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תודות:

באיסוף הנתונים על מצאי משאבי טבע ,נוף וארכיאולוגיה השתתפו:
החברה להגנת הטבע  -פרוייקט רמת הנדיב.
גבי אברהם -
החברה להגנת הטבע  -יחידת הסקרים
רעיה רודיק -
החברה להגנת הטבע  -בי"ס שדה כרמל וחוף.
זכריה בן-דוד -
מעגן מיכאל.
יהודית איילון -
הרשות לשמירת טבע וגנים לאומיים.
יאיר שרון -
גלעד.
אמנון להב -
"אורנים".
רן גיל -
רשות העתיקות  -ענף ים.
אהוד גלילי -
בצוותי חשיבה בנושא הערכת משאבי הנוף ובקונפליקטים בין שימור ופיתוח השתתפו:
החברה להגנת הטבע  -אגף שמירת טבע.
איריס האן ,עמית שפירא -
החברה להגנת הטבע  -פרוייקט רמת הנדיב.
גבי אברהם -
החברה להגנת הטבע  -יחידת הסקרים.
רעיה רודיק ,אורי רימון -
תיאום נושאי איכות הסביבה וכלכלה:
אדם טבע ודין.
איריס כהן ,דני פיש
גדי רוזנטל ,אורלי נזר בן-חיים חברת צנובר.
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בריכוז המידע לגבי תוכניות בינוי ותשתיות סייעו:
סופיה אלדור
חנה הרשקוביץ ,הדר סלע-קטנה ,רונן סגל,
עופרה ביתן ,עודד ברנשטיין
יסמין טלימון ,יונת מגל ,ענת יציב
יערי גינות
יהודית מוסרי
אריאלה פרנגלין-רוזמרין
אדם קולמן ,ענת ג'אנח ,בקי ימון ,אסנת עטר ,פנינה מוסטל
אילן שדה ,עדנה שניאור
יגאל שחם ,דליה פוליקר ,טניה טורצ'ינסקי
אלי אזולאי
הדס בשן
עפרה אברהמי
יעקוב ג'ובראן
אלכס גנץ
גלינה שפילמן
ירון דייסי
יוסי דהן ,שחר ניצן ,טוני
גל גרונר
אילן לפלר
דפנה גרינשטיין ,טלי מרק

משרד הבינוי והשיכון.
ועדה מחוזית לתיכנון ובניה  -חיפה.
ועדה מחוזית לתיכנון ובניה  -חיפה.
הרשות לשמירת טבע וגנים לאומיים.
המשרד לאיכות הסביבה.
המשרד לאיכות הסביבה מחוז חיפה.
איגוד ערים לאיכות הסביבה  -חדרה
ועדה מקומית שומרון.
ועדה מקומית מנשה-אלונה
ועדה מקומית חוף הכרמל.
מועצה איזורית אלונה.
מועצה איזורית מגידו.
עירית חדרה.
מועצה מקומית ג'סר א-זרקא.
החברה לפיתוח קיסריה.
פארק תעשיה קיסריה.
תה"ל
חברת החשמל.
ד.א.ל.
עין אילה.
גרינשטיין הר-גיל אדריכלות נוף ותיכנון סביבתי.
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יצחק פרוינד ,מירי ויטק ,אריק פרוינד
חנה לבנה ,דורון רוהטין
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אלי רובינשטיין
בני איזק
דב צ'רנוברודה
אילן איזן
מיכאל מאיר-ברודניץ

קק"ל.
משרד פרוינד.
יעד אדריכלים.
כץ אדריכלים.
מתכנן.
מתכנן.
מתכנן.
מתכנן.
מתכנן.
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סובב רמת הנדיב
מסמך מדיניות לפיתוח בר-קיימא
משאבי טבע ונוף ושמושי קרקע

עבודה זו הינה פרק במסמך המציע מדיניות לשימור ופיתוח בר-קיימא באיזור שבין הכרמל לחדרה ,בין הים לכפרי נחל עירון .האיזור נבחר בשל ערכי הטבע וערכי
מורשת העבר ,בשל הנוף הפתוח הטבעי והחקלאי שעדיין מצוי בו ובשל לחצי הפיתוח המאיימים על המשך קיומם של ערכים אלה.
הכנת המסמך נעשתה ביוזמה משותפת של יד הנדיב ,קרן קרב ,קרן  ICPהמממנים את העבודה ,החברה להגנת הטבע ועמותת אדם טבע ודין.
העבודה נועדה לגבש המלצות להשגת מדיניות לפיתוח בר-קיימא  -פיתוח שיתן מענה מושכל לצורכי הפיתוח והצמיחה הכלכלית של האזור תוך התבססות ושמירה
על ערכי הטבע הנוף ועל איכות הסביבה .יעד עיקרי של המסמך הוא לעודד את תושבי האזור לפעול למען שמירת הסביבה באזורם ולתת כלים לפעילותם.
לצורך עיבוד המסמך וגיבוש ההמלצות הוכנו בשלב זה עבודות של איסוף מידע וניתוח בשלושה תחומים:
• פרק זה העוסק במשאבי הטבע והנוף ובשמושי קרקע שהוכן ע"י מכון דש"א בחברה להגנת הטבע.
• פרק איכות סביבה שהוכן ע"י עמותת אדם טבע ודין.
• פרק העוסק בדמוגרפיה כלכלה ותחבורה שהוכן ע"י חברת צנובר.
בשלב הבא יעובדו שלושת העבודות לכלל מסמך אחד של מדיניות ,המלצות והצעת דרכי פעולה ליישומן.
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פרק זה מתאר את משאבי הטבע והנוף ומנתח את חשיבותם ורגישותם ,מתאר את הפיתוח ואת שמושי הקרקע הקיימים והמתוכננים באזור ומאתר את ההשפעות
של הפיתוח על משאבי הטבע והנוף .עבודה זאת עושה שימוש במושג "דמות הנוף הרצויה" ככלי מנחה לקביעת כיווני שימור ,טיפוח ופיתוח באיזור .פרק זה מציע
דרכים לקביעת דמות הנוף הרצויה ,וכלים ראשוניים להכוונת שמושי הקרקע לצורך השגת פיתוח בר-קיימא.
הערכת משאבי הטבע והנוף נעשתה על פי התפיסה ,שפותחה במכון דש"א ,המתבססת על המייחד ועל המאפיין של כל אחת מיחידות הנוף המרכיבות את האזור ,על
יחידות הצומח ,ועל החשיבות האקולוגית ,הנופית והתפקודית של רציפות השטח הפתוח .ההערכה מתבססת על נתונים שנאספו בשטח ,ממקורות כתובים ומידע
שנמסר בע"פ .כל המידע מוחשב במערכת מידע גיאוגרפי ממוחשבת ) .(GISוההערכה הכוללת נעשית על ידי צירוף ושיקלול של שכבות המידע ונתוני ההערכה
באמצעות הממ"ג.
הנתונים על תכניות הפיתוח ושמושי הקרקע נאספו מועדות תיכנון ,ממתכננים ומתצ"א .ונאגרו גם הם בממ"ג .לצורך איתור הקונפליקטים והאיומים הוצבו נתוני
תוכניות הפיתוח מול נתוני הערכיות והרגישות ועל בסיס נתונים אלה גובשו המלצות לשימור ולהכוונת הפיתוח.
פרק זה מהווה חומר רקע לצורך גיבוש הצעה למדיניות שימור ופיתוח בר-קיימא .השלמת ההצעה לשימור ופיתוח כרוכה בעבודה נוספת שתכלול סקירה והערכה
של שטחים פתוחים גם בתחומי הישובים ותעבד את ההמלצות העקרוניות והכלליות הכלולות בפרק זה ובשאר פרקי הרקע לשפה של קבלת החלטות בנושאי שימור,
פיתוח וייעודי קרקע ,תיכנון וחקיקה .להשלמת פרק זה דרושה עבודה נוספת של איסוף נתונים וניתוח פרטני יותר של הדרכים להשגת "דמות הנוף הרצויה" של
האיזור.

יואב שגיא
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מטרות
תיאור המצאי של משאבי הטבע והנוף ,ניתוח ערכם וחשיבותם ,הגדרת איומים על קיומם והצעה ראשונית של המלצות לשמירה על ערכים אלה.

מאפייני האיזור
שטחו של האיזור :כ 350 -קמ"ר.
רום:

מ 0 -מטר מעל פני-הים בקו החוף ועד  400מטר מעל פני-הים בפסגות מנשה בראש נחל ספלול.

גבולות האיזור :קו פרשת המים ברמת מנשה ,נחל תות ,נחל דליה ,קו החוף מתל דור עד נחל חדרה ,מורד נחל חדרה ,ושוליהם
המערביים של כפרי נחל עירון.
רמת מנשה  -ממערב לפרשת המים ,כרמל  -הקצה הדרומי ,חוף הכרמל  -מחצית דרומית ,צפון השרון  -קצה צפוני.
חבלי ארץ:
אגני ניקוז עיקריים:

נחל דליה ,נחל תנינים וקצהו הצפון-מערבי של אגן נחל חדרה.

טיפוסי מסלע :חול ,כורכר ,קירטון ,קירטון עם צור ,גיר ,דולומיט ,נארי ,טוף וולקני ,חרסיות.
רמות ,שלוחות מאורכות וערוצים ביניהן ,עמקי נחל ,איזורים גבעיים ,איזורים מורמים ומבותרים בערוצים ,מדרונות מתונים,
טיפוסי נוף:
מצוקים ,בקעות ,חוליות ,חוף ים.
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יער פארק של אלון תבור ,חורש ,בתות של בני-שיח ,בתות עשבוניות ,חוף ,חולות ,רכסי כורכר ,חמרה ,מצוקים,
בתי-גידול:
מעיינות ,גדות נחל ,אחו לח ,מלחה ,בריכות דגים ,שרידי בוסתן ,יער נטע-אדם ,שטחי חקלאות.
כרמים ,מטעי נשירים ,פרדסים ,מטעים סובטרופיים ,מטעי בננות ,זיתים ,גידולי שדה ,כותנה ,שדות בעל )דגניים,
חקלאות:
חמניות ,גדולי מספוא( ,חממות ,מרעה בקר ,כבשים ,עזים ,רפת חלב ,לולים ,אווזיות ,חוות יענים ,בריכות דגים.
מרחבי תיכנון :שומרון ,חוף הכרמל )חלקו הדרומי( ,מנשה-אלונה )חלקו הצפוני( ,חדרה )חלק צפון-מערבי( ,יזרעאלים )חלקו
הדרומי( ,מבוא העמקים )קצה דרומי( ,עירון )קצה המערבי(.
תחומים מוניציפליים  :העיר חדרה )חלק( .מועצות מקומיות :זכרון יעקב ,בנימינה ,פרדס חנה  -כרכור ,גבעת עדה ,אור עקיבא,
ג'סר א-זרקא ,פרדיס ,יוקנעם )חלק( .מועצות איזוריות :אלונה ,חוף הכרמל )חלק( ,מנשה )חלק( ,מגידו )חלק(.

מהלך העבודה:
הליך הערכתם של משאבי הטבע והנוף מבוסס על המודל שהוצג בעבודתו של גידליזון ) 1988 -ראה רשימת המקורות(.

 .1חלוקת השטח ליחידות נוף )מפה  ,1מפה .(2
 .2הגדרת ערכו הנופי של כל תא שטח לפי רשימת קריטריונים )מפה .(3
 .3חלוקת השטח ליחידות מיפוי לפי תכסית וצומח.
 .4הגדרת יחידת הצומח בכל יחידת מיפוי )מפה .(4

10

 .5הגדרת מצבה של יחידת הצומח ביחס למצב שיא.
 .6הגדרת ערכיות הצומח של היחידה במצב הקיים )מפה .(5
 .7הגדרת ערכיות הצומח פוטנציאלית של היחידה לאחר השתקמות )מפה .(6
 .8הגדרת רצועות חייץ בעלות ערכיות גבוהה )בופר של  200מטר( סביב יחידות שערכיותן גבוהה ביותר )מפה .(6
 .9איתור פרוזדורי מעבר בין תאי שטח בעלי ערכיות גבוהה )מפה .(6
.10הגדרת ערכיות תאי שטח לשימור לפי ערכיות צומח לאחר השתקמות ,רצועות חייץ ופרוזדורי מעבר.
.11איסוף נתונים על פעילות בעלי-חיים בתחום הסקר.
.12חישוב רצף השטחים הפתוחים כבסיס לחשיבותם האקולוגית )מפה .(7
.13הגדרת חשיבות לשימור משאבי הטבע ,על סמך מפת ערכיות הצומח במצב שיא ומפת רצף השטחים הפתוחים ,בהתאם לטבלת צרופים מוצהרים )מפה .(8
.14הגדרת חשיבות השטח לשימור טבע ונוף על סמך מפת החשיבות לשימור טבע ומפת החשיבות לשימור נוף בהתאם לטבלת צרופים מוצהרים )מפה .(9
.15הצגת מפת החשיבות לשימור טבע ונוף על רקע מפת השטחים המוגנים )תמ"א  ,8תמ"א  ,22תמ"א  ,13תמ"א  ,12תמ"א  ,31שמורות טבע מוכרזות/מוצעות(
)מפה .(11
.16המלצות על שמורות נוספות וחיזוק ההגנה על שטחים בהתאם לחשיבותם לשימור.
.17שטחים מופרים ופוטנציאל שיקומם.
.18איסוף נתוני תוכניות פיתוח -בינוי ותשתיות .מיונן לפי השלב התיכנוני /סטטוטורי בו הן נמצאות )מאושרות ,בהליכי אישור ,כוונות( )מפה .(12
.19הפקת מפת קונפליקטים בין פיתוח לשימור )מפה .(13
.20המלצות לצמצום הקונפליקטים בין פיתוח לשימור.
.21עקרונות לשימור משאבי הטבע והנוף באזור.
.22תרגום העקרונות לתוכנית מימשק.
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יחידות נוף
 34יחידות נוף הוגדרו בשטח על פי מאפיינים של תבליט ,תכסית ,רציפות ואחידות נופית ושימושי שטח עיקריים )מפה .(1
ביחידות שונות קיים מרקם שונה של שטחים פתוחים ,שטחי חקלאות אינטנסיביים וישובים )מפה .(2
ישנן יחידות בהן השטח המבונה הוא דומיננטי ,יש יחידות שהן בעיקרן שטחי חקלאות אינטנסיביים ,אחרות הן שטחים פתוחים.
פירוט מאפייני היחידות מופיע בהמשך החוברת.

מדדים להערכת חשיבותו של תא שטח לשימור נוף )מפה (3
א .ערך נופי  -חזותי:
 .1גיוון נופי  -מכלול צורות תבליט ,מסלע ,תכסית.
 .2הרמוניה עם תאי שטח סמוכים להשלמת תמונת נוף רחבה יותר.
 .3איכות התצפית לסביבה הקרובה והרחוקה.
 .4קיומם של מרכיבים נופיים מיוחדים ,ייחודיים או מרשימים.
 .5רציפות השטח הפתוח.
 .6קיומם )אי-קיומם( של תשתיות ומפגעים בתוך היחידה או בשוליה.
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ב .מידת החשיפה החזותית:
 .1מידת השימוש הויזואלי בנוף היחידה ממוקדי תצפית שונים :מסלולי טיול ,אתרי ביקור ,כבישים ארציים ,רכבת ,יישובים ושימושי פנאי ונופש לאוכלוסיה
המקומית ,למבקרים ולעוברי אורח.
 .2המרחק של מוקדי התצפית מהיחידה.
 .3שיעור התחום הנצפה של היחידה ממוקדי התצפית.

החשיבות לשימור נוף ,הנובעת מהמדדים הנ"ל ,מוצגת בסולם בן חמש דרגות:
 .1חשיבות נמוכה .2 ,חשיבות בינונית .3 ,חשיבות גבוהה .4 ,חשיבות גבוהה מאד .5 ,חשיבות גבוהה ביותר.
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מפה 1
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מפה 2
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מפה 3

17

המדדים להערכת משאבי הטבע )בדרך כלל יחידת הצומח(
יחידת הצומח )חברת הצומח ,הרכב הצומח ותצורת הצומח( מייצגת ,בדרך כלל ,את המערכת האקולוגית בשטח ונותנת ביטוי לגורמים הפיסיים )מסלע,
טופוגרפיה ,פנות ,מרחק מהים( ופעילות אדם בעבר ובהווה .לפיכך ,משאב הטבע העיקרי לצורך הערכת יחידות המיפוי ,מבחינתנו ,הוא יחידת הצומח )מפה .(5 ,4
 .1נדירות בארץ.
 .2נדירות בתחום הסקר.
 .3מידת הייצוג של בית הגידול.
 .4מיגוון מינים יחסי )בהשוואה למיגוון האופייני לטיפוס יחידת הצומח(.
 .5מורכבות וגיוון של בית הגידול )חיגור ,כתמיות ,מיגוון גומחות(.
 .6ייחודיות  -מידת היות היחידה מובדלת ובולטת בסביבתה בהרכב מיניה ובמיקומה.
 .7חשיבות המיקום  -חשיבות מיקומה של היחידה ברצף בתי הגידול לאורך גרדיאנט אקולוגי ,ויחסי הגומלין של היחידה עם יחידות סמוכות.
 .8נוכחות מינים נדירים ומוגנים.
 .9נוכחות ופעילות בעלי-חיים )מיגוון ,נדירות ,ייצוגיות(.
.10מידת ההפרה של יחידת הצומח ומצבה יחסית למצב שיא פוטנציאלי.
.11כושר שיקומה העצמי של יחידת הצומח לאחר סילוק גורם ההפרה.
.12היותה של היחידה בתחום חייץ )רצועת בופר של  100מטר( סביב יחידות בעלות ערכיות גבוהה ביותר.
.13היותה של היחידה פרוזדור מעבר פוטנציאלי בין תאי שטח בעלי ערכיות גבוהה.
שלושת המדדים האחרונים מאפשרים לתרגם את ערכיות הצומח במצב הקיים לכלי בהערכת השטח לשימור )מפה .(6
ערכיות צומח ,הנובעת מהמדדים הנ"ל ,מוצגת בסולם בן חמש דרגות:
 .1ערכיות נמוכה .2 ,ערכיות בינונית .3 ,ערכיות גבוהה .4 ,ערכיות גבוהה מאד .5 ,ערכיות גבוהה ביותר.
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מפה 5
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מפה 6
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רצף שטחים פתוחים
שטחים פתוחים מושפעים משטחים מבונים סמוכים ומכבישים סמוכים ,עוצמת ההשפעה פוחתת עם המרחק.
רצף שטחים פתוחים מבטא את המרחק בין שטחים בלתי מופרים לבין פיתוח קיים ,תוך התייחסות לטווח השפעתם היחסית של טיפוסי פיתוח שונים על הסביבה
)מפה  .(7לרצף שטחים פתוחים חשיבות אקולוגית ונופית .קטיעתו של רצף השטחים הפתוחים וצמצומם עלול להביא לפגיעה קשה במשאבי טבע עד כדי קריסתן
של מערכות אקולוגיות שלמות והעלמותם של מינים.
פגיעה בשטחים פתוחים נובעת מ:
• צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח מבונה.
• קטיעת רצף השטחים הפתוחים הנגרמת על-ידי אלמנטים קווים כמו כבישים ,מסילת רכבת או קווי חשמל .ובינוי בלבם של שטחים פתוחים )השפעתם חורגת
מעבר לתחום הבנוי(.
טווח השפעתו של שטח מבונה ועוצמתה על שטחים פתוחים נגזרים מ:
• גודל השטח המבונה
• גובה הבניה
• צפיפות הבניה
• פיזור הבניה
• אורך הגבולות בין הבינוי לשטחים הפתוחים
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• תבליט השטח )שיפוע ,מיקום באגן הניקוז(
• סוגי מזהמים וכמותם )כאשר מדובר באיזורי תעשייה ,מחצבות ומתקני הנדסיים(
לצורך הצגתו של רצף השטחים הפתוחים במפה הוגדרו חמישה טיפוסי שטחים מבונים )בהתאמה לקריטריונים לעיל(:
 .1ישוב עירוני  .2ישוב פרברי גדול  .3ישוב פרברי בינוני  .4ישוב כפרי  .5מבנים בודדים.
חישובו של רצף השטחים הפתוחים נעשה על-פי טווחי השפעה יחסיים )בהשוואה לטווח השפעתו של ישוב עירוני על הסביבה(:
טווח השפעתו של ישוב עירוני חושב כמרחק של גבולו מנקודה נתונה בשטח הפתוח.
טווח השפעתו של ישוב פרברי גדול כ  75% -מזה של ישוב עירוני.
טווח השפעתו של ישוב פרברי בינוני כ  50% -מזה של ישוב עירוני.
טווח השפעתו של ישוב כפרי חושב כ  25% -מזה של ישוב עירוני.
טווח השפעתם של מבנים בודדים חושב כ  10% -מזה של ישוב עירוני.

טווח השפעתו של כביש ועוצמתה על שטחים פתוחים משתנים בהתאם ל:
• כמות התנועה בכביש
• רוחב הכביש
• עוצמת עבודות העפר )גובה קירות חציבה ומילוי(
• קיומה של תאורה
• קיומה של גדר הפרדה
• מיקומו של הכביש )שיפוע ,בתי גידול ,אגן ניקוז(
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מפה 7
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לצורך הצגתו של רצף השטחים הפתוחים במפה הוגדרו ארבעה טיפוסים של דרכים )בהתאמה לקריטריונים לעיל(:
 .1כביש ארצי  .2כביש איזורי סואן  .3כביש איזורי ומסילת ברזל  .4כביש מקומי.
חישובו של רצף השטחים הפתוחים נעשה על-פי טווחי השפעה יחסיים )בהשוואה לטווח השפעתו של ישוב עירוני על הסביבה(:
טווח השפעתו של כביש ארצי חושב כ  75% -מזה של ישוב עירוני.
טווח השפעתו של כביש איזורי סואן חושב כ  50% -מזה של ישוב עירוני.
טווח השפעתו של כביש איזורי או מסילת רכבת חושב כ  25% -מזה של ישוב עירוני.
טווח השפעתו של כביש מקומי חושב כ  10% -מזה של ישוב עירוני.

כבישים בנוף פתוח
אין חולק על נחיצותם של כבישים ,ברורה משמעותם התחבורתית ואולי גם משמעותם הנופית )לחיוב ולשלילה( ,אך יש להבהיר את משמעותם גם בהיבטים
האקולוגיים.
רצועה מפולסת ,לעיתים קרובות מנותקת מסביבתה במישור האנכי )עבודות עפר לצורך התאמת הטופוגרפיה לקריטריונים של הכביש( ,חשופה מצומח ,כהה,
אטומה לאוויר ולמים ,לעיתים מוארת בלילות ,שוליה מטופלים בקוטלי עשבים ,ועל גבה נעים כלי רכב.
מאפיינים אלה של כביש גורמים לשינויים בתנאי הסביבה:
• יצירת מחסום פיסי.
• רעש.
• זיהום אויר מפליטת מכוניות.
• פליטת חום ממשטחי האספלט.
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• זיהום מים מדלקים ,שמנים וחומרים שונים הנשפכים מכלי הרכב.
• תאורה )כלי רכב ועמודי תאורה בצמתים ולאורך הכביש(.
• שינויים במשטר הזרימה של ערוצים סמוכים.
• שינויים בעוצמת סחף קרקע.
לשינויים הנ"ל בתנאי הסביבה ישנן השלכות סביבתיות:
 .1פגיעה בתחושת המשתמשים בנוף:
• פגיעה חזותית -הכנסת אלמנט קווי הקוטע את המרקם הטופוגרפי הנופי.
• זיהום אויר.
• רעש.
• חסימה פיסית של מסלולי טיול.
• פגיעה במגוון הביולוגי.
 .2פגיעה במשאבי וטבע:
• קטיעת תחומי מחיה של בע"ח )צמצום איזור המחיה וניתוק ממקור מזון עונתי ,ממקור מים ,מאיזורי רבייה או מהמערכת החברתית הדרושים לקיומו(.
• קיטוע אוכלוסיות ,בכך צמצום גודלן עד כדי פגיעה ביציבתן ופגיעה במגוון הגנטי שלהן.
• התנתקות ממקור זרעים בכך פגיעה בהמשך קיומן של אוכלוסיות צמחים.
• שינויים בהתנהגותם של בעלי-חיים )בהשפעת תאורה ,סינוור ,רעש ,זיהום ,שינויים בתבליט ובמרקם פני השטח(.
• הסטת מאביקים )תאורה( ובכך פגיעה בהאבקתם של מיני צמחים והמשך קיומם באיזור.
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• השתלטות מיני מעזבות ומינים מלווי אדם )צמחים ובעלי-חיים( ודחיקתם של המינים המקומיים.
• תאונות דריסה.
• העלמות מיני צמחים רגישים לקוטלי עשבים.
 .3פגיעה במשאבי מים:
• זיהום מים.
• שינויים במשטר הזרימה של ערוצים סמוכים.
• שינוי היחס בין שיעורי החלחול והנגר.

בינוי בנוף פתוח
לבינוי בנוף הפתוח מאפיינים השונים בחלקם ממאפייניהם של כבישים ,אך השינויים הנגרמים כתוצאה מהם לסביבה דומים ,והשלכות סביבתיות זהות.
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חשיבות לשימור טבע
יחידות הצומח בשטח מייצגות היטב את המערכות האקולוגיות ,אך אין די בהן כדי לקבוע את השטחים החשובים לשימור משאבי הטבע.
יש להוסיף לשיקלול גם תחומי מחיה של מיני בעלי-חיים ומרחבים הדרושים לקיומן של אוכלוסיות יציבות ,קשרי גומלין בין אוכלוסיות וחברות שונות .הביטוי
הבסיסי של נושאים אלה הוא רצף השטחים הפתוחים.
הגדרת החשיבות לשימור משאבי הטבע נגזרה משילוב ערכיות הצומח ורצף השטחים הפתוחים בהתאם לטבלת צירופים מוצהרים )מפה .(8
טבלת צירופים לחישוב חשיבות לשימור טבע.

החשיבות לשימור טבע ,הנובעת משילוב ערכיות צומח ורצף שטחים פתוחים ,מוצגת בסולם בן חמש דרגות:
 .1חשיבות נמוכה .2 ,חשיבות בינונית .3 ,חשיבות גבוהה .4 ,חשיבות גבוהה מאד .5 ,חשיבות גבוהה ביותר.
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חשיבות לשימור טבע ונוף
הגדרת החשיבות לשימור משאבי טבע ונוף נגזרה משילוב חשיבות לשימור טבע וחשיבות לשימור נוף בהתאם לטבלת צירופים מוצהרים )מפה :(9
טבלת צירופים לחישוב חשיבות לשימור טבע

שטחים שחשיבותם לשימור טבע ונוף גבוהה ביותר עליהם להישמר כטבעם אין לבצע בהם כל פיתוח.
שטחים שחשיבותם לשימור טבע ונוף גבוהה מאד יש להימנע בהם מכל פעילות העלולה לפגע במשאבי טבע ונוף בתחומם או בתחומים סמוכים.
שטחים שחשיבותם לשימור טבע ונוף גבוהה יש להימנע מכל פגיעה במאפייניהם.
מיגוון בתי-הגידול ורצף השטחים הפתוחים מאפשרים קיומם של מיני חי וצומח רבים ,חלקם נדירים ,זאת באוכלוסיות המסוגלות לשמר את המיגוון הגנטי .פגיעה
ישירה או עקיפה בבתי-הגידול כתוצאה מפיתוח ,מפגעים סביבתיים או מימשק בלתי מתאים תשפיע על אוכלוסיות חי וצומח ,תפגע ביציבותן של מערכות
אקולוגיות ,ועלולה לגרום להכחדתם של מינים נדירים.
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מפה 9
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שטחים מוגנים מכוחן של תוכניות.
)מפה (10
שטחים חשובים לשימור משאבי טבע ונוף זקוקים להגנה סטטוטורית בתוכניות המייעדות אותם לשימור:
• שמורת טבע ,גן לאומי ושמורת נוף בתוכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים ושמורות טבע
• יער טבעי לשימור /לטיפוח ,יער פארק קיים  /מוצע ,יער פארק חופי,
נטיעות בגדות נחלים ,יער נטע אדם קיים /מוצע ,בתוכנית מתאר ארצית ליער וייעור

תמ"א .8
תמ"א .22

• שמורת טבע ,גן לאומי ושמורת נוף בתוכנית מתאר ארצית לחופים

תמ"א .13

• שמורת טבע ,גן לאומי ,שמורת נוף ותחום שמורה ימית בתוכנית מתאר ארצית לחופים

תמ"א  13ג'.

• שטח ציבורי פתוח בתוכניות מתאר ארציות לחופים

תמ"א  13 ,-13ג'.

• שמורת טבע ,יער/חורש ,איזור נוף פתוח ,ציר נחל ומרחב פתוח בתוכנית מתאר ארצית לתיירות

תמ"א .12

• חוף רחצה בתוכניות מתאר ארציות לחופים ולתיירות

תמ"א  13 ,-13ג'. 12 ,

• שטח משאבי טבע בתוכנית מתאר משולבת לבינוי ,פיתוח וקליטת עליה.

תמ"א .31

• שמורות וגנים לאומיים בתוכניות מתאר מחוזיות ,בתוכניות מתאר מקומיות או בתב"ע.
• שמורות יער לפי פקודת היערות.
מהשוואת פריסתם של השטחים המוגנים לשטחים החשובים לשימור טבע ונוף ברור הצורך בהרחבת ההגנה על שטחים נוספים.
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המלצות להכרזתן של שמורות טבע נוספות וחיזוק ההגנה על שטחים בהתאם לחשיבותם לשימור.
שטחים שחשיבותם לשימור משאבי טבע גבוהה מאד או גבוהה ביותר ,ראויים להגנה סטטוטורית .כדי לשמור על משאבי הטבע יש צורך גם באיזורי חייץ סביב
האיזורים הרגישים ביותר ועל פרוזדורי מעבר בין השטחים הערכיים .בפועל לא קיימת התאמה מלאה בין החשיבות לשימור לבין מצבם הסטטוטורי של השטחים.
אי התאמה כזאת קיימת בבתי גידול שונים ובתאי שטח כמעט בכל יחידות הנוף )מפה .(11
שטחים חשובים לשימור שאינם מוגנים בתוכניות:
• לאורכם של כל ערוצי הנחלים ,למעט מורד נחל תנינים המצוי בתחום שמורה ,שמורות קיימות בחלק מקטעי הנחלים ברצועות צרות שרוחבן אינו עולה על
עשרות מטרים בודדות .אין די ברצועות הצרות בכדי לאפשר קיומן של מערכות אקולוגיות יציבות ,ככל שגבול השמורה יחסית לשטחה גדול יותר כך גדלה
השפעתם של השטחים השכנים על התנאים בתוך השמורה.
• שטחי החולות בתחום חולות קיסריה.
• נופי המים בין חולות קיסריה לגן-שמואל.
• בתי גידול לחים בשטחים סמוכים לאחו בנימינה.
• איזור הכברה ושולי שמורת התמסח.
• איזור עין סוקר מצפון לנחל התנינים.
• מדרונות נחל סבכי.
• יער פארק ממערב לרגבים.
• נחל השניים וקטעים באגן נחל השופט.
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מפה 10
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מפה 11
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שטחים חשובים מאד לשימור שמוגנים חלקית רק מכוחה של תמ"א : 31
• שלוחות בין נחלי מועד ,מנשה ,שלף ודליה.
• גבעת המנרה.
• שלוחות בין נחלי רז ,תנינים עילי וספלול.
• יער פארק של אלון תבור מערבה לגלעד.
שטחים חשובים מאד לשימור שמוגנים מפני תוכניות בינוי ,אך אין בהגנה זאת כדי להבטיח מימשק אקולוגי מתאים )יער נטע-אדם קיים/מוצע ,יער טבעי לטיפוח,
יער פארק מוצע ,יער פארק חופי ,נטיעות בגדות נחלים ,התמ"א  , 22ציר נחל ומרחב פתוח בתמ"א  12או שצ"פ בתמ"א :(13
• גבעות אלונה  -יערות הפארק המגוונים של אלון התבור.
• פסגות מנשה וראש נחל סבכי.
• שטחים נרחבים במורד נחל השופט.
• שטחים בחולות קיסריה.
שטחי יער נטע-אדם מוצע לפי תמ"א  ,22בעלי חשיבות גבוהה וגבוהה מאד לשימור משאבי הטבע ,יש להפכם לשמורות טבע .אפשרית בהם נטיעה של מינים
מקומיים בלבד ,ממקור זרעים מקומי ,גם זאת בכתמים בלבד ,ללא הכשרה מכנית של כלל השטח ,ללא שימוש בקוטלי עשבים ,ללא פריצת דרכים נוספות .כל זאת
רק על-פי תוכנית מפורטת שתוכן בהתאם לנתונים האקולוגיים בשטח.
שטחים שחשיבותם הגבוהה לשימור משאבי טבע נגזרת בעיקרה ממאפייני הנוף הפתוח כמו גבעות מנשה או נוף חקלאי כמו בקעת הנדיב,
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ראויים גם הם להגנה אך זאת יכולה להיות מחמירה פחות ולאפשר גמישות רבה יותר כאשר מדובר בפעילות פנאי ונופש .היעוד יכול להיות גן לאומי ,שטחים
לשימור מרחבים חקלאיים ,יער מטיפוסים שונים ועוד.

שטחים מופרים ופוטנציאל שיקומם
ערכיותם של חלק מהשטחים דורגה כנמוכה או בינונית בשל מפגעים אקולוגיים או נופיים בתוכם או סמוך להם.
מפגעים עיקריים:
• “הסדרת“ נחלים  -כיסוח הצומח בערוץ ובשוליו ,העמקת הערוץ והרחבתו בכלים מכניים ,לעיתים גם דיפון הערוץ ושימוש בקוטלי עשבים.
• הזרמת שפכים וקולחים לנחלים.
• מכלאות וגדרות בקר בצמוד או בתוך בתי גידול לחים.
• כריית חול.
• מצבורי אשפה.
• מחפורות ברכס הכורכר.
• מחצבות פעילות ונטושות.
• שפכי עפר וחציבות ,תוצרי לוואי של העברת תשתיות ובינוי.
• שימוש בקוטלי עשבים ,קוטלי חרקים ודישון.
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• "השבחת" מרעה על-ידי חישוף טוטלי של שטחים מכיסוי הצומח שלהם ,שעיקרו בני-שיח.
טיפול במפגעים יאפשר השתקמותם של שטחים מופרים.

טיפול במפגעים:
• שינוי התפיסה של רשויות הניקוז ,הרואה בנחל רק מוביל מים .הבנת הנחל כציר של מיגוון בתי גידול עשירים במיני חי וצומח ,בתי גידול הנפגעים מההסדרה
האגרסיבית.
• הסדרת הטיפול בשפכי כל הישובים תשחרר את נחלי דליה ,תנינים ,עדה וברקן לכל אורכם ואת סביבתם מזיהום ,בכך תתאפשר חזרתם של מיני חי וצומח
הרגישים לזיהום לבית גידולם.
• הרחקת גדרות ומכלאות בקר מבתי גידול לחים תמנע את הזיהום האורגני הכבד ,את העכרת המים ,את הידוק הקרקע הבוצית ואת רמיסת הצומח.
• הפסקת כריית חול בתחום חולות קיסריה.
• פינוי מצבורי אשפה בשולי הישובים ,שיקום האתרים בנטיעת מינים מקומיים מתאימים לתאי השטח.
• שיקום ,וטיפוח מחפורות ברכס הכורכר.
• שיקום מחצבות בנטיעת מינים מקומיים של עצים ,שיחים ,מטפסים וזריעת עשבוניים.
• שיקום נופי וצמחי של שפכי עפר וחציבות.
• הפסקת הריסוסים הכימיים לצורכי הדברה ודישון בשטחי מרעה ,יער ובשטחים סמוכים לגופי מים.
• ביצוע השבחת מרעה בכתמים קטנים בלבד ,וזאת בשטחים מצומצמים.
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תוכניות פיתוח ,בינוי ותשתיות
)מפה (12
כדי לבחון קונפליקטים עתידיים בין שימור לפיתוח ,וכדי להעריך האפשרויות למניעת חלק מהקונפליקטים או צמצומם ,נאספו נתונים על תוכניות קיימות ועל
כוונות תיכנוניות באיזור .הנתונים נאספו מתוך תוכניות מתאר ארציות ,תוכניות מתאר מקומיות ,תוכניות בנין עיר ותוכניות אב.
התוכניות התקבלו ברמות פירוט שונות ,בקני מידה שונים מתוכנית לתוכנית 1:100,000 , 1:50,000 , 1:10,000 , 1:5,000 , 1:2500 ,1:1250 -
נגזרת מכך גם רמת דיוק שונה.
איסוף הנתונים התאפשר הודות לעזרתם של רבים :בועדה המחוזית לתיכנון ובניה חיפה ,בועדות המקומיות שומרון ,חוף כרמל ,מנשה-אלונה ,חדרה ,במשרד
השיכון ,במועצות המקומיות ג'סר א-זרקא ,פרדס-חנה ,במועצות האיזוריות אלונה ,חוף כרמל ,מנשה ,מגידו ,בחברה לפיתוח קיסריה ,במשרד לאיכות הסביבה,
באיגוד ערים חדרה ,בתה"ל ,בחברת חשמל ,בחברת ד.א.ל ,במשרדי תיכנון ואדריכלים) .פירוט ברשימת התודות בעמודים הראשונים של חוברת זאת(.
התוכניות מויינו לפי השלב בו היו מצויות בזמן איסוף הנתונים לעבודה זאת:
תוכניות מאושרות /תוכניות לאחר מתן תוקף.
תוכניות בהליכי אישור.
תוכניות בהליכי תיכנון.
תשריטי התוכניות מוחשבו והם מוצגים במפת תוכניות בינוי ותשתיות .במקביל לקליטתם של התשריטים ועיבודם במחשב ,רוכז המידע בטבלה )הטבלה מופיעה
בהמשך החוברת(.
מכיוון שלא הצלחנו להשיג את כל התוכניות ,המידע המוצג במפה ובטבלה הוא חלקי בלבד.
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מפה 12
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הטבלה כוללת מידע נוסף לגבי התוכניות:
• מיקומה  -בד”כ שם הישוב.
• מספר התוכנית.
• שטח התוכנית  -השטח התחום בקו הכחול של גבול התוכנית.
• מצב סטטוטורי  -השלב בהליך התיכנוני בו נמצאת התוכנית ) בתאריך המצויין בטבלה(:
 .1תוכנית מאושרת או תוכנית שקבלה תוקף.
 .2תוכנית מופקדת או תוכנית שאושרה להפקדה.
 .3תוכנית שטרם אושרה להפקדה או תוכנית בהכנה.
בחלק מהתוכנית המידע שבידינו אינו מלא.

קונפליקטים בין תוכניות פיתוח לבין שטחים חשובים לשימור
הצגת התוכניות על רקע מפת השטחים החשובים לשימור )מפה  (13מצביעה על קונפליקטים צפויים )הגדרת השטחים החשובים לשימור מתייחסת למצבם הקיים
ולא לפוטנציאל לאחר מימשק לשיקום וטיפוח(.
תוכניות בינוי למגורים וכוונות תיכנוניות בשטחים חשובים לשימור:
זכרונה  -בשטחי יער וחורש.
תוכנית-אב של בנימינה  -בבקעת הנדיב.
שכונת האקליפטוס בנימינה  -אחו בנימינה.
בינוי חורשת האקליפטוסים במערב בנימינה  -צומח חמרות.

קיסריה שכונה  - 12חולות קיסריה.
צפון-מערב אור-עקיבא  -חוליות.
צפון גבעת אולגה  -חולות וכורכר.
מזרח גבעת-עדה  -גבעת אלוני תבור.
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תוכניות לתעשייה בשטחים חשובים לשימור:
מבוא כרמל  -באגן נחל מועד.
פארק טכנולוגי קיסריה  -שקע קיסרי.
שוליים מערביים של איזור תעשיה בנימינה  -מדרונות רמת הנדיב.

איזור תעשיה ממזרח לאור-עקיבא  -חולות קיסריה ממערב למפעלי מנשה.
איזור תעשיה בצפון אור-עקיבא  -חולות.

תוכניות בינוי לנופש ותיירות בשטחים חשובים לשימור:
חוף ג'סר א-זרקא  -חוף חולי ,חוליות ,נחל תנינים ותל תנינים.
כפרי נופש בין עמיקם לאביאל  -יער פארק וחורש.

חוף אולגה וכפר הים  -חוף סלעי ,מצוקי כורכר ורכס כורכר.
פארק היין בזכרון יעקב  -שטח פתוח ,פארק חרובים וחורש פתוח של בר-זית.

תוכניות כבישים:
קטע  18של כביש  - 6חוצה את כל רמת מנשה מדרום לצפון ,תוך חציית נחל דליה ויובליו ונחל תנינים ויובליו.
כביש גלעד  -רגבים  -נצמד לשמורת אלות עדה וקוטע את רצף השטח הפתוח.
כביש  - 652חוצה את מרכזה של בקעת הנדיב.
כביש  653חלופה צפונית  -פגיעה בעמק נחל תנינים ובגבעות אלונה.
כביש  653בין בנימינה לג'סר  -פגיעה בנחל תנינים ,נחל עדה ,מלחת נחל מלח ,אמות המים לקיסריה ,שמורת חרובי קיסריה.
כביש בין דליה למנרה  -קוטע את רצף השטחים הפתוחים.
בנוסף לרשימות הנ"ל קיימות תוכניות להעברת קווי חשמל ,קווי גז ,מסילת רכבת במרכזה של רמת מנשה ובתחום אלונה.
קיימות תוכניות וכוונות להקמת עשרות תחנות דלק.
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המלצות לצמצום הקונפליקטים בין פיתוח לשימור
ניתן לצמצם את הפגיעה במשאבי טבע ונוף וחיוני לעשות זאת בכל מקרה ועל אחת כמה וכמה בשטחים בעלי רגישות נופית ואקולוגית.
תוכניות הפיתוח אושרו בחלקן ויש ביניהן גם תוכניות שנבנו בפועל ,צמצום הקונפליקטים במקרים אלה מוגבל למזעור הנזקים כתוצאה מביצוע
התוכנית :מניעת חריגות מהתוכנית ,צמצומם של מפגעים סביבתיים במהלך העבודות ,שיקום פגיעות נופיות שנגרמות תוך כדי הבניה או הסלילה.
לגבי תוכניות המצויות בשלבי תיכנון קיימות אפשרויות להשפיע על:
• עצם ביצוע התוכנית.
• מיקומה של התוכנית בשטחים שרגישותם פחותה.
• גודלה ופריסתה של התוכנית תוך התחשבות בצרכים ממשיים של תושבי האיזור מחד ,ומניעה של פגיעה בחי ,בצומח ,בנוף ובאיכות החיים של אותם התושבים
מאידך.
• עוצמת עבודות העפר.

המלצות לשמירה על ערכי טבע ונוף ,הבטחת המשך קיומם תוך פיתוח בר-קיימא
בינוי
 .1בינוי בתחומי הישובים הקיימים ,תוך ניצול יעיל של שטחים בתוך האיזורים המבונים.
 .2עיקר תוספות הבינוי למגורים בתחומי הישובים העירוניים חדרה ופרדס חנה ,בשטחים שחשיבותם לשימור בינונית או נמוכה.
 .3ניצול יעיל של איזורי תעשיה קיימים במקום פיתוח איזורים נוספים.
 .4מניעת קידומן של תוכניות שיהוו בעתיד מקור לזיהום אויר ומים.
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 .5מניעת קידומן של תוכניות להקמת תחנות דלק ושרותי דרך שלא לצורך ממשי של שירות הנוסעים בכבישים.
 .6מניעת חריגות מהתוכניות המאושרות.
 .7שיקום מפגעים נופיים שנגרמים כתוצאה מהפיתוח.
כבישים ותשתיות
 .1ויתור על תוכניות כבישים בלתי הכרחיים.
 .2שימוש במימד האנכי ) מנהרות וגשרים( בהתוויית כבישים בכדי לצמצם את הפגיעה בשטחים פתוחים ,הפגיעה הנופית ,פגיעה בבתי גידול
חשובים לשימור ,פגיעה באיכות החיים בישובים סמוכים ופגיעה בתחומי מחייה של בעלי חיים.
 .3צמצום כמות עבודות העפר ואת פריסתן.
 .4מניעת ניצולם של שטחים מחוץ לתוכנית לצורך התארגנות ומחנות עבודה.
 .5מניעת סלילתם של כבישים נוספים בחוף הכרמל ,ממערב לכביש .2
 .6מתן מעמד של דרך נופית לכבישים )בנוסף לכביש  672 ,6533 ,653 ,652 :(70ולכביש  4בקטע שבין נחל תנינים לטירת הכרמל.
 .7הסדרת מעברים לבע"ח ,מתחת או מעל לכבישים ולמסילת הרכבת ,במימדים ובצפיפות מתאימים.
 .8הצמדת תשתיות.
 .9ניצול תת-הקרקע לצורך העברת תשתיות.
.10שיקום מפגעים נופיים שנגרמים כתוצאה מהפיתוח.
.11מניעת העברת תשתיות נוספות בחוף הכרמל ממערב לכביש .2
כרייה וחציבה
 .1הפסקת כריית חול בחוף ובתחום חולות קיסריה.
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 .2שיקום מחפורות הכורכר ומניעת פתיחתן של מחפורות נוספות.
 .3שיקום המחצבות בכרמל )עין אילה ,איטונג ,שפייה א ,שפייה ב ,שפייה ג ,בנימינה(.
אשפה
 .1פינוי מצבורי אשפה משולי ישובים ואתרי ביקור.
 .2טיפול באשפה ביתית ,גזם ופסולת גושית.
חקלאות
 .1הבטחת המשך קיומה של חקלאות בשטחים רציפים ,בלתי מבונים ,זאת מסיבות נופיות ,ערכיות וכלי נוסף להגנה על שטחים בלתי מבונים.
 .2הסבת החקלאות לחקלאות ידידותית לסביבה בכל השטחים אך בעיקר סמוך לנחלים ,גופי מים ושמורות טבע.
 .3צמצום השימוש בקוטלי עשבים וקוטלי חרקים בחקלאות .
 .4השבחת מרעה לא תבוצע על שטחים רצופים ,נרחבים ובעלי ערכיות גבוהה של משאבי טבע.
ייעור
 .1הימנעות משימוש בקוטלי עשבים וקוטלי חרקים בשטחי מרעה ויער .
 .2נטיעות בשטחים הפתוחים על -פי תוכניות לשיקום וטיפוח ,על פי שיקולים אקולוגיים ונופיים ,מיני העצים מקומיים בלבד וממקור זרעים מקומי.
 .3הכנת השטח לנטיעה תתבצע ללא הכשרת קרקע רצופה וכוללת ,ללא פעולת חישוף קרקע משיחים ובני-שיח בשטחים רצופים ונרחבים ,וללא ריסוסים בקוטלי
עשבים וחרקים.
נחלים
 .1שיקום נחלים במקומן של פעולות הסדרה המבוצעות כיום.
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 .2הסדרת הטיפול בשפכים ובקולחים של כל הישובים ואיזורי התעסוקה.
 .3הרחקת מכלאות וגדרות בקר מסביבתם הקרובה של בתי גידול לחים.
 .4מניעת העברתן של תשתיות בסמוך לנחלים.
פנאי ,נופש וטיילות
 .1בשטחים פתוחים בעלי משאבי טבע ייחודיים או רגישים פעילות הפנאי תהיה טיילות רגלית ותצפיות.
 .2ביחידות הנוף שאופיין רמתי או מתון ,תתאפשר פעילות מגוונת כולל טיולי רכיבה ואף נסיעה ברכבי שטח על גבי דרכי עפר קיימות.
 .3יוגדרו איזורים לפעילות פנאי אינטנסיבית ,זאת בשטחים שרגישותם נמוכה או בינונית  ,בשאר השטחים תתקיים פעילות אקסטנסיבית שעיקרה טיילות
ותצפיות.
 .4הסדרת מעברים למטיילים בחציית כבישים ,מסילת רכבת וגדרות מרעה.
שמירת טבע
 .1מניעת פגיעה ברצף השטחים הפתוחים.
 .2מניעת בינוי והכשרת קרקע בשטחים בעלי חשיבות גבוהה לשימור משאבי טבע ונוף.
 .3הבטחת קיומם של פרוזדורי מעבר בין תאי שטח ערכיים.
 .4הרחבת ההגנות הסטטוטוריות על שטחים חשובים לשימור משאבי טבע ,נוף ורצף שטחים פתוחים.
 .5קידום הכרזתן של שמורות טבע.
 .6התאמת סוג ההגנה על שטח פתוח טבעי ,שטח חקלאי ,למשאביו.
 .7איתור שטחים מייצגים ומיוחדים בבתי גידול ההולכים ונעלמים )חמרה ,כורכר ,חולות ,טוף וולקני ,ובתי גידול לחים( לצורך שימור מאגר גנטי של כלל המינים(.
 .8שיקום וטיפוח שטחים מופרים ,ובתי גידול פגועים כתוצאה ישירה או עקיפה מפעילות אדם.
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יחידות הנוף  -פירוט
 .1בקעת שפייה
בקעת טוף עטורה במדרונות מכול עבריה ,בדרומה מתנשאים מתלולים ומצוקים בולטים .פסיפס חלקות חקלאיות חצוי על-ידי שלוחת שפייה המתרוממת במרכז
היחידה ,בחלקה הדרומי של הבקעה מתפתל נחל דליה עד מפתחו בין פרדיס לגבעת עדן.
אורך גבולות היחידה 22.6 :ק"מ
 8.9קמ"ר
שטח היחידה:
חורשן ,זכרון יעקב ,מישור חוף הכרמל ,גבעות עופר.
יחידות סמוכות:
נחל דליה ,נחל גפן ,נחל גביע.
אגני ניקוז:
 160 - 30מ' מעפ"י
רום:
טוף וולקני ,גיר שונה וגיר קומבזה מתקופת הטורון ,גיר וקירטון מתקופת האיאוקן ,אלוביום.
מסלע:
מצוקים ,חורש ,יער פארק של אלון תבור ,יער פארק של חרוב ,בתות ,צומח גדות ,יער נטע-אדם ,שטחי חקלאות.
בתי-גידול:
מגוון מאד וייחודי.
נוף:
מערת המייש ,חורבת שפייה ,עין גביע ,מערת היין ,גשר נחל דליה.
אתרים בעלי עניין:
כרמים ,מטעים ,גדולי שדה.
חקלאות:
מועצה מקומית פרדיס ,כפר הנוער מאיר שפייה ,שכונת גבעת עדן )מורדות צפוניים( בזכרון יעקב.
ישובים:
כביש .70
כבישים:
תשתיות:

קו חשמל-על ).(KV 400

תעשיה/מתקנים הנדסיים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

מפעל אבן וסיד ,מחצבת שפייה.
מפעל אבן וסיד ,מחצבת שפייה ,מחצבה למרגלות מערת המייש ,הסדרת נחל דליה ,שפכי היקב.
בקעה חקלאית מוקפת במדרונות ירוקים ,ערוץ נחל דליה עטור בצומח גדות מתפתל דרכה מערבה.
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 .2מצוקי החוטם
מדרונות תלולים ומצוקים בשוליים המערביים של רמת הנדיב וזכרון יעקב יוצרים מעבר ברור וחד ממישור חוף הכרמל והכברה אל השטחים הרמתיים .המצוקים
דומיננטיים בעיקר בחלקה הדרומי של היחידה .המדרונות חרוצים בערוצי נחלים קצרים ותלולי גדות .בתחתית המדרונות שטחים מעובדים ,בעיקר מטעים ובננות.
אורך גבולות היחידה 19 :ק"מ
 1.5קמ"ר
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
אתרים בעלי עניין:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:
תעשיה/מתקנים:
כבישים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

רמת הנדיב ,זכרון יעקב ,מישור חוף הכרמל ,כברה.
 110 - 10מ' מעפ"י מרחק בין שתי נקודות הרום 250 :מ'.
נחל דליה ,ואדי נזלה ,נחל תנינים ,נחל כברה ,נחל תמסח ,נחל חוטם.
דולומיט זכרון מתקופת הקנומן העליון ,גיר שונה מתקופת הטורון ,כורכר מתקופת הפלייסטוקן.
מצוקים ,חורש ,יער פארק של חרוב ,גריגת קידה ,יער נטע-אדם ,מטעים.
מערת כברה ,כלוב הנשרים ,מערות קבורה וגתות לאורך כביש מנחם בגין.
שמורת חוטם הכרמל.
מטעים ,בננות ,גדולי שדה.
שוליהם המערביים של זכרון יעקב ומעיין צבי.
תחנת דלק
כביש מנחם בגין )לגבעת עדן( .ובסמוך כביש  ,4כביש  ,2מסילת הרכבת.
מחצבת בנימינה
המחצית הדרומית :מדרונות ,מצוקים וערוצים שישמרו כטבעם .בתחתית המדרון ניתן להמשיך בגידול מטעים.
המחצית הצפונית :הבינוי גולש בקטעים עד אמצע המדרון .המשך בניה אפשרי ,אך תוך הימנעות מפגיעה בקו הרכס וללא חציבות
נרחבות הנצפות מאיזור החוף.
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 .3זכרון יעקב
שטח רמתי ומבונה ,בצפונה של שלוחת החוטם .מתנשא מעל מישור חוף הכרמל ומעל בקעת שפייה ,כלפי מזרח מתלכד במתינות עם הר זכרונה בשוליו המערביים
של החורשן.
אורך גבולות היחידה 15.4 :ק"מ
 6.3קמ"ר
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
אגני ניקוז:
רום:
מסלע:
בתי-גידול:
אתרים בעלי עניין:
ישובים:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

רמת הנדיב ,מצוקי החוטם ,בקעת שפייה והחורשן.
נחל דליה ,נחל כברה ,נחל תנינים.
 167 - 50מ' מעפ"י
דולומיט זכרון וטוף וולקני מתקופת הקנומן העליון ,גיר שונה מתקופת הטורון.
יער פארק של חרוב ,חורש ,גריגת בר-זית ,גריגת קידה.
עין גביע ,ביר אל-חנזיר ,מערות קבורה באיזור היקב זמרין ,בית-אהרונסון.
זכרון יעקב ,קיבוץ מעיין צבי.
היקב ,אזור תעשיה זכרון.
כביש 652
שפכי עפר ופסולת בניין.
ישוב פרברי .במעבר אל השטחים הרגישים ברמת הנדיב ,בהר זכרונה ,בבקעת הנדיב ובשולי בקעת שפייה ,יש להימנע מבינוי
גבוה ומהעברת תשתיות הכרוכות בעבודות עפר רבות.
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 .4רמת הנדיב
איזור רמתי נוטה במתינות לכיוון מזרח-דרום-מזרח ,גבולו המערבי החד והדרומי מסתיים בראשי מצוקים .השטח ברובו טרשי משובץ בבקעות טוף רדודות .חורש
מדוכא או גריגה מאפיין את כיסוי הצומח ,כשליש מהשטח מכוסה ביער מחטני נטע-אדם.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
מינים נדירים:
נוף:
אתרים בעלי עניין:
שטחים מוגנים:
בינוי:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

 12.1ק"מ

אורך גבולות היחידה:
 5.5קמ"ר
זכרון יעקב ,מצוקי החוטם ,בקעת הנדיב.
 130 - 20מ' מעפ"י.
נחל תנינים ,נחל חוטם ,נחל תמסח ,נחל כברה.
דולומיט זכרון וטוף וולקני מתקופת הקנומן העליון ,גיר ודולומיט שונה וגיר קומבזה מתקופת הטורון.
חורש בר-זית ,חורש אלון מצוי ,גריגת קידה ,בתת קורנית ,בתת סירה ,בתה עשבונית במחשופי טוף ,צומח גדות,
יער נטע-אדם ,בוסתנים ,גן.
יבשוש מצוייץ ,חלמונית זעירה ,מרוות איג ,מרווה מנוצה ,וינקה עשבונית ,שום הגלגל ,געדה קוצנית.
מגוון ,שטחים פתוחים רצופים ,תצפיות מרהיבות.
עין צור .מנצור אל-עקב ,חורבת אום-אל-עלק ,עין צור ,שוני .תל צור ,גן הנדיב ,שוני ,שדה רגמים בדרום הרמה.
שמורת נוף
בי"ס אורט השומרון ,שוני.
איזור תעשייה בנימינה ,מחצבת בנימינה.
כביש  .652ובסמוך כביש  ,4כביש  ,2מסילת הרכבת.
מחצבת בנימינה ,איזור תעשייה בנימינה.
נוף פתוח לשימור ,שיקום ולטיילות.
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 .5חורשן
גוש מורם מעל סביבתו ,חרוץ על-ידי ערוצים המתנקזים לכל הכיוונים ויוצרים כיפות המופרדות זאת מזאת בעמקים קטנים .היחידה מתאפיינת בצומח עצי מפותח:
חורש אלון מצוי ואלה א"י במפנים הצפוניים ופארק מגוון וצפוף יחסית של אלון תבור במפנים הדרומיים ובכיפות .העמקים מנוצלים בחלקם לחקלאות )מטעים,
כרמים(  .בדרום -מזרחה של היחידה מופיעות בתות סירה ועשבוניים ,ובצד הצפון-מזרחי יער נטע-אדם .היחידה כוללת את החורשן ,אלונה והר זכרונה.
אורך גבולות היחידה 25.7 :ק"מ
 20.4קמ"ר
שטח היחידה:

שטחים מוגנים:
חקלאות:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים בסמוך ליחידה:

בקעת שפייה ,נחל דליה ,מנרה ,נחל תנינים ,בקעת הנדיב ,זכרון יעקב.
מרחק בין שתי נקודות הרום 3.1 :ק"מ.
 184 - 40מ' מעפ"י.
נחל דליה .נחל תנינים ,נחל סנונית.
קירטון ,קירטון עם אופקי גיר וקירטון עם עדשות צור ברובם מתצורת חורשה מתקופת האיאוקן .בהר זכרונה שבמערב היחידה
נחשף קירטון חווארי מתקופת הסנון .מדרום להר זכרונה נחשף גיר שונה מתקופת הטורון וכן מחשופים קטנים של טוף וולקני בלוי.
יער פארק של אלון תבור ,חורש ,יער פארק של חרוב ,גריגת בר-זית ,גריגת קידה ,בתת סירה ,בתה עשבונית ,יער נטע-אדם ,כרמים
ומטעים ,שרידי בוסתנים.
שמורת הר חורשן ,שמורת אלונה ,שמורת זכרונה )לפי ש ,(/11שמורת נוף ,תמ"א .22
כרמים ,מטעים ,מרעה ,גידולי שדה.
מפעלי חן ,מתקני איכסון מצפון לעמיקם.
כביש 70

יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע:

תשתיות:

קו חשמל-על )(KV 400

דמות הנוף הרצויה:

חורש ,יער פארק ובתות לשימור .אפשרי המשך עיבוד חקלאי בחלקות כרם ומטעים בעמקים הצרים.

בתי-גידול:
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 .6נחל דליה
יחידת עורקים צרים של עמקי נחלים שגבעות קירטוניות סוגרות עליהם ,הערוצים מתכנסים אל נחל דליה כשהם מלווים בצומח גדות מגוון .במורד העמקים
מתרחבים מעט ,ומנוצלים לחקלאות.
אורך גבולות היחידה 22.1 :ק"מ
 3.1קמ"ר
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
אגני ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
גיוון נופי:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:
כבישים:
תשתיות:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

נחל תות ,גבעות מנשה ,שלוחות דליה ,מנרה ,חורשן.
נחל דליה ,נחל שלף ,נחל מנשה ,נחל מועד.
קירטון ,קירטון עם צור וגיר מתקופת האיאוקן ,אלוביום.
צומח גדות ,צומח מים ,יער ערבות ,בתה עשבונית ,מטעים ,כרמים.
נוף נחלים ומים מגוון וכמעט בלתי מופר.
שמורת נחל דליה ויובליו.
כרמים ,מטעים ,גידולי שדה ,מרעה.
המושבה בת-שלמה.
כביש .70
המוביל הארצי.
הסדרת נחל דליה ,זיהום מים.
ערוצי נחלים עטורים בצומח גדות מגוון ,בתוך עמק נחל מעובד כרמים ומטעים )ללא חממות(.
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 .7נחל תות
יחידה צרה לאורכו של נחל תות ,בצמוד לכביש  ,70הערוץ מלווה הקטעים ארוכים של צומח גדות מגוון .המדרונות המשתפלים אל הנחל מצמיחים בעיקר בתה,
שטחי הבתה פורחים בשלל צבעים בעונות החורף והאביב.
אורך גבולות היחידה 19.3 :ק"מ
 5.9קמ"ר
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
מינים נדירים:
שטחים מוגנים:
בינוי:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

נחל דליה ,גבעות מנשה ,שלוחות דליה ,רמת מנשה ,דרום הכרמל.
 238 - 60מ' מעפ"י
נחל תות ,נחל גפן ,נחל אלקנה ,נחל דליה.
קירטון מתקופת הסנון ,גיר וקירטון מתקופת האיאוקן ,אלוביום.
צומח גדות ,צומח מים ,יער ערבות ,בתת סירה ואזוב ,בתה עשבונית ,גריגת קידה ,יער נטע אדם ,מטעים ,כרמים.
דונגית א"י ,תורמוס ההרים ,עיריוני צהוב.
שמורת נחל תות ,תמ"א .22
מושב בת-שלמה ,אתר חגית ,מתקן אליקים.
אתר חגית  -תחנת כח.
כביש .70
אתר חגית ,עבודות בכביש  ,70לולים מדרום לאתר חגית ,פרוזדור החשמל.
ערוץ נחל עטור בצומח גדות מגוון ,עמק הנחל והמדרונות הגולשים אליו מצמיח בתות עשבוניות ,עשירות בגיאופיטים ,בין שטחי
הבתה מקבצי אלון תבור ,לבנה ,אלה א”י ,עוזרר ועצי בוסתן.
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 .8גבעות מנשה
גבעות מעוגלות תחומות בערוצים ,יובליהם של הערוצים תות ,מנשה ודליה .הגבעות נבדלות בכיסוי הצמחי שלהן ,יש המצמיחות בתה עם כתמי גריגה של קידה
ואשחר א"י ,יש מדרונות בהם פרטים בודדים של אלון תבור ,לבנה ואלה א"י ,בקטעים אחרים שולט חורש של אלון מצוי ואשחר א"י ,ויש גבעות בהן יער נטע-אדם.
המדרונות מתאפיינים במחשופי סלע בעלי שיכוב בולט.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
שטחים מוגנים:
דמות הנוף הרצויה:

 12.8ק"מ.

אורך גבולות היחידה:
 3.2קמ"ר
נחל דליה ,נחל תות ,שלוחות דליה.
 162 - 80מ' מעפ"י.
נחל דליה ,נחל מנשה ,נחל תות.
קירטון ,קירטון עם צור וגיר מתקופת האיאוקן.
משטחי סלע ,בתת סירה ואזוב ,בתת עשבוניים ,גריגת אשחר א"י ,גריגת קידה ,חורש ,יער נטע -אדם.
תמ"א .22
שטחים פתוחים בהם פסיפס של יער ,חורש ,בתות מגוונות ומחשופי סלע .שימושים :מרעה וטיילות.

 .9שלוחות דליה.
שלוחות מקבילות ,מאורכות ומתונות בין נחל תות לנחל תנינים ,בקצות השלוחות מעל מזלגות הנחלים מתרוממות כיפות .השלוחות מעובדות בחלקן או מכוסות
בבתה ,הכיפות וחלק מהמדרונות מצמיחים כתמי גריגה של קידה שעירה ואשחר א"י .הערוצים מתונים ,מלווים בצומח גדות מגוון ובכתמים של אחו לח בסמוך
למעיינות .חלק מהנחלים מושכים מים כל השנה.
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שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:
תשתיות:
דמות הנוף הרצויה:

אורך גבולות היחידה 26.8 :ק"מ
 14.6קמ"ר
רמת מנשה ,אגן תנינים עליון ,נחל תנינים ,מנרה ,נחל דליה ,גבעות מנשה ,נחל תות.
 237 - 110מ' מעפ"י.
נחל תות ,נחל בודד ,נחל מועד ,נחל מנשה ,נחל מאגר ,נחל שלף ,נחל דליה ,נחל תנינים.
קירטון ,קירטון עם עדשות צור ,קירטון עם דרגשי גיר מתצורת צרעה מתקופת האיאוקן.
בתה עשבונית ,שדות בעל/בתת קורטם ושומר ,בתת סירה ואזוב ,גריגת קידה ,גריגת אשחר ,אחו לח ,צומח גדות,
יער נטע-אדם.
שמורת נחל דליה ויובליו ,תמ"א .22
שדות בעל שאינם מעובדים ברציפות ,מרעה ,מטעים.
קבוץ רמות מנשה.
המוביל הארצי.
ערוצי נחלים מודגשים ברצועות של צומח גדות .בשלוחות שטחי פלחה ,מרעה ונוף פתוח לטיילות ותצפיות .בשלוחות שמדרום
לנחל שלף כתמי יער פארק של אלון תבור.

 .10רמת מנשה
האיזור הרמתי משני צידי פרשת המים ,עיקרו ישובים כפריים ,שטחי פלחה ומטעים.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
ראשי אגני ניקוז:

אורך גבולות היחידה 41.2 :ק"מ.
 15קמ"ר
נחל תות ,שלוחות דליה ,אגן תנינים עליון ,פסגות מנשה ,אשדות משמר העמק ,נחל השופט ,יוקנעם.
מרחק בין שתי נקודות הרום 5.5 :ק"מ.
 274 - 170מ' מעפ"י.
נחל תות ,נחל בודד ,נחל מועד ,נחל מנשה ,נחל שלף ,נחל דליה ,נחל השופט ,נחל גחר ,נחל משמר.
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מסלע:
חקלאות:
ישובים:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:
דמות הנוף הרצויה:

קירטון וקירטון מצורר משוכב היטב עם אופקים של תרכיזי צור ודרגשי גיר ,ברובו מתצורת צרעה מתקופת האיאוקן.
שדה ,מטע ,זיתים ,פרדס ,גידולי שדה.
המושבים אליקים ועין העמק ,והקיבוצים דליה ,רמת השופט ועין השופט.
זהר דליה
כביש .672
ישובים כפריים ,שטחי מטעים ,פלחה ונקודות תצפית.

 .11יוקנעם
שלוחה מאורכת בעלת מדרונות תלולים ,מיוערים באורנים ,היורדים אל נחל יוקנעם .המדרונות המשתפלים אל נחל קרת מתונים יותר ומכוסים בבתה .גב
השלוחה מתון  -כמעט מישורי ,רוב השטח מבונה.
אורך גבולות היחידה 13 :ק"מ
 4.5ק"מ
שטח היחידה:
רמת מנשה ,נחל השופט ,עמק יזרעאל ,כרמל ,נחל תות.
יחידות סמוכות:
 261 - 70מ' מעפ"י  .מרחק בין שתי נקודות הרום 4.6 :ק"מ.
רום:
נחל יוקנעם ,נחל קרת ,נחל סנין.
אגני ניקוז:
קירטונים וקירטונים חוואריים ברובם מחבורת הר הצופים  -מתקופת הסנון.
מסלע:
בתות עשבוניות ,בתת סירה קוצנית ,צומח גדות נחלים ,יער נטע-אדם.
בתי-גידול:
אולמוס שעיר ,גביעונית הלבנון.
מינים נדירים:
תל יוקנעם ,עין קרת ,עין חופז.
אתרים בעלי עניין:
יוקנעם.
ישובים:
ניצפות )מצירי תנועה ,מסלולי טיול ,אתרים( :כביש  ,70כביש  ,672כביש  , 66כרמל.
ישוב עירוני.
דמות הנוף הרצויה:
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 .12נחל השופט
המדרונות הצפון-מזרחיים של רמות מנשה ,חרוצים על-ידי נחלים קצרים ,עמוקים ותלולי-גדות  -יובליו של נחל השופט ביניהם שלוחות קירטונית המצמיחות
בתות או נטועות אורנים .חלק מהערוצים מושכים מים כל השנה ובחלקם יש נביעות.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
אגן ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
מינים נדירים:
ישובים:
אתרים בעלי עניין:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

 24.9ק"מ

אורך גבולות היחידה:
 10.5קמ"ר
רמת מנשה ,יוקנעם ,עמק יזרעאל.
נחל השופט ,נחל השנים.
קירטון ,קירטון עם אופקי גיר וקירטון עם עדשות צור ברובם מתצורת חורשה מתקופת האיאוקן.
גדות נחלים ,בתת סירה ,בתת עשבוניים ,יער נטע-אדם ,שרידי בוסתנים ,מטעים ,שדות.
אולמוס שעיר ,גביעונית הלבנון.
קיבוץ הזורע ,חוות עמק השלום.
מפל נחל השופט ,טחנות  ,בריכת הצבים ,עין חשרת ,אולמוסים בנחל השנים ,מעיינות למרגלות רמת השופט.
שמורת נחל השופט ,תמ"א 22
שדה ,מטע ,מרעה
מתקן טיפול בשפכים
שפכי רמת השופט.
ערוצים ועמקי נחל ישמרו כטבעם ,כך גם עיקר המדרונות .בשלוחות גידולי פלחה ,מטעים ,מרעה וכתמי יער לפעילות פנאי.

59

 .13אגן נחל תנינים עליון.
יחידה שצירה המרכזי הוא ערוץ נחל התנינים יובליו יוצרים מערכת דומיית מניפה ,ביניהם שלוחות צרות בעלות גב מישורי ומדרונות תלולים יחסית .בערוצים
צומח גדות נחלים מגוון .גב השלוחות מעובד בחלקו אך לא ברציפות .רוב השטח מצוי במשטר רעיה.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
מינים נדירים:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
בינוי:
דמות הנוף הרצויה:
בתה,

אורך גבולות היחידה 15.3 :ק"מ
 9.8קמ"ר
רמת מנשה ,פסגות מנשה ,רמת גלעד ,נחל תנינים ,שלוחות דליה.
 275 - 100מ' מעפ”י .
נחל רז ,נחל תנינים ,נחל ספלול ,נחל חלמית.
קירטון ,קירטון עם עדשות צור ,קירטון עם דרגשי גיר מתצורת צרעה מתקופת האיאוקן .בקטע המזרחי של היחידה נחשף
קירטון -חווארי מתצורת מנוחה מתקופת הסינון.
צומח מים ,בתת סירה ,בתה עשבונית ,גריסת קידה ,ריכוז אולמוסים ,גריגת אשחר ,שרידי בוסתנים ,יער נטע-אדם.
אולמוס שעיר ,גביעונית הלבנון.
תמ"א .22
שדות בעל שאינם מעובדים ברציפות ,מרעה.
מתקן גלעד .
נוף פתוח ,ערוצים דומיננטיים עם צומח גדות מגוון וכתמי בוסתן ,מעיינות עם אחו לח סביבם .במדרונות ובשלוחות כיסוי
גריגה וכתמי יער פארק של אלון תבור ,לבנה ,עוזרר ,אשחר ואלה א"י .שימושים :פלחה ,מרעה וטיילות.
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 .14פסגות מנשה.
הגוש הגבוה ,ההררי ביותר של רמות מנשה  ,כולו חרוץ בערוצים עמוקים ,תלולים ומפותלים .השטח מכוסה עשבוניים וכתמי בתה נמוכה ודלילה .התבליט המחורץ
יוצר פינות נוף חבויות ובו זמנית חושף נקודות מהן תצפית מרהיבה למרחקים.
אורך גבולות היחידה 15.1 :ק"מ
 10.5קמ"ר
שטח היחידה:
רמת מנשה ,אגן תנינים עילי ,רמת גלעד ,אגן עדה-ברקן ,מעוויה-קרע ,נחל הקיני ,אשדות משמר העמק.
יחידות סמוכות:
מרחק בין שתי נקודות הרום 2.8 :ק"מ.
 402 - 200מ' מעפ"י.
רום:
נחל חלמית ,נחל ספלול ,נחל תנינים.
אגני ניקוז:
קירטון וקירטון-חווארי מתצורות צרעה ומנוחה מתקופות האיאוקן והסנון.
מסלע:
צומח גדות ,בתה עשבונית ,בתת סירה ואזוב ,גריגת קידה ,יער נטע-אדם.
בתי-גידול:
מגוון ,רצף של שטחים פתוחים ,תאי שטח "חבויים" בלתי מופרים .תצפיות מרהיבות.
נוף:
שמושי השטחים הפתוחים :שטח אש
שטח שישמר כטבעו.
דמות הנוף הרצויה:

 .15רמת גלעד
יחידה מאורכת שכיוונה ממזרח מערבה ,אופייה רמתי ברובו ,משתפלת במתינות דרומה אל נחל סבכי ,מדרונותיה הצפוניים אל נחל תנינים וחלמית תלולים יותר.
ממרכז השטח כלפי מערב מתחתר נחל נילי .היחידה מתאפיינת בכתמי יער פארק של אלון תבור ,חלקים אחרים מכוסים בתה ,קטעים נרחבים מנוצלים לחקלאות
)פלחה ,מטעים( ,ויער נטע-אדם.
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שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
מסלע:
אגני ניקוז:
בתי-גידול:
נוף:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:
דמות הנוף הרצויה:

אורך גבולות היחידה 20.9 :ק"מ
 9.5קמ"ר
פסגות מנשה ,אגן תנינים עילי ,נחל תנינים ,אלונה ,אגן עדה-ברקן.
 260 - 120מ' מעפ"י
קירטון ,קירטון עם עדשות צור ,קירטון עם דרגשי גיר מתצורת צרעה מתקופת האיאוקן.
נחל תנינים ,נחל חלמית ,נחל נילי ,נחל סבכי.
יער פארק של אלון תבור ,צומח גדות ,בתת סירה ,בתה עשבונית ,גריגת קידה ,יער נטע-אדם ,בוסתנים ,מטעים ,שדות ,זיתים.
רצף שטחים פתוחים.
תמ"א 22
מטעים ,שדות ,מרעה.
אבן יצחק )גלעד(
בשטחים הרמתיים בתה עם מקבצי אלון תבור ,חרוב ,לבנה ,אלה א"י ועוזרר ,כתמי בוסתן ,שטחי מרעה ,מטעים ופלחה.
בערוץ נחל נילי צומח גדות מגוון ,מעיינות ,אחו לח ובוסתנים .מתאים לטיילות.

 .16אגן נחל עדה  -ברקן.
שלוחות נמוכות ,מתונות מאד מכוסות בתה .הערוצים רדודים ולאורכם צומח הגדות כולל בעיקר שיח אברהם מצוי ופטל קדוש .בחלקה המערבי של היחידה,
מערבה למזלג נחלי עדה וסבכי מלווה הערוץ בפרטים מרשימים של אלון תבור ,אלה אטלנטית ולבנה רפואי.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:

אורך גבולות היחידה 19.6 :ק"מ
 12.4קמ"ר
פסגות מנשה ,רמת גלעד ,אלונה ,שדות ברקן ,מעוויה  -קרע.
 262 - 100מ' מעפ"י .מרחק בין שתי נקודות הרום 5.7 :ק"מ.
נחל סבכי ,נחל עדה ,נחל חוטמית ,נחל ברקן.
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מסלע:
בתי-גידול:
שטחים מוגנים:

קירטון ,קירטון עם עדשות צור ,קירטון עם דרגשי גיר מתצורת צרעה מתקופת האיאוקן.
בתת עשבוניים ,גריגת קידה ,יער פארק של אלון תבור ואלה אטלנטית ,צומח גדות.

שמורת אלות עדה ,תמ"א .22
מרעה ,זיתים ,מטעים ,שדות.
חקלאות:
שמושי השטחים הפתוחים :שטח אש ,מרעה.
בתה עשבונית עם כתמי יער פארק של אלון תבור .בנחל עדה ונחל ברקן כתמים של צומח גדות ובוסתנים.
דמות הנוף הרצויה:
השטח משמש כשטח אש ,למעט עובדה זאת הוא מתאים לפעילות מרעה ,פנאי ונופש.
 .17מעוויה  -קרע
יחידה מאורכת בין הנחלים ברקן ועירון .ברובה בעלת תבליט מתון .הכפרים על כרמי הזיתים שלהם ועל מטעיהם נותנים ליחידה את אופייה.
 32.9ק"מ.

אורך גבולות היחידה:
 28.1קמ"ר
שטח היחידה:
פסגות מנשה ,אגן עדה-ברקן ,שדות ברקן ,נחל עירון.
יחידות סמוכות:
מרחק בין שתי נקודות הרום 10.4 :ק"מ.
 370 - 50מ' מעפ"י.
רום:
נחל חלמית ,נחל ברקן ,נחל עירון ,נחל גוזלן.
אגני ניקוז:
קירטון ,קירטון עם עדשות צור ,קירטון עם דרגשי גיר מתצורת צרעה מתקופת האיאוקן במדרונות היורדים אל נחל עירון
מסלע:
נחשף קירטון-חווארי מתקופת הסנון.
תמ"א .22
שטחים מוגנים:
זיתים ,מטעים ,גדולי שדה ,מרעה.
חקלאות:
שמושי השטחים הפתוחים :שטח אש.
הכפרים עין איברהים ,מעוויה ,ערה וכפר קרע.
ישובים:
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כבישים:
דמות הנוף הרצויה:

כביש .65
ישובים כפריים ,ישובים פרבריים ,שטחי חקלאות ויערות )קיימים(.

 .18מנרה
יחידה קטנה  ,המשכו המזרחי של הר חורשן ,בעלת אופי רמתי  .כלפי צפון מדרונותיה התלולים גולשים אל נחל דליה ומצמיחים יער פארק דליל של אלון תבור.
כלפי דרום ,אל נחל התנינים ,ההשתפלות היא הדרגתית והמדרונות המתונים מכוסים בתות עשבוניות עם כתמי סירה קוצנית וקידה שעירה.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
דמות הנוף הרצויה:

 9.7ק"מ

אורך גבולות היחידה:
 4.5קמ"ר
שלוחות דליה ,נחל דליה ,חורשן ,נחל תנינים.
מרחק בין שתי נקודות הרום 2.3 :ק"מ.
 186 - 90מ' מעפ"י.
נחל דליה ,נחל תנינים.
מערבה של היחידה קירטון ,קירטון עם אופקי גיר וקירטון עם עדשות צור מתצורת חורשה מתקופת האיאוקן .מזרחה של
היחידה קירטון ,קירטון עם עדשות צור ,קירטון עם דרגשי גיר מתצורת צרעה מתקופת האיאוקן.
יער פארק של אלון תבור ,בתת סירה ואזוב ,בתה עשבונית ,גריגת קידה ,גריגת אשחר ,שרידי בוסתן ,מטעים.
תמ"א 22
כרמים ,מטעים ,מרעה.
יער פארק ,חורש ,בוסתנים ,נקודות תצפית ,מסלולי טיול ,אתר צברין -נביעות ,נקבה ופיר.
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 .19נחל תנינים
יחידה שצירה המרכזי הוא ערוץ נחל התנינים היוצר עמק נחל רחב המעובד ברובו .את היחידה תוחמים מדרונותיהן שלוחות דליה ורמת גלעד.
אורך גבולות היחידה 31 :ק"מ
 6.3קמ"ר
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
בתי-גידול:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:
תשתיות:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

רמת גלעד ,אגן תנינים עילי ,שלוחות דליה ,מנרה ,חורשן ,בקעת הנדיב ,אלונה.
 170 - 30מ' מעפ"י.
נחל תנינים ,נחל נילי.
צומח גדות ,יער פארק של אלון תבור ,בתת סירה ואזוב ,בתה עשבונית ,שדות ,כרמים ,מטעים.
תמ”א .22
כרמים ,מטעים ,גידולי שדה.
מושב עמיקם.
המוביל הארצי.
הסדרת נחל תנינים.
עמק נחל מעובד בכרמים ,מטעים ,פלחה )לא חממות( ,שמרכזו ערוץ הזרימה של נחל עטור בצומח גדות מגוון.

 .20אלונה
איזור גבעי בין נחלי תנינים וברקן ,חרוץ בערוצים המתנקזים לכל הכיוונים וביניהם כיפות קטנות .הגבעות מכוסות יער פארק של אלון תבור המתדלדל כלפי מזרח
עד כדי עצים בודדים בתוך בתה .המדרונות המתונים והערוצים מעובדים .הגוש כולו טבול באיזור החקלאי של ישובי אלונה וגבעת עדה ,בעמקי הנחלים תנינים,
נילי ,אלונה ועדה.
בגבעות שמדרום לנחל עדה מופיע פסיפס של כיפות המכוסות ביער פארק של אלון תבור ,כתמי בתה ,כרמים ,מטעים וישובים.
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שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע:
בתי-גידול:
נוף:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:
תשתיות:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

אורך גבולות היחידה 28.3 :ק"מ
 21.7קמ"ר
רמת גלעד ,נחל תנינים ,בקעת הנדיב ,שדות ברקן ,אגן עדה-ברקן.
 5.5ק"מ.

מרחק בין שתי נקודות הרום:
 177 - 50מ' מעפ"י.
נחל נילי ,נחל תנינים ,נחל אלונה ,נחל עדה ,נחל ברקן.
ברובו קירטון ,קירטון עם אופקי גיר וקירטון עם עדשות צור רובם מתצורת חורשה מתקופת האיאוקן.
יער פארק של אלון תבור ,חורש ,גריגת קידה ,בתת סירה ואזוב ,בתה עשבונית ,משטחי סלע ,כרמים ,מטעים.
מגוון ,הרמוני ,רצוף.
שמורת אלוני יצחק ,תמ"א 22
כרמים ,מטעים ,גידולי שדה ,מרעה.
המושבים גבעת נילי ואביאל ,הקיבוצים רגבים וכפר גליקסון ,המושבה גבעת עדה ,מוסד חינוכי אלוני יצחק.
שחם
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המוביל הארצי
שחם ,מצבורי אשפה ליד גבעת נילי וליד גבעת עדה.
פסיפס של יער פארק מגוון של אלון תבור ,חורש אלון מצוי ואלון תבור ,בעמקים הפנימיים בין הגבעות שטחי חקלאות בעיקר
כרמים ומטעים .הרחבת הישובים הכפריים רק בשולי הבינוי הקיים.

 .21בקעת הנדיב
בקעת סחף רחבה ,חרוצה בערוצי נחלים ובתעלות המובילות למפעל נחלי מנשה.
רוב שטחה נטוע כרמים ומטעים.
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שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
אגני ניקוז:

אורך גבולות היחידה 33.5 :ק"מ
 23.2קמ"ר
אלונה ,נחל תנינים ,חורשן ,רמת הנדיב  ,בנימינה ,חולות קיסריה ,פרדס חנה ,שדות ברקן.

מסלע  /קרקע:
בתי-גידול:
נוף:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:

נחל תנינים ,נחל עדה ,נחל ברקן ,נחל משמרות.
אלוביום.
אחו לח ,צומח גדות ,כרמים ,מטעים.
נוף חקלאי
שמורת אחו בנימינה
כרמים ,מטעים ,גדולי שדה ,חממות.
חלקו המערבי של מושב אביאל.
איזור התעשיה של בנימינה ,תעלות של מפעלי מנשה
כביש  , 653כביש  ,652מסילת רכבת.

תשתיות:

קווי חשמל מתח-על )( KV 400

דמות הנוף הרצויה:

פסיפס של כרמים ומטעים ,בתוכו מתחתרים ערוצי הנחלים תנינים ,עדה וברקן עם צומח גדות לאורכם.

 .22שדות ברקן
בקעה של שדות ,זרוע דרום-מזרחית של בקעת הנדיב לאורכו של נחל ברקן .בחלקה המזרחי של היחידה מתרומם גוש גבעי הנמשך מכפר קרע ועד מרכז היחידה.
הגבעות מעובדות ברוב שטחן.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:

 7.3קמ"ר אורך גבולות היחידה 17.4 :ק"מ
בקעת הנדיב ,אלונה ,אגן עדה-ברקן ,מעוויה-קרע ,פרדס חנה.
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רום:
אגני ניקוז:
בתי גידול:
חקלאות:
תשתיות:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

 134 - 50מ' מעפ"י
נחל ברקן
אחו לח ,צומח גדות ,אלוני תבור בודדים ,בתת סירה ואזוב ,בתה עשבונית ,כרמים ,מטעים ,שדה.
גידולי שדה ,שדה ,מטעים ,זיתים ,מרעה.
המוביל הארצי
מצבורי אשפה ממערב לכפר קרע.
שטחי שדות ומטעים ,בשוליים הצפוניים בצמוד לנחל ברקן -אחו לח .כתמי יער פארק של אלון תבור.

 .23בנימינה
רכס כורכר נמוך המכוסה בשכבת חמרה ,משתרע בין בקעת הנדיב ,חוטם הכרמל וחולות קיסריה .חלקה הצפוני של היחידה מבונה וחלקה הדרומי נטוע פרדסים.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע  /קרקע:
בתי-גידול:
חקלאות:
ישובים:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:

 12.1ק"מ

אורך גבולות היחידה:
 7.4קמ"ר
בקעת הנדיב ,כברה ,חולות קיסריה.
 39 - 20מ' מעפ"י
נחל עדה ,נחל תנינים.
כורכר מכוסה חמרה
חמרה ,כורכר ,צומח גדות ,פרדסים.
פרדסים ,מטעים ,כרמים ,גדולי שדה.
המושבה בנימינה ,מושב בית-חנניה.
איזור תעשיה מערבי בבנימינה ,איזור תעשיה ליד הרכבת.
כביש  ,4כביש  ,652כביש  ,653מסילת רכבת.
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מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

מחצבת בנימינה.
ישוב פרברי ,בשוליו כתמי פרדס ושמורות קטנות של צומח חמרה.

 .24פרדס-חנה )גבעות החמרה(:
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע  /קרקע:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:
דמות הנוף הרצויה:

אורך גבולות היחידה 29 :ק"מ
 27.5קמ"ר
בקעת הנדיב ,חולות קיסריה ,נחל חדרה ,צפון השרון ,שדות ברקן.
 65 - 30מ' מעפ"י
נחל משמרות ,נחל עירון ,נחל חדרה.
חמרה ,כורכר.
שמורת עין ארובות ,שמורת חרבת צ'רקס.
פרדסים ,מטעים ,גדולי שדה.
מועצה מקומית פרדס-חנה כרכור ,הקיבוצים משמרות וגן שמואל ,המושב כפר פינס.
איזור תעשיה מערבי בבנימינה ,איזור תעשיה ליד הרכבת.
כביש  ,65כביש  ,652מסילת רכבת.
ישוב עירוני עם כתמי פרדס ושמורות קטנות של צומח חמרה.
בחלק הצפוני הניצפה מבקעת הנדיב הבינוי בעל אופי פרברי ,לא גבוה.
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 .25חוף )דור  -קיסריה(
רצועה צרה של חוף חולי שבעורפו ,בין דור לנחל התנינים ,בריכות דגים ושרידי ביצת הדיפלה .המשכה של היחידה ,בין נחל תנינים לבין תחנת הכח ,הוא חזית
החולות של קיסריה .שרידי רכס הכורכר המערבי מבצבצים בקטעים אחדים בחוף ,לעיתים במופע של גבעה כמו גבעת מיכל ,תל תנינים ,קיסריה .בים הם יוצרים
איים קטנים.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע  /קרקע:
בתי-גידול:
אתרים בעלי עניין:
שטחים מוגנים:
ישובים:
דמות הנוף הרצויה:

אורך גבולות היחידה 34.7 :ק"מ
 2.7קמ"ר
בריכות מעגן-מיכאל ,מורד נחל תנינים ,חולות קיסריה ,נחל חדרה.
 10 - 0מ' מעפ"י
נחל דליה ,נחל תנינים ,נחל חדרה.
חול ,כורכר.
איים ,טבלאות גידוד ,מפרצים חוליים ,רצועת החול החשוף ,חוף חולי ,מצוק כורכר ,מחשופי כורכר.
חוף דור ,גבעת מיכל ,תל תנינים ,עתיקות קיסריה ,נמל קיסריה.
שמורת איי חוף דור ,חוף מעגן-מיכאל ,שמורת ים מעגן-מיכאל ,גן לאומי תל תנינים ,גן לאומי קיסריה.
קיבוץ שדות-ים ,כפר הדייגים של ג'סר א-זרקא ,כפר נופש דור.
שטח שישמר כטבעו ,אתרים ארכיאולוגיים ,חופי רחצה )קיימים(.

 .26בריכות מעגן-מיכאל
איזור המרזבה שבין רכס הכורכר המזרחי לחוף .במרכז היחידה נופי המים של ביצת הדיפלה ונחל דליה בהם מוצאים מקלט מיני חי וצומח רבים ונדירים .רוב
שטחה של המרזבה משובץ בבריכות הדגים של מעיין-צבי ומעגן-מיכאל ,הבריכות וצומח הגדות המקיף אותן מושכים אליהם מגוון של עופות מים וצפורי סבכים.
אורך גבולות היחידה 18.5 :ק"מ
 5קמ"ר
שטח היחידה:
רכס הכורכר המזרחי ,חוף ,מורד נחל תנינים ,חולות קיסריה.
יחידות סמוכות:
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אגני ניקוז:
בתי-גידול:
מינים נדירים:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

נחל דליה ,נחל תנינים.
ביצת הדיפלה ,אחו לח ,צומח גדות ,מלחה ,בריכות דגים ,צומח חולות.
סם-הכלב המזרחי ,מכבד הביצות ,צפצפת הפרת.
שמורת שפך נחל דליה.
בריכות דגים ,גדולי שדה ,זיתים ,חממות.
מושב דור.
איזור תעשיה מערבי בבנימינה ,איזור תעשיה ליד הרכבת.
שפכי פרדיס וזכרון יעקב.
בריכות דגים ונופי מים לשימור.

 .27רכס הכורכר המזרחי
רכס הכורכר המזרחי בין נחל אורן בצפון לנחל תנינים בדרום .רכס צר ,רצוף וא-סימטרי ,מדרונותיו המזרחיים תלולים יותר מהמערביים .הרכס חצוי לכל אורכו
על-ידי הכביש המהיר ובקטעים שונים לאורכו מצויות מחצבות מתקופות שונות )החל מהתקופה הפרסית ועד ימינו(.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
מסלע  /קרקע:
בתי-גידול:
מינים נדירים:
שטחים מוגנים:

אורך גבולות היחידה 21 :ק"מ
 2.8קמ"ר
מישור חוף הכרמל ,כברה ,בריכות מעגן-מיכאל ,מורד נחל התנינים ,חולות קיסריה.
 37 - 5מ' מעפ"י
נחל דליה ,נחל תנינים ,נחל עדה.
כורכר.
רכס כורכר ,בתת קורנית ,בתת סירה ,כיסי קרקע ,יער פארק של חרוב ,מצוקי כורכר ,שלוליות ,מלחה ,אחו לח.
נרקיס אפיל ,כרכום גיירדו ,פשתת החוף.
שמורת נחל תנינים.
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ישובים:
כבישים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

קיבוץ מעגן מיכאל ,מועצה מקומית ג'סר א-זרקא ,תחנת המדגה.
כביש 2
מחפורות כורכר ,מצבורי אשפה במחפורת דור ובצפון ג'סר.
שימור קטעים בלתי פגועים ברכס הכורכר ,כולל ריכוזי מינים נדירים ,ניצול מחפורות הכורכר ,שיקומן וניצולן לפעילות פנאי.
הרחבת הבינוי בישובים רק בצמוד לבינוי הקיים.

 .28מישור חוף הכרמל
רצועה מישורית המשתרעת למרגלות המדרונות המערביים התלולים של הכרמל מערבה עד לרכס הכורכר המזרחי .השטח כולו מעובד.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
חקלאות:
ישובים:
תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

 13.7ק"מ

אורך גבולות היחידה:
 8.4קמ"ר
רכס הכורכר המזרחי ,כברה ,מצוקי החוטם.
מטעי בננות ,פרדסים ,מטעי אבוקדו ,כרמים ,פלחה ,חממות ,זיתים ,בריכות דגים.
חלקה המערבי של פרדיס ,משטרת זכרון.
מוסך מעיין צבי ,תחנות דלק.
כביש  ,4כביש  ,70מסילת רכבת.
הסדרת נחל דליה ,שפכי פרדיס וזכרון יעקב
חקלאות )ללא חממות(.

 . 29כבארה
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שטח מישורי ,עתיר-מעיינות ,הנפרש בין מרגלות רמת הנדיב לבין רכס הכורכר המזרחי .בחלקו הדרומי מתחתרים נחלי עדה ותנינים מדרום לצפון השטחים שבין
הנחלים מעובדים ברובם .מצפון לברך נחל התנינים נוצר פסיפס של אחו לח ,בריכות ,מלחה ,שלוליות עונתיות סבך קנים ,ושדות מעובדים.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
רום:
אגני ניקוז:
בתי-גידול:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
כבישים:
דמות הנוף הרצויה:

אורך גבולות היחידה 16.9 :ק"מ
 6.2קמ"ר
רכס הכורכר המזרחי ,מישור חוף הכרמל ,מצוקי החוטם בנימינה ,חולות קיסריה.
 10 - 4מ' מעפ"י
נחל תנינים ,נחל עדה ,נחל מלח.
אחו לח ,צומח מים ,צומח גדות ,מלחה ,שדות
שמורת התמסח.
מטעי בננות ,גידולי שדה ,מרעה.
כביש  ,4כביש  ,2מסילת רכבת.
נופי מים ,אחו לח ,גדות ומלחות.

 .30מורד נחל תנינים
נחל תנינים ,בין רכס הכורכר המזרחי לבין השפך ,הוא ציר של נופי מים ומלחה ,מגוון ועשיר במיני חי וצומח.
אורך גבולות היחידה 5.1 :ק"מ
 0.4קמ"ר
שטח היחידה:
רכס הכורכר המזרחי ,חולות קיסריה ,החוף ,בריכות מעגן מיכאל.
יחידות סמוכות:
כורכר ,חול ,אלוביום.
מסלע:
בתי-גידול:

יער גדות ,צומח מים ,אחו לח ,מלחה ,חוף חולי ,מצוקי כורכר.
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שטחים מוגנים:
כבישים:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

שמורת נחל תנינים.
כביש .2
שפכי מעגן מיכאל
נופי מים ,מלחה ,גדה וארכיאולוגיה.

 .31חולות קיסריה
מובלעת חולות רחבה הנמשכת מחוף הים עד גבול פרדס חנה ובנימינה ,מצפון לנחל חדרה ,כוללת חוליות של עורף החוף ,חוליות בלתי מיוצבות ,חול מיוצב למחצה,
חול מיוצב ומחשופי כורכר .במערב השטח מצויים אתר העתיקות של קיסריה ואמות המים .בחלקה הדרום-מערבי ממוקמת תחנת הכח מאור-דוד וממנה מסתעפים
פרוזדורים של קווי חשמל .בחלקה המזרחי מצויים אגני ההחדרה של מפעל נחלי מנשה וכן איזור תעשיה גדול .שכונותיה של קיסריה ואור עקיבא מכסות חלקים
נרחבים משטחי החולות.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
אגני ניקוז:
מסלע  /קרקע:
בתי-גידול:
נוף:
שטחים מוגנים:
חקלאות:
ישובים:

אורך גבולות היחידה 31.4 :ק"מ
 31.8קמ"ר
רכס הכורכר המזרחי ,כברה ,בנימינה ,פרדס חנה ,נחל חדרה ,החוף ,מורד נחל תנינים.
נחל חדרה ,נחל עדה ,נחל מלח ,נחל תנינים.
כורכר ,חול.
חוליות עורפיות ,חברת רותם המדבר ,חברת לענה חד-זרעית ,חול מיוצב למחצה ,חול מיוצב ,יער פארק חופי של חרוב ,מחשופי
כורכר ,מלחה ,צומח גדות ,שלוליות.
מגוון ,נדיר ,נדיר בעיקר כרצף של חולות לאורכו של גרדיאנט אקולוגי מקו החוף ועד גבעות החמרה.
שמורת חרובי קיסריה ,שמורת שקע פלי”ם ,שמורת שקע קיסרי ,גן לאומי קיסריה ,גן לאומי חולות קיסריה.
מטעים
מועצה מקומית אור עקיבא ,קיסריה ,קבוץ שדות-ים.
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תעשיה/מתקנים הנדסיים:

איזור תעשיה קיסריה ,איזור תעשיה אור עקיבא ,תחנת כח מ"ד ,תחמ"ש קיסריה ,שטחי התארגנות של חב' החשמל ,מפעלי
מנשה.

כבישים:
תשתיות:
מפגעים:

כביש  ,2כביש  ,4כביש  ,65כביש  ,651כביש  ,652מסילת רכבת.
פרוזדור החשמל.
אתר פסולת באור עקיבא ,בחולות מצפון למטווח ובחורבת מלח ,מטווח ,פליטת מזהמים מתחנת הכח ,שפכי אור עקיבא ,כריית
חולות.
נוף פתוח ,חולות במיגוון בתי-גידול בכל השטחים שטרם כוסו בבטון ,מלט או אספלט.
אין לאפשר כרייה של חול .הרחבת הבינוי אפשרית בתחום הבינוי הקיים.

דמות הנוף הרצויה:

 .32נחל חדרה
יחידה של בתי גידול לחים ,עונתיים או קבועים ,לאורכו של נחל חדרה ממערב למזלג נחלי חדרה ועירון .חלק מהשטח נטוע אקליפטוסים בחלקים אחרים יש
בריכות דגים ,מטעים ושדות .מערבה של היחידה הוא איזור חולי הנמשך עד השפך ,הגדה הצפונית של מורד הנחל היא בתחומה של תחנת הכח ,בשם שיקום השטח
עוצב התבליט מחדש וגונן.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
גבולות:

אורך גבולות היחידה:
 9.4קמ"ר
חולות קיסריה ,פרדס חנה ,חדרה ,חוף.
התפר בין האדמות הכבדות לבין שטחי החמרה באיזור פרדס-חנה ובית-אליעזר ,מזלג נחלי חדרה ועירון ,נחל חדרה ,צומת
נחל חדרה ,התפר בין האדמות הכבדות לבין החולות שמדרום למפעל נחלי מנשה.
נחל חדרה

מסלע  /קרקע:
בתי-גידול:

אלוביום ,ביצה ,חול לח.
צומח גדות ,אחו לח ,חוליות ,חולות מיוצבים למחצה ,חולות מיוצבים ,חוף חולי ,יער אקליפטוסים.

אגני ניקוז:

 21.5ק"מ
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תעשיה/מתקנים הנדסיים:
כבישים:
תשתיות:
מפגעים:
דמות הנוף הרצויה:

תחנת הכח מ"ד.
כביש  ,2כביש  ,4כביש  ,65מסילת רכבת.
פרוזדור חשמל
זיהום נחל חדרה ,פליטת מזהמים מתחנת הכח.
נחל זורם ,מים נקיים בתוך רצועה רחבה של שטח פתוח עם צמחית גדות ועולם חי מגוון ,בהתאם לאופיו המקורי של הנחל ובתי
הגידול הסמוכים.

 .33חדרה
יחידה מבונה ברובה ,כוללת רכס כורכר מכוסה בחמרה עליו בנויה העיר חדרה ,איזור חולי עליו משתרעים איזור התעשיה והשכונות המערביות של העיר .ובמערב
רכס כורכר מכוסה בחול ועליו בנויה גבעת אולגה.
שטח היחידה:
אגני ניקוז:
מסלע  /קרקע:
דמות הנוף הרצויה:

אורך גבולות היחידה:

 22.9ק"מ

 11.4קמ"ר
נחל חדרה
כורכר ,כורכר מכוסה חמרה ,כורכר מכוסה חול ,חול.
ישוב עירוני.

 .34חולות חדרה
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יחידה קטנה של חוף ,חול וכורכר ובצפונה ערוצו של נחל חדרה .קטע של רכס הכורכר המרכזי המכוסה בחול .חלקו הדרומי משתפל במתינות ומצמיח יער פארק של
חרוב מצוי ואלת מסטיק מלווים באטד החוף ,רותם המדבר ובכתמי עשבוניים .בחלקו הצפוני שרידי מבנים של חפציבה ,יער אקליפטוס ושדות של חד-שנתיים.
קצהו הצפוני של הרכס גולש בתלילות אל ערוצו של נחל חדרה.
שטח היחידה:
יחידות סמוכות:
מסלע  /קרקע:
טיפוסי צומח ותכסית:
דמות הנוף הרצויה:

 10.3ק"מ

אורך גבולות היחידה:
 3.4קמ"ר
נחל חדרה ,חדרה ,חוף.
חול ,כורכר ,כורכר מכוסה חול.
יער פארק של אלון תבור ,יער פארק של חרוב ,גריגת קידה ,חברת רותם ,בתה עשבונית ,חוף חולי ,צומח חולות.
יער פארק של חרוב ואלת מסטיק ,צומח חולות וחוף ים .באיזור חפציבה שטח לפעילות פנאי.

תכניות באזור:
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שם יישוב

שם פרוייקט

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

אביאל

משבצות חקלאיות

משח/ 1 /א

5,368

הרחבה

מ277 /

89.2

80

תכנית מתאר

ג556 /

2,606

-

בתוקף

אור עקיבא צפון

ש/במ 506 /א

751.75

1186

הוחלט להפקיד את
התכנית

1994

כניסה דרומית
מזרחית

ש510 /

מאושרת

1992

אזור תעשיה צפוני

ש490 /

אור עקיבא

שכונת בנה ביתך
דרום

בית חנניה

מספר יחידות

הערות

מצב סטטוטורי

מתאריך

בתוקף

1985

הוחלט להפקיד

1997
1972

תרשים סביבה בלבד
שינוי מאזור תעשייה,
לאזור מסחר ,שירותים
ומבני ציבור

+
רק תרשים סביבה

ש 491 /א )במ(

95.5

ת .מפורטת

משח5 /

3,706

תוספת מגרשי
מגורים

חכ 19/ד

גן אירועים

חג320 /

 73נחלות

+
+

תרשים סביבה בלבד
152

(+) / +
)(-

+
)(+
+

מאושרת

1994

)(+

בתוקף

1985

+

 37בנים ממשיכים

 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

מאושרת

1993

+
+

) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו,

78

שם יישוב

שם פרוייקט

בנימינה

תכנית אב )איציק
פרוינד(

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

מספר יחידות

15,600

כ3,800 -

מצב סטטוטורי

מתאריך

הערות

(+) / +
)(-

אושרה במועצה המקומית
בלבד

+

תכנית מתאר

ש 23 /א

16,007

3,250

בתוקף

1974

)(+

אזור תעשיה

ש49 /

כ672 -

-

בתוקף

1972

+

698.08

-

אזור תעשיה
ומלאכה ,שינוי ל-
ש /49ש,/164ש51
,/ש/399

התכנית אינה בתוקף
)בהליכים(

אווז הכסף

ש604 /

פארק תעשיה
בנימינה מערב,
תחום א'

ש644 /

פארק תעשיה
בנימינה מערב,
תחום ב'

ש645 /

205.24

ש /במ505 /

438

שכונת
האקליפטוס
מחצבת בנימינה
 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

תרשים סביבה בלבד.

)(+

ש 69 /א

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

מזהם סביבתי

+

נדחתה בועדה מקומית
ומחוזית

מופיעה בתכנית האב
החדשה )איציק פרוינד(

+

-

נדחתה בועדה מקומית
ומחוזית

מופיעה בתכנית האב
החדשה )איציק פרוינד(

+

700

בהכנה

-

+
מופיעה גם בתכנית האב

) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו,
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+

שם יישוב
ברקאי
גבע כרמל

שם פרוייקט

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

מספר יחידות

מצב סטטוטורי

-

הוגש לועדה מחוזית

מרכז תעסוקה
השלום
ת .מפורטת

משח16 /

2,767

בתוקף

 80נחלות

מתאריך

הערות
תרשים סביבה בלבד

1985

(+) / +
)(-
+
+

 18בעלי מקצוע

גבעת נילי

הרחבה

חכ 23 /ה

98.43

81

מאושרת

1997

)(+

תוספת מגרשים

חכ 23 /ו

16.1

16

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה להפקדה

1996

)(+

תכנית מפורטת

ג920 /

575.4

בתוקף

1982

)(+

)מ(144 /

 61נחלות
 13בעלי מקצוע

הרחבה ,שינוי ל-
ג920 /

מ222 /

82

תוספת מגרשים
ושינוי סיווג

מ223 /

16.1

94
 1בנים ממשיכים
 14בעלי מקצוע

 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו ,

80

בתוקף

1994

+

בתוקף

1994

)(+

שם יישוב

שם פרוייקט

גבעת עדה

תכנית מתאר
שכונת צמחונים
וטבעונים
אזור מגורים,
שינוי לתכנית
מתאר ש95 /

ש95 /

10,500

ש/ 259 /א

59.1

כ48 -

207.338

כ302 -

שינוי יעוד
מחקלאות לבנוי

ש542 /

שכונת מגורים
מזרחית

ש161 /

"בניה עצמית"
מזרח גבעת עדה

גן השומרון

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

ש/במ  418/א

ת .שינוי לתכנית
מתאר

 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

93.6

מספר יחידות

כ200 -

ש 361 /א
מ 83 /א

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

מצב סטטוטורי

מתאריך

בתוקף

1981

בתוקף

1985

)(-

מאושרת

1993

)(-

בתוקף

1993

)(+

בתוקף

1977

+

בתוקף
מאושרת

1,025.15
) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו ,

81

הערות
תרשים סביבה בלבד

(+) / +
)(-
)(+

)(-
1994

+

שם יישוב
גן שמואל
ג'סר  -א-
זרקה

שם פרוייקט

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

מספר יחידות

מצב סטטוטורי

מתאריך

משבצות חקלאיות
 +אזור מסחרי

משח26 /

7,253

-

בתוקף

1985

מאושרת

1993

תכנית מתאר
מקומית

ש356 /
(870

)ג/

אזור תיירות חוף
ג'סר-א-זרקה

ש782 /
(292

)חכ/

שינוי לתכנית
מתאר

דור

315

ת .מפורטת

משח2 /

פרוט לתכנית
מפורטת

חכ 28 /א

480

חוף דור

חכ 28 /ד

484.9

+
מהדורת אפריל  1992למתן
תוקף

-

+
+

ש /מק) 733 /שינוי
ל -ש(356 /
4,601

הערות

(+) / +
)(-

 55נחלות

מאושרת

1998

בתוקף

1985

עיקרה שינויים בהוראות
בנייה

)(+
+

 11בעלי מקצוע
 5בנים
ממשיכים

הבונים

-

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה להפקדה

1983

)(+

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה להפקדה

1996

+

ת .מתאר

)(-

אזור נופש חוף
הבונים
 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

חכ205 /

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

623.5

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה להפקדה

-

) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו ,

82

1983

)(+

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

שם יישוב

שם פרוייקט

כ32,000 -

זכרון יעקב

תכנית מיתאר

ש11 /

שיא הנוף

ש962 /

מספר יחידות

פארק היין

מצב סטטוטורי

מתאריך

הערות

בתוקף

+

בהכנה

+
תסקיר השפעה בהכנה

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה להפקדה

זיכרונה

חדרה

כפר גליקסון

(+) / +
)(-

+
+

ת .אב

-

-

לא מאושרת

ת .מתאר

חד450 /

הרחבת אזור
תעשיה

חד929 /

1,432

בית אליעזר דרום

חד/במ926 /א

891

-

תכנית אסטרטגית .אינה
סטטוטורית ,אך מהווה בסיס
לתכנון.

+

תוכננה לפני כ 20 -שנה ולא
אושרה עדיין

)(-
+

בתוקף

+

בית אליעזר

חד/במ926 /ג

458

2500

בהפקדה

+

גבעת אולגה

חד/במ944/

165

592

מאושרת

+

מכמורת אתר
תיירות

עח194 /

משבצות חקלאיות

משח13 /

 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

5,577

בתוקף

-

) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו ,

83

-

)(+

1985

+

שם יישוב

שם פרוייקט

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

כפר פינס

משבצות חקלאיות

משח14 /

2,456

כפר קרע

ת .מתאר

כרם מהר"ל

כרמלים
מעגן מיכאל

ת .מפורטת
הרחבה

חכ 4 /ג

ת .מפורטת

חכ291 /

תרשים סביבה בלבד

מעויה
מעין צבי

+
)(-

747

+

אזור תעשיה )צ.
נחשולים(

ת .מתאר

משמרות

 74נחלות 16בעלי
מקצוע

בתוקף

1985

+
)(-

חכ4 /

ת .מתאר

מענית

מספר יחידות

מצב סטטוטורי

מתאריך

הערות

(+) / +
)(-

)(-
חכ 9 /א  -משח/
19

6448

בתוקף

-

1985

+
)(-

ת .מתאר

חכ21 /

בתוקף

1975

)(+

הרחבה

חכ 21 /ג

בתוקף

1977

)(+

אזור תעשיה
משבצות חקלאיות
מגורים לבנים
ממשיכים

-

הוגש לועדה מחוזית

משח22 /

2,775

-

בתוקף

1985

מ288 /

99.7

115

מושהה עד הצגת מסמכים
נוספים

1998

84

תרשים סביבה בלבד

+
+

תרשים סביבה בלבד

+

שם יישוב
נווה ים

שם פרוייקט

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

מספר יחידות

מצב סטטוטורי

מתאריך

ת .מפורטת

מש"ח37 /

4471

-

בתוקף

1986

הערות

(+) / +
)(-
+

חכ76 /
הרחבה

נחשולים

עופר

חכ 76 /ב

174.3

הועבר לועדה מחוזית עם
המלצה להפקדה

129

1997

ת.מתאר

+
)(-

אזור קייט ונופש

חכ203 /

105

ת.ב.ע מפורטת

חכ156 /

725.8

ת .מפורטת

משח11 /

3,002

 68נחלות

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה להפקדה

1983

)(+

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה להפקדה

1981

+

 32בעלי מקצוע /בנים
ממשיכים

עין אילה

בתוקף

 90נחלות

1985

+

 18בעלי מקצוע
הרחבה – תכנית
מפורטת

חכ 22 /ב

2,453.89

95

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה להפקדה

1997

+

מחצבת מפעלי
סיד מאוחדים

חכ 78 /ב

183.5

-

בתוקף

1985

+

 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו ,

85

שם יישוב
המשך
עין איילה

שם פרוייקט
הרחבה דרומית
מחצבת מפעלי
סיד מאוחדים

עין כרמל

ת .מתאר

עין עירון

משבצות חקלאיות

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

מספר יחידות

מצב סטטוטורי

מתאריך

חכ 78 /ג

41.8

-

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה להפקדה

1992

חכ 17 /א
משח9 /

הערות

+

ת .גדולה ,לא ניתן לצלם
2,573

בתוקף

 78נחלות

1985

(+) / +
)(-

)(-
+

 5בעלי מקצוע

עמיקם

תכנית מפורטת

ג922 /

619

)מ(145 /

בתוקף

 43נחלות

1982

+

 11בעלי מקצוע

הרחבה ,שינוי ל-
ג922 /

מ142 /

123.5

הרחבה ,שינוי ל-
ג,922 /

מ231 /

140

 17נחלות
60

מאושרת

1989

+

בתוקף

1995

+

מ142 /

ערה
פרדיס

ת .מתאר

)(-

תכנית מתאר

 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

ש391 /

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

2,710

מאושרת

-

) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו ,

86

1994

+

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

מספר יחידות

מצב סטטוטורי

מתאריך

שם יישוב

שם פרוייקט

17,850

-

בתוקף

1964

פרדס חנה
כרכור

ת .מתאר פרדס
חנה

ש1 /

-

בתוקף

1973

ת .מפורטת כרכור

ש18 /

20,550

בהכנה

-

בתוקף

2,170

תכנית אב

צרופה

אזורי תעשיה
צפוניים – ת.
מפורטת

ש33 /

שכונת מגורים

ש769 /

50.1

שכונת מגורים
צמודת קרקע

ש811 /

59.54

ת .מפורטת

משח17 /

2,565

הרחבה

חכ 11 /ג

מאושרת

הרחבה

חכ 11 /ד

הועברה לועדה המחוזית
עם המלצה למתן תוקף

הערות
יש תכנית אב בהכנה

(+) / +
)(-
)(+
)(-

התכנית בהכנה עדיין לא
בתוקף
1967

+
)(+

+
תרשים סביבה בלבד
בתוקף

 76נחלות

1985

)(+
+

 15בעלי מקצוע

 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו ,

87

+
1996

+

שם יישוב
קיסריה

רגבים

שם פרוייקט
תכנית מתאר

ג  815א

פארק התעשייה
)ליד פרדס חנה(

תלמי אליעזר

מופקדת

+

ש316 /

3,582.7

-

בתוקף

1985

+

משח33 /

6690

-

בתוקף

1986

+

138

הומלץ להפקדה

1998

ת .מפורטת

משח39 /

2,381

-

בתוקף

1986

חופשונית )קייט
ושייט(

חכ 25 /א

73.7

-

מאושרת

1990

משבצות חקלאיות

משח25 /

3,947

בתוקף

1985

+

הרחבה

מ263 /

55.5

43

מופקדת

1997

)(+

הרחבה

מ264 /

19.6

20

מופקדת

1997

)(+

משבצות חקלאיות
ושימושי קרקע

הרחבה

שדות ים

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

מספר יחידות

מצב סטטוטורי

מתאריך

הערות

(+) / +
)(-

 +התכנית בידנו ועברה דיגיטציה,

מ287 /

155

) (+התכנית בידנו אך טרם עברה דיגיטציה,

) (-ידוע על תכנית כזו ,אולם היא אינה בידנו ,

88

הרחבה לא חקלאית בתנאי
"בנה ביתך"

)(-
)(+

תרשים סביבה בלבד

)(+

פרוייקטים נוספים באזור:

מקום  /שם
פרוייקט

מספר
התכנית

שטח
התכנית )ד'(

דרך מס' 65
מרכז אזרחי

מ235 /

179.4

מספר יחידות

מצב סטטוטורי

-

בהכנה

-

הוחלט להפקיד

מתאריך

הערות

+
1997

+

1985

+

וחינוכי מנשה
משרפות סיד
איטונג

חכ211 /

פארק אלונה

9

-

הוחלט להחזיר לדיון נוסף
אחרי הכנת תסקיר השפעה על
הסביבה

כ32,000 -

-

טרם הפקדה במחוזית

מבוא כרמל

התכנית טרם אושרה,
קטעים ממנה בבצוע

מאושר

פארק הרי
מנשה
ג8415 /

בהכנה

+
+

שפייה ג

+
מאושרת

תחנת כח
חדרה

+

אתר חגית
שטח אש 107

+
+

אזור תעשייה

אם הדרך

(+) / +
)(-

+
-

מאושר

89

רובו נמצא בשטח גלילי

+

בעלי חיים באיזור
דו-חיים:
טריטון הפסים
אילנית מצויה
חפרית עין-החתול
זוחלים:
ארבע-קו מובהק
זעמן זיתני
זעמן מטבעות
זעמן שחור
חנק משריץ
מחרוזן דו-גוני
חומט גמד
חומט מנומר
חומט פסים
נחושית חולות
נחושית נחשית
נחושית עינונית

צפרדע נחלים
קרפדה ירוקה

נחש-חולות חרטומן
נחש-מים משובץ
נחשיל חד-ראש
נחשיל מצוי
עין-חתול חברבר
צפע א"י

שחור ראש-שלווני
שלוון טלוא-ראש
שלוון כתמים
שלוון קווים
תלום-קשקשים מצוי

ישימונית מצויה
מניפנית מצויה
שממית בתים
שממית עצים

לטאה זריזה
עין-נחש עדינה
שנונית השפלה

90

חרדון מצוי
זיקית מובהקת
קמטן החורש

צב-יבשה מצוי
צב ביצות
צב רך
צב-ים חום
צב-ים ירוק

יונקים:
גרביל חוף
גרביל סלעים
מריון מצוי
יערון גדול
יערון צהוב-צוואר
קוצן מצוי
עכבר מצוי
חולדת חוף
חולדה מצויה
נברן השדה
חולד מצוי
דורבן
נוטריה

עטלף-פרי מצוי
אשף מצוי
יזנוב גדול
נשפון גדות
נשפון פגום-אוזן
עטלפון לבן-שוליים
פרסף גדול
פרסף גמד

תן זהוב
שועל מצוי
צבוע מפוספס
חתול ביצות
חתול בר
גירית מצויה
סמור
דלק
נימיה

91

קיפוד מצוי
חדף לבן-שיניים
חדף מצוי
ארנבת מצויה
שפן סלעים
חזיר בר
צבי ארץ-ישראלי
איל כרמל )השבה לטבע ברמת הנדיב(

עופות:
אנפה אפורה
אנפה ארגמנית
אנפה אפורה
אנפה משורטטת
אנפת לילה
אנפית גמדית
אנפית הבקר
אנפית סוף
לבנית גדולה
לבנית קטנה
חסידה לבנה
חסידה שחורה
כפן
מגלן חום
פלמינגו
שקנאי מצוי
קורמורן גדול
קורמורן ימי
פרפור עקוד
שלדג גמד
לבן חזה
ברוז אפור
ברוז צהוב-מצח
ברוז חד-זנב

ברכיה
מרית
קרקיר
שרשיר
צולל ביצות
צולל חלוד
צולל מצוייץ
טדורנה
קזרקה
נטה
מרגון בינוני
צחראש לבן
אוז לבן-מצח
ברבור מצוי
טבלן בינוני
טבלן גמד
טבלן מצוייץ
ברבור מצוי
טבלן בינוני
טבלן גמד
שחף אגמים
שחף אפרורי
שחף גמד
שחף כספי

שחף עיטי
שחף קדוד-זנב
שחף שחור
שחפית ים
שחפית גמדית
מרומית לבנת-לחי
מרומית לבנת-כנף
אגמיה
ברודית קטנה
כרוון
סופיה
סייפן
סיקסק
קיווית מצוייצת
רלית
שדמית מצויה
שלו
שלצדף
תמירון
ארנריה
ביצנית אדומת-רגל
ביצנית אפורה
ביצנית ירוקת-רגל
ביצנית לבנת-בטן

ביצנית לבנת-כנף
ביצנית מנומרת
ביצנית עדינה
ביצנית שחורת-כנף
חופזי
חופזי מנומר
חופית אלפינית
חופית טמינק
חופית לבנה
חופית קטנה
חופמי אלכסנדרי
חופמי גדות
חופמי חוף
חופמי צאוורון
חרטומית בינונית
חרטומית ביצות
חרטומית גמדית
חרמשון גדול
חרמשון קטן
לוחם
לימוזה חומת-בטן
לימוזה מצויה
יסעור מצוי
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אית צרעים
בז אדום
בז גמד
בז חופים
בז מצוי
בז עצים
בז צוקים
דיה מצויה
זרון סוף
זרון פס
זרון שדות
זרון תכול
חיוויאי
נץ מצוי
עיט חורף
עיט ערבות
עיט צפרדעים
עיט שמש
עקב חורף
עקב עיטי
שלך
אוח
ינשוף עצים
ינשוף שדות

כוס החורבות
שעיר מצוי
תנשמת
יונת סלע
יונת עצים
צוצלת
תור מצוי
תור צאוורון
קוקיה אירופית
קוקיה מצויה
דוכיפת
כחל
נקר סורי
סבראש
שרקרק
סיס הגליל
סיס הרים
סיס חומות
תחמס אירופי

אדום-חזה
בארית ההרים
בולבול
בזבוז אירופי
בזבוז לבנון
גבתון אדום-מקור
גבתון גנים
גבתון סוף
גבתון עפרוני
גבתון שחור-ראש
גדרון
דוחל שחור-גרון
דוחל חום-גרון
דרור הבית
דרור ספרדי

זמיר מנומר
זמירון
זרעית השדה
זרזיר מצוי
חוגת עצים
חוחית
חטפית אפורה
חטפית לבנת-עורף
חטפית שחורת-עורף
חכלילית סלעים
חכלילית עצים
חמריה
חנקן אדום-גב
חנקן אדום-ראש
חנקן נובי

חרגולן זמירי
טסית
ירגזי
ירקון
כחול-חזה
נחליאלי זנבתן
נחליאלי לבן
נחליאלי צהוב
סבכי אפור
סבכי טוחנים
סבכי שחור-כיפה
סבכי שחור-ראש
סלעית אירופית
סלעית חורף
סלעית ערבות

סלעית קיץ
סנונית מערות
סנונית רפתות
עורב אפור
עורבני
עלווית אפורה
עלווית חורף
עלווית ירוקה
עלווית לבנת-בטן
עפרוני מצוייץ
פיפיון אדום-גרון
פיפיון הרים
פיפיון מים
פיפיון עצים
פיפיון שדות
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פרוש הרים
פרוש מצוי
פשוש
צופית
צוקית בודדת
צוקית חכלילית
צטיה
קאק
קיכלי אפור
קיכלי רונן
קנית אירופית
קנית אפריקאית
קנית גדולה
קנית קטנה
שיחנית גדולה

שיחנית קטנה
שחרור
תפוחית

מפה 14
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מפה 15
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רשימת המפות:

 .1מפת יחידות נוף על רקע מפה פיזית.
 .2מפת יחידות נוף  -מאפיינים דומיננטיים.
 .3מפת חשיבות לשימור נוף.
 .4מפת תכסית וצומח.
 .5מפת ערכיות צומח  -מצב קיים.
 .6מפת פרוזדורי מעבר ,רצועות חייץ והשתקמות צומח על רקע מפת ערכיות צומח.
 .7מפת רצף שטחים פתוחים.
 .8מפת חשיבות לשימור טבע )שילוב ערכיות הצומח ,רצף שטחים פתוחים(.
 .9מפת חשיבות לשימור טבע ונוף )שילוב חשיבות לשימור נוף עם חשיבות לשימור נוף(.
.10מפת שטחים מוגנים על פי תוכניות )שמורות טבע ,גנים לאומיים ,תמ"א  ,8תמ"א  ,22תמ"א  ,13תמ"א  13ג' ,תמ"א  ,12תמ"א - 31שטח למשאבי טבע(.
.11מפת אי -התאמות בין החשיבות לשימור לבין ההגנה בתוכניות.
.12מפת תוכניות בינוי ותשתיות על רקע מצב קיים )נתונים חלקיים(.
.13מפת קונפליקטים בין חשיבות לשימור לבין תוכניות פיתוח )נתונים חלקיים(.
.14מפת אתרים ומסלולי טיול.
.15מפת ישובים על רקע מפת ה.PEF -
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מקורות:
החברה להגנת הטבע ויד הנדיב.
החברה להגנת הטבע -בי"ס שדה חוף הכרמל.
המכון הגיאולוגי.
החברה להגנת הטבע.
החברה להגנת הטבע ויד הנדיב.
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החברה להגנת הטבע והאוניברסיטה העברית.
החברה להגנת הטבע והאוניברסיטה העברית.
החברה להגנת הטבע והאוניברסיטה העברית.
המנהלה לשיקום נחל תנינים.
החברה להגנת הטבע ויד הנדיב.
יחידת הסקרים ,החברה להגנת הטבע.
החברה להגנת הטבע ויד הנדיב.
טבע וארץ י"ז .175 - 171 :4 -
רת"ם.
החברה להגנת הטבע.
החברה להגנת הטבע ומקורות.
טבע וארץ י"ז .175 - 171 :4 -

