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 מבוא

העבודה "איתור שטחים חיוניים לשמירת טבע מסמך זה מהווה דו"ח ביניים במסגרת 

(. המסמך כולל את 2016בישראל", הכולל את התוצרים שהושגו בפרויקט עד כה )דצמבר 

 הפרקים הבאים:

פרק המפרט את מטרות  –שיטת העבודה ואיתור השטחים החשובים לשימור  .1

, והשיטה שבה דורגה העבודה, השיטה שבה אותרו האתרים החשובים לשימור

 כיותם.ער

אתרים. הוא מרוכז בשני  350-בסיס המידע כולל כ –הפניות לבסיס המידע  .2

 פורמטים: 

 גיליון אקסל ובו מרוכז כל המידע הנוגע לכל אחד מהאתרים. .א

מיפוי במערכת ממ"ג, בממשק אינטראקטיבי, הנמצאת באתר האינטרנט של  .ב

עבור מכון דש"א. המערכת כוללת מפה שעליה מסומנים האתרים השונים, ו

 כל אחד מהם קיים כרטיס אתר, המפרט מידע עיקרי בנוגע אליו.

כחלק מהפרויקט נערך תהליך לאיתור אתרים בעלי ערכי שימור  –תיקי אתר  .3

מיוחדים, החשופים לאיומים משמעותיים, ועבורם נערך תיק אתר מפורט המציג את 

. במסגרת המצב התכנוני והממשקי והמלצות לשימורערכיהם, חשיבותם לשימור, 

מהתיקים מוצגים בדו"ח זה  3אתרים.  6-השלב הנוכחי בפרויקט נערכים תיקי אתר ל

  והיתרה יוצגו בדו"ח המסכם של הפרויקט.
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 לשימור החשובים השטחים ואיתור שיטת העבודה

 רקע

בעשורים האחרונים מתבצעת פעילות נרחבת לטובת שימורם של שטחים טבעיים בישראל, 

ידי רשות הטבע והגנים וכן על ידי החברה להגנת הטבע וגופים נוספים. בראש ובראשונה על 

באופן טבעי בשימור שטחים נרחבים לצורך שימור מערכות  זו מתמקדחלק גדול מפעילות 

ולצורך שימור הערכיות הנופית של השטח. לעתים  ,אקולוגיות בריאות ושלמות ככל האפשר

מסיבות שונות: סדר עדיפויות של הגופים שמקדמים שמירת  נזנחים שטחים קטנים יותר

המצויים  טבעהאין מידע על ערכי שכאלה שנחשבים "אבודים" או שטחים פתוחים, שטחים 

 בהם.

היא באתרים קטנים, על מנת ליצור זרוע מקבילה לפעילות  זה ההתמקדות בפרויקט

נרחבים. גודל האתרים בשטחים  , המתבצעת על פי רובהמבורכת להכרזת שמורות טבע

 - ולעתים נדירות, עד כמה מאות דונמיםומדונמים בודדים המתועדים בפרויקט הנוכחי הינו 

, שימור אלפים בודדים. המטרה היא להפנות את תשומת הלב והמשאבים של גופי תכנון

ולאפשר הגנה עליהם )אם במסגרת  ,וביצוע שונים לקיומם ולחשיבותם של אתרים אלה

של המגוון  מירביואם במסגרת מוניציפאלית או אחרת( שתסייע בשימור  ,עשמורת טב

  הביולוגי בישראל.

שטחים על פי המינים המצויים בשימור  הוא ההתמקדותפרויקט זה היבט חשוב נוסף של 

בהקשר של ערכיותם הנופית או של החשיבות בשימור שטחים פתוחים  ו דווקאולאבהם )

וקיטוע הרס משבר המגוון הביולוגי העולמי הנובע מעומדים ו גישה ז. ברקע (לצרכי האדם

אדם, משבר שהשפעותיו ניכרות הבתי גידול, פלישת מינים והשפעות אחרות של פעילות 

פותחו כלים במחקרים שונים בישראל ובעולם  .(2010)ספריאל,  פופהבמיוחד בישראל הצ

 בעבודה זו בהם יעשה שימוש, וחשיבות שימורו מבחינת מיניםלדירוג ערכיות שטח 

(Solymos, 2006; Rodrigues et al., 2006; Darwall & Vié, 2005; Eken et al., 2004; Myers et al., 2000; 

Margules & Pressey, 2000; Heller & Safriel, 1995; Kershaw et al., 1994; Prendergast et al., 1993 .) 

 רת הפרויקטמט

מגוון הביולוגי בישראל, תיאור מצבם לרבה איתור, מיפוי וסיווג של אתרים שיש להם חשיבות 

 .הטבע שנמצאים בהם ס לקידום השמירה עליהם ועל ערכיכבסי -והאיומים החלים עליהם 

 שלושה יעדים עיקריים: מקודמת באמצעותמטרה זו 
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לצורך ריכוז מאמץ על מנת  ,גניםשעדיין אינם מו מוכריםידע על אתרים המריכוז  .א

 לשמרם.

 אתרים לא ידועים שיש לפעול לשימורם. איתור .ב

להיפגע מדרכי  שעלולים חודייםיימינים שבהם  ,אתרים מוגנים סטטוטורית זיהוי .ג

 . שאינם תואמים את צרכיהם משק וניהול השטחמ

 הפרויקט יצוות

-רבעל ידי ועדת היגוי מתנהל הפרויקט נעשית שעל פיהם והשיטות הקריטריונים  קביעת 

המשרד להגנת מרשות הטבע והגנים, מורכבה מנציגי מכון דש"א, שהארגונית -תחומית ובין

בהכוונת צוות מייעץ ומאגף שמירת טבע בחברה להגנת הטבע, הסביבה, מהאקדמיה ו

וות של מכון הפעלת הפרויקט נעשית ע"י צ שימור.האקולוגיה וה מישהורכב מחוקרים בתחו

 דש"א בסיוע מומחים נוספים.

 שלבי העבודה

על סמך עבודות שנעשו בארץ  ,עבודההלביצוע  בחירה, אפיון והגדרה של השיטה .א

 ובחו"ל, בנושאים הבאים:

 חיוניים לשימור. האתרים של  איתור  (1

 , ודחיפות השמירה עליהם.האקולוגית האתרים בהתאם לערכיותםשל סיווג  (2

 )במרחב ובזמן( לביצוע העבודה, על פי איומים וחשיבות.קביעת קדימויות  (3

 ראשוני של השטחים החשובים לשימור:ותיאור איתור, מיפוי  .ב

 .בממשק ממ"ג אינטרנטי אתרים חיוניים לשימור מיפוי (1

, אפיון ערכי הטבע הקיימים בהם, ואפיון רשימה של כלל האתרים שאותרו (2

 .האיומים על הערכים הללו

 ערכיות והאיומים על האתרים השונים.דירוג כמותי של ה (3

 הכנת תיקי אתר מפורטים לאתרים נבחרים: .ג

 איתור מספר אתרים נבחרים, על פי ערכיותם ודחיפות האיומים עליהם. (1

, ערכיותואת חשיבותו,  ,עבור כל אתר הכנת תיקי אתר המתארים בפירוט, (2

, המלצות ראשוניות לשימור לויכל יםתיקהדחיפות הטיפול בו והשמירה עליו. 

 .וניהול השטח ממשק

 תיעוד והצגת הממצאים .ד

ת מידע גיאוגרפיות זמינות הצגת הממצאים במדיה דיגיטלית, כולל שכבו (1

 .להורדה

 חוברת מסכמת של תהליך העבודה והממצאים.הפצת  (2
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 קריטריונים לבחירת האתרים ומקורות המידע

 לשימורקריטריונים לבחירת האתרים החיוניים 

איתור האתרים החיוניים לשימור נערך בהתייחס לשני נושאים עיקריים: ערכיות האתר 

 והאיומים על המשך קיומו וקיום ערכי הטבע שבו.

התנאי העיקרי להכללת אתר בפרויקט היא שיש בו  מינים:-האתרים היא מוכוונת בחירת

בין שהשמירה עליהם באתר זה חיונית על מנת להבטיח את קיומם בישראל.  מקומיים מינים

  :היתר מדובר במצבים הבאים

 ערכיותא. 

 .בסכנת הכחדה או/ו נדיריםשהינם רבים אתר שבו מינים  .א

של מין מסוים, או אחד ממספר קטן של אתרים או בעולם האתר היחיד בישראל  .ב

מבחינת מצב האוכלוסיה או גודלה, או בעל יתרון  הספציפי הינובישראל, כשהאתר 

 מבחינת פרקטיות השימור.

 .אתר המייצג מערכת אקולוגית מאוימת .ג

 ב. איומים

 סוגים עיקריים: המשך קיום האתר יכולים להיות משלושהאיומים על 

 :שאינם מוגנים על ידי הגדרה תכנונית מתאימה המייעדת אתרים  איומים תכנוניים

 .את שטחם וערכיהם לשימור

 :באתרבעיות ממשק הגורמות לפגיעה במינים הייחודיים המצויים  איומים ממשקיים ,

 ועוד.כולל, למשל, תנועת רכבי שטח, פעילות חקלאית סמוכה, 

 :עיים בסביבה, המאיימת על קיימות ערכי הטבענמוכה לשטחים טב קישוריות קיטוע 

 .באתר לאורך זמן

 ג. קריטריונים נוספים

  בלבדמדונמים בודדים עד כמה מאות דונמים, ולעתים נדירות הינו גודל האתרים 

 בודדים. דונמים אלפי

 גידול לחים של מים פנימיים(. -אתרים יבשתיים )כולל חופים ובתי נכללים רק 

 מקורות המידע

 :הבאיםמקורות מהנאסף אתרים אודות ההמידע 
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 סקרי טבע ונוף, ספרות מקצועית ומאגרי מידע ממופים מרחבית: 

מכון דש"א, רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, סקרי של  ממ"גשכבות  -

מידע על המצב הסטטוטורי  וסיפקוערכי הטבע איתור ועוד, שסייעו ב משרד הפנים

 ותכניות המתאר הקיימות.

הספר האדום של צמחי  :למשלל קבוצה טקסונומית מסוימת. עריכזו מידע מסמכים ש -

 . (2011ספיר, -; שמידע, פולק ופרגמן2007)שמידע ופולק, אל ישר

)רשות הטבע  צמחים בסכנת הכחדה בישראלאתר ה מקורות אינטרנטיים כגון -

 .(2013-2015והגנים, 

  ובכלל זה , מאנשי שטח וממומחיםממנהלי שטחים פתוחיםאיסוף וניתוח מידע ,

 :וגיאולוגים בוטנאים, זואולוגים

נאסף מידע  ,אקדמיה ואנשי שטח המתמחים בקבוצה טקסונומית מסוימת. כךאנשי  -

ועוד.  פרפריםלשבלולי יבשה, לזוחלים, לעטלפים, לעל אתרים רלוונטיים לציפורים, 

חשובים האתרים ה אתבחלק מהמקרים התבקשו המומחים לחבר מסמך המפרט 

 ה.במיוחד לשימור מגוון מיני הקבוצה הטקסונומית שהם מתמחים ב

אנשי אגף שמירת טבע בחברה להגנת ואקולוגים ברשות הטבע והגנים ופקחים  -

הן על מצב סטטוטורי, תכניות סף מידע רב ועדכני הן על ערכיות מהם נאהטבע, 

 ואיומים.

 שיתוף הציבור  

לצורך הערות לגבי האתרים  לאנשי המקצועפתוח  הפרויקטהממ"ג של ממשק  -

הממשק פתוח לציבור  הקיימים והצעות לתוספת אתרים חדשים שלא מופיעים בו.

לציבור(, וכך אפשר יהיה חשש שייפגעו אם ייחשפו )למעט אתרים שיש  וניתן לצפייה

 :קישור לאתר .מידע נוסף מהציבור הרחב בעתידלקבל 

http://www.deshe.org.il/?CategoryID=403. 
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 אתרים הראשוני של איתור, מיפוי ותיאור 

. המרכזי שלו. בנ.צ סמל מתאיםבאמצעות  בממ"ג לכל אתר נכתב תיאור ראשוני, והוא מופה

 .באתר המרכזית לשימורהנקודות צבועות על פי הקבוצה הטקסונומית 

בעלי ערכיות גבוהה, חלקם הקטן  אתרים 350-כולל בשלב זה כהאינטרנטי  הממ"גממשק 

נכללו בבסיס המידע גם מוגנים בצורה יעילה ורובם המכריע לא מוגנים בצורה מספקת. 

במטרה . זאת ממשקיותשידוע כי הם סובלים מבעיות אתרים הנמצאים בשמורות טבע, 

ובחינה מחודשת מעקב בשנים הבאות לצורך שימור המידע שנאסף לגבי ערכיותם ול להביא

 המינים הרלוונטיים באתרים אלה ממשיך להיות אפקטיבי. האם שימור

 







 

 

 

 ליל כפי שהם מופיעים בממשק הממ"גהאתרים באזור החרמון, צפון הגולן ואצבע הג: 1איור 
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 כרטיס הכולל מידע מתומצת בנושאים הבאים: הוכןעבור כל אתר 

 מידע כללי

 .האינטרנטי שם האתר ומספרו בממשק -

 קום.ותיאור מילולי של הממיקום  -

 האתר.משוער של השטח גודל ה -

גיאומורפולגי )מצוק, אתר בחירה בין הקטגוריות הבאות:  –פיון השטח וסוג האתר א -

מערה(, שטח פתוח )חול, חמרה, כורכר, סלע וולקני, אדמות כבדות או חקלאות(, בית 

גידול לח )מעין, נחל, תעלת ניקוז, ביצה, אגם טבעי, מאגר, בריכה עונתית, בריכת דגים(, 

 חוף ים או מבנה.

 ם.מסלע, טופוגרפיה, צומח ותכסית מעשה ידי אד –אפיון מילולי של האתר  -

 אקולוגית ערכיות

 עיקריות קבוצות טקסונומיות -

צמחים נדירים שאינם בסכנת , בסכנת הכחדה מחיםאופייני לאתר, צ מחיםפירוט מיני צ -

 הכחדה וצמחים אנדמיים

, פירוט חסרי חוליות נדירים או בסיכון, פירוט בעלי בסכנת הכחדהפירוט מיני חולייתנים  -

 חיים אנדמיים

 אקולוגית מאוימתמערכת האם האתר מצוי ב -

 .בהתאם לשיטה המוצגת בפרק הבאהאתר, של האקולוגית ערכיות הציון  -

 איומים

 גבול שיפוט ומרחב תכנון -

 שטח אשהאם האתר ב -

ותכנית המתאר  8, תמ"א 22, תמ"א 35קרקע לפי תמ"א  יעודימעמד סטטוטורי:  -

 המחוזית הרלוונטית.

 הגנה סטטוטורית עליו.  היעדר, או איום תכנוני: ייעוד של השטח בתכנית מתאר לפיתוח -

ם הערכיים באתר. מפורטת גם בעיות ממשק: כל פעילות או תופעה המאיימות על המיני -

 .פגיעה במינים הערכיים(מידת ה) הבעיות חומרת

כך ישנו איום על  נמוכה : ככל שהקישוריות של האתר לשטחים טבעיים במרחבקישוריות -

 .המשך קיומם של ערכי הטבע באתר

 מקורות המידע

 כתובים מקורות מידע -

  שמסרו מידע על האתר )אם נערך סקר(והסוקרים  שמות המומחים -
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 תאריך הכנסת המידע לממשק -

 רמת דיוק המידע: האם עדכני או מסתמך על מידע ישן, האם נערך סקר לאחרונה.  -

 ערכיות ורמת האיום על האתריםהקביעת 

 תערכיו

שמכמתים את מספר המינים בסכנת הכחדה  משנהמדדי ציון הערכיות מורכב מציוני 

, ואת רמת הסיכון שכל אחד מהם נתון בה. מצרף של הציונים הללו הינו המצויים באתר

 לוגיתוקלמערכת האכולל בתוכו הציון התייחסות  ,. בנוסףמרכיב בקביעת ערכיות האתר

 )מערכות אקולוגיות מאוימות שהאתר מייצג(.

הוא הציון עבור הערכים  5, כאשר 5-ל 0דרגות )בין  6ן ירוג בעבור מרבית המדדים נקבע ד

 הגבוהים ביותר(. 

קורלציה אין התייחסות לאותו המין באותו אתר פעמיים, ואם יש מין ששני -כדי למנוע אוטו

גבוה יותר.  עבורו ציוןשבו הרק בקריטריון  הוא יקבל התייחסותקריטריונים כוללים אותו, 

חסות רק יהכחדה שזהו אתרו היחיד בארץ או בעולם יקבל התי למשל: מין צמח בסכנת

ולא  כי בקריטריון זה יש לו משקל גבוה יותר בהעלאת ציון האתרבקריטריון "אתר יחיד" 

  ריטריון "מדד צמחים בסכנת הכחדה".בק

 בסכנת הכחדהאו נדירים ו/צמחים מיני א. מדד 

על פי "הספר האדום"  המין, הכחדה שלסכנת )דרגת  "המספרים האדומים"מדד שסוכם את 

צמחים ו/ או של  של כל מיני הצמחים בסכנת הכחדה המצויים באתרשל הצמחים בישראל( 

בסכנת על פי הרשימות המופיעות בספר האדום של הצמחים נדירים שאינם בסכנת הכחדה, 

ינם בסכנת ראוי לציין כי עבור חלק מהמינים הנדירים שא .ומקורות נוספים בישראלהכחדה 

  הכחדה אין "מספר אדום"; במקרה זה המינים צוינו במלל אבל לא נכללו בציון המדד.

במדד  5עד  0-מדרגות הציונים )"התרגום" של סכום "המספרים האדומים" לכדי ציון מ

יבלו צמחים בסכנת הכחדה( נקבע כך: האתרים שבהם אין מינים בסכנת הכחדה או נדירים ק

נדירים, חולקו המדרגות כך שהציונים יהיו הם יש צמחים בסכנת הכחדה/שב. באתרים 0ציון 

 ,1בלו את הציון יחמישית מהאתרים בעלי הציון הנמוך ביותר ק ,כלומר ת שווה.בהתפלגו

כך  ,וגבול המדרגה נקבע על פי הסכום "המספרים האדומים" הגבוה ביותר עבור קבוצה זו

מפורט הינו כהציון במדד ביצוע הניתוח, לאחר  חמישית מהאתרים. ל קבוצה ישנהשבכ

 בטבלה הבאה:
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של כל מיני  "המספרים האדומים"סכום 
ו/או נדירים  הצמחים בסכנת הכחדה

 באתר שאינם בסכנת הכחדה

 הציון במדד צמחים בסכנת הכחדה

0 0 

0.1-5 1 

5.1-7.5 2 

7.6-12 3 

12.1-19 4 

 5 ומעלה 19

 ב. מדד חולייתנים בסכנת הכחדה

 בהתאם למפורט בטבלה הבאה.  ערךנבסכנת הכחדה ניקוד רמת הסיכון של חולייתנים 

Least 
Concern 

Near 
Threatened Vulnerable Endangered 

Critically 
Endangered 

Extinct in the 
wild Extinct 

הגדרה על פי 
הספר "

 "האדום

LC NT VU EN CE EW EX קיצור 

לאנכללבניתוח  נכללבניתוחלא  3 2 1  ציון

ת רמת הסיכון העולמית והאזורי של כסכום הבאתר נקבע רמת הסיכון של מיני החולייתנים

 . בסכנת הכחדה המצויים באתר חולייתניםשל כל מיני ה

נקבע בארץ מקננים מקייצים שאינם ל אתרים החשובים לעופות חורפים/חולפים/קרים שבמ

כדי "לפצות" , 2פי  הציון יוכפל ,. במקרה זהבלבד תעולמיהדירוג המינים על פי רמת הסיכון 

חשבון, ולשמור על היחסיות של חשיבות רמת הסיכון האזורית איננה נלקחת בעל העובדה ש

 בבסיס המידע ישנם מקרים בודדים בלבד של אתרים מסוג זה. .האתר

רים )ראו מדרגות הציונים נקבעו בדומה למדרגות של מדד צמחים בסכנת הכחדה או נדי

 :סעיף קודם(. לאחר ביצוע הניתוח, הציון במדד הינו כמפורט בטבלה הבאה

של כל מיני החולייתנים  רמות הסיכוןסכום 
 בסכנת הכחדה באתר

 הציון במדד חולייתנים בסכנת הכחדה

0 0 

1-3 1 

4-6 2 

7-9 3 

10-11 4 

 5 ומעלה 12



 

  

13 

 

 נדירים/ בסיכוןמיני חסרי חוליות . ג

פרט  ,יחסית; זאת מועט, והידע שנצבר בנוגע אליהם "ספר אדום"לחסרי החוליות אין 

 .עבורם נצבר ידע רב, בדומה לידע שנצבר על צמחים וחולייתניםשלתפוצת פרפרי יום, 

מיני לכמת מספרית את  מוצע ,לפיכך. (1990)בנימיני, מדריך הפרפרים בישראל  :למשל

 תיקבעפי רמת הסיכון. היות המין בסיכון -המוכרים באתר, בלי לתת ציון על חסרי החוליות

על פי אחד משני קריטריונים: היותו מוכר במספר אתרים מצומצם או שיוכו לרשימת מיני 

חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  :)על פי פרפרי היום המוגנים

 . (2005 -ע מוגנים( הנצחה )ערכי טב

נכון )שידועים  )למעט פרפרי יום( חסות למיני חסרי חוליותימשולבת במדד זה התי ,בנוסף

מאתר אחד בלבד בישראל או בעולם. חשוב להפריד בין אתרים ידועים יחידים של  (להיום

רוב מיני חסרי החוליות, שהם במקרים רבים תוצאה של חוסר ידיעה לגבי קיומם במקומות 

, לבין אתרים ידועים יחידים של (בדבר אי קיומם שם)ולא תוצאה של ידיעה חרים א

 חולייתנים, צמחים ופרפרי יום.

 הציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:

 הציון חסרי חוליות )למעט פרפרי יום( מספר מיני

 0 בסיכוןנדירים/ אין מינים 

 1 / בסיכוןנדיר מין 1

 2 בסיכוןנדירים/ מינים  2

 3 נדירים/ בסיכוןמינים  3-4

 4 נדירים/ בסיכוןמינים  5-19

 5 נדירים/ בסיכוןמינים  20מעל 

שזהו  / מיניםאתר שיש בו מין בנוסף למפורט בטבלה, האתרים הבאים יקבלו תוספת בציון:

 /שזהו אתרו  / מינים( ואתר שיש בו מין1היחיד בישראל יקבל תוספת ציון )+ / אתרםאתרו

 (.2היחיד בעולם יקבל תוספת שני ציונים )+אתרם 

 בעולםאו  שזה אתרם היחיד בישראל יום . מיני צמחים, חולייתנים ופרפריד

ציון זה נועד להדגיש את החשיבות של אתרים שיש בהם מין אנדמי לאתר. לאתרים כאלה 

 אין תחליף מבחינת שימור המגוון הביולוגי ברמה המקומית או העולמית.
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 הציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:

צמחים, חולייתנים  – מספר המינים וייחוד האתר
 ופרפרי יום

 הציון

 0 רלוונטייםאין מינים 

 1 מין אחד שזהו אתרו היחיד בישראל

 2 שזה אתרם היחיד בישראל יותרשני מינים ו

-שזהו אתרו היחיד במזרח היםויותר מין אחד 
 התיכון

3 

 4 אחד שזהו אתרו היחיד בעולםמין 

 5 שני מינים ויותר שזהו אתרם היחיד בעולם

 . מערכת אקולוגית מאוימתה

ביולוגי ברמת המינים. עם זאת, נדרש להתייחס המרבית העבודה מוקדשת לבחינת המגוון 

בהתאם . ההתייחסות הינה ולשם כך נועד מדד זההמערכת האקולוגית, גם לרמת 

גיות טבעיות )על פי המסמך "מערכות אקולו למערכת אקולוגית מאוימתלהשתייכות האתר 

בתה כרקוצית בחרמון, הרי אילת, חולות : (2016)רותם, וייל, וולצ'אק ואמיר,  בישראל"

 –מלחות מדבר  מישור החוף, חולות פנימיים בערבה, יער ספר הררי בחרמון, מלחות חוף,

 בשרון ובמישור החוף. קרקעות קלות וכורכר בבקעת הירדן ובערבה,

 :קבע כךהציון במדד נ

 0=  מתיאקולוגית מאוימערכת לא מייצג האתר 

 1= מת יאקולוגית מאוימייצג מערכת האתר 

 ים בציון הערכיות הסופיהקריטריונ. חשיבות ו

משקל  לכל אחד ממדדי המשנה שתוארו, הוחלט לתת להם המיוחסתבשל החשיבות השונה 

 המשוקלל הסופי, כמפורט להלן:שונה בציון הערכיות 

  20% –מדד צמחים בסכנת הכחדה 

  20% –מדד חולייתנים בסכנת הכחדה 

  15% –מדד כמות חסרי חוליות בסיכון . 

  זאת מכיוון שהמידע בנושא זה הינו חלקי.5% –אתר יחיד של חסרי חוליות בסיכון . 

  כדי להדגיש את ב . זאת30% –מדד אתר יחיד של צמחים, חולייתנים ופרפרי יום

 החשיבות של אתר שכזה אפילו אם יש בו מיעוט של מינים בסכנת הכחדה.
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  גישה מוכוונת המינים המשקל הנמוך נובע מה. 10% –מדד מערכת אקולוגית מאוימת

 יקט.של הפרו

 . שיקול דעת מומחהז

ן במקרים מסוימים יש מקום לשיקול דעת מומחה, כאשר לאתר מסוים יש חשיבות יוצאת דופ

שפורטו  שלו על פי הקריטריונים בציון הערכיות הסופילמינים ערכיים שאינה מתבטאת 

 למעלה. 

. במקרה כזה במקרים מיוחדים לשנות את ציון הערכיות של האתרשיקול דעת מומחה יכול 

 .הסיבה לשינויקבע הציון על פי המלצת המומחה, תוך נימוק יי

 איומים

  איום תכנוניא. 

, מהווה איום על סטטוטורית עליו הגנה היעדרייעוד של השטח בתכנית מתאר לפיתוח, או 

. מפורטת רמת האיום התכנוני על פי ארבע הדרגות קיומו של האתר והמינים הקיימים בו

 בתוספת דרגה אחת:  (2014הראל ורומם, -)הורוביץ "אטלס הכורכרים"שנקבעו ב

 זת.שמורת טבע מוכר –ללא איום תכנוני 

  למשל שמורת טבע, ) מוגן בייעוד קרקע ששינויו דורש אישור ממשלההכל שטח  :1דרגה

המוגן מכוח חוק )מלבד חוק התכנון  ( אוגן לאומי או יער טבעי על פי תכנית מתאר ארצית

 .והבניה(

  שימור, אך כזה הניתן לשינוי בקלות יחסית על ידי לאתר בעל ייעוד קרקע  :2דרגה

, וכן שמורת בתכנית מחוזית או מקומית שמורת טבע מאושרת ,שללמ .תכנית אחרת

 לפי תכנית מתאר ארצית.טבע מוצעת 

  מאפשרות ההוראות ישנן קרקע שאין לגביו הוראות משמרות או אתר בעל ייעוד  :3דרגה

 פיתוח )למשל שטח חקלאי(.  

  35אתר שנמצא במרקם מוטה פיתוח )עירוני וכפרי( בתמ"א  :4דרגה.  

  אתר שחלות עליו תכניות פיתוח ברמה ארצית, מחוזית או מוניציפאלית. :5דרגה 
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 הציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:

 ציון רמת איום תכנוני

 0 שמורת טבע מוכרזת

 1  טבעי לפי תכנית מתאר ארציתגן לאומי, יער  – 1דרגה 

 2 2דרגה 

 3 3דרגה 

 4 4דרגה 

 5 5דרגה 

שימור ל שמיועדת שמורת טבע מוכרזתנועד להדגיש את ההבדל בין  1-ל 0בין ציון  ההבדל

שמטרותיו שונות  ,של גנים לאומיים ויערותשטח המינים והמערכת האקולוגית, לבין שימור 

 לא תמיד מקיף. שבועל המגוון הביולוגי והידע 

נה להכין במקום תכנית למשל מידע על כוו –איומים פוטנציאליים נוספים במקרים  שידועים 

במקרים בהם ידוע על כוונה ממשית הדבר יוזכר בהערה נלווית.  – פיתוח או מעבר תשתית

ניתן יהיה להוסיף באופן מנומק  ,ומוכחת להכין תכנית שתפגע באתר באופן חמור במיוחד

 לציון האיומים, בדומה לתוספת לציון הערכיות כתוצאה מחוות דעת מומחה.

 איום ממשקי. ב

זו מכסה איומים מגוונים הגדרה ל. שבו השטח מנוהיום שנובע מהאופן איום ממשקי הוא א

מינים פולשים, ניקוז בריכות חורף, ריסוסים אילוח על ידי , שטח-רכביביותר, כגון: תנועה של 

פעילות שמטרתה הפיכת שטח טבעי לשטח , ימוניםאבשטחי  יתאפעילות צבחקלאיים, 

 . וכד' בשטח חקלאי מעובד עיבודה משמעותי בממשקשינוי חקלאי מעובד, 

 בשמורת טבע מוכרזת. כולל איום תכנוני,  גם בהיעדר להתקייםאיום ממשקי יכול 

 הציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:

 הציון רמת איום ממשקי

 0 אין איום ידוע

 1 איום ממשקי בעל פוטנציאל פגיעה

 2 ידועה בערכיות האתראיום ממשקי שגורם לפגיעה 

 

 קישוריותג. 

ה באתר לשרוד ולתגבר ימשפיעה על יכולתה של אוכלוסישל אתר לסביבתו הקישוריות 

ככל שהקישוריות נמוכה יותר כך האיום על האתר והערכים שבו משמעותי אוכלוסיות שכנות. 
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 יותר. 

קבוצה הטקסונומית בהקשר של הרק דרגת הקישוריות ל לצורך פישוט המדד, הוא מתייחס

מידת הניידות שלה מבחינת אפשרות הפצה וקישור עם אוכלוסיות לו שהוגדרה כעיקרית,

: ציפורים יכולות לעבור מחסומים קרקעיים בקלות רבה בהשוואה לבעלי לדוגמה. אחרות

חיים קרקעיים. בעלי חיים מימיים מושפעים בעיקר ממחסומים בגופי המים )במעלה או מורד 

פיכך יש לבחון את נושא הקישוריות בהתייחס למאפייני הקבוצה הטקסונומית הזרם(. ל

 הרלוונטית לאתר.

 ערכיות נחלים לתחזוקה ברשות ניקוז גליל מערביסקר ב למתודולוגיה שפותחה בהמשך

ישנם ים שבהם דרגות לכל האתר ששדירוג בן  נקבע ,(2009)פרלברג, רון, שגב ורמון, 

גידול -חיים. לאתרים של בתי-בעלי המופצים על ידיאו צמחים  עקרקחיים הנעים על ה-בעלי

מעט שונות  מקבילות אך אומצו קטגוריות ,הם מימיים חשוביםבהם המינים הש ,לחים

ידורגו חיים מעופפים או של צמחים מופצי רוח בלבד -בסוגריים(. אתרים של בעלימוצגות )

 .כולם בדירוג המשקף קישוריות גבוהה

מכיוון שנושא הקישוריות נבחן כחלק ממערך האיומים על האתר, ככל שהקישוריות נמוכה 

 היא תדורג בציון גבוה יותר, כדי לייצג את האיום על קיימות האתר לאורך זמן. –יותר 

  המוקףאו אתר  ,שטח בנויבאתר עירוני המוקף כולו  –קישוריות אפסית  :6דרגה 

כיוונים  4-ממסלולי, חומה או גדר צפופה -, כביש רבשטח בנוי :מחסומים בלתי עבירים

 – . למשלעבירים הן במעלה והן במורד גוף המים-מחסומים בלתיבבתי גידול לחים: )

 (.בריכת חורף

  ה כיווניםשלושאו  שנייםמעבירים -מחסומים בלתי –קישוריות נמוכה מאוד  :5דרגה ,

מכל  –, גדר בקר וכדומה כביש של שני מסלולים ומטה –בתוספת מגבלות קישור 

, במורד גוף המיםאו בלתי עביר במעלה  םמחסוגידול לחים: -בבתי) הכיוונים הנותרים

ראש נביעה של מעיין  –. למשל מגבלת עבירות קשה בכיוון השני של גוף המים –ובנוסף 

 (.הסכור במורדו

  כשלפחות אחד  ,כיוונים 1-3-מעבירים -מחסומים בלתי –קישוריות נמוכה  :4דרגה

עביר במעלה -מחסום בלתיגידול לחים: -בבתי) מהכיוונים הנותרים ללא מגבלות עבירות

 (.. למשל: נקודת איחוז של מי מעיין במורד הנביעהאו במורד גוף המים

  בבתי גידול מגבלות קישור משלושה או ארבעה כיוונים ) –קישוריות בינונית  :3דרגה

. למשל, סכר ה או במורד גוף המים, או בשטח האתרמגבלת עבירות קשה במעללחים: 

. זרימה במורד רק כאשר המים עוברים את גובה על ערוץ נחל, והטיית המים למאגר

 (.הסכר/כאשר הסכר פתוח
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  בבתי גידול לחים: מגבלות קישור מכיוון אחד או שניים )  –קישוריות גבוהה  :2דרגה

. למשל, מעביר מים , או בשטח האתרמגבלת עבירות קלה במעלה או במורד גוף המים

(. בדרגה זו נמצאים כל האתרים העירוניים של עופות וחסרי תחת כביש על ערוץ נחל

 החוליות המעופפים.

  אין מחסומים ומגבלות קישור כלל. בדרגה זו נמצאים  –יות גבוהה מאוד רקישו :1דרגה

 כל אתרי העופות וחסרי החוליות המעופפים שאינם עירוניים.

 ציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:ה

 הציון דרגת הקישוריות

1 0 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 5 

 

לכל סוגי האיומים מיוחס משקל שווה בציון  .12ציון האיומים המירבי שאתר יכול לקבל הוא 

 האיומים.

 בהתאם לערכיות ואיומים האתריםדירוג 

ר את ורמת האיום עליהם, כך שניתן יהיה לאתעל פי רמת הערכיות שלהם האתרים ידורגו 

ים יוכלו מנהלי שטחוארגונים רלוונטיים ש כדי, או המאוימים ביותרהאתרים הערכיים ביותר ו/

 להגנה על אתרים.     קביעת סדרי עדיפויותלהסתייע בכך לצורך 
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 כרטיסי אתר לדוגמהפרויקט, ושלושה הממשק האינטרנטי של ה:  2 איור
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 הפניות לבסיס המידע

 אתרים, מרוכז בשני פורמטים:  350-בסיס המידע, הכולל כ

 גיליון אקסל ובו מרוכז כל המידע הנוגע לכל אחד מהאתרים. .א

מיפוי במערכת ממ"ג, בממשק אינטראקטיבי, הנמצאת באתר האינטרנט של  .ב

ונים, ועבור כל מכון דש"א. המערכת כוללת מפה שעליה מסומנים האתרים הש

  אחד מהם קיים כרטיס אתר, המפרט מידע עיקרי בנוגע אליו.

 גיליון האקסל מצורף כקובץ נפרד.

 קישור לעמוד הפרויקט באתר האינטרנט של מכון דש"א:

http://deshe.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=e4cece6bb1f44cd29e06ad90451df29f 

כוללים מידע עיקרי על האתרים. גיליון האקסל  כרטיסי האתרים המופיעים באתר האינטרנט

כולל בנוסף את הדירוגים הכמותיים ששימשו לקביעת הערכיות ודרגת האיומים על כל אחד 

)מידע זה לא נכנס לאתר האינטרנט, בהנחה שהוא פחות חשוב עבור המתעניין מהאתרים 

 מהציבור הרחב(.

  

http://deshe.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=e4cece6bb1f44cd29e06ad90451df29f
http://deshe.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=e4cece6bb1f44cd29e06ad90451df29f
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 תיקי אתר

תיקי אתר מפורטים, עבור אתרים בעלי ערך שימור  6במסגרת הפרויקט נמצאים בהכנה 

  גבוה, החשופים גם לאיומים משמעותיים.

באמצעות ממצאי סיור שדה  מוצגת בזה )התיקים יושלמותיקי אתר   3 טיוטת ביניים של

תיקי אתר נוספים יושלמו ויוצגו בדו"ח הסופי של  3. לקראת הדו"ח הסופי של העבודה(

 העבודה.
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 תיק אתר: ביצת זיתא 

 371: בבסיס המידע האתר מספר

 :תיאור פיזי של האתר .1

 371מספר מזהה:  (א 

 (32.436505,34.955278)נ"צ מרכזי:  (ב 

 350,000שטח האתר )מ"ר(:  (ג 

 שרוןצפוני נוף: חטיבת (ד 

בריכותמזרח,חדרההרכבתלתחנתדרומיתהאתרנמצאבשרוןהצפוני,:תיאור המיקום (ה 

 .חדרהשבמזרחאליעזרביתלשיכוןומצפוןחדרהולנחלשמואלגןשלהדגים

מעובדהלאלאזורועדמערבבצפוןהמוכרזתהטבעמשמורת,הביצההשטחכלעלמדובר

.הדגיםלבריכותשמדרום

 

:מפת התמצאות

 

 
 

 

 

 

 מפת האתר:
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מערכתאקולוגיתשלנדירצרוףישנוהשמורהבאזורביתגידוללח,ביצה.סוג האתר:  (ו 

מערכותאקולוגיותיתש,חמרהחולותשלומערכתאקולוגית(לחגידולביתלחה)

 .בישראלביותרותמהפגוע

  תיאור האתר ואפיונו: (ז 

מוצפים,קבועבאופןמוצפיםאזוריםובוקלותקרקעותשלתשתיתעםמישורישטח

.עשבונייםפתוחיםושטחיםעונתית

20-שיובשובמהלךהמאהההאזורלביצותאחרוןשרידמהווהחלקוהצפונישלהאתר

א.שמורהזוהינהקטנהזיתביצתהטבעשמורתבתחומיכיוםומוגןוחלקןהקטןשרד

במישורהביצהנופישלהאחרוןהשרידאוליהיאבלבדודונם46והיאמשתרעתעלפני

.החוף

,סנטימטריםעשרותכמהשלבעומקעומדיםמיםביצתבשמורהנוצרתהחורףבחודשי

ונדירהעשירהמיםצמחייתבשמורה.הקיץבחודשיגםגבוההקרקעלחותעלהשומרת

עציבסבך.לחיםגידולבתיוצמחיגדותצמחי,טבוליםצמחיםשלמיניםעשרותהכוללת

סרטניםשלשפעהביצהובמימיםעופותשלגדולותדגירהמושבותיש,שבביצההאשל

.חייםודורכיכות,חרקים,ירודים

בחלקוהמהווהדונם300-מדרוםוממזרחלשמורהמשתרעשטחאחוטבעיבןלמעלהמ

ובינהםמיניםנדירים.לחיםגידוללבתיאפייניםצומחמיניגדליםבועונתילחגידולבית

תהוםמיעלשעוןלחאחונוצר,חדרהנחלבצידיטופוגרפישקעמעיןהמהווהבשטחזה,

.האביבבראשיתכברנחשפתקרקעיתואךבשנהחודשיםמספרהואאףהמוצף,גבוהים

.חדרהלנחלהלחהאחואתומנקזותחוצותאחדמטרעדמגיעשעומקןמיםתעלות

.לשמורהכהרחבהמוצעיםאךבשמורהכיוםנכלליםאינם,אלולחאחושטחי
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ביןנמצאיםאלהבשטחים.בחלקםהמופריםחמרה-חולשטחיישנםלשמורהמדרום

.זהגידוללביתהייחודייםמיניםהשאר

 

 האתר: צילומי

 

 למעלה(מבטמ)ביצתזיתא

 

(מנדלסוןעמיתצילום:)זיתאביצת
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 :האתרערכיות  .2

,מערכתאקולוגיתמאוימתעלפיהגדרתביתגידוללחהאתרהינו :מערכת אקולוגית (א 

בכללבישראלביותרהפגועיםהגידולבתיהםהלחיםהגידולבתי.רשותהטבעוהגנים

 .וזיהוםיבושבשלהארץמנוףונעלמיםהולכיםוהםבפרטהחוףובאזור

האנתרופוגניתהפעילותבגללבישראלונעלםהולךחמרה-חולקרקעשלהגידולבית

 .הייחודייםהצמחיםשלתפוצתםפוחתתואיתוהחוףבמישורהאינטנסיבית

 :באתר טבעהערכי  (ב 

 :מרובע)אשלהעץהואבביצההשולטהצמח מיני צמחים אופיינייםTamarix 

tetragyna)גומא,הביצהאשבל,זקוףאחילוטוס,ימיאגמוןהםהעיקרייםוהמלווים

בולטתהמיםבתוך.גדולהשנית,מצויקנה,קדושפטל,מצויסמר,מחודדחנק,ארוך

 .המיםעדשתבמיוחד

  בסכנת הכחדהמיני צמחים:  

 ביתגידולמקווימים:בוציץסוככני,חלבלובשעיר,ורדצידוני,נענתצמחי

 געדתהביצות.והמים,כףצפרדעלחכית

 ביתגידולאדמותכבדותהמוצפותבחורף:קחווןקטןעלים,חלבלובקטןצמחי

אירוסהביצות.ופרי,נעצוציתסבוכה,לשישיתמקומטת

 ישראלי,סמרמרצעני,נורית-תורמוסארץ :בסכנת הכחדה מיני צמחים נדירים שאינם

 ארסית.

  אירופאי,אפלול,עטלפוןצפרדעיםעיטחתולביצות,:בסכנת הכחדה בעלי חייםמיני

מצוי.

  נמיה,זרוןסוף,קיווית:בסכנת הכחדהנדירים או בסיכון שאינם  בעלי חיים מיני

מצויצת,אנפיתגמדית,אנפיתסוף,אנפהארגמנית,חזירבר,דרבן,תן,ארנבתמצויה,

גיריתמצויהועטלפוןלבןשוליים

  מגווןמקיימתהצנועיםמימדיהאףעל,זיתאביצת :שבתחומו חשיבות האתר למינים

מהוויםביתגםהםההצפהשטחיבנוסףלשטחהביצההמוגנת,.לחיםגידולבתישל

כוללנוכחותמרשימהשל,זואולוגיושפעונדירייחודיצומחגידוללמספררבשלמיני

שמדרוםלשמורתביצתזיתאמאפשרשימורשלבתיהגידולהטבעיהשטח.עופות

ערכיועושרגודלומבחינתהשרוןבאזורהייחודייםאחדוהואטובהברמההטבעיים

מעידהדבר,מהמקוםנכחדוכברבאזורבעברשהיונדיריםצומחמיני10-כ.שבוהטבע

 .העברלעומתבאזורהתנאיםהתדרדרותעל

.האזורשלהקדוםהביצותמנוףקטןחלקרקומשמרתביותרקטנההינהזיתאשמורת

המקיףהחקלאיהפתוחלמרחבהודותמתאפשרבההמתקייםהגדולהמיניםמגוון

השטחחשיפתפעולותפיתוח.שלשליליותהשפעותמפניחיץמעיןומהווהאותה

.נוספיםנדיריםמיניםלהכחדתותביאמצבואתיותרעודתדרדרלהפרעות

היאביצתזיתאשלהאקולוגיתהערכיות(2013',וחובמנדלסון)א"דשמכוןשלסקרלפי

(.4(והערכיותשלאחוזיתאשבשוליהביצההיאגבוהה)דרגה5דרגה)ביותרהגבוהה
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 באתר: מקומיים המתקיימים מונות מינים ת

         

פרגמן     -נענתהמים)צילום:אורי    ספיר(        ש חלבלובשעיר)צילום:גברי     יאון(    עלים קטן קחוון

 )צילום:שירורד(



)צילום:יהודהמרטה(ורדצידוני)צילום:יהודהמקומטתלשישיתכףצפרדעלחכית)צילום:רותיטלמור(

מרטה(

        

עיטצפרדעים)צילום:שימיעני()צילום:אירדסולניק(גמדיתאנפית)צילום:אביהירשפילד(מצויצתקיווית



 :מירבית דרגת ערכיות האתר

 :מצב סטטוטורי, קניין, תכניות ואיומים .3

 חדרה תחום שיפוט: (א 

 חדרהתחום תכנון: (ב 

 4חלקמחלקה10030גוש גוש וחלקה: (ג 

,11,9,7בבעלותרשותהפתוחואילוחלקותנוספותבגוש)5חלקה10030גושבעלות: (ד 

 בבעלותפרטית.(4-ו10,12
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 מפת בעלויות:

 

 

,השמורהאושרה8ביצתזיתאהינהשמורתטבעעלפיתמ"א :מעמד סטטוטורי (ה 

שלאהטבעיהשטח(6)תמ"מהמחוזיתהמתארתכניתלפי.722/חדתוכניתבמסגרת

חדרהשלהמתארובתכניתמוגןחקלאי/פתוחכשטחביעודמסומןכלולבשטחהשמורה

 ,כמפורטבהמשך.מיוחדותהנחיותעםחקלאיתכקרקעמסומןזהשטחרוב(2020)חד/

 תוכניות מקומיות: (ו 

 השטחהפתוחהצמוד(2014-,אושרהב2020)חד/חדרהשלהמתארתכנית

,המתירותאתמיוחדותהנחיותעםחקלאיתכקרקעמסומןלשמורתזייתא

טבעיים,שביליםהשימושיםהבאיםבלבד:עיבודיםחקלאיים,שטחיםפתוחים

להולכירגל,רוכביאופנייםושילוטוהעברתקוויתשתיתתתקרקעיים;התכנית

 איננהמאפשרתהקמתמבניםחקלאייםבתאשטחזה.

 (:302-0258830-)מספרתוכניתעדכוןרצועתקווימיםמקיסריהלמובילהארצי

התוותהאושרהתכנית2008.בשנת2016תוכניתמפורטתמופקדתמנובמבר

רצועתתשתיתלשםהנחתקומיםממתקןההתפלהבחדרהמזרחהאלהמוביל

אךבשלהתנגדותבעליזכויות2010הארצי.הנחתקוהמיםבשטחהחלהבשנת

המקרקעיןהעבודותהופסקו.התוכניתשונתהוכעתעלפיהתוכניתהמופקדת

 ביצתזיתא.עבודותהתשתיתיבוצעוגםבשטחהגובלממערבומדרוםלאתר

 ורדומחצבתשמואללגןמחדרהנמוךבלחץטבעיגזחלוקתקוירצועתעדכון

שמכוחהתכניתה,חלוקלרשתעבודהתכנית(:351-0376764-)מספרתוכנית
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.בתוכניתהקמת2016מאושרתמנובמברהרשאותאוהיתריםלהוציאניתן

65רצועהלמערכתחלוקהתתקרקעיתלגזטבעימאזורחדרהלאורךדרךמס'

קולגןשמואלולאורךרצועתקווימקורותוהמובילהארציעדלמחצבתורד.

פיעל.מזרחהדרוםבחלקהלהומשיק,השמורהלשטחמדרוםעוברהחלוקה

קועוברבהמאושרתתשתיותרצועתבתחוםהתוואייועברג"רטעםתיאום

 .מקורותשלההתפלה

 מסילתהקמת.תוכניתל12.2012-באושרה(:מזרחיתמסילה)ה22תת"למס'

המזרחיתהמסילה.ישראלמדינתשלהמזרחיתהשדרהלאורךכפולהברזל

,חדרהדרך,חנה-פרדסבאזורהחוףממסילת,החוףשפלתבמזרחמשתרעת

קטעכוללתהתכנית.ללודועדג"בנתבהתעופהשדהקרית,סבא-כפר,טירה

)לאמיועד'מגבלותבניהופיתוח'שיעודוביצתזיתאקטןבגבולהמזרחישל

 .להקמתהמסילה(

:לההסמוכיםוהשטחיםזיתאשמורתלעניןהבאותההוראותאתכוללת22"לתת

מסמךהמפרטאתהאמצעיםשינקטולמניעתפגיעההגשתמחייב:6.1.15סעיף

זיתאבעתעבודותההקמה,תוךהתייחסותלמשטרהזרימההעילי,בשמורת

רעשואבקמכליעבודה,מועדביצועהעבודותבעונההמתאימהמבחינתקינון

.וכדומהציפורים,דרכיגישהותחוםהשטחהמותרלעבודה,גידור

הנחיותלביצועעבודותבסמוךלשמורתזיתאתוךהתייחסותמפרט:8.7סעיף

שטחמייבושימנעותרימתהנגרלכיווןהשמורה,קינוןציפורים,הלשימורז

,שיקוםהצומחלאחרהעבודות,בהתאםלסקרצומחמקדיםשיערךהשמורה

בשמורהובאחו.

זיתאבשמורתנדיריםצמחיםלאיתורשדהסקרעריכתמחייב11.1.3סעיף

וכן,המסילהלהקמתהעבודותתחילתלפני,ויולימאיבחודשים,הלחוהאחו

.הנופיהשיקוםביצועמועדעדגיאופיטים/פקעותאיסוף

 .זיתאשמורתלעניין"גרטעםתיאוםהינוהיתרלמתןתנאי

 עלהכרזההלאומיהדיורקבינטאישר2016מאי-ב:חדרה1055/תמלתכנית

.לדיורמועדףכמתחםבחדרהאליעזרביתלשכונתממזרחקרקעחטיבת

,9המתחםמצויממזרחומדרוםלשכונתביתאליעזרבחדרה,צפוניתלדרךמס'

-חומיהשיפוטשלחדרהושלהמועצההאזוריתמנשה.גודלהמתחםהואכתב

.בנוסףלמיגוריםמציעההתכנית6000-דונםומספריח"דהמתוכנןהואכ2000

 במסגרתהתעסוקה,מסחרושטחיציבור.

  ן:הערות לנושאי תכנו (ז 

נחליאליהמנקזתאינהוהיאחדרהנחלשלההיקוותאגןבשטחנמצאתזיתאביצת

הגורםדבר,ידייםרחבטופוגרפישקעכעיןמהווההאזור.נחלהשלמשנהויובלימשנה
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נוצרהשטחביתר.בשנהחודשיםכתשעהולהצפתהההביצבשטחגשמיםמילהצטברות

אך,בשנהחודשיםמספרבמשךהואאףמוצףאשרגבוהיםתהוםמיעלשעוןלחאחו

השנהבמשךמשתנההתהוםמימפלס.המוקדמיםהאביבבחודשיכברנחשפתקרקעיתו

מימפלסוגובהההתייבשותעיתוי.הקיץבסוףלחלוטיןלהתייבשאףעשויהוהביצה

ולכןבאזורהמיםשאיבתובמשטרשנהבאותהשירדההמשקעיםבכמותמותנההתהום

 האתררגישביותרלשינוייםטופוגרפים.

מיםקווירצועת עבודותתשתיתבמסגרת: 351-0376764,302-0258830מספרתכניות

עלולותלגרוםנזקרבבחלק,טבעיגזחלוקתרשתוהקמתהארצילמובילמקיסריה

המערביוהדרומישלהאתרכגוןפגיעהבבתיהגידולהשוניםושינוימשטריהניקוזבאתר.

עולהעלשרצועהמהתוכניתמסילתהרכבתהמתוכננתנזקישירעלוללהיגרםמהקמת

.קטעקטןבגבולהמזרחישלהביצה

החקלאיםהשטחיםחשבוןעל(חדרה1055/תמלתכנית)אליעזרביתשכונתהרחבת

מגווןהמינים.ממנורחוקותהיוכהעדאשרהפרעותהטבעיהשטחאלעלולהלהביא

מתאפשרהודותלמרחבהטבעיהמהווהחיץמפניהשפעותשליליותשלבשמורההגדול

.מיניםפולשיםתמשוטטות,תנועתכלירכבוקרבתאדם:תאורה,רעש,פסולות,חיותבי

הללווהפרעותנוספותהקשורותלפעילותהאדםבשטחידחקואתבעליכלההפרעות

החייםויצמצמואתטווחהמחייהשלהם.

שקשוריםונדיריםהשפעותהשולייםשלהשטחהבנוייביאולדחיקהשלעופותיחודיים

באופןהדוקלבתיגידוללחים.שינוימשטרהניקוזוהפחתתכמויותהנגרהמגיעותאל

ביתהגידולהלחוכןהגדלתזיהוםהמיםעקבתשטיפיםמהכבישיםישפיעועלבעלי

החייםבמיםאותלוייםבמיםלהשלמתמחזורהחייםשלהם,כגוןסרטניים,רכיכות,

.פרוקירגלייםודוחיים

,אךעםבשמורהרעיההיתרקייםלא.פרותורעייתשטחרכביפעילות ם ממשקי:איו (ח 

והתנתהלהממזרח,לשמורהמחוץרעיהלהתירבעברהסכמתהזאתרט"גהביעהאת

,צמחיםלרמיסתגורםהבקרכניסתבקרלשמורה.למנועבכדיהמרעהשטחבגידורזאת

וסגטלייםרודרליםחדשנתייםמיניםוחדירתפולשיםצמחיםזרעיהפצת,הקרקעהידוק

לשמורהבקרחדירת.וחלמיתחרדל,סרפדכגון,בחנקןעשירותלקרקעותאופייניים

הביצהמיאתמזהמיםהבקרוגללימאחר,האקווטיתהאקולוגיתבמערכתלפגועעלולה

ולאסורהרעייהנושאאתלהסדיריש.האורגניבעומסלעליהוגורמיםואמוניהבחיידקים

השמורה.בנוסף,מוצפיםהלחוהאחוהביצהבהםבחודשיםלשמורהבקרכניסת

הרעייהמשטחבעיקרמהשטחיםהחקלאייםהסובביםאותה,דיפוזיזיהוםמקבלת

 .מדרום

צמחישלהמיניםשאראתרבהבמידהדוחקתוצמיחתםמתפרץהואמיןהאשלעץ

.הביולוגיהמגווןלשמירתהכרחיהואהאשלשלהצמיחהבקרתשלפעילממשק.המים

ואכןתרםרבות.מומלץאףלדלל(2003סבר)ממשקכזהנעשהבעברבעקבותהמלצות

שלהדרומייםהשמורהשבשוליוהפטלהקנההאשלסבךאתולפתוחהקייםמחאתהצו

 (.2003)סברבשמורההגידולבתימגווןאתלהגדילכדיהביצה
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 : תכניות סביב האתרמיפוי 

 

 הצעות לשימור האתר: .4

 גידולבתימגווןלהוסיףמנתעל:שמורהמחוץלהאתרלכלמוגןמעמדהקניית

שלהקיוםיכולתאתלהבטיחמיטביתבצורההליבהאתולשמרלשמורה

הרחבתמוצעת,שנכחדומיניםהשלוהחזרהשיקוםולאפשרהקיימיםהמינים

בחלקות(.דונם400-כ)האתרפוליגוןבכלומערבהדרומהמזרחההשמורה

כלכיום)במלואה4חלקה:טבעייםשטחיםמייצגותאשר10030בגושהבאות

המערביבחלקה55חלקה,במלואן45-46חלקות(,הזובחלקהנכללתהשמורה

כושראתתגדילהשמורההרחבת(.להלןאיור)מזרחיהצפוןבחלקה236וחלקה

הביולוגיבמגווןלעליהתתרום,הגידולבתימגווןאתתרחיב,שלההנשיאה

הפרעותותמתןהשמורהבלבהביצתיהגידולביתעלשיגנוחיץאזוריתיצור,

ביתעלולהגןלשמרתאפשרדרומההשמורההרחבת.קצהוהשפעותסביבתיות

 .הסמוךהחמרהגבעותשלהנדירהגידול

 תכנוןוביצועפעילותעםהציבורהמקומילהכרת–הגברתמודעותושיתוףציבור

האתרוחשיבותוולשיתופובשמירהעלערכיוושיקומווהקנייתהמודעות

שלהחברהוקהילהחינוךאגףלחשיבותו.)פעילותכזוהחלהבמקוםביוזמת

תכניתקיימתעםתלמידיחטה"בשלתיכוןחדרהבביתאליעזר.להגנתהטבע
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מפגשיםבנושאבריכותהחורף3-4בתזוהשנההחמישית,המתקיימתלימודים

 תהוסיוריםופעילותחקרבשטחההצפה.יוהיאכוללתשיעוריםתאורטייםבכ

קמפייןציבוריבנושאהותמ"לבאופןכללי,החברהלהגנתהטבעהחלה,בנוסף

תשלוםללאסיוריםבמקוםמתקיימים .תוךשימתדגשמיוחדעלאזורזיתא

ואירועובהמשךצילוםסדנתומתוכננים.הדמדומיםבשעותלתושבים(תים"סל)

.לתושביםשבועסוף

 פעולותממשק,שיקוםוניטור: 

 המיםולהמלחתלהצללהגורמתהביצהשטחעלהאשלעציהשתלטות

במגווןופגיעההמיםצמחיבמגווןירידהנגרמת,מכךכתוצאה.והקרקע

.דילולהביולוגיהמגווןלשיקוםממשקיתהתערבותנדרשתולכןהחייםבעלי

הלינהמושבותשימורהאשליםבשמורהצריךלהתבצעבאופןמבוקרתוך

 .בשמורהוהקינון

 ישהחייםבעלימבין..הכחדהובסכנתמוגנים,נדיריםוחיצומחמיניאיתור

בעברשאיכלסוהמצויהוהחפריתהפסיםטריטוןאתבשמורהולאתרלנסות

.בשרוןלחיםגידולבתי

 : הצעה לגבולות שמורת טבע באתר

 

 :מקורות .5

 : מקורות המידע (א 

 .רשותהטבעוהגנים.זיתאביצתשיקום-הנמקהמסמך(.2016אוזן,א',מליחי,י'.)

עמדת(.2016'.)א,וזנזורי'ע,פיליפס',ע,גבאי',י,אפרת-לביא',א,דודבן',א,ארבל

הטבעלמתחםתמ"לביתאליעזר.החברהלהגנתהטבע.להגנתהחברה
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) א. ופרבולוצקי, ע. הספרהאדום2002דולב, רשות–(. מיניםבסכנתהכחדהבישראל.

הטבעוהגניםוהחברהלהגנתהטבע.

חרקיםעטלפיסקר,ישראללעטלפיהארציתהניטורתוכנית(.2015'.)נ,ולידר'ע,עמיחי

 .והגניםהטבערשות.2014בישראל

נוף,טבעסקר-חריש-מנשה(.2014'.)א,ורמון'א,פרלברג',מ,רון',א,אורן',ע,מנדלסון

.א"דשמכון.האדםומורשת

.והגניםהטבערשות.ממשקתוכנית-זיתאביצתשמורת(2003סבר,נ.)

(.אוחזרמתוךאתרהצמחיםבסכנתהכחדהבישראל:2013-2015רשותהטבעוהגנים.)

http://redlist.parks.org.il/

צמחיםבסכנתהכחדהבישראל)כרךא(.-הספרהאדום(.2007שמידע,א'ופולק,ג'.)

רשותהטבעוהגנים.

חיםבסכנתהכחדהצמ-הספרהאדום(.2011ספיר,א'.)-שמידע,א',פולק,ג'ופרגמן

.רשותהטבעוהגניםבישראל)כרךב(.

לאבוצעסקרייעודיבמסגרתהפרויקט.המידעמבוססעלנתוניתאריך ושם הסוקר:  (ב 

 רט"גומכוןדש"א.
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 ים נווה ומלחת חוףתיק אתר: 

 263: האתר מספר

 :תיאור פיזי של האתר .1

 263מספר מזהה:  (א 

 "38.9'32°39קורוחב:נ"צ מרכזי:  (ב 

 "52.7'34°55קואורך:

 דונם1,500שטח האתר :  (ג 

 היםחוףחולות חטיבת נוף: (ד 

האתרנמצאלמרגלותהרהכרמל,דרומיתלקיבץנווהים,ממערבתיאור המיקום: (ה 

 .לשמורתנחלמערותומצפוןלשמורתחוףהבונים

:מפת התמצאות
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 מפת האתר:

 

 

 ומלחה.כורכרמחשופימעט,חולסוג האתר:  (ו 

ים-כוללאתבריכותהדגיםהנטושותשלקיבוץנווהאתרתחוםה  תיאור האתר ואפיונו: (ז 

כולל,גידודבטבלאותעשירהוכורכרית-חוליתחוףהרצועת.והחוףשממערבלהם

ורק,אינטנסיביתפיתוחמפעילותקשותנפגעהחוףעורף.ימיות-תתומערותנקיקים

בריכותגידולהדגיםנטושותמזהשניםרבות.הטבעיתהצמחייהשרדהקטניםבכתמים

 .וכיוםהשטחעזוב
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 האתר: צילומי

 

שפתלידלחולותאופייניתצמחיהועליהנמוךכורכררכסעלחולגבעת,הבוניםלחוףיםנווהבין

(רוטשטייןרותי)צילום:הפריחהסיוםלקראתהחוףחבצלתכולל,הים



תמונותמצבשטחבריכותהדגים

 :ערכיות האתר .2

 ,כורכרומלחה.החוףמישורחולות: מערכת אקולוגית (א 

 :באתר טבעהערכי  (ב 

סביבמקוויהמיםוהבריכותהתפתחצומחמלחותייחודי מיני צמחים אופייניים:

מאורך,פרעושיתלני,פרקןעשבוני,גלדןמלוחרג ,)לרבותעדעדביצות,בןמלחמכחיל

עצמושטחבריכותהדגיםבסמרמרצעניואחרים(. ,שנתי-ערבית,שרשרשיחני,שרשררב

  מיניצומחפולשדוגמתשיטהכחלחלהוטיוניתהחולות.ישנם
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,מצויחולותידידבאזורהחוליעםמעטמחשופיכורכרניתןלמצוא:גלדןסמרני,

חבצלת,אשלגניתמלחית,בשרניטיון-בן,ימיקריתמון,ימיסמר,הכדוריםאגמונית

 .היםוחלבלובהחוף

  שרשר,זעירהצפורנית,ארצישראליאלמוות,החוףצלבית :בסכנת הכחדהמיני צמחים

.מאורךגלדן,חרחבינהחופית,דרדרנמוך,מבריקחודתלת,שנתירב

 עדעדהביצות.חופיתסגינה :בסכנת הכחדה מיני צמחים נדירים שאינם, 

  צב,הטבעותמחרוזן,נחשוניתנחושית,השפלהשנונית:בסכנת הכחדה בעלי חייםמיני

י,סמור,תמירון,צביםירוק,צביםחום.מצויבשה

  צב,מצוישועלתן,, נמיה :בסכנת הכחדהנדירים או בסיכון שאינם  בעלי חיים מיני

פרפור,אלכסנדריחופמיגדול,,חרמשוןימיקורמורן,חזהלבןשלדגעקבחורף,,ביצות

,תמירון.שחפיתיםושחפיתגמדית,עקוד

   :שבתחומו חשיבות האתר למינים

אחרגידולביתבכלמאשריותררביםאנדמייםמיניםנמצאיםהחוףמישורבחולות

הםשחלקם,ומבודדיםמקוטעיםלאזוריםהחולייםהגידולבתיהצטמצמות.בארץ

בישראלשנותרוהכורכרשטחי.רביםמיניםלהכחדתגרמה",אקולוגייםאיים"בבחינת

דרומיההחוליהחוף.החוףמישורלאורךהמשתרעיםייחודייםגידולבתיהינםגםהם

.יםלצביהטלהאזורמהווהשלהאתר

ועלבמישורהחוףיםהוקמובשטחהשלמלחהטבעית-בריכותהדגיםשלקיבוץנווה

אזורימלחות.פעילותמזהשניםרבותוכיוםהןנטושותחשבונה.הבריכותאינן

מאופייניםבמליחותקרקעגבוהה,הנגרמתכתוצאהמשילובתנאיםייחודישלמערכת

קרקעית,יחדעםתבליטהשטחבאזור.תנאיהמליחותהגבוההאילצו-זרימתהמיםהתת

ת,חיידקיםאתמיניהצומחהמקומיים)כמוגםאתשארצורותהחייםדוגמתאצו

.ופטריות(,לפתחמנגנוניםביולוגייםשמאפשריםלהםלקלוטמיםאףבתנאיקיצוןאלה

סביבהמלחותהתפתחומערכותאקולוגיותהמבוססותעלשכבהראשונהשליצרנים

מלח)צמחים,אצות,חיידקים(,שכבהשנייהשלטורפיםייחודיים-ראשונייםחובבי

עלדוגמתפלמינגו-םבסביבההמלוחה,ושכבתטורפידוגמתדגיםוסרטניםהשורדי

וסייפן,שפיתחוהתאמותלאיסוףוציידשלאותםסרטניםודגים,תוךסילוקמתמידשל

למלחותישראלישחשיבותרבהלשמירתהמגווןהביולוגיהלאומי.ייחודן. עודפיהמלח

למלחהוהןבמגווןניכרהןברמתהמערכתהאקולוגית,הןבמגווןהמיניםהייחודיים

הגנטי.המלחותאינןפרושותעלפנישטחיםגיאוגרפייםנרחבים,היותוקרקעותמלחה

נוצרותמשילובתנאיםשאינונפוץ.תהליכיפיתוחושינוישפעלולאורךהשניםוהתעצמו

המלחותהנןביתגידולבעשוריםהאחרונים,צמצמומאודאתתפוצתושלביתגידולזה.

.כמעטנעלמומנופיהארץבפרטמלחותהחוף.אשרבישראלהפךלנדירמאודייחודי

בבריכותהמלחנוצרביתגידולייחודיועשירמאדבעיקרבבעליכנף.הבריכותהןאחד

מאתריהקינוןהחשוביםבישראלבעבורשנימיניםשלשחפיות:שחפיתיםושחפית

.מחוץלעונתהקינוןהבריכותמהוותגמדית.מיןנוסףשמקנןבבריכותהואהתמירון
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פלמינגו, :אתרחריפהואתרמנוחהבנדידהלמיניםרביםשלעופותמיםוחוףובהם

 סייפן,מיניחופמאיומיניברווזים.

 

 תמונות מינים  מקומיים המתקיימים באתר:

 

צלבניתהחוף)צילום:ערגהאלוני(זעירה)צילום:אליליבנה(צפורניתחודמבריק)צילום:דרורמלמד(-תלת

 

חרחבינהחופית)צילום:נעםעביצל(דרדרנמוך)צילום:יהודהמרטה(ישראלי)צילום:סיקו(-אלמוותארץ



תהשפלהסמורתמירון)צילום:דנילרדו(שנוני

 :מצב סטטוטורי, קניין, תכניות ואיומים .3

 הכרמלחוףא.מ תחום שיפוט: (א 

 הכרמלחוףתחום תכנון: (ב 

  גוש וחלקה: (ג 

,87,44,43,42,41,40,39,38,36,35,9,7,1חלקות:10995גוש,1חלקה10990גוש

גוש,20,19,18,14,11,6,5,3,4חלקות:10991גוש,2,3חלקות:10547,גוש96,95
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חלקה10996,גוש18,17חלקות:10968,גוש60,50,46,15,14,12,10חלקות:10548

.89

 מדינה.הבבעלותבאתרכלהקרקעותבעלות, שימושי קרקע והערות בנושאי קניין:

 מפת גושים וחלקות:

 
 

,חלקוהמערבישלהאתרהינו6.לפיתמ"מ35בתמ"אחופימרקם :מעמד סטטוטורי (ד 

שמורהשנוספהבתוכניתהמתארהמחוזית,חלקוהמזרחיהינושטחפתוח/חקלאימוגן

 .פתוחכפרינוף/חקלאיאזורוחלקוהצפוןמזרחיהינו

 

  תוכניות מקומיות: (ה 

 2011באוגוסטאושרה(,ט/76/חכתוכנית)יםנווהקיבוץשלהמתארתוכנית

1חלקה10990,מבניציבורותיירות.התוכניתכוללתאתגושמגוריםקובעתו

 שנמצאיםבשטחהאתר.46,14,12,10חלקות10548וגוש
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 2014(מופקדתמחודשדצמבר303-0161620)לעתליתמקומיתמתארתוכנית,

ונוףטבעערכיעלשמירהתוך,ביישובדיוריחידות878שלתוספתהכוללת

שטחישלדונם300כוללתהתכנית.ועודמורשתאתרישימור,הפתוחוהמרחב

הנמצא10584וכוללתבתוכהאתגושציבורומבניפתוחיםשטחיםבהםציבור

 צפוןמזרחיתלאתר.

 כוללתכנון,ומטרתה2011(מיולייג/1/חכ)הבוניםחוףתוכניתמופקדת

להגנההצורךביןאיזוןתוך,החקלאיוהשטחהכורכררכסי,היםחוףלרצועת

הציבורלצרכימענהמתןלביןבמקוםהרגישיםוהנוףהטבעמשאביושימור

השטחכוללאת.ונופשפנאי,וטיולסיורפעילויות,יםבחוףושהייהלרחצה

 רצועתהחוףבחלקוהדרומישלהאתר.

 הערות לנושאי תכנון: (ו 

של(ט/76/חכתוכנית)יםנווהקיבוץשלהמתארתוכנית הצפוני בחלקו ממוקמת

להביא עלולה מצפון האתר לשטח מחוץ המתוכננת האינטנסיבית הבנייה האתר.

לנזקבלתיהפיךוזיהוםעקיףאוישירשלבתיהגידולהשונים)חופי,כורכרומלחת

הנ"ל התוכנית האתר, בשטח זאת, עם לאתר. חיים בעלי תנועת של וקטיעה חוף(

לייעודיקרקעעםהתייחסותסביבתית:כוללתשלושהאזוריםבע

חוףרחצה:תוכניתהפיתוחהנופיבחוףתחוייבבחוותדעתהמשרדלהגנתהסביבה-

ורשט"גותכלולמסדרונותמעברבע"ח,שימורדיונותוצומחטבעי.

לשימורביתהגידולשלרצועות- שטחיםפתוחיםעםהנחיותמיוחדות:שטחטבעי

יוצב.חוליותוחולבלתימ

חלק- היא אם רק תאושר זה לשטח מפורטת תוכנית מים: נחל/תעלה/מאגר

המערות נחל של הטבעי מצבו ושיקום שימור מטרתה שעיקר מפורטת מתוכנית

וסביבתו.

אשר303-0161620)לעתליתמקומיתמתארתוכנית התוכנית של הדרומי חלקה :)

 כשמורתטבעוכאזורחקלאי.נמצאבסמיכותלאתר,מוגדרבתוכניתהמתארהנ"ל

חכ)הבוניםחוף 1/ יג/ : וכוללתהצפוניבחלקההשמורהאתמרחיבההתכנית(

בית-החוףלמלחתושרידיםמגווניםצומחמיניגדליםבהםכורכרורכסחולדיונות

כיסתהשבעברהחוףחתלמלשרידיםיםנמצאהמזרחיבחלק.הכחדהבסכנתגידול

התכניתמייעדת.הכחדהבסכנתגידולביתהינהוכיוםהחוףממישורגדוליםחלקים

ים. נווה מלחת לאתר בסמוך מסעדה( )כולל חוף שירותי ומוקד רחצה לחוף שטח

אשראקולוגיתמבחינהביותרורגישיםייחודיים,ערכייםאזוריםקיימיםבשטחזה

במקוםמהתכנילהיפגעעלולים הרחצה חוף לפיתוח החוףהקמת.ת שירותי מוקד

הנדירותהאקולוגיותובמערכותהטבעבמשאביועפגלעלוליםהחדשהרחצהוחוף

בשלהגברתעומסהמבקריםוהזיהוםשיגרם)פסולת,ביוב,אור,זהבאזורהקיימות

החוליהחוף.,וכןפגיעהלפעילותההטלהשלצביהיםהמתקיימתבאתררעשועוד(
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והגניםהטבערשותפיעל-יםלצביהטלהאזורמהווההצפוני בשניםנצפו,

 .זהבחוףיםצבישלוהטלותעליותהאחרונות

 רכבישטח,השלכתפסולתבלתיחוקית,צמחיהפולשנית. איום ממשקי: (ז 

 מפת איומים:  (ח 

 

 הצעות לשימור האתר: .4

 מנועהתדרדרותשללרובכךזוריהמלחהשנותרוכאזוריםלשימוהכרזתא

 .מיניהצומחוהחיהתלוייםבהםושימורהמלחותשעודנותרו,בתיגידולשרידי

 הכנתתוכניתמתארלשיקוםשטחבריכותהדגיםכשמורתטבעושיחזורבית

זאת.הגידולשלמלחתהחוףעםרצועתהחוףהחוליתוהכורכריתשממערב

פתוחיםשטחיםלקרןכרמלהניקוזרשותשהוגשהעלידיבקשהבהתאםל

רשותניקוזכרמל)ךלאיצאהלפועלאוהגניםהטבערשותתמיכתוקיבלהאת

שיקוםמשאביהטבעשלהאזורוהשבתבתיהגידול.מדוברעל((2015)

האופיינייםשלמלחתמישורהחוף,במקביללפיתוחמושכלוברקיימאשל

ישלתכנןולעצבמחדשאת.אמצעיהנגשהושבילימטייליםלרווחתהציבור

השטח,עלידיהסרהשלסוללותהעפרומתקניבריכותהדגים,יצירתבריכהעל

פנישטחמצומצםשמתבססתעלמיתהוםגבוהים,הטייהחלקיתשלערוצינחל

טפוניותאשרייצרוהצפהשלשטחנוסףימערותונחלמהר"ללקבלתזרימותש
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אימלאכותיאשריהווהשטחקינוןבחורף.במרכזהבריכהמוצעלהקים

מסביבמוצעלשתולולזרועמיניםאופייניים.לשחפיותהיםושחפיותגמדיות

ויחודייםלמלחותכפישהיהבעברוכיוםנותרושרידיםמעטיםכמלוחקפח,

מלוחיתהרגלה,לחךהמלחות,עדעדהביצות,מלוחמפושקטיוןבשרניועוד.

מטיולליהנותמסתוריתצפיתיאפשרולמטייליםיצירתמערכתשביליםעם

 .באזורותצפיתבעופותמבלילהפריעאתפעילותם

 חוףרצועתלהותיריש,במרחבוהנוףהטבעערכישימוראתלהבטיחעלמנת

רחצהחופיאובינוימוקדיללא,לדוריםנווהביןמ"ק5.5–כשלבאורך,טבעית

.היוםהקייםעלנוספיםמפותחים

 

 :מקורות .5

 : מקורות המידע (א 

רשות.בישראלהכחדהבסכנתמינים–האדוםהספר(.2002)'א,ופרבולוצקי'ע,דולב

.הטבעלהגנתוהחברהוהגניםהטבע

,סקרמשאביטבעונוף.מכוןדש"א.דור-יםנוה-הכרמלחוף(.1996להב,ח',אלון,ט'.)

(.אוחזרמתוךאתרהצמחיםבסכנתהכחדהבישראל:2013-2015רשותהטבעוהגנים.)

http://redlist.parks.org.il/

.יםנווהוחוףמלחהטבעשמורתתכנון(.2015רשותניקוזכרמל.)

בסכנתהכחדהבישראל)כרךא(.צמחים-הספרהאדום(.2007שמידע,א'ופולק,ג'.)

רשותהטבעוהגנים.

צמחיםבסכנתהכחדה-הספרהאדום(.2011ספיר,א'.)-שמידע,א',פולק,ג'ופרגמן

.רשותהטבעוהגניםבישראל)כרךב(.

 

לאבוצעסקרייעודיבמסגרתהפרויקט.המידעמבוססעלנתוניתאריך ושם הסוקר:  (ב 

 רט"גומכוןדש"א.

 

 

  

http://redlist.parks.org.il/


 

  

42 

 

 עין ונחל סעדיהתיק אתר: 

 79: האתר מספר

 : תיאור פיזי של האתר .1

 79 מספר מזהה: (א 

 "31.1'32°47קורוחב:נ"צ מרכזי:  (ב 

 "37.2'35°1קואורך:

 דונם106שטח האתר:  (ג 

 הרהכרמל חטיבת נוף: (ד 

ומתנקזפוסטק'הצלצומתבסמוךהכרמללמרגלותנובעסעדיהעיןתיאור המיקום: (ה 

לדרךמתחתלסעדיהלנחלבצינורהמיםזורמיםמהנביעה.קישוןנחלשלהמלוחלחלקו

,גיוראברצירלאורךממשיךהנחלתוואי.העותומאניתהמהתקופוגשריהודה-ברישראל

מלבניתכתעלהמוסדרבתוואיומשם22לכבישמתחתהמעברלקראתצפונהפונה

למורדנשפךהנחל.חיפהנמלשטחיתוךאלתעשייתי-עירוניהפקרשטחדרךמבוטנת

.הדייגנמללפתחשממולבגדההקישון

:מפת התמצאות
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 ת האתר:ומפ

 

 

 .וסלולבנוישטחבלבאותוהמנקזתותעלהמעיןביתגידוללח,מדוברבסוג האתר:  (ו 

תעשיהאזורבלבמעיןסעדיההממוקםזורםהאיתןחלנ תיאור האתר ואפיונו: מסחר,

האחרוניםמשרידיהחלקהואהאתר.ביניהםכלואוהואפוסטק'הצבאזורגדולותנועה
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גידולבתישנישלשילובבאתר.ונדיריםמוגניםוחיצומחמיניוכוללהקישוןמלחתשל

.ומפותחמתועשבאזורהשתמרואשרנדירים

נחלה הקישון. אגן שבמעיינות הגדולה היא ושפיעתו הכרמל למרגלות הנובע מעיין

והסטות, נרחבים הנדסיים שינויים השנים לאורך עבר הנביעה, במורד הזורם סעדיה,

 בשנים הכרמל. מנהרות פרויקט בשל שבהם זמני2010-2012האחרונה באופן יבשה

 המעיין הנ"ל)שפיעת העבודות בגלל הנראה ככל במערכת(, קשה לפגיעה שגרם דבר

 ,חזרהמעייןלנבוע.2012כשנתייםמאוחריותר,בחורף.האקולוגיתבנחל

פיעל.העונתייםשמבצעתרשותנחלהקישוןנבדקתאיכותהמיםבעיןסעדיהבניטורים

והואחיוביתהנההקישוןבמורדהמיםלאיכותתרומתו,טובההמיםאיכות,התוצאות

ידועהאשרזיהוםבעיית,בנחלסעדייהקיימתאךעםזאת.לזיהומיםמקורמהווהאינו

 משנת לאחרונה,התעשייהאזוראתהמנקזעירוניניקוזבמוצאומקורה2010כבר .

חיפהבעירייתוניקוזביובתורשומחלקתהקישוןנחלרשותשלמשותףבמאמץ בוצע,

מהתעלההמזוהמתהקרקעיתוניקויהניקוזממערכתסעדיהנחלמילהפרדתפרויקט

מזיהוםרבותשניםסבל,לנחלהניקוזתעלתביןהמקשרהערוץתוואי.לנחלהמתחברת

ומיםקרקע במהלך.בקרקעיתגבוהיםמינרלישמןובריכוזיקשיםבריחותשהתבטאו,

הערוץעלבטוןסכרנבנהבמפגעלטיפולהעבודות ותטופלשתפונההקרקעיתנחפרה,

.לטיפולוהועברונשאבוהמזוהמיםהניקוזמי.הסביבהלהגנתהמשרדלהוראותבהתאם

 

 האתר: צילומי (ז 

 

(הקישוןנחלרשות,מאירבןאלון:צילום)סעדיהעין
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(הקישוןנחלרשות,שביטיונתן:צילום)העבודותאחריסעדיהבנחלהניקוזתעלת

 :ערכיות האתר .2

 .גידוללחבית: מערכת אקולוגית (ג 

 :באתר טבעהערכי  (ד 

 :חוםגומאצמחייתגדותוצמחייהטבולהכגוןנהרוניתצפה, מיני צמחים אופייניים,

.בסביבתמשלשלתפרעושית,פטלקדושו,אגמוןהכדוריםמצויסוף,ימיסמרקנהמצוי,

שוניםכגון:מיניםבחברתהיאוראשלבשלטוןמשתנהבצפיפותחורשמתקייםהנחל

,אספסתמצויה,ארכוביתשבטבטית,משוננתחומעה,מזיקגזיר,לחךמצוי,מצויעבדקן

אלף-צמחימיםפולשיםשנימיניגדליםועררכרתי.בנחלעלים-,לוטוסצרחוחעקוד

 .רגל(-עלהמימיויקינתוןהמים)איכהורניהעבת

  נעצוצית,לפופיתהחיצים,כוכבנידמסון,תכולהנימפאהבסכנת הכחדה:מיני צמחים

.ימיתאמברוסיהלוטבוקרנן,סבוכה

.נוריתהמים :בסכנת הכחדה מיני צמחים נדירים שאינם

  קרפדהחולותנחושית,השפלהשנונית,מצוייבשהצב:בסכנת הכחדה בעלי חייםמיני,

 .אוזןפגוםנשפוןירוקה,טריטוןפסים,צברך,עטלפוןאירופי,אשמןגדולו

  עטלפוןלבןשוליים,אשףבסכנת הכחדה: נדירים או בסיכון שאינם  בעלי חיים מיני

.אילניתמצויהומצוי,צבבצות

המיניםעושרנמצאלחיםגידולבבתי,הארציתברמה :שבתחומו חשיבות האתר למינים

ביותרההגבוהבסכנתההכחדה עירוניזהאתר. אשרכלואבלבאזור מהווהנחלאיתן

ונילאורגניזמיםרביםשזהוהאתרהיחידביתגידולחימעין"אי"שלולכןמהווהמתועש

 להתקיים. להם נותר בו אשרבחיפההיחידיםהלחיםהגידולמבתיאחדזהובאזור

ויונקיםחיים-דו,זוחליםשל'אדומים'מיניםשלריכוזנמצאבאתר.חיים-דובהםנמצאו

שלדג(ומיניציפוריםשונותכגון:אוזןפגוםנשפון)חמורההכחדהבסכנתעטלףמיןכולל

 .צטיהוקטנהקנית,הביתדרור,פשוש,חזה-לבן
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בקישוןהתיכוןוהתחתוןאיןמעיינותרבים.עיןסעדיהשייךלקבוצהמצומצמתבנוסף,

,מספקיםלומיםבאיכותגבוההויוצריםשלמעיינותייחודייםהסמוכיםלנחלהקישון

מערכותהידרולוגיותואקולוגיותלחותעםתנאיאיכותמיםשוניםוהבדליםבהרכב

חברתחסריהחוליותבהשוואהלחברהשמוצאיםכיוםבנחל.לרמתהמליחותהנמוכה

(לעומתהריכוזהגבוהבנחלרובהשנהמיקרוסימנס1500-3000יחסיתבעיןסעדיה)

מיקרוסימנס(ישחלקמשמעותיבהבדלביןבתיהגידול.4000-6000)

באתר: מקומיים המתקיימים תמונות מינים

 

ספיר(נימפאהתכולה)צילום:שרהגולד(-אמברוסיהימית)צילום:אוריפרגמן

 

קרנןטבול)צילום:ערגהאלוני(לפופיתהחיצים)צילום:עוזיפז(

 

קרפדהירוקה)צילום:איילברטוב(טריטוןפסים)צילום:עוזריטנר(
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 :סטטוטורי, קניין, תכניות ואיומיםמצב  .3

 חיפה תחום שיפוט: (ט 

 חיפהתחום תכנון: (י 

,16,14,11חלקות:10903,גוש157-ו149-152,144-147חלקות11655גוש גוש וחלקה: (כ 

-ו9,27-29חלקות:10877וגוש,91,88,81-83,70-71,50-67,31-42,25-26,23,19,17

 .37

 : בעלות (ל 

בבעלותעירייתחיפה,שארהחלקותהנ"לבגושזהבבעלות157-ו147חלקות11655גוש

 פרטית.

בבעלותהמנהל33-ו25-26בבעלותעירייתחיפה,חלקות88-ו23,19חלקות10903גוש

ושארהחלקותהנ"לבגושזהבבעלותפרטית.

 כלהחלקותהנ"לבגושזהבבעלותפרטית.10877גוש

 שים וחלקות:מפת גו
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עירוניפתוחשטחוב35האתרנמצאבמרקםעירונילפיתמ"א :מעמד סטטוטורי

 בתוכניתהמתארהמחוזית.

  תוכניות מקומיות: (מ 

 2006(:התוכניתמאושרתמשנת1704/חפ)הקריותצומתאזורשלמחדשתכנון

הרכבתומסילתיהודה-ברדרךבין(פוסטק'צ)הקריותצומתאזורוכוללתאת

מפעלועדהכרמללמנהרתהכניסהבאזורההסתדרות'שדוביןהפרברית

בחלקבעליםהסכמתללאחדשהוחלוקהאיחוד".מטרתהתוכניתהינההזרע"

במרחבהשטחלמיקוםהתייחסותתוך,בתכניתהכלולותמהקרקעות

ולערכיבאזורוהקיימתהמתוכננתהעורקיתהתחבורתיתלמערכת,המטרופוליני

ושירותיםידעעתירתתעסוקהמתחםהקמתלצורךבמקוםהקיימיםהטבע

הקמתמרכזתעסוקהובתימסחרסביבהסעדיה.סעדיהעיןנחלופארקנלווים

 עלוליםלסכןאתביתהגידולולהגביראתסכנתזיהומו.

 הערות לנושאי תכנון: (נ 

חליפיתוואיליצירתפתוחצבורילשטחקרקעותהקצאתכוללת1704התוכניתחפ/

בשטחהעובריםהקטעיםהסדרתתוךבשטחהקיימותוהנביעותסעדיהנחללשיקום

הטייתעלמדברותהתוכניותאך,התשריטפיעל1704'מחפחלקאינההנביעה.התכנית

במקטעהסעדיהשלהצפוניתבגדהרגלהולכישבילוהסדרתהעליוןבחלקוהסעדיה

שיתבצעהשביללאורךפתוחהבזרימהיוסדרוהנביעהמי.נגרמהפרדתכחלקשלוהעליון

בכניסהההטיהאתלבצעהתחייבהנוףיפהחברת.סגורבמובלייתפסועילינגרוכניסות

 ורשותנחלהקישוןמעורבתבתוכנית.התוכניתשל'גפיתוחלשלב

הנחלזורםלאורךצירברגיוראופונהצפונהלקראתהמעברמתחת איום ממשקי: (ס 

ה(.הישנחיפהמזבלת)הזבלהרתשטיפיאליומתנקזיםזהבאזור.22למערכתכביש

ע"ירשותנחלהקישוןנצפתהפסולתצפהושקועהלאורךאפיק2016בסקרשבוצעב

.קצרההמתחברתלנחלהנחלוחדירהשלמיםבאיכותירודהמתעלתניקוזאלשלוחה

והשטחסובלישנההתיישבותבדואיתבלתימוסדרתבנוסף,באזורנחלסעדיה

 מהפרעותכתוצאהמרעייתעיזים.

 מפת איומים:  (ע 



 הצעות לשימור האתר: .4

 פיתוחאפשרותקיימתולאנגישאינוסעדיהנחלמורד,הקייםהנחלבתוואי

ידיעלסעדיהנחלמורדשיקוםבקידוםהחלההקישוןנחלרשות.ושיקום

.)מלחתהקישון(האפנדיקסשלוחתאזורדרךלקישוןחיבורו,הטייתו

ובכךההיסטוריהחיבורלאזורסעדיהנחלמיאתלהשיבהיאההצעה

הואהתכנוניהרעיון.הקישוןמערכתעלהחיוביתהשפעתואתלהגביר

האפנדיקסאלומשםהישנותהבוצהלבריכותסעדיהנחלמוצאאתלהטות
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לאחרונה.צפרותופארקמשתנותבמליחויותלחיםגידולבתילייצרכדי

השטחיםעללשמירהמהקרןהפרויקטלתכנוןתקצובהנחלרשותקיבלה

רשותנחל)התכנוניותהחלופותבחינתמתבצעתאלהובימיםהפתוחים

(.2015הקישון

 עושרמיניחסריהחוליותשנבדקבנחלסעדיהע"ירשותנחלהקישוןבשנת

טקסוניםבלבדובשפיעותנמוכה.3היהנמוךוכלל2016ובשנת2012

להמצבהקשהשלמאכלסיהמיםבנחלוישלבחוןהתוצאותמצביעותע

פעולותהשבהשלחסריחוליותימייםמקומייםלנחל.דוגמאלכךהיא

עקבהנראהככלנחלהמנעלמהאשרחלקשחרירהחילזוןאוכלוסיית

גדולהלפגיעהשגרםדבר,כשנתייםבמשךמהמעייןהשפיעההפסקת

.לאחרונה,רשותנחלהקישוןהחלהמבצעהשבתמאותהאקולוגיתבמערכת

שלקהילתחיפה(שנתשירות)שחרירינחליםלנחלסעדיה,יחדעםהש"ש

השיקוםמפרויקטחלקהינהההשבהפעולת.והסביבהבחברהלהגנתהטבע

 .הטבעיתנביעתושיבשהלאחרמעשורלמעלהמזהסעדיהבעיןהנעשה

 ומצויהחמורההכחדהבסכנתבישראלכיוםנתונההתכולההנימפיאה

האוכלוסייהאחרולעקובלתעדמומלץ.אתריםשלמאודמועטבמספר

.עליהלשמורכדיממשקפעולותנדרשותהאםולבחוןסעדיהנחלבמעלה

 שלקטניםריכוזיםנצפוסעדיהבנחל(2016לפיסקררשותהניקוז)אלרון

המיםויקינתוןמימיעלהאלף-פולשיםמיםצמחישלמיניםשני

משתלהצמחיעםיחדלשםהועברוהנראהשככל(רגל-עבתאיכהורניה)

מהנחלבהקדםלהרחיקםמומלץ.במקוםשנעשההנופילפיתוחששימשו

 .שיתפשטולפני

 נחליאיתןותעלותשבהןמיםלאורךכלהשנה,מהוויםביתגידולערכי

מאוד.נחליםאלומהוויםביתגידוללמגווןגדולשלצמחיםובעליחיים,

שחלקםנדיריםובסכנתהכחדה.לצורךשימורושיקוםנחלסעדיה,נחוץ

ורךגדותהנחל.בעבודהלהגבילאתשימושיהקרקעגםברצועתחיץלא

100הוגדרהרצועתחיץשל(2015',וחובפדרמן)שהתבצעהע"ימכוןדש"א

 .מטרסביבהנחל,כאזורבעלפוטנציאלשיקוםגבוה

 

 :מקורות .5

 : מקורות המידע (ג 

קישוןנחלרשות.מסכםח"דו-הקישוןבנחלמקיףאקולוגיסקר(.2016אלרון,א'.)

 .הסביבהלהגנתוהמשרד

רשות.בישראלהכחדהבסכנתמינים–האדוםהספר(.2002)'.א,ופרבולוצקי'ע,דולב

.הטבעלהגנתוהחברהוהגניםהטבע

.בחיפהעירוניטבעתשתיותסקר(.2012החברהלהגנתהטבע.)
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(.עמק2015,א'.)רמוןו,מ'רוןח',,להב,צ',פדרמן-מורא',,רומםע',,ןמנדלסור',,פדרמן

.א"דשמכון.האדםומורשתנוף,טבעסקר-זבולון

(.אוחזרמתוךאתרהצמחיםבסכנתהכחדהבישראל:2013-2015רשותהטבעוהגנים.)

http://redlist.parks.org.il/

.2014(.דוחמסכםלשנת2015רשותנחלהקישון.)

צמחיםבסכנתהכחדהבישראל)כרךא(.-הספרהאדום(.2007שמידע,א'ופולק,ג'.)

רשותהטבעוהגנים.

צמחיםבסכנתהכחדה-הספרהאדום(.2011ספיר,א'.)-שמידע,א',פולק,ג'ופרגמן

.רשותהטבעוהגניםבישראל)כרךב(.

 

לאבוצעסקרייעודיבמסגרתהפרויקט.המידעמבוססעלנתוניתאריך ושם הסוקר:  (ד 

 רט"ג,רשותנחלהקישוןומכוןדש"א.
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מכון דש"א, קרן קימת לישראל,  אטלס הכורכרים.(. 2014הראל, ע', & רומם, א'. )-הורוביץ

 רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה והחברה להגנת הטבע.

ירושלים: המשרד להגנת  התכנית הלאומית למגוון ביולוגי בישראל.(. 2010ספריאל, א'. )

 הסביבה.

רגישות סביבתית לפעילות תחזוקה של (. 2009פרלברג, א', רון, מ', שגב, א', & רמון, א'. )

 תל אביב: מכון דש"א. ערוצים ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי.ה

(. מידת יצוגן של יחידות אקולוגיות 2016רותם, ד', וייל, ג', וולצ'אק, מ', & אמיר, ש'. )

 .16-23(, עמ' 1)5אקולוגיה וסביבה, טבעיות בשטחים המוגנים בישראל. 

ים בסכנת הכחדה בישראל: (. אוחזר מתוך אתר הצמח2013-2015רשות הטבע והגנים. )

http://redlist.parks.org.il/ 

 צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך א(. -הספר האדום (. 2007שמידע, א', & פולק, ג'. )

 רשות הטבע והגנים.

צמחים בסכנת הכחדה  -הספר האדום (. 2011ספיר, א'. )-שמידע, א', פולק, ג', & פרגמן

 ים.רשות הטבע והגנ בישראל )כרך ב(.
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