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מכון דש"א (דמותה של ארץ) עוסק בגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על השטחים הפתוחים
וערכיהם באמצעות צוות חשיבה מקצועי ובין מגזרי ,קיום סדנאות וימי עיון ,עבודות מחקר יישומי
ועריכת סקרי הערכה של משאבי טבע ,נוף ותרבות בשטחים הפתוחים.
תודתנו:
ליעל הולנדר מהיחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון שליוותה ,עזרה בידע ובעבודה בשטח,
ובעיקר בחיבור המוצלח לקבוצת "נאמני היער" – תושבים המתנדבים למען היער הקהילתי.
תודה גדולה לתושבים המתנדבים אסנת מרון ,דנה חיון ,מיכל וינקלר ,אבי רוטברט ויעל אלקיים
שהגיעו לחלוק מהידע וההכרות שלהם בסקר הבוטני לאלי חביב שליווה את סקר העופות בצורה
מקצועית ותרם ידע רב.
לעובדי קק"ל סיני פזטל יערן גוש השרון ,ומשה שלר מקהילה ויער.
תודה מיוחדת לשרה אדר מחורשים שהקדישה מזמנה וכיבדה אותנו בידע הנרחב שלה אודות
היער ,בזכותה נחשפנו לפינות חמד ומיני צמחים חדשים לסקר.

3

תוכן
רקע על יערות קהילתיים 5.....................................................................................................
מטרות הסקר הנוכחי 6.........................................................................................................
רקע גיאוגרפי על האזור 6......................................................................................................
מפה מספר  :1מפת גבולות סקר יער חורשים 8.........................................................................
צומח 9................................................................................................................................
מפה מספר  :2מיפוי טיפוסי הצומח ביער חורשים 12 ................................................................
מחלקת הזוחלים 16 ..............................................................................................................
מפה מספר  :3תצפיות זוחלים 20 ...........................................................................................
מחלקת העופות 26 ................................................................................................................
מפה מספר  :4תצפיות עופות דואים 32 ...................................................................................
מחלקת היונקים 35 ..............................................................................................................
מפה מספר  :5תצפיות יונקים בתחום יער חורשים באדיבות רט"ג 36 ........................................
מורשת האדם 37 ..................................................................................................................
מפה מספר  :6אתרים ארכיאולוגיים במרחב ,באדיבות רשות העתיקות 48 ..................................
רעיונות לטיפוח היער ופעילויות עם הקהילה 48 .......................................................................
רשימת ספרות 49 .................................................................................................................
נספחים 51 ...........................................................................................................................
נספח מספר  – 1מפת אתרים בעלי עניין לציבור המטיילים 51 ............................................................
נספח מספר  – 2טבלת האתרים בעלי העניין לציבור המטיילים ותיאורם 52 ........................................
נספח מספר  – 3רשימת  156מיני הצומח בסקר יער חורשים 53 .........................................................
נספח מספר  – 4פירוט האתרים הארכאולוגיים ביער חורשים 55 .......................................................
נספח מספר  – 5מקבץ תמונות של אתרים ארכיאולוגיים ביער חורשים 59 ..........................................
נספח מספר  – 6גלרית תמונות של תושבי האזור והסוקרים 60 ..........................................................

4

רקע על יערות קהילתיים
במדינות רבות בעולם נפוצים יערות קהילתיים ,המכונים גם בשם יערות עירוניים .יערות אלה
שוכנים בצמוד לערים ויישובים או בתוכם ,הם משתרעים על שטח מצומצם יחסית ומשרתים
בעיקר את הקהילות המקומיות  .היער הקהילתי מהווה משאב סביבתי חיוני לאיכות חיי
התושבים בישוב  ,הוא תורם לשיפור איכות האויר ,לקיום של מגוון ביולוגי ,ומהווה מקום
אידיאלי לפעילות חברתית וחינוכית בחיק הטבע.
קרן קימת לישראל מטפחת יערות אלה בשותפות עם תושבי הקהילה והרשות המקומית ,תוך
התייחסות מערכתית לערכים אקולוגיים ,נופיים וערכי מורשת הנמצאים ביער.
יער חורשים
היער מתפרס על פני שטח של כ –  2,890דונם של יער ושטח טבעי ,הנמצא במרכז הארץ.
גבולות היער תחומים על ידי הישובים הבאים:
מצפון – הישובים הקהילתיים מתן וירחיב
מצפון מזרח – הישוב הקהילתי נירית
ממזרח – הישוב הקהילתי אורנית
מדרום – כפר קאסם
מדרום מערב – כפר ברא
ממערב –קיבוץ חורשים והמשכו של כביש  5233המחבר בין חורשים לירחיב ומתן.
עיקר השטח מיוער ומעניק לתושבי האזור מקומות רבים לנפוש בהם בשלל פעילויות שונות.
בשטח היער מתקיימות פעילויות בנושאי שמירת טבע ויער ,ריצות ניווט ,רכיבת סוסים ואופניים,
טיולי גי'פים ,פיקניק בחניונים עם תשתיות נגישות לקיום פיקניקים ואירועים וקהילתיים.
היער מספק הצצה טובה אל הטבע הישראלי בלב הישובים שבאזור .ניתן להתרשם מצמחיה
עשירה ופריחה מרהיבה של בן חצב יקינטוני ,צבעוניים ועוד בעונות המתאימות ,בין טראסות
האבן וחורבות עתיקות.
בע לי חיים רבים קבעו את ביתם ביער ובטיולים בשטח ניתן לפגוש בהם ולהתרשם מיופיים ,הם
בתורם מספקים שירותי מערכת חשובים המסייעים לנו במגוון דרכים.
קק"ל נטעה בשטח עצי יער ,בוסתן וחורש ,הכשירה שבילים ותשתיות לפנאי ונופש ושילטה
אתרים לרווחת המטיילים הרבים הפוקדים את המקום.
קבוצת תושבים מקומית" ,נאמני יער חורשים" ,פעילה מאוד לאורך השנה בפעילויות של שמירה
על היער וחשיפתו לקהילה מקומית .הם מקיימים פעילויות חינוך והסברה כמו ימי עבודה בנקיון
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וטיפוח היער .שיתוף הפעולה הפורה בין קק"ל ,תושבי המקום וה"יחידה האזורית לאיכות
הסביבה בשרון" מסייע בשמירה על היער וקירובו לקהילה המקומית .הרצון לשמור על ערכי
הטבע והיער ולחשוף אותם לרווחת הקהילה הם שהולידו את הסקר הנוכחי.
סקר משאבי טבע נוף ומורשת האדם
במסגרת תהליך הקמתו של יער קהילתי יש חשיבות רבה לאיסוף שיטתי של מידע על היער ,על
ערכי טבע ,על ערכי נוף ועל ערכי מורשת האדם המצויים בהם .מידע זה יהווה רקע לתכנון היער
וטיפוחו.
מטרות הסקר הנוכחי


יצירת רקע לתכנון וטיפוח היער באופן שישמר את ערכי הטבע ומורשת האדם בתחומו.



יצירת בסיס מידע לעריכת חומרי הסברה ,חינוך ופרסום הקשורים ליער.



מיפוי של תופעות טבע אטרקטיביות לקהל.



מיפוי של תופעות טבע בעלות ערך טבעי סביבתי.



שיתוף הקהילה בסקר כחלק מחיזוק הקשר של הקהילה והיער.

עקרונות מנחים לעבודה





בניית קשר לעבודה משותפת עם גורמים בקהילה כבר בשלב הסקר.
ניצול ידע מקומי.
שיתוף הקהילה בביצוע הסקר.
חשיפת ממצאי הסקר לקהל כבר בשלבים מוקדמים.

רקע גיאוגרפי על האזור
יער חורשים נמצא בתחילת השיפולים המערביים של השומרון .צידו הצפון מערבי נמצא ברום של
 40מטר מעל לפני הים והרום עולה ככל שנעים לכיוון דרום מזרח על השלוחות הנמשכות ועולות
לכיוון מזרח כחלק משדרת רכס השומרון .שיא הגובה בתחום היער נמצא בסמוך לאורנית וכפר
קאסם ברום של  157מטר מעל פני הים .ניתן לחלק את שטח היער לשני אגני ניקוז מרכזיים
המופרדים על ידי שלוחת ההר שעליה הישובים אורנית ,כפר ברא וחורשים .חלקו הצפוני של
השטח מתנקז לנחל קנה העובר בין הישובים חורשים ונירית ואילו חלקו הדרומי של השטח
מתנקז ליובל של נחל הירקון המתחיל בכפר קאסם .המסלע החשוף באזור הוא מתקופת הטורון
ובעיקרו עשוי גיר ,מחשוף קטן יחסית של דולומיט מתקופת קנומן עליון נמצא באזור נירית (מפת
כפר סבא ,המכון הגאולוגי) .אגן הניקוז הדרומי מאופיין בשיפולי מדרונות מתונים ואפיק מרכזי
רחב .דבר זה מאפשר חקלאות באדמות עשירות יחסית וקלות לעיבוד בין כפר ברא לכפר קאסם.
אגן הניקוז הצפוני ,באזור נחל קנה ,מאופיין במדרונות תלולים יותר האופיינים לסלעי דולומיט
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קשים ,והדבר יוצר מסדרון צר יחסית בו עובר נחל קנה ללא עיבוד חקלאי פרט לטרסות על
המדרונות בעיקר באזור חרבת זכור .ממוצע המשקעים באזור אופייני לחבל הים תיכוני ועומד על
כ –  589מ"מ /שנה (תחנת ניר אליהו ,נתוני השרות המטראולוגי).
יער חורשים מהווה חלק מציר הגבעות ומהווה עורף התיישבותי לאזור גוש דן מחד ,וחזית
התיישבות כלפי מזרח וגדר ההפרדה .היער מהווה מעין אי של שטח פתוח בתוך גוש התיישבותי
המקיף אותו מכל עבר .מרבית הישובים היהודים באזור ,נירית ,אורנית ומתן הינם חדשים
יחסית :והוקמו לפני פחות מ 30 -שנה .מנגד ,כפר קאסם ,כפר ברא ,חורשים וירחיב הוקמו לפני
יותר מ 50 -שנה ,כך ש הייתה עלייה משמעותית במספר התושבים באזור בעשורים האחרונים.
סלילת כביש  6והקמת גדר ההפרדה בעשור האחרון הגבירו את בידודו של תא השטח של יער
חורשים מבחינה אקולוגית והוסיפו לתיחום הברור של תא השטח ממזרח ומערב .היער הינו
חוליה מקשרת קריטית במסדרון האקולוגי של "ציר הגבעות" – רצועת שטח ירוקה בעלת
חשיבות אקולוגית גדולה בשיפולי השומרון המתחילה באזור הישוב מתן ועד לפארק יער קהילתי
שהם ,ובהמשך דרומה לשפלת יהודה.
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מפה מספר  :1מפת גבולות סקר יער חורשים
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צומח
מבוא
אזור יער חורשים נכלל בתחום 'מחוז הקלימקס' של חורשים ויערות ירוקי-עד שנכרתו בעבר
ובמקומם צצו בתות ושיחיות ים-תיכוניות טיפוסיות ,בהם הצמחים הדומיננטיים הם סירה
קוצנית וקידה שעירה (זהרי.)1959 ,
כיום ,הצומח הטבעי באזור הסקר נשלט על-ידי בתות עשבוניות של זקנן שעיר וסירה קוצנית;
בחלק מהמקומות התפתחה שיחייה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי ,קידה שעירה ואוג קוצני .בית
הגידול של בתות עשבוניות מספק שירותים אקולוגיים חיוניים ,וגורמים שונים כגון קיטוע,
הכשרה לחקלאות ושריפות פוגעים בו (בלנק.)2012 ,
קק"ל החלה בפעולות ייעור בשטח הסקר ,החל משנת  .1950רוב מוחלט של הנטיעות היו בעצי
מחט שונים .החל מ ,2002-ניטעו בשטחי הסקר גם עצים 'רחבי עלים' ועצי פרי (נתוני קק"ל).
לצפיפות העצים הנטועים השפעה ניכרת על הצומח הטבעי ,כאשר רוב היערות הנטועים בצפיפות
נמוכה ובינונית הם בעלי-תת יער מגוון ומפותח ,לעומת יערות צפופים היוצרים תחתם תת-יער
דליל ומדוכא (גל .)2012 ,ממצאים דומים עולים ממחקר שנעשה על שטחי חורש ,לפיו בצפיפויות
נמוכות של החורש נמצא המגוון הביולוגי הגבוה ביותר (שמידע.)1985 ,
השפעה נוספת של היערות הנטועים על הצומח במרחב ,היא תופעת זריעי האורנים :פרטים
צעירים של אורנים ,המתפתחים בתוך חורשות האורנים או בסביבתם ,כתוצאה מהפצת הזרעים
של עצי אורן בוגרים (וויץ.)2013 ,
סוגיה מסקרנת היא הימצאות אוכלוסייה גדולה של אוג קוצני בתחומי הסקר .זהו שיח המאפיין
טרשים ומצוקים בספר המדבר ואף במדבר הקיצוני ,שעיקר תפוצתו במזרח הארץ -בקעת הירדן,
מדבר השומרון ,ומדבר יהודה .רק באזור מערב השומרון ,הוא מופיע ממערב לקו פרשת המים
הארצי (פולק .) 1983 ,האוג אינו מתקשר לטיפוס צומח ספציפי ,והוא מופיע בשיחיות באזור
כשהוא מלווה באשחר ארץ-ישראלי וקידה שעירה ,וכן ביערות נטע אדם בהם הוא יוצר שיחייה
פתוחה בתת-היער (גל.)2012 ,
במקצת משטחי יער חורשים ,בייחוד בקרבת כפר ברא וכפר קאסם ,קיימים מטעי זיתים ברמות
עיבוד שונות (גל ועמיתיו .)2012 ,פרט לחשיבותם הכלכלית והנופית של מטעים אלו .ביכולתם
להכיל מגוון ביולוגי משמעותי בהתאם לאופי העיבוד ,וכן הם מהווים בית גידול מועדף ואף עיקרי
של מינים אחדים הנמצאים בסכנת הכחדה (שמידע ועמיתיו  ;2007,2011פרלברג.)2013 ,
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שטח הסקר אינו מכיל מקורות מים קבועים ,אולם עובר בו ערוץ נחל קנה ,ומצויים בו בורות מים
וגבי מים; ערוץ נחל קנה מאופיין ב'שדרת' שיח-אברהם ,צמח בעל פריחה מרהיבה בחודשי הקיץ,
המאפיין נחלי אכזב (גל ועמיתיו ;)2012 ,בגבי מים בתחום היער ,אותרו צמחים נדירים
המאפיינים מקווי מים עונתיים (אדר ורון ,בעל פה)
שיטות
סקר הצומח נחלק למיפוי רציף של שטח הסקר לטיפוסי צומח ,ואיסוף מידע על אתרים
נקודתיים .הסקר נערך בין סוף החורף ותחילת הקיץ של שנת ( 2015פברואר – יוני).
מיפוי רציף
כברירת מחדל ,מיפוי השטח התבסס על הסיווג לטיפוסי צומח כפי שנקבע בסקר ציר הגבעות:
מיפוי השטח כלל ,בין השאר ,דגימת אחוזי כיסוי הצומח על פי חלוקה לעצים טבעיים ,שיחים
ומטפסים ,בני שיח ,עשבוניים ועצים נטע אדם וכן מיני הצמחים על פי חלוקה למינים שליטים,
מינים נלווים ומינים מיוחדים.
מיפוי יחידות הצומח והתכסית נעשה על גבי תצלומי אוויר מיושרים (אורתופוטו) עדכניים .הסף
המינימלי ליחידת צומח שנקבע ,הינו כ 10-דונם .זאת ,על מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ
הדיגום ,אך מאידך יאפשר ניתוח מפורט של השטח .במידה ואובחנו תופעות משמעותיות ששטחן
קטן מהסף שנקבע ,הן הוכנסו למצאי הסקר כאתרים נקודתיים.
בשלב השני קובצו יחידות הצומח לקבוצות בעלות מאפיינים דומים .קבוצות אלה נקראות
'טיפוסי צומח' והן משמשות כלי בסיסי לסיווג והערכה של הצומח בהמשך הסקר .סה"כ הוגדרו
בסקר "ציר הגבעות"  26טיפוסי צומח מפורטים( .גל ועמיתיו.)2012 ,
בסקר הנוכחי  -נעשו שינויי גבולות ואפיון מזעריים בהשוואה לסקר "ציר הגבעות" ,ב 17-מבין
יחידות הצומח ,נאסף מידע לגבי מינים עיקריים נוספים .בכך הוספנו ועדכנו מידע קודם הרלוונטי
גם לסקר "ציר הגבעות" (גל ועמיתיו.)2012 ,
הגדרות
יחידת צומח  -אזור שבו מאפייני הצומח דומים :תצורת הצומח ,מינים שליטים ונלווים וכיסוי
הצומח של מאפיינים אלה.
טיפוס צומח  -קבוצות של יחידות הצומח עם מאפיינים דומים ,שהוגדרו במהלך הסקר.
המאפיינים המגדירים את הטיפוס הם:
 .1תצורת צומח
 .2מינים שליטים
 .3תשתית הקרקע והמסלע.
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צמח שליט  -צמח בעל נוכחות משמעותית ביחידת הצומח .נקבע תוך התייחסות להתפלגות אחוזי
הכיסוי בין המינים השונים.
צמח נלווה  -צמח שאינו שליט אך מופיע ברוב יחידות הצומח ,או לחילופין  -צמח שהופעתו
מעידה על יחוד מסוים של בית הגידול.
אתרים צומח נקודתיים – בעלי עניין לציבור המבקרים
עיקר עבודת השדה הוקדשה לאיתור מוקדי צומח נקודתיים בעזרת אנשי הקהילה המכירים היטב
את השטח ,כדוגמת עצים בוגרים ,אוכלוסיות מינים נדירים ,וריכוזי פריחה עונתיים .המידע נאסף
ישירות לשכבת מידע גיאוגרפית ,עם מיקום האתר.
האתרים סווגו לקטגוריות בעלי עניין לציבור המבקרים ,קטגוריה הכוללת גם אתרי מורשת
וארכיאולוגיה.
מפת האתרים מופיעה בנספח  ,1עמוד 53
לצד עבודת השדה של צוות הסקר ,נפתחה אפשרות לקליטת דיווחים מהציבור לגבי מוקדי עניין
נקודתיים .בכך ,המידע שנאסף לגבי אתרים נקודתיים ,הוא למעשה שילוב בין ידע מקומי
שמקורו מאנשים בקהילה ,לבין עבודת הצוות המומחה.
תוצאות
מיפוי רציף
שטחי הסקר שאינם בנויים או חקלאיים ,סווגו ל 14 -טיפוסי צומח.
על-מנת לעבות את הידע הקיים אודות הצומח באזור הסקר ,נרשמו מינים עיקריים בחלק
מיחידות הצומח.
טבלת מיני הצומח שנמצאו בסקר מופיעים בנספח .3
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מפה מספר  :2מיפוי טיפוסי הצומח ביער חורשים
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במהלך סקר הצומח ,וכן על-ידי קליטת דיווחים מהציבור ,אותרו  85אתרים נקודתיים המשלבים
גם ערכי נוף ומורשת בעלי עניין.
מפת האתרים בעלי העניין מופיעה בנספח .1
מינים מיוחדים
במהלך הסקר ,וכן בסיוע של דיווחי הציבור ,אותרו  32מינים מוגנים מתוך  156מיני צומח
שנמצאו במהלך הסקר.
נתוני השכיחות ,האנדמיות ,צורת החיים ומעמד על-פי 'חוק הצמחים המוגנים' מובא לפי פרגמן,
.1999
פירוט על מיני צומח מייצגים
אוג קוצני
שיח או עץ קטן ממשפחת האלתיים ,בעל תפוצה ערבתית בעיקרה .העלים תלתניים ,בעלי ריח
אופייני .בארץ ,מופיע מין זה בעיקר בבתי גידול סלעיים ממזרח לקו פרשת המים :במורדות
השומרון המזרחיים ,מדבר יהודה ,ובאופן פזור בכמה מקומות בנגב ,כמו מצלעות המכתשים.
הפרט הדרומי ביותר בארץ נמצא בהר שחמון בהרי אילת .הפרט הצפוני ביותר נמצא בשמורת עין
אור מצפון לבית שאן (שמידע.)2005 ,
במערב השומרון מופיעה אוכלוסייה נוספת ,ללא קשר רציף לאוכלוסייה המזרחית .חלקה הגדול
של אוכלוסייה ייחודית זו נמצא בתחום 'ציר הגבעות'.
פולק ( )1983סוקר בהרחבה את תכונות האוכלוסייה ,וכן דן בסוגיית מוצא אוכלוסייה זו.
ההשערה שמועלית היא ,שמדובר באוכלוסיה רליקטית (שרידית) של צומח ששלט באזור בתקופה
בה מאפייני האקלים היו בעלי סממנים טרופיים-יובשניים.
כמו כן מציין פולק ,כי ייתכן ובאוכלוסיית מערב השומרון חל תהליך של יצירת אקוטיפ ,המותאם
למשטר האקלים והרעייה המאפיינים את האזור הים-תיכוני ,בהשוואה לאזור הערבתי שבו
נמצאת רוב אוכלוסיית המין.
חיטת הבר
עשבוני חד-שנתי ממשפחת הדגניים ,תפוצתו אירנו-טורנית .בעל מופע בולט בזמן הבשלת
הגרגרים ,בחודש אפריל .מופיע בארץ בעיקר בחבל הספר ים-תיכוני ,וכן בחבל הים-תיכוני.
מין זה הוא אחד מ'אבות הבר' של החיטה התרבותית .לאחר חיפושים רבים של צורת הבר של
החיטה ,אותרה ונאספה חיטת הבר על-ידי אהרון אהרונסון סמוך לראש-פינה ,בשנת .1906
מציאה זו מהווה אבן דרך בתולדות המחקר הבוטני של ארץ-ישראל.
בסקר אותרה אוכלוסייה אחת של חיטת הבר ,ממזרח לאורנית ,סמוך לנ.ג.145 .
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יסמין שיחני
שיח נמוך ממשפחת הזיתיים ,בעל פריחה צהובה המושכת את העין ,באביב ובתחילת הקיץ.
תפוצתו בארץ היא בעיקר בשומרון .בסקר זה
המין מופיע בבתי גידול סלעיים.
זהו המין היחיד מהסוג יסמין הגדל בר בארץ ,לצד מינים נוספים המגודלים כצמחי נוי בשל
יופיים  ,ובשל ריח היסמין הנודע .בצמח עושים אף שימוש לצרכי רפואה ,כדוגמת המין יסמין
רפואי .להבדיל ממינים אחרים בסוגו ,ליסמין שיחני ריח חלש (שמידע.)2005 ,
נדירותו של הצמח בארץ ,במיוחד בתוככי הקו הירוק ,לצד היותו בעל פריחה אטרקטיבית,
מחייבים את שמירתו לדורות הבאים.

ציפורני-חתול עבות
הסוג ציפורני-חתול מיוצג בארץ על ידי ארבעה מינים ,שניים מהם נתונים כאנדמיים לארץ-
ישראל :ציפורני-חתול עבות ,וציפורני-חתול ארץ-ישראליות .לצפורני חתול עבות פירות נפוחים
ומעובים ,ומכאן שמם (חן.)1987 ,
בתחום הסקר אותרו אוכלוסיות של ציפורני-חתול עבות בשני מיקומים בלבד ,שניהם בתצורות
צומח של יער דליל (פתוח).
ריבוי המינים והצורות של הסוג ציפורני-חתול ,בישראל כמו גם בתחום הסקר ,הוא דוגמה
לחשיבות השמירה על המגוון הביולוגי :בתחום גיאוגרפי מסוים מופיע מין בעל תכונות
מורפולוגיות ייחודיות ,שיכולות רק לרמוז על הרכב גנטי ותכונות נוספות .המשך קיום המין חשוב
גם לאדם ,בהיות המין ציפורני-חתול תרבותיות בעל שימושים רבים כצמח מרפא  -כדוגמת
חיטוי ,ריפוי תחלואי עור ,נוגד דלקות ווירוסים ,ועוד.

דיון
יער חורשים מהווה חוליה חשובה במכלול 'ציר הגבעות'  -מכלול ולו משמעות גיאוגרפית,
ואקולוגית .היער שוכן במסדרון אקולוגי חשוב מצפון לדרום ,ומספק שירותי מערכת אקולוגיים
וחברתיים לסביבתו הפיזית והאנושית.
בהתמקדות בנושא הצומח ,רוב השטח מיוער ,ומאופיין בתת-יער עשיר .ייחודו של היער ללא ספק
היא הימצאות אוכלוסיות גדולות של אוג קוצני -תופעה ייחודית בכל מערב ארץ-ישראל .מעבר
לכך ,היער מהווה בית גידול למגוון צמחים ,חלקם בעלי פריחה אטרקטיבית כדוגמת חוטמית
זיפנית ובן-חצב יקינטוני.
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מקצת משטחי הסקר מציגים תצורות צומח נמוכות הטבעיות באזור ,כדוגמת בתות ושיחיות.
שטחים אלו מצומצמים ,אך הם בעלי משמעות נופית ,אקולוגית והיסטורית רבה.
מרכיב נוסף התורם למגוון הצומח בשטח הסקר הוא כרמי הזיתים .אלה מעובדים ברמות
אינטנסיביות משתנות ,וחלקם נטושים .דברים רבים נאמרו בשבחו של עץ הזית ,ובייחוד כשעצים
אלו נמצאים ביער קהילתי  -יש כאן משאב חשוב עבור תושבי הסביבה ,בייחוד כאשר נמצא
ששיטות עיבוד מסוימות ,מגבירות את ערכם האקולוגי של כרמי הזיתים.
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מחלקת הזוחלים
שיטת העבודה
סקר הזוחלים נעשה בתאריכים 13/5/15 ,29/4/15 ,18/3/15 :וב – ( .3/7/15טבלה מספר .)1
התצפיות נאספו תוך שימוש בשיטות המקובלות בסקרי זוחלים:


סקר רגלי לחיפוש בעלי-חיים פעילים.



הפיכת אבנים וחפצים שונים בשטח וחיפוש שרידים וסימנים (נשלים ,גללים).



תצפית רכובה בבעלי-חיים בעת הדילוג מאתר לאתר.



כל הממצאים נרשמו כולל נקודות ציון ושעת התצפית ,בעזרת אפליקציה לאיסוף מידע
מרחבי – Collector For ArcGIS



מאמץ הדיגום בין הפוליגונים השונים היה אחיד ,לכל פוליגון הוקדשה שעת סקר.

בכל ימי הסקר התצפיות נאספו על ידי סוקר זוחלים אחד.
טבלה מספר :1
מאמץ דיגום הזוחלים
מקטע

תאריך

סוג סקר

מיקום (כללי)

שעות דיגום

1

18/3/15

רגלי-יום

אורנית דרום

16:00 – 9:00

2

29/4/15

רגלי-יום

נירית

17:00 – 8:30

3

13/5/15

רגלי-יום

חורשים ומתן

17:00 – 8:00

4

3/7/15

רגלי-יום

מרכז ומזרח היער

15:00 – 8:00

חלוקה לבתי גידול עיקריים
סקר הזוחלים התבסס על חלוקת השטח לפי טיפוסי הצומח השונים והתבצע לפי הפוליגונים
השונים במטרה לסקור את טיפוסי הצומח לפי אותו מאמץ דיגום אף על פי שייצוגם בשטח שונה
מאוד.
סה"כ ניתן לסווג את בתי הגידול השונים הרלוונטיים לזוחלים לפי שלושה טיפוסי צומח
עיקריים:
 .1בית הגידול הנרחב ביותר המכסה את רוב שטחי הסקר – יער מחטני נטוע בצפיפות
משתנה
בית גידול זה מהווה כ –  76%משטחי הסקר .בגלל אופי השטח הנטוע הכולל עצים
גבוהים ,מדפי סלע גדולים ופזורים וכן צמחייה עשבונית או שיחנית צפופה זהו תא השטח
הקשה ביותר לסיקור מכיוון שאין הרבה עצמים אותם ניתן להזיז ולבדוק ,וכסות
הצמחייה הנרחבת והצפופה מעניקה מחסה ומסתור מצוין לזוחלים הרבים.
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 .2שיחיית אשחר ארץ ישראלי ,קידה שעירה ואוג קוצני
בית גידול זה מהווה כ  10%מהשטח ומאופיין בטרשים כך שמאמץ הדיגום כלל יותר
הזזת אבנים ובדיקה של פני השטח לעומת בית הגידול של היער .דווקא בתא שטח זה,
היו מעט תצפיות על פני השטח מכיוון שהצמחייה הקוצנית מאוד מגבילה את התנועה
במרחב ומאפשרת מסתור מצוין לזוחלים.
 .3כרמי זיתים
בית הגידול הקטן ביותר שנסקר ,וכלל כ –  5%מכלל השטח .כרמי הזיתים מעובדים
ופעילים ,בין העצים כמעט ולא הייתה צמחיה ,אלא בעיקר בתה דלילה מאוד של סירה
קוצנית בעיקר .חלק מהכרמים ,בסמוך לנירית ,רוססו ובהם לא הייתה כמעט צמחיה
נוספת חוץ מהזיתים.
תוצאות
סך הכל נרשמו בסקר יער חורשים  84תצפיות בזוחלים ודוחיים ובהם 81:תצפיות ישירות2 ,
שרידי זוחלים דרוסים בכביש 1 ,מקבץ ביצים ,נשל אחד שלא זוהה ולא נכלל בטבלת המינים.
בסקר זוהו  15מינים:
צבים – זוהו  2מינים
לטאות – זוהו  9מינים
נחשים – זוהו  3מינים
דוחיים – זוהה מין אחד
פירוט המינים ומספר הפרטים מפורט בטבלה .1
זמן הסקר והחיפוש נעשה לפי הפוליגונים השונים שהרכיבו את שלושת בתי הגידול שצוינו לעיל.
לא ניתן להשוואות בצורה מדויקת בין מאמצי הדיגום השונים שנעשו בשטח ,משום ההבדלים
הגדולים בין בתי הגידול .חלק מהפוליגונים היו עשירים יחסית באבנים ושאר מחסות לזוחלים
ובהן הושקע מאמץ רב בחיפוש מתחת למחסות ,ואילו שטחים אחרים היו נטולי אבנים כמעט
לחלוטין.
זמן הדיגום היה אחיד בין הפוליגונים השונים .חלוקת השטח לפוליגונים שונים נקבעת על פי
טיפוסי הצומח השונים ולכן גודל הפוליגונים שונה מאוד .בפוליגונים מסוימים הסקר מקיף רק
אחוז מזערי מהשטח בעוד שפוליגונים אחרים (כרמי הזיתים) ,נסקרו כמעט באופן מלא.
חשוב לציין כי כרמי הזיתים ליד כפר ברא והכרם סמוך לנירית מרוססים באינטנסיבות ,וכמעט
ללא עשבוניים .בשטחים אלו כמעט ולא נצפו זוחלים ואף לא פרוקי רגליים.
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טבלה מספר :2
תצפיות סקר זוחלים ביער חורשים (מרץ-יוני )2015
סדרה
צבים
לטאות

נחשים
מחלקת דו
חיים
סה"כ תצפיות
מספר מינים
סה"כ שעות
סה"כ מכלל
שטח הסקר

שם המין
צב יבשה מצוי
צב ביצות*
מניפנית מצויה
חרדון מצוי
לטאה זריזה
עינחש
חומט מנומר צפוני
חומט גמד
נחושית עינונית
נחושית נחשונית
קמטן
זעמן זיתני
שלוון טלוא ראש
צפע מצוי

Testudo graeca
Mauremys rivulata
Ptyodactylus guttatus
Stellagama stellio
Phoenicolacerta laevis
Ophisops elegans
Eumeces schneideri
Ablepharus rueppellii
Chalcides ocellatus
Chalcides guentheri
Pseudopus apodus
Platyceps collaris
Eirenis rothii
Daboia palaestinae

קרפדה ירוקה

Bufotes variabilis

שיחית אשחר
וכו'
יער
3
11
נמצאו דרוסים בקרבת חורשים
1
1
3
2
1
26
4
1
1
3
1
4
11
1
1
2
1
1
1

כרמי זיתים

species

2
64
10
21

13
8
7

5
4
3

76%

10%

כ 5% -

סה"כ
14
2
5
29
4
2
3
16
1
1
2
1
1
1
2
84
15

טבלה מספר :3
פילוח תצפיות סקר הזוחלים לפי בתי גידול*

יער מחטני

אקליפטוסים

נטיעות
צעירות

בתה

שיחיה

2

2

2
2
11

1
2

2
1

18

מופר למחצה

לטאה זריזה
עינחש

2
10

2
5

שלולית חורף

לטאות

Testudo graeca
Mauremys rivulata
Ptyodactylus guttatus
Stellagama stellio
Phoenicolacerta
laevis
Ophisops elegans

5

3

1

3

כרמים

צבים

שם המין
צב יבשה מצוי
צב ביצות*
מניפנית מצויה
חרדון מצוי

species

1

סה"כ
14
2
5
29
4
2

יער מחטני

אקליפטוסים

נטיעות
צעירות

בתה

שיחיה

קרפדה ירוקה

Bufotes variabilis

Chalcides guentheri
Pseudopus apodus
Platyceps collaris

4

מופר למחצה

Eirenis rothii
Daboia palaestinae

Eumeces schneideri
Ablepharus rueppellii
Chalcides ocellatus

2
5

1
5
1

שלולית חורף

מחלקת
דו חיים
סה"כ
תצפיות
מספר
מינים

שם המין
חומט מנומר
צפוני
חומט גמד
נחושית עינונית
נחושית
נחשונית
קמטן
זעמן זיתני
שלוון טלוא
ראש
צפע מצוי

1

כרמים

נחשים

species

סה"כ
1

1

3
16
1
1
2
1

2
1

1
1

1
1

2

2
30

6

5

0

19

17

2

5

84

9

3

2

0

8

5

1

4
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* הסברים לגבי הקטגוריות של בתי הגידול המופיעים בטבלה מס' :2
יער מחטני = שטח נטוע ותיק המכיל בעיקר אורנים בצפיפות משתנה ומעט עשבוניים
אקליפטוסים = חורשות אקליפטוסים וביניהם עשבוניים רבים וצפופים
נטיעות צעירות = שטח המכיל עצים צעירים ונמוכים ,ביניהם שיחים רבים ,לרוב סלעי
בתה ושיחיה = שטח בעל אופי טבעי ,טרשי המאופיין בקידות ,אשחר וסירה
מופר למחצה = שבילי העפר הרבים ,חניוני המטיילים.
כרמים = שטח מעובד ,מסוקל ומרוסס ללא שיחים ועשבוניים מעטים
תוצאות התצפיות של בתי הגידול שונות מאלו של טיפוסי הצומח מפני שהן ברזולוציה יותר
גבוהה המבחינה בין בתי גידול שונים בתוך אותו שטח.
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מפה מספר  :3תצפיות זוחלים
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טבלה :4
השוואה בין ממצאי סקר חורשים לבין רשימת המינים לפי סקירת ספרות*
בסקר הנוכחי נמצאו  15מינים מתוך  35המצויים באזור על פי מקורות מדעיים .מדובר בקצת
יותר מ  40%מה מינים הקיימים בשטח ,אשר חלקם (מחרוזן הטבעות ,זעמן יהודה) נדירים למדי
ואילו צפרדע הנחלים והאילנית נמצאים בקרבת מקווי מים קבועים שלא קיימים בתחום הסקר
בעונה זו.
שם המין

Species

צב – יבשה מצוי

Testudo graeca
Mauremys rivulata
Stellagama stellio
Pseudopus apodus
Chamaeleo chamaeleon
Hemidactylus turcicus
Mediodactylus kotschyi
Ptodactylus guttatus
Phoenicolacerta laevis
Ophisops elegans
Chalcides guentheri
Chalcides ocellatus
Trachylepis vittata
Ablepharus rueppellii
Eumeces schneideri
Typhlops vermicularis
Letheobia simonii
Eryx jaculus
Hemorrhois nummifer
Dolichophis jugularis
Platyceps collaris
Platyceps ladacensis
Telescopus fallax
Natrix tessellata
Eirenis lineomaculatus

צב ביצות
חרדון מצוי
קמטן
זיקית
שממית בתים
שממית עצים
מניפנית מצויה
לטאה זריזה
עינחש
נחושית נחשונית
נחושית עינונית
חומט פסים
חומט גמד
חומט מנומר צפוני
נחשיל מצוי
נחשיל חד ראש
חנק
זעמן מטבעות
זעמן שחור
זעמן זיתני
זעמן יהודה
עין-חתול חברבר
נחש מים
שלון כתמים

סקר יער ספרות
מדעית*
חורשים
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מצב השימור
בישראל**

+

+

VU

+

+

LC

+

+

LC

+

+

NT

+

LC

+

LC

+

LC

+

+

LC

+

+

LC

+

+

LC

+

+

VU

+

+

LC

+

LC

+

+

VU

+

+

LC

+

LC

+

LC

+

LC

+

LC

+

LC

+

LC

+

NE

+

LC

+

NT

+

LC

+

שם המין

סקר יער ספרות
מדעית*
חורשים

Species

שלון טלוא – ראש Eirenis rothiב סב
Eirenis decemlineatus
שלון קווים
Rhynchocalamus
שחור ראש
melanocephalus
ארבע – קו מובהק Psammophis schokari
תלום קשקשים Malpolon insignitus

+

מצב השימור
בישראל**

+

LC

+

LC

+

LC

+

LC

+

LC

מצוי
מחרוזן "הטבעות"
צפע מצוי
קרפדה ירוקה
צפרדע נחלים
אילנית מצויה

Micrelaps muelleri
Daboia palaestinae
Bufotes variabilis
Pelophylax bedriagae
Hyla savignyi

סה"כ מינים:

+

VU

+

+

LC

+

+

EN

+

NE

+

VU
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35

*הספרות המדעית כוללת סקרים קודמים ,אוספים וספרים
**לפי הספר האדום של החוליתנים בישראל זוחלים (בוסקילה ,)2002 ,ודו חיים (גפני)2002 ,
 – LCללא חשש /לא בסיכון
 – NTבסיכון נמוך
 – VUעתידו בסכנה ,המין חשוף לסיכון של הכחדה בבר
 – ENבסכנת הכחדה ,עדויות מורות כי המין חשוף לסיכון חמור של הכחדה בבר
 – NEמין שלא הוגדר עבורו רמת סיכון
דיון
התרשמות כללית ומצאי הזוחלים
יער חורשים שוכן בלב החבל הים תיכוני המתאים למגוון רחב מאוד של זוחלים .רוב השטח
שנכלל בתחומי הסקר הינו יער אורנים ותיק המהווה בית גידול יחסית מצומצם .במרחב הסקר
אין שטחים טבעיים רבים המייצגים את בית הגידול הים תיכוני של בתות ושיחיות.
אזור הסקר תחום על ידי מספר ישובים מכל עבריו והשפעתם על שולי השטח ניכרת מאוד באופי
הצמחיה (מינים פולשים בקרבת הישובים והכבישים) ובהפרות שונות של השטח (ערימות פסולת
וכו') .השבילים הרבים בשטח מאפשרים נגישות פשוטה יחסית גם לשטחים הנמצאים הרחק
מהישובים או מהכבישים ,וכך ניתן לחדור לעומק היער ,לאזורים "טבעיים".
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הסקר הנוכחי לא מביא את מלוא הפוטנציאל של מיני הזוחלים בשטח ובולטים בהיעדרם מינים
ג'נרליסטים של החבל הים תיכוני כגו זעמן שחור ,תלום – קשקשים מצוי (מידע שהתקבל
מתושבים ולוכדי נחשים באזור) ,שממית הבתים וזיקית.
מרבית השטח שנסקר הינו יער אורנים בצפיפות משתנה בקרבה לישובים ותוצאות הסקר
מייצגות בצורה נאמנה את המינים האופיינים לשטח כזה דוגמת החרדון המצוי ,צב יבשה ,חומט
גמדי ,קמטן ועוד.
בתחום הסקר ישנן מספר בריכות /שלוליות חורף עונתיות המהוות בית גידול מעניין ובעל חשיבות
גדולה לשימור .אף על פי שבריכות אלו אינן מהוות אפילו אחוז אחד משטח היער הן מהוות את
בית הגידול הכמעט בלעדי ל חמישה מיני זוחלים ודוחיים שוונים המהווים כ  15%מהמינים
שנצפו באזור.
מין שלא נמצא במהלך הסקר ,וייתכן ונמצא באזור הוא טריטון פסים (,)Ommatotriton vittatus
לפי הספרות ואוסף הדו חיים באוניברסיטת תל אביב נמצאו פרטים באזור ג'לג'וליה ,וראש העין.
טריטון הפסים מוגדר כמין הנמצא בסכנת הכחדה חמורה לפי ה"ספר האדום" והוא מתקיים רק
בסמיכות למקור מי קבוע או עונתי כדוגמת בריכות החורף שבאזור .הימצאותו באזור תהיה בגדר
חידוש חשוב ותוסיף אתר נוסף לאוכלוסייתו של מין נדיר ופגיע זה.
השוואה בין טיפוסי הצומח
השו ואה בין הפוליגונים השונים שנסקרו לפי טיפוסי הצומח מספקת את התחזית הצפויה בשטח
יער חורשים מבחינת מגוון המינים .עם זאת קשה להשוות בין כמויות הפרטים והתצפיות שכן
גודל השטח שנסקר והזמן היו שונים בעליל.
עיקר התצפיות ( )64התקבלו כצפוי בשטח המיוער המהווה  76%משטח הסקר ,בו הושקע עיקר
מאמץ הדיגום .לא נערכה השוואה שיטתית בין יחידות הדיגום ,אבל בהערכה ראשונית נראה
שבית הגידול זה דל יחסית באבנים ומגוון צומח ,וכן גם מספר תצפיות הזוחלים היה נמוך יחסית
לזמן שהושקע בסקירתו .מספר המינים ( )10משקף היטב את מיני הזוחלים הצפויים להימצא
בבית גידול זה ,חשוב לציין כי מבחינת זוחלים ,בתוך שטח המאופיין על ידי טיפוס צומח אחד,
ייתכנו מספר בתי גידול שונים ,ורק ניתוח מעמיק יותר לפי בתי גידול נותן את התמונה הנלאה.
השטחים בהם טיפוס הצומח הוגדר כ"שיחיה" מצומצמים יחסית – רק כ 10%-משטח הסקר .זמן
הדיגום שהושקע בהם היה לכן נמוך יותר ,אבל המגוון שנמצא כולל  13תצפיות ב 8-מיני זוחלים.
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שטח הכרמים התגלה כדל במיוחד לעומת המצופה משטח שבדרך כלל מאפשר מגוון של צמחים
ותתי בתי גידול בתוכו .אופי העיבוד החקלאי של הכרמים הותיר את רוב השטח שבין העצים
חשוף לחלוטין ללא צמחיה ואבנים ,כך שרק שולי הכרם הניבו תצפיות מעטות .בשטח זה נמצאו 4
מינים ,מהם רק  1המאפיין את השטח – עינחש .ההשערה שלנו היא שהעיבוד החקלאי והריסוס
הפחיתו משמעותית את כמות הפרטים המאכלסים את השטח.
מכיוון שחלוקת השטח הכללית נעשתה על פי טיפוסי הצומח בלבד קשה מאוד להשוואות בין
היחידות השונות שכן שטחן והזמן שהוקדש להן אינו אחיד ולא מייצג את התמונה המלאה.
השוואה בין בתי גידול שונים
בתוך טיפוסי הצומח השונים ניתן להבחין בין בתי גידול רבים ושונים עבור זוחלים ולכן נעשה
ניתוח נוסף ,המייצג נאמנה את השטח מבחינת זוחלים ודו חיים .תוצאות הניתוח לפי בתי הגידול
עוזרות בעיקר לחלק את השטח המיוער בצורה טובה יותר .לא ניתן להשוות בין בתי הגידול
השונים שכן מאמץ הדיגום לא נעשה לפיהם ,אך הם מספקים תמונה טובה על הפיזור המרחבי
ועושר מיני הזוחלים .רישום בתי הגידול נעשה תוך כדי ההליכה בשטח ותיעוד תצפיות הפרטים,
משום כך ,קיימים בתי גידול מקומיים כגון שיחיה או בריכות חורף בתוך שטח מיוער.
תוצאות התצפיות לפי בתי הגידול מחדדים את עושר המינים ומספר הפרטים היחסי שניתן
למצוא ב"שיחיות" המהוות שריד וחוליה מקשרת לבית הגידול הטבעי בחבל ארץ זה .בית גידול
טבעי שחסר מאוד לצורך השוואה הם בתות (רק פוליגון אחד קטן המוקף ביער וכרמים),
ולראייה ,בסקר נמצאו רק שני פרטים של לטאת עינחש ואף לא פרט אחד של חומט פסים .לטאות
אלו שכיחות ביותר בבתות בחבל ארץ זה ובדרך כלל תופסות חלק נכבד מכמות התצפיות בבתות
באזור תפוצתן (תצפיות אישיות ומידע מסקרים קודמים).
בית גידול מופר למחצה מתייחס לשטחים בהם ישנם שבילי עפר רבים ,פסולת (בעיקר בגבול
הדרומי של הסקר) ,חניונים וגבול שטח הישובים .מרבית בית הגידול הזה נמצא בשטח המוגדר
מיוער על פי טיפוסי הצומח והופיעו בו מינים המוכרים היטב גם מחצרות בתים כגון :לטאה
זריזה וחרדון מצוי .כמו כן בשולי כביש  5233נמצאו שני צבי ביצות דרוסים שהגיעו כנראה
ממאגר המים הסמוך.
לסיכום ,ניתן לומר כי שטח היער הבוגר והצפוף מהווה בית גידול חד גוני עם עושר מינים נמוך
יחסית ומספר פרטים גבוה מהמינים הג'נרליסטים (חומט גמדי ,חרדון מצוי ,צב יבשה) .באזורים
בהם היער היה צעיר ,או בצפיפות נמוכה נוצרו בתי גידול נוספים באותו שטח שאיפשרו מגוון
מינים גדול יותר ובהם מינים ייחודים כגון דו חיים וצבי ביצות ליד מקווי מים.
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השיחיות הטבעיות עשירות במגוון רחב של מינים ואף אולי משמרות מינים של בתות לעת מצוא.
כרמי הזיתים לא מצליחים לשמר את מגוון המינים שהיינו מצפים למצוא בשטח פתוח יחסית
כנראה בשל אינטנסיביות העיבוד.
לאור בריכות החורף במקום ,יש להניח כי מספר מיני הדו – חיים באזור הוא גבוה ,ומכיוון שכל
מיני הדו חיים בארצנו מוגדרים בדרגות סיכון שונות ב"ספר האדום" זהו בית גידול חשוב ביותר
לשימור.
מינים מרשימת "הספר האדום"
בין המינים שמצאנו בסקר זה ,ישנם חמישה מינים הנכללים ברשימת המינים בסכנה לפי הספר
האדום של החוליתנים בישראל (גפני( ,)2002 ,בוסקילה:)2002 ,
צב יבשה ( ,)Testudo graecaחומט גמדי ( ,)Ablepharus rueppelliiונחושית נחשונית
(,)Chalcides guentheriשלושתם מוגדרים כמין ש"עתידו בסכנה" (.)VU
קמטן ( )Pseudopus apodusהמוגדר כמין ב"סיכון נמוך" ()NT
קרפדה ירוקה ( )Bufotes variabilisהמוגדרת כמין "בסכנת הכחדה" (.)EN
ברשימת המינים הפוטנציאליים יש עוד ארבעה מיני זוחלים ודו חיים הנכללים ברשימת המינים
בסכנה לפי "הספר האדום".
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מחלקת העופות
שיטות
סקר העופות כלל שלשה ביקורים ,בתאריכים .13/5/15 ,26/4/15 ,16/4/15 ,משך כל ביקור כארבע
שעות ,בשעות בהן קיימת פעילות גבוהה של ציפורים ,בין השעות 6:00-10:00בבקר .במהלך
הסקר נבדק שטח יער חורשים באופן רגלי .ביצוע הסקר נעשה על ידי יגאל סימן-טוב ,צפר
מהישוב אורנית הסמוך ליער חורשים .היכרותו של הצפר עם השטח בשילוב גודלו הקטן אפשר
בדיקה יסודית של מצאי הציפורים בשטח הסקר.
איסוף הנתונים התבצע בשני אופנים:
 .1רשימת מצאי של כלל המינים המשויכת לפוליגון גבולות הסקר.
 .2איסוף מידע נקודתי ע"י אפליקציה לאיסוף מידע מרחבי – .Collector For ArcGIS
המידע שנאסף כלל קיני דורסים ,טריטוריות מינים רגישים ונציגות מהמינים הנפוצים.
תוצאות
במהלך הסקר נצפו  43מינים מהם  10נצפו בקינון פעיל ו 10-נוספים שהראו אינדיקציה לקינון
בשילוב בית גידול מתאים .הסקר התבצע בחודשים אפריל-מאי ,תקופה זו מגוונת ומשלבת נודדי
אביב ,מינים מקייצים ומינים יציבים הנמצאים כאן כל השנה .עם זאת ,הסקר לא מייצג קבוצה
גדולה של נודדי סתיו ומינים חורפים .להשלמת התמונה הכללית לאורך כל השנה ,הוכנסו תצפיות
ממאגר המידע של מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע ,שנאספו ביער חורשים וסביבותיו ,בין
השנים  .2013-15תצפיות אלה כוללות את סקר העופות הדואים בסתיו  2014ודיווחים של צפרים
למערכת פורטל הצפרות .תוספת המידע ממאגר הנתונים הגדילה את הנתונים ל 83-מינים שנצפו
ביער חורשים וסביבותיו.
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 המינים שנצפו ביער חורשים:1 טבלה
נתוני
סקר
יער
חורשים סטטוס

נתוני
פורטל
הצפרות
*2013-15

 נפוץ,חורף

+

 נדיר,חולף

+

 נפוץ,חולף
 נפוץ,יציב

+

+
+

יציב
חולף

+

+
+

 מצוי,יציב
חורף
מקייץ

+

+
+
+

+

חולף
חורף

+
+

חורף
,חורף
חולף

+
+

יציב

+

+

יציב

+

+

חולף

+
+

+

+

+
+
+

חולף
חולף

יציב

+

+
+
+
+

+

+

שם בלטינית

Erithacus
rubecula
Pernis
ptilorhyncus
Pernis apivorus
Bubulcus ibis
Pycnonotus
xanthopygos
Falco eleonorae
Falco
tinnunculus
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco
vespertinus
Serinus serinus
Saxicola
rubicola
Milvus migrans
Passer
domesticus
Psittacula
krameri
Oriolus oriolus
Luscinia
megarhynchos
Luscinia
luscinia
Circus
aeruginosus
Circus pygargus
Circus
macrourus
Sturnus vulgaris
Alauda arvensis
Alectoris chukar
Muscicapa
striata
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שם באנגלית
European Robin
Oriental Honeybuzzard
European Honeybuzzard
Cattle Egret
White-spectacled
Bulbul
Eleonora's Falcon
Common Kestrel
Peregrine Falcon
Eurasian Hobby
Red-footed Falcon
European Serin
Common
Stonechat
Black Kite
House Sparrow
Rose-ringed
Parakeet
Eurasian Golden
Oriole
Common
Nightingale
Thrush
Nightingale
Western Marshharrier
Montagu's Harrier
Pallid Harrier
Common Starling
Eurasian Skylark
Chukar
Spotted
Flycatcher

שם בעברית
אדום חזה
אייה מזרחית
איית צרעים
אנפית בקר
בולבול ממושקף
בז חופים
בז מצוי
בז נודד
בז עצים
בז ערב
בזבוז אירופי
גרון-דוחל שחור
דיה שחורה
דרור הבית
דררה
זהבן מחלל
זמיר הירדן
זמיר מנומר
זרון סוף
זרון פס
זרון שדות
זרזיר מצוי
זרעית השדה
חוגלת סלעים
חטפית אפורה

נתוני
סקר
יער
חורשים סטטוס

נתוני
פורטל
הצפרות
*2013-15

+
+

+
+
+
+

+

+

יציב
יציב
יציב

+
+
+

+
+
+

יציב

+

+

חולף

+
+
+

יציב

+

+

יציב

+

+

חולף
יציב
חולף

+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+
+
יציב

+

+
+
+
+

+

+

שם בלטינית

Circaetus
gallicus
Lanius nubicus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Delichon
urbicum
Columba livia
(domesticus)
Asio otus
Parus major
Carduelis
chloris
Platalea
leucorodia
Burhinus
oedicnemus
Plegadis
falcinellus
Acridotheres
tristis
Accipiter nisus
Accipiter
brevipes
Dendrocopos
syriacus
Gyps fulvus
Sylvia borin
Sylvia curruca
Sylvia
atricapilla
Sylvia
melanocephala
Apus apus
Vanellus
spinosus

שם באנגלית
Short-toed Snakeeagle
Masked Shrike
White Stork
Black Stork
Common Housemartin

שם בעברית
חיוויאי
הנחשים
חנקן נובי
חסידה לבנה
חסידה שחורה

Feral Pigeon
Long-eared Owl
Great Tit
European
Greenfinch
Eurasian
Spoonbill
Eurasian Thickknee

יונת הבית
ינשוף עצים
ירגזי מצוי

Glossy Ibis
Common Myna
Eurasian
Sparrowhawk
Levant
Sparrowhawk
Syrian
Woodpecker
Eurasian Griffon
Garden Warbler
Lesser
Whitethroat
Blackcap

Sardinian Warbler
Common Swift
Spur-winged
Lapwing
Red-rumped
Cercopis daurica Swallow
Hirundo rustica Barn Swallow
Grus grus
Common Crane
Corvus cornix
Hooded Crow

Garrulus
glandarius

Eurasian Jay
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טסית בתים

ירקון
כפן
כרוון מצוי
מגלן חום
מיינה מצויה
נץ מצוי
אצבעות-נץ קצר
נקר סורי
נשר מקראי
סבכי אפור
סבכי טוחנים
-שחור
סבכי
כיפה
-שחור
סבכי
ראש
סיס חומות
סיקסק
סנונית מערות
סנונית רפתות
עגור אפור
עורב אפור
-עורבני שחור
כיפה

נתוני
סקר
יער
חורשים סטטוס

נתוני
פורטל
הצפרות
*2013-15
+

חולף

+

חורף

+
+

Aquila clanga

+

Aquila heliaca
Phylloscopus
trochilus
Phylloscopus
collybita
Buteo buteo
Buteo
(buteo)
vulpinus

+
+
+
+
חורף

+

חורף
יציב
יציב

+
+

+
+
+

יציב

+

+

+

+
+

+

+

יציב
מקייץ
חורף

+

חולף

+

יציב

+

חולף

+

+

+
+

+
+

שם באנגלית

Booted Eagle
Lesser
Spotted
Aquila pomarina Eagle

Aquila
nipalensis

+

+

שם בלטינית

Hieraaetus
pennatus

Buteo rufinus
Coccothraustes
coccothraustes
Fringilla coelebs
Prinia gracilis
Nectarinia osea
Streptopelia
senegalensis
Corvus
monedula
Cuculus canorus
Clamator
glandarius
Turdus
philomelos
Neophron
percnopterus
Turdus merula
Hippolais
olivetorum
Iduna pallida
Halcyon
smyrnensis
Pandion
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Steppe Eagle
Greater Spotted
Eagle
Eastern Imperial
Eagle
Willow Warbler
Common
Chiffchaff
Common Buzzard
Steppe Buzzard
Long-legged
Buzzard
Hawfinch
Common
Chaffinch
Graceful Prinia
Palestine Sunbird
Laughing Dove
Eurasian Jackdaw
Common Cuckoo
Great
Spotted
Cuckoo
Song Thrush
Egyptian Vulture
Eurasian
Blackbird
Olive-tree
Warbler
Eastern
Olivaceous
Warbler
White-throated
Kingfisher
Osprey

שם בעברית
עיט גמדי
עיט חורש
עיט ערבות
עיט צפרדעים
עיט שמש
עלווית אפורה
עלווית חורף
עקב חורף
עקב מזרחי
עקב עיטי
פצחן
פרוש מצוי
פשוש
צופית בוהקת
צוצלת
קאק
קוקיה אירופית
קוקיה מצויצת
קיכלי רונן
רחם מדברי
שחרור
שיחנית זית
שיחנית קטנה
שלדג לבן חזה
שלך

נתוני
סקר
יער
חורשים סטטוס

נתוני
פורטל
הצפרות
*2013-15

שם בלטינית

שם באנגלית

שם בעברית

haliaetus
מקייץ

+

חולף

Otus scops
Pelecanus
onocrotalus

+
+

מקייץ

+

+

מקייץ

+

+

יציב

+

+

Merops apiaster
Streptopelia
turtur
Streptopelia
decaocto

Eurasian Scopsowl
Great
White
Pelican
European
Beeeater
European Turtledove
Eurasian
Collared-dove

שעיר מצוי
שקנאי מצוי
שרקרק מצוי
תור מצוי
תור צווארון

מינים מקננים ביער חורשים
 המינים שנצפו43 מתוך
 מינים19 ,במהלך הסקר
נמצאו כמקננים וודאיים ועוד
 מינים שקיימת אפשרות14
שמקננים בשטח היער או
בסביבותיו אך לא נמצאה
.אינדיקציה וודאית לכך

 שמות המינים שנצפו כמקננים וודאיים בעיר חורשים:2 טבלה

Pycnonotus xanthopygos
Falco tinnunculus
Passer domesticus
Alectoris chukar
Circaetus gallicus
Asio otus
Parus major
Accipiter nisus
Dendrocopos syriacus

שם בלטינית

שם באנגלית
White-spectacled Bulbul
Common Kestrel
House Sparrow
Chukar
Short-toed Snake-eagle
Long-eared Owl
Great Tit
Eurasian Sparrowhawk
Syrian Woodpecker

Sylvia melanocephala
Corvus cornix
Prinia gracilis

Sardinian Warbler
Hooded Crow
Graceful Prinia
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שם בעברית
בולבול ממושקף
בז מצוי
דרור הבית
חוגלת סלעים
חיוויאי הנחשים
ינשוף עצים
ירגזי מצוי
נץ מצוי
נקר סורי
-שחור
סבכי
ראש
עורב אפור
פשוש

שם בעברית
צופית בוהקת
צוצלת
קוקיה מצויצת
שחרור
תור צווארון
חטפית אפורה
נץ מצוי

שם באנגלית
Palestine Sunbird
Laughing Dove
Great Spotted Cuckoo
Eurasian Blackbird
Eurasian Collared-dove
Spotted Flycatcher
Eurasian Sparrowhawk

שם בלטינית

Nectarinia osea
Streptopelia senegalensis
Clamator glandarius
Turdus merula
Streptopelia decaocto
Muscicapa striata
Accipiter nisus

נדידת הסתיו של העופות הדורסים ושקנאים מעל יער החורשים
סקר העופות הדואים מתקיים ברציפות מאז  .1982הסקר נערך על ידי מרכז הצפרות הישראלי
של החברה להגנת הטבע ובשיתוף מוקד הציפורים של חייל האוויר .בעבר הסקר נערך במרכז
הארץ ,ונפרש מרמת השרון במערב ועד בקעת הירדן במזרח .בשנת  ,1988בגין האינתיפאדה
הראשונה ובשל העובדה שלא ניתן היה לפרוש עמדות לאורך כביש חוצה שומרון  -הועבר הסקר
לעמקים הצפוניים .בשנת  ,2014חזר הסקר למרכז הארץ .הסקר פועל על פי העיקרון של רשת
צופים .כלומר ,כל  2-3ק"מ בקו מזרח-מערב ,יושב סוקר בנקודה קבועה במהלך היום ,שם הוא
מאתר וסופר את העופות הדואים הנודדים דרכו .הודות לסקרים שנערכו במהלך השנים ,הצטבר
מידע רב שעוזר לצמצם תאונות אוויריות בין מטוסים לציפורים .בנוסף ,נודדים דרכנו שני מינים
שספירתם חשובה במיוחד– נץ קצר אצבעות ועיט חורש ,אשר מרבית אוכלוסייתם העולמית
עוברת דרך ישראל .יער חורשים ממוקם במרכזו של מסלול הנדידה עבור מיני עופות רבים.
עמדות סקר הנדידה נמצאות בסמיכות רבה לתחום סקר יער חורשים או בסביבתו הקרובה.
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מפה מספר  :4תצפיות עופות דואים

ניתן לראות את מיקומי עמדות סקר נדידת הסתיו שנמצאות בטווח של יער חורשים .ניתן לומר
כי ציפורים שעברו בטווח העמדות "מחסום" – "קסם" עברו גם מעל יער חורשים.
בשנת  2014הסקר פעל בין התאריכים  24/8/14ל .15/10/14 -סה"כ נצפו  32מיני עופות דואים
מהם  27עופות דורסים.
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טבלה מס'  :3סיכום התוצאות של המינים העיקריים בסקר נדידת הסתיו :2014

איית צרעים

שם באנגלית
European
Honey-buzzard
Lesser Spotted
Eagle

Pernis
apivorus
Aquila
pomarina

שם בעברית

שקנאי
נץ קצר-
אצבעות

Great
White
Pelican
Levant
Sparrowhawk

עיט חורש

דיה שחורה
חיוויאי

שם בלטינית

סה"כ
פרטים
שנספרו
בשלוש
העמדות
הסמוכות
לייער (מפה
)1

סה"כ
פרטים
שנספרו
בסקר

טווח
התאריכים
שמרבית
הפרטים
עברו ב*2014-

109317

272384

26/8-12/9

61652

108172

Pelecanus
onocrotalus
Accipiter
brevipes

26239

33601

18/9-10/10
לאורך כל
הסקר
ולאחריו

20882

33462

Black Kite

Milvus
migrans

14615

20553

Short-toed
Snake-eagle

Circaetus
gallicus

4234

6361

14/9-1/10
החל מהשבוע
השני של
ספטמבר
החל מהשבוע
השני של
ספטמבר

*טווח התאריכים יחסית יציב משנה לשנה** .עמדות מחסום ,ראש העין וקסם

דיון
התקופה בה התקיים הסקר הינה תקופה עשירה במגוון מיני עופות .הגורם העיקרי לכך הוא
הימצאות של מינים בנדידה בדרכם צפונה כמו איית-הצרעים .מינים יציבים הנמצאים כל השנה
כמו עורבני ,ומינים שבחרו לבלות את הקיץ בישראל כמו החוויאי .בהתחשב בבית הגידול
והתקופה בה התרחש הסקר ,נראה כי מצאי העופות שנצפה מייצג בצורה טובה את הפוטנציאל
הגלום בתחומי הסקר .בהשוואה כללית בתחום הסקר ,על אף שלא התבצע ניטור במאמץ דיגום
קבוע ,ניכר היה כי האזורים המאופיינים בצומח פתוח וחורש ים-תיכוני ,עשירים ומגוונים יותר
מהשטחים המיוערים ,הן מבחינת נודדים והן מבחינת המקננים .נציין כי בשל מיקומו של יער
חורשים על ציר נדידה ,מיני דורסים רבים בוחרים לעיתים להישאר לעצירת לילה בתחומי היער.
ראוי לציין במיוחד את נדידת העופות הדואים בסתיו שעל פי רוב מתרחשת בתזמון הגעה מעורר
פליאה .הראשונות לנדוד הן החסידות הלבנות .להקות ראשונות מופיעות בסוף יולי וכבר בתחילת
אוגוסט ניתן לראות להקות המונות אלפי פרטים .החסידות נודדות בנתיב מזרחי ולכן יער
חורשים אינו מקום מומלץ לצפות בהן בסתיו – באביב כן .אחריהן מגיעות איות הצרעים,
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המתחילות לנדוד בלהקות של מאות פרטים החל מהשבוע אחרון של אוגוסט .האיות נודדות
בטורים ארוכים בעלי צפיפות משתנה הנקראים "צירים" ,בימים בהם הנדידה חזקה צירים אלו
יכולים להמשך יום שלם בהם עוברים עשרות אלפי פרטים.
מאמצע ספטמבר מתחילות להופיע להקות של ניצים קצרי אצבעות ,שיא הנדידה מתרחש בשבוע
השלישי של ספטמבר ,מין זה נודד לעיתים בלהקות המונות אלפי פרטים .מין נוסף הראי לציון
הוא עיט החורש המתחיל לנדוד בשבוע השלישי של ספטמבר ,ובדומה לנץ קצר אצבעות ,מרבית
אוכלוסייתו העולמית עוברת דרך ישראל.
בשל מיקומו של יער חורשים על ציר נדידה ,דורסים אלו ועוד רבים אחרים לעיתים בוחרים
להישאר לעצירת לילה בתחומי היער .מאחר ונדידת הדורסים לעיתים גבוהה וקשה לאיתור ,היער
יכול לזמן הזדמנויות לצפייה בדורסים מטווח קצר עת הדורסים יורדים ללינה בשעות אחר
הצהריים או לחלופין בשעות הבוקר כאשר הם מתרוממים ועוזבים את אתרי הלינה.
בקרב הציפורים המקננות ,ניתן לומר כי סבכי שחור ראש הינו מבין מיני ציפורי השיר הנפוצים
יותר בתחומי הסקר ,בעיקר באזורי החורש הים-תיכוני ובאזורים הפתוחים .בנוסף ,בשטח הסקר
נמצאו ארבעה מיני דורסים מקננים .חוויאי הנחשים ,נמצא קינון אחד פעיל ובו פרחון אחד
שהצליח לפרוח .נץ מצוי ,נמצאו שלושה קינים ,כאשר רק שניים מתוכם הצליחו להפריח
פרחונים 3 -בכל קן .שעירים מצויים וינשופי עצים קיננו אף הם ביער ,מספר השעירים שקראו
היה בסביבות .7-8-לא ניתן שלא להתייחס למין יוצא דופן בהתנהגותו -קוקייה מצויצת .זהו מין
טפיל ,כלומר מין שמשאיר את מלאכת הדגירה והטיפול בגוזלים לידי מין אחר -הפונדקאי.
במקרה של הקוקייה המצויצת ,על פי רוב העורב האפור מהווה הפונדקאי שלה.
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מחלקת היונקים
מגוון היונקים שנצפו באזור מייצג בעיקר רק את המינים הגדולים שנמצאים בקרבת יער חורשים.
בתצפיות של רשות הטבע והגנים בשנים האחרונות נצפו  13מינים של יונקים .מינים קטנים יותר
של יונקים כגון הקוצן המצוי ,גרביל סלעים ,חולד ומיני עטלפים שונים נמצאים גם הם במרחב
ואת סימניהם ניתן לזהות בנקל בשטח בדמות גללים ,מחילות ,עקבות ודיווחי התושבים.
אזור היער מספק בית גידול מעולה וייחודי ליונקים הגדולים ומהווה חלק חשוב ממסדרון
אקולוגי הנמשך דרומה (ציר הגבעות) .מרבית האזור המקיף את יער חורשים עבר פיתוח ניכר
ומיושב בצפיפות כך שמדובר במעין "אי מפלט" לחלק מהמינים.
נראה כי מספר המינים שבמקום לא השתנה בעשרות השנים האחרונות אלא רק תכיפות
המפגשים של התושבים עם בעלי החיים בשל הפיתוח הרב .חשוב לציין את הימצאותו של הצבוע
המפוספס באזור ,שכן זהו הטורף הגדול ביותר בארץ ונמצא בסכנת הכחדה באזורנו (שלמון,
 ,)2002מספר הצבועים בארץ נאמד במאות בודדות .עצם הימצאותו במרחב מעידה כי אזור היער
משמש כבית גידול ושטח טבעי נדיר בדרום השרון .בתצפיות ומדיווחי התושבים ניכר כי מספר
השועלים והתנים באזור גבוה למדי כפי שניתן לצפות ממינים מלווי אדם אלו .מינים נוספים
הנצפים בתכיפות רבה למדי הם צבי ארץ – ישראלי וחזירי בר שאף חודרים לפאתי הישובים.
עיקר התצפיות על פרסתנים אלו מגיע מהשטחים הפתוחים או החקלאיים שבשולי היער ,דבר
המעיד על חשיבות שימור ההטרוגניות של השטח ושימור הבתות המעטות שנותרו באזור .כמו כן,
לא פעם היה ניתן לראות פגרי דורבנים וארנבות על כבישי הגישה לישובים ולפי התושבים ,זהו
מראה לא נדיר ,המעיד על פרטים רבים יחסית ממינים אלו המסתובבים במרחב ,שכן הם לא
מיוצגים נאמנה בתצפיות.
יש לציין תצפיות רבות של התושבים על קיפודים המסתובבים בישובים ,וגם במהלך הסקר
נתקלנו בפרט אחד בסמוך לאחד הישובים .עובדה זו מעודדת במיוחד לנוכח כמות הכלבים הרבה
המסתובבים במרחב שעלולים לפגוע בקיפודים .כלבים וחתולים משוטטים באזור יער חורשים
מהווים איום משמעותי על בעלי החיים הקטנים (זוחלים ,עופות ויונקים) ,ומכיוון שהיער מהווה
מוקד לפעילות של תושבים ומטיילים יש להעלות את מודעות התושבים לנזק שחיות המחמד
שלהם עשויות להסב לחיות הבר.
במהלך סקר הצומח והזוחלים באזור נמצאו עקבות פעילות מרובה של חזירי בר ,צבאים,
דורבנים ,כלביים למיניהם.
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מפה מספר  :5תצפיות יונקים בתחום יער חורשים באדיבות רט"ג
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מורשת האדם

הקדמה
המאפיי נים הבולטים של הדום השומרון הם ריבוי שטחי הטרשים ומיעוט מקורות המים
הטבעיים במרחב ,גורמים שהפכו מרחב זה לאזור נחות מבחינה התיישבותית לאורך ההיסטוריה.
שטחי הטרשים מגבילים את הפוטנציאל החקלאי באזור ,ושימשו בעיקר למרעה ,חציבה והפקת
סיד .חלק מהסיד יוצא מאזור זה למישור החוף ,בו לא ניתן לייצר סיד (ובכך ,המחצבות של ימינו,
המספקות חומרי בניין לערי החוף ,ממשיכות מסורת תעשייתית קדומה) .בעמקים הזעירים שבין
הטרשים התקיים עיבוד חקלאי מצומצם .מיעוט מקורות המים באזור הביא לשימוש נרחב
בבורות מים ובבריכות חצובות בסלע ,שחלקן שימשו תחילה כמחצבות קדומות.
בהדום השומרון עצמו לא היו כמעט יישובי קבע לאורך מרבית ההיסטוריה .ההתיישבות התרכזה
בשולי הגבעות מעל מישור החוף ובמורדות הרי השומרון (בתוואי דומה לכביש  446כיום) .קו
היישובים המערבי ניצל את אדמות הסחף הפוריות במישור החוף .קו היישובים המזרחי סמוך
למעיינות הנובעים באפיקי הנחלים .אזור הטרשים שבתווך היה מיושב בעיקר בתקופות של שקט
ממושך ולחץ התיישבותי ניכר.
בשנות ה 90 -וה ,2000 -עבר ועובר המרחב פיתוח מואץ ,ובין הקמת היישוב מתן וסלילת גדר
ההפרדה.
תולדות האזור – סקירה כללית
האתר הקדום ביותר הידוע במרחב (מספר ק"מ דרומית לגבולות הסקר) הוא מערת קסם ,בה
נמצאו שרידי יישוב מהתקופה הפליאוליתית התחתונה .האתר התגלה בשנת  ,2000עם הרחבת
כביש חוצה שומרון ,וההתיישבות האנושית בו החלה לפני כ 380 -אלף שנה .המערה נעזבה סופית
לפני כ 200 -אלף שנה.
נכון ל , 2007 -מערת קסם היא האתר היחיד המוכר בעולם מתקופה זו בו נמצאו עדויות לשימוש
שיטתי באש לאורך אלפי שנים .במערה נמצאו שבעה וחצי מטרים של שכבות פעילות אנושית,
ובכולן זוהו סימני שריפה .אין מדובר בעדות המוקדמת ביותר לשימוש באש בעולם ,אולם יש כאן
עדות לשימוש רציף ושיטתי במשך אלפי שנים – דבר שלא נמצא עד כה באתרים אחרים .להבי
צור שנמצאו במערת קסם מעידים על ייצור כלים מוקדם בהרבה משהניחו החוקרים קודם לכן.
התקופה הפליאוליתית התיכונה מיוצגת בשלושה אתרים בגבולה הדרומי של אורנית .באזור זה
תועדו גם שני אתרים מהתקופה הניאוליתית ,בה ישבה במרחב אוכלוסייה מעטה בלבד.

37

מאז התקופה הכלקוליתית ועד ימינו נמשך רצף התיישבותי במרחב .בתקופה הכלקוליתית
מדובר על אתר ביישוב מתן.
בסוף תקופת הברונזה הקדומה א' שכנה עיר גדולה בתל אפק ,ואילו בתחום הסקר התקיימו
שלושה יישובים במתן ,בג'לג'וליה ובכפר ברא .ההתיישבות בג'לג'וליה ובכפר ברא נמשכה גם
מאוחר יותר.
במהלך תקופת הברונזה התיכונה – אפק עיר ממלכה גדולה ,אולי בירת השרון .עם זאת ,עיר זו
הייתה יישוב יחיד כמעט באזור כולו ,וכך גם בתקופת הברונזה המאוחרת.
בתקופת הברזל נוסדו יישובים רבים בשולי ההר ,ובמשולש כפר ברא – אורנית – חבלה תועדו 14
אתרים מתקופה זו ,שבעה בתקופת הברזל א' ושבעה בתקופת הברזל ב'.
התנופה ההתיישבותית מתבטאת בחדירת אוכלוסייה ישראלית מגב ההר מערבה ,והיאחזותה
במערב אזור הגבעות.
תקופת הברזל ב' – גידול משמעותי בהתיישבות ,עשרות אתרים מהתקופה ,כולל מצודות,
יישובים חקלאיים ובתי חווה רבים .הקמת החוות הרבות במרחב מצביעה על תקופת שקט,
שהתאפשרה ככל הנראה לאחר הכיבוש האשורי .ההתיישבות החקלאית נמשכה גם בתקופות
הפרסית וההלניסטית ,אולם ההתיישבות באזור דעכה בהדרגה בתקופות אלו .במהלך תקופה זו,
ננטשו האתרים שהוקמו בגבעות בתקופת הברזל ,ייתכן בגלל מרד החשמונאים.
בתקופה החשמונאית ,כתוצאה מברית בין יונתן ודימיטריוס ,הועברו מחוזות לוד ,עופריים
ורמתיים לשליטת החשמונאים.
בתקופה הרומית – הורדוס ייסד את העיר אנטיפטריס כעיר מסחר וכתחנת דרכים על הדרך
הראשית מקיסריה לירושלים.
במהלך התקופה הרומית חל גידול ניכר בהתיישבות במרחב ובפריסה החקלאית – גתות ,בתי בד,
בורות מים ,בריכות ,גדרות ,מדרגות עיבוד וסכרים .היישובים היוו עורף חקלאי לאפק
(אנטיפטריס).
בתקופה הביזנטית הגיעה ההתיישבות באזור לשיאה ,ובירת המרחב הועתקה לעיר אפולוניה.
פריסה צפופה של יישובים כפריים שהתקיימו בתקופה הביזנטית – עשרות רבות של יישובים,
חלקם גדולים כמו חורבת כפר חיטה .מול שגשוג היישובים הכפריים ,חלה דעיכה ביישוב העירוני.
חלק מהיישובים היו "כפרי אם" ששטחם הבנוי נע בין  20-8דונם ,יישובים נוספים היו "כפרי בת"
קטנים ששטחם עד  8דונם.
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בתקופה הערבית הקדומה – הידלדל מאד מספר היישובים בגבעות .השפל החריף היה בתקופה
הצלבנית .בתקופה הממלוכית חלה עלייה התיישבותית מחודשת ,הקשורה כנראה לשגשוג
המסחר ב"דרך הדואר" שלמרגלות הגבעות .בתקופה זו ,ככל הנראה ,הוקמו המסגד העתיק
בג'לג'וליה והח'אן שלצידו.
בתקופה העות'מאנית חלה עלייה קלה במספר היישובים .בתקופה זו ,הגרעין המקורי של כל
היישובים באזור הוא באוכלוסיית יישובי האם במערב השומרון( .המידע על תקופה זו על פי
גרוסמן).
בתקופה זו ,הייתה אי-יציבות התיישבותית רבה ,ובפרט באזור שמעבר לקו הירוק.
טבלת אתרים במהלך התקופה העות'מאנית
שם אתר

מצב בתחילת התקופה
העות'מאנית

מצב בסוף התקופה
העות'מאנית

חורייש

לא מוזכר

יישוב עונתי

זכור

לא ברור

חרב (היה מיושב במהלך
התקופה)

ג'לג'וליה

יישוב קבע

יישוב קבע

כפר ברא

לא ברור

תחילת התיישבות קבע

כפר קאסם

לא מוזכר

יישוב עונתי (לפי גרן – יישוב
קבע)

חלק מהיישובים שהוקמו באזור במהלך התקופה שיקפו מענה למחסור בקרקע בכפרי מערב
השומרון .היישוב הבולט ביותר בהקשר זה הוא כפר ת'ולת' באגן נחל קנה .לכפר זה התפתחו
יישובי בת רבים ,רובם ממזרח לתחומי הסקר ,וחלקם ניטשו במהלך התקופה .לכפר זה הוקמו
שני יישובי בת בתחום הסקר – האחד הוא ח'רבת זכור ,שהייתה מיושבת לסירוגין מספר פעמים,
והייתה מיושבת לאחרונה בתחילת המאה ה .20 -משפחות מכפר ת'ולת' רכשו קרקעות פלחה
בשטח המרזבה והרחיבו שטחי חקלאות של הכפר .כך הוקם הכפר ח'רבת חורייש – יישוב הבת
המערבי ביותר של כפר ת'ולת' .יישוב זה נעזב לאחר מלחמת העצמאות.
בקרבת ח'רבת חורייש נמצא כפר נוסף ,ח'רבת זכור .כפר זה חרב כתוצאה ממלחמות פלאחים
באמצע המאה ה ,19 -ותושביו חזרו ליישוב האם – כפר ת'ולת' .מדרום לכפר ת'ולת' היו תהליכים
התייש בותיים דומים אך פחות חריפים שכן לא היה בהם מחסור בקרקע כמו בכפר ת'ולת'
ובנותיה.
כפר קאסם – בשלהי המאה ה 19 -נחשב כמזרעה של הכפר מסחה ,ויושב כנראה מחדש במאה ה-
 18או בראשית המאה ה .19 -לידו נמצא כפר חטה – יישוב שהיה מאוכלס במאה ה.16 -
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בראש העין ,בצמידות לשכונת גבעת הסל נמצא אתר ארכיאולוגי ידוע – עיזבת צרטא – שנקרא
כך כי נכלל באדמותיו החקלאיות של הכפר צרטא במערב השומרון.
כפר ברא – כפר בת של קרוות בני חסן ,שהוקם בראשית המאה ה 20 -בשולי השרון ,בחורבה של
יישוב ששכן באתר במאה ה.16 -
עזון עתמה – הפך ליישוב קבע רק בשנות ה 20 -של המאה ה ,20 -אם כי באתר היה יישוב חשוב
בתחילת התקופה העות'מאנית ,שנחרב במהלך המאה ה 17 -כתוצאה מסכסוך אזורי.
במלחמת העולם הראשונה ,עבר קו החזית בין הטורקים והבריטים בשטח האזור – "קו העוג'ות",
שנמשך מהירקון (נהר אל-עוג'א) ,דרך אגן נחל שילה לעבר נחל ייט"ב במזרח השומרון (וואדי
עוג'א) ובקעת הירדן .במגדל אפק היה משלט טורקי .על הגבעה כק"מ דרומית-מערבית למחלף
שער שומרון (אזור נ"צ  )1997/6674מסומן במפה צבאית בריטית ריכוז עמדות טורקיות .כמו כן,
סומן קו ביצורים באזור הקצה הצפוני של כפר קאסם כיום ,ובגזרת ח'רבת עררה – נחל רבה
באזור שממזרח לגדר ההפרדה (מפת דרום השומרון  .)1:40,000ביצורים נרחבים היו סביב
ג'לג'וליה ,וקו ביצורים שנמשך מג'לג'וליה לכיוון דרום-מזרח ,בגדה הצפונית של נחל קנה (מפת
 .(1:40,000 Fejjaבהפגזה בריטית ,נהרס האגף המערבי של המסגד העתיק בג'לג'וליה.
לא הוקמו יישובים יהודיים באזור לפני מלחמת העצמאות .עם זאת ,היו מחצבות של יהודים
באזור מגדל צדק ,ורצון להקמת "כפר חוצבים" (פירוט להלן תחת הערך – מגדל אפק).
מלחמת העצמאות
במהלך מלחמת העצמאות התבסס הצבא העיראקי באזור ראש העין והסביבה .במסגרת מבצעי
"דני" ו"בתק" ,במהלך קרבות עשרת הימים ביולי  ,1948נכבש מרבית המרחב מראש העין ודרומה
ע"י צה"ל .מרחב הכפרים שמצפון לראש העין – כפר קאסם ,כפר ברא ,ח'רבת חורייש וג'לג'וליה –
הועבר לידי ישראל במסגרת הסכמי שביתת הנשק עם ירדן.
התיישבות באזור לאחר מלחמת העצמאות
באזור הוקמה שורת יישובים כפריים ,בעיקר מושבים ,וכן מעברה לעולים מתימן בראש העין
( .)1949היישוב האחרון שהוקם באזור לפני מלחמת ששת הימים היה קיבוץ חורשים בשנת .1955
לצד הקיבוץ נחפרו תעלות קשר והגנה ,כנראה לקראת מבצע קדש (נמצאות ביער עד ימינו).
במהלך שנות ה ,80 -החל גל התיישבות נוסף ,במסגרת זו הוקמו גם נירית ואורנית.
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בשנות ה , 90 -כתוצאה מהעלייה ההמונית ,גל התיישבות נוסף – "יישובי הכוכבים" ,במסגרתו
הוקם היישוב מתן ,והורחבה משמעותית ראש העין לכיוון מזרח.
טבלת ישובים יהודיים באזור הסקר
שם יישוב

תאריך הקמה
(ע"פ גבתי)

הערות

סוג

ראש העין

1949

עיר

מעברה לעולים מתימן .השם בעקבות ראס אל-
עין.

ירחיב

6/11/1949

מושב

שם תנ"כי

חגור

7/11/1949

מושב

שם תנ"כי

חורשים

6/1/1955

קיבוץ

במקומו של כפר חורייש

אורנית

19/5/1983

ישוב

מתן

1995

ישוב

נירית

1981

ישוב

מישובי "הכוכבים"-שם תנ"כי

בתחילת שנות ה 2000 -נסלל באזור כביש מס' " – 6כביש חוצה ישראל".
יישובים ערביים קיימים באזור
כפר קאסם
ביישוב גרים  18,900תושבים (נכון לספטמבר  .)2009השם משמר כנראה שם קדום ,ויש המזהים
כאן יישוב שומרוני הנזכר במשנה – כפר קסם .הכפר הוקם בתחילת המאה ה 19 -בידי תושבים
מהכפר מסחה הסמוך.
כפר ברא
ביישוב גרים  2,900תושבים (נכון לספטמבר  .)2009לפי מסורת התושבים היישוב נקרא ע"ש קדוש
מוסלמי – א-נבי ברא – שקברו נמצא במרכז הכפר.
ג'לג'וליה
ביישוב גרים  8,300תושבים (נכון לספטמבר  .)2009יש המזהים את המקום עם גילגל בשרון –
אחת מערי הממלכה הכנעניות שנכבשו בידי יהושע בן נון (יהושע י"ב כ"ג) .הכפר הנוכחי נוסד
כנראה בתקופה הממלוכית .בכפר נמצאים שני אתרים בולטים ,ח'אן שנוסד בידי האמיר
הממלוכי תינכיז ,בשנת  1325לערך ,ומסגד קדום (ראו פירוט להלן ברשימת האתרים הנבחרים).
.
ח'רבת חורייש
שרידי כפר ערבי שנעזב מלחמת העצמאות  ,בשולי קיבוץ חורשים כיום.
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הנוסע הצרפתי ויקטור גרן מתאר את המקום בשנת " :1870במרחק מה מכפר ברה מערבה רואים
בראש גבעת טרשים ,שבצלעה הייתה לפנים מחצבה ,כמה בריכות ,בורות מים רבים למדי וגת
עתיקה – כל אלה חצובים בסלע התשתית .שם האתר הזה ח'רבת ח'רייש".
לפי סוקרי ה ,PEF -משמעות השם היא "ח'רבת השריטה/השפשוף".

תיאורי נוף של האיזור ,על-פי מקורות היסטוריים
נוף האזור בסוף המאה ה ,19 -כפי שעולה ממפת PEF
האזור עשיר מאד בחורבות .אין בו שטחי חקלאות גדולים .בנחל קנה עברה דרך עתיקה .באזורים
שונים מסומנים שטחי סבך .לא מסומנים מקורות מים רבים באזור .בורות מסומנים לצד
ג'לג'וליה ובח'רבת כפר ברא .בריכות ללא שם מסומנות בח'רבת חורייש (אחת) ,מערבית ודרומית
לחבלה ( 3בריכות ,סביר שאחת מהן זהה לבריכת ירחיב של ימינו) ,ונוספות במרחק גדול יותר
מגבול הסקר.
ראוי לציין כי במפה לא מסומנים כבשני סיד ,למרות שתופעה זו נפוצה באזור.
מסעו של רובינסון ()1852
החוקר האמריקאי רובינסון עבר באזור בדרכו משכם ליפו .הוא עצר לתצפית ב"ואלי" של הכפר
חבלה ,ומזכיר "ח'רבת א-זכור בדרום-דרום-מזרח נראית נרחבת וקדומה" .הכפר ג'לג'וליה
הסמוך מתואר "כיום כמעט חורבה" ,הוא מזכיר את חציית נחל קנה ,הנקרא באזור זה הן בשם
ואדי זכור והן בשם ואדי חורייש ,על שם שתי החורבות שבשתי גדותיו.
נוף האזור לפי תיאורי ויקטור גרן בשנת 1870
החוקר הצרפתי גרן סקר את המרחב במאי-יוני  .1870חלק מהאתרים נסקרו בידיו כבר בשנת
 ,1863והוא לא סוקר אותם בשנית אלא מתאר אותם ע"פ מצבם בשנת  .1863בתיאוריו בולט
מספר רב של חורבות הפזורות במרחב .הן בכפרים והן בחורבות מציין גרן קיום בורות מים רבים,
וכמו כן הוא מציין שרידי כנסיות בחלק מהחורבות .בין השיטין ניתן ללמוד מהתיאורים על
מיעוט שטחי חקלאות במרחב ,כאשר במישורים גודלו חיטה ודורה ,ובקרבת הכפרים היו כרמי
זיתים .באתר אחד (חורבת דייר) מוזכר גידול טבק .גרן כמעט ואינו מתייחס למרעה במרחב.
תיאורים של כפרים ואתרי עתיקות שולבו בתיאורי האתרים המפורטים ,ולהלן עוד מספר קטעים
המאפשרים להתרשם מנופי האזור באותה תקופה ,כפי שתועדו ע"י גרן:
נוף האזור לפי מפות מנדטוריות וישראליות
מפת מג'דל יבא ( ,1:20,000 )Majdal Yabaגליון 14-16
הודפס – מאי .1953
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מרבית המרחב מסומן ללא פירוט תכסית.
כפר קאסם:
סביב הכפר מסומנים מטעי זיתים ,ודרומית לכפר מופיע אתר א-דיר .במערב הכפר מסומן בית
קברות.
מסומן בית ספר ממערב לכפר עצמו ,ולא מסומנות מחצבות באזור הכפר.
כביש  444כבר מסומן במפה זו.
מפת ראש העין 1:20,000 ,גליון :1965 – 14-16
המפה עובדה ב 1955 -והודפסה באוגוסט .1965
מרבית המרחב מסומן כאזור טרשים.
במפה זו מסומנת היטב דולינה בצפון כפר קאסם (כיום בתחום השטח הבנוי העירוני).
סביב הכפר מסומנים מטעי זיתים ,ובדרום הכפר מופיע האתר א-דיר (וואלי –קבר קדוש ,בתחום
היישוב).
במערב הכפר מסומן מצוק מחצבות.
מפת קלקיליה ,1:20,000 ,גליון 14-17
הדפסת מחלקת המדידות – ספטמבר 1954
מרבית המרחב מסומן ללא פירוט תכסית.
הכפר ג'לג'וליה מסומן ובקרבתו מטעי הדרים ,וכן בית קברות מדרום לנחל קנה.
כביש  444עדיין אינו מסומן במהדורה זו ככביש סלול.
מסומן הכפר ח'רבת חורייש ( )Khirbet Khreishולצידו מטע וגורן.
מפת כפר סבא ,1:20,000 ,גליון 14-17
הדפסת מחלקת המדידות – דצמבר .1961
מרבית המרחב מסומן כאזור טרשים.
הכפר ג'לג'וליה מסומן בשם "גילגל (ג'לג'וליה)" .ניתן לזהות בבירור את מבנה הח'אן ממערב
לכביש  ,444את המסגד ממזרח וקבר השייח' מדרום לנחל קנה.
חורבת זכור מופיעה כאתר הרוס ,מסומנת הדולינה ממערב לה ומטע זיתים על הגבעה ליד
הדולינה.
כפר ברא מופיע כיישוב קטן ומטעים לצידו ,ללא כביש גישה .צפונית לו מסומנים חורשים (עם
דרך עפר המוליכה אליו) וח'רבת חורייש כעיי חורבות ובורות מים.
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תופעות התיישבותיות ייחודיות/מאפיינות
בורות מים
אחד הקשיים הגדו לים של ההתיישבות החקלאית הענפה באזור היה העדר מקורות מים טבעיים
מלבד מי נגר (מי גשמים) .בעיה זו השפיעה במהלך ההיסטוריה על ההתיישבות במקום והיוותה
סיבה עיקרית לדלילות האוכלוסין בתקופות קדומות יותר.
בתקופות אלו נהגו האנשים להתיישב בקרבת מקורות מים טבעיים או שנאלצו להוביל מים
ממקומות רחוקים יותר (מעיינות ראש העין) ,ולאגרם בקנקנים גדולים המכונים פיטס ()Pithos
השימוש בפיטס היה נפוץ מאוד עד לתקופת הברזל ב' ,תקופה בה החל האדם להשתמש בכלי
ברזל שבעזרתם חצב בורות ובריכות לאגירת מים .זו גם התקופה בה החלה להתרחב ההתיישבות
החקלאית באזור.
הבורות ,שמטרתם אגירת מי הגשמים (בערבית – "ביר א – סמא" – בור המתמלא בגשמים)
נחצבו בסלע לעומק ממוצע של כחמישה מטרים ויכלו להכיל עשרות אחדות עם מאתיים מטרים
מעוקבים של מי גשמים .פתחו העליון של הבור (צוואר הבור) היה צר ונחצב בשכבת הנארי (גיר
קשה) .הבור עצמו הורחב ונכרה בצורת פעמון בשכבות הקרטון הרכות .כדי להגן על הבור ולמנוע
סחף לתוכו הונחה לעיתים חוליה (אבן עגולה וחור במרכזה) על פתחו ,ודרכה הורידו את הדלי אל
הבור כדי לשאוב ולעלות את המים .החוליה ניתנת להזזה על מנת לאפשר כניסה לבור.
למבנה זה של בור מספר יתרונות:
 .1צורת הפעמון הבטיחה שתקרת הבור לא תתמוטט.
 .2הפתח הצר (שהיה רחב דיו כדי שאדם יוכל לעבור דרכו לצורך חציבה ,ניקוי ותחזוק
הבור) האט את התאדות המים.
 .3את הפתח הצר ניתן היה לכסות באבן על מנת למנוע את זיהום המים.
במשך השנים ,בשל תנודות גיאולוגיות ,נוצרו בדפנות הבורות סדקים שגרמו לחלחול המים .כדי
למנוע את אובדן המים נהגו התושבים לטייח את הבורות ,בעזרת טיח שהוכן בכבשני סיד (ושימש
גם לצרכי בנייה נוספים) .מרחב זה של הדום השומרון ושפלת מודיעין ,עשיר במיוחד בכבשני סיד.
בכבשן הסיד שרפו אבני גיר ,שחלקן הוצאו מהבור במהלך חציבתו ,כדי להופכן לסיד .את קירות
בורות המים אטמו בעזרת מספר שכבות טיח ,שהוכן מסיד ,חול ולעיתים גם שברי חרסים ("בור
סוד שאינו מאבד טיפה") .בורות מוזנחים ,שאיש לא תיקן ואטם ,נקראו בפני הנביא ירמיהו –
"בורות נשברים" ("בורות נשברים אשר לא יכלו למים").
על מנת להגדיל את שטח הניקוז של בור המים ,נחצבו סביבו תעלות פתוחות שהזרימו לתוכו מי
גשמים .מגגות המבנים ניגרו המים במרזבים אל החצרות המרוצפות ,ומהן הם תועלו אל הבור.
בתלמוד נאמר" :אין הבור מתמלא מחולייתו" .כלומר ,הבור אינו מתמלא רק ממי הגשמים
הנכנסים דרך נקב החוליה ,אלא מכל אזור הניקוז שלו.
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לכל בית אב היה לפחות בור מים אחד אך היו משפחות בעלות שני בורות – אחד שמימיו נאספו
ישירות מן הגג ושימשו לשתייה ,ובור שני שמימיו נאספו מהחצר ושימשו לרחצה ולכביסה .בנוסף,
נחצבו בורות גם בשדה ושימשו להשקיית הצאן והבהמות .באתרים שונים מדרום לתחום הסקר
נבדק כושר הקיבול של בורות המים.
בחורבת לבד ,לדוגמא ,נפחם של רוב הבורות הוא  65-60מ"ק ,ובור אחד בנפח גדול יותר של כ80 -
מ"ק .בורות אלו אוגרים מים משטח של כארבעה דונם ,ובהתחשב בתנאי האקלים וההתאדות,
ניתן היה לאגור במקום כ 300 -מ"ק מים לדונם .אגירת המים נדרשת לשמונה חודשים בשנה
(מאמצע חודש אדר עד סוף חודש חשוון) .נפח המים שנאגר בחורבת לבד וגודל האוכלוסייה מעיד
על אגירה עונתית של כ 18 -מ"ק למשפחה ,שהם  74.5ליטרים מים למשפחה ליום.
בריכות חצובות בסלע
בריכות חצובות – חלקן שימשו תחילה כמחצבות עתיקות והותאמו לאגירת מים על ידי טיוח
ובניית קיר חיצוני .במקומות בהם המסלע לא היה סדוק ,התאפשרה אגירת מים גם ללא טיוח
הבריכה.
בריכת ברקת שימשה עד לדורות האחרונים את רועי הצאן באזור לרחצת עדרי הכבשים לקראת
הגז ,וייתכן שגם בריכות אחרות שימשו למטרה זו ,כולל בריכת ירחיב (פז.)1981 ,
שיאון ושותפיו (התשס"ז) סבורים שריבוי הבריכות ומאגרי המים באזור אפשר קיום חקלאות
שלחין ,וייתכן גם רחצה .כיום הבריכה החצובה המרשימה ביותר בתחום הסקר נמצאת בשוליו
הצפוניים של קיבוץ חורשים.
דרכים עתיקות באזור
למרגלות השומרון עוברת דרך עתיקה – "דרך הים" הקדומה ,שנאלצה לעקוף את הירקון במעבר
אפק .בתקופה הממלוכית חלפה כאן "דרך הדואר" הממלוכית ,שעברה אף היא דרך מעבר אפק
ולאורכה נבנו ח'אנים וקברי שייח' כמו ח'אן ג'לג'וליה .בתקופות מאוחרות עברה הדרך משכם
ליפו דרך חבלה וג'לג'וליה על בסיס נחל קנה.
אתרים ארכיאולוגיים – כללי
בגבולות "הקו הכחול" של הסקר הנוכחי יש  36אתרים ארכיאולוגיים .חמישה מהם מצפון לנחל
קנה ,חלקם ,כגון חורבת זכור ,משתרעים על שטח ניכר של עשרות דונמים .חמישה אתרים
(נוספים ל )36 -נמצאים בתחום הבנוי של קיבוץ חורשים ,המהווה מובלעת בתחום הסקר,
ואתרים נוספים בתחומי יישובים נוספים :כ 25 -אתרים בתחום כפר ברא ומעט מדרום לו12 ,
אתרים באורנית וכ 5 -אתרים בנירית .זוהי צפיפות אתרים גבוהה.
האתרים כוללים בעיקר שרידי מתקנים – מחצבות עתיקות ,קברים חצובים ,בורות מים ,גתות,
מגדלי שמירה ושרידי בניינים.
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סקירת אתרים נבחרים
המסגד העתיק בג'לג'וליה
נ"צ ( 1954/6733ממערב לשטח הסקר).
מסגד עתיק בצמוד ומדרום לכניסה לג'לג'וליה מכביש  444הישן .חלקו המערבי של המסגד נהרס
בהפגזת הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה .המסגד קרוי בשם מסגד אבו אל-עון .שאמס
א-דין אבו אל-עון היה תושב ג'לג'וליה שמונה לפקח על אתר סידנא עלי שבחוף הרצליה .הוא מת
בשנת  1504ונקבר ברמלה .לצד המבנה נבנתה באר בשלב מאוחר יותר .מספר מקורות העלו את
הסברה כי מבנה זה שימש כבית חרושת לסוכר (מסכרה) .ברם ,איילון סותר טענה זאת במאמרו
משנת  .1983חלקים מהמבנה וסביבתו נהרסו במהלך שנות ה – '90 -קטע מכיפת המבנה קרס,
ובפעולות פיתוח נהרסו בריכת המים והבאר הסמוכות.
ח'אן ג'לג'וליה (ממערב לשטח הסקר)
ח'אן השוכן על תוואי "דרך הים" העתיקה ,במערב הכפר ג'לג'וליה .נ"צ  .1953/67731הח'אן נבנה
בין השנים  ,1330-1320בפקודתו של מושל סוריה תנכיז .המקום שימש כתחנה במערכת הדואר
והמינהל הממלוכית .האתר שימש כתחנת דרכים עוד בתקופה הביזנטית.
הח'אן המשיך לתפקד גם בתקופה העות'מאנית ,בה שימש כתחנה לגביית מס דרכים בין רמלה
ולג'ון (ליד צומת מגידו) .חשיבות הח'אן הלכה ודעכה בתחילת המאה ה .19 -הנוסע האנגלי ג'ון
הייד התאכסן במקום בשנת  ,1820אולם בשנת  1868כבר היה הח'אן עזוב ,וחלק מאבני המקום
פורקו ע"י תושבי ג'לג'וליה לצורך בניית בתיהם.
חורבת זכור
אתר עתיקות בנ"צ  ,1989/6721בקרבת היישוב נירית .במקום יש שרידי כפר ערבי קטן בשטח כ-
 20דונם .בפסגת הגבעה נמצאים יסודות מבנה שממדיו  10X10מ' ,ולצידו פזורות אבני פסיפס
צבעוניות המעידות על כך שזה היה כנראה מבנה ציבורי חשוב או אחוזה פרטית .בשנת  1982נוקו
מתקנים חקלאיים באתר ,ובמסגרת זו תועדו שתי גתות חצובות (באחת מהן זוהו שני ספלולים
רדודים) ,ים של בית בד ,בורות מים חצובים ( 16בורות מים באתר) ,קברי שוקת וקברי מקמרים.
הממצאים מעידים על יישוב באתר בתקופות הרומית והביזנטית.
בקרבת האתר ,בנ"צ  19833-54/67251-81בוצעה חפירת הצלה בשנת  ,1997לקראת הרחבת
היישוב נירית .בחפירות נמצאו עשרות מחצבות עתיקות ,קברים (מתקופת הברזל  – IIהמאה ה8 -
לפנה"ס) ,מערות קבורה ,מערת מגורים ומדרגות עיבוד.
באתר נמצאו שברי קנקנים מהתקופות הביזנטית והערבית הקדומה ,מטבע מהתקופה האיובית
השייך לשליט אל-מלכ אל-כאמל א' נאצר א-דין מוחמד (שלט בשנים  ,)1237-1225ומטבע
מהתקופה הערבית הקדומה ,משנים  750-697לספירה .כמו כן נמצאו שברי גלוסקמה מהתקופה
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הכלקוליתית .אחת המחצבות באתר הוסבה לשימוש כמפחמה ,והפחם בה תוארך לתקופה
האיובית .בתחתית מחצבה אחרת התגלו סימני טיח ,ונראה שהיא הוסבה לשימוש כבריכת מים.
גרן ביקר באתר בשנת  1863ומתאר אותו "על גבעת טרשים מכוסה סבכים ,שגבה מכוסה חורבות
המשתרעות אף לאורך המדרון .מספר גדול למדי של בתים קטנים הרוסים ,ערביים למראה,
מעידים שהיה כאן כפר נכבד ,שנבנה בחלקו מאבני בניין עתיקות .גם בבורות מים חצובים בסלע
ניכרת מלאכה שקדמה לכיבוש הערבי".
ח'רבת חורייש
שרידי יישוב בשטח כ 30 -דונם .באתר נמצאו בריכת אגירה ,מערת קבורה ובורות מים .באתר
התקיים כפר ערבי קטן עד לאחר מלחמת העצמאות ,ואחדים מבנייני הכפר שרדו עד ימינו.
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מפה מספר  :6אתרים ארכיאולוגיים במרחב ,באדיבות רשות העתיקות
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רעיונות לטיפוח היער ופעילויות עם הקהילה
חלק נכבד מממצאי הסקר נאסף בזכות הידע ועזרת תושבי המקום ,שאם לא כן ,הממצאים ודאי
היו דלים יותר .לאור הרצון שיש לתושבי המקום ולקק"ל לחזק את הקשר של הקהילה המקומית
ליער ,ברצוננו להציג מספר הצעות שישרתו את קהילת המטיילים ביער ותושבי המקום.
רעיונות אלה מייצגים גם בקשות מפורטות של תושבי האזור:
 .1טיפוח בריכות החורף ,בדגש על בריכת החורף הנמצאת בשולי קיבוץ חורשים,
במחצבה עתיקה .מדובר באתר אקולוגי חשוב ויפה הסמוך ונגיש מאוד לקיבוץ.
.2
.3
.4
.5

הסדרת שבילי האופניים ביער ע"י שילוט והבחנה בין שבילים למטיילים לרוכבי
אופניים.
סגירת שבילים מסוימים בפני רכבים ממונעים לטובת בטיחות ציבור המטיילים
והמשפחות.
קביעת נקודות תצפית לצפייה בציפורי שיר ובעופות נודדים.
הרחבת פעילות עם הקהילה ומטיילים מבחוץ בסופי שבוע וחגים ,באמצעות

הדרכות והקמת חוגי ילדים/נוער/מבוגרים.
 .6טיפוח האתרים הארכאולוגיים בחרבת חריש (אתר  )104וחרבת זכור (אתר )110
 .7טיפוח ונקיון אפיק הנחל של נחל קנה מצמחים פולשים כפעילות לתלמידים בישובי
האזור
 .8רתימת התושבים ושירותי הגינון לביעור מיני הנוי והצמחים הפולשים הנמצאים
בפאת הישובים בסמוך לגדרות כך שלא ישנו את צמחית היער
 .9חיזוק קבוצת נאמני היער ושילובם בתכנון עבודת היערן.
 .10המשך איסוף ודיווח נתוני טבע למינהם באמצעות הקהילה ,יסייע גם במציאת מינים
נוספים
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נספחים
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נספח מספר  – 2טבלת האתרים בעלי העניין לציבור המטיילים ותיאורם
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נספח מספר  – 3רשימת  156מיני הצומח בסקר יער חורשים
טבלת מינים

מוגן

אבובית מקורקפת

טבלת מינים

מוגן

טבלת מינים

חומעה יפה

ערבז דק-פרחים

חורשף מצוייץ

פואה מצויה

חטמית זיפנית

פיגם מצוי

חיטת הבר

פעמונית ירושלים

חלבלוב מרושת

פעמונית קיפחת

אזוב מצוי

√

חלבלוב סמור

פרסיון גדול

אירוס ארם נהריים

√

חלוקה הררית

פרעושית ערבית

אלה ארץ ישראלית

√

חמצה שסועה

פשתה מצויה

אלון תבור (שתול)

√

חסה כחולת-פרחים

פשתה שעירה

אספסת מקומטת

חפורית הפקעים

צבר מצוי

אספרג החורש

חפורית מוזרה

צהרון מצוי

אוג קוצני

√

אורן הגלעין
אורן ירושלים

√

אורן קנרי

אפון מצוי

חצב מצוי

√

ציבורת ההרים

אקליפטוס

חרוב מצוי

√

ציפורן חד-שנתי

אשבל מעורק

טיון דביק

ציפורן נקוד

אשחר ארץ-ישראלי

טמוס מצוי

ציפורני-חתול עבות

אשחר רחב-עלים

√

יסמין שיחני

ציפורנית מצרית

בן-חצב יקינטוני

√

כליל החורש

√

צמרנית הסלעים

בקבוקון מקומט

כלך מרוקני

צתרה ורודה

בר-גביע קוצני

כרבה ספרדית

קידה שעירה

בר-דורבן אשון

כרכום חורפי

בר-זית בינוני

√

√

כתלה חריפה

קיצנית כרתית

ברומית יפאנית
ברוש אריזוני

לוטמית ערבית

קליטריס מובל (נטוע)

ברוש מצוי

לוענית גדולה

קנרס סורי

ברזילון ענף

לוף ארץ-ישראלי

קערורית סגולה

גזר קיפח

לכיד הנחלים

קצח הציפורן

געדה מצויה

לנטנה ססגונית

קצח ריסני

גרגרנית ביירותית

לשון-כלב כרתית

רקפת מצויה

מורית גדולה

שבטן לבן

דבקנית הפרקים

מקור-חסידה גדול

שברק משונץ

דבקת הפטמות

מרווה דגולה

שום האבקנים

דבורנית צהובת שוליים

√

קיפודן מצוי

לבנה רפואי

√

מוגן

√
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קיקיון מצוי

√
√

טבלת מינים

מוגן

דל-קרניים כרמלי

טבלת מינים

מוגן

טבלת מינים

מרוות יהודה

שום משולש

דם-המכבים האדום

√

מרוות ירושלים

שום קטוע

דמומית ארץ-ישראלית

√

מרקולית מצויה

שומר פשוט

דרדר גדול-פרחים

√

מתנן מצוי

שיבולת-שועל נפוצה

דרדר כחול

√

נורית אסיה

√

שיח אברהם מצוי

הרדופנין הציצית

נורית המים

√

שיטה כחלחלה

ויתניה משכרת

ניסנית ארץ-ישראלית

שלהבית דביקה

ורבנה רפואית

נץ-חלב צרפתי

שלמון יפואי

זוטה מעורקת

נרקיס מצוי

זית אירופי

נשרן הדוחן

שעורת התבור

זנב-כלב דוקרני

נשרן מכחיל

שערור שעיר

זקן-תיש ארוך

סגולית חרמשית

שקד מצוי

√

זקניים משובלים

סחלב פרפרני

√

זקנן שעיר

סייפן התבואה

√

ששית מצויה

חבלבל השדה

סייפן סגול

√

תגית ארץ-ישראלית

חבלבל כפני

סירה קוצנית

תגית מצויה

חבלבל סורי

סקליגריה כרתית

תלת-מלען מצוי

חבצלת קטנת-פרחים

√

עוזרר קוצני

תלתן האלמוות

חד-שפה מצוי

עכנאי יהודה

תלתן הכדורים

חוטמית זיפנית

עלקת מצרית

תלתן נאה

חומעה ורודה

עפעפית מצרית

54

√

שעורת הבולבוסין

שרביטן מצוי

√

מוגן

√

נספח מספר  – 4פירוט האתרים הארכאולוגיים ביער חורשים
מספר

שם
האתר

שרידים

תקופות

הפליאוליתי
גת ,קבר ,מדרגה/ות
ת התיכונה,
הכלקוליתית ,חקלאית/יות ,בור מים ,גל
אבנים ,מתקן ,כלי צור,
הברונזה
הקדומה א' ,שרידי בנייה ,חריטה ,קיר
אבני גוויל ,מחצבה
הברזל ב'

85

מתן ()4

100

נחל קנה
()8
נחל קנה
()9

גת ,בור מים ,מתקן חצוב,
בור שיקוע

102

נחל קנה
()10

בור מים ,מערה ,אבן בנייה,
אבן פותה ,אבן סף

103

נחל קנה
()11

מערת קבורה

104

חורבת
חריש ()1

108

נירית ()4

109

נירית ()5

101

 -בריכה

הברזל ב',
הרומית,
הביזנטית,
האסלאמית
הקדומה,
העות'מאנית

תיאור כללי
בשטח נרחב על פני גבעות נמוכות ,ממזרח למושב ירחיב,
התגלו מתקנים שונים ונערכה בהם חפירת הצלה במהלכה
נחפרו ,נוקו ותועדו שרידי בנייה ,קברים ,מחצבות ,גתות
ובורות מים המתוארכים על-ידי החופרים לתקופה
הביזנטית (גודוביץ תשנ"ז) .כ 200-מ' מצפון לאתר זה
התגלה גל אבנים התחום בקיר שבנוי מאבני גוויל גדולות
וסביבו נמצאו חציבות רבות .בוואדי ,לרגלי לגל האבנים,
נמצאו מדרגות חקלאיות קדומות .בשטח נרחב מדרום
לאתר נאספו כלי צור רבים.
בריכה מטויחת בקצה שלוחה.

מתקנים חצובים במדרון המערבי של גבעה .בין המתקנים
נמצאה גת הכוללת משטח דריכה שמידותיו  3.8×3.8מ',
בור שיקוע רבוע שמידותיו  0.8×0.7מ' ועומקו  0.6מ' ,בור
שקיעה נוסף שמידותיו  0.7×1.2מ' ועומקו  0.6מ' ובור
איסוף שמידותיו  2×2מ' .כ 50-מ' ממערב לגת נמצא בור
מים חצוב.
מערת קבורה חצובה בסלע .הירידה למערה היא דרך פיר
בעל פתח מרובע.
שרידי יישוב בשטח בן כ 30-דונם על שלוחה ,בגדה
הדרומית של נחל קנה .באתר נמצאה בריכת אגירה.
ממערב לאתר נמצאו מערת קבורה ובורות מים .מצפון לו
(נ"צ  )1472-4/1724-7נחשפה בחפירת הצלה מחצבה
( 2.35×1.80מ' ,עומק  0.80מ').

בור מים ,מערת קבורה,
חרסים ,בריכת אגירה,
מחצבה

בור מים
קבר חצוב ,בור מים ,קבר
מקמר

110

ד'הר
זכור

הברזל א'

בית בד ,בור מים ,חרסים,
שרידי יישוב ,אגן ריסוק

111

חורבת
זכור

הברזל ב',
הפרסית,
ההלניסטית,
הרומית,
הביזנטית,
האסלאמית
הקדומה,
העות'מאנית

גת ,בית בד ,בור מים ,מאגר
מים ,מתקן ,בודדה ,אבן/י
פסיפס ,מערת קבורה ,פריט
אדריכלי/ארכיטקטוני,
גדרה ,פסיפס צבעוני,
חרסים ,אבן בניה ,אגן
ריסוק ,שרידי מבנים,
מכבש ,מטבע/ות מודרני/ם,
פזורת אבני פסיפס ,בור
מים מטויח ,מחצבה

55

בור מים מטויח שצורתו פעמון.
קבר מקמרים חצוב בסלע .במרחק של כ 100-מ' מדרום-
מערב לקבר נמצא בור מים.
יישוב ששטחו כ 20-דונם על גבעה גבוהה בעלת פסגה
שטוחה (נ.ט ,)E-197 .מצפון לנחל קנה ,השולטת על
הסביבה הקרובה ועל מישור החוף .השרידים שעל פסגת
הגבעה נהרסו בפעולות של עיבוד וסיקול .בחלקים המזרחי
והצפוני של הגבעה נסקרו שני בורות מים חצובים ואגן
ריסוק של בית בד.
שרידי כפר ערבי ששטחו כ 20-דונם על גבי יישוב קדום,
בראש גבעה גבוהה (נ.ט ,)E-196 .מצפון לנחל קנה .בראש
הגבעה נמצאו שרידי מבנה גדול בנוי מאבני גזית וסביבו
פזורת אבני פסיפס צבעוני עדין .בקירות בתי הכפר הערבי
שולבו אבני בנייה קדומות ופריטים אדריכליים ,לרבות
עמוד גדול .בכל שטח הכפר פזורים חלקי בית בד ,כגון :אגן
ריסוק ,אבן ריסוק ובודדה .נסקרו גם כששה-עשר בורות
מים מטויחים דמויי פעמון .במדרון הצפוני של הגבעה
נמצאו אגן ריסוק של בית בד ומחצבות .ממזרח לאתר (נ.צ.
 )1723/1489נמצא מחשוף סלע גדול ששימש מאגר מים.
סביבו נמצאו מתקנים ,כגון :גתות ,בורות מים ,מהם אחד
שבפתחו קבועה חוליה ,ומכבשי שמן .מצפון-מזרח לאתר
(נ.צ )1722/1488 .נמצאו שרידי בית בד גדול ,שרידי גדרות
ושטחי עיבוד .בצפון-מערב האתר נחפרו שתי מערות
קבורה.

מספר

שם
האתר

תקופות

שרידים
אבן גולל ,מערת קבורה,
מתקן חצוב ,מקמר ,מערת
כוכים

117

חורשים
()1

118

ח'רבת
חריש ()2

119

ח'רבת
חריש ()3

120

ח'רבת
חריש ()4

גת ,ספלול ,מערת קבורה,
גומחה

121

נחל קנה
()13
חורשים
()2

מערה טבעית ,קיר ,בור מים
מטויח

123

חורשים
()3

גת ,בור ,עמוד ,בור איגום,
חוליית אבן ,גומה

124

חורשים
()4
חורשים
()5

גת ,בור איגום
גת ,משטח דריכה ,בור
איגום ,מדרגות חצובות

126

חורשים
()6

תעלת ניקוז ,בור מים,
מתקן ,קיר תמך ,חלל תת-
קרקעי

127

חורשים
()7

גת ,משטח דריכה ,בור
איגום ,גומה ,מרזב

128

ח'רבת
מרים

129

131

122

125

130

ספלול ,בור מים מטויח,
מחצבה
הביזנטית

חרסים ,בור מים מטויח

קבר חצוב ,מחצבה

הברונזה
הביניימית,
הברונזה
התיכונה א'

תיאור כללי
ריכוז קברים ומתקנים חצובים בסלע במדרון .מערה אחת
כוללת מקמר קבורה עם גומחה לאבן גולל לצד הפתח.
מערה שנייה ,הסתומה ברובה ,כוללת כוך קבורה.
בור מים במדרון המערבי של ח'רבת חריש ( )1שנחצב,
כנראה ,לתוך מערה טבעית .פי הבור רבוע ,דפנותיו
מטויחות ולצדו נמצא משטח סלע לאיסוף מי נגר ,שבו
חצובים שני ספלולים .ממזרח לבור נמצאו מחצבה לאבני
בנייה ושני ספלולים ,במשטח הסלע שמעל למחצבה.
שני בורות מים חצובים ומטויחים במרחק של  10מ' זה
מזה ,במדרון המערבי של ח'רבת חריש.
מערת קבורה חצובה סתומה בעפר ,במדרון הצפוני של
גבעה .בפתח נמצאו פותות לציר הדלת משמאל וחור לבריח
מימין .בפנים המערה מול הפתח חצובות שתי גומחות.
מדרום וממערב למערה חציבות של אבני בנייה ,ספלולים
שקוטרם עד  0.4מ' ומספר גתות קטנות.
מערה טבעית מעל ערוץ נחל קנה ,שהוסבה לשמש בור מים
לאחר שטויחה ופתחה נחסם בקיר בנוי.
מחצבה לאבני בנייה ולידה קבר מלבני ,שחציבתו לא
הושלמה.
גת חצובה בסלע הכוללת בור איסוף מרובע ,שסביבו
חצובות שלוש גומות להצבת עמודי כיסוי .מצפון לגת נמצא
משטח סלע מלבני חצוב שבמרכזו בור עגול .בחצר בית
סמוך נמצאו שלושה עמודי אבן ,שבאחד מהם נמצא חלק
שאולי היה שייך לבית בד וחוליה של בור מים.
גת חצובה בסלע הכוללת בור איסוף מלבני ,במדרון צפוני
של גבעה.
גת חצובה במדרון המערבי של גבעה .הגת כוללת משטח
דריכה ובור איסוף מלבני מטויח שבפינתו חצובה מדרגה.
מתקנים במדרון המערבי של שלוחה .אחד המתקנים כולל
סדק טבעי בסלע שהוסב לתעלת ניקוז המוליכה לחלל טבעי
שטויח .קיר תמך סוגר על המתקן ממערב .במרחק של כ-
 100מ' מצפון למתקן נמצא בור מים.
גת במדרון המערבי של גבעה ,הכוללת משטח דריכה ,מרזב
שמוליך לבור איסוף וגומה סגלגלה שחצובה ליד הבור.

גת ,בור מים ,מערת קבורה,
שרידי מבנים

שרידים של מבנים ,בור מים ,גת ומערות קבורה מתקופת
הברונזה הביניימית (הברונזה התיכונה א').

חורשים
()8
חורשים
()9

גת

גת שחלקה חצוב וחלקה מנצל שקעים טבעיים בסלע.

גת ,חציבה ,מערת קבורה

חורשים
()10

גת ,משטח דריכה ,בור
איגום ,גומה

מערת קבורה סתומה וחציבות במדרון המערבי של גבעה.
מדרום-מערב למערה נמצאה גת קטנה.
גת חצובה במדרון הצפוני של גבעה ,הכוללת משטח דריכה
ובור איסוף רבוע שבפינותיו חצובות גומות מעוגלות
להצבת עמודי כיסוי.

56

מספר

שם
האתר

תקופות

הרומית,
הביזנטית,
האסלאמית
הקדומה

שרידים
גת ,עמוד (גלילי) ,פותה,
אבן/י פסיפס ,משטח
דריכה ,מערה ,חרסים,
מבנה ,בור איגום ,חדר ,קבר
מקמר ,מכבש בורג ,אבן
בניה מסותתת ,אבן ריסוק,
מחצבה

תיאור כללי
מבנה בנוי מאבנים מסותתות בראש גבעה (נ.ט.E-201( .
אורכו  15.4מ' והוא כולל חדר מרכזי שאליו צמודים
חדרים קטנים .פתח הכניסה נמצא בקיר המערבי והוא
כולל פותה של דלת באתרה .אבני בנייה מסותתות הדומות
לאבני המבנה ושבר עמוד משולבים בגדר סמוכה .ממערב
למבנה נמצא בסיס של מכבש בורג בלחץ ישיר ,ששימש
להפקת שמן .מצפון למבנה נמצאו מחצבה ,קברי מקמרים
ומערה .במדרון הדרומי של הגבעה נמצאו משטחי סלע
חצובים ,שהיו אולי גתות ,וחציבות שונות .במטע הזיתים
ממערב למבנה נמצאו אבן ריסוק של בית בד וגת הכוללת
משטח דריכה ,בור איסוף ואולי משטח דריכה נוסף.
גת חצובה שלה בור איסוף רבוע במדרון מערבי של גבעה.
מדרום-מערב לגת נמצאה בודדה לסחיטת שמן ,הכוללת
משטח כבישה עגול שקוטרו  0.6מ' וגומת איסוף עגולה.
שרידי מבנה הכולל חצר במדרון המערבי של גבעה .גובה
ההשתמרות שני נדבכים .בין אבני הקיר נמצאו שרידי טיט.

132

קורנת
איבשיר

133

חורשים
()11

134

חורשים
()12
חורשים
()13

136

נחל קנה
()14

137

נחל קנה
()15

גת ,בור איגום

138

נחל קנה
()16

מדרגה/ות חקלאית/יות,
שרידי מבנה ,מבנה מלבני

139

אורנית
()1

154

כפר ברא
()7

גת ,שוקת ,בור מים ,מערת
קבורה ,פתח ,כוך קבורה,
מכסה ,משכב

159

כפר ברא
()11

מערת קבורה ,חצר ,פתח

164

כפר ברא
()16

בור מים ,חוליית אבן

169

כפר ברא
()21

גת ,משטח דריכה ,מרזב

175

כפר ברא
()27
כפר ברא
()28

כבשן סיד

שרידי כבשן סיד.

גת ,בור ,משטח דריכה

177

כפר ברא
()29

מגדל

178

כפר ברא
()30

חציבה ,בור מים ,מערה
טבעית ,מדרגה/ות ,פתח

גת חצובה בסלע במדרון הדרומי של גבעה .הגת כוללת
משטח דריכה מלבני ובור איסוף רבוע.
מגדל הרוס במדרון גבעה ,מעל ערוץ ואדי .מידותיו 3.5×3
מ' והוא בנוי מאבנים גדולות .גובה השתמרותו שני
נדבכים.
בור מים גדול במדרון המערבי של גבעה שהותקן ,כנראה,
בתוך מערה טבעית .לבור פתח שאיבה עגול ופתח צדדי
מלבני במערב ,שממנו יורדות מדרגות לתחתיתו .סביבו

135

176

הרומית,
הביזנטית

גת ,בודדה ,בור איגום,
משטח לשימוש חקלאי או
תעשייתי
אבן/י פסיפס ,חרסים,
מבנה ,חצר ,טיט
גת

הביזנטית

הברזל ב'

גת חצובה במדרון המערבי של גבעה.
מגדל רבוע שמידותיו  5.4×5מ' ,בתחתית המדרון על גדת
נחל קנה .קירותיו בנויים מאבני גוויל גדולות והם השתמרו
לגובה של שלושה נדבכים.
גת חצובה שלה בור איסוף מרובע ,במדרון הצפוני-מערבי
של גבעה.
מבנה רבוע ,כנראה מגדל ,במדרון הצפוני-מזרחי של גבעה,
מעל נחל קנה .לידו נמצאו שרידי מבנה נוסף ומדרגות
חקלאיות.

מגדל ,קיר אבני גוויל

מגדל בקצה פסגה שטוחה של גבעה סלעית.

מגדל ,חרסים
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קבוצת מתקנים על שלוחה :נמצאו שלושה קברים ולצדם
מכסי אבן ,קבר מקמרים שבמשכב המזרחי שלו נחצב כוך
ומערת קבורה הכוללת שלושה משכבים בעלי כריות.
המערה הוסבה לשמש בור מים על-ידי חציבת פתח שאיבה
בתקרתה וטיוח קירותיה .כן נמצאו בור מים עם חוליה
שבורה ,שוקת וגת חצובה .ממערב למקום זה נחשף
בחפירת הצלה קבר מקמרים כפול.
מערת קבורה סתומה בעפר לצד ערוץ של ואדי .ניתן
להבחין בחצר קטורה ובשולי פתח הכניסה.
בור מים חצוב בשולי ערוץ ואדי .מידות פתחו  2×1.5מ',
קוטרו הפנימי  8מ' ועומקו כ 6-מ' .על פתח הבור קבועה
חוליה שקוטרה החיצוני כ 2-מ' וקוטרה הפנימי כ 0.8-מ'.
גת חצובה בסלע במדרון הצפוני של גבעה .הגת כוללת
משטח דריכה שמידותיו כ 4×4-מ' ומרזב ברוחב  0.15מ',
שחצוב בדופן המערבית של הגת.

מספר

שם
האתר

תקופות

תיאור כללי

שרידים
נמצאו חציבות.

179

כפר ברא
[]31

דרך ,משקולת בית בד ,אבן
שפה

180

כפר ברא
[]32

סכר ,מכסה ,קבר מקמר,
מחצבה

181

כפר ברא
[]33

מבנה מלבני

182

אורנית
()7

הברזל,
הפרסית,
ההלניסטית,
הרומית

גת ,דרך ,ערימת סיקול,
עמוד ,חרסים ,מבנה ,אבן
ריסוק

184

אורנית
()9

הרומית,
הביזנטית,
העות'מאנית

גת ,מתקן ,מערת קבורה,
חרסים ,קבר מקמר

185

אורנית
()10

בור מים

186

אורנית
()11

מגדל ,לוח אבן

187

אורנית
()12

גל אבנים ,מעגל אבנים

188

אורנית
()13

189

אורנית
()14

גת ,משטח דריכה ,בור
איגום ,מרזב

190

אורנית
()15

מגדל ,ערימת סיקול ,לוח
אבן ,אבן קירוי ,מזוזת פתח

192

אורנית
()17

גת ,מערת קבורה

הרומית,
הביזנטית

גת ,משטח דריכה ,חרסים,
גדר אבנים ,בור איגום,
חלקת עיבוד
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תוואי של דרך קדומה התחום בין שתי שורות של אבני
שפה .הדרך נמשכת מדרום-מזרח לצפון-מערב .לצד הדרך
מוטלת משקולת אבן גדולה של בית בד (למכבש קורה
ובורג).
שלושה קברי מקמרים חצובים בתוך מחצבה קדומה
במעלה ערוץ ואדי .בקרבת שני קברים נמצאו המכסים.
מכסה שלישי נמצא מושלך מדרום-מזרח להם .בערוץ
הוואדי נמצא סכר הבנוי משתי שורות של אבנים.
מבנה מלבני במדרון הצפוני של גבעה .כיוונו צפון-דרום,
מידותיו  4.5×2מ' והוא בנוי מאבנים גדולות שהונחו על
צדן הצר .חלקו הצפוני של המבנה מולא באבנים קטנות.
מבנה רבוע שמידותיו  6×6מ' בראש גבעת טרשים .לצדו
נמצא שבר של עמוד .מצפון-מזרח לגבעה עוברת דרך
תחומה באבני שפה הנמשכת מכפר ברא מזרחה ,וממנה
מסתעפת דרך העולה אל המבנה .מצפון-מערב לגבעה ,לצד
הדרך ,נמצאה אבן עגולה מסותתת (אבן ריסוק או גולל)
שחציבתה לא הושלמה .על מדרונות הגבעה נמצאו מדרגות
חקלאיות .מדרום-מזרח לגבעה נמצא מבנה דמוי טרפז
שמידותיו  7×4.1מ' המכוסה בערמת סיקול ולידו גת.
מתקנים במדרון של גבעה טרשית (נ.ט .) E-200.נסקרו גת
חצובה בסלע ,קבר מקמרים ועליו שבר מכסה ומערת
קבורה חצובה ומטויחת שלה פתח עגול .בין טרשי הגבעה
יש מטליות קרקע קטנות לעיבוד חקלאי.
בור מים חצוב במדרון הצפוני של גבעה .פתחו מלבני
ומידותיו  1.5×1מ' .מעל לבור נמצא משטח סלע לניקוז מי
נגר.
מגדל הרוס על גבעה נמוכה .בקירותיו שולבו לוחות אבן
מהוקצעים.
שני גלי אבנים במדרון המערבי של גבעה .מידותיהם 7×6
מ' ו 5×4-מ' והם בנויים ממעגל של אבנים גדולות שבתוכו
מילוי של אבנים קטנות.
גת חצובה בסמוך לראש גבעה .הגת כוללת משטח דריכה
רבוע שמידותיו  2×2מ' ,בור איסוף עגול שקוטרו  1.5מ'
ומכתש שקוטרו  1מ' .מסביב לגת נמצאו חלקות חקלאיות
התחומות בגדרות אבן
גת במדרון הצפוני של גבעה .הגת חצובה בסלע ולה משטח
דריכה מלבני ,מרזב ובור איסוף מלבני.
מגדל מכוסה בערמת סיקול במדרון המזרחי של גבעה.
מידותיו  9×5מ' והוא השתמר לגובה של שלושה נדבכים.
פתחו נמצא בקיר המזרחי והשתמרה בו אבן המזוזה
הצפונית .בתוך המגדל נמצאו לוחות קירוי גדולים מאבן.
גת חצובה בראש גבעה (נ.ט .)L-56 .במדרון הצפוני של
הגבעה נמצאה מערת קבורה שחציבתה לא הושלמה.

נספח מספר  – 5מקבץ תמונות של אתרים ארכיאולוגיים ביער חורשים

ים של בית בד בחורבת זכור ()2015

ח'אן ג'לג'וליה – ממערב לגבול הסקר ()2011

חורבת זכור מערב ()2011

בריכת חורף חורשים – מחצבה עתיקה ()2015
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נספח מספר  – 6גלרית תמונות של תושבי האזור והסוקרים
כל התמונות צולמו ע"י תושבי האזור :אבי רוטבלט ,יוסף עשרי ,דנה חיון ,שלומי בר – אל ורכז
הסקר אריאל קדם

סוקר הבוטניקה אוריה אורן ז"ל סמוך למגדל
התצפית של קק"ל דרומית לנירית

שלולית
לחורשים
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החורף

במחצבה

העתיקה

בסמוך

מבט מערבה מכיוון נירית

נחל קנה בשיטפון
61

שלוון טלוא ראש

צב יבשה

לטאה זריזה

עביד כושי

זנב סנונית נאה

זעמן זיתני
62

חניון חזי בשעת שקיעה

חזירי בר
63
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