
 הגלבוע

ניתוח והערכה , סקר

נוף , של משאבי טבע

 ומורשת האדם

 רועי פדרמן

      

    



 רקע ומטרות הסקר
,  ייעודייםסקרים ומחקרים בעיקר על בגלבוע מתבסס הידע הקיים •

 .ספציפייםבמיני דגל שהתמקדו ברובם 

הנוף והמורשת  , הטבעשל ערכי תמונת מצב כוללת בגיבוש נוצר צורך •
 .בגלבוע

,  הצומחתצורות הצומח וטיפוסי את  באופן רציףלמפות נועד הסקר •
יחידות הנוף להגדיר את ; וערכיותם האקולוגיתדגמי תפוצתם 

מצבם ופוטנציאל  , האדםאתרי מורשת לאתר ולמפות את ; וערכיותן
 .שלהםהשימור והשיקום 

שמורות טבע , יערות: אחדגיאוגרפי כרצף מתייחס לרכס הסקר •
 .מוגניםושטחים שאינם 



 גבולות הסקר

 ביום העיון



 שיטת
 העבודה



 מסלע

 גיר

 
 

גיר  
 וקירטון

 דולומיט
  קירטון
 וחוואר

 בזלת

העתק 
 כרמל-גלבוע



 טרה רוסה קרקע

 רנדזינה

  פרוטוגרומוסול
 בזלתי



 הידרולוגיה



 מורשת האדם

 (תבור-אחיה כהן)התיישבות לאורך כל התקופות 



 נוףיחידות 
 :יחידות נוף 11
 חבל תענך•
 מפתן הגלבוע•
 פסגות צפון הגלבוע•
 מתלול הגלבוע•
 מורדות הגלבוע•
 במת הגלבוע•
 מפתן רווייה•
 פסגות דרום הגלבוע•
-מורדות מלכישוע•

 בזק
 מורד נחל בזק•
 



 אתרים
 :אתרים 294
 גיאולוגי – 43
 הידרולוגי – 20
 בוטני – 51
 ארכיאולוגי – 50
 היסטורי – 41
 הנצחה – 36
 נוף – 20
 מפגעים – 20
 חניונים – 8
 אחר – 2



 נופיתערכיות 
 :קריטריונים

 רצף וגודל, עוצמה•

 מגוון ועושר חזותי•

-בולטות ו•
 "דרמטיות"

 "ראשוניות"•

טבעי  )ייצוג אזורי •
 (ותרבותי

עושר ומגוון של  •
 אתרים נקודתיים

 ותצפיתנצפות •

המדרונות וקו הרכס  
 רגישים לכל סוג של פיתוח



 רקע –בוטניקה 
 רום מפני הים, מערב-מזרח, דרום-גרדיינט צפון•

 במשקעים, בטופוגרפיה, בקרקע, גיוון במסלע•

 

 מיני ספר ומיני מדבר, תיכוניים-שילוב מינים ים•

 אם החיטה, גיאופיטים', אדומים, 'אנדמיים, מינים נדירים•



 ייעור: רקע –בוטניקה 
 הרצאה של עומרי בונה•



 מרעה: רקע –בוטניקה 
 מצוי כלך•
 ניטרופיליים מינים•



 מיפוי צומח: שיטות –בוטניקה 
 פעילים חקלאיים שאינם הפתוחים השטחים כל מיפוי

 :(2014 ,וחובריה סבר) בישראל צומח למיפוי המדריך כללי י"עפ
 ,בתה ,שיחייה ,וחורש יער ,גבוה יער :כלליות צומח תצורות 5•

 עשבוניים
 צומח תצורות (27) 24•

 = מפורטות 
 צפיפות + כללית תצורה 
 = צומח טיפוסי•

 + מפורטת צומח תצורת 
 שליטים מינים 
 :מפורט דיגום•

 מלאה מינים רשימת 



 מדד ערכיות בוטנית: שיטות –בוטניקה 
 :לכל טיפוס צומח

 (20%)עושר מינים •
 (:20%)הרכב מינים •

 ,אנדמיים, נדירים', אדומים' 
 זרים, פולשים 

 (:20%)ייצוג הצומח הטבעי •
 שליטיםצורת חיים ומינים  

 (:10%)נדירות אזורית •
 בסקרטיפוס צומח  

 (:10%)נדירות ארצית •
 בארץתיכוני -תצורת צומח כללית באזור הים 

 הצומחצורות חיים בתצורת ' מס(: 15%)מורכבות מבנית •

 ביותרצורת החיים הגבוהה לפי (: 5%)כושר השתקמות •



 :טיפוסי צומח 103
 יער גבוה צפוף 16
 בינונית' יער גבוה בצפ 11
 יער גבוה פתוח 9
 יער צפוף 3
 בינונית' יער בצפ 6

 כרם זיתים/יער פתוח 18
 בינונית' שיחייה בצפ 1
 פתוחהשיחייה  7
 בינונית' בתה בצפ 3

 פתוחהבתה  13
 קיימא-בניעשבוניים  6
 קניםחישת  2
 חלוף-בניעשבוניים  7

 טיפוסי צומח: תוצאות –בוטניקה 



 :בערכיות המירבית
שיחייה פתוחה בשלטון אלת •

: המסטיק ועצי חורש פזורים
 הר ברקן, הר לפידים

 הר אחינעם, הר גפת
 מעלה גלבוע, נחל יצפור

 הר מלכישוע, הר אבינדב
 
פטל בשלטון פתוחה שיחייה •

 עין רוויה: מצויקדוש וקנה 

 ערכיות טיפוסי צומח: תוצאות –בוטניקה 



 ערכיות תצורות צומח: תוצאות –בוטניקה 



 'אדומים'מינים  32•
 'על סף איום'מינים  5•
' נדירים מאד'מינים  6•

(RR) 
 (RP)' נדירים'מינים  7•
' נדירים למדי'מינים  39•

(R) 
 מינים אנדמיים 27•

 :תוצאות –בוטניקה 
 ',אדומים'מינים 

 *נדירים ואנדמיים

 'אדומים'ייעודי לאיתור מינים לא נערך סקר *



 :תוצאות –בוטניקה 
 *נדירים ואנדמיים', אדומים'מינים 

 'אדומים'ייעודי לאיתור מינים לא נערך סקר *

מוברים  שכיום , קרקעות כבדות בעיבוד מסורתישל  –' האדומים'רוב המינים •
 (.ברושים ואיקליפטוסים)חלקם נטועים (. ההפרדהגדר /'67/'48 -מ)



 3.2= ' אדום'מספר •
 :תועד בעבר•

o 65לפני בהר יצפור'  .
 חקלאיכיום שדה 

o65מעלה גלבוע אחרי ב'  .
 כיום שיחייה דלילה

 :אתרים 8בסקר נוספו •
oברקן עד הר /לפידים מהר

 מלכישוע
o7  תצפיות בשיחיית אלת

 יער חרוב טבעי/מסטיק
oתצפית אחת ביער אורנים 

 *חלוק זהרי: תוצאות –בוטניקה 

 'אדומים'ייעודי לאיתור מינים לא נערך סקר *

 איתן שפירא



 מינים שאינם מקומיים 61•
o29 בחבל תענך 
o32 בגלבוע 

 4' מספר שחור' –מינים  6•
 3' מספר שחור' –מינים  12•
 1' מספר שחור' –מינים  2•
 'מספר שחור'מינים מוזכרים ללא  24•
 מינים זרים אינם מוזכרים בספר 17•
 
 
 הצמחים הפולשים בישראל( 2010)דרור -י דופור"עפ*

 :תוצאות –בוטניקה 
 *זרים/מינים פולשים

 רועי פדרמן



,  אק וחובריה'וולצ) 2005-2009ג "ניתוח מרחבי על בסיס סקר רט
2009*) 

 (:מהסקר הנוכחי)אירוס הגלבוע ותצורות צומח מפורטות •

 אירוס הגלבוע: תוצאות –בוטניקה 

ולכן יש להתייחס לממצאי  , הסקר סבל מבעיות מתודולוגיות רבות*
 .הניתוח בזהירות רבה



 :בסקר הנוכחי
 אתרים 26
שבהם לא תועדו   2•

אירוסים בסקר  
 ג"רט

שלא נסקרו   5•
 ג"בסקר רט

 אירוס הגלבוע: תוצאות –בוטניקה 

 י"מעפ' מ 10

 י"מעפ' מ 30



 אירוס הגלבוע: תוצאות –בוטניקה 
 :סיכום ומסקנות ראשוניות

  ×גיאולוגיה × תצורות צומח )בהיעדר בסיס נתונים רחב מספיק •
-לא ניתן לבצע ניתוח רב, (משקעים ×רום  ×שיפוע  ×מפנה 

 (.MANOVA)משתנים מלא 
 :הגורמים המשפיעים ביותר•

 מסלע

 היםרום מפני 

 (?)מפנה 

 תצורת הצומח

 משקעים

 שמוליק אמיר

קבועים על פני  
פרקי זמן 
 גיאולוגיים

 עשורים

 שנתית גבוהה-שונות בין



 צבאים: זואולוגיה



 רצף שטחים פתוחים
 מסדרונות אקולוגיים•
 צווארי בקבוק•

 אלפא-מחצבת בית מחצבת רווייה

 גדעונהמחצבת 



 ערכיות אקולוגית
 :משולבת

 זואולוגית-בוטנית



-ערכיות משאבי
-אקולוגית: טבע

 מרחבית



:  ערכיות כוללת
 טבע ונוף-משאבי



 :מסקנות עיקריות
מבחינה אקולוגית  הארצי חשיבות רבה בקנה המידה בעל הגלבוע •

 .ונופית
 .השוניםפסיפס בתי הגידול בולט •
 אנדמיים/חלקם נדירים –חי וצומח גדול של מיני עושר •
 ואיכותיגדול רצף שטחים פתוחים •
 התחתוןחשוב בין השומרון לגליל אקולוגי מסדרון •
 !שנוי במחלוקת? כיצד צריך להיראות הגלבוע בעתיד•
 .כל תכנית פיתוח צריכה לקחת בחשבון את ייחודו של הגלבוע•



 ?שאלות
 רמון אורי ,רומם איתן ,פרלברג אמיר 'דר :ועריכה ריכוז

 פרלברג אמיר 'דר :נתונים ניתוח

 :כתיבה
 פרלברג אמיר 'דר :והידרולוגיה גיאולוגיה

 מנדלסון עמית :האדם ומורשת נוף

 פרלברג אמיר 'דר ,מרמלשטיין מעיין ,רון מימי ,ערד אורי ,אורן אוריה :בוטניקה

 ערד אורי ,פרלברג אמיר 'דר :זואולוגיה

 סיני יפתח ,רמון אורי ,רון מימי ,פדרמן רועי ,רומם איתן ,מנדלסון עמית :תמונות

 גלזר דפנה ,זיידמן דקלה :ג"ממ

 כהן טלאור :הבוטניקה לפרק הנתונים הקלדת

 פרלברג אמיר 'דר :והגהה לשונית עריכה

  
 :תודות
; על הצטרפותם לסקר הצומח לעומר שרוני והודיה תבור; על האירוח בבית השיטה רודד' למשפ

עמרי  ' דר, ניר הר' דר, סינייפתח , עמית דולב' דר, תבור-אחיה כהן, אריהערן ' דר, נון-בןלרן 
 .ח"לטיוטת הדועל הערותיהם יובל ספיר ' בשמת סגל ודר, אק'מרגרטה וולצ' דר, בונה

,  הקרן הקיימת לישראל והמועצה האזורית הגלבוע, י רשות הטבע והגנים"העבודה הוזמנה ע
,  מרכז המועצות האזוריות בישראל, א"אוניברסיטת ת, ובהשתתפות המשרד להגנת הסביבה

 .ורשות מקרקעי ישראל, רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי, החברה להגנת הטבע


