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 .1מבוא
סקר זה עוסק בחלקו הדרום מערבי של הכרמל ,שבתוכו מוגדרים שטחי יער נרחבים ,הכלולים ברובם ב״יער חוף הכרמל״.
רובו של השטח מצוי בתחום השיפוט של המועצה האזורית חוף כרמל .הסקר בוצע ע״י יחידת הסקרים של מכון דש״א החל
מקיץ .2009
באזור הסקר מגוון של אתרים  -גיאולוגיים ,גיאומורפולוגיים ,נופיים ,בוטניים ,זואולוגיים ,ארכיאולוגיים ,אתרי התיישבות ומורשת
וביניהם שבילים ונקודות תצפית .השטח מהווה מוקד תיירות ונופש ,המושך מבקרים ומטיילים רבים – ברגל ,באופניים וברכב.
מאידך קיימים איומים משמעותיים על השטחים הפתוחים באזור זה :הרחבתן של מחצבות ,מתקנים הנדסיים גדולים ,הרחבת
תחנת כוח ,העברתם של קווי תשתיות נוספים ,גידור שטחים נרחבים לחקלאות והקמת בתי רשת בשטחים נרחבים.
הסקר נועד גם להוסיף רקע להחלטות ממשקיות שיביאו לשמירת מגוון בתי הגידול ומניעת שריפות באזור זה.
הסקר נועד להיות כלי למתכננים ומנהלי השטחים הפתוחים לניהול רב תכליתי מיטבי של השטח ולהציג את מצב השטחים
הפתוחים וערכיותם נכון לזמן עריכת הסקר.

מטרות הסקר
 .1אפיון והערכה של ערכי טבע ,נוף ומורשת האדם באזור הסקר.
 .2הגדרת חשיבותו של האזור במבט אזורי וארצי.
 .3הגדרת שטחים טבעיים ,נטועים וים בעלי חשיבות לשמירת רצף שטחים פתוחים והבטחת המשך קיומם של מסדרונות
אקולוגיים.
 .4יצירת בסיס מידע אקולוגי ,נופי ותרבותי של אזור הסקר.
 .5בסיס לתכנון למערך טיילות אטרקטיבי ובר-קיימא.
 .6גיבוש המלצות לשימור ,שיקום וטיפוח כלל ערכים אלה.

תחום הסקר
תחום הסקר כולל חלק ניכר מהכרמל הנמוך במערבו ואת שולי קער מנשה במזרחו.
•הגבול הצפוני :מערבו של מתלול נחל מערות ,בצפון מזרח התפר בין הכרמל התיכון לכרמל הנמוך (שאינו תמיד ברור
ומובהק בשטח)  .השוליים הצפוניים והמזרחיים של בקעת מהר״ל ונחל מהר״ל תיכון.
•הגבול המזרחי :כביש  - 672אליקים דליית אל כרמל ,אשר כמעט חופף באזור זה את קו פרשת מים הכרמלילת בין
הערוצים המתנקזים מזרחה אל עמק יזרעאל לקישון לבין הערוצים המתנקזים מערבה אל חוף הכרמל.
•הגבול הדרומי והדרום מזרחי :כביש ( 70פורידיס – מחלף אליקים) ,בחלקו העליון -הצפון מזרחי לאורך נחל תות ,ובחלקו
התחתון ,ממערב לבת שלמה לאורך נחל דליה.
•הגבול המערבי :הגבול הוא קו המגע עם מישור חוף הכרמל ,ממזרח לכביש .4
גבולות אלה תוחמים שטח של כ 53-קמ״ר.
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מאפיינים כלליים של הכרמל
מה נאמר בשבחו של הכרמל שעוד לא אמרו לפנינו :אזור ייחודי ומיוחד במבנהו ,במיקומו ,בתנאים האקלימיים ובצומח
שמאפייניו והרכבו נובעים משילוב כל אלה.
מבחינה גיאוגרפית רכס הכרמל הוא שלוחה צפון מערבית של הרי השומרון .כוונה של השלוחה מדרום מזרח לצפון מערב.
השלוחה בנויה כגל של קימוטים כאשר בדרום מזרחה קמר הר אמיר ,בקצה הצפון מערבי רכס הכרמל ,וביניהם קער רמת מנשה.
לכרמל צורת משולש .צלעו הצפון מזרחית גובלת בעמק עכו ועמק יזרעאל .צלעו הדרום מזרחית גובלת ברמת מנשה .צלעו
המערבית גובלת במישור חוף הכרמל וקודקודו הצפון מערבי הוא ראש הכרמל ברכס כוכב הים (“כרמל בים יבוא״).
מבנה
הר הכרמל הוא גוש נטוי .צלעו הצפון מזרחית של המשולש מתרוממת בתלילות רבה מעל העמקים השכנים :עמק עכו ועמק
יזרעאל .מעליה נמתח קו פרשת המים של ההר .ממנה נוטה הגוש במתינות כלפי מערב ודרום .בגוש זה שלוש חטיבות נוף:
•הכרמל הגבוה – משתרע כרצועה לאורך הצלע הצפון מזרחית ועליו כאמור עובר קו פרשת המים של ההר .פסגותיו :הר
טללים ( האוניברסיטה)  488מ׳ ,רום כרמל (פסגת הכרמל ,בשולי מערב של עוספיא)  546מ׳ ,הר אלון (הסמוך לו מדרום
מערב)  515מ׳ וקרן הכרמל  -מוחרקה  482מ׳ .לרצועה זאת מבנה רמתי גבוה ולכן ,למרות גובהן המוחלט ,בולטות
הפסגות הגבוהות אך מעט מעל סביבתן ,להוציא קרן הכרמל ממנה משתפל ההר בתלילות לדרום מזרח.
•הכרמל התיכון – משתרע כרצועה מקבילה לכרמל הגבוה מדרום מערב .פסגתו הר שוקף ברום של  497מ׳ .פסגות אחרות
 הר עורקן ,הר מהלל ,הר סומק שגובהן  350-470מ׳ .בשונה מהכרמל הגבוה שמבנהו כרמה גבוהה ,כאן מפרידים ביןהפסגות ערוצים עמוקים :ערוצי נחל אורן ,בוסתן ,מערות ,חרובים ומהר״ל.
•הכרמל הנמוך – מהווה את הפינה הדרומית מערבית של המשולש .נחל דליה תוחם אותו ומפריד בינו לבין חוטם הכרמל
– רמת הנדיב .נופו רמתי ובו בקעות רחבות.
גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה
הכרמל בנוי ברובו סלעים קרבונאטיים מסוגים שונים ,בעיקר מגיל קנומן וטורון .אופיים של הסלעים ועובי היחידות השונות
אינו אחיד .המגוון והשוני נובעים משינויים אזוריים ומקומיים בסביבת ההשקעה במהלך הקנומן והטורון (בין שוניות ,לגונות
רדודות וים פתוח).
קיימות עדויות לפעילות טקטונית הבאה לידי ביטוי בשטח בהעתקים רבים שעושים את המיפוי הגיאולוגי והליתולוגי מורכב
עוד יותר .במקומות אחדים הסלעים הם שוניתיים המעידים על תנאים של ים צלול ולא עמוק.
גורם נוסף למגוון סוגי הסלע הוא ריבוי התופעות הגעשיות התת-ימיות באותה תקופה .אלה הותירו בשטח בעיקר טוף וולקני,
ומעט בזלות .המשקעים הימיים  -הקרבונאטיים שהצטברו בשולי הרי הגעש שראשיהם בצבצו מעל פני המים גם הם בעלי
אופי ייחודי.
בלייה שונה של סוגי הסלע תרמה גם היא למגוון צורות הנוף :הדולומיט והגיר הקשה יוצרים מצוקים והגיר הרך והקרטון
יוצרים כיפות רכות ומעוגלות .בלייתו המהירה יותר של הטוף הפריך הותירה בשטח בקעות רחבות.
ניתן למצוא מפה גיאולוגית מעודכנת באתר המכון הגיאולוגי ,תחת מפות בקנה מידה  ,1:50,000גיליון “עתלית״ (ע ,שגב וא.
שש .)2009 ,קישור ישירhttp://www.gsi.gov.il/_Uploads/1535atlit.html :
קרקעות באזור הכרמל
•על גבי סלעי הגיר והדולומיט ובסדקים ובשקעים שביניהם מופיעה קרקע טרה-רוסה.
•על גבי מרבית סלעי הקרטון והקרטון החווארי הרכים מופיע כיסוי נארי ,שיוצר בדרך כלל רנדזינות חומות .על חוואר
מובהק מתקבלת רנדזינה בהירה (צבע קרקע חום בהיר או אפור בהיר).
אקלים
אקלימו של הכרמל מוגדר כלח עד לח למחצה .שני הגורמים המשפיעים עליו הם אפיו ההררי וקרבתו לים .בעקבות שילוב
גורמים אלה הכרמל הוא אחד האזורים הגשומים בארץ .כמות המשקעים השנתית הממוצעת לכל אזורי הכרמל היא  600מ״מ.
כמות המשקעים גדולה עם העלייה בגובה  -הכרמל הגבוה נהנה מממוצע שנתי של  600-800מ״מ.
לסמיכות לים השפעה ממתנת גם על ממוצע הטמפרטורות וגם על התנודות היומיות והעונתיות במעלות החום.
הסקר נערך בכרמל הנמוך בסמוך לרמת מנשה .לפיכך מאפייניו האקלימיים דומים יותר לאלו של רמת מנשה מאשר לכרמל
הגבוה והתיכון (הגובה הטופוגרפי ביחס לפני הים באזור הסקר לא עובר את קו ה 250-מטרים).
להלן נתונים אקלימיים רלוונטיים לאזור הסקר אשר נלקחו לתחנות מדידה אקלימיות ברמות מנשה ועין השופט אשר
מאפייניהן הטופוגרפיים דומים לאלו של אזור הסקר.
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הנתונים נלקחו מאתר השירות המטאורולוגי הישראלי.
בנוסף מצורפים נתוני משקעים רב שנתיים מהתחנה המטאורולוגית של רמת הנדיב.
נתוני טמפרטורה:

נתוני משקעים:
מספר ממוצע של ימי הגשם מסף של  0.1מ״מ ומעלה בתקופה 2009/10-1980/1

מספר ממוצע של ימי הגשם מסף של  1מ״מ ומעלה בתקופה 2009/10-1980/1

מספר ממוצע של ימי הגשם מסף של  5מ״מ ומעלה בתקופה 2009/10-1980/1

מספר ממוצע של ימי הגשם מסף של  10מ״מ ומעלה בתקופה 2009/10-1980/1

כמות גשם חודשית ,שנתית ועונתית ממוצעת (מ״מ) בתקופה 2009/10-1980/1

כמות גשם מינימאלית(מ״מ)  -חודשית ,שנתית ועונתית בתקופה 2009/10-1980/1

כמות גשם מקסימאלית (מ״מ)  -חודשית ,שנתית ועונתית בתקופה 2009/10-1980/1
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מפת תצורות גיאולוגיות
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 .2שיטת העבודה
לסקר כמה שלבים עיקריים ,כפי שמוצג באיור :1

שלב א׳  -איסוף ואפיון המצאי
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים:
•מפות רקע שונות :ליתולוגיה ,גיאולוגיה ,ייעודי קרקע ,שמורות טבע ,גנים לאומיים ,מפות בנושאי תכנון ,מפות שליטה
של קק״ל ועוד.
•תצלומי אוויר.
•מידע על מיקומם ומאפייניהם של אתרי מורשת אדם וארכיאולוגיה.
•בסיסי מידע אודות צומח ובע״ח שסופקו על ידי רשות הטבע והגנים.
•סקר קודם שנערך באזור“ :כרמל סקר טבע ונוף״  ,1981-1983החברה להגנת הטבע ,חווה להב ומורדי פרקש (כולל
נספח למפת צומח מפורטת).
•סקר ייעודי של הקק״ל“ :סקר קרקע-צומח-אקולוגיה ביער עין תות״ ,הוצאת קק״ל ,אגף היעור ,ניר הר .2011

שלב ב׳ – איסוף מידע באמצעות עבודת שטח
•איסוף מידע ביחס למשאבי צומח.
•איסוף מידע ביחס לערכי נוף.
•סקר ביחס לתפוצת ועושר מיני פרפרים.
•כלל הנתונים מוחשבו ומופו לצורך ניתוח והערכה משולבים.

שלב ג׳ – סיכום והצלבת הנתונים
שילוב וניתוח המידע הקיים יחד עם המידע שנאסף בעבודת השטח מהווים את הבסיס לתוצרים הבאים:
•מפת יחידות הנוף.
•מפת אתרים ושבילים (אתרי טבע ,נוף ומורשת האדם).
•מפת טיפוסי צומח ותכסית.
•תוצאות סקר הפרפרים.
•מפות תצפיות בעלי חיים (על סמך מאגר מידע רט״ג).

שלב ד׳  -הערכה נושאית :ערכיות נוף ,צומח ורצף השטחים הפתוחים
על בסיס הנתונים שנאספו הוערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח ודורגה ערכיותן ,וכן בוצע חישוב של רצף השטחים
הפתוחים (ר׳ הסבר ופירוט בהמשך) .תוצרי שלב זה הם:
•מפת ערכיות נופית.
•מפת ערכיות בוטנית.
•מפת רצף שטחים פתוחים.

שלב ה׳ – שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות .תוצרי שלב זה הם:
•מפת ערכיות אקולוגית – משלבת את הערכיות הבוטנית עם הערכות זואולוגיות (חלקיות אמנם ,אבל בעלות
משמעות והשפעה) :ערכיות השטח לאוכלוסיות של צבאים ופרפרים ושמירה על קישוריות בשטחים הפתוחים.
דגש :ערכיות אקולוגית מתייחסת אל שילוב הערכיות הבוטנית והערכיות הזואולוגית ואינה לוקחת בחשבון השפעת
השטחים החקלאיים.
•מפת ערכיות משולבת אקולוגית ונופית  -מפה המשלבת את ערכיות משאבי הטבע וערכיות דמות הנוף.
•מפת ערכיות מסכמת :מפת ערכיות אקולוגית ,נופית ורצף שטחים פתוחים  -מפה המשלבת את ערכיות משאבי הטבע
והנוף יחד עם רצף השטחים הפתוחים.
בהמשך יינתן פירוט והסבר אודות הליך יצירת המפות.

11

דו " ח סו פ י

ס קר יער חוף ה כרמ ל

ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות כנספח לגוף הסקר.
על פי התוצרים מכל השלבים הקודמים ,נוסחו מספר נקודות כלליות לדיון משותף הקשורות לתכנון ולממשק עתידיים של האזור.
* שיטת העבודה פותחה ביחידת הסקרים במכון דש"א (דמותה של ארץ) בהמשך לעבודתו של איתן גדליזון משנת :1988
"הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון ושימושי קרקע בשטחים הפתוחים".
איור מספר  :1תיאור שיטת עבודה כמרשם זרימה
חץ עבה מציין תהליך הערכה (הערכה נופית ,הערכת צומח והערכה אקולוגית) שאינו מפורטת בתרשים .כל תהליכי ההערכה מפורטים בהמשך הסקר.

פרקי מבוא

נוף

מידע קיים ומידע שנאסף בסקר שדה

אתרים ומורשת האדם

צומח ותכסית

אפיון וסיווג
טיפוסי צומח
ותכסית

הגדרת יחידות
ותת יחידות נוף

מפת אתרים
ושבילים

מפת
יחידות נוף

מפת ערכיות נופית

השפעת משקלי
השפעת בינוי
ופיתוח וחישוב

מפת רצף
שטחים פתוחים

מפת טיפוסי
צומח ותכסית

מפת ערכיות בוטנית

הערכת רצף
שטחים פתוחים

סקר
פרפרים
מפת ערכיות אקולוגית*

מפת ערכיות אקולוגית* נופית
מפת ערכיות משולבת:
אקולוגיה ,נוף
ורצף שטחים פתוחים

ממצאים ,מסקנות והמלצות ראשונות

* מפת הערכיות האקולוגית מייצגת את ערכיות משאבי הטבע – בוטניקה וזואלוגיה תוך התייחסות לסקר הפרפרים ,תצפיות בע"ח של רט"ג וחוות דעת
מקצועיות .פירוט התהליך מופיע בפרק הדן במפה האקולוגית.
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 .3פרק נופי
רקע כללי
יחידות הנוף  -שיטת עבודה :אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות נוף
מטרתה של החלוקה ליחידות נוף היא לאפיין ולהציג את מגוון נופי תחום הסקר .יחידת נוף היא שטח בעל מכלול תכונות וקווי נוף
השונים במידת מה מיחידות סמוכות לה .יחידות הנוף נקבעו על סמך מערכת משתנים נופיים ,תכסיתיים ומאפיינים גיאומורפולוגיים.
מרכיב נוסף ששימש בהגדרת יחידות נוף הוא התכסית ,בעיקר באזורים המאופיינים בתכסית ת או אורבאנית.
הגדרת יחידות הנוף נועדה לשמש כלי לניתוח ערכי נוף ביחידות השטח ולגיבוש מדיניות השימוש באותם שטחים ,תוך שמירה
על מגוון הנופים המאפיין אותם.
שטח הסקר חולק ל 11-יחידות נוף ראשיות ואלו חולקו ל –  75תת יחידות.
בהמשך מפורטות יחידות הנוף ותת-יחידות הנוף באזור הסקר.

תיאור יחידות הנוף
 3.1שלוחת נחל מערות
מדובר ביחידה קטנה יחסית הכלואה בין נחל שבר מדרום לחלקו המערבי ביותר של נחל מערות לפני מוצאו אל חוף הכרמל.
היחידה היא שלוחה שמדרונותיה הצפוניים והמזרחיים יורדים בחדות אל עבר ערוץ נחל מערות ומדרונותיה הדרומיים יורדים
בחדות אל עבר ערוץ נחל שבר המדרונות המערביים משתפלים אל עבר מישור חוף הכרמל .מרבית היחידה מצוי בתחום
שמורת הטבע המוכרזת “נחל מערות״ .היחידה מאופיינת בקו מגע בין סלעי דולומיט וגיר עם סלעי קרטון המגע מוצג מחד
לאורכו של העתק גיאולוגי התוחם את היחידה מדרום בנחל שבר ,מאידך בקו סטרטיגרפיה של כיפות קרטוניות על גבי שכבות
של דולומיט יגור .קווי המגע מודגשים במיוחד בתכסית האופיינית של יער אורן ירושלים על גבי הקרטון וחורש או שיחייה של
אלון בר-זית או חרוב אלת מסטיק על גבי הדולומיט.

					
שפן סלע בנחל מערות

נמפית הסרפד בנחל מערות

					
מוצא נחל מערות

מצוקי נחל מערות
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גבולות
גבול מערבי :מישור חוף הכרמל.
גבול צפוני :מצוקיו הדרומיים של ערוץ נחל מערות.
גבול מזרחי :קו המצוקים המערביים מדרום למוצא נחל מערות מערבה.
גבול דרומי :נחל שבר.
אגני ניקוז
היחידה מתנקזת צפונה אל נחל מערות ,דרומה אל נחל שבר ומערבה אל יובל קטן נוסף המתנקז אל מרגלות השלוחה ומשם
צפונה אל נחל מערות (בתחום מישור חוף הכרמל).
רום פני הקרקע
 40מ׳ במוצא המערבי של הנחלים מערות ושבר 130 ,מ׳ עד  170מ׳ בכיפות.
מסלע וקרקע
היחידה כאמור מהווה קו גבול בין העתקים גיאולוגיים (תקופת הקנומן) .כך היחידה מתאפיינת בסלעי דולומיט ,גיר וקרטון.
אופי הצומח
ביחידה קיימים מספר טיפוסי צומח בולטים .כך יערות צפופים צעירים של אורן ירושלים ,תוצאת התחדשות טבעית לאחר
שריפה ב ,1974-בוסתנים נטושים של זיתים בהן עם עצי חורש ,פתוחים ,כתמי חורש שעיקרם אלון מצוי ובר-זית ,חרוב ואלת
מסטיק במדרונות המערביים ,שיחי בר-זית וקידה שעירה על גבי הדולומיט במרכז היחידה.
מקורות מים
לא קיימים מקורות מים בולטים.
אתרים מרכזיים
שמורת טבע “נחל מערות״ בפינה הצפון מערבית של היחידה( .שטח השמורה חורג בחלקו מתחום הסקר).
שונית נחל מערות ,המערות ,ערוץ נחל מערות.
יישובים
לא קיימים ישובים בשטח היחידה.
תשתיות ,מפגעים והפרות
מרעה ,גידור ושריפות שהתחוללו בעבר.
ייחוד חזותי ותרבותי
המדרונות התלולים היורדים לערוצי הנחלים הינם מרשימים ובעלי חשיבות לשימור.
תצפיות הנוף המרשימות מהכיפות הגבוהות של היחידה ,מערבה אל עבר הים וצפונה אל עבר הכרמל המתון והגבוה.
המופע הגיאולוגי המרשים של התפר בין טיפוסי המסלע תוך הבלטת ההעתק.
פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

מספר

שם

תאור כללי ואתרים מרכזיים

3.1.1

מצוק
המערות

תצפית מרשימה מערבה אל עבר מישור 5
מדרונות שיורדים מערבה אל עבר מישור חוף הכרמל,
חוף הכרמל ,מופע חשוב של מסלע
ומדרונות תלולים היורדים צפונה ודרומה אל עבר הנחלים
מערות ושבר בהתאמה .מתאפיינים ביערות פתוחים של
קשה של דולומיט וגיר השייכים לגוש
חורש ים תיכוני טבעי ובוסתני זיתים נטושים עם חורש מתחדש המגיע מצפון.
(בחלקים במערביים ביותר).

3.1.2

הבמה
המרכזית

תצפית מרשימה צפונה ,מזרחה ומערבה 4
במה קרטונית המורמת מעל הבמה הטרשית הדולומיטים
שממערבה ,מדרונותיה הצפוניים והמזרחיים יורדים בתלילות וכן מופע חשוב של קו המגע החד בין
אל עבר ערוץ נחל מערות .מתאפיינת בכיסוי מרשים של יער תצורות גיאולוגיות.
אורן ירושלים צפוף (ממקור טבעי) המדגיש היטב את המעבר
החד בין הקרטון לדולומיט.

3.1.3

כיפת
הקרטון
המערבית

4

כיפה קרטונית קטנה ,מעוגלת ובולטת ,מוקפת מצפון,
מזרח ומערב על ידי תת היחידה הטרשית “מצוק המערות״.
ומתאפיינת ביער אורן רב-שכבתי.

14

כיפה בולטת ביחס לסביבתה ,הן
חזותית ,הן מבחינת הצומח והן מבחינה
גיאולוגית (שלוחת קרטון מוקפת
דולומיט וגיר) .תצפית מרשימה מערבה
אל עבר הים התיכון.

ערכיות
נופית
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 3.2נחל מערות
יחידת נוף המתאפיינת בגבעות המופרדות על ידי ערוצי הנחלים מערות ועוזרר ,אלו מהוות את הגבול הצפון מערבי של
בקעת מהר״ל .המדרונות היורדים אל בקעת מהר״ל מעוגלים יחסית ואילו המדרונות היורדים אל נחל מערות מערבה לבקעת
מהר״להינם מצוקיים ,תלולים ומרשימים.
היחידה חולקה לשלוש תת יחידות אשר מייצגות את הגבעות הנבדלות המאפיינות אותה“ ,נחל מערות מקטע תלול גדות״
במערב היחידה“ ,נחל עוזרר״ במרכזה ו – “הגבעה המזרחית״ המשתרעת בין ערוצו של נחל מערות תיכון לבקעת מהר״ל .חלקה
המערבי של היחידה (תת היחידה “נחל מערות מקטע תלול גדות״) מצוי בתחום שמורת טבע מוכרזת .היחידה מתאפיינת
בכיסוי של חורש ים תיכוני טבעי הן במופע צפוף והן במופע פתוח ,שיחייה .גבולה המערבי של היחידה מקביל להעתק המזרחי
של נחל מערות-אל מזר ,נחשפים סלעי דולומיט מתצורת יגור.

ערוץ נחל מערות

גבולות
גבול מערבי :יחידת הנוף “שלוחת נחל מערות״ לאורך רום המצוקים של נחל מערות.
גבול צפוני :לאורך קו שרשרת הגבעות מצפון המסווגות לתא השטח “הכרמל התיכון״.
גבול מזרחי :בקעת מהר״ל.
גבול דרומי :בקעת מהר״ל.
אגני ניקוז
כלל היחידה מתנקזת באמצעות ערוצים קטנים אל עבר נחל מערות אשר חוצה אותה ממזרח למערב (בצורת פרסה) ,אם
ישירות ואם באמצעות נחל עוזרר אשר חוצה את היחידה מצפון לדרום ונשפך אל נחל מערות .נחל מערות עצמו מתנקז מערבה
אל עבר מישור חוף הכרמל.
רום פני הקרקע
בין כ 60-מ׳ עד כ 90-מ׳ בערוצי הנחלים לכ 150-מ׳ עד  170מ׳ בכיפות.
מסלע וקרקע
היחידה מתאפיינת במסלע קרטוני ברובה ודולומיט בחלקה המערבי ביותר לאורך ערוץ נחל מערות וכן מופע סלעי גיר
בשוליים של בקעת מהר״ל.
אופי הצומח
היחידה מתאפיינת בצומח ים תיכוני טבעי ,חורש בצפיפויות משתנות ,שיחיות וכתמי בתה.
מקורות מים
לא קיימים מקורות מים בולטים.
אתרים מרכזיים
ערוץ נחל מערות התלול במערב היחידה והגבעה המזרחית.
יישובים
לא קיימים ישובים בשטח היחידה.
תשתיות ,מפגעים והפרות
לא נרשמו תשתיות ,הפרות או מפגעים בעלי משמעות.
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ייחוד חזותי ותרבותי
ערוץ נחל מערות אשר חוצה את היחידה ממזרח למערב (הכיוונים לא כל כך מתאימים לשטח) בצורת “פרסה״ כאשר במערב
היחידה הופך הערוץ לתלול ומרשים במיוחד.
ערוץ נחל עוזרר החוצה בתלילות גבוהה יחסית את היחידה מצפון לדרום ונפגש עם נחל מערות.
תצפיות נוף מרשימות דרומה אל עבר בקעת מהר״ל.
פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

מספר

שם

3.2.1

מופע מרשים של ערוץ נחל מוקף
קטע של נחל מערות ,לאחר שפנה באופן חד ביותר צפון-
נחל
מצוקים גבוהים ,מופע של צומח
מערבה ,לאורכו מצוקים תלולים משני צידיו .של סלעי
מערות
דולומיט וגיר מופעי צמחייה ים תיכונית הכוללים בעיקר חורש טבעי מרשים וכן קו הפרדה בין מסלע
מקטע
מתקופות שונות ובעל מאפיינים שונים.
תלול גדות צפוף ,חורש פתוח וגריגה.
4
מופע מרשים של ערוץ נחל מוקף
נחל עוזרר ערוץ נחל עוזרר העובר בין גבעות בעלות מאפיינים
מתלולים ,מופע של צומח טבעי מרשים
גיאולוגיים ובוטניים דומים .מדרונותיהם הדרומיים של
וכן תצפית מרשימה דרומה אל עבר
הגבעות יורדים אל עבר בקעת מהר״ל ואילו המדרונות
בקעת מהר״ל.
היורדים אל נחל עוזרר הינם תלולים באופן יחסי.
הגבעה
4
מופע של צומח טבעי מרשים וכן
גבעה במזרח יחידת הנוף אשר מופרדת ממנה על ידי ערוץ
המזרחית נחל מערות .מדרונות הגבעה מעוגלים מכל עבריה ,בצפון אל תצפית מרשימה במיוחד דרומה אל עבר
עבר ערוץ נחל מערות ומשאר הכיוונים אל עבר בקעת מהר״ל .בקעת מהר״ל.

3.2.2

3.2.3

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ערכיות
נופית
5

 3.3גבעות שלוחית
יחידת נוף המתאפיינת במופע של “גוש״ גבעות מעוגלות על גבי שלוחות שבמרכזן שטח מישורי רמתי ואשר מופרדות על ידי
ערוצי הנחלים המתחתרים מערבה אל עבר מישור החוף ודרומה לעבר נחל מהר״ל .הגבעות מכוסות ברובן ביער נטוע וחורש
טבעי במקטעים .מדרונות היחידה לכיוונים מערב ודרום מתאפיינים בתלילות יחסית ומחזקים את המופע הנופי הבולט של
היחידה ממבט חיצוני .היערות והחורש המאפיינים את היחידה מהווים מצע פורה לפעילות אנושית כגון אתרי פיקניק ,שבילי
טיולים ואופניים ,מחנאות ועוד.

גבעות שלוחית ,מערכת “שבילי רון״

גבעות שלוחית ,מערכת “שבילי רון״

למעלה :גבעות שלוחית ,מצפה עופר ,מבט צפונה | למטה :גבעות שלוחית ,מצפה עופר ,מבט מערבה
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גבולות
גבול מערבי :מישור חוף הכרמל.
גבול צפוני :יחידת הנוף “שלוחת נחל מערות״ לאורך ערוץ נחל שבר.
גבול מזרחי :יחידת הנוף “הבקעות בקעות הטוף״ לאורך המדרונות היורדים אל בקעת שי״ר ובקעת מהר״ל.
גבול דרומי :יחידת הנוף “נחל מהר״ל״ ,לאורך המדרונות היורדים לערוץ לנחל מהר״ל מצפון.
אגני ניקוז
היחידה מתנקזת מערבה אל עבר מישור חוף הכרמל באמצעות ערוצי נחלים קטנים ותלולים המפרידים בין גבעות היחידה.
כל הנחלים שבר ,לבן חזה וג׳בע .בנוסף מתנקזת היחידה לכיוונים דרום ומזרח על ידי ערוצי הנחלים שי״ר ושלוחית הנשפכים
לנחל מהר״ל ובקצה הצפון מזרחי של היחידה על ידי ערוץ נחל מערות לעבר בקעת מהר״ל.
רום פני הקרקע
בין כ 30-מ׳ עד כ 90-מ׳ לאורך המדרונות מכל הכיוונים ו 120-מ׳ עד כ– 180מ׳ בשיא גובה הגבעות ובשטח הרמתי.
מסלע וקרקע
היחידה מתאפיינת במסלע קרטוני עם מחשופי גיר וכן מחשופי טוף וולקני בעיקר בחלקה הדרום-מזרחי של היחידה .בגבולה
המערבי של בקעת שי״ר נחשף דולומיט.
אופי הצומח
היחידה מתאפיינת בכיסוי של יערות נטע-אדם של אורנים וברושים ,ביניהם מקטעי יערות טבעיים רב-שכבתיים של אורן
ואלון וחורש ים תיכוני טבעי מגוון ,שיחיות וכתמי בתה.
מקורות מים
לא קיימים מקורות מים בולטים.
אתרים מרכזיים
בחלקה הדרום מזרחי של היחידה מחשוף הטוף המגוון ,חורבת כביר בפינה הצפון מזרחית של היחידה ,חרבת ג׳בע מרובת
אתרים נקודתיים לאורך המדרונות המערביים ,מצפה עופר הכולל מגדל תצפית ואתר תיירות אינטנסיבי.
יישובים
לא קיימים ישובים בשטח היחידה.
תשתיות ,מפגעים והפרות
היחידה משמשת כמצע פורה ביותר לפעילות אנושית כגון מחנאות ,פיקניקים ,טיולים רגליים וטיולי אופניים .כך ניתן למצוא
ברחבי ביחידה שבילים רבים להולכי רגל ,אופניים ורכב (גם פרטי) .אלו מאפשרים גישה נוחה באמצעי תחבורה מגוונים לכל
חלקי היחידה .בנוסף יש לציין את החניונים הפזורים בשטח ואת מצפה עופר בו בנוסף למגדל התצפית מוקם אתר תיירות
אינטנסיבי .גידור מרעה
ייחוד חזותי ותרבותי
בפינתה הדרומית מזרחית של היחידה ,השטח בו קיים מחשוף נדיר וייחודי של טוף על גווניו השונים .אתר משמעותי ביותר
מבחינה גיאולוגית.
מערכת התכסית הכוללת יערות נטועים וחורש ים תיכוני נגישים ביותר לקהל המבקרים ולפעילות נופש מסוגים שונים,
מקיימת מפגש חוויתי בין האדם לטבע.
תצפיות נוף מרשימות מערבה אל עבר מישור חוף הכרמל והים התיכון (מצפה עופר כדוגמא) וכן תצפיות נוף מרשימות
מזרחה לכיוון בקעת מהר״ל באמצעות דרך נופית העוברת בשטח הרמתי.
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פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

מספר

שם

תאור כללי ואתרים מרכזיים

3.3.1

חורבת
כביר

3.3.2

חורבת
חרוב

3.3.3

שלוחת
גבע

3.3.4

שלוחת
שבר

3.3.5

מצפה
עופר

3.3.6

גבעת
שלוחית

3.3.7

שלוחית
מדרון
דרומי

3.3.8

שלוחית
מדרון
מזרחי

3.3.9

הטוף
המגוון

מהיחידה קיימת תצפית מרשימה אל
בפינה הצפונית מזרחית של יחידת הנוף .תת יחידה
מעוגלת ומורמת ביחס לסביבתה .מכוסה בשילוב של יערות עבר בקעת מהר״ל ובקעת שי״ר ,בשיא
גובהה אתר ארכיאולוגי ולמרגלותיה
אורנים,חורש ים תיכוני טבעי ושיחייה .בשיא הגובה נמצאת
עוברים הנחלים מערות ממזרח ושי״ר
חורבת כביר .מדרונותיה של הגבעה יורדים מזרחה אל עבר
ממערב כשאלו משנים מופע בין ערוצי
בקעת מהר״ל ודרומה אל עבר בקעת שי״ר.
נחל צר ותלול לערוץ מתון בבקעות.
4
מדרונות היורדים אל הנחלים לבן
בחלקה הצפוני של יחידת הנוף .החלק המרכזי של הרכס
חזה ושי״ר .מחשופי נארי ,דרגשי
הצפוני של היחידה ,מחברת בין המדרונות היורדים מערבה
קוורצוליטים ועדשות צור בשכבות
ואלו היורדים מזרחה .תת היחידה מתונה יחסית מבחינה
הקרטון .צמחייה סבוכה של יער אורנים
טופוגרפית מלבד בחלקיה המזרחיים והדרומיים בהם
מדרנותיה יורדים אל נחל שי״ר .מכוסה ברובה ביערות אורנים וחורש ים תיכוני מתחדש.
ומעט חורש ים תיכוני טבעי .במרכזה עובר ערוץ נחל לבן חזה שרידי חורבת חרוב וטרסות
הזורם מערבה.
5
מופע מרשים של ערוצי נחל תלולים
מערכת ערוצי נחלים צרים ותלולים באופן יחסי הזורמים
מערבה אל מישור חוף הכרמל ,ביניהם גבעות מכוסות יער
היורדים מערבה ,אלו יוצרים מופע של
במעלה ,סמוך למפתחי הערוצים במורד ניתן למצוא בוסתנים “קרקסים״ (האגנים המעוגלים בראש
הערוצים) בין הגבעות .תת היחידה
נטושים ועצי פרי .בוסתנים אלו הינם חלק מאתרי המורשת
מאפשרת תצפית מרשימה מערבה
האנושית כגון חירבת ג׳בע ,שיח עמיר ,בור חמש המדרגות.
אל עבר מישור חוף הכרמל ושופעת
באתרים בעלי עניין.
4
שלוחה מעורכת בין ערוצים הזורמים מערבה אל עבר מישור תצפיות מרשימות מערבה אל עבר
חוף הכרמל .צומח המתאפיין ביערות נטע אדם וחורש ים תיכוני מישור החוף ,שרידי תרבות אנושית
טבעי מתחדש .בנוסף ,בתחתית ערוצי הנחל לאורך המדרונות בעלי עניין.
ניתן למצוא בוסתנים נטושים ,עצי פרי ושרידי ישובים.
4
תצפיות מרשימות מערבה אל עבר
מערכת של שלוחות מתונות וערוצים הזורמים מערבה אל
מישור החוף ,תצפיות מרשימות ממרום
עבר מישור חוף הכרמל .צומח המתאפיין ביערות נטע אדם
מצפה עופר בכל הכיוונים ,אזור פנאי
וחורש ים תיכוני טבעי מתחדש .בשטח תת היחידה נמצא
מפותח בו מערכת דרכים ושבילים
מצפה עופר והחניון המתפתח שסביבו.
נרחבת.
נמצאת במרכז יחידת הנוף ,מכוסה בחורש ים תיכוני מגוון
תת היחידה מאפשרת תצפית מרשימה 4
ועשיר שבשוליו יערות אורנים .תת היחידה מישורית באופן
מזרחה אל עבר בקעת שי״ר ונחל
מהר״ל ,מהווה מוקד תיירותי.
יחסי שופעת שבילי מטיילים מכל הסוגים.
חלקה הדרומי של יחידת הנוף ,מתאפיינת במדרונות תלולים תת היחידה מאפשרת תצפית מרשימה 4
היורדים אל נחל מהר״ל ,ערוץ נחל שלוחית הנשפך דרומה
אל נחל מהר״ל וכן מישור חוף הכרמל.
לנחל מהר״ל יוצר תוואי נוף דומיננטי בעיקר במחשופי הטוף.
מכוסה בחורש ים תיכוני ,שיחיות ,כתמי בתה ,יער נטע-אדם
ושרידי בוסתן.
5
רצועת מדרונות בחלקה המזרחי של יחידת הנוף ,יורדים אל תת היחידה מהווה נקודת מפגש
מרשימה בין בקעת שי״ר לגבעות
עבר בקעת שי״ר .חתך גיאולוגי מעניין החושף מפגש בין
העוטרות .תת היחידה מאפשרת
טרשי דולומיט בבסיס היחידה לשכבות קרטון וטוף וולקני
מעליהם .מכוסים ברובם ביערות אורנים וברוש צפופים,
תצפית מרשימה מזרחה אל עבר
הבקעות שי״ר ומהר״ל וכן גבעת שנה.
שיחיות ,בתות וחורש ים תיכוני מתחדש.
מחשוף הטוף הינו מופע מרשים ונדיר 5
בפינה הדרומית מזרחית של יחידת הנוף .מדרון תלול ובו
של תופעה גיאולוגית המחשוף מביא
מחשוף של טוף בגוונים שונים וסביבו יער אורנים.
לידי ביטוי באופן חזותי וברור את
הסיפור הגיאולוגי של האזור תוך דגש
על הפעילות הוולקנית שהתרחשה בו.

5

 3.4בקעות הטוף
יחידת נוף בחלקו הצפון מזרחי של הסקר הכוללת בתוכה את שלושת הבקעות :שי״ר ,מהר״ל ,ומקורה .הבקעות מופרדות
ביניהן בשני גושים :גבעת שנה ובשלוחה של כרם מהר״ל ,יחידת הנוף תחומה סביב על ידי גבעות ורכסים .יחידת הנוף
מתאפיינת בשטחי חקלאות נרחבים ,מטעים וגידולי שדה כאשר בשוליה מזרחיים חורש ים תיכוני טבעי (שמורת הר הכרמל,
הרחבה לנחל חרובים ונחל מהר״ל) ובשוליה המערביים והדרומיים בעיקר יערות אורנים וברושים .את היחידה חוצים ערוצי
נחלים גדולים ,בעיקר ממזרח למערב.
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בקעת שיר

כרם מהר״ל

					
מדרון הטוף המגוון

חוות מקורה

					
חצב בבקעת מקורה

		
בקעת מקורה מבט ממזרח
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למטה :בקעת מקורה
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גבולות
גבול מערבי :יחידת הנוף “גבעות שלוחית״ לאורך קו המדרונות המזרחיים שלה.
גבול צפוני :יחידת הנוף “נחל עוזרר״ לאורך המדרונות הדרומיים מזרחיים שלה וגבולות פארק הכרמל ושמורת הר הכרמל.
גבול מזרחי :גבול שמורת הר הכרמל ,הרחבה לנחל חרובים ונחל מהר״ל.
גבול דרומי :יחידת הנוף “נחל מהר״ל״ ,לאורך קו המדרונות הצפוניים שלה.
אגני ניקוז
היחידה מתנקזת מערבה אל עבר מישור חוף הכרמל באמצעות ערוצי נחלים מתונים החוצים את הבקעות .כך בחלקה הצפוני
של היחידה ערוץ נחל חרובים המנקז את בקעת מהר״ל אל נחל מערות .בחלקה הדרומי של היחידה ערוץ נחל מהר״ל מנקז את
בקעת מקורה במזרח באמצעות ערוצי קצרים ואת בקעת שי״ר במערב בעיקר באמצעות נחל שי״ר.
רום פני הקרקע
בין כ 70-מ׳ עד כ 90-מ׳ בבקעות ו 120-מ׳ עד כ– 150מ׳ בחלקים הגבוהים של היחידה ,הישוב כרם מהר״ל וגבעת שנה.
מסלע וקרקע
הבקעות הינן תוצאה של בלייה של שכבות טוף ,עדות לפעילות הוולקנית שהתרחשה במקום .כך לאורך ערוצי הנחלים
המרכזיים העוברים במרכזן של הבקעות ניתן למצוא בעיקר אלוביום מתקופת ההולוקן .בשוליים הצפוניים והמזרחיים של
היחידה ובגבעת שנה קיים מופע סלע גיר מתקופת הטורון .בשוליים המערביים מופע גיר ודולומיט (תקופת הקנומן) .לאורך
השוליים של היחידה וסביב גבעת שנה מתגלות שכבות מרשימות של מסלע וולקני.
אופי הצומח
מרבית היחידה מתאפיינת בשטחים ים ,מטעים וגידולי שדה שונים .בשוליה הצפוניים והמזרחיים של היחידה חודרים יער
פארק דליל של אלון תבור וחורש ים תיכוני .לאורך השוליים המערביים ניתן למצוא שרידי בוסתנים בהם בעיקר זיתים .גבעת
שנה מכוסה בצמחייה צפופה מאוד של חורש ים תיכוני מרשים.
מקורות מים
לא קיימים מקורות מים בולטים.
אתרים מרכזיים
בחלקה המערבי של היחידה מחשוף טוף  -שמורת “טוף כרם מהר״ל״ ,שרידי הכפר איג׳זים ,מקורה וגבעת שנה.
יישובים
מושב כרם מהר״ל וחוות מקורה.
תשתיות ,מפגעים והפרות
ביחידה מתקיימת כאמור פעילות ת אינטנסיבית הכוללת מערכת דרכים ,מערכת תשתיות ,מבני חקלאות שונים כגון חוות,
מחסנים ועוד .בשוליה הדרומיים של גבעת שנה קיימת מחצבה נטושה .בנוסף יש לציין את הישוב במרכז היחידה וכן את חוות
מקורה .אלו משמשמים מצע לפעילות אנושית תיירותית ייחוד חזותי ותרבותי –
מחשופי הטוף המרשימים בשולי הבקעות תוך דגש על שמורת “טוף כרם מהר״ל״ בחלקה המערבי של היחידה .עדות לסיפור
גיאולוגי ייחודי ומשמעותי ביותר.
גבעת שנה הבולטת בגובהה היחסי לשאר חלקי היחידה עם הצמחייה הצפופה שבראשה.
כרם מהר״ל וחוות מקורה ,ישובים כפריים מיוחדים המשתלבים בנוף היחידה.
פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

מספר

שם

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

3.4.1

בקעת
מהר״ל

3.4.2

בקעת
שי״ר

3.4.3

בקעת
מקורה

בחלקה הצפוני של היחידה .שטח נמוך ומישורי ,בקעה
רחבה ומרשימה .כמעט כולה ת מלבד השוליים הצפוניים
והמזרחיים בהם חדירה של יער פארק דליל של אלון תבור
וחורש ים תיכוני .את הבקעה חוצים ערוצי הנחלים חרובים
וכתרון המתנקזים לנחל מערות.
בחלקה המערבי של יחידת הנוף ,במערבה עובר נחל שי״ר
הזורם מצפון לדרום אל עבר נחל מהר״ל .בקעה מבודדת
מסביבתה על ידי מדרונות תלולים יחסית מכל הכיוונים.
בחלקה הצפוני מחשוף טוף – שמורת טוף כרם מהר״ל.
בחלקה הדרום מזרחי של יחידת הנוף .ברובה מתקיימת
פעילות ת על ידי החווה הקיימת במקום .נחל מהר״ל חוצה
את תת היחידה ממזרח למערב.

מופע מרשים של בקעה רחבה ,בה
ערוצי נחלים מרכזיים ,בשוליה צומח ים
תיכוני ומחשופי טוף .ייצוג נופי שונה
ומיוחד ביחס לסביבתה.

4
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5

ייצוג נופי מרשים של בקעה מבודדת
מסביבתה ,חשיבות רבה למופעי הטוף
המעידים על הפעילות הוולקנית
הקדומה.
5
בקעה קטנה ביחס לקודמותיה אך
ייחודית ומרשימה מבחינה נופית
בבדידותה ביחס לסביבה .ביחידה שרידי
אתרים ארכיאולוגיים ,מעין וערוץ נחל
מהר״ל הנשפך אל הבקעה.
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מספר

שם

3.4.4

גבעת שנה רכס שולחני בולט ביותר ביחס לסביבתו ,מדרונותיו הינם
מחשופי טוף המעוטרים בראשם בדרגש גיר שוניות .הגבעה
מכוסה בחורש ים תיכוני צפוף ביותר.

3.4.5

כרם
מהר״ל

תאור כללי ואתרים מרכזיים

יישוב כפרי מפותח .מבני מגורים ,משקים וכבישים.

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

תת יחידה בולטת ביחס לסביבתה,
מוגנת באופן יחסי מפעילות אדם,
משתלבת בסיפור הגיאולוגי הייחודי
של האזור .על גביה ניתן למצוא שרידים
ארכיאולוגיים הכוללים מערות קבורה,
מאגרי מים ומתחמים תחומי בגלי אבן.

5

0

 3.5מדרונות שמרי פרדיס
ֿיחידת נוף צרה בחלקו הדרומי מערבי של תחום הסקר ,חולשת על מישור חוף הכרמל לאורך כביש תל אביב חיפה הישן .את
היחידה חוצים ערוצי נחלים הנשפכים מערבה אל עבר מישור חוף הכרמל ואלו יוצרים מדרונות תלולים לכיוון מערב .המדרונות
המזרחיים של היחידה מתונים באופן יחסי .היחידה מתאפיינת בכיסוי של יערות נטע-אדם :אורנים ,ברושים ואיקליפטוסים.
חורש ים תיכוני ,שיחיות ,עצי בוסתן ומטעים.

דרך תש״ן

					
חורבות שמרי

למעלה :אום א טוס מבט ממזרח | למטה :אום א טוס מבט ממערב
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מחצבת עין איילה

מוצא נחל שמרי

			
מורדות שמרי-פורדיס ,יער ברוש טיפוסי

גבולות
גבול מערבי :מישור חוף הכרמל ,לאורך המדרונות המערביים של יחידת הנוף.
גבול צפוני :יחידת הנוף “נחל מהר״ל״ לאורך כביש הגישה לישוב עופר.
גבול מזרחי :יחידת הנוף “סובב עופר״ בצפון ויחידת הנוף “סובב שפיה״ בדרום ,לאורך קו המדרונות היורדים מזרחה.
גבול דרומי :הקצה הדרומי של הישוב פורידיס לאורך כביש .70
אגני ניקוז
היחידה מתנקזת על ידי ערוצי נחלים קצרים מערבה אל עבר מישור חוף הכרמל ,כך נחל שמרי בצפון היחידה ,כלפי מזרח
מערכת ערוצים קצרים לעבר שפיה ומשם לנחל דליה.
רום פני הקרקע
בין כ 120-מ׳ עד כ 140-מ׳ בחלקה הגבוה של היחידה 80 ,מ׳ עד כ 100-מ׳ לאורך המדרונות המזרחיים כ 30-מ׳ עד  40מ׳
בתחתית המדרונות המערביים.
מסלע וקרקע
מרבית היחידה מתאפיינת במסלע קירטוני עם מחשופי גיר לאורך ערוצי הנחלים הזורמים מערבה (תקופת הקנומן) .בחלקה
הדרומי מזרחי של היחידה ניתן למצוא שלוחה צרה וארוכה של מסלע וולקני (תקופת קרטיקון העליון).
אופי הצומח
חלקה הגבוה של היחידה מכוסה יערות אורנים וביניהם חורש ים תיכוני טבעי מתחדש .לאורך המדרונות המערביים והמזרחיים
ניתן למצוא שילוב של עצי בוסתן ,חורש ים תיכוני ושיחייה.
מקורות מים
עין איילה בצפון היחידה.
אתרים מרכזיים
בצפון היחידה שרידי הכפר עין ע׳זל הכוללים קבר שיח ומעין וחורבת שמרי במדרונות המערביים .בדרום היחידה חורבת אום
א טוס הסמוכה לפורידיס הכוללת מערות קבורה ,שרידי מבנים ועוד.
יישובים
פורידיס בדרום היחידה.
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תשתיות ,מפגעים והפרות
בדרום היחידה ,בקרבת פורידיס הפרות ומפגעים רבים בעיקר ריכוזי אשפה ,מחצבות פעילות ונטושות ,ומזרחית למחצבת עין
איילה נמצא מתקן צבאי קטן.
בצפון היחידה ,בסמוך לעין ע׳זל אתר פסולת נטוש של עופר .בנוסף ,גדרות ומכלאות צאן ובקר.
תשתיות קווי דלק וגז חוצות את היחידה ממערב למזרח.
ייחוד חזותי ותרבותי
בחלקה הצפוני של היחידה יערות אורנים וחורש ים תיכוני המאפשרים פעילות פנאי איכותית.
לאורך היחידה ,על גבי ציר צפון-דרום ,מספר תצפיות מרשימות מערבה אל עבר מישור חוף הכרמל.
בצפון היחידה ,שרידי הכפר עין ע׳זל הכוללים את המעין וקבר השיח .יושבים על גבי שרידים ארכיאולוגיים מהתקופות הרומית
והביזנטית.
בקעת אום א – טוס וסביבתה עם שרידי הכפר אום א – טוס ומעט מחשופי מסלע וולקני (כיום מרבית הבקעה מכוסה מטעים).
פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

מספר

שם

3.5.1

מופע מרשים של ערוץ נחל שמרי
נחל שמרי בחלקה הצפוני של היחידה .שתי גבעות מעוגלות ,מורמות
ביחס לשטח ,מושפעות פחות מפעילות אנושית .ביניהם עובר החוצה את גבעות היחידה ,נוכחות
בולטת של עצי לבנה רפואי גדולים,
נחל שמרי הזורם מערבה ויוצר ערוץ תלול גדות ומרשים.
דרגשי סלע עם צומח סלעים מגוון,
בתת היחידה ניתן למצוא יערות נטע אדם לצד חורש ים
שרידים ארכיאולוגיים הכוללים מתקנים
תיכוני ועצי בוסתן .שרידי עין ע׳זל וחורבת שמרי מספקים
ים ,בורות מים ומערות,תצפיות נוף
מוקדי עניין חשובים.
מרשימות אל עבר מישור חוף הכרמל.
חלקה הצפוני של תת היחידה מאפשר 3
המדרונות שטח העוטף את מחצבת עין איילה ,בחלקיו הצפוניים
תצפית מרשימה לעבר מישור חוף
המערביים והמערביים מדרונות תלולים ובחלקו המזרחי מדרונות
אום
מתונים יותר .תת היחידה מתאפיינת בכיסוי יערות נטע אדם הכרמל וערוצי הנחלים החוצים את
א-טוס
יחידת הנוף לכיוון מערב .מערות אום
חורש טבעי ,שיחיות ובתות .בפינתה הדרום מערבית שרידי
ארכיאולוגיים ומערכת מערות קבורה.
א-טוס :מערות קבורה מרשימות.
חלקה הצפוני של המחצבה פחות פעיל 1
מחצבה פעילה ברובה ,רחבת היקף הנפרשת על גבי חלק
מחצבת
ומאפשר תצפית מרשימה מערבה אל
עין איילה נרחב של המדרונות המערביים של היחידה.
מישור חוף הכרמל.
4
שטח ערכי-ייחודי המסלע
בקעת אום בחלקה המזרחי מרכזי של יחידת הנוף .בקעת טוף וולקני
הוולקני החשוף בחלקו ,תהליכים
היוצרת תא שטח מובדל היטב מסביבתו בתבליט ובמסלע.
א  -טוס
גיאומורפולוגיים ונוף.
השוליים המזרחיים נטועים אורנים ,מדרונות הטוף הכהה
חשופים בחלקם או מצמיחים בתה ושיחייה .מטעים של
מושב עופר תופסים את רוב שטחה של הבקעה בשוליים
המערביים שלוחה טרשית המצמיחה יער פארק דליל של
חרוב ואלת מסטיק ,כתמי שיחייה ובתה.
0
יישוב עירוני בחלקה הדרומי של יחידת הנוף .פעילות אנושית
פורידיס
אינטנסיבית הכוללת פיתוח והרחבה לכיוון מזרח.

3.5.2

3.5.3
3.5.4

3.5.5

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ערכיות
נופית
5

 3.6נחל מהר״ל
יחידת נוף ארוכה וצרה ברובה החוצה את תחום הסקר לכל אורכו ממזרח למערב .היחידה מלווה את ערוץ נחל מהר״ל לכל
אורכו בתחום הסקר ,מאזור מתקן אליקים במזרח ,אזור כרם מהר״ל ושלושת הבקעות במרכז עד למפגש הנחל עם מישור חוף
הכרמל במערב .בחלק המזרחי מהווה נחל מהר״ל את גבול תחום הסקר ,בחלק המרכזי היחידה כוללת את גדותיו הדרומיים
של ערוץ הנחל ואת הרכס הדרומי לו ,בחלק המערבי ביותר לפני מפגש הנחל עם מישור חוף הכרמל היחידה כוללת את הגדה
והרכס שמדרום לערוץ וכן את הגדה הצפונית המישורית.
מאפייניה של היחידה ,הנופיים והבוטאניים משתנים במורד הנחל לאורך תחום הסקר .הדבר בא לידי ביטוי בחלוקת יחידת
הנוף ל –  4תת יחידות (פירוט בהמשך).
באופן כללי ניתן לאפיין את הצומח ביחידה כך שבמזרחה ניתן למצוא כיסוי של חורש ים תיכוני טבעי ,במרכזה הכיסוי כולל
יערות אורנים וחורש ים תיכוני טבעי ובמערבה יערות אורנים חורש ים תיכוני ושטחים ים.
מבחינה טופוגרפית החלק המזרחי של היחידה מתון באופן יחסי כאשר החלק המרכזי מתאפיין במדרונות תלולים היורדים
אל ערוץ הנחל מדרום ובראשם שטח מישורי ובחלק המערבי ביותר מדובר שוב במדרונות תלולים מדרום לערוץ הנחל ושטח
מישורי על גבי גדתו הצפונית של ערוץ הנחל.
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חוות מקורה בסמוך לערוץ נחל מהר״ל

ערוץ נחל מהר״ל תיכון

					
ערוץ נחל מהר״ל תיכון

כניסה מזרחית לשמורת הנחלים חרובים ומהר״ל

		
גדה דרומית של ערוץ נחל מהר״ל תיכון לאחר שריפה

מוצא נחל מהר״ל תיכון לבקעת מקורה

גבולות
גבול מערבי :מישור חוף הכרמל.
גבול צפוני :בחלק המזרחי של היחידה ערוץ נחל מהר״ל ולאורך שמורת הר הכרמל ,הרחבת נחל חרובים ונחל מהר״ל ,בחלק
המרכזי ערוץ הנחל ויחידת הנוף “ בקעות הטוף״ ובחלק המערבי קו מדרונותיה של יחידת הנוף “גבעות שלוחית״.
גבול מזרחי :יחידת הנוף “תות אליקים״ באזור שטחי הפעילות האינטנסיבית של מתקן אליקים.
גבול דרומי :בחלק המזרחי יחידת הנוף “תות אליקים״ ,בחלק המרכזי יחידת הנוף “גבעות עופר״ ובחלק המערבי יחידת הנוף
“סובב עופר״.
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אגני ניקוז
היחידה מתנקזת לכל אורכה על ידי ערוץ נחל מהר״ל עצמו המתנקז אל מישור חוף הכרמל ממזרח למערב .ערוצי נחלים קצרים
מתנקזים אל הנחל המרכזי הנשפך כאמור מערבה.
רום פני הקרקע
כ 150-מ׳ עד  170מ׳ בחלקים המזרחי והמרכזי של היחידה (על גבי הרכס מדרום לערוץ הנחל) ובין כ 30-מ׳ עד  90מ׳ בצמוד
לערוץ הנחל עצמו עד למפגש עם מישור חוף הכרמל.
מסלע וקרקע
חלקה המזרחי והרכס המרכזי מתאפיינים במסלע גירני ברובו כאשר בסמוך לערוץ הנחל בחלקה המרכזי של היחידה ניתן
למצוא שלוחות של מסלע וולקני ואלביום ובחלקה המערבי ביותר היחידה ניתן למצוא מסלע קרטוני
אופי הצומח
בחלקה המזרחי של היחידה ניתן למצוא חורש ים תיכוני טבעי בצפיפויות משתנות ,שיחיות ובתות ,בחלקה המרכזי של
היחידה יערות אורנים צפופים ובהם חורש ים תיכוני טבעי מתחדש (הן על גבי המדרונות והן על גבי הרכס) .חלקה המערבי
של היחידה מתאפיין בכיסוי צומח דומה לזה של החלק המרכזי וכן שטחים ים ועצי בוסתן.
מקורות מים
תמילות עיון אל מולחה בחלקה המזרחי של היחידה ועין מקורה במרכזה.
אתרים מרכזיים
ערוץ נחל מהר״ל בחלק המזרחי של יחידת הנוף ,מערת המטביל ,נפתול נחל מהר״ל וחורת מקורה.
יישובים
לא קיימים ישובים בשטח היחידה.
תשתיות ,מפגעים והפרות
חלקיה המזרחיים והמרכזיים של היחידה הינם שטחי אש וגובלים בפעילות אימונים צבאית אינטנסיבית (במיוחד במזרח
היחידה) .כך ניתן למצוא מצבורי פסולת פזורים בשטח .בנוסף נתון שטח זה לסכנת שריפות כתוצאה מהפעילות הצבאית.
ייחוד חזותי ותרבותי
נחל מהר״ל הינו נחל מרכזי וחשוב המנקז חלקים נרחבים מהכרמל התיכון והנמוך.
ערוץ הנחל בחלק המזרחי של היחידה שומר על מופע טבעי ומרשים במיוחד.
הרכס והמדרונות התלולים שמדרום לערוץ יוצרים מופע חזותי מרשים ומאפשרים תצפיות צפונה אל עבר הבקעות מהר״ל,
שי״ר ומקורה.
פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

מספר

שם

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

3.6.1

נחל
מהר״ל
תיכון

החלק המזרחי ביותר של יחידת הנוף ,ערוצו של נחל מהר״ל
ממערב למתקן אליקים עד שולי בקעת מקורה ,במהלכו יוצר
נפתול מרשים ומושך מערבה .תא שטח מתון ,סובל מפעילות
אימונים צבאית אינטנסיבית.

3.6.2

גבעות
הגיר
המתונות
בין
הנחלים
גפן מהר״ל

מרבית שטח יחידת הנוף ,תא שטח נרחב הנפרש על גבי
הרכס הצופה מדרום על ערוץ נחל מהר״ל .שטח מתון מבחינה
טופוגרפית .במרכז תא השטח פזורים שרידי ישובים עיקרם
מהתקופות הרומית והביזנטית ,ביניהם חורבת מקורה.

3.6.3

מדרונות
דרומיים
נחל
מהר״ל

תא שטח צר לאורך מרכז יחידת הנוף וחלקה המערבי,
מתאפיין במדרונות תלולים היורדים אל עבר ערוץ נחל מהר״ל.

3.6.4

נחל
מהר״ל
מערב

תא שטח צר בקצה המערבי ביותר שלי יחידת הנוף .מקום
המפגש של נחל מהר״ל עם מישור חוף הכרמל .שטח מישורי
המכוסה בעיקר בשטחים ים :מטעים וגידולי שדה.

צמחייה ים תיכונית טבעית הכוללת
חורש בצפיפויות שונות ושיחיות .מלבד
פעילות צבאית השטח בלתי מופר
ברובו ומהווה מוקד טבעי חשוב הן בשל
הצומח והן בשל ערוץ הנחל.
5
תא השטח מאופיין בכיסוי צומח מגוון
הכולל צמחייה ים תיכונית טבעית
(חורש ,שיחייה) בצפיפויות שונות
במזרח ויערות רב שכבתיים במערב.
תא השטח בלתי מופר ברובו ומשמעותי
ביותר מבחינת רצף שטחים פתוחים
על מרכיביהם.
עמדות תצפית מרשימות צפונה אל עבר 5
הבקעות מהר״ל ,שי״ר ומקורה .יערות
נטע-אדם ,ביניהם חורש טבעי ושיחיות.
ערוצי נחל קצרים אך תלולים ומרשימים
חוצים את השטח לכיוון צפון – נחל מהר״ל.
4
בתא השטח עובר הכביש המוביל אל
כרם מהר״ל .הכביש עובר בלב מופע
מרשים של מדרונות תלולים הן מצפון
והן מדרום.
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 3.7סובב עופר
יחידת נוף מעוגלת בצורתה ,עוטפת וכוללת בתוכה את מושב עופר .היחידה מגוונת במאפייניה המשתנים באופן בולט בין
תאי השטח כפי שהדבר בא לידי ביטוי בחלוקתה לתת יחידות .מבחינה טופוגרפית היחידה מתונה באופן יחסי ליחידות הנוף
השכנות .במרכזה כאמור נמצא מושב עופר וכן שטחים ים נרחבים בסמוך לו .בצפונה של יחידת הנוף בולט ערוץ נחל שמרי
הזורם מערבה אל עבר מישור חוף הכרמל.

					
מעלה נחל שמרי

תן מצפון לעופר

בקעת שמרי					

עין איילה

					
ממזרח לעופר

בסמוך למערת הפעמון ממערב לעופר
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מערב עופר

		
כניסה למערת פעמון ממערב לעופר

				
מערת פעמון ממערב לעופר

למטה :חורבן טלימון

גבולות
גבול מערבי :יחידת הנוף “מורדות שמרי פורידיס״
גבול צפוני :יחידת הנוף “נחל מהר״ל״ ,לאורך קו שיא הגובה לפני תחילת המדרונות היורדים צפונה אל עבר נחל מהר״ל.
גבול מזרחי :יחידת הנוף “גבעות עופר״ וערוץ נחל
גבול דרומי :יחידת הנוף “סובב שפיה״ לאורך גבולן של המחצבות הקיימות בה.
אגני ניקוז
צפון היחידה מתנקז צפונה באמצעות ערוצי נחלים קצרים אל עבר נחל מהר״ל .במזרח ובדרום-מזרח מתנקזת היחידה באופן
דומה אל עבר נחל גפן המושך דרומה .במערב היחידה ערוצי נחלים גדולים יותר מנקזים מערבה אל עבר מישור חוף הכרמל,
נחל שמרי הוא הבולט בנחלי היחידה.
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רום פני הקרקע
בחלקים המרכזיים הגבוהים של יחידת הנוף בין  150מ׳ לכ –  170מ׳ ,מסלע וקרקע – בחלקיה המזרחיים והדרום מזרחיים של
יחידת הנוף המסלע גירני במרכז היחידה ומרבית מערבה המסלע הינו שילוב של גיר וטוף וולקני לסירוגין במערב היחידה
ובצפונה ניתן למצוא גם קירטון.
אופי הצומח
בחלקה המזרחי של היחידה ניתן למצוא בעיקר שטחים ים ,גידולי שדה ומטעים וביניהם חורש ושיחייה ים תיכונית טבעית
בצפיפות משתנה .בחלקה הצפון מערבי ניתן למצוא יערות אורנים בצפיפות בינונית ודלילה ,עצי בוסתן ,וכן חורש ושיחייה
ים תיכונית בצפיפות משתנה .בדרום היחידה חורש ים תיכוני צפוף ומרשים ובדרום מערב היחידה יערות אורנים בשילוב עם
חורש ים תיכוני טבעי מתחדש.
מקורות מים
לא קיימים מקורות מים בולטים ביחידת הנוף.
אתרים מרכזיים
חורבת טלימון בקצה הדרומי של היחידה ,חורבת שיע בדרום מערב היחידה ומערת הפעמון ממערב למושב עופר ,מחשופי
טוף צהוב ,העתק טלימון.
יישובים
הישוב עופר במרכז היחידה.
תשתיות ,מפגעים והפרות
סביב הישוב עופר ,השטחים הים שסביבו והשטחים הטבעיים הסמוכים ביותר ,פעילות אדם אינטנסיבית הבאה לידי ביטוי
במערכות תשתית כגון דרכים ,תקשורת ומתקנים שונים .כך גם בחלקה הצפון מערבי של היחידה לאורך כביש הגישה לישוב
עופר .בדרום היחידה ובשוליה המערביים קיימות מעט הפרות ותשתיות כך ששטחים אלו שומרים על מופע טבעי .יש לציין
את קווי הדלק והגז החוצים את היחידה במרכזה בציר מזרח-מערב.
ייחוד חזותי ותרבותי
בדרום היחידה ,שלוחת טלימון ,תא שטח מתון ומרשים מבחינת צפיפות ואיכות הצומח.
מערת הפעמון המרשימה בנחל שמרי מערבה לעופר.
בדרום ובדרום מערב היחידה ,חורבת טלימון כאתר ארכיאולוגי וגיאולוגי בעל עניין.
ערוץ נחל שמרי מצפון מערב לישוב עופר מציג מופע תלול ומרשים.
פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

מספר

שם

3.7.1

צמחייה מגוונת של יערות אורנים
הפינה הצפונית מערבית של יחידת הנוף .לדרומה כביש
עין רז׳ל
בצפיפות בינונית ודלילה ,בוסתני עין
הגישה העולה לישוב עופר .תא שטח מתון בחלקו המזרחי
ע׳זל וכן חורש ושיחייה ים תיכונית
ותלול יחסית בחלקו המערבי עם הירידה אל עבר מישור
טבעית .שרידי הכפר עין רז׳ל.
חוף הכרמל.
בקעה ייחודית ,צהבהבת ומרשימה.
בקעה של טוף צהוב ,רדודה ,רחבה ובולטת בשונותה
בקעת
חלקה מטעי זיתים וכן שדות בור ,כתמי
בסביבה .משתרעת מצפון מערב לישוב עופר .נחל שמרי
שמרי
חוצה תא שטח זה במתינות .בצפון תא השטח מטמנה ישנה חורש ושיחייה בקצה הצפון-מערבי של
בית העלמין של עין ע׳זל.
שאינה בשימוש כיום
מופע של ערוץ נחל תלול גדות ומערת
מעלה נחל תא שטח צר מצפון מערב לעופר ,לאורכו של נחל שמרי
המתחתר ויוצר מופע תלול-גדות בנוף סלעי בקצה המערבי פעמון בגדתו הדרומית .חורש אלון ובר-
שמרי
זית ,שיחייה ,יער נטע-אדם ,משוכות
של תת-היחידה מערת פעמון מרשימה.
צבר ועצי בוסתן מרכיבים את כיסוי הצומח.
במערב ודרום מערב יחידת הנוף .תא שטח המתאפיין
עופר
מופע מרשים של ערוצי נחלים רחבים
מערב
במוצאם של ערוצי נחלים היורדים במתינות על פי רוב ממרכז ומתונים שסביבם צמחייה המורכבת שילוב
יחידת הנוף ומדרומה מערבה אל עבר יחידת הנוף “שמרי
של יערות אורנים ,חורש ים תיכוני מתחדש
פורידיס״ בדרכם אל עבר מישור חוף הכרמל.
ושיחייה ,כולם בצפיפויות משתנות.
כיסוי צומח צפוף של יערות אורנים
בפינה בדרום מערבית של יחידת הנוף .תא שטח מאורך
חורבת
וחורש ים תיכוני מרשים.
ומתון .במרכזו נמצאת חורבת שיע.
שיע
תא שטח גדול בדרומה של יחידת הנוף .תא משתפל אל עבר תא שטח בעל מופע מרשים ביותר של
שלוחת
טלימון
ערוץ נחל גפן ומחצבות שפיה .חורבת טלימון יושבת על גבעת חורש ים תיכוני טבעי וצפוף .חורבת טלימון
טרשים בדרומה של היחידה .התחומה במחשוף טוף מרשים .בדרום תא השטח ומחשוף הטוף בסמוך לה.
סובב עופר תא השטח העוטף את הישוב עופר ממזרח .מדרונות מתונים חלקו הדרומי של תא השטח המכוסה
יורדים לכיוון דרום ודרום-מזרח .בחלקו הצפוני מפגש עם
מזרח
צומח ים תיכוני טבעי בצפיפות גבוהה
שטחי החקלאות של עופר ניכר כירסום בתכסית הצומח הטבעי .ובינונית – חורש ושיחייה.

3.7.2

3.7.3

3.7.4

3.7.5
3.7.6
3.7.7

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תאור כללי ואתרים מרכזיים
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מספר

שם

3.7.8

תא שטח שמתאפיין ברובו בחקלאות ,מטעים וגידולי שדה
חקלאות
צפון מזרח עם מעט חדירות ותאים של חורש ושיחייה ים תיכונית.
עופר
במרכז יחידת הנוף .ישוב כפרי מפותח .מבני מגורים,
עופר
תשתיות ומשקים.

3.7.9

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

שלוחות ותאים של חורש ים תיכוני,
חורש ושיחייה.

2
0

 3.8סובב שפיה
בדרום מערב תחום הסקר ,יחידת נוף מעוגלת בצורתה ,כוללת מדרונות מתונים היורדים מפורידיס בחלקה המערבי ,גבעת שפיה
במרכזה ,שטחים ים נרחבים ומישוריים במזרחה ודרומה וכן אתרי חציבה והטמנת פסולת .גבעת שפיה אשר במרכז היחידה
מורמת ובולטת ביחס לשאר שטחה ,בראשה יושב כפר הנוער מאיר שפייה .יחידת הנוף מתאפיינת בחלוקה לתאי שטח שונים
מאוד במאפייניהם ,כך תאי שטח מופרים לחלוטין ,תאי שטח המשמשים לחקלאות ותאי שטח המציגים מופע טבעי ומרשים.

מלמעלה למטה .1 :טרשוני שפיה ומחצבת שפיה ג מבט ממערב |  .2מתוך טרשוני שפיה |  .3כפר הנוער שפיה מבט מצפון |  .4גבעת שפיה מבט מערבה
 .5מחצבת שפיה ג
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גבולות
גבול מערבי :יחידת הנוף “שמרי פורידיס״ לאורך קו המדרונות היורדים מזרחה מפורידיס.
גבול צפוני :יחידת הנוף “סובב עופר״ ,לאורך גבול צפוני של מחצבות שפיה ב׳ ו – ג׳.
גבול מזרחי :יחידות הנוף “גבעות עופר״ ו“-סובב בת שלמה״ לאורך קו המדרונות המערביים של הגבעות המאפיינות יחידות אלו.
גבול דרומי :כביש מספר .70
אגני ניקוז
היחידה מתנקזת דרומה אל עבר נחל דליה העובר לאורך גבולה הדרומי של היחידה על גבי ציר מזרח-מערב .הניקוז לנחל דליה
בערוצי נחלים המגיעים מצפון היחידה (בניהם נחל גפן בצפון מזרח) מתכנסים לשני ערוצים עיקריים המקיפים את גבעת
שפיה ,ערוץ מרכזי ממזרח לגבעת שפיה וערוץ מרכזי ממערב לה ,ולבסוף אלו פוגשים את נחל דליה בדרום וזה מנקז מערבה
אל עבר מישור חוף הכרמל.
רום פני הקרקע
בחלקים המזרחיים הנמוכים של יחידת הנוף כ 50-מ׳ ,בחלקה הגובה (גבעת שפיה) בין  130מ׳ לכ 140-מ׳ ,ולאורך המדרונות
המתונים במערב היחידה בין  90מ׳ לכ 140-מ׳.
מסלע וקרקע
בחלקיה הנמוכים של היחידה ,בסמוך לערוצי הנחלים המרכזיים (במזרחה ודרומה) ניתן למצוא אלוביום (הולוקן) .חלקה
המערבי של היחידה הינם מדרונות גיר (קנומן) .במרכז היחידה ,גבעת שפיה ,הינה שילוב של גיר וקירטון (טורון) במזרחה
ומסלע וולקני במערבה .מסלע וולקני זה חוצה את היחידה לכל אורכה מדרומה ,סמוך לכביש  ,70לצפונה ,מחצבת שפיה ג׳.
אופי הצומח
בחלקיה המזרחיים והדרומיים של היחידה ניתן למצוא בעיקר שטחים ים ,גידולי שדה ומטעים ,כתמי יער פארק של אלון תבור,
כתמי חורש אלון מצוי ובר-זית ,שיחיות ובתות .גבעת שפיה מתאפיינת בצומח מגוון הכולל יערות אורנים ,עצי בוסתן ,צבר ,וכן
יער פארק של אלון תבור ,חורש ושיחייה ים תיכונית בצפיפויות שונות ,בתה ושטחי עשבוניים .בחלקה המערבי של היחידה
(המדרונות הגולשים ממערב מזרחה) ניתן למצוא יערות אורנים ואיקליפטוס לצד שיחייה וחורש ים תיכוני דליל ,בתה ועשבוניים.
מקורות מים
לא קיימים מקורות מים בולטים ביחידת הנוף.
אתרים מרכזיים
חורבת שפיה סמוך לכביש הגישה העולה לכפר הנוער שפיה.
יישובים
כפר הנוער שפיה היושב בראש גבעת שפיה.
תשתיות ,מפגעים והפרות
חלק ניכר מהיחידה מופר על ידי פעילות אדם אינטנסיבית ,בעיקר חציבה וחקלאות .פעילות זו מלווה בתשתיות רבות,
מתקנים ,דרכים ועוד.
ייחוד חזותי ותרבותי
מחשופי הטוף סביב המחצבת שפיה ג׳ מרשימים וייחודיים.
העתק טלימון המציב את סלעי הטוף מול סלעי הגיר לאורכו של תוואי חד וברור.
מחשופי הבזלת בדרומה של גבעת שפייה.
אלוני תבור מרשימים בשולי בקעת שפייה.
גבעת שפיה מרכז היחידה ,בולטת ביחס לשטח ,נקודות תצפית לכל הכיוונים ובחלקה המערבי יערות אורנים וחורש ים תיכוני,
שיחיות ובתות.
מופע טרשונים וצומח סלעים השולי שפייה ג׳ ובמדרונות המזרחיים של פורידיס.
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פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

מספר

שם

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

3.8.1

מחצבת
שפיה ג׳
“כתר
הטוף״
מחצבת
שפיה ב׳
מחצבת
שפיה א׳

3.8.5

בקעת
שפיה

בצפון יחידת הנוף .אתר גדול ,בולט בשטח בצורתו .מסביבו
מחשוף טוף מרשים.
רצועת טוף מעגלית בשולי המחצבה .תא שטח צר ובו משולבים
שרידי חקלאות מודרנית וצומח טבעי הכולל אלוני תבור.
בצפון מזרח יחידת הנוף ,מחצבה שנטשה ומופעלת כיום
כאתר פסולת.
בדרום יחידת הנוף ,אתר בעל קיר חציבה גבוה ובולט
למרגלות מתקני המפעל של מחצבת שפייה .בולט ביחס
לסביבתו ונצפה מכביש .70
במזרח יחידת הנוף .בקעת טוף מישורית רחבה מעובדת כולה
גידולי שדה ומטעים מתנקזת אל נחל דליה.

אפיון חזותי מרשים.

2

3.8.6

כפר הנוער בחלקה הדרומי מרכזי של יחידת הנוף ,בראש גבעת שפיה.
כולל מבני מגורים ,מבני ציבור ,מתקנים ותשתיות.
שפיה
תא שטח קטן במצפון לגבעת שפיה ,בין מחצבות שפיה ב׳ ו
מרגלות
– ג׳ .שטח נמוך המהווה נקודת מפגש לערוצי נחלים המנקזים
טלימון
את צפון יחידת הנוף.
תא שטח המתאפיין במדרונות טרשיים המתנקזים אל ערוץ
פורידיס
נחל המושך דרומה אל נחל דליה.
מדרונות
מזרחיים
שלוחת טוף ואלוביום צרה ומאורכת של בקעת שפייה-מערב
בקעת
שפיה
העוטפת את גבעת שפיה ממערב ומדרום .ממערב ערוץ נחל
מערב
מרכזי .ברובו מהווה קרקע לחקלאות ,הן מודרנית והן מסורתית.
בפינה הדרום מערבית של היחידה ,תא שטח קטן ,מישורי,
מפגש
נחל דליה מכוסה כולו בחקלאות של גידולי שדה ומטעים.
ופורידיס
תא שטח גדול ומעגלי בדרום יחידת הנוף ,מורם ובולט ביחס
גבעת
לסביבתו ,בחלקו הדרומי שרידי חורבת שפיה.
שפיה

3.8.2
3.8.3
3.8.4

3.8.7
3.8.8
3.8.9
3.8.10
3.8.11

3.8.12

טרשוני
פרדיס

תא שטח הגובל מצד מערב בישוב פורידיס וממזרח באזור
המחצבות ושטחי חקלאות .מתאפיין בחורש ים תיכוני,
שיחייות ובתה.

עדות גיאולוגית ייחודית ומרשימה ,מצע 4
לצמחייה טבעית בעלת חשיבות.
1
1
שטח מישורי רחב ופתוח ,נצפה מכיוונים 3
רבים כולל כביש ,70תחומה בערוצו
של נחל דליה .בשולי הבקעה עצים
מרשימים של אלון תבור.
0
בשטח שילוב של חלקות לחקלאות
(מטעים) ,שדות בור ושיחיה דלילה.

3

יערות אורן ואיקליפטוס בשילוב של
שטחי חקלאות מודרנית.

3

מופע מרשים של ערוץ הנחל הסמוך
המגיע מצפון ,שילוב של חקלאות
מודרנית ומסורתית.
תא שטח נמוך ,בולט ביחס לסביבתו,
מהווה נקודת מפגש לנחלים מרכזיים.

3

עמדות תצפית מרשימות לכל הכיוונים,
צומח מגוון הכולל יערות אורנים ,חורש
ושיחייה ים תיכוניים בצפיפות משתנה
ועצי בוסתן .בצד המזרחי מקבצים
אחדים של אלוני תבור גדולים .טוף
וולקני ובזלת.
כיסוי צומח מגוון של חורש ושיחייה
ים תיכוניים.

3
5

4

 3.9סובב בת שלמה
בחלקו הדרומי מרכזי של תחום הסקר ,יחידת נוף המאופיינת בגבעות קרטוניות ,מעוגלות ביניהן מתחתרים ערוצים אל נחל
גפן ובקעת שפיה .ביחידה עוברים נחלים מרכזיים ,כל נחל חנונה הנשפך לנחל גפן לאורך גבולה הצפוני ,וכן הנחלים אלקנה ובת
שלמה במזרח היחידה אשר חוצים אותה בדרכם דרומה אל עבר נחל דליה .במזרח היחידה נמצא הישוב בת שלמה וכן שטחיו הים.

כיפות מערב בת שלמה
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אלוני בת שלמה

חורבת חנונה

				
חורבת חנונה מבט מערבה

גבולות
גבול מערבי :יחידת הנוף “גבעות עופר״ בצפון ,לאורך ערוץ נחל גפן ,יחידת הנוף “סובב שפיה״ בדרום לאורף קו המדרונות
היורדים לבקעת שפיה.
גבול צפוני :יחידת הנוף “גבעות עופר “ ,לאורך ערוץ נחל חנונה.
גבול מזרחי :יחידות הנוף “תות אליקים״ לאורך קו המדרונות המערביים של הגבעות המתונות המאפיינות יחידה זו.
גבול דרומי :כביש מספר .70
אגני ניקוז
חלקה המזרחי של היחידה מתנקז על ידי הנחלים אלקנה ובת שלמה אשר זורמים דרומה ונשפכים לנחל דליה הממשיך מערבה
אל עבר מישור חוף הכרמל .חלקה הצפוני של היחידה מתנקז על ידי נחל חנונה מתנקז מערבה אל נחל גפן .חלקה המערבי של
היחידה מתנקז על ידי ערוצים קצרים אל עבר בקעת שפיה ונחל גפן ומשם דרומה אל עבר נחל דליה.
רום פני הקרקע
בחלקים הגבוהים של היחידה ,הגבעות הצפון מערביות כ 150-מ׳ עד  160מ׳ .במורד המדרונות ,הן המזרחיים הן המערביים
מכ 100-מ׳ עד כ 50-מ׳.
מסלע וקרקע
שוליה הצפון מערביים של היחידה מתאפיינות בקרטון חווארי (תקופת הסנון-פליאוקן) ואילו שאר חלקי היחידה בקרטון
מתקופת האאוקן התחתון.
אופי הצומח
בחלקיה המזרחיים של היחידה ובקרבת מושב בת שלמה ניתן למצוא בעיקר שטחים ים ,גידולי שדה ומטעים .בשאר השטח
צומח מגוון ועשיר של חורש ,שיחייה ובתה ים תיכוניים בצפיפויות משתנות ושטחי עשבוניים מגוונים,יער פארק מרשים של
אלוני תבור ,האחרון בעיקר בדרום היחידה.
מקורות מים
לא קיימים מקורות מים בולטים ביחידת הנוף.
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אתרים מרכזיים
חורבת חנונה בצפון היחידה.
יישובים
הישוב בת שלמה בדרום מזרח היחידה.
תשתיות ,מפגעים והפרות
בקרבת בת שלמה פעילות אדם אינטנסיבית ,חקלאות בעיקר ואילו בגבעות במצפון וממערב אין הפרות או מפגעים רבים והן שומרות
על מופע טבעי מרשים .יש לציין קו מתח על ( )400KVחוצה את הגבעות ,בולט ביחס לסביבתו ומהווה מפגע חזותי משמעותי.
ייחוד חזותי ותרבותי
מערכת גבעות מופרדות על ידי ערוצי נחלים קצרים השומרות על מופע טבעי מרשים ומיוחד.
מדרונות הגבעות היורדים לנחל חנונה בצפון ונחל גפן במערב ,תלולים ומרשימים ,כוללים מופעים של מדרגות שלס ייחודיות.
חורבת חנונה בצפון היחידה ,עמדת תצפית מרשימה ,שרידי פעילות אדם קדומה הכוללת גת ,בורות מים ועוד.
פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

מספר

שם

3.9.1

תצפיות נוף מרשימות לכל הכיוונים,
בצפון יחידת הנוף .גבעה רחבה ,בעלת מדרונות היורדים
חורבת
אתר ארכיאולוגי ,צומח ים תיכוני טבעי
בתלילות צפונה אל עבר ערוץ נחל חנונה ומערבה אל עבר
חנונה
שמור ,מדרונות תלולים לצפון ולמערב.
ערוץ נחל גפן ,חולשת על סביבתה ובשיאה נמצאת
אלוני תבור מרשימים .משטחי פריחה
חורבת חנונה.
חורפית ואביבית.
תצורת תא השטח הייחודית הכוללת
ממוקמת במערב יחידת הנוף ,מערכת של כיפות
כיפות
הכיפות והשלוחות היורדות מערבה,
מערב בת ששלוחותיהן יורדות מערבה אל עבר בקעת שפיה .בין
תצפיות מרשימות דרומה ומערבה,
השלוחות ערוצי נחלים קצרים אך בולטים.
שלמה
צומח טבעי שמור ומגוון הכולל חורש
ושיחייה ים תיכוניים.
אלוני בת תא שטח מורם ,ממערב לישוב בת שלמה ,חולש על כביש  ,70תא שטח בולט ונצפה ובו יער פארק
מרשים של אלון תבור.
מתאפיין ביער פארק יפה הכולל אלוני תבור מרשימים.
שלמה
בת שלמה מושב בדרום היחידה ,בתי מגורים ,מבני משק ,תשתיות וחקלאות.
במזרח יחידת הנוף .שטח  ,גידולי שדה ומטעים לאורך ערות ערוץ נחל אלקנה.
נחל
נחל אלקנה והמדרונות היורדים אליו.
אלקנה

3.9.2

3.9.3
3.9.4
3.9.5

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ערכיות
נופית
4

4

5
0
3

 3.10גבעות עופר
יחידת נוף מגוונת במאפייניה במרכז תחום הסקר ,משתרעת לאורך ערוץ נחל גפן הזורם מצפון-מזרח לדרום-מערב אל נחל
דליה .מרכזה של היחידה מתאפיין בסדרת גבעות מעוגלות מצפון ומדרום לערוץ הנחל .במערב היחידה ערוץ נחל גפן משנה
כיוון זרימתו בחדות דרומה אל עבר בקעת שפיה והופך צר ותלול גדות.

מלמעלה למטה .1 :גבעות עופר לאורך הדרך המובילה מזרחה מהישוב |  .2בסמוך לאלוני עופר |  .3גבעות עופר
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למעלה :נגוס ונחל גפן מבט מדרום | למטה :ארבע הכיפות מבט מדרום

גבולות
גבול מערבי :יחידת הנוף “סובב עופר״  ,בצפון לאורך קו המדרונות המערביים של גבעות עופר ובדרום לאורך ערוץ נחל גפן.
גבול צפוני :יחידת הנוף “נחל מהר״ל.״
גבול מזרחי :יחידות הנוף “תות אליקים״ לאורך קו המדרונות המערביים של הגבעות המתונות המאפיינות יחידה זו.
גבול דרומי :יחידת הנוף “סובב בת שלמה״ לאורך ערוץ נחל חנונה.
אגני ניקוז
יחידת הנוף הוגדרה סביב ערוץ נחל גפן הזורם מצפון-מזרח לדרום מערב .כלל היחידה מתנקזת אל ערוץ זה באמצעות ערוצי
נחלים קצרים היורדים אל נחל גפן מהגבעות השונות .נחל גפן עצמו פונה בחדות דרומה אל עבר ערוץ נחל דליה הזורם מערבה
אל עבר מישור חוף הכרמל.
רום פני הקרקע
בערוץ הנחל עצמו מכ 150-מ׳ במזרח עד לכ 40-מ׳ בדרום מערב ,גובה כיפות הגבעות הסובבות את ערוץ הנחל בין  170מ׳
לכ 180-מ׳.
מסלע וקרקע
מרבית היחידה מתאפיינת בקירטון חווארי (תקופת הסנון-פליאוקן) .בערות הנחל עצמו אלביום מאותה תקופה .בחלקה
הצפוני מרכזי של היחידה מספר מחשופי טוף וולקני (תקופת סנון) וגיר מתקופת הטורון.
אופי הצומח
יער פארק של אלון תבור ,חורש אלון מצוי ובר-זית ,שיחיה ,בתה ושטחי עשבוניים בשטחים נרחבים של היחידה .בחלקה
המזרחי של היחידה (סביב נגוס) שטחי עשבוניים עתירי מינים ,בתה ,שיחייה ויערות נטע-אדם ,בעיקר אורנים,חלקם עם חורש
ים תיכוני ועצי בוסתן .סביב חלקו הרחב של ערוץ נחל גפן שטחים ים רבים ,גידולי שדה ומטעים.
מקורות מים
לא קיימים מקורות מים בולטים ביחידת הנוף.
אתרים מרכזיים
חורבת חנה במרכז היחידה ,נגוס במזרח היחידה ,ערוץ נחל גפן במערב היחידה .הר הגעש של בת-שלמה .אלוני תבור גדולים.
יישובים
לא קיימים ישובים ביחידת הנוף.
תשתיות ,מפגעים והפרות
יחידת הנוף שומרת על מופע טבעי ברובה מלבד השטחים הים במרכז היחידה וחלקה המזרחי היכן שבסמוך קיימת פעילות
אימונים צבאית .חשוב גם לציין את קו תשתית הגז העוברת לאורך ערוץ הנחל בחלק המרכזי של יחידת הנוף.
ייחוד חזותי ותרבותי
מערכות גבעות שמורות ובעלות איכות חזותית מדרום ומצפון לערות נחל גפן.
ערוץ נחל גפן לאחר הפניה החדה דרומה (המערב יחידת הנוף) ,ייחודי ומרשים.
חורבות חנה ונגוס במרכז ובמזרח יחידת הנוף.
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פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

מספר

שם

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

3.10.1

נגוס

בצפון מזרח יחידת הנוף ,תא שטח מוארך ומורם ביחס
לסביבתו מדרום לערוץ נחל גפן.
בתא השטח שרידים של חורבת נגוס.

3.10.2

נחל גפן
תיכון

3.10.3

גבעות
עופר

חלקה המרכזי של יחידת הנוף ,בצמוד לערוץ נחל גפן החוצה
ממזרח למערב במתינות .בחלק המזרחי של תא השטח אזור
פתוח ו ברובו ואילו בחלק המערבי ערוץ הנחל צר יותר ועובר
בין גבעות מצפון ומדרום.
בחלק הצפוני של יחידת הנוף .מערכת גבעות מעוגלות
בעלות כיפות ברורות .מדרונות דרומיים יורדים במתינות אל
עבר ערוץ נחל גפן.
המפנים הדרומיים מצמיחים בעיקר יער פארק של אלון
תבור ,הצפוניים חורש אלון מצוי

3.10.4

ארבע
הכיפות

במרכז יחידת הנוף ,לאורך גדתו הדרומית של ערוץ נחל גפן.
תא השטח תחום בין הנחלים גפן מצפון וחנונה מדרום .סדרה
של  4כיפות מעוגלות וברורות ,חולשות על הסביבה ובולטות
במופען .בסמוך לכיפה המזרחית ביותר נמצאת חורבת חנה.

3.10.5

ברך נחל
גפן

במערב יחידת הנוף ,נחל גפן מבצע פנייה חדה כלפי דרום
והופך צר יותר ומפותל.

3.10.6

נחל גפן
דרום

תצפיות נוף מרשימות צפונה אל עבר
בקעת מהר״ל והכרמל התיכון והגבוה,
דרומה ומזרחה אל רמות מנשה .שטחי
עשבוניים ומגוון גיאופיטים ,כיסוי נרחב
של יערות אורנים ,ארזים וברושים וכן
חורש ים תיכוני מתחדש ועצי בוסתן.
לאורך גדתו הצפונית של ערוץ הנחל
מחשופי טוף .בחלקו הצר של ערוץ
הנחל מופע חזותי מרשים של מדרונות
הגבעות המקיפות את הערוץ.
תא שטח בלתי מופר ,מכוסה צומח ים
תיכוני מרשים הכולל חורש ושיחייה
בצפיפויות משתנות – המפנים
הדרומיים מצמיחים בעיקר יער פארק
של אלון תבור ,הצפוניים חורש אלון
מצוי ,מרבדי פריחה חורפית ואביבית.
מופע  4הכיפות ייחודי ומרשים,
בולט במיוחד על רקע ערוצי הנחלים
התוחמים אותו מצפון ומדרום ,תא שטח
בלתי מופר ,מכוסה חורש ים תיכוני
בצפיפות גבוהה ובינונית .המפנים
הדרומיים מצמיחים בעיקר יער פארק
של אלון תבור ,הצפוניים חורש אלון מצוי
מרבדי פריחה חורפית ואביבית.
מופע מרשים של ערוץ הנחל ,צומח
טבעי מגוון הכולל אלוני תבור בצפון,
חורש ים תיכוני במדרונות המערביים.
בנוסף מרבדי פריחה חורפית ואביבית.
מופע ייחודי ומרשים של ערוץ נחל
מישורי וצר הכלוא בין גבעות מכוסות
צמחייה ים תיכונית צפופה בדרך כלל.

4

3.10.7

אלוני
עופר

תא שטח צר ומישורי ,מכוסה כולו בחקלאות ,גידולי שדה ומטעים.
משני צידיו של תא השטח מדרונות תלולים יחסית היורדים אל
ערוץ הנחל מהגבעות שממערב וממזרח .לקראת הקצה הדרומי
של תא השטח מבצע ערוץ הנחל פיתול חד לכיוון מערב.
5
תא שטח קטן ,בצפון יחידת הנוף ובו פארק אלוני תבור ייחודי מופע ייחודי ומרשים של יער פארק
אלוני תבור .תצפית מרשימה אל בקעות
ומרשים במיוחד.
הטוף ,שרידים ארכיאולוגיים ,מרבדי
פריחה אביבית.

3

4

5

5

3

 3.11תות אליקים
יחידת נוף גדולה ,נפרשת על גבי מרבית החלק הדרום מזרחי של תחום הסקר .היחידה תחומה למעשה על ידי ערוץ נחל מהר״ל
בצפון וערוץ נחל תות בדרום .בין ערוצים אלו נפרש תא שטח בעל מאפיינים ייחודיים במיוחד ביחס לשאר אזורי הסקר.
בהתייחסות כללית תא השטח מתאפיין בריבוי של שטחי חקלאות וריבוי של שטחים מופרים  -בסיס אליקים ושטחי האימונים
הצמודים לו וכן מתקן חגית .בין שטחי ההפרה הללו ניתן למצוא שטחים נרחבים של צומח מגוון ,כך יערות נטועים ,חורש טבעי
(בעיקר צפון יחידת הנוף) שטחים עשבוניים ובתות וכן מופעים של בתי גידול לחים .בהתייחס לשאר אזורי הסקר ,יחידת נוף זו
מציגה את מופעי בתה ,שיחייה ועשבוניים וכן בתי הגידול הלחים המשמעותיים ביותר ומכאן ייחודה וחשיבותה של היחידה.
מבחינה טופוגרפית היחידה מתאפיינת ברכסי גבעות מתונים ומוארכים התורמים גם הם להבדלות יחידת הנוף משאר יחידות
הנוף בתחום הסקר.

בתות נחל תות
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בסמוך למתקן חגית

ימין למעלה :חזירי בר בנחל תות | שמאל למעלה :סיטרית משוישת בנחל תות | ימין למטה :כסופי דק פסים בעין יואח | שמאל למטה :זנב סנונית נאה בנחל תות

גבולות
גבול מערבי :יחידות הנוף “גבעות עופר״ בצפון לאורכו של נחל גפן ו – “סובב בת שלמה״ בדרום.
גבול צפוני :יחידת הנוף “נחל מהר״ל״ ,לאורך קו המדרונות המתונים היורדים צפונה אל גדתו הצפונית של נחל מהר״ל.
גבול מזרחי :גבול תחום הסקר ,לאורך כביש  70וכביש אליקים-דליית אל כרמל.
גבול דרומי :גבול תחום הסקר ,לאורך כביש .70
אגני ניקוז
חלקה הצפוני של יחידת הנוף מתנקז על ידי מערכת של ערוצים קצרים אל עבר ערוץ נחל מהר״ל שמצפון ליחידה .את מרכז
היחידה מנקז נחל גפן החוצה את חלקה הצפוני מרכזי של היחידה וזורם מערבה .את מרבית היחידה ,מרכזה ודרומה ,מנקזת
מערכת של ערוצים אל עבר ערוץ נחל תות העובר לכל אורכו של גבול היחידה הדרומי.
רום פני הקרקע
פני השטח מתונים ושווים יחסית מבחינת גובהם ביחס לפני הים ,כך רום פני הקרקע נע בין כ 230-מ׳ בחלקה המזרחי של
היחידה לבין כ 210-מ׳ בחלקה המרכזי עד לכ 170-מ׳ במערב יחידת הנוף.
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מסלע וקרקע
יחידת הנוף נבדלת בתחום זה משאר חלקי הסקר באופן ברור ומשמעותי .עיקרה של יחידת הנוף מאופיין במסלע קרטוני
(קרטון חווארי בצפון היחידה וקרטון ואבן גיר מצוררת בחלקה בדרום היחידה) .בחלקה הצפוני ביותר של היחידה ניתן למצוא
מסלע של אבן גיר וכן קיימים מספר מרבצי אלוביום לאורך ערוצי נחלים מרכזיים.
בכך למעשה מציגה יחידת הנוף את היותה חלק מרמות מנשה (שמדרום לסקר) ולאו דווקא את שייכותה לכרמל.
אופי הצומח
בצפון היחידה ניתן למצוא כתמי חורש טבעי ,בוסתנים ,שטחים עשבוניים וכן יערות נטועים .חלקיה המרכזיים והדרומיים
של היחידה עיקרם בשטחים עשבוניים ,בתות ושיחיות דלילות .יש לציין גם את בתי הגידול הלחים לאורכו של ערוץ נחל תות
שבדרום היחידה .היחידה כוללת גם שטחי חקלאות נרחבים.
מקורות מים
ביחידה קיימים מספר מעיינות כגון “חגית״ ו –“קטינה״ בחלקה המרכזי דרומי של היחידה וכן מספר מעיינות לאורכו של ערוץ
נחל תות ,כך “עין יואח״ ו“-עין תות״.
אתרים מרכזיים
חורבת קיפוז בצפונה מערב יחידת הנוף ,המעיינות (“עין תות״“ ,עין יואח״ ,עין חגית״ ו “עין קטינה״ וכן שמורת נחל תות.
יישובים
ביחידת הנוף לא קיימים ישובים אזרחיים אך יש לציין את בסיס אליקים שבמזרח היחידה וכן את “מתקן חגית״ של חברת החשמל.
תשתיות ,מפגעים והפרות
יחידת הנוף מתאפיינת בשטחים מופרים נרחבים ביותר .הדבר נובע ממספר גורמים עיקריים:
בסיס אליקים ושטחי האימונים האינטנסיביים שבסביבתו .כך מערכת משתנה של שבילים לרכבים ,מטווחים ,פסולת אימונים,
מטרות אימונים וסכנת שריפות.
“מתקן חגית״ של חברת החשמל וסביבתו .שטח תעשייתי גדול בלב יחידת הנוף.
מערכת של קווי תשתית החוצים את יחידת הנוף ,כך קווי מתח גבוה וצינורות גז.
מחלף תות.
ייחוד חזותי ותרבותי
מערכת גבעות מתונה בעלת מאפיינים ייחודיים לתחום הסקר.
נראות ונצפות גבוהות מצד דרום ,לאורך כביש .70
ערוץ נחל תות שזורם כל העת והמעיינות הסמוכים לו ,מייצרים מופע ייחודי של בתי גידול לחים.
פירוט תת יחידות הנוף ביחידה זו:

מספר

שם

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

ערכיות
נופית

3.11.1

אליקים
צפון

3.11.2

אליקים
מטווחים

בפינה הצפון מערבית של יחידת הנוף .תת היחידה נפרשת
על גבי המדרונות היורדים מצפון אל עבר שטחי האימונים
האינטנסיביים של בסיס אליקים.
תת יחידה מוארכת וצרה הנמתחת מבסיס אליקים מערבה
לאורך כביש הגישה המרכזי של שטחי האימונים .תא השטח
משמש לפעילות אימונים צבאית אינטנסיבית.

ביחידה ניתן למצוא יערות נטע אדם וכן
חורש טבעי מרשים בעיקר בסמיכות
לערוץ נחל מהר״ל.
תא שטח מופר ,בנוי בחלקו ,משמש
לפעילות אימונים אינטנסיבית.

3

3.11.3

חרמש

3.11.4

בסיס
אליקים

בחלק המזרחי ביותר של יחידת הנוף.
תא שטח מרובע ,מישורי ברובו המשמש לחקלאות,
גידולי שדה ,חממות ומטעי זיתים קטנים.
בחלקה המזרחי ביותר של יחידת הנוף .בסיס צבאי עם
מתקני קבע ,מנחת מסוקים תוך פעילות אינטנסיבית.

תא שטח חקלאי ,צמוד למערכת כבישים 1
ולבסיס הצבאי.

1

תא שטח מופר ובנוי.

0

3.11.5

אליקים
מערב

תא שטח הממוקם בקצהו המערבי של כביש הגישה היוצא
מהבסיס אל שטחי האימונים.

תא השטח עשבוני ברובו ,כולל הפרות
רבות כגון פסולת אימונים צבאיים,
מחורץ על ידי דרכי עפר ,עדות לפעילות
אימונים אינטנסיבית.

1

3.11.6

מתקן
חגית

תא שטח מרובע וגדול ,בחלקה הדרומי מרכזי של יחידת
הנוף .בתא השטח ממוקם מתקן מרכזי של חברת החשמל.

תא שטח מופר ובנוי.

0

3.11.7

קיפוז

תא שטח מוארך בחלקה הצפוני של יחידת הנוף .תא
השטח משמש למעשה כאיזור חיץ בין שטחי האימונים
האינטנסיביים מדרום וממזרח לבין השטחים הטבעיים
השמורים יחסית לאורכו של נחל מהר״ל.

תא השטח מתאפיין בחורש טבעי
ברמות צפיפות משתנות ,מדליל עד
צפוף ,עדיין חלק משטחי האימונים אך
אלו בעלי אופי מתון יחסית.

3
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ערכיות
נופית

מספר

שם

תאור כללי ואתרים מרכזיים

ייחוד נופי תרבותי ושיקולים
לקביעת ערכיות נופית

3.11.8

אליקים
מרכז

3.11.9

חורבת
קטינה

תא שטח מוארך במרכז יחידת הנוף .תא השטח נפרש
מדרום לכביש הגישה של הבסיס ומדרום לשטחי האימונים
האינטנסיביים .טופוגרפית מדובר ברכס מתון  ,מורם ביחס
לשטחים מצפון ומדרום לו.
תא שטח קטן ומעוגל במרכז יחידת הנוף .כלל תא השטח
מכוסה ביער אורנים נטע אדם.

שטח עשבוני כמעט לחלוטין ,מופר על
ידי פעילות אימונים אך באופן פחות
יחסית לשטחים סמוכים .מקיים תצפיות
מרשימות דרומה.
3
תא שטח נבדל מסביבתו העשבונית
והמופרת ,בעל נצפות ונראות גבוהים
באופן יחסי.

2

4

תא שטח נצפה ביותר מכיוון דרום,
תא שטח גדול ,בדרום מזרח יחידת הנוף ,מקיף את “מתקן
 3.11.10בתות
חגית״ מצפון ,מדרום וממזרח .תא השטח מאפויין במדרונות כביש  ,70ייחודי מחינת רצף השטחים
אליקים
העשבוניים ,מופר במידה מועטה יחסית,
מתונים היורדים משיא הגובה דרומה אל עבר כביש מספר
תות
 .70מרבית תא השטח מכוסה בצומח עשבוני אך ניתן למצוא משמש אתר לנטיעת יער פארק של
בו גם שיחיות דלילות ,בתות ,יערות פתוחים ובתי גידול לחים אלוני תבור על ידי הקק״ל ומביא לידי
ביטוי מופע מרשים של בתי גידול לחים
לאורכו של נחל תות.
לאורכו של נחל תות.
תא שטח נצפה ביותר מכיוון דרום ,כביש 4
 3.11.11בתות נחל תא שטח גדול ,בחלקה הדרום מערבי של יחידת הנוף .תא
 ,70ייחודי מחינת רצף שטחי הבתה,
השטח מתאפיין במדרונות מתונים וארוכים יחסית היורדים
תות
מופר במידה מועטה ,בליבו נמצאת
דרומה אל עבר כביש  .70בתא השטח נמצאת שמורת נחל
תות .תא השטח מכוסה רובו בשיחיות דלילות ,אך גם שטחי שמורת נחל תות המביאה לידי ביטוי
מופע מרשים של בתי גידול לחים.
בתה גדולים יחסית וכן שטח עשבוני רציף וגדול וכן כתמי
יערות ומעט חקלאות.
 3.11.12גבעות
כיפה

תא שטח מוארך בחלקה המערבי של יחידת הנוף .מתאפיין
בכיסוי צומח המשלב שטחי בתה נרחבים וחקלאות.
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בתא השטח מתקיים רציף משמעותי
של שטחי עשבוניים ובתה נרחבים.
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 .4מורשת האדם
אזור הסקר הוא אזור המתאפיין בגבעות מתונות ושימש בתקופות שונות לגידולים ים – בפרט זיתים וגפנים ,ותועדו בו בתי בד וגתות.
התיישבות במרחב תועדה החל מהתקופות הפרהיסטוריות – אתרים מהתקופות הפליאוליתית התיכונה (במערה מצפון לכפר
פוריידיס) ,הניאוליתית (מדרום לבקעת שי״ר) והכלקוליתית.
מול המיעוט היחסי של אתרים פרהיסטוריים באזור ההררי בדרום הכרמל ,ראוי לציין התיישבות נרחבת בתקופות
הפרהיסטוריות בתא השטח הסמוך ברמת מנשה ,שחלקו נכלל בתחום הסקר ,וזאת בשל ריבוי רובדי צור בשכבות הקרטון
באגני הנחלים השופט ודליה .באזור מצפון לעין תות ,הנכלל בשטח הסקר ,נמצא ריכוז צור המשתרע על פני אלפי דונמים,
ובנ״צ  2051/7252תועד אתר פרהיסטורי בשטח כ 70 -דונם ,בו התגלו כלי צור רבים.
בתקופת הברונזה הקדומה היו במרחב אתרים מעטים ,הבולט שבהם הוא חורבת שפיה בה נערכו חפירות ארכיאולוגיות.
ממצאים מתקופת הברונזה התיכונה (הביניימית) התגלו במערות קבורה בפוריידיס (ח׳ טווסים).
מתקופת הברונזה התיכונה ואילך ,האתר הבולט במרחב הוא דור ,שהייתה עיר הנמל המרכזית באזור עד להקמתה של קיסריה
בימי הורדוס.
תקופות הברונזה הקדומה והתיכונה מיוצגות גם ע״י גלי קבורה רבים הפזורים בראשי הגבעות באזור רמת מנשה ,כולל באגן
נחל תות שבתחום הסקר.
בתקופת הברונזה המאוחרת לא תועדו כמעט יישובים במרחב.
בתקופת הברזל תועדו אתרים בודדים באזור הגבעות .האתר הבולט בתקופה זו ,צפונית לחוות מקורה ,הוגדר בעבר כאתר
ישראלי ,אולם זרטל מציע לשייך אותו ל״גויי הים״ משבט השרדנה (ראו להלן ברשימת האתרים).
בצמוד ומדרום לשטח הסקר ,בתחומי מחלף עין תות ,בוצעה חפירת הצלה בשנת  ,2005בה התגלה אתר מתקופת הברזל ובו
ריכוז של חמש חותמות “למלך״ ,בשתיים מהן ניתן לקרוא את השמות חברון וזיף .זהו אחד האתרים הצפוניים ביותר בארץ
בהם נתגלו חותמות אלו ,המאפיינות את ארץ יהודה .כמו כן ,התגלה באתר חותם עברי קדום מתקופת הבית הראשון ,ובו
כתובת “למכאח (בן) עמיחי״ ,המציינת את בעל החותם – כנראה פקיד במינהל הממלכתי.
בתקופות הפרסית וההלניסטית תועדו מספר אתרים ,שהיו בד״כ יישובי פרזות ,וביניהם ח׳ גבע (שבה נמצאו ממצאים
מהתקופה הפרסית ועד התקופה הערבית הקדומה).
בתקופה הרומית ,חלה עלייה ניכרת בהיקף ההתיישבות במרחב ,וככל הנראה גם המחצבות העתיקות בשיפולי הכרמל הן
מתקופה זו .בין היישובים בתקופה זו – איג׳זים (כרם מהר״ל)
וח׳ גבע ,עין ע׳זאל .עולמי מציע לשייך לתקופה זו גם את הרגמים הפזורים באזור ההררי ממזרח לכרם מהר״ל.
בתקופה הביזנטית הגיעה ההתיישבות במרחב לשיאה .אתרים מתקופה זו – ג׳בע ,ח׳ גבע ,איג׳זים ,עין ע׳זאל.
בתקופה הערבית הקדומה חלה דעיכה ממשית בהתיישבות באזור .בין היישובים בתקופה זו נמנים ח׳ גבע ,איג׳זים ,ח׳ שמרי,
עין ע׳זאל ,ח׳ שפיה וח׳ אום א-תות (הנמצאת בצמוד לגבולו הדרומי של הסקר).
התקופות הצלבנית והממלוכית – בתקופה זו לא תועדו כמעט יישובים באזור ,אולם באתרי הכפרים איג׳זים וג׳בע היו מיושבים
בתקופה זו.
בתקופה העות׳מאנית חלה עלייה בהיקף ההתיישבות באזור (המידע על תקופה זו ע״פ גרוסמן – הכפר הערבי ובנותיו).
היישובים שהתקיימו לכל אורך התקופה היו איג׳זים וג׳בע.
היישוב סוואמיר (ח׳ שימרי) התקיים בתחילת התקופה כיישוב קטן ,אולם נעזב בסוף התקופה העות׳מאנית ואוכלס שוב
בתקופת המנדט.
יישובים נוספים לא התקיימו/לא הוזכרו בתחילת התקופה העות׳מאנית ,והפכו בסופה ליישובי קבע – עין ע׳זאל ופוריידיס.
הכפר פוריידיס אשר אינו מסומן אפילו במפת ז׳קוטן משנת  ,1799היה מיושב בוודאות כבר באמצע המאה ה .19 -לפי חלק
מהמקורות ,יושבי הכפר היו בדווים מאזור יריחו.
כמו כן ,התפתחו באזור יישובי אריסים/יישובים עונתיים:
קומבזה וחוות מקורה – תושבים אריסים או בני משפחה של חודרים שמקורם בחורן.
אחד מאבות המשפחה רכש קרקעות רבות בשטחי הכרמל.
מקורה – לא מוזכר בתחילת התקופה ,בסופה יישוב עונתי.
שיפיה – יישוב אריסים/עיזבה שניטש לקראת סוף המאה ה.19 -
בסוף התקופה העות׳מאנית הוקם באזור גם היישוב העברי מאיר שפיה.
גרן מציין בתקופה זו גידול של זיתים ,חיטה ושומשום בשטחים הים באזור (בפרט בין איג׳זים וג׳בע ,ומדרום-מזרח לח׳ טלימון).
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מבצע שוטר
במסגרת תוכנית החלוקה ב ,1947 -יועד כל אזור הכרמל וחופו להיכלל במדינה היהודית .חלק מכפרי האזור נכבשו או נכנעו
במהלך החודשים אפריל-מאי  ,1948אולם שלושת הכפרים ,שכונו “המשולש הקטן״ – איג׳זים ,ג׳בע ועין ע׳זאל – החזיקו
מעמד ,וחסמו את התנועה בכביש הישן לחיפה (כביש החוף לא היה קיים אז).
עם כניסת ההפוגה לתוקפה ,הוחלט על פתיחתו בכוח של הכביש לחיפה .המשימה הוגדרה כמשימה משטרתית ולא צבאית
בשל קיומה בתקופת ההפוגה.
למבצע הוקצו  2פלוגות מגדוד  33של חטיבת “אלכסנדרוני״ ,פלוגה מחטיבת “כרמלי״ ,פלוגה מחטיבת “גולני״ ,ארטילריה,
שריוניות וסיוע של חיל האוויר .המבצע היה בפיקודו של מג״ד  .33בליל  24/7/1948תקפו הכוחות בו זמנית מדרום ומצפון,
התנגדות האויב הייתה עזה ביותר .הכפרים הופצצו ממטוסי חיל האוויר והורעשו בתותחים ומרגמות .בשלב ההכרעה נשלחה
תגבורת מגדוד  35וקורס המ״כים החטיבתי.
הקרב הוכרע בבוקר ה .26/7/1948 -הדרך לחיפה נפתחה ,האויב נסוג והכפרים נמצאו ריקים ,לאחר שהתושבים בהם נסוגו
ליישובי ואדי ערה.
בעקבות המבצע ,עברו תושבי הכפרים איג׳זים ,ג׳בע ועין ע׳זאל לוואדי ערה.
לאחר מלחמת העצמאות הוקמו בשטח הסקר שני מושבים ,כרם מהר״ל ועופר ,בשנים  ,1950-1949וכן הוקמו בצמוד לגבול
הסקר המושבים אליקים ובת שלמה (המושב החדש ,אליו הסתפחה דה יורה בת שלמה הוותיקה).
בשנת  1993אושרה בממשלה הקמת תחנת הכוח “חגית״ ,באזור הגבעות מצפון לנחל תות .התחנה עברה בשנת  2009לפעול
באמצעות גז טבעי.

אתרי עתיקות בולטים באזור
ח׳ מקורה
חורבה בשטח  15-12דונם בנ״צ  ,2005/7266מדרום לנחל מהר״ל .באפיק הנחל חפורות בארות מים ,בקו המגע של שכבות
הטוף ואבן הגיר.
בחורבה יש יסודות מבנים וגלי אבנים ,וכן רגמים וכבשן סיד .נמצאו חרסים מהתקופות הרומית ,הביזנטית והערבית הקדומה.
כמו כן נמצא באתר שריד של מבנה מאוזוליאום.
צפונית לחורבה יש חווה פרטית ,ולידה מפעל קטן למילוי בקבוקי מים מינראליים.
לפני מלחמת העצמאות הייתה זו חווה של מוכתר הכפר איג׳זים ,שפונתה סופית בשנת  1952למעט משפחה אחת הגרה
במקום עד היום.
ויקטור גרן עבר באזור ביוני  ,1870ומזכיר באר בשם ביר אל מּוילה ,וכן בארות נוספות לאורך העמק .לדבריו פזורים באזור עצים
מרשימים של אלון וחרוב ,וכמו כן הוא מזכיר את אתר העתיקות כ״גבעה מכוסה קצת חורבות״.
גבעה  146ממזרח לכרם מהר״ל
אתר בשטח של  15דונם ,בנ״צ  2011/7282המכונה בסקר מפת דליה (תשמ״א) “מתחם ישראלי״.
במקום נמצאו גל אבנים ענק ,חומת סוגרים וכו׳
עולמי מציין שהאתר שולט על כל האזור ,ומציע לראות בו חווה מבוצרת שהותאמה למגורים ולשמירה על עדרי בקר וצאן.
אתר אל אחוואט הסמוך לקציר זוהה ע״י הארכיאולוג אדם זרטל בסקר הר מנשה ,ונחפר במשך שמונה עונות .באתר נמצא
יישוב מבוצר מוקף חומה בעלת מתאר גלי ,יוצא דופן מסוגו בארץ .אתרים דומים ידועים בסרדיניה (התרבות הנוראגית),
ולפיכך הציע זרטל לזהות באתר זה התיישבות של שבט השרדנה ,אחד משבטי גויי הים שמוצאו בסיציליה ,וייתכן שאתר זה
הוא “חרושת הגויים״ הנזכרת במלחמת דבורה וברק בן אבינועם נגד סיסרא ,שר-צבאו של יבין מלך חצור .הדו״ח הסופי של
חפירות אל אחוואט צפוי להתפרסם בשנת .2010
יש לציין כי קיימת אסכולה נגדית ,של הארכיאולוג ישראל פינקלשטיין ,הסבור כי הזיהוי של זרטל שגוי ,לטענתו האתר אינו
ייחודי וניתן לייחס חלק מהממצאים לפעילויות סיקול קרקע לחקלאות.
בנ״ג  ,146ממזרח לכרם מהר״ל ,נמצאה בנייה בסגנון דומה לאל-אחוואט .משותפים לשני האתרים:
חומה היקפית בעלת מתאר גלי.
מסדרונות בנויים לתוך גלי אבן ענקיים.
מרבית הקרמיקה היא מתקופת הברזל.
באתר זה בוצעה חפירת בדיקה קצרה ,שממצאיה טרם פורסמו ,והחומר מבסיס החומה תוארך לתקופת הברזל  .Iבגלל
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שהמרחק בין אתר זה ובין אל-אחוואט אינו גדול ,ייתכן ששני האתרים שייכים לאותו גורם.
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=1943&MessageId=135897363

כרם מהר״ל
אתר ארכיאולוגי בשטח כ 30 -דונם ,בנ״צ .19930/72780
באתר יש ממצאים מהתקופות הרומית ,הביזנטית ,הערבית הקדומה ,הממלוכית והעות׳מאנית.
בשנים  2004-2008בוצעו חפירות במושב ,במהלכן התגלו גת מרוצפת פסיפס מהתקופה הביזנטית ,שרידי מבנים מהתקופות
הביזנטית ,הערבית הקדומה ,הממלוכית והביזנטית ,שרידי מתקנים ומערה מהתקופה הרומית או הביזנטית.
ח׳ חנונה
אתר בנ״צ 19965/72350
בסקר הארכיאולוגי של מפת דור ,האתר מתואר כהריסות יישוב ערבי נטוש ,הכוללים שרידי בריכה ,משטחי סלע ,שרידי גת
ובית בד ,חציבות ,ספלולים ומערת קבורה.
באתר התגלו חרסים מהתקופות הביזנטית והעות׳מאנית.
ויקטור גרן ,יוני “ :1870ראיתי בצלע גבעה שרידי כפר קטן שנהרס כליל ,והוגד לי כי שם האתר ח׳רבת חנאנה .במרחק מה ממנו,
בבקעה ,יש באר לא עמוקה ובנויה בנייה גרועה בשם ביר חנאנה״
ח׳ שפיה
אתר בנ״צ .19760/72125
האתר נמצא בתחומי כפר ערבי נטוש שהיה מיושב בשלהי התקופה העות׳מאנית.
באתר נמצאו שתי גתות חצובות בסלע ,בית בד ,שש מערות קבורה חצובות וספלולים חצובים במשטחי סלע.
האתר היה מיושב בתקופות הברונזה הקדומה ,הברונזה התיכונה ,הברזל א׳ ,הרומית המאוחרת ,הביזנטית ,הערבית הקדומה
והעות׳מאנית.
מערת טלימון (ח׳ סולימאניה)
אתר בנ״צ  ,19795/72350בו נמצאו חרסים מהתקופה הביזנטית וכן שרידי מבנים ,מדרגות ומתקנים – בור מים ,בית בד ,כבשן
סיד ומערת קבורה.
הנוסע הצרפתי ויקטור גרן עבר באתר ביוני  1870ומתאר:
“לאחר שעברנו שתי גבעות הגענו לח׳רבת אסלימאניה (ח׳ טלימון – ע״מ) .באתר הזה יש קווי קירות של כמה מתחמים קטנים,
בנויים מאבנים גדולות למדי ,בראש תל המתרומם בלב עמק פורה״ .גרן מציין כי מדרום-מזרח לאתר נמצא אזור בו מגדלים
חיטה ושומשום.
האתר קיבל את שמו העברי לפי זיהוי (ע״י החוקרים י׳ פרס ומ׳ אבי-יונה) של סולימאניה עם מערת טלימון המוזכרת בתלמוד
הירושלמי ,מסכת דמאי פרק ב׳ דף ח,א פרק ב הלכה א גמרא ,כנקודה בגבול הצפוני של תחום קיסריה:
“רבי יצחק ב״ר אליעזר בשם זוגא דקיסרין כל דחמי מיא שוריי .אית דבעי מימר על מגדל מילחא .ואית דבעי מימר עד מערת טלימון:״
הנידון הוא לגבי פטור ממעשרות בקיסריה וסביבתה ,ואומר רבי יצחק בן רבי אליעזר בשם זוג חכמים מקיסריה שלא רק
קיסריה עצמה פטורה ממעשרות אלא כל מי שרואה שם את המים (  -חמי מיא ) גם פטור (  -שוריי )
יש אומרים שכוונתו עד ל״מגדל מלחה״ ויש אומרים שעד ל״מערת טלימון״.
בפועל ,היישוב באתר עלוב וגם המערה שבו אינה מרשימה ,כך שהזיהוי שנוי במחלוקת.
עולמי (תשמ״א) מציע לזהות את מערת טלימון בח׳ חנה ,צפונית לבת-שלמה ,ולא בח׳ סולימאניה.
ח׳ חנה
אתר עתיקות בנ״צ  ,2007/7243צפונית לבת שלמה.
האתר נחרש ולא זוהו בו כמעט שרידי מבנים ,אולם זוהו בו שרידי בתי בד.
מול החורבה ,על מדרגה רחבה ,נתגלו יסודות מבנה מונומנטלי שכיוונו צפון-דרום ,חוליות עמודים וכן כותרת ובסיס של עמוד.
עולמי מציע את האפשרות שמדובר על בית כנסת קדום.
בגבעה נמצאת מערכת מערות קבורה ,אחת מהן גדולה יחסית והורחבה ככל הנראה בתקופה מאוחרת לצורך שימוש משני
כמאגר מי גשם .החרסים באתר שויכו לתקופות הרומית-ביזנטית.
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עולמי מציע לזהות כאן את מערת טלימון התלמודית ,הן בהסתמך על העדר ממצאים מרשימים בח׳ סולימאניה ,והן בהסתמך
על מיקום ח׳ חנה בסמוך לדרך קדומה ,וכן מערות הקבורה והמבנה המונומנטאלי שהתגלו באתר.

יישובי האזור לפני מלחמת העצמאות
איג׳זים
כפר גדול יחסית ,ששכן על גבעה בפאתי עמק מהר״ל .ויקטור גרן ביקר בכפר ביוני  1870ומציין כי יש בו כאלף תושבים.
“בפתחו של מסגד ראיתי עמוד שיש שמקורו באיזה בניין עתיק .לרגלי הגבעה שהכפר הזה יושב עליה משתרעת בקעה עטורה
עצי זית .במרכזה יש באר מרובעת גדולה ,בנויה מאבנים בינוניות בתבנית משוכללת .מעל הבאר בנוי קמרון שבגגו פעורים שני
פתחים לשאיבת המים .סמוך לשם יש בריכה שיצאה מכלל שימוש והיא סתומה למחצה .צעדים אחדים מעבר לה ניכרים קווי
הקירות של מגדל עתיק ,בנוי מאבנים גדולות ,שאורכו חמישה-עשר מטר ורוחבו עשרה.״
במפת איג׳זים משנת  ,1932היישוב מסומן ככפר גדול לו יש מסגד ובית קברות ,ושטחי חקלאות נרחבים ,הכוללים מטעי זיתים
רחבי ידיים בבקעת שי״ר ,ומטעי עצי פרי נוספים .בעמק מצפון לאיג׳זים מסומנת גורן.
מספר בניינים מהכפר נותרו בתחומי מושב כרם מהר״ל ,והבולטים בהם הם “הטירה״ מבנה עות׳מאני דמוי מבצר ,ומסגד הכפר
אג׳זים שהשתייך למשפחת אלמאדי .לפי כתובת באתר ,המסגד הוקם ע״י מסעוד אלמאדי ,שליט הסביבה ,בשנת  1236להג׳רה
(ראשית המאה ה .)19 -למסגד אין צריח.
בכפר היו כ 3,400 -תושבים ב.1948 -
ג׳בע
כפר ששכן בשיפולים המערביים של הכרמל ,בנ״צ .19690/72890
במפת איג׳זים משנת  1932מסומן הכפר כיישוב קטן יותר משכניו ,איג׳זים ועין ע׳זאל ,ובעל שטחי מטעים מצומצמים – זיתים,
גפנים ופירות אחרים .בדרום-מערב הכפר היו מסגד ובית קברות ,ובמזרח הכפר מסומנות מספר מערות וכן קבר שייח׳ עאמר.
בכפר היו כ 1,300-תושבים ב.1948 -
הכפר ממוקם על אתר ארכיאולוגי  ,ונמצאו בו מערות קבורה וגתות חצובות בסלע .תועדו באתר חרסים מהתקופות הביזנטית,
הצלבנית-ממלוכית והעות׳מאנית .מצפון לאתר נמצאה אבן מיל.
בח׳ גבע הסמוכה מדרום לכפר ,בה ממוקם מצפה עופר ,נמצאו חרסים מהתקופות הפרסית ,ההלניסטית ,הרומית ,הביזנטית,
הערבית הקדומה והעות׳מאנית ,וכן ריכוז מרשים של  15בורות מים דמויי פעמון.
עין ע׳זאל
כפר ששכן בשיפולים המערביים של הכרמל ,בנ״צ .19745/72650
באתר יש כיום עיי חורבות בשטח כ 25-דונם.
בשטח אותרו בארות ובורות מים ,גת חצובה ובית חווה מן הדורות האחרונים.
הממצא הארכיאולוגי כולל חרסים מהתקופות הרומית ,הביזנטית ,הערבית הקדומה והעות׳מאנית.
ויקטור גרן סייר בכפר ביוני  ,1870ומתאר אותו“ :כפר שיש בו מאתיים ותשעים תושב ,והוא מחולק לשני רבעים .על צלעות הגבעה
שהוא מכתיר נראים קצת בוסתנים וחלקות טבק .מתחת לסלע נובע המעיין שהיישוב קרוי על שמו .יורדים אליו בכמה מדרגות.״
במפת איג׳זים משנת  ,1932מסומנים מטעי זיתים נרחבים סביב עין ע׳זאל ,והכפר סוואמיר (מתואר תחת הערך “ח .שימרי״)
מופיע כיישוב זעיר בתחום אדמות עין ע׳זאל .במפה זו מסומן גם יישוב בת נוסף של עין ע׳זאל ,ח׳ מנארה (כיום מרכז מירב של
מוא״ז חוף הכרמל) ולידו מטעי פרי והדרים .לעין ע׳זאל היו גם אדמות נרחבות במישור חוף הכרמל.
להב ופרקש ( )1984מציינים בשרידי הכפר צמחייה מגוונת – תאנים ,תותים ,שקדים ,רימונים ,חרובים ומשוכות צבר ,וכן צמחי
אירוס ארם נהריים בשטח בית הקברות של הכפר.
בכפר היו כ 2,500-תושבים ב.1948-
ח׳ שימרי (סוואמיר)
כפר נטוש בשטח כ 4 -דונמים ,בנ״צ .19655/72610
שמו הערבי של האתר ,סוואמיר ,מלמד שהתושבים המקוריים היו שומרונים .במאה ה 16-היה זה ספק יישוב ספק עיזבה,
ולפי רשימת הוטרות היו בו רק  3חייבי מס (כ 15 -נפש) .נראה כי המקום היה מיושב לסירוגין .היה עדיין מיושב באמצע המאה
ה ,19-אך תושביו עזבוהו במהלך העשורים האחרונים של המאה ה .19 -המקום אוכלס שוב בתקופת המנדאט.
באתר יש כיום מבנה ובו קשתות ,מערות ששימשו למגורים ,בארות ,גת ומערות קבורה חצובות בסלע .באתר נמצאו חרסים
מהתקופות הביזנטית ,הערבית הקדומה והעות׳מאנית.
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ח׳ קיפוז (ח׳רבת קומבזה)
בתקופה העות׳מאנית היה זה כפריר שהשתייך למשפחה שהקימה חוות גידול בקר במקורה .בחווה הועסקו רועי צאן ובקר
מאיג׳זים .באתר היה יישוב זעיר גם בתקופת המנדט הבריטי .עולמי מציין כי לא נמצאו באתר חרסים קדומים לתקופה
העות׳מאנית .ממצאים בולטים באתר – בור פעמון ובריכה תת-קרקעית בנפח מרבי של  350מ״ק מים ,בית קברות מוסלמי
מצפון לכפר ,שרידי מבנים מאוחרים ומכלאות.

קברי שייח׳ באזור
קבר שייח׳ מאדי ( )Madhiמדרום לח׳ שימרי (מופיע במפת  ,PEFהאתר לא מופיע במפת איג׳זים משנת  1932או במפות
מאוחרות יותר) .האתר אינו מתועד בסקר הכרמל של להב ופרקש .בסקר הארכיאולוגי-מפת דור ,מוזכר בהקשר לח׳ שימרי:
“בעבר תועד בקרבת הכפר מקאם ,שנבנה בשלהי התקופה העות׳מאנית״.
קבר שייח׳ בג׳בע – שייח׳ עמאר (מופיע במפת  PEFובמפת איג׳זים משנת  .)1932להב ופרקש ( )1984מציינים כי הקבר
מתועד בכתביו של מילנן משנת  ,1906לדבריו המבנה שופץ בשנת  1817ע״י אחמד אל חמודי ,בן אחת המשפחות החזקות בכפר
ג׳בע .האתר מופיע גם בסקר הארכיאולוגי – מפת דור .ממדי המבנה  11*8מ׳ וגובהו כ 9-מ׳ .המבנה בנוי מאבני כורכר מסותתות
ובעל כיפה בקוטר כ 6-מ׳ .בחזית המבנה שולב עמוד סורג משיש ,ושני שברים של עמוד סורג שולבו באחד מקירות המבנה.
קבר שייח׳ שחאדה בעין ע׳זאל (אינו מופיע במפת  PEFובמפת איג׳זים) .להב ופרקש ( )1984מתארים את האתר כמבנה אבן
ריבועי שמידותיו  6*6מ׳ ,בעל כיפה וחדר אחד שפתחו בקיר המזרחי ,ומעליו עמוד שיש קדום המהווה משקוף.
באתר  Palestine rememberedמוזכר מקאם לשייח׳ קוטיינה באדמות הכפר קומבזה (ח׳ קיפוז) ,אולם הוא אינו מתועד
בסקר הכרמל של להב ופרקש .בסקר הארכיאולוגי-מפת דליה מוזכר א-שייח׳ קוטיינה כ״קבר שייח׳ גדול״ במרכז בית קברות
מוסלמי מדרום לבאר קטינה (נ״צ  .)2034/7254בסקר הכרמל של להב ופרקש לא מוזכר קבר השייח׳ באתר ,ובמקום זאת
מוזכרים “שרידים דלים של בית קברות מוסלמי״.

יישובי האזור כיום
מאיר שפיה
אדמות שפיה נרכשו בידי פקידות הברון רוטשילד בשנת  ,1887מידי סלים חורי החיפאי ,ועיבוד הקרקעות החל כשנה לאחר מכן.
בשנת  1889התיישבו  10מבני זכרון יעקב בבניין שהיה באתר ,ובשנת  1891הושלמה בניית הבתים הראשונים ביישוב.
ליישוב היו אדמות נרחבות ( 8,500דונם) ,אולם אוכלוסייתו היתה זעומה ,וגם בשיאה לא ישבו באתר יותר מ 24-משפחות
איכרים ובהן  116נפשות ,שקיבלו את רוב השירותים ממושבת-האם ,זכרון יעקב .המושבה לא הצליחה להשיג עצמאות
כלכלית ,דבר שהביא לנטישת כמחצית ממשפחות האיכרים בעשור הראשון של המאה ה20-׳ .עם העלייה השנייה ,הוקם
במקום בית ספר אולם המושבה המשיכה להצטמק.
בשנת  ,1923הוקם באתר מוסד יתומות מבנות “היישוב הישן״ .בשנת  1925הורחב המוסד ,משפחות האיכרים האחרונות פונו
מהמקום והאתר הפך לכפר נוער.
במפת איג׳זים משנת  ,1932מסומן היישוב כחלק מאדמות זכרון יעקב ולא כיישוב עצמאי.
בשנות המרד הערבי שימש היישוב כמרכז לאימוני “ההגנה״.
בשנת  1957נחתם הסכם בין ארגון “הדסה״ וממשלת ישראל להקמת כפר הנוער מאיר שפיה – בי״ס מודרני ופנימייה לנוער.
כיום יש בכפר הנוער מאות תלמידים בתנאי פנימייה ועשרות עובדים עם בני משפחותיהם .אוכלוסייתו הרשומה באתר הלמ״ס
עמדה על כ 410 -תושבים.
בת שלמה
מושבה זעירה שאדמותיה ( 2,500דונם) נקנו ע״י פקידות הברון בשנת  .1886בשנים  1888-1889החלה ההתיישבות במקום,
אולם בדומה לשפיה הסתמכו תושבי המקום על מושבת האם זכרון יעקב .התפתחות המושבה היתה איטית מאד ,והיא סבלה
מבעיות בטחוניות בתקופת המרד הערבי ( )1939-1936ובמלחמת העצמאות .לאחר קום המדינה ,הוקם בצמוד לבת שלמה
מושב עולים באותו שם ,והמושבה הישנה סופחה דה יורה למושב החדש ,דבר שהביא בדיעבד להקפאת פיתוח המושבה,
ושמירת צביונה ההיסטורי הייחודי עד היום הזה .לפי נתוני הלמ״ס בסוף שנת  ,2008ביישוב התגוררו כ 510-תושבים.
כרם מהר״ל
מושב עולים מצ׳כוסלובקיה ,ונקרא ע״ש המהר״ל מפראג .הוקם ב ,12/2/1949 -בבתי הכפר איג׳זים שנכבש כחצי שנה קודם לכן.
לפי נתוני הלמ״ס בסוף שנת  ,2008ביישוב גרים כ 650-תושבים.
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עופר
מושב שהוקם ב .27/7/1950 -המושב הוקם ככפר עבודה  -יישוב שבו בשל מיעוט אדמות ,הועסקו המתיישבים תחילה
בעבודות יזומות של קק״ל – סלילת דרכים ,הכשרת קרקע וייעור ,ואילו פיתוח ענפי החקלאות בוצע בהדרגה.
רוב המתיישבים הראשונים היו עולים מהודו ,שנטשו את המושב ובמקומם הגיעו תושבים אחרים במסגרת תנועת “מן העיר
אל הכפר״.
שמו של המושב קשור לשם הכפר הערבי הסמוך – עין ע׳זאל.
לפי נתוני הלמ״ס בסוף שנת  ,2008ביישוב גרים כ 430-תושבים.
פוריידיס
גרן עבר באתר ביוני  1870ומתאר את היישוב ככפר קטן ( 140תושבים) בנוי בנייה גרועה מאד ,שתושביו ברובם רועים או חוטבי
עצים ומיעוטם עובדי אדמה.
אנשי ( PEF (1873מתארים את היישוב ככפר קטן של אבן ובוץ .הם מצטטים את רוג׳רס ,לדבריו השטח המעובד של הכפר הוא
 18פדאן ( 76דונם).
במפת איג׳זים משנת  1932מסומן היישוב כבעל שטחי חקלאות מצומצמים יחסית ,וראויים לציון גורן ובאר במערב הכפר.
בניגוד למרבית כפרי האזור ,הכפר נותר במקומו במהלך מלחמת העצמאות ,בשל יחסיו הטובים עם תושבי זכרון יעקב.
זיו ( )2009מציע לקשור בין השם פוריידיס לשמו של הורדוס ,בונה קיסריה ,וזאת בשל ריבוי מחצבות האבן העתיקות בצפון
הכפר – מחצבות ששימשו כנראה לצורכי תעשיית הסיד ,החיונית לבניית העיר .קשר בין השם פוריידיס/פרדיס ובין הורדוס
זוהה באתרים נוספים בארץ ,ובראשם הרודיון – ג׳בל פוריידיס.
לפי נתוני הלמ״ס ,בסוף ספטמבר  2009גרו בכפר כ 11,000 -תושבים.
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סקר יער חוף הכרמל  -טבלת אתרים (הערה :במפה מופיעים המספרים הראשיים בלבד).

מספר האתר שם האתר
279
281
331
332
332.1
333
333.1
334
334.1
335.1
335.2
335.3
335.4
335.5
335.6
335.7
336
337
337.1
337.2
337.3
337.4
337.5
338
339
340
341
341.1
342
342.1
343
345
362
363
364
365
366
367
368
368.1
369
370
371
372
372.1
372.2
373
374
374.1

מדרום לנחל מערות
גבעת יהושע כהן
שלוחה מדרום לנחל מערות
חרבת כביר
חרבת כביר
חרבת ג׳בע
חרבת ג׳בע
פינת הכליל
פינת הכליל
חרבת ג׳בע
חרבת ג׳בע
חרבת ג׳בע
חרבת ג׳בע
חרבת ג׳בע
חרבת ג׳בע
חרבת ג׳בע
שיח׳ עמיר
חרבת ג׳בע דרום
חרבת ג׳בע דרום
חרבת ג׳בע דרום
חרבת ג׳בע דרום
חרבת ג׳בע דרום
חרבת ג׳בע דרום
בור חמש המדרגות
מצפה עופר
הר הגעש
כרם מהרל
כרם מהרל
מרגלות האתר הישראלי
מרגלות האתר הישראלי
מרגלות האתר הישראלי
האתר הישראלי
נחל מהרל
עיון אל-מולחה
נפתול נחל מהרל
מקורה
גבעת שנה
גבעת שנה
מסגד איגזים
מסגד איגזים
הטוף המגוון
נחל מהרל
עין ע׳זל
עין ע׳זל
עין ע׳זל
עין ע׳זל
שיח׳ שהדה
עין ע׳זל
עין ע׳זל

סוג האתר

סוג האתר
מפורט

ארכיאולוגי
נוף
נוף
נוף
ארכיאולוגי
היסטורי
ארכיאולוגי
נוף
היסטורי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
היסטורי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
נוף
גיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
זואולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
היסטורי
הידרולוגי
גיאומורפולוגי
גיאומורפולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
נוף
היסטורי
גיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
היסטורי
הידרולוגי
נוף

197370
גת
200300
תצפית
199000
תצפית
198740
תצפית
198740
חורבה
197020
מבנה
197060
בור מים
197030
חורשה
197030
חורבה
196990
בור מים
196970
גת
מערת קבורה 196950
196950
כבשן סיד
196970
מערות
196980
בור מים
196970
גת
196990
קבר שיח
196550
חורבה
196580
גת
196600
גת
מערת קבורה 196556
מערת קבורה 196590
196630
מתקן
196720
בור מים
197010
תצפית
199000
מחשוף טוף
מערות קבורה 199130
199130
בורות מים
200810
שלולית
200810
מחצבה
200850
גתות
201230
גת
שרידי מבנים 201570
201750
תמילות
201890
נפתול
201280
מצוק
199800
בורות מים
מערות קבורה 199620
199280
תצפית
199280
מסגד
198220
מחשוף טוף
197450
בור מים
197440
כבשן סיד
197260
חורבה
197370
בור מים
197310
בור מים
197220
קבר שיח
197040
בריכת מים
197040
תצפית
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730260
730380
729600
729140
729140
729730
729730
729550
729550
729390
729360
729310
729260
729200
729160
729170
728930
728640
728680
728710
728625
728650
728710
728410
728510
728500
728610
728610
728240
728240
728330
728160
727100
727200
727370
727880
727810
727700
727910
727910
727650
727300
726820
726610
726670
726490
726390
726330
726330
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מספר האתר שם האתר
375
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
386.1
387
388
388.1
389
390
391
392
393
394
395
395.1
396
397
398
398.1
399
400
401
401.1
402
403
404
405.1
405.2
405.3
405.4
405.5
405.6
405.7
405.7
405.8
406
407
408
408.1
409
409.1
410

גבעת שמרי
עין ע׳זל
עין ע׳זל
עין ע׳זל
רמת כרמלים
רמת עופר
חורבת מקורה
חורבת מקורה
דבת אימרה
חורבת מקורה
חורבת מקורה
חורבת מקורה
עין מקורה
קומבזה
קומבזה
יובל נחל מהרל
גבעת הטנק
עין יואח
נחל תות
חרבת קטינה
חרבת קטינה
נגוס
נגוס
נגוס
נגוס
מזרחה לדבת אימרה
מזרחה לדבת אימרה
גבעות עופר
גבעות עופר
גבעות עופר
גבעות עופר
מערת הפעמון
מערת הפעמון
חורבת שמרי
מדרום לשמרי
מדרום לשמרי
מדרום לשמרי
מדרום לשמרי
מדרום לשמרי
מדרום לשמרי
מדרום לשמרי
מדרום לשמרי
מדרום לשמרי
חורבת שיע
חורבת שיע
חרבת חנה
חרבת חנה
חרבת חנה
חרבת חנה
חרבת חנה

דו " ח סו פ י

סוג האתר

סוג האתר
מפורט

ארכיאולוגי
היסטורי
ארכיאולוגי
הידרולוגי
נוף
נוף
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
נוף
ארכיאולוגי
נוף
ארכיאולוגי
הידרולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
הידרולוגי
הידרולוגי
הידרולוגי
ארכיאולוגי
נוף
ארכיאולוגי
נוף
ארכיאולוגי
נוף
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
הידרולוגי
נוף
ארכיאולוגי
גיאומורפולוגי
היסטורי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
זואולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
נוף
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי

197090
מבנה
197100
מבנה
197360
גת
197360
באר
198630
תצפית
199120
תצפית
מערת קבורה 200150
200300
גת
200350
חורשה
200360
מערה
200510
תצפית
200510
חורבה
200660
מעיין
202860
חורבה
202820
בור מים
203800
שרידי מבנה
205000
גת
205700
מעיין
205450
מעיין
203450
באר
203350
חורבה
202600
תצפית
202600
חורבה
201750
תצפית
201380
כבשן סיד
200820
תצפית
200820
חציבות
200480
גת
199530
גת
199520
בריכת מים
199520
תצפית
199140
גת
197850
מערה
196510
מבנה
196610
גת
מערת קבורה 196620
מערת קבורה 196550
מערת קבורה 196510
196510
בור מים
196500
בור מים
196550
צנפות
196550
מערות
196550
מתקן
196840
חורבה
196760
חורבה
200410
תצפית
200410
כבשן סיד
200610
בור מים
מערות קבורה 200610
200560
גת
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726250
726330
726380
726390
726860
726910
726350
726130
726020
726130
726560
726560
726780
726400
726470
726800
726700
725450
725150
725530
725720
725740
725740
725770
725330
725600
725600
725810
725720
725310
725310
725190
725690
726070
725900
725900
725900
725850
725840
725800
725860
725860
725610
724190
723950
724350
724350
724400
724400
724250
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מספר האתר שם האתר
411
412
413
414
415
415.1
416
416.1
417
417.1
418
419
420.1
420.2
420.3
420.4
421
422
422.1
423
424
424.1
424.2
424.3
425
425.1
426
427
428
428.1
429
429.1
429.2

חרבת חנה
נחל גפן
נחל תות
נחל תות
עין תות
עין תות
חרבת כיפה
חרבת כיפה
בת-שלמה
בת-שלמה
חנונה
טלימון
אום א-טוס
אום א-טוס
אום א-טוס
אום א-טוס
אום א-טוס
אום א-טוס
אום א-טוס
פרדיס
חרבת אום א-טוס
חרבת אום א-טוס
חרבת אום א-טוס
חרבת אום א-טוס
גבעת הצנירים המדומים
גבעת הצנירים המדומים
גבעת הצנירים המדומים
גבעת הצנירים המדומים
בריכת שפיה
בריכת שפיה
חרבת שפיה
חרבת שפיה
חרבת שפיה
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סוג האתר

סוג האתר
מפורט

ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
הידרולוגי
הידרולוגי
בוטני
נוף
ארכיאולוגי
נוף
נוף
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
גיאומורפולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
גיאומורפולוגי
גיאומורפולוגי
גיאומורפולוגי
גיאומורפולוגי
הידרולוגי
נוף
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי
ארכיאולוגי

חורבה
גת
כבשן סיד
באר
מעיין
צמחיית גדות
תצפית
חורבה
תצפית
אלון
חורבה
חורבה
מחצבה
מערות קבורה
מערות קבורה
מערות קבורה
בור מים
מתקן
מתקן
מערות קבורה
מצוק
מחצבה
מתקן
חורבה
מצוק
צנירים
מצוק
מצוק
בריכה
תצפית
חורבה
מערת קבורה
מערות קבורה
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200780
200890
203390
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204880
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200870
200410
200410
199660
197950
196050
196060
196050
196040
195950
196000
195970
195990
196130
196070
196270
196130
198620
198620
198750
198840
197140
197140
197670
197650
197630

724330
724860
723990
724120
724500
724500
724000
724000
723600
723600
723540
723460
723730
723670
723590
723520
723560
723520
723520
723390
723170
723150
723010
723170
722890
722890
722920
722960
722040
722040
721260
721520
721450
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 .5ערכיות נופית
שיטת עבודה
כפי שהוזכר בתחילת הפרק הנופי ,לאחר הגדרת יחידות הנוף מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר ,תת יחידות
נוף ,שבהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר .הגדרת הערכיות הנופית נערכת לתת-יחידות אלה שהוגדרו בתוך
יחידות הנוף .זאת מתוך תפיסה שיש לשמר על המרכיבים והאיכויות של יחידות הנוף כולן ,לפחות בחלק משטחן .כך יישמר
מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט.
ערכיות נופית (למעשה נופית-תרבותית שכן היא מתייחסת גם לאתרי מורשת) מבוססת על ניתוח איכותי .לפיכך הקריטריונים
מוגדרים ברובם באופן כזה – בשורת תארים כגון :עוצמה ,מגוון ,דרמטיות וכד׳ .כדי למתן את האלמנט הסובייקטיבי והתרבותי
בתהליך ההערכה ,שותפו בהליך הערכה ,מלבד מבצעי הסקר גם בעלי מקצוע נוספים ,בעלי זהות ארגונית שונה.
מדדי ערכיות נופית
•מגוון ועושר חזותי  -ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים( ,בעיקר תבליט ותכסית) תוך שהם משתלבים
זה בזה ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה.
•בולטות ונוכחות/״דרמטיות״  -ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים ,עמקי נחלים ,פסגות וכד׳ .ערך גבוה
לשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש :שטחי פלחה עם שטחים מיוערים ,בתרונות בתוך נוף
גבעי ,עצים בודדים בתוך מרחבי שדות ועוד.
•“ראשוניות״  -ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות .אמת מידה זו מתייחסת גם
למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף (קו רקיע לדוגמה) ובהתאמתם
לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל ,צבע וצורה.
•ייצוג אזורי :טבעי ותרבותי  -ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור .ישנה חשיבות רבה גם
לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות תרבותית (נופים ים לדוגמה  -כאלה המאפיינים
חקלאות מסורתית כמו בוסתנים וכאלה המאפיינים חקלאות “קיבוצית״ או “מושבית״ מודרנית).
•עושר ומגוון של אתרים נקודתיים – ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולטת יותר ,נקבעה רמת ערכיות גבוהה יותר.
•ייחודיות בנוף הארץ  -ערך גבוה לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ.
•פוטנציאל שיקום והתחדשות  -ככלל יש חשיבות גדולה למזעור הפגיעה בשטחים שפגיעה בהם אינה הפיכה או
ששיקומה לוקח זמן רב .עם זאת ,ערכו של שטח שהופר ,יכול לעלות אם מזהים בו אלמנטים שיאפשרו (בעתיד הנראה
לעין) שיקום של הפרות המורידות את ערכו היום.
•נצפות  -ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו החזותי .שיקול
נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף .מידת הנצפות
משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של תת -היחידה המוערכת מכבישים ,מישובים ומשבילי מטיילים .חשוב גם הנוף
הנשקף מתת-היחידה עצמה ,ולכן קיימת התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח תת-היחידה.

ממצאים  -מפת ערכיות נופית
השטחים בעלי הערכיות הנופית הגבוהה ביותר נמצאים ברובם לאורכו של נחל מהר״ל החוצה את שטח הסקר בציר מזרח-
מערב .כלל המרחב בו עובר מקטע נחל מהר״ל בשטח הסקר קיבל ערכיות מרבית ,הן מדרום לנחל והן מצפון לו .כך נוצר
למעשה מרחב רציף ,מוארך בצורתו ,שבמרכזו ערוץ הנחל ואשר מביא לידי ביטוי ערכיות נופית מרבית.
מלבד מרחב מרכזי זה ,קיימים מספר שטחים נוספים שהוערכו באופן המירבי אך מדובר בעיקר בתאי שטח ספציפיים
ומבודדים .כך בצפון מערב שטח הסקר ,המדרונות הדרומיים של נחל מערות ,כך בחלק המערבי מרכזי של הסקר ,אזור נחל
שמרי ,כך בשטחים הסמוכים לפיתולו של נחל גפן דרומה ולבסוף תא שטח בודד ממערב לבת שלמה.
מן הנתונים עולה שמרבית השטחים בעלי הערכיות המרבית סמוכים לנחלים המרכזיים החוצים את שטח הסקר הנתון.
בינות לתאי השטח בעלי בערכיות המרבית ,משובצים תאי שטח נרחבים בעלי ערכיות נופית גבוהה מאוד (הדרגה השנייה
בסולם הערכים) .כך ,כלל השטחים שמצפון לנחל מהר״ל – כך מצפון לנחל מהר״ל כלל השטחים קיבלו ערכיות מרבית או
גבוהה מאוד – האזור שמצפון-מערב לישוב עופר ,שטחים גדולים יחסית ,מוגבהים ,צפופים בצמחייה ובלתי מופרים כגון
גבעות עופר ,שלוחת טלימון ,גבעת שפייה ועוד.
בנוסף ,יש לתת תשומת לב מיוחדת לשטח הרציף הנרחב שבדרום-מזרח הסקר ,שטח הבתות שמצפון לנחל תות שגם הוא
דורג בערכיות נופית “גבוהה מאוד״.
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לגבי השטחים שקיבלו דירוג של “ערכיות נופית גבוהה״ .המפה מלמדת שאלו הם בעיקר שטחי חקלאות ושטחים ים בשוליים
של אזורים בנויים ומופרים כגון ישובים ,שטחים צבאיים ומחצבות.
רק שלושה תאי שטח דורגו ב – “ערכיות נופית בינונית״:
•תא השטח ממערב לבסיס אליקים אשר למרות היותו מופר בחלקו הגדול וקרבתו לבסיס הצבאי הינו בעל ערך נופי גבוה
ביחס לסביבתו בעיקר בשל פוטנציאל השיקום שלו ומאפייניו הפיסיים כגון נצפות ובולטות.
•שטחי החקלאות הצפון מזרחיים של הישוב עופר אשר קיבלו ערך נמוך ביחס לשטחים ים אחרים בעיקר בשל רמת
ההפרה הגבוהה הקיימת בהם.
•המחצבה “שפייה ג״ .זו למרות היותה מחצבה מופרת ,קיבלה ערך גבוה ביחס לשאר המחצבות בשטח הסקר ,זאת בשל
פוטנציאל השיקום שלה ,הנצפות והבולטות.
השטחים שקיבלו את הדרוג הנמוך ביותר מבחינת ערכיות נופית הינם שטחי האימונים האינטנסיביים של בסיס אליקים
שבמזרח שטח הסקר והמחצבות עין אילה ,שפיה א׳ ו – ב׳.
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 .6ערכי טבע – חי וצומח בתחום הסקר
שיטות העבודה – הגדרת טיפוסי הצומח
סקר הצומח נערך בשלושה שלבים:
שלב א׳  -חלוקה מרחבית של אזור הסקר ליחידות צומח (שמופו לפוליגונים בשכבת ממ״ג) שבהן אופי התכסית ,הצומח והרכב
המינים הם בעלי מאפיינים עיקריים אחידים .חלק מיחידות הצומח נדגמו גם באופן שכלל רישום מלא של כל מיני הצומח.
שלב ב׳ – בעקבות ניתוח ראשוני של אופי הצומח ביחידות השונות ,קובצו יחידות הצומח לקבוצות בעלות מאפיינים דומים
המכונים טיפוסי צומח/תכסית .השמות של טיפוסי צומח/תכסית מורכבים מתצורת צומח ,ולעתים גם מינים שליטים או
מאפייני תכסית בולטים .בטבלה שבהמשך הפרק מופיעה רשימת טיפוסי הצומח ומאפייניהם העיקריים.
שלב ג׳  -הערכה (קביעת ערכיות) כללית ופרטנית של יחידות הצומח וטיפוסי הצומח/תכסית .בהמשך הפרק יתואר שלב זה בפירוט.

ממצאים עיקריים
מכיוון שטיפוסי הצומח יוצרים בשטח פסיפס מורכב ,להבהרת התמונה מצאנו לנכון לחלק את תחום הסקר ליחידות משנה
שכל אחת מהן מאופיינת על ידי מספר טיפוסי צומח ,ואלו הן:
 .1הרצועה המערבית :משתרעת מנחל מערות  -גבולו הצפוני של הסקר ,עד נחל דליה  -גבולו הדרומי .גבולה המערבי גם
הוא גבול הסקר – קו המפגש עם חוף הכרמל .גבולה המזרחי הוא קו המחבר את שולי מערב של בקעת מהר״ל עם מערבו
של מושב עופר ,ומשם דרומה אל הערוץ המפריד בין גבעת פורידיס לגבעת שפייה.
את הרצועה הזו מבתרים כ 10-ערוצים קטנים מקבילים זה לזה שכוונם ממזרח למערב ופניהם אל חוף הכרמל והימה .הגדול
ביניהם הוא נחל מהר״ל .ערוצים אלה משווים לרצועה המערבית צורת שלוחות מקבילות שכוונן מזרח-מערב ומדרונותיהן
בעלי תלילות בינונית – גבוהה.
הצומח הטבעי האופייני לרצועה זאת הוא חורש שמרכיביו העיקריים :אלון מצוי ,בר-זית בינוני ,אלה א״י ,חרוב מצוי ,אלת
המסטיק ,לבנה רפואי ואשחר א״י .במפנים צפוניים אופייני יותר חורש של אלון מצוי ואלה א״י ,אם כי גם שאר המרכיבים
נוכחים .במפנים דרומיים גדל חלקם של בר-זית בינוני וחרוב מצוי.
בהתאם להיסטוריה של השטח – מפגעי השריפה והכריתה שעבר ,החורש הוא צפוף או פתוח ,או שיחייה הנשלטת בדרך
כלל על ידי אלת המסטיק וקידה שעירה ,אשחר א״י ובר-זית בינוני ,ולפעמים גם אלון מצוי ואלה א״י נוכחים בהם בצורת
שיחייה .במעט יחידות סלעיות שולטת בתה של סירה קוצנית וקורנית מקורקפת מלוות בצתרה ורודה ומרווה משולשת.
ברצועה זאת שרידים רבים של כרמי זיתים ,לפעמים כרמי זית וחרוב .גם בתוכם מתחדש חורש טבעי של אלון מצוי ומלוויו
או חרוב מצוי ,או שילוב של השניים ברמות שונות של אינטנסיביות .לא תמיד ניתן לזהות בוודאות אם הזית נטוע או זריע
פליט תרבות.
הכפר פורידיס מתפרש על גבעה בקצה הדרום מערבי של רצועה זאת .מצפון לו מחצבות– חלקן נטושות חלקן פעילות.
במדרונות הטבעיים שביניהם במפנים מערביים ודרומיים יער פתוח של חרוב ואלת המסטיק.
חלק הארי של יערות קק״ל שבתחום הסקר מצוי ברצועה זאת ,ומגדיר בה יחידות וטיפוסי הצומח :עיקר היערות
הנטועים הם יערות אורן .לפעמים שלובים בהם גם ברושים ואיקליפטוסים .ישנן חלקות בהן הברוש הוא המין השולט,
ובמיעוטן המין השולט הוא האיקליפטוס .ביערות נטע-אדם ותיקים בהם צפיפות האורן נמוכה עד בינונית מתחדש החורש
הטבעי ומתקבל יער רב שכבתי ,או לפחות יער מלווה בתה או שיחיה .על אחדים מכרמי הזיתים הנטושים נטוע יער אורן
או אורן וברוש .ליערות הנטועים השפעה גם על סביבתם  -האורן מופיע כזריע בכמויות וגדלים משתנים כמעט בכל שטחי
החורש הטבעי שבין החלקות המיוערות.
 .2בקעות מהר״ל ,שי״ר ומקורה :בקעת מהר״ל ושכנותיה  -בקעת מקורה ממזרח ובקעת שי״ר ממערב .רוב שטחן מעובד.
בשוליהן מחשופי טוף מהיפים והמרשימים בכרמל.
 .3גבעות טלימון מדרום למושב עופר :זהו אזור רמתי הנוטה במתינות כלפי דרום ונוחת אל תוך בקעת שפייה .נחל גפן
(קרוי גם נחל טלימון) הזורם דרומה אל נחל דליה מסמן את גבולה המזרחי של רצועה זאת .הצומח ברובו טבעי :חורש
נמוך בצפיפות בינונית שהמינים השולטים בו הם אלון מצוי ובר-זית בינוני והמלווים החשובים אשחר א״י ,חרוב מצוי ,אלת
המסטיק וקידה שעירה.
 .4הרצועה המרכזית :כוללת את גבעות עופר שממזרח למושב עופר 4 ,הכיפות שמדרום לערוץ נחל גפן (קרוי גם נחל טלימון)
גבעת חורבת חנונה והשלוחה הנמשכת ממנה דרומה עד שנחתכת על ידי כביש  70ממערב לבת שלמה .כמו כן כלולים
ביחידה זאת השוליים הצפוניים של בקעת מהר״ל .מבחינת אופי הצומח ניתן לצרף אליה גם את גבעת שנה המשתרעת בין
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בקעת מהר״ל לבקעת מקורה ,מצפון לנחל מהר״ל ,וכן את השוליים המזרחיים של בקעת מהר״ל.
ברובו זהו אזור של גבעות עגולות ומתונות וביניהן ערוצים ברוחב משתנה .הצומח העיקרי בגבעות הוא חילופי יחידות יער
פתוח של אלון התבור וחורש אלון מצוי ,בר-זית בינוני ואלה א״י וגם חרשים של אלון מצוי ואלון תבור .במפנים הדרומיים נפוץ
יותר היער הפתוח של אלון התבור ובמפנים הצפוניים חורש אלון מצוי .הערוצים בחלקם מעובדים ,הערוץ הרחב ביותר בכל
האזור הוא נחל גפן (טלימון) והוא מעובד ברובו .שטחים ים נטושים מצמיחים בעיקר בתת סירה קוצנית .במקטע המערבי
לארבעת הכיפות ישנם כתמי חורש אלון מצוי בתוך יער פארק של אלון תבור .ביחידה זאת מעטים יחסית היערות הנטועים.
אל היחידה הזאת ניתן לצרף בדגש מיוחד את “גבעות קיפוז-מקורה״ שבצפון מזרח האזור ,בין חרבת מקורה לחרבת קיפוז
ומזרחה עד לא רחוק מגבול הסקר ,שרשרת גבעות נמוכות מדרום לנחל מהר״ל המזרחי .בחלקיהן שאינם פגועים באופן
קשה על ידי פעילות צבאית מתקיים פסיפס של כתמי חורש מגוון ביותר של אלון מצוי ,בר-זית בינוני ,בלווית אלון התבור,
לבנה רפואי ,עוזרר קוצני ,אלה א״י ואגס סורי .עוד באזור זה שטחים עשבוניים שניכרים בהם שרידי טרסות ות ופזורים בהם
עצים בודדים גדולים או שיחים גדולים  -כתמי שיחיה של קידה שעירה ,אלת המסטיק אשחר א״י ובר זית בינוני .ברובם
ניכרים סימני התחדשות משריפה מלפני שנים .חלק גדול מרצועה זו שרוף כליל כתוצאה משריפה שהתחוללה בו בנובמבר
 .2010למרות פגיעות אלה זוהי יחידה טבעית מגוונת ועשירה.
 .5גבעות אליקים  -בת שלמה :יחידה השייכת מבחינה גיאולוגית לרמת מנשה .גבעות מעוגלות ורכות של קרטון ,מכוסות
ברובן קרקע רנדזינה בהירה ורדודה ,דומה מאד לסלע האם .היחידה תחומה בשוליים המערביים של המושב בת שלמה,
הדרך היוצאת ממנו צפונה ובהמשך מזרחה בתוואי דרך תש״ן שכוונה מערב  -מזרח.
השטח נמצא כאמור בקצה הצפוני של האגן המערבי בקער הגיאולוגי (סינקלינה) של אלונים – מנשה .היציאה מהקער
מתבטאת בירידה הדרגתית בחתך הסלע בטור הסטרטיגרפי.
בחלק הדרום מערבי של השטח  ,סמוך לחלק העליון של התצורה נמצא קטע של יער אלון התבור ואלה אטלנטית ,שהוא
למעשה קצהו של היער המגיע מהר חורשן .לאחר מכן נמצאת שיחייה של אלת המסטיק שגם היא נמצאת בבית גידול
משופר על סלע נקבובי יחסי .על סלע פחות נקבובי נמצאת שיחיה של אשחר א״י .בהמשך צפונה שולטים שיחים של
קידה שעירה .נמוך יותר בחתך ,בקירטון קשה יותר ,מופיעים עשבוניים עם צלף קוצני .בהמשך הירידה בטור הסלעים,
עם המעבר לחבורת הר הצופים ולסלעים החואריים של תצורות ע׳רב וטקיה ,הצומח השולט בשטח הוא בתה של סירה
קוצנית בהרכבים שונים .הסירה מעדיפה גירניות בקרקע ובתנאים אלה היא גדלה בדרך כלל על קרקע בעובי של  20-40ס״מ
שמתאימה לשורשיה הקצרים .בצפון השטח ,על קרטון תצורת עין זיתים הנמוכה יותר ,קיים פסיפס של יחידות הקידה,
הצלף ,הסירה וטיפוס צומח עשבוני של פרע מסולסל .בקטע מתון של קרקע גירנית שהתפתחה בעיקרה על בסיס חואר
טקיה נמצאים טיפוסים עשבוניים של שומר ובחלק הצפוני ביותר של אותו גוש עשבוני ,סמוך לאבן הגיר של תצורת בע׳נה,
נמצאים הטיפוסים העשבוניים היובשניים ביותר – בני חלוף בשלטון שעורת הבולבוסין ואף טיפוס של עשב חד שנתי של
ברקן המבטא בית גידול המתייבש בקיץ.
(פירוט זה מתבסס על “סקר קרקע – צומח – אקולוגיה ביער עין תות״ ,שערך ניר הר מקק״ל באוגוסט  .2011הסקר במלואו
מובא כנספח בסוף החוברת).
יער נטע-אדם ביחידה זאת כולל בנוסף לנטיעות של מחטניים גם יער פתוח של עצים שהועתקו מאזורים אחרים– בעיקר
אלון תבור ,אלה אטלנטית וחרוב מצוי .כמו כן מצויים בה מעט שרידים של כרמי זית.
מגוון והרכב המינים העשבוניים ביחידה זאת עשיר וכולל מינים נדירים ואדומים כמו אירוס הסרגל .מבחינת המינים
המעוצים יחידה זאת דלה למדי.
 .6בתי גידול לחים :מצוי כמעט אך ורק בנחל תות שבשולי תחום הסקר ובסביבתו הקרובה.
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טיפוסי צומח בכרמל הנמוך ,חלוקה לפי תצורת צומח

תצורת צומח

שם טיפוס הצומח
יער בצפיפות בינונית  -גבוהה
יער אורן צפוף

יער

יער ברוש צפוף

יער

יער איקליפטוס

יער

יער שיטה כחלחלה

יער

יער רב שכבתי של אורן ,אלון מצוי ואלת המסטיק

יער

יער אורן ,זית וחרוב מצוי

יער

יער בצפיפות נמוכה של אלון תבור

יער

יער פתוח
יער פתוח של חרוב מצוי ואלת המסטיק

יער

יער דליל עם בתה של סירה קוצנית וקידה שעירה

יער

יער עצי א״י

יער

בוסתן נטוש ובו זית ,אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית

יער
יער

כרם זיתים מסורתי
חורש בצפיפות בינונית  -גבוהה
חורש בצפיפות בינונית וגבוהה של אלון מצוי ואלון תבור

חורש

חורש בצפיפות בינונית וגבוהה של אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית

חורש

חורש בצפיפות גבוהה של אלון מצוי ובר זית בינוני

חורש

חורש פתוח של אלון מצוי ואלון תבור

חורש

חורש פתוח
חורש פתוח של אלון מצוי ,זית וחרוב מצוי

חורש

חורש פתוח של אלון מצוי ,אלה ארץ ישראלית ובר זית בינוני

חורש

שיחייה בצפיפות בינונית וגבוהה של אלת מסטיק ,קידה שעירה ואשחר ארץ ישראלי

שיחיה

שיחייה דלילה של אלת מסטיק ,קידה שעירה ואשחר ארץ ישראלי

שיחיה

שיחיה של אלת מסטיק וסירה קוצנית

שיחיה

שיחייה דלילה של קידה שעירה וסירה קוצנית

שיחיה

שיחיה בצפיפות בינונית  -גבוהה
שיחיה דלילה

בתה
בתת סירה קוצנית וקורטם דק

בתה

בתת סירה קוצנית ואזוב מצוי

בתה

בתת סירה קוצנית וקורנית מקורקפת

בתה

עשבוני עם עצים
עשבוני

עשבוני עם עצים בודדים
עשבוני
עשבוני קורטם דק ,גדילן מצוי וחוח עקוד

עשבוני

עשבוני מגוון

עשבוני

בתי גידול לחים
לח עונתי  -שיחיה דלילה שיח אברהם מצוי

לח

לח עונתי – סבך פטל ואלת מסטיק

לח

סבך פטל ושיח אברהם מצוי

לח

יער גדות ערבה מחודדת

לח

חקלאות מטעים

חקלאות

חקלאות גדש

חקלאות

שדה בור

חקלאות

חקלאות
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טיפוסי צומח בכרמל הנמוך ,קביעת ערכיות
יחידות הצומח מוערכות בשני שלבים ,שבכל אחד מהם מוגדרים מדדים שונים.
שלב א׳  -הערכת חשיבות טיפוס הצומח  /בית הגידול (חשיבת המשאב) ,שאליו שויכה היחידה .זוהי הערכת הבסיס
לחשיבות הצומח ביחידות שהוגדרו באזור הסקר .בהערכה זו ניתן דגש על שמירת מגוון טיפוסי צומח ובתי גידול :טיפוסי הצומח
הטבעיים הוערכו ברמות הגבוהות ( )3-5ורק טיפוסי צומח שנוצרים בעקבות הפרה מתמשכת קבלו רמת ערכיות נמוכה יותר.
חשוב להדגיש בהקשר זה ששלוש רמות הערכיות הגבוהות ( )3-5מייצגות כולן חשיבות גבוהה לשימור – רמה  3לדוגמה
מייצגת חשיבות גבוהה לשימור למרות שהיא באמצע הסקאלה שבין  1ל.5-
מדדים לערכיות טיפוס הצומח  /בית הגידול
•נדירות – חברת נדירה בארץ או באזור ,המאפיינת את היחידה ,ראויה להערכה גבוהה יותר( .במקרה של שטח נטוע,
ההתייחסות היא לבית הגידול הטבעי ,שהיה קיים קדם הנטיעה).
•“מינים מיוחדים״  -נוכחות מינים נדירים ו/או אנדמיים ומינים בגבול תפוצתם  -ככל שטיפוס הצומח מתאפיין בנוכחות
רבה יותר של מינים אנדמיים ו/או נדירים כך ערכו גדול יותר.
•כושר השתקמות לאחר פגיעה – ככל שצורת צומח תתקשה יותר ,או תזדקק לזמן רב יותר על מנת להשתקם מפגיעה,
חשובה יותר ההגנה עליה ולכן היא ראויה להערכה גבוהה (לגבי בתי גידול טבעיים בלבד).
•עושר ומגוון מינים – ככל שעושר המינים בטיפוס הצומח גדול יותר היא ראויה להערכה גבוהה יותר.
•מורכבות וגיוון (חיגור ,כתמיות ,שכבתיות ומגוון גומחות)  -ככל שבית הגידול מורכב ומגוון יותר בגומחות האקולוגיות
שקיימות בו כך ערכו גבוה יותר.
•אפיון – צורת צומח אופיינית לאזור ראויה להערכה בהיותה מייצגת את אופי הצומח הנפוץ ,העיקרי .מדד זה מופעל
לגבי בתי גידול טבעיים בלבד.
שלב ב׳  -הערכת יחידת הצומח (מצב המשאב)  -במידה ויש ביחידה מצב מיוחד ,השונה לטובה או לרעה ,מהמצב האופייני
באותו טיפוס צומח  /בית גידול ,הערכתה משתנה בהתאם .כך לדוגמה המצאות מינים נדירים ,הרכב צומח  /מיקום מיוחד
מביאים להערכה גבוהה של מצב המשאב ,בעוד שהמצאות מינים פלשניים או הפרות מקומיות מגדירות ערכיות צומח נמוכה
יותר לאותה יחידה.
מדדים להערכת חשיבות יחידת הצומח
•מופע “מיטבי״ של טיפוס הצומח – יחידת צומח המייצגת מופע מיטבי של טיפוס הצומח אליה היא משתייכת ,ראויה
להערכה גבוהה.
•מידת ההפרה  -ככל שמידת ההפרות בשטח( ,דוגמאות :כרייה ,סלילה ,בינוי,דריכה מאסיבית או תנועת רכב בחלקים
ניכרים של השטח ועוד) גבוהה יותר כך ערכו נמוך יותר.
•מפגעים – ככל שהמפגעים (פסולת מסוגים שונים לדוגמה) חמורים יותר ,כך ערכה של יחידת הצומח נמוך יותר.
•נוכחות מינים נדירים ו  /או מינים מוגנים – בטיפוס צומח שאינו מתייחד במספר גדול של מינים אלה כרגיל.
•הרכב מינים ייחודי  -לעתים הרכב מינים ייחודי (גם אם אלה אינם מינים נדירים) ביחידת צומח מעלה את ערכה.
•ערך חינוכי תרבותי – ערכה של יחידה עולה ככל שבית הגידול והצומח בה יכולים לבטא ערכים סביבתיים ,או לשמש כלי
להקניית ערכים אלה .ערך גבוה יינתן ליחידות הצומח בקרבת מקומות יישוב ,ליד צירים ראשיים וליד מוקדי טיול וביקור.
•גודל היחידה – ככל שהיחידה גדולה יותר וככל שגבולותיה קצרים יחסית לשטחה ,כך ערכה האקולוגי גדול יותר.
•מיקום היחידה ברצף הטבעי – ככל שהסביבה “עוינת״ יותר כך ערכה של היחידה נמוך יותר .ישנה חשיבות למקום
היחידה ברצף בתי הגידול לאורך גרדיאנט אקולוגי ויחסי הגומלין של היחידה עם יחידות סמוכות.
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איור מספר  :2תרשים זרימה לאומדן הערכיות של יחידת צומח

ערכיות סופית 1-5
 5היא הדרגה הגבוהה ביותר
)גם אם לאחר השלב הקודם
התוצאה היא 6
הערכיות הסופית תהיה (5

הורדת הדירוג ברמה אחת -
אם ביחידת הצומח יש
הפרה משמעותית
העלאת הדירוג ברמה אחת -
אם יחידת הצומח כוללת
מינים ייחודיים או נדירים

ערכיות ”בסיסית”
לפי טיפוס הצומח
שישנו ביחידה
)בין  = 1ערכיות נמוכה
לבין  = 5ערכיות מירבית(

חשוב להדגיש בהקשר זה ששלוש רמות הערכיות הגבוהות ( )3-5מייצגות כולן חשיבות גבוהה לשימור – רמה  3לדוגמה
מייצגת חשיבות גבוהה לשימור למרות שהיא באמצע הסקאלה שבין  1ל.5-
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יער בצפיפות נמוכה של
אלון התבור

שיחיה דלילה של אלת
מסטיק ,קידה שעירה
ואשחר ארץ ישראלי

שיחיה בצפיפות בינונית
וגבוהה של אלת מסטיק
קידה שעירה ואשחר א"י

חורש פתוח של אלון מצוי,
זית וחרוב מצוי
חורש פתוח של אלון מצוי,
אלה א"י בר-זית בינוני

חורש פתוח של אלון מצוי
ואלון התבור

חורש בצפיפות גבוהה של
אלון מצוי ובר-זית בינוני

חורש בצפיפות בינונית
וגבוהה של אלון מצוי,
ואלה א"י

חקלאות כרם זיתים
מסורתי
חורש בצפיפות בינונית
וגבוהה של אלון מצוי
ואלון תבור

בוסתן נטוש בו זית,
אלון מצוי ואלה א"י

יער פתוח של חרוב מצוי
ואלת המסטיק
יער דליל עם בתת סירה
וקידה שעירה
יער עצי א"י

7

6

יער של אורן ,זית
וחרוב מצוי

5

יער שיטה כחלחלה
יער רב שכבתי של אורן,
אלון מצוי ואלת מסטיק

4

3

יער ברוש צפוף

יער אורן צפוף

יער איקליפטוס

2

1

מס'
טיפוס
בסקר

שם טיפוס הצומח

פיזור בכל תחום הסקר.

פיזור בכל תחום הסקר.

מצוי ברצועה המערבית ,שולט במדרון דרומי
(מפנה צפוני) של נחל מערות.
ברצועה המערבית ,במפנים דרומיים או
בשטחים מתחדשים משריפה או כריתה.

מצוי ב "רצועה המרכזית" של תחום הסקר.

עצים ,40-70
שיחים ,30-50
בני שיח ,10-30
עשבוניים 20-30

עצים 2-5
שיחים 20-60
בני שיח 20-30

שליטים :אלת מסטיק וקידה שעירה.
מלווים :אשחר א"י.

4
גבוהה מאוד
4
גבוהה מאוד

בד"כ נראה כשלב ראשוני בהתחדשות
משריפה או כריתה .שיחיה מגוונת
ואיכותית .נלווים :מרווה משולשת
בכיסוי נמוך  -כ ,5%-פעמים רבות לוטם
מרווני  /שעיר ,צתרה ורודה ,ואשבל א"י,
אלון מצוי ואלה א"י גם אם בתצורת שיח

מגוון המינים בד"כ גדול .מצב העצים
הוא הקובע את ערכיות

מגוון  ,הערכיות לפי מצב העצים
ומגוון המינים.

4
גבוהה מאוד

4
גבוהה מאוד

2
בינונית
5
מירבית

5
מירבית

מתפתח על בית הגידול המיטבי
מבחינת משק המים בתחום הסקר.
חורש גבוה ,עצים גדולים .סבך בלתי
עביר ,מקטין את מגוון המינים.

חברת שיא בתחום הסקר ,לעתים
צפיפות יתר מקטינה את מגוון
המינים.

שילוב של חקלאות מסורתית עם
מגוון צומח טבעי .על פי רוב עצי זית
עתיקים.

גדרות סיקול טרסות רחבות.

יער בוגר בצפיפות נמוכה  -בינונית

4
גבוהה מאוד

3
גבוהה
2
בינונית
3
גבוהה
4
גבוהה מאוד

יער פתוח ,תת-יער מגוון ,עצים
גדולים.

הזית והחרוב קשורים לתרבות
חקלאות מסורתית.

4
גבוהה מאוד

4
גבוהה מאוד

ברובם יערות צעירים
יחסית.

יער בוגר בצפיפות
נמוכה -בינונית

2
בינונית
4
גבוהה מאוד

האם לקיים רעייה כדי למנוע
חסימת השטח ,בעיקר על ידי
קידה שעירה.

בד"כ נראה נתון תחת לחץ רעייה
מסיבי וכריתה.
מגוון טבעי נמוך ובעל ערך נמוך
יחסית.
עצים מתאימים לאזור ,תת יער
פתוח עם עשבוני מגוון.

לא תמיד ניתן להגדיר בוודאות אם
הזית ו\או החרוב ניטעו בידי אדם
או צמחו טבעי.

מניעת השתלטות הסבך בעזרת
רעייה מבוקרת.

מגוון מינים נמוך ,שטח מופר בשולי
מחלף מרכזי.
מגוון מינים טבעיים ,לפעמים נחסם
על ידי סבך החורש.

עץ זר לכרמל.

3
גבוהה

עצים 2-5
שיחים 20-60
בני שיח 20-30

צורת החורש
היובשנית ביותר
בתחום הסקר ,מגוון
צורות חיים ומינים.

מפנים צפוניים
בתלילות בינונית
לפחות.

קרטון ,רנדזינה
בהירה

נארי

קרטון עם נארי

שונות

יער בוגר

מגוון מינים נמוך ,אפשרות נמוכה
לשימושים אחרים.

2
בינונית

שליטים :אלת מסטיק וקידה שעירה.
מלווים :אשחר א"י.

שליט :אלון מצוי.
מלווים :זית וחרוב מצוי.
שליטים :אלון מצוי ואלה א"י.
מלווים :בר-זית בינוני.

שליטים :אלון תבור ואלון מצוי.
מלווים :בדרום אלה א"י וחרוב מצוי,
בצפון גם אגס סורי ולבנה רפואי.

שליטים :אלון מצוי ,בר-זית בינוני.
מלווים :חרוב מצוי ,אלת מסטיק
וקידה שעירה.

שליט :אלון מצוי.
מלווים :אלה א"י ,בר-זית בינוני,
אלת מסטיק ,קידה שעירה
ומרווה משולשת.

שליטים :אלון תבור ואלון מצוי.
מלווים :בדרום אלה א"י וחרוב מצוי,
בצפון גם אגס סורי ולבנה רפואי.

שליטים :חרוב מצוי
ואלת המסטיק.
שליט :אורן.
מלווים :קידה שעירה ,סירה קוצנית.
מיני העצים הבולטים :אלון תבור,
אלה אטלנטית ,חרוב מצוי ,זית.
שליט :זית.
מלווים :אלון מצוי ,בר-זית בינוני,
אלה א"י ,אלת מסטיק ,קידה שעירה,
סירה קוצנית ועשבוניים.

שליט :אלון התבור
מלווים :אשחר א"י ,קידה שעירה
ומגוון עשבוניים.

שליט :אורן.
מלווים :זית וחרוב מצוי.

שליט :שיטה כחלחלה
מלווים :עשבוניים רודראליים
שליט :אורן.
מלווים :אלון מצוי ,בר-זית בינוני ,אלה
א"י ואלת מסטיק.

שליט :איקליפטוס.

יער בוגר
שליט :ברוש.

שליט :אורן.
מלווים :מעט שיחים בני שיח
ועשבוניים -לעיתים קיסוסית קוצנית.

תשתיות שונות

יער בוגר

מגוון מינים מינימאלי ,ערך נמוך
לשימושים אחרים :רעייה ,צוף ,נופש,
סכנת שרפות גבוהה.

3
גבוהה

ממשק דילולים

3
גבוהה

עצים 10-20
שיחים 20-40
בני שיח 20
עשבוניים 20-30

עצים 20-30
שיחים 20-30
בני שיח 10-20
עשבוניים 20

שולט בשלוחת טלימון מדרום למושב עופר
ובשטחים הסמוכים למושב ממזרח וצפון.

שולט בעיקר במפנים צפוניים
ברצועה המערבית.

עצים 50-80
שיחים 10-20
בני שיח 10
עשבוניים 10

עצים 10
שיחים 20-30
יער נטוע 30-50
בתה-שיחייה 10-30
עצים 20
עשבוניים 60-70
עצי בוסתן ,20-30
עצי בר ,5-20
שיחים ,בני שיח ועשבוניים 50

עצים 20-40
שיחים ובני שיח 10-20
עשבוניים 40-60

יער נטוע עד ,20
עצי בוסתן עד ,20
שיחים בני שיח ועשבוניים 40-50

יער נטוע 30-50
עצי חורש 10-20
שיחייה ועשבוניים 20-30

שיטה כחלחלה50 ,

איקליפטוס50-70 ,

ברוש 70 ,ומעלה

אורן  70 ,ומעלה

עצים ,50-70
שיחים ,20-30
בני שיח ,10-20
עשבוניים 10-20

מצוי ב"רצועה המרכזית" של תחום הסקר,
בעיקר במפנים צפוניים בגבעות עופר ,בארבע
הכיפות ודרומה להן ,בשלוחת חרבת חנונה .כמו
כן במדרונות לכוון נחל מהר"ל שממזרח לבקעת
מהר"ל ובגבעת שנה.

בקעות וערוצי נחלים ,סביב מושב עופר.

מצוי ברצועה המערבית ,וכן באופן נקודתי
בשולי הבקעות.

מופיע בעיקר במפנים מערביים ודרומיים
בסביבות פורידיס.
מצוי בעיקר ברצועה המערבית וכן מעט
יחידות בגבעות אליקים בת-שלמה.
נטיעות בגבעות אליקים  -בת שלמה.

ברצועה המרכזית ,בעיקר במפנים דרומיים אך
לא באופן בלעדי.

מצוי ברצועה המערבית ,וכן באופן נקודתי
בשולי הבקעות.

יחידה קטנה ובודדת בסמוך לפינה הדרום
מזרחית של גבול הסקר .בסמוך למחלף אליקים.
נפוץ ברצועה המערבית ,יחידות פזורות ביחידה
המרכזית ובשולים המערביים והדרומיים של
בקעות מהר"ל ,שי"ר ומקורה.

יחידות בודדות פזורות ,פרטים מעטים של
איקליפטוסים מלווים במעט יחידות אחרות:
יער אורן ,בוסתנים או חורבות נטושות.

יחידות בודדות פזורות בתחום הסקר .ברושים
מלווים במקומות אחדים את יער האורן ,אך רק
במעט יחידות מהווים מין שולט.

כתמים פזורים בשלוחות המערביות ,יחידות
בודדות בגבעות אליקים  -בת שלמה.

תפוצה בתחום הסקר

אחוזי כיסוי מאפיינים
של שכבת צומח ראשית
(ולעתים גם משנית)

מינים שליטים אופייניים /
מלווים אופייניים

תשתית /
בית גידול

אפיון יער נטוע
במידה ויש

שיקולים להערכה

הערכה

נושאים לדיון:
ממשק ועוד

34

34
שדה בור

חקלאות מטעים

יער גדות ערבה מחודדת

סבך פטל ושיח
אברהם מצוי

לח עונתי  -שיחיה דלילה
של שיח אברהם מצוי
לח עונתי – סבך פטל
ואלת מסטיק

עשבוני מגוון

עשבוני קורטם דק ,גדילן
מצוי וחוח עקוד

בתת סירה קוצנית
וקורנית מקורקפת
עשבוני עם עצים בודדים

בתת סירה קוצנית
וקורטם דק
בתת סירה קוצנית ואזוב
מצוי

שיחיה דלילה של קידה
שעירה וסירה קוצנית

שיחיה של אלת מסטיק
וסירה קוצנית

חקלאות גדש

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

מס'
טיפוס
בסקר

שם טיפוס הצומח

בקעות וערוצי נחלים.

בקעות וערוצי נחלים.

ערוץ נחל תות.

ערוץ נחל תות.

מופע כתמי בערוץ נחל גפן (טלימון) (גפן)
עליון.

נפוץ בגבעות אליקים -בת שלמה ,בעיקר
במזרח האזור.
ערוץ נחל חגית.

בשטחים וחלקות מבורים בכל תחום הסקר.

יחידות בודדות במקומות שהיו מעובדים בעבר,
כך חרבת מקורה ,והמדרון שמצפון לחרבת קיפוז.

מעט יחידות ברצועה המערבית של תחום הסקר.

חלקות מעטות בתחום הסקר ,מבורות
זמן רב.
נפוצה בגבעות אליקים -בת שלמה ,בעיקר
במערב האזור.

נפוץ באופן כתמי בגבעות אליקים  -בת שלמה.

מעט יחידות בתחום הסקר בפיזור אקראי.

תפוצה בתחום הסקר

עצים 30-50
שיחים ומטפסים 30
עשבוניים 30-40

שיחים ומטפסים 70
בני שיח ועשבוני לח מגוון 30-50

מעוצים 2-5
עשבוני 70-80
שיחים 50
עשבוניים 50
עצים עד 5
שיחים ומטפסים 50-70
בני שיח 10
עשבוניים 10-20

שיחים 5
בני שיח 5
עשבוניים 70

שיחים עד 10
בני שיח 30-60
עצים עד 5
שיחים עד 5
עשבוניים 70

בני שיח 10-30
עשבוניים 50-70
עצים ושיחים 5
בני שיח 30-60
עשבוני 30-60

עצים 2-5
שיחים 10-50
בני שיח 20-50

שיחים 10-30
בני שיח 20-50
עשבוני 20-50

אחוזי כיסוי מאפיינים
של שכבת צומח ראשית
(ולעתים גם משנית)

מסלע

שליט :ערבה מחודדת.
מלווים :שיח אברהם מצוי ,פטל קדוש,
קנה מצוי.
מינים נוספים :אשבל הביצות ,גומא
ארוך ,נענה משובלת ,תות ,תאנה ,גפן

שליטים :פטל קדוש ושיח אברהם מצוי.
מלווים :נענה משובלת ,פרעושית
משלשלת ,טיון דביק.
מינים נוספים :עשבוניים של
בית גידול לח :גומא ארוך ,בן אפר מצוי
ורבנה רפואית.

ערוץ זורם עונתי
ערוץ לח עונתי

שליט :שיח אברהם מצוי.
מלווים :שומר פשוט ועשבוניים אחרים.
שליטים :פטל קדוש ואלת המסטיק.
מלווים :בר-זית בינוני ,אלה א"י ,סירה
קוצנית ,ועשבוניים רודראליים.

המינים השולטים משתנים עם העונה

קרטון רנדזינה בהירה

שליטים :קורטם דק ,גדילן מצוי ,חוח
עקוד ,שומר פשוט.
מלווים :צלף קוצני ,טיון דביק.

שליטים :סירה קוצנית ,קורנית
מקורקפת ,צתרה ורודה.
העצים הגדולים :אלון תבור ,אלון מצוי,
חרוב ,זית ,לבנה רפואי.

2
בינונית
4
גבוהה מאוד

מגוון רב של צומח בית גידול לח,
עצי ערבה יפים וגדולים.

1
נמוכה
1
נמוכה
1
נמוכה

5
מירבית

4
גבוהה מאוד

בקטעים הפתוחים מסבך מגוון רב
של צומח בית גידול לח.

לא מגוון.

כתם קטן ,על פי רוב סבוך,
לא מגוון

4
גבוהה מאוד
3
גבוהה
3
גבוהה

עצים גדולים במיוחד מעלים
הערכיות.

טיפוס מיוחד באזור ,מגוון בני שיח.

בתה אופיינית לגבעות הקרטוניות.

המצאות גיאופיטים מעניינים
יכולה להעלות את הערכיות.

אופייני לאזור.

2
בינונית

4
גבוהה מאוד
4
גבוהה מאוד

שליטים :סירה קוצנית וקורטם דק.
מלווים :חוח עקוד ,גדילן מצוי.
שליטים :סירה קוצנית ואזוב מצוי.

שליטים :קידה שעירה וסירה קוצנית.

3
גבוהה

2
בינונית

שליטים :אלת מסטיק וסירה קוצנית.

מינים שליטים אופייניים /
מלווים אופייניים

תשתית /
בית גידול

אפיון יער נטוע
במידה ויש

שיקולים להערכה

הערכה

נושאים לדיון:
ממשק ועוד

דו " ח סו פ י

ס קר יער חוף ה כרמ ל

לסיכום פרק הצומח
בסקר הצומח הוגדרו בשטח בדרום הכרמל כ 500 -יחידות צומח ( פוליגונים) .אלה כונסו על פי תצורת הצומח והמינים
השליטים ל 35 -טיפוסי צומח ,מתוכם  20טיפוסים "טבעיים":
• 6טיפוסי חורש
• 4טיפוסי שיחיה
• 3טיפוסי בתה
• 3טיפוסי צומח עשבוני
• 4טיפוסי בית גידול לח
בנוסף הוגדו  15טיפוסים שעוצבו במידה רבה בידי האדם:
• 12טיפוסי יער נטוע ובוסתן
• 3טיפוסי חלקות חקלאות
החלוקה אינה דיכוטומית  -במרבית טיפוסי נטע אדם יש נוכחות משמעותית וחשובה לצומח הטבעי ובמרבית טיפוסי הצומח
הטבעי יש נוכחות לצומח נטע אדם .בלא מעט מקרים לא ניתן להכריע בבטחון האם העץ או קבוצת עצי אורן ירושלים הם
טבעיים במקום צמיחתם ,זריעים או שריד לנטיעה ישנה .כמו כן לא ניתן לומר בבטחון על החרוב והזית באחדים מהחרשים אם
הם טבעיים או שריד לבוסתן ישן.
לערכיות מרבית ( )5זכו טיפוסי החורש הצפוף והחורש הפתוח של אלון מצוי ואלון תבור ,בגלל היותם מייצגים את חברת
השיא של אזור הכרמל הנמוך ,ובגלל מגוון המינים הגבוה ,בעיקר בחורש הפתוח.
להערכה גבוהה ביותר ( )4זכו מספר קבוצות של טיפוסים:
 .1יערות נטועים רב שכבתיים  -יערות בצפיפות בינונית או נמוכה שבתוכם מתחדש החורש .מגוון המינים בהם עשיר יחסית.
 .2מרבית החורשים הפתוחים  -בגלל היותם במגוון מינים גדול.
 .3החורשים הצפופים בשלטון אלון מצוי ומלווים  -בגלל היותם חברות שיא בתנאי האזור ,אלא שהסבך וצפיפות היתר מורידים
במידת מה את מגוון המינים.
 .4הבוסתנים הנטושים  -בגלל ערכם התרבותי והתחדשות צומח טבעי מגוון בתוכם.
 .5בתת סירה קוצנית ואזוב מצוי  -בגלל היותה אופיינית לאזור גבעות הקרטון ומגוון הצומח העשבוני המלווה אותה.
 .6בתת סירה קוצנית וקורנית מקורקפת  -בגלל נדירותה באזור.
" .7עשבוני מגוון"  -בגלל היותו אופייני לאזור גבעות הקרטון ועשיר במגוון המינים ,כולל מינים נדירים.
" .8עשבוני עם עצים"  -בגלל שבמרבית היחידות מסוג זה העצים הבודדים גדולים ומרשימים.
להערכה גבוהה ( )3זכו:
 .1מרבית היערות הנטועים הצפופים  -שכמעט אינם מאפשרים התפתחות תת יער.
 .2חורש פתוח חרוב ואלת המסטיק  -חלק ניכר מהיחידות בטיפוס זה בתחום הסקר הן תוצאה של רעיה וכריתת יתר .עם זאת
בחלק הדרומי של הסקר אלת המסטיק נמצא בבית גידול המתאים לה באופן ייחודי.
 .3שיחיה מגוונת בגלל היותה מאפיינת חלקות שאינן במיטבן – מתחדשות משריפה או כריתה.
הערכה בינונית ( )2נקבעה ל:
 .1יער ברוש צפוף עם תת יער דל ביותר.
 .2טיפוסים מאפיינים חלקות מופרות ורודראליות – דלות במגוון המינים ובאיכותם.
 .3יער דליל עם בתת קידה שעירה וסירה קוצנית.
 .4שיחיית קידה שעירה וסירה קוצנית.
 .5בתת סירה קוצנית וקורטם דק.
 .6עשבוני בשלטון קורטם דק וגדילן.
 .7כרמי זיתים.
הערכה נמוכה ( )1קבלו החלקות החקלאיות מלבד כרמי זיתים שדורגו גבוה יותר.
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בתי הגידול הלחים מאד מצומצמים ונדירים בתחום הסקר .להוציא יחידה אחת קטנה בנחל גפן -טלימון ,הם מצויים רק בנחל
תות שבגבול הסקר ובסביבתו הקרובה.
 2הטיפוסים של בית הגידול הזורם איתן זכו בהערכה גבוהה מאד ( – )4סבך פטל ושיח אברהם ,ומרבית ( – )5יער גדות ערבה
מחודדת.
טיפוסי בית הגידול הלח עונתי זכו בהערכה גבוהה (.)3
אזור הסקר מתברך במגוון תצורות ומינים של צומח ים תיכוני וכן בהשפעה ניכרת של מעשה ידי האדם :שרידי חורבות
ובוסתנים ישנים ,נטיעות חדשות וזריעיהן ,חקלאות ורעייה .הפסיפס של כל אלה ,הוא שמקנה לאזור את חשיבותו וייחודו.
הטופוגרפיה המתונה יחסית והמיקום בלב הארץ מעלים מאד את חשיבותו כ"ריאה ירוקה" ,אך גם מדגישים את רגישותו
ופגיעותו והצורך החשוב בהגנתו.
הסקר לא כולל המלצות מפורטות אבל תובנות ראשונות של עורכיו מעלות שיש חשיבות לניהול ממשק אשר ימנע סגירתן
של חלקות על ידי סבך חורש ,ואולי אף פתיחתן של חלקות המצויות כבר כיום במצב כזה .יש לכך חשיבות רבה גם מבחינת
אפשרות קיום למגוון המינים מכל צורות החיים וגם להקטנת סיכון ונזקי שריפות .רעייה מבוקרת היא הדרך הטובה ,האפיינית
לצומח הארץ .מאידך בחלקות אחדות ,במיוחד בדרום מערב הסקר יש חלקות ברעייה כבדה ,שיתכן שהיא מקטינה את מגוון
המינים וצורות החיים בשטח.
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 .7ערכיות אקולוגית
בשלב הבא נערכה מפת "ערכיות אקולוגית" ,המשלבת את הערכיות הבוטנית עם הערכות זואולוגיות חלקיות אמנם ,אבל
בעלות משמעות והשפעה:
•מיקומן של יחידות צומח מסוימות כחלק ממסדרונות ומעברים אקולוגיים בעלי חשיבות לתנועתם של בעלי חיים בתוך
גבולות הסקר ומחוצה לו.
•חשיבותם של טיפוסי צומח ספציפיים כפי שעולה מסקר הפרפרים המלווה סקר זה.
•חשיבותם של טיפוסי צומח ספציפיים לאוכלוסיית הצבאים בשטח הסקר ,כפי שעולה מחוות דעת מקצועית בתחום זה.
יצירת של מפת הערכיות האקולוגית לוותה בהתייעצות של אנשי מקצוע הפועלים וגובתה בחלקה גם בעבודת שטח.
בשקלול הדברים הוחלט שערכן של יחידות צומח ספציפיות יועלה בדרגה (מקסימום עד לדרגה  )5באם יחידת הצומח קרובה
פיסית למסדרון או מעבר אקולוגי .כך גם בשטחי בתה אשר להם חשיבות מרכזית ביחס לאוכלוסיות הפרפרים והצבאים (כפי
שבא לידי ביטוי בסקר הפרפרים ובחוות הדעת המקצועיות).
דגש :הערכיות האקולוגית אינה כוללת התייחסות לשטחי החקלאות וערכיותם האקולוגית.

מסדרונות אקולוגיים ושטחי חייץ/מעבר בשטח הסקר
חשיבות השמירה על מסדרונות אקולוגיים הינה לאפשר קיום של אוכלוסיות גדולות יחסית המחליפות מידע גנטי ביניהן.
מסדרון צר יכול לקשר בין שני אזורים נרחבים שבהם מתקיימות שתי תת-אוכלוסיות של מין מסוים .במידה וקישורים אלה
חסרים ,נוצר קיטוע :אוכלוסיה מופרדת לשתי תת-אוכלוסיות (או יותר) שאינן יכולות או שמתקשות לקיים קשר ביניהן .מצב
כזה עלול להביא לניוון גנטי ואף להכחדה של תת-האוכלוסיות ,בפרט אם הן קטנות .קיטוע עשוי להיווצר ע"י כבישים ,במיוחד
כאלה שקשה לבע"ח לחצותם.
למינים שונים הדרישות לגבי אופי המסדרון הן שונות .לעופות אין כמעט בעייה לדלג על כל סוג של מכשול .בע"ח המסוגלים
לעבור מרחקים גדולים יוכלו לחצות שטח נרחב ,גם אם אין בו מקורות מזון ,וכיוצ"ב.
במפת המסדרונות האקולוגיים הארצית ,הכרמל ורמות מנשה הם "עוגנים" ברשת המסדרונות הכוללת  -כלומר שמורות
הטבע הגנים הלאומיים ויערות קק"ל מהווים את המוקדים היציבים לכאורה של רשת המסדרונות ואילו המעברים האורכיים
הצרים בין העוגנים הם הם המסדרונות האקולוגיים.
כלל שטח הכרמל הינו "עוגן" והקישוריות ממנו לעבר ה'יעדים' הבאים היא החשובה .הערכיות של הכרמל בהיבט זה היא
הגבוהה ביותר ,מאחר והוא מהווה מקור לכל הסובב אותו.
כך ,שטח הסקר הנתון הינו חלק מ – "עוגן" אקולוגי רחב ידיים (באופן יחסי) מפאתיה הדרומיים של העיר חיפה בצפון
עד פאתיה הצפוניים של בנימינה בדרום (ראה מפת מסדרונות אקולוגיים בהמשך הפרק) .לתא שטח זה "זרועות ירוקות"
השומרות על קישוריות מסויימת גם לצפון הארץ ,מזרחה ומרכזה.
לשטח הסקר הנתון ,המצוי במרכזו של "עוגן" אקולוגי זה ,יש תרומה משמעותית לקיומו ותפקודו של כלל השטח כ"-עוגן אקולוגי".
שטח הסקר מקיים בתוכו רצף של שטחים פתוחים העוברים בינות לישובים ,בסיס הצבא והמחצבות הפעילות שבשטחו.
עם זאת ,יש לשים לב לרמת הקישוריות של שטח הסקר עם השטחים הגובלים בו ,בעיקר מדרום וממערב .מדרום עובר כביש
מספר  70אשר למעשה מהווה חייץ משמעותי וקוטע בפועל את רצף השטחים הפתוחים .מעל הכביש קיים כיום גשר מעבר
אקולוגי יחיד המיועד לתת פתרון לסוגיה זו .ממערב לשטח הסקר עובר כביש  4הקוטע את רצף השטחים הפתוחים ומהווה
מכשול במעבר בין מרחב הכרמל ומישור חוף הכרמל .לא קיים מעבר אקולוגי מוסדר לאורך כביש  4כך שמעבר בעלי חיים
מתבסס כיום על נחלים החוצים את הכביש במעבירי מים מוסדרים מתחת לכביש וחצייה פיסית של הכביש עצמו .הרחבת
הכביש עלולה להחמיר בעיה זו.

ערכיות אקולוגית – עיקר הממצאים
כאמור ,הערכיות האקולוגית באה להוסיף ולתת ביטוי למאפיינים זואלוגיים בעלי משמעות ,זאת על הבסיס של הערכיות
הבוטנית ,המתייחסת לצומח כמדד להערכת תאי השטח.
בבחינת מפת הערכיות האקולוגית ביחס למפת הערכיות הבוטנית ניתן לראות שקיימים שטחים נרחבים יותר שדורגו ברמה
הערכיות המרבית.
מדובר בעיקר בשטחי הבתה הנרחבים שמצפון לנחל תות ובסמוך למתקן חגית שערכיותם עלתה בשל חשיבותם לאוכלוסיות
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הפרפרים והצבאים .בנוסף ,שטחי בתה אחרים ,בעיקר מצפון לנחל מהר"ל ולאורך גבולו המערבי של הסקר ,הועלו במדרג
הערכיות מרמה בינונית לגבוהה.
לגבי תאי שטח בקרבת מעברים אקולוגיים ,תא השטח הצמוד למעבר האקולוגי של כביש ( 70המעבר האקולוגי המוסדר
היחיד התחום הסקר) הועלה גם הוא בדירוג לרמה המרבית.
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 .8מפות משולבות
רקע למפה ערכיות משולבת  -ערכיות אקולוגית וערכיות נופית
במפה זו שולבו הערכיות האקולוגית והערכיות הנופית על פי הטבלה הבאה:
טבלת צירופים לחישוב ערכיות משולבת  -טבע ונוף

ערכיות נופית

ערכיות
אקולוגית

נמוכה
()1

בינונית
()2

גבוהה
()3

גבוהה מאוד
()4

מרבית
()5

נמוכה
()1

נמוכה
()1

בינונית
()2

בינונית
()2

גבוהה
()3

מרבית
()5

בינונית
()2

בינונית
()2

בינונית
()2

גבוהה
()3

גבוהה
()3

מרבית
()5

גבוהה
()3

בינונית
()2

גבוהה
()3

גבוהה
()3

גבוהה מאוד
()4

מרבית
()5

גבוהה מאוד
()4

גבוהה
()3

גבוהה
()3

גבוהה מאוד
()4

גבוהה מאוד
()4

מרבית
()5

מרבית
()5

מרבית
()5

מרבית
()5

מרבית
()5

מרבית
()5

מרבית
()5

עיקר הממצאים
מפה זו משלבת כאמור את ערכיות הנופית וערכיות אקולוגית (בוטניקה וזואולוגיה) בתחום הסקר.
בבחינה כללית של המפה המשולבת ניתן לזהות מספר אזורים עיקריים בעלי ערכיות משולבת מרבית או גבוהה מאוד:
•נחל מהר"ל וסביבתו.
•בקעות שי"ר ומקורה.
•מדרונות נחל מערות.
•החלק המרכזי והצפוני של המדרונות והערוצים היורדים מערבה אל מישור חוף הכרמל.
•חלקו המרכזי של נחל גפן לאורך שתי גדותיו.
•השטחים הצמודים לנחל תות ושטחי הבתה בין מתקן חגית לבסיס אליקים.
שטחים שדורגו בערכיות בינונית ונמוכה ניתן למצוא בעיקר בסמוך ישובים ובשטחי החקלאות:
•שטחי האימונים הצפוניים של בסיס אליקים.
•חקלאות צפון מזרח עופר.
•שטחי החקלאות העוטפים את בת שלמה.
•שטחי החקלאות והמחצבות בסמוך לפורידיס ושפיה.
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רקע למפת ערכיות משולבת  -אקולוגיה ,נוף ורצף שטחים פתוחים
רצף שטחים פתוחים
הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה מימד משלים להערכת משאבי הטבע והנוף.
פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי והן בעקבות קטיעתו בקווי תשתית כגון
כבישים ,קווי תשתית ועוד.
לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה שפוגעת בשטח הפתוח ובערכים הטבעיים הנמצאים לידם או מסביבם.
לפיכך ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות.
טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים :עוצמת הבינוי (גובה ,צפיפות) ,אורך הגבולות וצורתם ,תבליט
השטח (שיפוע  ,מיקום באגן ניקוז) ,סוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי וכן דרך הטיפול (או אי הטיפול) בהם ועוד.
טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ועוצמת עבודות העפר (סוללות ,קירות
חצובים) ,קיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום וכן כמות התנועה בכביש.
מפה רצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות היישוביות והקוויות על כל תא שטח באזור
הסקר .זאת במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים  -הערכה שאינה באה במלואה לידי ביטוי
במפות ערכיות הטבע והנוף .תפקודים נוספים אלו הם:
תפקוד חברתי  -רקע לפעילות נופש וטיולים  -רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחווית הטיול והנופש בחיק הטבע.
תפקודים מערכתיים  -חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים ,שבהם נשמר המרחב הפתוח.
תפקוד אקולוגי  -לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי גידול מגוונים ,שחלקם דורשים
שטחים רחבי ידיים ,וכן מאפשר תנועת יצורים ברחבי תחום התפוצה שלהם וקשר גנטי בין תת-אוכלוסיות של אותו מין.
שיטת הערכה
לכל נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מיישובים ,כבישים או שטחים בנויים
אחרים (גם כאלו הנמצאים מחוץ לאזור הסקר אך עשויים להשפיע עליו) .ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר הוערך
השטח הפתוח כאיכותי יותר .ראוי להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים בכדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי
 השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה.שטחים מבונים ,מתקני תשתית וכבישים סווגו בקבוצות כלליות של שימושי קרקע (למשל "ישוב עירוני"" ,כביש ארצי דו-
מסלולי" וכו') .לכל סוג שימוש קרקע בוצע אומדן יחסי משוער של מידת השפעתו על השטח הפתוח .מידת השפעה זו מכונה
גם "משקל רצף" .ההשפעה המקסימלית ( )100%מיוחסת לאזורי תעשייה ולישובים עירוניים .מידת השפעתן של הפרות
אחרות הוערכה כקטנה יותר ,בהתאם למופיע בטבלה הבאה:
טבלת משקלי רצף

שימוש קרקע/תשתית

מידת השפעה ()%

עיר

100

דוגמאות מאזור הסקר

מחצבה פעילה

100

שפיה א

אזור תעשייה אזורי

100

מתקן חגית

יישוב פרברי גדול

75

פורידיס

יישוב פרברי בינוני

50

אזור תעשייה מקומי

50

בסיס צבאי גדול

50

בסיס אליקים

יישוב כפרי

25

עופר

בסיס צבאי קטן

25

בית אריזה

25

כביש מקומי

25

גן אירועים

25

רפת

25

חווה כוללת מגורים

15

כביש הגישה לכרם מהר”ל
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שימוש קרקע/תשתית

מידת השפעה ()%

דוגמאות מאזור הסקר

לול

15

מתחם הלולים בסמוך למתקן חגית

מחצבה נטושה

15

חניה סלולה

15

אנטנה

10

חווה ללא מגורים

10

מחסנים ים

10

כביש גישה

10

תחנת שאיבה

5

מאגר

5

בית עלמין כפרי

5

בית העלמין של עופר

רצף שטחים פתוחים – עיקר הממצאים
מפת רצף השטחים הפתוחים מציגה את ההפרות הקוויות והפוליגונליות הקיימות בשטח הסקר תוך ביטוי ,באמצעות מרחק,
של ההשפעה של הפרות אלו על רצף השטח הפתוח.
על מנת שמפה זו תשתלב במפות ערכיות נוספות בעלות סולם ערכים בעל  5דרגות ,בוצעה חלוקה דומה של אומדני המרחקים
כפי שהציגה מפת רצף השטחים הפתוחים.
חלוקת המרחקים במטרים שהתקבלו במפת הרצף ל –  5קטגוריות

הטבלה מציגה שהמרחק המשוקלל הגדול ביותר בשטח הסקר בו מתקיים רצץ של שטחים פתוחים הוא כ –  4260מ'.
בבחינה של מפת הרצף שטח הסקר מאופיין בשטחים מופרים משמעותיים (ישובים ,בסיס אליקים ושטחי האימונים וכן מתקן
חגית) הממוקמים כטבעת בסמוך לגבולות הסקר .כך נוצר מצב בו מרכז תחום הסקר הינו שטח פתוח רציף באופן יחסי ,רצף
שהולך ומתגבר בכיוון צפון מסביב לישוב הכפרי כרם מהר"ל ונמשך צפונה מחוץ לגבול הסקר כחלק ממסדרון אקולוגי כללי
יותר (ראה מפת מסדרונות אקולוגיים).
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רקע למפה משולבת – אקולוגית (משאבי טבע) נוף ורצף שטחים פתוחים
מפה זו מסכמת את הערכות הסקר  -היא משלבת את ממצאי ערכיות הטבע והנוף עם הערכת רציפותו של השטח הפתוח.
כאמור ,שילובן של המפות הנושאיות מתבסס על טבלת חיבור בעלת  5רמות ,בהתאם לדירוג הערכיות במפות הנושאיות
השונות ( 5דרגות).
טבלת צירופים לחישוב ערכיות משולבת  -טבע ,נוף ורצף שטחים פתוחים

ערכיות טבע ונוף

ערך הרצף
(מטר
משוקלל)

קטגוריות מרחק

נמוכה
()1

בינונית
()2

גבוהה
()3

גבוהה מאד
()4

מרבית
()5

 0 – 865מ›
()1

נמוכה
()1

בינונית
()2

גבוהה
()3

גבוהה מאד
()4

מרבית
()5

 866 – 1713מ›
()2

נמוכה
()1

בינונית
()2

גבוהה
()3

גבוהה מאד
()4

מרבית
()5

 1714 – 2651מ›
()3

בינונית
()2

גבוהה
()3

גבוהה מאד
()4

מרבית
()5

מרבית
()5

 2652 – 3409מ›
()4

בינונית
()2

גבוהה
()3

גבוהה מאד
()4

מרבית
()5

מרבית
()5

 3410מ› ומעלה ()5

בינונית
()2

גבוהה
()3

גבוהה מאד
()4

מרבית
()5

מרבית
()5

בטבלת הצירופים ניתן לראות שערכים ברמות הרצף הגבוהות  -רמה  3עד רמה  ,5מעלים את הערכיות המשולבת בדרגה אחת
כשהם מצורפים לערכיות הטבע והנוף .זאת למעט במקרים בהם ערכיות הטבע והנוף הייתה מרבית כבר קודם לכן.

ממצאים (מפה משולבת  -טבע ,נוף ורצף שטחים פתוחים)
ממצאי מפה מסכמת זו דומים לממצאי המפה המשולבת הקודמת – "מפה משולבת טבע ונוף" .כלומר ,מרבית השטחים שמרו
על ערכיהם מן המפה הקודמת .הבדל יחיד משמעותי הוא בכך שמספר תאי שטח בצפון הסקר (מצפון לבקעת מהר"ל) דורגו כעת
כשטחים בעלי ערכיות מרבית או גבוהה מאוד ,זאת ביחס למפה המשולבת הקודמת .הסיבה לכך היא שתאי שטח אלו נמצאים
באזור רצף השטחים הפתוחים המרבי והינן בעל משמעות חיונית לשמירה על רצף זה ,לפיכך עלו בדירוג הערכיות הכוללת.
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כתר ומשרד הביטחון –  .1980עורך מדור הכרמל – יעקב שורר (ערך :מערת טלימון).
להב ,חווה ,פרקש ,מורדי – כרמל  -סקר טבע ונוף.1981-1983 ,
מרקוס ,מנחם ,אלעזרי ,יובל (עורכים ראשיים)  -אנציקלופדיה מפה – הוצאת מפה.2001 ,
עולמי ,יעקב ,סנדר ,ש ,.אורן ,א – .סקר ארכיאולוגי של ישראל – מפת דור ( ,)30הוצאת רשות העתיקות ,תשס"ה.
עולמי ,יעקב – סקר ארכיאולוגי של ישראל – מפת דליה ( ,)31הוצאת האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל ,תשמ"א.
עין-גיל ,אהוד – המרד הערבי הקטן" ,הארץ"  .31/8/2006זמין באינטרנט בקישור:
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/756613.html

רגב ,יואב (עורך) – מדריך ישראל החדש – אנציקלופדיה ,מסלולי טיול – הכרמל וחופו ורמות מנשה ,סלמאן אבו רוכן ,יעקב
שורר (עורכים) ,סב"י (עורך ראשי) 2001
תלמוד ירושלמי ,באתר "מכון ממרא"
תמא /10 /ב - 5 /תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל  -תחנת כח פנים ארצית חגית ,באתר משרד הפנים:
http://www.moin.gov.il
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מקורות מידע באנגלית
Khalidi, Walid – All that remains –
)http://www.palestineremembered.com :(באתר

אתרי אינטרנט
מבצע שוטר
http://www.alexandroni.org/site.php?battle=cop

 ג'ראלד, פינקלשטיין, אמיר, – גורלזני2005 ,חפירות באתר עין תות
http://www.antiquities.org.il/Dig_Item_heb.asp?id=270

 – כארם סעיד2004 חפירה בכרם מהר"ל
http://www.antiquities.org.il/Dig_Item_heb.asp?id=121

 – אבירם אושרי2004 חפירה נוספת בכרם מהר"ל
http://www.antiquities.org.il/Dig_Item_heb.asp?id=186

 – מרואן מסארווה וכארם סעיד2005 חפירה בכרם מהר"ל
http://www.antiquities.org.il/Dig_Item_heb.asp?id=437

– אורן אלירן2006 חפירה בכרם מהר"ל
http://www.antiquities.org.il/Dig_Item_heb.asp?id=565

 – מרואן מסארווה2008 תחילת/2007 חפירה בכרם מהר"ל סוף
http://www.antiquities.org.il/Dig_Item_heb.asp?id=943

30/9/2009 , תושבים – נתונים ארעיים2,000 אוכלוסייה ביישובים שמנו מעל
http://www.cbs.gov.il/population/new_2010/table3.pdf

2008 –  אוכלוסייתם וסמליהם,קובץ היישובים
http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuv2008/bycode.xls

רשימת מפות
:1:20,000 מפות מנדטוריות קנ"מ
.)1932  (שנת14-22 מפת איג'זים גליון
)'50 - כנראה שנות ה,מפת דור (ללא תאריך
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 .10נספחים
נספח מספר  :1סיכום הממצאים ונושאים לדיון
 .1רצף השטחים הפתוחים:
•ישנה חשיבות מיוחדת לשמירה על רצף השטחים הפתוחים הקיים בתחום הסקר .לאור זאת רצוי להגביל התרחבות של
שטחים מופרים קיימים (ישובים ,חקלאות ,צבא ,תשתיות) ולמנוע ככל האפשר יצירת הפרות חדשות.
•התייחסות לתחום הסקר במבט אקולוגי כולל ביחס לקישוריות שלו עם תאי שטח שכנים:
•שמירת והרחבת הקישוריות של תחום הסקר לכיוון דרום ,מעבר לכביש .70
•יצירת אפשרויות קישור לכיוון מערב ,אל עבר מישור חוף הכרמל.
 .2שטחי הצומח הטבעי:
דגש על שימורם של מופעים טבעיים בעלי חשיבות יתרה:
•בתי הגידול הלחים המועטים שבקרבת הנחלים תות וגפן.
•יערות הפארק המרשימים בדומיננטיות של אלוני התבור.
•שטחי הבתה הנרחבים בעיקר בדרום ודרום מזרח תחום הסקר ,להם חשיבות מיוחדת לאוכלוסיות בע"ח (במיוחד צבאים
ופרפרים).
 .3תחזוקת שטחי היער הנטועים:
•פעולות למניעה והתמודדות עם סכנות שריפה.
•בחינת פעולות דילול מקומי של יערות באמצעים בלתי פוגעניים.
•בחינת אמצעים לעידוד השתלבותו של הצומח הטבעי במערך היערות הנטועים.
 .4תיירות וערך חינוכי:
•בשטח הסקר מתקיים סיפור גיאולוגי ייחודי הבא לידי ביטוי בממצאים שבשטח עצמו  -מרבצי הטוף ,הבקעות והנחלים
החוצים את תחום הסקר .ניתן לחזק פן זה בפעולות קליטת קהל וחינוך באזור זה ,כולל שילוט והצגת התופעות בשטח.
•תחום הסקר עשיר בשרידי תרבות האדם מתקופות שונות לאורכן של אלפי שנים .ניתן להציג סיפור זה ,תוך הרחבת
הפעילות וקישור לאתר בנחל מערות ,שהוכרז כאתר מורשת עולמית.
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נספח מספר  :2סקר תפוצת ועושר מיני פרפרים
במסגרת הסקר התבצע סקר בנוגע לתפוצה ולמגוון של מיני הפרפרים בשטח.
הסקר בוצע על ידי דובי בנימיני ואופיר תומר במהלך חורף עד קיץ .2010
ממצאי הסקר והמלצותיו מובאים להלן כפי שנכתבו על ידי מבצעי הסקר.
סקר פרפרי דרום הכרמל
 .1רקע
אזור דרום-מערב הכרמל לא נחקר פרפרית עד עתה באופן יסודי ולכן נותן סקר זה אינפורמציה ראשונית חשובה להבנת קיום
הפרפרים באזור זה ובעיקר ללחצי הקיום שלהם .טיפול מהיר בתוצאות ומסקנות הסקר יאפשר לשפר את תנאי המחייה של
הפרפרים ובעיקר מינים הנמצאים בעקה קיומית.
סקר 2010
הסקר בוצע ע"י שני מנטרים – דובי בנימני ואופיר תומר ב 5-יציאות לשטח בתאריכים 18/6/10 ,11/5/10 ,4/4/10 ,19/2/10
ו .22/9/10-למרות שהיציאה הראשונה הייתה ב 19/2/10-ובדרך-כלל תאריך זה נמצא לפני תחילת אביב הפרפרים ,הרי השנה
מזג-האוויר המוזר גרם לסיום מוקדם של מעוף פרפרי החורף ולהקדמה של  3-4שבועות בהופעת מיני האביב .כתוצאה מכך
לא צפינו בכחליל הקדד .ההפסקה בין הסיור הראשון לשני שנמשכה חודש וחצי גרמה ל"פספוס" מין נוסף שתקופת מעופו
הקצרה התרחשה בדיוק במרווח זמן זה (צבעוני קשוט).
 .2הביוטופים שנדגמו
בהזמנת הסקר הוגדרו  13ביוטופים ,רובם יערות נטועים ,כרמים נטושים ,מטעי זיתים במצבים שונים ,ורובם ביערות מערב
רכס הכרמל .מצאנו לנכון להוסיף  8ביוטופים בדרום הרכס בין באר-חרמש למחצבת שפיה וביוטופ נמוך נוסף בצומת עופר.
כדאי לציין שהביוטופים שבחרנו התגלו כ"שופעי" פרפרים; כך למשל בבאר-חרמש נצפו  27מיני פרפרים בהם  221פרטים.
גם באתר חגית שנבחר על-ידינו נצפו  25מינים ו 243-פרטים.
נדגמו  21אתרים:
•באר-חרמש
•אתר חגית
•בת-שלמה
•שפייה
•דרומית לעופר
•יער עופר
•בקעת מהר"ל (קצה צפון מזרחי)
•יער חוף כרמל
•מרכז מירב
•נחל מערות
•גבעת טלימון (כרם זיתים)
•גבעת טלימון (גריגה)
•דרך עפר לעופר (לאורך קו המתח)
•מזרחית לעופר (חורש דליל-יער פארק)
•מזרחית לעופר (גריגה ובתה)
•כרם זיתים אקסטנסיבי
•חניון זיתים (כרם נטוש עם התחדשות גריגה)
•חניון זיתים (חורש)
•כניסה למהר"ל  -כרם עם התחדשות חורש
•מהר"ל  -בוסתן נטוש עם זיתים
•צומת עופר
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 ממצאים.3
: מיני פרפרים הידועים מן האזור59  מתוך47  במהלך הסקר נצפו: עושר מינים- 1 טבלה

שם מדעי

שם עברי

Papilio machaon syriacus

סנונית נאה-זנב

Archon apollinus bellargus

צבעוני שקוף

Pieris brassicae catoleuca

לבנין הכרוב

Artogeia rapae leucosoma

לבנין הצנון

Euchloe belemia belemia

פסים-לבנין ירוק

Euchloe ausonia melisande

לבנין מזרחי

Anthocharis cardamines phoenissa

כנף המצלתיים-כתום

Pontia daplidice daplidice

לבנין הרכפה

Anaphais aurota

לבנין משויש

Gonepteryx cleopatra taurica

לימונית האשחר

Colias croceus

לבנין התלתן

Colotis fausta fausta

לבנין הצלף

Catopsilia florella

לבנין הכסיה

Vanessa cardui

נימפית החורשף

Melitaea telona telona

נימפית ירושלים

Melitaea trivia syriaca

נימפית הבוצין

Vanessa atalanta

נימפית הסרפד

Limenitis reducta schiffermüelleri

נימפית היערה

Lasiommata maera orientalis

סטירית היבלית

Melanargia titea titania

סטירית משוישת

Maniola telmessia telmessia

סטירית פקוחה

Ypthima asterope

סטירית טבעת

Hipparchia fatua sichaea

סטירית עמומה

Lycaena thersamon omphale

כחליל החומעה

Lycaena phlaeas timeus

כחליל הארכובית

Pseudophilotes vicrama astabene

כחליל האזוב

Polyommatus icarus zelleri

כחליל השברק

Chilades trochylus trochylus

כחליל מקושט

Lampides boeticus

כחליל האפון

Satyrium spini melantho

כחליל האשחר

Satyrium ilicis bischoffi

כחליל האלון

Chilades galba

כחליל הקטנית

Azanus jesous

כחליל הינבוט

Zizeeria karsandra

כחליל הקוטב

Deudorix livia

כחליל הרימון

Leptotes pirithous

כחליל האספסת

Aricia agestis agestis

כחליל הגרניום

Carcharodus alceae alceae

הספרית החלמית

Carcharodus stauderi ambigua

הספרית הבלוטה

Spialia orbifer hilaris

הספרית הפטל

Thymelicus acteon phoenix

הספרית השעורה

Thymelicus sylvestris syriaca

הספרית הנשרן

Thymelicus hyrax hyrax

הספרית נחושית

Gegenes pumilio

הספרית שחורה

Pelopidas thrax thrax

הספרית הדוחן
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טבלה  - 2עושר מינים לאורך הסקר

טבלה  - 3שפע פרטים לאורך הסקר

טבלה  - 4מספר המינים שנצפו בכל אתר
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טבלה  - 5מספר הפרטים שנספרו בכל אתר

מינים שלא נצפו:
•צבעני קשוט – זהו מין עונתי מקומי הנפוץ למדי באזור הסקר .נראה שמיעוט הדיגומים בשילוב עם שנה שחונה שהביאה
להקדמה בבקיעתם העונתית של הפרפרים ,גרמו ל"פספוס" עונת המעוף הקצרה יחסית של מין זה.
•דנאית תפוח–סדום – נראה שמין זה אינו מעופף ברכס הכרמל אלא עובר בנדידתו השנתית צפונה רק למרגלות הרכס
לאורך החוף מחוץ לתחום הסקר (בתקופת הסקר פרטים נצפו במעגן מיכאל ועין איילה).
•נימפית הקטלב – מין זה מעופף בכרמל רק באזורים הגבוהים בהם צומח הפונדקאי שלו – קטלב מצוי ,אשר נעדר מכול
הביוטופים שנבחרו לדיגום (אינו מעופף כלל בדרום הכרמל בשל חוסר פונדקאים/גובה נמוך מידי???)
•נימפית משוננת – זהו מין נדיר מאוד באזור הכרמל אשר נצפה שם רק פעמים ספורות וגם זאת באזורים עירוניים שם
גדלה כתלית יהודה ,הפונדקאי של הפרפר ,בעיקר על קירות מיבנים ישנים ,חריצי מדרכות וכד'.
•סטירית סיני – לא ברור לנו מדוע לא נצפתה ,נראה שמין זה "דועך" במקביל לעלייה של אוכלוסיית הסטירית העמומה.
האם זאת תחרות של מין חזק יותר? ברור לנו ששני מיני סטיריות אלו ניזונים על אותם הפונדקאים (ממשפחת הדגניים)
ולכן זוהי תחרות ישירה על משאבים .נדרשת עבודה מדעית יסודית להסבר התופעה .במקומות אחרים הרריים ביהודה
ושומרון ,חיים שני המינים זה לצד זה בלי שראינו תופעה דומה .האם סטירית עמומה מסתגלת טוב יותר ליערות מאשר
סטירית סיני?
•סטירית המערות – מין אשר מסיבה לא ברורה אוכלוסייתו נמצאה בדעיכה מתמדת בעשורים האחרונים.
•סטירית הציבורת – מין הררי ,נראה שהביוטופים שנדגמו אינם מספיק גבוהים עבורו.
•סטירית אנטולית – כנ"ל? בנוסף למיעוט הדיגומים (יתכן ש"פספסנו" את תקופת מעופו).
•כחליל הקדד – מין נדיר ומקומי הצמוד לפונדקאי הבלעדי שלו – קדד גדול-פירות .מיעוט הדיגומים בשילוב עם שנה
שחונה שהביאה להקדמה בבקיעתם העונתית של הפרפרים ,גרמו ל"פספוס" עונת המעוף הקצרה יחסית של מין זה.
•הספרית המכבים  -מין הררי אוהב קור ,נראה שהביוטופים שנדגמו אינם מספיק גבוהים עבורו.
•הספרית השלהבית – מין המעופף בסתיו ,נראה שלא נצפה עקב מיעוט הדיגומים.
•הספרית החולה  -מין נדיר מאוד בישראל .שנכחד בשנות השישים ונצפה מחדש לאחרונה ( )2009באזור בת-גלים.
 .4ניתוח הממצאים
התוצאות מצביעות בבירור שהפרפרים מעדיפים שטחים עשבוניים פתוחים ,בהם נצפו עושר המינים ושפע הפרטים הגדול
ביותר .תוצאה מעניינת נמצאה באזורי החורש והיער הנטוע ,שם נמצא עושר מינים נמוך רק במעט מאשר בשטחים העשבוניים,
אך שפע הפרטים נמוך בחצי; חלק מהמינים שנצפו בחורשים אופייניים לביוטופ זה כדוגמת לימונית האשחר וסטירית עמומה.
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גם הכחליל המנומר מגלה צמידות גבוהה לטיפוס ביוטופ זה (חורש) – נראה ששם נמצאים מרבית מיני הנמלים איתם הוא
מקיים יחסי סימביוזה מירמקופיליים החיוניים להתפתחותו שכן זחליו של מין זה חיים בקני הנמלים .נראה שתוצאה זו
קשורה בהרכב היערות בכרמל ,המורכבים ממגון רחב של מיני עצים .נראה שגם מיעוט שטחים ם ובמיוחד מיעוט הריסוסים
בקוטלי חרקים באזור שומרים על פאונת הפרפרים .אזורי השיחייה היו דלים בעושר המינים ושפע הפרטים .אחת הסיבות היא
דומיננטיות של קידה שעירה – צמח בעל חשיבות פרפרית מועטה ,או שבאזורים אלו לחץ רעייה חמור.
טבלה  - '7שפע הפרטים בטיפוסי הביוטופים השונים

		
טבלה  - 6עושר מינים בטיפוסי הביוטופים השונים

 .5הערות והמלצות לכל אחד מהביוטופים שנדגמו
באר חרמש
חורש אורנים ,חרובים ,אלון ואלה ליד מדרון שרוף .לאחר השריפה ירדו גשמים חזקים בחורף  09/10שהביאו לסחיפת קרקע
חזקה מאוד והמדרון הפך סלעי עם אבנים רבות .התאוששות הצמחייה הרב-שנתית הייתה מהירה וכללה צימוח חזק של
אשחר א"י ,אלון מצוי ,בר-זית בינוני ,קידה שעירה ,אספרג החורש ,מיני נשרן ,פיגם מצוי ,שומר פשוט ,צלף קוצני ,זוטה לבנה
ועוד .מעניין לציין שהצמחייה החד-שנתית "משתוללת" וזאת למרות סחף הקרקע החזק במקום .נראה שהחנקות שנותרו
מהשריפה פעלו לעידוד הצמחייה .שריפה מוחלטת של האורנים הייתה בהיקף של  50%ופעולות הריסוס שצבעו את הסלעים
באדום (ראה צילומים) היו אפקטיביות ולא נתנו לשריפה להתפשט.
המלצות:
•נטיעת יער פארק של צמחים א"י על המדרון שנשרף .צמחים מומלצים :אשחר רחב-עלים ,שלהבית דביקה ,סירה
קוצנית ,מרווה משולשת ,אזוב מצוי ,אלון מצוי.
•דילול של האורנים בחלקו הנמוך של השטח לכיוון המטווח ובאר-חרמש לקבלת תצורת יער-פארק פתוח.
אתר חגית
שטח מרעה .נראה שישנו איזון בין מרעה לפרפרים ,למרות שהאזור משמש כשטח מרעה שנים רבות ,מה שמתבטא בדלות
הצמחייה ובדומיננטיות של צמחים שאינם נאכלים ע"י הפרות – שומר פשוט ,קרטם דק ,עכנאי מגובב ,שיח-אברהם מצוי ועוד.
חשיבות שטח זה היא בהמצאות אוכלוסיה של כחליל הקדד ,1מין נדיר ומוגן המתרבה על קדד גדול-פירות ,הצומח באתר.
המלצות:
•בקרה מוגדלת על מועדי הרעייה ובפרוש לא להעלות בקר בתקופת פעילות כחליל הקדד בחודשי פברואר-מרץ (הבוגרים
והזחלים) .חיזוק אוכלוסיית הפרפר ע"י שתילת צמחי קדד גדול-פירות נוספים.
•בחלקו התחתון של השטח בערוץ הנחל – חיזוק צמחיית נחלים –(במיוחד חנק מחודד) וסגירת חלק מהערוץ לכיוון
הכביש למניעת רעייה.
•במידה וניתן לסגור תמידית חלק משטחי הרעייה לטובת צמחיית בר נמליץ על:
מצליבים – לפתית מצויה ,איסטיס מצוי ,צנון מצוי ,מצלתיים מצוייות ,שלח ספרדי ועוד.
דגניים  -בעיקר רב-שנתיים כגון נשרן הדוחן ,זיקניים כפול-שיבולים ,שעורת הבולבוסין וזקנן שעיר.
פרפרניים – מיני תלתן ,אספסת ,קדד ,לוטוס ,שברק האופיניים לאזור זה.
לוענתיים  -חיזוק ותוספת מיני בוצין ,לוענית וקיקסייה.
מורכבים – מיני דרדר וחורשף.
שפתניים – מיני שלהבית ובעיקר שלהבית דביקה ,אזוב מצוי ומיני בלוטה.
ספלוליים – מיני ספלול כגון ספלול הסדה ,ספלול מחוספס וספלול קטן.
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חלמתיים – חוטמית זיפנית ,מיני מעוג וחלמית.
פיגמיים  -פרפר זנב-הסנונית מוצא באזור זה צמחי שומר פשוט רבים ,אולם תוספת צמחי פיגם מצוי תחזק את
האוכלוסייה ותספק לה מזון גם בחדשי האביב כשהשומר רק מתחיל לצמח את העלים.
גבעת טלימון – גריגה
חורש ים-תיכוני עם מעט אורנים .דומיננטיות של קידה שעירה ,חרוב מצוי ,אשחר א"י ,אלה וסירה קוצנית .בעיה קשה של
רעיית יתר פרועה והעדר כמעט מוחלט של עשבוניים/חד-שנתיים.
המלצות:
•פתיחת שבילי אש (של  50מ').
•הפסקת הרעייה לפחות בין חודשים פברואר עד מאי ולאחר מכן רעייה בפיקוח.
•דילול חזק של הקידה השעירה המכסה חלק מהמדרונות בצורה צפופה.
•חוסר פונדקאים ומקורות צוף לפרפרים הביאו לכך שבאזור זה עושר המינים ושפע הפרטים הוא דל ביותר ורוב הפרטים
נצפו למעשה לאורך דרכי הגישה .פעולת התיקון הברורה היא נטיעה וזריעה של צמחי פרפרים ,להלן רשימה חלקית של
צמחים אלו :אשחר רחב-עלים ,אלון מצוי וכן צמחים מהמשפחות הבאות:
מצליבים – לפתית מצויה ,איסטיס מצוי ,צנון מצוי ,מצלתיים מצוייות ,שלח ספרדי ועוד.
דגניים  -בעיקר רב-שנתיים כגון נשרן הדוחן ,זיקניים כפול-שיבולים ,שעורת הבולבוסין וזקנן שעיר.
פרפרניים – מיני תלתן ,אספסת ,קדד ,לוטוס ,שברק האופיניים לאזור זה.
לוענתיים  -חיזוק ותוספת מיני בוצין ,לוענית וקיקסייה.
מורכבים – מיני דרדר וחורשף.
שפתניים – מיני שלהבית ובעיקר שלהבית דביקה ,אזוב מצוי ומיני בלוטה.
ספלוליים – מיני ספלול כגון ספלול הסדה ,ספלול מחוספס וספלול קטן.
חלמתיים – חוטמית זיפנית ,מיני מעוג וחלמית.
פיגמיים – פיגם מצוי.
צלפיים – צלף קוצני.
סוככיים – שומר פשוט ,חרחבינה מכחילה וגזר קיפח.
ארכוביתיים  -ארכובית שבטבטית/צפופה.
גבעת טלימון – כרם זיתים
כרם מעובד.
המלצות:
•פיקוח על הרעייה בכרם (במידה והוא אינו שטח פרטי).
•נטיעת פונדקאים בהתאם להמלצות שנתנו לעיל.
צומת עופר
שטח קטן בן מספר מטרים רבועים של שטח גנני בכניסה למפעל .שתילה של צמחי תרבות אטרקטיביים לפרפרים כגון כאסיה
זקופת-אשכולות ,ריחן הבזיליקום ,לנטנה עדינה ,פנטס אזמלני ,מרווה "אינדיגו ספיירס" וכן צמחי בר כגון ינבוט ודגניים שונים
הופכים את האתר ל"נווה מדבר" עבור פרפרי האזור.
המלצות:
•ניתן לאמץ את הפיתרון המוצלח של שטח פרטי זה לאזורים נמוכים לכל אזור הסקר ,ובייחוד צמתים ,שטחי תחנות דלק,
שטחי מוסדות לימוד ומועצות מקומיות.
חניון זיתים – כרם עם התחדשות גריגה
מטע זיתים נטוש(?) עם דומיננטיות של דגניים .בצל הזיתים דומיננטיות של סרפד הכדורים .באזור זה נצפו מעט פרפרים.
היעדרותם מוסברת בחוסר פונדקאים ומקורות צוף מתאימים.
המלצות:
•נטיעת צמחים מתאימים כפי שהוזכרו בסעיפים קודמים.
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חניון זיתים – חורש
חורש עם עצי זית הכולל אלת מסטיק ,אלה א"י ,אשחר א"י ,צבר ,שרביטן ,קיסוסית קוצנית ,אלון מצוי ,אספרג החורש ,שיטת משוכות,
צלף קוצני ,בחלק העליון ליד מגדל המים נטועים אורנים .באתר רעיית סוסים קלה .לא ברור מדוע נוכחות פרפרים כה מצומצמת.
המלצות:
יש לבצע עבודה נוספת באזור זה להבנת הסתירה בין אזור פתוח יחסית ועם נוכחות דלה של פרפרים.
דילול של אורנים לטובת הרחבת השטחים הפתוחים וזריעת פונדקאים חד-שנתיים ,בעיקר מיני מצליבים ופרפרניים ,יתנו
כנראה מענה לבעיה.
כרם אקסטנסיבי
התחדשות חורש בכרם נטוש(?) ,באתר רעיית פרות מתונה .האזור מפתיע לטובה בעושר מיני הפרפרים שבו ( 22מינים).
המלצות:
•המשך שמירה על ממשק רעייה מתון.
•חיזוק צמחיית מצליבים חד-שנתיים.
מזרחית לעופר  -חורש דליל-יער פארק
באזור רעיית פרות חזקה שפוגעת בעיקר בצמחייה החד-שנתית .הצמחים האופיניים :אלת מסטיק ,אלון מצוי ,חרוב מצוי,
קורנית מקורקפת ,אשחר א"י ,סירה קוצנית ,עוזרר קוצני ,קרטם דק ,אשבל ,קידה שעירה.
המלצות:
•שינויים בממשק הרעייה ובמידת האפשר סגירת חלק מהשטחים לטובת התחדשות צמחיית הבר והפרפרים.
•השלמת פונדקאים וצמחי צוף שנעלמו כמעט כליל מהשטח ,בעיקר דגניים רב-שנתיים ,מיני מצליבים ,פרפרניים,
חלמתיים וצמחים אחרים כמוזכר בסעיפים קודמים.
מזרחית לעופר  -גריגה
שטח הסובל מרעיית פרות.
המלצות:
•שינויים בממשק הרעייה ובמידת האפשר סגירת חלק מהשטחים לטובת התחדשות צמחיית הבר והפרפרים.
•השלמת פונדקאים וצמחי צוף שנעלמו כמעט כליל מהשטח ,בעיקר דגניים רב-שנתיים ,מיני מצליבים ,פרפרניים,
חלמתיים וצמחים אחרים כמוזכר בסעיפים קודמים.
כניסה לכרם מהר"ל  -כרם עם התחדשות חורש
באזור חורש שהתחדש רובו בצמחייה מקורית למרות מיעוט שטחים פתוחים עושר הפרפרים רב ( 24מינים) .באתר רעיית
פרות מתונה .הצמחייה הדומיננטית כוללת :זית ,אלון מצוי ,חרוב מצוי ,אלה ,עוזרר קוצני ,אשחר א"י ,אורן ,קידה שעירה,
צלף קוצני ,בלוטת בסלעים ,שלהבית דביקה ,אזוב מצוי ,יערה איטלקית ,פטל קדוש ,נשרן ,בוצין מפורץ ,לבנה רפואי ,מרווה
משולשת ,פיקוס התאנה ,שקד מצוי.
בחצר הנרחבת של בית הבד והמסעדה של מקורה הגובלים בנחל המהר"ל קיים עיבוד קרקע אורגני עם צמחי בר שמאפשר
למינים אחדים של פרפרים לעופף דרך קבע במקום.
המלצות:
•המשך שמירה על ממשק רעייה מתון.
•במאמץ קטן ניתן להפוך את חצר בית הבד של נקורה לגינן פרפרים לדוגמה .מומלץ להפיץ את תוצאות הדו"ח לאנשי
נקורה ולעודדם להקים גינת פרפרים שתתמוך בפרפרי האזור.
כרם מהר"ל  -בוסתן נטוש עם זיתים (שביל שחור)
אזור מופרע באופן קיצוני שנגרם ע"י הקמת מכלאות לבקר שגרם להרס רב לצמחייה המקומית .נראה לדעתנו שהמכלאות
משתרעות של שטח רב מזה הדרוש לרפת רגילה .הצמחייה הדלה כוללת :זית ,חרוב מצוי ,אשחר א"י ,אלה ,צלף קוצני ,חלמית
מצויה ומעט דגניים רב-שנתיים.
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המלצות:
•יש לבצע ביקור מידי של פקחי רט"ג לבחינת האם פעילות שם תקינה.
•יש למזער נזקים ע"י הגבלת שטחי ומועדי הרעייה.
•במידה וניתן להגביל רעייה בחלק מאזור זה ,נמליץ על זריעה ושתילת צמחי הבר שנעלמו עם רעיית היתר.
יער חוף כרמל
ביוטופ פרפרי בינוני אך וחיובי מבחינת מספר המינים המעופפים ( 15מינים) .יער האורנים בחלקו צפוף והפרפרים נצפו בעיקר
בשטחים הפתוחים יותר בקרחות היער ולאורך השבילים .הצמחייה האופיינית :אורן ,דגנים רב-שנתיים ,צלף קוצני ,קידה שעירה.
המלצות:
•דילול מועט של קידה שעירה.
•פריצת שבילי אש.
•דילול מועט של אורנים.
•השלמת פונדקאים ומקורות צוף ,בעיקר ממשפחות הפרפרניים ,מצליבים ,לועניתיים ,ארכוביתיים ,מורכבים ,אשחריים וחלמיתיים.
מרכז מירב
יער אורנים וברושים מעורב בחורש ים-תיכוני עם מרכיב גבוה של אשחר רחב-עלים ודגנים רב-שנתיים .נראה שאין רעייה באתר.
מספר המינים די מרשים לביוטופ זה –  18מינים.
המלצות:
•לדלל קידה שעירה.
•לדלל אורנים באזורים צפופים.
•השלמה סלקטיבית של פונדקאים וצמחי צוף.
נחל מערות
שמורת נחל המערות מפתיעה לרעה :לא ברור מדוע מתאפשרת צמיחה של יער איקליפטוסים באזור שאמור להיות יער טבעי.
מספר המינים שנצפו –  ,16הוא נמוך מהמצופה לאזור "בלתי מופרע" זה ואין מנוס מהסקת המסקנות שאולי השפעת האדם
הכוללת ריבוי מבקרים ,שטחי פיקניק ,נסיעת טרקטורונים ורכבים אחרים בלב השמורה ורעיית פרות ,גורמת לפגיעה ודיכוי
חזק של אוכלוסיית הפרפרים.
המלצות:
•כריתה מאסיבית של איקליפטוסים.
•הגבלת כניסת רכבים לשטח השמורה.
•תוספת פונדקאים וצמחי צוף במדרונות לאורך משני צידי נחל המערות.
•ביטול הרעייה בשמורה .אלה אם היא נדרשת לדילול צמיחת יתר באזורים מוגדרים.
•הקטנת השטחים המיועדים לפיקניקים ולכפות איסור הבערת מנגלים.
•הגבלת תנועת המבקרים לשבילים בלבד כמצופה ונדרש משמורת טבע כזו.
 .6סיכום
באזור נרחב זה המשתרע על קרוב ל 60-קמ"ר מצאנו ביוטופים שונים; החל מאזורי רעיית יתר קשה דרך מטעי זיתים מעובדים
בחלקם או נטושים ,בתה וחורש ים-תיכוני ובעיקר יערות אורן נטועים של חוף הכרמל ,שלמזלנו לא סבלו עד כה משריפות .מובן
שאי-אפשר להתייחס לכל מגוון הביוטופים באותה צורה ולכן הרחבנו את התייחסותנו בדו"ח ולכל אזור ניתנו המלצות ספציפיות.
ההמלצות כוללות סעיפים לא מקובלים כמו כריתה ודילול סבכי קידה שעירה ויערות אורן ,אולם אנו בטוחים שיש לבצע דילול
זה שייתן :שטחים פתוחים שבהם תתחדש צמחיה חד-שנתית ,פתיחת שבילים רחבים למניעת שריפות (ראה קטסטרופות
ברמת-הגולן ואזור בית אורן) שאוי לנו אם יגיעו ליערות דרום-מערב הכרמל.
המלצותינו לנטיעת עצים ושיחים וזריעת צמחייה חד-שנתית מופיעה בגוף בדו"ח .ניסינו לפרט לכל אזור את הצמחייה החסרה
או זו שסבלה והתמעטה במהלך עשרות השנים האחרונות .צמחיית בר זו קשה לעיתים להשגה במשתלות ויש להתניע את
פעילות איסוף הזרעים והכנת שתילים של צמחי בר "לא מקובלים" אך הכרחיים לדעתנו כדי להשיב את הביוטופים לקדמותם.
סה"כ מיני הפרפרים שנצפו ( 47מינים) מפתיע לטובה כי הסה"כ הידוע לאזור זה מתצפיות העבר הוא  59מינים .כלומר צפינו
בכ 80%-מפרפרי האזור וזאת בדגימה של  5ימי סיור בלבד .יחד עם זאת ב 13-מינים ( )28%נצפו לאורך הסקר פחות מ5-
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פרטים ,מה שמצביע על לחץ קיומי לחלק מאוכלוסיית הפרפרים.
מיעוט הדיגומים בסקר זה ומגוון הביוטופים מאפשר לנו לתת המלצות כלליות כפי שמוצגות בדו"ח .נשמח ללוות את פעולות
השיקום בכל אתר כפי שיוחלט על-ידכם ולתרום לכם מניסיוננו תוך הבטחה שפעולות אלו אכן מתבצעות בצורה המיטבית.
דובי בנימני
 4די מיקרו-רובוטיקס בע"מ
טלפקס – 08-9297700
ד"א – dubi_ben@netvision.net.il, ofir@mr4d.com
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נספח מספר 3
סקר קרקע-צומח-אקולוגיה ביער עין תות
ניר הר ,אגף הייעור ,קק"ל ,אוגוסט 2011
הסקר נעשה בשני שלבים :שלב א' :הגדרת טיפוסי צומח ומשמעותם בסקר ראשון – קייצי ביולי 2011
שלב ב' – סקר אביבי עם היבט הרכב המינים ומשמעותו להבנת בתי הגידול  -במאי 2011
תקציר כולל
סקר של הגדרת יחידות קרקע-צומח ,תיאורן ומשמעותם האקולוגית נערך בתחום יער נחל תות (צפונית לנחל תות בין בת
שלמה ואליקים) ביולי  .2011מטרת הסקר הייתה הכרת השטח ויצירת רקע לתכנון נטיעה ,ובעיקר הגדרה של בתי גידול לנטיעה
והתווית עקרונות ומקומות לשימור .במאי  2012נערך סקר נוסף לבחינת השטח באביב ולהשלמה של הרכב העשבוניים.
הוגדרו טיפוסי צומח של יערות פארק; שיחיות בארבע רמות צפיפות במספר הרכבים הנשלטים על ידי אלת המסטיק ,אשחר
א"י ,קידה שעירה וצלף קוצני; בתות בשלוש רמות צפיפות עם טיפוסים הנשלטים על ידי סירה קוצנית ,אזוב מצוי וגעדה
מצויה; ארבעה טיפוסים של עשבוניים רב שנתיים וטיפוס אחד של עשבוניים חד שנתיים .במהלך הסקר ניצפו ביחידות השטח
השונות יונקים ,עופות ,פרפרים וחרקים.
בבחינה השוואתית של טיפוסי הצומח למפה הגאולוגית ולאפיוני הסלע ,נמצאה התאמה רבה .בתצורת עדולם חלה ירידה
הדרגתית בנקבוביות הסלע ביציאה ההדרגתית מסינקלינת רמת מנשה  -מהר חורשן שמדרום לשטח עד לגבול התצורה
במחצית השטח ,ובהתאם לכך יורדת אגירות המים בסלע .בהתאמה לכך ,בדרום השטח נמצאת שיחיה של אלת המסטיק
(כהמשך לחורש וליער הטבעי שמדרום לה) ,וכלפי צפון היא מתחלפת בשיחיה של אשחר א"י ,בהמשך בשיחיית קידה ,ועד
השיחיה הפזורה של הצלף הקוצני בתנאים היובשניים של הקירטון הקשה .טיפוסי הבתה של בני השיח גדלים בעיקר על
הקירטון של תצורת עין זיתים והקירטון החווארי של ע'רב-טקיה .טיפוסי העשבוניים מתרכזים בקרקע עמוקה יותר.
מיני הצמחים נבחנו על פי אפיונים של מקור פיטוגאוגרפי ,צורת החיים והמשפחה הבוטנית ,ובהתאמה לאפיונים סביבתיים
ולטיפוסי הצומח שבה נמצאו .נערכה אורדינציה ובאמצעותה התקבלו התאמות של רכיבי צומח לגורמים הסביבתיים .נראה
על פי זאת שיערות ועצים (המעטים) מותאמים לקירטון של תצורת עדולם ,ושם אף צפיפות הצומח המעוצה רבה יותר .בתה
ובני שיח מרוכזים בעיקר על גבי הקירטון של תצורת עין זיתים שבצפון השטח .עשבוניים מתרכזים בקרקע העמוקה יותר
שבצפון מזרח השטח של תצורות טקיה ובע'ינה .המרכיב היובשני יחסית של מוצא ים תיכוני-סהרו ערבי נמצא הן בסביבת
הקרקע העמוקה והן בחלק מתצורת עדולם .המרכיב היובשני האירנו טורני מושפע במידה מתונה מסביבת הקירטון של
תצורת עדולם ,הנשלטת כאמור על ידי תצורות צומח גבוהות יחסית ,אבל במופע יובשני .משפחות השפתניים והפרפרניים
מראות התאמה לסלעי קירטון בקרקע רדודה ,סוככיים מותאמים לקרקע עמוקה יחסית ,מורכבים כמעט נמנעים מבית הגידול
הקירטוני ,ואילו השושניים נמצאים הן בקרקע העמוקה והן בסלע הקירטוני.
נמצאו בסקר מספר מינים מוגנים אולם לא נמצא אף מין המוגדר כנדיר .נמצאו מספר ריכוזים של מינים המופיעים בצורה
אופיינית-ייחודית בשטח זה.
המלצות להמשך הפעילות בשטח ולתכנון שלב הנטיעה הבא:
•תכנון הנטיעה יתבצע ,כמקובל ,על בסיס סקר זה תוך התאמת מינים לבית הגידול.
•יש לשמר קטעים של כל אחד מטיפוסי הצומח על כל המגוון שבהם.
•המשך נטיעה של "יער פארק" במרבית השטח תוכל להשיג יעד זה ,בהעתקות או בהגנה פרטנית כמקובל בנטיעות
לאחרונה וכפי שנעשה בשלב הנטיעה הראשון ביער זה .בדרך זו ,הכנת הבורות לנטיעה הינה ממוקדת תוך פגיעה
מזערית בצומח הטבעי הקיים ,וכמובן יש להקפיד על כך.
•יש לשאוף להכנת השטח בקרקע יבשה לפני הגשמים ככל שניתן .יש לשאוף ליצירה של נתיבי תנועה מוגדרים ,ועבודת
הכלים תהיה ככל האפשר לאורך קווי תנועה מעטים ,בעיקר בסביבת הקרקע העמוקה.
•יש לסמן מספר ריכוזים ייחודיים כמו ריכוז הקדד ביחידת השומר והפרע ,הנפית הנטויה ביחידת האזוב ,והחלבלוב
הסמור בקטעים של תצורת עין זיתים בצפון.
•תכנון וביצוע על פי עקרונות אלה תאפשר הקמה של יער פתוח תוך המשך שימור המערכות הטבעיות ואף תרומה
למערכת הכוללת.
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שלב א' :הגדרת טיפוסי צומח ומשמעותם בסקר ראשון – קייצי
שטח הסקר – משתרע מצפון לנחל תות בין בת שלמה במערב לתחנת הכח חגית ומעט מעבר לה .בצד המערבי השטח שנסקר
הינו רציף למדי ,למעט שטחי חקלאות בגאיות ,ויערות קק"ל .כלפי מזרח ישנם שטחים נרחבים שלא נכנסו לשטח הסקר.
השטח המוגדר מיועד לתכנון נטיעות בהדרגה .שטחו הכולל הוא כ 4,340-דונם .שטח הסקר כולל שטחים באחריות קק"ל
שהוגדרו כיער פארק לטיפוח וחורש לשימור.
תחום הגבהים מתחיל מ 75-מ' מעל פני הים במורד נחל תות ליד בת שלמה ,והוא נתחם בצפון ובמזרח בקו גבעות שכמעט
כולן מגיעות לגובה של  200-205מ' מעל פני הים .כל השטח מתנקז בערוצים מקבילים שכיוונם מצפון לדרום לנחל תות .בצד
המערבי שיפועי המדרונות מגיעים ל ,15-20%-ואילו בצד המזרחי הם מתונים יותר בדרך כלל .רמת המשקעים השנתית גבוהה
יחסית לאזור זה .קו הגשם של  650מ"מ חוצה את השטח מצפון לדרום ורמת המשקעים עולה לכיוון צפון מזרח עקב תנאים
מטאורולוגיים מקומיים המושפעים מהר הכרמל (ראה מפה .)1
מטרת הסקר:
אפיון בתי הגידול המיועדים לייעור ובחינת התאמתן של יחידות השטח לסוגי נטיעה שונים .כמו כן ,איתור ערכי טבע ונוף לשימור.
שיטת העבודה:
 .1הגדרה של יחידות שטח על פי הרכב הסלע והקרקע ,כפי שהם נראים על פני השטח ובחתכים ועל פי הרכב הצומח .שיטת
ההגדרה של יחידות הצומח נעשתה על פי שיטה שפותחה במיפוי הצומח הטבעי בקק"ל ועוברת עתה התאמה למיפוי אחיד
של כל הארגונים ,הנותנת עדיפות לצורות החיים הגבוהות יותר הנמצאות בשטח (השיטה מתוארת בתמציתיות בטבלה .)1
 .2הכרת בתי הגידול בדרך של לימוד היחס שבין המינים של הצומח הטבעי ,לבין מבנה מערכת הקרקע והסלע ומיקום
השורשים .בחינה של מיני הצומח העיקריים מעל מחשופי קרקע-סלע טבעיים ובחציבות ובהשוואה למידע שנאסף
בסקרים ובמחקרים קודמים.
 .3בחינת ההתאמה של בתי הגידול לנטיעת עצים לצד שימור היחידות הטבעיות.
תוצאות הסקר :תכונות הסלע ,הקרקע והרכב הצמחים ביחידות המיפוי מפורטות בטבלה  1שלהלן.
•סלע – הסלע במרבית השטח נע בין קרטון קשה עד קרטון רך וקרטון חווארי (ואף חוואר) .אנו נמצאים כאן בשוליים
הצפוניים של קער רמת מנשה לכיוון העלייה למבנה הכרמל .בנוסף לכך ,קמר קדום עובר בסביבת אליקים מצפון דרומה
וחוצה את הקער ,והוא גרם לכך שנוצר אגן נפרד שהר חורשן נמצא בתחתיתו ובו השתמרו השכבות הצעירות ביותר.
כתוצאה מכך ,שכבות הסלע נוטות לדרום מערב לכיוון התחתית של אותו אגן וכאשר נתרחק משם וננוע צפונה ומזרחה
ביציאה מהאגן אנו יורדים בהדרגה בחתך (ראה את הדגמת הנושא ומשמעותו במפה  .)4בתוך תצורת עדולם הירידה
בחתך מתבטאת בכך שסלע הקרטון נעשה יותר קשה ופחות נקבובי .תצורה זו מכסה את כל המחצית הדרומית של
השטח (ראה מפה  - 3המפה הגאולוגית והמקרא המצורף לה) .בהמשך צפונה ,נמוך יותר בחתך אנו עוברים לסלעי חואר
וקרטון חוארי של תצורות ע'רב וטקיה (חבורת הר הצופים) ,מתחתם הקרטון של תצורת עין זיתים (חבורת הר הצופים).
תחתית החתך הסטרטיגרפי נחשפת בצפון השטח והיא אבן גיר של תצורת בע'נה מחבורת יהודה (טורון) .לחוקיות זו
המתבטאת בעיקר בשינויי נקבוביות הסלע ובמידת החואריות שלו ישנה השפעה משמעותית על תכונות בתי הגידול
ועל התפתחות הצומח.
•קרקע  -הקרקעות הן כולן רנדזינות .על הסלעים הקשים יותר יחסית התפתחה רנדזינה חומה ,ועל הסלעים הכוללים
מרכיב חווארי מתקבלת רנדזינה אפורה ,לעתים בהירה ,גירנית.
•צומח – הוגדרו  19יחידות (טיפוסים) של צומח :שתיים של יער פארק פתוח 6 ,יחידות של שיחיות בצפיפויות והרכבים
שונים ,ארבע יחידות של בתת בני שיח ,ארבע של עשבוניים רב שנתיים ,אחת של צומח חד שנתי ,ובנוסף  -יערות
נטועים שאינם בתוך עומדי קקל ,ושטח אחד מופר .שמות הטיפוסים ושייכותם לתצורות הצומח מוצג בטבלה  1שלהלן,
עם פירוט של הצמחים העיקריים המרכיבים אותם ומערכת הסלע-קרקע עליהם הם נמצאים .במפה  1ניתן להבחין
ברצועות של תצורות הצומח העיקריות .להלן פירוט תצורות הצומח הראשיות .החוקיות בתפרוסת הצומח תידון
בסיכום .בלוחות התמונות שלהלן ניתן לראות את טיפוסי הצומח השונים.
יחידות העצים תופסות שטח קטן של  19דונם בלבד בדרום מערב השטח .קבוצות עצים אלה מהוות למעשה את קצהו
של יער האלונים המגיע מהדרום והמערב (לוח .)1
השיחיות (לוח  )2מתרכזות בעיקר בחלק הדרומי עד המרכזי של השטח .בשוליים הדרומיים של השטח ,מצפון לנחל תות
קיימים קטעים קטנים של שיחיית אלת המסטיק ( 86דונם) ואחריה (מצפון לה) אשחר א"י ( 172ד') .שיחים אלה ,בעיקר
האשחר ,ממשיכים כמלווים ביחידות השיחיות והבתות האחרות .השיח השולט בשיחיות הוא קידה שעירה ( 1110ד').
הקידה היא שיח נשיר קיץ והיובש בקיץ משפיע עליה רק באופן חלקי .כלפי צפון קיימים שטחים נרחבים של שיחיה
פזורה הנשלטת על ידי צלף קוצני על תחתית תצורת עדולם ,על סלעי קרטון קשים יותר ,במיעוט קרקע ( 1260ד').
בתות בני שיח (לוח  )3הן בעיקר של סירה קוצנית ( 824ד') .היא נמצאת בקרבתם של יחידות העצים בדרום מערב,
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ובעיקר ,בחלק הצפון מערבי של השטח על תצורות ע'רב וטקיה הקרטוניות-חואריות ,וכאן מתבטאת עמידות (ואף העדפה)
של הסירה לגירניות בקרקע .היא נמצאת במקומות שבהם יש עומק קרקע מסוים ( 20-40ס"מ מעל סלע) ,או בקרקעות
רדודות יותר מעל סלע פריך שבהן היא יכולה להחדיר שורשים לחלקו העליון הבלוי ולהנות ממים הנמצאים בתוכו.
יחידות עשבוניים (לוח  )4מרוכזות במרכזו של צפון השטח ( 542ד') באזור מתון עד מישורי ,שנוצר כנראה מבליה של
חואר טקיה .הקרקע כאן עמוקה יחסית ללא מרכיב של סלע ששומר רטיבות והשטח אינו יכול לקיים צומח מעוצה
משמעותי .הוגדרו ארבע יחידות ,המבטאות הדרגתיות ביובשניות השטח .נראה ששלטון של שומר מבטא רטיבות
מסוימת הנמצאת בקרקע .אחריו הפרע המסולסל – הן השומר והן הפרע הם עשבוניים רב שנתים בני קיימא המקיימים
נוף ירוק בקיץ .צלף המלווה אותם מבטא אפשרות של קיום פרטים פזורים של צומח מעוצה .המרכיבים היובשניים בין
העשבוניים הם שעורת הבולבוסין (רב שנתי בן חלוף ,שרק הבולבוסים שלו בקרקע ממשיכים להתקיים) ,והיובשניים
ביותר הם יחידות הצומח החד שנתי.
עם כל ההסתייגויות המוצגות כאן לגבי איכויות בתי הגידול של צורות החיים הנמוכות ,יש לשים לב שנערכו נטיעות
באזור זה וחלקן הגדול ממשיך להתקיים ולגדול גם אם לא בקצב מיטבי .מעקב אחר תגובת היערות המחטניים ורחבי
העלים שבשולי השטח יכול ללמד על משאבי השטח.
•בעלי חיים – בעלי חיים שנראו במהלך הסקר מוצגים להלן בלוח  .5משפחת חזירי בר נראתה רועה בבתת הסירה
הקוצנית בשעות הבוקר המוקדמות .צבי א"י עמד ללא פחד במהלך היום ביחידת הסירה ,תנים נראו במהלך היום
ובשעות הערב דווקא ביחידת הצלף הפתוחה .כחל נראה מספר פעמים בשטח עומד במקום מוגבה כמו שלט או שיח.
עופות דורסים כמו חיוויאי ובז נראו מספר פעמים .לבניות ועורבני נראו בקרבת הבריכה של עין חגית .פרפרים נראו
לעיתים בשטח על פרחי הקיץ המעטים וביניהם .שבלולים נראו למשל על עמודי התפרחת של העכנאי המגובב שעדיין
פורח ביולי (ראה לוח  .)4כמובן שלימוד אוכלוסית בעלי החיים בשטח דורשת מחקר או סקר נפרד.
סיכום
חוקיות בתפרוסת המסלע והצומח הטבעי
השטח נמצא כאמור בקצה הצפוני של האגן המערבי בסינקלינה (הקער הגאולוגי) של אלונים – מנשה ,והיציאה מהקער
מתבטאת בירידה הדרגתית בחתך הסלע (בטור הסטרטיגרפי) .המחצית הדרומית והמזרחית של השטח היא על גבי תצורת
עדולם .בתקופת ההיווצרות של התצורה הזו (איאוקן תחתון) עומק הים עלה בהדרגה ולכן חלקה התחתון הוא בעיקרו קרטון
קשה ואילו כלפי מעלה ,סלע הקרטון פחות קשה ויותר נקבובי .נקבוביות זו גורמת לכך שהסלע מכיל כמות מסוימת של מים
המאפשרת לצמחים לקלוט מים בקיץ.
בחלק הדרומי ביותר של השטח (למעשה ,בדרום מערב) אנו נמצאים סמוך לחלק העליון של התצורה .נמצא כאן קטע של יער
אלון התבור ואלה אטלנטית ,שהוא למעשה קצהו של היער המגיע מהר חורשן .לאחר מכן נמצאת שיחייה של אלת המסטיק
שגם היא נמצאת בבית גידול משופר על סלע נקבובי יחסי .בהר חורשן הנמצא מדרום לכביש היא מלווה את החורש וכאן הוא
קצה תחום תפוצתה .על סלע פחות נקבובי נמצאת השיחיה של אשחר א"י .צפונה מכאן שולטים השיחים של קידה שעירה,
ואילו האשחר נשאר רק כמלווה .נמוך יותר בחתך ,הקרטון כבר קשה ונקבוביותו נמוכה ,והשיח השולט כאן הוא צלף קוצני
ששורשיו יכולים לקלוט מים גם מסלע זה .אולם ,גם הוא אינו יכול לגדול בכל נקודה בשטח .כמעט שלא קיימים כאן מלווים
מעוצים נוספים ולכן נוצרת שיחיה פזורה של צלף קוצני על גבי שטחים נרחבים .כך נראה חיגור של רצועות צומח על פי שינויי
הנקבוביות עם הירידה בחתך של תצורת עדולם תוך כדי ההתרחקות ממרכז הקער .יחסים בין נטית השכבות והטופוגרפיה
גורמים לפסיפס מסוים של טיפוסי השיחיות.
בהמשך הירידה בטור הסלעים ,עם המעבר לחבורת הר הצופים ולסלעים החואריים (עד קרטון חוארי) של תצורות ע'רב
וטקיה ,הצומח השולט בשטח הוא בתה של סירה קוצנית בהרכבים שונים .הסירה מעדיפה גירניות בקרקע ובתנאים אלה היא
גדלה בדרך כלל על קרקע בעובי של  20-40ס"מ שמתאימה לשורשיה הקצרים .בצפון השטח ,על קרטון תצורת עין זיתים
הנמוכה יותר ,קיים פסיפס של יחידות הקידה ,הצלף ,הסירה וטיפוס צומח עשבוני של פרע מסולסל .בקטע מתון של קרקע
גירנית שהתפתחה בעיקרה על בסיס חואר טקיה נמצאים טיפוסים עשבוניים של שומר ובחלק הצפוני ביותר של אותו גוש
עשבוני סמוך לאבן הגיר של תצורת בע'נה נמצאים הטיפוסים העשבוניים היובשניים ביותר – העשב הר"ש בן החלוף של
שעורת הבולבוסין ואף טיפוס של עשב חד שנתי של ברקן המבטא בית גידול המתייבש בקיץ כך שאינו יכול לקיים צומח
כלשהו בעונה זו.
איכויות בתי הגידול הטבעיים ומשמעותם לנטיעה
בטבלה  2שלהלן דורגו איכויות בתי הגידול והתאמתם לנטיעות .דירוג האיכויות הוא בעיקר על פי מדד של רמת המים במערכת
הסלע-קרקע בעונת הקיץ .סלע נקבובי תורם בדרך כלל למשק מים משופר ומתבטא בקיום של מינים הדורשים משק מים
כזה כמו אלון התבור ,אלה אטלנטית ,לבנה ,אלת המסטיק ועד אשחר א"י .קרקע עמוקה יחסית יכולה להיות תנאי לקיומם
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של מינים מסוימים ,אולם בדרך כלל היא מבטאת בית גידול יובשני יותר כיוון שהיא מתייבשת בקיץ ,והצומח עליה הוא צומח
עשבוני בדרך כלל .טיפוסי הצומח העשבוני מבטאים את מידת היובשנות של בתי הגידול האלה .גירניות בקרקע עשויה להיות
מגבלה למינים מסוימים ,ויתרון למינים אחרים (כמו סירה קוצנית ,עד גבול מסוים).
נטיעה ללא השקיה או עם השקיה בכמות מוגבלת תצליח יותר בבתי הגידול שיש בהם משק מים טוב יחסית ושילוב טוב של
קרקע בעומק מסוים בשילוב עם סלע .מצד שני ,העתקות ונטיעות עם גידור פרטני שנעשו בחלק הדרום מזרחי של השטח,
דווקא בבית הגידול היובשני של שיחיית הצלף הפזורה ,מראות שבטיפול נכון ובהתאמה נכונה של מינים וגודל שתילים ,כמעט
כל דבר יכול להצליח .יש יתרון מסוים להעתקות ולגידור הפרטני דווקא לשטחים שאין בהם צומח מעוצה רב ,כך נוצר יער
פארק פתוח נוח לתנועה ואף לרעיה.
שימור בתי גידול ואוכלוסיות צמחים
כללית ,ניתן לטעת במרבית השטח שמיועד לנטיעה .מרבית הנטיעה המתוכננת היא של רחבי עלים בנטיעה מרווחת ולכן
צפוי שישמרו גם אוכלוסיות הצמחים המקוריות שימשיכו לייצג את בתי הגידול הטבעיים .רצוי בכל בית גידול המיוצג על ידי
טיפוסי הצומח שהוגדרו ,להשאיר קטעים ללא נטיעה .את קטעי היער הקטנים המסמנים את קצה גבול התפוצה של היער
הטבעי רצוי להשאיר ללא עיבוי של עצים נוספים .כל רישום הצומח והגדרת הטיפוסים נעשה בעונת הקיץ .רישום הצומח
היחיד שנעשה בשטח הסקר בחורף נעשה לאורך קו מצפון לאתר חגית (דבורה שיצר ,2007 ,ראה בטבלה  1למטה) ונמצאו בו
כלניות ,סחלב ,יקינטון מזרחי ,אירוס הסרגל ואחיאירוס (צהרון) בכמות לא רבה .נראה שנטיעה פזורה לא תפגע משמעותית
בצומח מסוג זה .יתכן שיש לערוך סקר השלמה באביב לאיתור צומח מיוחד ולסמן ריכוזים מיוחדים.
בעמודים הבאים ,לאחר טבלת האיכויות ,מוצגות מפות השטח עם טיפוסי הצומח ,ההתאמה למפה הגאולוגית והצגת שינוי
המסלע ההדרגתי.
שלב ב' :סקר צומח באביב והשלמת משמעויות של בתי הגידול
תקציר שלב ב'
נערך סקר בסוף עונת האביב של  2012ביער נחל תות .סקר זה בא כהשלמה לסקר קודם שנערך בקיץ  2011ובו נערך מיפוי
קרקע-צומח והוגדרו טיפוסי צומח .בסקר הנוכחי ההתמקדות הייתה במיני הצמחים ,ובמיני עשבוניים בפרט .על בסיס טיפוסי
הצומח שהוגדרו בסקר הקודם ,נעשה רישום של הצמחים הנראים בעונה זו .המינים נבחנו על פי אפיונים של מקור פיטוגאוגרפי,
צורת החיים והמשפחה הבוטנית ובהתאמה לאפיונים סביבתיים ולטיפוסי הצומח שבה נמצאו .נערכה אורדינציה ובאמצעותה
התקבלו התאמות של רכיבי צומח לגורמים הסביבתיים .נראה שיערות ועצים מותאמים לקירטון של תצורת עדולם ושם אף
צפיפות הצומח המעוצה רבה יותר .בתה ובני שיח מרוכזים בעיקר על גבי הקירטון של תצורת עין זיתים שבצפון השטח.
עשבוניים מתרכזים בקרקע העמוקה יותר שבצפון מזרח השטח של תצורות טקיה ובע'ינה .המרכיב היובשני יחסית של של
מוצא ים תיכוני-סהרו ערבי נמצא הן בסביבת הקרקע העמוקה והן בקרבת תצורת עדולם ,והמרכיב היובשני האירנו טורני
מושפע במידה מתונה מסביבת הקרטון של תצורת עדולם ,הנשלטת על ידי תצורות צומח גבוהות יחסית אבל במופע יובשני.
משפחות השפתניים והפרפרניים מראות התאמה לסלעי קרטון בקרקע רדודה ,סוככיים מותאמים לקרקע עמוקה יחסית
מורכבים כמעט נמנעים מבית הגידול הקרטוני ואילו השושניים נמצאים הן בקרקע העמוקה והן בסלע הקירטוני.
נמצאו מספר מינים מוגנים אולם לא נמצא אף מין המוגדר כנדיר .נמצאו מספר ריכוזים של מינים המופיעים בצורה אופיינית-
יחודית בשטח זה.
המלצות להמשך הפעילות בשטח:
•יש לשמר קטעים של כל אחד מטיפוסי הצומח על כל המגוון שבהם.
•המשך נטיעה של "יער פארק" במרבית השטח בהעתקות או בהגנה פרטנית תוכל להשיג יעד זה .חשוב להכין את השטח
לנטיעה בהכנת בורות ממוקדת תוך פגיעה מזערית בצומח הטבעי הקיים.
•יש לשאוף להכנת השטח בקרקע יבשה לפני הגשמים .ליצור נתיבי תנועה מוגדרים ,ועבודת הכלים תהיה ככל האפשר
לאורך קווי תנועה מעטים ,בעיקר בסביבת הקרקע העמוקה.
•יש לסמן מספר ריכוזים ייחודיים כמו ריכוז הקדד ביחידת השומר והפרע ,הנפית הנטויה ביחידת האזוב והחלבלוב
הסמור בקטעים של תצורת עין זיתים בצפון.
•תכנון וביצוע על פי עקרונות אלה תאפשר הקמה של יער פתוח תוך המשך שימור המערכות הטבעיות ואף תרומה
למערכת הכוללת.
מבוא ושיטות
במאי  2012נערך בתחום יער נחל תות סקר אביבי משלים לסקר העיקרי שנערך ביולי  .2011הסקר נערך במרבית טיפוסי
הצומח שהוגדרו בסקר הראשון והתמקד בעיקר בצומח עשבוני .כמו כן ,ניתנה תשומת לב לחרקים מאביקים .נדגמו מספר
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פוליגונים של טיפוסי הצומח .נערך רישום של מיני הצמחים באותן יחידות והם זוהו ,חלקם בשטח וחלקם לאחר מכן בעזרת
דוגמאות ותמונות.
נערכה אורדינציה בתוכנת  Canocoשאיפשרה להבחין בכיוונים ודגשים ולהגדיר חוקיות הנמצאת בשטח ,הבאה בנוסף לזו
שהוצגה בדו"ח הסקר הראשון.
מטרת הסקר
הכרה של מיני הצומח הנראים באביב ביער נחל תות .השלמת מרכיב המינים הנראים באביב לצורך השלמת ההבנה והחוקיות
של בתי הגידול הנמצאים בשטח עבור תכנון נכון של הנטיעה בשטח זה ולמניעת פגיעה בערכי טבע בתכנון ובביצוע הנטיעה.
תוצאות
 .1רישום מיני צמחים ומיונם – נרשמו המינים בטיפוסי הצומח השונים וסוכמו מספרי המינים על פי קטגוריות של גורמי
סביבה וצומח שהוגדרו (טבלה .)1
הוגדרו מספר משתנים סביבתיים :התצורות הגאולוגיות עדולם (חבורת עבדת מתקופת האאוקן) ,טקיה (למעשה ,ע'רב וטקיה
מחבורת הר הצופים ,פלאוקן) ,עין זיתים (חבורת הר הצופים ,סנון) ובע'ינה (חבורת יהודה ,טורון).
משתנים סביבתיים נוספים הם סוג הסלע ,המפנה ועומק הקרקע באופן הבא:
א .סוג הסלע (קירטון או אבן גיר)
ב .מפנה המדרון בסדר עולה לכיוון המפנה הצפוני בדירוג הבא )1( :מפנה דרומי ( )2מפנים דרום מערבי ודרום מזרחי ()3
מערבי ,מזרחי ומישור ( )4צפון מערבי וצפון מזרחי ( )5צפוני.
ג .עומק הקרקע לפי הדירוג הבא )1( :רדודה ( )2בינונית ( )3עמוקה.
הוגדרו מספר רכיבי צומח:
א .צפיפות הצומח המעוצה בטיפוסי הצומח השונים חולקה לקטגוריות ואף לערכים מספריים בסולם דירוגי הבא לצורך
הניתוח)0( :בודדים)1( ,צומח פזור)2( ,פתוח )3( ,בינוני ו )4(-צפוף .
ב .תצורות הצומח שבה נמצאו המינים :יער ,שיחיה ,בתה (בתת בני שיח) ,תצורת עשב רב שנתי (ר"ש) ותצורת עשב חד שנתי
(ח"ש)
ג .צורת החיים של המינים שנמצאו ביחידות שנמדדו :עצים (היו שני מיני עצים ,שלא סוכמו בטבלה) ,שיחים ,בני שיח ,עשבוניים
רב שנתיים ועשבוניים חד שנתיים.
ד .מקור פיטוגאוגרפי של המינים M :ים תיכוני;  MITים תיכוני-אירנו טורני (ערבתי);  MSAים תיכוני-סהרו ערבי (מדברי); IT
אירנו טורני.
ה .משפחה  -נרשמה השייכות למשפחה של כל אחד מהמינים.
ו .סוכם מספר המינים הכולל בכל יחידה.
רשימת המינים המפורטת ונוכחותם ביחידות הצומח שנדגמו מוצגת בטבלה .2
סיכומים הראויים לציון הם:
מספר המינים הרב ביותר ( )22נמצא ביחידת עשב ר"ש-ברקן וגם בבתת הסירה הקוצנית בצפיפות הבינונית .מספר מיני
השיחים הרב ביותר ( )3נמצא בטיפוס אלת המסטיק הפתוחה .מספר מיני בני השיח הרב ( )3נמצא במספר טיפוסים :יער אלון
התבור ,שיחיות אשחר א"י וקידה שעירה ,בתת סירה קוצנית בינונית ופתוחה ,וביחידת עשב ח"ש ברקן .מיני העשבוניים הרב
שנתיים הרבים ( )10נמצאו בבתת סירה קוצנית בינונית על תצורת טקיה.
בחלוקה משפחתית ,מספר מיני הדגניים הרבים ( )6נמצאו בטיפוס עשב ר"ש שומר ופרע על תצורת עדולם ,מיני משפחת
המורכבים ( )10בעשב ר"ש שעורת הבולבוסין 9 .מיני הפרפרניים מחולקים בין יחידות רבות ולא נמצאו יותר מ 2-מינים
ביחידה .מתוך  6מיני הסוככיים נמצאו  3בשתי יחידות של שיחיה ושתי יחידות של עשב ר"ש .מתוך  4מיני הורדיים ,כולם
מעוצים ,בולט יער אלון התבור עם  3מינים (עוזרר קוצני ,אשחר א"י וסירה קוצנית) 4 .מיני השפתניים נמצאים בעיקר ביחידות
מעוצות ו 4-מיני המצליבים נמצאים יותר בבתות וביחידות עשבוניות.
דיון מסכם וסיכום
בדו"ח הסקר העיקרי שנערך ביולי  2011הוגדרו תצורת צומח של יער ,שיחיות ,בתות ,עשבוניים רב שנתיים ועשבוניים חד
שנתיים במספר צפיפויות ,ועל בסיסן הוגדרו מספר טיפוסי צומח .מרביתם הוגדרו במספר פוליגונים נפרדים .על בסיס
המדידות והרישומים בשטח ובמיפוי השוואתי נמצאה התאמה בין טיפוסי הצומח למסלע .בתחום תצורת עדולם שבחלק
הדרומי של השטח הסלע נעשה קשה יותר ופחות נקבובי כלפי צפון והשיחיות שבו נעשות יובשניות ודלילות בהתאם .צפונה
יותר ,על תצורות טקיה ועין זיתים מתקבלת בתה של סירה קוצנית ,ובקטעים של קרקע עמוקה של תצורת טקיה שולטים
טיפוסים עשבוניים באותו סקר קייצי הדגש היה על רישום אחוזי הכיסוי של שכבות הצומח (צורות החיים) הרב שנתיות,
וקביעת היחסים והשלטון של צורות חיים ומינים.
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בסקר הנוכחי הושם דגש על רישום מפורט יותר של מיני הצמחים שניתן היה לזהות בשלב זה של סוף האביב ,וגם של חרקים
מאביקים שנמצאו עליהם .נרשמו בסך הכל כ 90-מינים ,בחלוקה שנעה בין  22-7מינים לטיפוס צומח .המינים אופיינו על פי שייכותם
למשפחה ,לצורת חיים ולמקור פיטוגאוגרפי ,ובטבלה  2ניתן לראות את מספר המינים על פי כל קטגוריה בכל יחידה שנדגמה.
נערכה אורדינציה על בסיס הסיכומים ,ועל פיה נראית חלוקה ברורה של גורמי הסביבה ,המתמקדים בעיקר בשלושה קטבים:
תצורת עדולם ,תצורת עין זיתים והגורם של קרקע עמוקה .ביניהם נכנסים גורמים משניים ברורים של סלע קירטון בין שני
הראשונים ,והגורמים של תצורות טקיה ובע'ינה ומפנה צפוני.
גורמי הצומח מראים התאמה של תצורות הצומח של יער ושיחיה ושל מרכיב השיחים לקירטון של תצורת עדולם ,ומידה
מסוימת של התאמת מרכיב הצפיפות של צומח מעוצה ומקור אירנו טורני לסביבה זו .נראה שבתצורה זו שולטות תצורות
צומח גבוהות ,אבל במידה מסוימת בצורתן היובשנית.
הבתה ובני השיח מרכזים בקירטון עין זיתים (למעשה בעיקר בתת סירה קוצנית) .עשבים רב שנתיים נמצאים בסביבת הקרקע
העמוקה של תצורת טקיה ,והמקור הים תיכוני – סהרו ערבי נמצא הן בקרקע העמוקה והן בתצורת עדולם .משתני צומח
אחרים לא נמצאו בעלי תגובה משמעותית לתנאי הסביבה.
ניתן לראות התאמה של מינים ממספר משפחות לתנאי הסביבה .כך למשל ,שפתניים ופרפרניים נמצאים בסביבת סלעי
הקירטון ולא בקרקע עמוקה ,ושושניים מגיבים באופן חיובי מתון גם לסלע הקרטון (בעיקר של תצורת עדולם) וגם לקרקע
עמוקה .משפחות נוספות הבולטות בהתאמה לקרטון הן ורדיים ופרעיים ,ולקירטון של תצורת עין זיתים מותאמים חלבלוביים
(שני האחרונים הן משפחות המיוצגות כאן על יד מין אחד).
מספר מינים שנמצאו כאן מוגדרים מוגנים ,אף אחד אינו מוגדר כנדיר .משפחת השושניים שמרבית הגאופיטים
(וההמיקריפטופיטים) משתייכים אליה ,נמצאת בהתאמה נמוכה לגורמי סביבה והיא נמצאת גם בין העשבוניים שבקרקע
העמוקה וגם בסביבת הבתות והשיחיות של קירטון תצורת עדולם.
המלצות לשלבי הכנת השטח ,יש לשמר קטעים של כל אחד מיחידות הצומח על כל המגוון שבה .בעבודה בתוך השיחיות
והבתות ניתן יהיה לראות את המגוון גם בהכנת השטח בקיץ ,וחשוב להכין את השטח לנטיעה בהכנת בורות ממוקדת תוך
השארה של קטעים טבעיים .בשטחי העשבוניים יש לשים לב במיוחד לנוע בשטח בנתיבים שיקבעו מראש .הכנת השטח תיעשה
על קרקע יבשה לפני הגשמים והכלים יעבדו במספר קווי תנועה מצומצמים תוך השארת מרבית השטח ללא פגיעה .יש לסמן
לפני הנטיעה ריכוזי צומח שישארו ללא פגיעה ,כמו למשל ריכוז הקדד בתוך יחידת השומר והפרע סמוך ליחידת האזוב ,וריכוז
הנפית ביחידת האזוב .תשומת לב יש לתת אף לריכוזים של חלבלוב סמור שגדל על קרטון עין זיתים בצפון השטח.

95

דו " ח סו פ י

ס קר יער חוף ה כרמ ל

נספח מספר 4
חוות דעת הרחבת כביש  – 4צומת פרדיס עד טירת כרמל
כביש  4חולף כולו בשטחים ים הנושקים בשטחים טבעיים :שמורות טבע ,גנים לאומיים ויערות קק"ל.
מעברי בעלי חיים – בתכנון הרחבת הכביש יש לתכנן מעברים אקולוגיים לבעלי חיים ,הן בשביל לשמור על קשר בין האוכלוסיות
והן בכדי למנוע תאונות דרכים בין רכבים לבעלי חיים.
יש לתכנן את המעברים לחצייתם של בעלי חיים גדולים כצבועים וחזירי בר ובנוסף במעבירי המים והנחלים להוסיף דרגשים
למעבר בעלי חיים בגודל בינוני כגון :גיריות ,דרבנים ודלקים בכדי שיוכלו לעבור גם בזמן הצפה.
חשוב לציין שתאונות דרכים עם חזירי בר עלולות להיות קטלניות לשני הצדדים.
מעברים נדרשים:
 .1בין קיבוץ החותרים לבין מגדים
 .2בין צומת העלייה למחלף עתלית לבין עין הוד
 .3בין עין הוד לבין עין כרמל
 .4בין עין כרמל לבין גבע כרמל – הרחבת מעבר נחל מערות
 .5בין עין איילה לבין מחצבת פרדיס
תאורה  -כיום הכביש אינו מואר למעט צמתי כניסה לישובים ,יש לשמור על מצב זה ולא להוסיף עמודי תאורה נוספים או
להגביה את הקיימים.
יש להיזהר מלהמשיך את המצב הקיים בחלק הדרומי לצומת פרדיס המואר לכל אורכו.
תאורה מהווה זיהום סביבתי המשפיע על עולם החי .ראה מסמך נועם לידר.
ערכי טבע – יש לבצע סקר ערכי טבע באביב לאורך הכביש.
בברכה,
בן רוזנברג
אקולוג מרחב כרמל

אייל כהן
פקח כרמל
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נספח מספר 5
2012
הנדון :שטחי הבתה שמצפון לנחל תות – חו"ד אקולוגית
בן רוזנברג ,אקולוג מרחב כרמל
השטח הנו בית גידול עשיר ברובו של בתות עשבוניות ושיחניות וחלקו יערות פארק של אלונים עוזררים ואלות ,בחלקו הצפוני
והמערבי יערות אורן נטועים .אזור זה ייחודי בכך שאנו מוצאים בו מגוון רחב ועשיר של אוכלוסיות בעלי חיים :מרמת הדוחיים,
טריטון הפסים  Triturus vittatus,החיים במימי נחל תות ,דרך דורסים רבים כזרונים  ,.Circus spבזים  .Falco spוחיוויאים אשר
שטחי הבתה משמשים להם אזורי צייד ,צבאים  Gazella gazellaועד לטורפים כגון זאבים  Canis lupusוצבועים .Hyena hyena
באזור זה אנו מוצאים את כחליל הקדד  ,Tomares nesimachus,פרפר נדיר המטיל ביצים רק על קדד גדול פריAstragalus ,
 ,macrocarpusצמח הפונדקאי שלו.
בנוסף ,באביב ,כל השטח מתכסה בפריחה מגוונת ומרהיבה .במיוחד בולטים מרבדי הפריחה הסגולים של תורמוס ההרים
הנראים למרחוק.
באזור הנ"ל אנו מוצאים את האוכלוסייה הגדולה והצפופה ביותר של צבי א"י במרחב הכרמל ,בספירות השנתיות אנו סופרים
במקום עשרות רבות של צבאים .כל שנה ,בסוף החורף מתבצעת ספירה הנעשית על ידי שלושה צוותים הנעים באופן מתואם
במסלולים קבועים מקבילים וסופרים את כל הצבאים שנצפים בשטח ,טבלה מס'  1מרכזת את נתוני הספירות .הספירה
נעשית ב  2-3חזרות כל שנה ,לבחינת דיוק הספירה.
סה"כ

שנה

מספר מקס'

תאריך

זכרים

נקבות צעירים ב.מ.

5.2.09

50

2009

50

8.2.09

38

12.1.10

42

13.1.10

9

17

31.1.10

12

29

1.3.11

10

43

6.3.11

5

39

2.2.12

4

19

5.2.12

3

27

2

9.2.12

10

39

6

2

36

62

17

60
53

1

2010

2011

הערות

62

53

45
1

24

2012

32
2

57

כינוס פרות לוצי  -הפרעה
רוח מזרחית חזקה
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טבלה  .1ריכוז נתוני ספירות הצבאים בדרום הכרמל שנים 2009-2011

משנת  2009הוכנס לשימוש מערכת ה"סייבר פקח" ,כל פקח קיבל מחשב כף יד אשר באמצעותו הוא מתעד את תצפיותיו.
להלן ריכוז התצפיות בצבאים באזור .כל נקודה צהובה מהווה תצפית ולא צבי ,כלומר בכל תצפית יכולים להיות מספר צבאים.

בחלקו הדרומי ,מזרחית לתחנת הדלק של בת שלמה ,הוקם מעבר עילי לבעלי חיים מעל כביש  .70כביש  70מהווה חיץ בין
הכרמל לרמת מנשה ואלונה מזה שנים רבות .המעבר ,אשר הוקם בקיץ  ,2011הינו מסדרון אקולוגי מלאכותי המאפשר את
חידוש הקשר בין אוכלוסיות בעלי חיים.
מעבר זה מנוטר באמצעות מצלמות אוטומטיות ועד כה תועדו בעיקר חזירי בר ,Sus scrofa ,ותנים ,Canis aureus ,עושים בו
שימוש ,בנוסף תועדו עופות ,מכרסם ואילנית מצויה ,Hyla arborea ,עליו .אני מניח שעם התבססות הצמחייה נראה מינים
נוספים משתמשים במעבר שייעודו העיקרי הוא חיבור של אוכלוסיות הצבאים משני עבריו.
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