727.9רומי ביזנטי ערבי קדום עותמנירבן_מפת משמר העמקכפר טורקמני מערות קבורהאל-מוע'ר8חורבה85

215.5721.8רומי ביזנטי עותמנירבן_מפת משמר העמקחורבהנחל שלו8חורבה86

211.5727.5ביזנטירבן_מפת משמר העמקחורבה ומערותא-שינכרה8חורבה87

207.6723.2כנעני ישראלי פרסי רומי ביזנטי ערביעולמי_מפת דליהשרידי כפרדליית א-רוחה8חורבה88

210.4726.6ברונזהרבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב ביצורים וטומולוסגבעת משעול8חורבה89

211.2726.9רומי ביזנטי ערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקשרידי מבנים וטרסותטבקת אל-עביד8חורבה90

211.9726.9ניאוליט כלקוליט ברונזהרבן_מפת משמר העמקשרידי ישובעין נחלאות8חורבה91

211.4720.0ברזל פרסי הלניסטי רומי ביזנטי ערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקבורות מתקנים וכפר ערביכופרין8חורבה92

211.5715.1 סקר מנשהחורבהחרבת חמד8חורבה93

212.2716.4רומי ביזנטי ערבי עותמנירשות העתיקותחורבהחורבת חלמית8חורבה94

211.4726.2ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי מבניםאל-חכורה8חורבה95

207.1723.4כנעני וערבי קדוםעולמי_מפת דליהחורבה וטומוליחרבת אל-מונתר8חורבה96

205.7720.4 סקר מנשהחורבהעין אל-עלק8חורבה97

212.1726.9ניאוליט כלקוליט ברונזהרבן_מפת משמר העמקשרידי ישובעין נחלאות8חורבה98

212.0726.7כלקוליט ברזל רומי עותמנירבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב בורות מים ובוסתניםאבו זריק8חורבה99

212.5726.3ניאוליט כלקוליט ברונזהרבן_מפת משמר העמקשרידי ישובנחלאות8חורבה100

212.3726.1ביזנטי ערבי עותמנירבן_מפת משמר העמקחורבה בוסתנים ובורותדבת אל-כרם8חורבה101

210.3725.8ברזל פרסי הלניסטי רומי ביזנטיערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב ומערות קבורהתל פרור8חורבה102

211.3725.1הלניסטי רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי מבנים חציבות ומחשוףנחל גחר8חורבה103

211.9725.0רומירבן_מפת משמר העמקחורבה וחציבותקלילה אל-כבירה8חורבה104

212.6725.5רומי ביזנטי ערבי קדום עותמנירבן_מפת משמר העמקמבנים מערות גתותנחל גחר8חורבה105

212.4725.3רומי ביזנטי עותמנירבן_מפת משמר העמקמבנים מערות גתותקלילה אל-כבירה8חורבה106

212.8725.2הלניסטי רומי ביזנטי ערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקמבנים מערות גתותתל שוש8חורבה107

212.1715.9 סקר מנשהחרבת אל-ראסםחרבת אל-ראסם8חורבה108

208.6718.9 סקר מנשהשרידי ישובאל-עריסה8חורבה109

209.7723.0רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהמעיין וחורבהעין סוס8חורבה110

208.1714.7 סקר מנשהחורבהחורבת פנתר8חורבה111

 



נ.צ. מרכזי נ.צ. מרכזיסוגשםסוגמספר

(רוחב) (אורך) תקופהמקור מידעאתרהאתרקוד אתר סידורי
208.7724.6רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהחורבהחרבת אל-קצר8חורבה112

206.1725.1כלקוליט כנעני ישראלי פרסי רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהחורבהחרבת אל-שקאק8חורבה113

213.5724.4רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמשרידי מבנים בית בדתל שוש8חורבה114

206.0714.2רומי ביזנטיסקר מנשהשרידי מבנים ומתקניםברקת8חורבה115

213.6724.1כלקוליט ברונזה פרסי הלניסטי רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי מבנים וקבריםמשמר העמק8חורבה116

213.2724.1פרסי הלניסטי רומי ביזנטי ערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקכנסיה קברים פסיפסמשמר העמק8חורבה117

206.7725.4כלקוליט כנעני ישראלי פרסי רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהחורבהח' אל בווידה8חורבה118

208.4725.1רומי ביזנטי עותמניעולמי_מפת דליהכפרריחניה8חורבה119

210.4723.4פליאוליט אפיפליאוליט ניאוליט כלקוליטרבן_מפת משמר העמקשרידי ישובנחל זהורה8חורבה120

204.9716.1 סקר מנשהחורבהקצר פוקס8חורבה121

206.6718.0 סקר מנשהשרידי כפר ובוסתניםחוביזה8חורבה122

204.8717.7 סקר מנשהחורבהאום אל-שוף8חורבה123

210.3718.1ברונזה רומי ימי-בינימירשות העתיקותשרידי ישובחורבת ספלול8חורבה124

212.6723.2רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי מבנה ומערהנחל משמר8חורבה125

216.8719.4  שרידי ישובאל-חן8חורבה126

213.8723.9ברונזהרבן_מפת משמר העמקשרידי ישובעין אל-ע'אבה8חורבה127

203.9716.1רומי ביזנטירשות העתיקותשרידי מבנים ומתקניםגדישים8חורבה128

203.7712.6רומי ביזנטירשות העתיקותחורבהחרבת כיל8חורבה129

213.8723.7רומי ביזנטי ערבי עותמנירבן_מפת משמר העמק מתקנים ושרידי כפראל-ע'אבה תחתא8חורבה130

214.5723.0הלניסטי רומי ביזנטי ערבי עותמנירבן_מפת משמר העמקמבנים גתות מערותרוביה אל-פוקה8חורבה131

202.4713.6 רשות העתיקותשרידי מבניםתל ערן8חורבה132

214.8722.9ברונזה ברזל פרסי הלניסטי רומי ביזנטי עותרבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב בורות מתקניםתל בר (נע'נע'יה)8חורבה133

210.1720.8פרסי הלניסטי רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי ישובחורבת רז8חורבה134

203.0711.0רומי ביזנטירשות העתיקותחורבהחורבת בצלות8חורבה135

203.7710.2ביזנטירשות העתיקותחורבהחורבת גילן8חורבה136

210.7722.6כלקוליט ברונזה ברזל פרסי הלניסטי רומי בירבן_מפת משמר העמקשרידי מבניםעין זהורה8חורבה137

216.4719.8 רשות העתיקותחורבהלג'ון8חורבה138

210.9722.3רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי מבנים ומערותעין זהורה8חורבה139

210.9721.9כלקוליט ברונזהרבן_מפת משמר העמקשרידי ישובאל-מועניאת8חורבה140

211.0722.1הלניסטי רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב ומערות קבורהד'הרת אל-מרשפה8חורבה141

212.1717.4 סקר מנשהתצפית שרידי מבניםדיר אל-האווה8חורבה142

212.2716.4רומי ביזנטי ערבי עותמנירשות העתיקותחורבהחורבת באושים8חורבה143

212.0722.0ברזל עותמנירבן_מפת משמר העמקקירות בורות חציבותנחל משמר8חורבה145

216.9722.2ביזנטי עותמנירבן_מפת משמר העמקכפר טורקמני חורבה ומערותעין אל-מנסי8חורבה145

217.7721.0כלקוליט ברונזהרבן_מפת משמר העמקשרידי ישובתל מגידו8חורבה146



נ.צ. מרכזי נ.צ. מרכזיסוגשםסוגמספר

(רוחב) (אורך) תקופהמקור מידעאתרהאתרקוד אתר סידורי
217.4720.6כלקוליט ברונזה רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי ישובד'הרת א-דאר8חורבה147

217.0720.0רומי ביזנטי ערבי צלבני ממלוכי עותמנירבן_מפת משמר העמקשרידי ישובכפר עותני8חורבה148

216.4722.2רומי ביזנטי ערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקמבנים מערות מתקנים כנסיהבוסילה8חורבה150

206.6716.6 סקר מנשהחורבת סבכיחורבת סבכי8חורבה151

217.8720.2רומי ביזנטי ממלוכי עותמנירבן_מפת משמר העמקשרידי ישובאל מאראח'8חורבה152

217.2720.1רומי עותמנירבן_מפת משמר העמקשרידי מבנים מסגדמגידו8חורבה153

217.9720.5הלניסטי רומי ביזנטי עקבי קדום ממלוכי עותרבן_מפת משמר העמקשרידי ישוב ומחנה בריטיג'זירת א-שעיר8חורבה154

210.5720.9ביזנטי ערבי קדום עותמנירבן_מפת משמר העמקחורבה ובארביר אל-ויבידה8חורבה155

210.5713.3 חציבות בורות ומערותאל-ביאר מערב0חציבות/גתות156

213.2722.2 רבן_מפת משמר העמקמתקנים טרסות ספלוליםמשהד ד'יאב9חציבות/גתות157

212.1722.3פליאוליט רומי עותמנירבן_מפת משמר העמקמתקנים חצובים בורות מעייןעין פנינה9חציבות/גתות158

211.4724.6רומי ביזנטי צלבנירבן_מפת משמר העמקמעיין וחציבותעין גחר9חציבות/גתות160

210.8713.5 סקר מנשהמתקנים חציבותאל-בייאר9חציבות/גתות161

212.7714.6רומי ביזנטירשות העתיקותמתקנים חקלאייםעין אל-זיתונה9חציבות/גתות162

214.7722.9 סקר מנשהחציבות וגתותנרנרייה9חציבות/גתות163

216.7721.4רומי ביזנטי עותמנירבן_מפת משמר העמקמערות טרסות מתקנים חצוביםמאריס אל-עיראק9חציבות/גתות164

216.1718.4 רשות העתיקותחציבותבאיידה9חציבות/גתות165

217.8721.1 רשות העתיקותמכלול חציבות 9חציבות/גתות166

210.3728.3רומי ביזנטי ערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקחציבותג'בל חוסין אל-קסים9חציבות/גתות167

210.7713.5 סקר מנשהמתקנים חציבותאל-בייאר9חציבות/גתות168

209.3727.0ביזנטיעולמי_מפת דליהגתותגתות מדרום לנחל סנין9חציבות/גתות169

215.2722.9רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי חוה ומתקנים חצוביםחרבת אל-חישאש9חציבות/גתות170

206.7720.5כנעני רומיעולמי_מפת דליהטומולי 10טומולי171

207.2721.0 עולמי_מפת דליהטומולי בקוטר 20 מטר 10טומולי172

209.2720.6רומי ביזנטי ערביעולמי_מפת דליהבריכות ותעלת מים(400 מטר) 0בריכות ותעלת173

208.8720.9 עולמי_מפת דליהטומולי 10טומולי173

209.4726.8 עולמי_מפת דליהטומולי ומגדלי שמירהרמת השניים10טומולי174

209.3725.5פרסי רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהטומולי בקוטר 10-20 מטרטומולי10טומולי175

209.5720.8כנעני פרסי רומיעולמי_מפת דליהטומולי בקוטר 20 מטרטומולי10טומולי176

214.1720.1רומירבן_מפת משמר העמקטומולוס (במטע חרובים)נחל מדרך10טומולי177

208.9723.1 עולמי_מפת דליהטומולי 10טומולי178

203.2723.2נאוליט כלקוליט כנעני רומיעולמי_מפת דליהטומולוס בקוטר 13 מטרטומולוס10טומולי179

203.4723.3ניאוליט כלקוליטעולמי_מפת דליהטומולי 10טומולי180

209.4723.3 עולמי_מפת דליהטומולוס (גל גדול ובולט) 10טומולי181

203.6723.2 עולמי_מפת דליהטומולוס 10טומולי182



נ.צ. מרכזי נ.צ. מרכזיסוגשםסוגמספר

(רוחב) (אורך) תקופהמקור מידעאתרהאתרקוד אתר סידורי
209.0726.8כנענית תיכונה רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהטומולי בקוטר 10-12 מטררוג'ום אל-סחינה10טומולי183

207.1724.0כנעני ערבי ממלוכיעולמי_מפת דליהטומולי ובית קברות מוסלמיאל-מונתר10טומולי184

207.5721.3כנעניעולמי_מפת דליהטומולי 10טומולי185

206.6723.6ניאוליט כלקוליט כנעני קדוםעולמי_מפת דליהטומולי 10טומולי186

206.0723.3פלאוליט ניאוליט כלקוליטעולמי_מפת דליהטומולי 10טומולי187

204.3723.2כנענית תיכונהעולמי_מפת דליהטומולוס גדול ומרשים 10טומולי188

205.8723.0פליאוליט כנעניעולמי_מפת דליהטומולוס ולהבי צור 10טומולי189

206.4722.8ניאוליט כלקוליט כנעניעולמי_מפת דליהטומולוס וכלי צור 10טומולי190

206.5723.4 עולמי_מפת דליהכלי צור נתזים וטומוליאתר פרהיסטורי10טומולי191

205.4721.6כלקוליטעולמי_מפת דליהטומולי 10טומולי192

207.0723.3 עולמי_מפת דליהכלי צור נתזים וטומוליאתר פרהיסטורי10טומולי193

206.6723.1כנעניעולמי_מפת דליהטומולי 10טומולי194

214.2723.2ברונזהרבן_מפת משמר העמקמערת קבורהרוביה אל-פוקה11מערות קבורה195

213.6723.5הלניסטי רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקקברים ומתקניםמשמר העמק11מערות קבורה196

210.3722.7ביזנטירבן_מפת משמר העמקמערות קבורה 11מערות קבורה197

212.8723.7הלניסטי רומירבן_מפת משמר העמקמערת קבורהנחל משמר11מערות קבורה198

204.6721.3 רשות העתיקותמערות קבורה 11מערות קבורה199

211.2723.3ביזנטי עותמנירבן_מפת משמר העמקמערות קבורהמערת נחילה11מערות קבורה200

211.0723.2רומירבן_מפת משמר העמקמערות קבורהנחל גחר11מערות קבורה201

210.6723.3רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקקברים מתקנים חציבותדהרת אל-בלוינה11מערות קבורה202

213.4724.3רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקמערות קבורה בית בדתל שוש11מערות קבורה203

210.8722.8רומירבן_מפת משמר העמקמערות קבורהא-ד'הרה א-שרקיה11מערות קבורה204

213.3725.0רומירבן_מפת משמר העמקמערת קבורהתל שוש11מערות קבורה205

211.5722.6כלקוליט רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקמערות קבורהברברה11מערות קבורה206

211.1722.5רומירבן_מפת משמר העמקמערת קבורהא-ד'הרה א-שרקיה11מערות קבורה207

205.3723.0כנענית תיכונהעולמי_מפת דליהקברי פיר 11מערות קבורה208

213.6722.7רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקמערות קבורה ספלולים חציבותל אבו קוטה (הר הגעש)11מערות קבורה209

213.6722.7רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקאנדרטה  תצפית וגבעת בזלתיד למגיני משמר העמק11מערות קבורה209

205.1722.9רומיעולמי_מפת דליהמערות קבורה 11מערות קבורה210

211.7727.4ברונזה תיכונהרבן_מפת משמר העמקקברי פירהזורע11מערות קבורה211

210.9727.2רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקמעיין מערות ספלוליםעין חשרת11מערות קבורה212

211.0728.0רומי ביזנטי ערבי קדום עותמנירבן_מפת משמר העמקמערות קבורהחורבת קירה11מערות קבורה213

204.5722.7רומיעולמי_מפת דליהמערות קבורה 11מערות קבורה214

205.3723.0 רשות העתיקותקברי פיר 11מערות קבורה215

210.8727.3 רשות העתיקותמערת קבורה11מערות קבורה216



נ.צ. מרכזי נ.צ. מרכזיסוגשםסוגמספר

(רוחב) (אורך) תקופהמקור מידעאתרהאתרקוד אתר סידורי
210.2726.0 רשות העתיקותמערת השניםמערת השנים11מערות קבורה217

210.9722.3 רשות העתיקותמערת קבורה11מערות קבורה218

210.9722.2 רשות העתיקותמערת קבורה11מערות קבורה219

211.1727.9 רשות העתיקותמערות תל קירימערות תל קירי11מערות קבורה220

211.0728.0 רשות העתיקותמערות מחילותמערות מחילות11מערות קבורה221

211.0727.7 רשות העתיקותמערות תל קירימערות תל קירי11מערות קבורה222

211.0727.7 רשות העתיקותמערות תל קירימערות תל קירי11מערות קבורה223

213.2724.2 רשות העתיקותמערת קבורה11מערות קבורה224

215.4722.0רבן_מפת משמר העמקברקציה של שבר ומחדר בזלתאבו ערקוב11מערות קבורה225

210.9728.1רומירבן_מפת משמר העמקמערות קבורהתל קירה11מערות קבורה226

217.0720.7  מערת קבורהמערת קבורה11מערות קבורה227

216.8722.3ביזנטי ערבי קדום עותמנירבן_מפת משמר העמקמערות מתקנים חציבותאל-מנסי11מערות קבורה228

200.6722.3כנעני ישראלי פרסי רומיעולמי_מפת דליהמערת קבורה ושרידי ישובאום אל-ג'מאל11מערות קבורה229

216.1722.2ביזנטי עותמנירבן_מפת משמר העמקמערות קבורה 11מערות קבורה230

216.4722.1ביזנטי עותמנירבן_מפת משמר העמקמערות קבורהנחל מגידו11מערות קבורה231

217.1721.0רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקמערות קבורהארד מושאויש11מערות קבורה232

203.8723.0רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהמערות קבורה 11מערות קבורה233

208.6724.9רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהמערות קבורהמערות קבורה11מערות קבורה234

211.6720.1רומירבן_מפת משמר העמקמערות קבורהאל-מרשקה11מערות קבורה235

216.6721.1רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקמערותארד מושאויש11מערות קבורה236

213.3724.7 רבן_מפת משמר העמקמערות קבורהתל שוש11מערות קבורה237

204.9721.7כנעני רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהקבר פיר גת וספלולים 11מערות קבורה238

217.1721.8ברונזה רומי ביזנטי ערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקמערות קבורה גתות  בורותא-ראוזנה11מערות קבורה239

210.9728.1  מערות תל קירימערות תל קירי11מערות קבורה240

211.0728.0  מערות תל קירימערות תל קירי11מערות קבורה241

204.8721.1רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהמערת קבורה 11מערות קבורה242

212.9723.7ביזנטירבן_מפת משמר העמקגת  פסיפס מבנים מערה 12שרידי חוה243

213.2721.1רומירבן_מפת משמר העמקשרידי חוהמאוקי בית-ראס12שרידי חוה244

210.6724.4ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי חוהח'לת אל-חוארינה12שרידי חוה245

211.4726.7רומי ביזנטי ערבי קדוםרבן_מפת משמר העמקשרידי חוההר גחר12שרידי חוה246

212.7720.6רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי מבנה בורות חציבות בוסתןד'הרת אל-חרובה12שרידי חוה247

214.7720.8רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי חוה 12שרידי חוה248

211.1726.8ביזנטיתרבן_מפת משמר העמקשרידי חוההר גחר12שרידי חוה249

213.1723.8ביזנטירבן_מפת משמר העמקמתקנים מבנים בורותהגבעה השרופה12שרידי חוה250

211.5726.4רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי חוהא-שינכרה12שרידי חוה251



נ.צ. מרכזי נ.צ. מרכזיסוגשםסוגמספר

(רוחב) (אורך) תקופהמקור מידעאתרהאתרקוד אתר סידורי
203.6723.9כנעני ישראלי מאה 19עולמי_מפת דליהשרידי מבנים סביב חצרחרבת אל-מנשייה12שרידי חוה252

210.6722.4רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקמבנים בורות מערותקובור אל-כיראד12שרידי חוה253

205.7720.0רומיעולמי_מפת דליהשרידי מצודה 13מצודה254

214.1722.7רומי ביזנטי ממלוכירבן_מפת משמר העמקשרידי מצודהגבעת אשמר13מצודה255

208.9724.9רומי ביזנטיעולמי_מפת דליהמצודה קטנה וגלי קבורהאל-קצר (שולט על נחל הש13מצודה256

216.2720.5פרסי רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקביצוריםגבעת יאשיהו13ביצורים257

217.4720.8רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקשרידי תיאטרוןמגידו14שרידי תיאטר258

211.0727.8  קולומבריום 15קולומבריום259

215.9722.2רומי ביזנטירבן_מפת משמר העמקבארותמדרך עוז16באר260

201.1722.6  באראום אל-ג'מל16באר261

211.0727.9  מערת האורווהמערת האורווה17מערה262

216.9721.7  מערה17מערה263

210.0724.7ברונזה ברזלרבן_מפת משמר העמקמעיין וכלי צורעין ששון18כלי צור265

203.8720.6ניאוליטעולמי_מפת דליהריכוז כלי צור ונתזיםח'לת מיסלייה18כלי צור266

210.6722.1פליאוליטרבן_מפת משמר העמקריכוזי כלי צור ונתזיםח'לת עט18כלי צור267

209.9715.1  קבר שייחשייח מעוייה19קבר שייח268

203.9711.5ממלוכי קבר שיח צנדהאויסדן19קבר שייח269

202.7709.9  אנדרטה  תצפיתאנדרטת משמר הגבול20אנדרטה270

210.0725.1  גלעדגלעד השנים20אנדרטה271

209.9726.2  שני ברושים 21אתר היסטורי273

209.3727.1  מגדלי שמירהמגדלי שמירה21מגדלי שמירה274

208.3722.0  דליה הישנהחצר דליה21אתר היסטורי275

209.4726.8  מגדלי שמירהמגדלי שמירה21מגדלי שמירה276

209.8726.1  עמק השלוםעמק השלום22עמק השלום277

217.8720.3  מחנה בריטימחנה בריטי22מחנה בריטי278

205.8721.6  מנהרת המובילמוצא מנהרת מנשה23פתח מנהרת מ279

211.3725.0  פתח מנהרת מנשהפתח מנהרת מנשה23פתח מנהרת מ280
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