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תקציר
מסמך זה מציג סקר מקיף של ערכי טבע, נוף ומורשת באזור הדרומי של עמק זבולון. השטח כולל את מורד אגן הקישון, . 1

בין ‘מפער הקישון‘ ומורדות גבעות אלונים-שפרעם במזרח, לים התיכון במערב. הגבול הדרומי של הסקר הוא המפגש בין 
מורדות הכרמל לעמק זבולון, והגבול הצפוני מוגדר באזור כביש 79 וקו פרשת המים בין אגן נחל הקישון לאגן נחל הנעמן. 

של . 2 מישורי  בשטח  מאופיינת  הסקר,  משטח  כ-60%  המהווה  זבולון‘  ‘עמק  עיקריות.  נוף  יחידות  שלוש  הסקר  בשטח 
קרקעות כבדות, שרובה בעיבוד חקלאי אינטנסיבי. השטחים הטבעיים שבה הם בעיקר לאורך תעלות וערוצים, המהווים 
תילי  ככולם  רובם  הם  זו,  ביחידה  המרכזיים  הטבעיים  המשארים  האינטנסיבי,  החקלאי  העיבוד  בשל  לחים.  גידול  בתי 
עתיקות או אתרים לאורך ערוצי הנחלים, כגון: תל פר, תל רגב, תל מעמר ועין אלרואי. יחידת הנוף השנייה – ‘הקריות‘ 
מהווה כ-27% משטח הסקר, כוללת את אזור מפרץ חיפה והקריות, וברובה מכוסה בבינוי צפוף. הרוב המוחלט של שטח 
היחידה מאופיין בקרקע חולית, אך מועטים בה שטחי המשאר שבהם קרקע חשופה וצומח טבעי. יחידת הנוף השלישית 
– ‘גבעות אתא‘ מהווה כ-13% משטח הסקר, ומאופיינת בגבעות קירטוניות שמכוסות ברובן בצומח טבעי או ביער נטוע. 
בין יחידות הנוף בשטח הסקר, היא הכי פחות מופרת. ביחידה זו שטחים מיוערים, וכן אזורי בתה עשבונית, בתה של בני-

שיח וכרמי זיתים ותיקים. 

מפורט . 3 בוטני  וסקר  מיפוי  ועל  האדם,  ומורשת  הזואולוגיה  הבוטניקה,  בתחומי  קיים  מידע  איסוף  על  התבסס  הסקר 
בשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים. על בסיס הנתונים שנאספו הוערך מצב יחידות הצומח ויחידות הנוף, ודורגה 
כדי להעריך את המימדים המרחביים של ערכיות השטח.  בוצע שימוש במודל רצף שטחים פתוחים,  בנוסף,  ערכיותן. 
הנתונים וההערכות בתחומים השונים מוצגים במפות, ושולבו למפות מסכמות של ערכיות משולבת – ערכיות אקולוגית 

משולבת עם ערכיות נופית, וערכיות אקולוגית-נופית משולבת עם רצף השטחים הפתוחים.

הערכיות הנופית-תרבותית שהוגדרה אינה אחידה במרחב. השטחים הערכיים ביותר שזוהו נמצאים בשיפולי הגבעות . 4
ובמפער הקישון, ובאופן כללי ניתן להצביע על עלייה בערכיות הנופית ככל שמתקדמים מזרחה ודרומה. 

השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים מהווים כ-10% בלבד משטח הסקר. קרוב למחצית משטחים אלו הוגדרו כיער . 5
)15% יער וכ-30% יער גבוה(, כ-30% הוגדרו כשטח עשבוני, ושאר השטח )כ-25% מהשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים 
פעילים( מחולק באופן כמעט שווה בין תצורות צומח של בתת בני-שיח, שיחייה וחורש. השטחים בעלי הערכיות הבוטנית 
לראס-עלי(,  )מערבית  ציפורי  נחל  מורד  של  העליון  בקטע  הקישון,  נחל  ממקטעי  בחלק  נמצאו   )5 של  )ערך  המירבית 
ובגבעות הקירטוניות במזרח שטח הסקר. שטחים בעלי ערכיות גבוהה מאוד )ערך של 4( אותרו גם הם בבתי גידול לחים 
)לאורך הנחלים קישון, גדורה וסעדיה( ובגבעות הקירטוניות. אזורים שבהם נמצאה ערכיות בוטנית גבוהה )3(, כוללים בתי 
גידול לחים נוספים, חלק משטח הגבעות הקירטוניות, ושטח מלחת הקישון. ישנם שטחים נוספים, בעיקר בתווך החקלאי, 
שלא בוצע בהם סקר בוטני במסגרת סקר זה, אבל יש בהם פוטנציאל לקיום ערכים אקולוגיים משמעותיים כגון קרקעות 

כבדות – בעיקר בשולי שדות, ושטחי משאר טבעיים של קרקע חולית בתוך השטח הבנוי של הקריות ומפרץ חיפה.  

בתחום הסקר ישנם שני גושים עיקריים של שטחים פתוחים רצופים יחסית, שאינם מופרים על ידי בינוי, תשתיות או . 6
מתקנים: שטח חקלאי גדול ורצוף בין קריית אתא, הקיבוצים רמת יוחנן, אושה וכפר המכבי וכביש 70; ושטח חקלאי קטן 
יותר בין קריית אתא לכביש 79. נחל שפרעם מהווה מסדרון אקולוגי פוטנציאלי חשוב בין אזורים אלו. אזור מפער הקישון 

חשוב מאוד כמסדרון אקולוגי פוטנציאלי בין הגליל לכרמל. 

מפות הערכיות המשולבות )שילוב מפות האקולוגיה, הנוף ורצף השטחים הפתוחים(, מראות על מגמה כללית של ערכיות . 7
וירידה הדרגתית של  יוחנן(,  וגבוהה מאד במזרח הסקר )מפער הקישון, שטחים באזור גילעם ומזרחית לרמת  מירבית 
הערכיות כלפי מערב, דרך השטחים החקלאיים המאופיינים בערכיות גבוהה ובינונית, ועד לשטחים הפתוחים הכלואים 
בתוך השטח העירוני של הקריות וחיפה – שמאופיינים ברובם בערכיות משולבת נמוכה, על אף הפוטנציאל שיש בהם 
לקיום מיני צמחים נדירים של חולות. ערוצי האיתן בסקר מאופיינים בערכיות אקולוגית ומשולבת מירבית, בגלל חשיבותם 
כבית גידול לבעלי חיים וצמחים נדירים, וחשיבותם כמסדרון אקולוגי. סביב ערוצי האיתן הוגדר אזור חיץ בעל פוטנציאל 

שיקום גבוה, שקיבל ערכיות אקולוגית גבוהה, ולכן גם ערכיות משולבת גבוהה.

מבחינה תרבותית, מרחב הסקר עבר שינויים דרמטיים במהלך המאה ה- 20. מנופי חולות, ביצות וחקלאות בעל – לשטחי . 8
בנייה למגורים, תעשייה כבדה וחקלאות שלחין אינטנסיבית. שטחים בודדים בלבד לאורך ערוצי הנחלים ובשיפולי הגבעות 
יכולים להיחשב כמייצגים את הנוף התרבותי “הקדום״ של המרחב. יחד עם מקומות אלו, ישנה חשיבות רבה גם לשטחים 
החקלאיים הגדולים המהווים את הליבה הירוקה של המרחב. לליבה זו יש תפקיד מרחבי כפול: היא מקשרת בין מרחב 

הקישון בדרום למרחב הנעמן בצפון,  וחוצצת בין גושי הבנייה של הקריות המערביות לקריית אתא. 
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לסיכום, בשטח הסקר מצויים שטחים טבעיים וחקלאיים פתוחים ערכיים, מבחינת ערכי הטבע והנוף, לצד שטחים בנויים. . 9
בשטחים הטבעיים יש ערכי טבע נדירים וחשובים כמו: בתי גידול לחים, שטחים עשבוניים, שרידים של צמחיית קרקעות 
אלוביות כבדות ועוד. בנוסף, קיימים באזור שטחי יער נטוע, שיכול לשמש לנופש ופנאי, ואתרים ארכיאולוגיים חשובים. 
בשל היות האזור בתהליכי פיתוח מואץ, גם בשלבי ביצוע וגם בשלבי תכנון, ישנה חשיבות גדולה לתיעוד ערכי הטבע, הנוף 
ומורשת האדם בשטחים הפתוחים שעדיין נותרו, על מנת לשמרם במסגרת תכניות הפיתוח. סקר זה מיועד לצורך הכוונת 

תכנון בר-קיימא של העמק בכלל, ושל סובב קריית אתא והנחלים בפרט. 

העבודה הנוכחית מתמקדת באפיון ובהערכה של השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים. לצורך ביסוס החלטות מושכלות . 10
לפיתוח בר-קיימא בשטחים החקלאיים – המהווים חלק ניכר משטח הסקר, מומלץ לבצע סקר משלים שייבחן לעומק את 

הערכיות האקולוגית גם של השטחים החקלאיים.

http://www.arcgis.com :לצפייה בשכבות הסקר בממשק אינטרנטי, חפשו “זבולון״ בחלונית החיפוש שבכתובת
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1.1 רקע לביצוע הסקר
וגם מבחינת צרכי האוכלוסייה הגדולה  בדרום עמק זבולון מצויים שטחים פתוחים ערכיים, גם מבחינת ערכי הטבע והנוף, 
שמתגוררת בעמק ובשוליו. באזור זה עוברים ערוצי הנחלים של הקישון ונחל ציפורי – נחלי איתן בגבעות ועמקים, המהווים 
מופע נופי ובית גידול נדיר ברמה האזורית והארצית. האזור נמצא בתהליך בפיתוח מואץ, כולל תכנון וביצוע של בנייה נרחבת 
סביב העיר קריית אתא, ותכנון של פארק מטרופוליני רחב ידיים לאורך הקישון. בצד פיתוח נרחב של מגוון שימושים למגורים, 
קרקעות  צמחיית  של  שרידים  לחים,  גידול  בתי  וחשובים:  נדירים  טבע  ערכי  באזור  יש  ועוד,  לתשתיות  לתעשייה,  למסחר, 
כבדות ועוד. בנוסף, קיימים באזור שטחי יער ואתרים ארכיאולוגיים חשובים. אי לכך, יש חשיבות גדולה בתיעוד של ערכי טבע, 
נוף ומורשת האדם בשטחים הפתוחים שנותרו באזור זה, על מנת לשמרם במסגרת תכניות הפיתוח הנרחבות באזור. רשות 
מקרקעי ישראל והמשרד להגנת הסביבה השתתפו במימון סקר זה, לצורך הכוונת תכנון בר-קיימא של העמק בכלל, ושל סובב 

קריית אתא והנחלים בפרט. 

1.2 מטרות הסקר
• ליצור בסיס נתונים של מצאי ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור הסקר.	
• לאפיין ולהעריך את חשיבותם של ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם.	
• להוות רקע לתכנון עתידי מושכל המשלב שימור ופיתוח בר-קיימא של השטחים הפתוחים באזור הסקר.	

העבודה הנוכחית מתמקדת באפיון ובהערכה של השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים. השטחים החקלאיים, המהווים את 
מרבית השטחים הפתוחים בתחום הסקר, מסווגים רק ברמה כללית לגידולי שדה, מטעים או חממות. בשל תכניות לפיתוח 
הכוונת הפעילות  גם  כזו תאפשר  בחינה  גם בשטחים חקלאיים  אקולוגית  ערכיות  בבחינה של  צורך  יש  בשטחים חקלאיים 
בבדיקה  נמצאת  אקולוגים.  כמסדרונות  החקלאיים  השטחים  של  ובתפקוד  והנוף  הטבע  בערכי  גם  שתתמוך  כך  החקלאית 

האפשרות להעמקת הסקר הבוטני והזואולוגי בשטחים אלה.
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1.3  גבולות אזור הסקר
1(. הגבול  )מפה  ידי אדם  וחלקם מעשה  בולטים, שחלקם טבעיים  גיאוגרפיים  גבולות  נקבעו על בסיס  אזור הסקר  גבולות 
הדרומי נקבע על בסיס קו המפגש בין הכרמל לעמק זבולון. הגבול המערבי – הים התיכון. הגבול הצפוני נקבע כקו הגבול בין 
אגן הניקוז של הקישון לאגן הניקוז של הנעמן, אך בחלקו המערבי – הורחב צפונה על בסיס ‘קווים‘ נופיים מעשה ידי אדם 
– כביש 79 והגבול הצפוני של שכונות מגורים בקריית ביאליק, קריית מוצקין וקריית ים. הגבול בצפון-מזרח נקבע על בסיס 
כביש 70, ובדרום-מזרח על בסיס קו המגע בין גבעות אלונים-שפרעם לעמק זבולון, ועד האזור הצר ביותר של מפער הקישון. 

השטח הכולל של אזור הסקר הוא 105 קמ״ר.

1.4  סקרים קודמים באזור 
בשטח הסקר הנוכחי לא נערכו סקרים של מכון דש״א, או סקרים דומים בהיקף השטח הנסקר. עם זאת, נערכו בשטח מספר 

סקרים אקולוגיים הכוללים בעיקר סקירה בוטאנית וזואולוגית באתרים מוגדרים:
• סקר אקולוגי של נחל גדורה )גזית ועמיתיו, 2009(, כולל סקירה של קטע נחל באורך של כ-4 ק״מ מקריית ביאליק 	

ועד מתקן ההטייה של הגדורה לקישון. הסקר כלל תיעוד לימנולוגי, תיעוד חברת חסרי חוליות, צמחי מים, צמחי גדה 
ועופות. 

• שפך 	 מלחת  באזור  ‘האפנדיקס‘  שלוחת  של  סקירה  כולל   ,)2007 והרשקוביץ,  )גזית  ה‘אפנדיקס‘  של  אקולוגי  סקר 
הקישון וסביבתה. הסקר כלל תיעוד לימנולוגי, חסרי חוליות וצומח.

• סקר באתרי טבע במפרץ חיפה, כחלק מסקר טבע עירוני חיפה )וכטל ועמיתיו, 2012(. סקר זה כולל מיפוי יחידות 	
צומח ופירוט מיני צמחים ובעלי חיים שנצפו באתרי טבע בתחום השיפוט של העיר חיפה. אתרי הטבע שנסקרו ונמצאים 
בתחום סקר זבולון הם: חוף קריית חיים, אזור חיץ בין קריית חיים לחוות המיכלים, שולי שדה התעופה, שפך הקישון, 

בריכת הצ‘ק פוסט ונחל סעדיה.
• אינוונטר 	 ורישום  לימנולוגיים,  פרמטרים  של  מדידה  כלל   ,)2001 ועמיתיו,  )ברוזה  אלרואי  מעיין  של  אקולוגי  סקר 

הצומח והחי )חולייתנים וחסרי חוליות(.
• אפיון מצב קיים והמלצות לשיקום אקולוגי בנחל ציפורי )סבר, 2011א‘(. הדוח כולל דיגום מדדים כימיים-פיזיקליים, 	

ודיגום חסרי חוליות במספר תחנות לאורך נחל ציפורי.
• רכבת 	 לאורך תוואי  נדירים  מינים  כלל סקירה של   ,)2005 ועמיתיו,  )אור  רכבת העמק  נדירים בתוואי  סקר צמחים 

העמק  )התוואי נמצא בזמן כתיבת דוח זה בשלבי ביצוע(.
בנוסף לסקרים אקולוגיים באתרים מוגדרים, מבוצע במספר תחנות לאורך הקישון ניטור כימי רציף, דיגום כימי חודשי, וניטור 
ביולוגי חצי-שנתי )שכולל דיגום מיקרו אצות וחסרי חוליות גדולים( על ידי רשות נחל הקישון. בנוסף, מבוצעים מעת לעת 
ע״י רשות הנחל סקרים נושאיים כגון סקר דגים וסקר מינים פולשים )אלון בן מאיר, בע״פ(. כמו כן, בשטח הסקר מתבצעים 
דיגומים כחלק מסקרים אזוריים או ארציים, דוגמת סקרי לוטרות )גוטר ועמיתיו, 2010; דולב ועמיתיו, 2011; שחל ועמיתיה, 

2014(, ניטור צב רך )סיני, 2012(, וספירות עופות מים שנתיים של רשות הטבע והגנים.

בעמוד הבא:
מפה 1: התמצאות – תחום סקר דרום עמק זבולון
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1.5 שיטת העבודה
שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש״א )דמותה של ארץ(, בהמשך לעבודתו של איתן גדליזון 

)1988(, וכוללת ארבעה שלבים עיקריים )איור 1(:

שלב א‘ – איסוף ואפיון המצאי
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים: מפות מסוגים שונים )ליתולוגיה, גיאולוגיה, קרקעות, שיפועים(, 
תצלומי אוויר, בסיסי מידע של צמחים ובעלי חיים שסופקו ע״י רשות הטבע והגנים, מידע על מיקומם ומאפייניהם של אתרים 
מאנשים  בע״פ  ומידע  באזור,  העוסקים  שונים  ומחקרים  מאמרים  וכן  העתיקות(,  מרשות  נתונים  סמך  )על  ארכיאולוגיים 

המתמחים בתחומים הללו.
במסגרת עבודת שדה, תועדו נתונים על ערכי טבע )מיפוי ורישום של צומח( ועל ערכי הנוף באזור. נתונים אלה מוחשבו ומופו.
המידע הקיים שימש לכתיבת פרקי רקע שונים )למשל לגבי הגיאולוגיה באזור, מבוא לפרק הבוטני וסקירה על מורשת האדם(.

שילוב המידע הקיים, יחד עם המידע החדש מעבודת השדה, היווה את הבסיס לתוצרים הבאים:
• מפת יחידות הנוף	
• מפת אתרים )אתרי מורשת האדם ואתרי נוף(	
• מפת תצורות צומח ומפת טיפוסי צומח ותכסית	
• מפת מיני צמחים ‘אדומים‘ ונדירים	
• מפות זואולוגיות	
• טבלאות מצאי בנושאים השונים )למשל טבלת אתרים, טבלת טיפוסי צומח(.	

שלב ב‘ – הערכה נושאית – ערכיות נוף, ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחים
על בסיס הנתונים שנאספו, הוערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח, ודורגה ערכיותן. כמו כן, בוצע שימוש במודל הערכה של 
רצף השטחים הפתוחים )רומם ועמיתיו, 2012(, שממנו חושבה ערכיות הקשורה לרצף השטחים הפתוחים )תהליכי ההערכה 

וחישוב הרצף מפורטים בהמשך(. תוצרי שלב זה הם:
• מפת ערכיות נופית	
• מפת ערכיות צומח 	
• מפת רצף שטחים פתוחים	

שלב ג‘ – שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות. תוצרי שלב זה הם:

• מפת ערכיות אקולוגית משולבת: בוטניקה וזואולוגיה	
• מפת ערכיות מרחבית משולבת: אקולוגיה ונוף – מפה המשלבת את ערכיות הצומח והחי בשטח הסקר, עם ערכיות 	

הנוף.
• מפת ערכיות כוללת: אקולוגיה, נוף ורצף שטחים פתוחים – מפה המשלבת את ערכיות הצומח, החי והנוף, עם הערכת 	

רצף השטחים הפתוחים.

חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי, והם מכילים פרשנות שלו. במקרים מסוימים 
של שימוש בתוצאות הסקר, יש חשיבות לחזרה אל נתוני הבסיס של אפיון המצאי. 

שלב ד‘ – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות
על פי התוצרים מכל השלבים הקודמים, נוסחו מספר המלצות כלליות הקשורות לתכנון ולממשק עתידיים של האזור. המלצות 

אלה מהוות נספח לסקר.
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איור 1: תרשים זרימה של תהליך הסקר.   
מסגרת זהובה – שלב א‘: איסוף מידע קיים וסקר שדה.

מסגרת תכולה – שלב א‘: עיבוד הנתונים.
מסגרת כתומה – שלב א‘: תוצרים ראשוניים )מפות נושאיות(.

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

מסגרת צהובה – שלב ד‘: ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות.

 

 

 (סקר ספרות)מידע קיים  

 אפיון וסיווג תצורות 
טיפוסי צומח צומח, 

 ותכסית 

הערכת משקלי השפעת 
בינוי ופיתוח וחישוב 

 ערכי הרצף

ותת נוף הגדרת יחידות 
 יחידות נוף 

מפת תצורות צומח 
מפת טיפוסי צומח 

 ותכסית
 מפת מינים אדומים

 מפת רצף שטחים
וצווארי  פתוחים 

 בקבוק
מפת ערכיות   מפת ערכיות נופית  

 צומח

  :מפת ערכיות משולבת 
  אקולוגיה ונוף

, נוף אקולוגיה: כוללתמפת ערכיות  
 ורצף שטחים פתוחים

 צאים, מסקנות ונספח המלצות ראשוניתסיכום הממ

אתרים ומורשת 
 האדם

 נוף

 חישוב ערכיות
רצף שטחים הקשורה ל

 פתוחים

 פרקי מבוא

 צומח ותכסית

 מפת
 אתרים

 מפת 
 יחידות הנוף

 זואולוגיה

 סקר שדה

הערכת הנתונים 
 וניתוח מרחבי

מפות  
 זואולוגיות

אקולוגית משולבת: מפת ערכיות  
 בוטניקה וזואולוגיה
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1.6 רקע כללי לפי נושאים

1.6.1 גיאולוגיה
תת הקרקע של אזור הסקר מהווה את השיפולים המערביים של קמר הגליל המערבי, ומאופיין לרוב בסלעים מגיל איאוקן 
בהרכב גירי קרטוני, וחולות מגיל הולוקן )מפה 2(. גבולו הדרומי של הסקר תחום על ידי העתק הכרמל, העתק ראשי החשוד 
כפעיל )שגיא ועמיתיו, 2009(. צפונית לאזור הסקר קיים העתק הממשיך את מערכת ההעתקה של מתלול צורים ובקעת בית 
הכרם, וגם הוא קו העתק ראשי חשוד כפעיל. קווי העתק אלה יוצרים מבנה אזורי מורד )גרבן(, הם נמשכים אל תוך הים ויוצרים 

טופוגרפיה תת-ימית שאפשרה הצפות ימיות נרחבות בעבר והתפתחות מישור חוף נרחב.

אזור הסקר מאופיין במערכות העתקים שכיוונם הכללי מזרח-מערב, והם יוצרים את מבנה גרבן הקישון בדרום – שקע טקטוני 
ביטוי  אין  זה  להורסט  אפק.  של  המרכזי  מורם(  )מבנה  ההורסט  ואת  יוחנן,  רמת  להעתק  הכרמל  העתק  בין  התחום  עמוק 
טופוגרפי משמעותי. מאז שהתפתח גרבן הקישון הוא היווה מלכודת סדימנטים, ואילו הורסט אפק צבר מעט סדימנטים בשל 
שקיעתו האיטית. בפליסטוקן העליון )לפני כ-100,000 שנים( התמלא מפרץ חיפה בסדימנטים רבים: חרסיות ממוצא ימי או 
יבשתי שהובאו על ידי הקישון או שנגרפו משולי העמק פנימה, ובחול מהנילוס שהוסע בזרמי חוף מדרום, ושקע לאורך החוף 
או הועלה ליבשה בעזרת הרוחות והצטבר בדיונות לאורך חוף מפרץ חיפה )גבירצמן ופלג, 2006(.כתוצאה ממילוי מאסיבי זה 
נוצר המישור של עמק זבולון המוכר כיום )Kafri and Ecker, 1964(. לפני כ- 18,000 שנה, בשיא תקופת הקרח האחרונה, מפלס 
הים העולמי היה נמוך בכ-120 מ‘ ממפלסו כיום. מאז ועד לפני כ-6,000 שנה, עלה מפלס הים בקצב מהיר ולא אחיד, כתוצאה 
מהתחממות גלובלית והפשרה מאסיבית של קרחונים בקטבים )Feirbanks, 1989; Lamback et al., 2002, 2004(. ב-6,000 
השנים האחרונות קצב עליית המפלס הואט משמעותית, וב-4,000 השנים האחרונות לערך, העליה בגובה המפלס לא עלתה 
)גלילי, Sivan et al., 2004 ;2004(. בשיא תקופת הקרח, מיקום חוף הים היה כ-10 ק״מ מערבה למיקומו הנוכחי.  על 1 מ‘ 
התקופה של אמצע ההולוקן )8,000-4,000 שנים לפני זמננו( התאפיינה בעליית מפלס הים, הצפת עמק זבולון והרבדת חולות 
ממזרח לקו החוף הנוכחי. תחילה חדר הים אל חלקו הדרומי של העמק )מהקישון ועד הקריות(. לפני כ-4,000 שנה היה שיא 
החדירה של הים אל עמק זבולון, קו החוף הגיע עד כדי 4.8 ק״מ דרום-מזרחית לקו החוף הנוכחי באזור הקישון, וכ-3 ק״מ 
מזרחה לקו החוף המזרחי הנוכחי של המפרץ. מאז החל תהליך חדירת חולות נילוטיים )שמקורם בנילוס( למפרץ חיפה, אשר 
עצר את נסיגת קו החוף מזרחה, ואף גרם לו לנדוד חזרה מערבה, תהליך אשר נמשך עד שנות ה-30‘ של המאה הקודמת, 
 .)Zviely et al., 2006( והופסק בעקבות הקמת נמל חיפה, שגרמה לצבירת החול לאורך שובר הגלים במקום בחופי המפרץ

היחידות הגיאולוגיות החשופות בשטח הסקר מפורטות באיור 2.

רוב פני שטח הסקר מכוסים באלוביום )מפות 2,3(. בחלק המערבי ביותר ישנן דיונות חול, ובחלק המזרחי ישנם סלעי גיר, 
קירטון וחוואר. סלעים אלה מכוסים קרומים קרבונטיים ממוצא פדוגני )כדוגמאת קלקריט(. קרומים אלה מצויים כיום בתהליך 
בליה וסחיפה. בכל מקום בו התחתרו אפיקים מתחת למפלס הנוף הקדום והסירו את מעטה הקלקריט, אין תהליך יצירה של 

קרום חדש על פני המדרונות )זילברמן וגבירצמן, 2006(.
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איור 2. חתך סטרטיגרפי של שטח הסקר 
)מתוך מפה גיאולוגית 1:50,000, גליון שפרעם(

בעמוד הבא:
מפה 2: גיאולוגיה של אזור סקר דרום עמק זבולון 

מפה 3: ליתולוגיה של אזור סקר דרום עמק זבולון  
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1.6.2 גיאומורפולוגיה
שטח הסקר מאופיין בנוף עמק מישורי ובצדו המזרחי גבעות מתונות. הנוף המישורי נוצר בעקבות מערכת שברים שייצרה 
אזור מורד )גראבן( שהתמלא במשקע ימי בתקופות שבהן היה מפלס הים גבוה יותר, וסחף יבשתי מביצות )שהיו בעבר(, 
נחלים ופשטי נחלים. הגבעות מהוות את השוליים המערביים של ‘גבעות אלונים-שפרעם‘ שיוצרים נוף של גבעות מתונות, 
עגולות ושטוחות, המופרדות על ידי ערוצי נחלים. אזור הגבעות הוא ביסודו המשכו הצפוני-מזרחי של קער רמות מנשה, והוא 
מאופיין ממסלע רך של קירטון. תהליכי סחיפה עיצבו בתשתית הסלע הרך נוף גבעי מתון. גבעות אלונים-שפרעם מגיעות 
עד לגובה של כ- 250 מטר מעל פני הים, ומשתפלות כלפי מערב. בשטח הסקר הגובה המירבי הוא כ- 120 מטר מעל פני הים. 
יוחנן, כפר המכבי ואושה במערב. השכונות  השטח הגבעי בסקר נמצא בין כביש 70 במזרח, לקריית אתא והקיבוצים רמת 

המזרחיות של קריית אתא )גבעת טל וגבעת אלונים( ניבנו על גבעות אלו.      

1.6.3 קרקעות
בשטח הסקר קרקעות מסוג חולות נודדים, גרומוסולים ורנדזינות חומות ובהירות )מפה 4(. החולות הנודדים המופיעים לאורך 
החוף, בחלק המערבי של הסקר, מקורם בחומר שהוסע משפך נהר הנילוס לאורך חופי ישראל, ונערם במפרץ חיפה )לפירוט, 
ראו סעיף 1.6.1 גיאולוגיה לעיל(. רצועת החולות בין מישור החוף לים היוותה בעבר מכשול לזרימת נחלים, ולכן במקרים רבים 
הם  לא הגיעו אל הים. בשל כך נוצרו הצפות, ביצות ומלחות אשר אפשרו התפתחות גרומוסולים באזור המישורי. גרומוסול, 
המופיע בשטחי העמק בסקר, שייך לקבוצת הקרקעות הכבדות, הנוצרות באפיקי נחלים, בפשטי ההצפה ובעמקים. בסיס 
נוספים חומרים מהקרקעות המקומיות. כמות החומר האורגני בהן  הקרקע הוא חרסית המוסעת למקום שקיעתה, ועליה 
אלונים- גבעות  כלפי  הטופוגרפית  ההתרוממות  מתחילה  שבו  באזור  החוף,  למישור  ממזרח  משתנה.  הגיר  וכמות  בינונית, 
שפרעם, התפתחה קרקע מסוג רנדזינה על גבי סלעי קירטון, גיר וחוואר. קרקע זו, המופיעה בסקר בשטח גבעות קריית אתא, 
גיר חופשי בקרקע. קבוצה  וחוואר, ומכילות כמות רבה של  גיר רכים, קירטון  שייכת לקבוצת הקרקעות הנוצרות על סלעי 
זו מאופיינת ב מעבר הדרגתי מהקרקע לסלע האם הרך, וצבען אפור-בהיר עד אפור-כהה, בהתאם לכמות החומר האורגני 

ולדרגת השטיפה של הקרקע. 

בעמוד הבא:
מפה 4: קרקעות של אזור סקר דרום עמק זבולון 
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1.6.4 הידרולוגיה
מים עיליים: רוב שטח הסקר נמצא בתחום אגן הניקוז של נחל הקישון. נכלל בו קטע של נחל הקישון, מאזור אלרואי ועד 
השפך לים. קטע זה כולל חלק ממה שמכונה ‘הקטע המרכזי‘ או ‘מפער הקישון‘, ואת כל ‘מורד הקישון‘ המתחיל מהמפגש עם 
נחל ציפורי ועד לים. נכללים בשטח הסקר גם יובלי הקישון הבאים )או חלקים מהם(: החלקים התחתונים של הנחלים יגור ונשר 
)המתחברים לקישון מדרום-מערב לאחר יציאתם מהכרמל(; החלק התחתון של נחל ציפורי, המתחבר לקישון מצפון-מזרח; 
ומורד נחל שפרעם, המתחבר לקישון מצפון. יובל נוסף של הקישון הוא נחל גדורה, המתחבר לקישון אף הוא מצפון-מזרח, 
נוסף הוא נחל סעדיה, הניזון בעיקר מעין סעדיה, סמוך לצומת  יובל קצר  זבולון.  לאחר שניקז את הקטע הצפוני של עמק 
עבודות  כנראה עקב  לסירוגין,  עין סעדיה  בשנים האחרונות התייבש  לים.  לקישון בסמוך לשפך הקישון  ומתחבר  הקריות, 

תשתית באזור. כיום )ינואר, 2015( יש בו שפיעה משמעותית. 

רוב אזור הקריות שבתחום הסקר מהווה אגן ניקוז מקומי, המתנקז ישירות לים. חלק קטן בצפון-מזרח אזור הסקר, גם הוא 
בשטח המבונה של קרית ביאליק, מתנקז לאגן נחל הנעמן.

בנחל הקישון קיימת זרימה בכל ימות השנה. זרימת הבסיס מורכבת בעיקר ממי תהום גבוהים ומליחים בעמק יזרעאל, ומי 
ניקוז חקלאי משַטחי ועמוק )המנוקז בעזרת מערך צינורות ניקוז תת-קרקעיים( המופנים לנחל וליובליו. ספיקות זרימה זו 
הינן כ-0.35 מלמ״ק )מיליוני מטר מעוקב( לחודש. בחודשי החורף )דצמבר עד מרץ( מצטרפת זרימה שטפונית שספיקותיה 
השיפועים  עקב   .)2011 מים,  )פלגי  לחודש  מלמ״ק  כ-1.3  נוספים  ומאי(  )אפריל  ובאביב  לחודש  מלמ״ק  כ-12  הממוצעות 

הנמוכים בערוץ ובסביבתו, מתרחשות לעיתים הצפות נרחבות בעת אירועי שטפונות גדולים.

זיהום באגן הקישון: בשנים האחרונות קיימת מגמה הדרגתית של שיפור באיכות מי הנחל, המתבטאת גם בחזרה ובהתבססות 
של מיני בעלי חיים אקווטיים שנעלמו ממנו בעבר, בעקבות פעולות שמובילה רשות נחל הקישון. בעבר, נודע נחל הקישון 
לשמצה בשל זיהומים, ובפרט זיהום תעשייתי ממפעלים במפרץ חיפה ומשפכים מוניציפליים בחלקו התחתון של הנחל. דו״ח 
ניטור באגן הנחל משנת 2012 )בן מאיר וגוטמן, 2012( מראה שבעת עריכתו האזור המזוהם ביותר בכלל אגן הנחל היה דווקא 
במעלה האגן, עקב הגעת שפכים בלתי מטוהרים )ביוב גולמי( מעפולה ומשטחי הרשות הפלסטינית. בחלקו התחתון של הנחל 
ישנן חריגות קבועות מהערכים הרצויים למזהמים שנבדקים. עם זאת, החריגות קטנות בהרבה מבעבר, מכיוון שהמפעלים 
בוצה  קיימת  עדיין  בעבר  קשות  שזוהם  באזור  גולמיים.  תעשייתיים  שפכים  ולא  מטופלים  קולחים  כעת  מזרימים  הגדולים 
רעילה בקרקעית הנחל, וטיפול בה החל בשנת 2014. לאורך קטעים ארוכים של הקישון יש כיום פארקים, אך מנגד – חלקים 

מרצועת הנחל מאויימים על ידי פרוייקטים שונים של תשתית.

בנחל ציפורי ישנה זרימה קבועה, אם כי לעיתים מקוטעת, בין עינות ציפורי לשפך הנחל לקישון. שפיעת המעיינות העיקריים 
במעלה הנחל )מחוץ לאזור הסקר( היא כ-4 מלמ״ש. אליהם נוספים בזרימות שטפוניות עוד כ-6 מלמ״ש. איכות המים השתפרה 
בעקבות חיבור רוב היישובים באגן למט״שים, אך עדיין ישנו זיהום עקב תקלות. בחלק התחתון ביותר, בתחום הסקר, ישנו 

זיהום אורגני בעיקר )העשרה בחומרי הזנה(, שמקורו מבריכות דגים ומחקלאות אינטנסיבית בעמק )סבר, 2011 א‘(.

נחל גדורה )בערבית פוארה( חיבר בין אזור ביצתי שנוקז בתחילת המאה ה-20, לבין הקישון. בנחל זה שנתיבו הוא תעלת ניקוז 
מוסדרת, ישנן במשך מרבית השנה גם זרימות חלשות שמקורן במי תהום גבוהים )ולעיתים בתוספת גלישות שפכים(. בעבר 
סבל גם נחל זה מזיהומים כבדים – תעשייתיים ואחרים. רובם טופלו בשנים האחרונות. יחסית למיקומו האורבני, ולפעילות 

הסדרה מסיבית המתקיימת ברובו, נמצא בו שפע מפתיע של מינים )גזית ועמיתיו 2009(.

הנחלים יגור ונשר הם נחלי אכזב, ומתקיימות בהם זרימות שטפוניות בלבד. 

מי תהום: שטח הסקר מצוי בחלקו הדרום-מערבי של אגן מי התהום של הגליל המערבי. אגן זה מנקז את מי התהום בגליל, 
הארצית  המים  פרשת  קו  ועד  במערב,  הים  מחוף  משתרע  האגן  התיכון.  הים  עבר  אל  הארצית,  המים  פרשת  לקו  ממערב 
במרכז הגליל במזרח, ומעמק יזרעאל בדרום ועד גבול ישראל-לבנון בצפון. בתחום האגן כלולות שתי אקוות עיקריות: סלעי 
גיר ודולומיט מגיל קנומן-טורון החשופים בהרי הגליל )נמשכים מזרחית לשטח הסקר(, וחול וסלעי כורכר מגיל פלייסטוקן 
באגן  מנוצלות  בנוסף,  ביותר.  גם בשטח הסקר. שתי האקוות מחוברות בחלקן המערבי  זה  ובכלל  החשופים במערב האגן, 

אקוות הבנויות מגיר קירטוני איאוקני, החשופות בקער שפרעם )בגבול המזרחי של שטח הסקר ומזרחה(.

המילוי החוזר לאגן הגליל המערבי כולו נאמד בכ-140 מלמ״ש בממוצע. המוצאים הטבעיים העיקריים של האגן הם מעיינות 
כברי ונעמן, מצפון לשטח הסקר, אשר שפיעתם ההיסטורית יחדיו הייתה כ-85 מלמ״ש, בנוסף לדליפה אל הים התיכון ולעמק 
יזרעאל. כיום מרבית המעיינות אחוזים, והאגן מנוצל גם על ידי קידוחים רבים. בעשר השנים האחרונות נשאבו מהאגן כ-85 
מלמ״ש, והשפיעה הכוללת של המעיינות קטנה לכדי 35 מלמ״ש בממוצע, ונעה בין 15 55- מלמ״ש. כתוצאה מכך, קטנה גם 

כמות המים הזורמת באופן טבעי אל הים.  
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מגמות  האחרונים  בעשורים  נצפו  החוף  תאי  באזור  החופי.  בחלקו  ומספקת  ההררי,  בחלקו  מאוד  טובה  באגן  המים  איכות 
של עליה בריכוזי הכלוריד והניטרט. יש לציין את רגישות המעיינות לזיהומים בפני השטח, בשל הזנתם ממערכת אקוויפרית 
סדוקה ורדודה, המאפשרת הסעה מהירה של מזהמים לעבר המעיינות. חלקו החופי של אגן הגליל המערבי )שבתוכו שטח 
וכן להמלחה מהים התיכון. צפיפות היישובים וריכוז גבוה של בריכות דגים,  הסקר(, רגיש לזיהומים שמקורם בפני השטח, 

מפעלים תעשייתיים, רפתות וכד‘, מעל הרצועה החופית – מחייב ניטור שוטף למניעת הידרדרות איכות המים באגן. 

נמצאים מעל החלק התחתון של האגן  יזרעאל( הסמוכים לכרמל, חומרי המילוי הצעירים  )ועמק  זבולון  בחלקים של עמק 
וכן מספר מעיינות קטנים נוספים ומספר קידוחים, מקבלים את מימיהם  )ר‘ לעיל(  המזרחי של אקוות הכרמל. עין סעדיה 

מאקווה זו )אתר אינטרנט רשות המים, 2011(.

בעמוד הבא:
מפה 5: הידרולוגיה של אזור סקר דרום עמק זבולון 







31

"ח מסכם ן דו לו זבו סקר 

1.6.5 אקלים
בעל  נוסף  גורם  וקריר.  גשום  ובחורף  וארוך  שחון  בקיץ  המתאפיין  הארץ,  של  הים-תיכוני  בחבל  נמצא  הסקר  אזור  כללי: 
הטמפרטורות:  על  וגם  המשקעים  כמות  על  גם  השפעה  יש  לים  התיכון.  הים  הוא  המקומי  האקלים  של  בעיצובו  חשיבות 
המאפיין הבולט ביותר של מישור החוף הוא משרע טמפרטורות עונתי ויומי - קטן יחסית לשאר אזורי הארץ. הסיבה לכך 
היא השפעתו הממתנת של הים, ורוח הבריזה המצויה באזור כל ימות השנה. קיים הבדל בטמפרטורות בין האזורים הסמוכים 
לים לאלו שמרוחקים ממנו, וכן בין אזורים צפוניים לדרומיים. באזורים המזרחיים של מישור החוף משרע הטמפרטורות גדול 
יותר בהשוואה למשרע הטמפרטורות בסמוך לשפת הים. בצפון מישור החוף, ממוצע הטמפרטורות נמוך במעט לעומת דרום 

מישור החוף. מגמה זו מקבילה למגמה הכלל ארצית של עלייה בטמפרטורות מצפון לדרום.

ברוב   ,1980/1-2009/10 נתוני השנים  על  ארציות של השירות המטאורולוגי, המתבססות  פי מפות משקעים  על  משקעים: 
שטח הסקר הכמות השנתית היא בין 500 ל-600 מ״מ. בחלקו הדרום-מערבי הסמוך לכרמל, הכמות היא בתחום 600-700 מ״מ. 

מספר ימי הגשם השנתי מסף של 1 מ״מ ומעלה הוא בין 50 ל-55.

בהסתכלות על נתוני תחנות בנמל חיפה, בכפר המכבי וביגור בשנים אלה, הממוצעים השנתיים היו: בנמל חיפה - 539 מ״מ, 
 בכפר המכבי - 565 מ״מ וביגור - 705 מ״מ )להשוואה מתחנות קרובות: חיפה אוניברסיטה - 685 מ״מ, כפר מסריק - 614 מ״מ,
כפר יהושע - 597 מ״מ(. כמויות המשקעים בשנה השחונה ביותר בתקופה זו נעו בין כ-300 מ״מ בכפר המכבי ובנמל חיפה, ל-434 מ״מ 

ביגור, ובשנה הגשומה ביותר: 935 מ״מ בנמל חיפה, 1005 מ״מ בכפר המכבי, ו-1424 מ״מ ביגור )השירות המטאורולוגי(. 

טמפרטורות: המקסימום היומי הממוצע )המחושב עבור כל חודש( עומד על כ-18 מ״צ )מעלות צלזיוס( בינואר, ו-31.6 מ״צ 
בחודשים יולי ואוגוסט. המינימום היומי הממוצע הוא 10 מ״צ בינואר, ו-כ-25 מ״צ ביולי ובאוגוסט. התנודה היומית הממוצעת 
)ההפרש בין המקסימום היומי הממוצע למינימום היומי הממוצע( בכל חודשי השנה הינה בתחום של 6.5-9.3 מ״צ. להשוואה, 
באזורי הארץ הפנימיים, ערכו של משתנה זה עשוי להגיע בחלק מהחודשים ל-15 מ״צ ואף יותר )נתוני תחנת שדה התעופה 

בחיפה מהשנים 1995-2010(.

היום  רוחות אפיק המפרץ הפרסי. ברוב שעות  דומיננטיות של הבריזה הימית, בשילוב  ישנה  )יולי(  בקיץ  משטר הרוחות: 
כיוון ראשי החג מעט צפונה במהלך היום.  )בין דרום-מערב לצפון-מערב(, עם  ובערב – שליטות רוחות מהגזרה המערבית 
בלילה עולה בהדרגה חלקן של הרוחות הדרום-מזרחיות והמזרחיות, שהן לרוב חלשות יותר, אם כי רוחות מהגזרה המערבית 

הן השכיחות ביותר גם במרבית שעות הלילה. 

בעונות המעבר )אפריל, אוקטובר(, עולה חלקן היחסי של הרוחות הדרום-מזרחיות בהשוואה לקיץ. מגמה זאת נראית במשך 
היום )כנראה עקב אירועי שרב בחלק מהימים(, אם כי במשך רוב היום שליטות בעיקר רוחות מערביות וצפון-מערביות. גם 
בלילה עולה )לעומת הקיץ( חלקן היחסי של הרוחות הדרום-מזרחיות, והוא זהה פחות או יותר לחלקן של הרוחות המערביות. 

ודרום-מזרחיות הן השכיחות ביותר במהלך הלילה המאוחר והבוקר, עם מיעוט של רוחות  )ינואר(, רוחות מזרחיות  בחורף 
מהגזרה המערבית. חלקן של הרוחות הדרום-מזרחיות גדול יחסית גם ביום. בחורף, בניגוד לשאר העונות, הרוחות מהגזרה 

המערבית והצפון-מערבית מהוות את הרוחות השכיחות ביותר רק בשעות אחר-הצהריים והערב המוקדם. 

בחורף ובעונות המעבר )ובמידה קטנה גם בלילות הקיץ(, ישנה גם שכיחות נמוכה של רוחות מכיוונים נוספים )צפון-מזרח 
וצפון(. )נתוני תחנת בתי הזיקוק משנת 2000, השירות המטאורולוגי(

לחות יחסית )נתונים מהשנים 1981-2000(: בתחנת נמל חיפה הלחות הממוצעת בשעה 14:00 בחודשים השונים משתנה אך 
מעט במהלך השנה, בתחום הערכים 49-58%. בתחנת כפר יהושע, שעשויה לייצג אזורים פנימיים יותר בתחום הסקר )נמצאת 
מחוץ לתחום הסקר, כ-5 ק״מ דרומית-מזרחית מקצהו הדרומי( ערכי הלחות הממוצעת נעים בין 59% בינואר ל-41% ביוני, עם 
שיא משני באוגוסט )46%(, ושפל משני בספטמבר ואוקטובר )44%(. בתחנה זו כבר ניכרת במקצת התבנית השנתית בצורת “הגל 

הכפול״ האופיינית לאזורים פנימיים בארץ, ונובעת מלחות נמוכה בעונות המעבר עקב אירועי שרב )השירות המטאורולוגי(.

זיהום אוויר: אזור מפרץ חיפה הינו האזור המזוהם ביותר בארץ מבחינת חלק גדול ממדדי זיהום האוויר. במפרץ חיפה נמצאים 
מספר המפעלים המדווחים )מפעלים גדולים ובעלי השפעה סביבתית ניכרת, שהוטלה עליהם חובת דיווח מיוחדת( הגדול 
לאחר  גם  זאת,  ביותר.  הגבוהה  המסרטנים  החומרים  ופליטת  ביותר,  הגבוהה  הנדיפים  האורגניים  החומרים  פליטת  ביותר, 

הפחתה בפליטות שהתרחשה בשנים האחרונות )ר‘ להלן(.
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מפעלי תעשייה גדולים אחראים לרוב הפליטות. תחבורה מוטורית )שחלק משמעותי ממנה קשור לפעילות המפעלים( מהווה 
גם היא גורם זיהום משמעותי באזור המפרץ, והיא אחראית לפליטת מרבית תחמוצות החנקן, ולחלק ניכר מפליטות החומרים 

האורגניים הנדיפים.
על פי נתונים שהוגשו לוועדת משנה של הכנסת העוסקת בנושא זה, התחלואה בסרטן בנפות חיפה ועכו גבוהה מהממוצע 

הארצי, והתחלואה באסתמה בקרב ילדים במטרופולין חיפה גבוהה פי שניים משיעור התחלואה הממוצע בישראל. 
בשנים האחרונות חלה ירידה ניכרת בפליטה של חלק מהמזהמים, בעקבות שורה ארוכה של צעדים שכללו שינויים טכנולוגיים 
)למשל מעבר לדלקים נקיים יותר בבתי הזיקוק( והגברת האכיפה. בהקשר זה, נטען שנתוני התחלואה הגבוהים כיום משקפים 
גם את המצב בעבר, מכיוון שסרטן ואסתמה מתפתחים לאורך שנים. עם זאת, גם כיום נרשמות חריגות מהתקנים בפעמים 

רבות, ומדי פעם מתרחשים גם אירועי זיהום חמורים במיוחד עקב תקלות ו/או תנאים מטאורולוגיים חריגים.



פרק ב׳

נוף ותרבות
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2.1 חלוקה ליחידות נוף

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

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

2.1.2 שיטת העבודה
קריטריונים לחלוקה ליחידות נוף

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

המאפיין אותם. מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף:
• מאפיינים גיאומורפולוגיים: המקנים לאזור את זהותו: קווי רכס, אגני ניקוז, “שערים טופוגרפיים״ בין רכסים או שלוחות.	
• תכונות טבעיות ביוטיות וא-ביוטיות: מסלע וקרקע – המצע הסלעי וקרקעות האזור; צומח – יחידות צומח ותצורות 	

צומח אופייניות.
• תכסית דומיננטית רציפה: כמו שטחים חקלאיים רציפים. באזורים אלה, על פי רוב, יש חשיבות חזותית )ואקולוגית( לקו 	

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

הגדרת חטיבות הנוף ויחידות הנוף
המרחב הנסקר כולל שתי חטיבות נוף, שהמעבר ביניהן הוא הדרגתי: אזור הגבעות בשיפולי הגליל התחתון, ומישור החוף. 
חטיבות אלו חולקו ל- 4 יחידות נוף קטנות יותר, לפי המאפיינים העיקריים של כל יחידת נוף ובהתחשבות בטופוגרפיה. שלוש 
יחידות נוף משתייכות לחטיבת מישור החוף, והרביעית שייכת לחטיבת שיפולי הגליל התחתון. יחידות הנוף חולקו חלוקה 
משנית ל-82 תת-יחידות נוף, שנועדה לסייע באפיון ערכיות נופית ותרבותית של תאי שטח ספציפיים והומוגניים יותר בתחום 
הסקר. בהגדרת תת-יחידות הנוף, נעשה מאמץ להבטיח ערכיות נופית אחידה בכל שטח תת-יחידת הנוף. חלוקה משנית זו 
התחשבה בעיקר בתכסית של השטח: אזורים בנויים, גידולים חקלאיים דומיננטיים, שטחים פתוחים לא חקלאיים עם טיפוס 

צומח מוגדר וכדומה.
בניתוח  נעזרנו  וגבולותיהן  ובעת הגדרת החטיבות  גיאולוגי-טופוגרפי,  זה הדגש המרכזי בקביעת חטיבות הנוף הוא  בסקר 

שיפועים וקווי גובה באזור.

אפיון חטיבות הנוף
• מישור החוף	

חטיבת נוף זו מהווה רוב מכריע בשטח הסקר )87%(. שטח חטיבה זו 91.58  קמ״ר.
הגבולות המערבי והדרום-מערבי של חטיבה זו ברורים במיוחד )הים התיכון במערב, ומרגלות הר הכרמל בדרום-מערב(.

בצפון נקבע גבול החטיבה בהתאם לגבול הסקר. גבול זה חופף לקו פרשת המים בין אגן נחל קישון )הנכלל בשטחי הסקר( לאגן 
נחל נעמן, למעט במקרים שבהם כביש 79 עובר מצפון לקו פרשת המים, ואז נקבע הגבול בכביש זה.

גבולה המזרחי של חטיבת הנוף הוא לאורך שולי גבעות הגליל התחתון. קו המגע בין הגליל התחתון למישור החוף אינו חד 
וברור, במיוחד בעמקי הנחלים. הגבול בין מישור החוף לגבעות הגליל התחתון הוא גם גבול גיאולוגי בין קרקעות סחף בעמק 

לקרקעות הרריות.
המרחב מאופיין רובו ככולו בשיפוע אפסי.

אזור זה מנוקז ברובו לאגן נחל קישון, חלקו במישרין וחלקו דרך יובלים ראשיים )נחל ציפורי, נחל גדורה( ומשניים )נחל שפרעם(. 
חלק מאזור הקריות מתנקז ישירות לים. בחטיבה זו הוגדרו שלוש יחידות נוף: חוף הקריות )יח‘ נוף מס‘ 1(, עמק זבולון )יח‘ נוף 

מס‘ 2( ומפער הקישון )יח‘ נוף מס‘ 4(.
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• גבעות אתא	
חטיבת נוף זו כוללת גבעות בשיפולי הגליל התחתון, בעיקר בחלקו הצפון-מזרחי של אזור הסקר. שטחן של גבעות אלו הוא 

13.49 קמ״ר, המהווים 13% משטח הסקר. מרחב זה מאופיין בגבעות בשיפוע מתון.
העיר קריית אתא בנוייה רובה ככולה על גבעות אלו. מסיבות טכניות, שוייכו לחטיבה זו גם שכונות של קריית אתא הנמצאות 
טופוגרפית במישור החוף, אך נמצאות ברצף בינוי מלא עם קריית אתא עצמה. בחטיבה זו הוגדרה יחידת נוף אחת: גבעות 

אתא )יח‘ נוף מס‘ 3(.

אפיון יחידות הנוף
בשל הרזולוציה המפורטת של הסקר, בוצעה חלוקה משנית פרטנית נוספת לארבע יחידות הנוף שהוגדרו, ובה אופיינו 82 
תת-יחידות נוף. יחידות הנוף נבדלות האחת מהשנייה במאפיינים טופוגרפיים: רכסים לעומת עמקים; ובאופי התכסית: יערות 
להגדיר  קשה  אחרים  ובאזורים  וברור,  חד  היחידות  בין  המעבר  מסוימים,  באזורים  חקלאי.  ופסיפס  בנויים  שטחים  לעומת 
מעבר ברור. מכיוון שכך, הוגדרו תחילה תת-היחידות התחומות היטב, ואח״כ הוגדרו היחידות עצמן. בהגדרת היחידות הובאו 
יחידות הנוף לגבולות חטיבות הנוף שהוגדרו  גבולות  בחשבון גם השכבות הגיאולוגיות במרחב. נעשה מאמץ להתאים את 

לעיל. במקרים מסוימים, יחידות הנוף נחצות ע״י כבישים )טבלה 3, מפות 2,1(.

טבלה 1: יחידות הנוף 

% מהשטח הכוללשטח )דונם(שם היחידהמס‘

28,32327חוף הקריות1

55,10852.4עמק זבולון2

13,48912.8גבעות אתא3

8,1527.8מפער הקישון4

105,072100%סה״כ

בעמוד הבא:
מפה 6: חלוקה ליחידות נוף ותת-יחידות נוף של תחום סקר דרום עמק זבולון, על רקע אורתופוטו
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2.1.3 תיאור מפורט של יחידות הנוף

חוף הקריות

תמונה 1: תצפית לקריות מגן אלנבי בחיפה

1. מאפייני היחידה
היחידה מהווה את חלקו המערבי של אזור הסקר, ומאופיינת בטופוגרפיה מתונה. היחידה כיום בנויה כמעט במלואה, אולם היא 
חופפת היסטורית לאזור החולות שבין חוף הים לעמק זבולון. בשטח זה לא נותרו כיום כמעט ערכי טבע או שטחים פתוחים, 

ושטחים המאפשרים ללמוד על צביונה ההיסטורי של היחידה נמצאים בעיקר במתחם רפא״ל שמצפון לגבולות הסקר.

2. גבולות היחידה
בצפון: גבול הסקר )השוליים הצפוניים של קריית ים וקריית מוצקין. הגבול חוצה את קריית ביאליק(.

במערב: גבול הסקר )הים התיכון(.
בדרום-מערב: גבול הסקר )מרגלות הכרמל באזור חיפה(. אזור שפך הקישון שייך גיאומורפולוגית לעמק זבולון ולא לחולות 

המפרץ, אולם לאור הבינוי הנרחב בחרנו להכליל את שפך הקישון ביחידה זו.
במזרח: גבול רצף הבינוי באגן נחל גדורה.

3. אגני ניקוז
חלקה המזרחי והדרומי של היחידה מתנקז לנחל קישון, בין אם ישירות ובין אם דרך ערוץ נחל גדורה. חלקה הצפוני והמערבי 

של היחידה נמצא באזורים שלהם לא היה בעבר ניקוז מוגדר )תשתית חולית(, וכיום הם מנוקזים ישירות לים.
קטע קטן מאד בצפון-מזרח היחידה )שכונת צור שלום בקריית ביאליק( מתנקז לנחל נעמן.

4. רום פני הקרקע
המרחב מאופיין בהפרש גבהים מזערי, בין גובה פני הים במערב, לסביבות 15 מ‘ בתחומי הקריות. החלק המזרחי והדרומי של 

היחידה הם בגובה מטרים בודדים בלבד מעל פני הים.
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5. מסלע וקרקע
המרחב הומוגני יחסית. התכסית הטבעית שלו היא דיונות חול, המכוסות כיום כמעט לחלוטין בבנייה.

בשוליים המזרחיים והדרומיים – קרקעות סחף אלוביאליות.

6. טיפוסי צומח
הצומח הטבעי הושמד רובו ככולו. צומח טבעי שרד ברצועות צרות, בעיקר באזור שפך הקישון, לאורך נחל סעדיה ולאורך נחל 
גדורה. כמו כן, שרד צומח טבעי בשטחי חורשות אקליפטוסים מוזנחות – בתחום מחנה כורדני הנטוש )והמיועד לבנייה(, וב-
״פס הירק״ בין קריית חיים לאזור התעשייה )שחלקו אינו מיוער(. בתחום היחידה נמצאים שרידיה האחרונים של בריכת החורף 

צ‘ק פוסט, בה יש חורש פתוח של אשלים.

7. מקורות מים
ערוצי הנחלים קישון וגדורה. הקישון באזור זה הוא נחל איתן הזורם כל השנה, ובקרבתו אזורים לחים המוצפים בחורף. נחל 
גדורה בחלקו התחתון זורם כל השנה, ובחלקו העליון יש מי תהום גבוהים. בעבר היה לנחל גדורה אופי ביצתי. ערוץ קצר נוסף 

הינו נחל סעדיה, נחל איתן שמקורו בעין סעדיה )מחלף הקריות( ומתנקז אף הוא לקישון.

8. אתרים מרכזיים
האתרים ההיסטוריים המרכזיים בתחום היחידה קשורים לראשית ההתיישבות בקריות ולפיתוח התעשייתי במפרץ חיפה: 

תחנת הרכבת בקריית מוצקין, מגדל המים הראשון בקריית מוצקין, בתי המלאכה של הרכבת ואחרים.

בריכת  המנדטורית,  הבריכה  האפנדיקס,  שלוחת  הקישון,  שפך  הקישון:  לאגן  ככולם  רובם  קשורים  המרכזיים  הטבע  אתרי 
החורף צ‘ק פוסט, נחל גדורה, נחל סעדיה ועין סעדיה.

9. יישובים
חלקה הצפוני של היחידה מהווה כולו אזור בינוי עירוני למגורים, לתעשייה ולמסחר, הנחצה ע״י שני עורקי תנועה עיקריים 
קריית  )במלואן(,  ים  וקריית  מוצקין  קריית  הערים  ממוקמות  ובו  ההסתדרות(,  שדרות  ורחוב  עכו   – חיפה  הרכבת  )מסילת 
ביאליק )ברובה(, וכן השכונות: קריית חיים וקריית שמואל – ששייכות מוניציפאלית לעיר חיפה. כביש 22 )עוקף הקריות( חולף 

בחלקו בתחום יחידה זו ובחלקו בתחום יחידת הנוף “עמק זבולון״.

בחלק הדרומי של היחידה נמצא אזור תעשייה כבדה, מהגדולים ביותר בישראל, המתפרס גם מזרחה לתחומי יחידת הנוף 
“עמק זבולון״.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• אזור תעשייה כבדה ובו מפעלים כימיים עם זיהום אוויר וקרקע בהיקף נרחב.	
• חוות מיכלי דלק.	
• מיכל אמוניה.	
• בריכות בוצה ישנות בקרבת הנחלים גדורה וקישון.	
• עורקי תחבורה ארציים: מסילת הרכבת, שדרות ההסתדרות )כביש 4(, עוקף הקריות )כביש 22(.	
• שדה תעופה ארצי )שדה התעופה חיפה(.	
• מזבלת חיפה )לא פעילה כיום(.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
נוף החולות ההיסטורי נעלם כמעט לחלוטין. ברם, כתוצאה משמירה על קרקעות חקלאיות מחד, ובעיות ניקוז מאידך, עדיין 
נשמר קו מגע חד וברור בין המרקם הבנוי של הקריות במערב, לעמק זבולון במזרח. קו מגע זה צפוי לאבד מהבולטות שלו 

בשטח, כתוצאה מפיתוח שכונות חדשות במזרח קריית ביאליק.
מכלול שפך הקישון מהווה ריאה ירוקה מרכזית באזור מתועש, השוברת את רצף הבנייה בין חיפה לקריות.

12. ערכי טבע עיקריים
מכלול שפך הקישון: הקישון עצמו נמצא כיום בתהליכי שיקום משנים ארוכות של זיהום תעשייתי חמור. בגדות הנחל יש כתמי 

צמחיית מלחה, במיוחד בשלוחת “האפנדיקס״, המכילה ריכוז יוצא דופן של צמחים נדירים.
עין סעדיה: מעיין ניקבה חתום, שממנו יוצא פלג זורם לעבר שפך הקישון. במעיין זה נשתלה אוכלוסייה של נימפיאה תכולה 
בראשית שנות ה-80‘ של המאה הקודמת. זמן קצר לאחר הקמתן של מנהרות הכרמל, התייבש המעיין )הסיבה לכך אינה 

ידועה(, אך כיום הוא שב לשפוע.



41

"ח מסכם ן דו לו זבו סקר 

טבלה 2: אפיון תת-יחידות הנוף ביחידת נוף “הקריות״

ערכיות 
נופית

 ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס‘

נמוכה )1(  אזור מופר בתהליכי בנייה, המהווה
שריד משמעותי אחרון בגבולות הסקר 

לחולות המפרץ.

שטחים לא בנויים בצפון קריית מוצקין, 
ששימשו בעבר את מחנה כורדני. האזור נמצא 

בתהליכי פיתוח.

חולות כורדני 1.01

בנוי )0( אזור בנוי אינטנסיבי  מרקם עירוני רציף. אתרים בולטים:
תחנת הרכבת קריית מוצקין, מגדל המים 

קריית מוצקין, משטרת זבולון

הקריות 1.02

גבוהה )3( אזור פתוח המהווה מסדרון אקולוגי אזורי. רצועת החוף הנושקת לאזור המגורים בקריות. החוף העירוני 1.03

בינונית )2( חיץ שתוכנן בתקופת המנדט הבריטי, 
מכורסם ע״י פיתוח זוחל.

רצועת חיץ בין אזורי המגורים והתעשייה 
בדרום הקריות.

פס הירק 1.04

בנוי )0( אזור בנוי אינטנסיבי. כפי הנראה השטח 
מרוסס נגד צמחיית בר.

מתחם גדול של מיכלי דלק חוות המיכלים 1.05

גבוהה )3( אזור פתוח המהווה מסדרון אקולוגי 
אזורי. צמחיית חוף ואוכלוסיית סרטנים.

רצועת החוף הנושקת לאזור התעשייה במפרץ. החוף התעשייתי 1.06

בנוי )0( אזור בנוי אינטנסיבי. אזור תעשייה כבדה. אזור התעשייה 
קריית חיים

1.07

נמוכה )1(  אזור חיץ, נשלט ע״י שיטה כחלחלה
עם שרידי חולות, משמש כמסדרון מקשר 

בין החוף לאגן הקישון.

רצועת חיץ בין שדה התעופה למסוף המכולות. מערבית לשדה 
התעופה

1.08

בנוי )0( אזור בנוי אינטנסיבי. סטרילי ללא צמחייה. מסוף מכולות גדול בנמל הקישון. מסוף מכולות 1.09

בנוי )0( אזור בנוי אינטנסיבי. שדה תעופה ארצי קטן. שדה התעופה חיפה 1.10

גבוהה מאד )4( ריכוז יוצא דופן של ערכי טבע, וכן ערכי 
מורשת )מגדלי עשן, הבריכה המנדטורית(. 

שובר את רצף הבינוי חיפה – הקריות 
ומהווה קצה מסדרון אקולוגי אזורי.

אזור בתי גידול לחים ושטחים נטושים לאורך 
נחל קישון. אתרים מרכזיים – האפנדיקס, 

שפך הקישון, הבריכה המנדטורית.

שפך הקישון 1.11

בנוי )0(  השטח בנוי רובו ככולו, ובתוכו “אי״
לא בנוי שחלקו הגדול הוא מזבלת חיפה, 

 הסגורה כיום ועברה שיקום נופי.
שטחים נוספים נמצאים בתהליכי בנייה.

אזור בינוי אינטנסיבי, בעיקר למסחר, מדרום 
לקישון עד למרגלות הכרמל. אתרים מרכזיים: 

עין סעדיה, בריכת הצ‘ק פוסט, אחו כביש 75.

 אזור תעשייה
לב המפרץ

1.12
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עמק זבולון

תמונה 2: נוף חקלאי בעמק זבולון = תצפית מתל פר לכיוון חיפה

1. מאפייני היחידה
למגורים  בנייה  יחסית  מעט  עם  אינטנסיבי,  חקלאי  בעיבוד  ככולו  רובו  מאופיין  המרחב  הסקר.  ליבת  את  מהווה  זה  שטח 

ולתעשייה. בשנים האחרונות ניכרת “גלישה״ של הבינוי לאזור זה, תופעה שצפויה להחריף בעתיד.

2. גבולות היחידה
בצפון: גבול הסקר )כביש 79 ממחלף ביאליק לאזור חורבת גלמת, ומזרחה יותר קו פרשת המים בין הקישון לנעמן עד פאתי שפרעם(.

במערב: גבול המרקם הבנוי הצפוף )בחלקו המרכזי, חופף קו זה לערוץ נחל גדורה(.
בדרום-מערב: גבול הסקר )מרגלות הכרמל(.

במזרח: גבעות הגליל התחתון. הגבול מפותל יחסית ומאופיין בשלוחת עומק בולטת, במעלה נחל ציפורי. 

3. אגני ניקוז
וגדורה(.  ציפורי  הנחלים  )בפרט  נוספים  ערוצים  דרך  ובין אם  ישירות  בין אם  לאגן הקישון,  מנוקז  היחידה  כל תחום  כמעט 

בשוליים הצפוניים של היחידה, יש שטחים קטנים המתנקזים לאגן הנעמן )בפרט שכונת צור שלום בקריית ביאליק(.

4. רום פני הקרקע
המרחב מישורי כמעט לחלוטין. בחלק הנמוך של היחידה )גשר הקישון מעל כביש 4(, הרום המזערי הוא כ- 5 מ‘ מעפה״י. 
בחלקים הגבוהים של היחידה )באזור נחל שפרעם ליד כביש 70, וכן בבקעת נחל ציפורי ממזרח לכביש 70(, הרום המרבי הוא 

כ- 30 מ‘.

5. מסלע וקרקע
המרחב הומוגני יחסית, והתכסית הטבעית שלו היא קרקעות סחף אלוביאליות.

בכתמים מעטים באזור כפר ביאליק, בפאתי איבטין-רכסים, ולמרגלות העיר נשר - מופיע רכס הכורכר מתצורת פלשת מתוך 
סחף הקרקע האלוביאלית המכסה אותו. חורבת גלמת, הנמצאת בגבול הצפוני של יחידה זו, מציגה תצורות גיאולוגיות נדירות 
בתחום הסקר: חבורת הר הצופים )תצורת מנוחה( וחבורת יהודה )תצורת בענה(. תצורות אלו שכיחות ממזרח לאזור הסקר 

)דרומית ומזרחית לשפרעם( אך אינן מיוצגות בשטח הסקר פרט לחורבת גלמת.
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6. טיפוסי צומח
ניקוז,  כתעלות  הוסדר  המכריע  שרובם  הנחלים,  ערוצי  לאורך  בעיקר  שרד  טבעי  צומח  ככולו.  רובו  הושמד  הטבעי  הצומח 
ומתוחזק באופן שוטף )כיסוח ועבודות עפר( ע״י רשות ניקוז ונחלים קישון, וכן בתילים ארכיאולוגיים. בחלק מהתילים ניתן 

למצוא עצי אלה אטלנטית, וכן ריכוזי פריחה של חוטמית זיפנית, אירוס ארם-נהריים ומינים נוספים. 

7. מקורות מים
בחלקה הצפוני של היחידה נמצא עין גילעם. מעיין זה חרב, אך בית המעיין שרד וניתן לשיקום.

נחל הקישון באזור זה הוא כיום נחל איתן, המקבל את מימיו הן ממי מעיינות, הן מעודפי ניקוז מהשקייה חקלאית ובריכות 
דגים, והן משפכים גולמיים שמגיעים משטחי הרשות הפלסטינית, וממכוני טיהור שפכים – בזמן תקלה )ראו: פרלברג ועמיתיו, 

.)2012,2013,2014

ביחידה עוברות תעלות ניקוז רבות, רובן ככולן יבשות בקיץ. כמו כן, יש בשטח מספר “אשכולות״ של מאגרי מים, האוגרים 
בעיקר מי קולחין.

תעלות הניקוז באזור זה מהוות מסדרונות אקולוגיים המקשרים בין אגן הקישון בדרום לאגן הנעמן בצפון, ולכן יש חשיבות 
גבוהה לשימורן ברמה הארצית.

8. אתרים מרכזיים
הנחלים: ערוצי  לאורך  אתרים  או  עתיקות  תילי  ככולם  רובם  הם  המרכזיים  האתרים  האינטנסיבי,  החקלאי  העיבוד   בשל 

עיר המפרץ )שרידי התיישבות מתקופת המנדט הבריטי(, חורבת גדורה, חורבת גלמת, תל פר, תל נחל, תל רגב, עין גילעם.

9. יישובים
כפר  ביאליק,  כפר  היחידה:  בתחום  במלואם  נמצאים  יישובים  שלושה  מיושבת.  לא  כמעט  היא  היחידה,  של  לגודלה  יחסית 
חסידים א‘ וכפר חסידים ב‘. כמו כן, נמצאות בשטח זה מספר שכונות של קריית אתא )בפרט קריית בנימין(, ומספר מתחמים 
בריאותיות  בעיות  גם  כמו  הפורייה,  החקלאית  הקרקע  על  לשמור  מהרצון  הנראה  כפי  נובע  היישובים  מיעוט  תעשייתיים. 
ותחבורתיות בעבר, שהכתיבו התיישבות רחוק מהמישורים הביצתיים. בדרום היחידה נמצאים שטחים האסורים בבנייה, בשל 

בעיות סביבתיות ובטיחותיות בקרבת מפעלים תעשייתיים גדולים.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• אזור תעשייה כבדה ובו מפעלים כימיים עם זיהום אוויר וקרקע בהיקף נרחב.	
• בתי הזיקוק.	
• כביש 22 – “עוקף הקריות״ עובר בחלקה המערבי של היחידה.	
• מאגרי מים גדולים.	
• מסילת ‘רכבת העמק‘ הולכת ונסללת בדרום היחידה.	
• תוכניות להרחבת תוואי כביש 6 צפונה בדרום היחידה )נכון למאי 2015 – בשלבי הכנה לקראת סלילת הכביש(.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
אזור זה מהווה מרחב פתוח גדול, החוצץ בין הגוש הבנוי של הקריות לגוש הבנוי של קריית אתא.

12. ערכי טבע עיקריים
תילי עתיקות עם ריכוזי פריחה ועצי אלה אטלנטית: תל רגב, תל פר.

תעלות הניקוז – לרוב אין בתעלות אלו כתמים נקודתיים המיוצגים כאתרים, אולם חשיבותן גבוהה כמסדרונות אקולוגיים 
זה  לוטרות, שהתקיימו במרחב  )כולל עבור  ובאגן הקישון  בין בתי הגידול הלחים באגן הנעמן  מרכזיים, המאפשרים מעבר 

בעבר( )שחל ודולב, 2013(.
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טבלה 3: אפיון תת-יחידות הנוף ביחידת נוף “עמק זבולון״

ערכיות 
נופית

 ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס‘

גבוהה )3( שטח גדול ורציף, נצפות טובה מכבישים 22 
ו- 79.

גוש חקלאי גדול ורציף )חקלאות 
אינטנסיבית(.  אתר מרכזי – “עיר המפרץ״.

עוטף גבעת 
הרקפות

2.01

בנוי )0( אזור בנוי אינטנסיבי. שכונת מגורים מבודדת בגבעה גבוהה 
מסביבתה.

גבעת הרקפות 2.02

גבוהה מאד )4( אחד ממשארי הטבע המעטים בעמק זבולון. 
ייחוד גיאולוגי ובוטני.

 גבעה מבודדת ובה אתר עתיקות
וריכוז פריחה.

חורבת גלמת 2.03

גבוהה )3( נצפות גבוהה מכביש 79. גוש חקלאות אינטנסיבית. שדות אפק 2.04

בינונית )2( חלקות חקלאיות קטנות – דפוס נדיר במרחב. 
ריבוי מבנים חקלאיים.

אזור “חקלאות זעירה״ בהיקף נרחב. 
הרבה מבנים חקלאיים.

אדמות שפרעם 2.05

בינונית )2( מסדרון אקולוגי מקומי. הנחל אינו בולט בסביבתו. תעלת ניקוז מוסדרת, צרה וארוכה בשדות. נחל שפרעם תיכון 2.06

גבוהה מאד )4(  נצפות גבוהה מכביש 22.
חלקות קטנות יחסית – גיוון נופי גדול לעומת 

השדות האינטנסיביים שמצפון.

גוש גדול של חלקות חקלאיות קטנות. 
אתרים מרכזיים: חורבת גדורה, תל צבט.

אדמות כפר ביאליק 2.07

גבוהה )3( מסדרון אקולוגי מקומי. רצועה צרה ביותר 
ללא נצפות מכבישי הסביבה.

 פס צר וארוך לאורך נחל גדורה.
בקטע זה – תעלת ניקוז ישרה עם 

איקליפטוסים לאורכה.

נחל גדורה תיכון 2.08

בנוי )0( יחידת נוף בנויה יישוב כפרי. כפר ביאליק 2.09

גבוהה )3( קיטוע נרחב ע״י פיתוח עירוני ותעשייתי. 
נצפות גבוהה מהכרמל.

גוש נרחב ומקוטע של חקלאות אינטנסיבית. חיץ אתא – בז״ן 2.10

גבוהה מאד )4( צמוד דופן לקריית אתא. ללא אתרים ייחודיים. שטח חקלאי פתוח גדול. שדות אתא צפון 2.11

בינונית )2(  היער הנטוע המרכזי בעמק זבולון.
נגישות ונצפות בעייתיות.

יער איקליפטוסים דליל, המהווה שריד 
עיקרי לבתי הגידול הלחים באגן נחל גדורה.

יער המפרץ 2.12

גבוהה )3( נצפות גבוהה מהכביש, החלק הטבעי ביותר 
בנחל גדורה.

מורד נחל גדורה. מאופיין בפיתולים. כיום 
צמוד לכביש עוקף הקריות.

נחל גדורה תחתון 2.13

בנוי )0( שטח בנוי אינטנסיבי. אזור תעשייה עירוני. אזור תעשייה 
קריית אתא

2.14

בנוי )0( שטח בנוי אינטנסיבי. שכונה מבודדת של קריית אתא. קריית שטנד 2.15

בנוי )0( שטח בנוי אינטנסיבי. שכונה מבודדת של קריית אתא. קריית בנימין 2.16

נמוכה )1( מובלעת חקלאית באזור בנוי. שטח כלוא בין קריית בנימין לקריית אתא. קריית בנימין מזרח 2.17

בינונית )2(  מסדרון אקולוגי מקומי.
הנחל כלל אינו בולט בסביבתו.

 תעלת ניקוז צרה וארוכה בשדות.
חלקה משיק לאזור בינוי עירוני.

נחל שפרעם תחתון 2.18

גבוהה )3( העמק נסתר יחסית וללא אתרים ייחודיים. עמק גדול יחסית בין קריית אתא לאושה. עמק הקיבוצים 2.19

גבוהה מאד 
)4(

גוש חקלאי גדול ורציף, כמעט ללא מובלעות 
בנויות. נצפות גבוהה מהכרמל ומכביש 780.

מישור חקלאי נרחב בין נחל ציפורי לנחל 
שפרעם. אתר בולט – תל פר.

מישור אתא דרום 2.20

בנוי )0( “הלבניות״ – סמל לתעשייה במפרץ חיפה. 
אזור בנוי אינטנסיבי.

מתחם תעשייה כבדה אינטנסיבי. בתי הזיקוק 2.21

גבוהה )3( הערוץ בולט יחסית בנוף, אם כי הנצפות 
מהכבישים נמוכה. באזור זה מתחיל הקישון 

 “לצבור״ זיהום תעשייתי.
בימים אלו מבוצעות עבודות הטיית הנחל, 

יצירת נפתול וניקוי הקרקעית.

קטע הקישון באזור דשנים – בז״ן הקישון – בז״ן 2.22

גבוהה )3( נצפות גבוהה מהכרמל. האזור צמוד דופן 
לשטחי תעשייה בשתי דפנות שלו.

אזור חקלאי אינטנסיבי. העמק מדרום לבז״ן 2.23

בנוי )0( שטח בנוי אינטנסיבי. מתחם תעשייה כבדה אינטנסיבי. מפעל דשנים 2.24

בנוי )0( שטח בנוי אינטנסיבי. שכונה מבודדת של קריית אתא. נווה אברהם 2.25

בינונית )2( נצפות נמוכה. שלוחה של עמק זבולון, בין רמת יוחנן 
ליער רמת יוחנן.

עמק יוחנן מזרח 2.26
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ערכיות 
נופית

 ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס‘

גבוהה מאד )4(  אלמנט נופי מרכזי בתצפיות מהכרמל
לעמק זבולון.

 גוש מאגרים גדול בין כביש 780 
לנחל ציפורי.

מאגרי הקיבוצים 2.27

גבוהה מאד )4( נוף דרמטי של בקעה בין גבעות. בקעה מצפון לנחל ציפורי. בקעת ח‘וואלד צפון 2.28

גבוהה )3( הערוץ עצמו אינו בולט על הרקע החקלאי 
בסביבתו.

ערוץ הנחל באזור ח‘וואלד.  נחל ציפורי – 
קטע ח‘וואלד

2.29

גבוהה מאד )4( נוף דרמטי של בקעה בין גבעות. בקעה מדרום לנחל ציפורי. בקעת ח‘וואלד 
דרום

2.30

גבוהה )3(  הנחל עובר בתעלת ניקוז מוסדרת
ולא בולטת בנוף.

קטע מישורי, שבו הנחל חוצה את כביש 
70 שלוש פעמים.

נחל ציפורי – 
קטע 2

2.31

האזור בולט יחסית בנוף.  בינונית )2( אזור חקלאות אינטנסיבית. אתר מרכזי – 
טחנת הקמח של משפחת קרמאן.

פאתי איבטין 2.32

בנוי )0( שטח בנוי אינטנסיבי. אזור תעשייה אינטנסיבי. אזור תעשייה נשר 2.33

גבוהה מאד )4( הערוץ בולט יחסית, אך הנצפות מהכבישים 
נמוכה.

הקישון בין מחלף יגור לאזור מפעל דשנים. הקישון – קטע 
יגור – דשנים

2.34

גבוהה )3(  הנחל עובר בתעלת ניקוז מוסדרת
ולא בולטת בנוף.

תעלת ניקוז מוסדרת במורד נחל נשר. נחל נשר תחתון 2.35

גבוהה מאד )4(  אלמנט נופי מרכזי בתצפיות מהכרמל
לעמק זבולון.

 מספר בריכות גדולות )תוצאה של
כריית קרקע באזור ע״י מפעל נשר(, 

ושדות הכלואים בינן לקישון.

בריכות מפעל נשר 2.36

גבוהה )3( הערוץ לא בולט בנוף. קטע נחל ציפורי בין כביש 70 לדרך דשנים. נחל ציפורי – 
מאגרים

2.37

גבוהה מאד )4( אזור פתוח רציף יחסית )למרות קיטוע חדש 
בסלילת דרך דשנים(.

מישור הכלוא בין נחל קישון, נחל ציפורי 
וכביש 70 )נחצה ע״י דרך דשנים(.

מישור קישון – 
ציפורי

2.38

גבוהה מאד )4( גבעות בולטות בנוף, נצפות גבוהה מכביש 70. גוש קטן ומוגבה מסביבתו, עם מטעים 
וצומח טבעי.

גבעות רגב 2.39

גבוהה מאד )4(  שטח פתוח עם מעט הפרות בנוף
ואתרים מעניינים.

אזור חקלאי פתוח. אתרים – עין גילעם, 
חורבת בורגת-מישור

שדות בורגת-
מישור

2.40

גבוהה מאד )4(  שטח פתוח עם מעט הפרות בנוף,
נצפות גבוהה.

האזור בין כפר חסידים לכביש 70. מישור חסידים 2.41

גבוהה מאד )4( שטח פתוח למרגלות הר הכרמל הבקעה בין יגור לנשר. בקעת יגור צפון 2.42

גבוהה מאד )4( קטע בו הנחל בולט יחסית בנוף. חורש אשלים לאורך גדת הקישון. הקישון – דרומית 
למחלף יגור

2.43
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גבעות אתא

תמונה 3: כרם זיתים עתיקים בין גבעת גילעם למחלף סומך

1. מאפייני היחידה
שטח זה מהווה את הדופן המזרחית של הסקר, ומאופיין בנוף גבעות מתונות.

2. גבולות היחידה
בצפון: עמק “נחל שפרעם״, וקטע מכביש 781 באזור ביה״ס לשוטרים.

במערב: הגבול המערבי של קריית אתא )לא כולל שכונות מבודדות(, וגוש הקיבוצים אושה – כפר המכבי – רמת יוחנן. קיימת 
שלוחה של עמק זבולון החודרת לאזור זה )עמק הקיבוצים(.

בדרום: עמק נחל ציפורי.
במזרח: גבול הסקר )כביש 70(.

3. אגני ניקוז
כל תחום היחידה מנוקז לאגן הקישון, דרך נחל שפרעם בצפון )ויובלו נחל סומך במרכז(, ונחל ציפורי בדרום.

4. רום פני הקרקע
המרחב גבעי. החלק הנמוך ביחידה הוא ברום של כ- 10 מ‘ מעפה״י בדופן המערבית של קריית אתא, ואילו שיא הגובה ביחידה 

הוא ברום 117 מ‘ מעפה״י, במזרח שכונת גבעת טל בקריית אתא.

5. מסלע וקרקע
הר  מחבורת  וחרסית(  )קירטון  וטקייה  ע‘רב  לתצורות  עבדת,  מחבורת  וצור(  )קירטון  תימרת  תצורת  בין  נחלקות  הגבעות 
הצופים. רוב שכונות קריית אתא בנויות על חבורת הר הצופים, מעליה נמצאת שכבת נארי המקשה להבחין בין שתי התצורות. 

השטחים הפתוחים בגבעות מצפון ומדרום לקריית אתא נמצאים על חבורת עבדת הצעירה יותר.
ביחידה מסתיים קו שבר גיאולוגי הנמשך מחנתון במזרח, עד דרומית-מזרחית לביה״ס לשוטרים במערב. קו זה מפריד בין 

תצורת תימרת בצפון לתצורות ע‘רב וטקייה בדרום. 
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6. טיפוסי צומח
יחידה זו היא הפחות מופרת מבין ארבע יחידות הנוף בשטח הסקר. החלק המרכזי )העיר קריית אתא( אמנם בנוי, אך בצפון 
ובדרום ישנם שטחים לא מבונים. התכסית של שטחים אלו כוללת שטחים מיוערים )בפרט ממזרח לרמת יוחנן(, וכן אזורי בתת 

בני-שיח וכרמי זיתים עתיקים )בפרט במשולש מחלף סומך – צומת גילעם – צומת אבליים(.

7. מקורות מים
תחום היחידה נחצה ע״י ערוץ נחל סומך – נחל אכזב, ההופך בהמשך לתעלת ניקוז מוסדרת המכונה “ז-13״. באתר הארכיאולוגי 

חורבת כושר נמצאים מספר בורות מים.

8. אתרים מרכזיים
אנדרטת קרב רמת יוחנן, עמדות שמירה ברמת יוחנן, חורבת כושר, “גבעת האחילופים״, זיתי גילעם.

9. יישובים
היישוב המרכזי בשטח היחידה הוא העיר קריית אתא. כמו כן, נמצאים בדרום היחידה קיבוצי גוש זבולון – רמת יוחנן, כפר 

המכבי ואושה. בצפון היחידה נמצאים מוסד גילעם וביה״ס לשוטרים.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• כביש 70 עובר בחלקה המזרחי של היחידה.	
• כבישים 79 ו- 781 חוצים את היחידה.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
אזור זה חוצץ בין הגוש העירוני של שפרעם-איעבלין לגוש העירוני של קריית אתא.

12. ערכי טבע עיקריים
• גבעת האחילופים.	
• כרמי זיתים עתיקים.	
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טבלה 4: אפיון תת-יחידות הנוף ביחידת נוף “גבעות אתא״

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס‘

מרבית )5( ציון נופי מרכזי באזור, יער מפותח. גבעה מיוערת בולטת בסביבתה, 
המתנשאת מעל עמק זבולון וצומת 

גילעם. בשטח יש שרידי מעברה.

יער גילעם 3.01

נמוכה )1( השטח מגודר אך מאופיין בבינוי מצומצם. 
נצפות נמוכה בשל הייעור מסביב.

מוסד לשיקום עבריינים צעירים, ובו שטח 
מיוער משמעותי.

מוסד גילעם 3.02

גבוהה )3( אזור המייצג חקלאות “זעירה״ הנדירה באזור. אזור מעובד ממזרח ליער גילעם. גילעם מזרח 3.03

גבוהה מאד )4( כרם זיתים גדול ומרשים, נוף נדיר באזור, 
ועדיין מרוחק יחסית מבינוי.

 גוש כרמי זיתים עתיקים
)מהווה אתר בפני עצמו(.

זיתי גילעם 3.04

גבוהה )3( גבעות מהן יש תצפיות נוף יפות, והמייצגות 
את נוף האזור לפני הפיתוח והייעור.

אזור גבעות חשופות הצופות לסביבה. 
אתר מרכזי – גבעת האחילופים.

גבעות אתא צפון 3.05

בנוי )0( אזור בנוי אינטנסיבי וסגור לציבור הרחב. גבעה מיוערת ובה בינוי אינטנסיבי. אתר 
מרכזי – אנדרטת יד לשוטר.

ביה״ס לשוטרים 3.06

בנוי )0( עיר – שטח בנוי אינטנסיבי. יישוב עירוני גדול. אתר מרכזי – גן משה. קריית אתא 3.07

בנוי )0( אזור בתהליכי בנייה. שכונת מגורים חדשה בהקמה ממזרח 
לכביש 79.

גבעת אלונים 3.08

בינונית )2( פס חקלאי צר לאורך כביש 79. בחלק המערבי 
פיתוח חדש )הכביש לגבעת אלונים(.

רצועה חקלאית צרה לאורך נחל סומך, בין 
כביש 79 בצפון לשכונת גבעת טל בדרום.

בקעת סומך 3.09

גבוהה )3( אזור מיוער בעל נצפות גבוהה מהכביש. גוש יער מצומצם ממערב למחלף סומך. יער סומך 3.10

בנוי )0( אזור בנוי. שתי פזורות מגורים, השייכות לקריית אתא.  סרכיס 3.11

בנוי )0( אזור בנוי. השכונות המזרחיות של קריית אתא. גבעת טל וגבעת רם 3.12

בינונית )2( חוליה מקשרת בין גבעות אתא צפון לעמק 
הקיבוצים. השטח נותר עם פיתוח מזערי, אך 

מקוטע ע״י כבישים.

רצועת חיץ לא בנויה ולא מיוערת בין 
קריית אתא לשכונות המזרחיות.

גבעות יוחנן 3.13

גבוהה )3(  אזור בעל נצפות גבוהה מכביש 79.
חלק ממכלול סיפור קרב רמת יוחנן.

רצועת חיץ מיוערת ברובה בין גבעות טל ורם 
ובין כביש 79. אתר מרכזי – חורבת כושר.

עוטף גבעת רם 3.14

גבוהה מאד )4( חשיבות היסטורית מרכזית במרחב, נצפות 
נמוכה בלבד. נגישות נמוכה למטיילים.

גוש מטעים נסתר יחסית בין הגבעות. 
אתר מרכזי – אנדרטת קרב רמת יוחנן.

מטעי רמת יוחנן 3.15

בנוי )0( יחידת נוף בנויה. שלושת קיבוצי גוש זבולון – רמת יוחנן, 
אושה וכפר המכבי.

גוש זבולון 3.16

גבוהה מאד )4( חשיבות היסטורית והתיישבותית, נקודה 
הצופה לסביבה.

גבעה מבודדת הצופה לעמק. אתר מרכזי 
– חורבת מגדל אושה.

מגדל אושה 3.17

גבוהה מאד )4(  יער גדול ורציף יחסית. נצפות בינונית.
נגישות נמוכה למטיילים.

גוש גבעות מיוערות. יער רמת יוחנן 3.18
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מפער הקישון

1. מאפייני היחידה
יחידה מישורית צרה שרכסים משני צידיה: מדרום-מערב – רכס הכרמל, ומצפון-מזרח – גבעות אלונים-שפרעם. בלב היחידה 
עובר אפיק נחל הקישון. יחידה זו מהווה “צוואר בקבוק״ בציר הרוחב של עמקי הצפון )בקעת בית שאן – עמק חרוד – עמק 

יזרעאל – עמק זבולון(.

2. גבולות היחידה
מדרום-מערב: רכס הכרמל

מצפון-מזרח: גבעות אלונים-שפרעם
מדרום: החלק הצר ביותר של מפער הקישון, סמוך לקרית חרושת

מצפון: הכביש מיגור לכפר חסידים

3. אגני ניקוז
כל היחידה מנוקזת לקישון. בתחום היחידה מצטרפים לקישון מספר גיאיות תלולים היורדים מהכרמל )ובפרט נחל יגור, נחל 

חוסיפה ונחל אלראי( וערוצים נוספים חסרי שם היורדים מאזור גבעות אלונים-שפרעם באזור שער העמקים.

4. רום פני הקרקע
המרחב מישורי כמעט לחלוטין. בחלק הנמוך של היחידה, הרום המזערי הוא כ- 7 מ‘ מעפה״י. הרום המירבי כ- 40 מ‘ מעפה״י בג‘למה.

5. מסלע וקרקע
השטח מאופיין באלוביום עם קרקע גרומוסולית. באזור ג‘למה נחשפים סלעי קירטון מחבורת הר הצופים.

6. טיפוסי צומח
רוב השטח חקלאי. סביב הקישון שולט יער איקליפטוס בצפיפויות משתנות. באזור ג‘למה יער גבוה צפוף של איקליפטוס. 

7. מקורות מים
נחל הקישון באזור זה הוא כיום נחל איתן, המקבל מי מעיינות, עודפים מהשקייה חקלאית ומשפכים גולמיים שמגיעים משטחי 

הרשות הפלסטינית, וממכוני טיהור שפכים – בזמן תקלה )ראה: פרלברג ועמיתיו, 2012,2013,2014(.

בתחום היחידה יש מעיינות ספורים. במעלה הקישון, בדרום היחידה, נמצאים עין אלרואי ועין חרושת, הנובעים עד היום.

8. אתרים מרכזיים
תל מעמר, עין אלרואי, עין חרושת.

9. יישובים
יגור, בשולי היחידה – השכונות אלרואי וקריית חרושת, השייכות למועצה המקומית קריית טבעון.

10. תשתיות ומפגעים סביבתיים
• מסילת העמק שהולכת ונסללת, קו גז ארצי, קווי חשמל.	
• תוכניות לסלילת כביש 6 )נכון למאי 2015 – עבודות מקדימות לקראת הסלילה(.	

11. ייחוד חזותי ותרבותי
בקעה צרה וייחודית לאורך הקישון, בתפר שבין הר הכרמל לגבעות הגליל התחתון. מבחינה היסטורית, מדובר על מסדרון 
מעבר נוח בין אזורים הרריים, ועל חשיבותו מעידים מספר תילי עתיקות במפער הקישון ובשוליו – תל מעמר )בתחום היחידה(, 
תל רגב )בשולי היחידה( ותל קשיש )בקצה הדרומי של מפער הקישון, מחוץ לגבולות הסקר(. גם כיום זהו מסדרון תחבורה 

ותשתיות מרכזי.

12. ערכי טבע עיקריים
• ערוץ הקישון – נחל רדוד וזורם, בקטע זה איכות המים טובה יחסית.	
• עין אלרואי – מעיין צלול המקיים פלג זורם עם מיני חי וצומח נדירים.	
• תל מעמר – תל עתיקות עם ריכוזי פריחה ועצי אלה אטלנטית.	
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טבלה 5: אפיון תת-יחידות הנוף ביחידת נוף “מפער הקישון״

ערכיות נופית  ייחוד נופי תרבותי
ושיקולים לקביעת ערכיות נופית

תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מס‘

בנוי )0( יחידת נוף בנויה צמד יישובים כפריים )כפר חסידים א‘ 
וכפר חסידים ב‘(.

כפר חסידים 4.01

גבוהה מאד )4( חלקות קטנות יחסית – גיוון נופי גדול לעומת 
השדות האינטנסיביים שמצפון.

השדות של כפרי חסידים. חלקות ב‘ 
קטנות יחסית לחקלאות האינטנסיבית 

הנפוצה בעמק זבולון. אתר בולט – תל רגב

מישור חסידים 4.02

גבוהה מאד )4(  קטע ארוך יחסית ונקי של הקישון.
נגישות בינונית למטיילים.

רצועה צרה וארוכה לאורך הקישון באזור 
יגור – מחלף יגור

 הקישון –
קטע יגור

4.03

גבוהה מאד )4( שטח פתוח בתפר בין הכרמל לגליל התחתון.  הבקעה בין יגור לצומת העמקים.
אתר מרכזי – תל מעמר

בקעת יגור דרום 4.04

בנוי )0( יחידת נוף בנויה יישוב כפרי יגור 4.05

גבוהה )3( המחנה מציג לנוסעים בכביש נוף של חורשות 
צפופות. מיקום רגיש נופית למרגלות הכרמל.

בסיס צבאי עם נטיעות איקליפטוסים 
צפופות

מחנה ג‘למה 4.06

גבוהה )3( השטח בנוי יחסית, אולם בעל חשיבות 
ארכיאולוגית גבוהה בקנה המידה של הסקר.

 גבעה עם כרמי זיתים.
ממצאים ארכיאולוגיים רבים.

ג‘למה 4.07

גבוהה מאד )4( נחל נקי יחסית, נגישות גבוהה למטיילים. פארק אינטנסיבי יחסית )מגונן ומטופח( 
לאורך ערוץ הקישון.

הקישון – פארק 
העמקים

4.08

מירבית )5(  בקעה מרשימה בין הר הכרמל
לגבעות הגליל התחתון.

אזור שדות אינטנסיבי מצפון-מערב 
ומדרום-מערב לשער העמקים.

חקלאות שער 
העמקים

4.09

מירבית )5( שילוב של נחל נקי יחסית, מעיינות, אתרי 
מורשת ו״צוואר הבקבוק״ במפגש ארבעה 

חבלי ארץ: הר הכרמל, הגליל התחתון, עמק 
זבולון ועמק יזרעאל. נגישות גבוהה למטיילים.

ערוץ הקישון באזור אלרואי )והשטח בין 
 הנחל לכביש 70(.

אתר מרכזי – גשרי פארק העמקים.

 הקישון –
קטע אלרואי

4.10

מירבית )5(  שילוב של נחל נקי יחסית, מעיינות,
אתרי מורשת ו״צוואר הבקבוק״ במפגש 

ארבעה חבלי ארץ: הר הכרמל, הגליל 
התחתון, עמק זבולון ועמק יזרעאל.

השטח בין הקישון ליישוב אלרואי. 
 אתרים מרכזיים – עין אלרואי,

עין חרושת, כבשני הסיד המודרניים.

בקעת אלרואי 4.11
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2.2 תרבות האדם

2.2.1 מטרות
מטרת פרק זה לתת רקע על מורשת האדם באזור לאורך התקופות, ולסקור את המידע על אתרי תרבות האדם השונים הנמצאים 
בו. בתפיסה הנהוגה בסקרים מסוג זה, האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים המשפיעים על 
קביעת ערכיותו )ר‘ לעיל, בסעיף הערכיות הנופית-תרבותית(. מכיוון שתהליך דירוג הערכיות מתבצע רק בשטחים פתוחים, 
הרי שאתרי מורשת הנמצאים בתחומי יישובים, כמו גם היישובים עצמם, אינם “משתתפים״ בתהליך דירוג הערכיות הנופית. 

בפועל, מובן שהיישובים עצמם ואתרי המורשת שבתחומיהם, מהווים חלק חשוב מנופו של אזור הסקר. 

2.2.2 שיטות העבודה: מיפוי האתרים 
סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות כתובים ועל מידע שהתקבל ממומחים. 
בעת  שתועדו  ואתרים  בולטים,  מורשת  אתרי  ישראל,  של  הארכיאולוגי  הסקר  מקורות:  ממספר  התקבל  אתרים  לגבי  המידע 
סיורים בשטח. ברוב המקרים, אתרים ארכיאולוגיים שתועדו בשטח מופיעים גם ברישומי רשות העתיקות. במקרים מסוימים, 
תועדו בשטח אתרים קטנים, שאינם מופיעים ברישומים אלו. בכל מקרה, סקר זה לא נועד לבוא במקום סקר ארכיאולוגי מקצועי.

2.2.3 סקירה היסטורית לאורך התקופות

רקע כללי )עפ״י עולמי וגל, 2003(
אזור הגבעות בשולי הגליל התחתון מאופיין בנוף קירטוני מתון, המכוסה באדמת רנדזינה אפורה. ערכה החקלאי של קרקע זו 
ירוד. בעבר היו הגבעות מכוסות ביער פארק של אלוני התבור )ששרד עד היום ממזרח לשטחי הסקר(. כתוצאה מגורמים אלו, 

התבססו תושבי האזור על מרעה צאן ועל כרמי גפנים וזיתים.

בשוליים הצפוניים של מרחב הסקר, עברה דרך רוחב קדומה – “דרב אל חווארנה״, החוצה את הגליל התחתון לרוחבו, ועוברת 
בנחל אבליים בדרכה לעכו. לעומת נחל אבליים, בנחל ציפורי לא עברו דרכים ראשיות כלשהן.

דגם היישוב השכיח בעמק הוא יישובים גדולים מחד, ותילים קטנים מאידך – המשקפים מערך יישובי של ערים ובנותיהן.

התקופות הפרהיסטוריות
במפרץ חיפה לא זוהו כמעט אתרים פרהיסטוריים, כנראה בשל הפיתוח האינטנסיבי. זאת, לעומת ריבוי אתרים הידועים בכרמל 
הסמוך. במערת גאולה )בשכונת גאולה בחיפה( נתגלו שרידים מהתקופה הפליאוליתית התיכונה )התרבות המוסטרית(, וממצאים 

מאוחרים יותר )מהתקופות הפליאוליתית העליונה, האפי-פליאוליתית והניאוליתית( התגלו במספר אתרים נוספים בכרמל.

בגבעות אלונים-שפרעם יש מרבצי צור טבעי, שמשכו את תושבי האזור כאתרי כריית חומרי גלם לייצור כלי צור. במרחב זה 
תועדו מספר בתי מלאכה של כלי צור, בפרט בקרבת מקורות המים בנחל ציפורי.

והשרידים הראשונים הם מהתקופה  ברוב התקופות,  מיושבת  עיר שהייתה  לאזור הסקר( התגלו שרידי  )מצפון  בתל אפק 
הכלקוליתית – היישוב הקדום ביותר בשוליו המיידיים של אזור הסקר.

התקופות ההיסטוריות המוקדמות
אתרים קדומים ראשונים בשטח הסקר משויכים לתקופת הברונזה הקדומה. מתקופה זו תועדו חרסים בתל רגב ובתל אפק. 
בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת, התקיימו יישובים בתילי עתיקות במפרץ, וכך גם בתקופות המאוחרות יותר: תקופות 

הברזל, הפרסית וההלניסטית. מתקופות אלו ואילך התקיימו במפרץ חיפה יישובים רבים. 

נכללות  זה  ישראל שמרדו במצרים. באזור  יישובים רבים בארץ  נזכרים  )מאות 20-19 לפנה״ס(  ב״כתבי המארות״ המצריים 
הערים אכשף ומשאל, שמיקומן המדויק אינו מוסכם על החוקרים, אך סביר להניח כי היו בעמק זבולון או בקרבתו.

בשנת 1468 לפנה״ס עבר בארץ ישראל פרעה תחותימס השלישי. ברשימות הערים שנכבשו בידיו נכללות גם אכשף, משאל, 
חלקת וגבע שמן. במסע נוסף, של אמנחותפ השני בשנת 1429, הוא עבר בגבע שמן והחליף את מושל הארץ.

במכתבי אל-עמארנה )1350-1400 לפנה״ס( מוזכרת אכשף כעיר מלוכה, בדומה למגידו ולעכו. העיר נמנית עם הערים שנכבשו 
ע״י יהושע )יהושע י״א-י״ב(.

יכל  זה  כ״א(, אך אהרוני )תשמ״ח( סבור שתיאור מצב  )יהושע  נמנות עם ערי הלויים  ומשאל שבנחלת אשר  הערים חלקת 
להתקיים רק בתקופת דוד המלך, שכן חלק מערי הלויים לא היו בשליטת ישראל בתקופות קדומות או מאוחרות יותר.

בתקופת שלמה המלך, העביר שלמה לחירם מלך צור 20 ערים בארץ הגליל המכונות “ארץ כבול״ )מלכים א‘, ט‘(. לא ברור אם 
תחום זה כולל גם שטחים במרחב הסקר.
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תגלת פלאסר השלישי, מלך אשור, כבש את כל אזור הגליל. האזורים הכבושים חולקו לשלוש פחוות אשוריות: דור, מגידו 
)הגליל( והגלעד. במקביל לכיבוש זה, נעזבו יישובי הגבעות )סוף תקופת הברזל(. ממלכת צידון נחשבה לממלכה משועבדת, 

שכללה את רצועת החוף עד לאזור הסקר, ובעמק עכו נמשך רצף התיישבותי.

בשנת 701 לפנה״ס עלה על הארץ סנחריב מלך אשור. בדרכו לאורך החוף הוא החליף את מלך צור, עבר מן הסתם דרך עמק 
זבולון,  ופנה לעבר יהודה, אך נאלץ לסגת מירושלים מסיבות לא ברורות.

נחלות השבטים באזור זה וזיהוי הערים המקראיות
התיאור המקראי העיקרי של אזור זה הוא בספר יהושע, בפרק י״ט )פסוקים כ״ד-ל״א(:

ּוָפַגע  ּוִמְׁשָאל;  ְוַעְמָעד,  ְוַאְכָׁשף. ְוַאַלֶּמֶלְך  ָוֶבֶטן  ַוֲחִלי,  ְּגבּוָלם--ֶחְלַקת  ְלִמְׁשְּפחֹוָתם. ַוְיִהי,  ְבֵני-ָאֵׁשר  ְלַמֵּטה  ַהֲחִמיִׁשי,  ַהּגֹוָרל  “ַוֵּיֵצא 
ְּבַכְרֶמל ַהָּיָּמה, ּוְבִׁשיחֹור ִלְבָנת. ְוָׁשב ִמְזַרח ַהֶּׁשֶמׁש, ֵּבית ָּדגֹן, ּוָפַגע ִּבְזֻבלּון ּוְבֵגי ִיְפַּתח-ֵאל ָצפֹוָנה ֵּבית ָהֵעֶמק, ּוְנִעיֵאל; ְוָיָצא ֶאל-
ָּכבּול, ִמְּׂשמֹאל. ְוֶעְברֹן ּוְרחֹב, ְוַחּמֹון ְוָקָנה, ַעד, ִצידֹון ַרָּבה. ְוָׁשב ַהְּגבּול ָהָרָמה, ְוַעד-ִעיר ִמְבַצר-צֹר; ְוָׁשב ַהְּגבּול חָֹסה, ויהיו )ְוָהיּו( 
ְבֵני-ָאֵׁשר--ְלִמְׁשְּפחָֹתם:   ַמֵּטה  ַנֲחַלת  ְוַחְצֵריֶהן. זֹאת,  ּוְׁשַּתִים,  ֶעְׂשִרים  ָעִרים  ּוְרחֹב:   ַוֲאֵפק,  ְוֻעָמה  ַאְכִזיָבה.  ֵמֶחֶבל  ַהָּיָּמה  תְֹצאָֹתיו 

ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה, ְוַחְצֵריֶהן.״

מתיאור נחלות השבטים בספר יהושע, עולה כי רצועת החוף באזור זה הייתה בנחלת שבט אשר דווקא. קשה לזהות כיום את 
רוב נקודות הציון בגבול השבטים, אך בין נקודות הציון הברורות נכללים הכרמל ואכזיב. יש הסבורים כי “שיחור לבנת״ המוזכר 
כנקודת ציון בגבול הנחלה, הוא מורד נחל קישון, ואילו אחרים סבורים שמדובר בנחל תנינים דווקא. לא ברור האם הערים 

המוזכרות ברשימה מסודרות בסדר גיאוגרפי, או שזוהי רשימה ללא סדר מסוים.

יעקב  בברכת  זבולון  נחלת  תיאור  את  סותר  הדבר  התחתון.  בגליל  יותר,  מזרחה  משתרעת  זבולון  נחלת  יהושע,  ספר  לפי 
)בראשית מ״ט, י״ג(, שהיא המקור לכינוי האזור כיום “עמק זבולון״: “ְזבּוֻלן, ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן; ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹת, ְוַיְרָכתֹו ַעל-ִצידֹן.״

מספר שופטים א‘ )ל״א-ל״ב( עולה, כי אשר לא הוריש את הכנענים, וישב בקרבם:
“ָאֵׁשר, ֹלא הֹוִריׁש ֶאת-ֹיְׁשֵבי ַעּכֹו, ְוֶאת-יֹוְׁשֵבי, ִצידֹון; ְוֶאת-ַאְחָלב ְוֶאת-ַאְכִזיב ְוֶאת-ֶחְלָּבה, ְוֶאת-ֲאִפיק ְוֶאת-ְרֹחב. ַוֵּיֶׁשב, ָהָאֵׁשִרי, ְּבֶקֶרב 

ַהְּכַנֲעִני, יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ:  ִּכי, ֹלא הֹוִריׁשֹו.״

אזכור נוסף למיקומו הגיאוגרפי של שבט אשר מופיע בשירת דבורה )שופטים ה‘, י״ז(:
“ָאֵׁשר, ָיַׁשב ְלחֹוף  ַיִּמים, ְוַעל ִמְפָרָציו, ִיְׁשּכֹון.״ 

ניסו להתמודד עם סוגיית הזיהוי של הערים המוזכרות בספר יהושע, הן לפי ממצאים  חוקרים שונים במאות ה-19 וה-20 
ארכיאולוגיים והן לפי השתמרות שמות וקיום תוואים טופוגרפיים בולטים בנוף. עם זאת, קיימות מחלוקות רבות בין החוקרים 
באשר לזיהוי הערים בנחלת אשר. יש לציין כי ועדת השמות הממשלתית נתנה חלק מהשמות לאתרים ויישובים חדשים, שאין 
בין  יחסי בשל השילוב  זכו ל״קונצנזוס״  )כגון בית העמק(. אחדים מהיישובים  זיהויים ההיסטורי  לגבי  קונצנזוס ארכיאולוגי 

ממצאים ארכיאולוגיים, השתמרות שמות והתאמה אפשרית לקו הגבול בין השבטים.

גל )1988( סבור כי הגבול בין שבטי אשר וזבולון עבר לאורך הגבול בין גבעות אלונים למישור החוף לערך, וכי גיא יפתחאל 
המקראי הוא נחל אבליים. עם זאת, כפי שמציין לוין )תשס״ג( רוב החוקרים מזהים את גיא יפתחאל המקראי עם הנחל הנקרא 

כיום נחל יפתחאל )באזור אלון הגליל(.

מיקומה של העיר חלקת שנוי גם הוא במחלוקת. אהרוני )תשמ״ח( הציע לזהותה בתל קשיש, גל )1988( בתל מעמר )תל גבע 
שמן(, ואילו גליל )1990( סבור שחלקת היא תל אל-הרבג‘ )תל רגב( – התל המרכזי באזור.

אהרוני )תשמ״ח( הציע לזהות את חלי המקראית בתל עליל )כיום הכפר ראס עלי(. את העיר בטן הוצע לזהות בח‘רבת איבטין, 
בית בטן מהתקופות הרומית-ביזנטית,  לזהות בח‘רבת איבטין את העיר   )1990( גליל  אך בהיעדר שרידים מקראיים, מציע 
ואילו את בטן לזהות בתל פר הסמוך. את אפק הוצע לזהות בתל כורדאנה )המכונה כיום תל אפק(. במידה והערים מסודרות 
גיאוגרפית, ניתן לזהות את משאל בתל נחל, כפי שהציע החוקר מזר  )תשל״ו(. )זיהוי נוסף למשאל הוא בתל כיסון שבמזרח 
עמק עכו(. בהנחה זו, העיר עמעד נמצאת בין תל נחל ובין תל אפק. עפ״י עולמי ורונן )תשמ״ג(, יש ארבעה אתרים מתקופת 
הברזל המתאימים למיקומה של עמעד: תל זבדה, תל צבט, חורבת גדורה ותל אל-אדהאם )האחרון נמצא בשולי יער ברנדיס(.

התקופות ההלניסטית עד הביזנטית
בתקופה הפרסית התחדשה ההתיישבות בגבעות בשולי עמק עכו, כגון בגילעם ובחורבת שירטה.

בתקופה ההלניסטית היה אזור החוף בתחום איפרכיה סלווקית בשם פרליה, כולל מרחב הסקר שהעיר המרכזית בקרבתו 
הייתה פטולמאיס – עכו של ימינו.

אלכסנדר ינאי יצא למסע לכיבוש עכו בשנת 103 לפנה״ס, והגיע להסכם עם תלמי ט‘ – מלך קפריסין, להסיר את המצור על 
עכו )שנכבשה בידי תלמי(, ובתמורה עברו לידי ינאי שטחים בכרמל ובשרון. אזור החוף הצפוני נותר מחוץ לשלטון ממלכת 
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גבע הועברה  נראה שהעיר  גבע, לתחום עכו.  כולל העיר  )63 לפנה״ס( הועבר אזור הכרמל,  החשמונאים. בהסדרי פומפיוס 
לתחום ממלכת הורדוס בשנת 30 לפנה״ס, ושימשה כמושבה צבאית )גבע פרשים(. יש מחלוקת בין החוקרים האם מדובר על 

אותה גבע של תקופת המקרא )גבע שמן(. לאחר מות הורדוס הועברה גבע לידי נציב סוריה.

לאחר כישלון מרד בר כוכבא, עובר המרכז היהודי לגליל. הסנהדרין בניהול רבי יהודה הנשיא עברה ממקום למקום, ובין היתר 
לאושא,  ומיבנה  ליבנה,  ומירושלים  לירושלים,  ומחנות  לחנות  הגזית  “גלתה סנהדרין… מלשכת   – זמן  באושה תקופת  שכנה 
לטבריא.״  ומציפורי  לציפורי,  ומבית-שערים  לבית-שערים,  ומשפרעם  לשפרעם,  ומאושא  לאושה,  ומיבנה  ליבנה,  ומאושה 
)ואולי גם  ניתן להסיק מכאן שמשכן הסנהדרין באושה היה במהלך המאה השנייה  )מסכת ראש השנה, דף ל״א ע״א-ע״ב( 

השלישית( לספירה.

לשיא ההתיישבות הגיע המרחב בתקופות הרומית והביזנטית, ונראה כי כלכלת האזור התבססה על גידול כרמי גפנים וזיתים. 
באזור  )המזוהה  בטן  ובית  סאסאי  שפרעם,  אושה,  כגון:  מגוונים,  במקורות  המוזכרות  יהודיות,  עיירות  מספר  שכנו  באזור 
אבטין(. ישיבתה של הסנהדרין במרחב מעידה על חשיבותו. עדויות נוספות להתיישבות היהודית באזור כוללות שרידי בית 
כנסת וכתובת תחום השבת לצד אושה. כמו כן, ראויה לציון העיר גדורה המוזכרת במשנה ובתלמוד, ומזוהה עם ח‘רבת ג‘ידרו 

)כיום – חורבת גדורה, בפאתי כפר ביאליק( )גליל, 1990(.

בדרך הרומית מאנטיוכיה לעכו התגלתה כתובת המזכירה את סלילת הדרך מניאה-קומי לגדרו. בשולי חורבת גדורה התגלתה 
ודרך עכו-עמק  דרך עכו-שקמונה מחד,  דרכים עתיקות:  כנראה על מפגש  ביוונית, המעידה  “גבע״  אבן עם חריטת המילה 

יזרעאל מאידך, שעברה מגדורה לכיוון גבע )רונן ועולמי, 1983(.

בתקופה הביזנטית ישבה באזור גם אוכלוסייה נוצרית, ובקריית אתא נתגלו שרידי כנסייה.

ימי הביניים המוקדמים
לאחר תבוסת הביזנטים בפני הצבאות הערביים בקרב הירמוך השני )שנת 636(, עברה ארץ ישראל לשליטה מוסלמית. מרחב 
עכו לא נכלל במחוז פלסטין, אלא במחוז צפוני יותר )ג‘ונד אל-אורדון( שבירתו טבריה. בתקופה האיסלאמית הקדומה )בית 

אומיה ובית עבאס( חלה דעיכה התיישבותית.

לתבוסת  עד   .1104 בשנת  רק  נכבשה  עצמה  עכו  העיר  הראשון.  הצלב  במסע  ישראל  ארץ  את  הצלבנים  כבשו   1099 בשנת 
הצלבנים בקרני חיטים בקיץ 1187, הייתה עכו עיר חשובה אך לא מרכזית בשלטון הצלבנים. אובדן ממלכת ירושלים עורר זעזוע 
באירופה, והביא למסע הצלב השלישי ולמצור על עכו בשנים 1189-1191. לאחר כשנתיים נפלה עכו בידי הצלבנים, ובעקבותיה 
לבירת ממלכת  ועכו הפכה  ישראל. הצלבנים לא הצליחו לבסס את אחיזתם באזור ההר,  רצועת החוף של ארץ  גם  נכבשה 
ירושלים השנייה. בתקופה זו ניכרת פעילות התיישבותית מרשימה בעמק עכו – העורף החקלאי של ממלכת ירושלים השנייה. 

כך למשל, נמצאו שרידים צלבניים בחורבת גלמת ובחורבת מגדל אושה. גם טחנות הקמח בתל אפק שייכות לתקופה זו. 

לאחר כיבושי ביבארס הצטמצמה ממלכה זו לרצועת חוף צרה עד לעתלית בדרום. עם נפילת עכו בידי אלמליכ אלאשרף איבן 
קלאון, ב- 28 במאי 1291, נטשו הצלבנים ללא קרב את מאחזיהם האחרונים בחופי הארץ.

ימי הביניים המאוחרים )גרוסמן, תשנ״ד(
האזור זכה לפריחה מחודשת בתקופות הממלוכית והעות‘מאנית. 

העות‘מאנים השתלטו על הארץ כולה בשנת 1516. במהלך כ- 400 שנות שלטונם, ראויים לציון שלושה מנהיגים שניצלו את 
חולשת השלטון המרכזי, והשתלטו על הגליל ומרחב עכו: פאח‘ר א-דין הדרוזי מלבנון )1633-1589(, דאהר אל-עומאר הבדווי 
מהגליל )1775-1720( ואיברהים פחה המצרי )1840-1831(. מאלו, המשמעותי ביותר לתולדות המרחב הוא השייח‘ דאהר אל-
עומאר. אל-עומאר השתלט על הגליל בשנות ה-20‘ של המאה ה-18, ובשנת 1744 כבש את עכו. הוא ביצר נקודות רבות בשולי 

ממלכתו, כגון תל הרבג‘ )תל רגב(, שפרעם ועוד. אל-עומאר נהרג באוגוסט 1775 בעת נסיגתו מעכו.

במהלך ימיו של דאהר אל-עומאר הפכה שפרעם ליישוב המרכזי במרחב, מעמד שממנו נהנתה גם בשלהי התקופה העות‘מאנית. 
כבר בשנת 1902 הוכרזה שפרעם כעיר.

גרוסמן )תשנ״ד( סבור שהפיתוח היחסי באגן הקישון נבע מפעילותם של אפנדים או נציגי השלטון, ובפרט יוזמותיו של דאהר 
כבסיס  כליל, אלא שימשו  ננטשו  לא  אך המצודות שהקים  באזור,  נסיגה בהתיישבות  חלה  מותו  על-עומאר. סביר שלאחר 

ליישובי קבע עתידיים.

אפיזודה חולפת הייתה פלישתו של נפוליאון בונפרטה, באביב 1799, שצר על עכו כחודשיים אך נאלץ לסגת. אפיזודה ממושכת יותר, 
הייתה הכיבוש של מוחמד עלי ובנו איברהים פחה )1840-1831(. עכו נפלה לידיו של איברהים פחה לאחר מצור ממושך בן שישה 
חודשים. תקופת השלטון המצרי הקצרה בארץ הביאה לשינויים דמוגרפיים, ותחילת מגמה של התיישבות מחודשת ברחבי הארץ.

בתקופה העות‘מאנית בולטת תעשייה מפותחת של כבשני סיד באזור.
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טבלה 6: יישובי האזור בתקופה העות‘מאנית )גרוסמן, תשנ״ד(

הערותמצב בסוף התקופהמצב בתחילת התקופהשםמס‘

תל אפקיישוב עונתייישוב עונתי או חרב זמניתכורדאני1

חורבת גדורהיישוב עונתייישוב עונתי או חרב זמניתג‘ידרו2

קריית אתאיישוב קבעיישוב קבעכופרתא3

חורבת שירטה – קריית אתאיישוב נטוש או חרביישוב קבעשרתה4

חורבת כושריישוב עונתייישוב עונתי או חרב זמניתאל-כסאיר5

חורבת מגדל –אושהיישוב קבעיישוב קבעמג‘דל6

כפר חסידים?יישוב קבעיישוב עונתי או חרב זמניתאל-הרבג‘7

דרומית-מערבית לג‘ידרויישוב עונתילא מוזכרדאר אל בידא8

דרומית לדאר אל בידאיישוב חרב או נטושיישוב עונתיללא שם9

באמצע הדרך בין ג‘ידרו לשרתהיישוב עונתילא מוזכרללא שם10

מזרחית לשרתהיישוב חרב או נטושיישוב עונתיללא שם11

בין מג‘דל לאיבטיןיישוב חרב או נטושיישוב עונתיללא שם12

מערבית לאיבטין )תל פר?(יישוב עונתילא מוזכרללא שם13

דרומית לאל-הרבג‘יישוב חרב או נטושיישוב עונתיללא שם14

צומת העמקיםיישוב עונתילא מוזכרג‘למה15

חורבת אושהיישוב עונתייישוב עונתי או חרב זמניתהושה16

חורבת סאסאייישוב עונתייישוב עונתי או חרב זמניתסעסע17

איבטיןיישוב עונתייישוב עונתי או חרב זמניתאיבטין18

בעמק זבולון ובחוף הגליל הייתה פריסה נרחבת של “מזרעות״ – יישובים חקלאיים קטנים. באזור הסקר לא התקיימו כמעט 
יישובי קבע, אך אדמותיו שימשו את הכפרים הגדולים שבשולי המישור, כגון שפרעם ואיעבלין. האזור שימש לגידול כותנה 

וכמקור מזון ליישובי הסביבה.

בשנת 1878 רכשה משפחת סורסוק מביירות, 230 אלף דונם בעמק זבולון ובעמק יזרעאל, אדמות שלימים נמכרו ליהודים 
)גנין, 1984(.

המעבר  על  להגן  כדי  אל-עומאר  דאהר  ע״י  שופצה(  )או  שנבנתה  מצודה  הייתה  חסידים,  לכפר  הסמוך  אל-הרבג‘  באתר 
האסטרטגי בדרום עמק זבולון. במקום זה התפתח יישוב קבע זעיר במאה ה- 19. כפר זה מוזכר ע״י הקרן הבריטית וע״י עראף 

בראשית המאה ה- 20. במקום ישבו אריסים של משפחת סורסוק, והוא פונה עם מכירת הקרקע למתיישבים יהודיים.

התקופה  ברוב  )מזרעה(  חקלאית  כחווה  שימש  ג‘ידרו  ג‘ידרו.  אתר  הוא  העות‘מאנית  בתקופה  שהתפתח  נוסף  קבע  יישוב 
העות‘מאנית, אך בשנות ה- 70‘ של המאה ה-19, כבר ישבו בו כשישים תושבים. אנשי הסקר הבריטי מציינים במקום זה, חווה 
בבעלות יווני תושב איסטנבול. המקום שימש את אריסי משפחת סורסוק, שבנו מדרום לו בית אחוזה בשם “דאר אל-בידה״ 

)הבית הלבן(. האריסים שבכפר פונו בשנת 1926.

גם בכפר מג‘דל )חורבת מגדל אושה( שכנו אריסים של משפחת סורסוק, וכך גם בכופרתא. לגבי כופרתא, יש ספק אם התקיים 
בה רצף התיישבותי לאורך התקופה העות‘מאנית.

בשנת 1811 התיישב בכופרתא עלי פאשה, נציג השלטון המקומי, ששיקם את הכפר ובנה בו מסגד חדש. מאוחר יותר עברה 
יהודית בשנים 1926-1925, נטשו האריסים  הבעלות באדמות הכפר למשפחת סורסוק, ועם מכירת הקרקעות להתיישבות 
שבכפר את המקום. האריסים מהכפרים מג‘דל וכופרתא פונו לכפר א-דאמון תמורת פיצויים )וחלקם עברו לכפר ראס עלי(. 
אריסי ג‘ידרו קיבלו אף הם פיצויים, אך התנחלו מחדש באדמות ג‘ידרו לאחר כעשר שנים, וטענו שיש להם חזקה בת עשרות 

שנים בשטח.

למרגלות הכרמל הוקמו יישובים חדשים – בלאד א-שייח‘, יאג‘ור ובית אחוזה של סלים ח‘ורי ליד יאג‘ור. בעלי האחוזות באזור 
גידלו זחלי טוואי המשי לצורך תעשיית המשי. אזור זה סבל כבר בשלהי המאה ה- 19 מפגיעה בהתיישבות החקלאית, כתוצאה 
מהפיתוח העירוני בחיפה ובשוליה. תהליך הפיתוח תרם גם לביסוס יישובים חקלאיים כמו ג‘למה )בצומת העמקים(, שהייתה 
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עיזבה )כפר בת( של עוספיה. האפנדים ניצלו את מי הקישון, והקימו לצורך כך מתקני שאיבה דמויי אנטיליה. עם זאת, היישוב 
הכפרי באזור המשיך להתמקד באזורים שלרגלי הגבעות, הנהנים מניקוז טוב וקרקעות פוריות. באזור זה הייתה גם אוכלוסייה 

בדווית משמעותית, במיוחד בגבעות שפרעם, אך גם באזורי החולות והביצות של הקישון. 

יישובי גבעות אלונים סובלים ממשאבים חקלאיים דלים: קרקעות רדודות וסלעי נארי פזורים, עם כיסי קרקע פוריה מצומצמים. 
לכן, רבים מיישובים אלו החזיקו אדמות בעמק ששימשו לקיומם.

)פונה עם העברת הקרקע  יישוב אריסים בסעסע  בראשית המאה ה- 20 החלה התאוששות התיישבותית באזור הגבעות: 
לבעלות יהודית(, שיקום הכפר איבטין ולצידו חווה גדולה של משפחת קרמאן. הושה הייתה עדיין חרבה ב- 1875, אך לאחר 
זמן קצר התיישבו בה ערבים מצפון אפריקה )מוגרבים(. יישוב נוסף שחודש הוא אל-כסאיר. מרבית הכפרים החרבים בשולי 
הגבעות נמצאו באדמותיה של שפרעם, שסיפחה לתחומה את אדמות הכפרים בגבעות, אך לא סיפחה לרשותה את אדמות 

הכפרים בעמק.

לראשונה  המוזכר  אתא(,  )קריית  לכופרתא  מצפון-מזרח  א-סריס,  וערת  הינו  ההיסטוריות,  במפות  מוזכר  שאינו  נוסף  כפר 
במפקד האוכלוסין של 1931.

בדורות האחרונים בולט תהליך “התנחלות״ של האוכלוסייה הבדווית בגבעות אלונים-שפרעם, לרוב במקומות שבהם לא היו 
יישובים קודמים.

סקר הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל – )PEF = Plestine Exploration Fund( )1875( )מפה 7(
משלחת המחקר הבריטית מתארת את המרחב:

ורוחבן כמייל אחד במרכז  נודד, המשתרעות לאורך תשעה מייל  דיונות חול  נאה, עם  “חוף המפרץ הוא חוף פתוח של חול 
המפרץ. המישור החולי מגיע למרגלות הגבעות הנמוכות, כארבעה מייל מהים. חלק מהאזור ביצתי, כפי שנראה מדרום לג‘ידרו 

ולאורך נהר נעמן. חלקים מהשטח מכוסים ביבולי ירקות ושעורה.״

תיאור הקישון – מעברה יבשה ליד אל-ח‘רתיה )מקביל לכביש 75 של ימינו(.

“מתחת למעברה האחרונה הזו, הקישון מקבל יובל מהגדה השמאלית, מהמעיינות הנאים הנקראים עיון אל-וורד, הנובעים בין 
הסלעים למרגלות הכרמל. אפיק הנהר שופע מים מסביבה זו עד לחוף. שני ערוצים נוספים מגיעים מימין – אחד, ממעיינות 

אל-הרבג‘, השני מהביצות והמעיינות ליד תל אל ח‘יאר. האחרון נקרא אל-פוארה.

גדות  בין  וזורם באיטיות  יארד,   20 לרוחב  כאן  ומשתנה תדירות. הנהר מגיע  ביותר שלו,  הוא המאפיין המוזר  שפך הקישון 
רדודות בקרקע שטוחה מאד ולא מעובדת. לאחר הצטרפות הפלג מאל פוארה, הרץ כמעט מערבה, המים המאוחדים ממשיכים 
מערבה כמייל אחד. בנקודה זו מצטרף הנחל הגדול מהמעיינות הנאים של עין אס-סדה, והאפיק הנוכחי ממשיך צפונה. הפלג 
הנקרא ואדי סלמן, מוזן ע״י מעיינות קטנים, רץ במקביל לאפיק הראשי, וייתכן מאד שהיה בעבר השפך המקורי, שכן הנהר 
ויוצר לגונה המוקפת בחורשות תמרים, המשתרעות לאורך  נוטה בהדרגה צפונה. ואדי סלמן חסום בשפכו ע״י דיונות חול, 
החוף ממבואות חיפה. כמה לגונות קטנות קיימות גם בגדה הימנית, בין גבעות החול, והנחל הראשי רץ לצפון-מערב, במקביל 

לחוף, למשך כחצי קילומטר.

כאשר הרוח נושבת ממזרח, המים צוברים די כוח לפרוץ את מחסום החול הסוכר לרוב את השפך, אך כאשר הרוח הדרומית-
מערבית נושבת, לאחר הסערות, החול שב וחוסם את הערוץ, והנהר לא מגיע אל הים. אפילו לאחר גשמי החורף, השפך לעיתים 
חסום לימים ארוכים, כפי שנצפה בחורף 1873-72. באביב 1877 הנהר היה, עם זאת, בלתי ניתן לחצייה. כאשר המים זורמים 

לים מחסום נוצר רחוק הלאה... ושם המעבר בטוח וקל.

הקישון הוא הנהר החשוב ביותר בפלסטינה אחרי הירדן: מראש הנהר, מערבית לתבור )ליד אל מזרע(, אורכו עד הים הוא 
עשרים ושלושה מייל...״

ואדי אל-מלך )נחל ציפורי(: “הנחל מתרחב כאשר הוא מתקרב למישור, והפלג נעשה איטי וביצתי יותר. המים נאגרים בבריכות 
עמוקות, אך הזרימה אינה רציפה בקיץ בחלקו התחתון, ובכך מזכיר את הקישון. המעיינות באל-הרבג‘ הם האחרונים לאורך 

הנחל, המצטרף אל הקישון״.

ח‘רתיה )שער העמקים(: “כפריר מסכן של בוץ, על קרקע מוגבהת, עם רמה פתוחה למזרח ומעיין למרגלות הכפר ממערב )עין 
אל ג‘פר(. האוכלוסייה ב- 1859 מצוטטת ע״י הקונסול רוג‘רס כ- 120 נפש, והשטח המעובד 12 פדאן1. מקום זה הוצע כחרושת 

הגויים לפי דמיון השם המקראי. אפשרות זו אינה בלתי אפשרית.״

אל-הרבג‘: “כפר קטן על תל, המוקף מעיינות. הוא בוצר בשנת 1162 להיג‘רה ע״י דאהר אל-עומאר. עקבות של החומה עדיין קיימים״.

1. פדאן הינה יחידת שטח המייצגת את גודל השטח הניתן לחריש ע״י צמד שוורים. גודל יחידה זו אינו קבוע ואחיד, ונע בין 2.3 דונם ל- 4.2 דונם )ויקיפדיה(.
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כפר עטא: “כפר בוץ קטן במישור, עם באר מצפון וזיתים במזרח. האוכלוסייה מוזכרת ב- 1859 ע״י הקונסול רוג‘רס – 100 נפש, 
והעיבוד בשטח 16 פדאן. כמייל צפונה-מערבה על הדרך, נמצא בית החווה הקטן של ג‘ידרו, עם באר. היא משתייכת ליווני 

מקונסטנטינופול״.

אל-מג‘דל )חורבת מגדל אושה(: “כפר בוץ, כמו הקודם, עם מעט תאנים בצד דרום, זיתים בצד צפון, ובאר במערב. האוכלוסייה 
ב- 1859 הייתה 100;  שטח העיבוד 10 פדאן )רוג‘רס(.״

הדרך מחיפה לעכו, לפי ה- PEF, עברה על חוף הים. דרך נוספת עברה מלג‘ון לחיפה, והיא חצתה את ואדי סעדה )עין סעדיה( 
על גשר. דרך נצרת התפצלה מדרך העמק כקילומטר צפונית לג‘למה, חצתה את הקישון במעברה ליד Leiyet Zahluk, והעפילה 

לגבעה ליד ח‘רתיה. סעיף חדש עובר על גשר גרמני קטן דרומית לאל-הרבג‘.

בעמוד הבא:
מפה 7: מפת סקר ה- PEF )מתוך אתר “עמוד ענן״( של אזור סקר דרום עמק זבולון
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מסעותיו של ויקטור גרן בעמק זבולון
בשנת 1875 עבר בארץ לאורכה ולרוחבה הנוסע הצרפתי ויקטור גרן. גרן הותיר אחריו תיאורי מסע מפורטים, המספקים עדות 

חשובה על צביון הארץ בשלהי התקופה העות‘מאנית. להלן מובאים ציטוטים מדבריו הנוגעים לעמק זבולון:

תל אלהרבג‘: )תל רגב(
“התל הנמוך מוקף שרידי חומת-גדר שמפנים לה יושבים עוד אנשים בשלושים בתים בקירוב, חרבים למחצה. בתווך רואים 

באר גדולה, סתומה למחצה. מסביב לגבעה הזאת הקרקע ביצתית ויש כאן מי מעיינות בשפע.״

יאג‘ור: )בין יגור ומפעל נשר(
“זה כפר קטן הנשען על קצה מדרון הכרמל. מספר תושביו מאתיים. כמה מבתיו נבנו לאחרונה מחדש, והרי זו עדות למצב 
טוב יחסית של היישוב הזה. מסביב לו יש מטעי זית ותאנה. כשחופרים פה באר המים נמצאים בעומק מועט, ומקורם בוודאי 

בחלחול מנהר אל מוקטע״.

עין סעדיה:
“ראיתי מעיין עתיר ספיקה על יד הדרך, ואמרו לי ששמו עין אסעדה. הוא יוצר מייד, יחד עם עוד עיינות הנובעים על ידו למרגלות 
הכרמל, פלג רחב ועמוק, עטור קנים ואשלים, הנשפך קצת הלאה מערבה אל נהר אל מוקטע ומרבה את מימיו במידה ניכרת״.

חציית הקישון:
“נהר אלמוקטע, הוא נחל קישון, זורם לאורך חמש מאות מטר בקירוב במקביל לחוף עד שהוא נשפך אל המפרץ... צלחתי את 
הנהר הקטן הזה במעברה, והמים הגיעו עד לחזה של סוסי... רכבתי דרך גבעות חול שלובנן כמו החזיר בנצנוצים את קרני 
החמה בזוהר מסמא. התנועה כאן קשה מאד מפני שהחוליות האלה עמוקות ונעות, וכמו משתמטות מתחת רגלי המבקשים 
לעבור בהן... ירדתי מן הרצועה הגלית של החוליות הללו אל מישור מכוסה סמר, שבחורף הוא אל-נכון ביצה טובענית... פגשתי 

מחנה של ע‘וארנה. הם דרים בסוכות קנים. בסביבה משוטטים עדרים גדולים של תאואים.
הגעתי לביר ג‘דרו. הכפר הזה, שקומם מחורבותיו לאחרונה, מקבל את מימיו מבאר שיורדים אליה במדרגות אחדות ושמעליה 

יש בניין רבוע עטור כיפה. האבנים ששימשו לבנייתו נראות עתיקות.״

כופרתא: )כפר אתא(
“בכפר הזה יש כחמישים בית, בנויים מחומר או מאבנים קטנות. כמעט כולם חדשים יחסית. לרגלי גבעת הכפר יש באר עתיקה 

בהרבה מן הבתים. היא מצויידת בדוושה שאדם יושב מניע ברגלו לצורך שאיבת המים.

הדרך מכופרתא לחורבת שירטה:
“רכבתי צפונה-מזרחה במדרון מתון זרוע אלונים שאינם אלא שיחים לפי גודלם״.

חורבת שירטה 1:
“ראיתי שרידי כפר עתיק, הרוס מן המסד עד הטפחות, על גבעה משובשת בפטל, ואמרו לי כי שם האתר ח‘רבת שרתא. פה 

ושם נראות עוד כמה בארות חצובות בסלע״.

חורבת שירטה 2:
“שבתי וירדתי דרומה-מזרחה, ותיכף לאחר מכן עליתי שוב על גבעה סמוכה שגם ראשה ומדרוניה זרועים אבנים קטנות אשר 
מקורן בבתי מגורים הרוסים, וביניהן רואים בורות מים ומרתפים חצובים בסלע. מורה דרכי כינה את אתר היישוב העתיק הזה 

ח‘רבת שרתא, כמעט בדיוק השם הקודם״.

הכפר הושא היה חרב בעת הביקור )1875(.

חורבת מגדל אושה – מג‘דל:
“משוכת צבר מקיפה את הכפר הזה על גבעת הטרשים שלו. מספר תושביו ארבע מאות. בפתח מסגד הרוס למחצה הבחנתי 

בשני קטעי עמודים ובשתי כותרות שנראו לי ביזאנטיים. מתחת לכפר מספקת לו מים באר, כנראה עתיקה.״

בשנים 1905-1902 נסללה מסילת רכבת העמק, מתחנת חיפה מזרח בואכה בית שאן וחיבור לרכבת החיג‘אזית מדמשק לרבת 
נסללה   1913-1911 בשנים  ביניים בתחום הסקר.  זו תחנות  לרכבת  היו  לא  הירמוך. בתקופה העות‘מאנית  נהר  באזור  עמון 

שלוחת המסילה מחיפה לעכו, תחילה ללא תחנות ביניים שנוספו במהלך תקופת המנדט הבריטי )קוטרל, 2008(.

תקופת המנדט הבריטי 
ב- 1918 נכבשה ארץ ישראל בידי הבריטים, ומאז 1920 החל מנדט בריטי שנמשך עד 1948.

תקופה זו מתבטאת בפיתוח מואץ, ובפרט באזור חיפה. בשנת 1925 נפתח מפעל המלט “נשר״.
עוד ב- 1929 הוקמו בתי המלאכה של הרכבת במפרץ חיפה )נפתחו ב- 1932 – קוטרל, 2008(. נמל חיפה נחנך ב- 31 באוקטובר 

1933, ואילו ב- 1935 נפתחו בתי הזיקוק, אליהם הוביל צינור נפט מאזור כירכוך שבעיראק.
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עם פרוץ המרד הערבי, ובניסיון לפתור את בעית הסכסוך היהודי-ערבי, הוקמו שתי ועדות לחלוקת הארץ. הוועדה הראשונה, 
ועדת פיל )1937( הציעה כי הגליל כולו למעט נצרת, ייכלל במדינה היהודית. לאחר שהצעת הוועדה נדחתה, הוקמה ועדה 
חדשה – ועדת וודהד )1938(. בהצעה המקורית של ועדה זו, נועד אזור עמק זבולון להיות חלק מהמדינה היהודית, ואילו רוב 

הגליל בשטח בריטי. בהצעה הסופית של הוועדה, יועד הגליל כולו, כולל העיר חיפה, להיות בשטח בריטי.
ספיח נוסף למרד הערבי היה הקמתן של מצודות טגארט. במרחב עמק זבולון הוקמו שלוש תחנות משטרה גדולות, בג‘למה 

)צומת העמקים(, בקריית חיים ובשפרעם )בין קריית אתא לצומת גילעם( )קרויזר, תשס״ד(.

בשנת 1940 חוקקו הבריטים את חוק הקרקעות, שהטיל מגבלות דרקוניות על ההתיישבות היהודית. עמק זבולון הוגדר כאזור 
שבו הותרה קנייה ומכירה לא מוגבלת של קרקעות )העברה חופשית(. זאת, מן הסתם, לאור העובדה שחלק גדול מאדמותיו 

כבר היו בבעלות יהודית.

לקראת מלחמת העולם השנייה ובמהלכה, פיתחו הבריטים מתחמים צבאיים גדולים במרחב הסקר. בכלל זאת, שדה התעופה 
בחיפה, ששימש את חיל האוויר המלכותי )RAF(, בסיסי הלגיון הערבי בג‘למה ובכורדני, ביה״ס לתותחנים בשטח שבו הוקמה 

לימים קריית ים, ועוד. ריבוי בסיסי הצבא הבריטי באזור גרם לכך שחופי מפרץ חיפה לא שימשו להעפלה לארץ.

בקיץ 1940 הותקפו חיפה והמפרץ פעמים רבות ע״י מטוסי הצבא האיטלקי. ביולי 1940 נהרגו 46 איש ונפצעו 88, ובספטמבר 
ונפצעו 68. בהפצצה הראשונה ביולי 1940 נפגעו מיכלי הדלק הגדולים, מה שהוביל לפריצת שריפה גדולה.  נהרגו 32 איש 
ההפצצות המתמשכות הובילו לנטישה חלקית של קריית חיים במהלך קיץ 1940, אך השכונה עברה תקופה זו כמעט ללא 
1942 טובעה במימי מפרץ חיפה הצוללת האיטלקית  1943. באוגוסט  היו בשנת  1984(. ההפצצות האחרונות  )גנין,  נפגעים 

“שירה״ )מיכלסקי, 1984(.

בק״מ 9 בקו המסילה חיפה-ביירות הוקמה )כנראה ב- 1942( תחנת הרכבת קריית מוצקין, שנקראה תחילה תחנת קריית 
חיים. התחנה שירתה את מחנה כורדני, שהשתרע משני צידי המסילה. כמו כן, התחנה שירתה את שלוחת מיכלי הנפט בקריית 

חיים )פורום תחבורה ציבורית, תפוז(.

בשנת 1946 הוקם מפעל דשנים וחומרים כימיים, שנועד מלכתחילה לקלוט את הפסולת של בתי הזיקוק כחומר גלם בתהליכי 
הייצור. המפעל הורחב בראשית שנות ה- 50‘ של המאה ה-20, לשטח של יותר מ- 600 דונם.

המנדט הבריטי הסתיים ב- 15 במאי 1948, אולם הבריטים המשיכו להחזיק במספר מתקנים צבאיים באזור חיפה, כולל שדה 
התעופה והנמל, עד 30 ביוני 1948.

ההתיישבות העברית החדשה
בפיתוח מפרץ חיפה בלטו שני מהלכים מקבילים: פיתוח עירוני על בסיס תכנון אזורי כולל במערב העמק, ופיתוח התיישבותי-

כפרי במזרח העמק )הדומה יותר לדפוסי הפיתוח השכיחים בשאר הארץ בתקופה זו(.

בשנות ה- 30‘ של המאה ה-20 חלו שינויים גדולים בעמק זבולון. בחלקו המערבי הוקמו הקריות, כשכונות פועלים בעורף אזור 
התעשייה במפרץ חיפה, ובחלקו המזרחי הוקמו יישובי “גוש זבולון״ – רמת יוחנן )שנקראה בתחילה “רמת הצפון״(, כפר המכבי 
ואושה. על גבעה מדרום לרמת יוחנן שכן הגרעין הראשון של קיבוץ שמיר, והמקום נקרא “גבעת שמיר״ )כיום – “חוות הצופים״(.

פיתוח מערב עמק זבולון
כבר בשנות ה- 90‘ של המאה ה-19 ניהל חנקין מו״מ לרכישת אדמות מפרץ חיפה מידי משפחת סורסוק, אך ללא הצלחה. 
ב- 1891 חתם חנקין על חוזה לרכישת 160 אלף דונם בעמק יזרעאל ובמפרץ חיפה, אולם ב- 1 ביולי 1891 החליט השלטון 
ב-  )גנין, 1984(.  ובסוריה  ישראל  לרכוש קרקעות בארץ  יהודים  נאסר על  וב- 1892  עולים לארץ,  כניסת  העות‘מאני לאסור 
1925 הוקמה חברה מיוחדת – “חברת הכשרת מפרץ חיפה״ )שותפות של מספר חברות – “קהיליית ציון״, “משק״ ו״קדם״(, 
שהצליחה בסיוע חנקין לרכוש את אדמות ג‘ידרו וכופרתא )45,000 דונם(, וכן לחכור מהממשלה 12,000 דונם חולות לתקופה 
ניכר מהקרקעות לא התאים לעיבוד חקלאי, בשל הצורך בניקוז הביצות. ב- 1926 החלה החברה ביישור  של 99 שנה. חלק 
חולות ובעבודות ניקוז. החברה תיכננה להחזיר את ההשקעה ע״י מכירת הקרקע לאנשים פרטיים, והטילה על האדריכל ריכרד 
קאופמן להכין תוכנית אזורית לפיתוח המפרץ. קאופמן הגיש את תוכניתו במאי 1926. התוכנית התבססה על פיתוח נמל חיפה 
כמרכז סחר עולמי, ופיתוח תעשייה נרחבת סביב הנמל. באזורי החולות תוכננה עיר גנים נרחבת, ושטחים חקלאיים ממזרחה. 
ברם, משבר כלכלי שפרץ ב- 1926 איים להוריד לטמיון את התוכניות. החברה הציעה לקק״ל לרכוש את השטח, אולם קק״ל 
הסכימה לרכוש רק 11,000 דונם. בשל החשש מחזרתה של הקרקע לידי בעלים ערביים, נחלצה קרן היסוד לסייע ל״קהיליית 

ציון״, והשקיעה כסף רב בעיסקה. האדמות עברו לידי קק״ל.

בשל התמשכות המשבר הכלכלי, רכשה קק״ל עוד 21,000 דונם בשנת 1928. חברת “הכשרת מפרץ חיפה״ המשיכה להחזיק 
בידיה 9,000 דונם, כדי לעמוד בהתחייבויותיה לבעלים פרטיים. 
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עם רכישת הקרקעות ע״י קק״ל, גבר העניין הציבורי בהקמתה של שכונת פועלים, בדומה לשכונה שקמה שנים אחדות קודם 
לכן בגבעתיים. קשיים כלכליים הכבידו על מימוש הרעיון, אך עם החלטת הבריטים להקים את בתי המלאכה של הרכבת, החלה 
התארגנות להקמת שכונת עובדים בקרבת המתחם החדש. שני ארגונים: ארגון פועלי הרכבת וארגון לשכונת העובדים בעמק 

עכו – התאחדו והקימו את ארגון א‘, שהפך לימים לגרעין שממנו הוקמה קריית חיים.

תוכנית קאופמן לא בוצעה, בשל התנגדות הבריטים שייעדו חלק ניכר מהעמק לפיתוח מאסיבי )שדה התעופה, בתי הזיקוק 
ועוד(. בינואר 1934 הוגשה תוכנית חדשה ע״י סר פטריק אברקרומבי, לתכנון כולל של עמק עכו. התוכנית שאושרה ב- 1938 
מהווה עד ימינו את הבסיס לתכנון המרחבי במערב העמק: בדרום – אזור תעשייה, במרכז – שכונות מגורים ובצפון – אזור 
חקלאי. ב- 1930 הגיש קאופמן את התוכנית המפורטת לשכונת המגורים, וב- 4 בנובמבר 1930 הונחה אבן הפינה – תשובה 
ועל  1930, שהטיל הגבלות על העלייה לארץ  למפנה במדיניות הבריטית שהתבטא ב״ספר הלבן״ של פאספילד באוקטובר 

ההתיישבות היהודית.

בשלהי 1931 הוחל בבניית הבתים של קריית חיים, וב- 1 בינואר 1933 נכנסו 160 המשפחות הראשונות להתיישבות במקום.

ביולי 1935 הוחל בהקמתה של שכונת קריית שמואל, הקריה הדתית היחידה, הצמודה לקריית חיים. שכונה זו אוכלסה בשנת 1938.

הקריות הצפוניות
בשנת 1925 התיישבו אפרים וסביניה כץ בצריף בקרבת מסילת הרכבת מחיפה לעכו – המשפחה היהודית הראשונה במערב 
עמק זבולון. הם נטעו פרדס והקימו משק שהוחרב במאורעות 1929. המקום חודש ושולב בקריית ביאליק )העיר עצמה הוקמה 
ב- 1934, ונועדה במקורה לעולי גרמניה שהגיעו בעלייה החמישית(. כיום, בית כץ הוא בית התרבות של קריית ביאליק, ובית 

האבן ההיסטורי היחיד במערב עמק זבולון.

קריית מוצקין הוקמה ע״י חברי “ארגון המעמד הבינוני בחיפה״, שקיבלו מקק״ל קרקעות לשכונה המיועדת עבור משפחות 
שמפרנסיהן אינן חברי ההסתדרות הכללית, וחברי ההסתדרות לא התקבלו לשכונה. אכן, לימים הפכה קריית מוצקין למעוז 

בולט של האצ״ל, בהשוואה לשכנתה הסוציאליסטית קריית חיים.

נוטרים בצבא הבריטי,  קריית ים הייתה לקרייה האחרונה שהוקמה, ע״י חברת “גב ים״. רבים מהמתיישבים הראשונים היו 
שנבנו  הראשונות  הדירות   60 מתוך   40(  1946 בשנת  במקום  שהתיישבו  היהודית,  הבריגדה  ומשוחררי  משוחררים  חיילים 

בקריית ים, הועמדו לרשות הצבא הבריטי(.

פיתוח מזרח עמק זבולון ויוזמות פרטיות
יגור

ב- 1922 עלתה קבוצת אחווה לאדמות יגור. הקבוצה נוסדה ב- 1913 בפתח תקווה, ונועדה תחילה לכבוש עבודה במושבות 
ע״י קבלת עבודה בקבלנות. במלחמת העולם הראשונה שירתו חברי הקבוצה בגדוד העברי, ולאחר מכן ניסו להתיישב בתל 
ערד. אדמות באזור יג‘ור נרכשו עבור בית החרושת למלט “נשר״, ולצידו נאחזו חברי “אחווה״ בשטח שנמסר להם זמנית. מאוחר 
יותר, עם רכישת שטח נוסף, עברו החברים למקום היישוב הקבוע. בשנים הראשונות סבלו אנשי יגור מקדחת, בשל העדר ניקוז 

בשטח. רק כעבור זמן החלה הצמיחה המואצת של הקיבוץ.

כפר חסידים
התיישבות דתית בארץ הייתה כבר מאז ימי המושבות הוותיקות, ובעלייה הרביעית הוקמו כמה יישובים דתיים. עם זאת, ציבור 
החסידים הגדול בפולין ובגליציה לא נטל חלק במלאכה, לאור התנגדות רוב האדמו״רים לתנועה הציונית ולעלייה לארץ. בשנת 
1924 חל מפנה, כאשר הרבי מיאבלונה והרב מקוזניץ שברו את קו ההתנגדות, והקימו שתי תנועות להתיישבות: נחלת יעקב 
ועבודת ישראל. שתי החברות קנו מחברת הכשרת היישוב 19,000 דונם בהרבג‘ ובח‘רתיה, מתוכן 10,000 דונם אדמה מישורית, 
והשאר אדמת טרשים. בנוסף לשטח זה, נרכשו עוד 9,000 דונם בידי הקק״ל. 110 משפחות עלו לקרקע ב- 1925. החסידים היו 
מבוגרים יחסית וחסרי ניסיון פיסי, אך לא נרתעו מהעבודה הקשה. עם זאת, רבים מהם נקלעו לקשיים כלכליים בשל העדר 
עתודות כספיות לרכישת אמצעי ייצור לפיתוח המשק. שתי החברות המיישבות נקלעו למשבר כלכלי קשה, שנבע הן ממשבר 
כלכלי בפולין, והן מתכנון כלכלי לקוי שלא הבטיח למתיישבים די מקורות פרנסה. החברות התמוטטו, והמתיישבים נאלצו 
לבקש את עזרת המחלקה להתיישבות בתנועה הציונית. הוחלט לרכז את המתיישבים שהיו מפוזרים בארבעה מקומות, וכך 
נוצר כפר חסידים – 58 משפחות מבין החסידים ועוד 25 משפחות מ״הפועל המזרחי״, שהצליחו לבסס מושב עובדים )גבתי, תשמ״א(.

כפר עטא – קריית אתא
ב- 1925 הוקם גם היישוב כפר עטא. עד 1927 שכן כפר עטא לצד הכפר הערבי כופרתא, שתושביו פונו ב- 1927. במאורעות 
1929 פינו תושבי כפר עטא את היישוב פעמיים ומצאו מחסה בכפר חסידים: כאשר היישוב כפר עטא הועלה באש, וחודש 
לאחר מכן. ב- 1935 הוקם ביישוב מפעל הטקסטיל “אתא״ )ע״י משפחת מולר שעלתה לארץ מצ‘כוסלובקיה(. ב- 1940 אושרה 
תוכנית מתאר לכפר אתא, שנערכה ע״י האדריכל קאופמן. קריות חדשות הוקמו ממערב לכפר אתא החל מ- 1935, עם הקמתן 
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של קריית נחום וקריית פרוסטיג. ב- 1937 הוקמה קריית בנימין, וב- 1939 הוקמה השכונה הזעירה קריית שטנד.
במהלך השנים 1927-1926, נעדרו רבים מהיישובים החדשים מקורות מים מקומיים. זאת, גם כאשר ניסו לבצע קידוחי עומק. 
ולהזרים את  מי תהום,  וקבוצת אושה, שם התגלה שפע  כפר חסידים  המהנדס שמחה בלאס הציע לקדוח בארות בקרבת 
המים בצינורות לישובי עמק יזרעאל. למרות חששות מהעלות הכלכלית, נרתמו משקי העמק המערבי לרעיון. ביוזמתם של 
והמשקים. התוכנית  היהודית, הקק״ל, ההסתדרות  בבעלות של הסוכנות  “מקורות״,  נוסדה חברת  ופנחס ספיר  לוי אשכול 
המקורית בשנת 1936 כללה כמה קידוחים באזורי כפר חסידים ואושה, והנחת צינור גדול עד לקיבוץ שריד. לצד שער העמקים 
ובנייתו הושלמה באוקטובר 1938. רק  נבנה בתקופת “המאורעות״  היום(. המפעל  )פעילה עד  גדולה  נבנתה תחנת שאיבה 

לאחר כמה שנים הגיע לתפוקה המתוכננת של 4 מיליון מ״ק מים בשנה.

במסגרת עליית הנוער )משנות ה- 30‘ של המאה ה-20 ואילך( נקלטו בני נוער עולים גם בעמק זבולון: באושה, בכפר הנוער 
הדתי, ביגור ובמוסד אהבה. מוסד אהבה הוקם ב- 1914 בגרמניה, והתמקד בבני נוער בסיכון/טעוני טיפוח. עם עליית הנאצים 
לשלטון, רכשה מנהלת המקום, ביאטה ברגר, 12 דונם בקריית ביאליק )1933(, והעבירה את פעילות המוסד לקריית ביאליק 

)למעשה, עוד בטרם הקמת העיר( – שם היא נמשכת עד ימינו.

ב- 1940 חל פילוג קשה ברמת יוחנן, שהוביל ל״חילופי אוכלוסין״: חלק מחברי הקיבוץ עברו לבית אלפא, ובמקביל עברו חלק 
מחברי בית אלפא לרמת יוחנן.

טבלה 7. יישובי עמק זבולון כיום

הערותתאריך עלייה לקרקעתנועה מיישבתצורת התיישבותשם היישוב

30/12/1922הקיבוץ המאוחדקיבוץיגור1

10/1924מושבכפר חסידים2

ע״ש יאן סמאטס ראש ממשלת דרום אפריקה. 2/10/1931הקיבוץ המאוחדקיבוץרמת יוחנן3
היישוב מומן ע״י יהדות דרום אפריקה.

9/7/1934האיחוד החקלאימושבכפר ביאליק4

הוקם כיישוב חומה ומגדל5/8/1937האיחודקיבוץאושה5

ע״ש תנועת המכבי הצעיר25/10/1936האיחודקיבוץכפר המכבי6

18/7/1934עירקריית ביאליק7

)בעלת צביון “אנטי-הסתדרותי״(1934עירקריית מוצקין8

1925עירקריית אתא9

כיום חלק מחיפה )בעלת צביון “הסתדרותי״(1/1/1933עירקריית חיים10

1941עירקריית ים11

1924עירנשר12

1951עיירהרכסים13

המאבק לעצמאות
ביישובי האזור התקיימה פעילות מחתרתית ענפה. בקריית חיים הייתה פעילות מסועפת של “ההגנה״, כולל גיוס רבים מהצעירים 
לצבא הבריטי )במלחמת העולם השנייה( ובמקביל – לפלמ״ח. בקריית מוצקין השכנה, הייתה פעילות משמעותית של האצ״ל.

ביולי 1938 הותקפו חקלאים בשדות רמת יוחנן ע״י פורעים ערביים. בקרב נפצע קשה נוטר מהקיבוץ, שמת מפצעיו למחרת היום.

22/6/39 – אצ״ל מתנקש בחיי סוכן הבולשת היהודי ולנטין בק בקריית מוצקין, בחשד שהוא היה סוכן כפול )שמו של בק הוכר 
ע״י “ההגנה״ כבר ב- 1940 כאחד מחללי “המאורעות״, אך רק ב- 2011 הוכר בק ע״י המדינה כחלל פעולות איבה(.

עם הקמת הפלמ״ח, הפך קיבוץ יגור החל מ- 1942 לאחד ממוקדי הפעילות המרכזיים.

10/10/45 – שחרור המעפילים בעתלית ליגור. בעקבות הפריצה למחנה המעפילים, הטילו הבריטים מצור על יגור ובית אורן, 
אך התגייסות המונית של תושבי האזור מנעה את תפיסת המעפילים.

זו הייתה  22. פעולה  ונאסרו   11 נהרגו  )לעבר קריית אתא(  בנסיגה  – התקפת לח״י על בתי המלאכה של הרכבת.   17/6/46
הפעולה הגדולה ביותר של הלח״י, ובוצעה כחלק מפעילות “תנועת המרי העברי״. נגרם נזק כבד לבתי המלאכה, אך לא היו 

נפגעים בנפש מצד הבריטים והערבים.
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29/6/46 – “השבת השחורה״. בעקבות “ליל הגשרים״ שבוצע כשבועיים לפני כן, החליטו הבריטים על מבצע כלל-ארצי כנגד 
תנועות המחתרת הישראליות. מבצע זה כונה “מבצע ברודסייד״, והישגו העיקרי היה חשיפת מחסן נשק גדול ביגור, ופרט לכך 

לא הצליחו למעשה לגלות דבר משמעותי.

במהלך השנים 1947-1945 בוצעו פעולות חבלה נוספות בקנה מידה קטן. כך למשל, ב- 22 בפברואר 1946 חיבלה “ההגנה״ 
בבניין משטרת שפרעם, וב- 3 בינואר 1947 חיבל האצ״ל בקווי טלפון בין חיפה לעכו. חבלות נוספות התמקדו בצינור הנפט 

ובמתקני הנפט בסביבתו, ונערכו ע״י אצ״ל ולח״י.

במרץ 1947, חבלה של אצ״ל בקו הדלק הביאה לפגיעה באספקת המים לקריית חיים, דבר שנתפס בעיני חברי “ההגנה״ כחבלה 
מכוונת, והביא לעימות חמור בין חברי “ההגנה״ והאצ״ל באזור )גנין, 1984(.

מלחמת העצמאות
בתוכנית החלוקה של האו״ם )1947( נכלל עמק זבולון במדינה היהודית. קו הגבול עבר קרוב לתוואי כביש 70 של ימינו, והותיר 
את הכפרים קסייר וסעסע בתחום המדינה היהודית )הושא הערבית נכללה בשטח הערבי(. זמן קצר לאחר החלטת “החלוקה״ 
הוקמה תחנת האזנה חשאית בקריית חיים, שריגלה אחרי פעילות בריטית וערבית באזור )גנין, 1984(. באזור פעלה חטיבת 
יוחנן, ב- 25  ליד רמת  זבולון״, הוקם רשמית בטקס בגבעת שמיר  “נפת   –  21 גדוד  כרמלי, שגדודיה הוקמו בדצמבר 1947. 

בדצמבר 1947, והיה אחראי לכל מרחב עמק זבולון עד מבואות עכו.

ו- 42 נפצעו )בבתי  ב- 30 בדצמבר 1947 ביצע האצ״ל פיגוע כנגד עובדים ערבים בבתי הזיקוק. שישה פועלים ערבים נהרגו 
הזיקוק עבדו באותה תקופה כ- 1800 ערבים ו- 460 יהודים, ושכבת ניהול מצומצמת של בריטים(. מיד לאחר מכן, פרץ המון זועם 
לשטח בתי הזיקוק והרג באמצעות מקלות, מוטות ברזל וסכינים, 39 פועלים יהודים אשר עבדו שם, ופצע 49 אחרים. לאחר יותר 
משעה הגיעו למקום כוחות של הצבא הבריטי והשליטו סדר. אוטובוסים ערביים הובאו למקום, והפורעים הערבים הוסעו בהם 
לבתיהם, מבלי שייעשה כל ניסיון מצד המשטרה או הצבא לגילוי וזיהוי המשתתפים הפעילים בטבח. בתגובה, ביצעה “ההגנה״ 
פעולת תגמול בכפרים בלאד א-שייח‘ וחוואסה, שבה נהרגו למעלה מ- 60 תושבי הכפרים, וכן שלושה לוחמי “ההגנה״ )על שמם 

הוקמו לימים שלוש שכונות בעיר נשר: תל חנן, גבעת עמוס ובן-דור( )ויקיפדיה, אתר יזכור, אתר “ארץ זוכרת יושביה״(.

בחלקה הראשון של מלחמת העצמאות, חלשו כפרים ערביים על עורקי התחבורה מחיפה דרומה. לפיכך, עורק התחבורה 
יגור,  וכפר חסידים אל  וטירה. הנתיב הוביל דרך קריית בנימין  הראשי מחיפה לדרום נאלץ לעקוף את אזור בלאד א-שייח‘ 

ובהמשך לעבר יקנעם וזכרון יעקב.

ב- 17 במרץ 1948, בוצעה בקריית מוצקין אחת הפעולות המוצלחות ביותר של ראשית מלחמת העצמאות. מידע מודיעיני 
שהגיע לכוחות “ההגנה״ בחיפה )בזכות תחנת ההאזנה בקריית חיים(, חשף כי מפקד הכוחות הערביים בחיפה אירגן שיירת 
אספקה מלבנון, עמוסה בנשק רב. אנשי “ההגנה״ הציבו מארב לשיירה בקריית מוצקין, והצליחו לבלום את השיירה ולהשתלט 
על מרבית הנשק. בקרב שהתפתח נהרגו 2 מאנשי “ההגנה״ ו- 2 אזרחים, כמו גם 17 מהלוחמים הערביים, כולל מפקד הכוחות 
הערביים בחיפה – אירוע שתרם רבות לשחרור חיפה, כחודש לאחר מכן. שניים מהלוחמים בפעולה, עמנואל לנדאו ואברהם 

אביגדורוב, קיבלו את אות גיבור ישראל.

ב- 26 במרץ 1948, שימשה קריית חיים כנקודת המוצא לשיירת אספקה ותגבורת לקיבוץ יחיעם הנצור. השיירה הותקפה 
באזור כברי, וספגה אבידות כבדות – 47 הרוגים, מתוכם 14 בני קריית חיים.

המערכה המרכזית שחרצה את גורל האזור הייתה קרב רמת יוחנן, שנערך ב- 16-12/4/48 במקביל לקרב משמר העמק של 
כוחות קאוקג‘י )גדוד דרוזי בשפרעם, עם שכירי חרב מהחורן(. הגדוד הדרוזי תפס את הכפרים כסאייר והושא, והטריד את 
היישובים היהודיים באזור. ניסיון ראשון לכבוש את הכפרים ב- 14/4 נכשל, אך בליל 16-15 בחודש נתפסו הכפרים הנטושים. 
במהלך היום תקפו הדרוזים בעקשנות רבה את הכוחות שבכפרים, ולעת ערב ניתנה פקודת נסיגה מהכפרים. עם בוקר התברר 
כי גם הדרוזים הפסיקו את הקרב ונסוגו, והכפרים נתפסו סופית בידי כוחותינו. כתוצאה מהקרב, נחתם הסכם אי-התקפה בין 

העדה הדרוזית ליישוב היהודי.

הקרבות במרחב הסתיימו עם מבצע “דקל״ ביולי 1948. במבצע זה כבשו חטיבה 7 וחטיבת כרמלי את דרום הגליל התחתון 
ושיפולי הגליל העליון. שפרעם נכנעה ב- 14 ביולי, לאחר שהובטחה מראש כניעת התושבים הדרוזים.

לעיר,  יד ישן, שמצאו בחולות סמוך  נפצעו, כשרימון  ילדים אחרים  ומספר  נהרגו חמישה מילדי קריית מוצקין   1949 בשנת 
התפוצץ. חמשת הילדים הובאו לקבורה בלוויה משותפת. לזכרם נקרא רחוב בעיר בשם “רחוב הילדים״.

לאחר קום המדינה
בשנות ה- 50‘ של המאה ה-20, הוקמו במרחב הסקר שפע מחנות עולים ומעברות: כורדני, עין נעמן, עיר המפרץ, שפרעם 
)גילעם(, קריית בנימין, כפר חסידים א‘, ב‘, תל חנן. מעברת גילעם אף הוכרזה כמועצה עצמאית, אולם ב- 1958 היא סופחה 

לשטח כפר אתא.
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ב- 1951 הוקמה העיירה רכסים, כיישוב חילוני, שעבר תהליך התחרדות מואץ במהלך שנות ה- 90‘ של המאה ה-20, והפך 
לחרדי לחלוטין.

באותה שנה סופחו לחיפה השכונות הגדולות: קריית חיים וקריית שמואל.

ימינו: קריית  כל הקריות הקטנות במערב קריית אתא של  בנימין, שכללה את  1952 הוקמה המועצה המקומית קריית  ב- 
בנימין, קריית פרוסטיג, קריית נחום וקריית שטנד.

חיל התותחנים,   – )ממערב למסילת הרכבת(  כורדני לשני מחנות: מוצקין  אחרי מלחמת העצמאות, צה״ל חילק את מחנה 
אחזקה וימ״חים. כורדני )ממזרח למסילה( – שריון, תחזוקה, תובלה וימ״חים. האזור שימש כמרכז אזורי לגיוס וחיול בחירום 

)פורום תחבורה ציבורית באתר תפוז(.

בראשית שנות ה-50‘ של המאה ה-20, מוקמה מעברה בחלקו הצפוני של המחנה הבריטי. בהמשך, באזור זה הייתה לידתו של 
מפעל רפא״ל, שממנו שוגרה הרקטה שביט-2 בתחילת שנות ה– 60‘ . בחלקו הדרומי-מערבי של המחנה, המבנים הבריטיים 
שמשו את הסוכנות היהודית כמחסנים לעולים החדשים. חלקו הדרומי-מזרחי הוסיף לשמש כמחנה צה״לי, עד אמצע שנות 
ה-90‘. ב- 1956 ב-״מבצע יונה״ הובאו למחנה זה )מנחתת בחוף הקישון( ראשוני טנקי ה- AMX-13 הצרפתיים, לקראת מבצע 

סיני )אתר עמותת חיל החימוש(. 

המחנה נסגר סופית בשנת 2007, וכיום השטח נמצא בתהליכי פיתוח של שכונות חדשות בקריית מוצקין.

נוער:  תנועות  שתי  של  הדרכה  לפעילות  ארצי  לאתר  יוחנן,  רמת  ליד  הנטושה  שמיר״  “גבעת  הפיכת  על  הוחלט   1954 ב- 
הצופים ו-״יהודה הצעיר״. החווה החלה לפעול ב- 1956, ומשלבת גם אכסניית נוער. ב- 1966 סיימה תנועת “יהודה הצעיר״ 

האמריקאית את מעורבותה בחווה, אולם הצופים המשיכו את הפעילות באתר, וב- 1993 הוקם בה המרכז הארצי לצופיות.

ב- 1965 הוכר היישוב הבדווי איבטין. באותה שנה אוחדו היישובים כפר אתא וקריית בנימין למועצה המקומית קריית אתא, 
שהוכרזה כעיר בשנת 1969. מפעל הטקסטיל אתא נסגר בשנת 1985 )בשטח הסניף בקריית ביאליק הוקם המרכז המסחרי 

“הקריון״, ובשטח המפעל הראשי בקריית אתא הוקמה שכונה חדשה(.

במלחמת המפרץ )1991( נפלו באזור מספר טילי “סקאד״. אחד מהם נפל בקניון לב המפרץ )שהיה באותה עת בבנייה(, ודגם 
טיל הוצב בקניון במשך מספר שנים. ב- 2006 נהרגו שני תושבי קריית אתא מפגיעת רקטה במהלך מלחמת לבנון השנייה. 
ערים נוספות ספגו פגיעת רקטות, ללא הרוגים במרחב הסקר. חמישה מתושבי קריית ים נהרגו בהתקפת הטילים על מוסך 
הרכבת בחיפה )בה נספו שמונה אזרחים(, ולזכרם הוקמה אנדרטה בעיר. תחנת הרכבת נקראת “חיפה מרכז-השמונה״ לזכרם.

בקריית חיים פעלה בעבר חווה לחקר צמחיית חולות. בשנת 1975 הובאו לחווה שלושה גרם של זרעי הצמח טיונית החולות 
)Heterotheca subaxillaris(. התפשטות צמח זה יצאה משליטה, והוא הפך למין פולש אגרסיבי ביותר בחולות החוף )קלפון, 

ללא תאריך(.

חוות קרמאן )ספרן וגורן, 2013(
טאהר קרמאן היה בן משפחה ענייה משכם, שעברה לחיפה בילדותו. הוא התגלה כבעל כישורי מסחר, ועוד בנעוריו פתח עסק 
קטן שהתרחב עם הזמן. בהדרגה רכש מפעלים קטנים שונים, שהיוו את הבסיס לאימפריה כלכלית קטנה. בין היתר, הוא הקים 
בית חרושת לסיגריות, שהיה מפעל הסיגריות הגדול בארץ )קרמאן דיכ וסלטי(, והעסיק בשיאו כ- 500 עובדים. כבשן סיד 
שהיה ברשותו הפך בשיתוף בנאים עבריים לשותפות “אבן וסיד״. ב- 1940 הקים קרמאן חברה קבלנית לעבודות עבור הצבא 
הבריטי. מול הזדהותו עם התנועות הלאומניות הערביות, הוא נמנע מהשתתפות בחרם הערבי, ושמר על קשרים עסקיים 

וחברתיים עם המגזר היהודי. ב- 1940 מונה כסגן ראש עיריית חיפה המוסלמי, תחת ראש העירייה היהודי שבתי לוי.

באמצע שנות ה- 20‘ של המאה ה-20, רכש שטח חקלאי, שבו הקים את אחוזת המשפחה בשיפולי עמק זבולון – חוות קרמאן, 
שהייתה חווה חקלאית תעשייתית המבוססת על פועלים קבועים )ולא על אריסים, כמקובל דאז(. החווה כללה בית אבן דו-
ובאר  ומשפחותיהם,  הקבועים  הפועלים  עבור  למגורים  מבנים  ולצידו  המשפחה,  למגורי  ששימש  פנימית,  חצר  עם  קומתי 

לאספקת מים. עם חיבור כפר חסידים לרשת החשמל, ביקש קרמאן מפנחס רוטנברג להעביר קו חשמל לחווה.

מחוץ למבנה נבנו מסגד ומבני תעשייה. הגידולים החקלאיים היו מגוונים: הדרים, תפוחי עץ, ענבים וזיתים, ועצי פרי שונים. 
כמו כן, גודלו גידולי שדה שונים: ירקות, טבק, שומשום ועוד, לול עופות עם מדגרה חשמלית, רפת פרות עם מכונת חליבה 

חשמלית, מכוורת, בית בד, מפעלים לריבות ולחלבה, וטחנת קמח חשמלית ששירתה את הסביבה כולה.

הפועלים הבדווים שעבדו בחווה הקימו לצידה יישוב קבע הקיים עד ימינו – איבטין. למשפחה היה גם בית בחיפה, אך עם 
הידרדרות המצב הבטחוני ב- 1947, עברו כל בני המשפחה להתגורר בחווה ששמרה על נייטרליות. לאחר מלחמת העצמאות 
דעכו עסקי משפחת קרמאן, וחלקם נמכרו כדי לכסות חובות, אך החווה משמשת עד היום למגורי המשפחה. קרמאן הלך 

לעולמו בגיל 62, בשנת 1952, ונקבר בבית הקברות המשפחתי הצמוד לחווה.
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"ח מסכם ן דו לו זבו סקר 

2.2.4 טבלת אתרים
סה״כ מופו בתחום הסקר 190 אתרים נקודתיים חשובים, מהם 1 אתר שבו תופעה גיאולוגית/גיאומורפולוגית )מצוק, ערוץ, 
מערה, מחצבה, דייק, מפל וכד‘(; 31 אתרים הידרולוגיים )בור מים, מעיין, גב, מאגר וכו‘(; 36 אתרים בוטניים בעלי עניין לציבור 
הרחב )עץ בודד, בוסתן נטוש, ריכוז פריחה וכד‘(; 45 אתרים ארכיאולוגיים )קבר, משטח דריכה, בית בד, גת, חורבה, תל, מערת 
מגורים וכו‘(2; 49 אתרים היסטוריים )בונקר, בית קברות, מבנה מגורים, מסגד, כנסייה, שרידי מסילת הברזל הטורקית וכד‘(; 9 
אתרי הנצחה )גלעד, מצבה, אנדרטה וכו‘(; 5 אתרי נוף ותצפית )מצפור, עמדת תצפית(; 5 מפגעים נופיים )מחצבה, מרבץ בקר, 

מצבור אשפה וכד‘(, 2 אתרים זואולוגיים ו-7 אתרים אחרים )חניון, מרכז מבקרים, פינת חי ועוד(. 
)חשיבות  האזורית  ברמה  חשיבות  כבעלי  דורגו  אתרים   46  ,)3 גבוהה,  )חשיבות  הארצית  ברמה  חשיבות  כבעלי  דורגו  אתרים   46
בינונית, 2(, ו-98 אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית )חשיבות נמוכה, 1(. האתרים מוספרו מדרום לצפון )טבלה 9 ומפה 8(.

טבלה 8. אתרים. דירוג חשיבות האתר: 1 = חשיבות מקומית, 2 = חשיבות אזורית, 3 = חשיבות ארצית.
מספר האתר שבעמודה הימנית זהה למספרו במפת האתרים. המספור הינו מדרום לצפון.

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





מס‘ 
שם האתראתר

סיווג האתר
מקור המידעהערותתיאור האתר

דירוג מיקום האתר
חשיבות XYמשניראשי

2099407349733סיור בשטחתחנה משנית של רכבת העמק. אתר משוחזר עם קרונות רכבת שונים, ואנדרטה לארבעה חיילים מאלרואי שנפלו במלחמות ההתשה ויום הכיפורים.הנצחההיסטוריתחנת רכבת אלרואי1

מעיין הנובע ממש למרגלות מסילת הרכבת. המים זורמים לבריכה מלאכותית – “בריכת זאב״, וממנה בתעלה קצרה לאפיק הקישון. לאתר הושב הדג בוטניהידרולוגימעיין אלרואי2
לבנון ליסנר. במקום נמצאו מיני צמחים נדירים: בת-אורז משושה ובוצין הגליל.

סיור בשטח. אתר רשות נחל 
הקישון

2098657354123

2098817356743סיור באתר.מבנה בעל פתחים בצפון ובדרום, עם ארבעה פתחים מקומרים קטנים הן בצד מזרח והן בצד מערב. בתוך המבנה עצי ליבנה רפואי ותאנה. יש שילוט הסבר.היסטוריכבשן סיד3

2098657357361סיור באתראנדרטההנצחהאנדרטת דרך יהודה4

2099407358471עולמי, סנדר ואורן, 2004.פזורת כלי צור ופסולת תעשיית כלים, מהתקופות הפליאוליתית התיכונה והניאוליתית.ארכיאולוגיאתר פרהיסטורי5

2102807358971עולמי, סנדר ואורן, 2004.ממצא כלי צור - אבני יד ופסולת תעשייה מהתקופות הפליאוליתית התיכונה והעליונה. פריטים מהאתר נמצאים באוסף הארכיאולוגי של שער העמקים.ארכיאולוגיאתר פרהיסטורי6

מפלס עשיר של כלי צור לצד מעיין. האתר התגלה בשנת 1957 כאשר נערכו עבודות תחזוקה בבריכת הנביעה. בשולי הבריכה התגלו שרידי קירות ארכיאולוגיאתר פרהיסטורי7
תמך )כנראה מהתקופה הרומית(. נמצאו ממצאים מהתקופות הפליאוליתית התיכונה, האפיפליאוליתית, הניאוליתית, הכלקוליתית, הברונזה 

הקדומה והרומית, כולל שברי כלי חרס, גושי אוכרה, חרוזים מאבנים חצי-יקרות, ועצמות בעלי חיים.

2097607360572עולמי, סנדר ואורן, 2004.

2094007362971עולמי, סנדר ואורן, 2004.פזורת חרסים מהתקופות הרומית, הביזנטית, הממלוכית והעות‘מאנית. מבנה מאוחר.ארכיאולוגיפזורת חרסים ומבנה8

2101947363332סיור באתרמתקן מקורות מגודר – האתר הראשון של מקורות בישראל. עמדת שמירה.היסטוריתחנת אשר9

2099637364333סיור בשטחתעלות מים זורמים, כף-צפרדע אזמלנית, גרגר הנחלים, אשחר רחב-עליםבוטניהידרולוגיעין חרושת10

2099707364901סיור בשטחעץ איקליפטוס מרשיםבוטניאיקליפטוס ענק11

7367272094803סיור בשטחגשר אבן עות‘מאני על ערוץ הקישון )ג‘סר אל-ח‘אריתיה(, לצידו אבני בנייה קדומות ומסותתות – כנראה שרידי גשר קדום יותר.היסטוריגשר העמקים12

7367302094463סיור בשטחשני גשרים: גשר רכבת )6 אומנות( וגשר כביש )3 אומנות(, משטח סלע בערוץ הקישון. פינה ציורית.היסטוריגשרי הקישון13

2095307367521סיור בשטחחניון מטיילים. פינת הנצחה למנכ״לית רשות נחל הקישון, שוש צייזל-פרי ז״ל, שכיהנה בתפקידה בשנים 2002-1994.אחרחניון פארק הקישון14

2088457369682להב ופרקש )1983(גבעה גבוהה, משרדים של מוא״ז זבולון ובית מעצר משטרתי. אתר ארכיאולוגי )לא נסקר בשטח(.היסטוריג‘למה15

2093537370673עולמי, סנדר ואורן, 2004.תל גדול ובולט ליד צומת העמקים. זוהה עם העיר הקדומה “גבע פרשים״. ריכוז אלות אטלנטיות וחוטמית זיפנית.בוטניהיסטוריתל מעמר16

2096777371031סיור בשטחמצבת זיכרון לצד שביל הקישון לזכרו של יהודה ליפשיץ )1952-2011(, מהנדס המועצה האזורית זבולון, שנפטר במהלך רכיבת אופניים.הנצחהמצבת זיכרון17

2089507371573תצפית בנסיעהעץ אלה אטלנטית גדול ויפה באי תנועה מצפון לצומת העמקים. עם הרחבת הכביש בשנות ה- 90‘ הוקם אי התנועה לשמירה על העץ.בוטניאלה אטלנטית בג‘למה18

2089817372132תצפיתריכוז נרקיסים בשדה חקלאיבוטניריכוז נרקיסים19

2104207377271רבן )1982(קברי פיר במדרון השלוחה. כלי צור כלקוליתיים וחרסים מהתקופה הכנענית התיכונה I.ארכיאולוגיקברי פיר20

2087967382541סיור בשטחמבנה לצד שביל הקישון. כנראה בארהידרולוגיבאר?21

2085807382971עולמי, סנדר ואורן, 2004.פזורת אבני בנייה ורעפים בקרבת ערוץ הקישון, חרסים ביזנטייםארכיאולוגיפזורת אבני בנייה22

2077007383753סיור באתר, ויקיפדיה.סליק נשק שנחשף ב״שבת השחורה״ בשנת 1946.היסטוריהסליק ביגור23

2082407386771עולמי, סנדר ואורן, 2004.שרידי מתקנים בקרבת ערוץ הקישון, וחרסים ביזנטיים.ארכיאולוגישרידי מתקנים עתיקים24

2091407386772עולמי, סנדר ואורן, 2004.אבן ים של בית בד, שחציבתה לא הושלמה. באתר נמצא שבר אבן שעוטרה בגילוף.ארכיאולוגיכפר הנוער הדתי25

2090447386963סיור בשטחמתחם תיירותי המנציח את הווי החיים בקהילות היהודיות במזרח אירופה במאות האחרונות, לצד שביל ישראל. הכניסה בתשלוםאחריענקל‘ס שטייטל26

2071527387031סיור בשטחריכוז עצי כליל החורש ושיחי מורן החורש בערוץ נחל מעפילים בתחום קיבוץ יגור, צמוד לבריכת השחייה.בוטנינחל מעפילים תחתון27

2072457387301סיור בשטחאולם אירועים בקיבוץ יגור, למרגלותיו סלע זיכרון ואנדרטה לנספי השואה – קיר זיכרון בו “הוטבעו״ מגן דוד ושש אבנים לא מסותתות. הנצחהיד למגינים28

2075207387603סיור בשטחתחנה משנית של רכבת העמק. פינת זיכרון למשפחת זר-אביב.היסטוריתחנת רכבת יגור29

2089407389671סיור בשטחפינת מנוחה לצועדי שביל ישראל בכפר חסידים, לזכרה של עליזה בר-עזר ז״ל.אחרפינה עליזה30

2078607393571עולמי, סנדר ואורן, 2004.פזורת חרסים שחוקים לצד מעבר החוצה את נחל קישון.ארכיאולוגיפזורת חרסים31

2089367395131סיור בשטחמבנה לבני סיליקט אדומותהיסטוריבית קירור32

2089847396281סיור בשטחבריכת בטון שהוקמה בשנות ה- 1930 ותכולתה כ- 1000 מ״ק מים.הידרולוגיבריכת כפר חסידים33

2090407396451סיור בשטחאלה בגובה כ- 10 מ‘ לצד בית הכנסת של כפר חסידיםבוטניאלה אטלנטית34

קיר אבן קדום בגובה 1.8 מ‘ וברוחב 2.6 מ‘ מדרום-מערב לאפיק נחל קישון. הקיר התגלה ונחפר בשנת 1983 )ע״י טפר וזליגמן(, כאשר הוקם באזור ארכיאולוגיקיר אבן קדום35
מאגר מים. שרידי הקיר אותרו לאורך כ- 30 מ‘, והוא תוארך למאות ה- 3-1 לספירה. כפי הנראה הקיר נבנה בזיקה לגשר על ערוץ הקישון.

2073307397471עולמי, סנדר ואורן, 2004.

2075507398971עולמי, סנדר ואורן, 2004.שרידי מתקנים חצובים בסלע בגדת נחל קישון, וחרסים מן התקופה הביזנטיתארכיאולוגימתקנים חצובים36

2092057403681סיור בשטחבית קברות פעיל בכניסה לרכסים. אלות אטלנטיותאחרבית קברות בדווי37
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2087617404733סיור בשטח, רונן ועולמי )1983(.תל שבפסגתו שדה חקלאי. במדרונות עצי אלה אטלנטית, פרקינסוניה שיכנית )מין פולש( ולבנה רפואי.בוטניהיסטוריתל רגב38

2102837407773סיור בשטחטחנת קמח מודרנית )נטושה כיום(היסטוריטחנת קמח איבטין39

2099507408772רונן ועולמי )1983(.באר עגולה בקוטר 3.5 מ‘ הבנויה אבנים מסותתות. הבאר שוכנת במוצא פלג קטן הנשפך לנחל ציפורי. כיום הבאר סתומה.ארכיאולוגיהידרולוגיבאר סתומה40

2103907410063סיור בשטח, ספרן וגורן )2013(.ראו הרחבה בפרק מורשת האדם.היסטוריחוות קרמאן41

חורבה במורד שלוחה. באתר אותרו קברי פיר, קברי כוכים, מחצבות קדומות, מדרגות עיבוד, מערות קבורה, גתות ובור מים דמוי-פעמון. בשנת 1965 ארכיאולוגיחורבת איבטין42
התגלתה בשדות מצפון-מערב לאתר אבן גבול קדומה שבה נחקקה כתובת בשפות היוונית והלטינית. כ- 200 מ‘ מדרום-מערב לחורבה אותרו מערת 

קבורה חצובה, וגת שהוסבה לבור מים דמוי פעמון. החרסים באתר הם מהתקופות הרומית, הביזנטית, הממלוכית והעות‘מאנית. האתר תועד אצל 
קונדר וקיצ‘נר בסקר ה- PEF, וכן בחדשות ארכיאולוגיות י״ד.

2122807410472עולמי וגל )2003(.

2102657410862סיור בשטחבית קברות של משפחת קרמאן, מסגד קטן ובתווך אלה אטלנטית גדולה וכן שתי שקמים.בוטניהיסטוריבית קברות ומסגד43

בית קברות מוסלמי. כאן נקבר המחבל עז א-דין אל קסאם, שהתיישב בארץ לאחר שנידון למוות בידי הצרפתים על פעילותו בסוריה. הוא נהרג בידי היסטוריבית קברות בלאד א-שייח‘44
הבריטים בנובמבר 1935 ליד הכפר יעבד בשומרון, בעקבות רצח סמל המשטרה הבריטית משה רוזנפלד ז״ל. בלחץ גורמים מוסלמיים, הוקם גשר עילי 

מעל בית הקברות עם שדרוג כביש 752.

2051827413802סיור בשטח

2098267414101סיור בשטחבית באר עם לוחית מפקד המים 84 - 158/291. מבנה בטון עם קורות גג, ופתח בגג. בפנים קידוח ללא באר. גובה המבנה כ- 3 מ‘. בגג יש מכסה פח משולש.הידרולוגיבית באר45

2061827414643תצפית מרחוקמאגרים גדולים ליד מפעל נשרהידרולוגימאגרי נשר46

תל נמוך ליד נחל ציפורי. ריכוז חוטמית זיפנית, בן-חצב יקינטוני, עירית גדולה, קוציץ סורי, חרדל  לבן, אירוס ארם-נהריים, שברק דביק, ציבורת בוטניהיסטוריתל פר47
ההרים, חצב מצוי. תצפית היקפית. התל מתנשא לגובה כתשעה מטרים מעל פני סביבתו ושטחו כתשעה דונמים.

בחפירת בדיקה )צ‘ גל, 1993( נחשפו בו שרידי יישוב מתקופות אלה: הברונזה התיכונה ב‘, הברונזה המאוחרת, הברזל ב‘-ג‘ והפרסית.
עוד נחשפו באתר שרידי מבנים מן התקופה הביזנטית, כנראה של בית חווה.

2101147418583סיור בשטח, עולמי וגל )2003(.

2092507418871רונן ועולמי )1983(.אבן ספלול שבמרכזה שקע בקוטר ובעומק 20 ס״מ, שנמצאה בודדת בשטח – כנראה הוצאה מאחד השדות הסמוכים.ארכיאולוגיאבן ספלול48

באזור זה אותרו 14 אבנים ששימשו כנראה כציוני דרך עתיקה )בציר צפון-מערב – דרום-דרום-מזרח( עם שני מעברים נוחים לחצייה על ערוצי ארכיאולוגישרידי דרך עתיקה49
הנחלים ציפורי וקישון. האבנים התגלו לאורך מקטע דרך של 2.5 ק״מ, וסותתו בצורת קוביה שממדיה 70×70 ס״מ. המרחקים בין האבנים לא שווים, 

בין 90 מ‘ עד 375 מ‘. 

כפי הנראה, אין כיום 
שרידים לאתר זה בשטח.

2075107419773רונן ועולמי )1983(.

2132457420801תצפיתאלה אטלנטית ולבנה רפואי במרכז שדהבוטניאלה אטלנטית ולבנה רפואי50

2092607421173רונן ועולמי )1983(.אבן מיל שאינה נמצאת באתרה. היא מסותתת בצורת עמוד עגול עם בסיס מרובע, ועליה 6 שורות כתב מהתקופה הרומית.ארכיאולוגיאבן מיל51

2110607422261סיור באתרבריכה במוצא מאגר מים, תחנת שאיבה לקולחין ושני עצי פקאן.הידרולוגיבריכה ופקאנים52

2134587423361נוףבוטנישדרת ברושים לאורך נחל ציפורי53

2114887425281סיור באתרקבוצת איקליפטוסים, מעט אשחר ארץ-ישראלי ואלון התבור.בוטניאיקליפטוסים54

2124167427751סיור באתרמבנה דו-קומתי נטוש. נראה כי שימש כבית מגורים )קירות מטוייחים( ואולי כמחסן חקלאי.היסטורימבנה נטוש55

2109107427861סיור באתרדקלים, שטח מגונן ופסלים סמוך למאגר מיםאחרדקלים ושטח מגונן56

2121007431402סיור באתרשרידי אמת מים מבטון לאורך עשרות מטרים, בצל שדרת ברושים בין חלקות חקלאיות. ייתכן שהובילה מים מערוץ נחל ציפורי.הידרולוגישרידי אמת מים57

2120097432162תצפית בנסיעהמבנה רבוע, נצפה בנסיעה בלבד – כנראה באר מיםהידרולוגימבנה כורכר58

מתקנים וחציבות בסלע בקצה שלוחה מצפון לנחל ציפורי. באתר חציבה מלבנית שממדיה 4×3.7 מ‘ – ייתכן יסוד של מבנה קדום. חרסים מהתקופות ארכיאולוגימתקנים וחציבות בסלע59
הרומית והביזנטית.

2119307432471עולמי וגל, 2003

משקוף אבן בלב שדה מעובד, עם סיתות שוליים. בקרבתו גם “טבולה אנסטה״ ללא כתובת. במרחק עשרות מטרים, בנ.צ. 209270/743420, התגלו שני ארכיאולוגיאבנים עתיקות60
לוחות אבן בעלי סיתות שוליים.

סביר כי לא נותרו שרידים 
בשטח.

2085407433371רונן ועולמי, 1983

2124937433531סיור בשטחיסודות מבנים, אלה אטלנטית. התחלת פלישה של פרקינסוניה שיכנית ואיילנתה בלוטיתבוטניהיסטורייסודות מבנים61

2124177434101סיור בשטחמשטח בטון – ריכוז עצי איילנתה בלוטית )מין פולש(היסטורימשטח בטון62

2118897434541סיור בשטחקידוח מים מגודר. ממזרח לו פס של אלות אטלנטיות נטועות בציר מזרח-מערבבוטניהידרולוגיקידוח אושה 635

2113687434773סיור בשטח, עולמי וגל )2003(מכלול ארכיאולוגי מגדל אושה - מערות מגורים ששימשו את הכפר מג‘דל.ארכיאולוגימגדל אושה64

2112547435091סיור בשטחקידוח מים ולצידו מקבץ עצי קזוארינה גבוהיםבוטניהידרולוגיבאר הקזוארינות65

2031717435212סיור בשטחאזור מוצף בחורף עם ריכוז של הצמח “האדום״ נעצוצית סבוכה.הידרולוגיבוטניאתר צומח66

בתחום חוות הצופים - בית אבן גדול ומרשים, שריד מהכפר מג‘דל. הקיר הדרומי בנוי כיום מבטון. תצפית לאזור הכרמל ורכסים. בשנת 1931 עלו היסטוריחורבת מגדל אושה67
לכאן חברי קבוצת הצפון שהקימו את רמת יוחנן. בשנות המרד הערבי הוקמה עמדת שמירה על גג הבניין, ולאחר מכן שימש המקום כבסיס לקורסי 

מפקדים של “ההגנה״.  במלחמת העצמאות ישב במקום קיבוץ שמיר, ולאחר מכן הוקמה במקום חוות הצופים )הרחבה בפרק מורשת האדם(.

סיור בשטח, אתר קיבוץ רמת 
יוחנן

2114407435653

2129967436283סיור בשטחמבנה עץ ולצידו שלט “מצפה חיוויאי״. מצפון-מזרח ריכוז יפה של נרקיסים, אלוני התבור ועץ אורן גדול ומרשים. תצפית לעבר קריית אתא והכרמל.בוטנינוףמצפה חיוויאי68

2128307436971עולמי וגל, 2003ריכוזי צור גולמי ופסולת תעשיית כלי צור. הממצאים הם מהתקופות הניאוליתית או הכלקוליתית.ארכיאולוגיאתר פרהיסטורי69





מס‘ 
שם האתראתר

סיווג האתר
מקור המידעהערותתיאור האתר

דירוג מיקום האתר
חשיבות XYמשניראשי

שרידי מבנה על מדרון הגבעה. בקרבתו בור מים דמוי פעמון. חרסים עות‘מאניים. המקום מכונה ברמת יוחנן “גבעת הבית הלבן״. “הבית הלבן״ שניצב ארכיאולוגיגבעות רמת יוחנן70
בראש הגבעה נבנה ע״י בעל מטעי שקדים אמיד משפרעם, ועצי בוסתן שרדו במדרון המזרחי. אזור זה שימש עמדה קדמית למגיני רמת יוחנן לפני 

קרב רמת יוחנן. עם פרוץ הקרב ננטשה העמדה והמגינים נסוגו לקיבוץ. הבית עצמו נהרס אך שרידיו נמצאים מצפון לעץ גדול ובולט הנראה למרחוק.

עולמי וגל, 2003, אתר קיבוץ 
רמת יוחנן

2128307437471

שני מעיינות לצד מחלף הקריות. הראשון נובע ממנהרה שנחצבה בשנות ה- 20‘ בפיקוחו של הגיאולוג בלייק, כדי להעלות את תפוקת המים. מפתח ארכיאולוגיהידרולוגינביעת עין סעדיה71
המנהרה ועד לנקודת השאיבה - 82 מ‘. גובה הניקבה כ- 2 מ‘ ורוחבה 1.5-1 מ‘. הניקבה סגורה למבקרים. המעיין השני נמצא ליד הכביש בנ.צ. 

202820/743940. באתר התגלו חרסים מהתקופות הביזנטית והעות‘מאנית.

2027807438973רונן ועולמי, 1983

2117687439121סיור בשטחמספר עצים בוגרים ופינת מנוחה.הנצחהפינת מרגוע – רמת יוחנן72

2027807439553סיור בשטחמעיין ניקבה שמימיו מנוצלים. שפיעת המעיין נפגעה קשות עד כדי התייבשות במקביל לפיתוח מנהרות הכרמל בקרבתו. כיום המעיין שוב נובע.הידרולוגיעין סעדיה73

פלג זורם. בסתיו 1981 זרע באתר יגאל סלע נימפיאה תכולה ונימפיאה לבנה. רק הנימפיאה התכולה נקלטה באתר )למרגלות גשר רכבת העמק( בוטניהידרולוגינחל סעדיה74
ומחזיקה מעמד עד ימינו )סלע, 1982(.

2028297440143סיור בשטח, סלע )1982(

בריכת מים גדולה ומגודרת - ריכוז פרקינסוניה ושיטה כחלחלה. הקמת הבריכה החלה בשנים 1948/1947, והיא שימשה לפרק זמן קצר חלק מקו הידרולוגיבריכת רמת יוחנן75
העמדות של הקיבוץ עד קרב רמת יוחנן.

סיור בשטח, אתר קיבוץ רמת 
יוחנן

2125557441351

2114577441432סיור בשטחרהט בכניסה לרמת יוחנן, ולצידו קיר אבן עם פסיפס והכיתוב “הוי כל צמא לכו למים״.הידרולוגירהט רמת יוחנן76

2126457441913סיור בשטחאנדרטה לזכר קרב רמת יוחנן במלחמת העצמאות.הנצחהאנדרטת קרב רמת יוחנן77

פסל צמוד למועצה האזורית זבולון. לפי שילוט במקום, הפסל הוצב בשנת תשס״ז כהוקרה ליצירתם המשותפת במחול ושירה של לאה ברגשטיין היסטוריפסל “כפינו״78
ומתתיהו שלם.ב

2113117442311סיור בשטח

2117497442552סיור בשטח, אתר קיבוץ רמת יוחנןבית קומותיים/בית ביטחון - רמת יוחנן. נבנה ב- 1934 והיה בית המגורים הראשון שנבנה בתקציב קרן היסוד. בבית הוכן סליק לנשק.היסטוריבית קומותיים79

2126447442672סיור בשטחשני מבנים, עצי פקאן, וושינגטוניה, בריכת נוי, במבוק, מרבד של מורכב כתום תרבותי, גומא תרבותי וצמחי נוי נוספיםהידרולוגיאחרפינה חקלאית – רמת יוחנן80

2119207442752סיור בשטח, אתר קיבוץ רמת יוחנןמגדל מים שנבנה ב- 1935 עם הנחת קו מים מהבאר ליד מג‘דל. שימש כעמדת תצפית ושמירה בשנים 1948-1938.הידרולוגימגדל מים – רמת יוחנן81

2119807442853סיור בשטחעמדת שמירה משולטת. מדרגות ברזל חיצוניות לגג )מעקה משונן(היסטוריעמדת שמירה – רמת יוחנן82

שרידי כפר ערבי מאוחר )אינו מתועד במפת PEF( שנכבש במהלך קרב רמת יוחנן. בור מים, באר עמוקה עם פתח רבוע, מערה סתומה בצמחייה וכן מספר בוטניהיסטוריחורבת כושר83
תמרים, משוכת צבר, אלות אטלנטיות ואיילנתות בלוטיות, פלפלון בכות, שקד, אורן ירושלים. עולמי וגל מזכירים שלושה בורות מים שעומקם עד 9 מ‘.

2133407443563סיור בשטח, עולמי וגל )1983(

2132487443681סיור בשטחשדרת ברושיםבוטנישדרת ברושים84

2026587444123סיור בשטחבריכה עונתית ואשלים במורד נחל סעדיה.הידרולוגיבריכה עונתית85

שרידי בריכת חורף גדולה ואיכותית. נכון ל- 2015 נותרה רצועה צרה וארוכה בצמוד לתחנת הרכבת לב המפרץ, והאתר צפוי להשמדה כתוצאה בוטניהידרולוגיבריכת הצ‘ק פוסט86
מפיתוח עירוני.

2038197444293סיור בשטח

2032247444291תצפית בנסיעה, פרת )2011(.מזבלה שנסגרה בשנת 1999, בשטח כ- 280 דונם. המזבלה עברה שיקום נופי, ומגוננת בשטח נרחב. במקום מתוכננת הפקת גז מתאן.מפגעמזבלת חיפה87

2121607447851סיור בשטחחורשת איקליפטוסיםהיסטוריחורשת איקליפטוסים88

2025937448012סיור בשטחכתם של שיחייה בצפיפות בינונית עם רתמה קוצנית, קורנית מקורקפת, לוטם ועודבוטניכתם צמחייה עם מינים מקומיים89

מתחם תעשייתי גדול. טבח במלחמת העצמאות. קיימת אנדרטה לזכר הטבח )המתחם לא נבדק בשטח(. מכלי הקירור – “הלבניות״ הפכו לאחד היסטוריבתי הזיקוק90
מסמלי התעשייה במפרץ חיפה, אולם אינם פעילים כיום.

2055607448443ויקיפדיה, אתר יזכור.

2068717449443סיור בשטחתל המכוסה בצמחיית מעזבות. עמדת שמירה מנדטורית בצד המזרחי.היסטוריארכיאולוגיתל נחל91

שרידי יישוב, מתקנים חקלאיים, חציבות ומערות. באתר הובחנו בית בד משלהי התקופה הביזנטית, מערת קבורה מהתקופה הרומית ושרידי יישובים ארכיאולוגיקריית אתא92
מתקופות הברונזה הקדומה א‘-ג‘.

2104307449471עולמי וגל, 2003

גבעה בדרום-מערב כפר אתא, בה נמצא בית קברות גדול וכן חציבות שונות - מתקן במידות 2×7.5 מ‘ המורכב משני אגנים שטוחים ולידו בריכה היסטוריארכיאולוגישכונת מולר – כפר אתא93
מלבנית. מערכות קברים וסרקופגים ברחוב העצמאות. בצמוד לאתר – מקומו של בית החרושת “אתא״ ההיסטורי.

2098807449973עולמי וגל, 2003

2029547451733סיור בשטחשלוחה של הקישון, צמחיית מלחה ייחודית. בית גידול נדירבוטניהידרולוגיהאפנדיקס94

2078797451811סיור בשטחכעשרה מבנים נטושים, מעט מדרום לאנדרטת הפעולה בבתי המלאכה של הרכבת.היסטורימבנים נטושים95

עיר נמל עתיקה, מהתקופה הכנענית המאוחרת עד לתקופה הביזנטית. בית קברות עתיק וקטעי חומה. התל זוהה כיישוב הרומי Mutatuio camon, ארכיאולוגיתל אבו הואם – צלמונה96
היא צלמונה התלמודית. האתר נהרס רובו ככולו בפיתוח עירוני.

2021307451972רונן ועולמי, 1983

2134807451981עולמי וגל, 2003גת חצובה בסלע, הכוללת משטח דריכה ובור איגוםארכיאולוגיגבעת טל97

2065247452193סיור בשטחאבן מיל מצרית שהובאה מאזור תעלת סואץ בשנת 1967 וניצבת בחצר מוסך אגד.היסטוריאבן מיל מצרית98

אנדרטת הפעולה בבתי 99
המלאכה של הרכבת

2078487452943סיור בשטח, ויקיפדיהאנדרטה לזכר לוחמי לח״י שנפלו בפשיטה על בתי המלאכה של הרכבת בשנת 1947. האנדרטה ממוקמת באזור בו התפתח קרב עם החיילים הבריטיים.הנצחה

2128807452971עולמי וגל, 2003שרידי שלוש גתות שנחצבו במשטח סלע.ארכיאולוגיגבעת רם100

2043367453113סיור בשטחבריכה בנויה בגדה הצפונית של הקישוןבוטניהידרולוגיהבריכה המנדטורית101
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2035917453133סיור בשטחאחד משלושה “מגדלי עשן״, לצד כביש נטוש.היסטורימגדל עשן – הקישון102

2124827453361סיור בשטחכחמישה עצי אורן ירושלמי על שפת מצוק של מספר מטריםבוטניעצי אורן על שפת מצוק103

2028737453381סיור בשטחבריכות נטושות עם צמחייה מפותחת וצפופה, בעיקר של אשליםמפגעבריכות נטושות104

2033577453411סיור בשטחבריכות חמצון עם איטום פלסטיק, ריחות צחנהמפגעבריכות חימצון נטושות105

2102967454032סיור בשטחעץ מרשים של אלון התבור בגובה 8-7 מ‘, לצידו אבני בית בד ו״גת״ משוחזרתבוטניהיסטוריגן משה106

2124477454092סיור בשטחאלה אטלנטית עתיקהבוטניאלה אטלנטית107

2036807455971רונן ועולמי, 1983בית קברות מהתקופה הכנענית המאוחרת, נחפר ע״י ענתי בשנת 1952. כיום מכוסה בחול.ארכיאולוגיבית קברות כנעני108

2129807455971עולמי וגל, 2003בור מים חצוב בסלע ולצידו ריכוז חרסים מתקופות שונות: הברונזה התיכונה ב‘, הברזל ב‘, הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזנטית.ארכיאולוגיהידרולוגיבור מים וחרסים109

2124807455971עולמי וגל, 2003פזורת חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית, על גבעה – בשטח כעשרה דונמים.ארכיאולוגיפזורת חרסים110

גבעה בפאתי קריית אתא, ששימשה כעמדה מרכזית במהלך קרב רמת יוחנן במלחמת העצמאות. בגבעה זו )גבעת המקלעים( מיקם הגדוד הדרוזי היסטוריגבעה 111104
מספר מקלעים בינוניים, ששלטו באש על האזור הצפוני-מזרחי של רמת יוחנן.

1אתר קיבוץ רמת יוחנן

2132807455981עולמי וגל, 2003גת חצובה בסלע, הכוללת משטח דריכה ובור איגוםארכיאולוגיגבעת טל )צפון(112

2123817455981סיור בשטחאלון התבור עתיק בגובה 6-5 מ‘.בוטניאלון תבור113

2030377456262סיור בשטחפארק מטופח בין מעגן הדייג לערוץ הקישון.נוףפארק שפך הקישון114

תצפית יפה מנקודה בולטת בפאתי גבעת רם: שכונות גבעת אלונים וגבעת טל, בריכות מקורות, מוסד גילעם, כפר יאסיף - ירכא, הגליל העליון, בית נוףתצפית רם115
ג‘אן, הר עצמון. חרסים פזורים בשטח.

2125747457592סיור בשטח

שתי עמדות בטון דמויות חרוט משני צידי הדרך. גובהן 2.5 מ‘, דלת מתכת מסיבית בגובה 1.5 מ‘ )בצד מזרח( ושלושה חלונות צרים. לא ברור ממתי היסטורישתי עמדות חרוטיות116
העמדות ומה מטרתן.

2122707457772סיור בשטח

2076807457972רונן ועולמי, 1983תל שטוח בממדים 150×200 מ‘ המתנשא מטרים בודדים מעל לסביבתו. באתר נמצאו חרסים מהתקופות הישראלית, הפרסית, ההלניסטית והרומית.ארכיאולוגיתל אל-אדהאם117

קיר אבנים באורך 150 מ‘, שתי גתות וחציבות בסלע. חרסים מתקופות הברזל, ההלניסטית, הרומית והביזנטית. שמו הערבי של האתר ח‘רבת ארכיאולוגיחורבת שירטה )דרום(118
א-שראטי. האתר לא זוהה בשטח

2122807457971עולמי וגל, 2003, סיור בשטח

2037807458971רונן ועולמי, 1983חרסים רבים ושרידי מבנים בשטח 150×150 מ‘ בקירוב. כנראה שרידי יישוב ביזנטי קטן.ארכיאולוגיחורבת נמל הקישון119

באר עגולה ומעליה מבנה רבוע עם שני קמרונות. סגנון הבנייה נראה צלבני. לצד הבאר יש בריכה מלבנית 8×7 מ‘, הבנויה כמו הבאר מאבני כורכר הידרולוגיבאר ובריכת השקאה120
וגיר. חרסים מהתקופות ההלניסטית, הביזנטית והערבית. בוצע דיוק מיקום לפי סיור ב- 2014. כיום יש בשטח “אי״ סגלגל ובו קנים וחוח עקוד, 

חצבים ולוף. ניתן לזהות קירות אבן בגובה כמטר ובקוטר כ- 5 מ‘. 

2092937459122רונן ועולמי, 1983, סיור בשטח

2037407461171רונן ועולמי, 1983שרידי בית בד – אבן ממל בקוטר 1.2 מ‘. חרסים ושפע אבני פסיפס. כנראה שהאתר לא קיים בשטח.ארכיאולוגיבית בד ואבני פסיפס121

מספר מערות קבורה וחרסים מהתקופות הברזל א‘-ב‘, הפרסית, ההלניסטית, הרומית, הביזנטית והממלוכית. האתר מוזכר אצל גרן. כיום בשטח גן ארכיאולוגיחורבת שירטה122
ציבורי ובו מגדל מים עם 8 עמודים. לא רואים עתיקות בשטח.

2122307461972עולמי וגל, 2003, סיור בשטח

2138527462341סיור בשטחאלון התבור בגובה 8-7 מ‘ ועץ חרוב בקרבתובוטניאלון התבור וחרוב123

באר בקוטר ובעומק 3 מ‘, ועליה מבנה רבוע עם שרידי קמרונות בסגנון צלבני. מצפון לבאר יש שרידי בריכה רבועה 6×6מ‘. באר זו דומה מאד לבאר הידרולוגיבאר124
נוספת 340 מ‘ מדרום.  בוצע דיוק מיקום על סמך סיור בשטח. כיום יש במקום “אי״ של כמה מ״ר בשדה מעובד, עם קנים ואבנים וללא סימן לבאר עצמה.

2092157462462רונן ועולמי, 1983, סיור בשטח

2088047463031סיור בשטחריכוז של קנרס סוריבוטניקנרס סורי125

באר בקוטר 6.4 מ‘ ובעומק כ- 5.5 מ‘, הבנויה 18 נדבכים. סביב הבאר פזורת אבני בנייה ושברי רעפים ולידה מבנה ערבי מאוחר. חרסים מהתקופות הידרולוגיבאר126
הערבית, הצלבנית-ממלוכית והעות‘מאנית. לא זוהו שרידים לבאר זו בסיור בשטח.

2093807464172רונן ועולמי, 1983, סיור בשטח

2139097464342סיור בשטחזיתים עתיקים במרכז שדה בוטניזיתים עתיקים במרכז שדה127

2137087464361סיור בשטחשום הגלגל בשולי שטח חקלאיבוטנישום הגלגל128

גבעה סלעית ובה שרידי מבנים מהתקופה העות‘מאנית. חרסים מהתקופות הרומית, הביזנטית והעות‘מאנית. כיום בשטח בית ספר נטוש. לא זוהו ארכיאולוגיחורבת קועה129
עתיקות בשטח.

2114807464971עולמי וגל, 2003, סיור בשטח

2133807464982עולמי וגל, 2003באר שמעליה בנוי מבנה מודרני, ולידה שוקת חצובה. לצד הבאר שלוש גתות, אחת מהן סתומה.ארכיאולוגיהידרולוגיגבעת אלונים130

2120807465971עולמי וגל, 2003שרידי מבנה וחציבות – גת, גלי אבנים ומדרגות עיבודארכיאולוגישרידי מבנה וחציבות131

2135807465981עולמי וגל, 2003שלוש גתות, שתיים כוללות משטח דריכה ובור איגום, ואילו השלישית סתומה. חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.ארכיאולוגישלוש גתות132

2125007466001עולמי וגל, 2003פזורת כלי צור בשטח כשני דונם, מהתקופה הניאוליתיתארכיאולוגיאתר פרהיסטורי133

גיאולוגי/מדרגת סלע134
גיאומורפולוגי

2123777466151סיור בשטחמדרגת סלע קירטונית

2084297466251סיור בשטחגבעה נמוכה בפאתי כפר ביאליק. צמחייה גבוהה ובפרט עצי פרקינסוניה שיכנית )מין פולש( וינבוט השדההיסטוריתל צבט135
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2126117467011סיור בשטחזוג עצי שיזף מצוי גדוליםבוטניזוג עצי שיזף מצוי136

2137987467071סיור בשטחאלון התבור בגובה כ- 5 מ‘, במטעבוטניאלון התבור137

2071637467232קרויזר, 2011מצודת טגארט מנדטורית. כיום תחנת משטרת זבולון של משטרת ישראל.היסטורימשטרת זבולון138

2137307468013סיור בשטח כרם גדול של זיתים עתיקים בעמק.בוטניזיתי גילעם139

2133777468171סיור בשטחעץ חרוב עתיק בגובה 7-6 מ‘, בגבול עבודות בנייה.בוטניעץ חרוב140

2138757468261סיור בשטחריכוז גיאופיטים בלתי מזוהים בשדה מעובד בקרקע כבדה. ייתכן שום הגלגל )מין אדום(.בוטניריכוז גיאופיטים141

2132737468391סיור בשטחעץ חרוב עתיק. כ- 100 מ‘ דרומית לו יש חרוב נוסף )בשטח שכונת גבעת אלונים הנבנית(בוטניעץ חרוב142

2085807469371רונן ועולמי, 1983באר הרוסה וסתומה. באתר פזורים אבני בנייה, עתיקות וחרסים.הידרולוגיבאר הרוסה143

2125787469392עולמי וגל, 2003, סיור בשטחלוח משחק במשטח סלע כ- 100 מ‘ דרומית-מזרחית לאנטנה סלולרית. במקום תריסר גומות חצובות בשתי שורות.ארכיאולוגילוח משחק חצוב בסלע144

2117807469472עולמי וגל, 2003גתות, אגן חצוב ובריכה חצובה )עומקה 1.5 מ‘(, קברים חצובים בסלע וחציבות במדרון גבעהארכיאולוגימתקנים וקברים חצובים145

2139427470981סיור בשטחעץ זית מרשים בכרם שבו בעיקר עצי זית צעיריםבוטניזית עתיק דו-גזעי146

2087647471161סיור בשטחמבנה בטון עם פתח בגג, כניסה מחדר צפוני. חלונות בצד מזרח ובצד מערב. הרצפה בוצית ואין סימני משאבה. בכל זאת, כנראה קידוח מים.היסטורימבנה בטון147

2117387471293קרויזר, 2011מצודת טגארט על גבעה בין קריית אתא לשפרעם. כיום חלק ממכלול המרכז ללימודי משטרה. לא נגיש לציבור הרחב.היסטורימשטרת שפרעם148

2125637472171סיור בשטחגת הכוללת משטח דריכה בממדים 1×1.5 מ‘ ובור איגום בממדים 1×1 מ‘. באזור ריכוז גדול של אחילוף הגליל ונץ-חלב אזמלני.ארכיאולוגיגת וחציבות בסלע149

2140557472651סיור בשטחעץ חרוב עתיק בגובה 6-5 מ‘בוטניעץ חרוב150

מתקנים וחציבות בסלע על מדרון גבעה, מצפון לקריית אתא.ארכיאולוגימתקנים וחציבות בסלע151
אחת החציבות )X 2.5 2.3 מ‘, עומקה 0.4 מ‘( מוקפת ארבעה ספלולים )הקוטר השכיח 0.25 מ‘, עומק הספלולים 0.2 מ‘(.

2113807472971עולמי וגל, 2003

אתר הנצחה מרכזי לחללי משטרת ישראל, במתחם בי״ס לשוטרים בקריית אתא. הכניסה לאנדרטה דרך שער המתחם, ואינה אפשרית למטיילים ללא הנצחהיד לשוטר152
תיאום מוקדם.

2118017473113סיור בשטח

2149977473161סיור בשטחמקבץ זיתים עתיקיםבוטניזיתים עתיקים153

גבעה טרשית, בחלקה הדרומי שלוש בריכות מים מגודרות של “מקורות״, ריכוז פריחה חשוב של אחילוף. תצפית טובה – קריית אתא, גילעם, חיפה, בוטנינוףגבעת האחילופים154
הקריות, דרום עכו, תל אפק, אפק, חורבת גלמת, יער אחיהוד, הרי שגור, מתלול צורים ועוד.

2125617473323סיור בשטח

2125927473541סיור בשטחפתחי מערות סתומות )לא ניתן להיכנס(.היסטורימערות סתומות155

חורבה ובה שרידי יישוב מתקופות הברזל ב‘ והפרסית. במורדות הצפוני והמזרחי של הגבעה – מערות קבורה מהתקופה הרומית המאוחרת )מאות היסטוריארכיאולוגיגילעם156
ג‘-ד‘ לספירה(. שברי כלי חרס מימי הביניים. שם האתר בערבית – ח‘רבת א-רוג‘ם

2133807473982עולמי וגל, 2003

2128097474631סיור בשטחמבנה מודרני נעול )כנראה קידוח(, ולצידו תאנה גדולה במיוחד.הידרולוגיקידוח מים157

2131477474632סיור בשטחשרידי מעברה. כיום בשטח משטחי בטון פזורים בשטח נרחב בין עצי היער.היסטורימעברת גילעם158

2129897455091סקר מחצבות נטושותמחצבה נטושה בשטח 3 דונם, קיר חציבה בגובה 8 מ‘. לא מגודר. כיום )2013( יש עבודות עפר באזור זה.מפגעמחצבת גילעם צפון160

2129937475361סיור בשטחעץ חרוב בגובה כ- 4 מ‘, בעל נוף רחב. ממש בגבול עבודות עפר.בוטניחרוב גילעם161

2138447475371סיור בשטחאתר אשפה לא מוסדר מדרום לכבישמפגעאתר אשפה162

בית קברות מוסלמי – אבנים וחרסים. השטח רוסס בקוטלי עשבים. מדרום – מגדל מים נעול ולידו בוסתן זיתים ורימונים. שרידי הכפר ג‘ידרו, השומר הידרולוגיהיסטוריחורבת גדורה163
על שם עיר קדומה המוזכרת במקורות.

2089567475563סיור בשטח

2130857476201סיור בשטחארבעה עצי פיקוס מרשימים, מבנים ישנים וגרמי מדרגותאחרבוטניגן אירועים עזוב164

2089177476341סיור בשטחמבנה בטון. בסיס מנוע, קידוח ומעליו פתח בגג. כניסה ממזרח, חלונות מתכת בצפון ובדרוםהידרולוגיבאר גדורה165

2117987476541סיור בשטחפחון נעול )מחסן חקלאי( וסוכת גפניםבוטניפחון וסוכת גפנים167

תל ובו שרידי קירות עד לגובה 1.5 מ‘ וחרסים פזורים. השם העברי הוא צורה עברית לשם הערבי במפת PEF, שם נקרא האתר Burj es-Sahel. היסטוריחורבת בורגת-מישור168
 במורדות הגבעה כרם זיתים.

באתר שרידיה של חומה, המקיפה שטח שמידותיו 70x 70מ‘ בקירוב, ופינת מבנה איתן, שנבנה באבני גזית )רוחב הקירות 2.5 מ‘ בערך).
בדרום לאזור המוקף חומה - שורת אבנים גדולות, מסותתות.

מצפון-מערב לאזור המוקף חומה - באר שצווארה הוא פיר מלבני )4x3 מ‘ בקירוב(, המדופן באבנים מסותתות.
על הבאר נבנה מבנה )4.5x4.2 מ‘( באבנים מסותתות.

בקרבת הבאר - אגן אבן מעוגל )קוטרו 1.7 מ‘; שריד של בית בד?(.

סיור בשטח, מפת PEF, עולמי 
וגל, 2003

2119497478562

2119577478831סיור בשטחבור מים סתום באבנים ולצידו אבן חוליה שבורה.הידרולוגיבור מים169

מבנה מקומר השקוע באדמה, אורכו 6 מ‘ ממזרח למערב, רוחבו 3 מ‘. העומק מפני השטח כנראה 3 מ‘, מלא בפסולת )המאפשרת ירידה לקרקעית הידרולוגיעין גילעם170
המבנה. אין מים נכון לקיץ 2013(. לצד המבנה עץ תאנה קטן. במפת PEF המקום נקרא עין א-תינה – מעיין התאנה.

2117637479993סיור בשטח





מס‘ 
שם האתראתר

סיווג האתר
מקור המידעהערותתיאור האתר

דירוג מיקום האתר
חשיבות XYמשניראשי

2088047480161סיור בשטחריכוז של קנרס סוריבוטניקנרס סורי171

תל בגובה 3 מ‘ מעל פני הסביבה, בשטח 200×150  מ‘. שפע חרסים, ריכוז אבני בנייה גדולות. חרסים מהתקופות הכנענית התיכונה )?(, הישראלית, ארכיאולוגיתל זבדה172
PEF הפרסית, ההלניסטית, הרומית והערבית. האתר לא ניכר בשטח ואינו מתועד במפת

2091807480971רונן ועולמי, 1983

2094007480981סיור בשטחעץ תמר בגובה 10-8 מ‘בוטניתמר זיבדה173

מגדל המים בקריית ביאליק, עליו האותיות “ק ב״. המגדל הוקם בשנת 1934 ומתנשא לגובה 15 מטרים. הוא משלב גם מגדל שמירה ותצפית על היסטורימגדל המים בקריית ביאליק174
האזור. בשנות ה- 70‘ נצבע המגדל בכחול-טורקיז ומאז הוא מוזנח עד היום. כיום )2015( יש כוונה לשקמו.

2081827481052סיור בשטח

2077907482693סיור בשטח, ויקיפדיהאנדרטה לציון תפיסת שיירת הנשק במלחמת העצמאות. ראו הרחבה בפרק מורשת האדם.הנצחהאנדרטת שיירת הנשק175

2054757483042חורשת איקליפטוסים – שריד מאזור חיץ בין אזור התעשייה לשכונות המגורים, שניטע בתקופת המנדט הבריטי.נוףפס הירק176

2048677483221סיור בשטחמזח נטוש מול חוות מיכלי הדלק. המזח חוסם את רצועת החוף והוסדר מעבר להולכי רגל מעל לחלקו היבשתי.היסטורימזח חוות הדלק177

2124647485832סיור בשטחריכוז פריחת כלניות אדומות ליד הכביש.בוטניריכוז כלניות178

מגדל המים הראשון בקריית 179
מוצקין

מגדל המים הוקם בשנת 1935 ומופיע בסמל העיר. למרגלותיו שכנו משרדי האגודה, סניף “מכבי״ ומועדון החייל, ובראשו פעלה תחנת איתות, היסטורי
ששימשה במלחמת העצמאות לצרכי הקשר בין חיפה ליישובי הגליל המערבי.

סיור בשטח, אתר עיריית 
קריית מוצקין

2073317486212

2068517486601סיור בשטחתחנת רכבת מנדטורית. הצריפים הישנים מיועדים לשימור.היסטוריתחנת הרכבת קריית מוצקין180

2124337486781סיור בשטחריכוז מאורות בשולי חורבת גלמתזואולוגיריכוז מאורות181

2124927486871סיור בשטחאבן דמויית שוקת, עומקה כחצי מטר.היסטוריאבן דמויית שוקת182

2071977487042סיור בשטחאנדרטה – תותח בכיכר בקריית מוצקיןהנצחהאנדרטת התותח183

2125217487602סיור בשטחגבעה בגבול הסקר. ריכוז כלניות.היסטוריחורבת גלמת184

2099517488771סיור בשטחכיפה טופוגרפית בלב שכונת גבעת הרקפות. בגן הציבורי יש תצוגת תמונות היסטוריות מתולדות קריית ביאליק.היסטורישכונת גבעת הרקפות185

2105237489601סיור בשטחשני איקליפטוסים בגובה 12-10 מ‘, המסמנים את הגבול המזרחי של מכלול עיר המפרץבוטניאיקליפטוסים186

2097887491161סיור בשטחמבנה בטון על “רגליים״ מחוברות, כנראה מתקן חקלאי.היסטורימבנה בטון187

שריד לניסיון התיישבות כושל מתקופת המנדט הבריטי. כעשרה מבנים, עצי איקליפטוס וקזוארינה. ממזרח יש קטע דרך סולינג )דרך בריטית בוטניהיסטוריעיר המפרץ188
מתקופת מלחמה״ע השנייה( באורך עשרות מטרים. ריכוז פריחת קנרס סורי.

2101697491603סיור בשטח

2079067502932סיור בשטחגן חיות עירוני – קריית מוצקיןאחרחי פארק189
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2.3 ערכיות נופית-תרבותית

2.3.1 דירוג ערכיות נופית-תרבותית 
לאחר הגדרת יחידות הנוף, מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר, תת-יחידות נוף, שבהן רמת ההומוגניות של 
מרכיבי הנוף גבוהה יותר. אומדן הערכיות הנופית נערך לתת-יחידות אלה שהוגדרו בתוך יחידות הנוף. זאת, מתוך תפיסה 
שיש לשמר על המרכיבים והאיכויות של יחידות הנוף כולן, לפחות בחלק משטחן. כך יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל 

אזור הסקר בפרט.

ערכיות נופית-תרבותית )המתייחסת לנוף ולאתרי מורשת(, מבוססת על ניתוח איכותני, ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם 
באופן כזה – בשורת תארים כגון: עוצמה, מגוון, דרמטיות וכד‘ )ראו להלן – מדדי ערכיות נופית(.

על סמך דירוג בכל אחד מהקריטריונים, חושב לכל אחת מתת-היחידות )פרט לתת-יחידות בנויות( דירוג ערכיות נופית סופי, 
בסולם של חמש דרגות ערכיות )מפה 9(. בתהליך דירוג כזה קיים אלמנט סובייקטיבי משמעותי, ולכן ייתכן שמדרגים שונים 
יציעו אומדן ערכיות שונה, ואף חלוקה שונה לתת-יחידות נוף. בנוסף, לעיתים גם השלם )יחידת הנוף( גדול מסכום מרכיביו 
)תת-יחידות הנוף(. לפיכך, מבוצע תהליך זה ע״י יותר מסוקר אחד, ולאחריו מתבצע תהליך בחינה וביקורת ע״י צוות רחב 
יותר. בנוסף, הגדרת המצאי המפורטת ודרך החלוקה ליחידות נוף ותת-יחידות נוף )תהליכים יותר אובייקטיביים(, מאפשרים 
לגופים מנהלי השטח לבצע, אם ירצו בכך, הערכת ערכיות  משלהם, ולתכנן את ניהול השטח באופן שיתחשב בערכים הנופיים-

תרבותיים של האזור, על פי תפיסתם ובהתאם לשיקוליהם.

להלן טבלאות המפרטות את חישוב הערכיות, ולאחריהן ניתוח מפת הערכיות.

2.3.2 טבלת ערכיות נופית – תרבותית
טבלה 9. ערכיות נופית של תת-יחידות הנוף באזור סקר דרום עמק זבולון.

בשטחים מבונים לא בוצעה הערכה נופית-תרבותית, והם דורגו אוטומטית בערכיות 0.

תצפית רצףשם תת-יחידת נוףמספר
ונצפות

נוף טבעי-דרמטיות
תרבותי

עושר 
חזותי

סה״כ ניקוד 
)מקסימום 25(

ציון 
משוקלל

ציון 
סופי

1112161.21חולות כורדני1.01

00הקריות1.02

35521163.23החוף העירוני1.03

1113281.62פס הירק1.04

000חוות המיכלים1.05

34542173.43החוף התעשייתי1.06

000אזור התעשייה קריית חיים1.07

24113112.22מערבית לשדה התעופה חיפה1.08

000מסוף מכולות1.09

000שדה התעופה חיפה1.10

34545214.24שפך הקישון1.11

000אזור תעשייה לב המפרץ1.12

12244132.63נחל סעדיה ומזבלת חיפה1.13

43123132.63עוטף גבעת הרקפות2.01

000גבעת הרקפות2.02

חורבת גלמת2.03

52223142.83שדות אפק2.04

44143163.23אדמות שפרעם2.05

51221112.22נחל שפרעם תיכון2.06

33143142.83אדמות כפר ביאליק2.07
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תצפית רצףשם תת-יחידת נוףמספר
ונצפות

נוף טבעי-דרמטיות
תרבותי

עושר 
חזותי

סה״כ ניקוד 
)מקסימום 25(

ציון 
משוקלל

ציון 
סופי

222221022נחל גדורה תיכון2.08

00כפר ביאליק2.09

34121112.22חיץ אתא – בז״ן2.10

43121112.22שדות אתא צפון2.11

22233122.42יער המפרץ2.12

13243132.63נחל גדורה תחתון2.13

000אזור התעשייה קריית אתא2.14

000קריית שטנד2.15

000קריית בנימין2.16

11111511קריית בנימין מזרח2.17

412211022נחל שפרעם תחתון2.18

22232112.22עמק הקיבוצים2.19

45122142.83מישור אתא דרום2.20

000בתי הזיקוק2.21

24232132.63הקישון – בז״ן2.22

25121112.22העמק מדרום לבז״ן2.23

000מפעל דשנים2.24

000נווה אברהם2.25

41232122.42עמק יוחנן מזרח2.26

55533214.24מאגרי הקיבוצים2.27

54352193.84בקעת ח‘וואלד צפון2.28

52253173.43נחל ציפורי – קטע ח‘וואלד2.29

54352193.84בקעת ח‘וואלד דרום2.30

42221112.22נחל ציפורי – קטע 2.312

34122122.42פאתי איבטין2.32

000אזור התעשייה נשר2.33

44233163.23הקישון קטע יגור – דשנים2.34

52221122.42נחל נשר תחתון2.35

455332044בריכות מפעל נשר2.36

52221122.42נחל ציפורי – מאגרים2.37

45121132.63מישור קישון - ציפורי2.38

35452193.84גבעות רגב2.39

54232142.84שדות בורגת-מישור2.40

45121132.64מישור חסידים2.41

55121142.84בקעת יגור – צפון2.42

54143173.44הקישון – דרומית למחלף יגור2.43

45455234.65יער גילעם3.01

0112261.21מוסד גילעם3.02
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תצפית רצףשם תת-יחידת נוףמספר
ונצפות

נוף טבעי-דרמטיות
תרבותי

עושר 
חזותי

סה״כ ניקוד 
)מקסימום 25(

ציון 
משוקלל

ציון 
סופי

422521533גילעם מזרח3.03

43255193.85זיתי גילעם3.04

34353183.64גבעות אתא צפון3.05

000ביה״ס לשוטרים3.06

000קריית אתא3.07

000גבעת אלונים3.08

222311022בקעת סומך3.09

24452173.43יער סומך3.10

000סרכיס3.11

000גבעת טל וגבעת רם3.12

32233132.63גבעות יוחנן3.13

23243142.83עוטף גבעת רם3.14

32353163.23מטעי רמת יוחנן3.15

000גוש זבולון3.16

44445214.24מגדל אושה3.17

43255193.84יער רמת יוחנן3.18

000כפר חסידים4.01

44132142.83מישור חסידים – דרום4.02

53352183.64הקישון – קטע יגור4.03

45221142.84בקעת יגור - דרום4.04

000יגור4.05

431251533מחנה ג‘למה4.06

35341163.23ג‘למה4.07

53455224.44הקישון – פארק העמקים4.08

454522044שער העמקים4.09

55455244.85הקישון – קטע אלרואי4.10

45455234.65בקעת אלרואי4.11

2.3.3 ניתוח מפת הערכיות הנופית-תרבותית
השטחים הערכיים ביותר שזוהו הינם בשיפולי הגבעות )אזור גילעם( ובמפער הקישון, ובאופן כללי ניתן להצביע על עלייה 
רצף  על  מאד  משפיע  אתא  קריית  סביב  הניכר  ההתיישבותי  הפיצול  ודרומה.  מזרחה  שמתקדמים  ככל  הנופית  בערכיות 
השטחים הפתוחים, וכפועל יוצא מכך מביא לירידה בערכיות שטחים חקלאיים גובלים )לפי מודל הערכיות אותו בחרנו(. ערוצי 
הנחלים הוגדרו רובם ככולם כתת-יחידות נוף נפרדות, אולם ערכיותם דומה לרוב לזו של השטחים החקלאיים הגובלים. אזור 

החוף )למעט קו החוף ושפך הקישון( בנוי רובו ככולו, ולא חושבה עבורו ערכיות נופית-תרבותית.

2.3.4 סיכום הפרק הנופי-תרבותי 
מרחב הסקר עבר שינויים דרמטיים במהלך המאה ה- 20. מנופי חולות, ביצות וחקלאות בעל אקסטנסיבית בחלקות קטנות, 
לשטחי בנייה למגורים, תעשייה כבדה, קרקעות מנוקזות לתעלות ניקוז מוסדרות ומתוחזקות באופן שוטף, וחקלאות שלחין 
אינטנסיבית בחלקות גדולות המתאפיינות בחד-גידול )monoculture(. שטחים בודדים בלבד לאורך ערוצי הנחלים ובשיפולי 
הגבעות יכולים להיחשב כמייצגים את הנוף התרבותי “הקדום״ של המרחב. יחד עם מקומות אלו, יש חשיבות רבה גם לשטחים 
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החקלאיים הגדולים המהווים את הליבה הירוקה של המרחב. לליבה זו יש תפקיד נופי-תרבותי כפול: מחד – היא מקשרת בין 
מרחב הקישון בדרום למרחב הנעמן בצפון, ומאידך – היא חוצצת בין גושי הבנייה של הקריות המערביות לקריית אתא. מיקום 

מרחבי זה יוצר פוטנציאל גדול לשימושי נופש ופנאי אזוריים, שעדיין רחוק ממימוש.

בעמודים הבאים:
מפה 8: אתרים בתחום סקר דרום עמק זבולון 

מפה 9: ערכיות נופית-תרבותית של תחום סקר דרום עמק זבולון
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3.1 רקע בוטני

כללי
בתי הגידול העיקריים לצומח טבעי בשטח הסקר הם: 1. בתי גידול לחים 2. קרקעות כבדות – בעיקר שולי שדות 3. גבעות 

קירטוניות נמוכות ומתונות 4. שטח מלחה 5. שטחי משאר טבעיים של אדמות קלות.  

בתי גידול לחים: בתי גידול לחים מרכזיים בשטח הסקר הם: נחלי איתן הכוללים את הקישון, ציפורי, גדורה ונחל סעדיה; 
תעלות ניקוז חקלאיות שחלקן לחות במשך כל השנה, ותומכות בצמחייה טבעית של בתי גידול לחים; ומעיין אלרואי – היחיד 

בתחום הסקר שבו שפיעה משמעותית כל ימות השנה, התומך בצמחייה טבעית אופיינית לבתי גידול לחים.

מרבית המידע הבוטני הקיים בשטח הסקר מתרכז בבתי הגידול הלחים. בבית גידול זה בוצעו מספר עבודות הכוללות סקירת 
צומח, כגון – סקר אקולוגי בנחל גדורה )גזית ועמיתיו, 2009(, אפיון והמלצות אקולוגיות לנחל ציפורי )סבר, 2011 א‘(, וסקר 

אקולוגי במעיין אלרואי )ברוזה ועמיתיו, 2011(.  

מלחה: מלחת הקישון השתרעה בעבר על פני  שטח נרחב בשפכו של נחל הקישון. כיום נותר ממנה שריד יחיד בשלוחה של 
הערוץ ההיסטורי, טרם הטיית הנחל בעקבות פיתוח נמל הקישון. תעלה זו, המכונה ה-‘אפנדיקס‘,  מסתעפת מהחלק התחתון 
של הקישון ואין לה מוצא אל הים )ומכאן כינוייה(, אך יש בה הצפות מחזוריות של מי-ים המגיעים משפך הקישון. מליחות 
הקרקע במלחה נובעת ממי הקישון, מנביעת מעיינות מלוחים, ומחלחול תת-קרקעי של מי הים התיכון. במלחה נותרה חברת 
צומח אופיינית למלחות, וניתן למצוא בה מינים הלופיטיים )חובבי מלח( רבים )בן נתן ורוטשילד, 2013(. בשטח האפנדיקס 
בוצע סקר אקולוגי הכולל סקירה בוטנית עבור רשות נחל הקישון )גזית והרשקוביץ, 2007(. הסקר תיעד עושר מינים גבוה 
מאוד בשטח המלחה, הכולל מינים נדירים, ואף תיעד את המין ‘תלתן צר-עלים‘, אשר נחשב בעבר כנכחד מישראל, ושרידי 

מלחת הקישון מהווים כנראה אחד מבתי הגידול האחרונים והבלעדיים בישראל.

שטחי משאר של אדמות קלות: חולות מישור החוף הם השלוחה הצפונית ביותר של חולות הסהרה - והאזור הצפוני ביותר 
שבו נפוצים מיני צומח וחי שמקורם במדבר, ומוגדרים מינים פסמופיליים )“אוהבי חול״( שרבים מהם מוגדרים כמינים אנדמיים 
לישראל )כהן ועמיתיו, 2011(. שטחי החול בסקר מהווים חלק מהאזור המהווה קצה גבול תפוצה צפוני בשבו מתקיימים חולות 
במישור החוף. קרקעות קלות של חולות מאפיינים שטח ניכר מאזור הסקר, משפך הקישון צפונה, לאורך צפון מפרץ חיפה 
והקריות, מערבית לנחל גדורה )מפה 4(. שטח זה משמש ברובו המכריע כשטח בנוי עירוני של הקריות, וכאזור תעשייה ומסחר 
במפרץ חיפה. משארים טבעיים קטנים של קרקעות קלות חוליות נשארו בשוליים המערביים של שדה התעופה של חיפה, 
בחוף קריית חיים, ברצועה צרה בין ‘חוות המיכלים‘ לקריית חיים, ובמחנה כורדני. למעט מחנה כורדני שבו תשתיות בסיס 
צבאי ישן, שאמור להיות מפונה לטובת בניית שכונה, באתרים האחרים בוצע סקר בוטאני במסגרת סקר תשתיות טבע עירוני 

בחיפה )וכטל ועמיתיו, 2012(. 

קרקעות כבדות: רוב שטח הסקר מאופיין בקרקע גרומוסולית שנמצאת תחת עיבוד חקלאי אינטנסיבי. בעמק זבולון, כמו 
באזורים אחרים בישראל, אדמות העמקים המישוריות משמשות לחקלאות, ולכן הושמד רוב הצומח הטבעי שצמח בהן בעבר. 
הסקר  בשטח  כבדות   קרקעות  של  זה  אזור  נדירים.  מינים  רבים  במקרים  הם  כבדות  קרקעות  של  טבעיים  מינים  כך,  בשל 
משתרע בין הקריות במערב לשיפולי גבעות אלונים-שפרעם במזרח, ולמורדות הכרמל בדרום )מפה 4(. צמחייה טבעית בשטח 
זה עשויה להתפתח בשולי שדות, ובמשארים טבעיים בשטח החקלאי. בצפון-מזרח שטח הסקר קיימת חקלאות אקסטנסיבית 
שימור  מאפשרת  זו  עיבוד  שיטת  החלקות.  בין  טבעית  צמחייה  ובמשארי  קטנות  בחלקות  המאופיינת  כבדות  קרקעות  על 

משמעותי יותר של צמחייה טבעית בשולי השטח החקלאי ובתוכו. 

גבעות קירטוניות: האזור הצפון-מזרחי של הסקר, בין קריית-אתא לכביש 70 – מהווה בית גידול נפרד ושונה מאלו שבעמק 
זבולון. אזור זה הוא השוליים המערביים של גבעות אלונים-שפרעם, שהוגדרו במיפוי חברות הצומח של הגליל התחתון כחברת 
צומח של אלון תבור ולבנה רפואי, עם מספר וריאנטים )רבינוביץ-וין, 1986(. בפועל, באזור זה בסקר הנוכחי ישנה צמחייה 
טבעית, לצד שטחים גדולים יחסית של יערות נטועים על ידי קק״ל )יער קריית-אתא(. מרבית היערות הנטועים בשטח הסקר 
מסווגים במפת השליטה של קק״ל כיער מחטני מעורב )למשל, מערבית לרמת יוחנן(, אך ישנם גם עומדי יער של אורן ברוטייה 
)סמוך וצפונית למחלף המוביל(, אורן ירושלים )סמוך ודרומית למחלף המוביל(, איקליפטוס )מערבית לרמת יוחנן( ועצי פרי 

)בין קריית אתא לכביש 70(. 
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ממצאים מסקרים בוטניים קודמים, בדגש על מינים נדירים ו‘אדומים‘
בתי גידול לחים: המצאי הבוטני בבתי גידול אלו בשטח הסקר, תועד יחסית בפירוט רב בעשורים האחרונים, ובעיקר בעשור 

האחרון כמפורט להלן: 
• נחל הקישון: צמחיית הנחל וגדותיו תוארה בפירוט לראשונה בספר “מארץ הקישון, ספר העמק״ )זהרוני, 1967(. בספר זה 
מתואר הצומח מתל קשיש )מחוץ לשטח הסקר( ועד ג‘למה )בשטח הסקר(, כקטע עם עושר מינים גבוה הכולל צמחי מים 
כמו נהרונית צפה ומיני נאונית )אצה(, ובגדות: נענע משובלת, נענת המים, סוף מצוי, קנה מצוי, הרדוף הנחלים, פטל קדוש, 
שנית גדולה, חנק מחודד, קנה סוכר מצרי, טיון דביק והגה מצויה. בסקירה שנערכה ב- 1995 במקטע זה, תועדו מינים אלו, 
וכן מינים נוספים המאפיינים בתי גידול לחים, כמו: אגמון ימי, אשבל הביצה, אסתר מרצעני, ארכובית הכתמים ועוד. בנוסף, 
תוארו עצים אופייניים לסביבת נחלים כמו אשל ב.מ., ערבה מחודדת ומילה סורית )גזית וקליינהאוז, 1996(. המקטע בין צומת 
ג‘למה לכפר חסידים אופיין באותה עבודה כדומה לקטע העליון מבחינת הרכב הצומח, אך בצפיפות דלילה יותר ועם חדירה 
יותר משמעותית של מינים רודראליים. בין כפר חסידים לשפך נחל ציפורי ישנו תיאור מוקדם של הצומח ב״ספר יגור״ )גרטמן, 
1965(, שמתאר מגוון “מוגבל ביותר״ של מיני צמחים, ובעיקר שלטון של חורשות איקליפטוס ואשל נטועות לשם ייבוש הגדות. 
בנוסף, מתוארים עצי ערבה ושיחים של שנית גדולה, ערברבה שעירה, הרדוף הנחלים, שיח אברהם, קנה מצוי, סוף מצוי, חנק 
מחודד, אספרג ארץ-ישראלי ומיני חבלבל. בנוסף, מתאר גרטמן נרקיסים גדולים, ופרטים של אירוס הביצות ושום הגלגל. גזית 
וקליינהאוז )1996( מתארים עומד צפוף של אשלים, וביניהם מינים נטועים ופולשים: איקליפטוסים, פרקינסוניה שיכנית ושיטה 
כחלחלה, ומלבד העצים תועדו: חנק מחודד, כף-אווז ריחנית, כף-זאב אירופית, נרקיס מצוי, קנה מצוי וקיקיון מצוי. אירוס 
הביצות ושום הגלגל לא תועדו בסקירה זו מ- 1995. בנוסף, בסקירה זו מתוארת הצמחייה סביב בריכות מפעלי נשר כדלילה, 
בשלטון אשל ב.מ., קנה מצוי ומעט סוף מצוי. המקטע שבין שפך הציפורי לגשר יוליוס סימון מתואר כמאופיין בצמחיית גדות 
ענייה, הכוללת בעיקר מינים רודראליים וסגטליים כגון: שברק קוצני, ינבוט השדה, יבלית מצויה, הגה מצויה וחבלבל רפואי, 
וכן מינים אחרים כגון: מלוח מפושק, קנה מצוי, סמר חד, אספרג ארך-עלים ואשל ב.מ. )גזית וקליינהאוז, 1996(. סבר )2011 
ב‘( מתארת בתוואי אפיק הקישון המוסדר הצמוד לבתי הזיקוק, צמחיית גדות עשבונית ענייה הנשלטת ע״י חישת קנה מצוי, 
ומורכבת בעיקר ממינים עמידים למליחות, כגון: מלוח מפושק, טיון דביק, סמר חד, אספרג ארץ-ישראלי, יבלית מצויה ואשל 
ב.מ. ומיני באשה דוגמת: ינבוט השדה, שברק קוצני והגה מצויה, יחד עם שדרה נטועה של עצי איקליפטוס המקור. מגשר 
יוליוס-סימון ועד לנמל הדיג, מתארים גזית וקליינהאוז, )1996(  מקטע שבו הנחל זורם בין גדות חוליות עם חורשות אשלים, 
שטח כרייה עם מי תהום ומזבלה עירונית )כיום משוקמת(. בבריכת מי התהום מתוארת צמחיית מלחה של סמר חד, גומא 

דל-שיבולים ואשל ב.מ.

• עין אלרואי: הוא מעיין הזורם לבריכה מדופנת באבן,  שממנה זורמים המים בפלג צר לנחל הקישון. במרץ 2001 בוצע במעיין 
סקר אקולוגי הכולל סקר צומח, שחילק את המעיין ל-5 יחידות שבכל אחת  מהן אופיינו עושר מיני הצמחים ומינים שליטים 
במים, בגדות ובגבול השטח החקלאי )ברוזה ועמיתיו, 2011(. בברכת הנביעה תועדו: אצה פמוטית וצמחיית גדות של פטל 
קדוש ונענע משובלת. בפלג המים העליון: אצה פמוטית, פטל קדוש ומינים עשבוניים אופייניים לחבל הים- תיכוני. בבריכת 
האגירה:  במים האצה ספירוגירה, ובגדות – פטל קדוש, קנה מצוי וטיון דביק . בפלג המים התחתון:  במים האצה ספירוגירה 
וגרגר הנחלים;, בגדות – שנית גדולה, חרדל לבן, פטל קדוש, סוף מצוי, קנה מצוי וקיקיון;. ברצועת הצומח שבין הגדה לשדה, 
שולטים חלמית מצויה וחרדל לבן;. אזור כניסת הפלג לקישון נשלט בסבך פטל בלתי עביר, שאליו מצטרפים עצי קיקיון;. ואפיק 
הקישון באזור השפך של פלג המעיין נשלט בגדה המזרחית על ידי סבך פטל בלתי עביר, מלווה בעצי קיקיון. הגדה המערבית 

פתוחה יותר, ועליה צומחים פטל קדוש, הרדוף הנחלים, טיון דביק, אשל היאור ואיקליפטוס.

• נחל ציפורי: נכנס לתחום הסקר מערבית לנפתול גדול )קרוב ל-360 מעלות( באזור ראס עלי. בשטח הסקר, הנחל ברובו בעל 
אופי של תעלת ניקוז חקלאית. גזית וקליינהאוז )1996( מתארים את מקטע הנחל באזור השפך שלו לקישון כתעלה רחבה 
ובה צמחייה אופיינית לבתי גידול לחים, כגון: אסתר מרצעני, אגמון ימי, סוף מצוי, פספלון דו-טורי, ארכובית הכתמים, לכיד 

הנחלים, קנה מצוי ואשל ב.מ.. 

• נחל גדורה: הינו תעלה שנחפרה בשנות ה-20‘ של המאה הקודמת, על מנת לנקז את ביצת פוארה )גדורה( שהתאחדה עם 
מתקיימת  הגדורה  לאורך  הקישון.  אל  הקריות  אזור  ואת  חקלאיים  שטחים  מנקז  הנחל  הצפוני.  זבולון  בעמק  הנעמן  ביצת 
צמחיית בתי גידול לחים כגון: סוף מצוי, קנה מצוי, שנית גדולה, אגמון החוף, פטל קדוש, ומינים רודראליים ופולשים כגון: 
טיונית החולות, פרקינסוניה שיכנית, דורת ארם- צובא, קיקיון מצוי וטבק השיח )גזית וקליינהאוז, 1996(. בנחל בוצע סקר 
)גזית ועמיתיו, 2009(. בסקר נמצאו בנחל כ-60 מיני צמחים, בכלל זה 4 מינים  אקולוגי עבור רשות נחל קישון בשנת 2008 
נדירים: אספרג ארצישראלי, דו-מוץ חום, לפופית החיצים ומלוח מפושק. 46 מינים הוגדרו בסקר זה כאופייניים לבתי גידול 

לחים, מתוכם 13 אופייניים לגופי מים מתוקים. מסך המינים נמצאו עשרה מינים זרים לישראל.
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• נחל סעדיה: ראשיתו בעין סעדיה הנובע לרגלי הכרמל בדרום-מערב צומת הקריות )הצ‘ק פוסט(. מי המעיין מוזרמים בצינור 
מתחת לכביש לנחל סעדיה, הנשפך לשפך הקישון במבואות נמל הדיג. באזור הדרומי של הנחל קיימים משארים של ביצות 
מליחות. בשנת 1978 נמצאה בשרידי המלחה צמחייה טיפוסית כגון: אשל מרובע, בן-מלח מכחיל, סמר חד ומלחית אשלגנית 
)ויזל ועמיתיו 1978(. בסקר שנערך ב-1995, לא נמצא בן-מלח מכחיל, אך המינים הנוספים נמצאו באתר )גזית וקליינהאוז, 
1996(. בסקר שבוצע בנחל ב-2012 )וכטל ועמיתיו, 2012(, תועדו 20 מיני צמחים וביניהם המינים הנדירים: לוטוס צר-עלים, 

נעצוצית סבוכה, לפופית החיצים, קרנן טבוע ואגמון החוף. לא תועדו שאר המינים שתועדו בנחל וסביבתו ב-1978.  

מלחת הקישון: מהווה אזור ייחודי מבחינת הצומח, הן בקנה המידה של הסקר, והן בקנה המידה הארצי, בשל היות מלחות 
החוף – בית גידול בסכנת הכחדה )בן נתן ורוטשילד, 2013(. באזור האפנדיקס נותרה חברת צומח אופיינית למלחות, וניתן 
למצוא בה מינים הלופיטיים )חובבי מלח( דוגמת בן-מלח, כף-חתול, פרקן, מלוח ומלוחית )בן נתן ורוטשילד, 2013(. בסקר 
אקולוגי בשטח האפנדיקס שבוצע בשנת 2007 )גזית והרשקוביץ, 2007(, נמצא כי סביבת האפנדיקס מהווה יחידת נוף וצומח 
אחת, הכוללת בתוכה נישות מגוונות מבחינת המבנה. הצמח המאפיין ביותר את גדות מורד  קישון והאפנדיקס נמצא בסקר 
זה, נמצאו בסה״כ קרוב ל-530  מיני  נדיר ברמה הארצית, שנפוץ למדי במורד נחל קישון. מלבד מין  כשרשר רב שנתי, מין 
צמחים, מהם 18 מינים אופייניים למלחות, ו-10 מינים המוגדרים כמינים נדירים עד נדירים מאוד כגון: אספרג ארץ-ישראלי, 
לחך המלחות, פרקן עשבוני, מלוח מפושק, מלוח רגלני, מלחית הבורית, ניסנית הבולבוסין, נעצוצית סבוכה ותלתן צר-עלים. 
האחרון הינו מין נדיר ביותר, אשר נחשב כנכחד מישראל, וככל הנראה מלחת הקישון מהווה עבורו אחד מבתי הגידול האחרונים 
בארץ. בגדות בריכת הבוצה שפונתה במהלך שנת 2005, נמצאו פרטים של תורמוס ארץ-ישראלי ותורמוס צר-עלים. האחרון 

נחשב גם הוא למין נדיר. 

שטחי משאר של אדמות קלות: חוליות נשארו בשוליים המערביים של שדה התעופה של חיפה, בחוף קריית חיים, ברצועה 
צרה בין ‘חוות המיכלים‘ לקריית חיים ובמחנה כורדני. בשטחים אלו תועדו בסקר טבע עירוני משנת  2012 )וכטל ועמיתיו, 
2012(, מינים נדירים של חולות לצד מינים פולשים. לדוגמא, בחוף קריית חיים תועדו קוטנדיה חופית )מין אדום(, חבצלת החוף 
)אנדמיים למישור החוף(, לצד המינים הפולשים: טיונית החולות, צלקנית החרבות  יפואי  )מין מוגן(, דרדר הקורים ושלמון 
וצלקנית נאכלת. באזור החיץ בין חוות המיכלים לקריית חיים, תועדה שיחייה נמוכה של טיונית החולות עם כתמים של שיטה 
כחלחלה ואיקליפטוס )כולם מינים פולשים(, אך תועדו גם המינים הנדירים: קוטנדיה חופית )מין ‘אדום‘( ויצהרון מכסיף. באזור 
שדה התעופה של חיפה תועדו כתמים של צמחיית חולות בשלטון רותם המדבר ולענה חד-זרעית, לצד חורש צפוף של שיטה 

כחלחלה ואשל ב.מ.. במקום תועדו המינים הנדירים: קוטנדיה חופית וארכובית ארץ-ישראלית. 

בו חברת  ולא תועדו  נסקר באופן שיטתי בעבר,  זבולון לא  זה בשולי שטחי החקלאות בעמק  גידול  בית  קרקעות כבדות: 
נכון גם עבור אזור הגבעות הקירטוניות בשטח הסקר, אך  הצומח בכללותה או רשימות מפורטות של מיני הצמחים. הדבר 

באזור זה ישנו תיעוד במפות השליטה של קק״ל של המינים שניטעו במקטעי היער השונים.  

רעייה
אזור הגבעות הקירטוניות מזרחית לקיבוצים רמת יוחנן, כפר המכבי ואושה נמצא תחת רעייה של עדר בקר בבעלות רמת יוחנן. 
הבקר רועה בכל השטח הפתוח שאינו חקלאי פעיל, בחלקות מגודרות בשטח של צמחייה טבעית ויער נטוע. באזור נחל סעדיה 
רועה עדר עיזים, רעייה בלתי מוסדרת. בשטח זה ניכרים סימני רעייה של גללים ורמיסת קרקע ואכילה של הצומח הנמוך על 

ידי הבקר. מזרחית לרמת יוחנן נצפו בסקר סימנים לעקירה ושרפה של שיחי קידה שעירה  לצורך ‘השבחת מרעה‘. 

3.2 שיטת העבודה

3.2.1 כללי
מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית ל-4 דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי, שהוגדרה ב-‘מדריך למיפוי צומח 
בישראל – חלק הצומח הים-תיכוני‘ )סבר ועמיתיה, 2014( )טבלה 10(. כל השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים חולקו 
ליחידות צומח. ‘יחידת צומח‘ היא תחום שבו הצומח הוא בעל מאפיינים עיקריים אחידים – דוגמת מינים שליטים זהים. השטח 
המינימאלי ליחידת צומח הוגדר ל-10 דונם, על מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך יאפשר ניתוח מפורט 
או שהוכנסו למצאי הסקר כאתרים  כיחידה קטנה  מספיק של השטח. תופעות חשובות ששטחן קטן מהסף שנקבע, מופו 
נקודתיים. ‘טיפוס צומח‘ כולל יחידות צומח שלהן תצורת צומח מפורטת ומינים שליטים זהים. לצרכי הצגת המידע על-גבי 
מפה וקביעת הערכיות האקולוגית, הוכללו טיפוסי הצומח ל-‘טיפוס צומח מוכלל‘, הכולל תצורת צומח ומין שליט אחד או 
שניים, או אפיון עיקרי. אפיון מפורט נעשה על-ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית לכל טיפוס צומח מוכלל. האפיון המפורט 

נעשה על-ידי רישום של כל מיני הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם אחד.
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טבלה 10. חלוקה הירארכית ל-4 דרגות פירוט לתכסית צומח לא-חקלאי
)סבר ועמיתיה, 2014(.

קטגוריותדרגת פירוט

תצורת צומח 
כללית 

יער גבוה: עצים גבוהים )מעל 6 מ‘( 
יער וחורש: עצים ושיחים )2-6 מ‘( 

שיחייה: שיחים ועצים נמוכים )1-2 מ‘(
בתה: מעוצים נמוכים )עד 1 מ‘(

עשבוניים

תצורת צומח 
מפורטת 

חלוקת 5 קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל-24 תצורות מפורטות, על סמך אחוזי הכיסוי של צורות החיים 
השליטות )לדוגמה: חורש פתוח = 33%-10% כיסוי של עצי חורש(. פרט ל-24 תצורות אלו, ייתכנו גם מספר 

תצורות מפורטות נוספות של מינים גבוהים או נמוכים ממצבם הבוגר הבלתי מופר, כמו צומח שיחני גבוה.

שילוב של תצורת צומח מפורטת עם המינים השליטים )לדוגמה: חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, אלת טיפוס צומח 
המסטיק וסירה קוצנית(.

רשימת מיני צמחים מפורטת.אפיון מפורט 

3.2.2 מיפוי הצומח בשטח 
מיפוי הצומח כולל שלב מקדים וחשוב של מיפוי ראשוני על סמך ניתוח תצלומי אוויר, והכנת עזרים ששימשו לעבודה בשטח. 
מיפוי זה כלל את קביעת גבולות הפוליגונים המוגדרים כשטח פתוח שאינו חקלאי פעיל. תעלות ניקוז חקלאיות סווגו כשטח 
פתוח שאינו חקלאי פעיל, רק במידה ובאתר נמצאו מים גם בקיץ, והתעלה תמכה בצמחייה טיפוסית של בתי גידול לחים. 
במקרה זה, הוגדר רוחב תעלה טיפוסי של 30 מטר )15 מטר מכל צד של מרכז התעלה(. הרוחב של נחלי איתן הוגדר גם הוא 

ל-30 מטר באופן אוטומטי, למעט הקישון שגבולות הפוליגון שלו נקבעו על בסיס אורתופוטו.

צומח  תרשימי  וביצוע  רציף(,  )מיפוי  כולו  השטח  של  הצומח  טיפוסי  אפיון  עיקריים:  שלבים  משני  מורכב  בשטח  המיפוי   
מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו )אפיון מפורט(. להלן פירוט השלבים:

מיפוי ראשוני והכנת העזרים: בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח אורתופוטו. שלב 
זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים ע״פ ניתוח האורתופוטו. שכבת התכסית של המרכז 
למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים, ופעמים רבות גם לסיווג בתוך השטח החקלאי )גד״ש, 
מטע וכו‘(. יש לציין שלמרות הסתמכות זו, תיחום וסיווג השטחים החקלאיים אומת )ולעיתים  גם שונה( בעזרת אורתופוטו 
בשטחים  נעשתה  הצומח  באפיון  העבודה  מרבית  חקלאיים(.  הלא  הפתוחים  בשטחים  )שהתמקדו  בשטח  וביקורים  עדכני 
)למשל צפיפויות שונות של  זוהו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים  והמיוערים. על סמך התבוננות באורתופוטו,  הטבעיים 
שיחים ועצים שניתן בפועל לראותם באורתופוטו, ו/או גוון ומרקם היכולים להצביע על שונות גם באזורים עם בני-שיח או 
צומח עשבוני(, ובוצעה דיגיטציה ראשונית של גבולות יחידות הצומח. בשטחים מיוערים נעשה לעיתים שימוש בגבולות מיפוי 

עומדי היער של קק״ל, לצורך דיגיטציה ראשונית זו. 

אפיון של טיפוסי הצומח: במרבית הסקרים של מכון דש״א לא מתבצע אפיון טיפוסי צומח על ידי ביקור בכל אחד מהפוליגונים, 
 99( יחסית  הקטן  מספרם  בשל  פעיל,  חקלאי  שאינו  פתוח  כשטח  שהוגדרו  הפוליגונים  בכל  ביקור  התאפשר  זה  בסקר  אך 
פוליגונים(. ביקור בכל אחד מהפוליגונים בוצע לצורך דיוק גבולותיהם, והגדרת תצורת הצומח וטיפוס הצומח המאפיין אותם 
)סבר ועמיתיה, 2014( בכל פוליגון נרשמו גם המאפיינים הא-ביוטיים של השטח )מפנה, מסלע ועוד(, ומאפיינים של פעילות 

אדם: סימני עיבוד חקלאי מהעבר, נטיעות/זריעים, רעייה, הפרות שונות וכד‘ )לפירוט, נספח א‘ – טופס רישום צומח(.

תרשימי צומח מפורטים: בתום שלב אפיון טיפוסי הצומח, חולק וסווג שטח הסקר לטיפוסי צומח. בשלב זה, נבחרה אחת 
מיחידות הדיגום בכל טיפוס צומח כמייצגת את אותו הטיפוס )על סמך שיקולי גודל, מיקום, הרישומים לגבי יחידה זו מהשלבים 
הקודמים, וכן שיקול של נגישות(, ובה בוצע רישום מינים מפורט. הרישום בוצע ע״י סריקה מפורטת של רצועה באורך 50 מ‘ 
הסריקה  כאשר  שנוספו  המינים  של  נפרדת  רשימה  יצירת  תוך  המדידה  סרט  לאורך  וחזרה  מ״ר(,   100 )סה״כ  מ‘   2 וברוחב 
מתבצעת ברוחב 20 מ‘ )50×20 מ‘ = “השלמה לדונם״(. רישומים אלו בוצעו ברובם באביב, בעת שמגוון המינים העשבוניים 
נמצא בשיאו. בבתי הגידול הלחים בוצע דיגום זה בתחילת הקיץ )מאי-יוני(. סה״כ נדגמו בצורה זו 39 פוליגונים של צומח טבעי 
או יער נטוע בשטח הסקר )מפה 10(. רשימת המינים המלאה שימשה בהמשך לצורך חישוב הערכיות האקולוגית של כל אחד 

מטיפוסי הצומח )ראה להלן(.



93

"ח מסכם ן דו לו זבו סקר 

3.2.3 חישוב הערכיות הבוטנית בשטחי הסקר
עושר והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי חיים שונות, ומהווה את הקירוב הטוב 
ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת )Mandelik et al., 2010(. לפיכך, בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון 
דש״א, ערכיות הבסיס האקולוגית מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות הבוטנית של 
כל אחד מטיפוסי הצומח, על סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח המפורט )ראו בסעיף הקודם(. נתונים אלה שימשו 

לבניית מדד ערכיות משוקלל, המורכב ממדדי המשנה הבאים:

עושר המינים )20% מהמדד(: ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול יותר. ישנה התייחסות לעושר המינים 
בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים, שיחים, בני-שיח, עשבוניים בני-קיימא ועשבוניים בני-חלוף(, בין השאר 
כדי למתן את ההשפעה של מספר המינים העשבוניים, שתלויה מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר. עושר המינים בכל צורת 
חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים, מס‘ המינים המקסימאלי לטיפוס צומח הוגדר כרף 
העליון )ציון מירבי(, מס‘ המינים המינימאלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם – בוצע הנרמול עבור שאר 

הטווח לציון בסקאלה 0-100.

הרכב המינים )20% מהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצומח, תוך מתן משקל למינים ‘אדומים‘ 
לו ‘מספר אדום‘ )עפ״י: שמידע  ולמינים פולשים/זרים מאידך. מין שיש  נדירים ואנדמיים מחד,  )שנמצאים בסכנת הכחדה(, 
ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(, קיבל ציון בהתאם למספר האדום שלו + 4. מין נדיר שאין לו מספר אדום קיבל ציון 
בהתאם לנדירותו )דרגת נדירות עפ״י: פרגמן ועמיתיו, 1999(, בהתאם לפירוט הבא: RR = 4; RP = 3;R = 2. מין אנדמי שאינו 
נדיר קיבל ציון 1. מין זר שאינו מוגדר כפולש קיבל ציון -1, מין שמוגדר כפולש )דופור-דרור, 2010; דופור-דרור ועמיתיו, 2013( 
קיבל ציון בהתאם ל-‘מספר השחור‘ שלו – 2 )=פחות 2(. ‘מספר שחור‘ הוא רמת האיום האקולוגי שמהווה המין הפולש על פי 
יכולתו לחדור לשטחים טבעיים, יכולתו האללופתית, ויכולתו ליצור יחידות צפופות )דופור-דרור, 2010(. מינים נטועים שאינם 
עונים להגדרות הללו, לא קיבלו ציון )למשל, אורן ירושלים אינו מוגדר כמין זר/פולש, למרות שהגנוטיפ הנטוע שונה מהגנוטיפ 
המקומי. בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים ‘האדומים‘, הנדירים, האנדמיים, הזרים והפולשים. הציון המקסימאלי הוגדר 

כרף העליון, והציון המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם – בוצע נרמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה 0-100.

ייצוג הצומח הטבעי )20% מהמדד(: מתייחס למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית ושל המינים השליטים למצב הטבעי, 
בהיעדר הפרות משמעותיות כמו: נטיעה, שריפה, רעיית יתר, השתלטות מין פולש המשנה את אופי בית הגידול, חישוף השטח וכד‘. 
ככל שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה )במשקל שווה(: הראשון מתייחס לצורת 
החיים, והשני – למינים השליטים. הראשון, מייצג את מרחק צורת החיים הגבוהה ביותר של המינים המקומיים הנוכחים בשטח 
)בכיסוי של 2% מהשטח ומעלה(, מצורת החיים הראשית הכוללת את המינים הזרים – אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה:

טבלה 11: קביעת עוצמת ההבדל בין צורת החיים הגבוהה ביותר של המינים המקומיים וצורת החיים הראשית

צורת החיים הגבוהה ביותר – מינים מקומיים נוכחים

עשבונייםבני-שיחשיחיםעציםצורת חיים

צורת חיים ראשית 
כולל מינים זרים

10066330עצים

661006633שיחים

336610066בני-שיח

03366100עשבוניים

מדד המשנה השני מתייחס להתאמת המינים השליטים לאזור: נוכחות מינים שליטים זרים לאזור ו/או פולשים מורידה את 
הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:

טבלה 12: קביעת ניקוד להתאמת המינים השליטים לאזור

ניקודהתאמת המינים השליטים לאזור הסקר

100המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

75מין שליט אחד )לפחות( אופייני לאזור הסקר

66אחד או יותר מהמינים השליטים הוא מין באשה )סגטלי/רודרלי( 

33אחד או יותר מהמינים השליטים זר לאזור הסקר

25מין שליט אחד מוגדר כפולש

0אחד או יותר מהמינים השליטים פולש
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נדירות אזורית )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצא טיפוס צומח מוכלל )תצורת צומח מפורטת + מין שליט 
ראשון(, מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה יותר ניתנה לטיפוס צומח מוכלל נדיר יותר בסקר. 

בכל טיפוס צומח, הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון, ובהתאם – בוצע נרמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה 0-100.

נדירות ארצית )10% מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח של תצורת הצומח הכללית )יער גבוה / יער / חורש / שיחייה / בתה 
/ עשבוניים בני-קיימא / עשבוניים בני-חלוף(, מכלל שטח ההתייחסות של הצומח הים-תיכוני בישראל. היות וכיום אין עדיין 
בסיס נתונים אמין ומקיף מספיק על מנת לבצע כימות של מדד זה, לא בוצע בו חישוב, וכל טיפוסי הצומח קיבלו בשלב זה את 

הערך המירבי. במקרה הצורך, שיקולי ערכיות הקשורים לנדירות הארצית הוכנסו ל-‘הערכת מומחה‘.

מורכבות מבנית )15%(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים המיוצגות בתצורת הצומח )מעל רמת סף של 10% כיסוי(, כך 
המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה יותר, ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות ולכן על פי רוב – חשובה יותר 
לשימור. כל צורת חיים הוסיפה 20 נק‘ לציון )צורת חיים אחת = 20 נק‘, שתי צורות חיים = 40 נק‘ וכיוב‘. 5 צורות חיים ומעלה 

קיבלו את הציון המירבי(.

כושר השתקמות למצב נוכחי )5%(: ככל שצורת חיים מעוצה יותר, או שתזדקק לזמן רב יותר על מנת להשתקם מפגיעה, כך חשובה 
יותר ההגנה עליה, ולכן היא ראויה לדירוג ערכיות גבוה יותר. ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית היא גבוהה יותר, כך הזמן 
הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר: לעצים נדרש פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם מקבלים את הציון 
הגבוה ביותר. צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד לעשבוניים בני-חלוף, שיכולת ההתחדשות שלהם 

היא המהירה ביותר )עצים = 100, שיחים = 80, בני-שיח = 60, עשבוניים בני-קיימא = 40, ועשבוניים בני-חלוף = 20(.

הערכת מומחה: בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של בוטנאי מומחה, שיכול לבחון 
יוצאים מן הכלל שאינם באים לידי ביטוי  את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח, והחרגת מקרים 
במדד המחושב. לדוגמא, יחידת צומח עניה במינים, שאיננה נדירה, ובה רק מינים עשבוניים, אך מביניהם – מין אנדמי ונדיר 
מאד שנמצא בסכנת הכחדה, ולכן יחידת צומח זו ראויה לציון גבוה יותר מזה המחושב. במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-

התאמה, הוא יכול לערוך תיקון בערך המדד המתקבל, ולנמק את החלטתו.

3.3 תוצאות

3.3.1 תצורות צומח וטיפוסי צומח
בשטח הסקר הוגדרו כל תצורות הצומח הכלליות: יער גבוה, יער, חורש, שיחייה בתה ועשבוניים. איור 2. מציג את החלוקה 
היחסית של שטח כל תצורת צומח מתוך סה״כ השטח המוגדר כפתוח שאינו חקלאי פעיל. מפה 10 מציגה את התפרוסת 

המרחבית של תצורות הצומח עם צפיפויות הצומח. 

סך הכל הוגדרו בתחומי הסקר 122 טיפוסי צומח מפורטים שאוחדו ל- 59 טיפוסי צומח מוכללים )תצורת צומח + מין שליט 
ראשון(, מתוכם 5 טיפוסים של ‘עשבוניים חד-שנתיים‘, 7 טיפוסים של ‘עשבוניים עם עצים בודדים‘, טיפוס אחד של עשבוניים 
עם שיחים בודדים‘,  5 טיפוסים של ‘עשבוניים רב-שנתיים בני-קיימא‘, טיפוס אחד של ‘חישת קנים‘, 3 טיפוסים של ‘בתה 
פתוחה‘, 2 טיפוסים של ‘בתה בצפיפות בינונית‘, טיפוס אחד של ‘בתה צפופה‘, 4 טיפוסים של ‘שיחייה פתוחה‘, טיפוס אחד 
של ‘שיחייה פתוחה עם עצים בודדים‘, 3 טיפוסים של ‘שיחייה בצפיפות בינונית‘, 2 טיפוסים של ‘שיחייה צפופה‘, 5 טיפוסים 
של ‘חורש פתוח‘, 3 טיפוסים של ‘חורש בצפיפות בינונית‘, טיפוס אחד של ‘חורש צפוף‘, 4 טיפוסים של ‘יער פתוח‘, 2 טיפוסים 
של ‘יער בצפיפות בינונית‘, טיפוס אחד של ‘יער גבוה פתוח‘, 4 טיפוסים של ‘יער גבוה בצפיפות בינונית‘ ו-4 טיפוסים של ‘יער 

גבוה צפוף‘ )טבלה 13(. מפה 11 מציגה את התפרוסת הגיאוגרפית של טיפוסי הצומח המוכללים.

איור 3. השטח היחסי של כל תצורת צומח מתוך כלל השטח הפתוח שאינו חקלאי פעיל
)לא כולל שטחים שעבורם לא הוגדרה תצורת צומח, כמו שטחי טבע עירוני(.

בעמוד הבא:
מפה 10: תצורות צומח בתחום סקר דרום עמק זבולון 
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3.3.2 טיפוסי צומח מוכללים 

טבלה 13: טיפוסי צומח מוכללים של אזור סקר דרום עמק זבולון ומאפייניהם

 שם טיפוס
צומח מוכלל

מאפיינים אחוזי כיסוי ממוצע של צורות החיים בטיפוס הצומח
עיקריים 

והערות

ערכיות 
ממוצעת 

של 
טיפוס 
הצומח

מספר 
פוליגונים 

בעלי 
טיפוס 
צומח 

מוכלל זה

עצים 
נטע אדם

עצים 
טבעי

שיחים 
ומטפסים

עשבוניים בני-שיח
בני-

קיימא

עשבוניים 
בני-חלוף

2.54מעל 2%66% - 5%עד 2%עד 2%עד 02%עשבוניים חד-שנתיים

עשבוניים חד-שנתיים 
ואלון התבור

5% - עד 2%
10%

עצי שקד עתיקים מעל 2%66% - 5%עד 2%2% - 5%
בחלק הדרומי, 

רעיית בקר, 
כריתה מקומית, 

מינים פולשים

5.01

עשבוניים חד-שנתיים 
בשלטון חוחן הקנרס

ערמת עפר גדולה מעל 0000066%
בשוליים הצפוניים 

של היחידה

4.01

עשבוניים חד-שנתיים 
בשלטון קורטם דק

3.73רעייהמעל 66%עד 02%עד 002%

עשבוניים חד-שנתיים 
בשלטון שיבולת-

שועל נפוצה

שטח מגודר, מעל 66%עד 00002%
אסור לכניסת 

אנשים, בריכות 
חורף גדולות 

ומגוון ציפורי מים, 
חלק ממכלול 

פיתולי הקישון, 
רעייה חזקה, 
עבודות עפר, 

פסולת, מעזבה

2.01

עשבוניים רב-שנתיים 
בני-קיימא

03.01מעל 000066%

עשבוניים רב-שנתיים 
בני-קיימא בשלטון 

גומא ארוך

0000 - 10%
20%

 - 33%
66%

הצומח בתעלה 
מכוסח לגמרי

2.01

עשבוניים רב-שנתיים 
בני-קיימא בשלטון 

קיפודן מצוי

5% - עד 02%
10%

10% - עד 2%
20%

 - 33%
66%

שטח סלעי, גינון 
בשוליים הצפון-

מזרחיים

5.01

עשבוניים רב-שנתיים 
בני-קיימא בשלטון 

שומר פשוט

02.01מעל 0066%עד 2%עד 2%

עשבוניים עם עצים 
בודדים 

33% - עד 02%עד 2%עד 2%עד 2%
66%

3.33

עשבוניים עם עצים 
בודדים בשלטון עשבוני 

ב.מ ואלון התבור

5.01יער, רעיית בקרמעל 2%66% - 5%

עשבוניים עם עצים 
בודדים בשלטון נשרן 

הדוחן 

5% - עד 2%
10%

5% - 2%5% - 2% - 33%
66%

 - 33%
66%

3.52

עשבוניים עם עצים 
בודדים בשלטון 

קורטם דק 

סימני טרום-מעל 66%עד 2%עד 2%
פיתוח, גדר חוצה 

את השטח

5.01

עשבוניים עם עצים 
בודדים בשלטון 

קיפודן מצוי 

33% - 2% - 5%עד 2%
66%

כולל מקבצי 
פרקינסוניה, 

עצים רק בשוליים 
)מקבץ אלוני תבור 
ואלות(, במרכז – 

עשבוניים 

4.01
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 שם טיפוס
צומח מוכלל

מאפיינים אחוזי כיסוי ממוצע של צורות החיים בטיפוס הצומח
עיקריים 

והערות

ערכיות 
ממוצעת 

של 
טיפוס 
הצומח

מספר 
פוליגונים 

בעלי 
טיפוס 
צומח 

מוכלל זה

עצים 
נטע אדם

עצים 
טבעי

שיחים 
ומטפסים

עשבוניים בני-שיח
בני-

קיימא

עשבוניים 
בני-חלוף

עשבוניים עם עצים 
בודדים בשלטון 

עשבוני ב.מ וזית 
אירופי 

4.01מעל 2%000066% - 5%

עשבוניים עם עצים 
בודדים בשלטון חוח 

עקוד 

5% - עד 2%
10%

שטח מגודר, מעל 00066%
אסור לכניסת 

הציבור, בריכות 
חורף גדולות 
ומגוון ציפורי 

מים, קרקעות 
כבדות, חלק 

ממכלול פיתולי 
הקישון, אחו לח, 

רעייה, פסולת, 
מעזבה, מינים 

פולשים

2.01

עשבוניים עם בני-
שיח בודדים בשלטון 

שעורת הבולבוסין 

005% - 2%5% - 2% - 33%
66%

 - 33%
66%

מין פולש – 
אזדרכת

5.01

חישת קנים בשלטון 
קנה מצוי )עשבוניים 

רב-שנתיים בני-
קיימא(

20% - 2% - 5%עד 2%2% - 5%עד 2%
33%

בעיקר תעלות, 2% - 5%
רבות מהן 

מכוסחות גם 
בגדות נחלים

2.29

10% - עד 002%בתה פתוחה
20%

4.01מעל 66%

בתה פתוחה בשלטון 
מלוח רגלני

5% - 2% - 5%
10%

 - 5%
10%

 - 10%
20%

 - 10%
20%

 - 20%
33%

קשה להגדיר 
תצורה אחת 

ששולטת בבירור

4.01

בתה פתוחה בשלטון 
סירה קוצנית

5% - עד 02%
10%

 - 33%
66%

שטח סלעי, אתר 2% - 2%5% - 5%
נקודתי – חרוב 
מרשים. רעייה 

בשוליים, פסולת 
בשוליים

3.01

בתה בצפיפות בינונית 
בשלטון סירה קוצנית

5% - עד 02%
10%

5% - מעל 66%
10%

 - 33%
66%

5.01

בתה בצפיפות בינונית 
בשלטון פטל קדוש 

)מכוסח(

5% - 2%0 - 5%
10%

 - 33%
66%

 - 20%
33%

 - 20%
33%

הצומח בתעלה 
פגוע קשות, ככל 

הנראה משילוב 
של כיסוח 

מכאני עם רעייה 
אינטנסיבית

2.01

בתה בצפיפות בינונית 
בשלטון טיון דביק

000 - 33%
66%

0 - 33%
66%

2.01

בתה צפופה בשלטון 
סירה קוצנית

04.03עד 2%מעל 66%עד 2%עד 2%עד 2%

שיחייה פתוחה 
בשלטון ערברבה 

שעירה

05% - 2% - 10%
20%

20% - 2% - 5%עד 2%
33%

2.01

שיחייה פתוחה 
בשלטון קידה שעירה

10% - עד 02%
20%

5% - עד 2%
10%

 - 33%
66%

מינים פולשים, 
סימני שרפה, 

בשולי הדרך של 
אחד הפוליגונים 
- אלה אטלנטית

4.02
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 שם טיפוס
צומח מוכלל

מאפיינים אחוזי כיסוי ממוצע של צורות החיים בטיפוס הצומח
עיקריים 

והערות

ערכיות 
ממוצעת 

של 
טיפוס 
הצומח

מספר 
פוליגונים 

בעלי 
טיפוס 
צומח 

מוכלל זה

עצים 
נטע אדם

עצים 
טבעי

שיחים 
ומטפסים

עשבוניים בני-שיח
בני-

קיימא

עשבוניים 
בני-חלוף

שיחייה פתוחה עם 
עצים בודדים

5% - 2% - 20%
33%

5.01

שיחייה בצפיפות 
בינונית בשלטון 

אשחר ארץ-ישראלי

33% - עד 2%עד 2%
66%

 - 20%
33%

4.01

שיחייה בצפיפות 
בינונית בשלטון פטל 

קדוש

20% - 2% - 5%עד 2%
33%

 - 10%
20%

 - 10%
20%

צומח כוסח 2% - 5%
בעבר

3.02

שיחייה בצפיפות 
בינונית בשלטון קידה 

שעירה

5% - עד 2%
10%

 - 10%
20%

 - 5%
10%

 - 5%
10%

 - 5%
10%

4.05

שיחייה צפופה 
בשלטון אספרג 

החורש

5.01עד 2%מעל 66%עד 02%

שיחייה צפופה 
בשלטון קידה שעירה

20% - 2% - 5%עד 2%מעל 2%66% - 5%עד 2%
33%

הפרות: 
תשתיות, רעייה, 

פסולת, מינים 
פולשים

5.02

חורש פתוח בשלטון 
אשחר ארץ-ישראלי

5% - 2% - 33%
66%

20% - 00עד 2%
33%

שרידים 
ארכיאולוגיים

4.01

חורש פתוח בשלטון 
אשל ב.מ.

10% - עד 2%
20%

5% - 2% - 10%
20%

5% - 2% - 10%
20%

חישוב אחוזי 
כיסוי הצומח 

לא כללו את גוף 
המים

5.01

חורש פתוח בשלטון 
לבנה רפואי

0 - 5%
10%

5.01מעל 2%0066% - 5%

חורש פתוח בשלטון 
ערבה ב.מ.

 - 10%
20%

 - 5%
10%

5% - 2% - 20%
33%

 - 20%
33%

רעיית בקר 
אינטנסיבית

5.01

חורש פתוח בשלטון 
פרקינסוניה שיכנית

10% - עד 2%
20%

20% - עד 2%2% - 5%
33%

 - 20%
33%

2.01

חורש בצפיפות 
בינונית בשלטון אשל 

ב.מ.

33% - עד 2%
66%

5% - 2%5% - 2% - 10%
20%

 - 5%
10%

חישוב אחוזי 
כיסוי הצומח 
כללו רק את 

הגדות ללא גוף 
המים 

3.73

חורש בצפיפות 
בינונית בשלטון 

פרקינסוניה שיכנית 

 - 20%
33%

5% - עד 2%
10%

33% - עד 2%
66%

הרבה מינים 
פולשים. ייתכן 

שזה מטע נטוש. 
מיש דרומי - 
כנראה נטוע. 

בקצה הצפוני 
כ-5 אורנים 

ועוזרר, מסדרון 
אקולוגי

3.01

חורש בצפיפות 
בינונית בשלטון לבנה 

רפואי

 - 5%
10%

 - 33%
66%

 - 20%
33%

כביש בשולי 000
היחידה

5.01

חורש צפוף בשלטון 
אשל ב.מ.

5% - 2% - 33%
66%

5% - עד 2%2% - 5%עד 2%
10%

3.03

יער פתוח בשלטון 
אלון התבור

 - 5%
10%

 - 20%
33%

 - 10%
20%

20% - 2% - 5%עד 2%
33%

5.01
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 שם טיפוס
צומח מוכלל

מאפיינים אחוזי כיסוי ממוצע של צורות החיים בטיפוס הצומח
עיקריים 

והערות

ערכיות 
ממוצעת 

של 
טיפוס 
הצומח

מספר 
פוליגונים 

בעלי 
טיפוס 
צומח 

מוכלל זה

עצים 
נטע אדם

עצים 
טבעי

שיחים 
ומטפסים

עשבוניים בני-שיח
בני-

קיימא

עשבוניים 
בני-חלוף

יער פתוח בשלטון 
איקליפטוס ב.מ.

 - 20%
33%

דרכי רכב, פסולת 2% - 05%
בניין רבה )שרידי 

מחנה צבאי(, 
הרבה מינים 

פולשים – בעיקר 
שיטה כחלחלה 

וטיונית החולות, 
מיועד לפיתוח

1אין

יער פתוח בשלטון זית 
אירופי

 - 10%
20%

10% - עד 2%
20%

5% - עד 2%
10%

4.03מעל 66%

יער בצפיפות בינונית 
בשלטון זית אירופי

 - 10%
20%

 - 5%
10%

 - 20%
33%

33% - עד 02%
66%

5.01

יער בצפיפות בינונית 
בשלטון חרוב מצוי

 - 33%
66%

3.01רעייה חזקהמעל 66%עד 2%02% - 05%

יער גבוה פתוח 
בשלטון איקליפטוס 

ב.מ.

 - 10%
20%

 - 20%
33%

 - 20%
33%

0 - 5%
10%

 - 5%
10%

4.73

יער גבוה בצפיפות 
בינונית

 - 20%
33%

2.01

יער גבוה בצפיפות 
בינונית בשלטון אורן 

ב.מ.

 - 33%
66%

 - 5%
10%

 - 5%
10%

005% - 2%3.73

יער גבוה בצפיפות 
בינונית בשלטון אורן 

ירושלים

 - 33%
66%

10% - 00עד 2%עד 2%
20%

3.01

יער גבוה בצפיפות 
בינונית בשלטון 
איקליפטוס ב.מ.

 - 33%
66%

33% - 2% - 05%עד 2%עד 2%
66%

מקבץ אלה 
אטלנטית, 

שלוליות חורף 
בעונה, מינים 

פולשים, פסולת

3.02

יער גבוה צפוף 
בשלטון אורן ב.מ.

10% - עד 2%02% - 5%עד 2%מעל 66%
20%

2.85

יער גבוה צפוף 
בשלטון אורן ירושלים

5% - עד 02%עד 02%מעל 66%
10%

צמוד או בתוך 
שטח בנוי 

)גילעם(

2.02

יער גבוה צפוף 
בשלטון איקליפטוס 

ב.מ.

10% - מעל 66%
20%

 - 5%
10%

5% - 2% - 5%עד 2%
10%

3.73

יער גבוה צפוף 
בשלטון ברוש אריזוני

5% - 0עד 02%מעל 66%
10%

02.01

בעמודים הבאים:
מפה 11: טיפוסי צומח בתחום סקר דרום עמק זבולון )4 גיליונות(
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3.3.3 בתי גידול ייחודיים
בתי הגידול הייחודיים העיקריים באזור הסקר הם: 

מלחות ישראל הנן בית גידול נדיר ומיוחד אשר מצוי בסכנת הכחדה ברמה הלאומית )בן נתן ורוטשילד,  1. מלחת הקישון: 
ומינים  נדירים  ותומכת במגוון מינים  )‘האפנדיקס‘(,  נמצאת באזור האפיק הישן של שפך הקישון  2013(. מלחת הקישון 
ייחודיים למלחות )פירוט בסעיף 3.1(. בסקר זה נמצאו בשטח המלחה המינים הנדירים: נעצוצית סבוכה וזמזומית ורבורג 

)מפה 13 וטבלה 16(. 
2. בתי גידול לחים: ברמה הארצית, בבתי גידול לחים נמצא עושר המינים ה-‘אדומים‘ הגבוה ביותר )פולק, 2011(. בתי גידול 
לחים מופיעים בסקר זה בעיקר בערוצי נחלים ותעלות, הכוללים את נחל הקישון, נחל ציפורי, נחל סעדיה ונחל גדורה, וכן 
בעין אלרואי שהוא המעיין היחידי בעל שפיעה משמעותית בגבול הסקר. טיפוס נוסף של בית גידול לח הוא בריכות חורף 
דוגמת ‘בריכת הצ‘ק-פוסט‘, הבריכות שנוצרו בשטחי הכרייה של מפעלי נשר או שטחים מוצפים ב-‘יער ברנדיס‘. במסגרת 
נורית  : אספרג ארץ-ישראלי,  סקר זה נערכו בשטחים מוצפים חתכי צומח רק ביער ברנדיס שם אותרו המינים הנדירים 

קטנה ותלתן רפה לצד מינים אופייניים לבתי גידול לחים כגון: אשבל הביצה, אגמון ימי וסמר חד.
3. חולות החוף: חולות החוף בשטח הסקר כוללים את חוף קריית חיים, השוליים המערביים של שדה התעופה בחיפה ורצועה 
צרה בין חוות המיכלים לקריית חיים. בשטחים אלו תועדו מינים נדירים ואדומים כמו קוטנדיה חופית )מין אדום(, חבצלת 
החוף )מין מוגן(, דרדר הקורים,  ושלמון יפו )אנדמיים למישור החוף(. שטחים אלו לא נסקרו במסגרת סקר זה, מכיוון שהם 

נמצאים בתוך שטח עירוני, וחלקם אף נסקרו במסגרת סקר ‘טבע עירוני‘ שנערך באזור )וכטל ועמיתיו, 2012(. 
4. בתה עשבונית: שטחי הבתה העשבונית מהווים בית גידול חשוב וייחודי למינים שונים של צמחים ובעלי חיים, בהם מינים 
נדירים הנמצאים בסכנת הכחדה )בלנק ורוטשילד, 2012(. שטחים עשבוניים מהווים כשליש מהשטחים הפתוחים שאינם 
חקלאיים פעילים בסקר זה )איור 3(, ומרוכזים בעיקר בגבעות הקירטוניות מזרחית לקיבוץ רמת יוחנן, באזור גילעם,  באזור 

‘ברכות נשר‘ וצפונית לנחל סעדיה )מפה 10(. בשטחים אלו תועד עושר מינים גבוה בסקר זה.

3.3.4 מיני צמחים ‘אדומים‘, נדירים ומיוחדים באזור הסקר 
כללי

המידע לגבי מינים נדירים ו-‘אדומים‘ של צמחים נאסף ממספר מקורות:
• אטלס ושכבת המינים הנדירים של רת״ם ורט״ג )שמידע וציונית, 2002(. 	
• שכבת המינים האדומים של רת״ם ורט״ג )מרכז מידע גיאוגרפי-אקולוגי, יח‘ ה- GIS, רט״ג( 	
• רישומים מהסקר הנוכחי	

ולא איפשרו חיפוש שיטתי של מינים  יחידות הצומח,  נועדו למטרות אפיון  ורישום הצומח בסקר הנוכחי  לציין שמיפוי  יש 
נדירים. חיפוש כזה דורש מאמץ דיגום מיוחד, שכולל סקר ייעודי עבור כל מין ‘אדום‘ בנפרד, המותאם לבית הגידול, לעונה 
המתאימה ולעתים גם לשעות היום המתאימות למין המטרה. עם זאת, נרשמו מינים נדירים שנצפו במהלך ביצוע תרשימי 
הצומח המפורטים )למשל בוצין הגליל שנצפה על גדות נחל הקישון, דרומית לאלרואי(, או שנראו בתצפיות מקריות )למשל 
שום הגלגל שנצפה בשולי שטח חקלאי צפונית למחלף סומך(. כפי שהוזכר בהקשר לשיטות העבודה, נוכחות מינים נדירים 
מהווה מרכיב משמעותי בהערכה הבוטנית של טיפוסי צומח ושל יחידות צומח. חלק מהמינים הנדירים מוגדרים גם כמינים 
‘אדומים‘. הגדרה זו קשורה לסכנת ההכחדה של המין, ותלויה במידת הנדירות של המין, בפגיעותו, באטרקטיביות שלו )ככל 
)שמידע  בישראל  אוכלוסיית הצמח  ובצמידות של  יותר(, באנדמיות, בפריפריאליות  גבוה  ניקוד  – מקבל  שיותר אטרקטיבי 

ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(.

מהסתכלות על התפלגות בתי-הגידול של המינים ‘האדומים‘ שנצפו באזור הסקר )ר‘ בסעיף הבא(, ניכר שחלקם הגדול הם 
מינים של בתות עשבוניות )זמזומית ורבורג, טופח ארוך-עמוד, נעצוצית סבוכה ושום הגלגל(, ומינים של בתי גידול לחים )בוצין 

הגליל ונסמנית קיפחת(. 

טבלה 16 מפרטת את רשימת המינים ‘האדומים‘ והנדירים מהמקורות השונים שהוזכרו. חשוב  לציין שבכמה מהמינים מדובר 
על תצפיות ישנות מאד, ובחלק מהמקרים סביר שהמין כבר אינו נוכח באזור.

במפה 12 מופיעים איתורים )בחלקם מקורבים( של מיקומי המינים ‘האדומים‘ והנדירים. חלק מהתצפיות שמוקרן אינו בסקר 
ולא מיקום  נרשם מיקום האוסף  ישנה, שבה  לנבוע מתצפית  בנוי. הדבר עשוי  עצמו,  התצפית על הצמח ממוקמת באזור 
המציאה, או שבינתיים הותמר השטח מפתוח לבנוי, או מטעות/חוסר דיוק ברישום הנ״צ. אי לכך ובשל כך שהסקר לא כלל 

תיעוד יעודי של מינים נדירים,  אין להסיק מהנתונים שהמפה מציגה, מיקום מדויק של כל המינים הנדירים באזור הסקר.
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ממצאי המינים ‘האדומים‘ בסקר זה לעומת ידע מהעבר:

בחינה של תפרוסת ממצאי המינים הנדירים ממקורות המידע השונים, מצביעה על כך שעד לסקר זה לא תועדו מיני צמחים 
נדירים באזור הגבעות הקירטוניות מערבית לכביש 70 )מפה 12(. בסקר הנוכחי תועד באזור זה המין שום הגלגל. שני המינים 
מוגדרים כמינים ‘אדומים‘, והאחרון אותר בתחומי הסקר לראשונה במסגרת סקר זה. מין נדיר נוסף שאותר לראשונה בסקר זה 
הוא זמזומית ורבורג )בשפך הקישון(. נסמנית קיפחת אותרה סמוך לקישון באזור אלרואי בהשתלמות רת״ם ב- 2012, ואותרה 
באותו אתר גם בסקר זה. עיקר המינים הנדירים שאותרו בשטח הסקר בעבר מרוכזים בשפך הקישון, בנחל סעדיה, בגדות 
הקישון בין צומת יגור ל-‘בריכות נשר‘, ובחלק המזרחי של קריית ביאליק בשטח שכיום רובו בנוי )מפה 12(. באזורים אלו לא 

אותרו בסקר זה מינים נדירים שלא תועדו בעבר.   

הביולוגיה של המינים ‘האדומים‘ שניצפו באזור הסקר )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(

אוכם חופי: המין החד-שנתי היחיד של אוכם בארץ. גדל אך ורק במלחות חוף ובשולי אדמות מלוחות בגלילות הצפוניות של 
מישור החוף. אתריו ואוכלוסיותיו התמעטו מאוד, והוא צפוי להיכחד אם יימשך ההרס של מלחות החוף.

)אדמות עמוקות מוצפות(.  לפיתוח  והמבוקש  הנדיר, הבלעדי  גידולו  בית  בגלל  אירוס הביצות: שרוי בסכנת הכחדה בארץ 
האוכלוסיות שממערב לירדן נכחדו או הצטמצמו מאוד מאז שנות הארבעים של המאה ה-20. כיום שרדו רק 30 אוכלוסיות 
מתוך כמה מאות בעבר. המצב חמור במיוחד בעמק עכו ובשרון. בגלילות אלו כמעט שנכחד המין לגמרי עקב הפיתוח המואץ.

אמברוסיה ימית: עשב חד-שנתי או רב-שנתי, המגיע לגובה של 1 מטר. בית הגידול העיקרי שלו – אזורי חוף הים ומלחות 
החוף. בעבר גדל בכמה אתרים לאורך מישור החוף, ובנוסף מתועד ממצא יחיד של תצפית בעמק החולה. 

אספסת איטלקית: צמח חד-שנתי של בתי גידול חוליים במישור החוף. הוא מסווג ‘אדום‘ עקב אובדן בתי הגידול. שרד רק 
בגלילה אחת מבין 5 שגדל בהן במישור החוף בעבר. נדירותו קשורה גם להיותו מין  פריפריאלי, שעיקר תפוצתו משתרעת 

בארצות הים התיכון שמצפון לישראל. 

בוצין הגליל: מין עשבוני רב-שנתי הגדל בשקעים לחים ובשולי תעלות מים בצפון הארץ. המין נמצא בארץ בעשרות רבות של 
אתרים בשמונה גלילות, אולם בית גידולו עומד בסכנת כלייה. המין אנדמי לצפון ישראל, ללבנון ולסוריה. בארצות השכנות 

קיומו בסכנה בעקבות רעיית יתר וניצול יתר של בתי גידול לחים.

אגרופירון מוארך )גלדן מוארך(: דגני רב-שנתי זקוף, הגדל ליד מקווי מים וביצות, לרוב מלוחות. נכחד כנראה בשנים האחרונות 
מעמק עכו והשרון. האוכלוסייה העיקרית גדלה בעיינות גיבתון. 

געדת הביצות: צמח רב-שנתי הגדל אך ורק במקווי מים. געדת הביצות היא צמח פריפריאלי צפוני בארץ, והאתרים הדרומיים 
יחסית בגלל הפגיעות הרבה  כיום הפך לנדיר  ביותר מגיעים לרמלה- גדרה. הצמח היה בעבר שכיח למדי במקווי מים, אך 
בבתי הגידול. געדת הביצות משמשת אינדיקטור טוב לגורלם של מקווי מים נקיים וצלולים באזור הים-תיכוני בישראל. לפנים 
היא הייתה מין שכיח ברוב מקווי המים במישור החוף, בעמקי הגליל ובעמק הירדן. בעקבות הרס מקווי המים, שאיבה, ייבוש 

המעיינות וזיהום הנחלים, היא הפכה לצמח באיום. 

דק-זנב נימי: צמח חד-שנתי קטן ונדיר של מלחות וחולות מלוחים בחופי הים התיכון. מהווה מין אינדיקטור טוב לבית גידול 
של ביצות מלוחות בחופי הים התיכון. בית גידולו נהרס בעקבות הפיתוח הנמרץ בכל החופים, וההצטופפות של בני האדם בהם 

למטרות נופש. כמו כן, הוא מין פריפריאלי מערבי וצפוני, שאוכלוסיותיו בישראל מקוטעות מאלו של טורקיה ויוון.

היפוכריס קירח: צמח חד-שנתי, הגדל בעיקר במישור החוף על אדמת חמרה. המין מוכר מאתרים מועטים לאורך מישור החוף 
בישראל. הסיכונים לקיומו נובעים מכך שאתריו ובית גידולו נמצאים באזורים הבנויים והמאוכלסים ביותר בארץ. הצמח מהווה 

אינדיקטור מובהק של קבוצת מינים בלעדיים בישראל למישור החוף, הגדלים בדרך כלל על תשתיות חול-חמרה. 

אומנם  מצוי  רבה.  אטרקטיביות  לו  המקנה  ומרשימה  שופעת  פריחה  שנושא  מקווי-מים,  גדות  של  קוצני  שיח  צידוני:  ורד 
במספר ניכר יחסית של אתרים, אך אלו מתמעטים ונתונים לאיום מתמשך, בגלל הפגיעה במקווי המים בארץ.

זון פרסי: דגן עשבוני חד-שנתי בגובה 80-30 ס״מ, שלשיבולתו מלענים ארוכים. גדל בשולי שדות בקרקע ואפר וולקני. פרטים 
בודדים גדלים גם בשקעים לחים. בסך הכל ידועים 10 אתרים שבהם תועד המין, מחציתם בגולן והשאר בדגם מפוזר בגלילות 

בצפון הארץ.

זמזומית ורבורג: גיאופיט אנדמי לישראל, אשר בית גידולו, שדות בעמקי סחף, נתון לעיבוד אינטנסיבי. במשך שישים השנים 
האחרונות חלה ירידה דרסטית במספר אתריו, והוא נעלם לפחות משתי גלילות  ומהאזור שתואר בו למדע )עין חרוד(.

קוטנדיה חופית )חולית החוף(: עשב דגני חד-שנתי של חולות חגורת הרסס בחופי הארץ. אתרי גידולו מועטים, רגישים לפיתוח, 
ומספרם הצטמצם מאוד. 
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חלבלוב קטן-פרי: צמח חד-שנתי אנדמי למזרח התיכון. המין נדיר מאוד, נאסף בארץ פעמים ספורות במישור החוף ובעמק 
מכך  בעיקר  נובעת  האתרים  והתמעטות  עונתית(,  מוצפות  כבדות  )קרקעות  הגידול  בית  מנדירות  נובעת  נדירותו  החולה. 

שהחקלאות המסורתית התחלפה בחקלאות אינטנסיבית עתירת כימיקלים.

כף-חתול שרועה: עשב רב-שנתי זוחל בעל עלים מאורכים ונוקשים. גדל בבתי גידול מלוחים ולחים, אך אינו גדל בקרקעות 
מלוחות מאוד או יבשות. גדל במלחות בקעת הירדן, הערבה, הנגב ומישור החוף. 

מהצטמצמות  כתוצאה  לעבר,  בהשוואה  ואתרים  גלילות  של  קטן  במספר  שנותר  נדיר,  רב-שנתי  ביצות  עשב  שעיר:  כריך 
וההידרדרות של בתי הגידול הלחים בארץ.

זבולון(.  עמק  את  )כולל  עכו  בעמק  חולית  קרקע  על  אתרים  בשני  רק  הגדל  בארץ,  מאוד  נדיר  שנתי  חד-  עשב  הודי:  לחך 
אינו בסכנת הכחדה עולמית, אך הסיכון בישראל גבוה בגלל המספר הקטן של האתרים, בגלל גודל האוכלוסייה הקטן, ועקב 

הרגישות הרבה של בית הגידול להפרעה.

לפופית החיצים: מטפס רב-שנתי בגדות נחלים וביצות. מופיע במספר קטן של אתרים, ב-3 גלילות בצפון מישור החוף. מצוי 
בסיכון גבוה עקב נדירותו, ועקב הרגישות הרבה של בית הגידול המימי להתייבשות וזיהום.

מלחית הבורית: צמח חד-שנתי של מלחות חוף בעמק עכו. נכחד מחוף הכרמל ומחלק מהאתרים בעמק עכו. מצד שני, נמצאו 
לאחרונה אתרים חדשים בשפכי הנחלים בצת, כזיב, בית העמק ויסף, ליד קיבוץ יפעת וליד תל חצור בשולי עמק החולה. האיום 

העיקרי נובע מהיעלמות בתי גידולו – מלחות חוף בישראל. אינו נמצא בסכנת הכחדה עולמית.

נימפאה תכולה: צמח מים טרופי בעל עלים צפים, שגדל בעבר באתרים ספורים במעיינות ונחלים בעמק עכו ובשרון. בישראל 
מצוי גבול תפוצתו הצפוני בעולם. שרד כיום ב-2 אתרים בלבד )בשרון ובמקורות הירקון(, ונתון בסכנה חמורה. בעין סעדיה 

בוצע בעבר אכלוס מוצלח של המין. 

דוחנן קיפח )נסמנית קיפחת(: דגן רב-שנתי של שולי תעלות ובתי גידול לחים. על אף היותו רחב-תפוצה בעולם, בארץ הינו נדיר 
ואוכלוסייתו מתמעטת ככל שבתי הגידול הלחים מתייבשים ומזדהמים.  

נענת המים: עשב רב-שנתי בגובה 100-30 ס״מ, מלבין ושעיר. בית גידולו: ביצות, גדות פלגים, בריכות, שלוליות ומקומות מוצפים. 
גדל כיום בעמק החולה, בגולן, בבקעת כנרות, בעמק עכו ובשרון. נאסף בעבר גם בחוף הכרמל ובפלשת. 

נעצוצית סבוכה: עשב רב-שנתי קוצני המגיע לגובה של 40-25 ס״מ. בתי גידולו: קרקעות כבדות, לעיתים מוצפות בחורף, 
שולי נחלים וביצות עם המלחה בקיץ. הצמח גדל בעיקר בעמק עכו, בחוף הכרמל ובשרון. בעמק עכו )זבולון( נמצא בעיקר 
באזור בתי הזיקוק – מלחת הקישון, וליד מאגרי נשר וכפר חסידים. נעלם מכמה אתרים אחרים נוספים שהיו ידועים בעבר 

באדמות הכבדות של עמק זבולון.  

סחלב הביצות: גיאופיט הגדל בבתי גידול לחים ומוצפים בקרקעות כבדות. ניכרת ירידה רבה במספר האתרים, ובית גידולו 
הייחודי הולך ונעלם. מין פריפריאלי שעיקר תפוצתו מצפון לישראל. 

ערבז החוף: צמח חד-שנתי נדיר שאופייני לקרקעות חמרה חרסיתית ולקרקעות לחות במישור החוף. מצוי בישראל בשוליים 
הדרום-מערביים של תפוצתו הגיאוגרפית בארצות הים התיכון. אינו מצוי בסכנת הכחדה עולמית. 

ציפורנית חופית: צמח חד-שנתי של בתי גידול חוליים במישור החוף. אינו נדיר מאוד, אך בית גידולו נתון בסיכון מתמיד של 
הרס ופיתוח. כמו כן, הוא אנדמי לישראל וללבנון, והסיכון המקומי הוא גם סיכון עולמי. אוכלוסיות ישראל מצויות בפריפריה 

הדרומית של תחום התפוצה הגיאוגרפית המצומצם.

צלע-שור דקיקה: צמח חד-שנתי נדיר של גדות נחלים ומלחות. בית גידולו רגיש ביותר לפגיעה. מצוי בישראל בשוליים הדרומיים 
של תפוצתו הגיאוגרפית.

קחוון קטן-עלים: צמח חד-שנתי נדיר מאוד של קרקעות כבדות מוצפות, אשר שרד בוודאות רק בשני אתרים. בית גידולו נפגע 
ביותר, ועקב כך נכחד מכמה אתרים שבהם גדל בעבר.

שום הגלגל: גיאופיט בעל תפרחת מרשימה ואטרקטיבית של קרקעות כבדות בשדות בור ובשטחי חקלאות מסורתית. מספר 
הגלילות והאתרים נמצא במגמת ירידה עקב הפגיעות של בתי הגידול. מצוי בארץ בשוליים הדרומיים של תפוצתו הגיאוגרפית.

שום סתווי: גיאופיט פורח סתיו של קירטון ורנדזינה בכרמל. חשיבות השימור גדולה, משום שזהו מין אנדמי לכרמל, כלומר – 
תפוצתו העולמית מצומצמת לכרמל בלבד.

שרשר רב-שנתי: בן-שיח זוחל של מלחות רטובות בקרבת חוף הים ובמדבר – בית גידול שהולך ומצטמצם. יש קושי בהבחנה 
בינו לבין שרשר שיחני, ועל כן אין ודאות אודות מספר אתריו בארץ. יתכן ששרד רק באתר אחד. 

תלתן צר-עלים: עשב חד-שנתי נדיר מאד של מקומות מופרים במקצת בצפון הארץ, אשר נחשב כנכחד אך התגלה שוב בשנים 
האחרונות בכרמל )נחל נשר(, בקישון ובחרמון הנמוך.
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הסברים לטבלת המינים הנדירים 
מקורות המידע לתכונות המינים השונים ברשימה זו הם:   

• עמודות השכיחות, האנדמיות ומינים גרים מתוך: פרגמן ועמיתיו )1999(.	
• עמודת המספר האדום מתוך: שמידע ופולק )2007(, שמידע ועמיתיו )2011(. 	
• עמודת מוגן: כהגדרתו בחוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים(, 	

התשס״ה-2005.

טבלה 14: מקרא לרמת שכיחות של מיני צמחים נדירים

Oעל סף הכחדה, 1-3 אתרים בישראל

RRנדיר מאד, 4-30 אתרים בישראל

RPנדיר למדי, 31100 אתרים בישראל

Rנדיר – מעל 100 אתרים בישראל

טבלה 15: מקרא לאנדמיות של מיני צמחים 

EIאנדמי לישראל

ELאנדמי לישראל ולבנון

EPאנדמי לישראל וירדן

ESאנדמי לישראל, סוריה ולבנון

ETאנדמי לישראל וטורקיה

EYאנדמי לישראל וקפריסין

המספר האדום: מחושב ע״י שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח, לתפוצתו ולבית גידולו. את פירוט החישוב 
לכל מין ניתן למצוא בספר האדום )שמידע ופולק, 2007; שמידע ועמיתיו, 2011(. מינים הנחשבים ל‘אדומים‘ הם אלה שערך 

המספר האדום שלהם גדול מ-3.
מקורות המידע לאיתורי המינים: סקר נוכחי – נתונים שנאספו בסקר זבולון; רת״ם – נתוני ממ״ג מתצפיות רת״ם )מרכז 
מידע לצמחי ישראל(; רט״ג – נתונים ממאגרי המידע הממוחשבים של רט״ג; מקורות מידע אחרים כגון סקרים ודוחות )גזית 

והרשקוביץ, 2007; גזית ועמיתיו, 2009; וכטל ועמיתיו, 2012(.
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טבלה 16. מיני הצמחים ‘האדומים' והנדירים ומאפייניהם באזור סקר זבולון 

סקר מס' אדוםמוגןאנדמיותשכיחותמאפייני בית הגידולצורת חיים     מין הצמח
נוכחי

רת“ם 
ורט“ג 

מ- 1965 
והלאה

מקורות 
אחרים

נדירים מאדעל סף איוםאדומים

√√RR3.7קרקעות מלוחותחד-שנתיאוכם חופי

√RP√6.3בתי גידול לחיםגיאופיטאירוס הביצות

אזור הרסס של חוף בן-שיחאמברוסיה ימית
√RP3.2הים התיכון

√RR3.7חולותחד-שנתיאספסת איטלקית

√√RPET3.7בתי גידול לחיםעשבוני רב-שנתיבוצין הגליל

√RR3.7בתי גידול לחיםעשבוני רב-שנתיגלדן מוארך

√RR3.7בתי גידול לחיםעשבוני רב-שנתיגעדת הביצות

√√RR4.2קרקעות מלוחותחד-שנתידק-זנב נימי

√RR3.7חולותחד-שנתיהיפוכריס קירח

√RP4.2חורש ויער ים-תיכונישיחורד צידוני

√RR3.2בתי גידול לחיםחד-שנתיזון פרסי

√R*4.7בתותגיאופיטזמזומית ורבורג

אזור הרסס של חוף חד-שנתיקוטנדיה חופית
√RR3.7הים התיכון

√RR4.2בתותחד-שנתיחלבלוב קטן-פרי

בן-שיח, עשבוני כף-חתול שרועה
√F3.2קרקעות מלוחותרב-שנתי

√3.7אין נתוןבתי גידול לחיםעשבוני רב-שנתיכריך שעיר

√√RPבתי גידול לחיםעשבוני רב-שנתילוטוס צר-עלים

√O3.7חולותחד-שנתילחך הודי

עשבוני רב-שנתי, לפופית החיצים
√√RR4.7בתי גידול לחיםמטפס

√RR3.7קרקעות מלוחותחד-שנתימלחית הבורית

 גאופיט, צמח נימפאה תכולה
√O√6.3בתי גידול לחיםבצה או צמח מים

עשבוני רב-שנתי, נסמנית קיפחת
√RR3.7בתי גידול לחיםגיאופיט

√RP3.2בתי גידול לחיםעשבוני רב-שנתינענת המים

√√√RR3.2בתותעשבוני רב-שנתינעצוצית סבוכה

√RP√4.7בתי גידול לחיםגיאופיטסחלב הביצות

√RR3.7בתי גידול לחיםחד-שנתיערבז החוף

√F2.5קרקעות מלוחותחד-שנתיפרקן עשבוני

√RREC4.2בתות, חולותחד-שנתיציפורנית חופית

 בתי גידול לחים, חד-שנתיצלע-שור דקיקה
√RR4.2קרקעות מלוחות

√RR1.5בתותחד-שנתיקחוון יווני

√RPES4.7בתותחד-שנתיקחוון קטן-עלים

  √R  3.2בתותגיאופיטשום הגלגל

 √ RR  3.2חורש ויער ים-תיכוניגיאופיטשום סתווי

מחשופים של גיאופיטשושן צחור
 √ RR √3.2סלעים קשים

 בתי גידול לחים, בן-שיחשרשר רב-שנתי
 √ RR  4.2קרקעות מלוחות

 בתי גידול לחים, בן-שיחשרשר שיחני
 √ RR  2.52.5קרקעות מלוחות

√√ O  3.7בתותחד-שנתיתלתן צר-עלים

RR ,לפי הספר האדום נדירות 2, כלומר ב- 30-11 אתרים*
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טבלה 17: מיני צמחים שנצפו בסקר הנוכחי ואינם נדירים בישראל, אך נדירים באזור הסקר

נימוקמין הצמח
עץ, נדיר בתחום הסקר, אותר סמוך לדרך, מזרחית לקריית אתא )כנראה נטוע(אגס סורי

עץ, נדיר בתחום הסקר, אותר סמוך לדרך, מזרחית לקריית אתא )כנראה נטוע(מיש דרומי
שיח מדברי ושל אזורי חולות, אותר כק“מ מזרחית לחוף הקישוןרותם המדבר
עשבוני רב-שנתי, נדיר בתחום הסקראשבל הביצה

 טבלה 18: איתורי המינים הנדירים במפה

מס' תצפית במפהסה“כ מס' התצפיותשם המין
16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 35, 37, 1145אוכם חופי

68, 85, 87, 100 4אירוס הביצות
11, 27, 73, 476אמברוסיה ימית

28, 69, 376אספסת איטלקית
12, 46, 93, 4110בוצין הגליל
118גלדן מוארך

91, 294געדת הביצות
198דולב מזרחי
1, 16, 23, 1025דק-זנב נימי

52, 284היפוכריס קירח
194ורד צידוני

362זון פרסי
113זמזומית ורבורג
38, 41, 47, 448קוטנדיה חופית

180חלבלוב קטן-פרי
126כף-חתול שרועה

1101כריך שעיר
3, 28, 394לוטוס צר-עלים

186לחך הודי
5, 59, 81, 82, 583לפופית החיצים
16, 18, 23-27, 29, 30, 61, 63-67, 72, 74, 74, 77, 2079מלחית הבורית
-06אוג3נימפאה תכולה
199נסמנית קיפחת

94, 296נענת המים
4, 10, 14, 15, 18, 19, 21-24, 26-28, 32, 39, 40, 42-44, 55, 57, 58, 62,72, 74, 77, 2778נעצוצית סבוכה

89, 90, 95, 497סחלב הביצות
49, 250ערבז החוף

16, 18, 23, 25, 26, 628פרקן עשבוני
136ציפורנית חופית

51, 53, 91, 492צלע-שור דקיקה
188קחוון יווני

102, 2103קחוון קטן-עלים
1111שום הגלגל
70, 271שום סתווי

20, 224שרשר רב-שנתי
126שרשר שיחני

2, 9, 31, 33, 534תלתן צר-עלים

בעמוד הבא: 
מפה 12: מיני צמחים נדירים ו'אדומים' בתחום סקר דרום עמק זבולון 







117

"ח מסכם ן דו לו זבו סקר 

3.3.5 מיני צמחים פולשים
בשטח הסקר שילוב של תשתיות רבות )בפרט נמל חיפה והעורף הלוגיסטי שלו( – המהוות מקור לחדירת מינים פולשים, 
ווקטור להפצתם )וולצ'אק ואנגרט, 2012(, יחד עם בתי גידול לחים וחוליים המהווים בתי גידול רגישים לפלישה. שילוב זה יוצר 
ריכוזים גדולים של מינים פולשים באזורים שונים בשטח הסקר. ריכוזים משמעותיים של מינים פולשים ניתן למצוא: לאורך 
כביש 70 – בעיקר פרקינסוניה שיכנית; בשטח הנטוש של מחנה כורדני – בעיקר שיטה כחלחלה וטיונית החולות; בשולי היער 
– בעיקר שיטה כחלחלה; סמוך  ופרקינסוניה שיכנית; סמוך לפארק הקישון  – שיטה כחלחלה  הנטוע מזרחית לרמת-יוחנן 
לשדה התעופה של חיפה – בעיקר שיטה כחלחלה; וסמוך לנחל סעדיה – בעיקר קיקיון מצוי )תמונה 4(. תצפיות בודדות של 
המין האגרסיבי מאד, הפולש לבתי גידול לחים - אמברוסיה מכונסת, תועדו בשנים האחרונות בשטח הסקר בצידי כביש 70, 
ליד חניית משאיות באזור שפך הקישון, וסמוך לנחל גדורה. התפשטות המין לבתי גידול לחים ערכיים באזור מהווה סכנה 
חמורה לשימורם. בעבר טופלו שני אתרים של בתי גידול לחים בשטח הסקר כנגד השתלטות מינים פולשים:  במעיין אלרואי 
נגד איכהורניה עבת-רגל  גדורה בוצע טיפול  ובנחל  ‘אלף-עלה מימי' שכיסה את רוב שטח בריכת המעיין,  נגד  בוצע טיפול 

)יקינטון המים( שכיסה את רוב חלקי הנחל. שני הטיפולים בוצעו על ידי רשות נחל הקישון. 

דוגמאות בולטות למינים פולשים שהגיעו ישירות לאזור זה וממנו התפשטו לאזורים אחרים בארץ הן: קחווינה מקרינה – צמח 
שכנראה הגיע עם הצבא הבריטי, ולועית ארוכת-גביע – צמח שהתגלה לראשונה בארץ בכורדני.

תמונה 4: פרטים גדולים של קיקיון מצוי מערבית לחלק הצפוני של נחל סעדיה )צילום: רועי פדרמן(.
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3.3.6 ערכיות בוטנית
אופן חישוב הערכיות הבוטנית מפורט בסעיף 3.2.3. ערכיות בוטנית מירבית התקבלה במספר שטחים בגבעות הקירטוניות 
מזרחית לרמת יוחנן וקרית אתא וכן בחלק העליון של נחל ציפורי בשטח הסקר, בשפך ערוץ הקישון ובקטע ערוץ הקישון 
וגדורה, בנחל  העובר במפער הקישון. ערכיות גבוהה מאוד התקבלה בשטחים בגבעות הקירטוניות, בערוצי הנחלים קישון 
סעדיה וביער האיקליפטוס מזרחית לג'למה. ערכיות גבוהה מאפיינת את יער ברנדייס, ערוץ נחל הקישון בין צומת יגור לבתי 
הזיקוק, החלק הצפוני של נחל גדורה ובשטח מערבית למחלף גלעם )החלק הצפוני של השכונה המתוכננת - ‘גבעת הכלניות'( 
)למרות  מומחה  הערכת  בעקבות  זו  ערכיות  ניתנה  להם  חיפה  של  התעופה  שדה  באזרו  החוליים  והשטחים  הקריות  וחופי 
שלא נסקרו( בשל הפוטנציאל למינים נדירים של חולות לצד הימצאות מינים פולשים והפרות רבות. ערכיות בינונית מאפיינת 
יוחנן, שטחי חקלאות אקסטנסיבית בחלק הצפון-מזרחי של הסקר, שטח המזבלה  יער אורנים צפוף, מזרחית לרמת  שטח 
המשוקמת של חיפה, שטח מחנה כורדני הנטוש וחלקים מנחל ציפורי, הקישון )באזור בתי הזיקוק( ותעלות חקלאיות. ערכיות 

נמוכה מאפיינת את שטחי החקלאות האינטנסיבית בשטחי הסקר ואת פארק הקישון )מפה 13(.   

בעמוד הבא: 
מפה 13: ערכיות צומח בתחום סקר דרום עמק זבולון 
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4.1 כללי
המידע הזואולוגי המנותח בעבודה זו מתבסס על מאגרי המידע הממוחשבים של רט“ג )מאגר המידע הביולוגי מהשנים -2014
1981, מפקדי עופות מים מהשנים 2010-1985, ונתוני מחשבי כף-יד  מ-2010 ועד ינואר 2015(, יחד עם מספר תצפיות מקריות 
באופן  נאספו  לא  אלו  נתונים  הבוטני.  לסקר  משלים  זואולוגי  סקר  בוצע  לא  הנוכחי.  בסקר  השדה  עבודת  במהלך  שתועדו 
שיטתי, ולכן מוטים בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים, מינים שקל לצפות בהם, מינים שקל לזהות, ומינים 

ייחודיים ונדירים לאזור.

4.2 פירוט לפי קבוצות ביולוגיות 

4.2.1 יונקים 
במאגרי המידע של רט“ג מתועדים בשטח סקר זבולון 11 מיני יונקים מוגנים ע“פ חוק: ארנבת השדה, גירית מצויה, דלק, חזיר 
בר, נמיה, עטלף פירות, קיפוד מצוי, שועל מצוי ותן זהוב, חתול ביצות ולוטרה. השניים האחרונים הן מינים המצויים בסכנת 
הכחדה )דולב ופרבולוצקי, 2002(. בשטח הסקר מתועד גם מין יונק אחד פולש – נוטרייה )מפה 14(. בשנים האחרונות תועדו 

תצפיות בצבוע מפוספס, מין בסכנת הכחדה, באזור יגור ורכסים )בן רוזנברג, בע“פ(.   

עדויות להימצאות לוטרות בעמק זבולון החלו להיאסף בשנת 2005 במסגרת סקר שנתי לבחינת אוכלוסיית הלוטרות בישראל, 
המתקיים מדי שנה מאז שנת 2002. סימנים ללוטרות תועדו באזור בין השנים 2005-2010, ולאחר מכן לא תועדו שוב סימנים 
לנוכחות לוטרות. בשנת 2008 אותרו גללי לוטרות באזור שפך הקישון, ונמצא זכר לוטרה דרוס סמוך לבריכות הדגים של כפר 
המכבי. )מפה 14(. בשל חוסר הרציפות בעדויות ללוטרות באזור, נראה שמדובר באירועי אכלוס אקראיים ובודדים, שלאחריהם 
)דולב  וייתכן שהגיעו דרך הים מלבנון, או שהגיעו מעמק חרוד  ידוע,  אירועי הכחדה. נתיב הגעתן של הלוטרות לאזור אינו 

ועמיתיו, 2011; שחל ועמיתיה, 2014(. 

4.2.2 עופות 
במאגרי המידע של רט“ג מתועדים בשטח סקר זבולון 162 מיני עופות )כ- 3,200 פרטים(, חלקם בתצפיות מקריות, וחלקם 
במפקד עופות המים החורפים שנערך ע“י רט“ג. בשטח הסקר ישנם 7 אתרים שבהם מתקיים מפקד עופות המים )בשנים 
1985-2010(, ובהם 14 נקודות ניטור, שמרביתן בריכות דגים ומאגרי מים.  אתרים אלו מועדפים על ידי עופות מים נודדים 
‘אדומים'  כמינים  המוגדרים  הכחדה  בסכנת  מינים   2 תועדו  הסקר,  בשטח  שניצפו  העופות  מבין   .)15 )מפה  כאחד  ויציבים 
)מירוז ואלון, 2002(, שסביר כי מקננים באזור )התצפיות בשטח הסקר אינן של קינון(: חופמי אלכסנדרי )סכנת הכחדה חמורה( 
וחופמי גדות )סכנת הכחדה חמורה(, ו-8 מינים בסכנת הכחדה שבסבירות גבוהה אינם מקננים באזור: שחף צהוב-רגל )סכנת 
הכחדה חמורה(, קיווית להקנית )סכנת הכחדה עולמית(, קורמורן גמד )עתידו בסכנה(, צחראש לבן )נכחד כמקנן באזורנו, 
זמירון )סכנת הכחדה  בסכנת הכחדה עולמית(, צולל ביצות )סכנת הכחדה חמורה(, נחליאלי צהוב )סכנת הכחדה חמורה(, 

חמורה(, ובז צוקים )עתידו בסכנה(. 

כחלק מפעילות ארצית של רשות הטבע והגנים, נערכת ספירה שנתית של הקורמרן הגדול. בשנת 2007 נספרו כ-130 קורמורנים 
במורד נחל קישון, בשנת 2008 כ-400 פרטים, שרובם התרכזו בשדרת עצי האיקליפטוס שלאורך הגדה הצפונית של הקישון 
הסמוכה לחצר בתי הזיקוק. בשנים 2009, 2010 ו- 2011 )תחילת השנה(, חל גידול משמעותי במספר הקורמורנים החורפים 
במורד הקישון, ובתחילת 2012 הייתה התייצבות במספר הקורמורנים שחרפו במורד הקישון, שהגיעו לכ- 3,500 פרטים. רובם 
מרוכזים בשתי שדרות האיקליפטוס הסמוכות לגדר בתי הזיקוק על גדת הנחל. מספר זה היה הגבוה ביותר שנספר בשנה זו 

בכל רחבי הארץ, באתר לינה אחד )ניסים וגוטמן, 2011(.

בסקר שנערך לאורך נחל גדורה נצפו 36 מיני ציפורים, המשתייכים ל -10 סדרות, כ- 40% מהם היו ציפורי שיר וכ- 36% מהם 
ולא  גידול לחים. הקטעים העשירים מבחינת מיני העופות היו אזורים שבהם צמחיית הגדות אינה מופרעת,  קשורים לבתי 

נתונה להסדרה תכופה )גזית ועמיתיו, 2009(. 

4.2.3 זוחלים ודו-חיים 
במאגרי המידע של רט“ג מתועדים בשטח סקר זבולון 5 מיני דו-חיים, מתוכם 4 בסכנת הכחדה )דולב ופרבולוצקי, 2002(: 
קרפדה ירוקה )בסכנת הכחדה(, חפרית מצויה )סכנת הכחדה חמורה(, אילנית מצויה )עתידו בסכנה( וטריטון הפסים )סכנת 
הכחדה חמורה(. כל המינים שבסכנת הכחדה תועדו בסמיכות לצומת הצ'ק-פוסט – בקרבה לעין סעדיה. בבריכת הצ'ק-פוסט 
תועדו טריטון פסים, קרפדה ירוקה ואילנית מצויה )וכטל ועמיתיו, 2012(. בקבוצת הזוחלים תועדו 6 מינים, מהם 5 מיני צבים. 
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באזור חופי הקריות ישנן תצפיות רבות של צב-ים ירוק )סכנת הכחדה חמורה( וצב-ים חום )סכנת הכחדה חמורה(; בגדות 
הקישון ובשפך הקישון תצפיות על צב רך )בסכנת הכחדה חמורה(, ובאזור ‘גבעת הכלניות' שבו מתוכננת שכונה חדשה, נצפה 
צב-יבשה מצוי )עתידו בסכנה(. למעט מינים אלו, שאר מיני הזוחלים המתועדים בשטח הסקר אינם בסכנת הכחדה )מפה 16(. 

כוללת תצפיות  ופעילות לאישוש אוכלוסיית הצב הרך בקישון. הפעילות  ורט“ג עורכים במשותף סקרים  נחל קישון  רשות 
ותיעוד, סקרים לאיתור קיני צבים ומקומות הטלה, איתור בתי גידול פוטנציאליים ופעילות העתקה של צבים צעירים הבוקעים 
במדגרת שמורת החולה, על מנת לבסס אוכלוסייה בנחל קישון. שחרור הצבים נעשה באזור מפער הקישון, בקטעים שבהם 
חל בשנים האחרונות שיפור באיכות המים ובבריאות המערכת האקולוגית. בשנת 2008 הוקמה חוות הדגרה במורד נחל קישון 
בשטח מעגן הדייג, לצורך העתקת קינים לבקיעה מבוקרת )ניסים וגוטמן, 2008(. החל משנת 2007 אותרו בגדות הקישון קינים 
של צב רך. ב- 2010 אותרו קינים גם בתעלת קייזר איליין. בסקר בשנת 2012 אותרו 5 קינים לאורך הקישון )מתוכם 2 טרופים(, 
ולא אותרו קינים בתעלת קייזר איליין )סיני, 2012( בסקר בשנת 2014 אותרו לאורך הקישון 7 קינים )מתוכם 3 טרופים( )רשות 

נחל הקישון – הודעה לתקשורת, 2014(.  

4.2.4 דגים 
במאגרי המידע של רט“ג ישנו תיעוד חלקי ביותר של דגים בקישון )4 מיני דגים בלבד(: שפמנון מצוי, אמנון הירדן, אמנון מצוי 
וחפף ישראלי )מפה 16(. סקרי דגים שנערכו לאורך השנים בקישון עבור רשות נחל הקישון, תיעדו יותר מעשרים מיני דגים 
שמתקיימים בנחל באופן קבוע, ואופייניים למקטעי הנחל השונים )פרלברג ועמיתו, 2012(. בסקר דגים שנערך כחלק מניטור 
אביב 2005 של רשות נחל הקישון, נתפסו בקישון בשתי תחנות דיגום, דגים מהמין לבנון ליסנר – דג נדיר בנחלי החוף. במסגרת 
פרוייקט השבת מינים לנחל הקישון, בשנת 2007 בוצעה פעילות העתקת דגי לבנון ליסנר מנחל קיני למעיין אלרואי )ניסים 
וגוטמן, 2008(, בדיגום שנערך לאחר מכן, לא נמצאו פרטים של הדג, וככל הנראה ההעתקה לא צלחה )אלון בן-מאיר, בע“פ(.  

4.2.5 חסרי חוליות 
אחר  לעקוב  היא  הניטור  מטרת   .2000 משנת   החל  הקישון  בנחל  מתבצע  גדולים  חוליות  חסרי  באמצעות  ביולוגי  ניטור 
המערכת האקולוגית בנחל הקישון ומגמות השינוי שחלות בה לאורך השנים ובין עונות השנה, וכן לבחון את “בריאות הנחל“ 
כפי שמשתקפת על פי הבדלים בחברת חסרי החוליות. הניטור מתבצע פעמיים בשנה – בסתיו ובאביב. מספר הטקסונים 
 33 התחנות  בכל  הכל  בסך  נמצאו   2009 באביב  לדוגמא,  והשנים.   העונות  בין  השתנות  עם  כ-35,  הוא  בניטור  המאותרים 
טקסונים של חסרי חוליות. מרבית חסרי החוליות שנמצאו )21 טקסונים( היו ממחלקת החרקים, והיתר תולעים )רב- זיפיות- 

Polychaeta( ורכיכות )Mollusca( )ניסים וגוטמן, 2010(. 

בנחל גדורה נמצאו סך הכל 31 טקסונים של חסרי חוליות. חברת חסרי החוליות נשלטת על ידי טקסונים עמידים לעקה. יחד 
הנחלים  שחריר  מהמינים  חלזונות  למשל  משמעותי,  לזיהום  יחסית  רגישים  טקסונים  גם  נמצאו  מהתחנות  בחלק  זאת,  עם 

ומגדלון מגובשש, וכן ראשנים של צפרדע נחלים )גזית ועמיתיו, 2009(.

באפנדיקס ניצפו 20 טקסונים של חסרי חוליות, הכוללים תולעים דל-זיפיות, חלזונות וחרקים. ראוי לציין שעושר הטקסונים 
באפנדיקס היה גבוה פי חמש בקירוב מזה שנמצא בדרך כלל בניטור בתחנות קרובות במורד נחל הקישון. בנוסף, בעוד שבמורד 
גבוה  היה  בודדים(, באפנדיקס מספרם  )פרטים   ביותר  נמוך  היה  חוליות  הקישון מספר הפרטים של הטקסונים של חסרי 
יותר והוערך בעשרות פרטים מכל טקסון. מעבר לעושר הטקסונים הגבוה, ראוי לציון מיוחד הימצאותו של החילזון “מלחית 

החופים“,  הנציג היחיד ממשפחתו בישראל, שמוגדר על יד ה- IUCN כפגיע )גזית והרשקוביץ, 2007(.

בעמודים הבאים:
מפה 14: תצפיות ביונקים בתחום סקר דרום עמק זבולון  נתונים מתוך מאגר המידע הביולוגי של רט“ג מהשנים 2014-1981, נתוני מחשבי כף-יד  של רט“ג 

מהשנים 2015-2010 ותצפיות מקריות בסקר זה.
מפה 15: אתרי מפקד עופות מים של רט“ג )כל האתרים שבהם בוצע מפקד בין השנים 1985-2010( בתחום סקר דרום עמק זבולון.

מפה 16: תצפיות בזוחלים, דו-חיים ודגים בתחום סקר דרום עמק זבולון. נתונים מתוך מאגר המידע הביולוגי של רט“ג מהשנים 2014-1981 )תצפית יחידה 
בחפף מ- 1952(, נתוני מחשבי כף-יד של רט“ג מהשנים 2015-2010, ותצפיות מקריות בסקר זה.
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133

"ח מסכם ן דו לו זבו סקר 

5.1 רצף שטחים פתוחים

5.1.1 רקע  
הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה מימד משלים להערכת משאבי הטבע והנוף. פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת הן בגלל 
צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי, והן בעקבות קטיעתו במבנים ובקווי תשתית כגון: כבישים, מסילות ברזל, צינורות 
וקווי חשמל. לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה מפריעה על השטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים שנמצאים 

לידם או מסביבם. לפיכך, ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות. 

טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים: עוצמת הבינוי )גובה, צפיפות(, אורך הגבולות וצורתם, תבליט 
השטח )שיפוע ,מיקום באגן ניקוז(, סוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי, וכן דרך הטיפול )או אי-הטיפול( בהם ועוד. 
הוא  עבודות העפר שעליהן  ועוצמת  לרוחב הכביש  רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם  על  טווח השפעתם של הכבישים 

מבוסס )סוללות, קירות חצובים(, קיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכן נפח התנועה בכביש.

מפת רצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן כללי את השפעת התשתיות היישוביות והקוויות על כל תא שטח באזור 
ביטוי במלואה במפות  לידי  נוספים של שטחים פתוחים, שאינה באה  זאת, במטרה לתת מענה להערכת תפקודים  הסקר. 

ערכיות משאבי הטבע והנוף. תפקודים נוספים אלו הם:

תפקוד אקולוגי מרחבי: לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי גידול מגוונים, שחלקם 
דורשים שטחים רחבי ידיים, וכן באפשור תנועה חופשית לבעלי חיים ברחבי תחום המחייה שלהם )בעיקר למינים בעלי תחום 
מחייה גדול(, וקיום קשר גנטי בין תת-אוכלוסיות של אותו מין, שחשוב לשמירה על השונות הגנטית ולהפחתת סכנת ההכחדה.

תפקוד חזותי/חברתי: רקע לפעילות נופש וטיולים – רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחוויית המבט אל הנוף, 
הטיול והנופש בחיק הטבע.

מרחב לתכנון עתידי: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר יתכן ובדור הנוכחי 
אין כלל מודעות אליהם.

5.1.2 שיטת ההערכה
שטחים מבונים, כבישים ומתקני תשתית )למשל תחנות שאיבה, אנטנות סלולריות(, סווגו לקבוצות כלליות של שימושי-קרקע 
וכו'(. לכל סוג שימוש-קרקע בוצע אומדן יחסי משוער של מידת השפעתו  )למשל “ישוב עירוני“, “כביש ארצי דו-מסלולי“ 
על השטח הפתוח. מידת השפעה זו מכונה כאן “משקל הפרה“. השפעת ייחוס של 100% הוגדרה לאזורי תעשייה ולישובים 
זו  מבוססת על מודל  עירוניים. מידת השפעתן של הפרות אחרות הוערכה בהשוואה להשפעת הייחוס )טבלה 19(. טבלה 

 .)Levin et al., 2007( שפותח במכון דש“א

לכל נקודה בשטח הסקר חושב “ערך רצף“ על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ-“גורמי ההפרה“ השונים )גם כאלו 
הוערך השטח  יותר,  גדול  אלה  ככל שהמרחק מאלמנטים  עליו(.  להשפיע  אך עשויים  לתחום הסקר,  שנמצאים מעט מחוץ 
בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי.  נתונים אלו מספיקים בכדי לקבוע  ראוי להדגיש שאין  יותר.  כאיכותי  הפתוח 
השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו מימדים אקולוגיים )למשל, חתולי בית 
שיוצאים מתחומי היישוב וטורפים חיות בר(, וכן מימדים נופיים )למשל פגיעה בקו רכס ע“י אנטנות(. יתר על כן, ברור שגם 
לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת הטבעית הנמצאים מסביבם )ובמידה מסוימת גם בתוכם(. כאלו 
הן, למשל – השפעות של ריסוסים מחד, והשפעה של “היצע מזון“ מאידך, לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות 

בחישוב, ומודל רצף השטחים הפתוחים מתייחס בהקשר זה לשטחים טבעיים ולשטחים חקלאיים פתוחים – באותו אופן.

טבלה 19: משקלי הפרה במודל רצף השטחים הפתוחים בסקר דרום עמק זבולון 

דוגמאות/הערותמשקל הפרה )%(שימוש קרקע/תשתית

150בתי זיקוק

מפעל דשנים150תעשיה כבדה

אזור דרך יגאל ידין100אזור תעשיה גדול/ אינטנסיבי

מרכז קניות בכניסה ליגור100מסחר ותעסוקה אזורי

קריית אתא100עיר

מפעלי נשר75אזור תעשיה בינוני/ אזורי
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דוגמאות/הערותמשקל הפרה )%(שימוש קרקע/תשתית

ג'למה75בסיס צבאי בקנ““מ פרברי גדול

עוספיה75ישוב פרברי גדול

כביש 5022כביש ארצי רב-נתיבים עם תאורה

צ'ק-פוסט50אזור תעשיה מקומי )מוסכים, בתי מלאכה ותעשיה קלה(

כלא דמון50בסיס צבאי בקנ““מ פרברי בינוני

איבטין50ישוב פרברי בינוני

50מחצבה פעילה

30מחפורת פעילה/ אתר בבניה

כביש 2570כביש ארצי

מט“ש חיפה25מתקו הנדסי גדול  )מט“ש, מתקן התפלת מים מליחים)

25בית ספר

25חוות מיכלי גז

שער העמקים25ישוב כפרי

25מכללה

מתקן מקורות ליד ביה“ס לשוטרים 15מתקן הנדסי בינוני )מספר מיכלים (

15ספורט ונופש

10בית עלמין עירוני

10חשמל: תחמ“ש מקומי / תחנת מיתוג

צומת זבולון- קריית אתא )6313(10כביש מקומי

10מחסנים חקלאיים

כניסה לרמת יוחנן5כביש גישה

5.1.3 תוצאות
רצף השטחים הפתוחים

בתחומי הסקר ישנם שני גושים עיקריים של שטחים פתוחים רצופים יחסית, שאינם מופרים על ידי בינוי, תשתיות או מתקנים 
)מפה 17(: 1. שטח חקלאי דרומית לקריית אתא והקיבוצים )רמת יוחנן, אושה וכפר המכבי( וצפונית לכביש 70; 2. שטח חקלאי 
קטן יותר בין קריית אתא לכביש 79. מחוץ לשטח הסקר, נושקים לגבולו, ישנם עוד 4 גושים עיקריים של שטחים פתוחים 
רצופים: 1. שטח חקלאי גדול ורציף צפונית לכביש 79; 2. שטח חקלאי בין שפרעם לראס-עלי; 3. שטח טבעי בין רכסים לקריית 

טבעון )שמורת טבע שער העמקים(; 4. שטח טבעי במורדות הכרמל.

מסדרונות אקולוגיים ו-'צווארי בקבוק'
מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן, שנועדה לחבר אזורים טבעיים מנותקים 
ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה, ומגוון שימושי הקרקע 

האפשריים לכל יחידת שטח – יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה.

רשות הטבע והגנים יצרה מפת מסדרונות אקולוגים ארצית שמטרתה לאפשר רצף של שטחים פתוחים המאפשרים תנועת 
בעלי חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות. המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני, כך שתכניות פיתוח 
ישמרו ככל הניתן את המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות 
אלו )שקדי ושדות, 2000(. בעבודה זו סומנו מסדרונות אקולוגים מקומיים בין הגושים העיקריים של השטחים הפתוחים, וכן 
סומנו ‘צווארי-בקבוק' אזוריים הנמצאים בין אזורים פתוחים קרובים זה לזה, שביניהם קיימת הפרה שעלולה להקשות על 
מעבר של חלק מהאורגניזמים. יש לציין כי תפקוד המסדרונות והשפעת ‘צווארי הבקבוק' שונה ממין למין, ובמסגרת עבודה 

זו לא ניתן פירוט ברמת המין.

בין  בכיוון צפון-דרום  ביותר  כי קריית אתא מהווה את הקיטוע המשמעותי  ניתן לראות  בבחינת הקישוריות במפת הרצף, 
הגושים המשמעותיים של שטחים פתוחים. מסדרונות אקולוגים אפשריים למעבר באזור זה הם: נחל שפרעם )סומן כמסדרון 
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אקולוגי גם על ידי רט“ג(, ומעבר בין קריית אתא לאזור התעשייה נווה נחום. בבחינת הקישוריות בין שטחי הסקר לשטחים 
‘צווארי בקבוק' המהווים מעברים פוטנציאליים בין שטחים פתוחים: 1. מפער הקישון – אזור  ניתן לזהות ארבעה  סמוכים, 
מעבר חשוב בין מורדות הכרמל לגליל התחתון. אזור זה עמוס בתשתיות אורכיות: כביש 75, רכבת העמק )בסלילה( וכביש 6 
)מתוכנן(; 2. בין יגור לנשר – מעבר בין מורדות הכרמל לשטחי עמק זבולון. גורם הקיטוע הוא כביש 75; 3. מעבר נחל ציפורי 
מתחת לכביש 70 )קיים גשר – מעביר מים גבוה( – קשר בין עמק זבולון לגבעות אלונים-שפרעם; 4. מערבית לקיבוץ אפק – 

מעבר בין עמק זבולון לאגן הנעמן. גורם הקיטוע הוא כביש 79 )מפה 17(. 

5.2 ערכיות אקולוגית משולבת
ערכיות אקולוגית )מפה 18( הוגדרה על בסיס הערכיות הבוטנית )מפה 13(, בתוספת מאפיינים אקולוגיים בעלי משמעות, 
בעיקר עבור בעלי חיים. בהגדרת הערכיות האקולוגית נלקחו בחשבון שיקולים של קישוריות )מסדרונות אקולוגיים ו-'צווארי 
בקבוק' אקולוגיים( ובתי גידול ערכיים עבור בעלי חיים. מפה זו מביאה לידי ביטוי גם את הפוטנציאל הטמון בשטח, במידה 

ויבוצעו בו פעולות שיקום. דוגמא לכך ניתן לראות בהגדרת ערכיות אקולוגית גבוהה בשטחים חקלאיים סביב נחלי איתן. 

מעבר לשינויים פרטניים בין הערכיות הבוטנית לערכיות האקולוגית, בוצעו שינויים כלליים על פי העקרונות הבאים:

נחלי איתן הוגדרו בערכיות האקולוגית המירבית. 

)בשטחים  גבוהה  בערכיות  שהוגדרה  צד,  מכל  מטר   100 של  חיץ  רצועת  הוגדרה  חקלאי,  בתווך  שעוברים  איתן  נחלי  סביב 
טבעיים הושארה הערכיות הבוטנית, ובבנויים – ללא שינוי(.

שטחים חקלאיים שמשמשים כמסדרונות אקולוגיים, קיבלו ערכיות אקולוגית גבוהה. מסדרונות אקולוגיים הוגדרו על בסיס 
שכבת המסדרונות של רט“ג )שקדי ושדות, 2000(, ועל פי ניתוח של מפת הרצף.

ערכיות אקולוגית מירבית ניתנה לערוץ נחל הקישון, ערוץ נחל ציפורי, בריכות נשר ומספר אזורים בגבעות מזרחית לקריית 
אתא. ערכיות אקולוגית גבוהה מאוד ניתנה לאזור חופי הקריות, ליער האיקליפטוס באזור ג'למה ולמספר אזורים בגבעות 
קריית אתא. ערכיות אקולוגית גבוהה ניתנה לשטחים חקלאיים הנמצאים 100 מטר ופחות מהנחלים: קישון, ציפורי ושפרעם, 
בשטח המסדרון האקולוגי בין הקישון לנעמן, בשטחי החולות באזור שדה התעופה של חיפה ובמספר אזורים בגבעות קריית 
אתא. ערכיות אקולוגית בינונית ניתנה לשטחי החקלאות האקסטנסיביים בצפון-מזרח שטח הסקר ובשטח החולי של מחנה 
כורדני הנטוש. שאר האזורים המשמשים כיום לחקלאות בשיטות עיבוד אינטנסיביות קיבלו ערכיות אקולוגית נמוכה )מפה 18(. 

בעמודים הבאים:
מפה 17: רצף שטחים פתוחים ו-'צווארי בקבוק' אקולוגיים באזור סקר דרום עמק זבולון 

מפה 18: ערכיות אקולוגית בתחום סקר דרום עמק זבולון מבוססת על הערכיות הבוטנית, בתוספת שיקולים אקולוגיים בעלי משמעות בעיקר עבור בעלי חיים.
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5.3 ערכיות משולבת: אקולוגית - נופית 
במפה זו שולבו הערכיות האקולוגית )מפה 18( והערכיות הנופית-תרבותית )מפה 10( על פי מטריצת השילובים הבאה:

טבלה 20: צירופים לחישוב ערכיות משולבת: אקולוגיה ונוף 

ערכיות נופית

מירבית
)5(

גבוהה מאד
)4(

גבוהה
)3(

בינונית
)2(

נמוכה
)1(

מירבית
)5(

גבוהה
)3(

בינונית
)2(

בינונית
)2(

נמוכה
)1(

נמוכה
)1(

ערכיות אקולוגית

מירבית
)5(

גבוהה
)3(

גבוהה
)3(

בינונית
)2(

בינונית
)2(

בינונית
)2(

מירבית
)5(

גבוהה מאד
)4(

גבוהה
)3(

גבוהה
)3(

בינונית
)2(

גבוהה
)3(

מירבית
)5(

גבוהה מאד
)4(

גבוהה מאד
)4(

גבוהה
)3(

גבוהה
)3(

גבוהה מאד
)4(

מירבית
)5(

מירבית
)5(

מירבית
)5(

מירבית
)5(

מירבית
)5(

מירבית
)5(

ניתן לראות במפה המשולבת כי שטחים בערכיות משולבת מירבית נמצאים באזורים המזרחיים של הסקר  כמגמה כללית, 
ובערוצי הנחלים, וכלפי מערב ישנה מגמת ירידה בערכיות. 

של  הדרומי  בחלק  מירבית(,  אקולוגית  ערכיות  בהם  )שהוגדרה  האיתן  בערוצי  נמצאים  מירבית  משולבת  בערכיות  שטחים 
‘מפער הקישון', בפוליגונים מזרחית לקיבוצים רמת יוחנן, אושה וכפר המכבי, ובאזור המיוער סביב גילעם ובשטחי המטעים 

וכרמי הזיתים שממזרח לגילעם. 

נחלי  ‘מפער הקישון', בשטחים החקלאיים סביב  בעיקר בחלק הצפוני של  נמצאים  גבוהה מאד  שטחים בערכיות משולבת 
האיתן, ובפוליגונים בשטחים הטבעיים מזרחית לקיבוצים רמת יוחנן, אושה וכפר המכבי.  

שטחים בערכיות משולבת גבוהה ובינונית מאפיינים בעיקר את האזורים החקלאיים בתחום הסקר. 

שטחים בערכיות משולבת נמוכה נמצאים רק באזורים של טבע שמוקף בבינוי )‘טבע עירוני'(, בעיקר בקריות. ברוב השטחים 
החקלאיים אומנם הוגדרה ערכיות אקולוגית נמוכה, אך לא הערכיות הנופית - גבוהה יותר, ולכן הערכיות המשולבת אינה 

נמוכה בשטחים אלו. 

בעמוד הבא:
מפה 19: ערכיות משולבת: אקולוגית-נופית בתחום סקר דרום עמק זבולון 
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5.4 ערכיות כוללת: אקולוגיה, נוף ורצף שטחים פתוחים
חולק המרחק  זו  ערכיות  להגדיר  על מנת   .)17 )מפה  רצף השטחים הפתוחים  ערכיות של  הוגדרה  זו,  כשלב מקדים למפה 
המשוקלל משטח מופר ל-5 קטגוריות, שבכל קטגוריה טווח שווה של ערכים. כל הטווח קיבל ערכיות מ- 1 עד 5 )1 – הערכיות 

הנמוכה ביותר, קרוב ביותר להפרעה; 5 – הערכיות הגבוהה ביותר, רחוק ביותר מהפרעה(.
בשלב שני, שולבו הערכיות האקולוגית-נופית )מפה 19( עם ערכיות רצף השטחים הפתוחים, על פי מטריצת השילוב הבאה:

טבלה 21: צירופים לחישוב ערכיות כוללת: אקולוגיה, נוף ורצף שטחים פתוחים

מירבית גבוהה מאד
)4(

גבוהה
)3(

בינונית
)2(

נמוכה
)1(

מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית נמוכה נמוכה
)1(

 ערכיות רצף
שטחים פתוחים

מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית נמוכה בינונית
)2(

מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית נמוכה גבוהה
)3(

מירבית מירבית גבוהה מאד גבוהה גבוהה מאד בינונית
)4(

מירבית מירבית גבוהה מאד גבוהה בינונית מירבית
)5(

כמגמה כללית, ניתן לראות במפה הכוללת כי שטחים בערכיות מירבית נמצאים באזורים המזרחיים של הסקר בבתי הגידול 
הלחים, וכלפי מערב ישנה מגמה כללית של ירידה בערכיות. 

שטחים בערכיות כוללת מירבית נמצאים בערוצי האיתן, בחלק הדרומי והמזרחי של ‘מפער הקישון', במרבית השטח הטבעי 
מזרחית לקיבוצים רמת יוחנן, אושה וכפר המכבי, באזור המיוער סביב גילעם, ובשטחי המטעים וכרמי הזיתים ממזרח לגילעם. 

שטחים בערכיות כוללת גבוהה מאד נמצאים בעיקר באזורים חקלאיים שמרוחקים מהפרעות של תשתיות אדם, ובאזורים 
חקלאיים שמהווים פוטנציאל למסדרון אקולוגי.  

שטחים בערכיות כוללת גבוהה ובינונית מאפיינים את האזורים החקלאיים שלא הוגדרו בערכיות גבוהה מאוד, וכן את שטח 
מחנה כורדני הנטוש ושטח טבעי בסמוך לשדה התעופה של חיפה )ערכיות משולבת בינונית(. 

שטחים בערכיות כוללת נמוכה נמצאים רק באזורים מצומצמים של טבע שמוקף בבינוי )‘טבע עירוני'(, בעיקר בקריות.  

בעמוד הבא:
מפה 20: ערכיות כוללת: אקולוגיה, נוף ורצף שטחים פתוחים בתחום סקר דרום עמק זבולון 
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קחוון ב.מ.400ניסנית שיכנית304טיון דביק208דבשה מחורצת112איקליפטוס ב.מ.15

קחוון הגליל401נירית הקמה305טיונית החולות209דבשה סיצילית113אלה אטלנטית16

קחוון מצוי402נסמנית קיפחת306טמוס מזרחי210דגנין בירותי114אלה ארץ-ישראלית17

קידה שעירה403נענע משובלת307טמוס מצוי211דגנין מצוי115אלון התבור18

קיטה רותמית404נעצוצית סבוכה308טרשנית שרועה212דו-מוץ חום116אלון מצוי19

קייצת ב.מ.405נפית כפופה309יבלית מצויה213דו-שן שעיר117אליסון מצוי20

קייצת מלבינה406נץ-חלב צרפתי310ילקוט הרועים214דודא רפואי118אלף-עלה מימי21

קייצת מסולסלת407נשרן הדוחן311ינבוט השדה215דולב מזרחי119אלת המסטיק22

קיסוסית קוצנית408נשרן מכחיל312יערה איטלקית216דורית השדה120אמיתה ב.מ.23

קיפודן מצוי409נשרן צפוף313ירבוז ב.מ.217דורת ארם-צובא121אמיתה גדולה24

קיצנית כרתית410נשרן שעיר314ירוקת-חמור מצויה218דחנית התרנגולים122אמיתה קיצית25

קיקיון מצוי411סביון אביבי315כובע הנזיר219דטורה נטויית-פרי123אספסת ב.מ.26

קנה-סוכר מצרי412סולנום זיתני316כוכבית מצויה220דל-קרניים כרמלי124אספסת החבית27

קנה מצוי413סולנום שחור317כוכבן מצוי221דלעת-נחש סורית125אספסת הכתרים28

קנרס סורי414סולנום שעיר318כליינית מצויה222דמומית ארץ-ישראלית126אספסת מצויה29

קצח השדה415סוף מצוי319כליל החורש223דמומית קטנת-פרי127אספסת מקומטת30

קצח ריסני416סייפן התבואה320כלנית מצויה224דק-זנב נימי128אספסת עדשתית31

קרדה מכסיפה417סיסן אשון321כף-אווז ב.מ.225דק-זנב קשתני129אספסת קטועה32

קרדומית השדה418סיסנית הבולבוסין322כף-אווז האשפות226דקל ב.מ130אספסת קטנה33

קריית הפקן419סירה קוצנית323כף-אווז הגינות227דרדית מצויה131אספסת קעורה34

רב-פרי מצוי420סלסילה מצויה324כף-אווז לבנה228דרדר הקורים132אספסת ריסנית35

רוש עקוד421סלק מצוי325כף-אווז ריחנית229דרדר כחול133אספרג ארוך-עלים36

רותם המדבר422סמר חד326כף-זאב אירופית230דרדר מצוי134אספרג ארץ-ישראלי37

רכפה לבנה423סמר ימי327כרבה ספרדית231דרדר קרומי135אספרג החורש38

רקפת מצויה424סמר מרצעני328כרבולת מצויה232הגה מצויה136אסתר מרצעני39

שבטבט ענף425ספלול מטפס329כרוב הנפוס233הרדוף הנחלים137אפון מצוי40

שברק דביק426ספלול קטן330כרוב שחור234ויתניה משכרת138אפזרית אדומה41

שברק מלבין427סרפד הכדורים331כריך מחולק235ולריינית משולחפת139אפזרית מלוחה42

שברק משובל428סרפד צורב332כרמלית נאה236ורבנה רפואית140ארבע-כנפות מצויות43

שברק נטוי429עבדקן הדורים333כרפס ריחני237ורוניקה לבנה141ארכובית ארץ-ישראלית44

שברק קוצני430עבדקן מצוי334כשות ב.מ.238ורוניקה מבריקה142ארכובית הכתמים45

שברק קצר-פרח431עדעד הביצות335כתלה חריפה239ורוניקת השדה143ארכובית הציפורים46

שום ב.מ.432עוזרר קוצני336כתלית יהודה240זוטה לבנה144ארכובית משונשת47

שום גבוה433עולש מצוי337כתלית פורטוגלית241זוטה מעורקת145ארכובית סנגלית48

שום משולש434עוקץ-עקרב בשרני338כתמה עבת-שורשים242זוטה צפופה146ארכובית שבטבטית49

שום קטוע435עוקץ-עקרב עגול-עלים339כתרון זעיר-פרח243זון אשון147אשבל הביצה50
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שום שעיר436עוקצר מצוי340כתרון כרתי244זון מרצעני148אשבל מופסק51

שומר פשוט437עירית גדולה341כתרון עקרבי245זיף-נוצה חבוי149אשבל מעורק52

שופרית כרתית438עכנאי יהודה342לבנה רפואי246זיף-נוצה מחוספס150אשחר ארץ-ישראלי53

שחליל שרוע439עכנאי שרוע343לוטוס מצוי247זית אירופי151אשחר רחב-עלים54

שיבולת-שועל מתפרקת440עלקת ב.מ.344לוטוס נאכל248זלזלת הקנוקנות152אשל ב.מ.55

שיבולת-שועל נפוצה441עפעפית מצרית345לועית קטנה249זלזלת מנוצה153אשל הפרקים56

שיזף מצוי442עפעפית שרועה346לוענית גדולה250זמזומית ורבורג154בוצין הגליל57

שיח-אברהם מצוי443עפרית אירופית347לוענית מפושקת251זמזומית מצויה155בוצין מזרחי58

שיטה ב.מ.444ערבה מחודדת348לוענית מצויה252זנב-עקרב שיכני156בוצין מפורץ59

שיטה כחלחלה445ערבז דק-פרחים349לוף ב.מ.253זנב-שועל ארוך157בן-חיטה ביצני60

שלוחית קירחת446ערברבה שעירה350לוף ירוק254זנב-שועל מצוי158בן-חיטה רב-אנפין61

שלח ספרדי447ערר כרתי351לוף מנומר255זעזועית גדולה159בן-חצב יקינתוני62

שלחופן קרומי448עשנן יהודה352לופית מצויה256זקן-סב מצוי160בן-טיון בשרני63

שלמון יפואי449עשנן מטפס353לחך אזמלני257זקן-תיש ארוך161בן-סירה מיובל64

שנית גדולה450פואה מצויה354לחך בלוטי258זקניים משובלים162בקבוקון מקומט65

שנית מתפתלת451פטל קדוש355לחך כרתי259זקנן שעיר163בקיה ארץ-ישראלית66

שעורה נימית452פיגם מצוי356לחך מצוי260חבלבל השדה164בקיה מצויה67

שעורת הבולבוסין453פיגמית מצויה357לכיד הנחלים261חבלבל השיח165בקיה תרבותית68

שעורת העכבר454פילגון ב.מ.358לפתית מצויה262חבלבל כפני166בקיית הביצות69

שעורת התבור455פיקוס התאנה359לשון-כלב כרתית263חבלבל סורי167בקיית הכלאיים70

שעלב מצוי456פלגית שיחנית360לשון-פר סמורה264חבלבל סיצילי168בר-גביע קוצני71

שערור שעיר457פלפלון דמוי-אלה361מדד זוחל265חבלבל עדין169ברומית המטאטא72

שפרירה קשקשנית458פספלון דו-טורי362מוצית קוצנית266חבצלת קטנת-פרחים170ברומית המכבד73

שקד ב.מ.459פעמונית כוכבנית363מורית גדולה267חגווית שעירה171ברומית זנב-שועל74

שקד מצוי460פעמונית קטנה364מילה ב.מ.268חד-שפה מצוי172ברומית מאוגדת75

שרביטן מצוי461פרג אגסי365מיש דרומי269חוח עקוד173ברומית סורית76

שרשר שיחני462פרסה דלת-תרמילים366מלוח מפושק270חוחן הקנרס174ברומית ספרדית77

ששית מצויה463פרסיון גדול367מלוח רגלני271חומעה יפה175ברומית עקרה78

תגית מצויה464פרע מסולסל368מליסה רפואית272חומעה מסולסלת176ברומית קצרת-שיבולית79

תולענית דוקרנית465פרעושית משלשלת369מלעניאל מצוי273חטוטרן מצוי177ברוש ב.מ.80

תות לבן466פרקינסוניה שיכנית370מסוריים מצויים274חטמית זיפנית178ברוש מצוי81

תלתן דוקרני467פשתה אשונה371מסרק מזרחי275חטמית עין-הפרה179ברזילון ריסני82

תלתן האלמוות468פשתה מצויה372מעוג אפיל276חלבלוב ב.מ.180ברקן סורי83

תלתן הארגמן469פשתה שעירה373מעוג כרתי277חלבלוב בירותי181בת-יבלית מצרית84

תלתן הביצות470פשתנית ארם-צובא374מעוג מנוקד278חלבלוב השמש182גדילן מצוי85

תלתן הכדורים471צבר מצוי375מציץ סורי279חלבלוב מצוי183גומא ארוך86

תלתן הכפתורים472צהרון מצוי376מצלתיים מצויות280חלבלוב סמור184גזיר דקיק87

תלתן הפוך473צורית אדומה377מקור-חסידה גדול281חלוקה הררית185גזיר המפרקים88

תלתן הקצף474צורית בלוטית378מקור-חסידה חלמיתי282חלמית מצויה186גזיר מזיק89

תלתן ווילוב475צחנן מבאיש379מקור-חסידה מצוי283חלמית קטנת-פרחים187גזר ב.מ.90

תלתן חקלאי476ציבורת ההרים380מרגנית השדה284חמציץ נטוי188גזר החוף91

תלתן כוכבני477ציפורן נקוד381מרווה דגולה285חנק מחודד189גזר זהוב92

תלתן לביד478ציפורני-חתול ארץ-ישראליות382מרוות ירושלים286חסה כחולת-פרחים190גזר מצוי93

תלתן רפה479ציפורני-חתול מצויות383מרור הגינות287חסת המצפן191גזר קיפח94

תלתן תריסני480ציפורנית ב.מ.384מרקולית מצויה288חפורית מוזרה192געדה מצויה95

תמר מצוי481ציפורנית מגוונת385מררית הגליל289חפורית מצויה193גרגר הנחלים96

        גרגרנית בירותית97
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נספח 3: המלצות ראשוניות
סקר זה עוסק בהערכה של השטח מבחינה אקולוגית, נופית וערכי מורשת האדם, ללא פרשנות תכנונית. עם זאת, בתהליך 
העבודה עלו מספר תובנות שעשויות לתרום לתכנון וניהול של השטח באופן בר-קיימא. תובנות אלו מפורטות בנספח זה. 
הנספח כולל צירוף של עיקרי הממצאים, והמלצות לקווים מנחים כלליים לניהול השטח באופן שיישמר, ואף יטפח, את ערכי 
הטבע, הנוף והמורשת שבו, על פי השקפת מחבריו. הנספח מתווה עקרונות כלליים בלבד, ואינו מפרט באופן מלא את הצעדים 
התכנוניים, הטכניים והמנהליים הדרושים למימוש מטרות אלה. אנו מקווים שההחלטה על צעדים אלו תתקבל באופן מקצועי 

ושקול, ותוך שיתוף והסכמה בין הגורמים השונים המעורבים בניהול השטח. 

בשטח הסקר יש יחסית מעט שטחים המהווים הגנה סטטוטורית לשטחים פתוחים טבעיים: לא קיימות שמורות טבע, יש 
מיעוט שטחים המוגדרים  בתמ“א 22 והשטח המשמעותי העיקרי בעל הגנה הוא עורקי ניקוז בתמ“א 34 ב3 )נספח 5(. למרות 
זאת, ישנם בשטח הסקר אזורים ובתי גידול ערכיים רבים מבחינה נופית ואקולוגית, שראוי לשמרם במסגרת פיתוח עתידי של 

האזור. העיקריים שבהם מפורטים להלן:

• זה כולל את 	 גידול  גידול ערכי מאוד בשטחי הסקר. בית  נחלי איתן ותעלות שבהן מים לאורך כל השנה, מהווים בית 
הנחלים: קישון, ציפורי, גדורה וסעדיה. נחלים אלו מהווים בית גידול למגוון גדול של צמחים ובעלי חיים, שחלקם נדירים 
ובסכנת הכחדה. לצורך שימור ושיקום הנחלים, נחוץ להגביל את שימושי הקרקע גם ברצועת חיץ לאורך גדות אותם 

נחלים. בעבודה זו הגדרנו רצועת חיץ של 100 מטר סביב הנחלים, כאזור בעל פוטנציאל שיקום גבוה. 

• מאגרי מים ובריכות, כגון בריכות החורף בשטחי הכרייה של מפעלי נשר, מהווים אתרים מועדפים על עופות מים נודדים 	
ויציבים, כמו גם לצמחיית בתי גידול לחים ובעלי חיים אקווטיים נוספים, ויש חשיבות גדולה בשימורם. 

• כחלק מבתי הגידול הלחים, חשוב במיוחד שימור שרידי המלחות שעדיין נותרו בשפך הקישון ובאזור נחל סעדיה. אזורים 	
אלו הם בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה מאוד ברמה הארצית. 

• בית גידול נוסף שנמצא כבעל ערכיות נופית, בוטנית ואקולוגית גבוהה, הוא שיפולי גבעות אלונים המהווים את השטח 	
הטבעי, שאינו חקלאי, הגדול והרציף ביותר בתחום הסקר. באזור זה שטחי יער ושטחים עשבוניים, שבהם מינים נדירים 
והן לשימוש  והמורשת שבו,  הן לשמירת ערכי הטבע  וטבעי, חשובה  כאזור פתוח  זה  אזור  הראויים לשימור. שמירת 

תושבי הקריות והקיבוצים השכנים ורווחתם. 

• אלונים-	 וגבעות  רכס הכרמל  צר שמצידיו  כעמק  ייחודו  בשל  גבוהה,  נופית  ערכיות  כבעל  נמצא  אזור מפער הקישון 
וחשיבותו  גבוהה  בוטנית  ערכיות  עם  נחל  גבוהה, בשל מקטע  ערכיות אקולוגית  כבעל  נמצא  האזור  בנוסף,  שפרעם. 
כמסדרון אקולוגי בין הכרמל לגליל, ובין עמק יזרעאל לעמק זבולון. אזור זה עמוס בתשתיות אורכיות: כביש 75, רכבת 
יש למצוא פתרון  זה כמסדרון אקולוגי,  )מתוכנן(. על מנת לאפשר תפקוד של אזור קריטי   6 וכביש  )בסלילה(  העמק 

למעבר בעלי חיים מעל התשתיות האורכיות הקיימות, המפותחות והמתוכננות באזור. 

• נחל שפרעם הוא אומנם נחל אכזב בעל אופי דומה לתעלה חקלאית גדולה, אך יש לו חשיבות לשימור ושיקום בגלל 	
הפוטנציאל שלו לשמש כמסדרון אקולוגי בין אגן נחל הקישון לאגן נחל הנעמן. נקודת התורפה של תפקודו כמסדרון 
אקולוגי הוא המעבר בקריית אתא במובל סגור. באזור זה נחוץ פתרון תכנוני על מנת לאפשר תפקוד יעיל של המסדרון. 

כמו כן, יש לשים דגש על צמצום השפעות שוליים של אזורים בנויים כגון תאורה ורעש, בקרבת ערוץ זה.

תוכניות פיתוח ממזרח ומערב לקריית אתא מאיימות על המסדרונות האקולוגים בין הקישון לנעמן )נספח 4 א(. התכניות 
כוללות את גבעת הכלניות )כ/248( מזרחית לקריית אתא, תכנית לשכונה במערב קריית אתא )כ/450/ב( ותכנית להרחבת כפר 
ביאליק )זב/173(. הוצאה לפועל של שלושת תכניות אלה, תסתום את הגולל לתפקוד מסדרונות אקולוגים אפקטיביים בעמק 
זבולון בין הקישון לנעמן. תכניות הפיתוח המתוכננות בשטחי סקר דרום עמק זבולון כוללות פיתוח בשטחים חקלאיים – מערב 
קריית אתא )כ/450/ב(, הרחבת כפר ביאליק )זב/173(, הרחבת גבעת הרקפות )301-0186817(, מבואות צפוניים איבטין )-301
0194621), וקדמת ביאליק )352-0094631) )נספח 4 ב(. תוכניות אלו יפגעו בשטחים שהוגדרו בערכיות כוללת – אקולוגיה נוף 
ורצף שטחים פתוחים, גבוהה בינונית ונמוכה. תכנית רק“ל חיפה-נצרת בתחומי סקר דרום עמק זבולון , צפויה לפגוע בעיקר 
בשטחים חקלאיים בערכיות כוללת )אקולוגיה נוף ורצף שטחים פתוחים( גבוהה ובינונית. בין קריית-אתא לכפר ביאליק צפויה 
 4 )נספח  גבוהה מאוד  ורצף שטחים פתוחים(  נוף  )אקולוגיה  כוללת  בערכיות  לפגוע בשטח חקלאי שהוגדר  תכנית הרק“ל 
ב(. תכניות כורדני )ק/408( מתוכננת בשטח פתוח הכלוא בשטח עירוני )שטח ‘טבע עירוני'(, שטח שהוגדר בערכיות כוללת 
– אקולוגיה נוף ורצף שטחים פתוחים בינונית, בעיקר בגלל הפוטנציאל של השטח כבית גידול חולי. תכנית גבעת הכלניות 
גבוהה מאוד  ורצף שטחים פתוחים מירבית,  נוף  – אקולוגיה  כוללת  )כ/248( צפויה לפגוע בשטח פתוח טבעי בעל ערכיות 
וגבוהה )נספח 4 ב(. תכניות הפיתוח אינן מתוכננות לגרוע שטחים המוגנים בתמ“א 22. פגיעה בתעלות ניקוז בודדות המוגנות 

בתמ“א 34 ב3 צפויה בחלק מהתוכניות )נספח 5(.
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"ח מסכם ן דו לו זבו סקר 

העבודה הנוכחית מתמקדת באפיון ובהערכה של השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים. בשל תכניות לפיתוח תשתיות בשטחים 
ועל מנת לבסס החלטות מושכלות לפיתוח בר-קיימא בשטחים אלו, המהווים את עיקר שטח הסקר,   ,)4 )נספח  חקלאיים 
מומלץ לבצע סקר משלים שייבחן לעומק את הערכיות האקולוגית גם של השטחים החקלאיים עצמם. בחלק מאזורים אלו 
צפויים להימצא מיני צמחים נדירים של קרקעות כבדות. שטח בעל  פוטנציאל גבוה להימצאות מינים אלו נמצא בצפון מזרח 

שטח הסקר - צפונית לגילעם, באזור המאופיין בחקלאות אקסטנסיבית.
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