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 תקציר

ל חקלאות רצף חקלאי גדול שהן בשל  בקעת בית נטופה הינה מראה ייחודי בנופי ישראל

הצפות המתרחשות בבקעה אחת למספר שנים. שלב א' של סקר בית בחלקות הקטנות והן בשל 

: אתרים, בנושאיםת ספרות ווכולל סקר נופי וסקיר 2112נטופה נערך ע"י מכון דש"א בסוף שנת 

בעלי חיים וצמחים נדירים ובסכנת הכחדה. תיחום הסקר בוצע , בתי גידול, , הצפותמורשת האדם

אשר כל האגן החזותי של הבקעה  עלבשני אספקטים מרחביים: סקר הנוף וסקר האתרים בוצעו 

וההצפות  סקירת בתי הגידול, בעלי חיים וצמחים נדירים לל את מרבית אגן הניקוז של הבקעה.כו

 בלבד. /חקלאיתחום הבקעה המישורי עלבוצעו 

 1-21חולקה ל כל אחת מהיחידות ,יחידות נוף 6-האגן החזותי של הבקעה ל חולק סקר הנוףב

נבחנה כל  ,.  לאחר סקירת ספרות קיימתבתחום הסקר יחידות נוף-תת 85, סה"כ יחידות נוף-תת

אתרים ומורשת יקולים ומדדים, במקביל בוצע סקר ואופיינה עפ"י מספר ש טחיחידה בש-תת

אתרים  18, סה"כ נמצאו יחידה-כל תתבהאדם בכדי לאתר, לאפיין ולהעריך את מצאי האתרים 

כשהחשובים שבהם: תל יודפת,  ארציתאתרים בעלי חשיבות בקנה מידה  13, מהם בתחום הסקר

יחידת -מידת החשיבות של כל תתערכה . בסיום התהליך הותל חנתון, חורבת רומה ותל ציפורי

מעלים כי האזורים הערכיים ביותר הם: שטחי  הנוף סקראי . ממצעל סמך מספר מדדים נוף

מורדות התלולים של רכס תורען ורכס יטבת, שלוחת חלקות קטנות, בשטחים חקלאיים הההצפה ו

  עמודים ומספר גבעות באזור הישובים הושעיה וחנתון.

הינם המבנה הגיאוגרפי של  נגרמות כתוצאה ממספר גורמים, העיקריים שבהם הצפות בבקעהה

 היקף ומשך ההצפות: אתככל הנראה  צמצמו שני שינויים הנדסיים בבקעה הבקעה ואופי הקרקע.

 נמצא כי. 11-בשנות ה וחפירת תעלת האפס 61-בשנות ה חפירת תעלת המוביל הארצי

בהיקפים מצומצמים כן יקף מקסימאלי ובה ההצפות בבקעה מתרחשות אחת לעשר שנים לערך

מצורפים למסמך זה שלושה צילומי  .המשקעים כמות ותפרוסתבהתאם ל ,השנים שאריותר ב

יכול . משך ההצפה הבקעה מוצפת בהיקפים שונים בהם נראית 1115-ו 1112, 1168אויר מהשנים 

תפרוסת השטחים המוצפים מורכבת ותלויה  .ים לאחר הגשם האחרוןלהמשך מספר רב של חודש

במציאת נתונים מהימנים  רב במהלך כתיבת פרק ההצפות התגלה קושיבכמות ופיזור המשקעים. 

יע להבנה עמוקה יותר של בכדי להג ותדירות ההצפות בבקעה. , תפרוסתמהעבר עבור היקף

 ההצפות יש צורך בדיקה מעמיקה יותר מסקירת ספרות זו. משטר

ה בתי גידול עיקריים: חקלאיים, לחים וטבעיים. עבור שולש אפיון מערכות הצומח בבקעה כולל

כל בית גידול הוגדר תיחומו הגיאוגרפי, תיאור כללי, קרקע, מערכות הצומח והפאונה וכן תנאים 

הינם שטחי  מבחינה אקולוגית האזורים העשירים ביותרנדרשים לקיום מיטבי. מהסקירה עולה כי 

 נחל יפתחאל, תעלות המוביל, שטחי ההצפה ,החקלאות בחלקות קטנות עם מעט הפרות

 והמובלעות הטבעיות שבשטחי הבקעה.

נמצא כי  חיים, זוחלים וחסרי חוליות מימיים.-עופות, יונקים דוכוללת  סקירת בעלי החיים בבקעה

-כמו גבתון שחור מצויים בסכנת הכחדהספר בעלי חיים ייחודיים וכן כאלו הבבקעה מתקיימים מ
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בוצעה על הסקירה  .חיים(-מקור )עופות(, טריטון הפסים וחפרית מצויה )דו-ראש וגבתון אדום

מרבית חשוב לציין כי  BioGisוממערכת סמך ניתוח נתונים אשר התקבלו מרשות הטבע והגנים 

 ממצאים רבים נוספים. יטתי ואין ספק כי סקר ייעודי יניבש הנתונים נאספו באופן שאינו

העלתה ו (2112התבססה על עבודתם של סיני ורון ) סקירת הצמחים הנדירים ובסכנת הכחדה

נדירים ובסכנת הכחדה, הן של מספר המינים ה מספר כמות מרשימה ביותר ויוצאת דופן הן של

פרוסים בכל  מכל מין בכל אתר. האתריםספר הפרטים כל מין והן של מ בהם נמצאהאתרים 

האזורים בהם החקלאות הינה בחלקות קטנות וכמעט ולא נמצאו באזורים בהם החקלאות הינה 

האקולוגית הרבה של שימור אופי החקלאות  חשיבותהבחלקות גדולות. ממצא זה מדגיש את 

 בבקעה. הייחודיים וההצפות

סקר צומח מפורט, מודל הידרולוגי לאפיון  הכוללת שלב ב' של הסקרמסמך זה כולל הצעה ל

חיים וחסרי חוליות אקווטיים, מודל רצף שטחים -אשר יתמקד בעופות, דו זאולוגיההצפות, סקר 

סינטזה, סיכום ומסקנות של שלב א' ושלב ב' בכדי להגיע להמלצות אופרטיביות  ולבסוף פתוחים

 הבקעה.קיימא של -ברלתכנון 

 תמונות. 66-ו ת,מפו 21רת הסקר כוללת חוב

 )במרכז התמונה( הישובים הררית ויחד )בתחתית התמונה(, בקעת בית נטופה, הר תורען בתמונה:

, צולם מהאוויר. צילום: , ברקע בקעת תורען ועמק יזרעאלולמרגלותיו הישובים בועינה נוג'ידאת

 .אופיר בן טוב
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 מבוא

לנוף ולבית גידול של עמק בעל אגן ניקוז פנימי אשר  בישראל בקעת בית נטופה היא שריד יחיד

כמה בתחומי הארץ  התקיימועד לפני הקמתה של מדינת ישראל  מוצף אחת למספר שנים.

, בכמה סאנורעמק בעמק החולה, בבעמק יזרעאל,  :עמק המוצף לפרקים בחורף אזורים שבהם

ובקעת בית נטופה  אזורים אלובשו יונוקזו וועוד. עם השנים  אתרים לאורך המרזבה במישור החוף

אשר מעבר לקו הירוק(. תופעה  סאנורנותרה כיום העמק המוצף היחידי בישראל )פרט לעמק 

יצרה פסיפס ייחודי של הקשר בין האדם לסביבה. בבקעה  ,מיוחדת זו של הצפת אזור חקלאי

השתמרו מספר זני  מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה וכן במיוחד של יםגדול ריכוזיםנמצאים 

אשר מותאמים לאופי רווי המים של הבקעה. הבקעה מתייחדת גם ברצף  ייחודיים ירקות

כך שאין מכביש סלול ו אף מהעובדה שלא עובר בה , הנגרםהשטחים הפתוחיםהמרשים של 

 ישובים בתוכה אלא רק בשוליה.

מקיץ דש"א החל  של מכון היחידה לסקרי טבע ונוף בוצע ע"יסובב בקעת בית נטופה סקר 

, בהזמנת המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות ואדר' (2112) ג( ועד חורף תשע"2112) תשע"ב

 .אילן איזן

על פי התוכנית יבוצע הסקר בשני שלבים. שלב א' יכלול בעיקר סקר נופי מלא ואיסוף מידע 

 להשלמת המידע החסר. יםמלא והידרולוגי אקולוגי יםשלב ב' יכלול סקרבתחום האקולוגי.  קיים

 התוצרים הבאים: הוכנו א'שלב ב

 ריכוז מידע קיים וסקר שטח ראשוני .1

של בתי גידול: סוג היקף, תנאים נדרשים לקיום  ואפיון מיפוי  -צומח ובעלי חיים  .1.1

 מיטבי. 

 מיפוי ותיאור קצר. – אתרים עיקריים: מורשת האדם .1.2

 נתונים הידרולוגיים: תדירות ההצפה והגורמים המשפיעים עליה.  .1.3

 מיפוי וסקר שטח –ניתוח נוף ותכסית  .2

פילוח כללי של חלוקה ואפיון יחידות נוף של כל תחום האגן החזותי של הבקעה, כולל  .2.1

 .  שימושים חקלאים

 דו"ח מסכם של שלב זה. .3

 ( של שכבות קיימות וחדשות. GISעיבוד ממ"ג ) .1

 שלב ב'.  –עבודה להשלמת סקר מלא בבקעה וסביבתה תוכנית  .5

 
 :שלב א' - תחום גיאוגרפי

 לאיסוף מידע אקולוגי: שטח הבקעה עצמה.  .1

 לסקר נופי: הבקעה ומורדותיה, לפי גבולות האגן החזותי.   .2

 

  .תחום הסקר . התמצאות אשר כוללת את1 בעמוד הבא מוצגת מפה
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 . סקר נופי1

 

  שיטת עבודה 1.1

 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות נוף

כוללת תיחום ותאור של כל  שכבה זו .לאפיין ולהציג את מגוון נופי האזור נועדהשכבת יחידות 

של החבלים  אלובמידת מה מ יםחבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף, השונ -נוף יחידת 

השכנים לו. קו נוף, המבדיל בין יחידה ליחידה, נקבע על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב 

 נופו החזותי, הביוטי והתרבותי של חבל ארץ מסוים.

ועדה להיות כלי לניתוח ערכי טבע ונוף ביחידות השטח ולגיבוש מדיניות הגדרת יחידות הנוף נ

 .את יחידות הנוף המאפייניםה על מגוון הנופים השימוש באותם שטחים, תוך שמיר

 של רבים חלקים שכן, רבות בהתלבטויות רבות פעמים מלווה הסקר באזור הנוף יחידות הגדרת

 מתגלים יותר מעמיק לימוד לאחר רק. דומים מאפיינים בעלי ראשון במבט נראים השטח

 בעיקר מתבלט השונות הנוף יחידות בין הבדלים לזהות הקושי. הנוף יחידות וגבולות ההבדלים

 את לחלק האם התלבטות ישנה ,למשל כך. משמעיים-חד שאינם נוף תוואי עם מתונים בנופים

 כמה בין מחולקים ההרים שרכסי לכך שגורם מה, חזותיים אגנים או ניקוז אגני לפי השטח

 אחת תשובה אין. נוף יחידות כמה בין מתחלק יקוזהנ אגן שאז, ההרים רכסי לפי או נוף יחידות

 הסובייקטיבי היבטה את למתן כדי. פרשנית אמירה היא נוף ליחידות והחלוקה ,אלה לשאלות

 חלוקה לבנות כוונה מתוך, שונות ראות נקודות שמייצגים, םאנשי מספר בו פיםשתמ ,זה בתהליך

 שטחאובייקטיבי יותר של  ניתוחבנוסף, לצורך . מוסכמת הערכה לבצע מכן ולאחר ,האזור של

חלוקה משנית ו נוף יחידותל , וחלוקהנטופה בית בקעת בנוף הבולטים הקווים התוויית ,הסקר

 , יחידות-תתל

 מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף

: קווי רכס, גבעות משאר, מערכות הניקוז, מאפיינים גיאומורפולוגיים המקנים לאזור את זהותו

 בתרונות, "שערים טופוגרפיים" בין רכסים או שלוחות, מצוקים גבוהים ופסגות בולטות בנוף.

ותצורות  צומח יחידות –המצע הסלעי וקרקעות האזור, צומח  -: מסלע וקרקע תכונות טבעיות

 .ומובחנות פייניותצומח או

באזורים אלה, על פי  או גופי מים שטחים חקלאיים רציפים דוגמת:  תכסית דומיננטית רציפה

 רוב, יש חשיבות חזותית )ואקולוגית( לקו המגע של יחידת הנוף עם יחידה גובלת.

 : כמו מחצבה, יישוב, קבוצת יישובים, קווי תשתית עיליים, כבישים. פיתוח בולט בשטח טבעי

, אתרים קדושים, תרבות עתיקות : דפוסי התיישבות קדומים, דרכיםתבניות תרבותיות היסטוריות

 חקלאית מסוגים שונים וכד'.

 שרידי יישובים.ו תלים, מעיינותדוגמת : אתרים נקודתיים בולטים וחשובים

 : כמו בתרונות, גושי חולות או בריכות חורף.תופעות טבע ונוף ייחודיות

 .תעלת המוביל או אתר אשכול: ים טבעיים ומלאכותייםמגע עם גופי מ

.קרקעות3. מסלע ומפה 2בעמודים הבאים מוצגות מפה 
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 יחידות הנוף רתיאו 1.2

 

 ברקע מתלול צורים )הגליל העליון(, כפר מנדא ומעליו הר עצמון. ,: בקעת בית נטופהבתמונה

 .צולם מהאוויר. צילום: אופיר בן טוב

 הנוף המרכזיות חטיבותכללי של השטח ו תיאור

 בהתוויית הקווים הבולטים בנוף סייעושיפועים  ,ניתוח שטח הסקר בעזרת מפות ליתולוגיה, גבהים

מורדות הרכסים התלולים לבין המפגש בין הקו הבולט ביותר בנוף הינו קו  בקעת בית נטופה

בתחום הסקר ניכרות שלוש חטיבות נוף עיקריות: חטיבת הבקעה, החטיבה  הבקעה המישורית.

מערב הבקעה, שתי -רטוניות בדרוםיההררית הכוללת את רכס יטבת ותרען, וחטיבת הגבעות הק

 .בתחום הסקר נכלל ןהחטיבות האחרונות שייכות לחטיבות נוף גדולות אשר רק חלק מצומצם מה

בצמוד לקוי הרכס של הרכסים הגבוהים, בצמוד לקווי המפגש של  :סדר הקווים שהותוו הינו

מורדות הרכסים והגבעות עם הקרקע המישורית של הבקעה, ולאורך נחל יודפת אשר חורץ 

לעומק את רכס יטבת. בנוסף, הותוו בתוך הבקעה מספר קוים משניים: לאורך האזור המופר 

-כפר מנדא, לאורך נחל יפתחאל, לאורך תעלת המוביל, לאורך קו פרשת המים התוךהסובב את 

 גבהים וקוים בולטים בנוף. .1בחלקה המזרחי של הבקעה. ראה מפה  131בקעתי וסביב גבעה 

 לשש יחידות נוף. )ממערב למזרח(:  בקעה וסביבתהקווים אלו מחלקים את ה

 גבעות של הגדול רצףהמ חלקערב, שהן הגבעות התוחמות את הבקעה ממ :חנתון גבעות

 ,שפרעם-אלונים

הרי  רכס של שוליו את מהוותמערב, ו-הגבעות התוחמות את הבקעה מדרום :הושעיה גבעות

 .נצרת

 ,הידיים רחבתשטח הבקעה  :נטופה בית בקעת

 ,התוחם את הבקעה מדרום הגבוההרכס  :תרען רכס
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 יטבת ותרען. – הגבוהים הרכסים שני בין, נמוך כי אם, הררי רצף יוצרתה :עמודים שלוחת

 .אורכה לכל מצפון הבקעה את תוחםה והתלול הגבוההרכס  :יטבת רכס

מהווים  יטבת ותרעןכמעט מחצית משטח הסקר תופסת יחידת הנוף של הבקעה, הרכסים 

(1כשליש מהשטח, והגבעות המערביות מהוות כרבע )איור 

 

 ך כלל שטח הסקר.שטח יחידות הנוף השונות מתו  .1איור 

 

( והישובים מצפה נטופה )מימין( ובועינה נוג'ידאת )משמאל(, התמונה בתמונה: הר תרען )בתחתית

רכס יטבת ובשיפוליו המזרחיים הישוב עילבון,  ,131חלקה המזרחי של בקעת בית נטופה וגבעה 

 .צולם מהאוויר. צילום: אופיר בן טוב ברקע הרי הגליל העליון, הר חרמון והגולן,

. 5ומפה  קוים בולטים בנוף על רקע מפת גבהים של האזור .1מפה ת ומוצג יםהבא יםבעמוד

ה חלוק הכוללת . יחידות הנוף6 מוצגת מפה לאחר מכן .שימושי הקרקע השונית בתחום הסקר

 בקוויםהסקר ליחידות נוף אשר מסומנות בצבעים שונים וכן תת יחידות הנוף אשר מסומנות  של

 במספרים.שחורים ו

בקעת בית  

 נטופה

11% 

גבעות  

 הושעיה

13% 

 גבעות חנתון

8% 

 רכס ממלח

1% 

 רכס יטבת

21% 

 רכס תורען

11% 
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לאחר מכן מופיע תיאור מאפייניה של כל אחת מיחידות הנוף. תיאור זה כולל גם פירוט לגבי תת 

הנופית יחידות הנוף שהוגדרו בכל יחידה. בטבלה של תת יחידות הנוף מופיעה גם הערכיות 

תרבותית( שבה דורגה תת היחידה. פירוט על אופן דירוג הערכיות נופית נמצא  -)למעשה נופית 

 תרבותית. –ערכיות נופית  - 1.6 בהמשך החוברת, בפרק

 

בתמונה: נחל יודפת ושיפולי הר עצמון )בתחתית התמונה(, כפר מנדא, חלקה המערבי של בקעת 

, אתר אשכול וברקע, שיפולי הרי נצרת. צולם קטנים( )שני מאגרים מנדא בית נטופה, מט"ש

 מהאוויר. צילום: אופיר בן טוב.
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 תיאור מפורט של יחידות הנוף

 גבעות חנתון 1.2.1

, הגבעות מגוונות ביותר באופי התכסית שעליהן .עמקים חקלאיים פנימיים שביניהןפסיפס גבעות 

בתות. היחידה מהווה חלק מיחידת ובים, כרמי זיתים, יערות נטועים, יערות אלוני תבור וישהכולל 

הגבעות מתנשאות  .31שפרעם הנמשכת מערבה עד לכביש -אלוניםנוף גדולה יותר של גבעות 

רומיים והצפוניים של היחידה מהווים את מ' מעל פני הים. שוליה הד 251לי של אלגובה מקסימ

 מדרום ומצפון. 381המגיעים על כביש  שער הכניסה לבקעת בית נטופה עבור

 

פסיפס של שטחים חקלאיים ואזורים טבעיים ממערב לכפר מנדא, צולם מגבעת מכמן  בתמונה:

 אורי ערד. . צילום(1.11יחידה -)תת לכיוון צפון

 גבולות

 המערביים של רכס יטבת.שוליו   -בצפון 

 ושוליה המערביים של בקעת בית נטופה. 381כביש  –במזרח 

 צומת יפתחאל. -בדרום 

קו פרשת המים בין אגן בקעת בית נטופה )נחל יפתחאל( לבין נחל אבליים, והישוב  –במערב 

 מכסור.-ביר אל

 אגני ניקוז

ודים ומשם דרומה אל נחל היחידה מתנקזת מזרחה אל בקעת בית נטופה בערוצים קטנים ורד

 יפתחאל.

 פני הקרקע רום

מ'.  251.  גובה הגבעות הינו סביב מעל פני הים מ' 151שטחים חקלאיים מצויים החל מגובה 

 מ'(. 288הנקודה הגבוהה ביותר היא גבעת מכמן )
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 וקרקע מסלע

לט על בעמקים הפנימיים שולטת קרקע אלוביאלית וקולוביאלית. חלקן הצפוני של הגבעות נש

ידי סלעי קירטון מתצורת ע'רב מתקופת הסנון, בעוד חלקן הדרומי של הגבעות, מקו חנתון 

 ודרומה מאופיין בגיר קירטוני מתצורת תמרת האיאוקנית.

 צומחתצורות 

פתוחים  היחידה מגוונת בתצורות הצומח שבה וכוללת יערות נטועים, בעיקר של אורנים, יערות

 תבור ובתות בשלטון סירה קוצנית ובתות עשבוניות. אלון בשלטון

 מיםמקורות 

 אין ביחידה מקורות מים טבעיים.

 אתרים מרכזיים

לון, חרבת -היחידה דלה באופן יחסי באתרים ומכילה בעיקר חורבות בהן: שיח' מוזייר, חרבת א

 דיידבה.

 ישובים

 ה.מכסור ושתי שכונותיה הצפוניות: מכמן והסניי-חנתון, ביר אל

 מפגעיםתשתיות ו

הכשרות שטחים לצורכי בנייה וחקלאות בשולי הישובים, ריכוז מבנים חקלאיים גדול בצמוד 

 רית.אואנטנה סלול לא חוקייםלחנתון, אתרי פסולת 

 ייחודיות נופית ותרבותית

רצף של גבעות נמוכות ומגוונות באופי התכסית שעליהן, חלקן מיושבות, חלקן נטועות באורנים, 

 פחות מובהקחלקן נטועות בזיתים, חלקן יערות אלוני תבור וחלקן בתות. יחידה זו הינה גבולה ה

של בקעת בית נטופה. להבדיל מגבולותיה הברורים של הבקעה בדרום, בצפון ובמזרח, ביחידה זו 

הבקעה מתחלפת בהדרגה בגבעות קרטוניות רכות אשר נמשכות הלאה לכוון מערב ומתחברות 

 שפרעם.עם גבעות 

 

.  (1.11יחידה -)תת מצפון לישוב חנתון עם אלוני תבור הנושקת לשדה חקלאי בתמונה: גבעה

 צילום אורי ערד.
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 גבעות חנתון –יחידות נוף -: חלוקה לתת1טבלה 

מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 ופיתנ

רטוניות יכרמי זיתים על גבעות ק  כרמי מנדא 1.01

עם כתמי בתה. מבנים חקלאיים 

באזור כפר מנדא. במרכז  .בודדים

תת היחידה מספר קירות תמך 

דרך עפר מרכזית  ,ובנוסף

ברת בין כפר מנדא לביר המח

 . מכסור-אל

מכסור. -חיץ בין כפר מנדא לביר אל

נצפית מאוד מהבקעה ומהווה חלק 

משמעותי מגבולה המערבי של 

הבקעה. החלקות החקלאיות הינן 

 חלקות קטנות עם טרסות. 

1 - 

גבוהה 

 מאוד

גבעות ממערב  1.02

 למכמן

גבעות סלעיות. זוג  3שוליהן של 

הגבעות הצפוניות נטועות באורנים 

הגבעה פות בינונית. יבצפ

הדרומית מאופיינת בנוף פתוח 

של בתה דלילה בשלטון סירה 

 קוצנית.

גבעות רכות המהוות את נקודת 

המפגש בין גבעות חנתון והר חנתון 

לבין הבקעה הפנימית המחוברת 

 לבקעת בית נטופה.

3 - 

 גבוהה

עמק חקלאי  1.03

 מצפון לחנתון

עמק חקלאי מגודר הנמצא 

ממערב לבקעת בית נטופה בין 

גבעה עליה יושב הישוב חנתון 

והגבעות בשולי  111לבין גבעה 

מכסור. העמק כולו נטוע -ביר אל

 אינטנסיביבזיתים צעירים בגידול 

אשר מטפסים מהאזור המישורי 

של העמק מעלה אל הגבעות 

 הסובבת.

עמק פנימי המהווה המשך חקלאי 

 עת בית נטופה.נסתר לבק

3 - 

 גבוהה

מ׳ מעל  11-גבעה המתנשאת כ 111גבעה  1.04

סביבתה. הגבעה נטועה בעצי 

אורנים וחרובים צעירים בצפיפות 

גבוהה. שולי הגבעה המזרחיים 

הינם למעשה המקום הראשון בו 

מתחילה התרוממות בחלקה 

המערבי של הבקעה והיא שייכת 

לרצף של גבעות אשר תוחמות  

המערבי של בקעת  את גבולה

 בית נטופה.

אזור נטוע ובולט המהווה את גבולה 

 המערבי של בקעת בית נטופה.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

מדרון סלעי ולא מופר של גבעת  גבעת מכמן 1.05

של הגבעה  ערבימכמן. חלקה המ

מבונה. תת היחידה מאופיינת 

בבתה בצפיפות בינונית בשלטון 

 288סירה קוצנית. גובה הפסגה 

מ׳ ומראשה תצפית מרהיבה 

לכיוון בקעת בית נטופה. היחידה 

מוקפת מכל עבריה בחקלאות 

 ושטחים מבונים.

נקודת תצפית גבוהה בחלקה המערבי 

של בקעת בית נטופה. מהווה חלק 

הגבעות  הטבעיים של מרצף השוליים

אולם  מכסור-אשר ממזרח לביר אל

הגבעה סובלת מהפרות רבות בהם 

מבנים חקלאיים בראשה, שריפות 

 מקומיות ובינוי בחלקה המערבי.

2 -

 בינונית

-כרמי ביר אל 1.06

 מכסור

בעיבוד  קטנות חלקות חקלאיות

 ותמשמש ןאקסטנסיבי. מרבית

ככרמי זיתים וחלקן לגידולי שדה 

 שונים.

אופיינית ה חקלאות בחלקות קטנות

לאזור. מספר רב של חלקות קטנות 

. תת היחידה ביניהןעם שטחי חיץ 

מכסור לשכונותיה -כלואה בין ביר אל

 הצפוניות.

2 - 

 בינונית
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 ופיתנ

מורדות ביר  1.07

 מכסור-אל

מורדות מזרחיים של רצף 

הגבעות עליהן נמצא הישוב ביר 

מכסור. תת היחידה מאופיינת -אל

 ,תבור אלוןבכתמים של נטיעות 

הדרומי. קו המגע  בפרט בחלקה

עם הישוב מאופיין בהכשרות 

 קרקע שונות. 

שוליים טבעיים של הגבעות ממערב 

לבקעת בית נטופה. השלוחה מהווה 

של  חלק משמעותי מהאגן החזותי

 בקעת בית נטופה.

5 - 

 מרבית

עמק חקלאי  1.08

בין חנתון לביר 

 מכסור-אל

המחובר  צר, וארוךעמק פנימי 

בשוליו המזרחיים לרצף החקלאי 

של בקעת בית נטופה ונמשך 

בדרום עד לצומת יפתחאל. 

העמק תחום בין הגבעות עליהן 

-הישובים חנתון וביר אל נמצאים

מכסור, ומאופיין בחקלאות בעל 

של גידולי שדה.  בחלקות גדולות

בלב העמק עובר ערוץ קטן ללא 

 צומח מעוצה.

המקיים רצף  פנימי עמק חקלאי

-חקלאי עם בקעת בית נטופה, תת

עם צומח היחידה מוקפת בגבעות 

 טבעי.

3 - 

 גבוהה

גבעה ממערב  1.09

 לחנתון

שלוחה טרשית, הנמשכת 

מהגבעה עליה נמצא קיבוץ חנתון 

מערב. השלוחה לכיוון דרום 

מיוערת באורנים בחלקה הדרומי 

מעל קו היער קיים  .מערביהו

צומח נמוך. על פסגת הגבעה 

סוללות  מספרת מים סגורה ובריכ

 .עפר

קו ראשון של גבעות באגן החזותי 

של בקעת בית נטופה לאחר אתר 

י תצורות צומח תאשכול. מורכבת מש

 בולטות: יער ובתה.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

גבעת אלונים  1.10

ממזרח לביר 

 מכסור-אל

שטחים בגבעה המוקפת 

חקלאיים. על הגבעה יער 

 אלוןבצפיפות בינונית בשלטון 

 תבור.

לבקעת  "שער כניסה"הגבעה מהווה 

בית נטופה עבור המגיעים מדרום. 

מצב ההשתמרות של הגבעה גבוה 

ביותר והיא מהווה שריד ייחודי ונדיר 

 לצומח הטבעי האופייני לאזור.

5 - 

 מרבית

זוג גבעות  1.11

ממערב למאגר 

 אשכול

בשוליה  מתונותזוג גבעות 

המערביים של בקעת בית נטופה. 

הגבעות מהוות שער כניסה חזותי 

לבקעת בית נטופה עבור 

המגיעים מדרום. הגבעה הדרומית 

תבור  אלוןמאופיינת ביער 

בצפיפות בינונית בעוד הגבעה 

הצפונית מאופיינת בבתה דלילה 

 בשלטון סירה קוצנית.

הגבעות מהוות שער כניסה טבעי 

לבקעת בית נטופה. הגבעה הדרומית 

האופייני מייצגת שריד לצומח טבעי 

 ה.לאזור במצב השתמרות גבו

5 - 

 מרבית

יער מצפון  1.12

 לחנתון

חלקת יער קטנה מצפון לישוב 

חנתון. זוהי רצועה צרה של עצים 

בודדים אשר מקיפים את חלקו 

 הצפוני של הישוב.

עצים בוגרים אשר מקיפים את 

 הישוב ומסייעים להטמעתו בנוף.

1 - 

גבוהה 

 מאוד
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 גבעות הושעיה 1.2.2

יחידה בסדר גודל בינוני בתחום הסקר מהווה חלק מהשיפולים הדרום מערביים של הרי נצרת. 

. ביחידה נפגשות גבעות מהווה חלק מהרי נצרת שרובם נמצאים מחוץ לתחום הסקריחידה זו 

קירטוניות נמוכות ומתונות עם בקעת בית נטופה. יחידה זו הינה גבול "מתמוסס" של הבקעה בה 

השטחים החקלאיים של הבקעה נכנסים פנימה אל תוך עמקים צרים ומישוריים בין גבעות רכות. 

ידות אינו חד וקשה להתוות אותו בבירור. היחידה מאופיינת בשלוחות הגבול בין היחלפיכך, 

גבעיות וקירטוניות עליהן פזורים ישובים יהודיים וערביים כאחד. על הגבעות קיים רצף גדול 

יחסית של צומח טבעי, המורכב מבתות ומיערות אלוני תבור בצפיפות משתנה. בין הגבעות ישנם 

נקזים אליהם נחלים מקומיים היורדים מהרי נצרת ובתוכם נחל עמקים אלוביאליים צרים אשר מ

יפתחאל. העמקים מעובדים בעיבוד חקלאי מסורתי. ביחידה מספר אתרים ארכיאולוגיים 

 משמעותיים בהם ציפורי, וחורבת רומה. 

 

 תל ציפורי. צילום אורי ערד.ל יעדיה, בסמוך בתמונה: הישוב הושעיה, צולם מהר

 

 גבולות

 נחל יפתחאל עד למפגש עם תעלת המוביל ומשם לאורך תעלת המוביל. -בצפון 

 רכס תרען –במזרח 

עד לישוב הושעיה ומהושעיה מערבה, קו פרשת המים עם נחל  211קו גובה  –בדרום 

 ציפורי 

 בקעת בית נטופה.מנחל יפתחאל נקודת היציאה של  –במערב 

 אגני ניקוז

מנקז נחל  כל בקעת תרען, לאחר כניסתו ליחידהנחל יפתחאל נכנס ליחידה לאחר שניקז את 

 ה.יפתחאל את כל שטח
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 פני הקרקע רום

 מ' בתל ציפורי. 311מ' בתוך הבקעה ועד  151-מ

 וקרקע מסלע

מזרח -היחידה מאוד מגוונת ומורכבת מבחינה גיאולוגית. קו שבר עובר מצפון להושעיה בכוון דרום

וביאלי. הגבעות הנושקות לעמק הינן גבעות מערב. האזור החקלאי והמישורי הינו אל-צפון

לשון " מעיןהייב נמצא על -הישוב רומת אל קירטוניות עם נארי מתצורת מנוחה, פרט אחיהוד.

מתקופת  חנאמדולומיט מתצורת דיר  עשויות ותארוכות וצר" המורכבת מרצף של גבעות יבשה

כבת המפגש הקנומן שהיא מבין השכבות העתיקות ביותר הנחשפות בתחום הסקר. מעל ש

הייב להושעיה, הופך -ת אשר בקו המגע בין הבקעה לגבעות, באזור שבין רומת אלהקרטוני

המסלע לדולומיט מתצורת סכנין עד לאזור תל ציפורי בו הופך המסלע לקרטון אחיהוד אשר 

ל ציפורי. מדרום למאגר אשכול שולטת תצורת טקייה המורכבת מחרסיות מטפס מהבקעה ועד לת

 וקרטון. חלקה המזרחי של היחידה בנוי מתצורת צרעה המורכבת מחילופי שכבות של גיר וקרטון. 

 צומחתצורות 

מערבי של -פות מעורבות בשיחיות. חלקה הדרוםחלקה המזרחי של היחידה מאופיין בבתות צפו

יל של יערות אלוני תבור בצפיפות משתנה וביניהם מספר כתמים של היחידה מורכב מתמה

 יערות אורנים הנטועים בצפיפות. בעמקים חקלאות בעל בחלקות קטנות ומעט חקלאות שלחין.

 

-ברקע, הישוב רומת אל .נחל יפתחאל טרם כניסתו לבקעת בית נטופהבבתמונה: הפיתול האחרון 

 הר תרען לכיוון צפון. צילום אורי ערד. ם המזרחיים שלפוליישההייב, צולם מ

 מיםמקורות 

היחידה מנוקזת על ידי מספר נחלי אכזב אל נחל יפתחאל. מספר בורות מים פזורים ביחידה, 

 בעיקר בסמוך לאתרי התיישבות.

 אתרים מרכזיים

יהודה הנשיאה, מערכות מסתור למרגלות רבי תל ציפורי, חורבת רומה, מצפה ריש לקיש, קבר 

 יפורי,תל צ
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 ישובים

 הייב, הושעיה, מחנה ציפורית.-רומת אל

 מפגעיםתשתיות ו

גבוה  העובר בלב היחידה, קו מתח  33מחצבת ציפורית, מחנה צבאי בסמוך להושעיה. כביש 

, אנטנות סלולריות, כביש גישה להושעיה, שפוכת עפר במספר אתרים 33המלווה את כביש 

 הפנימיים. י רשת בעמקיםבתהייב, -מסביב לרומת אל

 ייחודיות נופית ותרבותית

היחידה מהווה תצורת גבול יוצאת דופן לבקעת בית נטופה מכוון שהגבעות הקירטוניות הנמוכות 

והרכות למעשה "מתמוססות" אל הבקעה ותוך כדי כך יוצרות שפע של עמקים פנימיים עמוקים 

והתלולים המצויים בגבולה הצפוני וצרים החבויים בין הגבעות. זאת להבדיל מהרכסים הגבוהים 

( עובר בלב היחידה והופך אותה לנצפית ביותר, 33ומרכזי ) זוריוהדרומי של הבקעה. כביש א

גישה לישוב בית רימון. היחידה הבנוסף היחידה נצפית מהצד המערבי של רכס תרען מכביש 

ורי הינו האתר תרבותי חשוב ביותר מתקופת המשנה והתלמוד כשתל ציפ-מהווה מכלול נופי

 המשמעותי ביותר מתקופה זו.

 

 גבעות הושעיה –יחידות נוף -: חלוקה לתת2טבלה 

מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

רטוניות נמוכות עליהן יגבעות ק יער הסוללים 2.01

תבור.  ןיער צפוף בשלטון אלו

טיפוס צומח זה יוצר נוף ייחודי 

לאזור של שיפולי  אופייניאשר 

נצרת וגבעות אלונים  יהר

שפרעם. בתת היחידה קיימים 

שני ערוצים חשופים ללא עצים 

וכן חלקה המזרחי של תת 

היחידה דליל יותר בעצים. תת 

היחידה שייכת לתת יחידה גדולה 

מחוץ  יותר הנמשכת דרומה

 .31כביש עד ל לתחום הסקר

מרצף מרשים וגדול של יערות  חלק

תבור המאפיינים את האזור.  ןאלו

 מצב ההשתמרות גבוה.

5 - 

 מרבית

כרם זיתים מגודר ובעיבוד  כרמי הסוללים 2.02

 אינטנסיבי.

הכרם נבלע בנוף על רקע יער 

 הסוללים.

2 - 

 בינונית

מצפה ריש  2.03

 לקיש

על  .גבעה קירטונית מתונה

יער בוגר וצפוף נטוע הגבעה 

עם מעט עצי אלון  בשלטון אורן

וכן דרך רומית העוברת  תבור

 בשולי הגבעה.

מהגבעה תצפית אל בקעת בית 

נטופה. גובהם של האורנים מבליט 

 אותה ביחס לשאר הגבעות באזור.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

חקלאות  2.04

מדרום לתעלת 

 המוביל

אזור חקלאי ובו שלושה ״איים״ 

עם צומח טבעי וכן ארבעה 

עמקים חקלאיים אשר נכנסים 

פנימה אל בין הגבעות. האזור 

שילוב בין חלקות במאופיין 

אינטנסיביות וגדולות לבין חלקות 

 אקסטנסיביות וקטנות.

חקלאות המהווה רצף חקלאי ביחד 

עם השטחים החקלאיים בבקעת בית 

ל תעלת נטופה, על אף החיץ ש

המוביל. תת היחידה גובלת ומוקפת 

במרבית עבריה.  באזורים טבעיים

 תת היחידה. חוצה את 33כביש 

3 - 

 גבוהה
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

המתנשאת לגובה  קירטוניתגבעה  גבעת קט 2.05

מ׳ מעל בקעת בית נטופה  11

ומוקפת שטחים חקלאיים מכל 

עבריה. על הגבעה יער דליל של 

תבור עם מחשופי סלע  אלון

רבים. גבעה זו משתייכת לרצף 

הגבעות אשר תוחמות את בקעת 

 מערב.-בית נטופה מדרום

גבעה בולטת הנבדלת מעל סביבתה 

תצפית הן על בקעת ישנה וממנה 

בית נטופה והן על העמקים 

 החקלאיים אשר בין גבעות הושעיה.

5 - 

 מרבית

ערוץ ציפורי  2.06

 מערב

רצף חקלאי  עמק פנימי המקיים

עם בקעת בית נטופה, העמק הינו 

של  ןצר וארוך ועובר למרגלותיה

גבעות האזור. בעמק מספר מבנים 

 חקלאיים של בתי רשת.

 - 2 עמק חקלאי צר וארוך בין גבעות.

 בינונית

ישבה רונות הגבעה עליה מד שלוחת ציפורי 2.07

 נמצאהעיר הקדומה ציפורי וכיום 

על  .תל ציפורי עליה גן לאומי

השלוחה צומחת שיחייה 

תבור שונות וכן אלוני  תפיפויובצ

. בתת היחידה בוגרים בשוליה

מספר הפרות, בהם מאגר  קיימות

 ודרכי עפר רבות. מים

השלוחה נצפית מאוד וביחד עם תל 

ציפורי מהווה חלק חשוב בתיחום 

 הבקעה מדרום.

3 - 

 גבוהה

ערוץ ציפורי  2.08

 מזרח

חקלאי עמק פנימי המקיים רצף 

עם בקעת בית נטופה, העמק הינו 

צר וארוך ועובר למרגלותיהם של 

גבעות האזור. בעמק מספר מבנים 

 חקלאיים של בתי רשת.

- 2 עמק חקלאי צר וארוך בין גבעות.

 בינונית

ערוץ מדרום  2.09

 להושעיה

שלוחות קירטוניות של מדרונותיו 

הצפוניים של תל ציפורי. על 

השלוחות פסיפס מגוון של יערות 

תבור ביחד עם  אלוןדלילים של 

כרמי זיתים, בוסתנים ובתות 

 צפופות של סירה קוצנית. 

תכסית מגוונת מאוד ביחד עם 

תצפית מרשימה צפונה אל חלקה 

 המערבי של בקעת בית נטופה.

5 - 

 מרבית

הר כיל מורדות  2.10

 צפוניים 

אופיינת המ קירטוניתגבעה 

 מצוי ןבחורש צפוף בשלטון אלו

עם מגוון עצי חורש  ,תבור ןואלו

נוספים. על פסגתו של הר כיל 

 יושב הישוב הושעיה. 

גבעה נמוכה אשר מקיימת רצף של 

שטחים פתוחים וגבעיים עליהם 

 בשוליהחורש צפוף של אלונים 

 בית נטופה. הדרומיים של בקעת

5 - 

 מרבית

נמוכה עליה צומח  קירטוניתגבעה  181גבעה  2.11

יער בצפיפות בינונית בשלטון 

אלון תבור. הגבעה מוקפת מכל 

חקלאיים  אשר  םעבריה בשטחי

 הופכים אותה ל״אי״ טבעי.

גבעה הקוטעת רצף של אזור חקלאי 

ין גשר בין הגבעות עומהווה מ

 לבין הבקעה. הסמוכות מדרום

5 - 

 מרבית

גבעה בשולי  2.12

 33כביש 

גבעה קטנה ונמוכה בשולי כביש 

עליה יער צפוף בשלטון אלון ו 33

תבור. הגבעה מקיימת קשר 

לרצף הגבעות המוקפות שטחים 

בין שולי  ותחקלאיים אשר מגשר

בקעת בית לגבעות הושעיה 

 נטופה.

שטח טבעי וקטן אשר מנותק 

משטחים טבעיים סמוכים אולם 

רצף ויזואלי של צומח טבעי מקיים 

בשולי הגבעות הנושקות לבקעת בית 

 נטופה.

1 - 

גבוהה 

 מאוד
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

גבעה מיוערת  2.13

118 

מתונה הנמצאת  קירטוניתגבעה 

לצומת  בסמוך 33לכביש  מדרום

הושעיה. זוהי תת יחידה קטנה 

אך מגוונת, במערב יער בצפיפות 

בינונית בשלטון אלון תבור, במזרח 

נטוע יער צפוף בשלטון אורן 

ואקליפטוס ובמרכז שטח חקלאי. 

תת היחידה מקיפה את מחצבת 

 ציפורית ומסתירה אותה במעט.

 - 5 וצומח גבוה ומגוון. 33סמיכות לכביש 

 מרבית

הר יער  2.14

 הושעיה

רכס הנטוע יער צפוף בשלטון קו 

המחבר בין הר הושעיה להר  ןאור

ידעיה. תת יחידה זו מפרידה 

מבחינה חזותית בין אגן בית 

 נטופה לבין הרי נצרת.

קו רכס נטוע אשר מקיים רצף עם 

שטח נטוע גדול יותר הנמצא מדרום 

לתחום הסקר. חלק מגבול האגן 

 החזותי של בקעת בית נטופה.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

גבעה מתונה וטרשית מאוד  215גבעה  2.15

-הנמצאת בשולי הכפר רומת אל

הייב. על הגבעה בתה בצפיפות 

בינונית בשלטון סירה, מעט עצי 

אלון תבור ואחוז כיסוי גבוה של 

 סלעים.

גבעה טרשית המתנשאת לגובה רב 

ומעל  מ'( 65-)כ מעל סביבתה

הגבעות הסמוכות. הימצאותה בסמוך 

הופכת אותה לנצפית  33לכביש 

 ביותר.

5 - 

 מרבית

גבעה  מיוערת  2.16

בלב השטחים 

 החקלאיים

נה נטועה ביער צפוף גבעה מתו

. הגבעה מתרוממת ןבשלטון אור

מטרים ספורים בלבד מעל 

השטחים החקלאיים אשר 

מקיפים אותה מכל עבר. הגבעה 

לאוסף של גבעות מקיימת קשר 

 אשר מוקפות שטחים חקלאיים.

גבעה נטועה המוקפת שטחים 

חקלאיים הנמצאת בשולי בקעת בית 

 נטופה.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

גבעה סלעית עליה שרידי ישוב  חורבת רומה 2.17

קדום . על הגבעה מספר מבנים 

וכן מספר  , מערות מסתורהרוסים

מבנים אשר עדיין משמשים 

תת היחידה הינה חלק  למגורים.

 מגן לאומי ציפורי.

ין "לשון עהגבעה הינה הקצה של מ

אשר  של גבעות קירטוניות יבשה"

נכנסת פנימה אל תוך בקעת בית 

נטופה.  על הגבעה נמצא אתר 

 ארכיאולוגי חשוב במורשת האזור.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

כרמי רומת  2.18

 הייב-אל

כרמי זיתים על אוסף הגבעות 

. הייב-הישוב רומת אלעליהן בתי 

חלקים מתת היחידה הינם 

בתת סירה ב ומאופייניםטבעיים 

 שונות. בצפיפויותקוצנית 

של  המבניםכרמי זיתים בתוך מקבצי 

 הישוב. בתת היחידה הפרות רבות.
1 

  111-הבולטת כ קירטוניתגבעה  תל ציפורי 2.19

מ׳ מעל לסביבתה, עליה ישבה 

העיר ציפורי ובפסגתה מבנה 

 הינו גן לאומי מרשים. התל

צופה על בקעת בית נטופה ה

 ונטוע בעצי אורן וברוש.

אתר היסטורי בעל חשיבות גבוהה 

מאוד. תצפית מרשימה אל נופי 

 הבקעה.

5 - 

 מרבית

שלוחת  2.20

הנפתול בנחל 

 יפתחאל

שלוחת אצבע טרשית המהווה 

חלק מהנפתול האחרון של נחל 

יפתחאל. השלוחה מאופיינת 

צפופה על גבי מסלע בבתה 

 דולומיט משוכב.

שלוחה בולטת בנוף עקב היותה 

של נחל  העיקריהדופן של הנפתול 

יפתחאל לפני כניסתו לבקעת בית 

נטופה וקו מגע בולט בין צמחייה 

 טבעית נמוכה עם חקלאות מסורתית.

5 - 

 מרבית
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

-שלוחת אל 2.21

 הייב

השלוחה הצפונית ביותר של 

הישוב  אוסף הגבעות עליהן נמצא

הייב. למרגלות -רומת אל

השלוחה נכנס נחל יפתחאל אל 

תוך בקעת בית נטופה. על 

השלוחה  בתה בצפיפות משתנה  

עם עצים בודדים וכרמי זיתים 

 נטועים בשולי הגבעה.

לשון "קצהו של  אתהשלוחה מהווה 

מגבעה החודרת פנימה  ההבנוי "יבשה

 אל שטחים החקלאיים בבקעה.

3 - 

 גבוהה

 

 

 

 . צילום אורי ערד.יער אלוני תבור פתוח במורדות גבעת קט בתמונה:

  



 
 

 

 

21 

 בקעת בית נטופה 1.2.3

 

, צרה בקצה המזרחי בקירוב מלבנית בעלת צורההיחידה המרכזית והגדולה ביותר בשטח הסקר, 

 המערבי.  בקצהורחבה 

ותה ייחודיותה בהי. של הגליל התחתון והינה הגדולה שבהן חלק ממערכת הבקעותהיחידה מהווה 

בתוכם  בחלקות קטנות אשר ברצף גדול מאוד של גידולי שדהמוצפת בחורפים גשומים ו

. בתוכה עוברת תעלת המוביל נדירים ובסכנת הכחדה צמחי בר ם שלגדלים מיניובשוליהם 

 מלבנית הצור להן חלקות פלחההינו שטח הבקעה  מרביתמערב. -מזרח לדרום-הארצי מצפון

חלקה  .של ערביי הישובים הסובבים את הבקעה אשר נמצאות בבעלות פרטית מאורכת וצרה

. המעובדים באופן אינטנסיבי שדות גדולים בבעלות ישובים יהודיים מהאזור של הבקעה המערבי

לוביאלית במפגש בין הרכסים לבקעה, באזור ועם קרקע ק מעורבת קרקע הבקעה אלוביאלית

 המוצף התפתחה קרקע הידרומורפית. 

 

בתמונה: בקעת בית נטופה, ברקע הר תרען )מימין( ורכס יטבת )משמאל(, צולם מתל חנתון לכיוון 

 מזרח. צילום אורי ערד.

 

 גבולות

 רכס יטבת - מצפון

 חנתון גבעות  –ממערב 

 שלוחת עמודים –ממזרח 

 רכס תרען –מדרום 

 גבעות הושעיההמוביל הארצי ו –מערב -מדרום
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 אגני ניקוז

במזרח אגן ניקוז פנימי אשר מוצף בחורפים גשומים, בצפון  :שלושה אגני ניקוז בשטח הבקעה

אגן ניקוז מקומי מצפון לתעלת המוביל, אגן זה נוצר כתוצאה מחפירת תעלות ההגנה של תעלת 

פירוט מלא ראה  נחל יפתחאל. מערבי מהווה חלק מאגן הניקוז של-החלק הדרוםהמוביל הארצי, 

 פרק ההצפות.

 הקרקעפני  רום

. והסטייה מגובה זה הינה קטנה מאוד מ' מעל פני הים 151צע של ובגובה ממנמצאת הבקעה 

וכן  מ' 133ה ביותר בתחום הבקעה הינה גבעה בחלקה המזרחי המתנשאת לרום הנקודה הגבוה

 מ'. 116של  רוםתל חנתון המתנשא ל

 וקרקע מסלע

סוגים עיקריים של קרקעות: אזור ההצפה מאופיין  לשלושה עמוקה מאוד ונחלקתבקעה קרקע ה

אפורה וניתן להבחין בה גם מצילום -בגרומוסול הידרומורפי וגלי גרומוסולי, קרקע זו הינה חומה

אוויר )ראה פרק הצפות(. קרקעות הבקעה שאינן מוצפות הינן גרומוסול חום אלובי ואילו שולי 

 אלוביות.-ינים בקרקעות קולוביותהבקעה או אזורי המפגש בין ההר לבקעה מאופי

 צומחתצורות 

 אשר בתחום הבקעה אין ולתעלת האפס ותעלות ההגנה של המוביל הארצי פרט לארבעת האיים

 עשבוניים בשולי חלקות שאינן מרוססותמינים , פרט לרצוף בבקעה אזורים עם צומח טבעי כמעט

משמרות מיני צמחים ייחודיים לבית חלקות אלו  .אינן מעובדותש נטושות או וכן בחלקות אשר

מרבית  גידול המוצף אחת למספר שנים אשר בחלקם נדירים מאד ואף נמצאים בסכנת הכחדה.

ד חלקה המערבי של הבקעה מאופיין בעוקטנות בעיבוד מסורתי הבקעה מאופיינת בחלקות 

ידול שבהמשך פרק בתי הגנועים. -חלקות חקלאיות גדולות מאוד אשר חלקן מושקות על ידי קוב

 המערכות האקולוגיות אשר בבקעה. מגוון מוקדש כולו לניתוח

 מיםמקורות 

חלקה המזרחי של הבקעה מהווה אגן ניקוז פנימי ובשל כך בחורפים גשומים הבקעה מוצפת עד 

תחילת הקיץ ולעיתים עד לחודש אוגוסט. המוביל הארצי עובר בחלקה הצפוני של הבקעה. 

נבנה  של הבקעה מערביים-מנוקז ע"י נחל יפתחאל. בשוליה הדרוםחלקה המערבי של הבקעה 

תל למרגלות חלק מפרויקט המוביל הארצי.  ואשה אשכול אתר –מאגרי מים  קומפלקס של

 .בור מיםחנתון קיים 

 

 .צילום: אורי ערד .ורכס יטבת, צולם מרכס תורעןבתמונה: בקעת בית נטופה, 
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 אתרים מרכזיים

הינו אחד האתרים החשובים ביותר באזור, בלב הבקעה, מצפון לישוב רומנה נמצאת תל חנתון 

 תוךווית. למרגלות הבקעה נמצאים אתרים רבים אך הם נמצאים על המדרונות ולא -חירבת אל

  .עצמה הבקעה

 ישובים

 אל תחומי הבקעה. רכס יטבתהינו הישוב היחידי אשר גולש מעט משולי  כפר מנדא

 מפגעיםתשתיות ו

, או ישובים. רכים ראשיותדבגלל אופייה המוצף לעיתים של הבקעה לא התפתחו בה מעולם 

, לה המקבילות ההגנה והתעלות , תעלת המובילבחלקה המערבי מאגרים ההפרות הקיימות הן

בעיקר באזור כפר  אל תוך הבקעה שולי הכפריםמ של מבנים חקלאיים "זחילה"דרך המטרוקה, 

דרכים חדשות  סלילת, חלקות החקלאיותב, מגמה של הקמת מבני קבע נוג'ידאת-ובועינה מנדא

כבישים בתוך הבקעה כמו בעבר היו תכניות להעביר . וגידור חוסם בצורות שונות בעזרת מצעים

לשנות את עצם  העלול הבקעהכוונות ניקוז  .האזור ין ישוביםבמקשר אזורי הכביש ו 6כביש 

 .ה מנוקזתייחודה וערכיה כבקעה שאיננ

 

 ייחודיות נופית ותרבותית

היחידה אשר עדיין משמרת משטר בגליל התחתון ו ביחס לשאר הבקעותזוהי בקעה גדולה מאוד 

על פני דפוס נופי ייחודי של חקלאות פלחה מסורתית בבקעה מתקיים  אחת לכמה שנים. הצפות

רצף גם . בהם מיני צומח נדירים אשר ייחודיים לבקעה מוצפת של שטחים גדול מאדרצף 

בתחומי  העדר ישובים וכבישיםהשטחים הפתוחים גדול מאוד, בקנה מידה ארצי, ונובע כתוצאה מ

 .הבקעה

 

 בקעת בית נטופה –יחידות נוף -: חלוקה לתת3טבלה 

מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות ואתרים מרכזייםתיאור כללי 

 נופית

יער ומשרדים  3.01

 אתר אשכול

תת יחידה טבעית למחצה מצפון 

לאתר אשכול. בתת היחידה 

נמצאים המשרדים והמעבדות של 

אתר אשכול ביחד עם כתם של 

תבור ואזור פתוח  אלוןיער 

בשלטון עשבוניים אשר עובר 

כיסוח או ריסוס על ידי מנהלת 

האתר עובר אפיק בשטח האתר. 

  נחל יפתחאל.

אזור טבעי למחצה עם כתם של יער 

 תבור. ןאלו

3 - 

 גבוהה

חקלאות  3.02

בחלקות 

באגן  גדולות

 המערבי

מקבץ שטחים חקלאיים אשר 

מטופלים באופן אינטנסיבי. זהו 

שטח נרחב אשר שונה באופן 

מובהק בגודל ואופי החלקות 

לעומת יתר השטחים החקלאיים 

 בבקעה.

חקלאי עם שאר האדמות רצף 

 החקלאיות בבקעת בית נטופה.

3 - 

 גבוהה
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות ואתרים מרכזייםתיאור כללי 

 נופית

גבעה הנמצאת בתוך בקעת בית  תל חנתון 3.03

נטופה ומוקפת חלקות חקלאיות 

מכל עבריה. הגבעה מתנשאת 

מ׳ מעל לבקעה  51-לגובה של כ

וממנה תצפית נפלאה מזרחה אל 

עבר הבקעה. הגבעה מאופיינת 

בבתה עשבונית עם עצים בודדים 

פזורים ועליה אתר היסטורי חשוב 

 .המוכרז כגן לאומי ביותר

גבעה בולטת בגובהה מעל הבקעה. 

הגבעה מהווה מרכיב נוף חשוב 

מהותי ובולט בתוך המכלול הנופי של 

 בקעת בית נטופה. 

5 - 

 מרבית

פאתי כפר  3.04

 מנדא

מקבץ שטחים חקלאיים מסביב 

מאופיינים  אשר לכפר מנדא

ומתקן  בחלקות קטנות מאוד

כמות ההפרות . לטיפול בשפכים

גבוהה עקב  זו בתת יחידה

אתרי )בעיקר  הקרבה לישוב

  .פסולת ומבנים חקלאיים(

חלקות חקלאיות קטנות עם אזורי 

שוליים המקיימות רצף חקלאי עם 

שאר השטחים החקלאיים בבקעה. 

 בתת היחידה הפרות רבות.

2 -

 בינונית

חקלאות  3.05

 בחלקות קטנות

ממזרח לתעלת 

 המוביל

רצף  מרשים בגודלו של 

. האזור חקלאות בחלקות קטנות

 מאופיין בחלקות קטנות ומגוונות.

פסיפס צבעים ומרקמים הנוצרים 

בעקבות גודלן של החלקות ואופי 

העיבוד. תת היחידה מקיימת רצף 

חקלאי עם יתר האזורים החקלאיים 

 בבקעה.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

תת יחידה זו מכילה למעשה את  אגן מזרחי 3.06

מרבית שטחה של בקעת בית 

נטופה ובה רצף מרשים של 

 ומגוונות.  חקלאות בחלקות קטנות

פסיפס צבעים ומרקמים הנוצרים 

ועוצמה החלקות. בעקבות גודלן של 

של רצף שטחים חקלאיים ללא 

 הפרות.

5 - 

 מרבית

תעלת המוביל נחפרה בשנות  תעלת המוביל 3.07

המאה העשרים.  השישים של

משני עברי  .מ' 25רוחב התעלה כ

י תעלות הגנה תהתעלה נחפרו ש

ובנוסף נסלל כביש אספלט. 

התעלה מגודרת ורוחבה הכולל 

מ'. אורך התעלה  111-הינו כ

 ק"מ. 13הפתוחה הינו 

חלק משמעותי ממפעל המים הארצי 

ואחד מסמליה של בקעת בית נטופה. 

 נוכחות התעלה בולטת על רקע שדות

 העמק נטולי ההפרות.

2 -

 בינונית

תת יחידה זו הינה חלק מהרצף  מסלחית 3.08

החקלאי של בקעת בית נטופה 

אשר חודר פנימה אל עמק פנימי 

בתוך רכס יטבת. בעמק חלקות 

של סככות,  גדולחקלאיות ומספר 

מבנים חקלאיים ואף מספר מבני 

 מגורים.

ין מפרץ חקלאי החודר פנימה אל עמ

 חקלאות בחלקות קטנותרכס יטבת. 

הדומה באופייה לחקלאות הנפוצה 

 בבקעה.

3 - 

 גבוהה
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות ואתרים מרכזייםתיאור כללי 

 נופית

נפתול בנחל  3.09

 יפתחאל

נקודת הכניסה של נחל יפתחאל 

אל בקעת בית נטופה. תת 

היחידה מאופיינת בנפתול האחרון 

של נחל יפתחאל לאחר שורה 

ולים בין רכס תרען תשל נפ

הייב. בתת -לגבעות רומת אל

 בחלקות קטנותחקלאות היחידה 

עם מעט חממות וכרמי זיתים. 

בתת היחידה עובר כביש המחבר 

 הייב עם רומנה.-בין רומת אל

נפתול הררי בין שתי גבעות ורצף 

 חקלאי עם בקעת בית נטופה.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

עמק פנימי  3.10

ממזרח 

 למסלחית

עמק פנימי קטן המהווה חלק 

מרצף השטחים החקלאיים 

המאפיינים את  בחלקות קטנות

בקעת בית נטופה. האזור מאופיין 

בחלקות קטנות ומגוונות וכרמי 

 זיתים.

פסיפס צבעים ומרקמים הנוצרים 

בעקבות גודלן של החלקות. רצף 

 ,חקלאי עם בקעת בית נטופה

 המופרד רק על ידי המוביל הארצי.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

אזור חקלאי  3.11

מצפון לתעלת 

 המוביל

חלק מרצף השטחים החקלאיים 

המאפיינים את  בחלקות קטנות

בקעת בית נטופה. האזור מאופיין 

בחלקות קטנות, מרביתן נטועות 

בכרמי זיתים. תת היחידה מקיפה 

את הגבעה עליה יושבת חורבת 

בית נטופה ומבודדת אותה 

 מהמדרונות הסמוכים.

פסיפס צבעים ומרקמים הנוצרים 

החלקות. רצף בעקבות גודלן של 

 ,חקלאי עם בקעת בית נטופה

 המופרד רק על ידי המוביל הארצי.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

חורבת בית  3.12

 נטופה

 טבתזוג גבעות המופרדות מרכס י

על ידי כרמי זיתים. הגבעות 

מוקפות שטחים חקלאיים ובולטות 

ין עאל תוך בקעת בית נטופה כ

לשון יבשה. על הגבעה אתר 

 הגבעה מכוסהארכיאולוגי חשוב. 

בתה עשבונית עם עצים ב

 בודדים. אחוז אבניות גבוה.

כנסות פנימה נזוג גבעות אשר 

)דרומה( אל תוך בקעת בית נטופה 

ושוברות את הרצף של המפגש בין 

רכס יטבת התלול לבין הקרקעית 

 המישורית של הבקעה.

5 - 

 מרבית

-בועינה פאתי 3.13

 נוג'ידאת

בקרקע  נתמאופיי תת היחידה

בשיפוע מתון. באזור זה כרמי 

 זיתים וכן מבנים חקלאיים.

חלקות חקלאיות קטנות יחסית 

ומגוונות בגודלן ובצורתן אשר 

חקלאי עם בקעת בית  רצףמקיימות 

 נטופה.

2 -

 בינונית

זוג גבעות בלב השטח החקלאי  131גבעה  3.14

הגבעות של בקעת בית נטופה. 

שטחים ב מכל עבריהן מוקפות

ומספר  כרמי זיתים ,חקלאיים

ואף  ן, אלו מכרסמים בהמבנים

. טיפוס מטפסים על מורדותיהן

הצומח הוא בתה ושיחייה עם 

בזמנים בהם עצים בודדים. 

בולטות הגבעות  ,הבקעה מוצפת

 מעל המים.

הגבעה היחידה המצויה ממש בלב 

הבקעה. בעת הצפה בולטת הגבעה 

 מעל פני המים.

5 - 

 מרבית
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות ואתרים מרכזייםתיאור כללי 

 נופית

חקלאות  3.15

שלחין ממערב 

 לכפר מנדא

שטח חקלאי הכלוא בין כפר 

לבין רכס יטבת. האזור מנדא 

מאופיין בפסיפס של חלקות 

חקלאיות קטנות ומושקות של 

ירקות מקומיים ומעט כרמי זיתים 

 בשוליים.

פסיפס של חלקות חקלאיות קטנות 

וכרמי זיתים. באזור זה נחשף 

 לראשונה נוף הבקעה למגיעים מצפון.

3 - 

 גבוהה

חקלאות  3.16

בחלקות 

ת ובריכקטנות/

 חורף

חקלאות בחלקות קטנות הנמצאות 

אשר מוצף במים בשנים באזור 

גודל ההצפה  גשמים. ברוכות

ומשכה משתנה משנה לשנה 

 )ראה פירוט בפרק הצפות(.

תופעת טבע ייחודית המייצגת את 

בקעה בית נטופה והופכת אותה 

לאזור המוצף היחיד מסוגו בישראל. 

פסיפס צבעים ומרקמים בנוסף, 

החלקות. הנוצרים בעקבות גודלן של 

ועוצמה של רצף שטחים  הצפות

 חקלאיים ללא הפרות.

5 - 

 מרבית

 

. 

 

השיפולים  בבקעת בית נטופה, ברקע עדר בקר ניזון משאריות חקלאיות בסוף הקיץ :בתמונה

 צילום: אורי ערדנוג'ידאת,  בועינה יםהישובו המזרחיים של הא תורען
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רכס תרעןצפון  1.2.1
1

 

ק"מ(, אך עם זאת מתרומם הרכס לגובה  8הרכס הקצר ביותר ברכסי הגליל התחתון )אורכו 

נמוך אך במעט מפסגות מ' מעל פני הים,  518מרשים מעל לסביבתו ופסגתו נמצאת בגובה 

הרכסים השכנים. הרכס מפריד בין בקעת בית נטופה לבין בקעת תרען. חלקו המערבי של הרכס 

גובל בנחל יפתחאל אשר מנקז את בקעת תרען ולאחר מכן את חלקה המערבי של בקעת בית 

מאוד.  ומשם ממשיך אל עבר נחל ציפורי. מורדותיו הצפוניים והדרומיים של הרכס תלולים נטופה.

מפסגת הרכס ממשיכה עוד שרשרת פסגות אשר גובהן יורד במתינות לכיוון מערב, עד לישוב 

בשוליו של הרכס  ,בית רימון. על הרכס נמצאים שני ישובים יהודיים: מצפה נטופה ובית רימון

גבול הסקר  ני ישובים קטנים: עוזייר ורומנה.שונוג'ידאת -ישובים גדולים: בועינה צמדנמצאים 

 עובר על קו הרכס, ובכך חוצה את הרכס לשניים בקירוב.

 

הייב, -הישוב רומת אל מאורכת אשר "פורצת" לתוך בקעת בית נטופה ועליהבתמונה: שלוחה 

ברקע, הר עצמון וכפר מנדא למרגלותיו. צולם מכביש הגישה לבית רימון לכוון צפון מערב. 

 צילום: אורי ערד.

 גבולות

 קו המפגש בין הרכס לבקעת בית נטופה –בצפון 

 קו המפגש עם שלוחת עמודים ופרשת המים של נחל ארבל. –במזרח 

 קו הרכס של הר תרען –בדרום 

 נחל יפתחאל –במערב 

 אגני ניקוז

המפנה הצפוני של רכס תרען מתנקז כולו אל האגן המזרחי של בקעת בית נטופה. המפנה 

 המערבי המצומצם מתנקז אל נחל יפתחאל. 

                                                           
1
המקורות השונים: תורען, תירען וטורעאן. בסקר זה הוחלט להשתמש בשם  שמו של הרכס מאויית באופן שונה בין 

 הרכס בכתיב חסר כך שניתן להגותו בכל אחד מהאופנים.
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 פני הקרקע רום

מ' מעל פני הים. מזרחה ומערבה מפסגה זו קיים רצף של  518פסגת הר תרען הינה בגובה 

מ' בו  151זרחה ומערבה עד לגובה קו רכס אשר יורד במתינות מ נמוכות יותר היוצרות פסגות

 1-1.5מצויה בקעת בית נטופה. לעומת זאת המפנה הצפוני יורד בתלילות מראש ההר במהלך 

 ק"מ עד לקרקעית הבקעה.

 וקרקע מסלע

הרכס הינו רכס דולומיטי עם מספר מחדרי בזלת בחלקו המזרחי. על הרכס קווי שבירה רבים 

תצורת סכנין מתחתיה תצורת דיר  נמצאת בעיקרהרכס  צפון מערב. בפסגת-בכיוון דרום מזרח

 עם חילופים בין פרט יערה לפרט כרכרה. חנא

 תצורות צומח

בצפיפות בינונית בשלטון אלון  ומתחדש תצורת הצומח האופיינית להר תרען הינה חורש צעיר

נטיעות מצוי, חלקו הנמוך של הרכס מאופיין בחורש דליל יותר לעומת חלקו העליון. על הרכס 

 אורנים בגילאים שונים וברמות צפיפות שונות.

 מיםמקורות 

תינה, -לוזה, ביר א-שקיף, ביר א-במורדות הרכס קיימים מספר בורות ובארות: באר נטופה, ביר א

על המפנה הדרומי של הרכס, מחוץ לתחום  ן מספר בורות בסמוך לצומת נטופה.בורות רומאנה וכ

 הסקר, נובע מעיין תרען.

 ם מרכזייםאתרי

 פסגת הר תרען ממנה תצפית מרשימה אל האזור. 

 

ברקע ו בקעת בית נטופה והישובים עוזייר )מימין( ורומנה )משמאל(, בתמונה :מורדות הר תרען

 .צילום: אורי ערד רכס יטבת.
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 ישובים

 רומנה, עוזייר, בועינה נוג'ידאת, בית רימון, מצפה נטופה.

 תשתיות ומפגעים

הר תרען מצולקים במספר תשתיות אורכיות אשר חותכות את מדרונות  הצפוניים שליו מדרונות

הרכס בכיוונים שונים כמו למשל כביש הגישה לבית רימון, דרך נופית סלולה בין מצפה נטופה 

 לבית רימון ועוד.

 ייחודיות נופית ותרבותית

מדרונות הרכס תלולים רכס בולט ומרשים אשר מפריד בין בקעת בית נטופה לבין בקעת תרען. 

 מאוד ועליהם תופעות גיאולוגיות מעניינות כמו הופעה של בזלת הכיסוי.

 צפון רכס תרען –יחידות נוף -חלוקה לתת: 1טבלה 

מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

רכס מרשים המתרומם בתלילות  הר תורען 4.01

הדרומי של בקעת מעל חלקה 

בית נטופה. טיפוסי הצומח על 

הרכס כוללים חורש ים תיכוני 

נטועים  בצפיפות משתנה ויערות

מחטניים צעירים הפזורים  של

במקבצים. ניכר כי מרבית הצומח 

המעוצה על הרכס הינו צעיר. 

פסגת הר תורען הינה מהגבוהות 

 בגליל התחתון.

הר בולט  היוצר את הדופן הדרומית 

ימה והתלולה של בקעת בית המרש

 נטופה.

5 - 

 מרבית

פסגת הר  4.02

 תורען

פסגת הר תורען המיוערת. על 

הפסגה נטועים עצי אורן בני 

מספר עשרות שנים, תצורת 

צומח זו מתבלטת מול תצורות 

הנמוכות הטבעיות והצומח 

. על הפסגה רכס כולול האופייניות

 קיים מגדל תצפית.

יותר את  כיפה מיוערת המבליטה עוד

 פסגת הר תורען מול סביבתו.

5 - 

 מרבית

שלוחה מתונה ובזלתית של הר  כרמי בועינה 4.03

כרמי זיתים  נטועיםתורען עליה 

בחלקות קטנות. על הטרסות שבין 

החלקות גדלים מספר עצי חורש. 

 הכפר הכרמים מטפסים משולי

 לגובהמ' ועד  211בועינה בגובה 

מ' ומקיפים את הישוב  511

 מצפה נטופה מכל עבריו.

אשר  בחלקות קטנותחקלאות הררית 

נטמעת על רקע הצומח הטבעי של 

הר תורען. תת היחידה מתחברת אל 

רצף גדול יותר של כרמים אשר 

חוצים את קו הרכס אל הישוב 

 תורען.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

  מדרון ואדי 4.04

 ע׳רב

ואדי אל מדרון בשיפוע בינוני של 

ע׳רב. על המדרון תצורות צומח 

מגוונות של חורש ושיחיות אלון 

מצוי ביחד עם יערות אורנים. 

ניכר כי מרבית הצומח על 

השלוחה הינו צעיר ובולט חסרונם 

 על עצים בוגרים.

חלקו הצפוני של זהו הערוץ היחיד ב

רכס תורען אשר מתחתר פנימה אל 

 הרכס וממתן את מדרונותיו.

5 - 

 מרבית
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

שיפוליו הצפון מזרחיים והתלולים  יער נוג׳ידאת 4.05

של הר תורען. על השלוחה נטוע 

יער צפוף בשלטון אורן אשר 

מתבלט בגובה העצים בו לעומת 

 האזורים השכנים.

היער נושק לבקעת בית נטופה ויוצר 

קו מגע מיוחד בין מורדות תלולים 

ומיוערים לבין קרקעיתה המישורית 

 של הבקעה.

5 - 

 מרבית

בתת צומת  4.06

 נטופה

בתה בצפיפות משתנה בשלטון 

סירה קוצנית ובתה עשבונית. בלב 

תת היחידה קיימת חלקה 

 חקלאית גדולה יחסית.

- 2 אזור טבעי פתוח בין יערות אורנים.

 בינונית

כרמי נוג'ידאת  4.07

 מזרח

רצף כרמי זיתים אשר מעפילים 

של הר  שלוחותיומעט במעלה 

תורען ותחומים על ידי יערות 

 אורנים מדרום.

ין גשר עמ מהוויםכרמי הזיתים 

חקלאי בין האזור המעובד של 

הבקעה לבין מורדותיו המיוערים של 

 הר תורען.

3 - 

 גבוהה

יער צומת  4.08

 נטופה

יער צפוף בשלטון אורן אשר 

יורד על מדרונותיו של הר תורען 

מצומת נטופה ועד לתחתית 

 ת בית נטופה.בקע

המפגש בין יער אורנים צפוף לבקעה 

יוצר ניגודיות גדולה בין שדות העמק 

 לעצים בוגרים וצפופים.

5 - 

 מרבית

 

 

צילום:  .לכוון מזרח בית רימוןבתמונה: הר תורען והכביש הנופי, צולם מהמצפור בכניסה לישוב 

 .אורי ערד
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 רכס יטבת 1.2.5

מערב. הרכס מפריד בין בקעת בית -ק"מ בכוון מזרח 21לאורך  רכס ארוך, גבוה ומרשים המתמשך

נטופה לבין בקעת סכנין הנמצאת מצפון לו. הרכס מתפצל בחלקו המערבי לשניים על ידי נחל 

יודפת. הר עצמון, בחלקו המערבי של הרכס, נצפה מאזורים רבים בסביבת הרכס בשל צורתו 

ישובים יהודיים ביניהם  1מנו. על הרכס נמצאים הייחודית, על אף שישנן ברכס פסגות גבוהות מ

מחבר כביש גישה פנימי: יודפת, אבטליון, יחד והררית ואילו בנקודת המפגש בין הרכס לבקעת 

במעלה הרכס.  ם החדשים בו מטפסים עם השניםבית נטופה נמצא כפר מנדא אשר המבני

עם שני מחשופים נדירים   המסלע על הרכס הינו בעיקר דולומיט מתצורות סכנין ודיר חנא,

יחסית של גיר קירטוני ושל חול בחלקו המזרחי של הרכס. על הרכס ובשוליו אתרים חשובים 

 –תל יודפת, חורבת בית נטופה וחורבת קנה וכן מעיין יחיד גן לאומי במורשת היהודית באזור: 

 עין נטופה.

 

 .מנדא. צילום: אורי ערדהישוב כפר ולמרגלותיו הר עצמון  בקעת בית נטופה, בתמונה:

 גבולות

 קו הרכס של רכס יטבת ובמזרח קו האגן הצפוני של נחל יודפת. –בצפון 

 הישוב עילבון ושולי שלוחת עמודים. –במזרח 

 קו המגע עם בקעת בית נטופה. –בדרום 

 קו פרשת המים עם נחל אבליים. –במערב 

 אגני ניקוז

של המוביל הארצי. חלקו המערבי של הרכס  חלקו המזרחי של הרכס מתנקז אל תעלת ההגנה

 נחל יפתחאל. לא ומשם מתנקז אל נחל יודפת ומשם אל האגן המערבי של בקעת בית נטופה,

 פני הקרקע רום

מ' מעל פני הים. הנקודה הגבוהה ביותר על הרכס  551ל 111גובה פסגותיו של הרכס נע בין 

מ' לאורך קו המגע עם בקעת בית  151היא  מ' מעל פני הים. והנקודה הנמוכה ביותר 562הינה 

 נטופה.
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 וקרקע מסלע

מבחינה גיאולוגית ניתן לחלק את הרכס לשניים. חלקו המערבי של הרכס, כולל הר עצמון, 

מערב. המסלע הינו שילוב של דולומיט עם -צפון –מזרח -מאופיין בקווי שבר רבים בכיוון דרום

קירטון וחוואר של תצורת דיר חנא ובפסגות נחשף הדולומיט של תצורת סכנין. חלקו המזרחי של 

הרכס מורכב יותר מבחינה גיאולוגית עם מערכת שברים צפופה ומסועפת יותר. באזור זה קיימות 

מון, תצורת עין אל אסד ותצורת סכנין. , תצורת כחנאמספר רב של תצורות ובהן תצורת דיר 

המסלע הנפוץ הינו דולומיט ודולומיט קירטוני. זאת פרט לאזור האוכף של הר אחים עם הר 

אבטליון בו מצוי גיר חווארי מתצורת חיפה ואתר נוסף במרגלות הישוב עילבון, בסמוך למוצא 

 תעלת המוביל, שבו נמצא חול מתצורת נבי סעיד.

 צומחתצורות 

כס מגוון מבחינת תצורות הצומח. התצורה הדומיננטית ביותר הינה חורש בצפיפות דלילה עד הר

בינונית בשלטון אלון מצוי, במפנים הצפוניים של נחל יודפת מצויה תצורה מיוחדת ושמורה של 

חורש צפוף בוגר בשלטון אלון מצוי. באזור הר אחים קיים יער צפוף בשלטון אורנים. חלקים 

ערבי של הרכס מאופיינים באזורים חשופים בהם בתה בצפיפות משתנה בשלטון מהאזור המ

 סירה קוצנית.

 

 , צולם מחורבת קנה.  צילום: אורי ערד.ושיפולי הר עצמון בתמונה: מורד נחל יודפת

 מיםמקורות 

בסמוך לאתרים ארכיאולוגיים ואתרי ישוב קדומים קיים מספר רב של בורות מים, עין נטופה, 

 ה: תל יודפת, חורבת קנה וחורבת בית נטופה. לדוגמ

 אתרים מרכזיים

תל יודפת )כולל ריכוז מרשים של חצב מצוי(, מבדד נטופה, הר עצמון, חורבת קנה, חורבת 

 מסלח. 

 ישובים

 .וכפר מנדא יחד ,יודפת, הררית, אבטליון
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 מפגעיםתשתיות ו

 2111גדולה אשר התרחשה בשנת עקבות שריפה ו מטווח הר אחים קו מתח גבוה באזור יודפת,

 בחלקו המזרחי של הר עצמון. פרט לאלו, הרכס שמור יחסית ממפגעים.

 ייחודיות נופית ותרבותית

וחים רכס גבוה ובולט בנוף האזור. מדרונותיו הדרומיים והתלולים יוצרים ניגוד חד מול נופיה הפת

ל הגליל התחתון הוא נצפה בחלקו הדרומי ש וארוךגבוה של בקעת בית נטופה. בהיותו רכס 

ממרחק רב. אופיו הארוך והצר של הרכס מאפשר ממנו תצפית מרשימה לכל רוחות השמיים 

ובעיקר דרומה אל בקעת בית נטופה וצפונה אל בקעת סכנין הסמוכה. פרט למספר ישובים קטנים 

 .תשתיותהרכס שמור מ

 

צילום: אורי  ל ובקעת בית נטופה.תעלת המובי חורבת קנה, משמאלו בתטרכס י : שיפוליבתמונה

 .ערד

 ס יטבתכר –יחידות נוף -חלוקה לתת: 5טבלה 

מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

הר עצמון  5.01

 מפנה דרומי

שלוחה מרשימה היורדת 

בתלילות מפסגת הר עצמון אשר 

מ׳ אל תחתית  513בגובה 

מ׳ תוך  151בגובה הבקעה אשר 

מ׳. הר  1111מרחק אופקי של 

עצמון מבודד משאר הפסגות של 

רכס יטבת על ידי נחל יודפת. 

המדרונות מאופיינים בחורש דליל 

עם אחוז כיסוי גבוה של אבנים 

תת היחידה הינה חלק  ובני שיח.

 משמורת הטבע הר עצמון.

 יטבתהפסגה הבולטת ביותר ברכס 

י מרצף והיא מהווה חלק משמעות

פסגות המרשים של רכס יטבת. ה

ערבית בתרגום מילולי של שם ההר 

 הינו ״הצופה״. 

5 - 

 מרבית
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

חלקות  5.02

חקלאיות על 

 הר עצמון

מספר מקבצים של חלקות 

חקלאיות הפרוסות לאורך 

שלוחותיו המתונות של הר עצמון. 

מרבית החלקות נטושות ובחלקן 

בגידול בעל. בין  םכרמי זיתי

החלקות נטועות שורות של עצי 

גלי סיקול  ישנם גםברוש מצוי ו

 גדולים של אבנים.

, בחלקות קטנותחקלאות הררית 

הכוללת חלקות נטושות. החלקות 

נמצאות באזור בולט מאוד של הר 

 עצמון אולם נטמעות בנוף.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

הר עצמון  5.03

 מפנה צפוני

היורדת מראש הר שלוחה תלולה 

עצמון אל נחל יודפת ועליה 

 חורש צפוף בשלטון אלון מצוי.

השלוחה מתבלטת מסביבתה בזכות 

החורש הצפוף והבוגר אשר עליה. 

בנוסף מקנה השלוחה את אופיו 

 התלול והמרשים של נחל יודפת.

5 - 

 מרבית

מעלה נחל   5.04

 יודפת

ראשיתו של נחל יודפת המתחיל 

מספר ערוצים בסמוך לישוב עם 

במקביל. אופי הצומח באזור הינו 

בתה בצפיפות משתנה עם עצים 

 בוגרים פזורים.

מספר ערוצים עמוקים וצרים אשר 

 חותרים את דרכם בין פסגות הרכס.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

שטחים חקלאיים הסמוכים לישוב  חקלאות יודפת 5.05

יודפת. בתת היחידה כרמי זיתים, 

 שדות וחממות.

 בחלקות קטנותחקלאות הררית 

 בשילוב עם גידול אינטנסיבי.
1 - 

 נמוכה

גבעה אבנית המבודדת מסביבתה,  תל יודפת 5.06

עליה אתר ארכיאולוגי חשוב 

ביותר בהיסטוריה היהודית בגליל. 

על הגבעה ריכוז מרשים ביותר 

י לבנה וכן מספר עצ של חצבים

 .עתיקים

גבעה מבודדת, כמעט ללא צומח 

אשר תחומה על ידי  מעוצה

מדרונותיו התלולים של נחל יודפת 

 וערוציו.

5 - 

 מרבית

חקלאות  5.07

מעלה נחל ב

 יודפת

מקבץ שטחים חקלאיים במעלה 

בחלקות נחל יודפת, אלו חלקות 

אשר נמצאות בשימוש אך  קטנות

ורק בעונת החורף. בין החלקות 

 מצויים גלי אבנים גדולים.

באזור הגבוה  חקלאות בחלקות קטנות

 של רכס יטבת.

2 - 

 בינונית

מורדות הר מימין עליו נמצא  מורדות יודפת 5.08

הישוב יודפת. התכסית בתת 

היחידה מגוונת וכוללת עצי לבנה 

בוגרים, אתר עתיקות, כרמי 

זיתים, נטיעות קק"ל והתיישבות 

 בדואים.

 - 3 תכסית מגוונת וקשר לתל יודפת.

 גבוהה

פסגה ממערב  5.09

 להר השאבי

פסגה הנמצאת על רצף הפסגות 

מ'  551גובה בשל הר השאבי 

מעל פני הים. את תת היחידה 

מאפיין אחוז סלעיות גבוה וכן 

מעט עצים בוגרים. מדרום 

י תוממערב לפסגה קיימות ש

פסגות נוספות נמוכות יותר. קק"ל 

עצים  והעתקותנטיעות  הביצע

 נרחבות על שלוחות אלו.

, רכס יטבתותר בהפסגה הגבוהה בי

רכס עקב בזהו אזור ייחודי  בנוסףו

 אחוז הסלעיות המרשים שבו.

1 - 

גבוהה 

 מאוד
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

נחל  יובל  5.10

 יודפת

אחד הערוצים הנשפכים אל נחל 

יודפת מצפון. הערוץ מאופיין 

בחורש צפוף בשלטון אלון מצוי 

המפותח אשר בו. הערוץ יורד 

 בעמק צר ועמוק.

צומח ערוץ צר ועמוק ובו תצורת 

 ייחודית באזור.

5 - 

 מרבית

הפסגה הגבוהה ביותר ברכס  הר השאבי 5.11

של  ותהתלול מדרונותיה. טבתי

בחורש  ותהפסגה מאופיינ

בצפיפות בינונית בשלטון אלון 

 ברכס כולו.  ץמצוי הנפו

חלק מרצף הפסגות הגבוהות של 

רכס יטבת אשר מקנה לו את 

 עוצמתו הרבה ביחס לסביבתו.

5 - 

 מרבית

מורד נחל  5.12

 יודפת

עמק חקלאי צר וארוך אשר 

מטפס מבקעת בית נטופה מעלה 

אל תוך רכס יטבת על תוואי נחל 

  יודפת.

אשר  בחלקות קטנותחקלאות הררית 

מקיימת רצף חקלאי עם בקעת בית 

נטופה. ערוץ צר ועמוק הכלוא בין 

 המדרונות של חורבת קנה והר עצמון.

בקעת מ יםשונ ושיפועואופי העמק 

שויך העמק לרכס יטבת  בית נטופה

 ולא לבקעה

3 - 

 גבוהה

גבעה המחוברת אל רצף  חורבת קנה 5.13

המדרונות של רכס יטבת אך 

מרוחקת ממנו על ידי אוכף נמוך. 

על הגבעה אתר ארכיאולוגי 

חשוב עם שרידים רבים בשטח. 

הגבעה מאופיינת בבתה עשבונית 

עם עצים ושיחים בודדים וכן 

 קק״ל למרגלות הגבעה.נטיעות 

גבעה קרחת ומבודדת אשר צופה אל 

עמק בית נטופה. על הגבעה ריכוז 

 מרשים של אירוס ארם נהריים.

5 - 

 מרבית

גבעה ממערב  5.14

 לחורבת קנה

שלוחה צרה ומאורכת המתנשאת 

מ׳ מעל קרקעית  61לגובה 

הבקעה. ביחד עם חורבת קנה 

תת יחידה זו יוצרת תצורת נוף 

בה חדירה של גבעה שמיוחדת 

המחוברת לרכס אל פנים הבקעה. 

בין השלוחה לחורבת קנה נוצר 

עמק פנימי ברכס ובו חקלאות 

 הזהה באופייה לחקלאות הבקעה.

ין לשון יבשה של גבעה בתוך עמ

בקעת בית נטופה היוצרת עמק 

 חקלאי פנימי.

5 - 

 מרבית

מורדות הר   5.15

 אחים

חלקו התחתון של הר אחים, 

מגבול יער האורנים ועד הבקעה. 

בחורש דליל  עם  ןמאופייהמדרון 

אחוז אבניות גבוהה ואחוז כיסוי 

נמוך של מעוצים. המדרונות 

יורדים בתלילות אל עבר הבקעה 

 והעמק הפנימי של מסלחית.

מדרון אופייני של רכס יטבת היורד 

בתלילות אל העמק ועליו צומח 

 טבעי.

5 - 

 מרבית

פסגת הר  5.16

 אחים

 אשר רכס יטבתב פסגה גבוהה

 יער צפוף בשלטון אורן.ב נטועה

של  הגבוהות חלק מרצף הפסגות

הרכס. יער האורנים אשר בה מבליט 

 אותה אף יותר מול פסגות האזור.

5 - 

 מרבית
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

כרמי אבטליון  5.17

 מערב

מקבץ כרמים על האוכף שבין בין 

אחים.  הר אבטליון לבין הר 

באוכף נמצאת הנקודה הנמוכה 

, זו טבתביותר על קו רכס י

הנקודה היחידה על הרכס בה 

ניתן לחצות את הרכס מדרום 

לצפון על כביש אספלט. הכביש 

מחבר בין הישוב עראבה לבין 

 חית. למס

בין  בחלקות קטנותחקלאות הררית 

י פסגות של רכס יטבת. תת תש

 היחידה מחוברת אל רצף גדול יותר

 של כרמים הנמשך עד לבקעת סכנין.

3 - 

 גבוהה

זוג פסגות אשר גובהן נמוך יחסית  הר אבטליון 5.18

רכס. על שבליתר הפסגות 

הפסגות חורש דליל בשלטון אלון 

מצוי, מרבית העצים צעירים 

ואחוז השיחים ובני השיח גבוה. 

גבוה גם אחוז הסלעיות והאבניות 

. בסמוך לישוב אבטליון ישנו כן

מקבץ עצי אורן צפופים וסמוך 

לקו המגע עם הבקעה ישנו עמק 

 חקלאי קטן.

בדומה לשאר המדרונות שעל הרכס 

גם מדרונותיו של הר אבטליון יורדים 

 בתלילות אל הבקעה.

5 - 

 מרבית

כרמי אבטליון  5.19

 מזרח

חלק מקבוצת כרמים אשר 

נמצאים על האוכף בין הר 

אבטליון לבין הר נטופה. הכרמים 

לאורך קו הרכס  נטועים

וממשיכים צפונה אל מחוץ 

לגבולות הסקר, לכיוון הישוב 

 עראבה ובקעת סכנין.

על  בחלקות קטנותחקלאות הררית 

 קו הרכס.

3 - 

 גבוהה

מורד שלוחה עליה מספר מבנים,  מסלחית מזרח 5.20

כרמי זיתים ושטח טבעי של בתה 

 עשבונית עם עצים בוגרים.

באופייה למסלחית תת היחידה דומה 

אולם שונה מסביבתה בכך שנמצאת 

על השלוחה ולא בבקעה, וכן 

 בשטחים הטבעיים הסובבים אותה.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

כרמי הר  5.21

 מרכז נטופה

כרמי זיתים היורדים מפסגתו של 

הר נטופה מטה על שלוחותיו. תת 

היחידה מכילה מקבץ גדול של 

כרמים ועוד שני "איים" של 

כרמים אשר לא מקיימים רצף 

 .ביניהםמרחבי 

הכרמים מוקפים בשטחים טבעיים 

ונמצאים בסמוך לפסגתו של הר 

 נטופה.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

כרמי הר  5.22

 מערב נטופה

זיתים היורדים מסמוך כרמי 

לפסגתו של הר נטופה מטה על 

תת היחידה מכילה   .שלוחותיו

שני "איים" של כרמים אשר לא 

 ביניהםמקיימים רצף מרחבי 

ונמצאים בסמיכות למקבץ גדול 

 יותר של כרמים.

הכרמים מוקפים בשטחים טבעיים 

ונמצאים בסמוך לפסגתו של הר 

 נטופה.

3 - 

 גבוהה
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מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

הר נטופה  5.23

 ומורדותיו

מדרונותיו המשופעים של הר 

נטופה אשר יורדים בתלילות אל 

בקעת בית נטופה. על המדרונות 

חורש דליל ובצפיפות בינונית 

בשלטון אלון מצוי, מרבית העצים 

בני שיח אחוז אבניות וו צעירים

. על המדרון מספר גבוהים מאוד

שבילים המוליכים אל הישוב 

 הררית. 

המתלולים  חלקו המזרחי של רצף

שיוצרות הפסגות השונות של רכס 

יטבת. מדרונות תלולים ונוף ים תיכוני 

 אופייני.

5 - 

 מרבית

כרמי הר  5.24

 מזרח נטופה

כרמי זיתים היורדים מפסגתו של 

הר נטופה מטה על שלוחותיו . 

תת היחידה זו כוללת שני "איים" 

של כרמים אשר לא מקיימים 

אולם הם  ביניהםרצף מרחבי 

נמצאים בסמיכות למקבץ גדול 

 יותר של כרמים.

הכרמים מוקפים בשטחים טבעיים 

ונמצאים בסמוך לפסגתו של הר 

 נטופה.

3 - 

 גבוהה

עמק פנימי  5.25

ממזרח לנחל 

 יודפת

 חקלאות בחלקות קטנותעמק ובו 

אשר מחובר לרצף החקלאי של 

בקעת בית נטופה. מרבית 

החלקות הן כרמי זיתים צעירים. 

העמק מתחתר אל תוך ההר 

בשני ערוצים צרים ורדודים. בתת 

 חקלאייםהיחידה מספר מבנים 

 ני מגורים.מבו

עמק פנימי ברכס יטבת מהווה רצף 

 חקלאי עם בקעת בית נטופה.

3 - 

 גבוהה

 

 

צילום: אורי  וברקע חורבת קנה. קק"ל בשולי רכס יטבת עצים צעירים ע"ישל בתמונה: נטיעות 

 .ערד
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 שלוחת עמודים 1.2.6

בלבד משטח הבקעה. אולם יחידת נוף זו מובחנת ושונה  1%יחידת נוף קטנה מאוד המשתרעת על 

מאוד משכנותיה שכן אלו שני רכסים גבוהים )יטבת ותרען( אשר מתרוממים בחדות ובתלילות 

מעליה. יחידה זו תוחמת את גבולה המזרחי של הבקעה ומהווה חלק מקו פרשת המים הארצית, 

נחל ארבל אשר נשפך לכנרת. היחידה הינה חלק מרצף של גבעות נמוכות ממזרח לה נמצא 

אשר חובקות את בקעת ארבל בהן: הר נמרה, הר קוץ, הר סביון ועוד. בצפון היחידה נמצא 

ישוב עילבון. המסלע ביחידה הינו ברובו דולומיט מגילאים שונים, ביניהם עוברים קווי שבר ה

 נו מחדר של בזלת הכיסוי.רבים. בחלקה הדרומי של היחידה יש

 

 .צילום: אורי ערד. שלוחת עמודים בסמוך לישוב עילבון בקעת בית נטופה, בתמונה:

 גבולות

 קו המפגש עם רכס יטבת והישוב עילבון. –בצפון 

 .65וכביש  קו פרשת המים עם נחל ארבל–במזרח 

 קו המפגש עם רכס תרען. –בדרום 

 ה.קו המפגש עם בקעת בית נטופ -במערב 

 אגני ניקוז

 כל שטח היחידה מתנקז אל אגן הניקוז המזרחי של בקעת בית נטופה.

 פני הקרקע רום

מ'  151-זוהי יחידה מתונה ונמוכה ביחס לשני הרכסים השכנים. גובה פני הקרקע הינו החל מ

 מ' בישוב עילבון. 251-בבקעת בית נטופה ועד ל

 וקרקע מסלע

על אף גודלה המצומצם של היחידה עוברים בה מספר קווי שבר משמעותיים. בצפון היחידה, 

. במרכז היחידה מצוי חנאבסמוך לישוב עילבון נפוץ דולומיט קירטוני האופייני לתצורת דיר 

דולומיט מחבורת סכנין. בדרום היחידה ישנו מחשוף של בזלת הכיסוי ובגבול עם הר תרען מצוי 

 ורת מנוחה. הקרקע הנפוצה ביחידה היא טרה רוסה.קירטון מתצ

 צומחתצורות 

תצורת הצומח האופיינית ליחידה היא חורש דליל עד בינוני בשלטון אלון מצוי. כל המינים 

 מעוצים ביחידה הינם צעירים ובולט חסרונם של צומח מעוצה בוגר.ה
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 מיםמקורות 

 אין ביחידה מקורות מים.

 אתרים מרכזיים

חורבת  נמצא גן לאומי בסמוך ליחידה מחוץ לתחום הסקר, אולם ,אתרים חשובים אין ביחידה

 חשיבות רבה בהיסטוריה של האזור. בעלשהינו עמודים 

 ישובים

 עילבון.

 מפגעיםתשתיות ו

הנמצאים בתוך כרמי  עובר על גבול היחידה, מחנה צבאי גדול וכן מבנים חקלאיים 65כביש 

 בשטח הטבעי.ו הזיתים

 נופית ותרבותית ייחודיות

היחידה מהווה מעין גשר הררי בין שיפולי רכס תרען לבין שיפולי רכס יטבת. על אף היותה 

ליחידה זו חשיבות רבה בכך שהיא תוחמת את הבקעה במזרח. כביש ארצי עובר בגבול  ,קטנה

 .לציבור רחבהיחידה ובכך חושף את נופיה של הבקעה 

 שלוחת עמודים –יחידות נוף -חלוקה לתת: 1טבלה 

מספר 

תת 

 יחידה

שם תת 

 היחידה

ערכיות  ייחודיות תיאור כללי ואתרים מרכזיים

 נופית

כרמי צומת  6.01

 נטופה

תת יחידה זו מכילה פסיפס של 

שטחים טבעיים עם חלקות של 

כרמי זיתים והיא מהווה גשר בין 

יערות האורנים אשר במזרח רכס 

 שלוחת עמודים.תורען לבין 

גשר בין האזור הגבוה של הר תורען 

 לבין שולי שלוחת עמודים.

3 - 

 גבוהה

מדרונות חורבת  6.02

 עמודים

מדרון בשיפוע מתון המתנשא 

מ׳ מעל הבקעה.  51-121לגובה 

על המדרון צומח מעוצה צעיר 

המורכב משיחיות וחורש דלילים 

ת של יערות עויטעם מעט נ

 אורנים. המדרון טרשי מאוד. 

תת היחידה מהווה קישור הררי ורציף 

בין רכס יטבת לבין רכס תורען. והיא 

למעשה המותן הצרה של הבקעה 

תפקדת כגבולה המזרחי בין מה

 הרכסים הרמים תרען ויטבת. 

5 - 

 מרבית

שלוחה מתחת לישוב עילבון עם  שלוחת עילבון 6.03

צומח אופייני לאזור של חורש 

בצפיפות בינונית בשלטון אלון 

מצוי. בתת היחידה עובר כביש 

816  , 

חלקה הצפוני של השלוחה אשר 

 מגשרת בין רכס יטבת לרכס תרען.

1 - 

גבוהה 

 מאוד

כרמי עילבון  6.04

 דרום

קבוצה קטנה של כרמים ומבנים 

ח טבעי חקלאיים המוקפים בשט

 בסמוך לכביש הגישה לעילבון.

. בתת היחידה 65נצפות מכביש 

 הפרות רבות.
1 - 

 נמוכה
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 אתרי טבע ומורשת 1.3

קטגוריות שונות: ארכיאולוגיה )עד  3 -אתרים בעלי עניין, המשתייכים ל 18בתחום הסקר תועדו 

(, גיאומורפולוגיה, נוף )בעיקר תצפיות(, 21-וה 11-כולל(, היסטוריה )המאות ה 18-המאה ה

ביקור )חניוני מטיילים, אתרי הנצחה וכן סיווג אתרי הידרולוגיה )מעיינות, בורות מים ובארות(, 

רו לביקור( וכן מפגעים סביבתיים )בדגש על מפגעים "ארוכי טווח" כגון משני של אתרים שהוכש

מחצבות נטושות, וללא התייחסות למפגעים "זמניים" כמו מצבורי פסולת(. בנוסף הוגדרה גם 

 תעלת המוביל הארצי כאתר פוליגונאלי המשתרע לכל אורך בקעת בית נטופה.

אתרי  11בוטניים, אתרים  3כיאולוגיים, אראתרים  11 בקטגוריות השונות: האתרים התפלגות

אתרי  15, יםמפגע 2, םהיסטוריאתרים  5, םהידרולוגיאתרים  11, םגיאומורפולוגי אתר 1ביקור, 

 נוף.

לכל אתר הוגדרה מידת חשיבותו, ברמה הארצית )בעלי עניין למבקרים מרחבי הארץ(, ברמה 

בעלי חשיבות אתרים דורגו כ 13המקומית )עניין מצומצם בלבד( ורמת ביניים )רמה אזורית(. 

 בעלי חשיבות אזורית, וכל השאר הוגדרו כבעלי עניין מקומי בלבד.כ דורגו אתרים 18ארצית, 

 האתרים בתחום הסקר, על פי סיווגם ת אתללוכ . אתרים אשר3 צגים על מפהבעמוד הבא מו

 .לקטגוריות

 

אופיר בן : צילום ,צולם מהאוויר .הר עצמוןמעליו , הישוב כפר מנדא ובקעת בית נטופה :בתמונה

 .טוב
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סוג אתר  חשיבות תיאור האתר האתר שם מס'

 ראשי

סוג אתר 

 משני

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

ב

א

1

ר

 

כ

פ

ר

 

מ

נ

ד

 א

מ'.  16באר עתיקה ביישוב כפר מנדא, בעומק 

התגלה בקרקעיתה  1161בעת ניקוי הבאר בשנת 

מטמון כדים שלמים, שברי חרסים ואף כתובת 

ערבית חקוקה בגוש אבן. על האבן יש כתובת 

בשם אללה והנביא שלמה האוסר  השבעה

השלכת עלוקות לתוך הבאר. מסתמן כי אנשי 

הכפר האמינו שבבאר שוכן שד המזהם את מי 

השתייה ע"י מילוי הבאר בעלוקות, וכדי להפיס 

את דעתו נהגו להטיל לתוך הבאר כדי מים 

 נקיים.

 הממצאים שייכים לתקופה הממלוכית.

במקום  –( רשות העתיקותבסקר הארכיאולוגי )

התגלו שרידים עתיקים שרובם לא שרדו בשטח, 

ובכללם שברים ארכיטקטוניים, ארונות מתים על 

יד המעיין )הבאר?(, שברי עמודים, וכותרות. עד 

להקמת מבנה בטון על המעיין, סרקופג שהוצב 

במקום שימש כשוקת, והשתייך לטיפוס אדריכלי 

 לו הציע אביעם לקרוא "קבוצת ציפורי".

דא מוזכר בתלמוד כמקום מושבו של כפר מנ

האמורא רבי יששכר )כפר מנדי(. מסורת 

מוסלמית בימי הביניים זיהתה כאן את מדיין ואת 

 קבר ציפורה אשת משה )מפת ציפורי(.

 הידרולוגי ארכיאולוגי מקומית

-ביר אל 2

 כלבני

באר בפאתי כפר מנדא )מסומנת כהרוסה במפת 

ייתכן שנגזר (. מקור השם לא ידוע, 1:25,111

 ממילה ערבית שפירושה אנקול או עץ קוצני.

  הידרולוגי מקומית

מערב הבקעה )נקודת גובה -גבעה קטנה בצפון לון-ח'רבת א 3

דונם,  11 -(. העתיקות באתר מתפרסות על כ183

, הפרסית 2ונמצאו חרסים מתקופות הברזל 

והביזנטית. שם החורבה הביא חלק מהחוקרים 

היישוב אילון בארץ זבולון בה לזהות כאן את 

 נקבר השופט אילון הזבולוני )שופטים י"ב, י"ב(.

 כיום יש בגבעה שכונת מגורים של כפר מנדא.

  ארכיאולוגי מקומית

( במערב בקעת בית נטופה, 116גבעה גבוהה )נ"ג  תל חנתון 1

השולטת על דרך עתיקה מבקעת יפתחאל לעמק 

 עכו )לאורך ציר הנחלים יפתחאל ואבליים(. 

התל יושב לראשונה בתקופה הכנענית ומוזכר 

עמארנה המצריים באמצע המאה -במכתבי אל

לפנה"ס. חנתון נזכרת כעיר בנחלת שבט  11 -ה

"ד( ונכבשה בידי אשור בשנת זבולון )יהושע י"ט י

לפנה"ס. בתקופה הצלבנית הוקם כאן יישוב,  332

כנראה חווה חקלאית מבוצרת, שנחשפה בחפירה 

 ארכיאולוגית.

 המקום מהווה גוש נפרד של גן לאומי ציפורי.

מזרחי מערה גדולה בנ"צ -במורד הדרום

221511/313311. 

 הידרולוגי ארכיאולוגי ארצית

-ביר אל 5

עין  -בדוויה 

 חנתון

באר ממזרח לתל חנתון. המקום מכונה גם "עין 

אבו טאה" ונמצא בתוך מבנה בטון. המים 

 מזוהמים והמקום מסוכן לרחצה.

לצד הבאר נמצאת בריכה עתיקה, לצידה הותקנו 

שקתות מארונות קבורה עתיקות. באתר זה ישב 

-ח'אן אל –ח'אן עתיק  11-עד שלהי המאה ה

בדוויה )ח'אן הבדווית(, ממנו שרדו כיום רק 

 קטעים קטנים מהקיר המערבי.

  הידרולוגי אזורית

 באר מנדא 1
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שמורת  6

בקעת בית 

 נטופה

מאגר מים נטוש צר וארוך במתחם מאגרי 

 אשכול.

דונם כדי  111שטח זה הוכרז כשמורת טבע בת 

להגן על מיני הצומח הנדירים של בקעת בית 

ומתפקד  בתוואי נחל יפתחאלטופה, וממוקם נ

 אתר אשכול.כמאגר תפעולי של 

  נוף אזורית

מאגרי  3

 אשכול

מאגרי מים גדולים הכוללים אגן שיקוע בקיבול 

מיליון  1.5מיליון מ"ק ומאגר תפעולי בשטח  1.5

מ"ק. המאגרים קרויים על שמו של לוי אשכול, 

 .61 -ראש הממשלה בשנות ה

  הידרולוגי ארצית

 אנדרטת 8

הלוחם 

 הבדווי

אתר הנצחה לחללי הבדווים שנפלו במסגרת 

שירותם בצה"ל. האתר ממוקם בסמיכות לריכוזי 

 הבדווית בגליל התחתון. ההתיישבות

  ביקור ארצית

מ' ובה שרידי יישוב  135גבעה נמוכה ברום  חורבת רומה 1

מתקופת בית שני, המשנה והתלמוד. ומערכת 

חללים ומחילות  16מחילות מסתור מסועפת )

מ'(. מכאן יצאו שני  111 -באורך כולל של כ

האחים הלוחמים פיליפוס ונטירא, שביצעו מעשי 

גבורה בקרבות יודפת ועל שמם נקרא הר 

חלק נפרד של גן   החורבה הינה האחים.

 לאומי ציפורי

  ארכיאולוגי ארצית

קטע באורך מאות מטרים מתוואי דרך רומית  דרך רומית 11

. ניתן 33לעכו, מקביל ומצפון לכביש מטבריה 

לזיהוי בתצלום אוויר באזורים הלא מעובדים. 

מ'. באתר  13-11 -רוחב הדרך כולל אבני השפה כ

נמצאו שתי אבני מיל עם בסיס ותושבת שעליו 

הונחה האבן, ואחת מהן )הנושאת כתובת( 

הועברה לקיבוץ יגור. הדרך נסללה כנראה 

שית המאה בתקופת הקיסר טריאנוס, ברא

 השנייה לספירה הנוצרית.

  ארכיאולוגי אזורית

אנדרטה  11

לרחבעם 

 זאבי

אנדרטה המנציחה את הקשר בין בני שבט ערב 

הייב לידידם האלוף )ולימים השר( רחבעם -אל

 זאבי. 

 

  ביקור מקומית

ח'רבת תל   12

 וואויאת-אל

תל עתיקות בלב בקעת בית נטופה בשטח 

 כחמישה דונם. 

נמצאו חרסים מתקופות הברונזה התיכונה באתר 

והמאוחרת, הברזל והעות'מאנית. לפי הארכיאולוג 

צבי גל מדובר על יישוב התנחלות שהמשיך 

להתקיים ככפר בת בלב האדמות החקלאיות 

 )מפת ציפורי(.

  ארכיאולוגי מקומית

כפר מוסלמי קטן בראש גבעה ממערב להר  רומנה 13

התיישבותי כמעט מלא . באתר נמצא רצף תרען

מתקופת הברונזה הקדומה ועד לתקופה הערבית 

הקדומה וכן הממלוכית והעות'מאנית. הוצע 

לזהותו עם רימון המוזכרת ביהושע י"ט י"ג כעיר 

בגבול שבט זבולון. המקום שימש כעיר לויים, 

וייתכן שזהה גם לעיר ארומה בממלכת ישראל, 

שור. שחרבה בידי תגלת פלאסר השלישי מלך א

רימון )בית רימון( מוזכרת גם במקורות 

 התלמודיים.

  ארכיאולוגי מקומית

בורות מים  11

 רומנה

מזרח -ריכוז בורות מים המסומנים במפה מדרום

 לרומנה.

  הידרולוגי מקומית

מיצר  15

 יפתחאל

נחל חוצץ ק"מ בנחל יפתחאל בו ה 2קטע באורך 

 רען במזרח לגבעות רומת הייב במערב.בין הר ת

  נוף אזורית

בתחום הכפר  1:25,111באר המסומנת רק במפה  באר נטופה 16

 עוזייר.

  הידרולוגי מקומית
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 1:25,111באר בתחום הכפר עוזייר. במפה  תינה-ביר א 13

מסומנת הבאר כהרוסה. הבאר בנויה על גבי 

מעיין, וייתכן ששמה שומר על מקום יישוב 

המוזכרת קדום בשם עין תינה או עין תאנה, 

בתלמוד ובמדרש קוהלת רבה, ג, ד: "מעשה 

באחד מגדולי ציפורי שבאתה לו מילה ועלו 

אנשי עין תינה לכבדו ועלה עימהם ר' שמעון בן 

 חלפתא".

  הידרולוגי מקומית

 1:25,111באר בתחום הכפר עוזייר. במפה  לוזה-ביר א 18

מסומנת הבאר כהרוסה. משמעות השם היא באר 

 עץ השקד.

  הידרולוגי מקומית

מקום קדוש בתחום הכפר עוזייר. במסורת  נבי עוזייר 11

המוסלמית עוזייר הוא עזרא הסופר. מוצע לזהות 

את היישוב עם כפר עוזה או כפר עוזיאל, בו 

 ישבה משמרת הכהונה אביה.

, הרומית 2בכפר נמצאו שרידים מתקופות הברזל 

 המאוחרת, הביזנטית והערבית הקדומה.

  היסטורי מקומית

נוג'יידאת. מדרום לבאר -באר בין עוזייר ובועיינה שקיף-ביר א 21

מסומנות מספר מערות במורדות ההר. האזור 

 שוקייף" )אדמת החרסים(.-נקרא "ארד א

  הידרולוגי מקומית

פסגת הר  21

 רעןת

מ' ובה מגדל תצפית גבוה  518פסגה ברום 

 הסגור כיום למטיילים.

  נוף ארצית

אנדרטת  22

אוטובוס 

-הפנויים

 פנויות

מצבת זיכרון להרוגי תאונת דרכים קשה 

 13 -בני אדם ו 13, בה נהרגו 1111באוקטובר 

 באזור מצפה נטופה. 65נפצעו בכביש 

  ביקור מקומית

 בוטני נוף מקומית מל( על רכס תרען.-עץ אלון תבור עתיק )אל  511פסגה  23

בועיינה. במקום מסומנת ח'רבת גרעין הכפר  בועיינה 21

בועיינווי וקבר שייח'. ייבין הציע -אחמד אל

לזהות כאן את היישוב בית ענת המוזכר במקרא 

כעיר בנחלת שבט נפתלי וכן במקורות מצריים 

 ואוגריתיים.

נסקרה בכפר מערת בועיינה  1183בקיץ 

הממוקמת בחצר מאחורי מסגד הכפר. אורך 

טבעית עם תוספות מערה  -מ'   31 -המערה כ

חציבה. המערה קרובה לפני השטח וניתן לשמוע 

אולמות  3ממנה את הנמצאים בחוץ. היא כוללת 

ומסתיימת במחילה סתומה )ייתכן מערכת 

 מסתור(, כוכים לנרות.

מסגד הכפר שימש  רשות העתיקותלפי אתר 

 במקור כנסייה קדומה.

-גרן מצא בכפר מבנה מסגד ייחודי בכיוון מזרח

. ממערב לכפר נמצא מעגל אבן גדול מערב

וקדום, מהתקופות הישראלית וההלניסטית, 

 שמהותו אינה ברורה )מפת ציפורי(.

 גיאומורפולוגי היסטורי מקומית

גרעין הכפר נוג'ידאת. הכפר אינו מסומן במפת  נוג'ידאת 25

PEF וכנראה הוקם בשלהי התקופה העות'מאנית 

  היסטורי מקומית

בורות מים  26

בצומת 

 נטופה

מקבץ בורות מים פעילים, לכניסה אליהם 

 גלישת צוקים. נדרשת

  הידרולוגי מקומית

בור מים  23

 צפוני

-3בור גדול ומכוסה בטון. עומק  –לפי עמוד ענן 

 מ' עד למים ופתח צר. 6

  הידרולוגי מקומית

 25רכס צר וארוך המתנשא בחלקו הדרומי לרום  131גבעה  28

מ' מעל בקעת בית נטופה. כאשר הבקעה 

מוצפת, רכס זה נראה כאי )או כאיים( במרחב. 

 Tellul el Jelamehהמקום נקרא  PEFבמפת 

  נוף אזורית

מוצא מנהרת  21

 עילבון

מנהרה המשמשת כחלק מהמוביל הארצי. אורכה 

מ'.  3 -וקוטרה כמ'  51 -מ', עומקה כ 881 -כ

כריית המנהרה נמשכה כשנתיים והיא הושלמה 

 .1156בשנת 

  הידרולוגי אזורית
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מערכת  31

מסתור 

 עילבון

מערכת מסתור ממערב לכפר עילבון. ירידה 

מעלות.  15מ' בשיפוע  11 -משופעת לעומק כ

המערה פורסמה ע"י תפילינסקי ב"חדשות 

ארכיאולוגיות" ומכונה במלח"ם בשם "מערת 

תפילינסקי". המערה נסקרה בידי מלח"ם בשנות 

 ', ואין לנו מידע על מצבה כיום.81-ה

  ארכיאולוגי מקומית

-חורבת בית 31

 נטופה

( ובה שרידי 111מזרח הבקעה )נ"ג -גבעה בצפון

יישוב גדול. במורד המדרון הצפוני שרידי מבנה 

ציבורי )כנראה בית הכנסת של היישוב(. במקום 

מסתור המקשרת בורות מים, התגלתה מערכת 

ובה שברי קרמיקה. המערכת מתועדת ב"נקרות 

 וחלקה סתום בעפר. 3צורים" 

הבקעה כולה נקראת על שם היישוב. שמו 

 .Khurbet Natefהערבי של המקום הוא 

  ארכיאולוגי מקומית

מעיין בצלע ההר מצפון לבקעה. במקום יש  עין נטופה 32

והמים משמשים את בריכת אגירה )ריקה בד"כ(, 

 הרועים באזור.

  הידרולוגי אזורית

 (.526יישוב קהילתי בפסגת הר נטופה )נ"ג  הררית 33

 .Ras Kruman –שמו הערבי של ההר 

ותושביו עוסקים  1181 -היישוב הוקם ב

 במדיטציה.

  ביקור מקומית

מנזר נוצרי קטן שהוקם בפסגה הנמוכה של הר  מבדד נטופה 31

ע"י האב יעקב  1163( בשנת 522נטופה )נ"ג 

וילברנט. מדובר על גירסה מודרנית לתאי 

ההתבודדות הנוצריים )לאורה(. במקום מתגוררים 

-מספר נזירים ללא חשמל והוא כולל כנסייה תת

-18:11קרקעית. המקום פתוח לקהל בשעות 

12:11. 

. קיימות Ras Hazweh –שמו הערבי של ההר 

המתחם  תוכניות להרחבה משמעותית של

 בעתיד.

  ביקור אזורית

מ' ממזרח ליישוב אבטליון. אזור  121פסגה ברום  הר אבטליון 35

הפסגה נטוע זיתים. ההר והיישוב קרויים ע"ש 

 התנא אבטליון.

  נוף מקומית

חורבת  36

 מסלח

 חורבה בשיפולי הרי יטבת.

 .Khהשם העברי הוא עברות לשם הערבי 

Muslakhit. 

 Bir –מסומנת לצד החורבה גם באר  PEFבמפת 

Muslakhit ויקטור גרן הצרפתי שביקר באתר .

מתאר כאן כפר קדום וגדול ובו  11-במאה ה

עצים עתיקים ובורות מים סתומים. בתחילת 

התיישבו כאן בדווים מעבר הירדן,  18-המאה ה

-ומכאן פעל והשתלט על הגליל כולו ד'אהר אל

 עומאר )מפת ציפורי(.

  ארכיאולוגי מקומית
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מ'.  521אחת הפסגות הגבוהות בהרי יטבת, ברום  הר האחים 33

מעלות. ההר נקרא על  361מהפסגה יש תצפית 

שם שני אחים לוחמים מחורבת רומה, פיליפוס 

"ואחריו הפליאו לעשות גבורה שני  –ונטירא 

האחים נטירא ופיליפוס, אנשי כפר רומא, גם הם 

ילידי הגליל, כי קפצו אל תוך הלגיון העשירי 

והתנפלו בעוצם יד ובזרוע נטויה על הרומאים, 

עד אשר ניתקו את שורותיהם, ובכל מקום אשר 

פנו שמה, הפיצו את כל האוייבים מפניהם" )יוסף 

 חמות היהודים(.מתתיהו, מל-בן

 .el Khanuk –שמו הערבי של ההר 

המקום הוא אתר ארכיאולוגי מוכרז בו נמצאו 

בעבר שרידי מבנים, קירות, רצפות פסיפס, 

בורות מים חצובים, בריכה מרובעת חצובה, 

מערות מגורים, מערות קבורה עם מקמרים 

חצובים, יסוד מבנה בעל מתאר עגול בצד מערב, 

ים מן התקופה הביזנטית שברי זכוכיות וחרס

(. רוב הממצאים אינם קיימים רשות העתיקות)

הר האחים משמש בית גידול   כיום בשטח.

ללטאה הירוקה הנמצאת בסכנת הכחדה חמורה 

וכן עבור מספר מיני סחלבים הנמצאים בריכוזים 

 מרשימים.

 ארכיאולוגי נוף אזורית

משום הפסגה הגבוהה ביותר ברכס הרי יטבת,  562נ"ג  38

 מה לא זכתה לשם עברי רשמי.

  נוף אזורית

. השם העברי מנציח את אלעזר בן שמי, 531נ"ג  הר השאבי 31

תושב הכפר שאב )שעב( שביצע מעשי גבורה 

 בקרב יודפת.

לפי יוסף בן מתתיהו: "ובאותו מעמד עשה איש 

אחד מן היהודים ושמו אלעזר בן שמי, יליד כפר 

גבורה לשם ולזכר סבא )או סב( בגליל, דבר 

עולם. כי הרים אבן גדולה מאד והשליך אותה 

בכוח גדול מראש החומה על מכונת הרעש, עד 

אשר התיז את ראש האיל, ואחרי זאת קפץ 

לתוך מחנה השונאים ולקח משם את ראש האיל 

ובמנוחה גדולה נשא אותו על החומה. וכל 

האויבים שמו אותו למטרה לחיציהם והוא נתן 

מכים, כי לא היה מכוסה מגן, את בשרו ל

וחמישה חיצים נחתו בו. אך אלעזר לא שם לב 

לדבר הזה עד אשר עלה על ראש החומה, וכל 

האנשים ראו עין בעין את מעשה גבורתו. ואז 

קרס מעוצמת מכאובי פצעיו ונפל למטה עם 

 ראש האיל".

שאינה  ניסיוניתראש ההר הוקמה שבשבת רוח ב

מש בית גידול השאבי מש הר קיימת כיום.

 ללטאה הירוקה הנמצאת בסכנת הכחדה חמורה

הנמצאים בריכוזים  סחלבים וכן עבור מספר מיני

 .מרשימים

  נוף מקומית

ריכוז חצבים בפסגה המערבית של הר השאבי  515נ"ג  11

 )עמוד ענן(

  בוטני מקומית
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יישוב קדום בצמוד לדרך עתיקה שחצתה את  חורבת קנה 11

נטופה(. המקום מוזכר ברשימות הבקעה )בית 

לפני הספירה ונכבש בידי  18-מצריות מהמאה ה

לפנה"ס. קנה נחרבה במרד  332האשורים בשנת 

הגדול ויושבה שוב. יש המזהים כאן את קנה 

מהברית החדשה )המזוהה בעיקר עם כפר כנא, 

וכן עם הכפר קנא בדרום לבנון(, בה בוצע הנס 

נערכו מספר  הראשון של ישו הנוצרי. במקום

עונות חפירה. התגלו מבנים שראשיתם בימי בית 

שני עד לתקופה הביזנטית. במדרון המערבי 

התגלו שרידי בית כנסת מהתקופה הרומית 

המאוחרת. במדרון הדרומי נחפרה מערה 

ששימשה כאתר צליינות בתקופה הביזנטית 

ובימי הביניים כמקום שבו אירע נס הפיכת המים 

 ם )וגם בעת העתיקה( בכפר כנא.ליין המזוהה כיו

 

  ארכיאולוגי אזורית

חורבת  12

 ריגמה

חורבה קטנה מדרום לחורבת קנה. סביר כי כאן 

ישבה קנה בתקופת המקרא, שתושביה הוגלו 

 לאשור בידי המלך תגלת פלאסר השלישי.

  ארכיאולוגי מקומית

אלה  13

אטלנטית 

 חורבת קנה

חורבת עץ אלה בולט במורד נחל יודפת ליד 

 קנה.

  בוטני מקומית

יישוב יהודי מבוצר מתקופת המרד הגדול בגליל.  תל יודפת 11

היישוב בוצר בידי יוסף בן מתתיהו, מפקד המרד 

בגליל, ונכבש בידי הרומאים לאחר מצור ממושך. 

עם נפילת העיר ערק יוסף בן מתתיהו לצד 

במספר ספרים.  זיכרונותיואת  ופרסםהרומאים, 

ראו בהרחבה בהמשך פרק האתרים. השם 

האתר הינו  .Khurbet Jefatהשתמר בערבית בשם 

 גן לאומי.

  ארכיאולוגי ארצית

(. 513טבת )נ"ג הפסגה השנייה בגובהה ברכס י הר עצמון 15

יודפת  גניימבהר נערך הקרב האחרון של אחרוני 

לאחר נפילתה. הקרב הוכרע לאחר שהרומאים 

הצליחו להעפיל להר מצפון, ורק מגינים מעטים 

 Jebel edבערבית נקרא המקום  הצליחו להימלט.

Deidebeh. 

בפסגת ההר שרידי מצודה כנראה מהתקופה 

ההר  ההלניסטית  וכן מערת קבורה ובה כוכים.

הינו שמורת טבע גדולה ועל שלוחותיו גדלים 

 ריכוזים מרשימים של סחלבים.

 ארכיאולוגי נוף ארצית

מצודת  16

הר  –יודפת 

 מימין

 .Ras el Mallehמ' הנקרא בערבית  138הר ברום 

השם העברי מנציח את משמרת הכהונה מימין 

 שישבה ביודפת )משמרת הכהונה השישית(.

ומשלבת חדר אוכל,  1161המצודה הוקמה בשנת 

 חדר תרבות ומגדל תצפית.

ע"י תלמידיו  1161היישוב יודפת הוקם בשנת 

של המורה ד"ר יוסף שכטר, אליהם הצטרפו 

 משפחות נוספות.

 אזורית

 

  

 –גבעת קט  13

 מצפה סנדו

( הנקראת בערבית 116גבעה מצפון לציפורי )נ"ג 

Gabel Kat בפסגת הגבעה הוקמה נקודת תצפית .

"מצפה סנדו". ייתכן ששם המקום שומר על  –

השם קטת, המופיע בתלמוד הירושלמי ומוזכר 

גם כנקודת ציון בגבול שבט זבולון. במקום יש 

מתקנים חצובים בסלע, מערות קבורה ואף 

 מערכת מסתור.

  ביקור מקומית
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מערות  18

 ובורות מים

גבעה ובה שרידים עתיקים הכוללים שרידי 

מערות קבורה ואף פריטים מבנים, מתקנים, 

אדריכליים שמקורם כנראה בבית כנסת, מערות 

 ובורות מים יבשים )עמוד ענן(.

המקום מזוהה בוודאות עם שיחין עקב גילוי 

ממצאים הקשורים לתעשיית כלי החרס, מקום 

מושבה של משמרת הכהונה ישבאב )המשמרת 

 ( לאחר מרד בר כוכבא.11 -ה

 ה ארכיאולוגית.החלה במקום חפיר 2112בשנת 

בתחום הגבעה נמצאת מערכת מסתור שיחין 

 דרום )להלן(.

  ארכיאולוגי מקומית

 –דרך רומית  11

 ריש לקיש

שרידי דרך רומית ומדרגות חצובות בסלע )עמוד 

 תל.-ענן(. דרך זו כונתה בערבית טריק א

  ארכיאולוגי מקומית

אמת מים  51

ביער 

 הסוללים

קדום )במפת סימון אמת מים המובילה למקווה 

שבילים המקום מסומן כגת עתיקה(. המקום 

 נמצא בתוואי שביל ישראל )עמוד ענן(.

  ארכיאולוגי מקומית

מ'( בצפון יער הסוללים.  216פסגה נמוכה ) הר חיא 51

הפסגה נקראת על שם רבי חיא שחי בדור 

המעבר בין התנאים לאמוראים, בסוף המאה 

של הפסגה הוא השנייה לספירה. השם הערבי 

 דהר חימר.

  נוף מקומית

מצפה ריש  52

 לקיש

מ' במזרח יער הסוללים. בעבר  261פסגה ברום 

עמד באתר זה מגדל תצפית שריפות. המקום 

קרוי על שם האמורא ריש לקיש )רבי שמעון בן 

 לקיש(, שנולד כפי הנראה בציפורי.

  נוף מקומית

מצפה בית  53

 רימון

לבית רימון, התצפית מצפור בכביש העולה 

 צפונה לכיוון הבקעה.

  נוף אזורית

רען. בור מים או הקצה המערבי של רכס ת 111נ"ג  51

 מקווה קדום ללא מים.

  ארכיאולוגי מקומית

( 258אתר תיירות הממוקם בהר הושעיה )נ"ג  כפר קדם 55

ומשחזר את החיים היהודיים בגליל בימי בית 

קרוי ע"ש רבי שני, המשנה והתלמוד. ההר 

הושעיה שהתגורר בציפורי והיה מגדולי הדור 

 הראשון של האמוראים בארץ ישראל.

  ביקור מקומית

גבעת  56

 הזעתר

גבעה מצפון להושעיה ובה ריכוז גדול של אזוב 

מצוי. המקום משולב במערכת שבילי טיול סביב 

 הושעיה.

  ביקור מקומית

  נוף מקומית היישוב הושעיה.מ' עליה הוקם  211פסגה ברום  הר כיל 53

מערכת  58

מסתור 

 שיחין צפון

מערכת מסתור הממוקמת בגבעה ממערב לגבעת 

קט. המערכת כוללת מערת מגורים במימדים 

12X8  מ' עם פתח כניסה קטן. בתוך מערת

מ'  1.5X1.5המגורים יש מעבר עגול חצוב 

למערכת של שלושה חללים מטוייחים ששימשו 

 וביניהם מחילות קצרות.לאגירת מים 

 המערה נגועה בקרציות.

  ארכיאולוגי אזורית

מערכת  51

מסתור 

 שיחין דרום

מ' דרומית  311 -מערכת מסתור הממוקמת כ

למערכת שיחין צפון. מערכת זו ממוקמת בתוך 

מ'.  2מ' וגובהה  6X11מערת מגורים שממדיה 

במערה יש מחילת מסתור חצובה בקו כמעט 

הצטבר סחף. שביל מסומן אדום ישר ובחלקה 

 עובר למרגלות המערה.

 המערה נגועה בקרציות.

  ארכיאולוגי אזורית

אלה  61

אטלנטית 

בבקעת בית 

 נטופה

עץ אלה גדול ועתיק היוצא מתוך גל אבנים 

ונוטה באלכסון דרומה. כפי הנראה אלה זו 

. Tell el Butmehבשם  PEF -מסומנת במפת ה

לתושבים ובצילו המקום שימש נקודת מפגש 

 נערכו סולחות.

  בוטני אזורית

מתחם גדול ששימש כמקום התכנסות ומפגש  שייח' מוזייר 61

 לבדווים במרחב.

  ביקור אזורית
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מצודת  62

 ציפורי

מ' בראש גבעת ציפורי.  12מבנה רבוע בגובה 

המבנה הקיים בשטח הוא צלבני ועבר שיפוץ 

בתקופת  (.1315-1335עומאר ובנו )-ע"י ד'אהר אל

( 1111-1836הסולטן הבריטי עבדול חמיד השני )

שופץ הבניין ונבנתה קומה שנייה. בתקופת 

המנדט הפך המקום לבית ספר לילדי הכפר 

 סאפורייה.

לדעתה של גרטווגן ראשית הבניין בתקופה 

, והצלבנים 11-הפטימית בסוף המאה ה

נכנסו למבנה  13 -שהתיישבו במקום במאה ה

מעט ממזרח למצודה נמצאת   שכבר היה קיים.

בית אחוזה מפואר עם פסיפס  –"וילה דיוניסוס" 

 מרשים המציג את אל היין דיוניסוס.

 ביקור ארכיאולוגי ארצית

התיאטרון  63

 בציפורי

התיאטרון הקדום של ציפורי, נחפר חלקית בשנת 

 -. חפירות נוספות התבצעו החל מ1131

במלואו. והביאו לחשיפת התיאטרון  1185/1186

מ' והיו  33מזרח, רדיוסו -התיאטרון פונה לצפון

מושבים. התארוך המקובל  5,111-1,111בו 

לתיאטרון הוא במאה הראשונה לספירה )תקופת 

הורדוס אנטיפס(. הוא נהרס כנראה ברעידת 

, ובתקופה הביזנטית שימש 363אדמה בשנת 

 כמחצבה לאבן וסיד.

 ביקור ארכיאולוגי ארצית

הכנסת בית  61

העתיק 

 בציפורי

מערב )עכו( ולא -מבנה אורכי הפונה לכיוון צפון

לכיוון ירושלים כמקובל. בפסיפס שבאתר מופיע 

גלגל מזלות במרכזו תיאור מרכבתו של אל 

השמש הליוס. הפסיפס משלב מוטיבים יהודיים 

מנחות למקדש, מנורות שבעת קנים, שופר  –

 וארבעת המינים ועוד.

 ביקור ארכיאולוגי ארצית

חניון בכניסה לגן הלאומי ציפורי, ע"ש ג'ניפר  חניון הזיתים 65

 היימן.

  ביקור מקומית

מנזר השייך למסדר איטלקי של הנזירות האחיות  כנסייה ומנזר 66

ע"ש סט. אנה. לצד המנזר מתחם ברשות 

הפרנציסקנים ובו כנסייה צלבנית ששוקמה בשנת 

הנוצרית בציפורי התגוררו . לפי המסורת 1831

חנה ויהויכין הורי מרים אם ישו. כפי הנראה 

הכנסייה הצלבנית ממוקמת מעל שרידי בית 

 כנסת מהתקופה הביזנטית.

 ביקור היסטורי ארצית

קבר רבי  63

יהודה 

 נשיאה

מאוזוליאום מפואר שחלקו בנוי מעל פני השטח 

וחלקו חצוב בסלע. במקום יש כוכי קבורה ומקמר 

אך לא  1131בנוי. האתר נחפר בידי סוקניק בשנת 

נמצאו שרידים משמעותיים בגלל שהקבר נשדד 

לפני זמן רב. לפי צורתו ניתן לייחסו למאות 

השנייה והשלישית. סוקניק הציע לזהות כאן את 

הקבר שיוחס בידי עולי הרגל היהודיים בימי 

הביניים לרבי יהודה הנשיא. בקירות המבנה זוהו 

בריים חרותים על המשקוף. כיום מוצע שמות ע

לשייך את הקבר לנכדו של רבי יהודה הנשיא, 

. 286רבי יהודה נשיאה, שמת בציפורי בשנת 

 (.1115חלקו העליון של המבנה משוחזר )צוק, 

  היסטורי אזורית

מחצבת  68

 חנתון צפון

דונם. יש סכנת  1מחצבת קירטון נטושה בשטח 

 מפולת.

 

  מפגע מקומית

מחצבת  61

 אבטליון

דונם. יש  1מחצבת גיר, דולומיט וחוואר בשטח 

 סכנת מפולת.

 

  מפגע מקומית

נקודת  70

טריאנגולציה 

Q-20 

מן התקופות  מתחם עגול ובו מגדלים וחרסים

 הברזל א' וההלניסטית.

  ארכיאולוגי מקומית

בית קברות,  31

 בור מים וגת

 בית קברות מן התקופה הרומית, בור מים בנוי,

 .גת, חציבות בסלע ופיזור חרסים

  ארכיאולוגי מקומית
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  ארכיאולוגי מקומית .גת חצובה בסלע דרומית לעילבון גת חצובה 32

אתר עין  33

 נטופה

שרידי יישוב, שרידי מבנים וחרסים מתקופת 

 הברזל, חציבות בסלע.

  ארכיאולוגי מקומית

חורבת  31

 מסלח דרום

  ארכיאולוגי מקומית מים וגלי אבנים.יסודות, שרידי מגדל, בורות 

הר השאבי  35

 )מערב(

על קו הרכס הצופה אל יודפת מצפון מבנה 

מבוצר וחרסים מן התקופות ההלניסטית והרומית 

 הקדומה.

  ארכיאולוגי מקומית

כפר מנדא  36

 )צפון(

  ארכיאולוגי מקומית .מערות ומחצבות

ח'רבת  33

 דידבה

-מהתקופה הרומיתחורבה, אבני בנייה וחרסים 

 .ביזנטית

  ארכיאולוגי מקומית

לון -ח'רבת א 38

 )דרום(

צור מן התקופות הניאוליתית והכלקוליתית 

וחרסים מן התקופות הכלקוליתית, הרומית 

 והביזנטית

  ארכיאולוגי מקומית

דרך רומית  31

 ואבן מייל

בן מייל )השטח נראה מעובד דרך רומית וא

 בתצ"א(.

  ארכיאולוגי מקומית

הושעיה  81

 מערב(-)צפון

תפזורת של אבני גזית וחרסים מן התקופות 

 הברזל, הפרסית, הרומית והערבית הקדומה.

  ארכיאולוגי מקומית

שרידי דרך  81

 רומית

  ארכיאולוגי מקומית אבני שפה ותוואי דרך מן התקופה הרומית

חורבת  82

יפתחאל 

 )מזרח(

צור מן תפזורת כלי צור, נתזים ופסולת תעשיית 

 קיראמית ב'-התקופה הניאוליתית הקדם

  ארכיאולוגי מקומית

הסוללים  83

 מזרח(-)צפון

  ארכיאולוגי מקומית ריכוז גבוה של פריטי צור

 נקודת 84

 טריאנגולציה

Q-1 (דרום) 

שרידי יישוב )ייתכן מבוצר( מן התקופות הרומית 

 והביזנטית.

  ארכיאולוגי מקומית

 נקודת 85

 טריאנגולציה

Q-1 (צפון) 

שרידי יישוב )ייתכן מבוצר( מן התקופות הרומית 

 והביזנטית.

  ארכיאולוגי מקומית

 נקודת 86

 טריאנגולציה

Q-1 

על גבי טראסה שרידי יישוב, כלי צור וחרסים 

 מהתקופה הניאוליתית.

  ארכיאולוגי מקומית

מערות  83

 קבורה

מערות קבורה חצובות בסלע וחרסים על פני 

 הקרקע

  ארכיאולוגי מקומית

חניון  88

 מטיילים

  ביקור מקומית 

חניון  81

 מטיילים

  ביקור מקומית 

חניון  11

 מטיילים

  ביקור מקומית 

  הידרולוגי מקומית  בור מים 11

מערת ידעיה  12

)בולען 

 ציפורי(

מ'.  25מ' ובעומק  112מערה גדולה באורך כולל 

בו ניתן למערה יש שני אגפים, מערבי מטוייל 

מ'  15 -מ'. בעומק כ 25לרדת עד לעומק 

מסתעפת מחילה צרה מזרחה לאגף המזרחי 

והארוך של המערה, שמבנהו הוא של סדק ארוך 

מעלות, ובו מספר נקודות  35עד  15הנטוי בזווית 

קשות למעבר. הסדק הנטוי הוא כנראה מישור 

העתק לא אחיד, והמערה היא מערת העתק. 

י זרימה. בפתח המערה במערה יש מעט משקע

מ', כדי לעבור  1 -יש מדרגת סלע בגובה כ

 (.1181אותה מומלץ להצטייד בחבל )פרומקין, 

  גיאומורפולוגי ארצית

מ'. ההר נקרא על שם משמרת  212נקודת גובה  הר ידעיה 93

הכהונה ידעיה )המשמרת השנייה( ונכלל בגן 

 הלאומי ציפורי.

  נוף מקומית

מוביל המים  11

 הארצי

תוואי מוביל המים הארצי )תעלה פתוחה(. ראו 

 הרחבה להלן

 נוף הידרולוגי ארצית
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 .בתמונה: חורבת נטופה. צילום: אורי ערד

 

 תצפית בראש תרען. צילום: אורי ערד.בתמונה: מגדל 

אבני שפה  15

ותוואי דרך 

 רומית

 אבני שפה ותוואי דרך מן התקופה

 הרומית

  ארכיאולוגי מקומית

מצפה בית  16

 רימון

מצפור בכניסה לישוב בית רימון, באתר ספסלי 

 אבן ושביל הליכה

  ביקור מקומית

בריכת חורף  13

 יער הסוללים

בריכת חורף אשר נוצרה על ידי רשות שמורות 

הטבע לצורך שימוש בית גידול ייחודי זה. אין 

 נתונים על ממצאים מהבריכה.

  זאולוגי אזורית

בריכת חורף  18

 אתר אשכול

בריכת חורף אשר נוצרה על ידי רשות שמורות 

 הטבע לצורך שימוש בית גידול ייחודי זה. אין

 נתונים על ממצאים מהבריכה.

  זאולוגי אזורית
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 אתרים ראשיים בתחום הסקר

 

 תל חנתון

מקור השם הוא מהשורש ח.נ.ה. )מקום חנייה(,  דונם במערב בקעת בית נטופה. 51 -תל בשטח כ

 עכו וציר נחל יפתחאל(.-נמצא בצומת דרכים חשוב )ציר טבריהוהתל 

בתל הייתה התיישבות במרבית התקופות, מהתקופה הכלקוליתית ועד לתקופה העות'מאנית. 

-למקום הייתה חשיבות רבה בתקופה הכנענית ובתקופת הברזל, והמקום מוזכר במכתבי אל

כעיר בנחלת שבט זבולון )יהושע י"ט, חנתון  מצוינתלאחר מכן  לפנה"ס. 11 -עמארנה במאה ה

 י"ד(.

 מעמדה של חנתון דעך עם התפתחותה של ציפורי הסמוכה, החל מהתקופה ההלניסטית.

בתקופות ההלניסטית והרומית נקראה חנתון בשם שיחין או אזוכיס, ואילו מסוף המאה הראשונה 

חוצפית. שם זה השתבש לספירה הנוצרית ועד שלהי התקופה הביזנטית כונה המקום בשם 

 בתקופה הערבית לשם חוספיס, שנשמר גם במהלך התקופה הצלבנית.

הוקמה כאן אכסניה מבוצרת ע"י המסדר ההוספיטלרי, והמקום נעשה חשוב יותר  13 -במאה ה

 מציפורי. הדרך הראשית עברה למרגלות התל. 

פה העות'מאנית שכן ח'אן , ובתקוTell Bedeiwiyeh -לאחר התקופה הצלבנית השתנה שם המקום ל

נתיב שיירות הגמלים  –חווארנה( -בדוויה, לצד דרך החורנים )דרב אל-ח'אן אל –במזרח התל 

 ( הוקמה כאן מצודה.1311מהחורן והגולן לעבר עכו. בתקופת מסע נפוליאון בונפרטה )

 .1868ומתועד במסעו של ויקטור גרן בשנת  11-הח'אן נהרס בשלהי המאה ה

. מבנה זה הוקם בידי מסדר ההוספיטלרים נועד 1183-1188ני נחשף בחפירות בשנים המבנה הצלב

ם.  המבנה שקוע כיום לשמש משקל נגד למצודת ציפורי הסמוכה שהשתייכה למסדר הטמפלרי

 כיום האתר הינו חלק מגן לאומי ציפורי. (.1115)גרטווגן  מ' 3בעומק מתחת לקרקע 
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 צילום: אורי ערד.בתמונה: תל חנתון, מבט מדרום. 

 תל יודפת

 מ' בראש הערוצים של נחל יודפת, המוקפת משלושה עברים במדרונות תלולים. 111גבעה ברום 

האתר נקרא בערבית ח'רבת שיפת, שם השומר על השם הקדום יודפת. יודפת הייתה עיר 

-ןיוסף ב –חשובה בתקופת המרד הגדול, ומוזכרת בעיקר בתיאוריו של מפקד המרד בגליל 

עד שנכבשה בידי הרומאים  מיםי 13מתתיהו, שביצר את המקום. העיר עמדה במצור במשך 

 העיר הראשונה שנפלה בידי הרומאים במהלך המרד הגדול. –לספירה  63ונהרסה בקיץ 

נון, ונראה כי לאחר המרד -במשנה מוזכרת "יודפת הישנה" כעיר המוקפת חומה מימות יהושע בן

דשה" בקרבת מקום והייתה מיושבת עד ימי הביניים. ביודפת שכנה הגדול הוקמה "יודפת הח

 מימין. הכוהניםמשמרת 

דונם,  51 -ערך סקר מפורט ביודפת המעיד על כך שחומת העיר תחמה שטח בן כ( 1111)אביעם 

-1118שהיה מיושב בתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה. חפירות אינטנסיביות נערכו בשנים 

 3-2מעידים על כך שתחילה התקיים כאן כפר בתקופה ההלניסטית )מאות ו ממצאי .1112

בראשית המאה הראשונה לספירה הוקמה מעל  .פגאנייםלפנה"ס( שתושביו היו כפי הנראה 

לשרידי הכפר חומה, שלדעת אביעם היא מימי בית חשמונאי ומשתלבת בתהליך כיבוש הגליל 

 וייהודו בידי החשמונאים.

דונם בערך. באזור החומה הצפונית  51 -דומה הוקפה העיר בחומה המקיפה כבתקופה הרומית הק

התגלו עשרות ראשי חיצים מברזל וכן אבני בליסטראות ומסמרי ברזל של נעליים אופייניות 

לצבא הרומאי. הממצאים התגלו בשכבת עפר ואבנים, שלהערכת החופר מהווה את שרידי 

 חימה עזה.סוללת המצור הרומאית שהוקמה תוך כדי ל

רות מים כמו גם מקוואות טהרה. אותרו ארבעה כבשנים לצריפת בו בעיר אותר רובע מגורים ובו

כלי חרס, עשרות משקולות נול המעידות על תעשיית אריגה, וכן למעלה מאלף מטבעות, בעיקר 

 בורות מים. 53ביישוב כולו אותרו  מתקופת בית חשמונאי.

אמידים שקירותיו היו מכוסים בתמשיחי קיר שהשתמרו בצורה מזרח העיר נחשף בית -בצפון

 מרשימה. התמשיחים הועברו ממקומם בידי צוות שימור של רשות העתיקות.

נפטרים, ילדים מגיל שלוש, נערים ובוגרים.  31 -באחד מבורות המים בעיר התגלו עצמות של כ

בר מעיד כפי הנראה כי הממצא המאוחר ביותר בבור זה הוא מהמאה הראשונה לספירה, והד

מדובר בעצמותיהם של תושבי ומגיני יודפת. הבור נחתם באבן בליסטרה גדולה ושימש ככל 

הנראה כקבר אחים שהוקם לאחר נפילת העיר, כאשר התאפשר ליהודים לקבור את שרידי 

 הגופות שנמצאו באזור.

פרעים של ימי הבית התגלו שרידים לא מובו שאתר היחיד בגליל כ ה עד לאחרונהיודפת נחשב

שרידיה של מגדל העתיקה אשר חלקים  גם השני, בדומה לגמלא שבגולן. כיום הולכים ונחשפים

 ממנה חרבו במאה הראשונה לספירה(.

מתתיהו. עם זאת, לא -ממצאי החפירות מחזקים את אמינות תיאוריו ההיסטוריים של יוסף בן

הדבר נובע כפי הנראה מאופי כיבוש העיר אותרו כמעט ממצאים הקשורים לציוד הצבא הרומאי. 

 פשיטה לילית כמעט ללא נפגעים רומאים. –מתתיהו -כמתואר בידי בן

בתל יש ריכוז גדול ומרשים של חצבים הפורחים בסתיו, וכן מקבץ מרשים של עצי ליבנה 

 כיום האתר הינו גן לאומי. רפואי.
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 חורבת רומה

ובה שרידי יישוב מתקופת בית שני ומערכת מחילות  מ' 135חורבת רומה היא גבעה נמוכה ברום 

 מ'(.  111 -חללים ומחילות באורך כולל של כ 16מסתור מסועפת )

באתר נמצאו פריטים ארכיטקטוניים וביניהם עמודים, משקופים, כותרות, סרקופג מפואר )כבר לא 

של בורות מים  נמצא במקום, שייך לקבוצת הסרקופגים שיוצרה כנראה בציפורי(, אבני חוליה

 ושקתות רבות.

שמו של המקום הוא שם קדום, המזוהה עם היישוב ארומא המוזכר במסע תגלת פלאסר 

לפני הספירה יחד עם יוטבת, קנה וחנתון. בספר מלכים ב' כ"ג ל"ו  332השלישי בגליל בשנת 

 מוזכרת רומה כעיר מוצאה של אימו של המלך יהויקים. מכאן יצאו שני האחים הלוחמים

פיליפוס ונטירא, שביצעו מעשי גבורה בקרבות יודפת ועל שמם נקרא הר האחים. מסורות שונות 

בכתבי חז"ל מתייחסות למקום בשם רומה, ארומא או רומי. אחת האגדות מספרת על כך 

שהמשיח יושב בפתחה של רומי, והיו שקישרו זאת לחורבת רומה. אגדה מספרת על כך 

עם רבי יהודה הנשיא ללימוד תורה, והדרך ביניהם עברה לאורך  שהקיסר אנטונינוס היה נפגש

מערה חשאית. הפתרון שנתן רבי משה אלשייך, מרבני צפת במאה הט"ז, לסתירה שבין מקום 

מושב הקיסר ברומא ובין מושב יהודה הנשיא בציפורי, הוא שהקיסר התיישב ברומי הסמוכה 

 לציפורי.

מסורות של קבריהם  נמצאיםשל רומי בחורבת רומה. באתר כבר מאז ימי הביניים מקובל הזיהוי 

 (.1183אש ואשל, -של ראובן ובנימין בני יעקב וכן של אביה בן ירבעם )אבן

משלבת חללים ת מסתור גדולה ומסועפת הבחורבת רומה מערכ התגלתה' 31-סוף שנות הב

כת כוללת שני שחציבתם קדמה לחציבת המערכת, )אולם ושני בורות מים פעמוניים(. המער

 מ'. 111 -חדרים קטנים, המקושרים ע"י מחילות אופקיות באורך מצטבר של כ 11 -אולמות ו

 האתר הינו חלק מגן לאומי ציפורי.
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 בתמונה: חורבת רומה. צילום: אורי ערד.

 

 ציפורי

 –גליל, ששמה השתמר לאורך כל התקופות. מדרש השם ציפורי ערי העיר קדומה מהחשובות ב

בערפל. המקום אינו  ראשיתו של היישוב בציפורי לוט שיושבת בראש ההר כציפור"."משום 

מוזכר במקרא, ועד לתקופה ההלניסטית זוהו באתר שברי חרסים בלבד. לפי המסורת, יוסדה 

  ציפורי בידי עולי בבל, יחד עם גוש חלב וגמלא.

שהייתה העיר החשובה החל מהתקופה ההלניסטית עלתה קרנה של ציפורי, על חשבון חנתון 

 למשך מספר שנים באזור בימי בית ראשון. בתקופת הורדוס אנטיפס הפכה ציפורי לבירת הגליל

 עד להקמת העיר טבריה.

העיר לא השתתפה במרידות נגד הרומאים )המרד הגדול ומרד בר כוכבא(, ועם מעבר הסנהדרין 

יא חשיבותה במסורת היהודית מירושלים לגליל הפכה למרכז היהודי החשוב בארץ ישראל. לש

רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה. בזמן זה  בההגיעה ציפורי במאה השלישית, כאשר התגורר 

מעידים המקורות על קיומם של שמונה עשר בתי כנסת שונים בציפורי )מהם התגלו עד כה 

 נם. דו 611 -נפש בשטח של כ 18,111 -בחפירות שניים בלבד(, ואוכלוסיית העיר הגיעה ל

 

 אורי ערד. :. צילוםהמצודהו תל ציפורי בתמונה:

במהלך המאה השלישית ירדה חשיבותה של ציפורי כמרכז יהודי, עם מעברן של הנשיאות 

נטלו יהודי ציפורי חלק מרכזי במרד גאלוס, בו השתלטו היהודים  351והסנהדרין לטבריה. בשנת 

נפגעה העיר ברעש אדמה  363ה. בשנת על מצודת ציפורי. המרד דוכא אך העיר שוקמה במהר

עז. במאה הרביעית חדרה הנצרות לציפורי, אך הקהילה היהודית המשיכה להתקיים עד למאה 

 השביעית. מאז המאה השביעית דעכה ציפורי והפכה לכפר חסר חשיבות.
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מצודה  כן נבנתהבתקופה הצלבנית הוקמה בציפורי כנסייה לכבודה של אנה, אם מרים הבתולה, ו

מוקד עלייה לרגל, הן עבור יהודים שביקרו בקברות הצדיקים, והן לבראש הגבעה. המקום הפך 

ציפורי חרבה בתקופה הממלוכית ומתוארת בידי נוסעים שונים  עבור נוצרים שביקרו בכנסייה.

 .1315עומאר בשנת -כ"כפר עלוב" בלבד. המצודה שוקמה בידי ד'אהר אל

ת ות בשננפש 611 -צמיחה מואצת של הכפר המוסלמי סאפורייה, מהחלה  11-במהלך המאה ה

נכבש במהלך מבצע פר הפך למוקד לאומנות ערבית ו. הכ1122בשנת  ותנפש 2,511 -ל 1831

. לאחר המלחמה נהרס הכפר ורוב תושביו עברו לגור בשכונת 1118ביולי  16-15"דקל" בליל 

יה משורת מעיינות זעירים בהרי נצרת, העיר קיבלה את מימ ספאפרה שבעיר נצרת הסמוכה.

כיום האתר הינו גן  הגדולים במעיינות האזור. שהםובמרחק קצר ממנה נמצאים מעיינות ציפורי 

 לאומי בתשלום.

 

 רשימת מקורות

 מאגר המידע של המרכז לחקר מערות )מלח"ם(, עפרה.

 http://www.amudanan.co.ilאתר "עמוד ענן" 

חשיפתה של עיר יהודית בגליל מימי הבית השני והמרד הגדול.  –. יודפת 1111אביעם, מ. 

 .118"קדמוניות", כתב עת לעתיקות ארץ ישראל וארצות המקרא. חוברת 

 .3לקט מקורות, "נקרות צורים" מס'  –. חורבת רומא 1183אש, מ., אשל, ח. -אבן

 .3. מערכת מסתור בחורבת בית נטופה, "נקרות צורים" מס' 1183אשל, ח. 

. הגליל התחתון, גיאוגרפיה יישובית בתקופת המקרא. הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1111גל, צ. 

 החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה.

 1115, יוני 111. תל חנתון. בתוך: צוק, צ. ציפורי וסביבתה. "אריאל". גליון 1115גרטווגן, ר. 

 לוגיות". כרך צג.. בתוך: "חדשות ארכיאו1183 –. תל חנתון 1181גרטווגן, ר. 

 .21/3/1156הושלמה מנהרת בית נטופה. "מעריב", 

 .3. מערכת המסתור בחורבת רומה בגליל. "נקרות צורים" מס' 1183כהן, א. 

 .5/11/1161מאות ממצאים ארכיאולוגיים נתגלו בתחתית באר בגליל. "דבר", 

 .1111בסדרת "כל שם ומקום",  1:25,111מפת ציפורי 

, כסלו תשמ"ה, דצמבר 11. מערות בגליל התחתון. בתוך: "נקרות צורים". מס' 1181פרומקין, ע. 

 .. החברה להגנת הטבע1181

 .112". גליון ומנה. בתוך: "חדשות ארכיאולוגיות. ר2111סטפנסקי, י. 

 .1115, יוני 111כתב עת לידיעת ארץ ישראל. גליון  –צוק, צ. ציפורי וסביבתה. "אריאל" 

. מערכות המסתור בשפלת יהודה. הוצאת הקיבוץ המאוחד, החברה 1183י. קלונר, ע., טפר, 

 ישראל ועתיקותיה.-לחקירת ארץ

 דברי הסבר. –. שמורת טבע בקעת בית נטופה 2111קפלן, ד. 
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 . חורבת רומה. בתוך: "חדשות ארכיאולוגיות", כרך פו.1185רוכמן, א. 

 טא".. ח'אנים, דרכים ופונדקים. הוצאת "כר1113שטרן, א. 

 סיורים במנזרי הארץ. הוצאת "כנרת". –. אל גן נעול 2115כליפא, נ. -שלו

 עצים מופלאים בישראל. הוצאת "עם עובד" 111מסע אל  2118שקולניק, י. 

 .15/11/1161תוך כדי ניקוי באר בכפר מנדא נתגלו כדים מלפני מאות שנים. "מעריב", 

 .5/11/1161"מעריב", . ה"שכטריסטים" עלו ליודפת. 1161תלמי, מ. 

טבת  –. מנהרה עתיקה ליד עילאבון. "חדשות ארכיאולוגיות" ה', ירושלים 1163תפילינסקי, נ. 

 .1163תשכ"ג, ינואר 

תמוז תשכ"ג,  –. מנהרה נוספת בעילאבון. "חדשות ארכיאולוגיות" ז', ירושלים 1163תפילינסקי, נ. 

 .1163יולי 

 rec.mni.gov.il/-http://mineאתר הקרן לשיקום מחצבות 

 ( שכבת אתרי עתיקות, אתר המפות הממשלתי. המרכז למיפוי ישראל.2112רשות העתיקות )

http://www.govmap.gov.il 

 

  בתמונה: מרכז המבקרים באתר אשכול. צילום: אורי ערד.

http://mine-rec.mni.gov.il/
http://www.govmap.gov.il/
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 מורשת האדם בבית נטופה 1.1

 תקופות פרהיסטוריות

בשתי תקופות הייתה התיישבות משמעותית ברוב חלקי הגליל, התקופה הפליאוליתית הקדומה 

לפנה"ס(. אתרים מתקופות אלו  5,111 – 3,311אלף שנה( והתקופה הניאוליתית ) 81-211)לפני 

שתי תקופות אלו, הצטמצם מאד היישוב  נמצאו באזור כפר החורש, מחלף המוביל ועילבון. בין

 (.1183בגליל והתרכז בגליל התחתון אולם לא באזור הסקר )למדן ורונן, 

, הוא אתר יפתחאל, בשולי מחלף 1182האתר הפרהיסטורי המרכזי במרחב, שהתגלה בשנת 

המוביל )ויקיפדיה, מילבסקי וחובריו(. האתר עבר מספר עונות חפירה, מהן עולה כי במקום 

דונם( בתקופה הניאוליתית, כפי הנראה אחד היישובים הגדולים בארץ  11התקיים יישוב גדול )

 בתקופה זו.

 (1183תקופות הברונזה והברזל )עפ"י פרנקל, 

דונם כל  81-51מופיעות בגליל התחתון ערים בצורות בשטח של  IIבתקופת הברונזה הקדומה 

 בו ברובן בסוף תקופת הברונזה הקדומה.אחת, מהן בתחום הסקר תל חנתון. ערים אלו חר

 עדויות רבות על הערים בגליל בתקופת הברונזה המאוחרת נמצאו בתעודות ומכתבים מצריים.

-בין היתר מוזכרת העיר חנתון, בה שדדו מלך עכו ומלך שימרון שיירת סוחרים )מכתבי אל

ון, אליה הובל כשבוי עמארנה(. מלך שכם, לבאיו, נרצח בנסיבות חשודות לאחר ששוחרר בחנת

 ע"י מלך עכו במטרה לשלחו בים למצרים.

חווארנה( הייתה אחת משתי דרכי הרוחב המרכזיות בגליל התחתון -"דרך החורנים" )דרב אל

בתקופת הברונזה המאוחרת. הדרך עברה בבקעת בית נטופה, דרך חנתון, והוליכה מעכו לעבר 

 הכנרת והלאה לדמשק.

ם ההתיישבות הישראלית, נמצא חלקו הדרומי של המרחב בנחלת בתקופת הברזל, המזוהה ע

שבט זבולון כולל הערים חנתון ורימון )רומנה(. צפון המרחב, השתייך ככל הנראה לנחלת שבט 

 (.1183נפתלי )פרנקל, 

ָמה " ם ָעַבר ֵקדְּׁ ָ ֹחָתם... וִּמש ּ ּפְּׁ ְּׁ ִמש  בוֻּלן לְּׁ ֵני זְּׁ י, ִלבְּׁ ִ ִליש  ְּׁ ַעל ַהּגֹוָרל ַהש ּ ה ָקִצין; ַוּיַ ה ֵחֶפר ִעּתָ ּתָ ָרָחה, ּגִ ִמזְּׁ

ָעה ֹתָאר, ַהּנֵ ָיָצא ִרּמֹון ַהּמְּׁ ח. וְּׁ ּתַ י, ִיפְּׁ ֹאָתיו, ּגֵ ָהיוּ, ּתֹצְּׁ ֹתן; וְּׁ פֹון ַחּנָ בוּל, ִמּצְּׁ ָנַסב ֹאתֹו ַהּגְּׁ )יהושע י"ט  ֵאל"-וְּׁ

  י"ד(.-י'

ָרִרי, ַהּנֹוָתרִ " –העיר רימון הייתה כנראה אחת מערי הלוויים  ֵני מְּׁ ֻבלוּן, ֶאת--יםִלבְּׁ ה זְּׁ ּטֵ ִרּמֹונֹו -ִמּמַ

ֶאת יָה" )דברי הימים א' ו', ס"ב(.-וְּׁ ֶ ָרש   ִמגְּׁ

( חולק על הזיהוי המקובל של רימון עם רומאנה, בהעדר חרסים מתקופת הברזל 1111גל )

ברומאנה או בחורבת רומה הסמוכה, ומציע כי הטקסט המקראי שובש והכוונה למירון/מירום, אותה 

 ל קרני חיטים.הוא מזהה בת

לדעת חז"ל העיר קטרון )בנחלת זבולון( שכנה במקום בו התקיימה לימים העיר ציפורי )מגילה ו', 

 א'(.

השופט אילון הזבולוני פעל באיילון שבארץ זבולון, אותה מציעים חלק מהחוקרים לזהות עם 

ּפֹט ַאֲחָריו ֶאת " –לון, מערבית לכפר מנדא -ח'רבת א ְּׁ ש  ּפֹט ֶאת-ַוּיִ ְּׁ ש  בוּלִֹני; ַוּיִ ָרֵאל, ֵאילֹון ַהזְּּׁ -ִיש ְּׁ

ִנים. ָ ר ש  ָרֵאל, ֶעש ֶ בוֻּלן ִיש ְּׁ ֶאֶרץ זְּׁ לֹון, ּבְּׁ ַאּיָ ֵבר ּבְּׁ ּקָ בוּלִֹני; ַוּיִ ָמת, ֵאילֹון ַהזְּּׁ  י"ב(.-" )שופטים י"ב, י"א.ַוּיָ

לפנה"ס ועד להשתלטות ממלכת אשור על  הגליל  128מאז פילוג הממלכה המאוחדת בשנת 

פלאסר השלישי -לפנה"ס כבש תגלת 333לפנה"ס( נכלל הגליל בממלכת ישראל. בשנת  333)

 " –מלך אשור את הגליל והגלה את תושביו אשורה 
ְּׁ
ַקח ֶמֶלך יֵמי ּפֶ ֶאֶסר -ּבִ לְּׁ ַלת ּפִ גְּׁ א ּתִ ָרֵאל, ּבָ ִיש ְּׁ
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ח ֶאתֶמלֶ  ּקַ וּר, ַוּיִ  ַאש ּ
ְּׁ
ֶאת-ך ית-ִעּיֹון וְּׁ ֶאת-ָאֵבל ּבֵ ֶאת-ַמֲעָכה וְּׁ ֶאת-ָינֹוַח וְּׁ ֶאת-ֶקֶדש  וְּׁ ָעד -ָחצֹור וְּׁ לְּׁ ַהּגִ

ֶאת וָּרה" )מלכים ב', ט"ו, כ"ט(.-וְּׁ ֵלם, ַאש ּ גְּׁ ִלי; ַוּיַ ּתָ ִליָלה, ּכֹל ֶאֶרץ ַנפְּׁ בתעודות אשוריות מפורטות  ַהּגָ

הן חנתון ויטבת. בניגוד למסופר בכתובים על יישוב עמים זרים ערים נוספות שנכבשו, וביני

בשומרון )ובאזורים אחרים(, אין התייחסות במקורות השונים ליישוב עמים זרים בגליל. חלק 

מהחוקרים סבורים שההגלייה הייתה חלקית בלבד, ועם היחלשות אשור ניסתה ממלכת יהודה 

עם בירושלים והזמין גם -ו ערך טקס פסח ברובלחזק את הקשר עם תושבי הגליל. המלך חזקיה

ֶאֶרץ " –את שבטי הצפון, שחלקם נענו לקריאה  ִרים ֵמִעיר ָלִעיר, ּבְּׁ יוּ ָהָרִצים ֹעבְּׁ הְּׁ ַרִים -ַוּיִ ֶאפְּׁ

ה ֶ ַנש ּ ַעד--וּמְּׁ ם-וְּׁ ִעִגים ּבָ ִחיִקים ֲעֵליֶהם, וַּמלְּׁ יוּ ַמש ְּׁ הְּׁ ֻבלוּן; ַוּיִ   .זְּׁ
ְּׁ
ַנש ֶּ -ַאך ר וּמְּׁ ֵ ים ֵמָאש  ִ ֻבלוּןֲאָנש  --ה, וִּמזְּּׁ

ם ָלִ ָ ֹבאוּ ִלירוּש  עוּ, ַוּיָ נְּׁ  י"א(.-)דברי הימים ב', ל', י' ".ִנכְּׁ

ה( ַבת"המלך יאשיהו כנראה הצליח לשלוט בחלק מהגליל, ובין נשותיו  בוּּדָ ָדָיה ִמן-זבידה )זְּׁ -ּפְּׁ

אחת  רוָּמה", אימו של המלך יהויקים. רומה מזוהה בחורבת רומה שבפאתי בקעת בית נטופה. גם

ת –מנשותיו של המלך מנשה, ואימו של המלך אמון, היא כנראה מאזור זה  ֶמת ּבַ ּלֶ ֻ ש  ָחרוּץ -"מְּׁ

ָבה" )מלכים ב', כ"א, י"ט(.-ִמן קשרי נישואים אלו בין ממלכת יהודה ובין תושבי הגליל  ָיטְּׁ

, מצביעים כפי הנראה על רצון של מלכי יהודה לבסס את הקשר עם תושבי הגליל. כפי הנראה

אי ההתייחסות לתושבי השומרון לעומת הגליל, מרמז על כך שאוכלוסיית הגליל נותרה ישראלית 

בעוד שאוכלוסיית השומרון הייתה נוכרית לאחר חילופי האוכלוסין שביצעו מלכי אשור )פרנקל, 

( מציע לזהות את 1111(. יש לציין כי לא כל החוקרים מסכימים עם סברה זו. בפרט, גל )1183

ראס" הסמוך לכפר כנא, ואת ארומה )המוזכרת ברשימת הערים -המקראית באתר "כרם א יטבת

שתושביהן הוגלו אשורה( בחורבת רומה. לדבריו, לאור השוואה בין מספרי הגולים ברשימות 

האשוריות, ובין גודל הכפרים בגליל התחתון, ניתן להסיק כי יישובי הגליל התחתון חרבו כמעט 

 סע האשורי.לחלוטין בעקבות המ

 לאחר מפלתו של יאשיהו במגידו, נפסקת ההתייחסות במקרא לגליל.

התחדשות היישוב בגליל התחתון התרחשה במהלך התקופה הפרסית, באמצע המאה השישית 

 (.1111לספירה. בתקופה זו נוסדו עשרות ערים ויישובים חדשים באזור )גל, 

 התקופה החשמונאית וראשית התקופה הרומאית

במהלך התקופה החשמונאית והלאה, התקיים יישוב יהודי בגליל. קשה להסביר את עוצמתו של 

לספירה(, בלי להניח שמדובר על שריד  66-33היישוב )המשתקפת במרד הגדול בשנים 

בפרט על רקע הניכור מאוכלוסיית השומרון  –מהאוכלוסייה הישראלית של ימי בית ראשון 

 (.1183)פרנקל, 

מתתיהו מפקד הגליל וביצר את העיר יוטבת -לספירה(, היה יוסף בן 66ד הגדול )בראשית המר

)שמה השתבש בדורנו ליודפת(, שנהנתה מהגנה טבעית ע"י ערוצים עמוקים. העיר נכבשה בידי 

מתתיהו, שהסתתר בבורות המים עם -ימי מצור. יוסף בן 13אספסיאנוס הרומאי ונחרבה לאחר 

 מו לידי הרומאים והפך לימים להיסטוריון )יוספוס פלביוס(.מספר לוחמים, הסגיר את עצ

העיר ציפורי לא השתתפה במרד הגדול, למרות הקהילה היהודית הגדולה שבה, וכך גם העיר 

רומאית חזקה על תושבי הערים הגדולות, וכן איבה -טבריה. ניתן לייחס זאת להשפעה הלניסטית

 ת( ובין תושבי הכפרים שבסביבתן.בין תושבי הערים )המבוססים כלכלית וחברתי

לספירה אירע מרד בר כוכבא ביהודה, בעקבות כוונתו של הקיסר אדריאנוס  135-132בשנים 

להפוך את ירושלים החרבה לעיר פגאנית. המקורות הכתובים על המרד מעטים ודלים, אולם גם 

ביותר במרחב בגליל התגלו מערות מסתור המיוחסות לתקופה זו. מערכת המערות המרשימה 

הסקר התגלתה בחורבת רומה, ומערות נוספות תועדו באזור עילבון, חורבת בית נטופה, שיחין 

 ומקומות נוספים.
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 ביזנטית-התקופות הרומית

ציפורי, מגיעה  –בתקופה זו המשיך להתקיים יישוב יהודי משגשג בגליל התחתון. בירת האזור 

 לשיא שגשוגה.

ת המקדש עברו מירושלים ליישובי הגליל. חלק ממשמרות משמרות הכהונה שעבדו בבי 21

הכהונה שכנו במרחב בית נטופה. בציפורי שכנה משמרת ידעיה. בציפורי התגורר רבי יהודה 

הנשיא, חותם המשנה. בשיחין הסמוכה לציפורי שכנה משמרת ישבאב. משמרת עוזיה שכנה 

של ימינו. משמרת הקוץ שכנה בעילבו במקום בשם כפר עוזיה או עוזיאל, כנראה היישוב עוזייר 

)עילבון(, ומשמרת מימין שכנה ביוטבת )שנבנתה מחדש לצד העיר החרבה(. כפר מנדא מוזכר 

בתלמוד כיישוב בשם כפר מנדי, בו התגורר האמורא רבי יששכר. מסורות נוספות מזהות בכפר 

 .מנדא את קבריהם של הרבנים עקביא בן מהללאל ושמעון בן גמליאל השני

לספירה פרץ בציפורי  351רבי יהודה הנשיא העביר את הסנהדרין מבית שערים לציפורי. בשנת 

מרד קצר יחסית שפגע קשות בציפורי אך לא גרם נזק כבד לתושבי  –מרד גאלוס נגד הרומאים 

 121הגליל. הסנהדרין עברה לימים לטבריה, והמשיכה להתקיים עד ביטול הנשיאות בשנת 

 (.1183ימר, לספירה )אופנהי

במהלך התקופה הביזנטית, לאחר קבלת הנצרות כדת המדינה, הוחמר יחס השלטונות כלפי 

, והאזור נכבש לתקופה קצרה ע"י בביזנטייםלספירה, מרדו היהודים  613-611היהודים. בשנים 

את היהודים  הקילוס, רדף הקיסר 621הפרסים. לאחר ששב האזור לשליטה ביזנטית בשנת 

 (.1183יהודי בגליל דעך )שור, והיישוב ה

 התקופה הערבית הקדומה

 תקופה זו עומדת בסימן דעיכת ההתיישבות במרחב.

 של הארץ. העיר המרכזית בגליל התחתון הייתה טבריה. המנהליתבתקופה זו שונתה החלוקה 

 הממלוכיתהתקופות הצלבנית 

לספירה פלשו הצבאות הצלבניים לארץ ישראל, והיחידה הפיאודלית הגדולה ביותר  1111בשנת 

. נסיכות זו מאוויל טנק רדבארצות הצלבנים הייתה "נסיכות הגליל" בראשותו של הנסיך הנורמני 

 פוצלה לאחר שנים אחדות למספר יחידות קטנות יותר.

, ועיר נוספת שבלטה בחשיבותה בתקופה זו העיר העיקרית בתקופת הצלבנים הייתה העיר עכו

הייתה נצרת. מנגד, לא התקיימה כמעט התיישבות חקלאית צלבנית ועיקר האוכלוסייה הכפרית 

 הייתה מוסלמית.

דין לפשוט על הגליל. ציפורי שימשה כמפקדה של הצלבנים -א צלחואילך, החל  1131משנת 

הרביעי, גבר  בלווייןשל המלך  1185 -ב במאמציהם לבלום את הפשיטות המוסלמיות. עם מותו

דין גיוס -א צלח, ביצע 1183הפילוג בקרב הצלבנים. לאחר תבוסה צלבנית בפני פושטים באביב 

, גייס את כוחותיו שיצאו מאזור ציפורי לזניהןכללי של צבאו למצור על טבריה. המלך גי דה 

, ביום שרב 1183ביולי  1 -ווב( לעבר בריכת משכנה )שלא יכלה לספק מים לצרכי הצבא הצלבני

כבד, התחולל הקרב המכריע בהר קרני חיטים. עם השמדת הצבא הצלבני, נותרו ערי הממלכה 

ללא הגנה, ומרבית הגליל נכבשה ללא התנגדות. העיר היחידה שנותרה בידי הצלבנים בגליל 

 הייתה העיר צור.

של עכו בידי הצלבנים בשנת  החל מסע הצלב השלישי, שהביא לכיבושה המחודש 1181בשנת 

 . מעיליה –. גבולה המזרחי של ממלכת עכו היה בקו הגבעות שפרעם 1111

הוקמה אכסניה מבוצרת בתל חנתון, שהיה נקודת היישוב החשובה במרחב  13 -במהלך המאה ה

ם (. כמו כן, הוקמה בציפורי כנסייה לזכר אנה, אימה של מרי1115הסקר )יותר מציפורי( )גרטווגן, 

, לפיו 1221 -הבתולה. הקיסר הגרמני פרידריך השני הצליח להגיע להסכם עם הממלוכים ב

 מסמסהועברו ירושלים ונצרת לרשות הצלבנים בתנאי שתישארנה מפורזות. סכסוך פנימי צלבני 
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ברית עם סולטן דמשק ובתמורה השיב הסולטן  משמאפן תיבול, כרת 1231את ההישג. בשנת 

רשות הצלבנים. הממלכה הצלבנית הייתה חלשה וסבלה מסכסוכים פנימיים. את הגליל המזרחי ל

ביי  הממלוכים, החל הסולטן 1261 -לאחר ניצחונם המכריע של המוסלמים על הצבא המונגולי ב

, כאשר 1211במתקפה על מאחזי הצלבנים בגליל. קיצה של הממלכה הצלבנית בא בשנת  בארס

 (.1183, גאוסכו )הסולטן אל מאליך אל אשרף כבש את ע

בתקופה זו עדיין התקיימה קהילה יהודית קטנה בציפורי, את אנשיה פגש הרב פתחיה 

 .1181מרגנשבורג בשנת 

, מציין מסורת ערבית המזהה את כפר מנדא 1322רבי אשתורי הפרחי, שהסתובב באזור בשנת 

מהללאל בכפר מנדא. -בןעם מדיין. בתקופה זו התקיימה מסורת יהודית על קברו של רבי עקיבא 

 חרש.-בעילבון זוהה קברו של רבי מתיא בן

 התקופה העות'מאנית )עפ"י גרוסמן(

יישובי הקבע במרחב בקעת בית נטופה היו עילבון, טורעאן, כפר מנדא, בועינה ורומאנה. במאה 

 התקיימה קהילה יהודית קטנה בכפר מנדא. 13-ה

ות עונתיות( סביב בקעת בית נטופה. כמחציתן שכנו כעשר מזרעות )חוות חקלאי 16 -במאה ה

שכנו בדרום הבקעה. רומאנה הייתה יישוב זעיר ולצידו שתי חוות חקלאיות. הכפר עוזיר היה חווה 

חקלאית, ותהליך הקמתו המאוחרת השתקף גם בכך שאף בתקופת המנדט הבריטי לא זכו 

 הכפרים רומאנה ועוזייר למשבצות קרקע חקלאית.

מערב בקעת בית נטופה, והבקעה שימשה, בין היתר, כמרכז -אלמנט השולט בדרוםהבדווים הם ה

עומאר. מרכזם היה בחורבת מסלח שבצפון הבקעה. בציפורי -שבטו של דהאר אל –שבט זידאן 

(. מקורם של הבדווים בגליל בשבטים מהחורן ומהגולן, שהיגרו 1315נמצאת מצודה מתקופה זו )

ם ומחסור במרעה. הם התיישבו באזורים דלילים באוכלוסייה, בפרט לאזורים אלו בעקבות סכסוכי

שפרעם(. שבטי הבדווים היו בעלי כוח רב -באזורים ביצתיים ובאזורים מיוערים )גבעות אלונים

 וגבו "דמי חסות" מכפרים קטנים באזור.

לעומת התיישבות הבדווים בדרום בקעת בית נטופה, הרי שאדמות צפון הבקעה השתייכו 

בתקופה זו לכפרי בקעת סכנין, ובעיקר הכפר עראבה. באזור זה שכנו כמה מזרעות חקלאיות, 

שעסקו בעיקר בגידול צאן ובחקלאות בעל. משפחת יאסין מעראבה, שמקורה באזור עזה, רכשה 

 מתושבי עראבה זכויות לעיבוד אדמות חורבת מסלח ובנו במקום מבני מגורים ומבנים חקלאיים.

הניקוז הגרוע בבקעה נמצאות ברובן בתחום הכפר סכנין, ושימשו במיוחד לגידול  האדמות בעלות

 כותנה בקיץ )עד למלחמת האזרחים האמריקאית, שהובילה לירידת מחיר הכותנה(.

אדמות אלו היו ברובן קרקעות "מושע" בבעלות משותפת של הכפרים, אולם במהלך הזמן חולקו 

 דונם. 11-8לרצועות קטנות בגודל 

 '.21-, שהיה נטוש בראשית המאה ה11-'רבת רומה התקיים יישוב בראשית המאה הבח

 תקופת המנדט הבריטי

החקלאות המסורתית התקשתה בעיבוד שוטף של אדמות הבקעה, וכאשר חלקות אדמה לא 

 1128שלוש, לא יכלה המחרשה המסורתית לפלח את הקרקעות. בשנת -עובדו יותר משנתיים

עות מנדטורי, ובאותו זמן חלק ניכר מאדמות הבקעה היה בלתי מעובד, בוצע הסדר חלוקת קרק

 דבר שהוביל להפקעה ניכרת של קרקעות מתושבי סכנין.

שיפור המצב הבטחוני פגע בכוחם המסורתי של הבדווים ואילץ אותם למצוא מקורות פרנסה 

ם של רומת חדשים, ובמקביל החל תהליך התיישבות קבע בצורה ספונטאנית. הבתים הראשוני

 (.1183הייב הוקמו בתקופה זו )מדזיני, -אל
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בתקופת המנדט הבריטי שכנו לצד הכפר בועינה שבטי נוג'ידאת וג'נאדי, וליד רומה פלג משבט 

 הייב.-אל

( כללה את הגליל כולו בשטח המיועד למדינה יהודית. 1133הצעת החלוקה של ועדת פיל )

 ח למדינה הערבית.(, יועד השט1138בהצעתה של ועדת וודהד )

 מלחמת העצמאות

עד למלחמת העצמאות השתייכו כל אדמות הבקעה לכפרים הערביים בסביבתה, ללא נוכחות 

יהודית. עם זאת, החלק המזרחי של בקעת בית נטופה נכלל בתחום המיועד למדינה יהודית 

ת )גירסה (, וזאת כדי לאפשר פרויקט של הובלת מים להשקייה חקלאי1113בתוכנית החלוקה )

עוברית של "המוביל הארצי"(, ברוח חזונו של מומחה הקרקע והמים האמריקאי וולטר קליי 

 לאודרמילק.

( פרצה מלחמת העצמאות. אזור בקעת בית 1113בנובמבר  21עם אישור תוכנית החלוקה באו"ם )

פאוזי נטופה היה בשליטה של כוחות ערביים מקומיים, כאשר בנצרת שכנה מפקדתו של הקולונל 

קאוקג'י, שניסה לפרקים להשתלט על יישובים יהודיים )קרבות משמר העמק ורמת יוחנן(. -אל

נערכו קרבות קשים באזור לוביה )צומת גולני(. עם הכרזת המדינה ופלישת צבאות  1118במאי 

 ערב, ירדה חשיבות הכוחות הערביים המקומיים במערכה, אך הם המשיכו לשלוט במרבית הגליל.

שני גדודי חי"ר וגדוד משוריין +  - 3יבה חטנערך מבצע "דקל", בו השתתפו כוחות  1118 ביולי

במורדות המבצע, לכיבוש הגליל התחתון, שילב בחלקו הראשון קרבות  .מחטיבת כרמלי 21גדוד 

התמוטטות נכבשה העיר נצרת, דבר שהוביל ל 16/3 -ב .ציפורי-הגליל המערבי ובאזור נצרת

 .י בגליל התחתוןמערך ההגנה הערב

 .נכבשו במבצע זה -עוזייר, רומנה, כפר מנדא, בועיינה, טורעאן  -פרי אזור בית נטופה כ

מבצע "דקל" היה המבצע הגדול הראשון במלחמת העצמאות בו לא עזבה/גורשה האוכלוסייה 

 הערבית בתום הקרבות )פרט ליישובים מעטים כמו סאפורייה(.

 

 31-21לא נכבש במבצע "דקל", אלא רק במבצע "חירם" ) האזור מצפון לבקעת בית נטופה

(. מטרתו של מבצע זה הייתה השמדת "צבא ההצלה" בגליל המרכזי, והשתתפו 1118באוקטובר 

 .3-"גולני", "כרמלי", "עודד" ו –בו כוחות מארבע חטיבות 

  
אך נבלמו במשלט "העץ" מדרום  21/11/18 -ששימשו כהטעייה תקפו את עילבון ב "גולני"יחידות 

והכוחות המשיכו צפונה לעבר מע'אר ובקעת בית  31/11 -לעילבון. עילבון נכבשה עם בוקר ה

 .הכרם

 

 לאחר מלחמת העצמאות

לא בקרבת בקעת בית נטופה הוקמו מושב ציפורי והקיבוצים לביא והסוללים, אולם פרט להם, 

'. תמונת מצב זו מאפיינת את כל 51 -הוקמו יישובים יהודיים חדשים במרחב הסקר בשנות ה

 הגליל המרכזי.

אדמותיו החקלאיות של הכפר סאפורייה שנכבש ונהרס במלחמת העצמאות, עברו לרשות 

ובכך ניתנה דריסת רגל ראשונה להתיישבות היהודית במרחב הבקעה  –היישובים ציפורי ולביא 

 (.1138קי, )יצח

' תוכנן להשתמש בבקעת בית נטופה כמאגר מים ראשי במפעל המים 51 -בראשית שנות ה

 הארצי, ולהטות את מי הירדן אל בקעת בית נטופה תוך עקיפת הכינרת.

, ואגר את מי הנגר העילי במערב הבקעה 1153השלב הראשון בסכר בית נטופה הושלם בראשית 

 (.1151)וילנאי, 
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( ביטלה את ייעוד בקעת בית נטופה כמאגר מים ראשי, ומתבססת על הכינרת 1155)תוכנית קוטון 

 כמאגר ראשי.

עם מימושה של התוכנית החלופית למוביל המים הארצי, מהכינרת אל הנגב, הוקמו במערב 

בקעת בית נטופה מאגרים תפעוליים )מאגרי אשכול( המשמשים לשיקוע סחף ולוויסות הזרימה 

מ'.  21ק"מ וברוחב המגיע עד  15.5מה נחצית ע"י תעלה פתוחה באורך במוביל. הבקעה עצ

תוכנית זו לוותה בהפקעת קרקעות ומחאה של התושבים )בפרט בכפר מנדא(. מאגר אשכול 

משמש כנקודת קצה לתעלת המוביל הפתוחה, ובנקודה זו יש אגן שיקוע לשיפור איכות המים 

 הנשאבים מהכנרת.

' 61 -. החל משנות ה1166תחת ממשל צבאי, שבוטל רק בשנת  האוכלוסייה הערבית נמצאה

ניכר גם מאמץ של המדינה להסדיר את ההתיישבות הבדווית, וכיום רוב ריכוזי הבדווים בגליל 

 מוכרים ע"י רשויות המדינה.

 התיישבות יהודית חדשה

ו של בידי תלמידי 1158הוקם המושב השיתופי יודפת, ע"י גרעין שנוסד בשנת  1161בשנת 

 המורה הרוחני יוסף שכטר. 

' תוכנן "ייהוד הגליל", ולשם כך נערכה הפקעת קרקעות נרחבת שהביאה 31 -במהלך שנות ה

(. 1136במרץ  31למאבק אלים של ערביי הסביבה, ובמיוחד באזור סח'נין )יום האדמה הראשון, 

הרכסים ההרריים, שורת יישובים שהוקמו לרוב על  –' הוקמו מצפים 31 -החל משלהי שנות ה

בשטחי טרשים שהופקעו והוגדרו כאדמות מדינה. במרחב הסקר נמצאים שישה יישובים שהחלו 

 אבטליון, הררית, חנתון, בית רימון, מצפה נטופה, הושעיה. –את דרכם כמצפים 

 בשנים האחרונות מתנהל מאבק סביבתי כנגד יישוב מתוכנן ברכס תירען )שיבולת(.

 

  .)שדרה ראשית( בשטח החפירות של גן לאומי ציפורי. צילום: אורי ערד הדקומנוסבתמונה: 
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 רשימת מקורות

. תולדות הסנהדרין בגליל. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, נ. )עורכים(. 1183אופנהיימר, א. 

 ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

 שראל, ירושליםאטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל ומדינת י

 .1161יוחנן אהרוני, אטלס כרטא לתקופת המקרא,  -ספר ראשון 

 .1166יונה, א"כ לתקופת בית שני, המשנה והתלמוד, -מיכאל אבי -ספר שני 

 .1161חי, -מרדכי גיחון, א"כ לתולדות ארץ ישראל מביתר ועד תל -ספר שלישי 

שית ההתיישבות ועד קום המדינה, יהודה ואלך, א"כ לתולדות ארץ ישראל מרא -ספר רביעי 

1132. 

-יהודה ואלך ומשה ליסק, א"כ לתולדות מדינת ישראל, שנים ראשונות תש"ח -ספר חמישי 

 .1138תש"ך, 

יהודה ואלך, משה ליסק ושמעון שמיר, א"כ לתולדות מדינת ישראל, עשור שני,  -ספר שישי 

1181. 

בתקופת המקרא. הוצאת הקיבוץ המאוחד, . הגליל התחתון. גיאוגרפיה יישובית 1111גל, צ. 

 ישראל ועתיקותיה.-החברה לחקירת ארץ

. הגליל בתקופת מסעי הצלב. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, נ. )עורכים(. 1183גראבויס, א. 

 ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

כתב עת לידיעת ארץ ישראל. גליון  –. בתוך: צוק, צ. ציפורי וסביבתה. "אריאל" 1115גרטווגן, ר. 

 .1115, יוני 111

 . מדריך הגליל. הוצאת אריאל, ירושלים.1151וילנאי, ז. 

גליל  –. מדריך ישראל, אנציקלופדיה שימושית לידיעת הארץ. כרך ג' 1138יצחקי, א. )עורך(. 

 ת. הוצאת כתר, משרד הביטחון.תחתון וארץ כנרו

. הפרהיסטוריה בגליל. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, נ. )עורכים(. 1183למדן, מ., רונן. א. 

 ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

ם(. . התנחלות הבדווים בגליל. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, נ. )עורכי1183מדזיני, א. 

 ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

תגליות  –מילבסקי, י., חלאילה, ח., גצוב, נ. החפירות החדשות באתר הניאוליתי של יפתחאל 

 וחידושים. אתר רשות העתיקות.

http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=517&id=1515#as 

. הגליל בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, 1183פרנקל, ר. 

 נ. )עורכים(. ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

. תולדות היהודים בגליל בתקופה העות'מאנית. בתוך: שמואלי, א., סופר, א., קליאוט, 1183נ. שור, 

 נ. )עורכים(. ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.

 ויקיפדיה –יפתחאל )אתר ארכיאולוגי( 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%90%D7%9C_(%D7%90%D7%A

A%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99) 

http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=517&id=1515#as
http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=17&sub_subj_id=517&id=1515#as
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%90%D7%9C_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%90%D7%9C_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99)
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 תמורות בנוף 1.5

שטח של הסקר הנופי נמצאו מספר מפגעים בתחום הסקר. מאחר ושלב א' של במהלך עבודת ה

 הסקר לא כלל סקר מפגעים מפורט מובאים המפגעים בתמונות ותיאור קצר בלבד.

 

בתמונה: פסולת בניין וביתית מושלכת בשולי דרך עפר בסמוך לישוב רומת אל הייב. צילום: אורי 

 ערד.

 

  אורי ערד. בתמונה: מחצבת ציפורי. צילום:
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 הפתוח  השטח , הגידור פוגע באופיגליפח בבתמונה: חלקה חקלאית בבקעת בית נטופה המגודרת 

 צילום: אורי ערד.. האקולוגי ובמסדרון הבקעה של

 

. צילום: אורי 131וברקע, גבעה  בתמונה: מבנה בתוך חלקה חקלאית אשר בבקעת בית נטופה

 ערד.
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 חלקה חקלאית בבקעת בית נטופה. צילום: אורי ערד. בתמונה: ערימות עפר בתוך

 

 צילום: אורי ערד. 2112פסולת בניין ומים עומדים בתעלת האפס, צולם בספטמבר  בתמונה:
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 תרבותיתוערכיות נופית  1.6

 שיטת עבודה 

ליחידות משנה  ת נוףכל יחיד וחלוקתהכנת מפת האתרים הנקודתיים,  ,לאחר הגדרת יחידות הנוף

 הגדרושבהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר ה (נוף יחידות-תת) קטנות יותר

 את המאפיינים,שמר הגדיר ול. זאת מתוך תפיסה שיש ליחידה-תתכל הערכיות הנופית ל

, לפחות בחלק משטחן. כך יישמר כל אחת בפני עצמההמרכיבים והאיכויות של יחידות הנוף 

 ופים של הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט. מגוון הנ

י ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם בשורת תארים כגון: עוצמה, נההערכה היא על בסיס איכות

בו  לקחומגוון, דרמטיות וכד'. כדי למתן את האלמנט הסובייקטיבי והתרבותי בתהליך ההערכה 

)ראה  לערכיות השיקולים שבעת הערכיות הנופית המשוקללת היא ממוצע .אנשים מספר חלק

 .מומחה דעת חוות סמך על שינויבקרה ול נתונהו, יחידה-תת כל עבור (טבלה

 מדדי ערכיות נופית

 ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על שטח רחב, ללא הפרות משמעותיות. - עצמה, רצף וגודל

 )בעיקר תבליטערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים,  -מגוון ועושר חזותי 

 ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה. ותכסית( תוך שהם משתלבים זה בזה

 ערך גבוה לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים, עמקי נחלים, פסגות וכד'. -בולטות ונוכחות 

 ערך גבוה לשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש: שטחי - "דרמטיות"

 , עצים בודדים בתוך מרחבי שדות ועוד.מיוערים, בתרונות בתוך נוף גבעי ה עם שטחיםפלח

 ערך גבוה לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות. אמת מידה -"ראשוניות" 

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.

 ערך גבוה לאזור המשמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור. ישנה -ייצוג אזורי: טבעי ותרבותי 

בה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות תרבותית חשיבות ר

כאלה המאפיינים חקלאות מסורתית כמו בוסתנים וכאלה המאפיינים  -)נופים חקלאיים לדוגמה 

 חקלאות "קיבוצית" מודרנית(. 

 ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולטת יותר, נקבעה רמת –עושר ומגוון של אתרים נקודתיים 

 ערכיות גבוהה יותר. 

 ערך גבוה לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ. -ייחודיות בנוף הארץ 

הפיכה בלתי מזעור פגיעה מניעה ול רבהככלל יש חשיבות  - פוטנציאל שיקום והתחדשות

ששיקומה לוקח זמן רב. עם זאת, ערכו של שטח שהופר, יכול לעלות אם בשטחים ובערכים 

 ל הפרות המורידות את ערכו היום. אלמנטים שיאפשרו בעתיד הנראה לעין שיקום שמזהים בו 

 ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם של - נצפות

השינויים באופיו החזותי. שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים 

נוף. מידת הנצפות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה ב

של תת היחידה המוערכת מכבישים, מישובים ומשבילי מטיילים. חשוב גם הנוף הנשקף 

 מהיחידה עצמה וישנה לכן התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח היחידה.
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א חולף בנסיעה בכבישים חלק גדול מהציבור נחשף לנוף תוך שהו - נוף ערכי נצפה מכבישים

העוברים בלב השטח או בשוליו. עובדה זו מקנה חשיבות מיוחדת לנוף שנשקף מהכביש. כך, גם 

אם אזור הנשקף מהכביש דורג ברמה בינונית, יחסית לאזורים בלב השטח, יש עדיין חשיבות 

  מיוחדת לשמירה על דמות הנוף שלו, תוך מתן תשומת לב מיוחדת למבט מהכביש.

 הערכיות הנופית ממצאיאור תי

מרבית או גבוהה  נופית באופן כללי ניכר כי חלק משמעותי מאוד מתחום הסקר הינו בערכיות

מאוד, הודות לכמות הנמוכה של הפרות ולרצף השטחים הפתוחים בבקעה ובסביבתה. אין ספק כי 

 זהו רצף שטחים פתוחים חריג בעוצמתו בכל הגליל.

בל ערכיות מרבית יחד עם מתלולי הרכסים הרמים אשר תוחמים חלקה המזרחי של הבקעה קי

את הבקעה מצפון ומדרום, חלקן הגבוה יותר והטבעי של הגבעות בדרום מערב הסקר באזור 

הושעיה וחנתון קיבלו גם הן ערכיות מרבית או גבוהה מאוד. באופן כללי ניכר כי תת היחידות 

 זורים חקלאיים מופרים או אזורים סמוכים לישובים.אשר קיבלו ערכיות בינונית או גבוהה הינם א

לערכיות עבור כל תת יחידה, ממוצע של כלל המדדים  מדדיםמפרטת את שבעת ה 8טבלה 

 וערכיות סופית. הערכיות הסופית נתונה לשינוי מהממוצע על סמך חוות דעת מומחה.

 : פירוט המדדים לערכיות נופית.8טבלה 

 
ת
ת
 
ר
פ
ס
מ

ה
ד
י
ח
י

 

 
ת
ת
 
ם
ש

ה
ד
י
ח
י
ה

 

 
ף
צ
ר
 
,
ה
מ
צ
ו
ע

ל
ד
ו
ג
ו

 

 
ר
ש
ו
ע
ו
 
ן
ו
ו
ג
מ

י
ת
ו
ז
ח

 

ת
ו
י
ט
מ
ר
ד

ת 
ו
י
נ
ו
ש
א
ר

 

 
:
י
ר
ו
ז
א
 
ג
ו
צ
י
י

 
י
ע
ב
ט

י
ת
ו
ב
ר
ת
ו

 

ת
ו
פ
צ
נ

 

 
ל
א
י
צ
נ
ט
ו
פ

 
ם
ו
ק
י
ש

ת
ו
ש
ד
ח
ת
ה
ו

 

ע
צ
ו
מ
מ

 

 
ת
ו
י
כ
ר
ע

ת
י
פ
ו
ס

 

 4 3.6 3 4 4 3 3 4 4 כרמי מנדא 1.01

גבעות ממערב  1.02

 למכמן
3 4 3 3 3 3 3 3.1 3 

עמק חקלאי  1.03

 מצפון לחנתון
3 2 3 2 3 3 3 2.7 3 

 4 3.7 4 5 4 3 4 3 3 111גבעה  1.04

 2 2.7 3 4 3 2 3 2 2 גבעת מכמן 1.05

-כרמי ביר אל 1.06

 מכסור
2 2 2 1 2 1 2 1.7 1 

-מורדות ביר אל 1.07

 מכסור
5 4 4 4 3 5 3 4.0 5 

עמק חקלאי בין  1.08

-חנתון לביר אל

 מכסור

4 3 3 2 3 2 2 2.7 3 

גבעה ממערב  1.09

 לחנתון
3 4 3 3 4 4 3 3.4 4 

גבעת אלונים  1.10

-ממזרח לביר אל

 מכסור

4 4 4 5 5 5 5 4.6 5 

זוג גבעות ממערב  1.11

 למאגר אשכול
4 4 4 4 4 5 4 4.1 5 

 4 3.6 4 4 4 4 3 4 2 יער מצפון לחנתון 1.12

 5 4.6 5 4 5 5 4 4 5 יער הסוללים 2.01

 2 2.3 2 2 3 2 2 2 3 כרמי הסוללים 2.02

 4 3.4 3 4 3 3 3 4 4 מצפה ריש לקיש 2.03

חקלאות מדרום  2.04

 לתעלת המוביל
3 3 2 3 3 4 2 2.9 3 

 5 4.3 4 5 5 4 4 4 4 גבעת קט 2.05

ערוץ ציפורי  2.06

 מערב
2 2 3 2 2 2 2 2.1 2 

 3 3.7 4 5 4 3 4 3 3 שלוחת ציפורי 2.07

 2 2.1 2 2 2 2 3 2 2 ערוץ ציפורי מזרח 2.08
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מדרום ערוץ  2.09

 להושעיה
4 5 4 3 4 5 4 4.1 5 

הר כיל מורדות  2.10

 צפוניים 
4 4 4 4 5 4 4 4.1 5 

 5 4.3 5 4 5 5 3 5 3 181גבעה  2.11

גבעה בשולי כביש  2.12

33 
2 4 2 4 5 4 4 3.6 4 

 5 4.4 5 5 4 4 4 5 4 118גבעה מיוערת  2.13

 4 3.6 4 4 3 3 3 4 4 יער הר הושעיה 2.14

 5 3.6 2 5 4 3 4 3 4 215גבעה  2.15

גבעה  מיוערת  2.16

בלב השטחים 

 החקלאיים

3 4 3 3 3 3 4 3.3 4 

 4 3.4 2 5 4 3 3 4 3 חורבת רומה 2.17

-כרמי רומת אל 2.18

 הייב
1 2 2 1 2 1 3 1.7 1 

 5 4.6 5 5 5 4 4 5 4 תל ציפורי 2.19

שלוחת הנפתול  2.20

 בנחל יפתחאל
4 3 5 4 4 3 5 4.0 5 

 3 3.1 3 3 3 2 4 3 4 הייב-שלוחת אל 2.21

יער ומשרדים  3.01

 אתר אשכול
3 3 2 3 3 3 3 2.9 3 

חקלאות בחלקות  3.02

באגן  גדולות

 המערבי

4 3 3 2 2 5 1 2.9 3 

 5 4.0 3 5 5 3 4 4 4 תל חנתון 3.03

 2 1.9 1 4 3 1 1 1 2 פאתי כפר מנדא 3.04

חקלאות בחלקות  3.05

ממזרח  קטנות

 לתעלת המוביל

4 3 4 3 5 4 3 3.7 4 

 5 4.0 3 4 5 3 5 3 5 אגן מזרחי 3.06

 2 2.1 1 3 4 1 1 2 3 תעלת המוביל 3.07

 3 3.0 2 3 4 3 3 3 3 מסלחית 3.08

נפתול בנחל  3.09

 יפתחאל
4 3 4 3 4 2 2 3.1 4 

עמק פנימי ממזרח  3.10

 למסלחית
4 3 3 3 5 4 3 3.6 4 

חקלאי מצפון אזור  3.11

 לתעלת המוביל
3 3 3 4 5 4 3 3.6 4 

 5 3.7 2 5 5 3 3 4 4 חורבת בית נטופה 3.12

-פאתי בועינה 3.13

 נוג'ידאת
3 3 2 3 4 3 3 3.0 2 

 5 4.0 3 4 5 4 4 5 3 131גבעה  3.14

חקלאות שלחין  3.15

ממערב לכפר 

 מנדא

3 3 2 2 4 3 2 2.7 3 

 5 4.9 4 5 5 5 5 5 5 הר תורען 4.01

 5 4.4 5 5 5 4 4 4 4 פסגת הר תורען 4.02

 4 3.1 4 4 3 2 3 3 3 כרמי בועינה 4.03

 5 3.6 4 4 3 4 3 4 3 מדרון ואדי ע׳רב 4.04

 5 3.7 4 4 3 3 4 4 4 יער נוג׳ידאת 4.05

 2 2.0 2 3 2 1 2 1 3 בתת צומת נטופה 4.06

כרמי נוג'ידאת  4.07

 מזרח
3 2 2 2 3 3 3 2.6 3 

 5 4.0 4 5 3 3 5 4 4 יער צומת נטופה 4.08
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הר עצמון מפנה  5.01

 דרומי
5 5 5 4 5 5 4 4.7 5 

חלקות חקלאיות  5.02

 על הר עצמון
4 4 5 3 4 5 3 4.0 4 

הר עצמון מפנה  5.03

 צפוני
5 5 5 5 5 5 5 5.0 5 

 4 4.1 3 4 5 4 4 5 4 מעלה נחל יודפת  5.04

 1 1.4 1 2 2 1 2 1 1 חקלאות יודפת 5.05

 5 4.6 5 3 5 5 4 5 5 תל יודפת 5.06

 2 2.0 1 2 2 2 2 3 2 מעלה נחל יודפת 5.07

 3 3.3 3 3 4 3 3 4 3 מורדות יודפת 5.08

פסגה ממערב להר  5.09

 השאבי
5 5 4 4 5 5 3 4.4 4 

 5 4.1 5 3 4 5 4 5 3 ערוץ נחל יודפת  5.10

 5 4.9 4 5 5 5 5 5 5 הר השאבי 5.11

 3 3.0 3 2 3 3 4 3 3 נחל יודפתמורד  5.12

 5 4.6 5 4 5 4 4 5 5 חורבת קנה 5.13

גבעה ממערב  5.14

 לחורבת קנה
4 4 4 4 5 5 3 4.1 5 

 5 4.6 4 5 5 4 5 4 5 מורדות הר אחים  5.15

 5 4.4 4 5 4 4 5 4 5 פסגת הר אחים 5.16

כרמי אבטליון  5.17

 מערב
3 3 3 3 3 3 3 3.0 3 

 5 4.6 3 5 5 4 5 5 5 הר אבטליון 5.18

כרמי אבטליון  5.19

 מזרח
3 4 2 2 3 4 3 3.0 3 

 4 3.4 3 4 4 3 3 4 3 מסלחית מזרח 5.20

 כרמי הר נטופה 5.21

 מרכז
4 3 4 3 3 5 3 3.6 4 

 כרמי הר נטופה 5.22

 מזרח
3 3 3 3 3 3 3 3.0 3 

הר נטופה  5.23

 ומורדותיו
5 5 4 4 5 5 4 4.6 5 

 כרמי הר נטופה 5.24

 מערב
2 3 2 3 3 4 3 2.9 3 

עמק פנימי ממזרח  5.25

 לנחל יודפת
2 3 2 2 3 2 3 2.4 3 

 3 2.7 2 3 3 2 3 3 3 כרמי צומת נטופה 6.01

מדרונות חורבת  6.02

 עמודים
4 3 5 3 5 5 3 4.0 5 

 4 3.6 4 4 4 3 3 3 4 שלוחת עילבון 6.03

 1 1.6 1 2 2 2 2 1 1 כרמי עילבון דרום 6.04
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 מסקנות 1.3

 ממצאי סקר הנוף מעלים כי האזורים הערכיים ביותר מבחינה נופית הם: 

תופעת טבע ייחודית המייצגת  - ושטחים חקלאיים בחלקות קטנות )בריכת חורף( שטחי ההצפה

אזור כיום זהו ה ונכחד מנופי הארץ, אשר היה נפוץ בעברקעה בית נטופה ותוואי נופי את ב

פסיפס צבעים ומרקמים הנוצרים בעקבות גודלן  בקנה מידה זה. בישראלהמוצף היחיד מסוגו 

שטחים  גדול מאוד של רצףבנוסף, מדובר ב. יוצר נוף חקלאי ייחודי ומרשים החלקותשל ואופיין 

  ם מקוטעים כלל על ידי כבישים או ישובים.נאשר איחקלאיים 

בחלקה המזרחי של הבקעה יוצרים מורדות אלו  –ים של רכס תורען ורכס יטבת מורדות התלול

שטוחה לחלוטין לבין מורדות תלולים  חקלאית מפגש בין בקעההדרמתית כתוצאה מ נוף תבנית

 .מצפון ומדרום של רכסים אלו

את הבקעה במזרח ויוצרת מאין גשר צר בין שני הרכסים הגבוהים תוחמת  – שלוחת עמודים 

  ממנה משמעותית.

של יערות אלוני  טבעי הן גבעות עם צומחאלו  –זור הישובים הושעיה וחנתון עות באמספר גב

וקפות בשטחים חקלאיים ויוצרות נוף ייחודי של תבור המאפיינים את הצומח באזור, גבעות אלו מ

 "איים" או "לשון יבשה" טבעיים המוקפים בחקלאות.

התוצר הסופי של הסקר הנופי , אשר מציגה את ערכיות נופית .8 בעמוד הבא מוצגת מפה מספר

 וסקר האתרים.

 

 

 בתמונה: בקעת בית נטופה. צולם מהאוויר מעל אתר אשכול לכוון מזרח. צילום: אופיר בן טוב.
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  הצפות בבקעת בית נטופה . 2

   תיאור התופעה, רקע ההידרולוגי והפעולות האנושיות

" 'סהל ביטוף' )כינויה הערבי של בקעת בית נטופה( נתונה בין הרים המקיפים אותה מסביב ומי 

הגשמים הנקווים בה הופכים לאגם נרחב המרווה את אדמתה, וכאשר ייבש חלק ממנה יזרעו בה 

 . 11-המאה ה – (גיאוגרף) אל דמשקי -החקלאים את זרעם כאשר יעשו תושבי מצרים" 

ישראל.  ארץ הנוף המקומי שלים ובתי גידול מוצפים היו חלק משרים נופעד תחילת המאה הע

של המאה העשרים, ביצות כבארה  51-נופים אלו כללו את אגם החולה שיובש בשנות ה

במישור חוף הכרמל ואתרים נוספים בעמק יזרעאל, עמק זבולון עמק  21-שהשתרעו עד שנות ה

שבהם ישנה הצפה קבועה או הצפה עונתית  לבדשני אתרים בבישראל  נותרו חפר ועוד. כיום

נטופה מהווה אתר ייחודי בקנה מידה מקומי בית . בקעת סאנור: בקעת בית נטופה ועמק גדולה

אחת לכמה שנים. ההצפה שמוצף  יחידה מסוגה, בגבולות הקו הירוק, לשטח נרחבדוגמא ו וארצי

  .(2111)שנהר, בארץ  היפות אחתשהיא מסוגה,  נוף יחידה תמונת יוצרת

 מות: ולבקעת בית נטופה מספר תכונות גיאומורפולוגיות הגורמות להצפתה בשנים גש

ומורדות הרי  טבת, מדרום הר תרעןמצפון רכס י :. מבנה גיאוגרפי של מישור גדול המוקף רכסים1

 וממזרח גבעות עילבון. שפרעם-, ממערב גבעות אלוניםנצרת

 שכבות . קרקעות הבקעה אלוביאליות כבדות, עמוקות וחרסיתיות עם רמת חלחול נמוכה. עומק2 

הבקעה )עינב,  במרכז מטרים מעשרות ליותר ועד ההרים למרגלות ספורים מטרים בין החרסית נע

 (.2111שנהר,  ;2113

ז ע"י נחל מנוקה. במרכז הבקעה עובר קו פרשת מים מקומי המחלק אותה לאגן ניקוז מערבי 3

של המוביל  הגנהאגן מקומי קטן המנוקז לתעלת ה ;אגנים-המחולק לשני תתיפתחאל ואגן מזרחי 

 (.  אגני ניקוז .1מפה ) הארצי ואגן גדול יותר המנוקז לתוך הבקעה, ללא ניקוז אל מחוצה לה

 

 

 

יטבת  מרכסצולם ברקע הר תרען והישובים בועינה נוג'ידאת. , בתמונה: בקעת בית נטופה מוצפת

 . צילום: אורי ערד.2113בחודש פברואר  מזרח-לכיוון דרום
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 קף ומשטר ההצפות: ימאפיינים אלו וה פירוט להלן

  מבנה גיאוגרפי

 בקירוב, עילבון-גולני צומת כביש לאורך מים. ממזרח, פרשת קווי שלושה י"ע נטופה נתחמת בית בקעת

כנרת )אגן ל נחל ארבל ומשם מזרחה לכיוון הניקוז, אזורי התוחם את הארצי מים פרשת קו עובר

 קו עובר קוץ הר ועד אזור יודפת מהר בצפון, בקו הנמשך .נטופה בית מערב( ומערבה לבקעת-כנרת

סכנין ומשם לנחל הנעמן.  בקעת נטופה לבין בית בקעת בין ,הניקוז אזורי את המפריד מים פרשת

המנוקז לחלק המזרחי של  ,אגן צפוני בין המפריד תרען הרי על מים פרשת קו עובר  לבקעה מדרום

תרען ובהמשך דרך נחל יפתחאל והצד המערבי  בין אגן דרומי המנוקז לבקעתל ,בקעת בית נטופה

קו פרשת מים זה מתחבר לקו פרשת מים מקומי  .של בקעת בית נטופה אל נחל ציפורי והקישון

מנוקז ע"י נחל יפתחאל ואגן מזרחי הבי שעובר במרכז הבקעה ומחלק אותה לאגן ניקוז מער

קמ"ר תחום ממזרח  13 -לתוך שטח הבקעה. האגן המזרחי ששטחו כללא מוצא שברובו מנוקז 

בקירוב ומצפון  131.5, מדרום בהר תרען, ממערב בקו רוחב בקירוב עילבון-גולני צומת כבישב

טופה, בין יודפת להררית, המוביל הארצי. המורדות הצפוניים של בקעת בית נ ההגנה של בתעלת

( מנוקז 1156-1161נוקזו בעבר לתוך האגן המזרחי של הבקעה, אך מאז חפירת המוביל הארצי )

כפי הנראה, גריעת  .(קמ"ר, לתעלת הניקוז של המוביל )מפת אגני ניקוז 21-אזור זה, ששטחו כ

את הקף מחוץ לבקעה צמצמה משמעותית  אל קמ"ר משטח האגן המזרחי שאינו מנוקז 21

 ההצפות בבקעה מאז חפירת המוביל הארצי.  

 בעמוד הבא מוצגת מפת אגני הניקוז בבקעת בית נטופה ובסביבתה.

 

 

, ברקע, הר תורען. צולם 2113בתמונה: חלקה המזרחי של בקעת בית נטופה מוצף בחודש ינואר 

 מהישוב הררית לכוון דרום מזרח. צילום: אורי ערד.

 

. אגני ניקוז סביב בקעת בית נטופה.1בעמוד הבא מוצגת מפה 
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פרוסות בדגם חיגור  והן הןיומשפיעות על מההצפות בבקעה קרקעות הבקעה מושפעות: קרקעות

ישנן קרקעות  ,(. במרכז החלק המזרחי של הבקעהקרקעות .3ה 3מפהתואם לשטחי ההצפה )

 לחלוטין. מישוריים שטח פני בעלי” גרומוסולי וגליי הידרומורפי גרומוסול"גדרות כחומות כהות המו

 תקופות למשך גבוהים מי תהום השפעת תחת וגיר ונמצאות חרסית אחוזי  75מכילות  וקרקעות אל

סביב הקרקע ההידרומורפית חוגרת ברצועה רחבה קרקע אדומה המוגדרת  .בשנה ארוכות

 תהום מי ועל סביר חלחול על מצביע האדום מעט פחות חרסית. הגוון הכגרומוסול חום אלובי המכיל

של  המתונים בשיפועים הבקעה, שולי של הקרקעות חגורת .השנה במהלך זמן לאורך שאינם גבוהים

אלוביאלית. -מאופיינת בקרקעות אבנוניות המוגדרות כקרקע קולוביאלית ,לבקעה מההר המעבר

 העמק במרכז בעיקר מתרכזות סובלות מבעיות ניקוז. ההצפות ואינן היטב מחלחלות קרקעות אלו

אדום )שנהר,  החום הגרומוסול קרקעות לחגורת חריגה עם הקרקעות ההידרומורפיות, בשטחי המזרחי

 . צילום אויר בקיץ, אשר12 על צבע הקרקע אפשר לראות במפהאת השפעת ההצפות  .(2111

 מציגה צילום אויר של הבקעה בחודשי הקיץ. 

 

ברקע, הר תרען והישובים . 2113בתמונה: שדה מוצף חלקית בבקעת בית נטופה בחודש מרץ 

 בועינה נוג'ידאת. צילום אורי ערד.

 הקף ומשטר ההצפות 2.1

ר. שטח ההיקוות האפקטיבי "קמ 36 -כ הוא האזור המזרחי של הבקעה שלהטבעי  הניקוז אגן שטח 

 ניקוז שמצפון לתעלתרכס יטבת ר מ"קמ 29 -כ עקב ניקוז של וזאת ר"קמ 13 -כ הוא של אגן זה

   .(אגני ניקוז .1ה מפ) הארצי המוביל לאורך המותוות

)איל וחובריה,  המ"מ בשנ 581-שנתית הממוצעת באזור בקעת נטופה היא כ-כמות הגשמים הרב

, טווח 1155-2112ק"מ מצפון לבקעה(, נמדד בשנים  1 -)כ אבתחנה מטאורולוגית בדיר חנ (. 2111

מ"מ בשנה )השרות המטאורולוגי(. דו"ח של תה"ל משנת  1111 -לכ 351 -משקעים שנע בין כ

הספיקה השנתית שהגיעה לאגן הניקוז  ,1111-1111בשנים( מצביע על כך ש2113)עינב,  1111

רוב הספיקה מגיעה ו מיליון קוב לשנה 11.2 -לכ 1.1ין המזרחי של בקעת בית נטופה נעה ב

לבקעה בין החודשים דצמבר לאפריל

2

-1111בכל אחת מהשנים לפי נתוני דו"ח זה,  (.2.1.1)נספח  

. השטח המוצף נע חודשים שישהבמשך לפחות , הייתה הבקעה מוצפת במידה זו או אחרת 1112

                                                           
2
שצוטט בתסקיר השפעה על הסביבה )עינב,  1111נתוני הספיקה והשטח המוצף לקוחים מתוך דו"ח של תה"ל משנת  

  ם ומידת דיוקם אינם ידועים.מדידת הנתוני\(. הדו"ח לא אותר ואופן חישוב2113
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. כמות (1111-2)הוצפו בחורף  קמ"ר 11 -( ועד כ1151-51בחורף הוצפו ) קמ"ר 1.3 -בין כ

( לשטח Sig<0.05( ומובהק )P=0.81המשקעים השנתית הנמדדת באזור נמצאת במתאם גבוה )

, היו (1111-1112'(, במרבית השנים )Pearsonהמקסימאלי המוצף באותה שנה )מתאם סטטיסטי ''

קמ"ר בשטח הבקעה 11ל  5מוצפים בחודשים ינואר עד מרץ, בין 
1

בשנים גשומות,  .(2)איור . 

 .(2.1.2נספח ב' ו11מפה )חודשים מנובמבר ועד ספטמבר  11, הוצפה הבקעה למשך 1111-2דוגמת 

בשנים בהם כמות משקעים קטנה, מתרחשת בבקעה הצפות המתבטאת ביצירת שלוליות גדולות 

 -, אחרי כ2111צפה קטנים ולא רציפים. דוגמא לכך ניתן לראות בהצפות שהיו בינואר ושטחי ה

( עד לחודש זה )תחנה מטאורולוגית חנתון והשרות חנאמ"מ שירדו בבקעה )בחנתון ובדיר  211

 המטאורולוגי(.  

, 1161ובינואר  1112במרץ קווי הצפה:  .11מפה בדוגמאות לשטח המוצף בשנים גשומות מוצגות 

כק"מ  בדרום עדהגיע ו קמ"ר 13 -כ השטח המוצף בבקעה היהמ"מ,  151בהם ירדו באזור כ 

לקצה המזרחי של במזרח עד  ,מנה לכיוון הר אחיםומערבה מהדרך החוצה את הבקעה מר

קווי  - 11 מפה .כק"מ ממורדות הר תרעןובדרום עד  עד לתוואי המוביל הארצי בצפוןהבקעה, 

   .על תצלומי אויר שצולמו בשטח הבקעה תוססמב הצפה,

, 1168מהשנים  חלקיים של הבקעה צילומי אוויר בהן ג'11-ב' ו11א', 11בעמוד הבא מוצגת מפות 

 .1115-ו 1112

. 

 

, ברקע הר אחים ורכס יטבת. צולם מהר 2113בתמונה: בקעת בית נטופה מוצפת בחודש פברואר 

 תרען. צילום: אורי ערד. 
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 תכניות ופעולות הנדסיות 2.2

החל משרד החקלאות לקדם תכנית ניקוז לחלקה המזרחי  1111 -בעקבות החלטה שהתקבלה ב

 לאפשר פעילות חקלאית אמטרת התוכנית הי אלף דונם. 11-של בקעת נטופה בשטח של כ

במשך מספר שנים רב יותר, ע"י ניקוז השטח ושימוש בכמויות המים המנוקזות  אינטנסיבית

במרכז בקעת קמ"ר  11-להשקיה ע"י איגום חלק מהמים המנוקזים. שטח הפרויקט המוצע הוא כ

 בית נטופה המזרחית, בשטחים עם ההסתברות הגבוהה ביותר להצפות.

 תוכננו שלוש מערכות נפרדות בשלושה שלבי הקמה:

 החורף בעונת המים את אליה תנקז התעלה – הבקעה )"תעלת האפס"( לאורך ניקוז תעלת פירתח. 1

 והקיץ. החורף בחודשי להשקיה בהם להשתמש ניתן יהיה ובמקביל

ובמידה ויישאר נפח אגירה פנוי, גם  קולחין מי שיאגור מאגר – סכנין המערבי, מאגר המאגר הקמת. 2

 שיטפונות. מי

 החלפה אופציית עם ,זה בשלב שיטפונות מי שיאסוף מאגר – ערבה מאגר ,המזרחי המאגר הקמת. 3

  קולחין. למי

 (.2111אדר,  ;2113)עינב,  

ביצע משרד החקלאות בשטח הבקעה חלק משלב א' של תוכנית הניקוז. בסתיו  1111החל משנת 

שטח הנמוך ק"מ ב 1 -נחפרה "תעלת האפס", תעלת הניקוז הראשית, לאורך של כשל שנה זו 

ביותר בבקעה. תעלת האפס מנקזת את מי הגשמים ואלה נאגרים בה במשך חודשים ארוכים, 

המים נשאבים על ידי החקלאים שחלקותיהם גובלות בתעלה לצורך  .לעיתים עד לחורף הבא

  בסביבות בין הצפה לאי הצפה היא  האיזון האפס, נקודת תהשקיית החלקות. לאחר חפירת תעל

. נקודות איזון זו וכן משטר ההצפות לא אמור להשתנות (2113)עינב,  בשנה גשם מ"מ 600-500

בצורה משמעותית בעקבות חפירת תעלת האפס, כיוון שהתעלה בשלב זה, איננה מנקזת מים 

 1111-1115מחוץ לשטח הבקעה. החורפים הגשומים ביותר מאז חפירת תעלת האפס הם חורף 

מ"מ בחנתון )תחנה מטאורולוגית  831בו נמדדו  2112-2113 מ"מ בחנתון וחורף 635בו נמדדו 

מ"ר )איור ק 6 -הוצפו בבקעה כ 1111-5חנתון(. בשני חורפים אלו הייתה הבקעה מוצפת, בחורף 

מ"מ עד  211 -)כ 2111-2111קווי ההצפה(. גם בחורפים פחות גשומים, דוגמת חורף  11ומפה  3

 .(. 1)תמונה לחודש ינואר( הוצפה הבקעה באופן חלקי 

בתוכנית בדיון בוצעו ללא תכנית מאושרת.  1111 -הניקוז של חפירת תעלת האפס ב פעולות

משרד החקלאות, להכין ולהגיש תסקיר  ,נדרש היזם ,וועדה המחוזית צפון, ב1118הניקוז ביוני 

 השפעה על הסביבה. התסקיר נכתב על ידי דר' רחלי עינב והוגש למשרד לאיכות הסביבה כולל

רשות הטבע והגנים ביקרה את (. 2111בכנסת,  211)סטנוגרמה מישיבה  2111 יוניההשלמות ב

נותן תשובות לגבי ההשפעה הסביבתית בסוגיות מהותיות בשמירת התסקיר בטענה שהוא אינו 

למערכת  הבעייתיות לאור התכנית את להפקיד הסביבה המליץ לא להגנת המשרד. הטבע והנוף

 (. 2118בעמק )רוזנטל,  המתקבלת המיוחדת הנופית וליחידה האקולוגית
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השטח המוצף בחודש עמודות ו -(חנאמשקעים שנתיים באזור בקעת בית נטופה )דיר  .2איור 

 -תהל חע"פ דו" השטח המוצף . נתונינקודות כחולות -שבו הוצף השטח המקסימאלי בכל שנה

 המטאורולוגי., נתוני המשקעים מהשרות (2113, מתוך עינב )1111

 

 

( ובשנה שחונה 1111-1112התפלגות השטח המוצף לפי חודשים בשנה גשומה )השוואת . 3איור 

(1151-1161  .)
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, ברקע, רכס יטבתו בבקעת בית נטופה 131ות חקלאיים מוצפים חלקית סביב גבעה שדבתמונה: 

 צילום: אורי ערד. .2113צולם בחודש ינואר 

 

, ברקע, שלוחת עמודים ושיפולי הר תרען. המזרחי של בקעת בית נטופה מוצףבתמונה: חלקה 

 . צילום: אורי ערד.2113צולם מהררית בפברואר 
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 מסקנות 2.3

, היקף במציאת נתונים מהימנים מהעבר אודותבמהלך כתיבת פרק ההצפות התגלה קושי רב 

מהמרכז  התקבלו אשר צילומי עבר של הבקעה מוצפת .ותדירות ההצפות בבקעה תפרוסת

. תרמו באופן חלקי להבנת התופעה 2113וכן ההצפה אשר התרחשה בשנת  למיפוי ישראל )מפ"י(

 הינם המבנה הגיאוגרפי של הבקעה גורמים רבים אולם העיקריים שבהם להצפות בבקעה

התרחשו זמן רב לפני התיישבות האדם באזור ויצרו  בבקעה ההצפות ואופי הקרקע. וסביבתה

ותעלות ההגנה  המוביל הארצי חפירת .אף מתצלומי אוירקע ייחודי אשר ניתן להבחין בו אופי קר

השפיעו ככל הנראה על היקף,  11-וחפירת תעלת האפס בשנות ה 61-בשנות ה המקבילות

תדירות ומשך ההצפות. נמצא כי הבקעה מוצפת בהיקף מקסימאלי אחת לעשר שנים לערך וכן 

 השנים, בהתאם לכמות ותפרוסת המשקעים. משך ההצפה בהיקפים מצומצמים יותר בשאר

תפרוסת והיקף השטחים יכול להמשך מספר רב של חודשים לאחר הגשם האחרון. משתנה ו

ממספר רב של אזורים אשר מוצפים בעוצמות  יםמורכבבשנים בהם מתקיימת הצפה,  ,המוצפים

  סמוכים זה לזה. מקיימים רצף גיאוגרפי או שונות ואינם בהכרח

ומשך ההצפות יש צורך בדיקה מעמיקה  , תפרוסתבכדי להגיע להבנה עמוקה יותר של היקף

כפי שמוצע בהצעה לשלב ב' של סקר סובב בקעת בית נטופה )ראה  יותר מסקירת ספרות זו

 .בחוברת זו( 6פרק 

 

  

נוג'ידאת. בתמונה: שדה מוצף באופן מלא בבקעת בית נטופה, ברקע, הר תרען והישובים בועינה 

 . צילום: אורי ערד.2113צולם בחודש פברואר 

קעת בית נטופה בשל  מהעבר בהן תצלומי אויר ג'11-ב', ו11א', 11בעמוד הבא מוצגות מפות 

 . 1115ופברואר  1112מרץ  ,1161ינואר מוצפת בשנים: 

את  בה ניתן לראות היטב 2111עם צילום אוויר מקיץ  .12מספר  מוצגת מפה מיד לאחר מכן

אינם מוצפים ההבדלים בצבעי הקרקע בין האזור המוצף המאופיין בקרקע אפורה לבין האזורים ש

 בהם הקרקע בצבע אדמדם.
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 מקורות:

( פרויקט פיתוח עמק בית נטופה )תמצית(. משרד החקלאות 2111איל, ש., בנימיני, י., אשל, א. )

 ופיתוח הכפר. 

. 15/11/2111מתאריך בכנסת,  211סטנוגרמה מישיבה מספר  2111כנסת ישראל, 

www.knesset.gov.il/plenum/data/00098511.doc 

( תסקיר השפעה על הסביבה למפעל ניקוז בקעת בית נטופה המזרחית תוכנית 2113עינב ר. )

 יתוח הכפר.  ג. מוגש למשרד החקלאות ופ103550/מספר 

ערבי לפיתוח כלכלי, המגבית -( בקעת בית נטופה לאן? המרכז היהודי2111פינקרפלד א. )

 יורק. -הפדרציה, ניו -היהודית המאוחדת

  http://data.gov.il/imsמאגר נתונים.  -השירות המטאורולוגי הישראלי

טגיה ופיתוח כלים קביעת אסטר - ( בקעת בית נטופה2111שנהר ח., שכטר מ., עזאיזה, ח. )

 לשינוי מגמת פיתוח יחידת נוף חקלאי מסורתי.

ניתוח הקונפליקט ובחינת חלופות לפתרון. עמותת  -( פרויקט הניקוז בעמק בית נטופה2118רוזנטל )

 קרן יד הנדיב.  -נקודת ח"ן

תחנות מטאורולוגיות בקיבוץ חנתון 

ttps://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aogc1XwKA9odFJLTklhY3NncE1ZX05PM0ZCV

lBCYXc#gid=0 

 

 

, ברקע, רכס יטבת ועליו הישוב אבטליון 2113בתמונה: בקעת בית נטופה מוצפת בחודש פברואר 

  ומאחוריו הרי הגליל העליון. צילום: אורי ערד.

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEcQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.knesset.gov.il%2Fplenum%2Fdata%2F00098511.doc&ei=Ksd_UMLkL8S5hAe7kID4Dw&usg=AFQjCNH5yfekMNHLjpM1Qf-xaYMhzukAfg&sig2=VqSxL9hot27KXknV4TvOUQ
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00098511.doc
http://www.knesset.gov.il/plenum/data/00098511.doc
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 לפרק הצפות יםנספח 2.1

  1נספח  2.1.1 

 -הנתונים ע"פ דו"ח תהלספיקה חודשית )מליוני קוב( לאגן הניקוז המוצף בבקעה. - 1טבלה 

 (.2113, מתוך עינב )1111

 ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פבר' ינו' דצמ' נוב' אוק' שנה 

1941 0 0 0.76 0.72 0.41 0.25 0 0 0 0 0 0 

1942 0 0.11 0.02 1.3 0.73 1.12 0.22 0.01 0 0 0 0 

1943 0 0 0.15 1.78 0.69 0.48 0.04 0 0 0 0 0 

1944 0 0.77 1.27 1.3 1.82 0.64 0.14 0.03 0 0 0 0 

1945 0 0.14 0.67 0.21 1.09 0.46 0 0.01 0 0 0 0 

1946 0 0 0.07 1.38 0.12 0.13 0.05 0 0 0 0 0 

1947 0 0 0 0.06 0.9 1.28 0.27 0.01 0 0 0 0 

1948 0 0 0.32 1.2 1.64 0.93 0.56 0 0 0 0 0 

1949 0 0 0.43 0.52 1.16 1.17 0.31 0.01 0 0 0 0 

1950 0 0 0 0.09 0.24 0.06 0.01 0 0 0 0 0 

1951 0 0 1.43 0.88 1.11 0.63 0 0 0 0 0 0 

1952 0 0 0.14 1.16 1.52 1.3 0.08 0 0 0 0 0 

1953 0 0.37 0.84 1.25 1.71 0.32 0.24 0 0 0 0 0 

1954 0 0 0.31 0.01 0.13 0.08 0.01 0 0 0 0 0 

1955 0 0.37 1.54 1.84 0.58 0.67 0.08 0.02 0 0 0 0 

1956 0 0 0.1 0.36 0.48 0.74 0.07 0 0 0 0 0 

1957 0 0.03 0.47 1.54 0.09 0.04 0.01 0 0 0 0 0 

1958 0 0 0.09 0.36 0.61 0.19 0.03 0 0 0 0 0 

1959 0 0 0 0.23 0.11 0.2 0.02 0 0 0 0 0 

1960 0 0 0 0.08 0.81 0.04 0.06 0 0 0 0 0 

1961 0 0 0.66 1.32 0.71 0 0.03 0 0 0 0 0 

1962 0 0 0.33 0.64 0.5 0.37 0.17 0.01 0 0 0 0 

1963 0 0 0.34 0.41 1.2 0.74 0.1 0.03 0 0 0 0 

1964 0 0.87 0.77 1.5 0.6 0.28 0.18 0 0 0 0 0 

1965 0 0 0.04 0.63 0.59 0.34 0.01 0 0 0 0 0 

1966 0 0 0.69 1.1 0.96 1.34 0.06 0.01 0 0 0 0 

1967 0 0.02 0.15 0.81 0.18 0.06 0.01 0 0 0 0 0 

1968 0 0.1 1.66 4.52 0.2 0.7 0.08 0 0 0 0 0 

1969 0 0 0.02 0.55 0.33 0.62 0.05 0 0 0 0 0 

1970 0 0 0.14 0.57 1.76 0.24 0.79 0 0 0 0 0 

1971 0 0 0.57 0.81 0.85 1.22 0.23 0 0 0 0 0 

1972 0 0 0.01 0.35 0.06 0.23 0.05 0 0 0 0 0 

1973 0 0.15 0.07 1.82 0.65 0.32 0.17 0 0 0 0 0 

1974 0 0 0.83 0.74 1.83 0.32 0.03 0 0 0 0 0 

1975 0 0 0.66 0.61 1.1 0.72 0.2 0.01 0 0 0 0 

1976 0 0.62 0.69 1.71 0.63 1.28 0.91 0.02 0 0 0 0 

1977 0 0 1.59 1.44 0.6 0.66 0.08 0 0 0 0 0 

1978 0 0 0.53 0.54 0.3 0.42 0.02 0 0 0 0 0 

1979 0 0.03 1.19 1.97 2.32 0.82 0.3 0.01 0 0 0 0 

1980 0 0 0.57 2.48 1.15 0.87 0.25 0 0 0 0 0 

1981 0 0.08 0.02 0.07 0.79 0.64 0.01 0 0 0 0 0 

1982 0 0.21 1.07 1.58 1.7 1.01 0.15 0.05 0 0 0 0 

1983 0 0.2 0.11 0.54 0.45 0.96 0.54 0 0 0 0 0 

1984 0 0 0.34 0.48 1.63 0.07 0.47 0 0 0 0 0 
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 ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פבר' ינו' דצמ' נוב' אוק' שנה 

1985 0 0 0.24 0.43 0.67 0.14 0 0 0 0 0 0 

1986 0 1.4 1.78 1.45 0.37 0.99 0.1 0 0 0 0 0 

1987 0 0 0.76 1.43 2.2 0.79 0.1 0 0 0 0 0 

1988 0 0 0.32 0.4 0.42 0.72 0 0 0 0 0 0 

1989 0 0.09 0.37 0.53 1.28 0.81 0 0 0 0 0 0 

1990 0 0 0 0.57 0.52 1.06 0.24 0 0 0 0 0 

1991 0 0.73 3.27 2.23 3.6 0.36 0 0 0 0 0 0 

 

 . 2נספח  2.1.2

, 1111 -הנתונים ע"פ דו"ח תהלשטח מוצף )קמ"ר( בבקעת בית נטופה ללא ניקוז.  - 11טבלה 

 (.2113מתוך עינב )

 ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פבר' ינו' דצמ' נוב' אוק' שנה

1941-42 0 0 4.95 6.56 6.82 6.33 4.6 1.66 0.41 0.1 0 0 

1942-43 0 0.64 0.59 7.05 8.19 9.26 8.37 5.8 2.56 0.67 0.16 0.03 

1943-44 0 0 0.88 8.28 8.65 8.52 6.72 4.29 1.2 0.29 0.05 0 

1944-45 0 4.95 8.29 9.79 11.29 11.04 10 8.27 5.29 1.98 0.48 0.18 

1945-46 0.07 0.88 4.86 4.86 7.99 7.93 5.79 3.72 1.02 0.25 0.03 0 

1946-47 0 0 0.4 6.95 6.11 5.34 3.88 1.49 0.37 0.09 0 0 

1947-48 0 0 0 0.34 5.38 8.35 7.33 4.96 1.58 0.39 0.09 0.01 

1948-49 0 0.03 1.98 6.89 9.64 10.07 9.65 7.61 4.78 1.39 0.32 0.12 

1949-50 0.03 0.02 2.71 5 8.17 9.32 8.59 6.13 2.93 0.78 0.18 0.04 

1950-51 0.02 0.01 0.01 0.55 1.76 1.5 0.91 0.29 0.05 0 0 0 

1951-52 0 0 7.14 8.5 9.58 9.54 8.11 5.38 2.07 0.53 0.13 0.02 

1952-53 0 0 0.81 6.34 9.19 10.33 8.92 6.53 3.38 0.93 0.22 0.06 

1953-54 0.01 2.27 5.86 8.67 10.61 9.94 8.99 6.64 3.51 0.97 0.23 0.07 

1954-55 0.01 0.03 1.91 1.39 1.84 1.82 1.03 0.35 0.08 0 0 0 

1955-56 0 2.24 8.15 10.51 10.41 10.36 8.96 6.87 3.78 1.06 0.25 0.08 

1956-57 0.01 0.01 0.59 2.58 4.85 6.52 5.13 2.25 0.57 0.14 0 0 

1957-58 0 0.22 3.03 8.31 7.19 5.81 4 1.83 0.46 0.12 0 0 

1958-59 0 0 0.56 2.52 5.21 4.86 2.9 1.26 0.3 0.06 0 0 

1959-60 0 0 0 1.4 1.56 2.3 1.34 0.43 0.11 0 0 0 

1960-61 0 0 0 0.49 5.13 3.67 2.48 0.97 0.24 0.03 0 0 

1961-62 0 0 4.42 8.23 8.68 7.21 5.49 2.73 0.71 0.18 0.01 0 

1962-63 0 0 2.02 5.12 5.96 6.1 5.35 2.77 0.72 0.18 0.01 0 

1963-64 0 0 2.07 4.06 7.82 8.44 6.83 4.82 1.43 0.35 0.07 0.01 

1964-65 0 5.26 6.97 9.55 9.6 8.95 8.16 5.41 2.11 0.54 0.13 0.02 

1965-66 0.01 0 0.23 4.21 5.74 5.78 3.89 1.41 0.34 0.08 0 0 

1966-67 0 0 4.7 7.66 8.85 10.18 8.76 6.42 3.25 0.89 0.21 0.06 

1967-68 0.01 0.15 0.97 5.32 5.04 3.8 2.13 0.77 0.19 0.01 0 0 

1968-69 0 0.59 7.94 12.66 12.12 11.98 11.01 9.24 6.68 3.57 0.93 0.35 

1969-70 0.22 0.19 0.3 3.8 4.75 6.02 4.72 1.76 0.44 0.11 0 0 

1970-71 0 0 0.83 4.18 8.88 8.26 8.74 6.27 3.08 0.83 0.2 0.05 

1971-72 0.01 0.01 3.75 6.31 8.15 9.42 8.51 5.93 2.7 0.71 0.17 0.03 

1972-73 0 0 0.12 2.18 1.85 2.79 1.86 0.65 0.16 0.01 0 0 

1973-74 0 0.87 1.04 8.5 8.77 8.34 7.07 4.65 1.32 0.32 0.06 0 

1974-73 0 0 5.18 6.82 9.97 9.3 7.88 5.23 1.9 0.48 0.12 0.01 

1975-76 0 0 4.43 5.94 8.43 8.77 7.78 5.25 1.94 0.49 0.12 0.01 

1976-77 0.01 4.06 6.05 9.53 9.61 10.61 10.67 8.86 6.14 2.95 0.75 0.29 
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 ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פבר' ינו' דצמ' נוב' אוק' שנה

1977-78 0.21 0.14 7.78 9.65 9.65 9.65 8.41 5.79 2.55 0.66 0.16 0.03 

1978-79 0.01 0 3.39 5.33 5.48 5.95 4.3 1.59 0.4 0.1 0 0 

1979-80 0 0.21 6.3 9.96 11.84 11.75 10.94 9.19 6.6 3.48 0.9 0.34 

1980-81 0.21 0.13 3.83 10.02 10.7 10.78 9.85 7.9 4.96 1.6 0.38 0.14 

1981-82 0.05 0.5 0.49 0.85 5.27 6.38 4.76 1.72 0.43 0.11 0 0 

1982-83 0 1.28 6.23 9.31 10.91 11.1 10.08 8.41 5.5 2.22 0.55 0.21 

1983-84 0.09 1.25 1.55 4.82 5.63 7.99 8.02 5.32 2.01 0.51 0.12 0.01 

1984-85 0 0 2.12 4.56 8.79 7.62 7.71 5.12 1.77 0.45 0.11 0.01 

1985-86 0 0 1.48 3.71 5.89 5.18 3.01 1.38 0.33 0.07 0 0 

1986-87 0 6.98 9.88 10.98 10.59 10.89 9.69 7.66 4.81 1.43 0.34 0.13 

1987-88 0.04 0.02 4.97 8.54 11.04 10.98 9.82 7.85 4.92 1.56 0.37 0.14 

1988-89 0.04 0.06 1.96 3.91 5.16 6.73 4.96 1.98 0.5 0.13 0 0 

1989-90 0 0.53 2.58 5.05 8.4 8.89 7.1 4.7 1.33 0.32 0.06 0 

1990-91 0 0 0 3.73 5.31 7.95 6.77 4.21 1.18 0.29 0.04 0 

1991-92 0 4.81 11.16 12.36 14.16 13.42 12.42 11.21 9.39 6.91 3.74 1.55 

1992-93 0.02 0.75 3.28 6.15 7.7 7.92 6.75 4.57 2.25 0.81 0.23 0.08 

 
 

 

, צולם מכביש הגישה לבית רימון לכוון 2113בחודש פברואר  בתמונה: בקעת בית נטופה מוצפת

  . צילום: אורי ערד.מזרח. ברקע רכס יטבת



 
 

 

 

111 

 נטופה בית בבקעת צומח מערכות אפיון. 3

 רקע

 לפסים בעיקר הגידול הטבעיים שבה מוגבלים בתי ולכן ,חקלאית בקעה אהי נטופה בית בקעת

 תעלות ולאורך , בחלקות חקלאיות נטושותחקלאיותה חלקותה בין כחיץ המשמשים וארוכים צרים

 של המזרחי בחלקה החלקות של יחסית הקטן וגודלן החקלאות של האקסטנסיבי אופייה. מים

. השונות החלקות לאורך טבעיים נותרו אשר חיץ שטחי של מיוחדת להשתמרות הביא, הבקעה

מזיקים, ריסוס  בקוטלי ריסוס, יזומה שריפה כמו שונות להפרות אזורים נתונים המקרים במרבית

 מופיעות אלו הפרות אולם, ועוד פסולת השלכת, כריתה, במונעי נביטה או נגד רחבי עלים

הטבעי, כפי  הגידול בית של יחסית טובה להשתמרות השמביא עובדה ,יחסית נמוכה בתדירות

 .ובחלקות נטושות  חיץה אזוריב בבקעה הנדירים המינים מרבית שמעידה הימצאותם של

גבולותיה של הבקעה אינם חדים וברורים, בעיקר בחלקה המערבי והדרום מערבי וניתן לקבוע את 

 השטחים צףר י"עפ נקבע הבקעה תחוםתחום הבקעה במספר אופנים. לצורך כתיבת פרק זה 

 .זו בחוברת מוצגכפי ש הנופי סקרב החלוקה ליחידות נוף עם בשילוב ,בתוכהש החקלאיים

 .יודפת נחל במעלה חקלאיים ושטחים מנדא כפר כולל לא, יטבת רכס שולי – בצפון

 .ממלח רכס שולי – במזרח

 תרען רכס שולי – מזרח-בדרום

 שבין בקטע המוביל לתעלת בצמוד הבקעה גבול נקבע מערבה יפתחאל מנחל – מערב-בדרום

 הוצאו המוביל לתעלת מערב מדרום אשר החקלאיים השטחים. אשכול למאגר הייב-אל רומת

 אלא ,בבקעה החקלאיים השטחים שארית עם נופי רצף מהווה אינו זה אזור. ההבקע לגבול מחוץ

 .נצרת הרי שיפולי של הגבעות בין וארוכים צרים חקלאיים שטחים של רצף על

 .מנדא לכפר חנתון בין 381 כביש – במערב

 

בתמונה: פסיפס חלקות חקלאיות בבקעת בית נטופה, צולם מהאוויר מעל הישוב אבטליון לכוון 

 דרום. צילום: אופיר בן טוב. 
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 סקר. מעמיקה שדה עבודת ללא, בשדה קצר וסיור ספרות סקירת על מבוסס בהמשך המידע

 .בבקעהש הטבעיות המערכות על ומעמיקרחב יותר, משמעותי  מידע יניב יסודי שדה

 בנפרד בפרק מיני הצמחים הנדירים. תהתייחסות למיני הצמחים הנדירים והאדומים מובא

 צומחבהן מופיע  עיקריות מערכות לשלוש הבקעהלצורך כתיבת פרק זה ביצענו חלוקה של 

 (.בתי גידול .11ומפה  1איור  ראה . כל אחת משלושת המערכות חולקה למספר בתי גידול,טבעי

 88% פני על יםמשתרע השטחים החקלאיים. בבקעה העיקרי הקרקע שימוש :חקלאות

 שונות חלקותה בין ובגבול החלקות בשולי נמצא הטבעי הצומח בהןו, הבקעה משטח

בתי גידול אלו  .שאינן מעובדות נטושות בחלקות וכן שאינן מרוססות בקוטלי עשבים

עם  חקלאות בחלקות קטנות, חקלאות בחלקות קטנות, חקלאות בחלקות גדולותחולקו ל: 

הפרות, האזור המוצף )המתפקד כשלולית חורף( וכרמי זיתים. סוג הגידול ואופיו הינם 

דינמיים ביותר עקב חלקות רבות וקטנות , ובהתאם לתהליכים שונים המתרחשים 

 בבקעה, פירוט מלא בפרק אפיון בתי הגידול.

 11% פני על יםומשתרע הבקעה של המערבי בחלקה בעיקר יםמרוכז :יםלח גידולבתי 

 בתוך מתקיים הטבעי הצומח אלו בתי גידולב(. עצמם המים גופי כולל) הבקעה משטח

בתי גידול אלו חולקו ל:  .מיםה גופי גדותב או ן,יהגדותו ניקוז תעלות של וארוך צר שטח

תעלת המוביל, נחל יפתחאל ותעלותיו, תעלת האפס וגופי מים )אתר אשכול ומט"ש 

 מנדא(.

 ,הבקעה של םוהמערביי המזרחיים בשוליה ריכוזים ינבש יםנמצא :יםטבעי בתי גידול

 מתקיים הטבעי הצומח אלו בתי גידולב. הבקעה משטחבלבד  2% פני על יםומשתרע

 מכל חקלאיים שטחיםב מוקפותשאינן מתאימות לעיבוד חקלאי, ו גבעות ארבע על

 .ןיהעבר

 

 .)שטח באחוזים מתוך כלל שטח הבקעה( בבקעה הקרקע שימושי חלוקת .1 איור

שמורות הטבע , גנים לאומיים  . שטחים מוגנים אשר כוללת את13 בעמוד הבא מוצגת מפה

 ועומדי יער של קק"ל.

 מרכז מידע גיאוגרפי אקולוגי, אגף תקשוב ומערכות מידע, רשות הטבע והגנים. –נתונים 

  

11% 

51% 

23% 

6% 

2% 

3% 

1% 

חקלאות בחלקות  

 גדולות

חקלאות בחלקות  

 קטנות

,  שלולית חורף

 חקלאות אקסטנסיבית 

 מאגרי מים

 צומח טבעי

תעלת המוביל  

 הארצי

 תעלות מים
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מאגרים גדולים באתר  1נמצאים בחלקה המערבי ומורכבים ממכלול של  בבקעה גופי המים

שתי תעלות עיקריות אשכול ושני מתקנים לטיהור שפכים מדרום לכפר מנדא. בנוסף, ישנן 

פתחאל. שטחי החקלאות שחוצות את הבקעה, תעלות מקבילות לתעלת המוביל ונחל י

המופרת מרוכזת סביב כפר  האקסטנסיביתבדרום מערב הבקעה. החקלאות  יםמרוכז האינטנסיביים

ורה בכל רחבי הבקעה. חלקה מנדא ובאזור מסלחית. החקלאות האקסטנסיבית מעוטת ההפרות פז

של הבקעה מוצף בחורפים גשומים אחת לעשר שנים וכרמי הזיתים מרוכזים בסמוך  המזרחי

 לכפרים בועינה נוג'ידאת.

 11לצורך ניתוח הפאונה בבתי הגידול השונים, התייחסנו לכל תצפית שתועדה במרחק של עד 

מטר ממקור מים קבוע כתצפית של ביתי גידול לח. מקור הנתונים הוא ממאגר המידע של רט"ג 

ואינו נאסף בסקר מסודר לכן הנתונים לא מייצגים את כלל המגוון הביולוגי ויכולים להיות מוטים 

 בעקבות נגישות שונה של בתי גידול שונים. 

 .בבקעהפריסת בתי הגידול  בתי גידול, אשר מציגה את .11 בעמוד הבא מוצגת מפה

 

חלקה  ,ומצפה נטופה )משמאל( ישובים בועינה נוג'ידאת )בתחתית התמונה משמאל(ה בתמונה:

, רכס יטבת וברקע, הרי הגליל העליון. צולם מהאוויר 131המזרחי של בקעת בית נטופה וגבעה 

  צילום: אופיר בן טוב.  ,מעל פסגת הר תרען
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 שטחים חקלאיים 3.1

 מאפיינים מספר בין הבחנה בוצעה ,עהבבק יםהחקלאיבשטחים  בתי הגידול את לאפיין בכדי

 :שונות לקבוצות השטחים את לחלק ניתן לפיהם

 גידול בשיטת מאופיינת חקלאיים שטחים של אחת קבוצה :הגידול אינטנסיביות מידת .1

 ,בהן גידול של זן אחד בלבד שלחין חקלאות של גדולות בחלקות המאופיינת אינטנסיבית

 חלקות עם ומסורתית אקסטנסיבית גידול בשיטת מאופיינת השנייה הקבוצהש בעוד

 מרביתן מעובדות, של החלקות וגודלן ןצורת הגידול החקלאי, מבחינת ומגוונות קטנות

 .בעל חקלאותב

 השיפוע בהםש באזורים מאופיינת חקלאיים שטחים של אחת קבוצה :הקרקע פני שיפוע .2

 שולי אל מעט שמטפסים חקלאיים בשטחים מאופיינת השנייה והקבוצה ,לאפס שואף

 . מתון בשיפוע ומאופיינים והגבעות ההרים

. לערך שנים לעשר אחת שמוצף אזור קיים הבקעה של המזרחי בחלקה :ההצפה אזור .3

 .מוצפים שאינם בבקעה האזורים שאר לעומת שונה קרקע אופי התפתח זה באזור

 יםבשטח מאשר יותר גדולה בעוצמה הפרות עמה מביאה לכפרים קרבה :ההפרה מידת .4

 המבנים כמות, פסולת אתרי, עפר שבילי מריבוי כתוצאה ,מישובים שרחוקים חקלאיים

 '.וכו החקלאיים

. ומטעים שדה גידולי: חקלאיים גידולים של עיקריים סוגים שני בבקעה :הגידול אופי .5

 למספר אחת משמעותית בצורה ומשתנים מאוד מגוונים השדה בגידולי הצמחים מיני

 כרמי .(2002 ,רוזנטל) מזיקים שונים הפוגעים בגידוליםול השוק לדרישת בהתאם שנים

בנוסף אליו מופיעים מעט בוסתנים עם מגוון , ביותר הנפוץ שנתי-הרב הגידול םה זיתים

 . עצי פרי ומטעי רימונים

לאחר שיקלול חמשת מרכיבים אלו הוחלט לחלק את השטחים החקלאיים לשניים על פי 

 הינה האינטנסיבית החקלאות. חקלאות בחלקות קטנותו חקלאות בחלקות גדולות הקריטריות:

 בהתאם קבוצות-תת למספר מתחלקת האקסטנסיבית החקלאותש בעוד ,במאפייניה אחידה

 .  ארבעת השיקולים האחריםל

 חקלאות בחלקות גדולות 3.1.1

 : מיקום

חקלאות  קיימת בהם השטחים כלל. לחנתון הייב-אל רומת בין הבקעה של מערבי הדרום באזור

 זה הוא המועצה של הצפוני גבולה. יזרעאל עמק האזורית למועצה שייכים בחלקות גדולות

 .האקסטנסיבית לחקלאות האינטנסיבית החקלאות בין המעבר את שקובע

 : כללי תיאור

 שוליים אזורי איןש כמעט לחלקות. יםנוע-קו באמצעות מושקה ןחלק ,גדולות חקלאיות חלקות

 אלון, חנתון, יודפת: הסמוכים היהודיים הישובים ידי על מעובדות החלקות. טבעי צומח בהםש

 .ציפוריו הגליל

 :ומסלע קרקע

 .מאוד נמוך אבניות אחוז עם ההולוקן מתקופת אלוביאלי חום גרומוסול קרקע

 : הצומח מערכת

 .משמעותיות טבעיות צומח מערכות של התפתחות מאפשרים אינם השדות וממדי הגידול אופי

 :מפגעים

 , ריסוס בקוטלי עשבי ובקוטלי חרקים.חקלאית פסולת השלכת
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 :פאונה

במאגרי  בחלקות גדולותמחלקת העופות היא הקבוצה הכמעט יחידה המיוצגת באזורי החקלאות 

תצפיות(. התצפיות שאינן מקבוצה זו הם סמור שנמצא דרוס על  36מתוך  31הנתונים של רט"ג )

מנדא, בשולי השטח החקלאי וזעמן שחור שנמצא בגבול החקלאות -בין חנתון לכפרהכביש 

האינטנסיבית והאקסטנסיבית. תצפיות העופות מרוכזות בעיקר בסמוך לתעלות המים של המוביל 

מטר( וליד תל חנתון המהווה 'אי' של צומח טבעי בתוך השטח  121הארצי )עד טווח של 

ו מיני עופות אדומים או נדירים. תצפיות שתועדו בטווח של עד החקלאי. בבית גידול זה לא נצפ

מטרים ממאגר או תעלת מים לא נכללו בסעיף זה. מקור התצפיות המפורטות כאן אינו מסקר  11

מובנה והם יכולות להיות מוטות מהנגישות הנמוכה של מרכז השדות החקלאיים. עם זאת 

ות של גידולים חקלאיים לבין ירידה במגוון מחקרים רבים מצאו קשר בין עלייה באינטנסיבי

 (. 2111המינים )פורת, 

 :מיטבי לקיום נדרשים תנאים

 שוליים אזורי יצירתשמירה על רצף הרצף הגדול של שטחים חקלאיים בחלקות קטנות, 

 מופרים אינםומסדרונות אקולוגיים בשולי השדות ובתוכן בהם צומח טבעי ומסלע מקומי אשר 

  .העליון הקרקע קרום הפיכת או ריסוס י"ע כלל

(, תכנית ממשק משולבת לשימור ועידוד 2116לפירוט מלא בנושא ראה בעבודתו של פרלברג )  

 (. 2111( וכן בעבודתו של פורת )53ערכי טבע ונוף בשטח חקלאי ובסביבתו )נספח 

 

 בתמונה: חלקות חקלאיות גדולות על רקע תל חנתון. צילום: אורי ערד.
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 קלאות בחלקות קטנותח 3.1.2

 :כללי תיאור

 משטח הבקעה. 38% -מסתכם ב חקלאות בחלקות קטנות בהםש הבקעה בתחום השטחים כלל

 שארבהשוואה ל גם, ייחודה את לה המקנה והוא ,בה העיקרי הקרקע שימוש למעשה זהו

 . בכלל בישראלגם ו בגליל הבקעות

 מהישוביםקרקעות  בעלי 5,111-כל השייכות ,פרטית בבעלות אדמות הם לולה השטחים

 11% -כב מחזיקים וסכנין עראבה תושבי. םיד על ומעובדים הבקעה את הסובבים הערביים

, מנדא כפר, רומאנה, עוזייר, בועינה, עילבון: הכפרים לתושבי שייכות החלקות יתרו, מהחלקות

 (.2115 ,שנהר) א'היג אל אבו וכאוכב

 .וארוכות צרות ברובן, ביותר מגוונות צורותבושונים  בגדלים קטנות חלקות קיימות זה נופי במכלול

. זיתים כרמי ומעט , קטניותלמיניהם דגניים, מקומיים מזנים ירקות הם החקלאיים הגידולים מרבית

 :במקביל המתרחשים מנוגדים תהליכים שני על להצביע וניתן ,מורכב נושא ואה החלקות גודל

 תהליךהמ כתוצאה ויותר יותר קטנות ונהיות הולכות החלקות בהש מגמה בבקעה נראית ,מחד

 –אשר הוא מוריש אותה כ יותר קטנות לחלקות שברשותו הגדולה החלקה את מפצל אב בוש

 לעסוק מעדיפים חלקות בעלי ופחות פחות בהש מגמה נראית ,מאידך .ילדיו מספרבהתאם ל

 ,רוזנטל) במשותף חלקות מספר מעבדים אשר לקבלנים החלקות את ומחכירים ,בעצמם בחקלאות

2118.) 

 אזורי החלקות בין נוצרו ,שונים לבעלים השייכות קטנות חלקות של רב במספר ומדובר מאחר

 אלו באזורים נפוצה תופעה. תטבעי יהצמח בהם התפתחשה ,מעובדים או מופרים אינם אשר חיץ

 חיץ שטחי ליצירת מביאות זה מסוג חציצה שיטות. אבנים בגלי נןסימו או החלקות גידור אהי

 ,מפגיעה יחסית ומוגן יהבצמח עשיר, מיוחד גידול בית וליצירת ,החלקות בין' מ 1.5-2 ברוחב

. קרקע פליחת או ריסוסים כמו חקלאיים לשטחים האופייניות לפגיעות פחות חשוף שהוא ווןימכ

 בחלקו, בבקעה הנדירים מהמינים משמעותי חלק החיץ באזורי נמצאים ,אלו מתהליכים כתוצאה

 .מעוצה שנתי-רב צומח גםבהם  מתפתח מהמקרים

 :משותפים מאפיינים מספר החקלאות האקסטנסיבית לאזורי

 :הצומח מערכת

. שאינן מרוססות בקוטלי עשבים החקלאיות החלקות לאורך וארוכים'( מ 1.5-2) צרים פסים

 קרקעות עמוקות נלווי שדות צמחי הם השליטים המינים .מעוצה צומח מעט אלו בחלקות

 ..ועוד עקוד חוח, מצויה הגה, השדה ינבוט: הםיבינו, לחלקה חלקהמ ומשתנים (באשה)

 :מפגעים

 של מריסוסים אלו שטחים נפגעים ,בנוסף. החלקות בעלי י"ע במכוון נשרפים החיץ משטחי חלק

 .וביתית חקלאית פסולת ומהשלכת עשבים קוטלי

 :מיטבי לקיום נדרשים תנאים

 .חלקותה בין החיץ שטחי של קיומם ועל תהאקסטנסיבי החקלאות אופי על שמירה
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 מצב אופייני של שולי חלקות חקלאיות קטנות אשר אינו מעובד ומאפשר לצמחיית בר בתמונה:

 .צילום: אורי ערד  להתפתח. הייחודית לבקעה

 

צילום:  הר תרען והישוב בועינה נוג'ידאת. כרם זיתים צעיר בבקעת בית נטופה, ברקע בתמונה:

 .אורי ערד
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   :עיקריות קבוצות 2-ל לחלק ניתן בחלקות קטנות החקלאות שטחי את

 כלל מוצפים שאינם חקלאיים שטחים 3.1.3

 :מיקום

 מצומת) 381 לכביש ממזרח, מנדא כפר סביב: אלו שטחים של ריכוזים מספר הבקעה בתחום

 יצאה החקלאות בהםש אזורים ומספר ,הבקעה של השוליים אורך לכל(, מנדא רלכפ יפתחאל

 .ההרים מרגלות אל מעלה וטיפסה הבקעה של המישורי מהאזור

 :כללי תיאור

עם  חקלאות בחלקות קטנות: שונים מאפיינים בעלי טיפוסים לשלושה יםמתחלק שטחים אלו

 . זיתים וכרמי רבות הפרות עם חקלאות בחלקות קטנות, מעט הפרות

 . החלקותבין  אשר נועדו להפריד שונים מסוגים מתכת גדרות או אבנים גלי ישנם במקרים רבים

 :עם מעט הפרות חקלאות בחלקות קטנות

כמעט ללא מבנים חקלאות בעל הנסמכת על גשמים בלבד, אזורים נרחבים בבקעה בהם שולטת 

שבילים אשר מורמים חקלאיים או מטעים. תופעה הצוברת תאוצה באזורים אלו היא סלילת 

 מעל קרקע הבקעה בעזרת מצעים שונים.

 

 : רבות הפרות עם חקלאות בחלקות קטנות

 חקלאיים מבניםריכוזים של  קיימים נוג'ידאת,-ולבועינה מנדא לכפר בסמוך ובעיקר שונים באזורים

ר בנוסף, באזורים אלו מופיע גידו .בקר לגידול עדו בלבד מהצללה: שונים לצרכים המשמשים

מאסיבי יותר של החלקות ושימוש בפסולת בניין ומצעים שונים לצורך הכשרת והרמת שבילי 

 עפר.

 

 : זיתים כרמי

 שאינם הבקעה שטחי בכל פזורים זיתים כרמי. הבקעה בתחומי האחרונות בשנים בעיקר ניטעו

 בעיקר, לכפרים ובסמוך הבקעה בשולי, מסלחית באזור כרמים ריכוזי מספר קיימיםאך , מוצפים

בכרמי זיתים רבים מוסיפים החקלאים שכבת קרטון מפורר המכסה את . ידאת'נוג-לבועינה בסמוך

 כל הקרקע בשטח הכרם ומשנה בתכלית את הסביבה.

 :ומסלע קרקע

 והדרומיים הצפוניים בשוליים .אלוביאלי חום גרומוסול בקרקע מאופיין הבקעה של המערבי חלקה

 במרכז מאוד נמוך האבניות אחוז. וגרומוסול אלוביות-קולוביות קרקעות קיימות הבקעה של

 .הסובבים ההרים מרגלות אל ותקרבהתה עם וגדל הולך זה ריכוזו, הבקעה

 :פאונה

ניתוח הפאונה לבית גידול זה כולל גם את השטח המוצף למעט דו חיים וחסרי חוליות מימיים 

מגוון מינים  חקלאות בחלקות קטנותל של האופייניים לבריכות חורף בשטח המוצף. בבית הגידו

חיים )צפרדע הנחלים(, זוחלים, יונקים ועופות. חלק גדול -גדול הכולל מינים של חרקים, דו

מטר מתעלת המוביל הארצי ובחלק הצפוני של הבקעה,  211מהתצפיות מרוכזות במרחק של עד 

בקעה. בבית גידול זה תועדו הגובלים בשטח הטבעי מחוץ ל חקלאות בחלקות גדולותבאזורים של 

תצפיות על המין  2-תצפיות על המין האדום גבתון שחור ראש ו 8 -במאגר הנתונים של רט"ג

 האדום גבתון אדום מקור. 
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 חורף בריכות – מוצפים חקלאיים שטחים 3.1.1

 קיימת שנה בכל כמעט אולם ,לערך שנים לעשר אחת אהי 1111 משנת החל ההצפות תדירות

 מוצפים שאינם לשטחים זהים אלו אזורים. (ההצפות בפרק מלא פירוט) שונים במימדים הצפה

 :מאפיינים הבאיםל פרט ,כלל

 :מיקום

  הקובעים המשמעותיים התנאים אחד הינו הקרקע פני גובה, הטופוגרפיים התנאים מכלול מתוך

 - לשנה משנה משתנים המוצף האזור מימדי .משקעים לכמויות ביחס מוצפים יהיו שטחים אילו

 אחת בממוצע) ר"קמ 11 מ למעלה מוצפים ןבהש שנים לבין ,כלל הצפה אין ןבהש שנים בין

 עשרות לאורך בבקעה שהתרחשו מההצפות מושפע בבקעה הקרקע אופי ,זאת עם(. שנים לעשר

 בקרקע , גם מצילום אוויר,להבחין ניתן הבקעה של המזרחי בחלקהש כך ,שנים אלפי מאותעד 

 שמחוץהגרומוסול חום אלובי  הקרקע לעומת ,ההצפה בתחוםש האפורה הגרומוסול ההידרומורפי

 )ראה פירוט מלא בפרק ההצפות(. ההצפה לאזור

 :כללי תיאור

 מים של איגום נוצר גשומים בחורפים ולכן ,מנוקז אינו נטופה בית בבקעת ביותר הנמוך אזורה

 בתוך. האפס תעלת נמצאת המוצף השטח במרכז. חודשים מספר במשך מחלחלים אינם אשר

 וצילומי מפורט תיאור ראה) שונות תקופות למשך מים מחזיקיםה אזורים קיימים המוצף השטח

 .(ההצפות בפרק שונות משנים אויר

 :ומסלע קרקע

 קרקעה לעומת אפרפרה בצבעו הנבדל ,הידרומורפי גרומוסול בקרקע מאופיין המוצף השטח

 .המוצף לשטח שמחוץ החומה אלובית-גרומוסוליתה

 :פאונה

באזורים אלו בבקעה נצפו אלפי  .עונתיות חורף לבריכות אופיינית פאונה קיימת זו במערכת

פרטים של תריסן הקשקש )סיני בע"פ( אחד מסרטני השלולית העונתיים המרשימים ביותר 

וט בפרק בעלי חיים(. לא בגודלם ובצורתם וכן מינים רבים אחרים של חסרי חוליות מימיים )פר

 חיים מסודר בשטחי ההצפה שאינם בתי גידול לחים קבועים.  -בוצע סקר דו

 :מיטבי לקיום נדרשים תנאים

בכדי לאפשר המשך קיום של מגוון בתי גידול ומינים נדירים של צמחים ובעלי חיים יש צורך 

 לשמר את משטר ההצפות הרב שנתי כפי שהוא על כל המשתמע מכך. 
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לכיוון  65. צולם מכביש 131שדות מוצפים באופן חלקי בבקעת בית נטופה סביב גבעה בתמונה: 

 .צילום: אורי ערד .2113מזרח בחודש ינואר 

 

 לחות מערכות 3.2

 הוסדרו או נוצרוש ניקוז תעלותככולן  מתפקדותש לחות מערכות מספר מצויות הבקעה בתחום

 מפורטות בנפרד ולכן מהשנייה אחת באופיין שונות התעלות. האדם י"ע

 האפס תעלת 3.2.1

 :מיקום

 . המזרחי הניקוז אגן במרכז

 :כללי תיאור

 בית בקעת של הניקוז מתוכנית כחלק החקלאות משרד ידי על 1111 בשנת נחפרה התעלה

 למערכות מחוברת איננה שהתעלה ווןימכ אולם, אליה הקרוב האזור את מנקזת התעלה. נטופה

 זו ומסיבה ,מחלחלים או בה נשארים התעלה אל המגיעים המים, אפסי בה והשיפוע אחרות ניקוז

 זה הסמוכים מקטעים לשני לקתומח התעלה. השנה ימות מרבית במשך בתעלה עומדים המים

 באורך המערבי והמקטע ,המקטעים שני בין' מ 111 של רווח', מ 681 באורך המזרחי המקטע :לזה

 לצורכי באזור החקלאים את משמשים התעלה מי. דרום לכיוון U בצורת פיתול וכולל ,'מ 1,211

 הצומח את מכסחתש קישוןונחלים  ניקוז רשות ידי על תתוחזקמ התעלה. הקיץ בחודשי השקיה

 בית גידול זה נפגע מדי פעם כתוצאה מהזרמה של ביוב לתעלה.. בתעלה שמתפתח הטבעי

 :ומסלע קרקע

 .המוצף לאזור בדומה הידרומורפית קרקע

 :הצומח מערכת

 במשך מוצפיםש מהתעלה חלקיםהמנצלים את המים ב לחות חובבי עשבוניים מינים בתעלה

 .עונתיה כיסוחה משקמ בשל מפותח מעוצה צומח אין בתעלה. השנה
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חלקה המזרחי של תעלת האפס בלב בקעת בית נטופה, ברקע הר תרען והישובים  בתמונה:

 .צילום: אורי ערד בועינה נוג'ידאת.

 :מפגעים

 הזרמת ביוב לתעלה.. התעלה בתוך וחקלאית ביתית פסולת השלכת

 :פאונה

 , טריטון הפסיםהחתול-עין חפרית: הכחדה בסכנת המצויים חיים-דו מיני לושהש נמצאו בתעלה

 רק ונמצאה ,(CR) חמורה הכחדה בסכנת נמצאת החתול-עין חפרית(. 2115 ,גפני) ירוקה וקרפדה

( אשר אוכלוסיותיו הולכות ומצטמצמות CRטריטון הפסים ) .התחתון בגליל יםראת שלושה בעוד

 נמצאו ,בנוסף .(2112 ,סיני)ונמצא רק בעוד ארבעה אתרים בגליל התחתון  בכל אזורי הארץ

 מינים 2-ו זבובאים של מינים 2, מים פשפשי של מינים 2, ירודים סרטנים של מינים 6 בתעלה

 .(2115)גפני,  מים חיפושיות של

 :מיטבי לקיום נדרשים תנאים

פגיעה בצומח מ הימנעות תוך נדירים חיים-ודו צמחים למיני כמקלט בתעלה אזורים שימור

 .ם אלואזוריפגיעה הקרום הקרקע העליון( ב \כיסוח \)ריסוס

 

 וערוציו יפתחאל נחל 3.2.2

 :מיקום

 בקעת את שניקז לאחר, הייב-אל לרומת רומנה בין נטופה  בית לבקעת נכנס יפתחאל נחל

 עדו נטופה בית בקעת אל הכניסה מנקודת והמפותל הטבעי באפיקו מערבה מתפתל הנחל. תורען

בעלת חתך  וישרה מוסדרת בתעלה אשכול למאגר עד הנחל ממשיך משם .המוביל לתעלת

 אל המתחברות מוסדרות מים תעלות מספר ותקיימ אשכול למאגר מנדא כפר בין, בנוסף. טרפזי

 .מצפון יפתחאל נחל

 :כללי תיאור

 גשם אירועי לאחר מים זורמים יפתחאל בנחל. ורדודות צרות רובן, משתנה ברוחב מים תעלות

 .עונתי צומח כיסוח מתבצע ממשק התעלות כלב. משמעותיים
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 :ומסלע קרקע

 .אלובי חום גרומוסול, לבקעה האופיינית קרקע

 :הצומח מערכת

תחת זאת,  מעוצה צומחהתפתחות  בהם תיתכן לא לכןו ,עונתי כיסוחים משקלמ נתונות התעלות

 אגמון: כגון שנתיים-רב ועשבוניים שנתיים-חד עשבונייםמיני  של מגוון ידי עלהתעלות  נשלטות

 אפילו הפחתת אוהתערבות  חוסר. ועוד עקוד חוח, המצוי הגה, השדה ינבוט, מצוי קנה, ימי

 .מעוצה צומח להתפתחות ה ככל הנראהמוביל היתהי האדם התערבות

 :מפגעים

 .הנחל אפיק לאורך וחקלאית ביתית פסולת השלכת

 :פאונה

, ויונקים ציפוריםחסרי חוליות,  של רב מספר עבור ייחודי גידול כבית משמשות מיםה תעלות

 .מהרגיל גדולה בכמות מזון ומקורות מחסה מספקות שהן ווןימכ

 

המתפתחת באפיקו, צולם בין כפר  וצמחייה האופיינית לבית גידול לח נחל יפתחאל בתמונה:

 .צילום: אורי ערד מנדא לאתר אשכול, ברקע, כפר מנדא והר עצמון.

 :מיטבי לקיום נדרשים תנאים

 מועדי תזמון. חלקי באופן מכוסחות או כלל מכוסחות אינןש התעלות לאורך מקטעים הקצאת

 הצמחים מיני של הזרעים טתיחנ ולאחר הציפורים קינון תקופת לאחרצריך להיות  הכיסוחים

 שמירה על עצי האשמר הקוצני לאורך הנחל. .הנדירים

 

 ההגנה המקבילות תעלת המוביל הארצי ותעלות 3.2.3

 :מיקום

 האזור של הצפוניים השוליים דרך, לעילבון ממערב הנמצאתשל המוביל הארצי  המוצא ממנהרת

 אשכול למאגר עדו ,בבקעה המוצף
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 :כללי תיאור

 על להגן הוא תעלותה של תפקידן. מקבילות מים תעלות נחפרו המוביל לתעלת ומדרום מצפון

 תעלת. המוביל תעלת מי עם במגע יבואו שלא כך טפונותיהש מי את ולנקז ,המוביל תעלת

להגן על אוכלוסיית אירוס  בכדי. מתכתמ גבוהה רשת בגדר מגודרות המקבילות והתעלות המוביל

הביצות אשר מופיע בתוך השטח המגודר, גידרה רשות שמורות הטבע את האזורים בהם 

תיבות קינון של בזים  מידע בע"פ(. לאורך התעלות הוצבו מופיעים ריכוזים של האירוס )סיני,

 מצויים ותנשמות לצורך הדברה ביולוגית.

 :ומסלע קרקע

 קרקע על גשומים בחורפים הבקעה של ההצפה לקו בצמוד נקבע התעלה של המזרחי חלקה

 הבקעה את חוצה התעלה של המערבי חלקהש בעוד ,גרומוסול מעט עם קולוביאלית-אלוביאלית

 .לבקעה האופיינית אלובי חום גרומוסול קרקע על עוברת והיא

 :הצומח מערכת

 המינים. מעוצה צומח תיתכן בהם התפתחות לא לכןו ,עונתי כיסוחים משקלמ נתונות התעלות

, חלקם נדירים או נדירים שנתיים-רב ועשבוניים שנתיים-חד עשבוניים של מגוון הם השליטים

 .ביותר

 

: תעלת ההגנה הדרומית של המוביל הארצי ובה צמחיית נחלים, צולם בלב בקעת בית בתמונה

 .צילום: אורי ערד  נטופה.

 :מפגעים

 . , גידור וריסוסים שוניםמכאניים באמצעים התעלות סובלות ממפגעים רבים: כיסוח

 :פאונה

בעלי חיים בשל המים הזמינים בו ובגלל שהוא וקד משיכה עבור בית גידול זה עשוי להוות מ

אילו עבור יונקים גדולים ועבור ו אינה אפשרית יל. מצד שני הגישה אבאופן יחסית אינו מופר

דר. בהתאם לכך הרוב המכריע של התצפיות יונקים בינוניים המעבר אפשרי רק דרך פרצות בג

תצפיות על המין  3מטר מהתעלה הם של עופות. תצפיות אלו כוללות  11במרחק של עד 

האדום גבתון שחור ראש. לאורך במוביל הארצי הוקמו תיבות קינון לתנשמות ובזים. תעלות 

 סקר בבית גידול זה.  חיים וחסרי חוליות אך לא נערך-הניקוז עשויות לתמוך באוכלוסיות של דו
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 :מיטבי לקיום נדרשים תנאים

 מועדי תזמון. חלקי באופן שיכוסחו או כלל וכוסחי אשר לא התעלות לאורך מקטעים הקצאת

 הצמחים מיני של הזרעים טתיחנ ולאחר הציפורים קינון תקופת לאחרצריך להיות  הכיסוחים

  .הנדירים

של ריכוזי אירוס הביצות והאבקה ידנית לצורך הגדלת חנטת הפירות הנמוכה של  המשך גידור

 . כפי שמבוצע כיום על ידי רט"ג האירוסים

 מים מאגרי 3.3

 לא אולם, ממנה חלקיםב או השנה לאורך מים המכילים מאגרים מספר קיימים הבקעה בתחום

 מאגר: הם אלו מאגרים. אלו באתרים בשדה ביקור בוצע וטרם בספרות מידע עליהם נמצא

 נטופה בית שמורת, אשכול ימאגר שתי בריכות חורף מלאכותיות בתחום אתר אשכול, ,מסלחית

 .מנדא ש"מט ושני הבריכות של

בשטח מאגר אשכול מבוצע על ידי רשות הטבע והגנים מפקד עופות מים כמעט בכל שנה החל 

 2. במפקדי עופות המים תועדו במאגרים אלו עשרות מיני ציפורים )פירוט בטבלה 1185משנת 

 בפרק בעלי חיים(.  

 

 טבעיות מערכות 3.1

 :מיקום

, הבקעה של והמערביים המזרחיים לשוליים הסמוכים, מרכזים ארבעה ישנם הבקעה בתחומי

 בשטחים המוקפים טבעי צומח של" איים" שני נמצאים הבקעה במזרח. טבעי צומח קיים בהםש

 בזמנים) המקומיים בפי" הריאות" גם הקרויה( הים פני מעל' מ 131 גובהה) 131 גבעה: חקלאיים

 עליהש והגבעה ,(ריאותצורת  מזכירה וצורתו ,המים פני מעל זה אי בולט מוצפת הבקעה בהםש

 חנתון תלנמצאים ,  הבקעה במערב. הבקעה של מזרחית-הצפון בפינה, נטופה בית חורבת יושבת

 צמודש נוסף טבעי אזור נמצא אשכול למאגר ומצפון ,חקלאות בחלקות גדולות בשטחי המוקף

 . המאגרים את המקיף המגודר המתחם בתוך, המאגר של הצפוני לחלקו

 :כללי תיאור

. בו אשר הטבעיות ובמערכות באופיו שונה טבעי צומח קיים בהםש האזורים מארבעת אחד כל

גובה של ל המתנשאות ורכות מתונות גבעות על יושבים הטבעיים האזורים כל טופוגרפית מבחינה

 .הבקעה קרקע לגובה מעל' מ 21-51

 :ומסלע קרקע

 תל. הקנומן מתקופת אחנ דיר מתצורת קירטוני דולומיטמ בנויות נטופה בית וחורבת 131 גבעה

 הסנון תקופת מסוף וטקייה רב'ע תצורתבנויים מ אשכול למאגר שמצפון הטבעי והשטח חנתון

 . קרטון עם גיר של שילוב הםבו ,ומהפליאוקן
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לי וגבעה בשולי בקעת בית נטופה עליה גדלים עצי אלוני תבור. הגבעה נמצאת בש בתמונה:

 .אורי ערדצילום: . אתר אשכול

 :הצומח מערכת

 נטופה בית חורבתו, בבתה מכוסה 131 גבעה. בשטחים אלו יסודי צומח סקר בוצע לאעד היום 

 בבתה מכוסה חנתון תל. הגבעה של הדרומי בחלקה חורש עצי עם בבתה היא אף מכוסה

 בתות, תבור אלון ביער מאופיין אשכול למאגר מצפוןש השטחו ,בודדים עצים עם עשבונית

 .אשכול אתר של מבקרים וכמרכז כמשרדים המשמשים ומבנים

 :מפגעים

 גבעהשיפולי  על ממנה מטפס שחלק חקלאית חלקה. הגבעות בשולי חקלאית פסולת השלכת

הקמת לולים ודירים  .נוספים' מ 2 בגובה פח גדר ועליה ,מטר בגובה בטון בחומת גודרה, 131

 .131בסמוך לגבעה 

 :פאונה

בית גידול זה מורכב מ"איים" טבעיים מוקפים בשטח חקלאי לכן לא צפוי למצוא בהם מינים 

שונים מהשטחים המקיפים אותם למעט מינים קטנים של יונקים, זוחלים וחרקים שאינם זקוקים 

לשטח מחייה גדול. בנוסף, אתרים אילו עשויים להוות אתרי קינון לציפורים ואתרי מסתור 

מיני  11 -י המיידע של רט"ג מתועדים באזורים הטבעיים מין זוחל אחד )זיקית( וליונקים. במאגר

 ציפורים הכוללים תצפית אחת על גבתון שחור ראש.  

 :מיטבי לקיום נדרשים תנאים

אנושית כלשהי בכדי לאפשר  התערבות וללא , ללא הפרות, ללא גידורשהן כפי הגבעות שימור

 .אשר בבקעהקשר ישיר לשטחי החקלאות הרחבים 
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 מסקנות 3.5

 ממצאי הסקירה מעלים כי האזורים העשירים ביותר וייחודיים ביותר מבחינה אקולוגית הינם:

בית אשר יוצרים טופה חברו מספר מאפיינים בבקעת בית נ – שטחי החקלאות בחלקות קטנות

שיטת גידול מסורתיות למחצה,   רחב,גודלן המצומצם של החלקות, מגוון גידולים  נדיר: גידול

מאפשר ה וכן רצף חקלאי גדול, נטול ההפרות רבים בין החלקות, חלקות נטושותשטחי חיץ 

את המערכת האקולוגית של קרקעות עמוקות ולחות אשר נעלמו כמעט  ,באופן חלקי ,לקיים

   .הכחדהבאזור זה נמצא מגוון אדיר של מיני צומח נדירים ובסכנת  .לחלוטין מנופי הארץ

בקרקע בנוסף לאמור על שטחי החקלאות בחלקות קטנות, אזור זה מאופיין  – שטחי ההצפה

התפתחות מאות אלפי שנים לפני  במשך אשר התרחשו מהצפות נוצרה כתוצאה ייחודית אשר

של  ול של שלולית חורף הכולל מגוון רחבבית גיד . בעת הצפה נוצר באזור זההחקלאות באזור

חיים אשר בסכנת הכחדה וכן ריכוז גדול במיוחד של מיני צומח -מספר דואקווטיים, חסרי חוליות 

 .אשר חובבי קרקעות עמוקות ולחות נדירים ובסכנת הכחדה

 מהווה מסדרון אקולוגי חשוב אשר מחבר בין בקעת תורען לבין בקעת בית נטופה –נחל יפתחאל 

מקלט למיני בעלי  טבעי בלב השטחים החקלאיים המהווה וכן בהיותו רצועה צרה של צומח

 . בנוסף, באפיק הנחל מתקיים בית גידול לח עם צומח אופייני.החיים והצומח אשר בבקעה

ממשק מתקיים  בתעלות .בית גידול לח עם צומח אופייני – הארצי המוביל ההגנה של תעלות

מהווה  ובכך מרעייה וריסוס בחומרים כימיים בעקבות הגידור של כיסוח צמחייה אולם הן מוגנות

למיני צמחים רבים אשר ייחודיים לבקעה בהם אירוס הביצות אשר גדל  קלט"בנק גנים" ומ

 .בבקעה רק בתחום תעלות ההגנה ונמצא בסכנת הכחדה חמורה

ת של חשיבות גדולה במערכת האקולוגי אלו לגבעות –מובלעות הטבעיות שבשטחי הבקעה ה

ט למינים צמחים ובעלי חיים רבים אשר ומקל "בנק גנים"בית נטופה מכוון שהן מקיימות 

 מתקיימים הן בבקעה והן על גבעות אלו.

בכדי להבין באופן מלא ומעמיק את כלל בתי הגידול בבקעה ואת  ,סקירה זו הינה כללית ביותר

לב ב' של סקר סובב בקעת יותר כפי שמוצע בש ףמעמיק ומקי יש צורך בסקר ביניהןהקשר 

 במסמך זה(. 6בית נטופה )ראה פרק 

 :מקורות

 .נטופה בית של בישראל המקרה ערביים בישובים חקלאית בקרקע קיימא בר שימוש  2000 .מ.  ,אדר

 .חיפה ,הטכניון ,מוסמך עבודת

 .והגנים הטבע רשות 2004-2011- נטופה בית בבקעת נדירים צמחים מיני סקר .2112 מ. רון,  .י סיני,

 .וסביבותיה ישראל–ארץ ] של הבר–צמחי  רשימת . 1999 .א ושמידע, ד. הלר, ע. פליטמן, א. פרגמן. 

 האוניברסיטה העברית ורשות הטבע והגנים.

ארץ כנרות ובקעת בית  – IVהגליל המערבי. ספר  – III. אקופרש טבע. ספר 2116פרלברג, א. 

(. 53שאן. תכנית ממשק משולבת לשימור ועידוד ערכי טבע ונוף בשטח חקלאי ובסביבתו )נספח 

 אגרקסקו והחברה להגנת הטבע.

 /ג מספר תכנית נטופה המזרחית בית בקעת ניקוז למפעל הסביבה על השפעה . תסקיר 2003ר.  ,עינב

 .כסים ובינוילנ האגף, החקלאות למשרד מוגש  . 103550
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אקולוגית ברמת יששכר: כלי  -חיים במערכת חקלאית-. מגוון מיני הזוחלים והדו2111י.  פורת,

 להערכת ערכיות אקולוגית של שימויש קרקע חקלאיים. תיזה לתואר שני, אוניברסיטת ת"א. 

תרון. ניתוח הקונפליקט ובחינת חלופות לפ –פרויקט הניקוז בעמק בית נטופה  2118רוזנטל, מ. 

 מוגש לעמותת נקודת ח"ן. 

 הוצאת :ירושלים'. א כרך .בישראל הכחדה בסכנת צמחים ,האדום הספר  . 2007 .ג ופולק, א. שמידע,

 .הנדיב ויד להגנת הסביבה המשרד בסיוע והגנים הטבע רשות

הכחדה  בסכנת צמחים - ישראל צמחי של האדום הספר . 2011 ., א ספיר–ופרגמן ג. א. פולק, שמידע,

 .הנדיב ויד להגנת הסביבה המשרד בסיוע והגנים הטבע רשות הוצאת :ירושלים . כרך ב'. בישראל

 .נטופה בית של המקרה – מסורתית   חקלאית מגמת פיתוח ביחידת נוף לשינוי כלים 2005 .שנהר, ח.

 .סביבה ולימודי לגיאוגרפיה החוג ,חיפה אוניברסיטת ,מוסמך תואר לקבלת גמר עבודת

 

שולי הר תורען לכוון צפון . צולם מוברקע רכס יטבת בתמונה: כרם זיתים בבקעת בית נטופה

   מזרח. צילום: אורי ערד.
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 בעלי חיים בבקעת בית נטופה  . 1
עבור מינים אחרים מהווה אילו בקעת בית נטופה מהווה בית גידול קבוע עבור מינים רבים ו

מזון ומים, אתר קינון או מסדרון אקולוגי למעבר בין אזורים טבעיים. המינים  שיחורהבקעה אתר ל

עבורם מהווה הבקעה בית גידול קבוע הם בעיקר יונקים קטנים וזוחלים ומינים הזקוקים לבית 

חיים וחסרי חוליות מימיים המרוכזים במקווי המים הזמניים והקבועים בבקעה. -גידול לח כגון דו

, לדוגמא טריטון הפסים וחפרית מצויה )בעבר נקראה חפרית עין החתול(, חלק ממינים אלו

נמצאים בסכנת הכחדה ברמה הארצית. בין המינים שעבורם הבקעה היא אתר ביקור זמני או 

אזור מעבר יש מגוון יונקים בינוניים וגדולים ומגוון גדול של ציפורים יציבות, מקייצות וחורפות. 

ראש ועפרוני ענק, התמעטו או כמעט -ים בבקעה כגון, גבתון שחורחלק ממיני העופות המצוי

נעלמו מאזורים אחרים בארץ. הימצאות מגוון גדול של מינים וביניהם מינים נדירים רבים בתוך 

 שטחים חקלאיים מעובדים הוא ייחודי בקנה מידה ארצי. 

ם )מאגר תצפיות סקירה זו מבוססת על נתונים ממאגרי מידע של רשות שמורות הטבע והגני

(. נתונים אלו לא BioGISבע"ח, נתוני מחשבי כף יד ומפקד עופות מים( ונתונים מאוספי טבע )

נאספו באופן שיטתי, הם אינם מייצגים את כל עושר המינים הקיים בשטח ומושפעים מרמת 

הנגישות של השטח )מיעוט תצפיות באזורים עם נגישות נמוכה( ורמת הנצפות של הקבוצות 

רוחי,  ;2115חיים וחסרי חוליות מימיים נדגמו במסגרת סקר מקווי מים )גפני, -המינים השונים. דוו

 (. פירוט מצאי בעלי החיים מחולק על פי קבוצות )מחלקות(: 2115

  עופות 1.1

בקעת בית נטופה הינה אתר ייחודי מבחינה אזורית בשפע ומגוון הציפורים שבה. בתצפיות של 

 -(. כ1מיני עופות )ראה פירוט בנספח  128ם מתועדים בשטח הבקעה בלבד רשות הטבע והגני

מינים אחרים.  15% -דורסים וכ 15% -עופות  מים, כ 35% -ממינים אלו הם ציפורי שיר, כ 35%

ממיני העופות שנצפו בבקעה  81% -צפה בבקעה )מאיינה מצויה(. כמין אחד של ציפור פולשת נ

צים והשאר מינים חולפים )נודדים(. מגוון גדול זה נובע משילוב של הם יציבים, חורפים או מקיי

שטחי  -בתי גידול לחים קבועים כגון מאגר אשכול, המוביל הארצי, בתי גידול לחים עונתיים

ההצפה, אזורים חקלאיים מגוונים, אזורים עם צמחייה טבעית שנשארו ב'איים' המוקפים שטחים 

נית שנשארו בין החלקות המועבדות אקסטנסיבית. עושר מיני חקלאיים ואזורים עם צמחיה עשבו

העופות בבקעת בית נטופה גדול באופן משמעותי מעושר המינים הקיים בעמק יזרעאל הסמוך, 

 (. 2111שבו מתקיים עיבוד בחלקות גדולות ובשיטות של חקלאות מודרנית )אדר, 

בית נטופה, הוקמו לאורך  במסגרת מיזם לצמצום השימוש בחומרי הדברה בחקלאות בבקעת

( המשמשות כמדביר ביולוגי Tyto albaתיבות קינון לתנשמת לבנה ) 53המוביל הארצי בבקעה 

בפני מכרסמים ומזיקים אחרים לחקלאות. ההפחתה בשימוש בחומרי הדברה מסייעת, בין היתר, 

אוכלסו  וןתיבות הקינ .(www.mekorot.co.ilלשיפור איכות המים שמקורות מספקת )מקורות 

 בהצלחה בקינון תנשמות )סיני, בע"פ(.  

מבין העופות שנצפו באזורים השונים בבקעת בית נטופה, ישנם מספר מיני ציפורים אשר 

התמעטו וכמעט נעלמו מאזורים רבים בארץ וביניהם מספר מינים אדומים בסכנת הכחדה )טבלה 

הצפיפות יוצאת הדופן של המין  (. דוגמא לכך היא2בנספח  . בעלי חיים אדומים15 , מפה2

בבקעת בית נטופה, במיוחד במקומות עשירים  (Emberiza melanocephala)ראש -גבתון שחור

-בעשבי בר בחלק המזרחי של הבקעה וסמוך לתעלת המוביל. עד לשנות השישים של המאה ה

החמישים  תיכוני, אך החל מסוף שנות-היה מין זה מקנן מצוי במרבית שטחו של החבל הים 21

ועד היום ניכרת מגמת הצטמצמות בתחומי התפוצה ובגודל האוכלוסיה בארץ. מין זה נעלם כמעט 

לחלוטין משפלת יהודה, ממערב השומרון מעמק יזרעאל ומהכרמל וכן מורגשת ירידה של עשרות 

 (. 2112אחוזים במספר הפרטים הנצפים בכל אזור הצפון )מירוז ואלון, 
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 Mark S. Joblingזכר של גבתון שחור ראש. צילם:  בתמונה:

 רק דוגר למצא ( שנצפה בבקעת בית נטופה ניתןEmberiza caesiaאת המין גבתון אדום מקור )

של מין זה כיום  המוכרות האוכלוסיות רוב מאד. קטנים ובמספרים בארץ ביותר באזורים מצומצמים

 כמין דוגר שתועדה בבקעה נעלמה (Oenanthe hispanicaהירוק. סלעית קיץ ) לקו מעבר נמצאות

שיחנית  .בלבד קטנים ובמספרים ביותר בשטחים מצומצמים למצאה ניתן וכיום בארץ נרחבים משטחים

 רוןומיהודה וש גדולים בהרי במספרים שנצפתה בבקעה דגרה בעבר (Hippolais languidaגדולה )

 אתרים במספר רק ונמצאת העבר המוכרים מן האתריםמרוב  לחלוטין נעלמה כיום אך ,דן גוש ובמזרח

(. מינים נדירים נוספים המצויים ומקננים 2118קטן מאד )אלון ופרלמן,  אוכלוסייה בגודל מצומצם

ועפרוני ענק  (Calandrella brachydactyla)אצבעות -בבקעת בית נטופה הם העפרונן קצר

(Melanocorypha calandra) הבקעה ומזרחה )קורן וחכם בע"פ(. מינים  אשר נמצא בעיקר במרכז

אלו נעלמו מרוב חלקי עמק יזרעאל, רמות יששכר ועמקים נוספים, המעובדים בחלקות גדולות 

(. תיעוד מוסרט של גבתון שחור ראש ועפרוני ענק 2111; אדר, 1113בחקלאות מודרנית )אדר, 

, http://vimeo.com/11917932 -בבקעת בית נטופה ניתן למצוא בקישורים הבאים

http://vimeo.com/11892195  ,(. בנוסף למינים בסכנת הכחדה אזורית המצויים 2111)חכם

 (. 2בבקעה, נצפו בבקעה מינים נוספים שאינם מקננים ונמצאים בסכנת הכחדה עולמית )טבלה 

 

. מינים אדומים שתועדו בבקעת בית נטופה ומוגדרים בסכנת הכחדה אזורית או עולמית )לא כולל 11טבלה 

מינים  -ENמינים שעתידם בסכנה,  -VUמינים בסכנת הכחדה אזורית שאינם מקננים בבקעה או בסביבתה(. 

( ופרלמן 2112מירוז ואלון )דרגת הסיכון הארצית מתוך . מינים בסכנת הכחדה חמורה -CRבסכנת הכחדה, 

 .IUCN Red List-(. דרגת הסיכון העולמית מתוך אתר ה2118ואלון )

 

http://vimeo.com/11917932
http://vimeo.com/11892195
http://vimeo.com/11892195
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  יונקים 1.2

בשטח הבקעה נצפו על ידי רשות הטבע והגנים תשעה מיני יונקים שמתוכם שלושה מינים 

שועל  –ושישה מיני יונקים טורפים  )מין פולש לישראל( ארנבת השדה, חולד ונוטריה -צמחוניים

 . תצפיות ביונקים מוצגת16 מצוי )מפהמיה, גירית )כנראה מצויה(, סמור וקיפוד נמצוי, תן זהוב, 

 (. VU(. הסמור הוא מין אדום שעתידו בסכנה אזורית )3בנספח 

( בישראל הוא באזור הים התיכוני עם מעט Vormela peregusnaשטח התפוצה של הסמור )

המדבר. מספר התצפיות על סמור בישראל הצטמצם משמעותית מאז שנות -חדירה לאזורי ספר

(. 2112שהדבר מעיד על ירידה במספר הפרטים באוכלוסייה של מין זה )שלמון  וייתכן  11-ה

 (3בנספח  . תצפיות ביונקים נמצאת16 )מפה 2111תצפית על סמור )דרוס( בשטח הבקעה בשנת 

 יכול להעיד על נוכחות של אוכלוסייה של מין נדיר זה בשטחי הבקעה וסביבתה. 

למיני היונקים שנצפו בבקעה: בית גידול מימי  מספר גורמים עשויים להוות מקור משיכה

)נוטרייה(, זמינות מים גבוהה לאורך השנה, שטחי חקלאות מגוונים כמקור מזון, פסולת ביתית לא 

מוטמנת כמקור מזון, עושר ציפורים, דו חיים ויונקים קטנים כמקור מזון לטורפים ושטחי עשבייה 

הנמנעות מקציר מכני והשארת צמחיה מפותחת  גבוהה כמקום מסתור. שיטות העיבוד המסורתי

בין החלקות מהווה דוגמא לגורם המגן על מינים מסוימים וביניהם על ארנבות הממליטות את 

גוריהן במסתורי שיחים ושם הם שוהים בימים הראשונים לחייהם. עם זאת, מינים אחרים 

ו בה בשנים האחרונות. המצויים בשולי הבקעה, דוגמת צבי ארץ ישראלי ושפן סלע לא תועד

גורמים העשויים להרחיק מיני יונקים מסוימים משטחי הבקעה הם: קרבה לישובים, שימוש קרקע 

מיעוט של בתי גידור חוסם של חלקות חקלאיות אשר הולך ומתפשט, שולט של גידולי שדה, 

 גידול סלעיים וציד שנפוץ בשטח הבקעה. 

 מין

 מין אדום

)דרגת 

 הסיכון(

סטטוס עולמי     )דרגת 

הסיכון
1

 הערות מקור מיידע (

גבתון שחור 

   EN ראש

מאגרי מידע של 

 מקנן באזור הבקעה  רט"ג

-גבתון אדום

   EN מקור

מאגרי מידע של 

 מקנן באזור הבקעה   רט"ג

   EN סלעית קיץ

מאגרי מידע של 

 מקנן באזור הבקעה   רט"ג

שיחנית 

    EN גדולה

ככל הנראה מקנן באזור   

 הבקעה

עיט 

  RE VU צפרדעים

מאגרי מידע של 

  רט"ג

אין עדות  -נצפה בחורף 

 לקינון בבקעה

 CR NT צולל ביצות

מאגרי מידע של 

  רט"ג

אין עדות  -נצפה בחורף 

 לקינון בבקעה 

  RE EN צחראש לבן

מאגרי מידע של 

  רט"ג

אין עדות  -נצפה בחורף 

 לקינון בבקעה

 VU CR ברווז משויש

מאגרי מידע של 

  רט"ג

אין עדות  -נצפה בחורף 

 לקינון בבקעה

  VU   עיט שמש

מאגרי מידע של 

 מין חורף  רט"ג

קיווית 

  VU   להקנית

מידע של מאגרי 

 מין חורף   רט"ג
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  דו חיים וזוחלים 1.3

שראל נפגעו ונכחדו מאתרים רבים בישראל בשל ניקוז, צמצום שטחים מוצפים חיים בי-מיני הדו

חיים כמו בקעת -וזיהום מקורות מים. שימור אזור נרחב ובו אתרים רבים המאפשרים קיום של דו

בית נטופה חשוב לשמירת הטבע בישראל. קיום ההצפות העונתיות בבקעה חיוני לקיומם של 

ם המחייב בחלקו שהייה בבתי גידול לחים אך מאפשר שרידה גם חיים המקיימים גלגול חיי-הדו

בתקופות יובש. בתי גידול לחים אחרים המלאים מים בחלק או בכל ימות השנה דוגמת תעלת 

( מהווים גם הם 1בנספח . בתי גידול לחים, 13 האפס ותעלת הניקוז של המוביל הארצי )מפה

צפרדע הנחלים ובנוסף ארבעה מינים אדומים  חיים. בשטח הבקעה מצויה-בית גידול חשוב לדו

(. 2112, טריטון הפסים, אילנית מצויה וקרפדה ירוקה )סיני וחובריו, פרית מצויה של דו חיים: ח

( ששטח תפוצתה באזור הים תיכוני של CRחפרית מצויה היא מין בסכנת הכחדה אזורית חמורה )

ות פרטים בלבד. טריטון הפסים מוגדר גם ישראל ואוכלוסיית הבוגרים שלה בישראל מוערכת במא

, אך תפוצתו יותר מקוטעת והוא נמצא בעיקר באזורים (CR) הוא בסכנת הכחדה אזורית חמורה

מוגבלים בגולן, בגליל העליון, ברמות מנשה, במישור החוף ובשפלה. אוכלוסיית הבוגרים של מין 

מצויה וטריטון הפסים נמצאים רק  (. חפרית2112זה מוערכת באלפי פרטים )דולב ופרבולוצקי, 

( ולכן ישנה חשיבות גדולה לשימור 2112בעוד ארבעה אתרים בגליל התחתון )סיני וחובריו, 

 -האוכלוסייה בבקעת בית נטופה. אתרי ההטלה של המינים קרפדה ירוקה )סכנת הכחדה אזורית

EN( ואילנית מצויה )עתידו בסכנה- VUי בעשורים האחרונים ( הצטמצמו בישראל באופן משמעות

ולשימור האוכלוסיות בבקעת בית נטופה חשיבות רבה. תעלת האפס המתאפיינת באיכות מים 

חיים המתקיימים -גבוהה יחסית, היא בית גידול עשיר ונמצאים בה כל חמשת המינים של הדו

 בבקעה. 

דון מצוי )צפוני(, בבקעה מתועדים מיני זוחלים אופייניים לאזורים הים תיכוניים בישראל כגון חר

זעמן שחור, זיקית, צב יבשה מצוי, קמטן וצפע ארץ ישראלי. בנוסף נצפו בבקעה מינים 

 הקשורים לבתי גידול לחים כגון צב ביצות ונחש מים משובץ.  

 

 C. Robillerחפרית מצויה. צילם:  בתמונה:
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  ייםחסרי חוליות מימ 1.1

המכילים מים תקופות ארוכות חיוניים לקיום של קבוצה קיום ההצפות העונתיות וקיום מקווי מים 

דים מאכלסי השלולית על זו בבקעה. בתקופת היובש, באזורים בהם מתקיימת הצפה עונתית, שור

כביצי קיימא )ביצים המסוגלות לשרוד תקופות ארוכות של יובש(, התחפרות בקרקע או על ידי 

בבקעה מספר מקווי מים קבועים . פה. מעבר למקווי מים קבועים במינים בעלי כושר תעו

( המאפשרים קיום של חסרי חוליות 1בנספח  . בתי גידול  לחים מוצגת13 ועונתיים )מפה

 מימיים:

האזור המוצף בבקעה מתאפיין במספר רב של מינים של חסרי : שטחי ההצפה העונתית

ו באתרים בה הייתה הבקעה מוצפת תועד 2115(. בשנת 2112חוליות )סיני וחובריו, 

( מספר גדול 1 בנספח . בתי גידול  לחים מוצגת13 מפהמוצפים באזור תעלת האפס )

אחד  -( Lepidurus apusשל חסרי חוליות וביניהם מינים יחודיים כגון תריסן הקשקש )

מסרטני השלוליות העונתיות המרשימים ביותר בגודלם ובצורתם )נצפו אלפי פרטים 

( המאכלס את .Hemidiaptomus spע"פ((, ושטרגל גדול ))סיני ב -בשטח האזור המוצף

רגל אדמדם, -השכבה העליונה של מקווה המים. מינים אחרים שתועדו כוללים: שט

דפניה מגנה, סרטן הבוץ, חיפושית שחיינית קטנה, זימרגל ושחינית מנומרת )רוחי, ד. 

2115 .) 

ם בהם נקווים מים מדי שנה בנוסף להצפות העונתיות, לאתרים אחרי: מקווי מים קבועים

לתקופות ארוכות חשיבות מבחינת עושר המינים של פרוקי הרגלים. לדוגמא, בתעלת 

-האפס המתאפיינת באיכות מים גבוהה נמצא בית גידול עשיר ומגוון בחסרי חוליות: שט

רגל גדול, דפניה מגנה, זימרגל מצוי, תריסן הקשקש, תלומית, חותרן -רגל אדמדם, שט

(. מלבד אזור תעלת האפס ישנם בשטח הבקעה 2115חיינית מנומרת ועוד )גפני, גדול, ש

 . בתי גידול  לחים מוצגת13 מפהאתרים נוספים בהם מתקיימים בתי גידול לחים )

 (. 1 בנספח

 

  בתמונה: תריסן הקשקש. צילום: יפתח סיני.
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 מסקנות 1.5

מספר בתי גידול  עם יחדב קטנותבחלקות האופי המיוחד של הבקעה המשלב שטחי חקלאות 

בעלי חיים  מגוון קיום של . שילוב זה מאפשרמקווי מים קבועים וזמניים כולל מגוונים ושונים

 בקנה מידה אזורי וארצי.   בסכנת הכחדהכולל מינים נדירים ו גדול

קבוע ונמצאים בסכנת הכחדה בממלכת העופות נמצאו ארבעה מינים אשר מקננים בבקעה באופן 

שישה מינים אשר מצויים ברמות שונות של סכנת הכחדה  נמצאו בבקעהחורף עונת הב ישראל.ב

מיעוט השימוש במיכון חקלאי בבקעת בית נטופה הביא ליצירת אתר קינון מרכזי  עולמית. בנוסף,

אשר בונים את קינם  אצבעות(-של עפרונים )עפרוני ענק ועפרונן קצרשני מינים נדירים  עבור

 שולי השדות החקלאיים.בתוך או ב

חיים נמצאו ארבעה מינים אשר מצויים בסכנת הכחדה בישראל מהם שני מינים -בממלכת הדו

מתמעטות בארץ באופן מדאיג: טריטון  אוכלוסיותיהםאשר מצויים בסכנת הכחדה חמורה אשר 

 הפסים וחפרית מצויה.

בתי גידול ל האופיינייםים מגוון מרשים ביותר של יצורבממלכת חסרי החוליות האקווטי נמצא 

 בקיץ )שלוליות חורף(. מין מיוחד הינו תריסן הקשקשאשר מוצפים באופן תכוף ומתייבשים 

ונמצא  באלפי פרטים, זהו אחד מסרטני השלוליות העונתיות המרשימים ביותר בגודלם ובצורתם

 .בריכוז מרשים ביותר בתחום הבקעה המוצף

ם צמחוניים ועוד שישה מיני טורפים בהם הסמור המצוי שלושה מיני נמצאו היונקיםבממלכת 

ניכר כי לחץ הציד הכבד אשר מופעל במשך שנים רבות  אשר נמצא בסכנת הכחדה בישראל.

 . מצום משמעותי באוכלוסיית היונקיםעל האזור על ידי תושבי הכפרים הסמוכים גרם לצ

 BioGisוהגנים וממערכת  הסקירה בוצעה על סמך ניתוח נתונים אשר התקבלו מרשות הטבע

ינו שיטתי ואין ספק כי סקר ייעוד ומסודר, כמו חשוב לציין כי מרבית הנתונים נאספו באופן שא

יעלה ממצאים  במסמך זה(, 6זה המוצע בשלב ב' של סקר סובב בקעת בית נטופה )ראה פרק 

 רבים נוספים.

 

והמורדות המזרחיים של רכס יטבת.  131גבעה  בתמונה: שדה זרוע בבקעת בית נטופה וברקע

  צילום: אורי ערד.
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 מקורות

(  אטלס הציפורים המקננות בישראל.  סקר קינון.  מרכז הצפרות, החברה להגנת 1113אדר מ. )

 הטבע.  

( שימוש בר קיימא בקרקע חקלאית בישובים ערביים בישרא המקרה של בית 2111אדר מ. )

 ניון חיפה. נטופה. עבודת מוסמך, הטכ

 (.16-21) 313( הסכנה שבנאמנות לשלולית יבשה. טבע וארץ 1188גפני ש. וגזית א. )

(, הספר האדום של החולייתנים בישראל, פרק עופות. הוצאת רשות 2112מירוז א. ואלון ד. )

 הטבע והגנים.

 .2118( ציפורים בישראל בסכנת הכחדה. תמונת מצב. מאי 2118אלון ד, ופרלמן י. )

( סרטון המתעד זכרים של גבתון שחור ראש בבקעת בית נטופה 2111כם ש. )ח

http://vimeo.com/11917932  

  http://vimeo.com/11892195 -( סרטון המתעד עפרוני ענק בבקעת בית נטופה2111חכם ש. )

"תנשמות לאורך תוואי המוביל הארצי"  -אתר האינטרנט -מקורות

http://www.mekorot.co.il/Heb/InfoCenter/Press/MekorotNews/Pages/WaterCarrier.aspx 

. רשות 2111-2111( סקר מיני צמחים נדירים בבקעת בית נטופה 2112רן ש. )סיני י., רון מ., קו

 הטבע והגנים.

( סקר חסרי חוליות בבתי גידול לחים עונתיים בבקעת בית נטופה. פרויקט במסגרת 2115רוחי ד. )

 קורס באוניברסיטת חיפה. 

הוצאת רשות הטבע (, הספר האדום של החולייתנים בישראל, פרק יונקים. 2112שלמון ב. )

 והגנים.

 

 מאגרי מיידע:

 מאגר תצפיות בעלי חיים של רשות הטבע והגנים

 מאגר תצפיות ממחשבי כף יד של רשות הטבע והגנים

 נתוני מפקד עופות מים, רשות הטבע והגנים

BioGis 

  

http://vimeo.com/11917932
http://vimeo.com/11917932
http://vimeo.com/11892195
http://www.mekorot.co.il/Heb/InfoCenter/Press/MekorotNews/Pages/WaterCarrier.aspx
http://www.mekorot.co.il/Heb/InfoCenter/Press/MekorotNews/Pages/WaterCarrier.aspx
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  נספחים 1.6

 

מספר התצפיות במיני העופות המתועדים בבקעה - 12טבלה : 1נספח  1.6.1
3

 

מספר תצפיות מין
מספר תצפיות מין 1

1 
מספר תצפיות מין

1 

5 מידע בע"פ )א( זנב-חמריה חלודת 58 אגמית מצויה
  

 13 עורב אפור

 19 כיפה-עורבני שחור 2 גב-חנקן אדום 1 החזה-אדום

 1 עיט גמדי 13 ראש-חנקן אדום 1 אית צרעים

 1 עיט חורש 19 חנקן גדול 81 אנפה אפורה

 1 עיט צפרדעים 2 נוביחנקן  18 אנפית בקר

 1 עיט שמש 2 מצח-חנקן שחור 3 אנפת לילה

מידע בע"פ )א(  בארית הרים
5 

 16 עפרוני מצויץ 9 חסידה לבנה

חרטומית ביצות 7 שת-בולבול צהוב
מידע בע"פ )ב(  עפרוני ענק 4 1

5 

לחיים-טבלן אפור 40 בז מצוי
מידע בע"פ )ב(  אצבעות -עפרונן קצר 4 1

5 

בז נודד
 9 עקב חורף 31 טבלן בינוני 2 1

 15 עקב עיטי 48 טבלן גמדי 1 בז עצים

רגל-ביצנית אדומת
טבלן מצויץ 2 2

 1 פיפיון שדות 54 1

ביצנית אפורה
2

 3 פרוש מצוי 2 ראש-טדורנה ירוקת 2   

רגל-ביצנית ירוקת
 2 פרפור עקוד 2 יונת בית 30 2

בטן-ביצנית לבנת
 16 פשוש 5 ירגזי מצוי 18 2

כנף-ביצנית לבנת
צולל ביצות 3 ירקון  26 2

1 8 

ביצנית עדינה
צולל חלודי 36 כוס החרבות 6 2

1 26 

כנף-ביצנית שחורת
צולל מצויץ 4 כחל מצוי 13 2

1 50 

ברווז אפור
 2 צופית בוהקת 22 כרוון מצוי 9 2

זנב-ברווז חד
 4 צוצלת 61 לבנית גדולה 10 2

ברווז משויש
לבן צחראש 40 לבנית קטנה 2 2

1 10 

מצח-ברווז צהוב
לימוזה מצויה 14 2

 1 קוקיה מצויצת 2 2

 61 קורמרן גדול 1 מאיינה הודית 111 ברכיה

 1 קיווית להקנית 4 מגלן חום 2 מקור-גבתון אדום

 15 קיווית מצויצת 1 מלכישלו חלודי 3 גבתון עפרוני

 1 רחם מדברי 1 לחי-מרומית לבנת 15 גבתון שחור ראש

שחף אגמים 34 מרית צפונית 1 גרוןדוחל חום 
1 40 

נחליאלי זנבתן 12 דוחל שחור גרון
 55 שחף ארמני 2 2

שחף עיטי 15 נחליאלי לב 11 דוכיפת
1 2 

 1 שחרור 3 נחליאלי צהוב 18 דיה שחורה

מידע בע"פ )ג(  שיחנית גדולה 2 נץ מצוי 9 דרור הבית
5 

מידע בע"פ )א(  אצבעות-דרורית קצרת
5 

 17 שלדג לבן חזה 2 אצבעות-קצרנץ 

 3 שליו נודד 1 נקר סורי 21 זרון סוף

סופית 2 זרון פס
 3 שלך 2 2

 2 שקנאי מצוי 1 סיבכי קוצים 4 זרון שדות

 1 שרקרק מצוי 4 ראש-שחורסיבכי  3 זרזיר מצוי

סייפן עקוד 136 חוגלת סלעים
 62 שרשיר מצוי 2 1

 12 הצווארוןתור  61 סיקסק 48 חוויאי הנחשים

 2 תור מצוי 2 סלעית חורף 47 חוחית

 4 תמירון 2 סלעית ערבות 2 חופית אלפינית

חופית קטנה
 12 תנשמת לבנה 1 סלעית קיץ 2 2

חופמי אלכסנדרי
 2 תפוחית מצויה 4 סנונית הרפתות 4 2

   2 סנונית מערות 5 חופמי צווארון

תצפיות של מינים אדומים אשר תועדו . מיקומי 15: מפה 2נספח  1.6.2 בעמודים הבאים:

 במאגרי המידע של רט"ג

 יונקים -. מיקומי תצפיות16: מפה 3נספח  1.6.3

 (2115. בתי גידול לחים ונקודות דיגום בסקר חסרי חוליות מימיים )13: מפה 1נספח  1.6.1

__________________________ 

3

תצפית כוללת כל דיווח שהוכנס למאגר המיידע של רט"ג ויכולה לכלול מספר רב של פרטים שנצפו בזמן ובמיקום  

 מוגדרים
1 

 מינים שנצפו רק במפקד עופות המים של רט"ג 

5 

 מיידע בע"פ מהצפרים: א. ססי חכם, ב. יוחאי קורן 
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 ובסכנת הכחדהצמחים נדירים . 5

במהלך מאה השנים האחרונות, בית הגידול של קרקעות עמוקות וכבדות סבל קשות מהפרות 

שונות כתוצאה מטיפול אינטנסיבי בקרקע לצורכי חקלאות. הפרות אלו כללו גידול אינטנסיבי של 

, שימוש ת בצפיפות גבוהה ובמהלך מרבית חודשי השנה, שימוש בקוטלי חרקיםצמחי תרבו

וחריש עמוק של הקרקע. מידת האינטנסיביות הגבוהה של השימוש בקרקע גרם  בקוטלי עשבים

להכחדתם של מרבית מיני הצמחים אשר מותאמים לבית גידול זה. בקעת בית נטופה היא האזור 

קרקע המסורתי של גידולי שדה אשר מאפשר את קיומם של האחרון בישראל בו נשמר עיבוד ה

תופעת ההצפה אחת למספר שנים של אותן בצמחים אלו. בנוסף, מיוחדת בקעת בית נטופה גם 

, לעומת חלקה המערבי של הבקעה מזרחינדירים בחלקה ההצמחים ה ריבויקרקעות כבדות. 

חודה של החקלאות המסורתית מעובד באופן אינטנסיבי מבליט עוד יותר את חשיבותה וייה

 בבקעת בית נטופה לשימור מיני הצמחים הנדירים והאדומים של קרקעות עמוקות בישראל.

בקעת בית נטופה עשירה ביותר במיני צמחים נדירים. אופייה הייחודי של הבקעה הופך אותה 

בקעת בית לאחד האזורים העשירים ביותר בישראל במיני צמחים נדירים ואדומים. סה"כ נצפו ב

מיקומים שונים. מיקום  )!(316מינים אדומים. המינים נצפו ב 21מהם נדירים מינים  61נטופה 

משמעו מין אחד במקום אחד, במצב בו כמה מינים נמצאים באותו המיקום ירשמו מספר 

המיקומים כמספר המינים. המינים הנדירים אשר נמצאו משתייכים למספר בתי גידול: צמחי 

י קרקעות כבדות ולחות ולעיתים מוצפות בחורף, צמחי שדות בקרקע כבדה ולעיתים ביצות, צמח

 מוצפות בחורף, בתות ומדרונות אבניים.

 

הייחודית  צמחיית ברהמאפשר התפתחות של גבול בין שתי חלקות ובו גלי אבנים  בתמונה:

 צילום: אורי ערד. .של בקעת בית נטופה לבית הגידול

 

בוצעו מספר סקרי מינים נדירים ובנוסף, בוצעו תצפיות אקראיות ע"י בוטנאים בבקעת בית נטופה 

שונים. המידע המובא להלן הינו ממספר מקורות מידע: סקר מינים נדירים שביצעה רשות הטבע 

(, סקר מינים נדירים שהתבצע על ידי מרכז ר"תם 2112)סיני ורון  2111-2111והגנים בין השנים 
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(, ילקוט הצמחים הנדירים של הגליל התחתון ועמק 1116)פרגמן ושמידע ורשות שמורות הטבע 

 (.2112(, אטלס המינים הנדירים )שמידע 1113יזרעאל )פרגמן וחובריו 

כל הסקרים אשר נערכו בבקעה לא בוצעו באופן סיסטמתי ואחיד על כלל שטחי הבקעה. אין 

ניב מינים לה עשוי יסטמתי ורחב יותרספק כי מצאי המינים הנדירים בבקעה גדול יותר וכי סקר ס

 נוספים ואתרים חדשים.

בסכנת )לצורך ההתייחסות למיני הצמחים הנדירים בבקעה בוצעה הבחנה בין מינים אדומים 

 לציין כי במקרים רבים ישנה חפיפה בין שני הקריטריונים הללו. ( לבין מינים נדירים. ישהכחדה

מין נדיר משמעה תצפית בעשרות עד אלפי פרטים חשוב לציין כי במרבית המקרים תצפית ב

 מאותו המין, כמו כן מרבית המינים נצפו ביותר מאתר אחד בתחום הבקעה.

 

 מינים אדומים 5.1

ביותר עבור תא שטח מצומצם שכזה.  מינים אדומים, זהו מספר גבוה 21 סה"כ נמצאו בבקעה

ינים אדומים נמצאו בבקעה מופיע פירוט המינים והמספר האדום שלהם.  שני מ 1בטבלה 

 אתרים. 51אתרים ושלמון סורי עם  35בכמויות גדולות: לוענית יריחו עם 

 הכחדה בסכנת צמחים האדום הספר פי עלהתבצע  האדום םמספרו האדומים המינים קביעת

מציגה את משמעותם של המספרים האדומים  3(. טבלה 2113,2111, ספיר-ופרגמן פולק, שמידע)

 המינים אשר נצפו בבקעת בית נטופה מכל קבוצה.וכן מספר 

 . קטגוריות המספרים האדומים ומספר המינים בבקעת בית נטופה.13טבלה 

 

 

 

 

 ומספרם האדום.  אשר תועדו בבקעת בית נטופה . פירוט המינים האדומים11טבלה 

 שם המין

מספר 

 אדום

 6.3 אירוס הביצות

 4.2 אמניה מצרית

 4.2 בוציץ סוככני

 3.7 בר דרבן מזרחי

 5.8 ברגיה אמנית

 3.4 געדה קוצנית

 4.7 דבקה זנובה

 3.2 דוגון ירושלמי

 4.7 זמזומית ורבורג

 שם המין

מספר 

 אדום

 4.7 טופח דביק

 4.7 טופח קסיוס

 4.2 לוענית יריחו

 3.2 לשון פר מזרחית

 3.7 שית מקומטתילש

 3.2 מיאגרון אזון

-מסרק ארץ

 3.7 ישראלי

 4.7 סחלב הביצות

 שם המין

מספר 

 אדום

 4.2 עטיינית ארוכה

צורית 

 3.7 ארצישראלית

 3.2 שום הגלגל

 3.2 סחלב מצויר

 4.2 עלקת אזוביונית

 4.2 פרע אזובי

 3.2 שלמון סורי

 

 

תחום המספר 

 האדום

כינוי 

 הקטגוריה

קיצור 

כינוי 

 הקטגוריה

מספר המינים 

בבקעת בית 

 נטופה

 CR 2 בסכנה חמורה 11-5.3

 EN 11 בסכנה 5.2-1.2

 VU 11 באיום 1.1-3.2
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 מינים נדירים 5.2

 2111-2111במהלך סקר המינים הנדירים שנים  51מינים נדירים. מהם נמצאו  61בבקעה נמצאו 

(. ארבעה מינים נדירים נמצאו בבקעה בכמויות גדולות: ארכובית חד שנתית עם 2112)סיני ורון 

 51אתרים ושלמון סורי עם  58אתרים, ורבנה שרועה עם  35עם אתרים, לוענית יריחו  111

 אתרים.

 ברשימת ופורסמו( ישראל לצמחי המידע מרכז) ם"רת י"ע נקבעו נדירות אשר . דרגות15טבלה 

( ומספר המינים שנצפו בבקעת  (.1111 וחובריו פרגמן) וסביבותיה ישראל-ארץ של הבר צמחי

 בית נטופה.

האתרים  מספר קוד דרגת הנדירות

 בישראל

מספר המינים בבקעת 

 בית נטופה

 O 1-3 2 צמח על סף הכחדה

 RR 1-31 21 צמח נדיר מאוד

 RP 31-111 12 צמח נדיר

 35 ומעלה R 111 צמח נדיר למדי

 

. רשימת המינים הנדירים אשר נצפו בבקעת בית נטופה ורמת נדירותם16טבלה 

 שם המין

דרגת 

 נדירות

 R בלאנשאספסת 

 R אספקלריה נאה

ארכובית חד 

 R שנתית

 R בקיה דקיקה

 R בקיית הגליל

ברומית קצרת 

 R שיבולית

 R גד השדה 

 R גודניה שבירה

 R דבקה משולשת

 R דמומית השדה

 R דמסון כוכבני

 R וינקה עשבונית

 R ורבנה שרועה

 R זמזומית ורבורג

 R חומעה מגובבת

 R חומעה מסולסלת

 R חלבלוב מרושת

 R חספסנית השדה

 R כוסנית משוננת

 R לחך גדול

 R מרווה מנוצה

 R נורית הלב

 R ניסנית סורית

 R סחלב קדוש

 שם המין

דרגת 

 נדירות

 R עטיינית דקה

 R ערבז דק פרחים

 R ציפורנית דביקה

ציפורנית 

 R מחורטת

 R קיצנית צמרנית

 R קיקסיה שרועה

קיקסית 

 R הקנוקנות

 R קרנונית לקויה

 R רכפה גדולה

 R שום הגלגל

 R תלתן רפה

 RP אירוס הביצות

 RP אספסת הגליל

ארבע כנפות 

 RP צהובות

 RP בוציץ סוככני

זמזומית 

 RP מפושקת

חוטמית 

 RP מאוצבעת

 RP לוענית יריחו

 RP מרווה סורית

 RP סחלב הביצות

 RP שום הגלגל

 RP שוש קרח

 שם המין

דרגת 

 נדירות

 RP שלמון סורי

 RR אלת הכלאיים

 RR אמניה מצרית

 RR אשמר קוצני

 RR בן חיטה קטוע

 RR געדה קוצנית

 RR דבקה זנובה

 RR דוגון ירושלמי

 RR זמזומית ארוכה

 RR טופח דביק

 RR טופח קסיוס

 RR לשון פר מזרחית

 RR לששית מקומטת

 RR מיאגרון אזון

-מסרק ארץ

 RR ישראלי

 RR סולנום המקור

 RR עטיינית ארוכה

 RR אזוביונית עלקת

 RR פרע אזובי

-צורית ארץ

 RR ישראלית

 RR שנית הקורנית

 O בר דרבן מזרחי

 O ברגיה אמנית
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 להלן פירוט קצר על מספר מינים:

המין היחידי בבקעה אשר אנדמי לישראל בלבד. המין נמצא בסכנת הכחדה  – זמזומית ורבורג

(VUבישראל, נמצא ב )-בבקעת בית נטופה.אתרים  1 

מין של ביצות או בריכות חורף אשר נמצא בסכנת הכחדה עקב מידת הזיהום  – אירוס הביצות

אתרים לאורך תעלת  1-שהולכת וגדלה במקווי המים בישראל. נמצא בבקעת בית נטופה ב

אתרים של מין זה אשר מרביתם מצויים בסכנה עקב  31-המוביל ושוליה. בארץ ידועים עוד כ

 פיתוח שונים ובעיקר ייבוש או זיהום של בתי גידול לחים אשר מתייבשים בקיץ לחצי

 

 .צילום: מימי רון אירוס הביצות בשולי תעלת ההגנה של המוביל הארצי. בתמונה:

 131מין של ביצות או בריכות חורף, נמצא בארבעה אתרים בבקעה באזור גבעה  – בוציץ סוככני

 הינה אך ורק כתוצאה ממשטר ההצפות בבקעה.ובתעלת האפס. הימצאותו בבקעה 

 

 מרבית חודשי מים לאורך נשמרים בובתוך תעלת האפס באזור  י גדלבוציץ סוככנ בתמונה:

 . צילום: אורי ערד.השנה
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מתוך  21אך ורק בגליל התחתון, ובקעת בית נטופה נמצאו  בישראל מין זה גדל – מיאגרון אזון

האתרים המוכרים של מין זה. ביחד עם לוענית יריחוו ורבנה שרועה, אוכלוסיותיו של מין זה  21

נמצאות בעיקר סביב האזור המוצף. המין מאופיין בבית גידול של קרקעות כבדות אשר מוצפות 

 מין זה פוחתות ככל שמתרחקים מהשטח המוצף.  בחורף אחת למספר שנים. אוכלוסיותיו של

 

 יפתח סיני. :בתמונה: מיאגרון אזון. צילום

הנדירים מינים המציגה את תפרוסתם של  ,בעמוד הבא אשר . צמחים נדירים ואדומים,18מפה 

 בתי הגידול השונים בבקעה. והאדומים ב

 

 גידולים חקלאיים ייחודיים 5.3

מסורתיים בהם זנים בשל אופייה הייחודי של הבקעה השתמרו בה מספר גידולים חקלאיים 

 "בלאדי". ייתכן ולזנים אלו קיימת חשיבות גדולה בהקשר של פיתוח חקלאות ופיתוח זנים. 

 :אשר מגודלים בבקעת בית נטופה להלן רשימת הצמחים המסורתיים וה"בלאדי" הייחודיים

ה, חציל בלאדי, מלוכיה נאכלת, מלון בעג'יר, מספר זנים של עגבניה במיה ירוקה, במיה אדומ

 פקוס )מין של מלפפון(, קרא )מין של דלעת(.בלאדי, 
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 מסקנות 5.1

בבקעת בית נטופה הינם גולת הכותרת של בקעת בית נטופה  הצמחים הנדירים ובסכנת הכחדה

הן של מספר המינים הנדירים  ,ויוצאת דופן ה כמות מדהימהמעל מבחינה אקולוגית. הסקירה

אשר ובסכנת הכחדה, הן של מספר האתרים בהם נמצא כל מין והן של מספר הפרטים מכל מין 

 בכל אתר. נמצאו 

אתרים כאשר בכל  316מינים בסכנת הכחדה ב 21מינים נדירים מהם  61 בבקעה סה"כ נמצאו

 בעיקר האתרים פרוסיםם. אתר נצפו בין מספר פרטים בודדים לבין מספר עשרות אלפי פרטי

באזורים בהם  מינים נדירים כמעט ולא נמצאוהם החקלאות הינה בחלקות קטנות, אזורים בב

החקלאות הינה בחלקות גדולות. ממצא זה מדגיש את החשיבות האקולוגית הרבה של שימור 

 בקעה.אופי החקלאות וההצפות הייחודיים ל

איתור המינים הנדירים והאדומים  ה לצורךבסקרי שד רשות הטבע והגנים השקיעה מאמצים

בוצעו באופן שאינו שיטתי לכן יש לראות במידע אשר מובא להלן  אלו סקריםאולם   ,בבקעה

כמידע חלקי בלבד וכי יש צורך בסקר מעמיק ויסודי בכדי לאמוד את כלל אוכלוסיית המינים 

 הנדירים בבקעה.

אשר יש חשיבות חקלאית  מסורתיים ו"בלאדיים"גידול זנים חקלאיים בבבקעה השתמרו מספר 

 ולאומית לשימורם.

 

 

בתמונה: געדה קוצנית. צילום: מימי רון.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

136 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 מקורות

 .והגנים הטבע רשות .2004-2011 נטופה בית בבקעת נדירים צמחים סקר . 2012 ,ש ,וקורן ,מ ,רון , י ,סיני

 .יזרעאל ועמק התחתון הגליל של הנדירים הצמחים ילקוט . 1993 .א ,'רבינוביץ ,.ע ,כהן ,.א ,שמידע ,.א ,פרגמן

 .הטבע שמורות רשות

 לרשות הוגש .מסכם ח"דו – יזרעאל ועמק התחתון הגליל של הנדירים הצמחים . 1996 .א ,שמידע ,.א ,פרגמן

 .ישראל לצמחי המידע מרכז – ם"רת ידי על הטבע שמורות

 המחלקה .וסביבותיה ישראל ארץ של הבר צמחי רשימת . 1999 .א ,שמידע ,.ד ,הלר ,.ע ,פליטמן ,.א ,פרגמן

 .ירושלים העברית האוניברסיטה ,א.ס.לא

 נקודת לעמותת הוגש לפתרון חלופות ובחינת הקונפליקט ניתוח -נטופה בית בעמק הניקוז פרויקט . 2008 .ג ,רוזנטל

 .לנדיב יד קרן -ן"ח

 .והגנים הטבע רשות ,'א כרך .הכחדה בסכנת צמחים ,האדום הספר. 2113. ג ,פולק ,.א ,שמידע

 .והגנים הטבע רשות ,'ב כרך .הכחדה בסכנת צמחים ,האדום הספר . 2011 .א ,ספיר-פרגמן ,.ג ,פולק ,.א ,מידעש

 

  

 בתמונה: ציפורנית דביקה. צילום: מימי רון.

  



 
 

 

 

138 

 נטופה בית סובב סקר של' ב לשלב הצעה. 6

 :הבאים הפרקים את להשלים מוצע הסקר של' ב בשלב

 מבואות. 1

וסקר  האזור על היסטורית סקירה הכולל האדם מורשתארכיאולוגיה, היסטוריה ו פרק השלמת

 .אתרים מפורט

 סקר צומח מפורט. 2

 רקע

 :האקולוגית במערכת שינוי למגמות פוטנציאליים גורמיםסקירת 

 '(וכו דרכים סלילת, קרקע הגבהת, ניקוז מערך חפירת) הניקוז במערך שינויים .א

 מספר של מרוכז קבלני עיבוד, חלקות פיצול) חקלאי וממשק העיבוד בדפוסי שינויים .ב

 לשלחיןמפלחה  מעבר, מטעיםמגד"ש ל מעבר, לאינטנסיבימעיבוד מסורתי  מעבר, חלקות

 '(וכו

 כמות, עוצמה ופיזור בזמן ובמרחב. –שינויי אקלים: שינוי במשטר הגשמים לאורך השנים  .ג

 העבודה שיטת

 נוף חטיבות לשתי בחלוקה ,הבקעה של החזותי האגן בכל כולל אקולוגי סקר לערוך מוצע

מחורש  –מגוון  תיכוני-ים בצומח שמאופיינים הבקעה את הסובבים ההרים מורדות( 1: )עיקריות

 בית בקעת( 2)שנתיים, על מספר טיפוסי מסלע וקרקע. -צפוף ועד שטחי בתה ועשבוניים חד

 .ובתנאי משטר ייבוש והצפה משתנים עמוקות בקרקעות ,חקלאיים בשטחים שמאופיינת נטופה

' א שלבהחלוקה לבתי גידול שהוגדרו ב בסיס על הגידול בתי של מפורט אפיוןיבוצע  .א

צומח  חיגורהבאים המתייחסים בעיקר לבקעה עצמה:  מאפייניםה שילובב ,הסקר של

, ותלוי ברום פני מורכב הוא בבקעה החיגור) ההצפות משטר/קרקעה לחותהתלוי ב

 קונצנטרי בדגם מתמצה ולאובמרכיבים נוספים,  הקרקע, בסוג הקרקע, באופי הניקוז

 (. פשוט

 הצומח יטיפוס על הקרקע סוג השפעות .ב

 מרעה )צאן/בקר(ו חקלאי ממשק סוגי של השפעות .ג

 אחרות פיזיות והפרות עפר עבודות .ד

 .ראשוני צומח מיפוי יבוצע גידול בית כל בתוך

 צומח טיפוס כל עבור מייצגים במקומות מפורט צומח מיפוי יבוצע הראשוני המיפוי סמך על

 (.ג"רט של הנדירים המינים בסקר כוסו שלא שטחים בדגש על)

בכלים הסטנדרטיים שפותחו במכון דש"א ובמאר"ג )רשימת מינים מלאה המיפוי המפורט יבוצע 

 מ"ר, והשלמת רשימת המינים בשטח של דונם אחד(. 111לכל טיפוס צומח בשטח של 

 צפויים תוצרים

  אינדיקטיביים/שליטים ומינים צומח תצורות י"עפ הצומח טיפוסי של ומיפוי אפיון .א

מאפיינים שהוגדרו לעיל )חיגור תלוי לחות, סוג ל צומחה טיפוסי תפרוסת בין הקשרים בדיקת .ב

 הקרקע, ממשק חקלאי והפרות(

 ובדיקת נדירים מינים מספר של תפוצה מפות הכנת – Hot spots לאיתור נדירים מינים מיפוי .ג

 .ביניהם ההחפיפ

 מפת ערכיות בוטאנית של בתי הגידול. .ד
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 הידרולוגי מודל. 3

 רקע

 וגורמים תשתיות פיתוח, בזמן ותפרוסתם המשקעים כמות בין הקשר אתויבחן  ימפה פרקה

 . ההצפה ומשך המוצף השטח גודל – ההצפה מאפייני לביןהמשפיעים על מערך הניקוז,  נוספים

 ייקבעו בהמשך. - צפויים העבודה ותוצרים שיטת

 מפורט זואולוגי סקר. 1

 רקע

קשורים באופן ישיר או עקיף בבקעת בית נטופה מתקיימים מספר מיני בע"ח נדירים אשר 

למשטר ההצפות הייחודי בבקעה. הפרק יכלול סקר בשדה של שתי קבוצות טקסונומיות להם 

 נציגים מיוחדים בשטח הבקעה, על בסיס הנתונים אשר נאספו בשלב א'.

 אקווטיים חוליות וחסרי חיים דו

 יפתחאל נחל, להמובי תעלת, האפס תעלת: בבקעה הלחים הגידול בבתייתמקד  שדהה סקר

 .ההצפה יבשטחמקומיות  חורף ובריכות

 עופות

 בתי של מינים, קרקע מקנניבדגש על  ובמורדות ההרים, בבקעה מיניםיתמקד ב שדהה סקר

 יתמקד הסקר. תיכוני-ים חורש של זרעים אוכלי של ומינים(, ההצפה שטחי כולל) לחים גידול

 .וחורפות מקייצות: עונות בשתי

 צפויים תוצרים

 מפת ערכיות זואולוגית של בתי הגידול.

 פתוחים שטחים רצף. 5

 רקע

 כמסדרונות ותפקודם ,הפתוחים השטחים במערך ומורדותיה הבקעה של תפקידםאת  יתאר פרקה

 .ארצית/האזורית ברמה התחתון הגליל של הפתוחים השטחים ברצף אקולוגיים

 העבודה שיטת

 דש"א.בהתאם למודל השטחים הפתוחים של מכון 

 צפויים תוצרים

 מפת רצף שטחים פתוחים.

 סינתזה, דיון, מסקנות והמלצות. 6

 צפויים תוצרים

 אקולוגית-מפת ערכיות משולבת נופית

 רצף שטחים פתוחים.-אקולוגית-מפת ערכיות משולבת נופית

 מסקנות והמלצות

 .  יינתנו על בסיס המידע שיאסף




