
לזכרו של עזריה אלון
ממקימי החברה להגנת הטבע וזוכה פרס ישראל

שקם בכל בוקר והגלבוע לנגד עיניו



2

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

הגלבוע
סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם

גרסה ללא שכבת ערכיות פנאי ונופש. שכבה זו תושלם בהמשך

ריכוז ועריכה: ד"ר אמיר פרלברג, איתן רומם, אורי רמון

ניתוח נתונים: ד"ר אמיר פרלברג

כתיבה:

גיאולוגיה והידרולוגיה: ד"ר אמיר פרלברג

נוף ומורשת האדם: עמית מנדלסון

בוטניקה: אוריה אורן, מימי רון, מעיין מרמלשטיין, אורי ערד, ד"ר אמיר פרלברג

זואולוגיה: ד"ר אמיר פרלברג, אורי ערד, ד"ר בעז שחם

תמונות: עמית מנדלסון, איתן רומם, רועי פדרמן, מימי רון, אורי רמון, מחמוד נאסר

ממ״ג: דקלה זיידמן, דפנה גלזר, גל כגן

הקלדת הנתונים לפרק הבוטניקה: טלאור כהן

עריכה לשונית והגהה: ד"ר אמיר פרלברג

עימוד ועריכה גראפית: אילת פירשט

תמונת השער: תצפית דרומה על מורדות הגלבוע מהר שאול )צילם: רועי פדרמן(

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

ונחלים ירדן דרומי, ורשות מקרקעי ישראל.

בן-נון על  לרן  והודיה תבור על הצטרפותם לסקר הצומח;  רודד על האירוח בבית השיטה; לעומר שרוני  למשפחת  תודות: 
הערותיו לפרקי המבואות והמורשת; לד"ר ערן אריה, דרור סגל ואחיה כהן-תבור על הערותיהם לפרק מורשת האדם; לכליל 
אדר, ד"ר עומרי בונה, ד"ר עמית דולב, ד"ר ניר הר, ד"ר מרגרטה וולצ׳אק, בשמת סגל, ד"ר יובל ספיר ויהל פורת על הערותיהם 
לפרק הצומח; וליפתח סיני על הערותיו לכלל פרקי הסקר. עם זאת, כל טעות, אם תמצא, היא על אחריות המחברים בלבד.

יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש״א )דמותה של ארץ(
כתובת: רח׳ הנגב 2, תל אביב, מיקוד 6618602

טלפון: 03-6388700, פקס: 03-5374302
uriramon@bezeqint.net :נייד: 052-3689652, דוא״ל

http://www.deshe.org.il :אתר דש״א

חשוון התשע״ה – נובמבר 2014

מכון דש״א )דמותה של ארץ( עוסק בגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים וערכיהם באמצעות צוות חשיבה 
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Elie Marcuse,1848

שמואל ב׳, פרק א׳, יז׳-כז׳.
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תקציר
אזור  שבין  בגבול  ממוקם  הגלבוע  והיסטורית.  נופית  אקולוגית,  מבחינה  הארצי  המידה  בקנה  רבה  חשיבות  הגלבוע  לאזור 
האקלים הים-תיכוני לאזור המדברי, ולכן ניתן למצוא בו שילוב של צומח ים-תיכוני טיפוסי המתחלף בהדרגה מצפון-מערב 
מינים  של  צפונה  חדירות  עם  הים-תיכוניים,  לאזורים  הטיפוסיים  חיים  בעלי  מיני  וכן  ומדברי,  ערבתי  בצומח  לדרום-מזרח 
מדבריים דרך השקע הסורי-אפריקני. הגלבוע הוא גם בית גידול ייחודי למיני צמחים נדירים דוגמת אירוס הגלבוע, האנדמי 
לאזור. ייחודיות נוספת של אזור הגלבוע היא השטח הפתוח הגדול יחסית, התומך במגוון מינים של יונקים גדולים, ומהווה 

מסדרון אקולוגי ארצי חשוב בין השומרון בדרום, לרמת צבאים, רמות יששכר ושאר הגליל התחתון המזרחי בצפון.

מראה ההר והתצפיות ממנו הם נוף ייחודי בארץ: המפגש החד של הגלבוע עם עמק חרוד, התצפית על נוף המצוקים התלולים 
בגלבוע המזרחי, ושילוב המצוק והחורש בצוקי מתלול אבינדב. מפסגות הגלבוע ישנן תצפיות נוף מרשימות לכל עבר. מבחינה 
היסטורית, זכור הגלבוע בעיקר מסיפור נפילת שאול ובניו במלחמה נגד הפלישתים. חלק מפסגות ההר נקראות כיום על שמם 

של שאול ושלושת בניו שנפלו בקרב זה.

הפעילות הטקטונית לאורך העתק גלבוע-כרמל עיצבה את דמותו של ההר. ההעתק הפועל במגמה צפונית-מערבית, נוצר 
כתוצאה מתזוזה צפונית של הבקע הסורי-אפריקני, ולכן מתרומם קצהו המזרחי של ההר, והוא תלול יותר מקצהו המערבי. 
במבט על ההר מעמק חרוד, שתחתיתו ברום של כ-100 מ׳ מתחת לפני הים, נראה הרכס כמערכת צוקים גדולה ותלולה, בגובה 

של כ-600 מ׳ מעל פני השטח.

מלחמת  ועד  הערבי  המרד  מתקופת  כנופיות  כבסיסי  ששימשו  ערביים,  כפרים  כ-15  בגלבוע  היו  העצמאות  מלחמת  לפני 
העצמאות. בתום המלחמה חולק הגלבוע, ורק מחציתו הצפונית והמזרחית – נותרה בידי ישראל. בתום מלחמת ששת הימים 
עבר שטח הגלבוע כולו, כמו כל יהודה ושומרון – לשליטת ישראל. כיום מצויים עליו 12 כפרים ערביים ו-4 ישובים יהודיים: שני 
הקיבוצים הדתיים מירב ומעלה גלבוע, הישוב הקהילתי גן-נר וכפר הקהילה השיקומית מלכישוע. בעבר הייתה תכנית להקמת 
ישוב חמישי בגלבוע בשם “מיכל״, אולם תוכנית זו נגנזה לאחר התנגדות ציבורית רחבה, בשל החשש מהפגיעה הסביבתית 
שעלולה להיגרם. תחת זאת, מוקם בימים אלו הישוב הקהילתי נורית, בשטח שהיה כפר עבודה בשנות ה-50׳ של המאה ה-20. 
נכללים בתחום הסקר גם הישוב הקהילתי גדעונה שנמצא במעלה עמק חרוד למרגלות הגלבוע, וכן קיבוץ יזרעאל, שני הכפרים 
הערביים סנדלה )או צנדלה( ומוקייבלה, ו-11 המושבים בחבל תענך שבעמק יזרעאל: אביטל, פרזון, מיטב, מגן שאול, דבורה, 

אדירים, ברק, רם-און, ניר יפה, מלאה, גדיש והישובים הקהילתיים המשרתים את המושבים הללו: יעל, חבר ואומן.

מטרת הסקר בגלבוע היתה לגבש תמונת מצב כוללת אודות ערכי הטבע, הנוף והמורשת בגלבוע ובחבל תענך, על ידי מיפוי 
יחידות הנוף  וערכיותם האקולוגית; הגדרת  וטיפוסי הצומח שבתחום הסקר, דגמי תפוצתם  רציף של כלל תצורות הצומח 
מתייחס  הסקר  שלהם.  והשיקום  השימור  ופוטנציאל  מצבם  האדם,  מורשת  אתרי  ומיפוי  איתור  גם  כמו  הנופית;  וערכיותן 
לרכס הגלבוע שבתחומי ה-׳קו הירוק׳, כמו גם לחבל תענך המשתפל מהגלבוע מערבה, כרצף גיאוגרפי אחד – יערות, שמורות 
טבע ושטחים שאינם מוגנים, ומניח בסיס מידע לתכנון ולניהול רב-תכליתיים של השטחים הפתוחים עבור כל הגופים מנהלי 
השטח בגלבוע. כך יוכלו התכנון והניהול להתבצע באופן שבו הם יתרמו הן לשמירת איכותם האקולוגית והנופית של השטחים 
הפתוחים, והן לרווחת תושבי האזור והמבקרים. גבול הסקר תחום בכביש הסרגל מצפון-מערב, בגדר ההפרדה מדרום, בקו 

המגע בין הגלבוע לעמק חרוד מצפון, ובקו המגע בין בקעת בית-שאן לגלבוע ממזרח.

שיטת העבודה כללה שלושה שלבים עיקריים: איסוף ואפיון המצאי וחלוקה ליחידות נוף; הערכת משאבי הטבע, הנוף ומורשת 
האדם; ושילוב נתונים והערכות. תחום הסקר חולק לשלוש חטיבות נוף עיקריות: הר הגלבוע, חבל תענך ובקעת בית-שאן. 
גיאוגרפית,  אופיינה מבחינה  נוף  יחידת  כל  ל-102 תת-יחידות.  חלוקה משנית  ובהן  נוף,  יחידות  לעשר  חולקו  אלו  חטיבות 
בוטנית, הידרולוגית, ותכסית מעשה ידי אדם – אתרים, ישובים, תשתיות ומפגעים. כמו כן, אותרו ומופו 295 אתרים נקודתיים 
חשובים, מהם 43 אתרים שבהם תופעה גיאולוגית/גיאומורפולוגית, 20 אתרים הידרולוגיים, 55 אתרים בוטניים בעלי עניין 
לציבור הרחב, 47 אתרים ארכיאולוגיים, 41 אתרים היסטוריים, 36 אתרי הנצחה, 20 אתרי נוף ותצפית, 20 מפגעים נופיים, 8 
חניונים ו-2 אתרים אחרים. 52 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית, 82 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה האזורית, 
ו-161 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית. בדירוג הערכיות הנופית של תת-יחידות הנוף, דורגו 20 תת-יחידות נוף 
בערכיות המירבית, 21 תת-יחידות דורגו בערכיות גבוהה מאד, 10 תת-יחידות – בערכיות גבוהה, 27 – בערכיות בינונית, 8 – 

בערכיות נמוכה, ו-16 תת-יחידות נוף סווגו כבנויות.

במיפוי הצומח בוצע שימוש בשלוש שיטות שונות: בשטחים הפתוחים שאינם יערות בגלבוע, בוצע שימוש בשיטה המקובלת 
ומיפוי מדגמי,  אוויר, אפיון ראשוני  ניתוח תצלום  דיגום בעזרת  ליחידות  – חלוקה ראשונית  בסקרי הצומח של מכון דש״א 
ולאחר מכן – מיפוי רציף וביצוע תרשימי צומח מפורטים בכל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו; ביערות לא ניתן היה להשתמש 
בשיטה זו, מכיוון שהיער ממסך ומסתיר את מופע תת-היער – הן בתצ״א והן במיפוי קרקעי, ולכן ביערות בוצעה חלוקה לפי 



6

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

מאפיינים ביוטיים וא-ביוטיים של השטח, ובכל אחד מצירופי המאפיינים שהתקבלו, נבחרה יחידת דיגום שבה אופיין טיפוס 
הצומח. ליחידות השטח שלא נדגמו – בוצעה אקסטרפולציה על סמך היחידות בעלות אותם מאפיינים. הערכיות הבוטנית של 
השטח חושבה לפי מדד משוקלל שהורכב מהמרכיבים הבאים: עושר המינים, הרכב המינים )מינים ‘אדומים׳/ נדירים/אנדמיים 
מחד, ומינים פולשים/זרים מאידך(, ייצוג הצומח הטבעי – צורת חיים ראשית ומינים שליטים, נדירות אזורית של טיפוס הצומח, 
נדירות ארצית של תצורת הצומח הכללית, המורכבות המבנית של חברת הצמחים וכושר ההשתקמות של השטח מפגיעה; 
בחבל תענך – השטחים הטבעיים הם רובם ככולם לאורך ערוצי נחלים ותעלות וגדותיהם, ולכן בוצע שימוש במדד שפותח 
להערכת ערכיות אקולוגית של נחלים. מדד זה מורכב משמונה מדדי משנה: כמות המים בערוץ, מקור המים, מאפייני רצועת 
הידרופילית,  ומקרופאונה  מיקרופאונה  נוכחות  ונדירים,  ‘אדומים׳  צמחים  מיני  נוכחות  הידרופילית,  צמחייה  נוכחות  החייץ, 

ונוכחות מיני דגל.

סה״כ הוגדרו בסקר 13 תצורות צומח מפורטות, שחולקו ל-190 טיפוסי צומח מפורטים. לצרכי מיפוי והערכה, בוצע איחוד 
של הטיפוסים המפורטים ל-103 טיפוסים מוכללים: 16 טיפוסי ‘יער גבוה צפוף׳, 11 טיפוסי ‘יער גבוה בצפיפות בינונית׳, 9 
טיפוסי ‘יער גבוה פתוח׳, 3 טיפוסי ‘יער צפוף׳, 6 טיפוסי ‘יער בצפיפות בינונית׳, 18 טיפוסי ‘יער פתוח׳, טיפוס אחד של ‘שיחייה 
בצפיפות בינונית׳, 7 טיפוסי ‘שיחייה פתוחה׳, 3 טיפוסי ‘בתה בצפיפות בינונית׳, 13 טיפוסי ‘בתה פתוחה׳, 8 טיפוסי ‘עשבוניים 
בני-קיימא׳, 7 טיפוסי ‘עשבוניים בני-חלוף׳, וטיפוס צומח אחד של גינון כללי. עוד מופו 127 מינים מיוחדים, מהם 32 מינים 
‘אדומים׳, 5 מינים על סף איום, 3 מינים לא מאוימים אך נדירים מאד בישראל, 6 מינים נדירים שאינם מאויימים, עוד 39 מינים 
נוספים נדירים למדי, ו-27 מינים שאינם נדירים הם אנדמיים לישראל ולאזור. 15 מינים נוספים אינם נדירים בישראל ואינם 
אנדמיים, אך חשוב לציינם כנדירים באזור הסקר או כמינים בקצה גבול התפוצה העולמי או האזורי שלהם. בנוסף, תועדו 61 
מיני צמחים שאינם גדלים באופן טבעי בישראל )מרביתם תועדו בחבל תענך(, מהם 6 מינים מוגדרים כפולשים בדרגת האיום 
האקולוגי הגבוהה ביותר, 12 מינים בדרגת איום גבוהה, ו-2 מינים בדרגה נמוכה. עוד 24 מינים זרים נצפו בארץ בבתי גידול 

טבעיים ומופרים אך טרם סווגו כפולשים, ו-17 מינים זרים נוספים אינם מהווים איום אקולוגי – נכון להיום.

בדירוג הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח, נמצאו ארבעה טיפוסי צומח בערכיות המירבית, 18 טיפוסים דורגו בערכיות 
נמוכה. הערכיות  דורגו בערכיות  ושמונה טיפוסים  בינונית,  – בערכיות   26 גבוהה,  דורגו בערכיות  47 טיפוסים  גבוהה מאד, 
האקולוגית הממוצעת הגבוהה ביותר הייתה בשיחייה )בצפיפות בינונית ופתוחה(, ונטתה לרדת לשני הכיוונים – גם בתצורות 
השטחים  של  הבוטנית  הערכיות  בבחינת  גבוה(.  ויער  )יער  יותר  הגבוהות  בתצורות  וגם  ועשבוניים(  )בתה  יותר  הנמוכות 
בערכיות   56% מאד,  גבוהה  בערכיות   15% המירבית,  בערכיות  מהשטח  שכ-7%  נמצא  פעילים,  חקלאיים  שאינם  הפתוחים 

גבוהה, 16% בערכיות בינונית, ו-6% בערכיות נמוכה.

8 מיני  4 מינים בסכנת הכחדה,  – מהם  ובינוניים  גדולים  יונקים  18 מיני  ובחבל תענך  זואולוגית, מתועדים בגלבוע  מבחינה 
מכרסמים ויונקים קטנים אחרים, 2 מיני עטלפי חרקים – שניהם בסכנת הכחדה, ומין פולש אחד )נוטרייה(; יותר ממאה מינים 
של עופות – רבים מהם בסכנת הכחדה מקומית או עולמית, ו-37 מיני זוחלים – מהם 7 בסכנת הכחדה, ו-3 מיני דוחיים – 2 

מהם בסכנת הכחדה.

במודל רצף השטחים הפתוחים זוהו שלושה גושים עיקריים של שטחים פתוחים רצופים יחסית, שאינם מופרים על ידי בינוי, 
תשתיות או מתקנים: הגוש הצפוני-מערבי נמצא בחבל תענך, ומורכב ברובו משטחים חקלאיים פתוחים. הוא נקטע ע״י גושי 
ההתיישבות, ומנותק יחסית מהגלבוע עצמו; הגוש הגדול והרציף ביותר נמשך מהיישוב נורית, לאורך שמורות ויערות הגלבוע, 
עד למחצבת רוויה, שיוצרת קיטוע גדול בשטח, ומותירה צוואר בקבוק צר למעבר בע״ח בין המחצבה לקיבוץ מירב. רצף זה 
נקטע באמצעו רק ע״י כביש 6666 העולה לגלבוע. הגוש הדרומי ביותר נמצא בין מחצבת רוויה לנחל בזק, שמדרום לו עוברת 

גדר ההפרדה בין ישראל לרשות הפלסטינית. גוש זה נקטע באמצעו ע״י כביש 667, שעולה לגלבוע מכביש הבקעה.

בבחינת הקישוריות בין הגלבוע לשטחים הסמוכים, ניכר כי הקיטוע המשמעותי ביותר הוא גדר ההפרדה, היוצרת חייץ לכל 
אורך הגלבוע – מדרום וממערב. מזרחה, מהווה האזור שבין שדי תרומות לנחל בזק – מסדרון אקולוגי חשוב, שנקטע רק ע״י 
נורית לחפציבה.  בין היישוב  )כביש הבקעה(. לכיוון צפון, המסדרון הרחב ביותר נמצא למרגלות מתלולי הגלבוע,  כביש 90 
בהמשך, נקטע מסדרון זה ע״י נחל חרוד )הקוטע את הרצף היבשתי עבור מינים שוכני קרקע(, כביש 71, ותוואי רכבת העמק 
שהולך ונסלל בימים אלו. מסדרון צר ביותר נמצא גם בין מסילות לניר דוד, באזור שהוצע לשמש כמסדרון אקולוגי בין הגלבוע 
לרמת צבאים. גם כאן, מייצרת מחצבת בית-אלפא קיטוע גדול בשטח, וממזערת את האפקטיביות של מסדרון אקולוגי בין 
ניר דוד לבית אלפא. לכיוון מערב, מתקיים מסדרון אקולוגי צר בין הגלבוע לעמק יזרעאל, בין הישובים נורית לגן-נר, ובהמשך, 
מתפצל המסדרון לשלוש שלוחות צרות: הצפונית – לאורך המדרון הצפוני בין קו פרשת המים לעמק חרוד מצפון לקיבוץ 
יזרעאל, כאשר כביש 675 מקטע את הרצף; המרכזית – בין קיבוץ יזרעאל למושבי גוש יעל, כאשר צומת יזרעאל מהווה צוואר 
בקבוק עבור שלוחה זו; והדרומית – בין מושבי גוש יעל לגן-נר, צנדלה ומגן שאול, בהמשך – בין מושבי גוש חבר למושב רם 
און, ולבסוף – בין מושבי גוש אומן לגדר ההפרדה. כביש 65 – בגבול הסקר, מקטע את הרצף הזה לכיוון המשך עמק יזרעאל.
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ישנן כמה אי-התאמות בין ממצאי המודל למפת המסדרונות האקולוגיים של רט״ג: שטחי חבל תענך החקלאיים מצפון ומדרום 
לכביש 675, השטח שבין גן-נר וסנדלה למושבי גוש יעל, השטח שמערבית למסילות, רשפים ושלוחות, וכן השטח שבין נחל 
בזק לשדי תרומות – אינם כלולים במפת רט״ג. לעומת זאת, אזור גדעונה ונורית, ושטחי המחצבות בית אלפא ורוויה כלולים 

במפת המסדרונות האקולוגיים של רט״ג, אך המודל מראה כי אינם אפקטיביים.

ערכיו  מבחינת  הן  הסקר:  לקיום  הרעיון  בבסיס  שעמדה  היסוד  בהנחת  היטב  תומכים  המשולבות  הערכיות  מפות  ממצאי 
האקולוגיים, והן מבחינת ערכיו הנופיים וההיסטוריים, מהווה הגלבוע אזור בעל חשיבות רבה בקנה המידה הארצי. מבחינה 
אקולוגית, בולט פסיפס בתי הגידול השונים – מהאזור הים-תיכוני בצפון-מערב הגלבוע, ועד לאזור הספר היובשני בדרומו, 
כאשר המפנים השונים והערוצים תורמים מימדים נוספים למורכבות. פסיפס זה תומך בעושר גדול של מיני צמחים ובעלי 
חיים – שחלקם נדירים ואף אנדמיים. הגלבוע גם מהווה רצף של שטח פתוח גדול ואיכותי יחסית, התומך במגוון מינים של 
יונקים גדולים, ומסדרון אקולוגי חשוב בין השומרון לגליל התחתון. גם מראה הרכס מרחוק והתצפיות ממנו – הם נוף ייחודי 
בארץ, הכולל את המפגש החד של הגלבוע עם עמק חרוד ועמק בית שאן, את נופי המצוקים והמתלולים המרשימים, ואת 
תצפיות הנוף המרשימות מפסגות הרכס. חבל תענך אמנם נופל בחשיבותו האקולוגית והנופית מרכס הגלבוע – בהיותו רובו 
ככולו חקלאי, אולם חשיבותו בהיותו חלק מרצף שטחים פתוחים המחברים בין רכס הגלבוע לרכסי צפון השומרון, רמות מנשה 

ועמק יזרעאל.

http://www.arcgis.com :לצפייה בשכבות הסקר בממשק אינטרנטי, חפשו "גלבוע" בחלונית החיפוש שבכתובת
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1.1. רקע
לאזור הגלבוע חשיבות רבה בקנה המידה הארצי מבחינה אקולוגית, נופית והיסטורית. מבחינה אקולוגית, נמצא הגלבוע על 
– המתאפיינת  דרום-מזרח בצמחיית ספר  כלפי  טיפוסית שמתחלפת בהדרגה  ים-תיכונית  גרדיינט שבו שילוב של צמחיה 
חיים  בעלי  של  מינים  בגלבוע  למצוא  ניתן  הפאונה,  מבחינת  מדברי.  ואף  ערבתי  ים-תיכוני,  ממוצא  צמחיה  של  בשילוב 
הטיפוסיים לאזורים הים-תיכוניים, יחד עם חדירות צפונה של מינים מדבריים דרך השקע הסורי-אפריקני. דוגמאות למינים 
מדבריים המופיעים בגלבוע הם הנחשים אפעה מגוון ונימון דק, וצמחים מדבריים כמו רותם המדבר ועדעד המדבר, שניתן 
למצוא אותם יחד עם מיני צמחים ערבתיים כמו שלהבית קצרת-שיניים. הגלבוע הוא גם בית גידול ייחודי למיני צמחים נדירים 
דוגמת אירוס הגלבוע, האנדמי לאזור. יחודיות נוספת של אזור זה היא השטח הפתוח הגדול יחסית, התומך במגוון מינים של 
יונקים גדולים, ובכך מהווה הגלבוע מסדרון אקולוגי ארצי חשוב בין השומרון בדרום, לרמת צבאים, רמות יששכר ושאר הגליל 

התחתון המזרחי בצפון.

ייחודי בארץ: המפגש החד של הגלבוע עם עמק חרוד – הוא  נוף   – מהבחינה הנופית, מהווים מראה ההר והתצפיות ממנו 
תמונת נוף מהמובהקות ביותר של ישראל. בגלבוע המזרחי התצפית על נוף המצוקים התלולים מרשימה ביותר, וצוקי מתלול 
נוף מרשימות לכל עבר. מבחינה  ישנן תצפיות  וחורש. מפסגות רכס הגלבוע  נופית של שילוב מצוק  אבינדב מהווים פנינה 
הבנים  נפילת  מתרחשת  שבו  כמקום  הפלישתים,  נגד  במלחמה  ובניו  שאול  נפילת  מסיפור  בעיקר  הגלבוע  זכור  היסטורית, 
והתאבדות שאול, ושם נישאת קינתו של דוד. חלק מפסגות ההר נקראות כיום על שמם של שאול ושלושת בניו שנפלו בקרב 

זה )הר שאול, הר מלכישוע, הר אבינדב וגבעת יהונתן(.

רכס הגלבוע הוא השלוחה הצפונית-מזרחית ביותר של הרי השומרון, במקום החיבור בין עמק הירדן לעמק חרוד ועמק יזרעאל 
)מפה 1(. בגלבוע רצף נדיר בצפון הארץ של שטחים פתוחים נרחבים יחסית, המוגנים בתכניות המתאר הארציות: תמ״א 8 
בניהול רשות הטבע והגנים, ותמ״א 22 בניהול הקרן הקיימת לישראל. כ-27.9 קמ״ר משטח ההר הוכרזו/אושרו כשמורות טבע, 
ומופקדים/מוצעים להכרזה כשמורה – כ-1.5 קמ״ר נוספים. כ-1.1 קמ״ר נוספים מוכרזים כגן לאומי )מעיין חרוד(, ועוד 23.8 
קמ״ר מוגדרים כיערות בתמ״א 22 )מפה 2(. בין השטחים המוגנים – צפיפות דלילה של יישובים בעלי אופי כפרי בעיקר, וכך 
מתאפשר בגלבוע קיומו של עולם חי וצומח עשיר ומגוון. הכיוון הכללי של הרכס הוא צפון-מערב – דרום-מזרח, אורכו כ-18 
ק״מ ורוחבו כ-8 ק״מ. הרכס מורכב משרשרת של 11 פסגות, שביניהן: הר מלכישוע )538 מ׳ מעפה״י( – שהוא הפסגה הגבוהה 
ביותר ברכס, אום ענזה )522 מ׳(, מצפה גלבוע )500 מ׳(, הר ברקן )497 מ׳(, הר יצפור )470 מ׳(, הר לפידים )434 מ׳(, הר אחינעם 
)451 מ׳(, הר אבינדב )440 מ׳( והר שאול )302 מ׳(. ברוב שטחו של הגלבוע האקלים הוא ים-תיכוני, והוא נמצא על גרדיינט 

משקעים חריף, החל מ-500 מ״מ גשם בשנה בחלקו המערבי, ועד ל-300 מ״מ גשם בתחתית המדרון בחלקו המזרחי.

הפעילות הטקטונית לאורך העתק גלבוע-כרמל עיצבה את דמותו של ההר. ההעתק הפועל במגמה צפונית-מערבית נוצר 
כתוצאה מתזוזה צפונית של הבקע הסורי-אפריקני. לכן מתרומם קצהו המזרחי, והוא תלול יותר מאשר קצהו המערבי. במבט 
על ההר מעמק חרוד, שתחתיתו ברום של כ-100 מ׳ מתחת לפני הים, נראה הרכס כמערכת צוקים גדולה ותלולה, בגובה של 

כ-600 מ׳ מעל פני השטח.

מלחמת  ועד  הערבי  המרד  מתקופת  כנופיות  כבסיסי  ששימשו  ערביים,  כפרים  כ-15  בגלבוע  היו  העצמאות  מלחמת  לפני 
העצמאות. במלחמה כבש צה״ל את מחציתו הצפונית של הגלבוע עד שולי הרכס, ובמלחמת ששת הימים נכבש שאר שטח 
הישוב  גלבוע,  ומעלה  מירב  הדתיים  הקיבוצים  שני  יהודיים:  ישובים  ו-4  ערביים  כפרים   12 ההר  על  מצויים  כיום  הגלבוע. 
ישוב חמישי בגלבוע בשם “מיכל״, אולם  וכפר הקהילה השיקומית מלכישוע. בעבר הייתה תכנית להקמת  גן-נר  הקהילתי 
תוכנית זו נגנזה לאחר התנגדות ציבורית רחבה, בשל החשש מהפגיעה הסביבתית שעלולה להיגרם. תחת זאת, מוקם בימים 
אלו הישוב הקהילתי נורית, בשטח שהיה כפר עבודה בשנות ה-50׳ של המאה ה-20. נכללים בתחום הסקר גם הישוב הקהילתי 
גדעונה שנמצא במעלה עמק חרוד למרגלות הגלבוע, וכן קיבוץ יזרעאל, שני הכפרים הערביים סנדלה )או צנדלה( ומוקייבלה, 
ו-11 המושבים בחבל תענך שבעמק יזרעאל: אביטל, פרזון, מיטב, מגן שאול, דבורה, אדירים, ברק, רם-און, ניר יפה, מלאה 

וגדיש, והיישובים הקהילתיים המשרתים את המושבים הללו: יעל, חבר ואומן.
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1.2. מטרת הסקר
במחוז צפון של רשות הטבע וגנים הוקצה תקציב להכנת תיקי ממשק לשמורות הגלבוע. טרם כתיבת תיקי הממשק, עלה 
הצורך בגיבוש תמונת מצב כוללת אודות ערכי הטבע, הנוף והמורשת בגלבוע כולו. הידע הקיים אודות המגוון הביולוגי באזור 
מתבסס בעיקר על סקרים ומחקרים ייעודיים, שהתמקדו ברובם במיני דגל ספציפיים דוגמת סקרי אירוס הגלבוע וספירות 
הצבאים והחוגלות. בשיתוף עם הגופים מנהלי השטח הנוספים בגלבוע – קק״ל והמועצה האזורית הגלבוע, נועד הסקר הנוכחי 
למפות באופן רציף את כלל תצורות הצומח וטיפוסי הצומח הבסיסיים של הגלבוע, דגמי תפוצתם וערכיותם האקולוגית; 
להגדיר את יחידות הנוף וערכיותן הנופית; לאתר ולמפות את אתרי מורשת האדם, מצבם ופוטנציאל השימור והשיקום שלהם 
– לצורך גיבוש תמונת מצב כוללת אודות ערכי הטבע, הנוף והמורשת באזור. הסקר מתייחס לרכס הגלבוע שבתחומי ה-׳קו 
הירוק׳, כמו גם לחבל תענך המשתפל מהגלבוע מערבה, כרצף גיאוגרפי אחד – יערות, שמורות טבע ושטחים שאינם מוגנים, 
יוכלו  כך  בגלבוע.  השטח  מנהלי  הגופים  כל  עבור  הפתוחים  השטחים  של  רב-תכליתיים  ולניהול  לתכנון  מידע  בסיס  ומניח 
התכנון והניהול להתבצע באופן שבו הם יתרמו הן לשמירת איכותם האקולוגית והנופית של השטחים הפתוחים, והן לרווחת 

תושבי האזור והמבקרים מכל קצוות הארץ, שפוקדים את הגלבוע בכל ימות השנה, ובעונת האביב בפרט.

1.3. גבולות הסקר )מפה 1(
• בצפון-מערב: כביש הסרגל.	
• בדרום: הקו הירוק/גדר ההפרדה, נחל בזק.	
• בצפון: גבול מ.א. הגלבוע עם עיריית עפולה לאורך נחל גלבוע, מורדות תל יזרעאל וקו המגע בין הגלבוע לעמק חרוד.	
• במזרח: קו המגע בין הגלבוע לבקעת בית-שאן.	

1.4. שיטת העבודה
שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש״א )דמותה של ארץ(, בהמשך לעבודתו של איתן גדליזון 

)1988( )איור 1(.

1.4.1. שלב א׳: איסוף ואפיון המצאי וחלוקה ליחידות נוף
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו מקורות המידע הבאים: מפות רקע שונות )ליתולוגיה, גיאולוגיה, קרקעות, הידרולוגיה(, 
וארכיאולוגים  העתיקות  רשות  )מנתוני  ארכיאולוגיים  אתרים  מפות  ובצומח,  בחי  תצפיות  של  מידע  מאגרי  אוויר,  תצלומי 
מקומיים(, וכן קובצו וסוכמו מאמרים ומחקרים שונים העוסקים באזור, ונאסף מידע עדכני ורב-חשיבות בשיחות עם תושבים 
מקומיים. במהלך עבודת השדה תועדו ומופו התכסית הפיזית והצומח, כמו גם ערכי הנוף ומורשת האדם בתחומי הסקר. 
שילוב המידע הקיים עם תוצרי עבודת השדה, היווה את הבסיס להכנת התוצרים הבאים: מפת יחידות הנוף, מפת אתרים 
)אתרי מורשת האדם ואתרי נוף(, מפות בוטניות: תצורות צומח, טיפוסי צומח, מינים נדירים ומינים פולשים, ומפות תצפיות 

זואולוגיות )יונקים, עופות, זוחלים, דוחיים ודגים(.

1.4.2. שלב ב׳: הערכה נושאית של הערכיות הנופית, האקולוגית והמרחבית
על בסיס הנתונים שנאספו בוצעה הערכה השוואתית של מצבם, חשיבותם וערכיותם של הנוף, הצומח, החי ורצף השטחים 
הפתוחים. תהליכי ההערכה בתחומים השונים מפורטים בהמשך. תוצרי שלב זה הם: מפת ערכיות נופית, מפת ערכיות בוטנית 
המבוססת על מיפוי הצומח, מפת ערכיות זואולוגית המבוססת על ניתוח נתוני תצפיות בצבאים ממאגרי מידע קיימים, ומפת 

רצף השטחים הפתוחים ו-׳צווארי בקבוק׳ אקולוגיים. 

1.4.3. שלב ג׳: שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים שולבו במפות מסכמות. בשלב זה ניתן דגש לרציפותו של השטח הפתוח ולחשיבות 

תפקודיו. תוצרי שלב זה הם: 

• מפת ערכיות אקולוגית בוטנית-זואולוגית משולבת: מפה המשלבת את ההערכות מסקר הצומח עם הערכה זואולוגית של 	
השטח לבעלי חיים.

• מפת ערכיות משאבי טבע אקולוגית-מרחבית משולבת: מפה המשלבת את ההערכות בתחומי משאבי הטבע מנקודת 	
המבט האקולוגית המקומית של בתי-הגידול )בוטניקה וזואולוגיה(, עם היבטים מרחביים הנובעים מהערכת רצף השטחים 

הפתוחים ו-׳צווארי בקבוק׳ אקולוגיים.
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• מפת ערכיות כוללת של משאבי הטבע, הנוף והמורשת: מפה המשלבת את ההערכות בתחומי משאבי הטבע )אקולוגיה 	
ורצף שטחים פתוחים(, עם דמות הנוף ומורשת האדם.

איור 1: תרשים זרימה של תהליך הסקר.
מסגרת זהובה – שלב א׳: איסוף מידע קיים וסקר שדה; מסגרת תכולה – שלב ב׳: עיבוד הנתונים; מסגרת כתומה – תוצרים ראשוניים )מפות נושאיות(; מסגרת 

ירוקה – תוצרים מעובדים )מפות ערכיות נושאיות(; מסגרת ורודה – שלב ג׳: תוצרים מעובדים סופיים )מפות ערכיות משולבות(.

בעמודים הבאים:
מפה 1: מפת התמצאות – גבולות סקר הגלבוע.

מפה 2: שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות קק"ל באזור הגלבוע
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1.5. גיאוגרפיה

1.5.1. גיאומורפולוגיה
הגלבוע הוא גוש גדול )20×20 ק״מ לערך( במבנה של חצי-כיפה, בין קמר הפריעה בדרום-מזרח לקמר אום-אל-פחם בדרום-
מערב, היוצר במה הררית בגובה של עד 540 מ׳ מעל פני הים, נטויה ומבותרת, שיורדת בתלילות לעמק חרוד )כ- 100 מ׳ מתחת 
לפני הים(. להר צורה קשתית, אשר עוצבה ע״י כוחות קימוט ושבירה. שורת שברים גיאולוגיים ממזרח ומצפון יצרו בגלבוע 
מדרונות תלולים, המהווים ניגוד חריף למדרונות המתונים היורדים לעמק יזרעאל ולעמק ג׳נין במערב ובדרום )בראון ופלכסר, 

1991; חצור, 1991; הדר ועמיתיה, 2004(. 

ניתן לחלק את אזור הגלבוע ל-3 יחידות מורפולוגיות עיקריות: הרי הגלבוע, מדרונות הגלבוע ומרכז הגלבוע. הרי הגלבוע 
הם סדרת הפסגות המסודרות כקשת מצפון-מערב לדרום-מזרח, לאורך קו פרשת המים ברום משתנה: מכתף נ.ט. 350 מ׳ 
מעפה״י בהר גיבורים, עד ל-538 מ׳ מעפה״י בהר מלכישוע. מדרונות הגלבוע הם הרצועה שרוחבה 1-2 ק״מ, המחברת בין 
הרי הגלבוע לעמק חרוד בצפון ולבקעת בית-שאן במזרח. הנחלים המתחתרים במדרונות הללו מאופיינים באפיק צר ותלול. 
במדרונות הללו שכיחות גלישות רבות של גיר מחבורת עבדת, בעובי המגיע לעשרות מטרים ועל פני שטח של מאות מטרים, 
ובמיוחד במדרונות התלולים שבהם המגע בין סלעי הגיר של חבורת עבדת לסלעי הקירטון והחוואר של חבורת הר הצופים 
עובר סמוך למרכז המדרון. מרכז הגלבוע מתנקז כולו לעמק יזרעאל במערב – ומשם דרך הקישון אל הים התיכון, למעט ואדי 
בזק החוצה את קו פרשת המים בדרום הגלבוע,  נחל  ע״י  נשבה  לנחלי מרכז הגלבוע, אך  אל-מבצל שמשתייך מורפולוגית 

ומתנקז אל בקעת בית-שאן )חצור, 1991(.

בטרשים  משולב  נוף  והמזרחי,  המרכזי  בגלבוע  חנה.  דיר  תצורת  של  הדולומיט  סלעי  שיוצרים  מצוקי  נוף  שאול  הר  באזור 
ומצוקים עם נוף מתון יותר ו׳מעוגל׳ שנוצר באזורים שבהם חשוף הקירטון. באזור הר ברקן נוף תלול ומצוקי, ההולך ומתמתן 
כלפי מעלה. הסלעים הרכים גורמים להתמתנות השיפוע, עד כדי יצירת מדרגה רחבה ומעוגלת הקוטעת את המדרון. באזור 
נוף  בנוי מגיר קשה היוצר  גיבורים  גלישות קרקע רבות. הר  לנחל בזק,  – עד  ומזרחית להר מלכישוע  הר לפידים, הר ברקן 

טרשים. בין שכבות הגיר הקשה מפרידות לעיתים שכבות דקות של קירטון רך, היוצרות מדרגות במדרון )סיני, 2000(.

שמחליקים  עבדת  חבורת  מסלעי  ברובן  שמורכבות   ,slumps מטיפוס  גלישות  שכיחות  הגלבוע  של  המזרחיים  במדרונות 
שבד״כ  מדרונות  על  מ׳,   10-1000 בין  משתנה  הגלושים  הגושים  אורך  הורדוס.  ותצורת  הצופים  הר  חבורת  סלעי  גבי  על 
עוצבו ע״י העתקים, ובשיפועים שנעים בין 15-25 מעלות. גלישות אלו נגרמו כתוצאה מהשפעת שלושה גורמים עיקריים: 
נוכחות  הצופים;  הר  מחבורת  חרסיתי  קירטוני  חתך  על  רבודים  עבדת  מחבורת  מסיביים  גירים  שבה   – ליתוסטרטיגרפיה 
מישורי סידוק ושבירה צפופים בסלעים הגולשים בניצב לכיוון המדרון; ושיפועים טופוגרפיים תלולים. הגלישות ממתנות את 

השיפועים התלולים ומטשטשות את התבליט המורפוטקטוני הקדום שתחתיהן )מימרן ועמיתיו, 1989; חצור, 1991(.

1.5.2. גיאולוגיה )מפה 3(
הגלבוע הוא החלק הצפוני של הקער הגדול של השומרון )קער שכם(, ונמצא באזור המפגש בין שלושה מחוזות סטרוקטורליים, 
הגליל  של  הדרומי-מערבי  הקצה  השומרון,  של  הצפוני-מזרחי  הקצה  לפחות:  מ׳  ל-500  מגיעה  המקסימלית  שעוצמתם 
התחתון המזרחי, והשוליים המערביים של בקע ים-המלח )איור 2(. השומרון מאופיין בקמטים נורמליים המשתייכים למבני 
הקשת הסורית, ונחצים ע״י מערכות שברים צפופות שהשתיים העיקריות הן מערכת בקע הירדן בכיוון צפון-דרום, והמערכת 
ים-המלח  ובקע  ומסובבים,  נטויים  ובגושים  בשברים  מאופיין  המזרחי  התחתון  הגליל  הכרמל-גלבוע.  של  הטרנסברסלית 
מאופיין בהעתקים בכיוון צפון-דרום. בשוליים הצפוניים-מזרחיים של הגלבוע נמצאת מערכת העתקים מדורגים נורמליים 
בכיוון מערב-צפון-מערב עד צפון-מערב, והעיקרי מביניהם הוא העתק הגלבוע שזריקתו 750 מ׳. זריקות ההעתקים האחרים 
אינן עולות על 100 מ׳. התרוממותו העיקרית של הגלבוע התרחשה אחרי התפרצות בזלת הכיסוי, לאורך העתק הגלבוע בצפון, 

ולאורך העתקי השוליים של בקע ים-המלח במזרח )בראון ופלכסר, 1991; חצור, 1991; חצור ועמיתיו, 1994(.

התזוזות הללו יצרו שני בלוקים נטויים נפרדים: בלוק הגלבוע המרכזי, ובלוק יזרעאל. מהקנומן ועד האיאוקן, היה הגלבוע שקוע 
מתחת לפני הים, והיווה חלק ממפתן היבשת. בתקופה זו התרחשה בו שקיעה ימית רצופה ושקטה. בין הסנון לאיאוקן, הורגשו 
בגלבוע תנועות טקטוניות ברורות. מסוף האיאוקן ועד הניאוגן, התרחשה בגלבוע פעילות טקטונית חזקה של קימוט בכיוון 
כללי דרום-מערב – צפון-מזרח, ולאחר מכן שבירה בשני כיוונים ניצבים זה לזה: צפון-דרום ומזרח-מערב. תקופה זו לוותה גם 
בפעילות מגמטית חזקה, שאופיינה בחדירות והשתפכויות בזלתיות על פני השטח. בחלק מתקופת הניאוגן מכוסה הגלבוע 
שוב ע״י הים, ויוצר תבליט מגוון במקומות מסויימים, הכולל חול ממקור יבשתי, סלעי משקע ימיים מובהקים, משקעי מלחה 
כמו גבס וחוואר גבסי במקומות שבהם נסוג הים, וסלעי משקע של מים מתוקים במקומות שם נוצר אגם )אלון ובוכמן, 1981(.
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ההיסטוריה הטקטונית במזרח הגלבוע מורכבת מהצטברות של בזלת תחתונה )באזור מעלה גלבוע(; תחילת פעילות שבר 
מגדע המערבי והעתקת הבזלת התחתונה, יחד עם הצטברות תלכיד אום-סבונה; שבירה נורמלית על גבי שבר מגדע המערבי 
וניתוק תלכיד אום-סבונה מאגן ההשקעה – תהליך שיצר את גרבן מגדע; קילוח בזלת הכיסוי דרך דייקים, זרימת הקילוח 
ולבסוף, שבירה חדשה  וכיסוי העתקי הגרבן; התחדשות הפעילות של שבר מגדע המערבי והעתקת בזלת הכיסוי;  מזרחה 

בכיוון צפון-דרום בשולי הבקע, השוברת גם את בזלת הכיסוי )חצור ועמיתיו, 1994(.

בצפון הגלבוע, ההיסטוריה הטקטונית מורכבת מהרבדת תצורת הורדוס וקילוחי בזלת תחתונה באגן ניאוגן פנימי; מחדירה מגמטית 
בעומק של כ-1000 מ׳ מתחת לפני הים והתפתחות התמרה )מטמורפיזם( של מגע מדרגה נמוכה )בלחץ וטמפ׳ נמוכים יחסית( 
– בסלעי דולומיט סחנין; ומפעילות נורמלית על שבר הגלבוע, החותכת גם שדות וולקניים של הבזלת התיכונה ומעתיקה את 
בזלת הכיסוי. מכאן, שפעילות שבר הגלבוע החלה אחרי הצטברות בזלת הכיסוי, וייתכן שנמשכת גם כיום )חצור ועמיתיו, 1994(.

איור 2: מפת קווי מתאר סטרוקטורליים באזור הגלבוע )מתוך: חצור ומימרן, 2006(.

בעמודים הבאים:
מפה 3: גיאולוגיה של אזור הגלבוע.
מפה 4: ליתולוגיה של אזור הגלבוע.
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1.5.3. מסלע וסטרטיגרפיה )מפה 4(
וקער  כביר  להר  ועד  בצפון-מערב  והקמרים הנמשך מהכרמל  הוא חלק מקער שכם המהווה חלק מרצף הקערים  הגלבוע 
הסרטבה. בקער שכם בכלל ובאזור הגלבוע בפרט, חשופים בעיקר סלעי משקע )גיר וקירטון( מגיל הקנומן העליון ועד האיאוקן 
הגלבוע  את  שהרימו  השברים   .)4 )מפה  הגלבוע  בשטח  מחשופים  בכעשרה  שמופיעים  וולקניים  סלעים  מעט  עם  התיכון, 
ממזרח ומצפון גרמו להתעקלות קו הרכס, וליצירת קשת שקצה אחד שלה בהר גיבורים ושלוחת יזרעאל במערב, ומשנהו 
בדרום-מזרח, בגבול נחל בזק. העתקה זו גרמה גם ליצירת המתלולים החריפים המאפיינים את הצד החיצוני )הצפון-מזרחי( 
של הקשת, לעומת המדרונות המתונים של פנים הקשת. בשיפוליו הצפוניים של הגלבוע עובר קו שבר גיאולוגי המפריד אותו 
מעמק חרוד. בקו השבר הזה נובעים כמה מעיינות שמקור מימיהם באקוות )=אקוויפר( ההר: מעיין חרוד בצפון, והמעיינות עין 
עמל )“הסחנה״(, עין חומה, עין שוקק ועין מודע – במזרח )אלון ובוכמן, 1981; סיני, 2000(. נביעתם הדלה של עין חיים ועין ריחן 
פסקה בשנים האחרונות, וכיום הם עומדים חרבים )סקוטלסקי ופרלמוטר, 2012; רשות המים, הפורום למידע גיאוגרפי, 2012(.

עובי העמודה  וים-המלח.  טבריה  עבדת,  הצופים,  הר  יהודה,  לחבורות:  הגלבוע משתייכות  בשולי  הנחשפות  יחידות הסלע 
הקנומן  מגיל  גביש  דק  דולומיט  בסלעי  מתחיל  החשוף  הסטרטיגרפי  החתך  מ׳.  לכ-1200  מגיע  החשופה  הסטרטיגרפית 
התחתון )תצורת דיר חנה(, שנרבדו בים רדוד בעל קרקעית שקטה, עם קשר מוגבל אל הים הפתוח ודרגת מליחות גבוהה של 
מי הים. הקשר אל הים הפתוח השתפר בהדרגה במהלך הקנומן העליון )תצורת סחנין(, אז יורדת מליחות מי הים ומתקבל 
סדימנט עשיר בפאונה ובסימני נבירות, של דולומיט גס גביש. במהלך הטורון נמצא אזור הגלבוע בקשר חופשי עם הים הפתוח, 
והסדימנט נרבד בים בעל מליחות נורמלית וקרקעיות שקטה )תצורת בענה(. שלוש תצורות אלו מרכיבות את חבורת יהודה 
שעובייה הכולל כ-350 מ׳. בתחילת הסנון נחשף צפון הגלבוע, וחלקים מגג החתך הטורוני מוסרים ממנו בארוזיה, בעוד שדרום 
הגלבוע נותר ככל הנראה מתחת לפני הים. אלו מרמזים על פאזת קימוט ראשונה בין הטורון העליון לסנטון התחתון. התבליט 
שנוצר התמלא בסדימנטים של ים פתוח ועמוק במהלך הסנטון התיכון )בסיס תצורת מנוחה(. גג תצורת מנוחה )פציאס של 
קירטון עשיר בפאונה פלנקטונית( נוצר מהשתפלות קבועה של קרקעית האגן במהלך הסנטון העליון-קמפן תחתון, ומתחלף 
רדוד מאד. שינויי  בים  ופוספט מדולדלים בפאונה פלנקטונית( המאופיינת בהרבדה  צור  )אסוציאציה של  בתצורת מישאש 
עובי קיצוניים בין צפון הגלבוע )30 מ׳( לדרומו )120 מ׳( – נמצאו בתצורת ע׳רב )גיל מסטריכט(, המעידים על קצבי השתפלות 
שונים, אולי בעקבות התחדשות הקימוט. במהלך האיאוקן התחתון נחשף מזרח הגלבוע, והוסרו מגג החתך חלקים מהטרציר 
התחתון, שם נרבד בסיס חבורת עבדת )תצורת מרוז, המורכבת מסלעי גיר עשירים בנומוליטים, אצות גירניות ואופקים של 
צור(. בתקופה זו, רדוד יותר דרום-מזרח הגלבוע וקרקעיתו בתחום הפוטי, בעוד שצפון-מערב הגלבוע עמוק יותר. באיאוקן 
התיכון התרחשה הצפה קלה נוספת, שהתבטאה בריבוד גיר ביומיקריטי עם מעט פאונה פלנקטונית ללא נומוליטים ואצות 
)תצורת שיש יזרעאל(. לקראת סוף האיאוקן התיכון, נסיגה קלה של הים מתבטאת בריבוד גיר ביוספאריטי העשיר בנומוליטים, 
נוספת לקראת סוף  בגג חבורת עבדת מרמזים על הצפה  נוספת. אופקי קירטון  בנתונית מגוונת  ופאונה  אצות, קיפודי-ים 
וולקאניים. קילוחי הבזלת  ואגמיים וסלעים  בין האיאוקן למיוקן מצטברים סדימנטים יבשתיים קלסטיים  האיאוקן התיכון. 
התחתונה שכיסו חלקים נרחבים של הגלבוע, מתחילים את הניאוגן )בראון ופלכסר, 1991; חצור, 1991; חצור ועמיתיו, 1994(. 
להלן פירוט הסטרטיגרפיה של הגלבוע )איור 3( )מימרן ועמיתיו, 1989; חצור, 1991; חצור ועמיתיו, 1994; זילברמן ורוזנבאום, 

2006; חצור ומימרן, 2006(:

1. חבורת יהודה:

ועד הר ברקן  נחשפת בבסיס המורדות הצפוניים של הרי הגלבוע, מהר שאול בצפון-מערב  )קנומן תחתון(:  תצורת דיר חנה 
בדרום-מזרח. עוביה עד כ-140 מ׳, והיא מורכבת מדולומיט דק גביש עד דק מאד בגוונים משתנים של אפור, חום וצהוב. סלעי 
התצורה יוצרים מצוקים בגובה של 10-20 מ׳, המכוסים פטינה חומה ואפורה, ומאופיינים בריבוי חללים, מערות וצנירים קרסטיים.

ברקן  הר  ועד  בצפון-מערב  הגלבוע, מהר שאול  הרי  הצפוניים של  במורדות  כרצועה  נחשפת  עליון(:  )קנומן  סחנין  תצורת 
בדרום-מזרח. עובייה כ-150 מ׳, והיא מורכבת מדולומיט דק גביש, אפור וקשה מאד. סלעי התצורה פחות מצוקיים מאלו של 
תצורת דיר חנה, ומגיעים לגובה של 7-10 מ׳ בלבד. אופייניים יותר לתצורה זו דרגשי סלע בגובה של 1-5 מ׳. התצורה מאופיינת 

בנקבוביות שנוצרה בשל המסת מאובנים.

תצורת בענה )טורון-סנטון תחתון(: נחשפת כרצועה דקה במורדות הצפוניים של הרי הגלבוע, מהר שאול בצפון-מערב ועד 
הר ברקן בדרום-מזרח, ובמורדות המערביים של קמר הפריעה לאורך נחל בזק. עובייה משתנה מ-22 מ׳ בלבד בצפון )הר ברקן( 
ועד 74 מ׳ בדרום )נחל בזק(, והיא מורכבת מחילופי גיר וקירטון היוצרים נוף של מצלעות במורדות הקמר התלולים. סלעי 
התצורה משוכבים היטב ויוצרים נוף של במות הר מעוגלות, בניגוד לשכבות המצוקיות התחתונות יותר של תצורות סחנין ודיר 
חנה. לתצורה זו שני מופעים )=פציאס(: גירי בעיקרו עם שכבות קירטון – בדרום; ודולומיט עם גיר בבסיס ומעברים לטרליים 

מדולומיט לגיר – בצפון.
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2. חבורת הר הצופים:

בצפון הגלבוע, נחשפת לאורך קו המצוק שיוצרים סלעי חבורת יהודה, מהר שאול עד להר ברקן, ובדרום הגלבוע – נחשפת 
בשוליים המערביים של קמר הפריעה לאורך נחל בזק. בבסיס מורדות הגלבוע המזרחיים, נחשפת בין נחל אבינדב בצפון לנחל 
מלכישוע בדרום. סלעי חבורה זו יוצרים נוף של מדרונות עגלגלים בשיפוע מתון של בין 10-25 מעלות, לרוב בחלק העליון של 
החתך. עובי החבורה משתנה מכ-100 מ׳ במרכז הגלבוע, ועד 300-400 מ׳ כלפי גוש תענך בשוליים. הליתולוגיה מיטשטשת 
בשל כיסוי עבה של נארי – בעיקר בצפון, כיסוי בקרקע חומה-אפורה, גלישות סלעי גיר איאוקני – בעיקר במורדות הצפוניים 

ובמורדות הדרומיים-מזרחיים, וכן ע״י היערות הנטועים.

תצורות מנוחה ומישאש )סנטון תיכון-מסטריכט תחתון(: מורכבות מקירטון לבן מסיבי, המכיל עורקי קלציט עבים ועשיר 
בכתמי לימוניט, בעובי כולל של 200 מ׳ בדרום )נחל בזק( עד 158 מ׳ בצפון )הר ברקן(. בבסיס תצורת מנוחה – שברי מגה פאונה, 
קשקשים וגרגרי פוספט. בצפון הגלבוע בנוי בסיס תצורת מנוחה מגיר קירטוני קשה, אדמדם ועשיר בקשקשים, בעובי של -10
20 מ׳. הקירטון בבסיס התצורה גירני יותר ועשיר יותר בפוספט, ובגג תצורת מישאש – מופיע צור. בדרום הגלבוע עובי הצור 
כ-6 מ׳, מתחתיו שכבות צור דקות המתחלפות עם קירטון קשה, ומעליו – גיר ביטומני. בצפון הגלבוע מגיע עובי הצור ל-30 

ס״מ בלבד, שהולך ומידקק מערבה עד שמופיע כחצץ דק המלוכד עם נארי.

תצורות ע׳רב וטקיה )מסטריכט-פליאוקן(: תצורות אלו אינן חשופות בפני השטח למעט מחצבות ושולי דרכים, בשל היותן 
מכוסות בקרקע או בגלישות סלעי חבורת עבדת. עוביין הכולל משתנה מאד, החל מ-38 מ׳ בצפון )הר ברקן( ועד 170 מ׳ בדרום 
)נחל בזק(. תצורת ע׳רב מורכבת מחוואר לבן-צהבהב, ותצורת טקיה – מחוואר וחרסית אפורים. שתי התצורות יוצרות נוף של 

מדרונות מעוגלים בשיפוע של כ-20 מעלות.

3. חבורת עבדת:

חבורה זו נחשפת בצורה הטובה ביותר לאורך גדתו הצפונית-מערבית של נחל בזק. עוביה הכולל 450 מ׳, והיא מאופיינת בשינויים 
פציאליים רבים בחתך מדרום-מזרח לצפון-מערב, ממופע )=פציאס( המייצג סביבה רדודה יותר בדרום-מזרח, למופע המייצג 
הולכת  לצפון-מערב  שמתקדמים  שככל  בעוד  ברורות,  תצורות  שלוש  ניכרות  בזק  בנחל  בצפון-מערב.  יותר  עמוקה  סביבה 
החלוקה ומיטשטשת עד לקבלת חתך אחיד לגמרי. לפיכך, בגלבוע המזרחי )מנחל בזק ועד מעלה גלבוע( מזוהות שלוש תצורות: 
בבסיס תצורת מרוז )e-1(, במרכז – תצורת יזרעאל )e-2(, ולמעלה – תצורת בר-כוכבא )e-3(; בדרום-מערב הגלבוע )באזור 
הכפר תילפית( מתלכדות שתי התצורות העליונות; ובצפון-מערב הגלבוע )באזור הר גיבורים( – מתלכדות כל שלוש התצורות.

נחשפת בבסיס החתך האיאוקני לאורך כל המדרונות המזרחיים  תצורת מרוז )סוף איאוקן תחתון-תחילת איאוקן תיכון(: 
של הגלבוע )מנחל בזק בדרום ועד מעלה גלבוע בצפון(; בצפון הגלבוע – ברצועה צרה מהר ברקן בדרום-מזרח להר גיבורים 
בצפון-מערב; ובדרום-מערב הגלבוע באזור הכפר תילפית. עובי התצורה כ-180 מ׳. היא יוצרת הופעה דרגשית עם מצוקים 
צור, בשלושה מופעים  ומורכבת מגיר מצורר בחלקו המתחלף בקירטון עם עדשות  בגג התצורה,  מ׳  בגובה 10-20  תלולים 
)=פציאס( שונים המייצגים שלוש סביבות השקעה שונות: מסביבה פוריה מאד ועשירה בפאונה בנתונית מגוונת באזור נחל 
בזק, דרך אזור הר ברקן העמוק יותר שבו התחלפה הפאונה הבנתונית בפאונה פלנקטונית, ועד אזור הר גיבורים שהיה בעומק 

הגדול ביותר מתחת לפני הים, ובו שוקעה פאונה מועטה – פלנקטונית בעיקרה.

תצורת יזרעאל )איאוקן תיכון(: נחשפת לאורך כל המדרונות המזרחיים והצפוניים של הגלבוע. התצורה משוכבת היטב, ויוצרת 
נוף של מדרון מתון, עם דרגשים בעובי של 10-20 ס״מ שביניהם אופקי חרסית דקים. עוביה בין 167 מ׳ באזור נחל בזק, ל-50 

מ׳ בצפון הגלבוע )הר ברקן(. תצורה זו מורכבת מגיר ליתוגרפי לבן בשיכוב דק, המתחלף באופקים דקים של צור.

תצורת בר-כוכבא )איאוקן תיכון(: נחשפת לכל אורך הגלבוע המזרחי, במרכז הגלבוע ובצפונו. בבסיס התצורה מצוק מסיבי 
בגובה משתנה – ממטרים בודדים בנחל בזק, ועד עשרות מטרים במתלול אבינדב מעל נחל אבינדב. העובי המירבי החשוף 
ניאוגניות- ובזלות  קלסטיים  סדימנטים  ע״י  בגגה  ונגדעת  יזרעאל,  תצורת  על  מונחת  היא  מ׳.  לכ-100  מגיע  התצורה  של 
קוורטרנריות. בבסיס התצורה הגיר גבישי, לבן ברובו ואדמדם במקומות רבים, ועשיר בנומוליטים ואצות שלעיתים מצוררים. 

כלפי מעלה – השיכוב טוב יותר ועולה תכולת הקירטון.

4. חבורת טבריה:

בחבורה זו, שעוביה הכולל עד 500 מ׳, נכלל המסלע הניאוגני-קוורטרני שבשולי הגלבוע, המאופיין באופי מסלע שונה מזה 
יותר: בעוד שבקרטיקון העליון ובמרבית הפליאוגן נמצא אזור הגלבוע על מפתן היבשת והצטברו בו  שבשכבות הקדומות 
ותחילת הניאוגן מתפתחת באזור מערכת של אגנים פנים-יבשתיים, שבהם גם  ימיים, לקראת סוף הפליאוגן  סלעי משקע 
מצטברים רצפים עבים של סלעים וולקאניים וקלסטיים. היחידות הקלסטיות נחשפות בשולי הגלבוע בקו המגע בין מדרונות 
וכולל  נפוץ בכל הגלבוע,  בין הגלבוע הצפוני לעמק חרוד. המסלע המגמטי  ובקו המגע  הגלבוע המזרחי לבקעת בית-שאן, 

קילוחי בזלת, סלעי מחדר ושכבות פירוקלסטים.
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תצורת הורדוס )מיוקן תחתון(: נחשפת בשולי הגלבוע בקו המגע בין מצוקי הגלבוע המזרחי לבקעת בית-שאן, ובקו המגע 
בין מצוק הגלבוע הצפוני לעמק חרוד. תצורה זו מועתקת כנגד גוש הגלבוע מכל עבריו: מדרום-מזרח באזור נחל בזק, ממזרח 
בגרבן מגדע, ובצפון לאורך העתק הגלבוע, ומורכבת מסלעים קלאסטיים דקים, עם מעט שכבות ביניים של תלכידים וסלעים 
קרבונטיים. העובי המירבי של התצורה הוא כ-180 מ׳, והיא מתחלקת לשתי יחידות: תלכיד תחתון הבנוי מחלוקים מקומיים 
מגיל קרטיקון תחתון ועד איאוקן תיכון )חבורות יהודה, הר הצופים ועבדת(. עובי היחידה עד 20 מ׳; ופרט אגמי הבנוי מחילופי 
שכבות דקות של קלציסילטיט אדום, חול דולומיטי קוורציטי, דולומיט לבן וצהבהב, קירטון חרסיתי ועדשות גבס. עובי היחידה 
משתנה בין 30-160 מ׳. גיל בסיס התצורה – עתיק מ-15 מיליון שנה. הבזלות הנחשפות בתצורה זו משתייכות לבזלת התחתונה.

נחשפת במקומות רבים: בצפון הגלבוע נחשפת סמוך להעתק הגלבוע  תצורת הבזלת התחתונה )10.2-17.5 מיליון שנה(: 
מצידו הירוד, ומתחת לקיבוץ יזרעאל בצידו המורם. מדרום ליישוב נורית, נחשפת הבזלת בין העתק הגלבוע להעתק צנדלה. 
במזרח נחשפת הבזלת על מדרונות הגלבוע מדרום לנחל צביה. במרומי הגלבוע בונה הבזלת את מצוק הגלבוע המזרחי מדרום 
למעלה גלבוע וממערב להר מלכישוע. סדימנטים קלסטיים צעירים מהבזלת התחתונה שנחשפים במדרונות הגלבוע המזרחי 
וגדעונה.  זו בנפיצות גבוהה, ומחדרים מגמטיים של הבזלת התחתונה נחשפים גם במחצבות חפציבה  מכילים חלוקי בזלת 
הבזלת במרכז הגלבוע גדועה ע״י משטח אירוזיבי ברום 420±20 מ׳ מעפה״י, ועליו מונחים חלוקים. הבזלת מועתקת על ידי 

העתק הגלבוע הראשי והעתקים נוספים במזרח הגלבוע. מקורות הבזלת – דייקים וצינורות הזנה.

5. חבורת ים-המלח:

כוללת את התצורות הבאות: תלכיד )=קונגלומרט( אום-סבונה, תצורת בירה ובזלת תיכונה, תצורת גשר ובזלת הכיסוי, תלכיד 
ואדי מליח, ותצורות סמרה והלשון. תצורות גשר, סמרה והלשון אינן נחשפות באזור הגלבוע, ולכן לא יפורטו.

ומורכבת  יותר,  או על סלעים עתיקים  מונחת על תצורת הורדוס  )מיוקן תיכון(:  )=קונגלומרט( אום-סבונה  תצורת תלכיד 
לעיתים  ומכילים  בוץ,  בזק התלכידים תמוכי  נחל  באזור  בזלת תחתונה.  ומעט חלוקי  גיר של חבורת עבדת  בעיקר מחלוקי 

עדשות סילט אדמדם. עובייה במזרח הגלבוע 60-70 מ׳.

תצורת בירה )מיוקן עליון-פליוקן תחתון(: נחשפת למרגלות הגלבוע המזרחי בלבד – מצפון ומדרום לנחל אבינדב, ובפתח הנחל 
סמוך למושב רוויה. התצורה מונחת על סדרת פירוקלסטים מתצורת הבזלת התיכונה, ועל גיר מגיל האיאוקן התיכון. עוביה 
המירבי כ-190 מ׳, והיא מורכבת ממשקעים אגמיים – גיריים, סילטים וחרסיות, עם מעט שכבות תלכיד וגיר. בחלק העליון של 
התצורה – שני זרמי בזלת מתצורת הבזלת התיכונה בעובי 5-7 מ׳. גג התצורה מכוסה בקילוח בזלת הכיסוי ובתלכיד ואדי מליח.

תצורת הבזלת התיכונה )5.9-6.3 מיליון שנה(: נחשפת כשדה בזלת בשטח של כ-5 קמ״ר בין הכפרים פקועה, ג׳לבון ובית קד, 
וכן כסידרת פירוקלסטים משוכבים למרגלות הגלבוע המזרחיים – בסמוך למושב רוויה. באזור ג׳לבון ממלאת הבזלת תבליט 

קדום מגיל האיאוקן התיכון. העובי המירבי של שכבה זו הוא כ-100 מ׳.

תצורת בזלת הכיסוי )4.7-5.3 מיליון שנה(: נחשפת בשולי הגלבוע בלבד: במזרח לאורך נחל אבינדב, ובצפון-מערב משני צידי 
העתק הגלבוע באזור קיבוץ יזרעאל. במזרח מונחת בזלת הכיסוי על מספר מדרגות מורפולוגיות שנוצרו כתוצאה מהעתקה 
נורמלית בכיוון צפון-דרום אחרי התגבשות התצורה. עובי בזלת הכיסוי הולך ומתעבה ממערב למזרח, ומגיע לכ-100 מ׳ בתחתית 
המדרגה המורפולוגית הנמוכה ביותר. התצורה מכסה בגלבוע על תצורות בירה, הורדוס, גירים מחבורת עבדת ובזלת תיכונה.

דרום  של  הרחב  המישורי  המפלס  את  בונה  התצורה  תחתון-תיכון(:  )פלייסטוקן  מליח  ואדי  )=קונגלומרט(  תלכיד  תצורת 
בקעת בית-שאן, מונחת לאורך אפיק נחל בזק על חווארי תצורת בירה, ועוביה כ-40 מ׳. באזור הגלבוע, נחשפת התצורה לאורך 
מדרונות הגלבוע המזרחי )רום 0±20 מ׳ מפני הים( ועד לשפת בקע הירדן )רום 180- מ׳ מתחת לפני הים(, רק לאורך ערוצי 
נחלים. התלכיד יוצר טרסה בעלת שיפוע מתון של כ-2.5 מעלות לכיוון צפון-מערב, ומורכב מחלוקים קלסטיים גסים שמקורם 
ביחידות הסלע החשופות לאורך המורדות המזרחיים של הגלבוע: דולומיט, גיר, צור, בזלת, אבני חול, חוואר וקרקע מאובנת. 

הטרסה מכוסה ברובה בקרקעות חומות המנוצלות לחקלאות.



34

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

איור 3: חתך סטרטיגרפי של הליתולוגיה באזור הגלבוע )מתוך: חצור, 2000(. חלוקת התצורות בחבורת טבריה ובחבורת ים-המלח עודכנה מאוחר יותר, ואינה 
מעודכנת בחתך המופיע כאן )חצור ומימרן, 2006(.

6. מחדרים מגמטיים:

תיכונה  בזלת  בממוצע(;  שנה  מיליון   15( ותיכון  תחתון  מיוקן   – תחתונה  בזלת  וולקאניות:  פאזות  שלוש  מובחנות  בגלבוע 
שישה  מופו  הגלבוע  במדרונות  שנה(.  מיליון   5( הפליאוקן  בראשית  הכיסוי  ובזלת  שנה(,  מיליון   6( מיוקן-פליאוקן  במעבר 
דייקים בלבד )איור 4(, אך סביר להניח שכיסוי הקרקע והצומח מסתירים דייקים נוספים שאין אפשרות לאתרם. ההעתקה 
בגלבוע החלה לפני הבזלת התחתונה, ונמשכה במספר פאזות עד אחרי פרוץ בזלת הכיסוי. בשולי הגלבוע נמצאו דייקים של 
הבזלת התחתונה )במעלה גלבוע: 17.4±0.5 מיליון שנה; במחצבת חפציבה: 10.3±3.1 מיליון שנה(, החדורים בגירים של חבורת 
עבדת. דייקים אלו נוצרו באמצעות מנגנון התפרצות דרך סדקים )fissure eruption(. דייקים של בזלת הכיסוי )4.6±0.1 מיליון 

שנה( ניתן למצוא במעלה נחל אבינדב לדוגמא )מימרן ועמיתיו, 1989; בראון ופלכסר, 1991; שליב, 1995(.
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איור 4: מפת תפוצת הבזלות הניאוגניות באזור הגלבוע, על רקע מפה גיאולוגית )מתוך: שליב, 1995(.

בעמוד הבא:
מפה 5: הקרקעות של אזור הגלבוע.
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1.5.4. קרקע
בגלבוע קרקעות מסוג טרה-רוסה, רנדזינה בהירה, רנדזינה חומה, גרומוסול וקרקע חומה )מפה 5(. טרה-רוסה היא קבוצת 
קרקעות חרסיתיות חומות-אדומות העשירות בתחמוצות ברזל ומתהוות מבלייה של סלעי גיר ודולומיט קשים. מציין אותן 
מעבר ברור וחד בין קרקע לסלע, בלא דרגות ביניים. קרקעות אלו נטולות גיר בדרך-כלל, ועשירות בתרכובות המכילות חנקות. 
רנדזינה היא קבוצת קרקעות הנוצרות על סלעי גיר רכים, קירטון וחוואר, ומכילות כמות רבה של גיר חופשי בקרקע. מאפיין 
אותן מעבר הדרגתי מקרקע לסלע רך, וצבען אפור-בהיר עד אפור-כהה, בהתאם לכמות החומר האורגאני ודרגת השטיפה של 
הקרקע. גרומוסול היא קבוצת אדמות כבדות, הנוצרות באפיקי נחלים, בפשטי ההצפה שלהם ובעמקים. בסיס הקרקע הוא 
חרסית המוסעת למקום שקיעתה ע״י הרוח או בתהליכי בליה, ועליה נוספים חומרים מהקרקעות המקומיות. כמות החומר 

האורגאני בהן בינונית, וכמות הגיר משתנה )דן, 1984(.

גיר  על  חומה-אדומה  רוסה  טרה  קרקעות  התפתחו  בדרום-מזרח,  אבנר  הר  ועד  במערב  גיבורים  מהר  ההרים,  ראשי  על 
קשה איאוקני. הקרקע חסרת גיר, רדודה במעלה ההר והולכת ומתעמקת עם הירידה במדרון. בשני-שליש המדרון, מתגלה 
קירטון סנוני, ובמדרון התלול שאינו מכוסה בנארי מתפתחת רנדזינה אפורה. ככל שהמדרון מתמתן, עוברת הקרקע בהדרגה 
לרנדזינה חומה-אפורה ולרנדזינה חומה קירטונית עמוקה. על המצוק התחתון של הגלבוע הצפוני, הבנוי מסלעי גיר ודולומיט, 

מתפתחות לרוב קרקעות טרה רוסה חומה-אדומה, לרוב עמוקה יחסית, ומופיעה בעיקר בסדקים )אלון ובוכמן, 1981(. 

1.6. אקלים
1.6.1. משטר טמפרטורות

 ,7ºC סביב  נעה  )ינואר(  הקר  בחודש  גלבוע  במעלה  המטאורולוגית  המדידה  בתחנת  המינימלית  הממוצעת  הטמפרטורה 
 ,20ºC 14. בחודשים החמים )יולי-אוגוסט( נעה הטמפרטורה הממוצעת המינימלית סביבºC והמקסימלית הממוצעת, סביב
וטמפרטורת   ,41.6ºC ל-  הגיעה   20.8.2010 בתאריך  בתחנה  שנרשמה  המקסימום  טמפרטורת   .32ºC סביב   – והמקסימלית 
)נתוני התחנה המטאורולוגית במעלה גלבוע -1974 0.4ºC מתחת לאפס  המינימום שנרשמה בתאריך 14.1.2008 הגיעה ל- 

2012, מאגר נתוני השירות המטאורולוגי1(.

1.6.2. רוחות
הרוחות הנפוצות בגלבוע הן רוחות מערביות, המנשבות בעיקר משעות הצהריים ועד חצות הלילה. מהירות הרוח המערבית 

הממוצעת )±סטיית תקן( היא 5±3 מ׳/שניה )נתוני התחנה במעלה גלבוע 1974-2012, מאגר נתוני השירות המטאורולוגי(.

1.7. הידרולוגיה )מפה 6(
בגלבוע שוררים תנאי יובש יחסי, הנובע לא רק מכמות המשקעים, אלא גם מהמסלע והקרקע. סלעי הגיר הקשה מאופיינים 
בסדקים רחבים ובחלחול מהיר של המים, וגם לקרקעות הנוצרות על הגיר – קיבולת מים נמוכה ביותר. בשל כך, מקורות המים 
ברום ההר מעטים, ומעיינות כמעט שאינם קיימים. לכן, בשל משטר המים הגרוע על גבי המסלע הגירי הקשה, בניגוד לחורש 
הטבעי הסבוך שהתפתח בכרמל, בגליל ובהרי יהודה – בגלבוע כמעט שלא ניתן למצוא תצורת צומח דומה )הדר ועמיתיה, 2004(. 

1.7.1. אגני ניקוז ונחלים
הירדן.  לנהר  מזרחה  מתנקזים  הגלבוע  ובצפון  במזרח  התלולים  המדרונות  הארצי.  המים  פרשת  מקו  חלק  מהווה  הגלבוע 
הנחלים שבצפון: נחל נורית, נחל גפת ונחל יצפור – דרך נחל חרוד; הנחלים שבמזרח: נחל צביה, נחל אבינדב, נחל מלכישוע, 
נחל אבנר ונחל נר – דרך נחל בזק; הערוצים שמנקזים את המדרונות המתונים של הגלבוע ורכס אמיר בשומרון במערב: נחל 
גלבוע, ואדי אל-כסלן, נחל זבדון, נחל תענך, נחל רימונים ונחל עוז – מתנקזים לים התיכון דרך אגן הניקוז של נחל קישון )הדר 

ועמיתיה, 2004(. 

1.7.2. אקוות
כל אזור הגלבוע נמצא בתחום אקוות אגן ההר המזרחי.

1. עד שנת 1983, פעלה תחנה מטאורולוגית גם בחפציבה, אולם נתוניה משקפים יותר את הנתונים המטאורולוגיים בעמק חרוד מאשר בגלבוע, ולכן אינם 
מפורטים כאן.
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1.7.3. משקעים
כמות המשקעים השנתית הממוצעת שנמדדה בתחנה המטאורולוגית במעלה גלבוע )בין השנים 1974-2013( היא 115±408 
מ״מ גשם בשנה )ממוצע±סטיית תקן(. כמות המשקעים השנתית הגבוהה ביותר נמדדה בשנת הגשמים 1991/2, אז נמדדו 
בתחנה 754 מ״מ גשם, וכמות המשקעים הנמוכה ביותר נמדדה בשנת הגשמים 1998/9, אז נמדדו בתחנה 213 מ״מ גשם בלבד 

)איור 5( )מאגר נתוני השירות המטאורולוגי(.

מבחינה אקלימית, ניתן לחלק את הגלבוע לשני אזורים )הדר ועמיתיה, 2004(:

האזור הים-תיכוני: כולל את רוב שטחו של הגלבוע – בצפון ובמערב – בין בקעת ג׳נין לעמק חרוד. כמות המשקעים השנתית . 1
באזור זה נעה בין 400-500 מ״מ.

האזור הערבתי הצחיח-למחצה: נמצא ב-״צל הגשם״ במזרח הגלבוע, ובו כמות המשקעים נעה בין 250 מ״מ בשנה במורד . 2
נחל בזק, ועד 350 מ״מ בשנה באזור ה-״ברך״ של הגלבוע בקו מעלה גלבוע-בית אלפא לערך.

1.7.4. מעיינות
בשטח הגלבוע שלושה מעיינות ללא שפיעה משמעותית: עין הסמל, עין נורית ועין שאול. עין הסמל ממוקם צפונית-מערבית 
להר ברקן, והוא היחיד מבין המעיינות שנמצא בשטח שמורה )שמורת הגלבוע(. בחורפים גשומים ישנה שפיעה קלה במעיין. 
הוא טופל לפני מספר שנים על ידי קבוצת חיילים, שביצעו העמקה וניקיון של הבור. הטיפול לא הביא לשיפור בזרימה. עין 
שאול יבש לגמרי. בעין נורית ישנה לעיתים שפיעה קלה מאוד. בביקור בעין הסמל ובעין נורית במסגרת הסקר הנוכחי בינואר 

2012 – לא נצפתה שפיעה.

בתחום הסקר נכללו גם שני מעיינות שנובעים למרגלות הגלבוע, ונמדדים באופן סדיר ע״י רשות המים: עין רוויה ומעיין חרוד. 
עין רוויה נובע ברום של 88- מ׳ מתחת לפני הים, נביעתו עונתית, וספיקתו השנתית הממוצעת היא כ-15 אלמ״ק. המעיין 
מאוחז. מעיין חרוד נובע ברום פני הים בתחומי הגן הלאומי ‘מעיין חרוד׳, נביעתו איתנה במשך כל השנה, וספיקתו השנתית 
הממוצעת היא כ-2,060 אלמ״ק )רשות המים, הפורום למידע גיאוגרפי, 2012(. ספיקות העבר של המעיין היו גבוהות יותר, 

והגיעו בשנות ה-50׳ של המאה ה-20 לכ-4,700 אלמ״ק )פרלמוטר, 2008(.

איור 5: כמות המשקעים השנתית שנמדדה בתחנה המטאורולוגית במעלה גלבוע בין השנים 1974-2013 )מאגר נתוני השירות המטאורולוגי(.
הממוצע הרב-שנתי מסומן בקו אדום. בשנת הגשמים 1992/3 )מסומנת בצהוב(, אין נתונים מהתחנה המטאורולוגית, וכמות הגשם הוערכה על סמך הנתונים 

שנמדדו בקיבוץ מירב )רן בן-נון, בע״פ(. 

בעמוד הבא:
מפה 6: ההידרולוגיה של אזור הגלבוע )המעיינות שמחוץ לתחום הסקר מופיעים ללא שמות(.







פרק ב׳

מורשת האדם:
ארכיאולוגיה והיסטוריה
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2.1. רקע2
מרחב הסקר כולל שני חבלי ארץ סמוכים: הר הגלבוע וחבל תענך – המהווה שלוחה דרומית של עמק יזרעאל. אזורים אלו הם 
בעלי ניגוד חריף בתנאים להתיישבות – הר לעומת עמק, ודלים יחסית במקורות מים, מה שהשפיע על הפריסה ההתיישבותית 

לאורך ההיסטוריה.

רכס הגלבוע מאופיין בהפרש גבהים חריף, הנע בין 400-600 מ׳ לאורך קילומטרים ספורים, מגב הר הגלבוע עד לעמק חרוד 
ולבקעת בית-שאן. המתלול מהווה את חלקו העיקרי של הגלבוע בגבולות מדינת ישראל. בשל הטופוגרפיה הקיצונית ומיעוט 
המשקעים – המקשים על קיום חקלאות בעל, אין כמעט התיישבות קדומה בגלבוע שבתחומי מדינת ישראל, ולאורך כ-20 
ק״מ התקיימו עד למלחמת העצמאות ארבעה יישובי קבע בלבד, ששלושה מהם היו בחלק הצפוני והמתון של הגלבוע: תל 
יזרעאל )הכפר זרעין(, הר גיבורים )חורבת מזרים – מזאר(, וחורבת נורית )נוריס(; הכפר הרביעי – חורבת נר )הכפר ח׳רבת 
אום-סירחאן( נמצא בדרום הגלבוע. בנקודות מעטות נוספות בלבד התקיימו יישובים בעבר: חורבת גדודה, חורבת פקועית 
וח׳רבת ביזרה הנמצאת במדרונות נחל בזק. מנגד, בחלק המערבי והמתון של הגלבוע, ישנה שורה רחבה של כפרים המנצלת 
טופוגרפיה מתונה יחסית ועמקים רחבים המתאימים לחקלאות. בין גדר ההפרדה )החוצצת בין ישראל לרשות הפלסטינית( 
לג׳נין יש כתריסר כפרים, ששלושה מהם קרובים מאד לגדר: ערבונה, פקועה וג׳לבון. למרגלות הגלבוע, בעמק חרוד ובבקעת 
בית-שאן, התקיימה פריסה התיישבותית צפופה במשך תקופות רבות. אחדים מהיישובים נמצאים ממש למרגלות הרכס, 
כגון: חורבת מגדע, בית אלפא וחורבת ריחן. יש לציין כי בדרך כלל, בניגוד למרבית הישובים במקומות אחרים בארץ, הישובים 
שבקרבת הגלבוע הוקמו בשטח המישורי, ולא ניצלו למגורים את המדרונות שאינם נוחים לחקלאות. הדבר נובע ככל הנראה 

מהשיפוע התלול של הרכס במרבית המרחב, שהקשה על ההתיישבות.

בעמק תענך, הטופוגרפיה נוחה להתיישבות, אולם גם אזור זה בגבולות מדינת ישראל כמעט שלא היה מיושב עד להקמת 
יישובי חבל תענך בשנות החמישים של המאה העשרים. הסיבה לכך היא בעיות ניקוז ומפלסי מי תהום גבוהים בעבר, שגרמו 
לכך שהמרחב היה ביצתי ומוכה במחלת הקדחת. בהיעדר יישובי קבע בעמק, נדדו במרחב בדווים, שהימנעותם מישיבת קבע 
הקלה עליהם את ההתמודדות עם הקדחת )גרוסמן, תשנ״ד(. סביב העמק ישנה התיישבות צפופה, במדרונות המתונים של 
ושורת הכפרים שלאורך  צנדלה, מוקייבלה  )דוגמת  או בשולי העמק  מזר(  ובחורבת  יזרעאל  )כמו שהתקיימה בתל  הגלבוע 
הדופן המערבית של העמק(. תושבי הכפרים עיבדו את הקרקעות החקלאיות הסמוכות לכפרים. אזור לב העמק סבל במשך 
תקופות רבות מקשיי ניקוז הנובעים ממעברם של ערוצים גדולים – נחל קישון, נחל גלבוע ויובליהם, והשיפוע המתון איפשר 
את קיומן של ביצות בפשטי ההצפה של הנחלים. רק יישובים ספורים התקיימו בעמק עצמו עד להקמת יישובי תענך בעת 
)בין אם באופן טבעי או בהיותן תילים ארכיאולוגיים(,  החדשה. בעבר, רוב היישובים הוקמו על גבעות הבולטות מסביבתן 

דוגמת: תל זבדון, תל קדש, ח׳רבת ג׳דורה וח׳רבת בסמה.

היישובים הגדולים והחזקים במרחב קמו בשיפולי הגבעות שסביב העמק. אזור זה נהנה מצד אחד מהגנה משופרת )גבעות( 
ומפחות קשיי ניקוז, ומאידך – היה בעל נגישות גבוהה לשטחי העיבוד החקלאי שבעמקים. במרחב זה בלטו לאורך ההיסטוריה 
ארבע ערים מרכזיות: יזרעאל – שבה שכן ‘ארמון החורף׳ של שושלת בית עמרי; תענך – שבה ישב נציב האזור בימי שלמה 
נמצאים מעברים קדומים החוצים את הארץ לאורכה  כל אחת מהערים  ליד  ימינו(.  לג׳נין של  )מדרום  ויבלעם  המלך; מגידו 
ולרוחבה: יזרעאל נמצאת בפתח המעבר מעמק יזרעאל לעמק חרוד, מגידו נמצאת בפתחת מעבר עירון, יבלעם במעבר מעמק 
תענך לעמק דותן, ותענך בנתיב העוקף מדרום את מעבר עירון. לערים אלו ולסביבתן הקרובה הייתה חשיבות אסטרטגית 
מרכזית בתולדות הארץ, וכמה מהקרבות הגדולים נערכו במרחב זה. מהמקרא אנו מכירים את קרב דבורה הנביאה וברק בן 
יבין מלך חצור בהנהגת סיסרא שר הצבא, באזור שבין הר תבור לקישון )כאשר היישובים מרוז, מגידו  אבינועם בצבאו של 
נגד הפלשתים בהרי הגלבוע  ובניו בקרב  נפילת שאול  ד׳-ה׳(,  ציון במרחב( )ספר שופטים, פרקים  ותענך מוזכרים כנקודות 
)שמואל א׳, פרק כ"ח – שמואל ב׳, פרק א׳(, מרד יהוא ורצח מלכי ישראל ויהודה באזור יזרעאל – בית גן )מלכים ב׳, פרקים 
ט׳-י׳( ונפילת המלך יאשיהו בקרב נגד פרעה נכו במגידו )מלכים ב׳, פרק כ״ג(. בתקופה מאוחרת בהרבה זכה לפרסום “קרב 
עין ג׳אלוד״ בין הממלוכים למונגולים באזור מעיין חרוד. במסורת הנוצרית התקבע אזור מגידו כמקום שבו ייערך קרב גדול 
– “מספד הדדרימון בבקעת  נוסף באזור  כנראה הדים לקרב  זכריה נשתמרו  יוחנן(. בספר  חזון   – )ארמגדון  באחרית הימים 

מגידון״ )אותו מייחסים פרשני התנ״ך, בעקבות יונתן בן-עוזיאל, דווקא לנפילת יאשיהו מידי פרעה נכו(.

2.2. התקופות הפרהיסטוריות
מהתקופה  החל  כלים  נמצאו  )שם  מגדע  חורבת  צור:  כלי  פזורת  ובהם  פרהיסטוריים  אתרים  מספר  נמצאו  הגלבוע  ברכס 
הפליאוליתית התחתונה ועד לתקופה הניאוליתית(, ונחל אבנר. במורדות הגלבוע פזורים נתזי צור רבים המעידים על הפקת 

צור מתרכיזים מתקופת האיאוקן )כהן-תבור, 2010(.
2. פרק זה מבוסס בעיקרו על סקירת ספרות ואיסוף מידע קיים, ואינו מחליף סקר ארכיאולוגי מקצועי.
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2.3. תקופת הברונזה
יישוב מרכזי אחד בלבד, חורבת  והשני לפנה״ס( היה בגלבוע  )האלף השלישי  והתיכונה  במהלך תקופות הברונזה הקדומה 
כרמת, שהייתה מוקפת חומה. מיקומו של היישוב מפתיע בריחוקו היחסי ממקורות מים )המעיין הקרוב, עין נורית, נמצא 
כקילומטר אחד דרומה(. אתר זה הוא היחיד בגלבוע שהיה מיושב לאורך כל התקופות, מתקופת הברונזה התיכונה 1 )-2000
2400 לפנה״ס( ועד לתקופה הביזנטית )324-638 לספירה(. חלק מהחוקרים הציעו לזהות כאן את עין חרוד המקראית )צורי, 
יזרעאל, לעומת זאת, התקיימו אתרים גדולים ומבוצרים, כגון: מגידו ותענך. תענך, למשל, כללה שלוש  1953(. בשולי עמק 
מערכות ביצורים נפרדות מתקופת הברונזה הקדומה, ושתי חלקלקות מתקופת הברונזה התיכונה. אחת ממערכות הביצורים 
כוללת את החלקלקה הגדולה ביותר שנמצאה מתקופת הברונזה הקדומה בארץ ישראל )לאפ וקמפינסקי, 1970(. גם תל קדש 
נוסדה בתקופה זו )אריה, תשע״ב(. מערך תילים נוסף נוסד בבקעת בית-שאן והתקיים עד שלהי תקופת הברזל II. ממערך 
)כהן-תבור,  רצף התיישבותי במרבית התקופות ההיסטוריות  נמשך  חורבת מגדע, שבה  נמצאת בתחומי הסקר  זה,  תילים 
)ובו כ-200  גדול  בית קברות  נמצא תל קעון. לצד התל התגלה  בזק,  לנחל  בגבולו הדרומי של אזור הגלבוע, מדרום   .)2010

קברים(. בית קברות זה שימש לקבורה לאורך תקופה ארוכה מאד, ובמיוחד בכל שלבי תקופת הברונזה )זרטל, 2005(.

בתקופת הברונזה המאוחרת )1550-1200 לפנה״ס( היה הגלבוע שומם מיישוב, לעומת שגשוגן של ערים כנעניות בעמקים – 
בית שאן, תענך, מגידו ויבלעם )מדרום לג׳נין(. בתקופה זו הייתה השפעה מצרית חזקה בא״י, שתחילתה במסע המלחמה של 
תחותמס השלישי נגד ברית מלכי כנען )1468 לפנה״ס(. הכוחות המצריים בחרו להגיע למגידו דרך מעבר עירון המסוכן, ולא 
בדרכים העוקפות דרך תענך או יקנעם. המצרים הנחילו מפלה ניצחת לצבאות הכנעניים, ומגידו עצמה נכבשה לאחר מצור של 
שבעה חודשים. בעקבות הניצחון נחקקו במקדש הראשי במצרים רשימות של הערים שנכבשו. במרחב הסקר כוללת רשימה 
זו את הערים מגידו, תענך, יבלעם ובית שאן. בשנים 1431-1429 לפנה״ס עבר אמנחותפ השני פעמיים באזור מגידו. בחפירותיו 
לנסיך תענך.  ובהם הוראות של המושל המצרי אמנחותפ  לוחות כתובים אכדית,   12 נמצאו בתענך  זלין בשנים 1901-2  של 
מלוחות אלו ניתן ללמוד על הזיקה בין ערי המדינה השונות וההשפעה המצרית החזקה במרחב. זיקה זו באה לידי ביטוי בצורה 
מיטבית בארכיון המצרי שהתגלה באל-עמארנה. הערים מגידו ותענך מוזכרות במכתבי אל-עמארנה )1400-1350 לפנה״ס( 
כערי ממלכה, כמו גם: גינה )ג׳נין(, סולם )שונם( ובית שאן. לאחרונה התברר שגם הערים יקנעם ורחוב נזכרות כערי מדינה 

בארכיון זה, אולם כנראה ששמות האתרים הללו בתקופה זו היו שונים.

בימי השלטון המצרי בארץ בתקופת הברונזה המאוחרת, שימשה בית שאן כמעוז מצרי, ונמצאו בה שפע ממצאים מצריים 
המעידים על האוכלוסייה שישבה במקום. כך למשל, בשנת 1303 לפנה״ס עבר סתי א׳ בבית שאן והציב במקום מצבת ניצחון 
על ערים שהתמרדו בו )כהן-תבור, 2010(. המצרים הלאימו שטחי קרקע נרחבים בעמק יזרעאל והפכו אותם לאדמות מלך – 
המספקות את צרכי הצבא המצרי במסעות המלחמה בצפון. במגידו הוצב חיל מצב מצרי קבוע. בנוסף לחיטה ולשעורה, גודל 

בעמק גם דוחן )אריה, תשע״ב(.

2.4. תקופת הברזל )תקופת המקרא(
במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל, היה עמק יזרעאל האזור המרכזי בארץ שבו נתקיימה המשכיות כנענית עד לסוף 
I הקדומה חרבו יישובי העמק, אולם לאחר תקופת  I. במעבר מתקופת הברונזה המאוחרת לתקופת הברזל  תקופת הברזל 
פער התיישבותי שאורכה אינו ידוע, הוקמו מחדש נקודות היישוב ע״י האוכלוסייה הכנענית המקומית. הפער ההתיישבותי 
היה חמור במיוחד בדרום העמק )תילי תענך וקדש לא היו מיושבים בתקופת הברזל I(. בסוף תקופת הברזל I, ידעו היישובים 
בעמק חורבן נוסף, ולאחריו הופיעה בעמק תרבות חומרית חדשה )אריה, תשע״ב(. להערכתו של אריה, חורבן זה אירע ע״י 
גורמים ישראליים מהשומרון, שהכריעו את מערך ערי-המדינה הכנעניות והשליטו את מרותם על אוכלוסיית העמק. הדים לכך 
ניתן למצוא בהתייחסות המקראית ליישובי העמק. המעבר מתקופת הברזל I לתקופת הברזל II מאופיין גם הוא בירידה בגודל 
היישובים במרחב. מנגד, בחלק מהעמקים )עמק חרוד ועמק ג׳נין(, הוכפלה כמות היישובים – כתוצאה מהקמת כפרים קטנים 

באזורים שלא יושבו קודם לכן )אריה, תשע״ב(.

הערים תענך, מגידו וקדש נמנות ברשימת הערים שאת מלכיהן היכה יהושע בן-נון )יהושע י״ב, כ״א-כ״ב(. המרחב הכולל את 
רכס הגלבוע וחבל תענך נמצא בנחלת יששכר, והתקיימו בו מובלעות שהשתייכו לשבט מנשה )יהושע י״ז, י״א(. מובלעות אלו 
כללו את בית שאן ובנותיה, יבלעם ובנותיה, תענך ובנותיה ועוד. לפי המקרא )הן ביהושע י״ז והן בשופטים א׳(, שבט מנשה 
לא הצליח להוריש את הכנענים )בסתירה לכתוב על כך שמלכי תענך ומגידו הוכו בידי יהושע(, אך בני ישראל השליטו את 
מרותם במרחב )התושבים הכנענים העלו מס לבני ישראל(. כתוצאה מהמחסור בקרקע, פנו בני מנשה ואפריים להתיישבות 
אינטנסיבית בהר, ששרידים רבים ממנה אותרו בסקר הר מנשה של אדם זרטל )זרטל, 1992, 1996, 2000, 2005(. ברכס הגלבוע 

עצמו לא אותרו שרידים מהתנחלות זו.
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)יהושע כ״א, כ״ה(. העיר קדש  יזרעאל כעיר בנחלת שבט יששכר. תענך הייתה עיר לויים  נזכרת לראשונה  י״ז  י״ט,  ביהושע 
שבנחלת יששכר )כנראה תל קדש בין מלאה לגבעת עוז( נמנית עם ערי המקלט )דברי הימים א׳, ו׳, נ״ז(, והיישוב בה חודש 
II )אריה, תשע״ב(. הקרב הגדול הראשון שנערך באזור לאחר כיבוש הארץ הוא הקרב נגד סיסרא,  בראשית תקופת הברזל 
שר צבאו של יבין מלך חצור. תיאור הקרב ושירת דבורה )שופטים ד׳-ה׳( ממקמים אותו במרחב שבין תענך להר תבור, כאשר 
כנראה שלגורמים אקלימיים הייתה השפעה על תוצאות הקרב: “ַהּכֹוָכִבים, ִמְּמִסּלֹוָתם, ִנְלֲחמּו, ִעם- ִסיְסָרא.  ַנַחל ִקיׁשֹון ְּגָרָפם,  
ַנַחל  ְקדּוִמים ַנַחל ִקיׁשֹון״ )שופטים ה׳, כ׳-כ״א(. ייתכן שבקרב זה נכבשה תענך, שבתקופת הממלכה המאוחדת כבר מוזכרת 
כעיר ישראלית )לאפ וקמפינסקי, 1970(. עוד בשירת דבורה, מוזכרת לגנאי העיר מרוז, שתושביה נמנעו מלסייע לשבטי ישראל. 

סביר כי שמה של מרוז המקראית השתמר בשם הכפר מזאר, שעל פסגת הר גיבורים הצופה על זירת הקרב.

ואילו המדיינים נערכו  הפרשייה הבאה המתרחשת באזור הגלבוע היא קרב גדעון במדיינים. גדעון וצבאו נערכו בעין חרוד 
מצפון באזור גבעת המורה )שופטים ז׳, א׳(. לאחר “מבחן המלקקים״ המפורסם, פשטו לוחמי גדעון באישון לילה על הצבא 
המדייני ורדפו אחריו הרחק מעבר לירדן. גל )1981( מציע לזהות את “הר הגלעד״ הנזכר בדברי גדעון – “מי ירא וחרד ישוב 

ויצפור מהר הגלעד״, בנקודה על רכס הגלבוע. לדעתו הכוונה הינה להר שאול, המתנשא מעל לגבעת יהונתן.

הקרב הבא באזור היה הקרב הראשון של שאול המלך, שחנה עם צבאו בבזק )קילומטרים ספורים מדרום לגלבוע(, בדרכו להביס 
את בני עמון ולהציל את יושבי יבש גלעד )שמואל א׳, י״א, י״ח(. גם הקרב האחרון של שאול ובניו נערך בגלבוע )שמואל א׳, כ״ט; 
שמואל א׳, ל״א; שמואל ב׳, א׳; דברי הימים א׳, י׳(, כאשר בני ישראל התכנסו בעין יזרעאל )העין אשר ביזרעאל( והפלישתים 
באפק. קרב זה הסתיים בתבוסת בני ישראל, נפילת שאול ושלושת בניו, והתבססות פלישתית בערים באזור. עם הגעת הבשורה 
על נפילת שאול ובניו לדוד, שהיה בעת הקרב בדרום הארץ, הוא נשא קינה מפורסמת: “ָהֵרי ַבִּגְלּבַֹע, אל-ַטל ְואל-ָמָטר ֲעֵליֶכם״ 
)שמואל ב׳, א׳, כ״א(. לאחר התבוסה, המליך אבנר בן-נר, שר צבאו של שאול, את איש-בושת בן שאול למלך על ישראל במחניים 
שבעבר הירדן. בתחומי ממלכתו מוזכרת יזרעאל )שמואל ב׳, ב׳, ט׳(. מלכותו של איש-בושת נמשכה שנתיים תמימות עד שנרצח, 

במקביל למלכותו של דוד על שבט יהודה. אשתו השנייה של דוד המלך הייתה אחינועם היזרעאלית )שמואל א׳, כ״ה, מ״ג(.

אחת  את  היווה  המלך  שלמה  ובימי  הארכיאולוגים(,  בקרב  בספק  מוטל  קיומה  )שעצם  המאוחדת  בממלכה  נכלל  המרחב 
משתים-עשרה הנציבויות שעליהן הוטל לכלכל את בית המלוכה חודש בשנה. הנציב שמשל באזור היה בענא בן-אחילוד: 
ֵמֵעֶבר  ַעד,  ְמחֹוָלה,  אֵבל  ַעד  ְׁשאן  ִמֵּבית  ְלִיְזְרֶעאל,  ִמַּתַחת  ָצְרַתָנה  ֵאֶצל  ֲאֶׁשר  ְׁשאן  ְוָכל-ֵּבית  ּוְמִגּדֹו;  ַּתְעַנְך,  ֶּבן-ֲאִחילּוד,  “ַּבֲעָנא, 

ְלָיְקְמָעם.״ )מלכים א׳, ד׳, י״ב(. עם פילוג הממלכה, נכלל האזור בממלכת ישראל.

בשנת 924 לפנה״ס אירע מסעו של שישק מלך מצרים, המוזכר במקורות בעיקר בגלל ביזת אוצרות בית המקדש בירושלים. 
ממסע זה נמצא שבר מצבה במגידו, והעיר תענך מוזכרת ברשימת הערים שחרבו במסע )לפי תבליט במקדש שישק בכרנך(. 
יזרעאל שבה ומוזכרת לאחר שחיטת נביאי הבעל בכרמל בידי אליהו, כאשר המלך אחאב שב ליזרעאל )מלכים א׳, י״ח, מ״ב(. 
ביזרעאל שכן ‘ארמון החורף׳ של אחאב ובניו, כפי שמסופר בפרשת כרם נבות היזרעאלי )מלכים א׳, כ״א(. העיר מוזכרת שוב 
בימי המלך יורם, עם פרוץ מרד יהוא וקץ בית אחאב )מלכים ב׳, ח׳-ט׳(. המלך יורם נרצח בידי יהוא וגופתו הושלכה בחלקת 
כרם נבות. מלך יהודה, אחזיהו, שביקר אצל יורם ביזרעאל, נמלט אך הוכה במעלה גור הסמוך ליבלעם, משם נס למגידו ומת 
מפצעיו. לאחר חיסול שני המלכים, הוצאה להורג גם המלכה האם איזבל בארמון ביזרעאל. ערים רבות באזור חרבו כתוצאה 
ממסעו של חזאל מלך ארם )אריה, תשע״ב(. בשנים 734-732 לפנה״ס עבר בארץ תגלת פלאסר השלישי. במגידו נמצאו סימני 
שריפה וחורבן, וממלכת ישראל הצטמצמה לשומרון בלבד. הגבול המדויק של הממלכה לא ידוע, אך מבחינה טופוגרפית אפשר 

שהגלבוע שימש כגבולה הצפוני של ממלכת ישראל בתקופה זו, ואילו מגידו הפכה לבירת פחווה אשורית.

יזרעאל והביטוי עמק יזרעאל מוזכרים גם בספר הושע )א׳-ב׳(, כאשר הנביא הושע בן בארי מנבא את חורבן ממלכת ישראל: 
“ְוָהָיה, ַּבּיֹום ַההּוא; ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת-ֶקֶׁשת ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל״ . אזכור נוסף וסתום לאזור מופיע בספר זכריה, י״ב, י״א: “ַּבּיֹום 
ם, ְּכִמְסַּפד ֲהַדְדִרּמֹון, ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹון״. התנא יונתן בן עוזיאל, פירש פסוק סתום זה בכך שחוברו כאן  ַההּוא, ִיְגַּדל ַהִּמְסֵּפד ִּבירּוָׁשלִַ
שני מספדים, זה של נפילת אחאב מלך ישראל מידי בן-הדד מלך ארם ברמות גלעד )מספד הדדרימון( וזה של נפילת יאשיהו 
מלך יהודה מידי פרעה נכו בבקעת מגידו. אפשרות אחרת, לפי הפשט, היא שחוץ מהקרבות שבהם היו מעורבים מלכי ישראל 
ויהודה )שזכו לתיעוד מפורש במקרא(, אירע באזור זה קרב גדול נוסף שבו נהרג מלך ארם, והותיר רושם רב על אנשי התקופה. 

הדים אפשריים לכך נמצאים בשם הכפר רומאנה )רימון( הממוקם בין מגידו לתענך.

עם חורבן שומרון בשנת 722 לפנה״ס, בידי שלמנאסר מלך אשור, הוגלו תושבי ממלכת ישראל לאשור ולערי מדי, ותחתיהם 
הובאו לערי שומרון בני ממלכות אחרות שנכבשו בידי אשור )מלכים ב׳, י״ז(. ממלכת אשור דעכה במהלך השנים, דבר שהביא 
לשגשוג זמני של ממלכת יהודה בתקופת המלך יאשיהו. יאשיהו ניסה למנוע מעבר של פרעה נכו מלך מצרים בארץ בדרכו של 
האחרון לקרב במלך אשור, אולם נהרג בידי פרעה נכו במגידו, בשנת 609 לפנה״ס )מלכים ב׳, כ״ג, כ״ט; דברי הימים ב׳, ל״ה, 
כ'-כ״ד(. לאחר מות יאשיהו, הייתה נתונה הארץ לשליטה מצרית קצרה. החל משנת 605 לפנה״ס החלו מסעות נבוכדנאצר מלך 

בבל לארץ, והאזור עבר לשליטה בבלית, שהסתיימה עם עליית ממלכת פרס בשנת 538 לפנה״ס.
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2.5. התקופות ההלניסטית והחשמונאית
עם מסעו של אלכסנדר מוקדון )333 לפנה״ס( תמו כמאתיים שנות שליטה פרסית במרחב. בתקופה ההלניסטית נקראה בית 
שאן בשם סקיתופוליס, שם שליווה את המקום כאלף שנים עד לכיבוש הערבי. סקיתופוליס נכבשה במסעו השני של יוחנן 
זו )107/8 לפנה״ס( נכתב  הורקנוס לשומרון, וגבול ממלכת החשמונאים עבר בגבול הצפוני של השומרון. נראה כי בתקופה 
ספר יהודית. ספר זה הוא ספר חיצוני למקרא, שבו מוזכרת שורת יישובים המזוהים באזור ג׳נין-דותן, ואמורים להיות בגבולה 
הצפוני של ממלכת יהודה )מצב שהתקיים רק בתקופה זו(. הספר עצמו אינו מסודר מבחינה היסטורית-כרונולוגית, ומספר 
על הריגת הולופרנס, שר צבאו של נבוכדנצר מלך אשור, בידי הגיבורה יהודית. בשנת 103/4 לפנה״ס נכבשו העמק והגליל בידי 

יהודה אריסטובולוס הראשון, והמרחב כולו נכלל בממלכת החשמונאים.

2.6. התקופות הרומית והביזנטית
אזור בית שאן נקרע מיהודה כתוצאה ממסע פומפיוס בשנת 63 לפנה״ס, ולא נכלל גם בממלכת הורדוס. בית שאן, שנקראה אז 
בשם ההלניסטי סקיתופוליס, הייתה היישוב המרכזי באזור, ונמנתה עם עשר ערי הדקפוליס, ערים נוכריות שנהנו מאוטונומיה 
מסוימת )בפיקוח נציב סוריה(, והייתה היחידה מערי הדקפוליס ממערב לירדן )ערים נוספות כוללות את סוסיתה, גדר, גרש, 
פחל, פילדלפיה – רבת עמון ואחרות(. בחורבת נורית )נוריס( התגלתה מערכת מסתור, שעשויה להעיד על יישוב יהודי בגלבוע 
בתקופת מרד בר-כוכבא )מלח״ם(. בתקופה הרומית התיישב הלגיון השישי במגידו )לגיו(, ובמהלך התקופה הפכה מגידו לעיר 

רומית בשם מקסימיאנופוליס. אוסביוס מזכיר יישוב נרחב בתענך בתקופה הביזנטית, ששכן ממזרח לתל עצמו.

זו. צורי )תשל״ז(  ונמצאו מספר אתרים מתקופה  במהלך התקופות הרומית והביזנטית הגיעה ההתיישבות במרחב לשיאה 
מציין כי מרבית האתרים הארכיאולוגיים בהר הינם מהתקופה הביזנטית, ורובם ככולם הם מבנים חקלאיים – גתות, בתי בד, 
שומרות ומדרגות חקלאיות. לדעתו, ההתיישבות והפעילות החקלאית במקום רוכזו בידי רשות מרכזית, שדחפה לפיתוח האזור 
הקשה להתיישבות, שהפך בעקבות זאת לאזור חקלאי עשיר בכרמי זיתים וגפנים. בין היתר ראויים לציון חורבת פקועית – 
הכפר פקועה שבו התגלו מערות קבורה ובהן סרקופגים, שעל אחד מהם התגלתה כתובת ביוונית: “של אלכסיס בן יעקובוס״, 
וכן שרידי בית בד. בחורבת נורית היה יישוב גדול יחסית ובו מערות קבורה, בורות מים, גתות ומתקנים חצובים בסלע. נראה 
שהאתר נבנה מאבנים שנחצבו במחצבה גדולה בשולי גבעת חוחית הסמוכה. יש המציעים לזהות בחורבת נורית יישוב יהודי 
קדום בשם “ערדיסקא״ ששכן בסמוך ליישוב טבעון, המזוהה בתחומי כפר יחזקאל )מסכת עירובין כ״ט(. השם “ערדיסקא״ 

עשוי להיות שיבוש של השם המקראי חרוד.

בחורבת גדודה נמצאו מתקופה זו שרידי יישוב ובית קברות גדול יחסית, כמו גם גתות ובורות מים )צורי, 1953(. אתר מעניין נוסף 
הוא חורבת נר. בשטח יש מכלול שמור היטב של מבנים קדומים, שבילים חקלאיים, בורות מים ועוד. זהו האתר הארכיאולוגי המרשים 
ביותר בשמורות הגלבוע עבור “המטייל הממוצע״. יישובים נוספים בגבולות הסקר שכנו בחורבת ריחן ובחורבת מגדע, למרגלות 
הרכס. ברכס כולו התגלו עשרות גתות המעידות על תעשיית יין, וכן מספר קטן יחסית של בתי בד שהתגלו בפקועה ובדיר אבו-דעיף. 
כמו כן, סביר להניח שמרעה צאן ובקר היווה חלק מתעסוקתם של יושבי הסביבה. טראסות חקלאיות עזובות נמצאות עד ימינו 
בקרבת קו הרכס, למשל באזור הר לפידים, הר יצפור והר אבנר, ומעידות על היקף גדול של עיבוד חקלאי בעבר ע״י כפרי הסביבה.

במפת סקר ה- PEF משנת 1875, מסומנת דרך רומית העולה מבקעת בית-שאן דרך אזור הר גפת לכיוון ג׳נין, והסוקרים טענו 
שמצאו באזור זה קטע קטן של שביל סלול. במורדות הר גפת נמצא ריכוז מחצבות עתיקות, שמהן נחצבו בעבר עשרות אלפי 
מ״ק של אבן. באתר זוהו גם רמזים לפעילות של בתי מלאכה לעיבוד האבן. מחצבות אלו נמצאות לצד הדרך הרומית העתיקה 
להובלת  ככל הנראה  ולהערכתו הדרך שימשה  רומית תקנית,  דרך  אינה  כי הדרך  )2013( מציין  ג׳נין. סגל  לכיוון  מבית שאן 
אבן מהמחצבות לבניית העיר בית שאן בתקופה הרומית-ביזנטית. הוא סבור כי תוצרי הכרייה הובלו מרחק קצר ביבשה, עד 
לאזור מעיינות הנחלים קיבוצים ועמל, ומשם שונעו האבנים ברפסודות לאורך הנחלים השופעים עד לעיר בית שאן – בדומה 
לשינוע אבנים ומטענים במקומות אחרים בעולם באותה תקופה. בנוסף, התגלו מעל נחל צביה שני מצדים מהתקופה הרומית, 
המעידים כפי הנראה על קיומה של דרך משנית מבקעת בית-שאן דרך הגלבוע בואכה ג׳נין. דרך נוספת עלתה ממערב עמק 

חרוד, דרך אזור גבעת יהונתן לכיוון נחל גלבוע בואכה ג׳נין.

ככלל, נראה שהמרחב היה דליל באוכלוסייה יהודית בתקופות אלו, בהשוואה לריכוז בתי כנסת עתיקים שהתגלו בבקעת בית-שאן 
הסמוכה. יוצא מכלל זה הוא בית הכנסת העתיק של בית אלפא הקדומה למרגלות הגלבוע, ובו רצפת פסיפס מרשימה, שהתגלה 
והוא אחד המעטים שבהם מצויינת שנת הקמתו,  בית הכנסת הוקם בתקופה הביזנטית,  בשנת 1929 בתחומי קיבוץ חפציבה. 
בתקופת המלך יוסטינוס – ברבע הראשון של המאה השישית לספירה הנוצרית. הפסיפס בבית הכנסת מפואר במיוחד, ומשלב 
סמלים יהודיים מובהקים כמו עקידת יצחק, ארון הקודש, מנורות ותשמישי קדושה, אך גם סמלים אליליים, כמו גלגל המזלות ובו 

שנים-עשר המזלות, ובמרכז המעגל מצוייר אל השמש הליוס, במרכבה הרתומה לארבעה סוסים דוהרים )אביגד, 1970(.
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2.7. ימי הביניים
בתקופה הערבית הקדומה, חולק האזור מינהלית בין ג׳נד אל אורדון )שבירתו טבריה, כולל ביסאן( וג׳נד פלסטין שבירתו רמלה. 
בית שאן המשיכה לשגשג בתקופה הערבית הקדומה, עד לרעידת אדמה עזה ב- 18 בינואר 749. בעקבות הרעש, דעכה העיר 

ולמעשה לא התאוששה עד למאה ה-20.

הראשונה,  הצלבנית  הממלכה  בשליטת  היה  זה  אזור  לספירה.   1099 בשנת  הצלבנים  בידי  נכבש  כולה,  הארץ  כמו  המרחב, 
גרין(,  גרנד  )לה  בג׳נין  נוספות הוקמו בעפולה,  נמצאת בכוכב הירדן. מצודות  בו מספר מצודות שהבולטת מביניהן  והוקמו 
למנזר  השייכים  הכפרים  כאחד   ,1103 משנת  צלבנית  בתעודה  מוזכרת  נוריס  שאן.  ובבית  בתענך  בזרעין,  ליון(,  )לה  במגידו 
שבראש הר תבור. עם תבוסת הצלבנים בקרני חיטים בקיץ 1187, עברה השליטה באזור לידי הממלוכים, שבידיהם נותר השטח 

גם בתקופת ממלכת הצלבנים השנייה.

ג׳אלוד(,  )עין  גליית  עין  קרב  התיכון,  המזרח  בתולדות  החשובים  הקרבות  לאחד  כזירה  הגלבוע  מרחב  שימש   1260 בשנת 
שהתרחש ב- 3/9/1260. בקרב זה נבלמה התפשטותם המטאורית של המונגולים, שהתפשטו ממרכז אסיה בואכה ארץ ישראל. 
גליית״  “עין  וצבאו, הנחילו תבוסה לצבא המונגולי בפיקוד המצביא כתבוגא. קרב זה קרוי על שם  הסולטן הממלוכי קוטוז 
המזוהה עם מעיין חרוד, וזירת הקרב אירעה באזור שבין הגלבוע לרמות יששכר. יש לציין כי בעוד שהצלבנים עדיין נכחו בארץ, 

הם נמנעו מלתמוך באחד מהצדדים בשל חולשתם הגדולה בתקופה זו.

במהלך התקופה הממלוכית שימשו היישובים המרכזיים באזור )ג׳נין, לג׳ון – מגידו, וזרעין – יזרעאל( כבירות של נפות. תקופה 
זו הסתיימה באזור בנובמבר 1516 בקרב בית שאן, שבו ניגף הצבא הממלוכי בפיקוד ג׳אן ברדי לפני סינאן פחה העות׳מאני. 
אל-עומאר.  ודאהר  א-דין  פאח׳ר  של  בתקופותיהם  כולל  העות׳מאנית,  התקופה  ברוב  משמעותי  תפקיד  מילא  לא  המרחב 
בשנת 1799, עם פלישת צבאות נפוליאון בונפרטה לארץ ישראל, התרחש ב- 16/4/1799 לא הרחק מהגלבוע, קרב חשוב נוסף 
– “קרב התבור״, שבו הדפו הצרפתים בפיקוד קלבר, כוחות טורקיים שניסו לפרוץ את המצור על עכו. קרב זה התרחש במרחב 

שבין גבעת המורה להר תבור.

2.8. הכפרים הערביים באזור )עפ״י גרוסמן, תשנ״ד(
מרבית היישובים שבאזור לא התקיימו לכל אורך התקופה העות׳מאנית. היישובים היחידים במרחב המתועדים כיישובי קבע 
לכל אורך התקופה הם הכפרים נוריס )חורבת נורית(, דיר ע׳זאלה, בית קד ודיר אבו דעיף )שלושתם במערב הגלבוע בקרבת 
ג׳נין(, ג׳למה, ערנה, זובובה ותיעיניך )בשולי עמק תענך(. היישוב בבקעת בית-שאן הידלדל מאד בתקופה העות׳מאנית, עד כדי 
כך שבסוף התקופה היה בכל הבקעה יישוב קבע מבוסס אחד – בית שאן עצמה. האזור יושב מחדש בידי אוכלוסייה מאזורים 
“עץ   – )אילן מלכישוע(  כמו סג׳רת אל-חליל  ומוצאם של חלק מהכפרים באוכלוסיה שהגיעה מאזור חברון. שמות  אחרים, 

החברוני״ ו-״ואדי מקטע אל-חליל״ )הקטע של החברוני( מציינים את הזיקה לאזור חברון.

נחל קישון היווה גבול מנהלי בין מחוזות עות׳מאניים: במאה ה-16 – בין מחוז צפת למחוז לג׳ון )מגידו(, ואילו במאה ה-19 – בין 
סנג׳ק עכו לסנג׳ק שכם )אריה, תשע״ב(. במהלך התקופה העות׳מאנית ישבו בעמק יזרעאל שלוש קבוצות אוכלוסייה עיקריות: 
פלאחים, בדווים וטורקמנים )האחרונים ניהלו אורח חיים נוודי בדומה לבדווים(. בשנת 1834 פרץ בארץ “מרד הפלאחים״ נגד 
השלטון המצרי. מרד זה דוכא באכזריות, ובמיוחד נפגעו הבדווים שישבו בחלק נרחב מעמק יזרעאל. שבטי הבדווים ששכנו 
באזור נדחקו לאזור עמק הירדן ובקעת בית שאן )אריה, תשע״ב(. פשיטות בדווים על אדמות העמק התחדשו במהלך המחצית 

השנייה של המאה ה-19.

החל משלהי המאה ה-19 ובראשית תקופת המנדט הבריטי, התבססו בבקעה ובשוליה חוות חקלאיות )עיזבות( של תושבי 
ההר, שהבולטת בהן הייתה ח׳רבת מג׳דעה )חורבת מגדע( שהתפתחה כעיזבה של הכפר ג׳לבון, לצד מעיין שופע )עין רוויה(. 
לכפר פקועה היו שתי עיזבות נוספות בעמק חרוד. במקביל, נרכש חלק גדול מאדמות עמק יזרעאל ע״י משפחת סורסוק או 
)כגון משפחת עבד אל-האדי מהכפר עראבה(. במורדות הגלבוע ובצפון- ע״י משפחות מהכפרים הגדולים בצפון השומרון 
מזרח השומרון התקיימו במהלך התקופה העות׳מאנית מגוון צורות מגורים, המבטאות את שלבי המעבר השונים מיישובים 
נוודיים ליישובי קבע. חלק מהיישובים הוקמו ככפרי בת של יישובים אחרים )למשל, הכפר ח׳רבת מוטילה הוקם ככפר-בת 
ממערב  מוע׳ייר  הכפר  )למשל,  במרחב  שהתיישבו  צאן  ברועי  מקורם  מהיישובים  חלק  בזק(.  לנחל  מדרום  רבא,  הכפר  של 
למלכישוע, ששמו מעיד על מקורו ביישוב מערות(. יישובים נוספים התקיימו במהלך התקופה, ובסופה היו 15 מהם ישובי 

קבע, 5 ישובים עונתיים, ו-2 ישובים היו נטושים )טבלה 1(.
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טבלה 1: ישובים באזור הסקר בתקופה העות׳מאנית.

הערותמצב בסוף התקופהמצב בתחילת התקופהשם היישוב

חורבת נוריתיישוב קבעיישוב קבענוריס

חורבת ריחן )למרגלות הגלבוע(יישוב קבעלא מוזכרריחניה

חורבת מזרים )הר גיבורים(. עפ״י צורי )תשל״ז(: יישוב קבעלא מוזכראל-מזאר
יישוב דרווישים )סופים?(.

מעבר לקו הירוקיישוב קבעלא מוזכרפקועה

חורבת גפת )מורדות נחל יצפור(.יישוב עונתילא מוזכרג׳ופא

מעבר לקו הירוקיישוב קבעלא מוזכרג׳לבון

מעבר לקו הירוקיישוב קבעיישוב קבעדיר ע׳זאלה

כיום יישוב קבע, מעבר לקו הירוקיישוב עונתילא מוזכרא-מוטילה

ח׳רבת ביזרה – כיום נטוש )מעבר לקו הירוק יישוב עונתילא מוזכרביזרה
ובתחומי הגדר(

חורבת מגדעיישוב עונתילא מוזכרמוג׳דעה

מעבר לקו הירוק. ניטש לאחר מלחמת ששת הימים.יישוב קבעלא מוזכרקאעון

תל מלקוחיישוב עונתילא מוזכרמכחוז

תל יזרעאליישוב חרב או נטושלא ברורזרעין

כיום יישוב קבע.יישוב חרב או נטושלא ברורצנדלה

בשנת 1926 יושבו במקום גם בדווים ביוזמת יישוב קבעלא מוזכרמוקיבלה
מושל הגליל אנדריוס )טננבוים, 1960(. הבדווים 

ואוכלוסייה נוספת שהגיעה מאזור הרצליה )סידנא 
עלי( מהווים כמחצית מתושבי הכפר )בוכמן וגל, 

2001(, וכוללים גם מיעוט נוצרי.

מעבר לקו הירוק.יישוב קבעיישוב קבעג׳למה

מעבר לקו הירוק.יישוב קבעיישוב קבעערנה

מעבר לקו הירוק.יישוב קבעיישוב קבעתיעיניך

מעבר לקו הירוק.יישוב קבעיישוב קבעזובובה

מעבר לקו הירוק.יישוב קבעיישוב קבערומנה

מעבר לקו הירוק.יישוב קבעלא מוזכרסילת אל-חרתיה

מעבר לקו הירוק.יישוב קבעיישוב קבעאל-יאמון

2.9. מלחמת העולם הראשונה
לג׳נין, החוצה את חבל תענך.  בשנת 1912, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, החלה סלילתה של מסילת רכבת מעפולה 
בתחום הסקר השתמר ממסילה זו גשר רכבת על אפיק נחל גלבוע. באוקטובר 1914 החלה המסילה לפעול עד סילת א-דהאר, 
דרומית לחורבות שא-נור )בן-עיר, 1914(, וככל הנראה, במהלך 1915 הושלם הקו עד שכם. התנועה במסילת עפולה-שכם 

הופסקה בחורף 1932 )דבר, 1932(.

2.10. ההתיישבות היהודית החדשה
היישובים היהודיים הראשונים קמו באזור זה בשנת 1921. ב- 21/9/21 עלו למעיין חרוד שתי קבוצות מגדוד העבודה, והקימו 
יוסף  יוסף למרגלות הגלבוע )באתר תל  את קיבוץ עין חרוד )שעבר לימים למקומו הנוכחי(. ב- 15/12/21 הוקם קיבוץ תל 
הישנה(, ושנה לאחר מכן הוקמו הקיבוצים חפציבה )14/10/22( ובית אלפא )4/11/22(. לצד אזור מעיין חרוד הוקמה מחצבת 
מעיין חרוד )כיום מחצבת גדעונה(, אחת המחצבות הראשונות שהוקמו בגלבוע. אתר מחנה עין חרוד המשיך לשמש מספר 
קיבוצים נוספים כשלב ביניים לפני מעבר ליישוב הקבע )בשנים 1931-35 ישב באתר זה קיבוץ בית השיטה, בשנים 1942-48 
ישבה במקום קבוצת “זרעים״ שהקימה את קיבוץ דברת(, וכיום שוכן בו היישוב הקהילתי גדעונה. לצד גדעונה נמצא בית 
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הקברות שבו קבורים ראשוני ההתיישבות בעמק. בצלע ההר מעל מעיין חרוד גם הוקמה אחוזתו של גואל הקרקעות יהושע 
חנקין. בניית האחוזה החלה בסוף שנת 1934, אך עם תום הבנייה חלתה אשתו של חנקין, אולגה, ולכן הוחל בבניית אחוזת 
קברם של אולגה ויהושע חנקין בצמוד לבית, שבני הזוג לא זכו להתגורר בו. כיום נמצאים בתחום הסקר 25 ישובים יהודיים, 

מהם 5 קיבוצים, 11 מושבים, 5 ישובים קהילתיים )ועוד אחד בהקמה(, 2 קיבוצים דתיים, ומוסד שיקומי )טבלה 2(.

טבלה 2: ישובים יהודיים באזור הסקר.

הערותהשתייכות ארגוניתשנת הקמהצורת יישובשם היישוב

עבר צפונה.התנועה הקיבוצית21/9/21קיבוץעין חרוד

עבר צפונה.התנועה הקיבוצית15/12/21קיבוץתל יוסף

התנועה הקיבוצית14/10/22קיבוץחפציבה

התנועה הקיבוצית4/11/22קיבוץבית אלפא

התנועה הקיבוצית20/7/48קיבוץיזרעאל

ע״ש גדעון השופט. הוקם ככפר עבודה/מושב. פורק רשמית 1949יישוב קהילתיגדעונה
בשנת 1963 אך המשיך להיות מאוכלס. כיום יישוב קהילתי.

תנועת המושבים2/6/53מושבאביטל

“חדלו פרזון בישראל חדלו״ )שירת דבורה, שופטים ה׳, ז׳(.תנועת המושבים25/6/53מושבפרזון

תנועת המושבים21/7/54מושבמיטב

“המלאה הזרע אשר תזרעו״ )דברים י״ב, ט׳(.תנועת המושבים1/1/56מושבמלאה

ע״ש יפה מרקס, נדבן מדרום אפריקה.תנועת המושבים27/1/56מושבניר יפה

“אז ירד שריד לאדירים עם״ )שירת דבורה, שופטים ה׳, י״ג(.תנועת המושבים20/2/56מושבאדירים

תנועת המושבים24/2/56מושבגדיש

ע״ש דבורה הנביאה.תנועת המושבים14/3/56מושבדבורה

ע״ש ברק בן-אבינעם.תנועת המושבים19/8/56מושבברק

ע״ש חבר הקיני. הוקם כמרכז כפרי ליישובים דבורה, ברק 1958יישוב קהילתיחבר
ואדירים. הפך ליישוב קהילתי ב-1982.

הוקם כמרכז כפרי ליישובים מלאה, גדיש וניר יפה.1958יישוב קהילתיאומן

הוקם כמרכז כפרי ליישובים אביטל, מיטב ופרזון.1960יישוב קהילתייעל

ע״ש חבר הגרעין רם-און פלדי ז״ל.תנועת המושבים14/5/60מושברם-און

הוקם כהיאחזות נח״ל ואוזרח ב- 1968.הקיבוץ הדתי25/1/62קיבוץמעלה גלבוע

“כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול, בלי משיח בשמן״ )קינת תנועת המושבים1976מושבמגן שאול
דוד – שמואל ב׳, א׳, כ״ב(.

הוקם כהיאחזות נח״ל ב- 1976. שכן תחילה בהר מלכישוע.הקיבוץ הדתי1982קיבוץמירב

ע״ש לורד בארנט ג׳אנר, שמשפחתו תרמה להקמת היישוב.1987יישוב קהילתיגן-נר

ע״ש מלכישוע בן שאול, המונצח בהר מלכישוע.1990כפר שיקומימלכישוע

באתר התקיימה מעברה בשנות ה- 50׳.בהקמהיישוב קהילתינורית

2.11. אירועים בטחוניים עד למלחמת העצמאות
בשל הטופוגרפיה והפריסה ההתיישבותית, החיכוך הישיר בין יהודים וערבים במרחב היה נמוך יחסית. עם זאת, יישובי עמק 
חרוד סבלו מהתנכלויות ומגניבות חקלאיות. הכפר מזאר היה עוין במיוחד ליישוב היהודי, על רקע דתי. בכפר זה ישב שייח׳ 
פרחאן, מפעילי כנופיית הטרור של עז א-דין אל-קסאם. ב- 7 בנובמבר 1935 רצחו אנשי הכנופייה את הסמל היהודי משה 
רוזנפלד לצד עין ג׳דידה הנקרא כיום עין הסמל. אירוע זה נחשב ליריית הפתיחה של המרד הערבי )מאורעות תרצ״ו-תרצ״ט(. 
במהלך תקופה זו הוקמו למרגלות הגלבוע מספר יישובים בשיטת “חומה ומגדל״, ביניהם תל עמל – ראשון יישובי חומה ומגדל 
)דצמבר 1936(, טירת צבי )יוני 1937( ומסילות )דצמבר 1938(. במהלך תקופת המנדט הבריטי הוקם שדה תעופה צבאי מצפון 

לג׳נין, שנמצא כיום כמה מאות מטרים מעבר לגדר ההפרדה(.
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2.12. מלחמת העצמאות
תוכנית החלוקה )1947( ייעדה חלק ניכר מהשטח למדינה הערבית, ובכלל זה כל חבל תענך ומסדרון בין השומרון לגליל ממערב 
לעפולה. קו הגבול בין המדינות הערבית והיהודית היה אמור לעבור לאורך מורדות הגלבוע, עד אזור רוויה לערך, שם נצמד 

הגבול לתוואי כביש הבקעה ויצא לירדן דרומית לטירת-צבי.

עם פרוץ מלחמת העצמאות אירעו באזור קרבות מקומיים ופיגועים ע״י ערביי האזור. התקרית הבולטת הראשונה במלחמה 
במרחב זה הייתה קרב טירת צבי, בליל 16 בפברואר 1948. בקרב זה ניסו כוחות ערביים מקומיים בפיקוד פאוזי אל-קאוקג׳י 
לכבוש את טירת צבי. הקרב הסתיים בתבוסה מוחצת לתוקפים, שהותירו אחריהם עשרות הרוגים. קאוקג׳י ניסה גם להביא 
תותחים לכפר מזאר כדי להפגיז משם את יישובי העמק, אך לא הצליח להוביל את התותחים לכפר הנישא במרומי ההר )דוד 
סגל, בע״פ(. לאחר שורת פיגועים מצד תושבי הכפר נוריס נגד החוצבים היהודים במחצבת עין חרוד )כיום מחצבת גדעונה(, 
החליטו יישובי האזור לצאת לפעולה שתעצור את ההתקפות. לפנות בוקר ה- 19/3/48 יצאה מחלקת לוחמי חי״ש )חיל שדה( 
מיישובי הסביבה למארב נגד תוקפי המחצבה. המארב שהוצב במקום נחות התגלה ע״י הכוח הערבי הסמוך, ובאזור התנהל 
ולזכרם  המחלקה,  מלוחמי  שבעה  נפלו  בקרב  בריטים.  צנחנים  כוח  בהתערבות  והופסק  ארוכות,  שעות  שנמשך  קשה  קרב 
מוצבת אנדרטה בגבעת יהונתן. מאוחר יותר פוצצו גשרים ע״י כוחות “ההגנה״ במרץ 1948 )בכביש זרעין-ג׳נין ובכביש מגידו-
ג׳נין(, ומנגד – בוצעה התקפה ערבית באזור זרעין ב- 26/3/48. ניסיון ראשון לכבוש את זרעין באפריל 1948 ע״י כוחות חטיבת 
“יפתח״ – נכשל, ובקרב נהרגו עשרה מלוחמי הפלמ״ח )אחד מהם, משה אסתרין ז״ל, נפצע בקרב, נשבה ע״י הערבים ונרצח 

בידיהם(. הכפר נכבש ע״י גדוד “גדעון״ מחטיבת “גולני״ בסוף מאי 1948, ללא אבידות נוספות לכוחותינו.

בשלב השני של מלחמת העצמאות )לאחר הכרזת המדינה( נוהל באזור זה אחד המבצעים הגדולים – מבצע “ארז״ )28/5/48 – 
3/6/48(. בשלב הראשון )28-30 במאי(, כבשה חטיבת גולני את רכס הגלבוע במזרח )הכפרים זרעין, נוריס ומזאר( ואת מגידו 
במערב. ניתנה הוראה לניצול ההצלחה וכיבוש ג׳נין במתקפה מתואמת של חטיבות גולני וכרמלי )מבצע יצחק(. בליל 1-2/6 
ליל  נדחה המשך התקיפה. לקראת  ולכן  ומוקייבלה, אך ההתקפה התארכה  ג׳למה  “גולני״ את הכפרים ערנה,  כוחות  כבשו 
2-3/6 הוחל בכיתור ג׳נין, אך לא נחסם המיצר מדרום לעיר ולא נכבשה משטרת ג׳נין. בבוקר 3/6 הדפה תגבורת עיראקית את 
כוחות גדוד 21 מהמשלטים החולשים על העיר. הופעלו כוחות עתודה שהביאו לכיבוש העיר כולה למעט משטרת ג׳נין, אך 
הכוחות במשלטים הגיעו למצב קשה, והחשש היה שלא ניתן יהיה לעמוד בפני התקפת אוייב מאסיבית. לפיכך, ניתנה פקודה 

לנסיגה לקו חזית חדש, 1.5 ק״מ צפונית לעיר )ג׳סר ח׳רובה(. קו זה היווה את קו הגבול במהלך ההפוגה הראשונה.

עם סיום ההפוגה הראשונה, פתחו העיראקים שחנו בג׳נין בהתקפה עזה )9-10/7/48( שדחקה את כוחות צה״ל לקו זרעין-
מזאר. לאחר קרבות קשים, יוצב קו הגבול באזור זה, וערב ההפוגה השנייה חוזק הגבול עם תפיסת שייח׳ ברקאן )הר ברקן( 
ב- 12/7/48. תפיסת הר ברקן בוצעה כתוצאה מהתגייסות כללית של בני העמק שחששו מכניסת ההפוגה השנייה לתוקפה 
כאשר הגלבוע בשליטה ערבית עויינת. עד לאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק, ישבו כוחות צה״ל בהר ברקן ובהר גיבורים, 
נוריס לפסגת הר  ודרך מחורבת  ובית אלפא לראש הר ברקן,  )דרך הפיתולים מחפציבה  ונפרצו הדרכים הראשונות בגלבוע 
גיבורים(. בהסכמי שביתת הנשק )3/4/49( הותווה תוואי ‘הקו הירוק׳, והועברו לידי ישראל שטחים בדרום הגלבוע )שמורת נחל 
בזק(, כולל הכפר ח׳רבת אום סירחאן שפונה מתושביו כחלק מההסכם. כמו כן, הועברו לידי ישראל הכפרים צנדלה ומוקייבלה. 

העברתם של שלושת הכפרים לידי ישראל ביולי 1949, היוותה את השלב השלישי והאחרון של הסכם רודוס )דבר, 1949(.

2.13. אירועים בטחוניים בין מלחמת העצמאות למלחמת ששת הימים
עם כניסת שביתת הנשק לתוקף, נזנחו משלטי הגלבוע, וההר היה לאזור ספר מסוכן. כבר בדצמבר 1949 נפל הרוג ישראלי 
ראשון בגלבוע, שמואל אלטמן ז״ל, חבר קיבוץ רשפים, שיצא עם שניים מחבריו לסייר בהר. הם הותקפו באש, ובנסיגה נותר 
אלטמן מאחור. עם הזעקת תגבורת נמצאה גופתו הירוייה )דבר, 1949(. היישובים היחידים שהוקמו ברכס היו קיבוץ יזרעאל 

וכפר העבודה נורית, בשוליו הצפוניים של הגלבוע.

בספמבר 1957 אירע אסון צנדלה, שבו נספו 15 מילדי הכפר וחמישה נוספים נפצעו קשה, כאשר התפוצץ פגז ישן לצד שביל 
עפר בין צנדלה למוקייבלה. רק ילד אחד בקבוצה נותר ללא פגע )אביאל, 1957(. עד לשנת 1958 נותר הגלבוע אזור מסוכן 
ועויין. בשנת 1958 החלה קק״ל לסלול דרכים בהר בחסות משמר הגבול. הדרך העיקרית הייתה דרך הפטרולים לאורך הקו 
הירוק, מצנדלה לכיוון אזור הר ברקן, ומשם דרומה עד להר מלכישוע וירידה לבקעת בית-שאן דרך חורבת נר. לדרך זו התחברה 
דרך צפונית יותר, מנורית עד לקו הרכס צפונית להר ברקן. מפגש הדרכים כונה בפי שוטרי מג״ב בשם “שער הזהב״, מכיוון 
שעם ההגעה לנקודה זו מדרום, הרגישו העובדים והלוחמים שיצאו מאזור הסכנה למרחב הבטוח. במהלך עבודות הסלילה, 
ב-19/2/58, נורה ממארב שוטר מג״ב, סמל יעקב ברוך ז״ל, בעת פטרול באזור הכפר פקועה. לזכרו הוקמה אנדרטה בראש נחל 

יצפור. רק בשנת 1962 הוקמה היאחזות הנח״ל הראשונה במרכז הגלבוע )מעלה גלבוע(, שאוזרחה לאחר חמש שנים.
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2.14. הקמת חבל תענך
נורית  היישוב   ,1953-56 זרעים/זרעין התקיימה בשנים  יישובים. מעברת  הגלבוע שלושה  בצפון  הוקמו  קום המדינה  לאחר 
התקיים ככפר עבודה בשנים 1950-58, וקיבוץ יזרעאל שהוקם בשנת 1948 וקיים עד ימינו. שני היישובים הראשונים שימשו 

כיישובי עולים, וחלק ניכר מתושביהם עברו להתיישבות קבע בחבל תענך הסמוך.

גוש יישובי תענך הוא חבל התיישבותי שהוקם כמכלול, בדרום עמק יזרעאל. יישובי תענך הוקמו במתכונת ייחודית המזכירה את 
זו של חבל לכיש. החבל כולל שלושה מקבצים של שלושה מושבים, וביניהם מרכז כפרי שנועד לספק שירותים לתושבי שלושת 
המושבים הסמוכים. בשלב מאוחר יותר נוספו לחבל תענך המושבים רם-און ומגן שאול, שאינם בנויים במתכונת של שאר יישובי 

תענך. המרכזים הכפריים הפכו במהלך השנים ליישובים קהילתיים )אם כי היישוב יעל נותר מצומצם ביותר באוכלוסייתו(.

הגוש פותח בשני שלבים: בשנת 1953 הוקמו יישובי יעל עבור עולים מכורדיסטן, ובשנת 1956 הוקמו יישובי חבר ויישובי אומן, 
עבור עולים מצפון אפריקה. היישוב מלאה נועד לניצולי שואה מאירופה )גבעולי, 1961(. בסוף שנת 1956 צורפו כל יישובי תענך 
למועצה האזורית גלבוע )דבר, 1956(. בשנת 1954 הוקם, כחלק מפרוייקט תענך, מאגר גדול על נחל קישון, דרומית ליישובי גוש 
חבר. הנחל הוסט מערבה לאפיק נחל זבדון, ובשטח הוקם מאגר בגודל 160 דונם )מאגר תענך(, המשמש להשקייה חקלאית 
במרחב )שובל, 1954(. המאגר תוכנן ע״י דב קובלנוב )דבר, 1954(. עם הקמת יישובי תענך פונה היישוב נורית מתושביו, אך 

אישה אחת, נדרה חרזי, המשיכה להתגורר במקום לבדה עד למותה בשלהי שנות ה-90׳ של המאה הקודמת )רגב, 2008(.

ביוני 1958 עלה ארגון “שלח״ של בני מושבים ובוגרי בתי ספר חקלאיים, יוצאי הנח״ל, להתיישבות זמנית במבני נורית. יישוב 
פרדסים  לנטיעת  המתאים  היחיד  זה  שטח  תא  היות  בשל  אך  תענך,  ליישובי  יזרעאל  קבוצת  בין  לקום  תחילה  נועד  הקבע 
ליישובי תענך, עבר לבסוף המושב לדרום חבל תענך )רם-און(. הגרעין עבר למושב רם-און בשנת 1960, ובשנת 1962 הפכה 

נורית הנטושה לבסיס גדנ״ע. בסיס זה ננטש בשנת 1994.

יישוב נוסף שהוקם לאחר מלחמת העצמאות באזור הוא גדעונה, שהוקם ככפר עבודה לעולים מתימן. היישוב פורק רשמית 
של  מאבק  לאחר  המדינה.  ממוסדות  רשמית  הכרה  ללא  במקום  להתגורר  המשיכו  מהמשפחות  חלק  אולם   ,1963 בשנת 

התושבים, זכתה גדעונה להכרה מחודשת בשנות ה-80׳, ומהווה כיום יישוב קהילתי )סגל, 1984(.

2.15. מלחמת ששת הימים
ביום השני למלחמת ששת הימים נהרגו במושב ברק ארבעה חיילי שריון בהפצצה ירדנית. לזכרם נקרא בית הספר האזורי 
במרכז חבר “יד לחמישה״ )להנצחה התווסף גם חייל שנפל בלחימה בעיר ג׳נין(. במלחמה שימש האזור כאחת משתי החזיתות 
:)5-6/6/67( צירים  בשני  ג׳נין  לאזור  פרצה  בר-כוכבא  משה  סא״ל  בפיקוד   45 השריון  חטיבת  השומרון.  צפון  נכבש   שדרכן 
ציר תענך-ג׳נין )גדודים 39 ו-74( וציר מי עמי-אום ריחאן-יעבד )גדוד 25(. בהמשך התפתח קרב שריון מפורסם בעמק דותן 
נגד השריון הירדני, שהסתיים בניצחון צה״ל. חטיבה 37 ביצעה איגוף מזרחי של ג׳נין מאזור ערנה )מעבר גלבוע( דרך בית קד 

לכיוון זבבדה, ומשם בואכה שכם )6-7/6/67(.

2.16. לאחר מלחמת ששת הימים
הגלבוע המשיך להוות אזור ספר, אך השיפור הכללי במצב הבטחוני הביא לעלייה במספר המבקרים והנופשים ברכס. מעט 
לאחר מלחמת ששת הימים נעזב הכפר קעון )בגדתו הדרומית של נחל בזק(, ותושביו עברו לברדלה הסמוכה. בשנת 1969 
הוקמה מחצבת בית אלפא – צעד שלווה במאבק ציבורי )“דבר״, 1971(. בשנת 1976 הוקמה היאחזות נח״ל מלכישוע בפסגת 
הר מלכישוע, שאוזרחה בשנת 1982 כקיבוץ מירב. בשנת 1987 עברו התושבים למקום הקבע שלהם בהר אבינדב, ומלכישוע 
ננטשה כיישוב, אך באתר המשיך לפעול מפעל לייצור נרות. בשנת 1990 הוקם מוסד הקהילה השיקומית מלכישוע, באתר 
היאחזות הנח״ל לשעבר. בשנות ה-70׳ וה-80׳ של המאה הקודמת, פעל בבית חנקין בית ספר שדה “גלבוע״ של החברה להגנת 
הטבע, עד להקמתו של בי״ס שדה “אלון תבור״. הצעות ליישובים נוספים בגלבוע עלו במהלך שנות האלפיים, ובשנת 2006 
בוטלה תוכנית להקמת היישוב “מיכל״ בהר יצפור, לאחר מאבק סביבתי וציבורי ממושך. בשנים האחרונות הוחל בהכשרת 

הקרקע להקמתו המחודשת של היישוב נורית, כיישוב קהילתי “אקולוגי״.

המורים  )רצח   1985 באוקטובר  כפול  רצח  הוא  הימים,  ששת  מלחמת  שלאחר  בתקופה  הראשון  הבולט  הבטחוני  האירוע 
בגלבוע(. שני מורים מעפולה נרצחו ע״י צעירים מהכפר ערבונה, דבר שהביא לסערת רוחות )בתקופה זו אירעו עוד מספר 
גן-נר בשיפולי הגלבוע )מעריב,  זה הוקם בשנת 1987 היישוב  ירושלים(. בעקבות פיגוע  פיגועי רצח קשים, בעיקר במרחב 
1985(. בקיץ 1986 ידע האזור את אחד האסונות הקשים בתולדותיו – אסון ילדי חפציבה – שבו נספו תשעה מנערי הקיבוץ 
יחד עם מדריכם, בתאונה עם סמיטריילר בכביש חבל תענך )עם-עד, 2006(. באוגוסט 2001, נרצחה סמוך לכניסה לקיבוץ מירב 
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עליזה מלכה ז״ל – נערה בת 16 שהייתה חניכה בפנימיית ‘בית הילד׳ בקיבוץ – בפיגוע ירי על הרכב שבו נסעה, ובו נפצעו 3 
נוסעות נוספות )בנא, 2001(. באפריל 2004 הושלמה הקמת גדר ההפרדה בגלבוע, שעל הקמתה הוחלט לאחר פיגוע משולב 
בבית שאן בנובמבר 2002, שבו נרצחו שישה ישראלים ונפצעו עשרות, ופיגוע נוסף בינואר 2003 שבו נרצח סייר השדות של 

יישובי תענך, אליהו ביטון ז״ל, במושב גדיש.



פרק ג׳

נוף ואתרים
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3.1. רקע

3.1.1. מטרת החלוקה ליחידות נוף
מרחביים- קריטריונים  על  המתבססת  לתכנון  ברורה  מסגרת  לספק  היא  נוף,  ליחידות  הסקר  גבולות  של  החלוקה  מטרת 
לגיבוש  בסיס  – שיהוו  וערכיות אקולוגית  נופית  ערכיות  הוגדרו  נוף  יחידת  לכל  ביניהם.  להבחין  גיאוגרפיים, שניתן בקלות 

עקרונות מנחים לתכנון, שימור, שיקום, טיפוח, ממשק וניטור השטחים הפתוחים בגלבוע.

3.2. שיטת העבודה

3.2.1. קריטריונים לחלוקה ליחידות נוף
מפת יחידות הנוף באה לאפיין ולהציג את מגוון נופי הגלבוע וסביבתו: היא כוללת תיחום ותיאור של כל יחידת נוף – חבל ארץ 
בעל מכלול תכונות וקווי נוף, השונה במידת מה מזה של החבלים השכנים לו. קו נוף, המבדיל בין יחידה ליחידה, נקבע על פי 
תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי, הביולוגי ו/או התרבותי של חבל ארץ מסוים. הגדרת יחידות הנוף נועדה 
להיות כלי לניתוח ערכי טבע ונוף ביחידות השטח, ולגיבוש מדיניות השימוש באותם שטחים, תוך שמירה על מגוון הנופים 

המאפיין אותם. מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף:

• מאפיינים גיאומורפולוגיים המקנים לאזור את זהותו: קווי רכס, גבעות משאר, אגני ניקוז, “שערים טופוגרפיים״ בין רכסים 	
או שלוחות.

• תופעות טבע ונוף ייחודיות: כמו מצוקים גבוהים, מכתשים ופסגות בולטות בנוף.	
• תכונות טבעיות: מסלע וקרקע – המצע הסלעי וקרקעות האזור; צומח – יחידות צומח ותצורות צומח אופייניות.	
• תכסית דומיננטית רציפה: כמו שטחים חקלאיים רציפים, יערות נטועים וכד׳. באזורים אלה, על פי רוב, יש חשיבות חזותית 	

)ואקולוגית( לקו המגע של יחידת הנוף עם היחידה הגובלת בה.
• פיתוח בולט בשטח טבעי: כמו מחצבה, יישוב, קבוצת יישובים, קווי תשתית עיליים וכבישים.	
• תבניות תרבותיות היסטוריות: דפוסי יישוב קדומים, דרכים, תרבות חקלאית מסוגים שונים וכד׳.	
• אתרים נקודתיים בולטים וחשובים: דוגמת תילים, כתמי צמחייה, שרידי יישובים וכד׳.	

הגדרת יחידות הנוף מלווה בהתלבטויות רבות, היות והחלוקה איננה מתבססת על קריטריונים קשיחים ומדידים, אלא על אמירה 
פרשנית סובייקטיבית. כך למשל, ניתן לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים )ואז רכסי ההרים מחולקים בין כמה 
יחידות נוף(, או לפי רכסי ההרים )ואז אגני הנחלים מתחלקים בין כמה יחידות נוף(. אין תשובה אחת לשאלות אלה, ולכן על מנת 
ניסיון לבצע  נקודות השקפה שונות, תוך  בו מספר אנשים שמייצגים  זה, משתתפים  למתן את ההיבט הסובייקטיבי בתהליך 
חלוקה והערכה מוסכמות. הגדרת יחידות הנוף התבצעה תוך בחינת כלל מאפייני השטח כמפורט לעיל, והתבססה על סיורים 
ביחידות הנוף המוצעות, בחינת מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה, ניתוח 

שכבות ממ״ג כגון: שיפועים, מפנים, מפות גיאולוגיות ותצלומי לוויין, וכן התייעצות עם אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.

3.2.2. הגדרת חטיבות הנוף ויחידות הנוף
בית-שאן ובקעת  הגלבוע  הר  תענך(,  )חבל  יזרעאל  עמק  דרום  היטב:  מובחנות  נוף  חטיבות  לשלוש  חולק  הנסקר   המרחב 
)מורד נחל בזק(. חטיבות אלו חולקו ל-10 יחידות נוף קטנות יותר לפי המאפיינים העיקריים של כל יחידת נוף, ובהתחשבות 
באגנים החזותיים המושפעים מעמקים ומאזורים בנויים )יישובים(. יחידות הנוף חולקו חלוקה משנית ל-102 תת-יחידות נוף, 
זו  שנועדה לסייע באפיון ערכיות נופית ותרבותית של תאי שטח ספציפיים והומוגניים יותר בתחום הסקר. חלוקה משנית 
התחשבה בעיקר בתכסית של השטח )אזורים בנויים, גידולים חקלאיים דומיננטיים, שטחים פתוחים לא חקלאיים עם טיפוס 

צומח מוגדר וכדומה(.
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3.3. אפיון חטיבות הנוף
מפות  בניתוח  נעזרנו  וגבולותיהן  החטיבות  הגדרת  ובעת  גיאולוגי-טופוגרפי,  הוא  הנוף  חטיבות  בקביעת  המרכזי  הדגש 

השיפועים וקווי הגובה באזור.

3.3.1. הר הגלבוע
חטיבת נוף זו מהווה את לב הסקר. היא תופסת כמחצית משטח הסקר, וכוללת את כל האזור ההררי בו. גבולה הצפוני/מזרחי 
של היחידה הוא לרוב חד וברור, בתחתית המתלול היורד לעמק חרוד ולבקעת בית-שאן. באזור שמערבית למושב רוויה קיימת 
מדרגה טופוגרפית היוצרת גבול מתון לחטיבת נוף זו. גבולה הדרומי של חטיבת הנוף הוא אפיק נחל בזק, המהווה את הגבול 
הטבעי בין הגלבוע לצפון-מזרח השומרון. בשל תוואי גדר ההפרדה בין ישראל לשטחי הרשות הפלסטינית, נכללו בחטיבה 
בין הגלבוע לצפון-מזרח  בזק, השייכים למעשה לצפון-מזרח השומרון. הגבול  נחל  דונמים מדרום לערוץ  גם כמה מאות  זו 
השומרון הוא גם גבול גיאולוגי. גבולה המערבי של חטיבת הנוף נקבע רובו ככולו לאורך גדר ההפרדה. יש לציין כי הגלבוע 

נמשך מערבה מעבר לגדר, עד למבואות ג׳נין, כאשר מערב הגלבוע שונה מהותית ממזרח הגלבוע.

מזרח הגלבוע )שהוא המפנה הדומיננטי בגלבוע שבגבולות ‘הקו הירוק׳( מאופיין בשיפוע חד של מאות מטרים, מפסגות הרכס 
ועד לעמק חרוד ובקעת בית-שאן, ובו נוף טרשים ומצוקים. במדרון התלול לא התפתחו כמעט נחלים, והערוצים המעטים 
היורדים מגב הרכס מזרחה הם קצרים ותלולים. בניגוד לכך, מאזור פסגות הרכס מערבה יש שיפוע מתון, ובין הפסגות נמצאים 
עמקים המשמשים ברובם לחקלאות אינטנסיבית של יישובי רכס הגלבוע. אזור זה מנוקז כולו לאגן נחל קישון דרך מניפת 
יובלים, שרוב מהלכם נמצא מעבר לגדר ההפרדה. רום קו הרכס עולה בהדרגה מצפון-מערב לדרום-מזרח, כשהפסגה הגבוהה 
ביותר בו )הר מלכישוע( מגיעה לרום של 538 מ׳ מעל פני הים )וגם מעל פני בקעת בית-שאן(. בחלק הצפוני-מערבי )גבעת 
יזרעאל(, הפרש הגובה מזרחה הוא כ-80 מ׳ בלבד מתחתית המדרון לראש הגבעה, ברום של 103 מ׳ מעל פני הים. לכיוון מערב, 
יזרעאל מתונים יחסית. ברכס בולטות שלוש “נקודות תפנית״ שבהן משתנה כיוון הרכס.  הפרשי הגובה בין הגלבוע לעמק 
הצפונית היא בציר הר שאול-גבעת יהונתן, המרכזית בהר גפת, והדרומית ממערב לרוויה. בתצפיות מכיוון עמק חרוד, בקעת 
ניתן לרוב לראות את הרכס התחום בין שתיים מנקודות אלו. בדיון ביחידות הנוף הנמצאות בהר  בית-שאן ורמות יששכר, 
הגלבוע, יש חשיבות לתדמיתו ההיסטורית של הגלבוע כפי שנזכרת בקינת דוד: “הרי בגלבוע, אל טל ואל מטר עליכם״ )שמואל 
ב׳, א׳, כ״א(, המשקפת אזור צחיח המאופיין במיעוט משקעים. שבע יחידות נוף נכללות בחטיבה זו: מפתן הגלבוע )יח׳ נוף מס׳ 
2(, פסגות צפון הגלבוע )יח׳ מס׳ 3(, מתלול הגלבוע )יח׳ 4(, מורדות הגלבוע )יח׳ 5(, במת הגלבוע )יח׳ 6(, פסגות דרום הגלבוע 

)יח׳ 8( ומורדות מלכישוע-נחל בזק )יח׳ נוף מס׳ 9(.

3.3.2. חבל תענך
חבל תענך הוא חלקו הדרומי של עמק יזרעאל. זוהי שלוחה דמוית משולש, שאורכה כ-12 ק״מ, ותחומה במזרח ע״י הר הגלבוע 
ובמערב ע״י הר אמיר וצפון השומרון. בקודקוד המשולש נמצאת העיר ג׳נין. אזור זה מישורי לחלוטין ועוברים בו מספר ערוצים 
המנקזים את השומרון והגלבוע לאגן נחל קישון. הבולטים שבהם הם נחל קישון עצמו, נחל גלבוע ונחל זבדון. חטיבת נוף זו 

כוללת יחידת נוף בודדת, חבל תענך )יח׳ נוף מס׳ 1(, ששטחה כמחצית משטח הסקר כולו.

3.3.3. בקעת בית-שאן
בקעת בית-שאן היא חטיבת נוף ממזרח לגלבוע, שמקובל לציין את גבולה המערבי באזור בית אלפא/ניר דוד )במקביל לתפנית 
ברכס הגלבוע(. לחטיבה זו יש ייצוג מזערי בלבד בסקר, בדמות רצועה צרה )ברוחב של כמה מאות מטרים( וארוכה )כחמישה 
ק״מ(, לאורך אפיק נחל בזק, ושטח קטן נוסף ממערב ומצפון לרוויה באזור חורבת מגדע ומורדות מחצבת רוויה. ניתן להתייחס 
הירוק׳  ש-׳הקו  מכך  הנובע  גיאופוליטי  היגיון  יש  זו  לאבחנה  מחולה.  בקעת   – נפרדת  כבקעה  בזק  לנחל  שמדרום  לבקעה 
עובר רובו ככולו לאורך נחל בזק, ולכן דפוסי החקלאות וההתיישבות מדרום לנחל שונים מהותית מאלו שמצפון לו. עם זאת, 
מבחינות אחרות אין הבדל מהותי בין שני צידי הנחל באזור הבקעה. שתי יחידות נוף נכללות בחטיבה זו: מפתן רוויה )יח׳ נוף 

מס׳ 7( ומורד נחל בזק )יח׳ מס׳ 10(. מפתן רוויה הוא אזור מעבר הדרגתי ללא גבול ברור בין בקעת בית-שאן לגלבוע.



59

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

3.4. אפיון יחידות הנוף
אופיינו  ובה  נוספת,  מפורטת  משנית  חלוקה   – שהוגדרו  הנוף  יחידות  לעשר  בוצעה  הסקר,  של  המפורטת  הרזולוציה  בשל 
102 תת-יחידות נוף. יחידות הנוף נבדלות האחת מהשנייה במאפיינים טופוגרפיים: רכסים לעומת עמקים; ובאופי התכסית: 
יערות לעומת שטחים בנויים ופסיפס חקלאי. באזורים מסוימים, המעבר בין היחידות חד וברור, ובאזורים אחרים קשה להגדיר 
מעבר ברור. מכיוון שכך, הוגדרו תחילה תת-היחידות התחומות היטב, ואח״כ הוגדרו היחידות עצמן. בהגדרת היחידות הובאו 
יחידות הנוף לגבולות חטיבות הנוף שהוגדרו  גבולות  בחשבון גם השכבות הגיאולוגיות במרחב. נעשה מאמץ להתאים את 

לעיל. במקרים מסוימים, יחידות הנוף נחצות ע״י כבישים )טבלה 3, מפה 7(.

טבלה 3: יחידות הנוף בסקר הגלבוע.

% מהשטח הכוללשטח )דונם(שם היחידהמס׳

70,14749.7%חבל תענך1

7,2855.1%מפתן הגלבוע )יזרעאל-נורית(2

21,08614.9%פסגות צפון הגלבוע3

5,5173.9%מתלול הגלבוע4

11,7708.3%מורדות הגלבוע5

3,8392.7%במת הגלבוע6

2,3701.7%מפתן רוויה7

4,1923%פסגות דרום הגלבוע8

12,4788.8%מורדות מלכישוע-נחל בזק9

2,6161.8%נחל בזק10

141,200100%סה״כ

בעמוד הבא:
מפה 7: יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף בסקר הגלבוע על רקע אורתופוטו.
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להלן תיאור מפורט של כל אחת מיחידות הנוף בתחום סקר הגלבוע:

3.4.1. חבל תענך

תמונה 1: חבל תענך )מדרום לגדיש, ברקע – במרכז התמונה – תל תענך(

מאפייני היחידה. 1
ובחקלאות  לחלוטין,  כמעט  שטוחה  מישורית  בטופוגרפיה  ומאופיין  יזרעאל,  עמק  של  הדרומי  חלקו  את  מהווה  האזור 
אינטנסיבית התופסת את מרבית תחום היחידה )תמונה 1(. השטח מאופיין במיעוט מבנים חקלאיים מחוץ לתחומי היישובים, 

למעט תא השטח שממערב לצנדלה והאזור שמדרום לפרזון.

גבולות היחידה. 2
• בצפון: גבול הסקר )גבול שטח שיפוט המועצה האזורית גלבוע, נחל גלבוע וכביש הסרגל(.	
• במערב: גבול הסקר )עובר מזרחית לחורבת מדהב ומגיע לפינת גדר ההפרדה מול זובובה.	
• בדרום: גבול הסקר )חופף לגדר ההפרדה( וגבעת מוקייבלה.	
• במזרח: הכביש מצומת שער הגלבוע דרך צומת נורית לעבר גן-נר, הגבול המערבי והדרומי של גן-נר לעבר “הקו הירוק״ 	

כחצי ק״מ דרומית-מערבית לגבעה 311.
אגני ניקוז. 3

והמערבי מתנקז  גלבוע,  נחל  דרך  לקישון  היחידה מתנקז  קישון. חלקה המזרחי של  לנחל  היחידה מתנקז  כל תחום  כמעט 
ישירות לקישון או ליובליו: נחל זבדון, נחל תענך, נחל עוז ותעלת אדירים )תוואי הקישון ההיסטורי(. קטע קטן בצפון-מזרח 

היחידה מתנקז לנחל נורית ודרכו לנחל חרוד.

רום פני הקרקע. 4
המרחב מאופיין בהפרש גבהים מזערי, בין 50 מ׳ מעפה״י במפגש נחל גלבוע וכביש הסרגל, ל- 94 מ׳ מעפה״י בתל זבדון שבדרום 
היחידה, ו- 150 מ׳ מעפה״י מזרחית לצנדלה )בחלק המזרחי של היחידה יש שיפוע משמעותי יחסית לשאר המישור השטוח(.

מסלע וקרקע. 5
הררי  מסלע  שכבות  נחשפות  מהמרחב  קטן  בחלק  אלוביאליות.  סחף  בקרקעות  ברובו  ומאופיין  יחסית  הומוגני  המרחב 

המשתייכות לחבורת הר הצופים )גבעת מוקייבלה( או לחבורת עבדת )גבעת צנדלה(.
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טיפוסי צומח. 6
הצומח הטבעי הושמד רובו ככולו. צומח טבעי שרד ברצועות צרות, בעיקר לאורך ערוצי הנחלים, וכן בקטעים קטנים לאורך 

תוואי מסילת הרכבת עפולה-ג׳נין, בתל זבדון, בצל חורשות איקליפטוסים בודדות, ובשטחים מיוערים בפאתי מוקייבלה.

מקורות מים. 7
)בין  גדולים: מאגר תענך  מים  קיימים שלושה מאגרי  היחידה  מים טבעיים קבועים. בתחום  קיימים מקורות  לא  זו  ביחידה 
קטן  מאגר  רם-און(.  למושב  )צפונית-מערבית  רם-און  ומאגר  לעפולה(,  )דרומית  גלבוע  מאגר  ומגן-שאול(,  ברק  המושבים 
נוסף משמש את מט״ש רם-און )צפונית מזרחית למושב(. ארבעה מאגרים נוספים נמצאים סמוך לגבולה המערבי של היחידה, 

מערבית למושב מלאה )מאגרי גבעת עוז(. כמו כן, קיימים מספר בורות מים בקרבת הכפרים צנדלה ומוקייבלה.

אתרים מרכזיים. 8
האתרים ההיסטוריים המרכזיים בתחום היחידה הם הגלעין העתיק של הכפר מוקייבלה, תל זבדון )בתחומי מושב רם-און( 
וגשר הרכבת הטורקית בנחל גלבוע. אתרים משניים כוללים מבנה ישן בצומת מוקייבלה, גשר מנדטורי בכביש 60 בין צנדלה 
למוקייבלה, אנדרטאות זיכרון הממוקמות בתחומי מרבית היישובים, אדני רכבת שנלקחו מתוואי המסילה הטורקית ונמצאים 

כיום במושב פרזון, וכן מאגרי המים.

יישובים. 9
בנוי משלושה  זה  גוש  גוש ההתיישבות “הקלאסי״ בחבל תענך.  יישובים. 12 מהם מייצגים את  בתחום היחידה נמצאים 16 
ובמרכז המושב שטח  רחובות,  וסביבו שלושה מושבים בעלי שלושה  כפרי  יישובים, שבכל אחד מהם שוכן מרכז  אשכולות 
ציבורי דמוי משולש, הכולל מבני ציבור וגן ציבורי יישובי. אשכולות אלו נקראים על שם המרכזים הכפריים )שנועדו בתחילה 
לרכז פונקציות ציבוריות משותפות: בתי ספר, קופת חולים, תחנת מג״ב וכדומה(: גוש אומן במערב וסביבו המושבים ניר יפה, 
מלאה וגדיש; גוש חבר במרכז וסביבו המושבים דבורה, ברק ואדירים; וגוש יעל במזרח וסביבו המושבים אביטל, פרזון ומיטב. 
כן, כוללת  יותר. כמו  יישובי תענך, ומאופיינים בבנייה מרוכזת  נוספים: רם-און ומגן שאול, הוקמו לאחר שאר  שני מושבים 

היחידה את שני הכפרים הערביים צנדלה ומוקייבלה.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• קו מתח גבוה לאורך תוואי מסילת הרכבת הטורקית.	
• גדר ההפרדה התוחמת את היחידה מדרום. בתחום היחידה נמצא מעבר גלבוע – מעבר גבול ומסוף סחורות בין ישראל 	

לשטחי הרשות הפלשתינית.
• בית קברות אזורי.	
• אזור תעסוקה )מול צומת דבורה( בתהליכי הקמה.	
• תוכנית מאושרת חדשה )ג/20279(, צפויה לשלש את אוכלוסיית היישובים אומן וגדיש ע״י בינוי נרחב ממזרח לגדיש, כולל 	

הסדרת שתי כניסות חדשות לגדיש מכביש 6724.
• מפקדת מרחב התפר של מג״ב בכניסה הצפונית לגן-נר.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
השטח מאופיין בנוף חקלאי הנעדר כמעט הפרות חזותיות. בדרום השטח, באזור צנדלה ומגן שאול, יש ריכוז גדול של חממות, 
המהווה הפרה חזותית משמעותית. כמו כן, ראוי לציין מבטים איכותיים לעבר מערב הגלבוע )הר גיבורים והר שאול(, צפון 
השומרון וצפון-מערב השומרון )הר אלכסנדר, שייח׳ שבל, תל תענך ועוד(. לצד כביש חבל תענך )כביש 675( נטועה שדרת 

איקליפטוסים כמעט רציפה, המהווה אלמנט מרכזי בנוף האזור.

12. ערכי טבע עיקריים
• מים 	 וגת עתיקה המחזיקה  בצל האורנים,  ובו צמחייה טבעית  מוקייבלה  לצומת  מוקייבלה  בין  יער קטן  מוקייבלה:  יער 

בחורף )עשוייה לקיים בעלי חיים(.
• תל זבדון: גבעה מבודדת, היחידה בחבל תענך בגבולות הסקר )מעבר לגבולות הסקר קיים גם תל קדש(, ובה צמחיית בר.	
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13. אפיון תת יחידות הנוף  

ערכיות 
נופית

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת 
ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

בינונית )2( שטח פתוח ללא הפרות חזותיות. חלקות 
חקלאיות גדולות ואינטנסיביות.

המרחב בין יזרעאל לכביש הסרגל צפון חבל תענך 1.1

בינונית )2( אזור בעל חשיבות נופית ותרבותית גבוהה, 
שערכו נפגם כתוצאה מבינוי אינטנסיבי.

ערוץ. אתר מרכזי – גשר הרכבת הטורקית. נחל גלבוע 1.2

בינונית )2( שטח חקלאי משמעותי הנצפה מכביש חבל 
תענך.

שדות בין כביש חבל תענך לנחלים גלבוע 
וקישון. בחלקו המערבי בית קברות אזורי. 

אתר מרכזי – מאגר גלבוע.

גלבוע-קישון 1.3

בינונית )2( חייץ ירוק בסביבה חקלאית. נחל קישון בין כביש חבל תענך לכביש הסרגל. מורד נחל קישון 1.4

בינונית )2( אזור בעל נצפות גבוהה מכביש הסרגל 
ומכביש חבל תענך. חלקות חקלאיות 

גדולות ואינטנסיביות.

אזור שדות שבמרכזו עובר נחל עוז. צפון-מערב תענך 1.5

בנוי )0(. אחד משלושת האשכולות ההתיישבותיים 
המאפיינים את חבל תענך.

גוש התיישבותי ובו בינוי כפרי ורצועות 
 צרות של שטחים חקלאיים החוצצים

בין היישובים.

גוש אומן 1.6

בינונית )2( אזור בעל נצפות נמוכה מהכבישים 
הראשיים באזור.

רצועה בין המושבים חבר וברק לכביש אל 
רם-און )כביש 6724(.

עוטף גוש אומן 1.7

בינונית )2( ציר ירוק מרכזי באזור. רצועה לאורך הקישון, בקטע הצמוד לכביש 
6724. קטע זה הוא בחלקו תעלה חפורה 
ובחלקו התוואי ההיסטורי של נחל זבדון.

נחל קישון – כביש 
6724

1.8

בינונית )2( שטח מבודד יחסית מרצף שטחים פתוחים. שטחים חקלאיים בין גוש חבר לכביש 6724. עוטף גוש חבר 1.9

נמוכה )1( בשטח מספר מתחמי לולים. גדר המושב 
רם-און יוצרת קיטוע נוסף בשטח הפתוח.

שטח דמוי פרסה סביב מושב רם-און. עוטף רם-און 1.10

בנוי )0(. מושב שבו נותרו כמה אלמנטים שיתופיים 
מתקופת ראשית ההתיישבות במקום.

מושב ותיק. אתר מרכזי – תל זבדון. רם-און 1.11

גבוהה )3( חייץ בין שטחים חקלאיים. נחל קישון בין גדר ההפרדה לכביש רם-און 
)כביש 6724(.

מעלה הקישון 1.12

בנוי )0(. אחד משלושת האשכולות ההתיישבותיים 
המאפיינים את חבל תענך.

גוש התיישבות. אתר בולט – מקבץ 
אנדרטאות חבר.

גוש חבר 1.13

בינונית )2( אזור גדול ויחסית לא מופר )אם כי לא “ראשוני״(. מרחב חקלאי גדול. אתר מרכזי – מאגר תענך. לב תענך 1.14

בינונית )2(  פסיפס של שטחים חקלאיים.
מספר מתחמי חממות.

 אזור חקלאות אינטנסיבית בחלקות
קטנות יחסית.

עוטף גוש יעל 1.15

בנוי )0(. אחד משלושת האשכולות ההתיישבותיים 
המאפיינים את חבל תענך.

גוש התיישבות. גוש יעל 1.16

נמוכה )1(  חלקות חקלאיות קטנות יחסית,
מקבצי חממות.

שטחים חקלאיים סביב מושב מגן-שאול. עוטף מגן שאול 1.17

בנוי )0(. שטח בנוי. מושב חדש יחסית שאינו בנוי בפורמט 
המקובל בחבל תענך.

מגן שאול 1.18

בינונית )2( חקלאות המבוססת על חלקות עיבוד 
קטנות, דבר המאפיין את המגזר הערבי 

ונדיר במרחב הסקר.

גוש שדות ממערב למוקייבלה. שדות מוקייבלה 1.19

בינונית )2( קטע נחל ששמר על התוואי המפותל 
ההיסטורי.

 ערוצו של נחל זבדון במקטע באורך
של כ-2 ק״מ.

נחל זבדון תחתון 1.20

גבוהה מאד 
)4(

 אזור בשיפוע מתון המבליט את רכס
הר גיבורים שממזרח. עצי ברוש פזורים 

)שריד ממטעים בעבר(.

 שטח חקלאי מצפון לגן-נר.
ללא אתרים מרכזיים.

גן-נר צפון 1.21

נמוכה )1( אלמנט בולט בנוף האזור, המהווה פגיעה 
נופית במרחב.

אזור מתון ובו ריכוז אינטנסיבי של חממות. חממות צנדלה 1.22

בנוי )0( כפר הממוקם על גבעה בשיפולי הגלבוע. כפר ערבי ובו מספר מבנים היסטוריים. צנדלה 1.23
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ערכיות 
נופית

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת 
ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

בינונית )2( אזור מעבר המשיק לשיפולי הגלבוע. שטח חקלאי בין צנדלה, הגלבוע וכביש 60, 
ללא אתרים מרכזיים.

צנדלה מזרח 1.24

בינונית )2( האזור ערכי יחסית לסביבתו, אולם מנותק 
משטחים פתוחים )ממערב – מוקייבלה, 

ממזרח – מעבר גלבוע, מצפון – כביש 
מוקייבלה ומדרום – גדר ההפרדה(.

גוש יער צר וארוך על שלוחה בין מוקייבלה 
למעבר גלבוע. אתרים: גת, בור מים, מערת 

מגורים ומבנה ישן.

יער מוקייבלה 1.25

נמוכה )1( האזור מנותק משטחים פתוחים ובעל 
נצפות נמוכה.

שטח חקלאי קטן ומבודד. מוקייבלה דרום-
מזרח

1.26

בנוי )0( כפר הממוקם על גבעה בולטת בעמק. בנוי. כפר ערבי ובו מספר מבנים היסטוריים. מוקייבלה 1.27

3.4.2. מפתן הגלבוע )יזרעאל-נורית(

תמונה 2: מפתן הגלבוע – מבט מהר גיבורים אל שלוחת נורית )ברקע - עמק חרוד וגבעת המורה(.

מאפייני היחידה. 1
אזור זה מהווה את השלוחה הצפונית-מערבית של הגלבוע. המתלול כאן מתון יחסית )הפרש גובה של כ-100 מ׳(, ומעליו אזור 
שבו השיפוע עולה במתינות )תמונה 2(. ניתן לראות באזור זה המשך טבעי למפתן הגלבוע. גבולו הדרום-מזרחי של אזור זה 

הוא בהעתק גבעת יהונתן – גן-נר.

גבולות היחידה. 2
• בצפון-מזרח: רגלי מתלול הגלבוע, החל מק״מ צפונית ליזרעאל ועד למחצבת גדעונה.	
• במערב: ראש מתלול יזרעאל, צומת יזרעאל, כביש הגישה הצפוני לגן-נר, הגבול המערבי של גן-נר.	
• בדרום: מתלול הר גיבורים	
• במזרח: מחצבת גדעונה וקו מרגלות רכס הר גיבורים.	

אגני ניקוז. 3
מרבית תחום היחידה מתנקז לנחל חרוד דרך נחל נורית ונחל יהונתן. חלקים קטנים בתחום היחידה מתנקזים לנחל קישון.
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רום פני הקרקע. 4
המרחב מאופיין בהפרש גבהים מתון, מרום של כ- 20 מ׳ מעפה״י למרגלות תל יזרעאל, עד לרום 131 מ׳ מעפה״י בגבעת נורית 

ורום דומה למרגלות הר גיבורים.

מסלע וקרקע. 5
המסלע מתקופות סנון-איאוקן, ומשתייך לחבורות הר הצופים ועבדת. בחלקים מסוימים בתחום היחידה יש קרקעות סחף 

אלוביאליות. למרגלות תל יזרעאל נחשפות בזלת הכיסוי ושכבת חוואר וחלוקים )מתצורת בירה(.

טיפוסי צומח. 6
בתת-יחידות הנוף ‘נחל נורית׳ )מס׳ תת-יחידה 2.5( ו-׳גבעת יהונתן׳ )מס׳ תת-יחידה 2.15(, קיים יער נטע אדם בצפיפויות 
שונות, הנטוע בעיקר במחטניים ובאיקליפטוסים. הצומח בתת-היער מורכב ברובו מעשבוניים, לעיתים קרובות חובבי-חנקן, 
בעקבות הרעייה הכבדה באזור. בתת-היחידות ‘מתלול יזרעאל׳ )מס׳ 2.1( ו-׳תל יזרעאל׳ )2.3(, נטוע יער נטע אדם המורכב 
ממחטניים, רחבי עלים ואיקליפטוסים, שרובם בגיל צעיר עד בינוני. לצידם, קיימים שטחים עשבוניים נרחבים. בתת-היחידה 

‘עוטף גן-נר צפון׳ )2.12( ישנם שטחי בתה נרחבים בשלטון סירה קוצנית, המלווים בשיחי אשחר ארץ-ישראלי.

מקורות מים. 7
ביחידה זו לא קיימים מקורות מים טבעיים קבועים. בתחום היחידה קיימים מספר בורות מים, בפרט בתל יזרעאל. כמו כן, ישנו 

מאגר מים בכניסה לקיבוץ יזרעאל.

אתרים מרכזיים. 8
האתרים המרכזיים בתחום היחידה הם תל יזרעאל ומעיין חרוד. כמו כן, בולטים מצבת השבעה בגבעת יהונתן ושרידי כפר 

העבודה נורית.

יישובים. 9
בתחום היחידה ממוקמים שלושה יישובים: קיבוץ יזרעאל, היישוב הקהילתי שבהקמה נורית, והשכונה הצפונית של גן-נר.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• היישוב נורית – נמצא בשלבי הקמה.	
• מחצבת גדעונה – מחצבה בערוץ נחל יהונתן. המחצבה אינה פעילה כיום, אולם יש יוזמה לחידוש החציבה בשטח.	
• מחצבה נטושה שבה הוקם אתר הנופש “סקי בגלבוע״.	
• בתי קברות ערביים נטושים בתחום יחידה זו רוססו בקוטלי עשבים חזקים )תל יזרעאל, חורבת נורית(.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
כלפי צפון, מציג מרחב זה מתלול התוחם במובהק את הגלבוע אל מול עמק חרוד, ואילו מנגד, המעבר מראש המתלול לחבל 
תענך הוא מתון והדרגתי, ובכך ניתן לראות במרחב זה אזור מעבר בין העמקים לגלבוע. המתלול מתון יחסית, ובשל כך נודעה 

לאזור זה חשיבות אסטרטגית בתקופות היסטוריות רבות, המתבטאת בין השאר במיקומם של תל יזרעאל ומעיין חרוד.

12. ערכי טבע עיקריים
“קניון״ קצר ויפה בערוץ נחל נורית, מעיין חרוד ומתלול מרשים למרגלות תל יזרעאל.
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13. אפיון תת יחידות הנוף

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

גבוהה מאד )4( השלוחה הצפונית-מערבית ביותר של הגלבוע. מדרונות תלולים יחסית בין קיבוץ 
יזרעאל לעמק חרוד.

מתלול יזרעאל 2.1

בנוי )0( בנוי. קיבוץ שהוקם לאחר מלחמת העצמאות 
וממוקם בראש מדרגה טופוגרפית.

יזרעאל 2.2

מירבית )5( אתר היסטורי מרכזי במרחב הסקר כולו. תצפית 
חשובה המהווה “שער״ לעמק חרוד.

מדרגה טופוגרפית שבפסגתה אתר 
עתיקות מרכזי – תל יזרעאל.

תל יזרעאל 2.3

בנוי )0( שטח הרוס סביבתית שהפך לשטח בנוי. מחצבה נטושה שבה הוקם אתר 
תיירות “סקי בגלבוע״.

שער הגלבוע 2.4

גבוהה מאד )4( חלקו הצפוני-מערבי של רכס הגלבוע. ערוץ קניוני 
מרשים ולא מוכר למטיילים.

מדרגה טופוגרפית בין שער הגלבוע 
למחצבת גדעונה. אתר מרכזי – 

ערוץ נחל נורית.

נחל נורית 2.5

גבוהה )3( אתר היסטורי מרכזי, הן בתקופת המקרא והן בימי 
הביניים. האזור עבר פיתוח אינטנסיבי, וכיום הוא 

משמש כגן לאומי.

פארק נופש מרכזי למרגלות 
הגלבוע. אתר מרכזי – מעיין חרוד.

גן לאומי מעיין חרוד 2.6

בנוי )0( בנוי. יישוב ותיק למרגלות הגלבוע. אתר 
מרכזי – בית הקברות של עין חרוד.

גדעונה 2.7

נמוכה )1( אזור חקלאות אינטנסיבית, צמוד דופן לשטח בנוי. שטח חקלאי למרגלות הגלבוע 
הכלוא בין הרכס, היישוב גדעונה 

וגבול הסקר.

גדעונה מזרח 2.8

בנוי )0( שטח בנוי הבולט כיום בסביבתו בשל עבודות עפר 
נרחבות שמתבצעות לצורך בניית היישוב.

יישוב הנמצא בהקמה, ובתחומיו 
מבנים ששרדו מכפר העבודה ובסיס 

הגדנ״ע נורית.

נורית 2.9

בינונית )2( שטח לא מיוער המשמש כיום ברובו לחוות בקר 
גדולה.

שטח הנמצא בקפל קרקע בין נורית 
לערוץ נחל יהונתן. אתר מרכזי – בית 

הקברות של כפר העבודה נורית.

נורית מזרח 2.10

בינונית )2( אזור חקלאות אינטנסיבית המשמש כ״מסגרת״ 
לרכס הר גיבורים.

שטחים חקלאיים בשיפולי הר 
גיבורים.

חקלאות נורית 2.11

גבוהה )3( חלק ממכלול הנוף של הר גיבורים.  שטחי בתה ושיחייה למרגלות
הר גיבורים.

עוטף גן-נר צפון  2.12

בנוי )0( בנוי. שכונה בנויה חדשה יחסית, ללא 
אתרים מרכזיים.

שכונה צפונית גן-נר 2.13

נמוכה )1(. המחצבה מייצגת שטח הרוס סביבתית, ובחלקה 
העליון יש תוכנית לחידוש הכרייה. במידה והשטח 

ישוקם בעתיד, הוא צפוי להיות בערכיות גבוהה 
בשל שילוב אלמנטים גיאולוגיים והיסטוריים, 

צורת מחצבה דמויית “קניון״ ונצפות נמוכה יחסית 
ממרחק.

מחצבה צרה וארוכה באפיק נחל 
יהונתן. בקיר המחצבה תופעות 
גיאולוגיות, וכן יש בשטח עמדת 

שמירה ומבנים ששימשו את 
המחצבה.

מחצבת גדעונה 2.14

גבוהה מאד 
)4(

מדרגה טופוגרפית בעלת נצפות גבוהה מהעמקים, 
מדגישה את הפסגה של הר שאול. חשיבות 
היסטורית )מלחמת העצמאות, וייתכן גם – 

מיקומה של עין חרוד המקראית(.

מדרגה טופוגרפית למרגלות הר 
שאול. אתרים מרכזיים: חורבת 

כרמת ואנדרטת השבעה.

גבעת יהונתן 2.15

בינונית )2( אזור חקלאות אינטנסיבית. שטח חקלאי קטן למרגלות הגלבוע 
הנכלל בגבולות הסקר.

חקלאות מורדות הר 
שאול

2.16



69

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

3.4.3. פסגות צפון הגלבוע

תמונה 3: פסגות צפון הגלבוע – מבט מכביש הגישה הצפוני לגן-נר אל הר גיבורים.

מאפייני היחידה. 1
ביחידה זו נמצאות הפסגות הצפוניות של רכס הגלבוע, משני צידי קו פרשת המים הארצי, והמרחב מאופיין בתצפית ונצפות 
גבוהות ביותר. מאפיין התכסית המרכזי של יחידה זו הוא גוש יערות רציף וצפוף, המבוסס בעיקרו על יערות אורנים. יער זה 
נטוע הן בגב הרכס )פסגות הגלבוע בין הר גיבורים להר ברקן(, והן בחלק העליון של המדרונות המשתפלים לעבר עמק חרוד 

ולעבר אזור ג׳נין )תמונה 3(. ביער זה עוברת רשת של דרכי עפר המאפשרות נגישות נוחה לכל חלקי היער.

גבולות היחידה. 2
• למפתן 	 בהשוואה  הפסגות  אזור  את  שהרים  העתק  )קו  הגלבוע  למפתן  הגלבוע  יערות  בין  גיאולוגי  גבול  בצפון-מערב: 

הגלבוע(.
• בדרום-מערב: שולי העמק ממזרח לצנדלה.	
• בצפון-מזרח: גבול הייעור.	
• בדרום-מערב: גדר ההפרדה.	
• בדרום: קיבוץ מעלה גלבוע )הנכלל בתחום היחידה(.	

אגני ניקוז. 3
בתחום היחידה עובר קו פרשת המים הארצי. מרבית תחום היחידה מתנקז לנחל קישון דרך ואדי אל-מקטע, ואדי אבו ג׳בר 

ונחל גלבוע. חלק קטן מתחום היחידה מתנקז לירדן דרך שורת ערוצים תלולים המתנקזים לנחל חרוד.

רום פני הקרקע. 4
המרחב מאופיין בהפרש גבהים ניכר, מרום של כ-200 מ׳ מעפה״י באזור הסמוך להר גפת ובמעלה נחל יצפור, עד לרום של 500 מ׳ 

מעפה״י במעלה גלבוע.

מסלע וקרקע. 5
מסלע איאוקני, בעיקר מתצורת מרוז )גיר עם קצת קירטון ועורקי קוורצוליט(. בפסגות נחשפת תצורת יזרעאל )גיר(.

טיפוסי צומח. 6
ברושים  דוגמת  נוספים,  ממינים  עצים  של  יער  בכתמי  המשובצים  ותיקים,  אורן  ביערות  נטוע  היחידה  של  הגדול  רובה 
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ואיקליפטוסים. תת-היער אינו אחיד: רובו עשבוני, ומיעוטו בשלטון צורות חיים מפותחות יותר: עצי חרוב מצוי, שיחי אלת 
המסטיק ואשחר ארץ-ישראלי, ובני-שיח דוגמת סירה קוצנית, חלבלוב מגובשש וגלונית מצויה. פרט ליערות, קיימים ביחידה 
שטחי בתה, המיוצגים בצורה הטובה ביותר בהר גיבורים. הבתות ברובן בשליטת בני-שיח של סירה קוצנית, שלעיתים מלווים 
בשיחים ובעצים נוספים. ראוי לציון הר לפידים, שבו נשמר יער טבעי בשלטון חרוב מצוי, שנלווים אליו שיחים רבים. זהו שטח 

היער הטבעי הגדול ביותר בכל הסקר. בנוסף לאלו, פזורים ביחידת הנוף שטחים עשבוניים, וכן כרמי זיתים אחדים.

מקורות מים. 7
ביחידה זו נמצא מעיין אחד: עין שאול – שאינו נובע כיום, אולם נבע בעבר ושימש כמקור מים לתושבי הכפר ערבונה )יוסי 

בוכמן, בע״פ(. בור המים היחיד המסומן במפות הטופוגרפיות באזור זה הוא בור לפידים.

אתרים מרכזיים. 8
הר גיבורים )כולל חורבת מזרים(, עין שאול, בור לפידים, תצפית הר ברקן, עין הסמל, מערת רוזנפלד.

יישובים. 9
בגבולה הדרומי של היחידה נמצא קיבוץ מעלה גלבוע.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
גדר ההפרדה תוחמת את היחידה מדרום וממערב.

11. ייחוד חזותי ותרבותי
יחידה זו כוללת את גוש היערות המרכזי בגלבוע ואת הפסגות הבולטות בצפון הרכס.

12. ערכי טבע עיקריים
פסגות בולטות, שחלקן לא מיוערות ושמרו על הצומח הטבעי )הר גיבורים, הר ברקן, הר לפידים( ואחרות מיוערות )הר יצפור, 

הר אחינועם(, הר שאול. ריכוזים של אירוס הגלבוע. 

13. אפיון תת יחידות הנוף

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

בינונית )2( שטח פגוע ע״י כבישים ותשתיות. מעטפת שטחים מיוערים סביב גן-נר. עוטף גן-נר 3.1

בנוי )0( אזור בנוי. השכונה הוותיקה בגן-נר. גן-נר 3.2

מירבית )5( תצפית ונצפות מירביות, שטח איכותי ולא מיוער. הפסגה הצפונית ברכס הגלבוע, 
שבראשה נמצאים שרידי הכפר מזאר.

הר גיבורים 3.3

גבוהה מאד )4( שלוחה צרה וארוכה וממנה תצפיות נוף מרשימות. שלוחה מערבית של רכס הגלבוע, 
עם תצפיות לעבר השומרון.

שלוחות גיבורים 3.4

מירבית )5( נצפות גבוהה מאד מעמק יזרעאל ומעמק חרוד. שלוחה בולטת מרכס הגלבוע 
המהווה את אחת מנקודות הציון 

המרכזיות באזור.

יערות הר שאול 3.5

גבוהה )3( אזור בעל נצפות נמוכה בשל מיקומו בין הר שאול 
להר גיבורים.

שרידי הכפר נוריס. מערכות מסתור 
ובית קברות עם ריכוז אירוס ארם-נהריים.

חורבת נורית 3.6

גבוהה מאד )4( נצפות גבוהה, היחידה אינה עשירה באתרים 
נקודתיים.

תת-היחידה הגדולה באזור. גוש יער 
 גדול ורציף. אתרים בולטים:

בור לפידים, מצפה ויניה.

מורדות לפידים 3.7

גבוהה מאד )4(  נצפות נמוכה משטחי מדינת ישראל, למעט
מהר ברקן.

גוש יער במדרונות המשתפלים 
לעבר הקו הירוק.

עוטף לפידים – 
אחינועם

3.8

גבוהה מאד )4( אחת הפסגות הבודדות בגב רכס הגלבוע שנותרה 
במצבה הטבעי.

פסגה ומדרונות המכוסים בשיחייה 
)מובלעת השייכת לשמורת הגלבוע(.

הר לפידים 3.9

גבוהה מאד )4( תת-יחידה המאופיינת במעבר נופי חד עם יחידות 
גובלות. נצפות גבוהה מהעמקים.

גוש יער מבודד המהווה מובלעת 
בתחום שמורת הגלבוע.

יער הפיתולים 3.10

מירבית )5( אחת הפסגות הגבוהות ברכס הגלבוע, ומבין 
הבודדות בגב הרכס שנותרה במצבה הטבעי. 
תצפיות נוף נרחבות ומוקד משיכה למטיילים.

אזור בגב הרכס שנותר במצבו 
הטבעי. אתרים מרכזיים – מצפור 

הר ברקן.

הר ברקן 3.11

גבוהה )3( אזור חקלאי מגוון יחסית לשאר השטחים 
החקלאיים בגב הרכס.

גוש שדות גדול יחסית, הכולל גם 
כרמי זיתים.

שדות אחינועם – 
יצפור

3.12

גבוהה מאד )4( פסגה מיוערת ובה אוכלוסיית אירוסים חשובה. אזור מיוער, אוכלוסייה חשובה של 
אירוס הגלבוע.

הר יצפור 3.13
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ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

מירבית )5( מסלול טיולים פופולארי, נוף מצוקים דרמטי.  שני ערוצים תלולים )נחל גפת
ונחל יצפור( ובהם מפלים יבשים 

ומצוקים מרשימים. אתר מרכזי – 
קניון נחל יצפור.

נחל יצפור 3.14

גבוהה מאד )4(  תצפית נוף מצויינת
)הפסגה השלישית בגובהה בגלבוע(.

גוש יערות מצפון למעלה גלבוע, 
כולל פסגת מצפה גלבוע.

מצפה גלבוע 3.15

בנוי )0(. תצפית נוף מצויינת במורדות פסגת מצפה גלבוע. הקיבוץ הראשון שהוקם ברכס 
הגלבוע. בנוי. אתר מרכזי – מצודת 

מעלה גלבוע.

מעלה גלבוע 3.16

3.4.4. מתלול הגלבוע

תמונה 4: מתלול הגלבוע – מבט מהר שאול.

מאפייני היחידה. 1
ליבו של המרחב מאופיין במתלול חריף שאורכו כשבעה קילומטרים  ביותר ברכס הגלבוע.  והמצוקי  זה הוא הדרמטי  אזור 
שמורת  בתחום  ככולו  רובו  נכלל  המרחב   .)4 )תמונה  יותר  מתון  בשיפוע  מדרונות  אזור  ומעליו  לדרום-מזרח,  מצפון-מערב 
הגלבוע ואינו מיוער. הקו המפריד בין השטח הנטוע לשטח הטבעי – הוא חד, ישר ובולט מאד לעין. כמו כן, האזור כולו נצפה 

היטב מעמק חרוד.

גבולות היחידה. 2
• בצפון-מערב: רגלי מתלול הגלבוע, ממורדות הר שאול עד קיבוץ בית אלפא.	
• במערב: הר שאול.	
• בדרום-מערב: גבול הייעור, דרך הפיתולים ושולי הר ברקן.	
• בדרום: גבול הייעור באזור חניון האירוסים והר אחינועם.	
• בדרום-מזרח: גבול גיאולוגי בין תצורת מנוחה הקירטונית לתצורת מרוז הגירנית )האזור מצפון-מערב להר גפת(.	
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אגני ניקוז. 3
קו פרשת המים הארצי עובר בשוליים המערביים של היחידה. כל תחום היחידה מתנקז לנחל חרוד, דרך שורת ערוצים קצרים ותלולים.

רום פני הקרקע. 4
בשטח יש הפרש גבהים חד, מרום 497 מ׳ מעפה״י בהר ברקן, עד לרום 65 מ׳ מתחת לפני הים למרגלות הרכס באזור בית אלפא. 

בשיא המתלול, יש הפרש גבהים של כ-260 מ׳ על פני כחצי ק״מ בקו אווירי )אחד המדרונות התלולים ביותר בישראל כולה(.

מסלע וקרקע. 5
הנפוצות  הגיאולוגיות  התצורות  את  לפגוש  ניתן  ובו  בגלבוע,  המרכזי  השטח  תא  זהו  גבוהה.  בהטרוגניות  מאופיין  האזור 
בגליל: בענה, סחנין ודיר חנה )בעיקר דולומיט וגיר מתקופות קנומן-טורון(. למרגלות הרכס יש מחשופי תלכיד נחלים )תלכיד 

מתצורות הורדוס ואום סבונה(.

טיפוסי צומח. 6
הצומח הטבעי ביחידה נחלק לתצורות צומח שונות, כאשר הדומיננטית שבהן היא בתה דלילה. בן-השיח השולט אינו קבוע, 
ומופו יחידות בשלטון סירה קוצנית, מרווה ריחנית, חלבלוב מגובשש ועוד. כמו כן, ביחידה זו שטחים עשבוניים נרחבים, בייחוד 
באזור חורבת גדודה. ראוי לציון אתר ‘העמק הנעלם׳, שבו יער דליל בשלטון חרוב מצוי, ואליו נלווים עצי אלה אטלנטית ושקד 

קטן-עלים. פרט לאלו, פזורים ביחידה יערות נטע-אדם אחדים, לרוב בנטיעות צעירות.

מקורות מים. 7
ביחידה זו מעיין אחד: עין הסמל – מעיין עונתי שכיום יבש רוב השנה, אם כי תיתכן זרימה קלה אחרי הגשמים.

אתרים מרכזיים. 8
האתרים המרכזיים בתחום היחידה הם ‘העמק הנעלם׳ וחורבת גדודה.

יישובים. 9
אין יישובים בתחום היחידה.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
אין תשתיות משמעותיות בתחום היחידה.

11. ייחוד חזותי ותרבותי
אזור זה הוא הדרמטי והמרשים ביותר בכל רכס הגלבוע, ומאופיין בשיפוע תלול ומצוקי לאורך קילומטרים רבים, מהר שאול 
בצפון-מערב עד לאזור בית אלפא בדרום-מזרח. בתא שטח זה עוברים גם שבילי טיול מרכזיים )הר ברקן – ‘העמק הנעלם׳ וסביבתם(.

12. ערכי טבע עיקריים
מצוקים מרשימים במיוחד ב-׳עמק הנעלם׳.

13. אפיון תת יחידות הנוף

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

מירבית )5( נצפות גבוהה מאד מעמק יזרעאל ומעמק חרוד. שלוחה בולטת מרכס הגלבוע 
המהווה את אחת מנקודת הציון 

המרכזיות באזור.

מתלול הר שאול 4.1

גבוהה מאד )4( אזור מתון שאינו בולט בנוף הרכס, אך משלים את 
מכלול המתלול.

 אזור מדרונות מתון הבנוי
מתלכיד נחלים.

מרגלות הגלבוע 4.2

מירבית )5( נוף דרמטי ומרשים. קו הגבול בין היער הנטוע 
לשטח הטבעי – חד, ישר ובולט לעין.

אזור מדרונות תלולים ומצוקיים. 
בערוצים באזור יש מפלים יבשים 

רבים. אתרים מרכזיים: ‘העמק 
הנעלם׳, מחצבת חפציבה.

מתלול הגלבוע 4.3

מירבית )5( אזור מתון יחסית, בעל חשיבות בתולדות הארץ 
וחלק מציר טיולים מרכזי בגלבוע.

שטח לא מיוער מעל למתלול, שבו 
נמצאים עין הסמל ומערת רוזנפלד.

עין הסמל 4.4

מירבית )5( נצפות גבוהה, יער דליל בהרבה מחלקו העליון של 
יער הפיתולים.

גוש יער מבודד בתחום שמורת 
הגלבוע, המאופיין ביער דליל עם 

קרחות רבות.

מורד יער הפיתולים 4.5

מירבית )5( מדרונות בולטים שבהם עוברת ‘דרך הפיתולים׳ 
ההיסטורית.

מדרונות מתונים יחסית שבהם 
נמצאים שרידי יישוב קדום וכרמי 

זיתים עתיקים.

חורבת גדודה 4.6
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3.4.5. מורדות הגלבוע

תמונה 5: מורדות הגלבוע – הנוף מדרום לנחל יצפור.

מאפייני היחידה. 1
יחידה זו כוללת שטח נרחב, מהעתק גפת בצפון עד לנחל אבינדב ומחצבת רוויה בדרום. האזור מאופיין במתלול חריף, אך בגלל 
השוני הגיאולוגי מיחידת מתלול הגלבוע, האזור דל יחסית במצוקים ומאפשר תנועה נוחה ברוב חלקיו )מסלע איאוקני ברובו, 

לעומת קנומן-טורון במתלול הגלבוע(. המרחב רובו ככולו אינו מיוער ומשמש כשטחי מרעה )תמונה 5(.

גבולות היחידה. 2
• בצפון: גבול גיאולוגי בין תצורת מנוחה הקירטונית לתצורת מרוז הגירנית.	
• במערב: כביש מעלה גלבוע-מירב.	
• בדרום: מחצבת רוויה ומפתן רוויה.	
• במזרח: בקעת בית-שאן )גבול הסקר(.	

אגני ניקוז. 3
כל תחום היחידה מתנקז לירדן. צפון היחידה מתנקז לנחל חרוד, מרכז היחידה מתנקז לעבר נחל עמל )הסחנה( ונחל שוקק 
)המנקז אליו את נחל גפת ונחל יצפור(, ודרכם לנחל הקיבוצים וממנו לנחל חרוד, ואילו דרום היחידה מתנקז דרך נחל צביה 
לעבר נחל מודע )שחלקו תעלת ניקוז מלאכותית שנועדה להגן על גוש מושבי ביכורה: רוויה, רחוב, תל-תאומים ושדי-תרומות(, 

וממנו לנחל בזק.

רום פני הקרקע. 4
המרחב מאופיין בהפרש גבהים ניכר, מ-400 מ׳ מעפה״י בדרום היחידה )באזור חניון אבינדב(, עד ל-85 מ׳ מתחת לפני הים 

בשולי מחצבת בית אלפא בצפון היחידה.

מסלע וקרקע. 5
מדרונות גירניים בעיקר מתצורות יזרעאל ומרוז, וכן תלכיד נחלים מתצורות הורדוס ואום סבונה.

טיפוסי צומח. 6
הצומח הטבעי ביחידה זו נחלק לתצורות צומח שונות, המייצגות את המעבר מהצומח הים-תיכוני – בחלק הגבוה והגשום יותר 
של הרכס, לחלק היובשני למרגלותיו. בחלקים הגבוהים נמצאו שיחיות רבות בשלטון אלת המסטיק; בחלק התיכון של המורדות 
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הטיפוס הדומיננטי הוא בתה בשלטון חלבלוב מגובשש ועשבוניים; ובתחתית המורדות השיח הדומיננטי הוא שיזף השיח שיוצר 
שיחייה דלילה, או במקרים אחרים נוף עשבוני עם שיחים פזורים. פרט לאלה, פזורות ביחידת הנוף – יחידות צומח עשבוניות רבות.

מקורות מים. 7
ביחידה זו לא קיימים מקורות מים טבעיים קבועים. קיים מאגר מים קטן מדרום למוצא נחל יצפור.

אתרים מרכזיים. 8
האתרים הבולטים בתחום היחידה הם הר גפת ומערת אבינדב.

יישובים. 9
אין יישובים בתחום היחידה.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• בריכות מים של “מקורות״ במוצא נחל יצפור.	
• מחצבת בית אלפא – אחת המחצבות הגדולות בגלבוע.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
אזור המדרונות הנצפה היטב מכביש הבקעה.

12. ערכי טבע עיקריים
אוכלוסיית צבאים המתקיימת בעיקר באזור זה ובשטחים הגובלים בו מדרום. מצוקים מרשימים בהר גפת, נחל צביה ומתלול 

אבינדב. מערות בהר גפת ובמערת אבינדב.

13. אפיון תת יחידות הנוף

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

בינונית )2(. חקלאות אינטנסיבית ללא ערכי טבע ייחודיים. מקטע קטן של שדות שהוכלל 
בגבולות הסקר. אתר מרכזי – בית 
הקברות של בית אלפא וחפציבה.

שדות בית אלפא 5.1

נמוכה )1( אזור הרוס סביבתית.
נצפות גבוהה למדי.

אחת המחצבות הגדולות ברכס הגלבוע. מחצבת בית אלפא 5.2

גבוהה מאד 
)4(

נצפות גבוהה, כביש מעלה גלבוע חוצה את השטח. אזור מדרונות בין הר גפת למחצבה. 
אתרים בולטים: מחצבת האסירים 

ומחצבת “פני הים״. באזור זה תועדו 
שלוש גלישות גיאולוגיות – היחידות 

ברכס הגלבוע.

מורדות גפת 5.3

מירבית )5( נקודת ציון נופית מרכזית ברכס. שלוחה הררית מבודדת ועטורת 
מצוקים מרשימים. אתרים מרכזיים: 

הר גפת ומערת הר גפת.

הר גפת 5.4

גבוהה )3( שטחי מרעה בעלי נצפות בינונית-נמוכה.  אזור מדרונות למרגלות ההרים.
אתר מרכזי – חורבת גפת.

חורבת גפת 5.5

מירבית )5( נצפות גבוהה. מתלול אבינדב ניתן לזיהוי גם 
מבקעת בית-שאן.

החלק העליון של מדרונות הגלבוע. 
אתרים מרכזיים: מתלול אבינדב, 

חניון אבינדב.

ראש מתלול אבינדב 5.6

מירבית )5( נצפות גבוהה. שביל מטיילים פופולארי. אזור תלול ומצוקי. אתרים מרכזיים: 
קניון נחל צביה, מערת אבינדב.

נחל צביה 5.7

מירבית )5( נצפות גבוהה. החלק התחתון של מתלול אבינדב תחתית מתלול 
אבינדב

5.8

גבוהה מאד )4( נצפות בינונית-נמוכה ומיעוט אתרים בולטים.  אזור מתון טופוגרפית
)מדרגה ברכס הגלבוע(.

רמות הביניים 5.9
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3.4.6. במת הגלבוע

מאפייני היחידה. 1
באזור זה הטופוגרפיה מתונה, ובו מספר עמקים המעובדים באינטנסיביות ע״י הקיבוצים מירב ומעלה גלבוע.

גבולות היחידה. 2
• בצפון: קיבוץ מעלה גלבוע.	
• במערב: גדר ההפרדה.	
• בדרום: גוש הר מלכישוע.	
• במזרח: כביש מעלה גלבוע-מירב.	

אגני ניקוז. 3
בתחום היחידה עובר קו פרשת המים הארצי. החלק המערבי מתנקז לנחל קישון דרך ואדי אל-ושח בצפון, וואדי קטע אל-

ח׳ליל בדרום. החלק המזרחי מתנקז לנחל צביה בצפון ולנחל אבינדב בדרום, ושניהם מתנקזים בסופו של דבר אל נחל בזק 
וממנו אל הירדן.

רום פני הקרקע. 4
המרחב מאופיין בהפרש גבהים מתון, בין 350 מ׳ מעפה״י מעט צפונית לכפר ג׳לבון, עד ל-440 מ׳ מעפה״י בפסגת הר אבינדב.

מסלע וקרקע. 5
במרחב יש שילוב בין מסלע גירני )תצורת בר-כוכבא( וקרקעות סחף אלוביאליות )המנוצלות רובן ככולן לחקלאות אינטנסיבית(, 

וכן כתם של “בזלת תיכונה״, שאף הוא מעובד לחקלאות.

טיפוסי צומח. 6
באופן יחסי לשאר הרכס, ביחידה זו ישנו מיעוט שטחי צומח טבעי. השיח הדומיננטי הוא אלת המסטיק, היוצרת שיחיות דלילות 

בשטחים שאינם נטועים, וביערות המחטניים הנטועים היא שולטת בתת-היער. כמו כן, ביחידה שטחים עשבוניים אחדים.

מקורות מים. 7
ביחידה זו לא קיימים מקורות מים טבעיים קבועים.

אתרים מרכזיים. 8
האתרים הבולטים בתחום היחידה הם חניון ע״ש דובי וערן שמיר, ומצפה ע״ש עליזה מלכה.

יישובים. 9
בתחום היחידה נמצא קיבוץ מירב.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
6.3 “שדות אבינדב״( שני מיזמים  )בתת-יחידה  בימים אלו  בנוסף, מוקמים  גלבוע למירב.  בין מעלה  נטושות  שתי מחצבות 
להפקת אנרגיה: חוות טורבינות רוח ומתקן ‘אגירה שאובה׳ )המתבסס על שאיבת מים בשעות הלילה – שבהן הביקוש נמוך 
והחשמל זול, ממאגר שנמצא למרגלות ההר, למאגר שנמצא במעלה ההר, והפלתם בשעות היום – שבהן הביקוש גבוה והחשמל 

יקר, דרך מתקן הידרואלקטרי המסייע לחברת החשמל להתגבר על הביקושים בשעות העומס(.

11. ייחוד חזותי ותרבותי
השטח מתון טופוגרפית ולפיכך חלקים ניכרים ממנו הוכשרו לחקלאות, או שעברו פיתוח נלווה.

12. ערכי טבע עיקריים
אין ערכי טבע ייחודיים בתחום היחידה.
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13. אפיון תת יחידות הנוף

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

בינונית )2( נצפות נמוכה, מבודד בין היישוב לגדר )אך בעל 
פוטנציאל למסדרון אקולוגי מקומי(.

גוש קטן של שדות בין מעלה גלבוע 
לגדר ההפרדה.

שדות מעלה גלבוע 6.1

בינונית )2( נצפות נמוכה. גוש יערות סמוך לגדר ההפרדה, 
שבתחומיו שתי מחצבות נטושות.

יער מעלה גלבוע 6.2

בינונית )2( שטחים חקלאיים דלים בערכי טבע. נצפות נמוכה 
יחסית מהתצפיות במרחב.

אזור השדות העיקרי ברכס הגלבוע. 
בשוליו מצפור לזכר דובי וערן שמיר.

שדות אבינדב 6.3

בינונית )2( אזור מקוטע ופגוע כתוצאה מפיתוח היישוב מירב. המדרונות של הר אבינדב. אתר 
מרכזי – מצפור עליזה מלכה, בצומת 

הכניסה למירב. תצפיות יפות.

עוטף מירב 6.4

בנוי )0(. בנוי. קיבוץ שהוקם בשנות ה- 80׳ 
בפסגת הר אבינדב.

מירב 6.5

גבוהה )3( נצפות טובה מהר מלכישוע. אזור חקלאות אינטנסיבית )שדות 
וכרמים( מדרום לקיבוץ מירב.

שדות מירב 6.6
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3.4.7. מפתן רוויה

תמונה 6: הנוף ממזרח למחצבת רוויה )ברקע- עמק בית שאן והרי הגלעד(.

מאפייני היחידה. 1
זהו אזור מעבר בין הגלבוע לבקעת בית-שאן. חלקו הצפוני-מערבי נמצא בהמשך טבעי ל״רמות הביניים״ )תת-יחידת נוף מס׳ 

5.9(, וגולש במתינות מזרחה לעבר הבקעה. יחידה זו מאופיינת במסלע בזלתי )תמונה 6(.

גבולות היחידה. 2
גבולות היחידה נקבעו לפי שילוב מחשוף “בזלת הכיסוי״ וגבולות הסקר: הגבולות הצפוני והמערבי חופפים לגבולות מחשוף 
“בזלת הכיסוי״, ואילו הגבולות המזרחי והדרומי חופפים לגבול הסקר, שנקבעו ככל האפשר לפי הגבול בין שטחים טבעיים 

לשטחי חקלאות אינטנסיבית.

אגני ניקוז. 3
כל תחום היחידה מתנקז לנהר הירדן, דרך נחל אבינדב וערוצים משניים המתנקזים כולם בסופו של דבר לנחל בזק בתחומי 

בקעת בית-שאן.

רום פני הקרקע. 4
החלק הגבוה בתחום היחידה הוא ברום של כ-100 מ׳ מעפה״י, בקרבת צוקי מגדע, ואילו החלק הנמוך הוא ברום 100 מ׳ מתחת 

לפני הים, מערבית לרוויה.

מסלע וקרקע. 5
השטח מכוסה רובו ככולו ב-״בזלת הכיסוי״. זהו המופע המרכזי של סלעי בזלת בכל מרחב הגלבוע.

טיפוסי צומח. 6
השיח הדומיננטי ביחידת נוף זו הוא שיזף השיח, שיוצר שיחיות דלילות או נוף עשבוני עם שיחים דלילים. בתת-היחידה ‘פתחת 

אבינדב׳ )מס׳ תת-יח׳ 7.6( נטועים בעצים שונים יערות דלילים, כאשר שיזף השיח מלווה את העצים בתת-היער.

מקורות מים. 7
רוויה – המהווה חלק ממכלול המעיינות של מרגלות הגלבוע. המעיין מאוחז במקור,  בשולי היחידה נמצא מעיין אחד: עין 

ומבנה בטון ניצב בנקודת האיחוז.
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אתרים מרכזיים. 8
האתר ההיסטורי המרכזי בתחום היחידה הוא חורבת מגדע, ובקרבתה גם מעיין עין רוויה.

יישובים. 9
אין יישובים בתחום היחידה.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• השטח גובל במחצבת רוויה – אחת המחצבות הגדולות בגלבוע.	
• בדרום-מזרח השטח נמצאת מחצבה נטושה נוספת, שאליה מושלכת פסולת צמיגים.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
המרחב מאופיין בנוף בזלתי ובטופוגרפיה מתונה יחסית.

12. ערכי טבע עיקריים
חורבת מגדע, מעיין עין רוויה והאוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם )יחד עם אוכלוסיית תל סהרון( של הצמח הטפיל-למחצה 

הרנוג השיטים.

13. אפיון תת יחידות הנוף

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

גבוהה )3( אזור נמוך ולכן בעל נצפות נמוכה יחסית. עיי חורבות בשטח נרחב. אתרים 
מרכזיים: חורבת מגדע, עין רוויה, 

הרנוג השיטים.

חורבת מגדע 7.1

גבוהה )3(  אזור מדרונות המייצג “ראשוניות״ גבוהה,
נצפות בינונית.

אזור מתון ועשיר במיוחד בשיחייה 
)שיזף השיח(.

סוואנת מגדע 7.2

בינונית )2(  אזור חקלאות אינטנסיבית המשתלב ברצף
שטחים פתוחים.

גוש של חקלאות אינטנסיבית בין 
השטחים הטבעיים.

שדות מגדע 7.3

גבוהה מאד )4(  אזור מדרונות המייצג “ראשוניות״ גבוהה,
נצפות בינונית.

אזור מתון המשמש ברובו לרעייה 
אינטנסיבית.

בתות מגדע 7.4

בינונית )2(  אזור חקלאות אינטנסיבית המשתלב ברצף
שטחים פתוחים.

שטח חקלאות אינטנסיבית. שדות רוויה מזרח 7.5

גבוהה )3( אזור מדרונות בעל נצפות בינונית. מחצבה נטושה 
)בעלת עניין גיאולוגי – מחשופי בזלת( וייעור דליל.

אזור טבעי המוקף בשטחי חקלאות 
אינטנסיבית.

פתחת אבינדב 7.6

בינונית )2(  אזור חקלאות אינטנסיבית המשתלב ברצף
שטחים פתוחים.

שטח חקלאות אינטנסיבית. שדות רוויה מערב 7.7
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3.4.8. פסגות דרום הגלבוע

תמונה 7: פסגות דרום הגלבוע – מבט ל-׳קו הירוק׳ בהר מלכישוע.

מאפייני היחידה. 1
זהו האזור הגבוה ביותר ברכס הגלבוע, ובו שלוש פסגות משמעותיות: הר מלכישוע )538 מ׳ מעפה״י(, אום ענזה )522 מ׳( 

שפסגתו נמצאת כמה עשרות מטרים מחוץ לגבול הסקר, והר אבנר )499 מ׳(. האזור מיוער ברובו )תמונה 7(.

גבולות היחידה. 2
• בצפון: השטחים החקלאיים של קיבוץ מירב.	
• במערב: גדר ההפרדה.	
• בדרום: גדר ההפרדה בפאתי נ״ט 522 )אום ענזה(.	
• במזרח: גבול הייעור, החופף )פחות או יותר( לגבול בין התצורות הגיאולוגיות בר-כוכבא ויזרעאל.	

אגני ניקוז. 3
ביחידה עובר קו פרשת המים הארצי, בין אגן הירדן במזרח לאגן נחל קישון במערב. החלק הצפוני של היחידה מתנקז לוואדי 
קטיע אל-ח׳ליל, וממנו לעבר נחל קישון. החלק הדרומי של היחידה מתנקז לנחלים מלכישוע ונר במזרח, ולוואדי אל-ח׳נזיר 

במערב, ודרכם לנחל בזק וממנו לירדן.

רום פני הקרקע. 4
הנקודה הנמוכה במרחב נמצאת ברום של כ-320 מ׳ מעפה״י, בערוץ ממערב למירב )במפגש גדר ההפרדה(, ואילו שיא הגובה 

בגלבוע כולו נמצא בהר מלכישוע )ברום 538 מ׳ מעפה״י(.

מסלע וקרקע. 5
גיר וקירטון מתצורת בר-כוכבא.

טיפוסי צומח. 6
‘הקו הירוק׳ חוצה יחידה זו. מזרחית אליו, נטועים יערות אורנים בצפיפויות שונות, ומעט שטחים לא נטועים. מערבית ל-׳קו 
הירוק׳ ישנם כרמי זיתים רבים. הזיתים והאורנים מלווים בשיחי אלת המסטיק, והמין העיקרי מבין בני-השיח הוא סירה קוצנית. 
כמו כן, יש בתחום היחידה שטח קטן המשמש לחקלאות של קיבוץ מירב, שאינו נמצא ברצף עם החקלאות האינטנסיבית 

בתת-יחידה 6.6 )שדות מירב(.
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מקורות מים. 7
זו לא קיימים מקורות מים טבעיים קבועים. באזור שממערב למלכישוע קיימים מספר בורות מים המשמשים את  ביחידה 

החקלאים מהכפרים שברשות הפלסטינית.

אתרים מרכזיים. 8
הר מלכישוע – הגבוה בהרי הגלבוע. כיום אין מצפור מוסדר במכלול הר מלכישוע, ורצוי להסדיר “שביל פסגה״ המציע תצפיות 

לכל עבר.

יישובים. 9
מתחם מלכישוע – מוסד שיקומי לנגמלים מסמים, בסיס צבאי וחוות בודדים.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• התפשטות שיטה כחלחלה לצד הכביש באזור הר מלכישוע ודרומה.	
• אנטנות ושטחים מיושרים סביב הר מלכישוע, וכן מפגעי פסולת בשולי הבסיס.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
זהו האזור הגבוה ביותר בגלבוע. חלקו מיוער וחלקו מאופיין בחקלאות מסורתית, ומראה ‘הקו הירוק׳ במבט ממירב להר מלכישוע, 
כגבול בין אזור מיוער בשטח מדינת ישראל ואזור לא מיוער בשטחי השומרון, הוא אחד המופעים המרשימים ביותר בישראל לשני 

צידי קו הגבול. מופע זה נשמר ללא פגיעה מכיוון שגדר ההפרדה מתרחקת באזור זה מערבה אל מעבר ל-׳קו הירוק׳.

12. ערכי טבע עיקריים
אוכלוסייה גדולה של אירוס הגלבוע במדרונות הדרום-מערביים של הר מלכישוע.

13. אפיון תת יחידות הנוף

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

מירבית )5( אזור יחיד בתחום הסקר המציג מופע משמעותי 
של כרמי זיתים המאפיין את מערב הגלבוע מעבר 

לגדר ההפרדה.

אזור הררי מעבר ל-׳קו הירוק׳, ובו 
כרמי זיתים ונוף חקלאות מסורתית.

מלכישוע מערב 8.1

גבוהה מאד )4( אזור בעל נצפות גבוהה ותצפית מרשימה מזרחה. 
המרחב מושפע מייעור נרחב ומהיישוב בהר 

מלכישוע.

אזור הררי בתחום ‘הקו הירוק׳ ובו 
פסיפס של שטחי יער נטע אדם 

ושיחייה פזורה, עם מעט שטחים 
מעובדים של קיבוץ מירב.

מלכישוע מזרח 8.2

בנוי )0(. מכלול בנוי.  מוסד שיקומי, בסיס צבאי
וחוות בודדים. 

מלכישוע 8.3

מירבית )5( אזור בעל נצפות גבוהה ותצפית מרשימה מזרחה, 
ובמידת מה גם מערבה. אזור זה פחות מופר 

בהשוואה למלכישוע מזרח.

רכס מיוער. הר אבנר 8.4
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3.4.9. מורדות מלכישוע-נחל בזק

תמונה 8: מורדות מלכישוע-נחל בזק – מבט לערוץ נחל בזק.

מאפייני היחידה. 1
יזרעאל ומרוז. בעוד שהמרחב תלול  זו נכללים המורדות המזרחיים בדרום הגלבוע, ובהם מסלע איאוקני מתצורות  ביחידה 

יחסית, הוא אינו מצוקי ומאופיין במדרונות נוחים יחסית למעבר, המקיימים בתה עשבונית רחבת-ידיים )תמונה 8(.

גבולות היחידה. 2
• בצפון: נחל אבינדב, כולל מחצבת רוויה.	
• במערב: גבול השטחים המיוערים והחקלאיים באזור מירב ומלכישוע.	
• בדרום: גבול הסקר )גדר ההפרדה(.	
• במזרח: בקעת בית-שאן )לרוב חופף לגבול הסקר(.	

אגני ניקוז. 3
כל תחום היחידה מתנקז לנהר הירדן, דרך נחל בזק. הנחלים אבינדב, מלכישוע ואבנר – מוטים כיום בתחומי בקעת בית-שאן 

למורד נחל בזק )מחוץ לגבולות הסקר(. נחל נר נשפך ישירות לנחל בזק.

רום פני הקרקע. 4
ביחידה זו יש הפרש גבהים משמעותי, מרום 460 מ׳ מעפה״י במורדות הר מלכישוע, ועד לרום פני הים בשולי בקעת בית-שאן.

מסלע וקרקע. 5
המרחב מגוון ומאופיין במספר שכבות מסלע בהתאם לטופוגרפיה, בעיקר תצורות מרוז )גיר וקירטון( ויזרעאל )גיר(, וכן תלכיד 

ואדי מליח, בזלת הכיסוי וכתמי קירטון מתצורת מנוחה.

טיפוסי צומח. 6
השטחים הטבעיים ביחידה זו נחלקים לטיפוסי צומח מגוונים: בחלק העליון של היחידה, ובמפנים הצפוניים של מורדות נחל 
בזק, קיימות שיחיות של אלת המסטיק ואשחר ארץ-ישראלי. בחלקה התחתון של היחידה וסמוך למחצבת אבינדב, השיח 
השולט הוא שיזף השיח, כאשר הוא לפעמים יוצר שיחייה, ולעיתים נוף עשבוני פתוח עם שיחים פזורים. במפנה דרומי באזור 
ערוץ נחל בזק, קיימת גם שיחייה דלילה בשלטון רותם המדבר. כמו כן, נמצא ביחידה פסיפס של בתות ושטחים עשבוניים 
נרחבים. הבתות נשלטות על-ידי מגוון של בני-שיח. ראויה לציון בתה בשלטון מלחית אשונה, שהיא בן-שיח של בתי גידול 

מדבריים יובשניים, ונמצאת באזור ערוץ נחל בזק.
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מקורות מים. 7
ביחידה זו לא קיימים מקורות מים טבעיים קבועים. בורות מים קיימים בתחום חורבת נר.

אתרים מרכזיים. 8
מערת מלכישוע, ‘בית המוכתר׳, חורבת נר, ערוץ נחל בזק.

יישובים. 9
אין יישובים בתחום היחידה.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• כביש הגישה ליישוב מירב חוצה את היחידה, ולאורכו גם קווי תשתית נלווים.	
• מחצבת רוויה – אחת המחצבות הגדולות בגלבוע, ממוקמת בחלקה הצפוני של היחידה.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
השטח מאופיין במדרונות נרחבים המכוסים בבתה עשבונית, ובהם עוברים מספר ערוצים עמוקים ורחבים יחסית )ללא מופע 
מצוקי(. זהו חלק חשוב מבית הגידול של הצבי הישראלי ברכס הגלבוע. ערוץ נחל בזק, שנמצא בתחום היחידה, מהווה את 
הגבול הטבעי בין הגלבוע לשומרון, ובמדרונותיו נחשפות שכבות גיאולוגיות שאינן נחשפות במקומות אחרים ברכס, כמו גם 

חדירה של מיני חי וצומח מדבריים.

12. ערכי טבע עיקריים
אוכלוסיית צבאים גדולה, מערות באזור גבעה 394 )מערת מלכישוע ומערה ללא שם(.

13. אפיון תת יחידות הנוף

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

נמוכה )1( אזור הרוס סביבתית, מחצבה דמויית “קניון״ בערוץ הנחל. מחצבה צרה וארוכה בערוץ נחל אבינדב. מחצבת רוויה 9.1

מירבית )5( נצפות גבוהה. פס מדרונות מתצורת בר-כוכבא, 
המהווים המשך טבעי לראש מתלול 

אבינדב. אתר מרכזי – מערת מלכישוע.

מערת מלכישוע 9.2

מירבית )5( נצפות גבוהה מבקעת בית-שאן )ולהיפך(, משלים 
את המכלול הייחודי של חורבת נר.

מדרון דולומיטי מתצורת יזרעאל, 
הבונה את חלקו העליון של המתלול 

באזור זה.
אתרים בולטים – ‘בית המוכתר׳.

מתלול מירב – נר 9.3

מירבית )5( נצפות גבוהה מבקעת בית-שאן )ולהיפך(. רצועת מדרונות רחבה עם גיר 
איאוקני מתצורת מרוז.

מדרונות מלכישוע 9.4

גבוהה מאד )4( נצפות מוגבלת. מופע עיקרי במרחב של תצורת בירה 
)חוואר ומעט חרסית(.

דרומית למחצבת 
רוויה

9.5

גבוהה מאד )4( נצפות מוגבלת. אזור מתון יחסית טופוגרפית 
למרגלות הרכס, בחלקו מעובד.

צומת הקידוחים 9.6

מירבית )5(  החורבה השמורה ביותר בתחום הסקר,
ואחת הגדולות שבהן. מציגה התאמה יפה בין 

ההתיישבות לטופוגרפיה.

 שלוחה מתונה המכוסה כולה
בשרידי יישוב קדום.

חורבת נר 9.7

גבוהה מאד )4( אזור מעבר בין מורדות הגלבוע לנחל בזק. מדרונות המכוסים בתה בין הנחלים, 
כולל גוש חקלאי קטן. בונקר בנ״ט 

130, בין נחל נר לדרך הפטרולים.

נחל נר תחתון 9.8

מירבית )5( אזור חריג מבחינה גיאולוגית במרחב הסקר )ובו 
תצורות בענה וסחנין, הנדירות בגלבוע(. בעבר ציר 

טיולים חשוב.

ערוץ נחל בזק ושטחים קטנים מצפון 
ומדרום.

ערוץ נחל בזק 9.9
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3.4.10. מורד נחל בזק

תמונה 9: נחל בזק – הנוף מדרום לנחל בזק )ברקע פסגת אום ענזה – נ״ט 522(.

מאפייני היחידה. 1
אזור זה הוא חלק מבקעת בית-שאן במובנה הרחב, וממוקם בגבולה הדרומי. מבחינה גיאולוגית, ראוי לציין כי המרחב מנחל 

בזק ודרומה מאופיין ע״י תלכיד נחלים, בעוד שמרבית הבקעה מאופיינת בקרקעות סחף )תמונה 9(.

גבולות היחידה. 2
• בצפון: גבול הסקר )גדה צפונית של נחל בזק(.	
• במערב: מוצא נחל בזק מההרים.	
• בדרום: גבול הסקר )גדר ההפרדה(.	
• במזרח: כביש הבקעה )כביש 90(.	

אגני ניקוז. 3
כל תחום היחידה מתנקז לנחל בזק )המתנקז לנהר הירדן(, הרוב דרך נחל בזק עצמו, וחלקים קטנים דרך יובל דרומי – נחל געון 

)במעלה הנחל – מעבר ל-׳קו הירוק׳ – נקרא ואדי קעון(.

רום פני הקרקע. 4
המרחב משתפל במתינות ממערב למזרח, מרום 10-20 מ׳ מעל פני הים במוצא נחל בזק מההרים, ועד לרום 150 מ׳ מתחת לפני 

הים במפגש נחל בזק עם כביש הבקעה.

מסלע וקרקע. 5
בכל השטח – תלכיד נחלים )תלכיד ואדי מליח(.

טיפוסי צומח. 6
כן,  נופי צומח עשבוני עם שיחים דלילים. כמו  בצומח הטבעי, השיח הדומיננטי הוא שיזף השיח שיוצר שיחיות דלילות, או 

קיימים יערות דלילים בשלטון שיזף מצוי המלווים בשיזף השיח, ויוצרים נוף דמוי-סוואנה המאפיין את עמק הירדן.

מקורות מים. 7
ביחידה זו לא קיימים מקורות מים טבעיים קבועים.
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אתרים מרכזיים. 8
אפיק נחל בזק תחתון.

יישובים. 9
אין יישובים בתחום היחידה.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• גדר ההפרדה תוחמת את היחידה מדרום.	
• ערוץ נחל בזק מוקש בסוף שנות ה-60׳ אחרי מלחמת ששת הימים, ביוזמת רפאל איתן )‘רפול׳(, שהיה אז מח״ט הבקעה – 	

בתקופה שבה כונה האזור ‘ארץ המרדפים׳, למניעת חדירת מפגעים מתחומי השומרון לכיוון בית שאן. ערוץ הנחל מוקש 
במוקשי נ״ט ונ״א – מכביש 90 ועד מורדות הגלבוע, ובוצע בו מיצוק של המתלול. בעקבות הגשמים – נסחפו מוקשים גם 

במורד הנחל, ולכן כל ערוץ הנחל עד למאגר בזק – חשוד במיקוש.

11. ייחוד חזותי ותרבותי
האזור מישורי ומהווה חלק מבקעת בית-שאן. נחל בזק שובר את נוף הבקעה.

12. ערכי טבע עיקריים
ערוץ נחל בזק התחתון.

13. אפיון תת יחידות הנוף

ערכיות נופית ייחוד נופי תרבותי ושיקולים לקביעת ערכיות נופית תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס׳

גבוהה מאד 
)4(

המופע היחיד בבקעת בית-שאן של ערוץ אכזב 
עמוק ורחב, המשמש גם כמסדרון אקולוגי בין 

הגלבוע לגאון הירדן.

ערוץ רחב ועמוק יחסית בשטחים 
החקלאיים. השטח חשוד במיקוש 

ולכן נסקר חיצונית בלבד.

מורד נחל בזק 10.1

נמוכה )1( חקלאות אינטנסיבית וצמידות לגדר ההפרדה. אזור חקלאי מעובד עם כתמים 
מעטים טבעיים, בין הנחל בצפון 

לגדר ההפרדה בדרום.

שדות מדרום לנחל 
בזק

10.2

3.5. אתרים נקודתיים חשובים
סה״כ מופו בתחום הסקר 295 אתרים נקודתיים חשובים, מהם 43 אתרים שבהם תופעה גיאולוגית/גיאומורפולוגית )מצוק, 
ערוץ, מערה, מחצבה, דייק, מפל וכד׳(; 20 אתרים הידרולוגיים )בור מים, מעיין, גב, מאגר וכו׳(; 55 אתרים בוטניים בעלי עניין 
לציבור הרחב )עץ בודד, בוסתן נטוש, ריכוז פריחה וכד׳(; 47 אתרים ארכיאולוגיים )קבר, משטח דריכה, בית בד, גת, חורבה, תל, 
מערת מגורים וכו׳(3; 41 אתרים היסטוריים )בונקר, בית קברות, מבנה מגורים, מסגד, כנסייה, שרידי מסילת הברזל הטורקית 
וכד׳(; 36 אתרי הנצחה )גלעד, מצבה, אנדרטה וכו׳(; 20 אתרי נוף ותצפית )מצפור, עמדת תצפית(; 20 מפגעים נופיים )מחצבה, 
מרבץ בקר, מצבור אשפה וכד׳(, 8 חניונים ו-2 אתרים אחרים )‘סקי בגלבוע׳ ותבנית ‘מנורת בית אלפא׳(. 22 אתרים נוספים 
הוגדרו כאתרים בוטניים ללא עניין לציבור הרחב )בעיקר ריכוזי מינים נדירים ברמה המקומית – נדירים בתחום הסקר, או ברמה 
הארצית – עפ״י פרגמן ועמיתיו, 1999(. 52 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית )חשיבות גבוהה, 3(, 82 אתרים דורגו 
כבעלי חשיבות ברמה האזורית )חשיבות בינונית, 2(, ו-161 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית )חשיבות נמוכה, 1(. 

האתרים מוספרו מצפון לדרום )טבלה 4 ומפה 8(.

3. המידע הארכיאולוגי המפורט בטבלה מבוסס על מידע קיים בספרות, ואינו בא להחליף סקר ארכיאולוגי מקצועי.

בעמודים הבאים:
מפה 8: אתרים נקודתיים בסקר הגלבוע )2 גיליונות(. לתיאור הממצאים בכל אתר, ראה טבלה 4 להלן.
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טבלה 4: טבלת אתרים בסקר הגלבוע. דירוג חשיבות האתר: 1 = חשיבות מקומית, 2 = חשיבות אזורית, 3 = חשיבות ארצית.
 מס׳ 
אתר

דירוג מיקום האתרמקור המידעהערותתיאור האתרסיווג האתרשם האתר
חשיבות XYמשניראשי

2274107203003סקר נוכחי גשר רכבת טורקי בנוי אבן ובעל שתי קשתות. ללא כתובות כלשהן. היסטוריגשר נחל גלבוע1

2270787199881סקר נוכחי מאגר גדול מדרום לנחל גלבוע. בדצמבר 2012 הכיל מעט מים. הידרולוגימאגר גלבוע2

נר תמיד לזכר הנופלים, ואנדרטה נוספת לזכר החייל יוסף שלי ז״ל,  הנצחהאנדרטאות ניר יפה3
שהועברה לאתר ממקום נפילתו בסיני, עם פינוי חצי האי.

2232567193302סקר נוכחי 

מחצבת יזרעאל 4
צפון

הקרן לשיקום  מחצבה נטושה. קצת פסולת בניין. מפגע
מחצבות

2302807191901

בריכות חימצון 5
יזרעאל

נסקר בריכות חמצון למרגלות קיבוץ יזרעאל. הידרולוגי
בתצפית 

מרחוק

2305707190431סקר נוכחי

אנדרטת הבנים – 6
יזרעאל

2305307188031סקר נוכחי סלע בזלת ליד הבריכה המנציח ארבעה חללים בני המקום. הנצחה

2230367187801סקר נוכחי אנדרטה לחייל עמרם בן-שישו ז״ל, בחצר ביה״ס “עמק יפה״ במרכז אומן. הנצחהגלעד עמרם בן-שישו7

2308077187251סקר נוכחי שקע מלבני חצוב )קבר עתיק?(, ממדים 170×35 ס״מ, עומק 40 ס״מ. היסטורישקע חצוב8

אנדרטת אליהו 9
ביטון

אנדרטה לקב״ט מושב גדיש, אליהו ביטון ז״ל, שנרצח ע״י מחבלים  הנצחה
בשנת 2003 במקום.

2232487183841סקר נוכחי 

2232647182841סקר נוכחי נר תמיד לזכר הנופלים בני מושב גדיש. הנצחהנר תמיד לנופלי גדיש10

מצבת זיכרון לשוטר יס״מ הרצל חודדי ז״ל שנספה במקום זה  הנצחהאנדרטת הרצל חודדי11
בתאונת דרכים.

2300767182601סקר נוכחי 

2307767181961סקר נוכחי בריכות חמצון ומאגר קולחין ליד תל יזרעאל. הידרולוגימאגר יזרעאל12

2312857181501סקר נוכחי עץ שקמה בגובה 4 מ׳ ועץ חרוב. בסביבה גם מערות. בוטניעץ שקמה ועץ חרוב13

2310097181172סקר נוכחי מבנה עתיק בולט בתל יזרעאל. ייתכן שזהו מסגד הכפר זרעין. היסטורימבנה עתיק14

תל עתיקות מרכזי. שרידי העיר יזרעאל מתקופת בית ראשון, והכפר נוףארכיאולוגיתל יזרעאל15
זרעין מלפני מלחמת העצמאות. העיר יזרעאל נכללה בנחלת שבט 

יששכר ובתחום הנציבות החמישית של המלך שלמה. בתקופת 
המלך אחאב הוקם כאן ארמון החורף של השושלת, והמקום נזכר 

במקרא פעמים רבות )בפרט התפרסמה פרשיית נבות היזרעאלי(. 
על חשיבותו המרכזית מעיד גם הביטוי “יום יזרעאל״ בנבואת הנביא 

הושע בן-בארי. לאחר תקופת המקרא, שבה יזרעאל ונזכרת ע״י 
אוסביוס באונומסטיקון במאה הרביעית לספירה. בתקופה הצלבנית 

הוקמה במקום כנסייה.
באתר התגלו קברים עתיקים רבים, מטבעות רומיים, ביזנטיים 

וערביים )צורי, תשל״ז(.

סקר נוכחי, 
צורי )תשל״ז(

2311457180943

ריכוז חצבים ואירוס 16
ארם-נהריים

ריכוז קטן של חצבים ואירוס ארם-נהריים, כנראה שרידי בית קברות  בוטני
מוסלמי.

2312907180712סקר נוכחי 

שטח מרוסס ממערב לחורשה בתל יזרעאל. כנראה בית הקברות של מפגעהיסטוריבית קברות זרעין17
הכפר זרעין.

2312017179771סקר נוכחי 

2313087179793סקר נוכחי אנדרטה לנופלים בקרבות יזרעאל במלחמת העצמאות. הנצחהאנדרטה – תל יזרעאל18

 בית קברות19
מעברת יזרעאל

2315797178942סקר נוכחי בית קברות קטן ומגודר. היסטורי

2315117178852סקר נוכחי דולמן ענק הנצפה מהכביש הראשי. נוףפיסול סביבתי20

גיאולוגי/ טרשים ומחשופי סלע21
גיאומורפולוגי

2316947178582סקר נוכחי מדרגה סלעית בגובה כ- 10 מ׳. במקום נצפה שפן סלעים. 

הקרן לשיקום  מחצבה נטושה לצד הכביש. לא בולטת בשטח. מפגעמחצבת נחל נורית22
מחצבות

2322507176601

מצבת יער יהושע 23
חנקין

 מצבת זיכרון של קק״ל – יער יהושע חנקין. ליד המצבה גדל הנצחה
שיזף השיח.

2322647176371סקר נוכחי 

אנדרטה במושב 24
דבורה

2250337176261סקר נוכחי אנדרטה לזכר הנופלים בני מושב דבורה. הנצחה

 אתר נופש ופנאי שהוקם במחצבה נטושה בכניסה הצפונית אחרסקי בגלבוע25
לדרך נוף הגלבוע.

  2317217176021

אנדרטת הבנים 26
– יעל

אנדרטה בדמות ציפור הזועקת לשמיים, לזכר שישה חללי גוש יעל  הנצחה
)חמישה מהם בני מיטב(.

2291557175802סקר נוכחי 

 אמפיתיאטרון27
מעיין חרוד

2327467174831סקר נוכחי אמפיתיאטרון )לרוב לא פעיל( בתחומי הגן הלאומי מעיין חרוד. היסטורי

 מצבה הממוקמת במצוק בגובה 2.5 מ׳ בפתחת ערוץ נחל נורית, הנצחהמצבת יצחק גליקר28
לזכר הרופא ד״ר יצחק גליקר ז״ל.

2322387174602סקר נוכחי 

2274677174551סקר נוכחי עץ איקליפטוס בודד במרחב, גובה 6-7 מ׳ בוטניעץ איקליפטוס בודד29

גיאולוגי/ ערוץ נחל נורית30
גיאומורפולוגי

ערוץ קצר ויפה בנחל נורית למרגלות הדרך המסומנת. מצוקים בגובה  
מטרים בודדים. שני מפלים בגובה עד 1.5 מ׳, שני גבי מים ותעלה צרה 

בסלע מעל לגב התחתון.

2322327174403סקר נוכחי 

 כרם זיתים31
שלוחת נורית

2323297174381סקר נוכחי כרם זיתים קטן על שלוחת נורית. בוטני

אנדרטה לבני העמק שנפלו במערכות ישראל, בקרבת בית חנקין.  הנצחהאנדרטת פלומבו32
האנדרטה עוצבה ופוסלה ע״י האמן דוד פלומבו.

2335787172852סקר נוכחי 

מעיין הנובע ממערה קטנה למרגלות מצוק. המעיין מוזכר במקרא  הידרולוגימעיין חרוד33
כמקום שבו בחן השופט גדעון את לוחמיו לקראת הקרב עם 

המדיינים. באזור זה גם התחולל קרב בין הממלוכים למונגולים בשנת 
1260. בעבר תועדו ליד המעיין טחנות קמח )צורי, תשל״ז(. כיום 

בתחומי הגן הלאומי ‘מעיין חרוד׳.

סקר נוכחי,  
צורי )תשל״ז(

2336677172733
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מבנה שהוקם בידי גואל הקרקעות יהושע חנקין, למגוריו ולמגורי  היסטוריבית חנקין34
אשתו. בפועל, בני הזוג לא זכו להתגורר במקום, אך לצד המבנה 

הוקמה אחוזת קברם. המבנה שימש לפרק זמן את בית ספר שדה 
‘גלבוע׳, ונטוש כיום.

2336517172373סקר נוכחי 

מפל וגבים בנחל 35
נורית

גיאולוגי/ 
גיאומורפולוגי

2323437170612סקר נוכחי מפל בגובה 2.5 מ׳ ומתחתיו גבי מים ומדרגות סלע. 

חורשה בצומת חבר ובה נטועים עצי פרי של א״י: דקלים, רימונים,  בוטניחורשה36
חרובים ותאנים.

2242957170491סקר נוכחי 

גיאולוגי/ מפל מדורג37
גיאומורפולוגי

2322667170342סקר נוכחי מפל יבש מדורג בגובה כ- 5 מ׳ ביובל דרומי של נחל נורית. 

בית קברות ששימש גם את ראשוני עין חרוד, לפני שעברו למקום  היסטוריבית קברות גדעונה38
היישוב הנוכחי.

2339587169792סקר נוכחי 

שישה אדני רכבת בחצר במושב פרזון. על אחד רשומה השנה 1908.  היסטוריאדני רכבת39
קרוב לוודאי שנלקחו מתוואי מסילת הרכבת הטורקית הסמוך.

2291517169722סקר נוכחי 

אנדרטת הבנים – 40
מיטב

סלע בזלת בכניסה למכולת, המנציח חמישה נופלים בני המושב.  הנצחה
ממול נמצא מחסן נשק ע״ש יעקב יוסף ז״ל, רכז הביטחון של המושב.

2285247168881סקר נוכחי 

שלושה אדני רכבת במושב פרזון. שניים במגרש ממזרח לכביש,  היסטוריאדני רכבת41
ואחד ממערב לכביש. קרוב לוודאי שנלקחו מתוואי מסילת הרכבת 

הטורקית הסמוך.

2293317168772סקר נוכחי 

שלוש אנדרטאות סמוכות בחצר קריית החינוך ‘הרצוג׳ במרכז חבר.  הנצחהאנדרטאות חבר42
אחת מוקדשת לחמישה חיילים שנהרגו באזור במלחמת ששת הימים 

)ארבעה בהפצצה במושב ברק ואחד בג׳נין(, ושתיים נוספות לידה.

2251207168482סקר נוכחי 

לא מחצבה נטושה.  מפגעמחצבת נורית מערב43
נסקר 
בשטח

הקרן לשיקום 
מחצבות

2334307167801

בונקר עם פתח מצפון, ובמרחק 5 מ׳ כניסה נוספת ממזרח. מצפון  היסטוריבונקר44
לבונקר יש תעלה חפורה לאורך עשרות מטרים.

2337867166831סקר נוכחי 

2331937166341סקר נוכחי חניון קק״ל עם שולחנות פיקניק בקרבת צומת הפנייה לנורית. חניוןחניון נורית45

2338937166231סקר נוכחי כניסה מצפון, שתי יציאות ממזרח וממערב. מבנים הרוסים. היסטוריבונקר46

גיאולוגי/ דייק מחצבת גדעונה47
גיאומורפולוגי

2344857166153סקר נוכחי דייק בזלתי בצד מזרח של מחצבת גדעונה. 

2339247165921סקר נוכחי כניסה ממערב ויציאה מצפון. היסטוריבונקר48

גלעד בגובה כ-5 מ׳ עם שמות הנופלים במלחמת העצמאות, ולידו  הנצחהמצבת השבעה49
מצבת זיכרון עם סיפור הקרב שהתרחש במקום. השילוט באתר 

מחודש. תצפית לאזור עפולה, גבעת המורה, הר תבור ועין חרוד. 
המקום נצפה מעין חרוד.

2347207164553סקר נוכחי 

2251857164491סקר נוכחי אנדרטה לזכר נופלי המושב. הנצחהאנדרטה במושב ברק50

ארבעה מבנים שהכניסה אליהם ממזרח, וניצבים על “רגליים״ קצרות.  היסטורימבנים – גרעין שלח51
כל אחד עם שני חדרים. במקום כתובת: “גרעין שלח 1958״. גרעין זה 

הקים את מושב רם-און.

2342227164302סקר נוכחי 

2354277164151סקר נוכחי מפגע – מרבץ בקר. מפגעמרבץ בקר52

סלע גדול וספסל ישיבה. על הסלע חרוטה הכתובת: “ויהי דוד לכל  הנצחהאנדרטת דודי שומר53
דרכיו משכיל וה׳ עימו. דודי שומר, נקטף בדמי ימיו, ט׳ סיוון תשס״א״. 

דודי שומר ז״ל היה תושב מירב שנהרג במקום זה בתאונת דרכים 
בשנת 2001.

2333627163681סקר נוכחי 

2318057163651סקר נוכחי משטח, כנראה משטח דריכה ופתח בור. ארכיאולוגיגת?54

גלי אבנים בלבד. צורי )תשל״ז( מציין שהפסגה המשוטחת משתרעת על  ארכיאולוגיחורבת כרמת55
כ- 35 דונם, ונמצאו בה ממצאים מתקופות רבות: כלי צור מהתקופות 

הפליאוליתית, האפי-פליאוליתית, הניאוליתית, הכלקוליתית והברונזה 
הקדומה. בשטח נאספו חרסים מהתקופה הכלקוליתית ועד לתקופת 

הברזל, וכן חרסים ומטבעות מהתקופה הרומית. צורי סבור שכאן ישבה 
עין חרוד העתיקה המוזכרת בסיפור גדעון. דוד סגל )בע״פ( מתאר כי 

כיום נותרו במקום שרידי בנייה מרשימים של חומה וקירות אבן. החומה 
נראית כגל אבנים מאורך, ומזכירה קירות מתחמים. מבנה זה נוצר ככל 

הנראה מהתמוטטות הקירות.

סקר נוכחי,  
צורי )תשל״ז(, 

דוד סגל 
)בע״פ(

2347487163241

לא מחצבה נטושה.  מפגעמחצבת גן-נר צפון56
נסקר 
בשטח

הקרן לשיקום 
מחצבות

2318407162801

2340907162581סקר נוכחי בתחומי חוות בקר מגודרת. היסטורימבנים ישנים57

דגל ישראל בראש תורן בגובה 3 מ׳, ממערב לכביש. התורן ניצב על  הנצחהפינת הדגל58
משטח בטון שבו חרוט: “עידן סלע 2003״. סביב התורן נטועים אורנים 

צעירים ומשוכות צבר. תצפית רחבה – בעיקר צפונה.

2318597162331סקר נוכחי 

מאגר קולחין גדול ליד נחל זבדון )נפח המאגר: 2,225 אלמ״ק(. המאגר  הידרולוגימאגר רם-און59
הוקם בשנת 1983 ואוגר מי קולחין ממפרץ חיפה לצורך השקייה 

חקלאית בעמק יזרעאל. 

לא 
נסקר 
בשטח

סקר נוכחי, 
“מקורות״

2231737160301

2352667158961סקר נוכחי מצבה מוזנחת )הכתובת חסרה( וסוכת צל )פרגולה(. הנצחהמצבה מוזנחת60

סדק מחצבת 61
גדעונה

גיאולוגי/ 
גיאומורפולוגי

סדק באורך 10 מ׳ ובעומק 2 מ׳, שנוצר מעל לדופן הדרומית של  
מחצבת גדעונה.

2345647158811סקר נוכחי 

לא מחצבה נטושה. מפגעמחצבת נורית62
נסקר 
בשטח

הקרן לשיקום 
מחצבות

2340207158401
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מצוק עם הפרה 63
בהר שאול

גיאולוגי/ 
גיאומורפולוגי

מדרון אבני תלול/מצוק עם צמחייה חובבת חנקן )ניטרופילית(: טיון  
דביק, חוח עקוד. ייתכן שהתופעה נובעת מריסוס או משפכים.

2356017158231סקר נוכחי 

מיקום בור ובו אוכלוסיית עטלפים. הידרולוגיבור נורית64
מקורב 
)נ״צ 10 

ספרות(. 
לא 

נסקר 
בשטח

2344507158001מלח״ם

בית קברות כפר 65
עבודה נורית

בית קברות קטן ומוזנח ובו כ- 5 מצבות ועוד קברים מעטים ללא  היסטורי
מצבה. המקום מגודר. הקברים הם משנות ה- 50׳ של המאה ה- 20׳.

2340317157912סקר נוכחי 

גיאולוגי/ מצוק בהר שאול66
גיאומורפולוגי

סקר נוכחי,  מצוק מרשים. באזור זה קיננו בעבר דורסים: נשרים ורחמים, ועורב שחור. 
אלון ובוכמן 

)1981(

2356967157583

מעיין יבש. שני מבנים שהמזרחי בהם צבוע בכחול וגובהו 2.5 מ׳.  הידרולוגיעין נורית67
המערבי בגובה 2 מ׳. בצמוד ומצפון למבנה המערבי יש בריכה 

מלבנית בעומק 1.5 מ׳ ועץ תאנה, ושרידי בסיס משאבה. עצי בוסתן: 
תות עתיק בגובה 5 מ׳, שני הדרים ורימון.

2343947157473סקר נוכחי 

מיקום חציבות, בורות מים, גת, קברים מלבניים חצובים ומערות קבורה. הידרולוגיארכיאולוגיקברים ובורות מים68
מקורב 
)נ״צ 8 

ספרות(. 
לא 

נסקר 
בשטח

2345207157002צורי )תשל״ז(

בורות חצובים ליד 69
פסגת הר שאול

בורות חצובים מגודרים ליד החניה בפסגת הר שאול. המקום שימש  ארכיאולוגי
כנראה כמערת קברים גדולה, עם ממצא חרסים מתקופת הברונזה 
התיכונה II, הפרסית והביזנטית, ובה אולם תת-קרקעי גדול ופתח 
חצוב שהולך ומתמוטט. ייתכן כי בתקופות שונות המערה שימשה 

כמאגר מים )דוד סגל, בע״פ(. צורי זיהה באתר גם שני מבנים עשויים 
מאבני גיר – ייתכן שרידי מצודות, גל אבנים גדול, גת וספלולים.

בסמוך 
יש מתחם 

קטן 
מגודר 

נוסף שלא 
נרשם

סקר נוכחי, 
דוד סגל 

)בע״פ(

2355077156941

מצפור הר שאול 70
ועמדת המראת 

מצנחים וגלשנים

מצפור עם לוחות תצפית, ובסמוך עמדת המראה. נוף מרשים במיוחד  נוף
לכיוון שמורת הגלבוע.

2355577156803סקר נוכחי

חניונים חניון קק״ל עם שולחנות פיקניק. חניוןחניון הר שאול71
נוספים 

בנקודות 
קרובות

2355377156551סקר נוכחי

שטח מרוסס ובו שרידי קברים. בפינה הצפונית-מזרחית יש גל אבנים  היסטוריבית קברות נוריס72
גדול. השטח מרוסס, אך יש בו עשרות רבות של עלי אירוסים )ארם-
נהריים?( ומעט חצבים. למרגלות המתחם שיזף וחרוב לא מרשימים.

2341337156172סקר נוכחי 

מערכת מסתור 73
חורבת נורית

מערכת מסתור בשרידי הכפר נוריס. דוד סגל )בע״פ( מתאר באזור זה  ארכיאולוגי
אבן ים ששרדה מבית בד, וכן סימני חציבות, קברים, ארונות קבורה 

חצובים בסלע וספלולים.

לא 
נסקר 
בשטח

מלח״ם, דוד 
סגל )בע״פ(

2343897156123

עשרות גושים בצמוד ומעל דרך נוף הגלבוע. זוהי ככל הנראה “שארית  בוטניאירוס ארם-נהריים74
הפליטה״ של האירוסים בבית הקברות בנוריס, שחמקה מהריסוס 

המאסיבי שבוצע למרגלות הכביש.

2341397155822סקר נוכחי 

 לוח תצפית75
עמק חרוד

מיקום לוח תצפית עם הסברים על חקלאות עמק חרוד. נוף
מקורב

2362907155601סקר נוכחי

2341067155151סקר נוכחי קבוצת עצי חרוב ותיקה. ארבעה פרטים מרובי גזעים. בוטניחרוב מצוי76

לא מאגר קולחין גדול בין תוואי נחל קישון לנחל גלבוע.  הידרולוגימאגר תענך77
נסקר 
בשטח

2269187154851סקר נוכחי

מערכת מערות 78
ובורות מים

2341997154232סקר נוכחי מערכת מערות ובורות מים, חלקה התמוטט. היסטורי

הקרן לשיקום  מחצבה נטושה בתחום גן-נר. מפגעמחצבת גן-נר79
מחצבות

2319207152601

גבעה במערב גן-נר ועליה שלוש בריכות מים מגודרות )בריכות  נוףנ״ט 80161
פרדס תענך ובריכת מגן שאול 2(. אין גישה מהיישוב לשטח הפתוח 

שממערב. התצפית הנוחה היא לכיוון צפון בלבד.

2314427150601סקר נוכחי 

מיקום בסיס של בית בד, לידו גם ספלולים ארכיאולוגיבית בד81
מקורב

2329907150402סקר נוכחי

2352537149082סקר נוכחי חניון ושולחנות פיקניק. חניוןחניון צומת הר שאול82

2337207148681סקר נוכחי בוסתן נטוש. קבוצת עצי זית, חרוב ושקד.היסטוריבוטניבוסתן83

פעמון וחדר אוכל 84
רם-און

2245747148491סקר נוכחי הפעמון הישן של מושב רם-און, וחדר אוכל מהתקופה השיתופית. היסטורי

2348037148481סקר נוכחי גת וחציבות עתיקות. ארכיאולוגיגת וחציבות עתיקות85

2313927148221סקר נוכחי תצפית טובה מערבה אל חממות צנדלה, מגן שאול והסביבה. נוףתצפית גן-נר מערב86

2332397148121סקר נוכחי עץ חרוב בוגר, מרובה גזעים, גובה כ-10 מ׳. תצפית מערבה. נוףבוטניחרוב מצוי87

2339507148001סקר נוכחי בור מים, יבש בעת הביקור. סביבו צמחי אחישבת ענף. הידרולוגיבור מים88

אתר פרהיסטורי – 89
כרמי גלבוע

אתר פרהיסטורי של 100 דונם לפחות, בשטח שנחרש בעבר והיו ארכיאולוגי
בו כרמים של תל יוסף. הממצאים שייכים לתקופות הפליאוליתית 

התיכונה, העליונה והאפי-פליאוליתית. 

מיקום 
מקורב 
)נ״צ 8 

ספרות(. 
לא נסקר 

בשטח

2374007148001צורי )תשל״ז(
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עיי חורבות )חורבת מזרים – שרידי הכפר מזאר עד 1948(, בשטח היסטורינוףהר גיבורים90
יש טראסות וגדרות חקלאיות, וכן ריכוז צברים ושקדים. נוף מרהיב. 

במקום שכן עד לשנות ה- 60׳ מקאם שהוקדש לנבי מזאר. המבנה 
נהרס, וצילום שלו מופיע בחוברת הגלבוע של אלון ובוכמן )1981(.

2339147147443סקר נוכחי 

אבן “ים״ גדולה של בית בד במרכז משטח סלע. קוטר החציבה  ארכיאולוגיבית בד91
החיצונית כ-4 מ׳, וקוטר האבן עצמה 1.5 מ׳. המקום משמש כמתקן 

מנגל מאולתר. לצידו שני ספלולים. עומק המשטח החצוב כ- 40 ס״מ.

2352187146772סקר נוכחי 

2341277146631סקר נוכחי גת עם בור איסוף. ארכיאולוגיגת עם בור איסוף92

אתר ארכאולוגי 93
מהתקופה הפרסית

 שרידי בנייה וחציבה, מדרגות חקלאיות עתיקות.ארכיאולוגי
חרסים מהתקופה הפרסית. 

מיקום 
מקורב 
)נ״צ 8 

ספרות(. 
לא נסקר 

בשטח

2352007146001צורי )תשל״ז(

2385497145101סקר נוכחי מבנה בטון ובריכה פתוחה ריקה )במוצא “נחל הסמל״(. היסטורימאגר מים נטוש94

אנדרטת עופר 95
זהרוני

אנדרטה לזכר הטייס רס״ן עופר זהרוני ז״ל, שנהרג בשנת 1990.  הנצחה
לצידה בריכת בטון נמוכה ובראשה שולחן פיקניק וגפנים. האנדרטה 

ממוקמת באתר הארכיאולוגי תל זבדון.

2242967144912סקר נוכחי 

גיאולוגי/ מצוק דרגשים ציורי96
גיאומורפולוגי

2387507144682סקר נוכחי מצוק ציורי במדרונות. 

גבעה בולטת מדרום למושב רם-און. תצפית לסביבה. צורי )תשל״ז( נוףארכיאולוגיתל זבדון97
מציין כי במקום מבנה ערבי מקומר וסביבו מבנים הרוסים )לא קיים 
כיום(. הממצא הארכיאולוגי כולל כלי צור מהתקופה הפליאוליתית, 

שברי חרס מתקופת הברונזה הקדומה, מעט חרסים מהתקופות 
ההלניסטית והרומית, אך עיקר הממצאים הם מהתקופות הביזנטית 

והערבית הקדומה.

סקר נוכחי,  
צורי )תשל״ז(

2242147144222

גיאולוגי/ ערוץ נחל הסמל98
גיאומורפולוגי

ערוץ קניוני עם מצוקים ומפלים יבשים. עצי אלה ארץ-ישראלית  
וחרובים. מערה קטנה עם פתח נמוך ומקושת בגובה 1 מ׳ וגללי דרבן. 
ריכוז גדול של רקפות היסטרנטיות - שפריחתן מקדימה את העלים. 

במעלה הנחל ריכוז עצי שקד קטן-עלים.

2384357144043סקר נוכחי 

ריכוז בניינים ערביים עתיקים וחדשים, ובוסתני עצי פרי באזור טרשי. ארכיאולוגיגבעת חוחית99
דוד סגל )בע״פ( מתאר באתר שרידי בנייה, אבנים ומהמורות בקרקע 

– בתוך יער אורנים צפוף.

מיקום 
מקורב 
)נ״צ 8 

ספרות(. 
לא נסקר 

בשטח

צורי )תשל״ז(, 
דוד סגל 

)בע״פ(

2348007143001

מצפור ע״ש ויניה כהן ז״ל – מראשוני האגרונומים בארץ וממנהיגי  נוףמצפה ויניה100
הקיבוץ המאוחד – חבר קיבוץ בית אלפא.

לא 
נסקר 
בשטח

מפת סימון 
שבילים

2366717143752

גיאולוגי/ העמק הנעלם101
גיאומורפולוגי

ערוץ עמוק ויפה עם מצוקים מצידיו, מפלונים ועצי אלה אטלנטית  
וחרובים מרשימים.

שביל 
מסומן 
אתגרי 

המשלב 
דרגיות 

רבות

2378047143723סקר נוכחי

מצפור ע״ש סרן רמי בן צבי ז״ל מעין חרוד מאוחד, שנפל בקרב נוףהנצחהמצפור רמי בן צבי102
בלבנון ב-1987. במקום נמצאת גת חצובה על סלע בולט מסביבתו, 
הכוללת משטח דריכה רבוע 1×1×0.1 מ׳ ובור 1.5×1×0.5 מ׳. מתחת 

יש עוד חציבה רבועה שאולי הייתה חלק מהגת. במקום גם עץ חרוב 
בודד. תצפית נרחבת מערבה אל הכרמל וצפונה אל רמות יששכר.

ליד 
שביל 

העמק 
הנעלם

2379007142913סקר נוכחי

מיקום בור בעל פתח עגול, מזכיר מערת פעמון. ארכיאולוגיבור פעמון103
מקורב

2323237142831סקר נוכחי

מבנה קידוח ישן ועץ 104
אלה ארץ-ישראלית

קידוח ישן ובולט ולידו עץ שיזף מצוי גדול, למעלה עץ אלה ארץ- היסטורי
ישראלית בגובה כ-5 מ׳ ומצוקים יפים.

2391037142681סקר נוכחי 

מעיין עונתי יבש כיום, אולם שימש בעבר את תושבי הכפר ערבונה  הידרולוגיעין שאול105
)יוסי בוכמן, בע״פ(.

צורי )תשל״ז( מציין כי שפיעת המעיין 4-5 מ״ק ביממה, ומימיו 
התנקזו דרך צינור מתכת לבריכה בנויה. לדבריו המעיין שימש גם את 

תושבי הכפר מזאר לפני מלחמת העצמאות.

לא 
נסקר 
בשטח

יוסי בוכמן 
)בע״פ(, צורי 

)תשל״ז(

2343157142451

מגלש בגובה 2.5 מ׳ באפיק נחל קישון, ומעליו מעבר רכב )חסום  נוףמגלש106
בשער לכיוון מזרח(.

2263937142101סקר נוכחי 

2362437142081סקר נוכחי כרם זיתים, תאנה, איקליפטוסים וארבעה ברושים. בוטניבוסתן107

2300877141781סקר נוכחי בוסתן תמרים וגפנים בצומת צנדלה. נוףבוסתן108

בשביל ריכוז צפוף ומרשים של צבעונים. בוטניריכוז צבעונים109
העמק 
הנעלם

2380357141521סקר נוכחי

2350757141412סקר נוכחי גב ובו צמחי מים: חוטית הביצות, דמסון כוכבני ואחרים. הידרולוגיגב מים110

מערה עם שני פתחים ו״פיר״ בתקרה, כ- 15 מ׳ מעל לשביל המסומן.  היסטורימערת רוזנפלד111
כ- 20 מ׳ מצפון-מערב, עץ חרוב מצוי גדול ומרשים.

2381207141033סקר נוכחי 

בור מים שדפנותיו בנויות אבני גזית מסותתות. כ- 50 מ׳ מצפון-מערב  הידרולוגיבור לפידים112
נמצא מבנה הבנוי אבני גיר מלוכדות במלט, שמידותיו 12×4 מ׳. עיקר 

ממצא החרסים באתר הוא מהתקופה הביזנטית )צורי, תשל״ז(.

לא 
נסקר 
בשטח

2364187140451צורי )תשל״ז(

 אבן ים בקוטר 3 מ׳, מכוסה חלקית באדמה.ארכיאולוגישרידי בית בד113
שני בורות שיקוע 15 מ׳ ממזרח.

לא 
נסקר 
בשטח

2356477139831סקר נוכחי
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גיאולוגי/ מערה114
גיאומורפולוגי

מערה, עומק 10 מ׳, גובה עד 3 מ׳, רוחב 10 מ׳. כנראה טבעית עם  
תוספת חצובה. סימני פעילות בעלי חיים.

2390337139151סקר נוכחי 

מעיין קטן יבש, שלט זיכרון, עצי תאנה. המעיין תחום ע״י קיר אבן  הידרולוגיעין הסמל115
בנוי בגובה 2.5 מ׳ ועם סימנים לפתח ניקבה סתומה בעפר. המקום 

סובל מהשלכת פסולת. המקום נקרא ע״ש סמל המשטרה הבריטית 
משה רוזנפלד ז״ל, שנרצח בקרבת מקום בשנת 1935.

בשביל 
המסומן 

לעמק 
הנעלם

2382567139073סקר נוכחי

מצפור מחצבת 116
חפציבה

2395277139053סקר נוכחי תצפית לעבר חפציבה, בית השיטה, עין חרוד וגבעת המורה. נוף

גיאולוגי/ מחצבת חפציבה 117
גיאומורפולוגי

מחצבה ישנה לשיש, עם מכונות וציוד חציבה והסברים. בסמוך נמצא היסטורי
מצפור על עמק חרוד. זהו האתר היחיד בישראל בו התגלה שיש 

מטמורפי אמיתי )דוד סגל, בע״פ(.

סקר נוכחי,  
דוד סגל 

)בע״פ(

2395577138813

מצפור לזכרו של יצחק חידו ז״ל, מוותיקי היערנים של קק״ל בגלבוע נוףהנצחהמצפור יצחק חידו118
)45 שנה(, שהלך לעולמו בשנת 2009.

2362097138562סקר נוכחי 

עץ חרוב מצוי בעל נוף גדול ומרשים במיוחד. בקרבתו יש עוד כמה  בוטניעץ חרוב מצוי גדול119
חרובים.

2374187137831סקר נוכחי 

פסגה לא מיוערת, ששמה הערבי – ג׳בל שיבאן – מציין אחד משבטי ארכיאולוגינוףהר לפידים120
בני שיבאן שחנו באזור בעבר. האזור טרשי ביותר, אך עשיר בשרידי 

רגמים וקירות אבן. במרחב אותרו לפחות 20 רגמים, שלצידם יש לרוב 
מתקנים חקלאיים: בית בד, גת או בור מים מטוייח. אחידות הבנייה 

והיקפה בשטח מעידים כנראה על התיישבות בעזרת רשות מינהלית 
ממלכתית או אזורית. ממצא החרסים המועט מעיד על כך שהאזור 

אוכלס לכל המאוחר בתקופה הביזנטית, ונעזב בתקופה הערבית 
הקדומה )צורי, תשל״ז(. באזור כולו צבעונים פזורים.

סקר נוכחי, 
צורי )תשל״ז(

2369467135852

גשרון אבן מקושת בגובה כ- 1.5 מ׳, בצידו המזרחי כתובת באנגלית  היסטוריגשרון בכביש 12160
ובערבית משנת 1938.

בעיתון “דבר״ מיום 27/2/1938 מדווח על פיצוץ גשר בק״מ 114-115 
בכביש ג׳נין-עפולה, ע״י כנופיית שודדים שגם שדדו מכונות מדידה 
ממחנה של מחלקת המדידות ליד הכפר ג׳למה. פיצוץ הגשר הביא 

להשבתת התנועה בדרך. ככל הנראה מדובר על נקודה זו, שבה הוקם 
גשר חלופי.

2296327135843סקר נוכחי 

2277517135182סקר נוכחי כנסייה מודרנית יחסית בקצה המערבי של הכפר מוקייבלה. היסטוריכנסיית מוקיבלה122

גיאולוגי/ מערת צוקי חפציבה123
גיאומורפולוגי

מיקום מערה עם פתח קטן ובולט מעל חפציבה. 
מקורב

2400927134972סקר נוכחי

ספסל ישיבה וזיכרון המשולט לזכרו של ֹוָוה, עם ציון השנה –  הנצחהמצפור יוחנן )ֹוָוה(124
תשס״ה. כנראה מדובר בחבר קיבוץ חפציבה בשם יוחנן. במקום 
יש מעקה בטיחות בשל מיקומו במצוק. שביל גישה יוצא מדרך 

הפיתולים התחתונה. המקום נמצא בתחום השמורה המוכרזת והוקם 
ככל הנראה ללא היתר.

2400837134662סקר נוכחי 

מבנה גדול המוסתר בחלקו ע״י מבנים סמוכים. החדר בחזית המבנה  היסטוריח׳אן מוקייבלה125
עובר כיום שיפוצים וייהפך לבית קפה.

2281137144252סקר נוכחי 

אנדרטת בני 126
חפציבה

גל אבנים בגובה כ- 2.5 מ׳ ובו מונצחים שמות 16 בני חפציבה שנפלו  הנצחה
במערכות ישראל.

2398757133803סקר נוכחי 

מסגד ומגדל מים במרכז הכפר מוקייבלה. בדרום-מערב הכפר  היסטורימסגד ומגדל מים127
נמצאת באר עתיקה – ביר מוסנאווי )לא זוהתה בשטח(, שעומקה 

כ- 45 מ׳. הבאר מכוסה במשאבה, ולדעת צורי )תשל״ז( החציבה 
והבנייה סביב פי הבאר מעידות על כך שהיא באר קדומה, שנכרתה 

לכל המאוחר בתקופה הביזנטית.

סקר נוכחי,  
צורי )תשל״ז(, 

רועי בן יוסף 
)בע״פ(

2279427133701

2288157133481סקר נוכחי בור עמוק דמוי פעמון בעומק כ- 10 מ׳. בצידו הצפוני חציבה בסלע. ארכיאולוגיבור מים128

מערת מגורים באורך כ- 20 מ׳ בעלת שני פתחים, ובצידה המזרחי  ארכיאולוגיחורבת גדודה129
קיר אבן. צורי )תשל״ז( מציין בחורבה מבנים, בורות מים חצובים, 

גתות יין וריכוז גדול של קברים חצובים בצפון-מערב החורבה, כולל 
סרקופגים חצובים. באתר התגלו חרסים מהתקופה הביזנטית. יש 

הצעה לייחס את המקום ליישוב שומרוני שהתקיים במקביל ובשכנות 
לבית אלפא היהודית )אלון ובוכמן, 1981(.

סקר נוכחי,  
צורי )תשל״ז(

2393147133392

2405287133302סקר נוכחי בריכת אגירת מים של קיבוץ בית אלפא וגינון סביבה. הידרולוגיבריכת אגירה130

2375837133182סקר נוכחי חניון קק״ל עם שולחנות אוכל ביער אורנים. חניוןחניון “שער הזהב״131

גיאולוגי/ מערות רדודות132
גיאומורפולוגי

בעיקול דרך הפיתולים – חורשת רחל ודוד לבנטל. שלוש מערות  
רדודות וכרם זיתים ממזרח.

2391957133121סקר נוכחי 

גת במימדים 3.5×2 מ׳, עומק 40 ס״מ. נמצאה מוצפת במים בעומק  ארכיאולוגיגת133
15 ס״מ. בצדדים מזרח וצפון-מזרח נמצאו סימני חציבה.

2291207132961סקר נוכחי 

בור פעמון ומערת 134
מגורים

בור פעמון סתום בעומק כ- 3 מ׳, ולצידו מערת מגורים בתוך חצר  ארכיאולוגי
חצובה דמויית פרסה. עומקה המשוער של המערה כ- 2 מ׳ והיא 

סתומה בחלקה.

2292337132901סקר נוכחי 

2293297132702סקר נוכחי מבנה אבן דו-קומתי משופץ ואטום. שרידי מבנה נוסף מדרום. היסטורימבנה אבן135

2375157132651סקר נוכחי   היסטוריקבר חצוב?136

במדרון מעל בית אלפא, עבודה של טרקטור שיצרה תבנית מנורה  אחרמנורת בית אלפא137
הפונה לדרום-מערב )וקניה מסתיימים בגבול השמורה(. כיום הקנים 

המערביים מטושטשים. 

לא נסקר 
בשטח, 

אך מזוהה 
בתצ״א

2404887131691סקר נוכחי

מסומן באתר “עמוד ענן״ אך לא אותר בשטח. ככל הנראה המיקום נוףהנצחהמצפור גברוש138
האמיתי נמוך יותר מדרך הפיתולים.

2403637131181“עמוד ענן״ 

2385717130422סקר נוכחי חניון קק״ל עם שולחנות בחורשת איקליפטוס. חניוןחניון הר ברקן139

בית קברות בית 140
אלפא וחפציבה

2409587130172סקר נוכחי בית קברות ישן. היסטורי

מצפור בשביל האדום. תצפית פנורמית מהכרמל במערב ועד הרי  נוףמצפור ברקן תחתון141
הגלעד במזרח והר מירון בצפון. לא ניתן לראות את חפציבה.

2389017129833סקר נוכחי 
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מצפור הר ברקן 142
ומגדל תצפית 

שריפות

מגדל תצפית ומצפור לזכר אדוארד קיריל ז״ל. מהמקום ניתן להשקיף נוףהנצחה
עד החרמון והלבנון, וכן להרי הגלעד במזרח. צורי )תשל״ז( מציין 

בראש הפסגה רוגם בגובה כ- 2.5 מ׳. קונדר )מה- PEF( סבר שמדובר 
במקאם הרוס, ופרשנות אחרת הייתה שזו מצודה. צורי סבור שזהו 

רוגם “שגרתי״ לגלבוע. בסמוך אותרו גם שני בורות מים בצורת 
פעמון. כיום )2013( הרוגם אינו ניתן לזיהוי בשטח, אך ניתן לזהות 

תעלות קשר ממלחמת העצמאות.

סקר נוכחי, 
צורי )תשל״ז(

2386017129243

כרם זיתים אחינעם 143
צפון 1

כרם זיתים קטן במורדות הצפוניים של הר אחינעם בתחומי שמורה  בוטני
מוכרזת ‘הגלבוע׳.

נסקר 
בתצפית 

מרחוק

2398577129212סקר נוכחי

גת הכוללת בור שיקוע מלבני 1.5×1×0.5 מ׳ ומשטח דריכה רדוד  ארכיאולוגיגת ובור מים144
2.5×2.5×0.2 מ׳. מעט לאחריה בור מים לא עמוק.

בשביל 
האדום 

בהר ברקן

2386827128631סקר נוכחי

כרם זיתים אחינעם 145
צפון 2

כרם זיתים במורדות הצפוניים של הר אחינעם בתחומי שמורה  בוטני
מוכרזת ‘הגלבוע׳.

נסקר 
בתצפית 

מרחוק

2396817128272סקר נוכחי

סלע גדול ועליו כתובת הנצחה. המעיין עצמו התייבש בעקבות  הנצחהאנדרטת עין חיים146
שאיבת יתר. בעבר הוצע שטח המעיין כהרחבה לגן לאומי ‘גן 

השלושה׳ הסמוך.

2414557126431סקר נוכחי 

ממצא כלי צור מהתקופה הפליאוליתית העליונה, ובמורד הגבעה ארכיאולוגיאתר פרהיסטורי147
ממצא כלי צור מהתקופה הפליאוליתית התחתונה. 

מיקום 
מקורב 
)נ״צ 8 

ספרות(. 
לא נסקר 

בשטח

2354007126001צורי )תשל״ז(

מחצבה גדולה בין בית אלפא לגן השלושה, בשטח כ- 245 דונם.  מפגעמחצבת בית אלפא148
חלקה העליון של המחצבה מיועד לשיקום וסיפוח עתידי לשמורת 

הגלבוע.

נסקר 
בתצפית 

מרחוק

2413047125231סקר נוכחי

2364747125091סקר נוכחישני מתקנים צמודים.היסטוריגת חצובה149

סלע זיכרון בעיקול הכביש למעלה גלבוע, ועליו הכתובת “במקום זה  הנצחהמצבת יוסי ברנר150
נפל יקירנו, יוסי ברנר ז״ל, איש מעלה הגלבוע, והוא בן כ״ב שנים. כ״א 

אב תשמ״ו״.

2409287123331סקר נוכחי 

גיאולוגי/ קרחת יער טרשית151
גיאומורפולוגי

קרחת יער טרשית מאד, מעט יוצאת דופן בשיפולים המערביים של  
הרכס.

2378657122411סקר נוכחי 

2390347122312סקר נוכחי חניון ושולחנות פיקניק. חניוןחניון האירוסים152

2416877122131סקר נוכחי חורבה בנויה אבני בזלת. ארכיאולוגיחורבה153

גיאולוגי/ מחצבת האסירים154
גיאומורפולוגי

מחצבה נטושה. בולטת נוכחות עצי פרקינסוניה שיכנית ושיטה  
כחלחלה. חורי קינון בקירות המחצבה.

הקרן לשיקום  
מחצבות

2416307121902

2384027120891סקר נוכחי   בוטניכרם זיתים נטוש155

גדרות אבן ויסודות מבנים. מרבית החרסים באתר הם מהתקופה  ארכיאולוגיחורבת פקועית156
הביזנטית. באתר נערכה חפירת הצלה גדולה בניהולו של מיכאל כהן 

)דוד סגל, בע״פ(.

סמוך 
מאד 
לגדר 

ההפרדה

סקר נוכחי, 
דוד סגל 

)בע״פ(

2379107120782

מצבת זיכרון ושולחן פיקניק לזכרו של פלטי סלע ז״ל – פקח רט״ג נוףהנצחהמצפה פלטי סלע157
שהציל את אוכלוסיית אירוס הגלבוע שהייתה על סף כלייה בשנות 
ה-60׳, ע״י הפרייה מלאכותית, זריעה והעתקה. הלך לעולמו בשנת 
2000. במקום תצפית רחבה מאזור הרי הגלעד במזרח, דרך בקעת 

בית שאן וכוכב הירדן, ועד גבעת המורה במערב.

2394517120723סקר נוכחי 

2385407120341סקר נוכחי כרם הנראה פעיל, כולל גדרות אבנים. בוטניכרם זיתים158

מצפור למרגלות 159
הר גפת

2406087119501סקר נוכחי רחבת חנייה לצד הכביש. נוף

2384127118991סקר נוכחי כרם החצוי על ידי דרך עפר. גלי אבנים. בוטניכרם זיתים קטן160

2413697118501סקר נוכחי חציבה בגובה כחצי מ׳ ובה שתי מדרגות חציבה. מימדים: 2×4 מ׳. ארכיאולוגיחציבה עתיקה161

מחצבת הר גפת 162
מזרח

אורך כ- 50 מ׳, גובה הקיר כ- 5 מ׳. באתר כמה עצי שיזף מצוי יפים.  מפגע
בחלק העליון סימנים להתמוטטות הקיר.

הקרן לשיקום  
מחצבות

2409607117901

2401607117632סקר נוכחי חרוב מצוי בולט מצפון להר גפת. בוטניעץ חרוב מצוי 163

הר נחות בגובהו אבל בולט מזרחה, ובעל עטרת מצוקים מרשימה.  נוףהר גפת164
גישה נוחה מכיוון צפון-מזרח. בפסגה יש שקערוריות עם מים 

וחרובים שרועים. תצפית יפה לסביבה.

2400937116483סקר נוכחי 

גיאולוגי/ מחצבת הר גפת 1652
גיאומורפולוגי

מחצבה עתיקה ובה שני עצי שיזף מצוי בגובה כ- 5 מ׳. קירות חציבה עד  
2 מ׳. פינה יפה וקרובה מאד ללוח ‘גובה פני הים׳ בכביש העולה לגלבוע.

הקרן לשיקום  
מחצבות

2412507116403

2409207116181סקר נוכחי עץ תמר בגובה 5 מ׳ לצד הכביש. מצפון ומדרום שני פרטים קטנים יותר. בוטניעץ תמר166

2383007115951סקר נוכחי עץ חרוב מצוי בגובה 6-7 מ׳ חריג בסביבתו. בוטניעץ חרוב מצוי גדול167

2402077115951סקר נוכחי עץ חרוב מצוי בולט במצוק הר גפת. בוטניעץ חרוב מצוי 168

גיאולוגי/ מערת הר גפת169
גיאומורפולוגי

המידע מערה החוצה את המצוק מצד לצד. אורכה כ-20 מ׳ והיא מוכה בפרעושים. 
התקבל 

ממלח״ם 
והמערה 
לא אותרה 

בשטח

2401907115532מלח״ם

מצפור תחתון 170
במסעף דרך יצפור

2412797113931סקר נוכחי רחבת חנייה לצד הכביש. נוף
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2400407113852סקר נוכחי שבעה עצי חרוב מצוי שגובהם עד 4 מ׳, מעל למפגש נחל גפת והכביש. בוטניחרובי גפת171

גיאולוגי/ מערת הר יצפור172
גיאומורפולוגי

מערה ובה חלל סגלגל שמידותיו 5×4 מ׳, עם פתח קטן מעליו שממנו  
חודר אור רב למרבית חלקי המערה.

המידע 
התקבל 

ממלח״ם 
והמערה 
לא אותרה 

בשטח

2394807113531מלח״ם

2384177113331סקר נוכחי כרם זיתים גדול במיוחד מול פקועה. בוטניכרם זיתים גדול173

2386447113071סקר נוכחי שני עצי שקד בגובה כ- 4 מ׳ בגבול שדה גדול. בוטנישני עצי שקד174

גיאולוגי/ המצוק הנסתר175
גיאומורפולוגי

2395727112473סקר נוכחי מצוק ארוך ומרשים עם מערות קטנות מעל לדרך המסומנת כחול. 

גיאולוגי/ מחצבה עתיקה176
גיאומורפולוגי

2416337111852סקר נוכחי מחצבה עתיקה מצפון לנחל יצפור. 

גיאולוגי/ מפלי גפת177
גיאומורפולוגי

שלושה מפלים סמוכים שהפרש גובהם הכולל כ- 10 מ׳. מדרום להם  
יש מצוק דרגשים יפה. עיקוף קל מצפון.

2403157110583סקר נוכחי 

גת 3×3 מ׳ בפאתי פסגת הר יצפור. הדופן המזרחית לא שרדה. בשל  ארכיאולוגיגת יצפור178
ייעור, התצפית אפשרית לכיוון מזרח בלבד. צורי )תשל״ז( מציין 
במדרון הצפוני-מזרחי של ההר חמש גתות, חלקן היו מרוצפות 

בפסיפס לבן, ובורות מים. שתי גתות נוספות תועדו במדרון הדרומי.

סקר נוכחי,  
צורי )תשל״ז(

2390747110411

כרם זיתים – הר 179
יצפור

2387127109931סקר נוכחי כרם זיתים במורדות הדרומיים של הר יצפור. בוטני

עץ שיזף מצוי בגובה 5-6 מ׳ בעל גזעים רבים. מדרום-מזרח לו שישה  בוטניעץ שיזף מצוי180
שיזפים נוספים ומרבץ בקר.

2404777109561סקר נוכחי 

ע״פ אלון ובוכמן )1981( התפתח במקום כפר-בת של הכפר פקועה.  היסטוריחורבת גפת181
יוסי בוכמן )בע״פ( מסר כי היישוב במקום ננטש עוד לפני מלחמת 

העצמאות, כנראה בעקבות רישום הקרקעות הבריטי.

לא 
נסקר 
בשטח

אלון ובוכמן 
)1981(

2411647107641

גיאולוגי/ מערה182
גיאומורפולוגי

מצוקון ובו מערה עם שני פתחים. במקום שרידי אבנים מסותתות. בוטני
ממערב למערה, 10 מ׳ מהפתח המערבי, עץ שיזף מצוי, גזע בודד, 8 

מ׳ גובה. גודל המערה: גובה 1.5-2 מ׳, אורך 10 מ׳, רוחב 25 מ׳. 

2405667107202סקר נוכחי 

2412487106871סקר נוכחי גרוטאות ופסולת חקלאית. מפגעגרוטאות183

2404407106872סקר נוכחי עשרות גושים, כנראה אירוס ארם-נהריים. בוטניריכוז אירוסים184

2413177106581סקר נוכחי שתי גתות. ארכיאולוגיגתות185

2415547105661סקר נוכחי גת גדולה. מתקני גת נוספים בסביבה. ארכיאולוגיגתות186

גיאולוגי/ צוקי נחל יצפור187
גיאומורפולוגי

ערוץ קניוני עם מצוקים גבוהים בגדות הנחל וריכוז עצי חרוב מצוי  
פזורים באפיק.

2406187105423סקר נוכחי 

ראש צוק מעל לכביש. מבט מרשים לצוקי יצפור, מעלה גלבוע, בית  נוףמצפור יצפור188
שאן והרי הגלעד.

2397857104402סקר נוכחי 

גיאולוגי/ מערה189
גיאומורפולוגי

2401217103731סקר נוכחי מערה קטנה צפונית לשביל בנחל יצפור. 

2391897101902סקר נוכחי חניון ובו מעט שולחנות בתחילת מסלול נחל יצפור. חניוןחניון יצפור190

אנדרטה לשוטר מג״ב יעקב ברוך ז״ל שנפל במקום זה בשנת 1958.  הנצחהמצבת יעקב ברוך191
האנדרטה מעוצבת בצורת סמל מג״ב וממוקמת מעל צומת נחל יצפור.

2390797101812סקר נוכחי 

בור מים מבוטן, מסוייד, ובור שיקוע לצידו. הבור מכוסה במכסה  היסטוריבור מים ובריכת מים192
מתכת. למעשה מדובר במכלול של אתרים.

נסקר 
בתצפית 

מרחוק

סקר נוכחי, 
“עמוד ענן״

2383977100312

גת חצובה ובור מים בשיפולי גבעה המכונה בפי חברי מעלה גלבוע הידרולוגיארכיאולוגיגת ובור מים193
“גבעת הסמל״ ע״ש משה רוזנפלד ז״ל, שנרצח ע״י פורעים ערבים 

בשנת 1935 בקרבת מקום. 

מיקום 
מקורב 
)נ״צ 10 

ספרות(. 
לא נסקר 

בשטח

2386607100002צורי )תשל״ז(

גיאולוגי/ כיפת גבעונה194
גיאומורפולוגי

2404407098073סקר נוכחי כיפה מצוקית דומה להר גפת, מצוקים עד 5 מ׳, עצי חרוב מצוי שרועים. 

גיאולוגי/ מצוק195
גיאומורפולוגי

2401187097672סקר נוכחי מצוק 6 מ׳ מעל דרך עפר. תצפית נרחבת. 

2387147097151סקר נוכחי חורבה, פתח מערה או מתקן חקלאי חצוב, מימדים 1.2×1.5 מ׳. היסטוריחורבה ומתקן חצוב196

תצפית טובה צפונה. תחנה מטאורולוגית של השירות המטאורולוגי נוףהיסטוריבונקר ותעלות קשר197
מאז 1964.

2392417096863סקר נוכחי 

2393097096602סקר נוכחי אתר הנצחה לתורמי יערות הגלבוע.נוףהנצחהאתר הנצחה של קק״ל198

שטח לא מיוער עם נקודת מיפוי ממשלתית. מבט להר בזק ולאום  נוףהר אבנר199
ענזה )נ״ט 522(. ריכוז גביעונית הלבנון.

2397287095821סקר נוכחי 

גיאולוגי/ מצוק200
גיאומורפולוגי

2402097095631סקר נוכחי ריכוז של ולריאנה איטלקית.בוטני

מבנה עתיק ומשעול 201
מסוקל

מבנה עתיק בעל שני קירות קוצנטריים בקוטר כ- 4 מ׳. המבנה נמצא ארכיאולוגי
לצד משעול מסוקל התחום בקירות תמך, העולה מחורבת גפת עד 

לאוכף מדרום למעלה גלבוע. בקרבת מקום נמצא בור סיד שקוטרו 3 
מ׳ )נ״צ 240200/709550(. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2402317094782

 מבנה מחופה אבן בגובה 4 קומות. תצפית טובה מגג המבנה היסטורימצודת מעלה גלבוע202
)מרפסת תצפית(.

2395777094053סקר נוכחי 
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סלע ועליו הכתובת “ונטעתים על אדמתם״ בכניסה למעלה גלבוע. ארכיאולוגיהנצחהסלע זיכרון203
בקרבת מקום נמצאה גת עם משטח דריכה ולצידה אבן בסיס לבורג 
בית בד, שהובאה כנראה מבית בד ליד פקועה )נ״צ 239750/709250(.

סקר נוכחי,  
כהן-תבור 

)2012(

2398347091971

2410637090871סקר נוכחיעץ תמר מצוי נמוך, בודד, במדרון.בוטניעץ תמר204

מצבה הקבועה במצוק מדרום למוצא נחל צביה, משנת 1977. מדובר  הנצחהמצבת סיני זכאי205
כנראה במטייל בן 25 שנהרג מנפילה במסלול.

2420577089933סקר נוכחי 

מחצבת עין מודע 206
מערב

לא מחצבה נטושה. מפגע
נסקר 
בשטח

הקרן לשיקום 
מחצבות

2423507089801

גיאולוגי/ ערוץ נחל צביה207
גיאומורפולוגי

ערוץ נחל צביה. נחל בעל צביון קניוני עם מפלים יבשים שבחלקם  
הותקנו דרגיות. שביל עמק המעיינות עובר בנחל. מערות בגדות הנחל. 

2419927089793סקר נוכחי 

טורבינת רוח נסיונית שהוקמה ביולי 1996. גובה 40 מ׳, קוטר הלהבים  היסטוריטורבינת רוח208
.kW 450,000 :ייצור שנתי ,kW 500 40 מ׳, הספק

2399137088692סקר נוכחי 

2416037088041סקר נוכחי עץ חרוב מצוי בוגר באפיק נחל צביה. בוטניעץ חרוב מצוי בוגר209

גיאולוגי/ מערת העיניים210
גיאומורפולוגי

2420947087382סקר נוכחי מערה מרשימה במצוק קטן עם שני פתחים דמויי עיניים. 

גיאולוגי/ דייק211
גיאומורפולוגי

2419947084652סקר נוכחי דייק מרשים. 

עצי חרוב מצוי בקצה 212
מתלול אבינדב

2410867081891סקר נוכחי מקבץ עצי חרוב מצוי וריכוז סרפד הכדורים. בוטני

גיאולוגי/ מצד אבינדב213
גיאומורפולוגי

כיפה סלעית עם תצפית היקפית. באתר נמצאו שרידי מבנה מלבני ארכיאולוגי
)20×40 מ׳( ובו חדרים. ממערב למבנה נחצבו שלושה בורות מים. 

כנראה שהמבנה שימש כמצד החולש על הדרכים באזור. באתר גם 
ריכוז צמחי בולבוסן ארץ-ישראלי.

סקר נוכחי,  
כהן-תבור 

)2012(

2412097081653

גיאולוגי/ ארכיאולוגימערות214
גיאומורפולוגי

כעשר מערות, חלקן טבעיות וחלקן חצובות, שהותאמו למגורים. 
במערה הדרומית נמצאו שרידי דיפון אבן המעידים על שימוש בה 

כמאגר מים, כנראה עבור תושבי חורבת מגדע.

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2428377080912

המעיין נובע ומאוחז במקור בתוך מבנה אגירה, עם בריכת בטון  הידרולוגיעין רוויה215
מרובעת פתוחה.

לא 
נסקר 
בשטח

אתר אינטרנט 
“מאחורי 

ההר״

2435527080642

לא מחצבה נטושה.  מפגעמחצבת ג׳לבון צפון216
נסקר 
בשטח

הקרן לשיקום 
מחצבות

2397007078501

אתר התיישבות גדול )125 דונם( ובו כלי צור רבים, גרעינים ולהבים ארכיאולוגיהיסטוריחורבת מגדע217
מהתקופות הפליאוליתית התחתונה עד הניאוליתית, כמו גם חרסים 

מהתקופות הברונזה הקדומה עד הפאטימית )בעיקר מהרומית עד 
הפאטימית(. בתחילת המאה ה-20 שכנה במקום עיזבה של הכפר 

ג׳ילבון בשם ח׳רבת מג׳דעה. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2435117078493

ריכוז צמחי הרנוג השיטים. נדיר באזור. ככל הנראה זו האוכלוסייה חניוןבוטניהרנוג השיטים218
הצפונית ביותר בישראל ובעולם )יחד עם אוכלוסיית תל סהרון(.

2432157078093סקר נוכחי 

מצפור לזכר דובי 219
וערן שמיר

מצפור וגן קטן עם צמחי א״י, לזכר דובי שמיר ז״ל שנהרג בתאונת נוףהנצחה
אימונים ב-1977, ובנו ערן שמיר ז״ל שנפל בקרב בלבנון ב-1997.

2407177077743סקר נוכחי 

2431687075891סקר נוכחי מחצבה נטושה. כיום משמשת כמטווח. מפגעמחצבת חורבת מגדע220

חניון קק״ל עם שולחנות ומקומות לפיקניק מתחת לפרגולות בתוך נוףחניוןחניון אבינדב221
חורשה של זיתים וחרובים. סככות תצפית נטויות, שביל נכים ושביל 

משולט )לא מסומן( לאזור ראש מתלול אבינדב.
בנ״צ 240950/240950 תועד מעגל אבנים גדולות )ייתכן טומולוס(.

כהן-תבור 
)2012(

2388347060662

לא ריכוז נרקיסים באזור סלעי סמוך לגדר ההפרדהבוטניריכוז נרקיסים222
נסקר 
בשטח

רן בן-נון 
)בע״פ(

2413257075701

2429567075061סקר נוכחיעץ עוזרר קוצני ותיק, בודד. בוטניעץ עוזרר קוצני223

גיאולוגי/ מתלול אבינדב224
גיאומורפולוגי

2413557074803סקר נוכחי רצועה צרה וארוכה של מצוקים נמוכים למרגלות השביל המסומן. 

לא מחצבה נטושה.  מפגעמחצבת ג׳לבון דרום225
נסקר 
בשטח

הקרן לשיקום 
מחצבות

2399307073501

לא ריכוז קטן של נרקיסים על מדרון צפונית לעמוד חשמל גדול.בוטניריכוז נרקיסים226
נסקר 
בשטח

רן בן-נון 
)בע״פ(

2385627059791

2413837072091סקר נוכחי שלושה עצי חרוב מצוי מעל שביל אבינדב. ריכוז קטן של נומוליטים. בוטנישלושה עצי חרוב מצוי227

מבנה בנוי מצמד קירות קוצנטריים במתאר אליפטי. הקירות ארכיאולוגימבנה עתיק228
השתמרו לגובה 4-5 נדבכים )עד 1 מ׳(. קוטר המעגל החיצוני 9 מ׳ 

והפנימי - 5 מ׳. בסקר של כהן-תבור )2012( מתועדים עוד שני מבנים 
דומים, בנ.צ. 707570/241325, 707300/241320, וכן מבנה חרב בנ.צ. 
706955/241350. לדבריו של רן בן-נון )בע״פ(, המבנה היחיד הקיים 

בשטח הוא זה המתואר כאן.

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(, רן בן-

נון )בע״פ(

2414857070851

אנדרטת עליזה 229
מלכה

סלע גדול ודגל ישראל, לזכר עליזה מלכה ז״ל, תלמידה בקיבוץ מירב,  הנצחה
שנרצחה בפיגוע ירי מן המארב בקיץ 2001.

2395617069942סקר נוכחי 

גיאולוגי/ צוקי מגדע230
גיאומורפולוגי

למרגלות המצוק נמצא טומולוס אליפטי בנוי משני מעגלי אבן, ולצידו ארכיאולוגי
מכלאת צאן.

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2419987069623

עץ קטלב מצוי בתוך ריכוז של צמחייה ים-תיכונית. בוטניקטלב מצוי231
המין נדיר מאד בגלבוע.

לא 
נסקר 
בשטח

רן בן-נון 
)בע״פ(

2390057054423

2404647069181סקר נוכחי בשער האחורי של מירב, שני עצי חרוב מצוי עתיקים. בוטנישני עצי חרוב מצוי232
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מצפור בצומת הפניה למלכישוע, ע״ש עליזה מלכה ז״ל, תלמידה בקיבוץ נוףהנצחהמצפה עליזה233
מירב, שנרצחה בפיגוע ירי בקיץ 2001. תצפית מערבה לכיוון ג׳לבון.

2394357068213סקר נוכחי 

גיאולוגי/ מערת אבינדב234
גיאומורפולוגי

מערה מרשימה במצוק הפונה דרומה, מתחת לשביל המסומן. ריכוז ארכיאולוגי
נומוליטים ותצפית אל הנוף מפתח המערה. האתר נגוע בקרציות. 
בסמוך למערה נמצא תוואי מעלה אבינדב – מעלה קדום מחורבת 

מגדע לצומת מירב, המסוקל בחלקו ותחום בקירות תמך.

כהן-תבור  
)2012(

2411267067433

פסגה נמוכה יחסית ברכס )רום 440 מ׳(. עד להקמת היישוב מירב  נוףהר אבינדב235
בשנות ה- 80׳, שכן באתר זה מקאם ללא מצבה שהוקדש לשייח׳ 

אל-עג׳מי, כולל עץ חרוב מקודש )חרובת אום שראיט(. המקום נהרס 
עם הקמת היישוב.

אלון ובוכמן  
)1981(

2397097066931

2427457066891סקר נוכחי חישת קנים ועצי שיזף מצוי בוגרים. בוטניקנים ועצי שיזף מצוי236

מחצבות קדומות 237
ורוגם

מחצבות לאבני בנייה מהתקופה הביזנטית, רוגם בודד בקוטר 3 מ׳. ארכיאולוגי
בעבר נמצאו במקום ארבעה ארונות קבורה מעופרת שנעלמו מהשטח. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2432597066362

 מחצבה גדולה בערוץ נחל אבינדב. אורך המחצבה ומתקניה מפגעמחצבת רוויה238
 כ- 1.2 ק״מ, ושטחה כ- 280 דונם. המחצבה יוצרת קיטוע אקולוגי

של בתי הגידול באזור.

נסקר 
בתצפית 

מרחוק

2420317065391סקר נוכחי

המיקום גת עתיקה ליד הרחבת קיבוץ מירב.  ארכיאולוגיגת239
לפי אתר 

“עמוד 
ענן״. לא 

נסקר 
בשטח

“עמוד ענן״, 
כהן-תבור 

)2012(

2398587063801

2429547065172סקר נוכחי עץ בוגר ובולט בסביבתו. מרובה גזעים. היקפו כ- 12 מ׳ וגובהו כ- 10 מ׳.בוטניעץ שיזף מצוי240

2424727063481סקר נוכחי עץ חרוב מצוי בודד, בצורת דגל, גובה 6 מ׳, היקף הגזע 1.5 מ׳.נוףבוטניעץ חרוב מצוי241

בור מים עם פתח הזזה מברזל. מוליך אליו שביל ממזרח. ממוקם  הידרולוגיבור מים242
בכרם זיתים/בוסתן נטוש.

2392327062251סקר נוכחי 

2441327062241סקר נוכחי בנוי אבני בזלת. היסטוריבונקר243

עץ אלה אטלנטית בוגר, יחיד בסביבתו. גובהו 5 מ׳, מרובה זרעים,  בוטניעץ אלה אטלנטית244
בעל צורת דגל קלה.

2416677062162סקר נוכחי 

שרידי חווה חקלאית בשטח כחצי דונם. החווה כוללת מבנה )8×8 מ׳( הידרולוגיארכיאולוגישרידי חווה חקלאית245
בעל חצר מלבנית גדולה )70×80 מ׳( המוקפת בקיר אבנים. במרכז 

החצר יש שרידי בור מים שקרס. לצד החצר גת חצובה, וממזרח 
לחווה נמצאו שלושה בורות מים בעלי פתח מלבני. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2420267061832

קבוצת שיחי עוזרר קוצני במדרון, שרובו צומח עשבוני. כ-15 שיחים  בוטנישיחי עוזרר קוצני246
בגובה עד 2 מ׳. ממזרח להם ריכוז של צמחי חלבלוב מגובשש.

2416867058891סקר נוכחי 

גיאולוגי/ מערת מלכישוע247
גיאומורפולוגי

מערה קטנה. ללא מיקום מדויק. לפי אלון ובוכמן )1981(, המקום ארכיאולוגי
מכונה “גבעת הנומוליטים״ ובו ריכוז מאובנים. באתר נמצאו שרידי 

יישוב בשטח 2 דונם, מתקופות הברונזה התיכונה ב׳ ובעיקר מהתקופה 
הביזנטית, וכן שתי מערות ושוקת חצובה בסלע )כהן-תבור, 2012(. 

לא 
נסקר 
בשטח

אלון ובוכמן 
,)1981(

כהן-תבור 
)2012(

2408077058772

גיאולוגי/ מאובני נומוליטים248
גיאומורפולוגי

2413867056571סקר נוכחי אבן גדולה עם מאובני נומוליטים במרכז מרבץ בקר. 

לא שני ספלולים שקוטרם כחצי מ׳ ומרוחקים 50 מ׳ זה מזה. ארכיאולוגיספלולים חצובים249
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2424977056461

בראש הכיפה ובשלוחה הסמוכה תועדו שישה טומולי וקירות בנויים ארכיאולוגיריכוז טומולי250
מאבני גוויל. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2402227055461

מחסה סלע 251
מלכישוע

גיאולוגי/ 
גיאומורפולוגי

2410477055001סקר נוכחי מצוק ובו מחסה סלע הנראה מרחוק כפתח מערה. ריכוז דבורים. 

 עצים מפותחים יחסית של אלה ארץ-ישראלית ואלון מצוי.זואולוגיבוטניעצי אלה ואלון252
פעילות חזירי בר.

2392327054841סקר נוכחי 

מחצבת אבני בנייה, ככל הנראה מן התקופה הביזנטית, המשתרעת ארכיאולוגימחצבה עתיקה253
על שטח של כמה עשרות דונמים. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2426997053472

2399887052601סקר נוכחי נדיר בגלבוע בוטניעץ אגס סורי?254

 עץ חרוב בוגר במצוקון, מרובה גזעים. עץ יחיד בסביבתו.זואולוגיבוטניעץ חרוב מצוי 255
בעת הביקור במקום נצפה חזיר בר.

2416467051921סקר נוכחי 

תצפית עיקול כביש 256
מלכישוע

תצפית מצויינת לכיוון מירב ומעלה גלבוע. במקום לא הוסדרה  נוף
נקודת עצירה בטוחה.

2390397051613סקר נוכחי 

2396557050551סקר נוכחי נדיר בגלבוע. בוטניעץ אלון מצוי257

2420637050461סקר נוכחיעץ חרוב בודד במצוקון.בוטניעץ חרוב מצוי258

2401677049471סקר נוכחי ריכוז צמחי גביעונית הלבנון – עשרות פרטים. בוטניגביעונית הלבנון 259

שני בתי בד חצובים בסלע, מחצבה קדומה ועץ שיזף מצוי מקודש – בוטניארכיאולוגיאילן מלכישוע260
אילן מלכישוע )סידרת ח׳ליל איברהים(. עץ זה היה מקודש לבדווים 

באזור לפני קום המדינה. המקום שימש לריכוז מינחות מתושבי 
הסביבה, שיועדו למערת המכפלה בחברון. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2428297047953

גיאולוגי/ מערה ומאורה261
גיאומורפולוגי

פתח מערה/בור ברוחב 40 ס״מ ובאורך 80 ס״מ. 5 מ׳ מדרום - פתח זואולוגי
מאורת בע״ח.

2390957046771סקר נוכחי 

עץ חרוב מרשים, רב גזעי או 2 פרטים, ולצידו סדקי סלע. העץ לא  בוטניעץ חרוב מצוי262
במצב טוב.

2391157046211סקר נוכחי 
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 מס׳ 
אתר

דירוג מיקום האתרמקור המידעהערותתיאור האתרסיווג האתרשם האתר
חשיבות XYמשניראשי

בור מים ולצידו שתי מחצבות, שבדופנן הפנימית נחצבו מערות ארכיאולוגיהידרולוגיבור מים ומחצבות263
מגורים. אחת מהן שימשה במקור כמערת קבורה. חרסים מהתקופות 

הצלבנית, האיובית ושלהי התקופה העות׳מאנית. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2423057044392

שני בורות סיד, שהחשוב מביניהם נמצא בנ״צ המסומן, בקוטר כ-5 מ׳, ארכיאולוגיבורות סיד264
לצד מחסה סלע טבעי. הבור השני נמצא בנ״צ 240150/704080 

וקוטרו כ- 6 מ׳. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2403547042272

 אירוסים265
בהר מלכישוע

2395007042253סקר נוכחי ריכוז יפה של אירוס הגלבוע. בוטני

2412427040941סקר נוכחי עץ חרוב בודד. גובה 6 מ׳, גזע יחיד, נוף מורם.נוףבוטניעץ חרוב מצוי266

הקרן לשיקום  קיר חציבה לצד הכביש העולה לגלבוע. מפגעמחצבת מעלה מירב267
מחצבות

2417107040001

2399557036351סקר נוכחי ארבעה עצי שקד, ששלושה מהם מתחת לדרך הפטרולים. בוטניארבעה עצי שקד268

 בור מים269
ושוקת חצובה

לא בור מים חצוב ולידו שוקת חצובה )0.6×1.2 מ׳, עומק 30 ס״מ(. הידרולוגי
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2415707034732

מוצב צבאי שהוקם ככל הנראה לאחר מלחמת ששת הימים. האתר  היסטורימוצב צבאי מפורק270
נראה סימטרי ומרשים בתצ״א. המוצב פורק ע״י משרד הביטחון בקיץ 

2013, ובאתר נותרו תלוליות עפר בלבד.

2417207034041סקר נוכחי 

לא שני ריכוזי ספלולים חצובים. ארכיאולוגיספלולים חצובים271
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2413127032861

2401747031611סקר נוכחי מפגע – מרבץ בקר. מפגעמרבץ בקר272

 הכפר ח׳רבת אום סירחאן עד 1949. חורבה עם שרידים רבים: ארכיאולוגיחרבת נר273
מבנים, טראסות, בורות מים )לפחות 10 בורות גדולים ועמוקים( 

ולצידם שקתות אבן. עץ תמר, עץ חרוב בוגר. בקירות המבנים 
 הנטושים משולבות אבני בניין שנלקחו ממבנים עתיקים.

במתחם יש גם 3 מערות קבורה )צורי, תשל״ז(.

הנקודה 
אינה בנ.צ 
מרכזי של 

החרבה

סקר נוכחי, 
)צורי, תשל״ז(

2405727031373

לא האתר מכוסה כיום ונמצא מתחת לגדר קידוח מים של חברת “מקורות״. ארכיאולוגיבית בד274
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2415547030891

מספר מבנים ישנים 275
ועץ תמר

2405217030542סקר נוכחי עץ בגובה כ- 5 מ׳ ומבנים ציוריים. היסטורי

 מאגר מים276
בנחל אבנר

2414277030521סקר נוכחי מאגר מים קטן ומגודר. הידרולוגי

2404477029231סקר נוכחי מערה בעומק כ- 10 מ׳, שרידי גדר אבנים בפתחה ארכיאולוגימערת מגורים277

2395757026951סקר נוכחי בור מים בעומק מטרים אחדים, משטח בטון. הבור אוגר מים. הידרולוגיבור מים278

פסגה הנמצאת עשרות מטרים מעבר לקו הירוק ושמה הערבי אום  נוףאום ענזה )נ״ט 522(279
ענזה )לא מופיע במפות(. באתר מבנה עגול חרב )שומרה?(. תצפית 
בעיקר מערבה ודרומה, אל מסגד ח׳רבת מוטילה, אל-מוע׳ייר, רבא, 

הר בזק, הר גדיר, וקמפוס האוניברסיטה האמריקאית בכפר תילפית.

2395187026013סקר נוכחי 

לא מחצבה נטושה. מפגעמחצבת נחל נר280
נסקר 
בשטח

הקרן לשיקום 
מחצבות

2415007025901

2405097025751סקר נוכחי חרוב בוגר, בעל גזעים רבים. תצפית לכיוון מזרח וצפון.נוףבוטניעץ חרוב מצוי281

2402257025361סקר נוכחי מפגע – מרבץ בקר. מפגעמרבץ בקר282

חורבה, מבנה בודד, הקיר המזרחי השתמר היטב, עם דלת וחלון. גודל  ארכיאולוגיחורבה283
המבנה כ-8×8 מ׳.

2402797025221סקר נוכחי 

 גת. באתר יש גם ריכוז קטן של חלמונית גדולה ואצבוע אירופי בוטניארכיאולוגיגת284
)רן בן-נון, בע״פ(.

סקר נוכחי, רן  
בן-נון )בע״פ(

2403857025101

2400557023951סקר נוכחי כרם זיתים צעיר, כ-15 עצים בגיל בינוני. בוטניכרם זיתים285

בונקר בנ״ט 130 עם עמדות תצפית ומחילות קשר. תצפית אל  היסטורימוצב צבאי נטוש286
שמורת נחל בזק וגדר ההפרדה. בשיפולים הצפוניים של המוצב יש 

ריכוז נרקיסים.

לא 
נסקר 
בשטח

2415947022921“עמוד ענן״

2393187022732סקר נוכחי חלמוניות בודדות. בוטניחלמונית גדולה287

באתר זה נתגלו שש אבני מיל ללא כתובת, המציינות את המיל ארכיאולוגיאבני מיל288
העשרים ושלושה מניאפוליס )שכם( לניסה-סקיתופוליס )בית שאן(. 

לא 
נסקר 
בשטח

כהן-תבור 
)2012(

2448197022702

מחצבת נחל בזק 289
מערב

לא מחצבה נטושה.  מפגע
נסקר 
בשטח

הקרן לשיקום 
מחצבות

2460007021001

2395107018953סקר נוכחי ריכוז צמחי חלמונית גדולה באזור מפל פרסה בגובה 2 מ׳. בוטניחלמוניות ביזרה290

גיאולוגי/ מערות ביזרה291
גיאומורפולוגי

שתי מערות גדולות למרגלות מצוק מרשים. מבנים הרוסים ציוריים, נוף
מאובני פורמניפרה.

2395757018263סקר נוכחי 

גיאולוגי/ ערוץ נחל בזק292
גיאומורפולוגי

נסקר ערוץ ובו מספר מפלים יבשים. 
בסיורים 
קודמים

סיורים 
קודמים

2415227018163

תעלת קשר ישנה 293
ואירוסים

2391757095631סקר נוכחי תעלת קשר ישנה עם לוחות פח. קצת אירוס הגלבוע.בוטניהיסטורי

גיאולוגי/ מחצבת רוויה מזרח294
גיאומורפולוגי

מחצבת בזלת בשטח 20 דונם ובעומק 20 מ׳, ובה תופעות גיאולוגיות מפגע
מעניינות. צמיגים מושלכים בשטח.

הקרן לשיקום  
מחצבות

2439857062412

ריכוז גדול של פריחת רקפות היסטרנטיות )מקדימות פריחה, ללא בוטני“סלע הרקפות״295
עלים( במצוקי הסלע

לא נסקר 
בשטח

רן בן-נון 
)בע״פ(

2398727041272
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3.6. קריטריונים להגדרת ערכיות נופית
ממפת יחידות הנוף ומפת האתרים נגזרת מפת הערכיות הנופית, שנערכה לכל תת-יחידת נוף בנפרד. לשטחים בנויים וסלולים 
לא הוגדרה ערכיות נופית )בטבלאות הערכיות מסומנים שטחים אלו בציון 0(. שטחים חקלאיים ללא מבנים חקלאיים קיבלו 
בדרך כלל דירוג ערכיות נופית של 2 )ערכיות בינונית(, למעט רצועות צרות בין אזורים מפותחים. ההערכה הנופית התבססה 

על אומדן סובייקטיבי איכותי, תוך שימוש בקריטריונים הבאים:

• עוצמה, רצף וגודל: ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על פני שטח נרחב, ללא הפרות משמעותיות. מכיוון שגבולות תת-היחידות 	
נקבעו פעמים רבות לפי כבישים ופיתוח גובל, ניתן בקריטריון זה ערך נמוך יותר לתת-יחידות הגובלות בשטחים בנויים/

דרכים.
• מגוון ועושר חזותי: ערך גבוה לשטח שמופיעים בו מרכיבי נוף שונים )בעיקר תבליט ותכסית(, תוך שהם משתלבים זה בזה 	

ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.
• בולטות ו-״דרמטיות״: ערך גבוה לשטח שבו ישנה נוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים, עמקי נחלים, פסגות וכדומה. 	

בפרט, ניתן ערך גבוה לשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש, לדוגמא: שטחי גד״ש עם שטחים 
מיוערים, עצים בודדים בשדות חקלאיים ועוד.

• “ראשוניות״: ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות שהן תוצר של פעולות פיתוח שונות. אמת מידה זו מתייחסת גם למידת 	
פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף )לדוגמא, אלמנטים מלאכותיים כמו עמודי 

חשמל, מבנים, טורבינות רוח וכד׳ – החוצים קו רקיע(, ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל, צבע וצורה.
• גם 	 רבה  חשיבות  ישנה  לאזור.  האופייני  תרבותי  ו/או  טבעי  נוף  המשמר  לאזור  גבוה  ערך  ותרבותי(:  )טבעי  אזורי  ייצוג 

לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות תרבותית )לדוגמא, נופים חקלאיים המאפיינים חקלאות 
מסורתית כמו בוסתנים או טרסות, או כאלה המאפיינים חקלאות הומוגנית “קיבוצית״ או “מושבית״ מודרנית(.

• עושר ומגוון של אתרים נקודתיים: ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולט יותר, רמת הערכיות גבוהה יותר.	
• נצפות ותצפית: ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים, כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו החזותי. שיקול 	

נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף. לפיכך, מידת 
הנצפות משוקללת מתוך הערכת החשיפה הויזואלית של תת-היחידה המוערכת מכבישים, מיישובים ומשבילי מטיילים. 

חשוב גם הנוף הנשקף מהיחידה עצמה, ולכן ישנה התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח היחידה.

כראוי  שיקף  לא  הציון  הסוקר  להערכת  שבהם  במקרים  מעלה.  כלפי  עוגל  השונים  מהמדדים  שהתקבל  הממוצע  הציון 
היא  הנופית  וההערכה  היות  בהתאם.  יותר  גבוה/נמוך  לדירוג  תת-היחידה  זכתה  בשטח,  האמיתית  הנופית  הערכיות  את 
סובייקטיבית ונתונה לפרשנות אישית, בוצעה ההערכה תחילה ע״י סוקר אחד, ולאחר מכן נבחנה ותוקנה ע״י שני סוקרים 

נוספים לאחר הגעה להסכמות.

3.7. ערכיות נופית של יחידות הנוף
סה״כ דורגו 16 תת-יחידות נוף כבנויות, 8 תת-יחידות בערכיות נמוכה, 27 תת-יחידות בערכיות בינונית, 10 – בערכיות גבוהה, 

21 – בערכיות גבוהה מאד, ו-20 תת-יחידות נוף דורגו בערכיות המירבית )טבלה 5 ומפה 9(.

טבלה 5: ערכיות נופית של תת-יחידות הנוף בסקר הגלבוע )ערכיות מירבית = 5; שטח בנוי = 0(.

עושררצףשם תת-יחידת נוףמספר
חזותי

נוף טבעי-ראשוניותדרמטיות
תרבותי

תצפית 
ונצפות

סה״כ 
ניקוד

ציון 
משוקלל

ציון 
סופי

411023111.832צפון חבל תענך1.1

422231142.332נחל גלבוע1.2

4110331222גלבוע – קישון1.3

422231142.332מורד נחל קישון1.4

411023111.832צפון-מערב תענך1.5

00000גוש אומן1.6

321031101.672עוטף גוש אומן1.7

223232142.332נחל קישון – כביש 1.86724

22102291.52עוטף גוש חבר1.9
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עושררצףשם תת-יחידת נוףמספר
חזותי

נוף טבעי-ראשוניותדרמטיות
תרבותי

תצפית 
ונצפות

סה״כ 
ניקוד

ציון 
משוקלל

ציון 
סופי

31102181.331עוטף רם-און1.10

00000רם-און1.11

523131152.53מעלה הקישון1.12

00000גוש חבר1.13

4110331222לב תענך1.14

331033132.172עוטף גוש יעל1.15

00000גוש יעל1.16

21101271.171עוטף מגן שאול1.17

00000מגן שאול1.18

3311311222שדות מוקייבלה1.19

322231132.172נחל זבדון תחתון1.20

432033152.54גן-נר צפון1.21

122023101.672חממות צנדלה1.22

00000צנדלה1.23

4211221222צנדלה מזרח1.24

2222221222יער מוקייבלה1.25

11112171.1671מוקייבלה דר'-מז׳1.26

00000מוקייבלה1.27

453334223.674מתלול יזרעאל2.1

00000יזרעאל2.2

3434552445תל יזרעאל2.3

00000שער הגלבוע2.4

444335233.834נחל נורית2.5

332151152.53מעיין חרוד2.6

00000גדעונה2.7

31102181.331גדעונה מזרח2.8

00000נורית2.9

3222211222נורית מזרח2.10

323023132.172חקלאות נורית2.11

333223162.673עוטף גן-נר צפון2.12

00000שכונה צפונית גן-נר2.13

0501611מחצבת גדעונה2.14

434334213.54גבעת יהונתן2.15

51101191.52חקלאות מורדות הר שאול2.16

133223142.332עוטף גן-נר3.1

0000גן-נר3.2

455555294.835הר גיבורים3.3

543333213.54שלוחות גיבורים3.4



101

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

עושררצףשם תת-יחידת נוףמספר
חזותי

נוף טבעי-ראשוניותדרמטיות
תרבותי

תצפית 
ונצפות

סה״כ 
ניקוד

ציון 
משוקלל

ציון 
סופי

545345264.335יערות הר שאול3.5

543332203.333חורבת נורית3.6

533334213.54מורדות לפידים3.7

434333203.334עוטף לפידים - אחינועם3.8

5435432444הר לפידים3.9

544555284.675עין הסמל3.10

5443352444יער הפיתולים3.11

553455274.55הר ברקן3.12

443131162.673שדות אחינועם-יצפור3.13

544333223.674הר יצפור3.14

555444274.55נחל יצפור3.15

4453352444מצפה גלבוע3.16

00550.831מעלה גלבוע3.17

555455294.835מתלול הר שאול4.1

533442213.54מרגלות הגלבוע4.2

5555553055מתלול הגלבוע4.3

554455284.675עין הסמל4.4

543335233.834מורד יער הפיתולים4.5

5555553055חורבת גדודה4.6

12102171.171שדות בית אלפא5.1

05021מחצבת בית אלפא5.2

434555264.334מורדות גפת5.3

5555553055הר גפת5.4

5323321833חורבת גפת5.5

5555553055ראש מתלול אבינדב5.6

5555553055נחל צביה5.7

444555274.55תחתית מתלול אבינדב5.8

532452213.54רמות הביניים5.9

111021612שדות מעלה גלבוע6.1

332231142.332יער מעלה גלבוע6.2

321112101.672שדות אבינדב6.3

123113111.832עוטף מירב6.4

00440.671מירב6.5

3320221223שדות מירב6.6

542342203.333חורבת מגדע7.1

533554254.173סוואנת מגדע7.2

521021111.832שדות מגדע7.3

432552213.54בתות מגדע7.4



102

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

עושררצףשם תת-יחידת נוףמספר
חזותי

נוף טבעי-ראשוניותדרמטיות
תרבותי

תצפית 
ונצפות

סה״כ 
ניקוד

ציון 
משוקלל

ציון 
סופי

512011101.672שדות רוויה מזרח7.5

532552223.673פתחת אבינדב7.6

521011101.672שדות רוויה מערב7.7

455555294.835מלכישוע מערב8.1

445445264.334מלכישוע מזרח8.2

00000מלכישוע8.3

434334213.55הר אבנר8.4

0500001מחצבת רוויה9.1

554555294.835מערת מלכישוע9.2

5555553055מתלול מירב – נר9.3

554555294.835מדרונות מלכישוע9.4

5435522444דרומית למחצבת רוויה9.5

553442233.834צומת הקידוחים9.6

554555294.835חורבת נר9.7

554453264.334נחל נר תחתון9.8

555553284.675קניון נחל בזק9.9

533552233.834מורד נחל בזק10.1

41101181.332שדות מדרום לנחל בזק10.2

בעמוד הבא:
מפה 9: ערכיות נופית-תרבותית של תת-יחידות הנוף בסקר הגלבוע.








