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 גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 
 סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם

  

 אמיר פרלברג ד"ר עידן טלמון ו: וניתוח נתונים )בפרק הבוטני( עריכהכתיבה, 

 .בתרומת קק"ל  : ד"ר ניר הרקרקע והתאמת הצומח-אומורפולוגי ומערכת הסלעיג-אולוגיימבוא ג

עידן  נעמי מרגלית,    , חוה להב, מימי רון  נתן,-ןדבורהל'ה שיצר, דר בד"ר    בר שמש,:  סקר הצומח

 . אמיר פרלברגוד"ר  רעיה רודיך רעות לוריא, טלמון,

 עמית מנדלסון עידן טלמון ו: נוף ומורשת האדם

 עמית מנדלסוןו  עידן טלמון ,גל כגן: ניהול ועיבוד בסיס נתונים גיאוגרפי והפקת מפות

 אלטבט, עידן טלמון וגל כגן -: לירן בןMARXANמודל מרחבי 

 ומימי רון  עמית מנדלסון ,עידן טלמון בר שמש, ספיר, -אורי פרגמןד"ר : בחוברתצילומים 

 : ד"ר אמיר פרלברגהגהה

 אמיר פרלברג  ד"ר אורי רמון ו :הנחייה

 : שדה מעובד באפיק נחל ציפורי. צילום: עידן טלמון תמונת השער

 איילת פירשט עריכה גרפית:

 פתוחים, רשות מקרקעי ישראל הסקר בוצע במימון הקרן לשמירה על שטחים 

 תשרי התש"פ  –  2019אוקטובר 

 

 יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א )דמותה של ארץ( 
 המרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגי 

 מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט
 אביב-אוניברסיטת תל

 6997801, תל אביב 304090ת.ד. 
 073-3802069טלפון:  
 aperelbe@tauex.tau.ac.ilדוא"ל: 

http://www/deshe.org.il 

הסקר בוצע בקנה מידה אזורי, ומתאים לצרכי תכנון בהתאם לכך )תכניות אב לשטחים 

תכנון  פתוחים, תכניות מתאר כוללניות וכד'(. הסקר לא נועד להחליף סקר ייעודי לצרכי 

 .טמפור

מכון דש"א )דמותה של ארץ( עוסק בגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על השטחים 

הפתוחים וערכיהם באמצעות צוות חשיבה מקצועי ובין מגזרי, קיום סדנאות וימי עיון,  

ע, נוף ותרבות בשטחים עבודות מחקר יישומי ועריכת סקרי הערכה של משאבי טב

 הפתוחים. 

mailto:aperelbe@tauex.tau.ac.il
http://www/deshe.org.il
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 תודות 

   :על מתן מידע וחומר עזר 

 רט"ג –  רועי פדרמןגל וין, יפתח סיני ורועי טלבי, 

 קק"ל – אברי קדמון 

 ד"ר רלי ולד

 לכל המשתתפים בסיורים ובדיונים הקשורים לסקר: 

 רט"ג –בן רוזנברג ומיקי לדל  ,עמית דולב, יפתח סיני ד"ר 

 קק"ל   –  ואברי קדמון שלי בן ישי

 הגנ"ס המשרד ל –רעות גלזמן, אמיר וינר, אליאור ליאב ומיכל עייק  

 חלה"ט –אפרת -לירון שפירא ויעל לביא

 מכון דש"א  – ומרב לבל  לירון אמדורד"ר 

 יואל חסין 

קליפות  -ספיר מהגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם, על גידול בצלי שום לבן-ולד"ר אורי פרגמן

 ואימות זיהוי המין. 

 . בלבדאם נפלו טעויות במסמך זה, הן באחריות העורכים  
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 תקציר 

.  תירעןצפון הרי נצרת ובקעת  גבעות אלונים,  במסמך זה מציג סקר מקיף של ערכי טבע, נוף ומורשת  

טורית. כל תחום  לתחום הסקר חשיבות רבה בקנה המידה הארצי מבחינה אקולוגית, נופית והיס 

ש באזור  נמצא  עלהסקר  י-מאופיין  אקלים  בתי-םידי  מספר  ישנם  זאת,  עם  שונים  -תיכוני.  גידול 

ומתונות,   נמוכות  קירטון  גבעות  נחלים  בתחומו:  זורמים  שעמקי  גבוהים  בהם  הרים  איתן,  נחלי 

ידי קרקעות  -מאופיינות עלעובדים בצורה אקסטנסיבית ובקעות שמ, כרמי זיתים שותלולים )יחסית(

בנוסף,    גידול למיני צמחים נדירים רבים, שחלקם בסכנת הכחדה.-בית  תחום הסקר מהווה   כבדות.

בציר    ישור חוף הגלילמחבר בין עמק יזרעאל לממהווה מסדרון אקולוגי ארצי חשוב ששטח הסקר  

מרחב הסקר מיושב   . דרום-בציר צפון  הר הכרמלמערב, ובין צפון הגליל התחתון המרכזי ל-מזרח

גורמי קיטוע רבים ומשמעותיים. עם זאת, עדיין מצויים בו שטחים פתוחים בעלי    בו  מאוד וקיימים

הקישוריות    יחד עם  אותם יש לשמרש  –נופית והן מבחינה אקולוגית  הן מבחינה    –  גודל משמעותי

 ביניהם.

וגבול המועצה האזורית   65בצפון, כביש    תירעןומרגלות הר    77, 79  יםכבישין  גבול הסקר תחום ב

בין אילניה,    גליל תחתון במזרח, וכביש  הקו המחבר  זרזיר  מזרח,  -בדרום  77נצרת, גבעת אלה, 

 בולון במערב.מערב וקו המגע בין גבעות אלונים לעמק ז-בדרום 722וכביש  75כביש 

, ולכן בעל מורכבות שפרעם והרי נצרת-אזור הסקר כולל בתחומו שתי חטיבות נוף: גבעות אלונים

סלע, מדרגות   גם: טרשים, משטחי  תכוללהמורכבות הנופית  הה. בקנה מידה מקומי יותר,  ובנופית ג

: יערות, חורשים,  וכן תצורות צומח שונות כגון   , נוצרים הודות למסלע המגווןש  –רחבות או מצוקים  

-שחשיבותם נופית  ,וחקלאות מסורתית  בתות. בחלקים גדולים מהשטח קיימים כרמי זיתיםשיחיות ו

 . כאחד ואקולוגית תרבותית

ניכר מגב ה- ות אלוניםעחלק  ריקות מהתיישבות קבע עד למאה  נותרו  ומעטים בהן  20- שפרעם   ,

ואושה  .גדוליםקדומים בינוניים או  יישוב  אתרי   ביניהן נדדה ש  ,חורגים מכלל זה היו בית שערים 

,  תה התיישבות קבע רצופה ומשמעותית לאורך הדורותהי  דרין. לעומת זאת, בצפון הרי נצרתהסנה

 ליהדות. צרות ונלוהאזור בעל חשיבות היסטורית 

 היתר מוגדר כמרקם עירוני  . (77%)  35משולב" בתמ"א   כמרקם "שמור מוגדר   מרחב הסקר  רוב

כאשר    ,סטטוטוריים שונים   שמורות טבע וגנים לאומיים בשלביםשטח מוגדרים כהמ  18.9%(.  23%)

  85.5%ם בניהול קק"ל, ומתוכם ה משטחי הסקר 16.4% במעמד 'מוכרז'.משטח הסקר  8.9%רק 

נטועים   יערות  ובתות.  והית  –הם  שיחיות  טבעי,  חורש  משטח הסקר משמש   33.9%-כר שטחי 

שחלקם משגשג  וצומח חי מיני מגוון קיום במקרים מסויימים, שולי השדות מאפשריםלחקלאות.  

ניתן יהיה לשמור על    ,. בשיתוף פעולה עם החקלאיםלקיומו  החקלאית בסביבה תלויאף  ולעיתים  

 .הארוך ערכי הטבע הללו בטווח

ידי -על  ,מטרת הסקר היתה לגבש תמונת מצב כוללת אודות ערכי הטבע, הנוף והמורשת באזור

וערכיותם   תפוצתם  דגמי  הסקר,  שבתחום  הצומח  וטיפוסי  הצומח  תצורות  כלל  של  רציף  מיפוי 
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וערכיותן הנופית יחידות הנוף  ומיפוי אתרי מורשת  -האקולוגית; הגדרת  גם איתור  תרבותית; כמו 

גבעות אלונים, צפון הרי נצרת  להאדם, מצבם ופוטנציאל השימור והשיקום שלהם. הסקר מתייחס  

יערות, שמורות טבע ושטחים שאינם מוגנים, ומניח בסיס מידע    –כרצף גיאוגרפי אחד    תירעןבקעת  ו

מנהלים את השטח באזור. השטחים הפתוחים עבור כל הגופים ש  תכליתיים של-לתכנון וניהול רב

כך יוכלו התכנון והניהול להתבצע באופן שבו הם יתרמו הן לשמירת איכותם האקולוגית והנופית של  

 השטחים הפתוחים, והן לרווחת תושבי האזור והמבקרים. 

לעיל שתי  כאמור  בתחומו  כולל  הסקר  אלוניםחטיבות  ,  גבעות  נצרת  -נוף:  והרי  במערב  שפרעם 

יחידות. כל  -תת  284-יחידות נוף, ובהן חלוקה משנית ל  עשרה-ארבעבמזרח. תחום הסקר חולק ל

ה בוטנית,  גיאוגרפית,  מבחינה  אופיינה  נוף  ומופו  יחידת  תועדו  כן,  כמו  ותכסית.    811ידרולוגית 

מהם   נקודתיים,  גיאולוגית/גיאומורפולוגית,    51אתרים  תופעה  שבהם  אתרים    110אתרים 

אתרי נוף    19אתרי הנצחה,    39אתרים היסטוריים,    141אתרים ארכיאולוגיים,    215הידרולוגיים,  

אתרים דורגו    81אתרים אחרים.    43-ו  עניין לחובבי טבעשיש בהם  אתרים בוטניים    193  ותצפית,

אתרים דורגו    576-חשיבות ברמה האזורית, ואתרים דורגו ב  154כבעלי חשיבות ברמה הארצית,  

מוקדי פלישה   536-ו  של מפגעים  מוקדים  363מקומית בלבד. פרט לאתרים הללו, תועדו  חשיבות  ב

-תת  43ת נוף בערכיות המירבית,  יחידו-תת  45, דורגו  הערכיות הנופית. בדירוג  צמחים פולשיםשל  

בערכיות    34בערכיות בינונית,    37בערכיות גבוהה,  יחידות  -תת  53חידות בערכיות גבוהה מאד,  י

 יחידות נוף סווגו כבנויות. -תת 72-נמוכה, ו

כערכיים במיוחד:   זוהו  נוף  אלונים  1ארבעה מכלולי  גבעות  ביותר בארץ    –.  היער הטבעי הגדול 

לירדן.   להשטח  ממערב  טבעון  הסולליםמבסמת  יער  גם  כמו  היטב,  ושמור  מפותח  אבא    . אלוני 

המושבים אלוני אבא ובית לחם הגלילית הוקמו במקורם כמושבות טמפלרים, ועד היום שומרים על  

מתפתלים בין  רחבים ש  וצים ער   –. עמקי נחל ציפורי ונחל יפתחאל  2  ;םרבים מהמבנים ההיסטוריי 

שהג איתנה  מים  זרימת  ומקיימים  שטחי  בעות,  יש  הנחלים  בעמקי  מפותח.  גדות  בצומח  מלווה 

קמח טחנות  ריכוזי  שני  גם  יש  ציפורי  נחל  בעמק  חקלאיים.  מבנים  ללא  כמעט   : חקלאות שלחין, 

. מרחב 3;  ילמרגלות ראס על  מרשיםנות ציפורי וממערב לעין יבקע, וכמובן הנפתול הילמרגלות עי

, שרידי מערכת מפותחת להובלת אחד מאתרי העתיקות החשובים ביותר בישראל  – שיחין  -ציפורי

הנקרופוליס המרשים ביותר    –. בית שערים וגבעות זייד  4נטופה;  -תצפית לעבר בקעת ביתו  מים

אליהו  וסיפור  לכרמל  התחתון  הגליל  בין  המגע  אזור  והשמירה,  זייד  אלכסנדר  מורשת    בישראל, 

ונביאי הבעל בתל קשיש. זהו גם המקום הראשון   גליל התחתון לנוסעים בו נפתח נוף השהנביא 

 .70-ו 6שמגיעים ממרכז הארץ בכבישים 

רצפי   הגושים של  בין  שיש  הקיטוע  חומרת  את  מדגישות  הפתוחים  רצף השטחים  מודל  תוצאות 

יתר על כן, גושים אלו קטנים  מסך שטח הסקר(.    22.2%השטחים הפתוחים )שטח גושים אלו הוא 

מ קטן  ביותר  הגדול  )הגוש  בעיקר    1-יחסית  כוללים  מהם  גדול  וחלק  חקלאיים  קמ"ר(  שטחים 

ל עיקריים שהגושים  שלושת השאיכותם מבחינה אקולוגית פחותה בהשוואה לשטחים הטבעיים.  
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הושעיה(;  ורי ו)להוציא את ציפ  79וכביש    77בין משהד, כביש  . השטחים ש1שטח פתוח ורציף הם:  

. מדרום וממערב לאלון הגליל לכיוון  3עד אזור צומת סומך;  . רצף שטחים ארוך וצר מאלוני אבא  2

רצף שטחים פתוחים בעלות גודל משמעותי של  ליבות    16. בנוסף לגושים הללו, הוגדרו עוד  79כביש  

מהם מהווים רצף  אך אחדים    ,דונם(. גושים אלו מנותקים מגושים אחרים בתחום הסקר  100)מעל  

והשטח   תירעןגובלים בהר  ש  תירעןץ לתחום הסקר )שטחים בבקעת  מחו ששטחים פתוחים  עם  

 ממזרח לכפר כנא שגובל ביער בית קשת(.

)כ" קמ  81-כ פעיל  חקלאי  שאינו  פתוח  כשטח  הוגדרו  ו  46%-ר  הסקר(,  לשבע    הואמשטח  סווג 

מהשטח(,   9.4%מהשטח(, חורש )  11.5%מהשטח(, יער )  11.5%יער גבוה )תצורות צומח כלליות:  

- בתימהשטח( ו  1.9%מהשטח(, בתה עשבונית )  5.8%)  שיח- מהשטח(, בתת בני  5.2%שיחייה )

תצורות צומח מפורטות, ובהוספת   23-ל  ומהשטח(. תצורות הצומח הכלליות סווג  0.4%לחים )  ידולג

טיפוסי    43-ו ל, שאוחדטיפוסי צומח  330-מורכב מכמגוון ש  יטים התקבל פסיפסמיני הצמחים השל

  44.2מהשטח( סווגו בערכיות מירבית,    0.9%)  קמ"ר  1.5  ,בוטנית  מבחינת ערכיות  צומח מוכללים.

הה,  ובטח( בערכיות גמהש  18.3%קמ"ר )  32.3מהשטח( סווגו בערכיות גבוהה מאוד,    25%קמ"ר )

מהשטח( בערכיות נמוכה )שטחי    29%קמ"ר )  51.2-ת ומהשטח( בערכיות בינוני  0.3%קמ"ר )  0.6

בלבד(.   תועדו  חקלאות  הכחדה,    29בתחום הסקר  בסכנת  צמחים  ברמה    63מיני  נדירים  מינים 

מינים פולשים.    33-אנדמיים ו-תתאנדמיים ומינים    44מינים נדירים ברמה האזורית,    שמונהארצית,  

ביותר הם ובחורשים,אלון התבור    המינים השליטים הנפוצים  ואורן    ,אלון מצוי בחורשים  ביערות 

 אלת המסטיק, הם  ירושלים ואורן קפריסאי ביערות. בשיחיות ובבתות המינים השליטים העיקריים  

 נוכחים גם בחורשים וביערות(.קידה שעירה וסירה קוצנית )ש ישראלי,-אשחר ארץ

מינים בסכנת הכחדה. בנוסף,   תשעהמהם    –מיני יונקים    26מבחינה זואולוגית, תועדו בשטח הסקר  

מיני זוחלים    24מינים בסכנת הכחדה מקומית או עולמית,    16מהם    –עופות    יותר ממאה מיני  תועדו

ומין אחד של   ,בסכנת הכחדהשכולם חיים -של דו בסכנת הכחדה, שלושה מינים של שבעהמהם  –

 מיני עופות ומין אחד של יונק. שני  :בנוסף, תועדו שלושה מינים פולשים  .ים שעתידו תלוי שימורדג

בתהליך יצירת מפת הערכיות האקולוגית הוגדרו חלקים גדולים של האזורים הללו כשטחי ליבה.  

  במקרים שבהם  .יישובים כבישים אזוריים ו/או   ידי-עלהגושים הפתוחים הרציפים מופרדים זה מזה  

השפעתו   את  למזער  ניתן  כביש,  הוא  הקיטוע  במפת    ידי-עלגורם  תחתי.  או  עילי  מבונה,  מעבר 

סומנו   האקולוגית  ש  15הערכיות  הליבהשטחים  שטחי  בין  ומקשרים  הכרחיים  ,  מעברים  מהווים 

בהם השטחים שסומנו הם  שבמקומות    חיים.-בעלי  מעבר)'צווארי בקבוק'( שחשוב לאפשר בהם  

בבחינת קישוריות תחום הסקר לשטחים  יש לקיים חקלאות תומכת מגוון ביולוגי.   , שטחים חקלאיים

,  75,  70  יםכבישהפתוחים הסמוכים שמחוצה לו, ניכר כי גורמי הקיטוע המשמעותיים ביותר הם  

כאשר המשמעותי ביניהם   , ישובים רבים מהווים גורם קיטועי. בנוסף לכבישים,  722- ו  762,  79  ,77

כמעט חצי מתחום הסקר במפת המסדרונות האקולוגיים הארצית של רט"ג, ניכר כי    הוא נצרת רבתי.

 נמצא בתחום מסדרון אקולוגי ארצי.  (48.7%)
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 151 ........................................... : התפלגות השטחים בין שיטות מיפוי יחידות הצומח השונות. 15איור 

 155 ................................................................. פי תכסית מוכללת. -: חלוקת שטח הסקר על 16איור 

 156 .................. : התפלגות תצורות הצומח הכלליות בתחומי הסקר )"פתוח שאינו חקלאי פעיל"( 17איור 

 158 ....................................................... : התפלגות השטחים בין תצורות הצומח המפורטות 18איור 

 161 .................................................. : התפלגות צורות החיים של מיני הצמחים שנצפו בסקר 19איור 

 162 .............. : התפלגות דגם התפוצה הפיטוגיאוגרפית )מוכללת( של מיני הצמחים שנצפו בסקר 20איור 

 163 ......................................... : עושר מינים בשטחי הבור, בסוגי הגידולים השונים ובשוליהם. 21איור 

 164 ............................................................. : "ציון אדום" )מנורמל לפי עושר המינים הכללי( 22איור 

 164 ........................................... : אחוז המינים הרודרליים )מנורמל לפי עושר המינים הכללי(. 23איור 

 165 ..........................................................................: עושר המינים בממשקי עיבוד שונים. 24איור 

 165 ................................ : "ציון אדום" בממשקי עיבוד שונים )מנורמל לפי עושר המינים הכללי( 25איור 

 186 ........................ : הקשר בין תדירות התצפיות במוקדי פלישה של אורן קפריסאי וגיל העומד 26איור 

 206 ............................................................................ מרחבית. -: ערכיות כוללת: אקולוגית 27איור 
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 רשימת טבלאות

 41 ..................................... ( 2007: התפלגות חבורות הקרקע בתחום הסקר עפ”י דן ועמיתיו )1טבלה 

 106 ................................................ : מצב ההתיישבות באזור במהלך התקופה העות'מאנית. 2טבלה 

 133 ..................... שטחים הפתוחים של מכון דש"א : סוגי הפרות ומשקלן היחסי לפי מודל רצף ה 3טבלה 

 147 ...................................... חקלאי -: חלוקה היררכית לארבע דרגות פירוט לתכסית צומח לא4טבלה 

 153 ..................................................................... צורות חיים  –: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי 5טבלה 

 153 ................................................................. מינים שליטים  –: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי 6טבלה 

 158 ............................................................ : תצורות צומח מפורטות וטיפוסי צומח מוכללים 7טבלה 

 162 ............................................ : דגמי תפוצה פיטוגיאוגרפית של מיני הצמחים שנצפו בסקר 8טבלה 

 163 ....... שקים השונים בשטחים החקלאיים בבקעת תירען : מדדי ערכיות, מאפייני החלקות והממ9טבלה 

 168 ................................................................ : מיני צמחים בסכנת הכחדה בתחום הסקר 10טבלה 

 176 ............................. : מינים נדירים ואנדמיים שאינם בסכנת הכחדה שנצפו בתחום הסקר. 11טבלה 

 182 .................................................................. : מיני צמחים זרים ופולשים בתחום הסקר 12טבלה 

 198 ............................................................. : פירוט מיני החולייתנים שניצפו באזור הסקר 13טבלה 

 231 ................................................................................................. : אתרים נקודתיים 14טבלה 

 266 ....................................................................... תרבותית לפי המדדים -: ערכיות נופית15טבלה 

 290 .............................................. : פירוט רשימת המינים שנצפו בתחום הסקר ומאפייניהם 16טבלה 

 רשימת תמונות 

 15 ..................................................................................... : הושעיה. תצפית מכיוון דרום 1תמונה 

 26 ............................................................................. : מבט לכיוון מערב לנחל אלון הגליל 2תמונה 

 46 ............................................................................................................... : עין יבקע 3תמונה 

 51 ..................................................................................................... חצב יקינתוני -: בן 4תמונה 

 52 ............................................................ : תצפית דרומה מגבעת קט לכיוון עתיקות ציפורי 5תמונה 

 56 ........................................................................... תירען : חקלאות אינטנסיבית בבקעת 6תמונה 

 58 .................................................................................................. : מורדות הרי נצרת 7תמונה 

 61 .........................................................................................................: גבעות ציפורי 8תמונה 

 65 ................................................................................................... : בקעת בית נטופה 9תמונה 

 67 .................................................................................................... : אגן ציפורי עליון 10תמונה 

 69 .................................................................................................. : מערב הרי נצרת 11תמונה 

 71 .................................................................................................... : גבעות שמשית 12תמונה 

 73 ........................................................................................................... : אגן ציפורי 13תמונה 

 76 ................................................. : תמונת פנורמה של חלקו המערבי של נפתול ראס עלי. 14תמונה 

 76 ................................................................................................. : יערות אלון הגליל 15תמונה 

 79 ............................................................................................................ : רמת עדי 16תמונה 

 81 .................................................................................................... : גבעות שפרעם 17תמונה 

 84 ...................................................................................................... : גבעות אלונים 18תמונה 
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 89 ................................................... מאגר מים וחורשת איקליפטוסים בשולי עמק יזרעאל : 19תמונה 

 92 ...................................................................................................... : מפער הקישון 20תמונה 

 110 ................................................. (. 1872: תמונת מצודת ציפורי בסקר הקרן הבריטית )21תמונה 

 123 .................................................................................................... : מצודת ציפורי 22תמונה 

 126 .................................................................................. : מערת קבורה בבית שערים 23תמונה 

 130 .......................................... )גבעת האמות( לכיוון נצרת וריינה  395: מבט דרומה מנ.ג. 24תמונה 

 141 .................................................. מורת אלוני אבא. מין בסכנת הכחדה: שום הגלגל בש25תמונה 

 169 ....................................................... מזרח לעין מאהל -מצפון: לבלוב עלי אירוס נצרתי 26תמונה 

 170 .............................................................מזרח לרכסים. -ישראלית מדרום-: עלקת ארץ 27תמונה 

 170 .......................................................................... : פעמונית צידונית מצפון לשמשית. 28תמונה 

 171 ...................................... : שום הגלגל בשדה חיטה בעיבוד מסורתי בין עילוט לשמשית. 29תמונה 

 171 .............................................. גן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם קליפות ב-: שום לבן 30תמונה 

 174 ............................................................................ : אחילוף הגליל מצפון לעין מאהל 31תמונה 

 174 .................................................................................. תירען : אשמר קוצני בבקעת 32תמונה 

 175 ......................................................................... מזרח לרכסים -: בקיה קטנה מדרום33תמונה 

 175 ................................................................................... : גרניון נאה מצפון להושעיה 34תמונה 

 175 ..................................................... : זמזומית מפושקת בכרם זיתים ממזרח לכפר כנא35תמונה 

 175 ............................................................. : חבלבל גלוני בכרם זיתים ממזרח לכפר כנא 36תמונה 

 175 .................................................................................. : נורית קטנה ממערב לחילף 37תמונה 

 175 ........................................................................ : סקליגריה חרמונית מצפון להושעיה 38תמונה 

 176 ..................................................................................... תירען : שוש קירח בבקעת 39תמונה 

 176 .................................................................................... תירען : שלמון סורי בבקעת 40תמונה 

 187 .......................................................... : זריע של אורן קפריסאי ממערב לבסמת טבעון 41תמונה 

 188 ................................................. : שיטת ויקטוריה לצד הכביש המחבר בין עדי להרדוף 42תמונה 

 189 ......................... בית רימון ק"מ מזרחית לצומת   1.2-כ 77: שיטת המשוכות מצפון לכביש 43תמונה 

 193 .................................................... נמוך(. למרגלות הר צמרת, נצרתון : בז אדום )בסיכ44תמונה 

 205 .................................................................................. : פרחית נעמי על לוטם שעיר 45תמונה 

 210 ................................................................... יכת חורף בין כעבייה לבסמת טבעון : בר 46תמונה 
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 רקע לביצוע הסקר  1

 כללי רקע  1.1

אלונים: בהם    גבעות  שהבולט  מגוונים  צומח  נופי  השתמרו  שבהם  מהאזורים  יערות  אחד  הוא 

רחק בין עץ לעץ גדול ביערות אלו המצומחים על גבעות נמוכות ומתונות.  פתוחים של אלון התבור ש 

ובעל פריחה מרהיבהיחסית, דבר ש   , ועמיתיו)כח    מאפשר התפתחות צומח עשבוני עשיר, מגוון 

תיכוני.  -שיח, שיחיות גבוהות ומופעי חורש ים-בנוסף ליערות, ישנן גם בתות בני.  (2008  , הר  ;1986

  וגם כיום בולטים בו שרידים   ,שוב היהודי בארץיהתלמוד והמשנה היווה האזור את מרכז היבתקופת  

 . (2010  ,יונש ועמיתיו ;1986 ,)כח ועמיתיו מתקופה זו רבים

. אזור זה הוא בעל רגישות  35ל נופי שהוגדר בתמ"א  צפון הרי נצרת הם חלק ממכלו  :צפון הרי נצרת

( בקעה  בין  במפגש  ומתאפיין  גבוהה  הגבוהים   ,(תירעןנופית  נצרת  להרי  מתונות  גבעות  דרך 

תרבותית מיוחדת: בחלק זה של תחום הסקר נמצאת  -והתלולים יחסית. לאזור גם חשיבות היסטורית

בתקופתו של רבי יהודה הנשיא ובה נחתמה  שהייתה מקום מושבו של הסנהדרין    ,ציפורי העתיקה

בין פסיפסים  "עיר  בתואר  אותה  שזיכו  מרהיבים  פסיפסים  עשרות  התגלו  שרידיה  בין  -המשנה. 

בנוס "דרך הבשורה" לאומית".  זה מתחילה  באזור  הליכה    :ף,  בין אתרים  מקששנתיב  קדושים  ר 

ולאומים עדות, תרבויות  מגוון של  מורכב מפסיפס  זה  מוסלמים,  לנצרות. מרחב  ערבים  יהודים,   :

 ערבים נוצרים, בדואים ודרוזים.

ת תירע  :1רען יבקעת  להר  מדרום  חקלאית  שןבקעה  זו    ידי-על מנוקזת  ,  בקעה  יפתחאל.  נחל 

העיבוד החקלאי  שיטות  התמרת    שלב  ,הולך ונעלם  גידול-ביתמהוות  ש  מאופיינת ע"י קרקעות כבדות

אינטנסיבית  המסורתי מהווה    .מודרנית  לחקלאות  הבקעה  צמחים    מיני  למספר  גידול-ביתואכן, 

 בסכנת הכחדה. שחלקםנדירים 

גידול לח  -מהווה ביתלכן  ו  , לרוב אורכוהוא נחל איתן  ש  בתחום הסקר זורם נחל ציפורי :  נחל ציפורי

בשל שאיבת מרבית מי המעיינות והנחלים, שאיבת שכן מספר נחלי האיתן בארץ הוא נמוך.    , וייחודי

תהום שמורידה את מפלס הנביעה ומורידה את איכות המים, ובשל הזיהום הרב של -יתר של מי

גידול  -תלויים בביתש ק לא מבוטל מבעלי החיים והצמחים  חל  –  הגידול הלחים האחרים בארץ-בתי

ומאידך    ,מעיינותשל  שפע  נובעים    נחל ציפורישל  לאורכו  לעומת זאת,    ת הכחדה.זה נמצאים בסכנ

בנוסף, באזור הסקר  .  גבוהה מאד  נותרתאיכות מימיו  כך שיים,  מזהמים תעשיית  לא מוזרמים אליו  –

דרום  לישראל ואנדמי ל. מין זה (Iris bismarckiana)מתקיימות מספר אוכלוסיות של אירוס נצרתי 

 

:  במקורות מידע שונים בצורות שונות תירען נכתב  השם1
טורעאן/טורען/טרעאן/טרען/תורעאן/תורען/תירעאן/תירען/תרען. בחוברת הסקר נהגנו לפי הכתוב בשכבות המידע  

: בקעת תירען, הר תירען, נחל תירען, עין  1:50,000הממ"גיות של הארגונים מנהלי השטח, או במפת סימון שבילים  
רה: שמורת הר טורען בשכבות המידע של רט"ג )שמורת הר טורעאן במפת  תירען; ואילו היישוב נקרא טורעאן; השמו 

 סימון שבילים(; והיער: יער טורען בשכבות המידע של קק"ל )יער טורעאן במפת סימון שבילים(. 
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שנעשו על    , עוריהם עיור, מרעה וי של מין זה  א בסכנת הכחדה. גורמי הסיכון העיקריים  ונמצ  ,לבנון

 . (2007)שמידע ופולק,  הגידול של המין-חשבון בית

שי האדם,  ומורשת  הנוף  הטבע,  בתחומי  לתכנון  עדכני  סביבתי  רקע  יהוו  הסקר  ערכו יממצאי 

פועלים  שכלו לשמש את מגוון צוותי התכנון  יובכך  בפורמאט מרחבי ובשפה אחידה לכלל השטח ו

 במרחב.

 מטרות הסקר  1.2

 להוות בסיס לאפיון ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור ולהערכת חשיבותם. •

 שטח שונים לשיקום, טיפוח ופיתוח. -הערכת מצבם וחשיבותם של תאילבצע  •

 לשימור או לפיתוח.  להוות כלי בידי מתכננים וגופי שמירת טבע ונוף, בבואם לקבוע עדיפויות  •

 של שטחים פתוחים באופן שישמור על ערכי הטבע שבהם. ממשק וללספק רקע לניהול  •

 לתעד "תמונת מצב" של אזור הסקר לצרכים עתידיים.  •

מתאימים למתכנן, כולל שם "מהשטח" בשפה ובכלים ממוחשבים  מכלול נתוני הסקר מספק נתוני

 ממוחשב ומפות ערכיות משולבות.  הערכה של רצף השטח הפתוח בעזרת מודל מרחבי

 גבולות הסקר  1.3

נרחב פני שטח  על  דונם(  176-)כ  הסקר משתרע  נוף  -יחידות  שלושכולל  ש  ,בגליל התחתון  אלף 

אלונים  עיקריות:  יחסית,  הנמוכות  שפרעם-גבעות  נצרת הגבוהים  הרי  צפון    תירען ובקעת    שיפולי 

 :(1 מפה) השטוחה

ד  ע  77כביש    לאורך משם    ,ממחלף סומך במערב עד מחלף המוביל  79כביש  לאורך  בצפון:   •

 . מצפון למחלף גולני 65עד כביש  תירען ומשם למרגלות הר  ,הייב-רומת אל גבולה המזרחי של

גולני  65כביש  לאורך  במזרח:   • למחלף  שמצפון  בחלק   תחתוןהגליל  ה  מוא"זגבול  ו  ,בחלק 

 .מערב למחלף גולנימשמדרום ו

 . 77מזרח: הקו המחבר בין אילניה, העיר נצרת, גבעת אלה, זרזיר וכביש -בדרום •

  722כביש  לאורך  ו  ,צומת השומרים זבדה במזרח עד  -תיממנשי  75כביש  לאורך  מערב:  -בדרום •

 עד צומת התשבי.

  , יועמיתפדרמן ו  :)גבול סקר דרום עמק זבולון   במערב: קו המגע בין גבעות אלונים לעמק זבולון •

2015.) 

בו התבצעו מיפוי ואיפיון משאבי הטבע והנוף, ובעקבותיהם תהליך  שתחום הסקר מהווה את האזור  

הערכה של משאבים אלו. יחד עם זאת, הסקירות הנושאיות השונות בחוברת זו כוללות גם רקע על 

יותר, שתחום הסקר נמצא בזיקה   ועוד(.  אזור נרחב  גיאולוגיים  יישוביים,  שטחים  אליו )בהיבטים 

אך    –פתוחים בתוך תחומי היישובים, כמו גם שטחים חקלאיים בכל תחום הסקר, מופיעים במפות  

אתרי המורשת שבתחומי היישובים )וישנם רבים כאלה באזור    לא נותחו מבחינת מצאי הצומח והחי. 
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 –  ם בסקירות, אך אינם נכללים בתהליך ההערכההסקר( מהווים חלק חשוב מנוף האזור ומוזכרי

. ההערכה מתמקדת בשטחים הפתוחים בלבדשיות ה
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 התמצאות : 1 מפה 
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 קודמים באזור סקרים  1.4

   ומחקרים: בחלקים מתחום הסקר הנוכחי בוצעו בעבר מספר סקרים

 (1986 ,ועמיתיו)כח  סקר טבע ונוף – גבעות אלונים 1.4.1

גבולות    נה.ובמימו  רשות הטבע והגנים( חלק מסקר זה התבצע ביוזמת רשות הגנים הלאומיים )היום  

 82תוצרי הסקר הם: רשימת אתרים )  הסקר חופפים כמעט לגמרי לחציו המערבי של הסקר הנוכחי.

חשוב לציין כי הסקר   נספח צומח )אתרים בוטניים(, מיפוי צומח, סקירה תכנונית ומפות.אתרים(,  

- מחולקת למס' תת  1986כל יחידת צומח בסקר משנת    .הנוכחי הוא ברזולוציה הרבה יותר גבוהה

שונה ממה שהיה  מהוות את היחידה הבסיסית בסקר זה. בנוסף, כיום סיווג טיפוסי הצומח  ש  , חידותי

הים בחבל  צומח  למיפוי  המחייב  הסטנדרט  את  ותואם  בזמנו,  )סבר  -מקובל  ישראל  של  תיכוני 

 . (2014 ,ועמיתיה

 ,פיתוח אזור רכסים )להב וקולר  –  מיפוי רגישות יחידות צומח  –  מערב  גבעות אלונים 1.4.2

1993) 

רשות הטבע והגנים( והחברה  חלק מת הטבע )היום  וסקר זה נעשה בשיתוף פעולה של רשות שמור

-כליכלהגנת הטבע. מטרת סקר זה הייתה למפות ולהעריך את משאבי הטבע באזור רכסים ולשמש  

זה נעשה ברזולוציה גבוהה מאוד, . סקר  באזור רכסים שעמד לפני פיתוח  למתכנניםממוקד  עזר  

. (משני דונם  פחות  א)שטח יחידת הצומח הקטנה ביותר הו  יחידות מיפוי הצומחעל גודל    הללא הגבל

 50  שטח של  למיפוי, עליחידת הצומח הקטנה ביותר  נקבע סף הגודל ללעומת זאת, בסקר הנוכחי  

-כשל  ( נעשה על שטח מצומצם יחסית  1993. יתר על כן, הסקר של להב וקולר ) לכל הפחות  דונם

 .שהם שטח הסקר הנוכחי דונם  166,000-כמתוך  ,דונם 12,000

ו  1.4.3 הקרקע  מערכת  כגורמים מבנה  הגידול  בבית  המים  משק  של  והדינמיקה  הסלע 

 ( 2008  ,)הר  מנשה-אקולוגיים עיקריים בתפוצת אלון התבור והאלון המצוי באזור אלונים

שלישי לתואר  מחקר  מבנ  ,עבודת  בין  הקשר  את  ותכונותיהם  שבדקה  והקרקע  הסלע  מערכת  ה 

בעבודה  היער הפתוח של אלון התבור והחורש של אלון מצוי.  של    התפוצדגמי ה לבין    ,ההידראוליות

והדינמיקה של משק המים בתוכםגם    ים מופיע קיום תצורות  ש  ,תיאור בתי הגידול  מכתיבים את 

עבודה זו כללה מיפוי תנאי טופוגרפיה, גיאולוגיה, קרקע וצומח  בהם הם נמצאים.  שהצומח באתרים  

 וללת חלק מאזור הסקר.מנשה וכ-באזור קער )סינקלינה( אלונים

 ( 2008ועמיתיו,  )פייגין תיק שמורה אלוני אבא 1.4.4

וכולל בין היתר את מטרות השמורה ויעדיה, תיאור פיזי,    ,תיק השמורה סוקר את שטח השמורה

ה אבא  אלוני  שמורת  ממשק.  והמלצות  מדעיים  וסקרים  מחקרים  ומורשת,  טבע  ערכי  נה  יתיאור 

והן ע"י איסוף    , שמורה מוכרזת. סקר זה התבצע ברזולוציה גבוהה הן ע"י סיכום סקרים מהעבר 

טבעי פתוח    ורת אלוני אבא נמצאת בלב שטחדונם. שמ  950אך על שטח מצומצם של    ,מידע חדש

 (. שמורה מאושרתדונם,  4,600-שגם הוא נמצא בתהליך הכרזה )כ



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~21 ~ 

 (2010 ,)יונש ועמיתיו תיק אפיון גן לאומי ציפורי  1.4.5

שונים:  בטים יהמ הגן הלאומיעל מנת לאפיין את אתר  , רשות הטבע והגנים ידי-על סקר זה התבצע

  , סקר זה התבצע ברזולוציה גבוהה  ארכיאולוגיה ומורשת וקבלת קהל.  , ביוטיים  , פיזיים  ים מאפייני

 דונם.  17,000-כשל אך על שטח קטן יחסית 

 (2011 ,תיק שמורה שער העמקים )פדרמן 1.4.6

ערכי  תיאור  תיק השמורה סוקר את שטח השמורה וכולל בין היתר את מטרות השמורה, תיאור פיזי,  

  ,דונם(  2,000-מאושר לשמורה )כשמורת שער העמקים  שטח    רוב.  המלצות ממשקטבע ומורשת ו

( )  51והשאר מופקד  קידום  דונם(,    19דונם( או בהחלטה להפקדה  ואחת ממטרות סקר זה היא 

  דונם.   2,842-כשל  אך על שטח קטן יחסית    ,שמורה. סקר זה התבצע ברזולוציה גבוההההכרזת  

העמקים   שער  רצף  שמורת  מבחינת  בסקר  האיכותיים  השטחים  אחד  בלב  שטחים  הממוקמת 

 פתוחים. ה

 סקרים גובלים  1.5

  : (1  מפה)  מסקרי דש"א שנעשו לאורך השנים  חמישהפער שנוצר בין  משלים  גבול הסקר הנוכחי  

,  (2015ועמיתיו,    )ערד  תירעןהר  וסובב בקעת בית נטופה  סקר    (,1983כרמל )להב ופרקש,  סקר  

(.  2019יל התחתון )שפירא ועמיתיו,  מזרח הגלסקר  ו  (2015)פדרמן ועמיתיו,  עמק זבולון  דרום  סקר  

נעשה בשיטות דומות לאלה של הסקר  ומזרח הגליל התחתון עמק זבולון , תירעןהמיפוי בסקרי הר 

סובב בית נטופה וכרמל, מיפוי הצומח  הוא מהווה את המשך המיפוי שלהם. בסקרי    , ובכך הנוכחי

שונות   בשיטות  גם  נעשה  זאת,  עם  הנוכחי.  והאתרים  במהסקר  הנוף  פרקי  נוכחים  אלו  סקרים 

 הנקודתיים. 
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 ת טבע, גנים לאומיים ויערות קק"ל ו: שמור2מפה 
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 שיטת העבודה  1.6

שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א, בהמשך לעבודתו של איתן  

 (. 1איור ( )1988דליזון )יג

 איסוף ואפיון המצאי  –שלב א'  1.6.1

בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים: מפות מסוגים שונים )ליתולוגיה, גיאולוגיה,  

רשות הטבע   ידי-על שסופקו    בחיצומח ותצפיות בשל  קרקעות, שיפועים(, תצלומי אוויר, בסיסי מידע  

 ,והגנים, מידע על מיקומם ומאפייניהם של אתרים ארכיאולוגיים )כפי שסופקו ע"י רשות העתיקות(

ומידע בשוכן מאמרים ומחקרים שונים     . אלומתמחים בתחומים  שמאנשים    הפ-לעעוסקים באזור 

ערכי על  נתונים  עבודת שדה תועדו  ו  במסגרת  צומח(  ורישום של  )מיפוי  באזור.  טבע  הנוף  ערכי 

 נתונים אלה מוחשבו ומופו. 

  מופיעותהמפות  רים הבאים )שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצ

 בפרקים המתאימים(: 

 מפת יחידות הנוף.  •

 מפת אתרים )אתרי מורשת האדם ואתרי נוף, גיאולוגיה, מעיינות ועוד(.   •

 צורות צומח.  מפת ת •

ריכוזי פריחת אירוס  לדוגמה: , מינים נדירים ואתרים בוטניים )מפת מיני צמחים בסכנת הכחדה •

   .נצרתי ועוד(

 ם פולשים ומפגעים.  צמחי מפת מיני •

   חיים.-מפת תצפיות בבעלי •

 ערכיות נוף, ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחים –הערכה נושאית   –שלב ב'   1.6.2

בוצע    ,כןכמו  הוערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח ודורגה ערכיותן.    ,על בסיס הנתונים שנאספו

וחישוב הרצף נמצאים בהמשך.   חישוב של רצף השטחים הפתוחים. פירוט על תהליכי ההערכה 

 תוצרי שלב זה הם:

 מפת ערכיות נופית.  •

 . בוטניתמפת ערכיות  •

 מפת רצף שטחים פתוחים.  •

 שילוב נתונים והערכות  –שלב ג'   1.6.3

 : ואשלב זה ה תוצר. תמסכמ במפההנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו 

ערכיות   • השטחים  ש,  כוללתמפת  רצף  חישוב  תוצאות  עם  הבוטנית  הערכיות  את  משלבת 

 הפתוחים וניתוח מרחבי של השטח מבחינת מסדרונות אקולוגיים וצווארי בקבוק.
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שימוש ב  לפיכך, פרשנות שלו.    והוא מכילההערכה מתבסס על שלב אפיון המצאי,    שלבחשוב לציין כי  

נתוני הבסיס של אפיון  מפות המצאי הנושאיות ועל  ל  תכלות גם עלהסיש חשיבות    ,בתוצאות הסקר

 המצאי.

 ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות – שלב ד'  1.6.4

קשורות לתכנון ולממשק שדמים, נוסחו מספר המלצות כלליות  פי התוצרים מכל השלבים הקו-על

 . )נספח א'(  עתידיים של האזור. המלצות אלה מהוות נספח לסקר

 
 : תרשים זרימה של תהליך הסקר. 1איור 
כתומה    תיבהשלב ב': עיבוד הנתונים;    –תכולה    תיבהשלב א': איסוף מידע קיים וסקר שדה;    –זהובה    תיבה

ורודה    תיבהתוצרים מעובדים )מפות ערכיות נושאיות(;    –ירוקה    תיבהתוצרים ראשוניים )מפות נושאיות(;    –
חץ עבה מציין תהליך הערכה )הערכה נופית    שלב ג': תוצרים מעובדים סופיים )מפות ערכיות משולבות(.   –

והערכת צומח/משאבי טבע( ששלביו אינם מפורטים בתרשים. 
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   מבואות 2

 אפיינים פיזיים של האזורמ 2.1

 וגיאומורפולוגיה  מבנה השטח 2.1.1

מערב, עמק  -ק זבולון במערב, רכס הכרמל בדרוםתחום בין עמובגליל התחתון,    נמצאשטח הסקר  

  מערב. -מזרח, והורסט שפרעם בצפון-בית נטופה בצפון  בקעתרען ויל ורכס נצרת בדרום, הר תיזרעא

מהווה ציר מרכזי    ,קישוןנשפך לשיקוז של נחל קישון. נחל ציפורי  אגן הנכולו נמצא בתחום הסקר  

. הרי  ישירות לנחל ציפורי   םברוב  יםשטח הסקר מתנקז  ן מערב וצפומהרי נצרת עד לעמק זבולון.  

 לש  יובלו העיקרי בית נטופה, והן מתנקזות לנחל יפתחאל,    בקעת רען וי לבקעת ת  יםנצרת מתנקז

קישון )חלקו דרך נחלים קטנים, כמו  ח הסקר מתנקז ישירות לי של שטנחל ציפורי. החלק הדרומ

 .נחל בית לחם(

ין בגבעות  מתאפי  ,השטח מתחלק לשני מפלסים: השטח המערבי והמרכזי, עד ציפורי וגבעת אלה

כ  רוםנמוכות, לרוב עד   פני הים )מעפה"י(  מ'  230-של  נצרת, שיאי מעל  . במפלס הגבוה, בהרי 

ליד עין מאהל. הסיבות    532, עד לשיא בנקודת טריג  מעפה"י  מ'  400מעל  ברום של  הגבעות הן  

מהווה חלק משדרת ההר המרכזית של א"י, ש( החלק הגבוה תואם את קמר נצרת  1לחלוקה זו הן: )

להלן(, עם סלעים קשים של אבן גיר ודולומיט של   וית )ראכחלק מהקמר המרכזי של הקשת הסור

ושוליו  אלונים  קער  בעיקרו  הוא  הנמוך  החלק  ואילו  יהודה,  קירטון    יםנשלטש  ,חבורת  סלעי  ע"י 

(. חלוקה זו מקבילה  1970אוגן )ניר,  י( החלק הנמוך עבר גידוד בתקופת הנ2)  ;אוקןימתקופת הא

 .ז הארץ, במרכשפלה הנמוכהללחלוקה בין השפלה הגבוהה 

יחידות מבניותשטח הסקר כולל   יותר , שכל אמורפולוגיות-חמש  חת מהן היא חלק ממבנה גדול 

;  2009ועמיתיו,  ; אבלסון  2016ולד    :מפות סטרוקטורליות של  עפ”י)  מתמשך מחוץ לתחום המיפויש

Fleischer & Gapsou, 2003;  2008  עמיתיו,זילברמן ו  ;1970  ,ניר  :וניתוחים גאומורפולוגיים של ;  

 ( הן: 4מפה  היחידות ממערב למזרח )ראו .(0132זילברמן וסנדלר, 

, כתוצאה  מעפה"ימ'    215-192נע בטווח הצר שבין  כשגובה הפסגות    , אזור גבעי  :רמת טבעון •

 ,מגידוע שחל תוך כדי הרמת הגוש בתקופת המיוקן. הגידוע מטשטש את מבנה השטח העתיק

טרוקטורליות שכנות  יחידות ס  ל קמר הכרמל, ושוליים שלכולל בעיקרו את החלק המונמך שש

 שיפורטו בהמשך

(. מרכז הקער בתחום  2008מנשה )הר,  -מהווה את החלק הצפוני של קער אלונים  :קער אלונים •

 . 77לים, לאורך נחל בית לחם וכביש הסול-בית לחם הגלילית-המיפוי הוא בקו רמת ישי

יושב בעיקרו על    79ציפורי עד כביש  מנחל    :אלון הגליל- הרדוף-גוש עדי • במבואות שפרעם. 

 חצאי כיפות מדרום להורסט שפרעם. 
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בשיפולי קמר נצרת. ציר הקמר נמשך משיאו בהר דבורה דרך הר יונה )שניהם   :צפון הרי נצרת  •

לתחום )רא  מחוץ  קשת  בית  בשבר  ונקטע  הקמר    להלן(.  ו המיפוי(  של  המערביים  השיפולים 

 ורדים לכיוון גבעת אלה, שמשית וציפורי. )בניצב לציר הקמר( י

ואת סביבת   ,מכוסה בקרקע כבדה עמוקהשכוללת את מרכז הבקעה המישורי    :רעןיבקעת ת •

ורען, ושבר בית קשת מפריד טיים של קמר  כפר כנא שמעליה. יחידה זו נמצאת בשיפולים הדרומ

 אותה מהיחידה הקודמת. 

 
מבט לכיוון מערב לנחל אלון הגליל. משני צידי הנחל ניתן לראות גבעות אופייניות לאזור.  :  2תמונה  

 צילום: עידן טלמון. 

 . (3מפה ) סטרטיגרפיה, סלע ותנאי היווצרות 2.1.2

יהודה )עידן הקרטיקון העליון, תקופות  הסלע שחתך   נחשף בשטח הסקר כולל תצורות מחבורת 

הקנומן והטורון(; חבורת הר הצופים )קרטיקון עליון, תקופת הסנון, ועד ראשית השלישון מתקופת  

היהפל )תקופת  עבדת  חבורת  )תקופות  איאוקןאוקן(;  ים המלח  חבורת  )מיוקן(,  טבריה  חבורת   ,)

  1:50,000מפורט בקנ"מ  גיאולוגי  (. מיפוי  2איור  ן(, וקרקעות מתקופת ההולוקן )לייסטוקהפליוקן והפ

שמרבית שטח קיים רק בצפון שטח הסקר בגיליונות שפרעם וארבל. גיליונות נצרת ונצרת עילית,  

 .2בעת ביצוע הסקר רסמוופהסקר נמצא בהם, לא 

 חבורת יהודה  •

( נחשפת בקרבת שטח הסקר בהר חנתון ובהר C2מתקופת הקנומן ):  Kudr))  תצורת דיר חנא

ימיים, שגרמו לעומק ים משתנה  -ם רדוד על קרקעית שכללה רכסים תתבי דבורה. התצורה שקעה  

מיטי )אינו  ( בתחתית, פרט כרכרה הדולו1(. היא מתחלקת לשלושה פרטים: )Kafri, 1972במרחב )

משכבות של קירטון  ( מעליו פרט ראש הנקרה ששקע באגנים והוא מורכב 2) ;נחשף בשטח הסקר(

( ודולבקשיות משתנה  גיר  אבן  צורו  ,ומיט(עד  במדרונות האגנים 3)  ;כוללות  יערה ששקע  פרט   )

 ומעליהם, והרכבו אבן גיר מצוררת.  

 

  גיליון מוצג המקרא של    2איור  . ב1:200,000בקנ"מ  ארצית  פי מפה גיאולוגית  - על  ואה 4-ו  3הרקע של מפות בשל כך,  2
משמר את המינוח שהיה מקובל  ש)  1:200,000מוצג המינוח של מפת    , ומצד ימין של טבלת המקרא1:50,000שפרעם  
 בעבר(. 
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סקר ונחשפת בשטח ה  , מורכבת בעיקרה מדולומיט(  C3תקופת הקנומן ):  Kusa))  ניןחתצורת ס

  השקע  התצורהKafri  (1972  ,)רען. הדולומיט שקע בים רדוד, שקט וחם. לפי המודל של  יבבקעת ת

ימיים. לאחר בחינה עדכנית  -ר חנא, בים הרדוד מעל לרכסים התתזמנית לשקיעתה של תצורת די-בו

(. בסיום  Sneh, 2002הינה מאוחרת לתצורת דיר חנא )  סחניןיותר של יחסי השדה, נראה שתצורת  

דיר חנא נוצרה קרקעית ים אחידה, ובים הרדוד על מדף היבשת עם קשר  צורת  תההשקעה של  

הפתוח לים  תצורת    ,חלקי  של  הדולומיט  זיהוי סחניןשקע  לפי  נעשה  התצורות  מיפוי  בשטחי.    ,ן 

. גישה שונה למיפוי של תצורות  גיאולוגי ומתעדכן במהדורות האחרונות של המפות בהוצאת המכון ה

עבר   סחנין(. לפי גישה זו, הדולומיט של תצורת  2009מציגים וקס ועמיתיו )  בענהו  סחניןדיר חנא,  

כתוצאה מכך, בחלק  קריסה.  עד  כך שנגרמו בתוכה התמוטטויות  כדי  עד  רבה,  המסה קרסטית 

, והדבר  בענה ואף סלעי חבורת הר הצופים(ת שמעליה ) ומהמקומות, לכאורה, קרסו לתוכה התצור

  , ל התצורות בשטח. תופעה זו נצפתה בגליל העליון הגשום והקרסטיעלול להקשות על זיהוי נכון ש

 וכנראה שאינה ניכרת בגליל התחתון.

מורכבת בעיקרה מאבן גיר. היא כוללת שני פרטים של   (t)מתקופת הטורון    :((Kub  בענהתצורת  

( ירושלמית"  גדולKafri, 1972"אבן  מאובנים  )כולל  ביוקלסטי  חלקית  קריסטליני,  התחתון  ים (: 

והפרט העליון בנוי "גיר ליטוגרפי" משוכב היטב מטיפוס "חילו". ככלל, אבן ,  יחסית( מטיפוס "ֶמֶלֶכה" 

 ים הפתוח. ד ואנרגטי, במדף יבשת עם קשר לבים רדו ההגיר שקע

 חבורת הר הצופים  •

תצורות   מספר  במפות  ש  ותגיאולוגיכוללת  בנפרד  לרוב  במפה  1:50,000ממופות   .1:200,000  

 . ָפליאוקן(-)סנון sp-ומסומנת כ ,אינה מחולקת חבורת הר הצופים 

( פרט הר  1(: )2000  , 1959  ,כוללת שני פרטים )פלכסר  ,מתקופת הסנון  :((Kum  תצורת מנוחה

"ַקֲעקּולֶ מ  בנוי  ((Kumhצפת   וקירטון קשה לימוניטי )המכונה  ה"(. הפרט עשוי להגיע  גיר קירטוני 

(  2איור  )פרט אחיהוד ב  ((Kuma( מעליו פרט עין זיתים  2)  ;רמ' אך לעתים חס  40-15לעובי של  

כבו הוא קירטון רך עד בינוני. ככל שהקירטון רך  . הר(מ' 50-עוביו לרוב כ)  שהשתרעותו רחבה יותר

 יותר, הוא שקע בים עמוק יותר.

מפותחת בעיקר בדרום הארץ. באזור הסקר היא עשויה להיות ברצועה    :((Kumi  ש אתצורת מיש 

ספ מטרים  של  )בעובי  צור  עם  קירטון  הוא  הרכבה  הסלע(. שורים.  מנפח  לכמחצית  להגיע  עשוי 

ת הצור, ועשיר  עשיר באורגניזמים בעלי שלד צורני, שהוביל ליציר ,רדוד יחסיתהתצורה נוצרה בים 

 ליצירת אופק עשיר בזרחן )מקביל למרבצי הפוספטים בדרום(.  וחוליות שהוביל-בשלדים של בעלי

מתקופת המסטריכט )היא התקופה האחרונה בקרטיקון העליון, והיא מסיימת את    :תצורת ע'רב

ופת החיים האמצעית(. הסלע הוא קירטון אחיד למדי ששקע בים עמוק יחסית,  תק  –  יקוןאעידן המזוזו

 עמוק יותר מעומק הים של תצורת מנוחה ועשיר יותר במאובנים פלנקטוניים ולכן נקבובי יותר. 

הפליאוקן    :טקייהתצורת   את  שמתקופת  הקפותחת  בעידן  )טרצייר(  השלישון  יקון  אנוזותקופת 

טרצייר( שבו חלה / )קרטיקון  K/T-יקון עובר קו האקנוזוליקון  אהמזוזו)תקופת החיים החדשה(. בין  
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הכחדת הדינוזאורים, ויחד איתם נכחד כמעט כל עולם החי. בהתאם לכך, מועט בה המרכיב הביוגני, 

והובלטו בה הבדלים מקומיים בעומק הים.    ,ובעיקר הפלנקטוני. בתקופה זו הייתה הרדדה של הים

 של חרסית עד חוואר.  התצורה מתאפיינת בהרכב 

למרות המהפך בהרכב המשקעים שחל בין שתי התצורות, בחלק    :טקייהלסיכום תצורות ע'רב ו

ות של כיוון שבחלק מהמקומות ההשתרעמניכר של האזורים בצפון קשה להפריד ביניהן, בעיקר  

 . KTmgtממופות לרוב ביחד תחת הסימן  מוגבלת. לכן, הן טקייהתצורת 

החבורה מופיעה לרוב כרצועה בין הקמרים או הכיפות הסטרוקטורליות    :חבורת הר הצופים לסיכום  

שבהן נחשפת חבורת יהודה, לבין הקערים שבהם נחשפת לרוב חבורת עבדת )ראו להלן(. בשטח 

אלונים לקמר )אנטיקלינה( נצרת,   משהד בין קער -יבת ציפוריהסקר, בצד המזרחי היא נחשפת בסב

נצרת   חבורת  מזרחי של הסקר נחשפת  -נירען בסביבת כפר כנא. בחלק הצפוטולקמר  ובין קמר 

אלונים   קערבשוליים של חצי הכיפה של שפרעם. בתקופת ההשקעה של החבורה, מרכז  הצופים  

הושקעה   טקייהסומך, ותצורת  -נדד מזרחה, כך שתצורת מנוחה הושקעה בעיקר באזור שפרעם

 (. 2000, 1959פלכסר, הנוכחי בקירוב ) הקערכבר במיקום של 

 חבורת עבדת •

-הגדירו ומיפו באזור אלונים  Greenberg(  1963)  -( ו1962(, גרינברג )גלבוע( )1954)  רבינוביץ

  55-37תיכון )לפני  - פרעם שלוש תצורות גיאולוגית של חבורת עבדת מתקופת האיאוקן התחתוןש

 . להלן פירוט התצורות מהעתיקה לצעירה: 3יליון שנה(מ

רטון מצורר. התצורה בעלת תפוצה נרחבת ועובי של  ירטוני וקיגיר קמיה  יבנו  :(Ea)  דולםתצורת ע

מ' ברמת מנשה, והיא מידקקת כלפי צפון עד כדי עובי של מספר מטרים ואף היעלמות    150עד  

 . קערון הבצפ

גיר במזרח הקער,  מעל תצורת עדולם, מחולק  :(Et)  תצורת תמרת מתחלף שת למופע של אבן 

 . עוברת בהדרגה לתצורת מרשהרטוני במרכז. במערב היא יבמופע ק

הקירטונית נמצאת במעבר לטרלי )צידי( מתצורת תמרת באיצבוע התצורה    :(Emr)  מרשהתצורת  

 שפרעם.-מערבה וכלפי מעלה באזור אלונים

קיימת   :הסקר  באזורלסיכום חבורת עבדת   ובחלקה העליון של תצורת מרשה  עדולם  בתצורת 

אחידות יחסית בהשתרעותן המרחבית. תצורת תמרת שקעה תוך כדי תהליך של הצפות ונסיגות,  

במגמה הכללית של העמקת הים עם הזמן. בים הרדוד במזרח שקעה אבן גיר, ובאדן היבשת ובים 

מכילה שכבות אבן גיר וקירטון לסירוגין,    הפתוח במערב שקע קירטון. כתוצאה מכך, תצורת תמרת

איור  ,  2איור  )  כשהשכבות הקירטוניות מתרבות כלפי מערב ועם העלייה למעלה בחתך הסטרטיגרפי 

3  .) 

 

מציגים את  ,  (Sneh et al., 2000)  4איור  ו  (2016)סנה,    2איור  .  היו אחריםהתצורות  שמות    יות מקורעבודות הב3
 . של המכון הגיאולוגי יםהעדכני  יםהמינוח
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גלישות    תופעה אופיינית נוספת לתצורת תמרת )כמו גם למקבילותיה במרכז ובדרום הארץ( היא

רבות של קטעי שכבות ושל סדימנטים בלתי מגובשים עדיין ובלתי יציבים, שהתקיימו בבוץ הקרבונטי  

; חצור  1986בחלק העליון של מדרון היבשת בים תוך כדי שלבי התקשות הסלע )בוכבינדר ועמיתיו,  

מכן, גורמים    (. מעברי השיכוב המקורי, הגלישות ושברים קטנים רבים שנוצרו לאחר1994ועמיתיו,  

מאלה  רבים  הינם  בשטח  המעברים  למעשה  לקרטון.  גיר  מאבן  רגולריים  ובלתי  רבים  למעברים 

בין צומת אלון הגליל לצומת ביר  79המופיעים במפות. ניתן לראות את הגלישות היטב בחתך כביש 

 דרומית לצומת סומך.  77מכסור, ובחתך כביש 

 4רכר( חבורות טבריה )סקיה עליונה( וים המלח )כו •

לאחר פתיחת עמק יזרעאל )ראו להלן( בתקופת המיוקן, פרצה הבזלת   :(Mβl)  הבזלת התחתונה

;  1991; שליב,  5איור    )ראובעמקי הגליל המזרחי  התחתונה דרך סדקים במספר מוקדי התפרצות  

פריצת    הקלה על(. חלק מהמוקדים נמצאים על קווי שבר או בקרבתם, ונראה שהשבירה  2016ולד,  

אלונים,    קער הבזלת חשופה במספר מקומות בקו המגע ביו רמת טבעון ל  ,הבזלת. בתחום הסקר

שברי לאורך  )  בעיקר  אבא  ואלוני  יעקב  יותר(.  4מפה    ,3מפה  שדה  גדולים  נוספים,    , מחשופים 

תל שימרון. בנוסף, הבזלת נמצאת בתת הקרקע   – נמצאים מחוץ לתחום הסקר באזור מגדל העמק  

 בשטחים נרחבים בעמק יזרעאל, כפי שניתן לראות בקידוחים ובסקרים סייסמיים.

המזרחי.    יוצר חתכים עבים בעמקי הגליל  ,בן גילה של הבזלת התחתונה  :(Mh)  קונגלומרט הורדוס

( מעריכים שקונגלומרט שנמצא לאחרונה מתחת לבזלת התחתונה באוכף 2013זילברמן וסנדלר )

ניתן לשיוך   ,שבין תל קשיש לרמת טבעון )בתוך שטח הסקר אך לא מופיע במפה בעקבות מיפוי ישן(

 לקונגלומרט הורדוס. 

קונגלומרט ולבזלת באוכף צמודה לו  מכילה מעט חלוקי צור חופייםשאבן גיר    :(Npt)  תצורת פטיש 

)  ,תל קשיש וסנדלר  ( כתצורת פטיש מהמיוקן. היא מרמזת על חדירה  2013זוהתה ע"י זילברמן 

 שהגיעה ככל הנראה עד למיקום זה באותה תקופה.   ,ימית בין רמת טבעון לכרמל דרך עמק הקישון

המאוחר המיוקן  של  במפה    קונגלומרטים  שליב  -עלו  הוגדר  :nqc)-כ  1:200,000)מסומנים  ידי 

פי ההקשר של תצורה זו שהוגדרה לפני כן -על  ,( כתצורת אום סבונה2006)  עמיתיו( ושליב ו1991)

הגדירו קונגלומרט זה    Sandler et al. (2004)(.  5איור    בגליל המזרחי מעל הבזלת התחתונה )ראו

  –  (2איור  ממוקמת בצד המערבי, קרוב יותר לים; ראו  שתאמה לתצורה זו  כתצורת בית ניר )בה

המיוקן מתקופת  הבזלת   ,קונגלומרט  לסוף  גיר    במקביל  אבן  של  חלוקים  מכיל  הוא  התתונה. 

ידי חומר גירני רך. עובי החתך הכולל הוא עד -אוקנית, ריף מיוקני ומעט חלוקי בזלת מלוכדים עליא

קונגלומרט בלתי ממוי1991כמה עשרות מטרים )שליב,   ניקוז ן זה תואר  י(.  כחלק ממערכת של 

מקו פרשת המים העתיקה,   ,ק יזרעאלעממשולי הגליל התחתון דרומה אל    ,ניאוגןשפעלה ב  מקומי

 .  ( ,1997Kafri;  1995  ,כפרי) תואמת בקירוב את הורסט שפרעםש

 

 (4איור  ו  2איור חבורת סקיה במזרח נקראת חבורת טבריה, וחבורת כורכר במזרח היא חבורת ים המלח )ראו 4
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)ראשל  בחלקים העמוקים    :סדרת החרסית וך כדי השתפלותם, הצטברה להלן(, ת  ואגני העמק 

(. בחלק העמוק של 2016גרגר יותר לכיוון מרכזי האגנים )ולד,  -היא מתעבה ונעשית דקתחרסית.  

כ ע מ'. מקורה הוא בקרק  200-אגן כפר ברוך )שחלקו בתחום הסקר( היא מגיעה עד לעובי של 

 רט ועל העמק ונסחפה אליו. שנוצרה על הבזלת והקונגלומ

הוגדרה במקורה כחוואר בעמק הירדן, ובעמק יזרעאל היא כוללת גם מעברים לאבן    :תצורת בירה

(.  2016 , ; ולד2006; שליב ועמיתיו 1991כה )שליב, גיר, דולומיט וחול גירי ואף כוללת חלוקים בתו

איור היא מונחת מעל הקונגלומרט והחרסית, וכוללת בתוכה גם אופקי בזלת של "הבזלת התיכונה" )

עמק יזרעאל, כשלאורך מרכז העמק אובחן מופע של אגן   (. התצורה היא ביטוי לחדירה ימית דרך5

 ,מתקשרים אליושאיות  יעמוק מים, שהמשיך להתעמק תוך כדי השקעת החוואר. בשולי העמק ובג

המשקעים מתאימים למצב של מים רדודים של שפת אותו אגן. בשטח הסקר )בעיקר בגבעת חציר( 

ם הים היה חלקי, ורק בחלק מהזמן. בתקופות מ'. הקשר ע  20-5ועוביו    ,נחשף המופע הרדוד בלבד

 אחרות, התקיימו אגמים יבשתיים, עם מים פחות מלוחים, והצטברו בהם חלוקים וקרקע מהסביבה. 

קונגלומרטים לרגלי רמת טבעון ממערב )כמו גבעה בכפר חסידים,    :קונגלומרטים מתקופת הפליוקן

  -   ; מקביל לתצורת פלשת2013,  וסנדלרן  כתצורת כורדני )זילברמ  יםמוגדר  ,מחוץ לתחום הסקר(

NQpקונגלומרט זה הוא ככל הנראה תוצר הגידוד של רמת טבעון שנסחף 4איור  ו  2איור    ו, רא .)

 באותה תקופה. שםשעבר  ,לחוף הים

 
 (. 2016סנה, ) מפת שפרעם מתוך  עמודה סטרטיגרפית של אזור הסקר : 2איור 
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היווצרות המסלע בתקופת ה3איור   ל התקדמות  שבו הים התעמק בהדרגה תוך תקופות ש  , איאוקן : 

 ( 2000הר ועמיתיו,  "י: פ איצבוע )ע  ו ונסיגה שיצר

 
 ( Sneh et al., 2000; 2006)עפ"י: שובאל,  ה ובמרכזהארץ בצפון  ניאוגן: יחידות תקופת ה4איור 



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~32 ~ 

 
 ( 1991שליב,   "י:פבגליל התחתון ובעמקים )ע ניאוגן: יחידות תקופת ה5איור 
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 : גיאולוגיה 3מפה 
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 ת גיאולוגימבנה, טקטוניקה והיסטוריה  2.1.3

 הקימוט הקרטיקוני  •

מערב בקירוב גרמה להיווצרות מערכת של קמרים וקערים מקבילים המכונים -לחיצה בכיוון מזרח

.  דרום בקירוב-. כיוון הרכסים בסביבת הגליל והשומרון הוא צפון(Krenkel, 1924)הקשת הסורית  

ן.  נמשך גם בתת הקרקע בעמק זבולון, ושוליו מתבטאים גם ברמת טבעושהכרמל,    במערב קמר

ונים( נמצא בתחום הסקר. מזרחית  מנשה, שחלקו הצפוני )קער אל-אלונים  נמשך קער  ,ומזרחית ל

וממשיך   ,נמשך מהגליל העליון לרכס נצרת )בתחום הסקר(ש  ,עובר קמר הגליל  מנשה-קער אלוניםל

 לכיוון מרכז הארץ כרכס השומרון. 

כר שהייתה  הלחצים  ממערכת  כתוצאה  הסנון  בתקופת  החל  אוקיוכה  הקימוט  של  נוס יבסגירתו 

בתקופות אלו התבטאו בעיקר    ות. כך, ההרבדאיאוקן הוא המשיך בהפסקות לתוך תקופת ההתטיס.  

 יה לאחר היווצרותן. י כמילוי אגנים שנוצרו, והתצורות של תקופות אלו עברו קימוט והט

שכבת   י גובה שלמציגות קוו שאלו מפות    :מפות סטרוקטורליות  פי-עלמבנה הקימוט בשטח הסקר  

ניתן לזהות את מבנה הקערים והקמרים, כולל    , פי קווי הגובה הסטרוקטורליים-ייחוס מוגדרת. על

של גג חבורת יהודה בשטח   מוצגת מפה סטרוקטורלית  4מפה  באפיקים ושלוחות של אותם מבנים.  

המפה    פי-על(.  Fleischer & Gapsou, 2003  :עפ”יבמפה,    צהוביםהסקר וסביבתו )קווי הגובה ה

- אלונים  קערמהווה כאמור את החלק הצפוני של  אלונים    קערהמרכזי )  הקערניכר שהציר המרכזי של  

מנשה(, עולה צפונה תוך כדי עיקול מזרחה מכפר יהושע דרך רמת ישי עד אזור זרזיר והסוללים,  

. אפיק של הקער עולה לכיוון מגדל העמק ויפיע. מצפון לנחל 77לאורך הציר של נחל בית לחם וכביש  

ר  יוון רכס שפרעם. כמו כן, ניכבהדרגה והדבר מתבטא בעליית השכבות לכ  םמסתיי  הקער ציפורי,  

לית  מפה סטרוקטור  גם  מוצגת  שבת בעיקרה על שיפולי קמר הכרמל.פי המפה שרמת טבעון יו-על

אבלסון   עפ”ימזרחי של שטח הסקר וסביבתו )בעיקר הרי נצרת(  -נישל גג חבורת יהודה בחלק הצפו

ף, ובאזור זה עדיף להשתמש  ונעשתה על בסיס ידע נוס  ,. שכבה זו עדכנית יותר(2009)  עמיתיוו

  קער פי מפה זו נראה שקמר נצרת )כחלק מקמר שדרת ההר המרכזית( נוחת מערבה לכיוון  -עלבה.  

 ור כפר כנארען, כולל אזילהלן(. מעבר לשבר זה, בקעת ת  וראאלונים, וצפונה עד שבר בית קשת )

, מתקבל (4מפה  )  מחיבור של שתי השכבות של גג חבורת יהודהרען.  טויושבת על שיפולי קמר    –

דרך אזור הסוללים לחלק המערבי של בקעת בית נטופה, דרך תל חנתון עד כפר    ךממשי  קערשה

 מנדא.

נוספת   )ש שכבה  הצופים  הר  חבורת  גג  היא  במפות  העובדה 2016ולד,    :עפ”י מוצגת  מלבד   .)

נוצרו   וככל שהעבודה    ידי-עלשהשכבות  יותר ומשתמשת  המחברים שונים,  מאוחרת היא עדכנית 

במידע חדש )בעיקר סקרים גאופיסיים חדשים(, ניתן לראות במפה של גג הר הצופים ביטוי של מילוי  

 (.  5 מפהראו , פליאוקןשהתרחשה בסנון וב)אגנים בתקופת היווצרות החבורה 
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דומה בקירוב, במספר שינויים. ניכרים ההבדלים הבאים: לעיל    תוארשפי שכבת מידע זו, המבנה  -על

( קווי שבר שמופו בעיקר  2)  ;שעלה לכיוון מגדל העמק  הקער( חבורת הר הצופים מילאה את אפיק  1)

( ולד  כיוון מקומיים של  2016ע"י  גורמים לשינויי  זו 3)  ;הקער(  ( אזור הסוללים מונמך מסביבתו. 

 .הקערשחתך את השארית הצפונית של  ,להלן( ו)רא ה תוצאה של הורסט גבעת כוסברכנרא

 אוגנית יהשבירה הנ •

  20-9לפני    .רח התיכוןכשלב ראשון בהיווצרות בקעים מוארכים במז  :השתפלות ומתיחה במיוקן

ובמקביל לו נפתח בקע   ,דרום מזרח-סואץ בכיוון צפון מערבמיליון שנה החלה הפתיחה של מפרץ  

( וניתן  -סירחאן(, שהמשיך בצפון-בן אזרקגרגדול בדרום סוריה של היום  יזרעאל,  מערב עד עמק 

, המשך הבקע (להלן  ורא)מאוחר יותר, לאחר שעבר הירדן נע צפונה  .  סירחאן-לכנותו ביקוע קישון

(. במקביל לבקע עיקרי  2016; ולד,  1991התנתק מעמק יזרעאל, נע צפונה והתמקם בסוריה )שליב,  

אל בדרום( לשבר בית  תוחם את עמק יזרעשים בין שבר הכרמל ) ל אגנים מקומיזה, נוצרו סדרה ש

בית נטופה, בקעת סכנין, בקעת בית   בקעתלים את בקעות הרוחב של הגליל )כולשהכרם בצפון,  

לפני   הזו,  התקופה  בתוך  ועוד(.  שנהימ  15הכרם  מ   ,ליון  של  הפתיחה  החלו  במקום  סואץ,  פרץ 

 תוך תנועת עבר הירדן צפונה.  ,ובקע ים המלח להיפתח מפרץ אילת

השתנה כיוון המאמצים כתוצאה   ,מליון שנה  9-5בתקופה שבין    :במיוקן העליון ותחילת הפליוקן

ים המלח. כתוצאה מכך חלה העתקה אופקית לאורך השברים שנוצרו    ,מכיוון הפתיחה של בקע 

מיגבהים. העמק המאורך    ידי -עלמופרדים ביניהם  שופתיחה של אגני משנה    ,(2016קודם לכן )ולד,  

  , יזרעאל ועד עמק זבולון )ובקע נוסף בתוך הים מעבר למבנה הכרמל(   –את עמקי בית שאן    כוללש

למיגבה    מזרע-שמשתרע בין הורסט היוגב  ,שה אגנים. אחד האגנים הוא אגן כפר ברוךימחולק לכש

 של רמת טבעון.

גורם להמשך הפתיחה שהמאמצים    משטר  :פלייסטוקן ועד היום-שבירה נוספת בתקופות הפליוקן

והתנועה האופקית לאורך בקע ים המלח, מתבטא בהמשך תנועה על חלק מקווי השבר, יצירת קווי  

המשך  על  מעידים  סייסמי  וניתוח  אדמה  רעידות  אגנים.  והעמקת  חדשים  בקטעים    שבר  תנועה 

 נציג שני מבנים מרכזיים שהתפתחו בתקופה זו: מים עד היום. ימסוי

o ושבירה באגן כפר ברוך התעמקות 

אלונים, מופרד מרמת טבעון בשברי שדה יעקב ואלוני אבא )ולד,   קערכולל בתוכו את  שאגן זה,  

רוחב בכיוון צ4מפה  ;  2016 נוצרו בתוכו מספר שברי    : דרום מזרח )מדרום לצפון-פון מערב(. 

גבת ברוך,  כפר  תמרת-שברי  הגבול    – ובנוסף    ,זרזיר-נהלל,  שבר  הגלבוע(.  שבר  אותו  חוצה 

מ' מרמת מנשה,    200-רמל(, והאגן מונמך בכהדרומי שלו הוא שבר יוקנעם )כהמשך של שבר הכ

מת ומשנה  יק"מ. השבירה שיצרה את האגן ובתוכו, מטשטשת במידה מסוי  4-ומוסט מערבה כ

עובר בתוכו. שברי הרוחב, חלקם מעלים וחלקם יוצרים מדרגות או מורידים  שאת מבנה הקער  

תוך כדי המשך השקעה של    בלוקים שנוצרו ביניהם, והבלוקים נטויים לרוב דרומה. השבירה חלה

המשקעים הצעירים, וכך, מצפון לכל שבר )בחלק הדרומי של כל בלוק נטוי(, הצטברה שכבה 
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עבה יותר של משקעים. מרבית השברים מכוסים בקרקע, והתמונה מתקבלת בעיקר מחתכים  

התופעה בולטת מצפון    .(4מפה  ו  .6Error! Reference source not foundאיור  סייסמיים )

 לשבר נהלל, בעיקר בנווה יער מול בית שערים(. 

o העתק בית קשת: מערכת העתקים לאורך קו מתמשך 

המערכת מתמשכת משולי עמק הירדן באזור יבנאל, מהווה שבר שוליים של הר תבור, דרך אזור  

לצפוןב כיוון  שינוי  ולאחר  קשת,  ממשיכה  -ית  )זילברמערב,  אתא  קריית  אזור  ועד  ,  עמיתיומן 

(. ההעתקים היו פעילים בתקופת הפליוקן, ובחלקם גם בפליסטוקן. שבר בית קשת מהווה 2008

כפר כנא, הוא מעלה  לת ותזוזות אופקיות. בין בית קשת  רכיב משמעותי באזור, ויוצר הסטות אנכיו

כך שנחשפת בהם חבורת יהודה מול חבורת עבדת מעבר   ,את הצד המערבי והדרומי שבהם

בית נטופה הוא   בקעתמערבה לוורען,  טמפריד בין קמר נצרת לקמר    השבר(.  4מפה  בר )לש

את    חושפים ו ם את הורסט חנתון והורסט שפרעם,  מעליש  , מתחלק לשני שברים מקבילים בקירוב

מבנים של    ,חבורת יהודה מול חבורת הר הצופים מצידי ההורסטים. צמודים להורסטים מדרום

(. מבנה חצי הכיפה הגדול יורד דרומה עד  4מפה  מאפיינים שברי תזוזה אופקית )שצאי כיפות  ח

נחשפת בהורסט שורת הר הצופים, בין חבורת יהודה  עדי וחורבת אושא, והוא בנוי בעיקר מחב

 לחבורת עבדת בקרבת נחל ציפורי ורמת טבעון.  ,שפרעם

 
 (.2016  ,ולדרוך, גבת, נהלל, תמרת וזרזיר )חוצה את העתקי גלבוע מערב, כפר בש : חתך סייסמי  6איור  

ר להיווצרות תצורת בירה,  סמוך למפגש עם העתק הכרמל וגוש טבעון. ניכר קימוט שהיה מאוחהחלק הדרומי  
שקדמה להסטה. סקלת    את השתרעות מניפת הסחף   מאוחרת לקימוט. עובי סדרת החרסית משקף והעתקה  

מ'(.   250-כ 0סימון עומק קידוח נהלל  ו מ' )רא 600-הסייסמי. עומק החתך כהעומק היא בשניות של ההחזר 
כפר יהושע.  –  KYנהלל,  – NHLקיצורים: 
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אולוגית )על בסיס מפה  י גבי מפה ג-על  ,(2016ולד,    :עפ”י  אדומים( וגג חבורת הר הצופים )קווי גובה  2009  עמיתיו,אבלסון ו  : עפ”יקווי גובה תכולים  ו  ,Fleischer & Gapsou, 2003  : יעפ”  צהובים: מפה סטרוקטורלית של גג חבורת יהודה )קווי גובה  4מפה  
1:200,000( )Sneh et al., 1998 וקווי שבר נוספים ) . 

 



 אלונים וצפון הרי נצרת ( סקר גבעות 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~38 ~ 

ות. בהתאם למקרא, גוונים ירוקים מבטאים שכבות  גיאולוגי, מהגובה הטופוגרפי(, עם קווי הגובה של גג החבורה, וקווי מגע של תצורות  2016  , ולד  :ה החבורה עפ"י ב: גובה השכבות בטור הסטרטיגרפי מעל גג חבורת הר הצופים )תוצאה של הפחתת גו 5  מפה
 ביניים וגוונים אדומים הם שכבות גבוהות.  נמוכות בטור השכבות, גוונים צהובים הם גבהי 
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 קרקע  2.1.4

.  5הנוכחי קר  א. זינגר באזור שכולל את שטח הס  ע”י   1963-נעשה ב  1:20,000קרקע בקנ”מ  סקר  

. מספר מיפויי  (6מפה    ורא( )1998הר )  ידי-עלשפרעם הוצגה לאחר עיבוד  -המפה של מזרח אלונים

קרקע נקודתיים נעשו ע”י הסוכנות היהודית וקק”ל למטרות חקלאיות ויערניות. שכבת קרקע ארצית  

סוגים (. על הגבעות נמצאות קרקעות מ7  מפה)ראו    (2007דן ועמיתיו )  ידי-עלת הוכנה  ממוחשב

נמצאות   הגבעות  ולרגלי  בעמקים  ורנדזינה.  רוסה  טרה  של  קולוביאליות  שונים  סחף  קרקעות 

 ואלוביאליות. על הבזלות מתפתח בעיקר פרוטוגרומוסול.

 נארי: 

 Yaalon & Singer(. הנארי תואר ע”י  7  איוררטון וחוואר )יהמחקר נפוץ על קכיסוי הנארי באזור  

שמתחתיה,  ( כתהליך פדוגנטי של שטיפת הגיר מקרקע הרנדזינה לתוך נקבובי הסלע הרך  1974)

 : מ' 3בנארי, שעוביו הכולל הוא עד הם תיארו שלוש שכבות  שחל בתקופה גשומה בפלייסטוקן.

 מ"מ. 20-2בעובי של  קרום עליון דק וקשה: הקרום הלמינרי •

העליון • ש  מתחת  :הנארי  נארי  הלמינרי,  האם,  לקרום  מסלע  במעט  ומגוון  קשה  הומוגני  אינו 

 אדומים. -חומיםבפסים וכתמים 

נמצא מתחתיו, לווחי )בנוי לוחות( ובעל ששהוא סלע רך, פריך מסלע התשתית    :הנארי התחתון •

 נקבוביות גסה.

שבדקו ביסודיות את מבנה הנארי בדרום הארץ, קבעו   .Wieder et al ( 1994)  -( ו1992שהרבני )

   ותיארו שני שלבים של יצירה: ,שנה 40,000-20,000 -ל את גיל היווצרותו 

ראשון • החלקית,    :פדוגנטי  שלב  והקשייתו  הסלע  לתוך  הגירני מהקרקע  החומר  של שטיפת 

 ותחילת התמיינות לשכבות. בסיום שלב זה נסחפה הקרקע המקורית. 

( הקשיית הקרום הלמינרי כתוצאה  1בו התקיימו התהליכים הבאים: )ש  :בסלע החשוף  שלב שני •

( סידוק בעקבות התקשות הסלע, המסה והתגבשות  2ביוגנית חיצונית וקליטת אבק; )מפעילות 

מחדש בנארי העליון, בעיקר בסדקים, עם חומר קרקעי ושברי הקרום הלמינרי, ויצירת מבנה 

 ( שטיפה ויצירת מבנה לווחי בנארי התחתון. 3מוזאיקה; )

( גולדברג  ע”י  נבדק  בצפון הארץ  כתוצאה מעליה    (. מסקנתו בדבר1958הנארי  היווצרות הנארי 

ם וכימיים רבים.  ייקליזבלת היום, אך הוא מביא נתונים פינימית של תמיסה גירנית בקרקע אינה מקו

ישנה בדרך כלל ירידה בריכוז יסודות שונים בנארי לעומת סלע התשתית )בעיקר   ,לפי נתונים אלה

בזרחן( ירידה  לעומת    ,בולטת  הנארי  בנקבוביות  עליה  בוחלה  בעיקר  )כנראה  "נארי  -הסלע 

(.  1998; הר,  1962הנארי באזור המחקר מכסה את הקירטון ואת הקונגלומרט )גרינברג,    התחתון"(.

וצפוף מזה שעל חבורת הר הצופיםהנארי    ,אוקניותיעל התצורות הא נראה    ,קשה  ואחיד פחות. 

על ורטון קשה  ירטוני של תצורת תמרת. על קישהנארי המפותח ביותר באזור הוא על המופע הק

 

 . (1970 )רביקוביץ, 1:250,000רקעות  הסקר לא פורסם בקנה מידה זה, אך שימש כמקור למפת הק5
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וארי של תצורת בירה  ו רטון חיהנארי פחות מפותח. על ק   ,מרשההקירטון הלבן האחיד של תצורת  

 הקרום הלמינרי והנארי העליון רכים יחסית. 

 קרקעות: 

( ומפורט אצל דן  1979הקרקעות בארץ ניתן ע"י דן וקיומדז'יסקי )המינוח המקובל היום להגדרת  

( מוסכם,  2007ועמיתיו  למינוח  חשיבות  ישנה  במקורות וכימ(.  דומים בספרות  ון שקיימים שמות 

קיימות באזור שלהכרת ההבדלים שבין תת הקבוצות    המיון חשובו  ,מכוונים לקרקעות שונותש  שונים

הגבעות באזור משתייכות ברובן לקבוצת הטרה רוסה והרנדזינה החומה. זה. הקרקעות הנפוצות על  

לטרה רוסה אדומה )שאינה קיימת   ,טרה רוסה מתחלקת בהתאם לסלע המוצא, לצבע ולגירניות

אדומה, וכל אחת מהן מתחלקת לקרקע חסרת גיר, דלת גיר או מכילת  - באזור( ולטרה רוסה חומה 

ברור,   B  6עומק של עשרות ס"מ, נסדקת בקיץ ובעלת אופקגיר. כאשר קרקע טרה רוסה היא בעלת  

 ס"מ( או טרה רוסה גרומית )עמוקה יותר(.   50- )עד עומק של כ  היא מכונה טרה רוסה פרוטוגרומית

רנדזינה חומה    קרקעות הרנדזינה החומה מתחלקות לרנדזינה חומה על נארי, דלת גיר, חרסיתית;

רנדזינה חומה   רטון קשה, דלת גיר, חרסיתית;ינה חומה על קעל נארי, מכילת גיר, חרסיתית; רנדזי

ק חרסיתית;יעל  גיר,  מכילת  קשה,  קו  רטון  חומה  ה  רטונית.ירנדזינה  קרקעות כל    ,קרסבאזור 

מ' נוצרים בתוך הנארי, לאחר המסתו באזורי    1.5-הרנדזינה הינן רדודות. כיסי קרקע עד לעומק של כ

(. ביער אלון התבור  2008,  1998קיימת בו )הר,  שחוסר ההומוגניות הרבה   חולשה שנוצרו בו עקב

כ נספרו  הגליל  א  13-באלון  לכיסים  ביער.  העצים  כמספר  לדונם,  קרקע  משמעות  כיסי  ישנה  לה 

  Aהרנדזינה הבהירה היא קרקע גירנית עם אופק  .  (בוטניקהבפרק ה  14איור    ואקולוגית רבה )רא

ום אפור, חום חיוור או חום  ולא מלוחה. גווני הקרקע עשויים להיות ח   Bכהה יחסית, ללא אופק*  

 צהוב.

 (: Singer, 2007;  1998; הר,  1992רביקוביץ,    :)עפ"י  להלן נתונים של תכונות קרקע שנמדדו באזור 

החומה  :חרסיתיות • והרנדזינה  רוסה  )-הטרה  כבדה  חרסית  של  במרקם  הן  (.  8איור  אדומה 

כבדה חרסית  של  במרקם  הן  הגיר  דלות  החומות  הבהירה-הרנדזינות  והרנדזינה   בינונית, 

 חרסית קלה או חרסית חולית.החווארית היא חרסית בינונית, 

מים • על  :תאחיזת  )כולל  ברוויה  המשקלית  תפיח-הרטיבות  במצב  היא  רוויה    1.02-0.85ה( 

בר )קיבול שדה בקירוב( היא   1/3-, חסר מימד(. רטיבות משקלית ב1.0)תכולת רטיבות מתוך  

. תחום המים  0.28-0.23 –  בר )נקודת כמישה בקירוב( 15-והרטיבות המשקלית ב 0.48-0.32

רה אין הבדל משמעותי בין כלל קרקעות הט  משקלי.  0.18-0.12בר( הוא    15-1/3)בין    הזמינים

 

הוא שכבת    Aאופק    הקרקע מחולקת לאופקים )רבדים, שכבות(, שנוצרים לרוב בתהליכי התפתחות פרופיל הקרקע.6
הקרקע העליונה. חלקה העליון עשיר בחומר אורגני כתוצאה מתהליכי פירוק של רכיבי הצמחים שגדלו בה. באופק זה  

- י קרקע שנשטפו מלמעלה. באזור היםהוא אופק הצטברות של רכיב   Bאופק    מתרחשת מרבית הפעילות הביולוגית.
מים, והחלחול בה  סופחים  שרכב לרוב ממינרלי חרסית  מו שבחרסית )החלק דק הגרגר של הקרקע  יכוני הוא עשיר  ת

הוא אזור המעבר מהקרקע    Cאופק    מלח. בתיכוני הוא עשיר בגיר ובאזור המדברי הוא עשיר בגבס ו -איטי(, בספר הים
 לסלע האם. עשיר באבנים ובקטעי סלע בלוי. 
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נה גבוהה אדומה התאחיזה הי-רנדזינה בטווחי תאחיזת המים. אולם, ברנדזינה חומהלרוסה  

)שם נמדדו ג'רה אאדומה בכל המתחים; ברנדזינה החומה של חג'-מזו של הטרה רוסה החומה

במצב   עצים  של  ביותר;  זפיה מדדים  הגבוהה  הינה  המים  תאחיזת  ביותר(,  המשופר  יולוגי 

חומה   רנדזינה  מבין הרנדזינות החומות. קרקעות  הינן בעלות התאחיזה הנמוכה  גיר  מכילת 

 מים גבוה. ברנדזינה בהירה תכולת הרטיבות הינה הנמוכה ביותר במצב של מתח

גושית • ו  :צפיפות  רוסה  חובבטרה  אדומה  רנדזינה  חומה  או  סמ"ק; /' רג  1.82-1.66  – מה 

 סמ"ק. /'רג  1.36 –ברנדזינה בהירה 

; ברנדזינה 0.8-0.5%  –אדומה דלת גיר  -ברנדזינה חומה  ;0.16-0.07%  –בטרה רוסה    :גירניות •

)נמוך יחסית  22-11%  –; ברנדזינה חומה גירנית ורנדזינה בהירה  16-9%  –חומה מכילת גיר  

 לקרקעות רנדזינה בהירה באזורים אחרים(. 

 .5-2% – ; ברנדזינה 2% –בטרה רוסה  :חוז פחמן אורגניא •

)תגובה בסיסית   7.7-6.8  – אדומה  -בטרה רוסה וברנדזינה חומה או חומה  :(pHרמת חומציות ) •

 קלה בדרך כלל(. 

הקרקע • של  הכולל  בהרכב  עיקריים  חומה  :יסודות  או  חומה  ורנדזינה  רוסה  בטרה  - הטווח 

 . Si –  17-25%, Al – 5-7%, Fe  – 3-5% ,C  – 2-6% ,Ca  – 1-3%, Mg –  1% דומה:א

  –   Ca   –  127-94  ,Naלאחר גשם עיקרי ראשון:    :(ppm)  עיקריים בתמיסת הקרקע  קטיונים •

27-18  ,Mg  –  18-6,  Si  –  12-6  ,K  –  5-1.במהלך החורף, הריכוזים ירדו לכדי שליש בקירוב . 

2+לחומר יבש(:  ppm) עיקריים בתמיסת הקרקע אניונים •
4SO  – 18-59 ,-Cl  –  11-48 ,-

3NO 

–  0.5-100,  – 2NO   –  0-23    ,-F  –  0.6-6  ,4-
4PO  –  0.2-0.6  בטרה  . ריכוז כלל האניונים נמוך

 .רוסה מאשר בקרקעות הרנדזינה

 ( 2007דן ועמיתיו )  עפ”י : התפלגות חבורות הקרקע בתחום הסקר 1טבלה 

 אחוז מתחום הסקר  שטח )דונם( חבורת הקרקע 

 70% 123,274 רנדזינות חומות ובהירות 

 1%> 812 רנדזינות בהירות 

 18% 31,259 טרה רוסות, רנדזינות חומות ורנדזינות בהירות 

 12% 21,153 גרומוסולים 

 100% 176,498 סה"כ 
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שהרבני  ,  Yaalon & Singer (1974)  :עפ”י   ,( 1998ווצרותו. מתוך הר )ימבנה הנארי ואופן ה  :7  איור

(1992) ;Wieder et al. (1994) . 
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פי מיפוי של  -(, על1998זרזיר מתוך הר )-מפת קרקעות באזור נחל ציפורי בסביבת אלון הגליל:  6מפה  
 א. זינגר. 

= טרה רוסה חומה אדומה חסרת גיר(, בחלקם שני    H1מהפוליגונים נמצא סוג אחד של קרקע )כמו    בחלק 
שולט סוג קרקע  אדומה(, ובחלקם  -ה ורנדזינה חומה אדומ- רוסה חומה= פסיפס של טרה    H1I0סוגים )כמו  

טרה רוסה, ובמיעוט השטח    שבה שולטת   (H1(I2I0)אחד, עם קטעים של קרקע אחת או שתיים נוספות )כמו  
 אדומה חסרת גיר. -נה חומה מכילת גיר ורנדזינה חומה רנדזיקיימות  

 

 
הקרקע  : ההרכב המכני של קרקעות בגבעות אלונים ורמת מנשה על גבי משולש להגדרת הרכב 8איור  

 . (1998סילט וחרסית )הר,   , בין חול
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 ( 2007 , דן ועמיתיו : עפ”י) : קרקעות 7 מפה 
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 הידרולוגיה  2.1.5

   אגני ניקוז ונחלים •

של  אגן הניקוז    .(8מפה  )  נשפך לים התיכון ש   קישוןר שייך כולו לאגן הניקוז של נחל  תחום הסק

מנקז את אזור הסקר  שהנחל העיקרי    .(קמ"ר 1,080-כ)נחלי החוף  מבין    בשטחוהוא השני  הקישון  

ציפורי הוא   נחל  .( 2013)אלרון וינאי,  הקישון  של  הגדול ביותר  והיובל העיקרי    שהוא  ,הוא נחל ציפורי

קישון  מערב עד שנשפך ל-מזרח לצפון-זורם מכיוון דרום, וק"מ(  30מתוך    26-לרוב אורכו )כאיתן    נחל

 ק"מ.  4-לאורך של כ ,הסקרמערב תחום -בדרוםהוא גם זורם הקישון עצמו  .)מחוץ לתחום הסקר(

 אקוות  •

 אזור הסקר מתחלק בין שלוש אקוות:

o מערביהגליל השייך לאקוות  ,אך במיוחד הגוש המערבי ,רוב שטח הסקר . 

o מזרחי שייך לאקוות ההר המזרחי-מיאזור הרי נצרת בצד הדרו. 

o כנרת. המזרחי שייך לאקוות -ניפס צר בחלק הצפו 

גבעת  לשבין יער הסוללים בצפון  באזור    ,מערבי לאקוות ההר המזרחיהגליל  הישנה חפיפה בין אקוות  

 אלה בדרום.

 מעיינות  •

בשנים האחרונות אולם    ,)בכמות זו או אחרת(  כל השנה  ותנביעות שנובע  17  ישנןבתחום הסקר  

שנ  היה גשמיםש  יםרצף  מיעוט  היה  יוכלו    ולכן   , בהן  כיבשים  שמופו  מהמעיינות  שחלק  ייתכן 

ועצמון,    גבעתי  :)נתונים מתוך  המעיינות המשמעותיים ביותר בתחום הסקר הם.  בעתידלהתאושש  

2013): 

o (2011-1975)מ"ק בשנה אל 564שפיעה ממוצעת של  :עיינות יפתחאל . 

o )(2011-1975)אלמ"ק בשנה  733שפיעה ממוצעת של  :עין ציפורי )קסטל. 

o (2011-1971)בשנה מ"ק אל 896שפיעה ממוצעת של  :עעין יבק . 

אך איכות המים   ,היסטוריתהזרימה  הלעומת  בלבד    54%-א כויום הציפורי כאחוז הזרימה בנחל  

)בעיקר חזיריותהשתפרה משמעותית בשנים האחרונות בעקבות סילוק חל   ; ק ממקורות הזיהום 

 . (2008פרלמוטר, 
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 : עין יבקע. צילום: עידן טלמון 3תמונה 

 חתכים טופוגרפיים 2.1.6

זה מוצגים חתכים טופוגרפיים  בס (. 9מפה  מייצגים את השתנות הגבהים במרחב הסקר )שעיף 

רען הנמוכה והשטוחה, ילבקעת ת  ,חתכים אלו מדגישים את המעבר בין צפון הרי נצרת הנישאים

 ובין גבעות אלונים לעמק יזרעאל השטוח.  ,בין הרי נצרת התלולים לגבעות אלונים המתונות
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 : הידרולוגיה 8מפה 
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 : חתכים טופוגרפיים 9מפה 
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טופוגרפיים בתחום הסקר : חתכים 9 איור
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 אקלים  2.1.7

 משטר טמפרטורות •

יער בנווה  המטאורולוגית  בתחנה  המינימלית  הממוצעת  מ  115)גובה:    הטמפרטורה    ("יפהעמ' 

. בחודשים החמים  17.3°C, והמקסימלית הממוצעת, סביב  7.6°Cה סביב  עבחודש הקר )ינואר( נ

.  33.9°Cסביב    –מקסימלית  ה, ו22°Cאוגוסט(, נעה הטמפרטורה הממוצעת המינימלית סביב  -)יולי

בתאריך   בתחנה  שנרשמה  המקסימום  וטמפרטורת  43.3°C-ל  ההגיע  9/6/2002טמפרטורת   ,

)תקופת הבדיקה לערכים מתחת לאפס    5.9°C-ל  ההגיע  7/2/1950המינימום שנרשמה בתאריך  

 . (2011 , ביתן ;2011-1949  :הקיצוניים המוחלטים

 משקעים  •

)בין    וללים, בית לחם הגלילית ונווה יערסה  שקעים השנתית הממוצעת שנמדדה בתחנותכמות המ

 .  (2011)ביתן, מ"מ גשם בשנה בהתאמה  571- ו 334.5,  350.3  :( היא2010-1980השנים 

 
השנתית  :  10איור   המשקעים  בין  כמות  יער  בנווה  המטאורולוגית    נתוני  )מאגר   2017-1992בתחנה 

 השירות המטאורולוגי(. 
זה שמוצג באיור נובע  שנתי בגוף הטקסט ל-הבדל בין הממוצע הרב ה  הממוצע הרב שנתי מסומן בקו אדום. 

 בהתאמה(.  2017-1992 - ו  2010-1980מהבדלים בשנות המדידה )

 משטר הרוחות  •

דרום  הרוחות הן  יער  נווה  בתחנת  בעי נמשמערביות,  -דרום-הנפוצות  בשעות  שבות  הבוקר  קר 

  1.59±2.25מערבית הממוצעת )±סטיית תקן( היא  -מיתריים המוקדמים. מהירות הרוח הדרווהצה

 ., מאגר נתוני השירות המטאורולוגי(2017-2007מטר/שניה )נתוני התחנה בנווה יער 
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חצב יקינתוני. צילום: עידן טלמון - : בן4תמונה 
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 נוף  3

 תרבותי -מטרת הפרק הנופי 3.1

ולהעריך את מרכיבי הנוף השונים באזור, לסקור את מורשת האדם מטרת פרק זה היא לאפיין  

- לאורך התקופות, להציג את מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שונים בנוף )תת

יחידות נוף(. בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו. אופן  

מתואר בתחילת הפרק הנוכחי. תוצאות הדירוג מופיעות כחלק    תרבותית-דירוג הערכיות הנופית

 שוב במרוכז בסיום הפרק.  יםות הנוף. התוצאות וניתוחן מופיע מתיאור יחיד 

 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף  3.2

וף מובהקות  כולל בתחומיו חלקים משתי חטיבות נובחבל הארץ של הגליל התחתון,    נמצאסקר זה  

חלקש הגליל התחתון  מהוות  אלונים  :ממרכיבי  במזרח. שתי -גבעות  נצרת  והרי  במערב  שפרעם 

שפרעם -חטיבות נוף אלו משתרעות גם מעבר לגבולות הסקר, אם כי רובן המכריע של גבעות אלונים

נכלל בגבולות הסקר. להלן, נתייחס לחטיבות הנוף בגבולות הסקר בלבד. לצרכי ניתוח השטח, וכן  

מדוי )ולאילצרכי תכנון  נוף  ליחידות  בוצעה החלוקה הפרטנית  יותר,  ומפורט  גם החלוקה  ק  חריה 

 (.בהמשך 3.5בסעיף   פורטמכיחידות נוף, -לתת

רץ בעל מכלול תכונות וקווי  יחידות נוף, כאשר יחידת נוף מוגדרת כחבל א14-חולק לשטח הסקר  

פי תכונה  -מבדיל בין יחידה ליחידה, נקבע עלש   קו נוףהשכנים לו.  שונה במידת מה מזה של  שנוף,  

ו/או התרבותי של חבל ארץ מסויממלאת תפקיד  ש נופו החזותי, הביולוגי  ם. מפת  יבולט בעיצוב 

  , וכוללת תיאור של יחידות הנוף השונות אותם  ומאפיינת   יחידות הנוף מציגה את מגוון נופי האזור

. הגדרת יחידות הנוף נועדה להיות כלי לניתוח ערכי הטבע והנוף ביחידות השטח, ולגיבוש מןותיחו

 מאפיין אותם. שחים, תוך שמירה על מגוון הנופים ימוש באותם שטמדיניות הש

נופיים   3.3 ומאפיינים  ותתשמרכיבים  הנוף  יחידות  להגדרת  יחידות  -משמשים 

 הנוף 

: קווי רכס, גבעות משאר, מערכות ניקוז,  מקנים לאזור את זהותו ש מאפיינים גיאומורפולוגיים   •

שלוחות, מצוקים גבוהים, פסגות בולטות בנוף וכו'.  בתרונות, "שערים טופוגרפיים" בין רכסים או  

, עמק נחל ציפורי חולק לשתי  המרכזי בחלוקת יחידות נוף. לדוגמ  לרוב, הגורם הטופוגרפי הוא

הגבול בין   –תחום היטב בין גבעות, ובמעלה הנחל  נוף שכן במורד הנחל זהו עמק צר    יחידות

 העמק לגבעות מתון יותר. 

 דרמטית באופי הצומח, מפנים וכו'. : השתנות צומח ותכסית •

פי רוב, יש חשיבות חזותית -שלוחות מיוערות. באזורים אלה, על: כמו  תכסית דומיננטית רציפה •

 גובלת בה.שו המגע של יחידת הנוף עם היחידה לק
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ימים  י: כמו מחצבה, יישוב או קבוצת יישובים. בנוסף, במקרים מסופיתוח בולט בשטח טבעי  •

 יחידות נוף. -בול בין יחידות נוף או תתמשמשים כבישים כג

 : כמו מצוקים, מכתשים ובתרונות.תופעות טבע ונוף ייחודיות •

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

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

וגבולות יחידות הנוף. הקושי לזהות הבדלים בין יחידות הנוף השונות מתבלט בעיקר בנופים מתונים  

כך למשל, ישנה התלבטות האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז משמעיים.  -עם תוואי נוף שאינם חד

רכ לפי  או  נוף;  יחידות  כמה  בין  לכך שרכסי ההרים מחולקים  שגורם  דבר  חזותיים,  אגנים  סי  או 

והחלוקה  אין תשובה אחת לשאלות אלה,  נוף.  יחידות  כמה  בין  אגן הנחל מתחלק  ההרים, שאז 

ליחידות נוף היא אמירה פרשנית. כדי למתן את ההיבט הסובייקטיבי בתהליך זה, משתתפים בו 

 מספר אנשים שמייצגים נקודות ראות שונות, תוך ניסיון לבנות חלוקה ולאחר מכן הערכה מוסכמות. 

 רת יחידות הנוף התבצעה תוך בחינת כלל מאפייני השטח ומבוססת על האמצעים הבאים: הגד

 קיימות בו. שים בכלל שטח הסקר וביחידות הנוף סיור •

מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע  •

 (. 1997, מזורלחלוקת השטח ליחידות נוף )

 שיפועים, מפת גבהים, מפת מפנים, מפות גיאולוגיות ותצלומי אוויר. מפת  שכבות ממ"ג: •

 דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים. -חוות •

   תרבותית-דירוג ערכיות נופית 3.4

יחידות  -נקראות תתשדת נוף ליחידות משנה קטנות יותר  לאחר הגדרת יחידות הנוף, מחולקת כל יחי

פית נערך ברמה  גבוהה יותר. אומדן הערכיות הנו  – מרכיבי הנוף  נוף, שבהן רמת ההומוגניות של  

מתוך תפיסה שיש לשמור על המרכיבים והאיכויות של יחידות הנוף כולן, לפחות  יחידות,  -של תת

  בחלק משטחן. כך יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט.

נופית )-ערכיות  מורשת(,  תרבותית  לאתרי  גם  ולפיכך  מתייחסת  איכותני,  ניתוח  על  מבוססת 

)ראו  בשורת תארים כגון: עוצמה, מגוון, דרמטיות וכד'    –הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה  

היחידות -על סמך דירוג כל אחד מהקריטריונים, חושב לכל אחת מתת  מדדי ערכיות נופית(.  –להלן  

  2נמוכה,    –  1סולם של חמש דרגות ערכיות:  יחידות בנויות(, דירוג ערכיות נופית סופי ב -)פרט לתת

רבית. בתהליך דירוג כזה קיים אלמנט סובייקטיבי,  י מ  – 5גבוהה מאד,   –   4גבוהה,    –   3בינונית,    –

ואף חלוקה שונה לתת ערכיות שונה,  אומדן  להציע  גם השלם  -וניתן  לעיתים  בנוסף,  נוף.  יחידות 

הנוף(   מקווי  –)יחידת  אנו  מרכיביו.  מסכום  ותתגדול  ליחידות  והגדרת  -ם שהחלוקה  נוף,  יחידות 

המצאי שבהן )תהליכים סובייקטיביים פחות(, יתרמו ליכולת של הגופים המנהלים את השטח לבצע, 

 תרבותיים של האזור.-אם ירצו בכך, הערכה משלהם ולתכנן באופן שיתחשב בערכים הנופיים
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מבני פח(, לרוב קיבלו ערכיות נופית    מאופיינים בבנייה מאולתרת )בעיקרבדואית שאזורי פזורה  

פי שאכן  ה בעתיד, כי, בשל המאפיינים הזמניים של התיישבות זו והפוטנציאל לפינוי0נמוכה אך לא  

. חשוב לציין כי  (מערבית לבסמת טבעון ובין עדי להרדוף  ה,לדוגמ)אירע בחלק מהמתחמים בעבר  

עוד מדובר   קווי תשתיות  החתימה הנופית" מוגבלת" בנייה ארעית,  בכל  וללא  פגיעה  מוסיפים  ש, 

 בנוף האזור.נוספת 

 אפיון יחידות הנוף  3.5

יחידות נוף. חלוקה נוספת זו נעשתה לעיתים -לתתכאמור  לאחר שהוגדרו יחידות הנוף, הן חולקו  

הבדלי    פי-עלהיחידות  -מאפיינים טופוגרפיים וחזותיים משותפים. במקרים אחרים, חולקו תת  פי-על

טועים בוגרים לאזור בדל בין אזור טבעי לחקלאי, או הבדלים בין אזור עם עצים נתכסית. למשל, ה

 יחידות הנוף. -לכל אחת מתתנקבעה ערכיות נופית לבסוף, ללא נטיעות. 

תרבותית. פירוט  -יחידות הנוף, וערכיותן הנופית -תתללהלן פירוט יחידות הנוף, כולל תיאור ופירוט  

עוסקים בתרבות שנמצאים לאחר הסעיפים    –ות נופית  תרבותית ומפת ערכי-הנופיתחישוב הערכיות  

ושישנם גם תהליכים ואלמנטים משותפים   ,יש לזכור כמובן שחלוקות אלו נעשו לנוחיות האדם  האדם.

הסקר נמצאים באגן הניקוז בהתייחסות לאגני הניקוז להלן, כל שטחי    ומחברים בין היחידות השונות.

 ון, ולכן ההתייחסות נעשתה ברמה פרטנית יותר. קיששל נחל 

 :חטיבות נוף

 מערב, ניתן לזהות במרחב שתי חטיבות נוף מרכזיות: -בציר מזרח

משתרעות מאזור ציפורי לעבר שעות קירטוניות מעוגלות ושטוחות, גב  :שפרעם-גבעות אלונים •

 רכסים.

 במרכז הגליל התחתון.   משתייכים לסדרת הרכסיםשהרים גירניים  :מורדות צפון הרי נצרת •

בולטות יותר בחלוקה  שקטנים משתי חטיבות נוף נוספות,    בשל גבולות הסקר, הוא כולל גם קטעים

 .נטופה-בקעת ביתו עמק יזרעאלדרום: -בציר צפון
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 רען יתבקעת  3.5.1

 בצפון.   רעןיתחוצצת בין הרי נצרת בדרום להר ש, רעןיתיחידת נוף זו כוללת את בקעת 

 
 רען. צילום: עמית מנדלסוןי: חקלאות בבקעת ת6תמונה 

 גבולות •

 אזור התעשייה ציפורית.  –ממערב 

 )גבול הסקר(. רען יתשיפולי הר  –מצפון  

 מחלף גולני ואזור חניון יוליאנה )גבול הסקר(. –ממזרח 

 שיפולי הרי נצרת.  –מדרום 

 אגני ניקוז •

 כל תחום היחידה מתנקז לנחל יפתחאל ודרכו לעבר נחל ציפורי. 

 רום פני הקרקע  •

מערבית  -מ' צפונית  230, לרום  77מ' מעפה"י בשולי כביש    175רום פני הקרקע ביחידה נע בין  

 למחלף גולני.

 מסלע וקרקע  •
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ציפב התעשייה  אזור  בקרבת  אלוביאליות.  סחף  קרקעות  של בקעה  הדרומי  גבולה  ולאורך  ורית, 

מערבי של צומת בית רימון, נמצא  -. בצידה הדרומיסחניןהבקעה, נחשף מסלע דולומיט מתצורת  

 מחשוף קירטוני מתצורת מנוחה.

 אופי הצומח  •

גידולי שדה.   גם מעט  אך  זיתים  כרמי  בעיקר  מעובד,  חקלאי  הינו שטח  היחידה  מוחלט של  רוב 

יבוד, יש יער אורנים נטוע או בתה בשלטון סירה קוצנית )מדובר על  בחלקות קטנות שנותרו ללא ע

 היחידה מסיבות טכניות(.-והוכללו בתת ,שטחים שאינם חלק אינטגרלי של הבקעה

 דפוסי תרבות חקלאית  •

קלאיות קטנות, ברובן  החקלאות באזור זה הינה בעלת אופי אקסטנסיבי ומשלבת מאות חלקות ח

מ בחלק  זיתים.  כרמי  מזרחית   החלקותהמכריע  החקלאי.  לעיבוד  כהכנה  קרקע  הכשרת  בוצעה 

 ליישוב טורעאן בולט ריכוז מבנים חקלאיים. 

 מקורות מים  •

בריכה   –  וממזרח ליחידה נמצאת בריכת משכנה אין מקורות מים טבעיים בתחום היחידה. בצמוד  

 עונתית שנחפרה בתקופות קדומות. 

 אתרים מרכזיים  •

 מזרחית לצומת בית רימון, וכן גשר מנדטורי ממערב למחלף גולני.   כביש המנדטורי לטבריהתוואי ה

 יישובים  •

 דופן לכפר טורעאן. -היחידה כוללת את הקצה הצפוני של כפר כנא, וכן צמודת

 תשתיות ומפגעים  •

השטחים הסמוכים לכפר כנא סובלים במיוחד מהשלכת פסולת בניין ופסולת ביתית. התופעה נפוצה  

ויים רובם ככולם מחוץ לגבולות היחידה(. אלמנט משמעותי נוסף הוא ריבוי  מצשיותר ביערות קק"ל )

 מבנים חקלאיים, בעיקר ממזרח לטורעאן. 

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

ועמק נחל ציפורי שמרו על צביון חקלאי מסורתי.    תירעןבמרחב הסקר, בקעת  שמבין אזורי העמקים  

שובה ביותר לייצוג הנופים הגליליים עבור  חלמיקומה של היחידה על אם הדרך לטבריה הופך אותה  

גיא יפתחאל הינו מכלול נופי מרהיב של עמק חקלאי צר בין גבעות, תופעה    הנוסעים בכבישי האזור. 

 נדירה ביותר בישראל )קיימת גם בנחל ציפורי(. 

 יחידות -תת •
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי

 ערכיות נופיתלקביעת 
ערכיות 

 נופית

מזרח בקעת   1.01
 תירען 

פסיפס של חלקות חקלאיות, ריבוי מבנים  
 חקלאיים. 

 2 שטח מופר למדי. 

לב בקעת   1.02
 תירען 

תחום ע"י הכפר  ש  מרחב חקלאי פתוח
 טורעאן. 

מספר מוקדי פיתוח. השטח שמור  
 יותר ממזרח הבקעה. 

3 

זיתים מול הכפר  גוש גדול של כרמי  תירען כרמי  1.03
 טורעאן. לא זוהו אתרים בולטים. 

שטח פתוח רציף יחסית, נצפות  
 גבוהה. 

3 

מערב בקעת   1.04
 תירען 

פסיפס חקלאי מרשים, לאורכו מתפתל נחל  
 יפתחאל. 

מרחב חקלאי כמעט בלתי מופר ובעל  
 נצפות גבוהה. 

5 

צומת בית   1.05
 רימון 

רצועה חקלאית צרה בין היער לכביש, כולל  
 תוואי הכביש המנדטורי. 

הכביש המנדטורי. הפרה חזותית ע"י  
 תחנת הדלק. 

1 

אזה"ת כפר   1.06
 כנא צפון 

 0 שטח בנוי.  שטח בנוי ומופר ברובו 

גבעה מיוערת מבודדת ממזרח לאזור   יער מבודד  1.07
 התעשייה ציפורית. 

 3 אלמנט חריג בנוף הבקעה. 

משלב זיתים וגידולי  שאזור חקלאי רציף  פאתי כפר כנא  1.08
 שדה. 

שטח פתוח רציף ובעל נצפות גבוהה.  
 ברקע אזור תעשייה. 

2 

לגבעות ציפורי,   תירעןמיצר טבעי בין הר   גיא יפתחאל  1.09
 בו מתפתל נחל יפתחאל. ו

 5 תבנית נוף ייחודית. 

 מורדות הרי נצרת  3.5.2

נצרת,   הרי  של  הצפוני  חלקם  נכלל  היחידה  כנא  בשטח  כפר  היישובים  ובפרט  יונה,  להר  מצפון 

 ומשהד.

 
 : מורדות הרי נצרת. צילום: עמית מנדלסון 7תמונה 

 גבולות •
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 קצה אזור התעשייה ציפורית והדופן המערבית של משהד.  –ממערב 

 . תירעןבקעת  –מצפון  

 דרך נוף יער בית קשת )גבול הסקר(.  –ממזרח 

 )גבול הסקר(.  7נצרת עילית עין מאהל והשכונות הבנויות בצפון –מדרום 

 אגני ניקוז •

בדרום קטנים  חלקים  ציפורי.  נחל  לעבר  ודרכו  יפתחאל  לנחל  מתנקז  היחידה  תחום  מערב  -רוב 

מתנקזים דרך נחל  ששוליים המזרחיים יש מספר ערוצים  היחידה מתנקזים ישירות לנחל ציפורי, וב

הירדן )נחל קשת, נחל השבעה ונחל אזנות(. ערוצים אלו הינם החלק השבעה לנחל תבור ולנהר  

 היחיד במרחב הסקר שאינו שייך לאגן נחל קישון. 

 רום פני הקרקע  •

מ' צפונית לעין    532מ' מעפה"י בשולי יער ברוס מקנזי, לרום    180רום פני הקרקע ביחידה נע בין  

 מאהל )הנקודה הגבוהה ביותר בתחום הסקר(.

 וקרקע מסלע  •

, ועל כן התיאור להלן מתבסס מועד סיום הסקרפורסמה עד  מפה גיאולוגית מפורטת למרחב זה לא  

 נכלל במפה גיאולוגית שפורסמה.שועל קטע קטן   ,1:200,000על מפה בקנה מידה 

ומדרום לו פס צר של גיר מתצורת ,  סחניןבדופן הצפונית של היחידה נחשף מסלע דולומיט מתצורת  

ע'רב   ו פס קירטון מתצורת מנוחה. מעל לתצורת מנוחה נחשף שטח רחב של תצורותענה, מעליב

חוואר)וטקייה   חולף  (ונוכחות מאובנים  חרסית  , קירטון,  הושעיה,  נמשך מאזור  קו העתק קשתי   .

)צור(    מישאשדרומית לכפר כנא ופונה דרומה אל הר תבור. דרומית לקו זה נחשפות בעיקר תצורות  

 ומעט תצורת תמרת )גיר, קירטון וצור(. טוני/קירטון( )גיר קירומנוחה 

 אופי הצומח  •

. בשטחים שנותרו ללא בינוי גדלים בעיקר כרמי זיתים  שטח בנוי קרוב למחצית משטח היחידה הינו 

ושתולים   עתיקים,  אינם  הגדול  הכבחלקות  )חלקם  כבדים,  שעברו  כלים  באמצעות  קרקע  שרת 

גרימת צלקות ממשיות בנוילע או  תים תוך  יונה  ף ההר(. במספר תאי שטח, בפרט למרגלות הר 

 ממזרח לכפר כנא, יש יער אורנים נטוע או בתה בשלטון סירה קוצנית. 

 דפוסי תרבות חקלאית  •

האלמנט החקלאי המרכזי באזור הינו כרמי זיתים, רובם לא עתיקים. בקרבת מעיינות קטנים באזור,  

בוצעה הכשרת קרקע בסיוע כלים   בחלק ניכר מהחלקותתאנים וגפנים.  ניתן לפגוש צמחי בוסתן כגון  

 כבדים, כהכנה לעיבוד החקלאי.

 

 ההיסטורי. . בחוברת הסקר יופיע השם "נוף הגליל" -שונה שם העיר ל 2019ביוני  7
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 מקורות מים  •

מעיינות   ארבעהעין מאהל ועין לפידות.    :נובעים גם כיוםשמעיינות קטנים    שניבתחום היחידה אותרו  

)לא זוהה בשטח(,   532עין לפידות תחתון )לא זוהה בשטח(, מעיין ממזרח לנ"ג    :נוספים יבשים כיום

 עין כבשן ומעיין כפר כנא. מצבו של עין גת חפר אינו ידוע, אולם להערכתנו הוא יבש כיום. 

 אתרים מרכזיים  •

 מכלול אתרים נוצריים בכפר כנא, תל גת חפר ומסגד נבי יוניס במשהד, מערת כפר כנא.

 יישובים  •

מי של ידה כוללת את מרבית תחום היישוב כפר כנא ואת כל תחום היישוב משהד. בחלקה הדרוהיח

 מהווה הרחבה של העיר נצרת עילית. שהיחידה, נמצא אזור בפיתוח 

 תשתיות ומפגעים  •

השטחים הסמוכים לכפר כנא סובלים במיוחד מהשלכת פסולת בניין, פגרי בע"ח ופסולת ביתית.  

ביערות קק"ל. כמו כן, בולטת הכשרת קרקע בסיוע כלים כבדים, הגורמת גם  התופעה נפוצה יותר  

לנזק נופי נרחב. באזורים שונים זוהתה הקמת מבנים חקלאיים ואף מבני מגורים, ככל הנראה בניגוד 

   לחוק. מספר מיני צמחים פולשים זוהו בשטח הסקר רק ביחידה זו. 

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

תית רבה כזירת פעילותו של ישוע הנוצרי. "שביל ישו" המקשר בין נצרת  לגוש הרי נצרת חשיבות ד 

שהפוטנציאל   נוספים,  והיסטוריים  קדושים  מקומות  נמצאים  באזור  כנא.  כפר  דרך  חולף  לכנרת, 

התיירותי שלהם לא מנוצל כלל כגון תל גת חפר ומסגד נבי יוניס )ביישוב משהד(, ומקבץ מערות  

פית, למתלול הצפוני של הרי נצרת יש נצפות גבוהה וכל פיתוח חדש  מסתור בכפר כנא. מבחינה נו

 בגזרה נראה למרחוק.

 יחידות -תת •

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
תרבותי  -ייחוד נופי

ושיקולים לקביעת ערכיות 
 נופית

ערכיות 
 נופית

מזרחי של הרי נצרת. משלב בתות סירה,  -החלק הצפוני רכס כבשן  2.01
 עין כבשן.  – זיתים וייעור. אתר מרכזי כרמי 

נצפות גבוהה. ייחודיות  
גיאולוגית )שאר רכסי הגליל  

התחתון בנויים במלואם  
 מחבורת יהודה(. 

4 

יער ברוס   2.02
 מקנזי 

. ללא  77גוש גדול של יערות קק"ל מדרום לכביש 
 אתרים ייחודיים. 

היער הפך   .נצפות גבוהה 
למעשה למזבלה של כפר  

 כנא. 

3 

אצבע כפר   2.03
 כנא 

 0 שטח בנוי.  פס של בינוי לאורך הכביש. 

כפר כנא   2.04
 צפון 

שטח פתוח בעל נצפות   גבעה ובה כרמי זיתים, ללא אתרים ייחודיים. 
 נמוכה. 

2 

אזה"ת כפר   2.05
 כנא 

 0 שטח בנוי.  אזור תעשייה. 

חקלאי ממערב לכפר כנא ובתחומיו האתר  אזור  ראס -כרם א 2.06
 ראס. -הארכיאולוגי כרם א

שטח פתוח, אתרים  
 ארכיאולוגיים. 

2 
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
תרבותי  -ייחוד נופי

ושיקולים לקביעת ערכיות 
 נופית

ערכיות 
 נופית

שטח נרחב. גרעין  על פרוס ש כפר גדול )כמעט עיר(  כפר כנא  2.07
 היסטורי מצומצם ובו מכלול קדוש לנצרות. 

 0 שטח בנוי. 

טרשית. אתר  משלבים כרמי זיתים ובתה שמדרונות  כרמי משהד  2.08
 קבר רבן שמעון בן גמליאל.  –מרכזי 

 3 נצפות גבוהה. 

תל גת חפר    –כפר בינוני בגודלו. אתרים מרכזיים  משהד 2.09
 ומסגד נבי יוניס. 

 0 שטח בנוי. 

עמק  2.10
 השב"חים 

אזור חקלאי נסתר יחסית בנוף ומאופיין בריבוי מבנים  
תחמי מגורים מאולתרים של פועלים  חקלאיים. מ

 עובדים בבנייה באזור. ש

רמת הפרות גבוהה, נצפות  
 נמוכה. 

2 

כרמי כפר   2.11
 כנא 

ל כרמי זיתים כמעט בלתי מופרים,  גוש רציף יחסית ש
 כלוא בין כפר כנא לרכס הר יונה.ש

שטח פתוח יחסית לא  
 מופר. 

3 

מורדות הר   2.12
 יונה 

עין   – יונה. אתרים מרכזיים המתלול הצפוני של הר  
 מאהל, עין לפידות, מערת כפר כנא.

המרחב הגבוה ביותר בסקר  
 ובעל נצפות גבוהה. 

5 

 0 שטח בבנייה.  אזור בפיתוח.  הר יונה ג'  2.13

 גבעות ציפורי  3.5.3

 שפרעם, סביב ציפורי והסוללים. -ל חלקן המזרחי של גבעות אלוניםביחידה זו נכל

 
 : גבעות ציפורי. צילום: עמית מנדלסון 8תמונה 
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 גבולות •

 (. 77נחל יפתחאל )כביש  –ממערב 

 )גבול הסקר(, וכן "אצבע" בין הכפר רומת הייב לגיא יפתחאל. 77כביש  –מצפון  

 )בתחום היחידה(, הכפר משהד. אזור התעשייה ציפורית –ממזרח 

 אגן נחל ציפורי.  –מדרום 

 אגני ניקוז •

ום היחידה עובר קו פרשת מים מקומי. צפון היחידה מתנקז לנחל יפתחאל ודרכו לעבר נחל  בתח

 יובלים קצרים שלו. לציפורי, ואילו דרום היחידה מתנקז ישירות לנחל ציפורי ו

 רום פני הקרקע  •

נע ביחידה  הקרקע  פני  הדרו  140בין    רום  בשוליים  מעפה"י  )ליד  -מייםמ'  היחידה  של  מערביים 

 בגבעת האמות ממערב למשהד. מעפה"י מ'  388-הסוללים( ל

 מסלע וקרקע  •

קנה  מפה גיאולוגית מפורטת למרחב זה לא פורסמה עד כה, ועל כן התיאור להלן מתבסס על מפה ב

 נכלל במפה גיאולוגית שפורסמה.שועל קטע קטן  1:200,000מידה 

, וממערב לו שכבות  סחניןבמזרח היחידה )הר הושעיה והסביבה( נחשף מסלע דולומיט מתצורת  

 מישאש פרט אחיהוד מתצורת מנוחה. בהר חיא נחשף שטח רחב של תצורות    לש  ון וחווארקירט

וטקייה  )צור( ע'רב  חוואר),  . ממערב נחשף פס תצורת עדולם  (ונוכחות מאובנים  חרסית,  קירטון, 

ר( ובגבעות המערביות )אזור הסוללים( נמצאת תצורת תמרת )גיר וצור(. שני העתקים )קירטון וצו

מערב, בואכה אלון הגליל. בין ההעתקים נחשפות תצורות  -מקבילים נמשכים מאזור עילוט בכיוון צפון

 תמרת ועדולם. 

 אופי הצומח  •

גדולים   כתמים  ובמספר  התבור,  אלון  יערות  בולטים  היחידה  של  המערבי  יערות בחלקה  נשתלו 

 אורנים )ליד הושעיה וציפורי(.

 דפוסי תרבות חקלאית  •

וחממות   גידולי שדה  אזורי  קיימים  בנוסף,  בני עשרות שנים.  רובם  זיתים,  כרמי  יש  ציפורי  סביב 

 מזרחית לציפורי. -בהיקפים מצומצמים, בפרט דרומית

 מקורות מים  •

  – מים. במפה הטופוגרפית מסומן מעיין בודד  בתחום היחידה אין מעיינות נובעים, אך קיימים בורות  

מים  לציון מערכת מפותחת של אמות  ראויה  רבות.  נובע מזה שנים  אינו  חיא, שכפי הנראה  עין 

בקרבת    זו אינה מתפקדת מזה דורות רבים.  שהובילה מים לציפורי ממורדות הרי נצרת. מערכת
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רט"ג )מגודרת למניעת חדירת עדרי  , נחפרה בריכה עונתית ע"י  בדואיתחנת הדלק בצומת הלוחם ה

 בקר, אולם הגדר נמצאה פרוצה בסיור בשטח(.

 אתרים מרכזיים  •

גן לאומי ציפורי )אחד משני המכלולים הארכיאולוגיים החשובים ביותר בכל תחום הסקר( ומערכת  

 אמות המים.

 יישובים  •

ביחידה אזור התעשייה   , נכלליםנוסףציפורי, הסוללים והושעיה. ב  :ביחידה נמצאים שלושה יישובים

 ציפורית )שייך מוניציפלית לנצרת עילית( ומחנה הושעיה.

 תשתיות ומפגעים  •

מחצבה גדולה ליד מחנה הושעיה, מכון טיהור שפכים אזורי ממערב לציפורי )בתחומי הגן הלאומי 

 נחשב למזהם אוויר, ובו הוקמה ארובה ששייה ציפורית נמצא מפעל פניציה,  המוכרז(. באזור התע 

 גדולה.

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

ציפורי הינה אחד האתרים הארכיאולוגיים החשובים ביותר בגליל כולו, שנחפר רק בחלקו. מצודת 

ציפורי ממוקמת בראש אחת הגבעות הבולטות באזור ונצפית מסביבתה הקרובה. נתיב אמות המים  

האחרונים  לדורות  עד  שהשתמר  בשטלציפורי,  בעיקר  כיום  ונהרס  הולך  מהגן  שחים  ,  מרוחקים 

,  ספורייההלאומי, אך עדיין יש חשיבות גבוהה לשימורו. סביב ציפורי נמצאים שרידי הכפר הערבי  

עתיקים ומשוכות צבר. שביל ישראל חוצה את היחידה, "שביל ישו" חולף באזור, בדרכו    זיתעצי  כולל  

 . (Ynet, 2017)מנצרת אל כפר כנא, ובימים אלו החל גם סימונו של "שביל הסנהדרין" 

 יחידות -תת •

 זיים תיאור כללי ואתרים מרכ שם מס'
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

מורדות   3.01
 רומת הייב 

חלק ממכלול נופי ייחודי סביב גיא  צופים לעבר גיא יפתחאל. שמדרונות טרשיים 
 יפתחאל. 

5 

 0 שטח בנוי.  שייך לנצרת עילית. שאזור תעשייה  ציפורית  3.02

מחצבת   3.03
 הושעיה 

 0 מחצבה פעילה.  פעילה, היחידה בגבולות הסקר. מחצבה 

יער   3.04
 המחצבה

גוש יער ממזרח לצומת הושעיה )בעיקר יער  
קק"ל וקצת יער טבעי(, ללא אתרים  

 משמעותיים. 

 3 שטח פתוח, נצפות מוגבלת. 

מחנה   3.05
 הושעיה 

 0 שטח בנוי.  בסיס צבאי גדול, היחיד מסוגו בגבולות הסקר. 

ציפורית   3.06
 דרום 

משהד. בשוליו  ל אזור חקלאי בתפר בין ציפורית  
 ח'רבת כנא.  –אתר עתיקות  

 2 שטח פתוח, נצפות נמוכה. 

שטח פתוח שמור יחסית, ערוץ מרכזי   לאורכו כרמי זיתים ויערות.   ,ערוץ גדול ומתון נחל משהד  3.07
 באזור. 

3 

נחל משהד   3.08
 תחתון 

הושעיה ליער  עמק חקלאי צר בין מחנה 
 הושעיה. 

חקלאות אינטנסיבית, צמוד דופן  
 לבסיס. 

2 

מורדות   3.09
 הושעיה 

המדרונות מצפון וממערב להושעיה. יער  
 אלונים פתוח ובו שבילי טיול טבעתיים. 

שטח טבעי כמעט בלתי מופר ומשלב  
 שבילי מטיילים. 

4 

 0 שטח בנוי.  יישוב קהילתי.  הושעיה  3.10
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 זיים תיאור כללי ואתרים מרכ שם מס'
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

גוש יער קק"ל גדול ובתחומיו שרידי אמות   הושעיה יער  3.11
 מערת ידעיה.  –המים לציפורי. אתר מרכזי 

 4 יער משמעותי, אתרי מורשת חשובים. 

נחל  "  3.12
 "הושעיה 

אחד מריכוזי הזיתים העתיקים החשוב   עמק נאה ובו כרמי זיתים עתיקים.
 בגבולות הסקר. תוואי שביל ישראל. 

4 

מורדות   3.13
 ידעיה 

בתות נרחבות ושמורות יחסית במורדות  
 הצפוניים של הר ידעיה וציפורי העתיקה. 

תוואי שביל ישראל, שטח טבעי כמעט  
 בלתי מופר. 

4 

משלב  ששטח נרחב מצפון וממערב לעתיקות,  כרמי ציפורי  3.14
ים  כרמי זיתים, בתות ואזורי שיחייה. אתר 

 אורן. , מצפה הקבר רבי יהודה נשיא  –מרכזיים 

תוואי שביל ישראל, נצפות גבוהה, חלק  
 ממכלול עתיקות ציפורי. 

5 

עמק יהודה   3.15
 נשיאה 

חוצץ בין יער  ש ,עמק חקלאי צר ומעובד 
 הסוללים לגבעות ציפורי. 

 2 נצפות נמוכה.  

שלוחת   3.16
 שיחין 

חודרת צפונה לבקעת בית נטופה,  ששלוחה 
חורבות   –ומכוסה בשיחייה ויער. אתר מרכזי 

 היישוב שיחין. 

 4 נצפות גבוהה, אתר ארכיאולוגי חשוב. 

אבני   –גבעה גבוהה ומיוערת. אתרים בולטים   הר חיא  3.17
 גוויל וריכוז בודדות. 

שטח טבעי שמור ובלתי מופר, נצפות  
 גבוהה. 

5 

עמק חקלאי צר וארוך בין הר חיא לשאר יער   עמק חיא  3.18
 הסוללים. 

נצפה, אך מהווה  לא ש השטח כמעט 
 חלק חשוב מרצף השטחים הפתוחים. 

3 

יער   3.19
 הסוללים 

גתות    –אתר מרכזי  .יער אלונים גדול ורציף
 עתיקות. 

אחד השטחים הטבעיים האיכותיים  
 במרחב הסקר. תוואי שביל ישראל. 

5 

מצפה ריש   3.20
 לקיש 

פסגה בולטת ומיוערת )ללא תצפית נוף(. שני  
קדומים בצלע הגבעה )מעלה  מעלות מדורגים 

 חיא ומעלה ציפורי(. 

פסגה בולטת בנוף, דרכים עתיקות,  
 שביל ישראל. 

5 

בראשה מתנשאת מצודת  שגבעה מיוערת  תל ציפורי  3.21
ציפורי ובמורדותיה נמצאים כנסיית סנטה אנה,  

. השטח  ספורייההתיאטרון והריסות הכפר 
 נחפר רק בחלקו. 

אתר מורשת מרכזי בישראל ואתר  
 תיירות מבוקש. תצפית טובה למרחב. 

5 

עתיקות   3.22
 ציפורי 

אזור חפירות אינטנסיבי למרגלות התל, ובו  
כנסת עתיק,  שרידי העיר הקדומה. בית  

 פסיפסים, בריכה עתיקה ועוד. 

אתר מורשת מרכזי בישראל ואתר  
 תיירות מבוקש. תצפית טובה למרחב. 

5 

מבואות   3.23
 ציפורי 

שטח נרחב של בתות ומעט כרמי זיתים. שרידי  
- כולל מאגר מים תת ,אמת המים לציפורי

 קרקעי ענק וניקבות מים. 

נוף הבתות אינו מרשים במיוחד, אולם  
זהו החלק השמור ביותר של מערכת  
המים הקדומה לציפורי ואתר תיירות  

 חשוב. 

4 

מורדות   3.24
 ידעיה דרום 

עמק חקלאי ובו הכשרות קרקע חדשות, ואזורי  
שרידי ניקבה   –בתה טרשיים. אתר מרכזי  

 ציפורי. באמת המים ל

מהווה חלק  ששטח פתוח משמעותי 
חשוב בנתיב אמת המים לציפורי. מופר  
 יחסית ע"י פיתוח חקלאי אך ללא בינוי. 

3 

גבעת   3.25
 האמות 

  . משלבת חקלאות וייעורשגבעה גבוהה יחסית 
 בחלקה הדרומי עוברת אמת משהד. 

מהווה חלק  ששטח פתוח משמעותי 
לציפורי. מופר  חשוב בנתיב אמת המים  

 יחסית ע"י פיתוח חקלאי אך ללא בינוי. 

3 

חקלאות   3.26
ציפורי  
 מזרח

משלב חממות, זיתים  שאזור חקלאי אינטנסיבי 
 וגידולי שדה. 

 1 חקלאות אינטנסיבית, נצפות נמוכה. 

גבעת   3.27
 ציפורי דרום 

"מסגרת"  -שטח יחסית לא מופר וחלק מ ינות ציפורי. יחולשת על ע שגבעה טרשית 
 נחל ציפורי. 

3 

מושב   3.28
 ציפורי 

חים פתוחים  בתחומיו כלואים שטשיישוב כפרי 
 . ספורייהניכרים ושרידי הכפר 

 0 שטח בנוי. 

גבעות   3.29
 ספורייה 

ושב ציפורי,  אזורי שיחייה ובתה ממערב למ
 . ספורייהשרידים מהכפר 

 4 שטח פתוח גדול ואיכותי. 

-שטח פתוח גדול ואיכותי. חלק מ  נבי איקבאל. -א  –אורנים גדול. אתר מרכזי יער  יער ציפורי  3.30
 "מסגרת" נחל ציפורי. 

4 

מט"ש   3.31
 ציפורי 

נצפה מסביבתו ומייצר  ששטח מופר  מכון טיהור שפכים אזורי בגבול יער הסוללים. 
 מטרדי ריח. 

1 

כרמי   3.32
 הסוללים 

 1 חקלאות אינטנסיבית.  הסוללים. גוש משמעותי של זיתים בלב יער 

גבעת   3.33
 הסוללים 

גבעה בולטת ועליה יער אלונים מפותח  
 ומרשים. 

אחד השטחים הטבעיים האיכותיים  
 במרחב הסקר. 

5 
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 זיים תיאור כללי ואתרים מרכ שם מס'
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

 0 שטח בנוי.  יישוב כפרי. גן ארכיאולוגי.  הסוללים  3.34

מחלף   3.35
 המוביל 

 0 שטח בנוי.  מחלף ראשי באזור. 

 בקעת בית נטופה 3.5.4

 ביחידה זו נכללת השלוחה הדרומית של בקעת בית נטופה בגבולות הסקר.

 
 : בקעת בית נטופה. צילום: עמית מנדלסון 9תמונה 

 גבולות •

 הר חיא.  –ממערב 

 )גבול הסקר(. 77כביש  –מצפון  

 אזור כביש הגישה להושעיה. –ממזרח 

 ציפורי. מורדות הושעיה, כרמי  –מדרום 

 אגני ניקוז •

 כל שטח היחידה מתנקז לנחל יפתחאל ודרכו לעבר נחל ציפורי. 

 רום פני הקרקע  •

 מ' בגבעת קט. 195-ל 77מ' מעפה"י ליד כביש  150רום פני הקרקע ביחידה נע בין 

 מסלע וקרקע  •
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מזרח חוצה  -דרום  –מערב  -קו העתק בציר צפון  קרקעות סחף אלוביאליות.   – ברוב תחום היחידה  

תצורת מנוחה )קירטון של  בחלקה הצפוני פרט אחיהוד    :קו זה מחלק את גבעת קט  .היחידה  את

 ענה )גיר(.ומיט(, כאשר בפסגת הגבעה תצורת ב)דול סחניןובחלקה הדרומי תצורת  ,וחוואר(

 אופי הצומח  •

 ברוב שטח היחידה יש חקלאות אינטנסיבית. בגבעת קט יש יער ושיחייה טבעיים. 

 אית דפוסי תרבות חקל •

 חקלאות אינטנסיבית )גידולי שדה(.

 מקורות מים  •

 אין מקורות מים בתחום היחידה. 

 אתרים מרכזיים  •

 )מצפה סנדו(. 8גבעת קט

 יישובים  •

 אין יישובים בתחום היחידה.

 תשתיות ומפגעים  •

 אין תשתיות בתחום היחידה.

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

. 77יחידה זו הינה הקצה הדרומי של בקעת בית נטופה, ומבליטה את ציפורי עבור הנוסעים בכביש  

בשל החקלאות האינטנסיבית, ערכה התרבותי של היחידה הינו דל יחסית לשטחים בהמשך בקעת  

 . (מחוץ לגבולות הסקר)שבית נטופה 

 יחידות -תת •

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים לקביעת  תרבותי-נופיייחוד 

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

שדות   4.01
 הושעיה 

 2 שטח פתוח רציף אך מונוטוני.  שטח חקלאי אינטנסיבי. 

מצפה   –גבעה מבודדת. אתר מרכזי  גבעת קט  4.02
 סנדו. 

"גבעת משאר" יוצאת דופן במרחב הסקר.  
 תצפית. 

4 

 2 שטח פתוח רציף אך מונוטוני.  אינטנסיבי. שטח חקלאי  שדות שיחין  4.03

 אגן ציפורי עליון  3.5.5

בין ההרים  ליחידה זו כוללת את ראש נחל ציפורי. בתא שטח זה, עמק הנחל רחב למדי והגבול בינו  

 אינו חד. 

 

 . 1:50,000, אך לא במפות 1,25:000השם מופיע במפת ציפורי  8
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 : אגן ציפורי עליון. צילום: עמית מנדלסון 10תמונה 

 גבולות •

 הכניסה המערבית לנצרת ומשם צפונה בגבול השדות.צומת  –ממערב 

 העמק ממזרח למושב ציפורי, גבעת האמות. –מצפון  

 משהד, ריינה )גבול הסקר(.  –ממזרח 

 השכונות המערביות בנצרת )גבול הסקר(.  –מדרום 

 אגני ניקוז •

 כל שטח היחידה מתנקז לנחל ציפורי. 

 רום פני הקרקע  •

 מ' צפונית לריינה.  340-מ' מעפה"י בצומת נצרת מערב ל 240רום פני הקרקע ביחידה נע בין 

 מסלע וקרקע  •

מפה גיאולוגית מפורטת למרחב זה לא פורסמה עד כה, ועל כן התיאור להלן מתבסס על מפה בקנה  

בצפון השטח נחשף שטח יחידה יש קרקעות סחף אלוביאליות.  בחלקים מתחום ה  . 1:200,000מידה  

. דרומית לו  (ונוכחות מאובנים  חרסית,  קירטון, חוואר), ע'רב וטקייה  )צור(  שאשירחב של תצורות מ

וברום היחידה נמצאת תצורת תמרת )גיר וצור(. שני העתקים    ,נחשף פס תצורת עדולם )קירטון וצור(

 מערב, בואכה אלון הגליל.-מקבילים נמשכים מאזור עילוט בכיוון צפון
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 אופי הצומח  •

זיתים וגידולי שדה. באזורים הטרשיים בולטת בתה   –נסיבית  ברוב שטח היחידה יש חקלאות אינט

 של סירה קוצנית.

 דפוסי תרבות חקלאית  •

 חקלאות אינטנסיבית )גידולי שדה, זיתים(. 

 מקורות מים  •

 אין מקורות מים בתחום היחידה. 

 אתרים מרכזיים  •

 בשטח היחידה לא זוהו אתרים משמעותיים. 

 יישובים  •

 היחידה.אין יישובים בתחום 

 תשתיות ומפגעים  •

 עוקף את נצרת, חוצה את שטח היחידה. ש, 79כביש 

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

מאופיין בריבוי חלקות פרטיות קטנות, ובעל נצפות  שקלאי פורה ובעל מופע כתמי למדי, זהו אזור ח

עלגב להניח -והה מהכביש הראשי.  יש  בו מצומצמים.  היקפי הבינוי  לנצרת,  אף סמיכות המרחב 

 שמגמה זו תשתנה בעתיד, כאשר חלקים מהמרחב ישמשו להתפשטות העיר נצרת.

 יחידות -תת •

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים   תרבותי-ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

 1 השטח כלוא כמעט לחלוטין.  שטח קטן כלוא בין משהד לצומת ריינה.  משהד דרום  5.01

עדר מבנים  י נצפות גבוהה, ה . 79פסיפס חקלאי מרשים מצפון לכביש  משהד מערב  5.02
 חקלאיים. 

4 

משלבת שטחי טרשים  שגבעה בולטת  307 ג"חקלאות נ 5.03
 וחקלאות. 

נצפות גבוהה. יש הפרות )אשפה 
 (. שונות רות קרקעפ וה

3 

מבנים חקלאיים נצפות גבוהה. יש  . 79פסיפס חקלאי מדרום לכביש  חקלאות ריינה  5.04
 והפרות. 

3 

חקלאות מסורתית   5.05
 צפון ריינה 

נצפות טובה. מעט מבנים   נשלט בעיקר ע"י גידולי שדה. שאזור 
 חקלאיים. 

2 

חלקו העליון של נחל ציפורי. מעל לאזור   נחל ציפורי עליון  5.06
 זה הערוץ לא ברור בשטח. 

 3 חלק ממכלול נחל ציפורי. 

חקלאות מסורתית   5.07
 דרוםריינה  

 3 נצפות טובה. ללא מבנים חקלאיים. נשלט בעיקר ע"י גידולי שדה. שאזור 

 מערב הרי נצרת  3.5.6

יחידה זו כוללת את המורדות המערביים של הרי נצרת, צפונית לפסגות הר אביהוא, הר צמרת והר 

 בהרן.
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 צילום: עמית מנדלסון : מערב הרי נצרת. 11תמונה 

 גבולות •

 כביש הגישה לעילוט, הדופן המערבית של עילוט.  –ממערב 

 משארף, כביש הגישה לעילוט.-גבעת אל –מצפון  

 נצרת )גבול הסקר(. –ממזרח 

 אזור הר אביהוא, הר צמרת והר בהרן )גבול הסקר(. –מדרום 

 אגני ניקוז •

 כל שטח היחידה מתנקז לנחל ציפורי. 

 הקרקע רום פני  •

 מ' באזור הר בהרן. 420-מ' מעפה"י באזור עין רבי ל 230רום פני הקרקע ביחידה נע בין 

 מסלע וקרקע  •

מפה גיאולוגית מפורטת למרחב זה לא פורסמה עד כה, ועל כן התיאור להלן מתבסס על מפה בקנה  

ע"י תצורת  רוב שטח היחידה נשלט    בצפון היחידה יש קרקעות סחף אלוביאליות.  .1:200,000מידה  

פים ותצורת עדולם )קירטון  ישנם כמה מחשופים מתצורות מחבורת הר הצו   ,תמרת )גיר וצור(. בנוסף

 וצור(. 

 אופי הצומח  •
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 היחידה משלבת שטחים בנויים ניכרים ביישוב עילוט, יערות קק"ל ובתות סירה.

 דפוסי תרבות חקלאית  •

 ו זעום. בשל הטופוגרפיה ההררית, היקף השטחים החקלאיים ביחידה ז

 מקורות מים  •

מעיין    ;9"נחל שמשית " אך ייתכן שנובע בחורף( בסעיף של    ,יבש  הביקור בשטח היהעין רבי )בעת  

 ללא שם במרכז הכפר עילוט.

 אתרים מרכזיים  •

 מעיין עילוט, עץ שיזף עתיק במרכז היישוב.

 יישובים  •

 הכפר עילוט. 

 תשתיות ומפגעים  •

לכביש עורקי חדש למערב נצרת(. ביער סביב עילוט ריכוזי  דרך עפר במזרח היחידה )כנראה הכנה  

 פסולת.

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

יותר בהמשכה מעבר לגבולות הסקשיש אופי הררי ומיוער יחסית )דבר  ליחידה זו    – ר  בולט אף 

נוף    ,נושק לתחומי היחידהשיערות כפר החורש(. בהר צמרת   צופה מערבה לשטחי שיש מצפור 

 ם עובר "שביל ישו" בדרכו מנצרת לציפורי. הסקר. באזור זה ג

 יחידות -תת •

ושיקולים לקביעת ערכיות   תרבותי-ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
 נופית

ערכיות 
 נופית

ינות  י גבעה מופרת ממזרח לע  משארף -אל 6.01
 בחלקה אף אזור מגורים.שציפורי, 

 1 שטח פגוע במיוחד. 

- נחל אל"  6.02
 "משארף

רצועת שדות בין צומת עילוט לצומת  
 נצרת מערב. 

 2 נצפות גבוהה, ריבוי הפרות. 

יער מורדות   6.03
 נצרת 

פס יער בין נצרת לאזור התעשייה 
 עילוט. 

 4 נצפות גבוהה. 

מורדות הר   6.04
 צמרת 

השטח יחסית שמור אך יש אזורים פגועים,   שטחי בתה גדולים ורציפים. 
 בעיקר בפאתי נצרת. 

3 

עוטפת את הכפר  שרצועת יער  יער עילוט  6.05
 עילוט. 

נצפות כללית נמוכה, הרבה אשפה. מסדרון  
 אקולוגי בין יערות ציפורי ליערות כפר החורש. 

3 

אזור תעשייה   6.06
 עילוט 

אזור התעשייה של הכפר עילוט. 
 עין רבי.  –בשוליו  

 0 שטח בנוי. 

לאזור  שטח קטן ומצולק בין עילוט  תפר עילוט  6.07
 התעשייה. כרמי זיתים ויער. 

 1 שטח קטן ופגוע, נצפות נמוכה. 

 0 שטח בנוי.  מועצה מקומית ערבית.  עילוט  6.08

 

 . הנוכחיאין לערוץ זה שם רשמי. השם "נחל שמשית" הוא שם שמוצע על ידינו, וכך יכונה במסמך 9
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 גבעות שמשית  3.5.7

 בתחום היחידה נכללות הגבעות מדרום לעמק נחל ציפורי, עד לאזור זרזיר במערב.

 
 מנדלסון : גבעות שמשית. צילום: עמית 12תמונה 

 גבולות •

 עמק נחל ציפורי, זרזיר )גבול הסקר(. –ממערב 

 עמק נחל ציפורי.  –מצפון  

 עילוט ואזור התעשייה. –ממזרח 

 גבול הסקר, דרומית לגבעת אלה.   –מדרום 

 אגני ניקוז •

מתחיל בהרי ורובו דרך "נחל שמשית" ש ,ן ישירותחלקו הקט : כל שטח היחידה מתנקז לנחל ציפורי

 בין שמשית לגבעת אלה. בערוץ ש נצרת ועובר

 רום פני הקרקע  •

 מ' בין גבעת אלה לעילוט. 295-מ' מעפה"י בנחל ציפורי ל 160רום פני הקרקע ביחידה נע בין 

 מסלע וקרקע  •
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ל מפה בקנה  מפה גיאולוגית מפורטת למרחב זה לא פורסמה עד כה, ועל כן התיאור להלן מתבסס ע

ישנם  . 1:200,000מידה   לה  ומדרום  מצפון  וצור(.  )גיר  תמרת  תצורת  ע"י  נשלט  היחידה   מרכז 

 מופיעים כפסים מתצורות מחבורת הר הצופים ותצורת עדולם )קירטון וצור(. שמחשופים 

 אופי הצומח  •

טבעי בחורבת  בדופן הצפונית של היחידה, יערות קק"ל בגבעת רבי ובגבעת כוסבר, ויער אלונים  

 כרמי זיתים, בתות סירה, חלקות יער ויישובים.  – שמשית. דרומה יותר, הצומח בעל אופי כתמי 

 דפוסי תרבות חקלאית  •

 גידולי שדה. מעטבולטים כרמי זיתים ו " נחל שמשית" בעמק 

 מקורות מים  •

 בורות מים מעטים. 

 אתרים מרכזיים  •

 גבעת כוסבר, שרידי תעלות קשר בגבעת כוסבר. 

 ם יישובי •

 ית במזרח שמשית. אבדוהפזורה מבנים של השמשית, גבעת אלה, 

 תשתיות ומפגעים  •

 ריכוזי פסולת בקרבת עילוט.

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

 זהו אזור מעבר בין גבעות אלונים להרי נצרת, ומהווה חלק חשוב ממסגרת הנוף של נחל ציפורי. 

 יחידות -תת •

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים לקביעת  תרבותי-נופיייחוד 

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

נות  י גבעה גדולה ותחומה היטב מול עי גבעת רבי  7.01
 ציפורי. יער קק"ל. 

 4 נצפות גבוהה. 

יערות קק"ל מדרום לנחל ציפורי. אתרים   גבעת כוסבר  7.02
 גבעת כוסבר, תעלות קשר. – בולטים 

 4 נצפות גבוהה. 

חורבת   –יער אלונים מרשים. אתר מרכזי   שמשית חורבת  7.03
 שמשית. 

 5 נצפות גבוהה. 

 0 שטח בנוי.  יישוב קהילתי.  שמשית  7.04

מורדות   7.05
 שמשית 

זיתים  כרמי פסיפס של יערות, בתה ו 
 למרגלות שמשית. 

 2 . בדואית נצפות נמוכה, מוקד פזורה

 4 מופע נופי מגוון ומיעוט הפרות.  גבעת אלה. לעמק חקלאי בין שמשית  "נחל שמשית"  7.06

מורדות גבעת   7.07
 אלה 

הדופן הצפונית של גבעת אלה והמזרחית  
 של זרזיר. בעיקר שטחי בתה. 

 3 נצפות כללית נמוכה. 

 0 שטח בנוי.  יישוב קהילתי )עובר הרחבה בימים אלו(.  גבעת אלה  7.08

נצפות בינונית, מסדרון אקולוגי בין   יער בין גבעת אלה לעילוט. גוש  יער גבעת אלה  7.09
 יערות ציפורי ליערות כפר החורש.

3 

 אגן ציפורי  3.5.8

 נות ציפורי במזרח עד היציאה לעמק זבולון במערב. יהיחידה כוללת את עמק נחל ציפורי, מאזור עי 
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 עמית מנדלסון ציפורי. צילום: נחל : אגן 13תמונה 

 גבולות •

 חורבת גובית )גבול הסקר(. –מיצר תל חלי המערבי  –ממערב 

 הגבעות מצפון לנחל ציפורי.  –מצפון  

 גבול העמק החקלאי, בערך בין הר ידעיה בצפון לצומת נצרת מערב בדרום.  –ממזרח 

 הגבעות מדרום לנחל ציפורי.  –מדרום 

 אגני ניקוז •

 ומנקז אותה באופן מלא. נחל ציפורי עובר בלב שטח היחידה

 רום פני הקרקע  •

מזרחי  -מ' בגבול הצפוני  250-מ' מעפה"י במערב נחל ציפורי ל  30רום פני הקרקע ביחידה נע בין  

 של עמק הנחל. 

 מסלע וקרקע  •

מפה גיאולוגית מפורטת למרחב זה לא פורסמה עד כה )למעט קטע קטן במערב(, ועל כן התיאור  

 קרקעות סחף אלוביאליות. ב מתאפייןעמק הנחל  .1:200,000 להלן מתבסס על מפה בקנה מידה

 אופי הצומח  •
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יש צמחיית גדות עשירה, ובין היתר עצי    ת הנחלוגד על  הינו אזור מעובד.    עמק הנחל לכל אורכו

נכלל אף הוא  שדומה קיים בנחל יפתחאל התחתון,    ערבה מחודדת, שיחי פטל קדוש ואחרים. מצב

 . זו ביחידה

 תרבות חקלאית דפוסי  •

שלמרגלות   באזור  כולו.  מעובד  ב  עיינותהעמק  שלחין ציפורי,  חקלאות  של  מרשים  מקטע  ולט 

ראס עלי )ראויה לציון    –  כעבייהמעובדת ע"י תושבי נצרת. אזורי שלחין נוספים נמצאים בגזרת  ש

בתווך המים(.  לחוק  בניגוד  כנראה  החקלאיות,  החלקות  להשקיית  מהנחל  ישירות  מים  , שאיבת 

חקלאי שטחים  נמצאים  הסוללים,  באזור  היהודיים  בעיקר  היישובים  של  מאופיינים  ש,  השכניםים 

 בחקלאות אינטנסיבית ובחלקות גדולות. 

 מקורות מים  •

מכלול נביעות גדול. כיום עיקר הזרימה הינה מנקודה בודדת, אך באזור יש עוד   –ציפורי    עיינות

נ  קידוחיםמספר   נוספות  נביעות  נביעות למי התהום.  וכן שתי  יבקע  בעין  יפתחאל,  מצאות בנחל 

 ממערב לטחנת הנזירים. זוהי היחידה העשירה ביותר במקורות מים טבעיים בתחום הסקר.

 אתרים מרכזיים  •

טחנת    עיינות יבקע,  עין  יפתחאל,  פרהיסטורי  אתר  יפתחאל,  נחל  קמח,  טחנות  שרידי  ציפורי, 

 הנזירים, טחנת גבעת עליל.

 יישובים  •

כעבי בתחומ  חג'אג'רה-טבאש-היהיישוב  היחידה.  צידי  משני  מבנים  ממוקם  מספר  גם  היחידה  י 

 בעמק מצפון לגבעת כוסבר. ,משמשים כנראה גם למגוריםשחקלאיים 

 געים תשתיות ומפ •

(. מי  חוצים את היחידה, כמו גם מוביל המים הארצי )בעיקר בעמק נחל יפתחאל  77-ו  79כבישים  

מחפשים "אתגרי עבירות" הן בגבעות הסמוכות ששטח,  -הנחל מזוהמים. האזור פופולרי בקרב רכבי

 "מכשולי בוץ" בחורף, ותורמים בכך להרס אגן הנחל.-בוהן 

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

המופע של עמק  פורי הינו אחד מעמקי הנחל האלוביאליים המרשימים ביותר בישראל.  עמק נחל צי

שנפגע קשות בפיתוח, בגיא    – הינו נדיר ביותר בישראל )קיים במפער הקישון    חקלאי צר בין הרים 

ובמידה מוגבלת גם בנחל דליה ובנחל עירון(, ואילו בנחל ציפורי מופע    ,תירעןיפתחאל ממערב להר  

רי גם לטיולי יום  ולמהווה מסלול פופ שק"מ. באזור זה עובר שביל ישראל,    18.5-אורך כזה נמשך ל

 בגזרה. בעתיד הקרוב יעבור כאן גם "שביל הסנהדרין".

 יחידות -תת •
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים   תרבותי-ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

עמק ציפורי   8.01
 מזרח

קטע רחב יחסית של העמק ממזרח למושב ציפורי,  
 ללא אתרים נקודתיים. 

נצפות טובה מדרך הגישה  
 לעתיקות ציפורי, תוואי שביל ישו.

3 

  –ציפורי. אתר מרכזי   עיינותחלקו של הנחל באזור  נחל ציפורי עליון  8.02
 ציפורי.  עיינות

מופע של נחל איתן. מעיין מרכזי  
 במרחב. 

4 

  עיינותחקלאות   8.03
 ציפורי 

י מדרום לאפיק הנחל. מספר  המרחב החקלא 
 קשורים למעיינות. שמבנים 

נצפות גבוהה יחסית, פיתוח  
 כהכנה להקמת מחלף ציפורי. 

4 

נחל ציפורי   8.04
למרגלות  
 המעיינות 

. אתר מרכזי  79קטע הנחל בין כביש ציפורי לכביש 
 הגשר המנדטורי.  –

אופי  מופע של נחל איתן בעל 
 "פראי". 

4 

שולי גבעות   8.05
 ציפורי 

 3 נצפות נמוכה.  אזור חקלאי ללא אתרים בולטים. 

בוסתני ציפורי   8.06
 צפון 

תא שטח ייחודי של חקלאות    –"עמק הבוסתנים" 
 מעובדת ע"י תושבי נצרת. ששלחין 

פסיפס חקלאי ייחודי ובעל נצפות 
 גבוהה. 

5 

לכביש הסוללים, לאורכו   79כביש קטע הנחל בין  נחל ציפורי תיכון  8.07
 ות. דחקלאות שלחין וטחנות קמח אח 

נחל איתן זורם, חקלאות  
 מסורתית וטחנות קמח. 

5 

בוסתני ציפורי   8.08
 דרום 

תא שטח ייחודי של חקלאות    –"עמק הבוסתנים" 
 מעובדת ע"י תושבי נצרת. ששלחין 

פסיפס חקלאי ייחודי. הנצפות  
 מעט מוגבלת. 

4 

הסוללים  שדות   8.09
 צפון 

גבוהה. דפוסי  -נצפות בינונית ות מצפון לנחל, חקלאות אינטנסיבית. ד רצועת הש
 רניים. ד חקלאות מו

2 

שדות הסוללים   8.10
 דרום 

נצפות בינונית. דפוסי חקלאות   ות מדרום לנחל, חקלאות אינטנסיבית. ד רצועת הש
מודרניים. רצף שטח פתוח  

 משמעותי. 

3 

נחל ציפורי בגבול גבעת    הגדה הצפונית של גדת הסוללים 8.11
בקטע זה, עמק הנחל בצד הצפוני צר    .הסוללים

 ביותר. 

 2 נמוכה. -נצפות בינונית

 3 נצפות גבוהה.  לנחל יפתחאל.   77רצועה חקלאית בין כביש   שדות יפתחאל  8.12

נחל איתן זורם עם מעיינות וצמחייה עשירה.   נחל יפתחאל  8.13
 יפתחאל. חורבת  –עתיקות  

מכלול נופי מרשים, בפרט על  
 רקע יער האלונים ממערב לנחל. 

5 

  -נחל ציפורי  8.14
 ה יעמק כעבי 

לפאתי עין יבקע.    77קטע נחל ציפורי בין כביש  
בחלקו העליון באזורי חקלאות אינטנסיבית  

 ובהמשך חקלאות מסורתית. 

נחל איתן זורם, שבילי הליכה  
 מוסדרים. 

4 

שדות מצפה   8.15
 זבולון 

 3 גבוהה. -נצפות בינונית ות מדרום לנחל, חקלאות אינטנסיבית. ד רצועת הש

  חג’אג’רה שדות  8.16
 מזרח

 3 בינונית. -נצפות נמוכה רצועת השדות מצפון לנחל, חקלאות אינטנסיבית. 

גוש כרמי הזיתים הגדול ביותר באזור זה של   חג’אג’רה כרמי  8.17
 הנחל. 

 2 נצפות נמוכה. 

  חג’אג’רה שדות  8.18
 מערב 

רצועת השדות מדרום לנחל, חקלאות שחלקה  
 אינטנסיבית וחלקה אקסטנסיבית.

 3 בינונית.  -נצפות נמוכה

  כעבייה חקלאות   8.19
 מרכז 

מאופיינת בחקלאות  שחטיבת קרקע גדולה 
 אקסטנסיבית. 

חקלאות מסורתית בהיקף נרחב  
 ללא הפרות בנוף. 

4 

  טבאשחקלאות   8.20
 צפון 

מאופיינת בחקלאות  שחטיבת קרקע גדולה 
 אקסטנסיבית. 

חקלאות מסורתית בהיקף נרחב  
 ללא הפרות בנוף. 

4 

עין   – אתרים בולטים  . מסורתיבעיבוד ק חקלאי עמ הנזירים -יבקע 8.21
 . יבקע, טחנת הנזירים

ציר טיולים ראשי באזור, כולל  
 שביל ישראל. 

5 

נחל ציפורי   8.22
 תחתון 

נחל איתן ולאורכו שביל טיול   מעין יבקע עד ראס עלי. נחל ציפורי 
 ראשי באזור. 

5 

  טבאשחקלאות   8.23
 מערב 

מסורתית בגדה  בחקלאות מעובדים ששני עמקים 
 הדרומית של הנחל. 

חקלאות מסורתית בהיקף נרחב  
 ללא הפרות בנוף. 

4 

חקלאות נפתול   8.24
 ראס עלי צפון 

חקלאות   –המסגרת החיצונית של נפתול ראס עלי  
 מסורתית. 

 5 חלק ממכלול נוף ייחודי. 

אפיק נחל ציפורי סביב ראס עלי. נפתול יחיד מסוגו   נפתול ראס עלי  8.25
 לאורך הנחל. 

 5 חלק ממכלול נוף ייחודי. 

חקלאות נפתול   8.26
 ראס עלי דרום 

הדופן הפנימית של הטבעת החקלאית סביב נפתול  
 ראס עלי )חקלאות מסורתית(.

 5 ממכלול נוף ייחודי. חלק 

שדות תל חלי   8.27
 המערבי 

 4 חלק ממכלול נוף ייחודי.  חודר ממורד נחל ציפורי. שעמק חקלאי קטן 
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 ל חלקו המערבי של נפתול ראס עלי. ת פנורמה שנ : תמו14 תמונה

 מתפתל ביניהם. צילום: עידן טלמון שבמרכז תל חלי וערוץ נחל ציפורי    מימין הכפר ראס עלי,

 יערות אלון הגליל 3.5.9

  שעליה ביחידה נכלל מרחב הגבעות שמצפון לנחל ציפורי וממערב לנחל יפתחאל, עד לאזור הרמה 

 היישוב עדי.  נמצא

 
 מנדלסון : יערות אלון הגליל. צילום: עמית  15תמונה 

 גבולות •

 )לאורך גבול היערות(. כעבייה –מכסור -קו צומת ביר אל –ממערב 

 )גבול הסקר(. 79כביש  –מצפון  

 נחל יפתחאל.  –ממזרח 

 עמק נחל ציפורי.  –מדרום 
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 אגני ניקוז •

ואילו רוב תחום   יפתחאל,  היחידה מנוקזת אל נחל ציפורי. חלקה המזרחי ביותר מתנקז אל נחל 

הנחל דרך שלושה ערוצים: נחל אלון הגליל, עמק הרימונים )מתלכדים לערוץ    היחידה מתנקז אל 

 . כעבייהאחד ביציאה לנחל ציפורי(, ונחל 

 רום פני הקרקע  •

 מ' ממערב לאלון הגליל. 243-ל כעבייהמ' מעפה"י בשולי  110רום פני הקרקע ביחידה נע בין 

 מסלע וקרקע  •

, ועל כן התיאור  )גיליון שפרעם(  1:50,000  תגיאולוגי רק חלקה הצפוני של היחידה מכוסה במפה  

מרת )גיר, צור ומעט קירטון(, כאשר  ום היחידה מכוסה בגבעות מתצורת תעיקר תח   להלן אינו מלא.

 בדרום היחידה נחשפת תצורת מרשה )קירטון(. 

 אופי הצומח  •

ום ור, ואילו בשאר תחהשטח בין אלון הגליל לנחל אלון הגליל, נשלט ע"י יער פארק של עצי אלון התב

 . היחידה בולטים יערות מחטניים נטועים 

 דפוסי תרבות חקלאית  •

מכסור בואכה נחל  -יורד מביר אלשערוץ    :י בשטח היחידה הינו עמק הרימוניםאלמנט חקלאי ייחוד

יש אזור   79ציפורי, ובתחומיו בוסתני הרימונים הגדולים ביותר בכל מרחב הסקר. בקרבת כביש  

 שדה וכן מספר מקבצי חממות ומבני משק. גידולי 

 מקורות מים  •

  2017בלב תחום היחידה נובע עין אום חומייד, שהינו המעיין העיקרי מצפון לנחל ציפורי. בסיור בקיץ  

 נשא המעיין אופי של שתי מחפורות מוצפות במים. 

 אתרים מרכזיים  •

 עמק הרימונים, עין אום חומייד, יקב יפתחאל. 

 יישובים  •

פר מקבצי מגורים בעלי  לון הגליל ממוקם במזרח היחידה, ואילו בחלקה הצפוני נמצאים מסהיישוב א

 ראשיד.   ים, במערב היחידה, מכונפיםנוסבדואית  פזורה  מבני  מכסור.  -קשורים לביר אלשאופי פזור,  

 תשתיות ומפגעים  •

יאוגרפית  הג  םמזהם את עמק הרימונים. בשל פריסתמכסור ו-ביוב זורם ממכון הביוב של ביר אל

 השפעה סביבתית ניכרת. םבשטח היחידה, יש לה ה הבדואיתפזורמבני השל 

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
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גושי היער המשמעותיים במרחב ה עובר שביל  בשטח היחידה נמצא אחד משני  זה  סקר. באזור 

ול מכוסה האלונים של הר יפתחאל,  גם לטיולי יום בגזרה. למתל  פופולרימהווה מסלול  שישראל,  

 מתנשא מעל נחל יפתחאל, יש נצפות גבוהה במיוחד.ש

 יחידות -תת •

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים   תרבותי-ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

מורדות אלון   9.01
 הגליל 

יער   –  הדופן המזרחית של אלון הגליל
 פארק מפותח. 

חולש על נחל  שיער שמור היטב 
 יפתחאל ונצפה היטב מהכביש. 

5 

חקלאות אלון   9.02
 הגליל 

חקלאות אינטנסיבית עם מספר מבני משק  
 . בדואיתפזורה מספר מבני  ו

 1 הפרות נופיות רבות. 

תעשייה אלון   9.03
 הגליל 

 0 שטח בנוי.  . אזור תעשייה קטן 

מבני משק אלון   9.04
 הגליל 

יקב   –שטח בנוי ברובו. אתר עיקרי 
 יפתחאל. 

 1 השטח בנוי ברובו. 

 0 שטח בנוי.  יישוב קהילתי.  אלון הגליל  9.05

חממות אלון   9.06
 הגליל 

 1 חלק ניכר בנוי.  . ריכוז גדול של חממות

אזור חקלאי אינטנסיבי במורדות   שדות אלון הגליל  9.07
 הדרומיים של אלון הגליל. 

שטח פתוח ובו הרבה שורות עצים 
 . ישרות

3 

אחד היערות הגדולים ביותר במרחב   יער אלון הגליל  9.08
 הסקר.

שטח פתוח גדול ורציף, שביל  
 ישראל. 

4 

שלוחת אלון   9.09
 הגליל 

-שלוחה טבעית ברובה בחלק הדרומי
 מערבי של אלון הגליל. 

שטח פתוח גדול ורציף, רמת  
 ראשוניות גבוהה. 

5 

מכסור  -ביר אל 9.10
 דרום 

- ברצף עם ביר אלבדואית אזור פזורה 
 מכסור. 

 0 שטח בנוי. 

- שדות ביר אל 9.11
 מכסור 

  נצפות נמוכה, גובל במתחמי פזורה   .גוש חקלאות אינטנסיבית 
 . בדואית

2 

- פזורת ביר אל 9.12
 מכסור דרום 

 1 רמת הפרה גבוהה.  . בדואית  מתחם פזורה

גוש יער נרחב ובתחומיו מספר מקבצי   צפון  כעבייהיער   9.13
 . בדואית פזורה

 4 פסיפס של יער וכרמי זיתים. 

מטעי הרימונים הגדולים ביותר   די של מטעי רימונים.תא שטח ייחו  עמק הרימונים  9.14
 באזור. 

5 

 3 יחסית לא מופר.  עמק חקלאי צר וארוך.  נחל אלון הגליל  9.15

  כעבייה שדות   9.16
 מזרח 

 2 מספר מוקדי הפרה.  חלקות חקלאיות קטנות ושטחי טרשים. 

 0 שטח בנוי.  . כעבייה החלק המזרחי של   מזרח כעבייה 9.17

 1 רמת הפרה גבוהה.  . בדואית  מתחם פזורה פזורת ראשיד  9.18

 רמת עדי  3.5.10

 יחידה זו כוללת אזור רמתי לא מיוער, ובו שטחי חקלאות סביב היישוב עדי. 
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 : רמת עדי. צילום: עמית מנדלסון16תמונה 

 גבולות •

 .10" נחל הרדוף" הר חרבי, אגן  –ממערב 

 )גבול הסקר(. 79כביש  –מצפון  

 . כעבייה –מכסור -קו ביר אל –ממזרח 

 עמק נחל ציפורי.  –מדרום 

 אגני ניקוז •

אילו צפון היחידה מתנקז לעבר דרום היחידה מנוקז לעבר נחל ציפורי, ישירות או דרך "נחל הרדוף", ו

נחל שפרעם ויובלו נחל סומך. נחל שפרעם נשפך לנחל ציפורי קרוב מאד לשפך של האחרון אל נחל 

 קישון. 

 רום פני הקרקע  •

 מ' דרומית לחורבת עפרת.  252-מ' מעפה"י בצומת עדי ל 130רום פני הקרקע ביחידה נע בין 

 מסלע וקרקע  •

 

 אין לערוץ זה שם רשמי. השם "נחל הרדוף" הוא שם שמוצע על ידינו, וכך יכונה במסמך הנוכחי. 10
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מרת )גיר, צור ומעט קירטון(, כאשר בצפון היחידה  בגבעות מתצורת תום היחידה מכוסה  עיקר תח

ונוכחות מאובנים(. בפאתי שפרעם  )צור(  מישאשנחשפות תצורות   חוואר  )קירטון,  וטקייה  ע'רב   ,

נחשף פרט אחיהוד של תצורת מנוחה )קירטון עם מעט ביטומן, ומתחתיו חוואר(. בין מחלף שפרעם  

 . שאשיש, נמצא מחשוף קטן של תצורת ממזרח למחלף עדי, בקרבת הכבי

 אופי הצומח  •

 ברוב שטחי היחידה יש עיבוד חקלאי, כאשר בגבעות הטרשיות בולטים כתמי בתה של סירה קוצנית. 

 דפוסי תרבות חקלאית  •

 בגבעות יש בעיקר כרמי זיתים )חלקות קטנות( ואילו בעמקים חקלאות אינטנסיבית.

 מקורות מים  •

ם טבעיים, אם כי במפות ישנות מסומן מעיין בשם "עין קנבוס" שלא זוהה בשטח אין כיום מקורות מי 

 בשטח. במרחב פזורים מספר בורות מים. 

 אתרים מרכזיים  •

 חורבת עפרת. 

 יישובים  •

היחידה בלב  עדי  מגורים    . היישוב  מקבצי  מספר  נמצאים  להרדוף  עדי  הבדואיתבין  הפזורה    של 

 דופן לחלק הצפוני של עדי. -יצמוד יםפזורה נוספמגורי סחאלי(. -)הבולט שבהם, פזורת אום א

 תשתיות ומפגעים  •

 . 79כביש של גבול היחידה הוקמו מספר מחלפים  לאורך

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

יחידה זו מציגה את מופע החקלאות "המסורתית" המשמעותי ביותר בגבעות קירטון במרחב הסקר,  

לכביש עוקף עדי. מאזור חורבת עפרת, נשקף   79לא מבנים חקלאיים בחלק שבין כביש  כמעט ל

 היטב הנוף החקלאי הייחודי לאזור.

 יחידות -תת •
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 גבעות שפרעם  3.5.11

 ביחידה זו נכלל אזור גבעות משמעותי, מיוער ברובו, מצפון לנחל ציפורי. 

 
 עמית מנדלסון : גבעות שפרעם. צילום: 17תמונה 

 גבולות •

 )גבול הסקר(.  70כביש  –ממערב 

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים   תרבותי-ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

חקלאות שפרעם   10.01
 מזרח

שרת קרקע בוצעה הכבו  שאזור גבעות 
 רמים רבים. כ נרחבת וניטעו 

מרחב חקלאי פתוח גדול יחסית, 
 . 79נצפות מכביש  

4 

גבעות טרשיות מצפון לנחל שפרעם  גבעות עפרת  10.02
  – (. אתר מרכזי 79)נמשכות מעבר לכביש  

 חורבת עפרת. 

בתות סירה לא רציפות שאיכותן  
הנופית פחותה לעומת כרמי הזיתים  

 בסביבה. 

3 

פסיפס חקלאי מרשים, נצפות   עמק חקלאי ממערב לחורבת עפרת.  עמק עפרת  10.03
 גבוהה. 

4 

-גבעות שפרעם 10.04
 עדי 

 3 נצפות גבוהה, מקוטע ע"י כבישים. גבעות טרשיות לצד כביש הגישה לעדי. 

 0 שטח בנוי.  דופן לעדי. -צמודבדואית יישוב פזורה  184גבעה  10.05

 0 שטח בנוי.  יישוב קהילתי.  עדי  10.06

 2 נצפות גבוהה, מקוטע ע"י כבישים. אזור טרשי מתון בין עדי להרדוף. עדי מזרח 10.07

- חקלאות עדי 10.08
 כעבייה 

 2 נצפות בינונית.  מישור חקלאי נרחב. 

 1 בדואית.  יישוב פזורה  בדואית.  יישוב פזורה  פזורת עדי דרום  10.09

 1 בדואית.  יישוב פזורה  בדואית.  יישוב פזורה  סחאלי -אום א 10.10

פזורת חקלאות   10.11
 שפרעם מזרח 

 1 בדואית.  יישוב פזורה  בדואית.  יישוב פזורה 
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 )גבול הסקר(. 79כביש  –מצפון  

 היישובים עדי והרדוף.  –ממזרח 

 עמק נחל ציפורי.  –מדרום 

 אגני ניקוז •

דרום היחידה מנוקז לעבר נחל ציפורי, ישירות או דרך "נחל הרדוף", ואילו צפון היחידה מתנקז לעבר 

סומך. נחל שפרעם נשפך לנחל ציפורי קרוב מאד לשפך של האחרון אל נחל נחל שפרעם ויובלו נחל  

 קישון. 

 רום פני הקרקע  •

 מ' בהר חרבי.  206-ל ,מ' מעפה"י למרגלות תל חלי המערבי 40רום פני הקרקע ביחידה נע בין 

 מסלע וקרקע  •

היחידה  מרת )גיר, צור ומעט קירטון(, כאשר בצפון  ום היחידה מכוסה בגבעות מתצורת תעיקר תח

ונוכחות מאובנים(. בפאתי שפרעם  )צור(  מישאשנחשפות תצורות   חוואר  )קירטון,  וטקייה  ע'רב   ,

נחשף פרט אחיהוד של תצורת מנוחה )קירטון עם מעט ביטומן, ומתחתיו חוואר(. בפסגת תל חלי 

 המערבי יש כתם קטן של תצורת מרשה )קירטון(.

 אופי הצומח  •

 ל, כאשר בגבעות הטרשיות בולטים כתמי בתה של סירה קוצנית.ברוב שטחי היחידה יש יערות קק" 

 דפוסי תרבות חקלאית  •

 .צברמשוכות ו  תזיפזורים עצי  ת אקסטנסיבית. באזור חורבות אושהבעמק נחל סומך יש חקלאו

 מקורות מים  •

בשטח אין כיום מקורות מים טבעיים. במרחב פזורים מספר בורות מים, בעיקר באזור אושה העתיקה 

 פאתי רמת עדי. וב

 אתרים מרכזיים  •

 חורבת אושה, כתובת תחום השבת, מערת רבי יהודה בן בבא.

 יישובים  •

בצפון היחידה ממוקמות השכונות הדרומיות של העיר שפרעם. בנוסף, ראויים לציון שרידי הכפר  

 (. ספורייההושא, שהינו אחד משני היישובים הנטושים המרכזיים בכל תחום הסקר )יחד עם 

 תשתיות ומפגעים  •

חד שיטה  של  אש-ריכוז  ריכוזי  שפרעם,  בפאתי  עלי.  ראס  נפתול  של  החיצונית  בדופן  פה  קרנית 

 ביערות. 

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
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זו נמצאים מספר אלמנטים חשובים במורשת האזור: אושה העתיקה, אבן תחום השבת  ביחידה 

יהודה בן יקשר-ומערת רבי  בין אתרים אלו.   בבא. בעתיד,  ישראל חולף    "שביל הסנהדרין"  שביל 

 בדרום היחידה. 

 יחידות -תת •

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים   תרבותי-ופיייחוד נ

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

 0 שטח בנוי.  . כעבייהמבני הכפר  כעבייה  11.01

חקלאות   11.02
 צפון  כעבייה

 1 נצפות נמוכה.  ליער.   כעבייהשטח כלוא בין  

 5 נצפות גבוהה, שביל ישראל.  צופה לעבר נחל ציפורי. שיער אלונים  כעבייה יער   11.03

 4 נצפות גבוהה, שביל ישראל.  גוש היער למרגלות הרדוף.  הרדוף יער  11.04

 0 שטח בנוי.  קיבוץ.  הרדוף  11.05

ד  יסוואע  11.06
 ( היירמוח)

 0 שטח בנוי.  י. איישוב בדו

ד  עיאושדות סו 11.07
 ( היירמוח)

 1 נצפות נמוכה יחסית.  אזור חקלאי בין גושי יער. 

נצפות גבוהה, שביל ישראל, סמוך   מצפון לנחל ציפורי. גוש יער נרחב  יער הרדוף צפון  11.08
 לטחנת הנזירים ולנפתול ראס עלי. 

5 

 3 נצפות נמוכה.  עמק חקלאי ביער הרדוף.  "נחל הרדוף "  11.09

יער רצוף ומיעוט הפרות. אין תצפית   גבעה גבוהה ומיוערת ממערב לעדי.  הר חרבי  11.10
 מהפסגה. 

4 

עוטף שפרעם   11.11
 דרום 

שטחי טרשים וייעור בגבול השכונות  
 הדרומיות של שפרעם. 

אזור מעבר בין המרחב הפתוח  
למרקם העירוני. ריכוזי פסולת  

 בקרבת העיר. 

3 

שתי שכונות מגורים שהתפתחו ללא תכנון   שפרעם דרום  11.12
מערת רבי יהודה בן   –מסודר. אתר מרכזי  

 בבא.

 0 . שטח בנוי

- דרוםשפרעם  11.13
 מערב 

 0 . שטח בנוי . 79צמוד לכביש בדואית מתחם פזורה 

עמק חקלאי ארוך למדי ובו מעט זיתים   "נחל סומך"  11.14
 עתיקים. 

 3 בינונית. -נצפות נמוכה

יער אושה   11.15
 העתיקה 

גוש יער מצפון לחורבות אושה. אתר בולט  
כתובת תחום השבת של אושה  –

 העתיקה. 

אתר נופש שרידים מהכפר הושא, 
 סמוך לקריית אתא. 

4 

שרידי היישוב הקדום אושה ומעליהם עיי   אושה העתיקה  11.16
 לא נחפר. ש שא. כמעט הכפר הערבי הו

תבנית נוף מרשימה של כפר הרוס, 
 אתר מורשת ונצפות גבוהה. 

4 

תחום ע"י שדרת  שטח חקלאי אינטנסיבי  חקלאות אושה  11.17
 עצי אלה אטלנטית. 

 1 אינטנסיבית, נצפות נמוכה. חקלאות 

נבי   – שטח מרעה נרחב. אתר מרכזי  גבעות אושה  11.18
 הושאן. 

גבוהה. ללא מופע של  -נצפות בינונית
 יער. 

3 

חקלאות חלי   11.19
 צפון 

 1 נצפות נמוכה.  עמק חקלאי מבודד יחסית. 

תל חלי   11.20
 המערבי 

חודר לעמק נחל ציפורי ומציע  שרכס 
 מרשימה. תצפית נוף 

 5 נצפות גבוהה וציון נופי מרכזי במרחב. 

 גבעות אלונים 3.5.12

הסקר.   בתחום  ביותר  והמשמעותית  ביותר  הגדולה  היחידה  נכלל  זוהי  זו  הגבעות  ביחידה  אזור 

 . יהודית, ערבית ובדואית תבור, שיחיות והתיישבותה ןלב יערות אלומששמדרום לנחל ציפורי, 
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 : גבעות אלונים. צילום: עמית מנדלסון18תמונה 

 גבולות •

 , כפר חסידים, מפער הקישון )גבול הסקר(.70כביש  –ממערב 

 עמק נחל ציפורי.  –מצפון  

 שולי עמק יזרעאל. –ממזרח 

 שולי עמק יזרעאל. –מדרום 

 אגני ניקוז •

בהם נקרא נחל  שהמערבי  כשים,  צפון היחידה מנוקז לעבר נחל ציפורי, ישירות או דרך מספר ערוצ

יובליו העליונים של בוצין והשאר חסרי שם, ואילו דרום היחידה מתנקז לעבר נחל קישון, בעיקר דרך  

 .11"נחל שער העמקים" -נחל בית לחם ו

 רום פני הקרקע  •

מ' מזרחית לשכונת   225-מ' מעפה"י למרגלות חורבת גובית ל  30רום פני הקרקע ביחידה נע בין  

 משאיח סעדיה בבסמת טבעון. 

  

 

 " הוא שם שמוצע על ידינו, וכך יכונה במסמך הנוכחי. שער העמקיםאין לערוץ זה שם רשמי. השם "נחל 11
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 מסלע וקרקע  •

, ועל כן התיאור  1:50,000בקנ"מ    תשל היחידה מכוסה במפה גיאולוגיוהמערבי  רק חלקה הצפוני  

ואילו ברוב    , מרת )גיר, צור ומעט קירטון(פון המרחב מכוסה בגבעות מתצורת תצ להלן אינו מלא.  

שולטת היחידה  )קירטון(  אזור  מרשה  התצורת  בשוליים  יש.  הגבעות  של  מחשופים   נםמערביים 

)אחדים של   עדולם  וצורתצורת  וקירטון  וחול(.(  )חלוקים  פלשת  וקיבוץ    תצורת  אבא  אלוני  מושב 

קטנים  תחתונה  בזלת  ומחשופי  ממויין,  בלתי  פלייסטוקני  קונגלומרט  מחשופי  על  יושבים  אלונים 

 מתגלים מזרחית לחג'אג'רה ומצפון לאלוני אבא.

 אופי הצומח  •

פיין המרכזי בתחום היחידה הינו יערות וחורשים מפותחים של אלון התבור, אליו נלווים אלון  המא

ואחרים. בחלקים הצפומצוי,   מערביים של המרחב יש בעיקר שיחיות שחלקן  -נייםאלה אטלנטית 

 במופע גבוה וייחודי. 

 דפוסי תרבות חקלאית  •

החקלאות ביחידה הינה בעיקר בעמקים צרים וארוכים בערוצי הנחלים. בד"כ גידולי שדה, אך גם  

וזבידאת   )כיום שכונה של בסמת מטעים באזור שער העמקים. בגבעות הסמוכות לבסמת טבעון 

 יש כרמי זיתים. טבעון( 

 מקורות מים  •

ם, בעיקר באזור חורבת בוצין  בשטח אין כיום מקורות מים טבעיים. במרחב פזורים מספר בורות מי

 וחורבת שור. בשמורת אלוני אבא נחפרו בריכות עונתיות.

 אתרים מרכזיים  •

גן לאומי בית שערים, פסל אלכסנדר זייד, קברות השומרים, מפעל המים העתיק בשער העמקים, 

 היישוב הטמפלרי באלוני אבא, חוות קרמאן באיבטין. 

 יישובים  •

בתחומי היחידה ממוקמים היישובים העירוניים קריית טבעון, בסמת טבעון ורכסים, וכן מרבית תחומי  

  ים שת, חלק מהיישובים מתפרבדואי. בשל פריסת ההתיישבות החג’אג’רה-טבאש-הכעבייהיישוב  

יד,  ד, ראס עלי, אלוני אבא, אלונים, בית זישובים נוספים הינם נופית, ח'וואלשטח נרחב. ייפני  -על

מעט   קיימים  בנוסף,  חסידים.  מכפר  וחלקים  איבטין  תקווה,  כפר  אורנים,  מכללת  העמקים,  שער 

 בית הקברות האזורי תל רגב.ו ,הבדואית פזורהשל ה םמוקדי

 תשתיות ומפגעים  •

יצירת קיטוע חמור של מרחב    762כביש   חוצה את היחידה, וחצוב ברובו במבתרים גבוהים תוך 

עובר בסדרה בת שלוש מנהרות  ש,  6ך ומוקם בשטח היחידה גם כביש  הגבעות. בימים אלו הול

 בקרבת רכסים ואיבטין. 
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 ייחוד חזותי ותרבותי  •

מהווה אזור טיולים  וגדול ביותר בישראל ממערב לירדן,  יחידה זו מציגה את מופע יער אלוני התבור ה

משלב ארכיאולוגיה שכלול מורשת חשוב  מ  –  יחידה נמצא הגן הלאומי בית שערים . בדרום הפופולרי

ור עוד מספר אתרי עתיקות,  )מערות קבורה( והיסטוריה )מורשת אלכסנדר זייד והשומרים(. באז

: חורבת בוצין, חורבת זרוע, חורבת קושט וחורבת שור. אלמנט היסטורי מעניין הינו מושבות  ניהםובי

יד הקרוב יעבור כאן  אלוני אבא ובית לחם הגלילית. שביל ישראל חולף בשטח, ובעת  –הטמפלרים  

 גם "שביל הסנהדרין".

 יחידות -תת •

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים לקביעת  תרבותי-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

גבעות בפאתי זרזיר, מופרדות ע"י עמק   יער זרזיר  12.01
 חקלאי. 

רומית של עמק נחל  חלק מהמסגרת הד
 ציפורי. 

3 

  –פסיפס של יער וחקלאות. אתר מרכזי   מצפה זבולון  12.02
 חורבת מצפה זבולון. 

נצפות גבוהה, חלק מהמסגרת  
 רומית של עמק נחל ציפורי. הד

4 

פזורת מצפה   12.03
 זבולון 

 1 בינוי דליל בראש גבעה מרכזית באזור.  בדואית.  ריכוז פזורה

חקלאות מצפה   12.04
 זבולון מערב 

 2 נצפות נמוכה.  . חג’אג’רהגוש חקלאי בפאתי 

 2 נצפות נמוכה.  . חג’אג’רהעמק חקלאי בצפון  חג’אג’רה מבוא  12.05

 0 שטח בנוי.  . בדואי יישוב  דרום  חג’אג’רה 12.06

מורדות   12.07
 רה מזרח 'גאחג'

מדרונות מיוערים ממזרח ומצפון  
 . חג’אג’רהל

נצפות בינונית, שטחים מופרים  
 בחלקם. 

3 

 0 שטח בנוי.  . בדואי יישוב  מרכז  חג’אג’רה 12.08

 0 שטח בנוי.  . בדואי יישוב  צפון  חג’אג’רה 12.09

גוש יער אלונים גדול ושמור היטב. מרבדי   יער אלוני אבא  12.10
 פריחה עונתיים. 

שמור היטב ויעד מרכזי   גידול-בית
 לטיולים במרחב. 

5 

 0 בנוי. שטח  . בדואי יישוב  טבאש 12.11

מדרונות טרשיים מיוערים בחלקם הצופים   טבאש מורדות  12.12
 לנחל ציפורי. 

 5 נצפות גבוהה מול שביל ישראל. 

פסיפס של יער ושטחי חקלאות בין טבאש   טבאש גבעות  12.13
 יח סעדיה. אלמש

חלק מרצף שטחים פתוחים. שמור  
 פחות מיער אלוני אבא. 

4 

 0 שטח בנוי.  . בדואי יישוב  בסמת טבעון  12.14

נחל בסמת  "  12.15
 "טבעון

חלק ממכלול השטחים הפתוחים.  יח סעדיה לחילף. אעמק חקלאי בין מש
 נצפות נמוכה. 

3 

 4 רכס שמור יחסית אך מוקף בבנייה. שלוחות ארוכות בין בסמת טבעון לנופית.  רכס קושט  12.16

 1 , נצפות נמוכה. בדואית יישוב פזורה  מבודד. בדואית מתחם פזורה  פזורת קושט  12.17

 0 שטח בנוי.  חורבת קושט.  –. אתר מרכזי  בדואי יישוב  חילף  12.18

- תפר חילף 12.19
 נופית 

 1 נצפות נמוכה.  אזור חקלאי בגב השלוחה. 

 0 שטח בנוי.  יישוב קהילתי.  נופית  12.20

מורדות ראס   12.21
 עלי 

הייחודי  חלק מהנפתול  –מדרונות טרשיים 
 של נחל ציפורי. 

 5 נצפות גבוהה וציון נופי מרכזי במרחב. 

 0 שטח בנוי.  בלב נפתול נחל ציפורי.  בדואי יישוב  ראס עלי  12.22

שדות גבעת   12.23
 עליל 

נצפות בינונית, גובל בשטחים ערכיים   שדות למרגלות נופית. 
 מאד. 

2 

טחנות גבעת   12.24
 עליל 

ציפורי, טחנות קמח  צופה לנחל שמדרון 
 עתיקות. 

 5 נצפות גבוהה וציון נופי מרכזי במרחב. 

  מנקז את הגבעותשערוץ עמוק  "נחל בוצין "  12.25
 והמדרונות לאורכו. 

 5 שביל ישראל, מדרונות שמורים היטב. 

 0 שטח בנוי.  . בדואי יישוב  אלד וח'ו 12.26

שטח פתוח גדול ולא מופר. תצפית   זבולון. חולשות על עמק שגבעות טרשיות  אלד וגבעות ח'ו  12.27
 נרחבת. 

5 
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים לקביעת  תרבותי-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

שלוחה כמעט מבודדת, שרידי כפר ערבי   חרבת סאסאי  12.28
 קטן. 

גבעה עשירה בשרידים ארכיאולוגיים,  
 תצפית. 

5 

המדרונות בין חורבת סאסאי לבית   סאסאי דרום 12.29
 הקברות. 

שטח יחסית לא מופר, צופה לעמק 
 זבולון. 

3 

עלמין תל  בית   12.30
 רגב 

 0 שטח בנוי.  בית קברות אזורי. 

 0 שטח בנוי.  . בדואי יישוב  אבטין  12.31

מכוסות בשיחייה, חולשות  גבעות טרשיות  גבעות שור  12.32
 חורבת שור.  –על עמק זבולון. אתר עיקרי  

שטח פתוח גדול ולא מופר. תצפית  
 נרחבת. 

5 

 0 שטח בנוי.  . בדואי יישוב  פזורת חילף  12.33

 1 נצפות נמוכה.  אזור חקלאי בפאתי חילף.  שדות חילף  12.34

, שיוצר  762מבתר עמוק לאורך כביש   762מבתרי  12.35
 ק"מ.   2לאורך   משמעותיץ אקולוגי יחי

 0 שטח מופר חריג בהשפעתו על הנוף. 

 5 שטח פתוח גדול ולא מופר.  מופע גבעות גדול ושמור היטב.  גבעות רכסים  12.36

 0 שטח בבנייה.  . 6אתר עבודות כביש  מנהרת רכסים  12.37

אזור שיחייה במורדות הצפוניים של   עוטף רכסים  12.38
בית הקברות של   –רכסים. אתר עיקרי  

 איבטין. 

כלוא בין  נצפות גבוהה. שטח צר  
 היישוב לחקלאות. 

2 

 0 שטח בנוי.  יישוב עירוני חרדי.  רכסים  12.39

חוצץ בין שכונות  שם, ובו כרמי זיתיערוץ  "נחל רכסים"  12.40
 היישוב. 

השטח מבודד כמעט לחלוטין בין 
 שכונות. 

1 

 0 שטח בנוי.  . מתחם מוסדי צוהר לטוהר  12.41

 0 שטח בנוי.  . יישוב כפרי כפר חסידים  12.42

חקלאות שער   12.43
 העמקים 

 1 נצפות נמוכה.  מטעים בשולי הגבעות. 

מנהרות שער   12.44
 העמקים 

 0 שטח בפיתוח.  . 6עבודות כביש אזור 

 0 בנייה צפופה יחסית לפזורה.  . בדואית  מתחם פזורה פזורת זבידאת  12.45

 2 נצפות נמוכה, מיעוט הפרות נופיות.  פזורה.מבני ה שטח חקלאי צמוד ל זבידאת שדות  12.46

צופות על  ששתי גבעות יפות ושמורות  חרת’יה גבעות  12.47
 מפער הקישון. 

 5 שמור היטב ובעל נצפות גבוהה. שטח 

נחל שער  "  12.48
 "העמקים

 2 נצפות נמוכה, רצף שטחים פתוחים.  עמק חקלאי מעובד. 

המשכן הדרומי של גבעות רכסים. שרידי   גבעות בוצין  12.49
 ת. בדואיהתיישבות 

 5 שטח שמור היטב ובעל נצפות גבוהה. 

  חרת’יהגבעות  12.50
 דרום 

לקיבוץ שער העמקים.  צמודה  גבעה יפה 
 מפעל מים קדום וייחודי. 

 5 שטח שמור היטב ובעל נצפות גבוהה. 

 0 שטח בנוי.  . יישוב כפרי שער העמקים  12.51

חוצץ בין טבעון לזבידאת. דרך  שערוץ  זבידאת"נחל "  12.52
 עתיקה. 

נתיב היסטורי שלא הפך לכביש, קצה 
 רצף שטחים פתוחים. 

4 

 0 שטח בנוי.  השכונה המערבית של זבידאת.  זבידאת מערב  12.53

כיום מעובד   תל ארכיאולוגי בשטח נרחב,  חורבת בוצין  12.54
 חקלאית. 

אתר ארכיאולוגי חשוב באזור. תצפית  
 צפונה. 

3 

רמת זבידאת   12.55
 מזרח

 3 קצה רצף שטחים פתוחים.  שטח פתוח צמוד דופן ליישוב. 

 0 בנוי. שטח  שכונה קטנה.  זבידאת מרכז 12.56

כוללת גם שטחים  ש שכונה גדולה יחסית,  זבידאת מזרח  12.57
 חקלאיים. 

 0 שטח בנוי. 

וגי בשטח נרחב, כיום מעובד  תל ארכיאול חורבת זרוע  12.58
 . כשטח חקלאי

 2 מיעוט שרידים בשטח. 

 0 שטח בנוי.  יישוב עירוני בבנייה פרוורית.  ת טבעון י קרי 12.59

 2 נצפות נמוכה.  חקלאי מבודד. עמק  עמק חבריה  12.60

 5 חלק מרצף שטחים פתוחים איכותי.  גוש יער בשולי עמק יזרעאל.  יער חבריה  12.61

 0 שטח בנוי.  יישוב כפרי, התיישבות טמפלרית.  אלוני אבא  12.62

 0 שטח בנוי.  יישוב כפרי.  אלונים  12.63

 3 חלק מרצף שטחים פתוחים איכותי.  אלונים.עמק מעובד מאחורי קיבוץ  "נחל אלונים"  12.64



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 88 ~ 

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים לקביעת  תרבותי-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

 3 יער איכותי אך מבודד יחסית.  מתחמי לולים. לונים  כלוא בין אלגוש יער  אלונים דרום  12.65

לולי אלונים   12.66
 צפון 

בינוי משמעותי. קטע יער לאורך   שני מתחמי לולים. 
 הכביש. 

1 

אלונים. אתר  גוש יער בין טבעון לנחל  מורדות טבעון  12.67
 בית הקברות של אלונים. –מרכזי 

מהווה חלק מרצף שטחים  שיער איכותי 
 פתוחים. 

5 

מאופיינת ביער פארק דליל. אלה  שגבעה  שדות טבעון  12.68
 אטלנטית עתיקה ושרידי הכפר טבעון. 

שטח פתוח איכותי וריבוי אתרי  
 מורשת. 

4 

שילוב של שטח פתוח איכותי ושטח  אלונים. גוש יער בין אלונים לנחל  פאתי אלונים  12.69
 חקלאי. 

3 

יורדות מקריית טבעון לצומת  ש שלוחות  יער אילן  12.70
 השומרים. שביל מטיילים, אלון עתיק. 

מהווה חלק מרצף שטחים  שיער איכותי 
 פתוחים. 

4 

חלק מרצף שטחים פתוחים איכותי.   עמק מעובד.  "נחל אילן "  12.71
 נצפות נמוכה. 

2 

מורדות טבעון   12.72
 מערב 

מצפור    –יער אלונים בולט. אתר מרכזי 
 יוסף פינקלשטיין. 

 4 יער איכותי, נצפות גבוהה. 

שער העמקים   12.73
 דרום 

שטח שוליים בין הכביש למטעים. אתר  
 מתקן מקורות.  –מרכזי 

 2 נצפות גבוהה. 

מטעי שער   12.74
 העמקים 

 1 אינטנסיבית, נצפות נמוכה. חקלאות  גוש מטעים מגודר. 

בית עלמין שער   12.75
 העמקים 

בית הקברות משולב ביער האלונים   גבעה מבודדת ובתחומיה בית קברות. 
 הטבעי. 

2 

עוטף מכללת   12.76
 אורנים 

של  בתחומיו הגן הבוטני   , יער סבוך
 מרגולין. יהושע וקבר  המכללה  

 4 נצפות גבוהה. 

 0 שטח בנוי.  . מוסדימתחם  מכללת אורנים  12.77

 0 שטח בנוי.  . יישוב כפרי אלרואי  12.78

נצפות גבוהה. רצועה צרה בין שטחים   דלק. כלי ייער נטוע סביב חוות מ  יער דור טבעון  12.79
 בנויים. 

3 

 0 שטח בנוי.  . כלי דלקי מתחם מ דלק כלי י חוות מ 12.80

 0 בנוי. שטח  יישוב עירוני בבנייה פרוורית.  ת עמל י קרי 12.81

עמק ומדרונות בפאתי קריית עמל. חלק   זייד נחל  12.82
 ממערות בית שערים. 

חלק ממכלול הנוף סביב עתיקות בית  
 שערים. 

4 

 0 שטח בנוי.  יישוב עירוני בבנייה פרוורית.  ית חרושת יקר 12.83

 0 שטח בנוי.  . מתחם מוסדי כפר תקווה  12.84

גבעות כפר   12.85
 תקווה 

חקלאות ושטחי מרעה סביב  פסיפס של 
כפר תקווה. אתרים: פינת השומרים, בית  

 קברות גבעות זייד. 

גבעות שמורות היטב בתפר בין הכרמל  
לגליל התחתון, משלימות את מכלול  

 בית שערים. 

5 

עתיקות בית   12.86
 שערים 

עמק חבוי ובו ריכוז יוצא דופן של מערות  
קבורה מפוארות מתקופת המשנה 

 והתלמוד. 

 5 אתר מורשת עולמית. 

 0 שטח בנוי.  . יישוב כפרי בית זייד  12.87

יער בעל נצפות גבוהה מכיוון צומת ישי.   יער השומרים  12.88
 קברות השומרים, ריכוז רקפות. 

 4 נצפות גבוהה מאד, אתר מורשת.

בית קברות   12.89
 טבעון 

 0 . בנוישטח  בית הקברות של קריית טבעון. 

שטחי מרעה למרגלות בית זייד. פסל   גבעות בית זייד  12.90
 . אבריקאלכסנדר זייד ושייח' 

 5 אתר לאומי וחלק ממכלול בית שערים. 

 0 . בנוישטח  מסלולי. -כביש דו צומת השומרים  12.91
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 שולי עמק יזרעאל  3.5.13

העמק הינם  ביחידה זו נכלל אזור עמק יזרעאל בתחום הסקר, כולל מספר גבעות מבודדות. שטחי  

  75מנת לבטא רצף זה גם בגבולות הסקר, הוגדר תוואי הכבישים  -רציפים מעבר לתחום הסקר, ועל

 יחידת נוף בפני עצמה. -כתת 722-ו

 
 צילום: עמית מנדלסון. וחורשת איקליפטוסים בשולי עמק יזרעאלמאגר מים :  19תמונה 

 גבולות •

הגלילית, יער אלוני אבא, אלונים, יער השומרים, גבעות כפר תקווה, תל קשיש, בית לחם    –ממערב  

 . 70כביש 

 , בית לחם הגלילית.חג’אג’רהקצה זרזיר, פאתי   –מצפון  

 זרזיר, פאתי גבעת חציר )גבול הסקר(. –ממזרח 

 , מחלף התשבי )גבול הסקר(. 722, כביש  75כביש   –מדרום 

 אגני ניקוז •

לעבר נחל קישון, בעיקר דרך נחל בית לחם ויובליו. החלק המזרחי ביותר    כל תחום היחידה מתנקז

 של היחידה מתנקז לעבר נחל נהלל ויובלו נחל שמרון. 

 רום פני הקרקע  •

 מ' דרומית למחלף זרזיר. 194-למ' מעפה"י בנחל קישון  30רום פני הקרקע ביחידה נע בין 
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 מסלע וקרקע  •

העמקים  הלן חלקי.  , ועל כן התיאור ל1:50,000בקנ"מ    ת תחום היחידה אינו מכוסה במפה גיאולוגי

גבעת חציר, חורבת מצפה  הגבעי בשולי העמק:  אזור  הבנויים קרקעות סחף אלוביאליות.    המעובדים

הגלילית   לחם  ובית  ממויין  –זבולון  בלתי  פלייסטוקני  קונגלומרט  על  יער  .  נמצא  נווה  נמצא  אזור 

מחשופים קטנים של    . (וחלוקים  חרסית  ,חולקירטון,  גיר,    , חווארבירה )גבעה של תצורת    בשיפולי

לאלונים,  דרומית  לכביש(,  )מדרום  אבא  לאלוני  הגלילית  לחם  בית  בין  נמצאים  תחתונה  בזלת 

 מזרחית ודרומית לבית שערים. 

 אופי הצומח  •

, ורק לאורך הנחלים קישון ובית לחם ובגבעת חציר שרדה ומבונהכמעט כל תחום היחידה מעובד  

 חציר נמצא יער אלוני התבור.צמחייה טבעית משמעותית. בגבעת 

 דפוסי תרבות חקלאית  •

 בכל שטח היחידה נמצאת חקלאות אינטנסיבית, בעיקר גידולי שדה ומעט מטעים.

 מקורות מים  •

מערבי של היחידה יש שורת מקורות מים: באר טבעון, עין שרקרק )יבש(, עין חזין  -בחלקה הצפוני

מים(,   עין    עיינות)כיום מאגר  )יבשים(,  א כוכבן  וביר  בנוסף -אורן, באר אבא  )סתומה(.  סמנדורה 

בר בדרום היחידה, הינו נחל  עוש. נחל קישון,  75רי מים לצד כביש  למקורות מים אלו, מספר מאג

 משלב מי נביעות ועודפי השקייה חקלאית.שאיתן 

 אתרים מרכזיים  •

 באר טבעון, עין אורן, באר אבא, משטרת נהלל, חוות שטוק, ח'אן ג'דה. 

 ם יישובי •

ובית לחם הגלילית, כמו גם המרכז המסחרי  בתחומי היחידה ממוקמים היישובים מנשיית זבדה 

 חוצות אלונים, מרכז המחקר נווה יער ואזור התעשייה של רמת ישי.

 תשתיות ומפגעים  •

. בימים אלו, הולך 722וכביש    75, כביש  77ביחידה עוברים מספר כבישים ראשיים באזור: כביש  

ישי מחלף  כביש    ומוקם  לשדרוג  נרחבות  עבודות  מתבצעות  )722וכן  לאחרונה  בנוסף,   .2016  )

 הושלמה מסילת רכבת העמק במקטע זה.

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

פורה,   חקלאי  מרחב  "ציר שזהו  יזרעאל.  בעמק  ההתיישבותי  מהסיפור  נפרד  בלתי  חלק  מהווה 

אלונים   באזור  המעיי  –המעיינות"  מריכוזי  אחד  מהווה  אבא  בעמקים  אלוני  ביותר  החשובים  נות 

( יזרעאל  שביל  בתוואי  לאחרונה  ושולב  us/new-http://www.kkl.org.il/about-המערביים, 

trail-kkl-projects/2016/yizreel/ .) 

http://www.kkl.org.il/about-us/new-projects/2016/yizreel-kkl-trail/
http://www.kkl.org.il/about-us/new-projects/2016/yizreel-kkl-trail/
http://www.kkl.org.il/about-us/new-projects/2016/yizreel-kkl-trail/
http://www.kkl.org.il/about-us/new-projects/2016/yizreel-kkl-trail/
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 יחידות -תת •

 ואתרים מרכזיים תיאור כללי  שם מס'
ושיקולים   תרבותי-ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

חקלאות   13.01
 מצפה זבולון 

 1 נצפות גבוהה. אזור מקוטע.  . 77אזור חקלאי מקוטע משני עברי כביש 

 0 שטח בנוי.  מחלף ומבנים חקלאיים.  מחלף זרזיר  13.02

שדות שולי   13.03
 העמק

נצפות נמוכה, רצף שטחים   אינטנסיבית. אזור חקלאות 
 פתוחים. 

2 

בית לחם   13.04
 הגלילית 

 0 שטח בנוי.  יישוב כפרי על בסיס התיישבות טמפלרית. 

בית לחם   13.05
 מזרח -צפון

 1 נצפות נמוכה.  כלוא בין היישוב ליער. גוש חקלאי קטן  

בית לחם   13.06
 מערב -צפון

נצפות נמוכה. רצף שטחים   כלוא בין היישוב ליער. עמק חקלאי  
 פתוחים. 

2 

בית לחם   13.07
 מערב -דרום

 2 נצפות נמוכה. אלונים.  חלקות ב' ויער אלונים. 

רכס צר וארוך בין נחל בית לחם לנחל נהלל.   גבעת חציר  13.08
 שפע מתקנים חקלאיים קדומים. 

נצפות גבוהה, עושר מרשים של  
 ממצאים ארכיאולוגיים. 

5 

 1 נצפות נמוכה, שטח בנוי ברובו.  אזור רפתות ומבני משק בגבעת חציר.  חציר חקלאות  13.09

עמק בית   13.10
 לחם

באר אבא ועין   –עמק חקלאי נרחב. מעיינות  
יחידת הנוף הגדולה ביותר במרחב  -אורן. תת

 הסקר.

נצפות גבוהה. חקלאות  
 אינטנסיבית. 

3 

משטרת   –בתחומיו (. בדואייישוב ערבי )לא  ת זבדה י מנשי 13.11
 נהלל ההיסטורית. 

 0 שטח בנוי. 

  תי ימנש 13.12
 מערב 

 1 נצפות נמוכה.  ת זבדה. י חלקות חקלאיות קטנות בצמוד למנשי

עוטף נווה   13.13
 יער 

 3 גבעה מבודדת בעמק.  פסיפס של יער אלונים ושטחי חקלאות. 

מרכז המחקר הצפוני של מינהל המחקר   נווה יער  13.14
 חוות שטוק. –בולט . אתר החקלאי

 0 שטח בנוי. 

אזה"ת רמת   13.15
 ישי 

ח'אן ג'דה )ראשית   –אזור תעשייה. בשוליו  
 ההתיישבות באזור(. 

 0 שטח בנוי. 

 1 הפרה משמעותית בנוף.  שלושה מתחמי לולים גדולים ומטעים ביניהם.  לולי אלונים  13.16

 0 שטח בנוי.  מחלף בהקמה.  מחלף ישי  13.17

גוש שדות נרחב. מעיינות )באר טבעון, עין   אלונים שדות  13.18
 שרקרק, מאגר חזין(. 

"חלון הראווה" של האזור.  
 מעיינות. 

3 

לול אלונים   13.19
 מערב 

 1 שטח מופר יחסית.  לול ושטחים מופרים. 

 3 נצפות גבוהה. שביל יזרעאל.  עין חזין.  –מאגר מים גדול. בשטחו   מאגר חזין  13.20

 0 שטח בנוי.  מרכז מסחרי אזורי.  אלוניםחוצות  13.21

- ו  75כבישים  13.22
722 

 0 שטח מפותח.  כבישים ארציים. 

משלים את מרחב שייח'  שגוש שדות נרחב  שדות יצחקי  13.23
 ופינת השומרים.   אבריק

נצפות גבוהה, חלק מהנוף  
 ההיסטורי במרחב. 

4 

הקישון בעמק   13.24
 יזרעאל 

 2 נצפות נמוכה.  הסקר לתל קשיש. אפיק הקישון בין גבול 

שדות מחלף   13.25
 התשבי 

אזור שדות סמוך לפיתוח שנעשה במחלף  
 . התשבי

מיקום ייחודי מול הכרמל, אך  
 נופית נפגע קשות בפיתוח החדש.

1 

מחלף   13.26
 התשבי 

 0 שטח בתהליך פיתוח.  מחלף בהקמה. 
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 מפער הקישון  3.5.14

גליל התחתון המערבי.  לעובר נחל קישון בין הכרמל    בושיחידה קטנה זו כוללת את המסדרון הצר  

 . מ' 400-נכללים בגבולות הסקר( ורוחבו כ ק"מ )לא כולם 4-של המפער כאורכו 

 
 מנדלסון צילום: עמית הכרמל משמאל. .  , תל קשיש וגשר רכבת העמק : מפער הקישון 20תמונה 

 גבולות •

 )גבול הסקר(.  70כביש  –ממערב 

 קצה שכונת אלרואי )גבול הסקר(. –מצפון  

 קריית חרושת. –ממזרח 

 )בהקמה(. 70לכביש  722תל קשיש, חיבור כביש  –מדרום 

 אגני ניקוז •

 כל תחום היחידה מתנקז לעבר נחל קישון. 

 רום פני הקרקע  •

 מ' בתל קשיש.  55-לבנחל קישון בפאתי אלרואי מ' מעפה"י  20רום פני הקרקע ביחידה נע בין 

 מסלע וקרקע  •

במערב תל קשיש תצורת   יש קרקעות סחף אלוביאליות.תל קשיש,  בגבעת  למעט  בכל תחום היחידה  

(. מצפון לתל, מחשוף קטן של בזלת  קירטוןתצורת מרשה )  –(, ובמזרח התל  קירטון וצורעדולם )

 הכיסוי ותצורת פטיש )גיר וצור(.
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 צומח אופי ה •

, ורק לאורך הקישון ובתל קשיש שרדה צמחייה טבעית. ראוי  ובנוי  כמעט כל תחום היחידה מעובד

ח בצפיפותו של  דופן  יוצא  פריחה  ריכוז  קשיש  לציון  בתל  זיפנית  גם    תופעה שאופיינית  –וטמית 

 מחוץ לגבולות הסקר )תל מעמר ותל יקנעם(.שתילים הסמוכים ל

 דפוסי תרבות חקלאית  •

ה שטח  )גידוליבכל  אינטנסיבית  חקלאות  נמצאת  יחסית    יחידה  קטנות  בחלקות  אולם    – שדה(, 

 מהאילוצים הטופוגרפיים.  כתוצאה

 מקורות מים  •

משלב מי נביעות ועודפי השקייה חקלאית. לצד שעובר בלב היחידה, הינו נחל איתן  שנחל קישון,  

  , שנפגעו קשות במהלךזוהה אחד מהמעיינות(  2017רעף )בסיור בשטח בסתיו    עיינותהנחל נובעים  

 . (2014)פרלברג ועמיתיו, רכבת העמק סלילת ו  722כביש  שדרוג ביצוע עבודות 

 אתרים מרכזיים  •

 רעף, תחנת הרכבת קריית חרושת. עיינותתל קשיש, 

 יישובים  •

 אין יישובים בתחום היחידה.

 תשתיות ומפגעים  •

, קו מתח גבוה,  70בשל הטופוגרפיה במרחב, הפך מפער הקישון למסדרון ראשי של תשתיות: כביש  

 . 6לכביש  70קו גז, מסילת רכבת העמק ובימים אלו משודרג כביש  

 ייחוד חזותי ותרבותי  •

קשרת בין עמק ה מיומאידך חולי   ,ץ ברור בין הכרמל לגליל התחתוןימחד כחיתא שטח זה משמש  

שימש האזור ציר מעבר חשוב לאורך התקופות, ובפתחיו הוקמו תילים    ,על כן  .יזרעאל לעמק זבולון

הולך ונשחק ערכו הנופי של המרחב    קשיש ותל מעמר(. בשנים האחרונות  חשובים )תל יקנעם, תל

 ת אינטנסיבי.כתוצאה מפיתוח תשתיו

 יחידות -תת •

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מס'
ושיקולים   תרבותי-ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

שדות מפער   14.01
 הקישון 

דת  ות בין קריית חרושת לתל קשיש. עמדהש
 שמירה. 

בשטח עובר גשר רכבת העמק.  
 נצפות כללית נמוכה. 

2 

 3 רון אקולוגי אזורי. דמס רצועת הקישון בתחום המפער.  קישון ל נח 14.02

תל עתיקות במפתח הדרומי של המפער.   תל קשיש 14.03
 פילבוקס מנדטורי. 

זיהוי תנ"כי עם מקום עימות אליהו  
 ונביאי הבעל. ריכוז פריחה. 

5 

יין על הנוף  ד שומרת עשות דרצועת ש שדות התשבי  14.04
 רעף.   ינותעי –ההיסטורי. אתר עיקרי  

נצפות גבוהה. יחסית לא נפגע  
 מעורקי התשתית במרחב. 

4 

ת  ישדות קרי  14.05
 חרושת 

רצועת שדות מופרת יחסית ע"י בינוי. טיילת  
 רכבת העמק. 

 2 נצפות נמוכה. 

ת  י פארק קרי 14.06
 חרושת 

משלב תחנת רכבת  שפארק מקומי 
 היסטורית. 

 3 נצפות נמוכה, סיפור היסטורי. 
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 : שיפועים10מפה 
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 יחידות נוף -ותת : יחידות נוף11 מפה 
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 מורשת האדם  4

  האדם מורשת  מטרת פרק   4.1

ם אודות  פרק זה לתת רקע על מורשת האדם באזור לאורך התקופות, ולרכז את המידע הקיי-תתמטרת 

נהוגה בסקרים מסוג זה, האתרים האנושיים מהווים  שנמצאים בו. בתפיסה  שאתרי תרבות האדם השונים  

תיאור מטרת הפרק  ב,  יל לע  3.1גם בסעיף    אולקביעת ערכיותו )רחלק מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים  

 .(תרבותי-הנופי

 שיטות העבודה: מיפוי האתרים  4.2

סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות כתובים ועל מידע  

אתרים  שה לגבי  המידע  ממומחים.  מקורות  קשורים שתקבל  משני  התקבל  האדם  שכבת   :לתרבות 

שנ ואתרים  העתיקות  רשות  של  בשטח.  ההכרזות  סיורים  בעת  סקרים  רשמו  פורסמו  זה,  בשלב 

  24  –  שפרעם(,  2013)רונן ועולמי,    23  – חיפה מזרח  :  רק לחלק ממרחב הסקרארכיאולוגיים מפורטים  

)רבן ושמש,   29  – , נצרת  (2012)רבן,    28  –  נהלל,  (2011)עולמי ועמיתיו,    27  – יגור    , (2011)עולמי וגל,  

בתחומן  מידע  טרם פורסמו וה  ,37  –ותרען  ,  25  –. מפות כפר מנדא  (2013)גל,    41  –  והר תבור,  (2016

הסתייענו בעבודתו של חיקי כספי באזור הסוללים. לפיכך, הרקע ההיסטורי על   ,כן. כמו  (חלקי בלבד

 מרחב הרי נצרת אינו מלא.

גם לרשות   ידועים  מים  יהעתיקות. במקרים מסויברוב המקרים, אתרים ארכיאולוגיים שנרשמו בשטח 

נרשמו בשטח אתרים קטנים שאינם מופיעים בשכבה זו. השכבה של רשות העתיקות מציינת לרוב את  

מקום האתר במלבן. לצורך הכנת שכבת האתרים של הסקר, מידע זה הוסב למידע נקודתי בעזרת רישום  

בנקודה המרכזית של המלבן.   בשטח או בעזרת תצלום האוויר, או )כשלא היה מידע אחר( ע"י שימוש

נוכחות של אתר ארכיאולוגי גדול במיוחד  יהאתרים מצו ינים כנקודות למרות שבפועל הם בעלי שטח. 

שהצומח  דונם( עשויה להתבטא גם במפת הצומח/תכסית מכיוון 50 –)מעל גודל הסף של מיפוי הצומח 

זו לגבי כל אתר בטבלת האתרים מופיע בחוברת  ששונה לרוב מזה שבסביבתם. המידע    אתרים כאלוב

סינת )בעיקר לגבי האתרים החשובים   זה של המידעיהינו  נוספים  מידע ממקורות  משכבת ההכרזות, 

פרק זה לא נועד  חשוב להדגיש ש  יותר( וממה שנצפה )אם נצפה( בשטח בעת עריכת הסקר הנוכחי.

 להחליף סקר ארכיאולוגי שיטתי של רשות העתיקות.

 רקע כללי  4.3

שפרעם וחטיבת הנוף  -חטיבת הנוף של גבעות אלונים  :עיקריותקר מחולק בין שתי חטיבות נוף  מרחב הס

של צפון הרי נצרת. בעוד שבצפון הרי נצרת יש התיישבות קבע רצופה ומשמעותית לאורך הדורות, חלק 

היישוב רי , ומעטים בהן את20-שפרעם נותרו ריקות מהתיישבות קבע עד למאה ה-ניכר מגבעות אלונים

 הבינוניים או הגדולים. 
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אדמת רנדזינה אפורה, וחלקים  במכוסה , חתון מאופיין בנוף קירטוני מתוןאזור הגבעות בשולי הגליל הת

מהגבעות מכוסות ביער פארק של אלוני התבור. ערכה החקלאי של קרקע זו ירוד )קרקעות רדודות וסלעי 

וסף, קיים מחסור במקורות מים למעט נחל ציפורי.  נארי פזורים, עם כיסי קרקע פוריה מצומצמים(. בנ

כתוצאה מגורמים אלו, התבססו תושבי האזור על מרעה צאן ועל כרמי גפנים וזיתים. רבים מהיישובים  

 החזיקו אדמות בעמק ששימשו לקיומם. 

הן בשל קשיי    ,אף אפיקו הנוח לכאורה של נחל ציפורי, לא התפתחה לאורכו דרך היסטורית. זאת-על

באזור  עב הדרך. המעבר  לאורך  פעמים  מספר  את הנחל  לחצות  הצורך  בשל  והן  בחורף  כבדים  ירות 

הגבעות אף הוא לא נוח בגלל הצורך לרדת ולעלות בגבעות, ועל כן הדרך המרכזית באזור הינה בחלקו  

רוחב    נצרת. בשוליים הצפוניים של מרחב הסקר עברה דרך-ני של מרחב הגבעות, בציר שפרעםהצפו

חוצה את הגליל התחתון לרוחבו, ועוברת בנחל אבליים בדרכה לעכו. ש"דרב אל חווארנה"    –מה  קדו

לעומת נחל אבליים, בנחל ציפורי לא עברו דרכים ראשיות כלשהן. דרך עתיקה נוספת הוליכה ממגידו 

 לחנתון, ועברה באזור תל שימרון וגיא יפתחאל. 

 סקירה היסטורית לאורך התקופות  4.4

 סטוריות התקופות הפרהי  4.4.1

אתרי כריית חומרי גלם לייצור  שפרעם יש מרבצי צור טבעי, שמשכו את תושבי האזור כ-בגבעות אלונים

צור, בפרט בקרבת מקורות המים בנחל ציפורי.  -זה תועדו מספר בתי מלאכה של כלי  צור. במרחב-כלי

( יישוב  כי מרבית האתרים שתועדו לא היו אתרי  נראה  וגל,  עם זאת,  רבים מהאתרים    (.2011עולמי 

 בנחל ציפורי, לאורך הקישון ובנחל יפתחאל.  :היסטוריים שכנו בקרבת מקורות מיםהפר

באתר עין קשיש, שהוא כנראה הקדום ביותר בגבולות הסקר, נחשפו שרידי שני שלדי אדם, שהשתייכו 

ש כנראה  אלף שנה, והוא שימ  70-60  -לניאנדרטלים מתקופת האבן התיכונה. גילו של אתר זה נאמד ב

(. שרידים נוספים מתקופה זו התגלו  2017ויינברגר,  ;  2015יו,  עמיתאתר חנייה בתקופת הקיץ )ברזילי ו

באזור עין ציפורי, אז שימש המרחב כנראה כאתר הפקת חומרי גלם ליושבי מערת קדומים שבדרום הרי  

 (. 2016נצרת )ירושביץ, 

החשובים בגליל התחתון, ישובים הפרהיסטוריים  אתר עין ציפורי, שנחפר בעשור האחרון, היה אחד הי

מית והכלקוליתית, כמו  קר -פני מאות דונמים. בולטים ממצאים מהתקופות הניאוליתית הקדם-ומשתרע על

 (. 2014גם הברונזה הקדומה )מילבסקי וגצוב, 

לתקופות מתוארך שחלקים נרחבים מיישוב , ונחשפו בו 2007-2008אתר יפתחאל נחפר בעיקר בשנים 

לפנה"ס(,   300,5-400,6לפנה"ס(, הניאוליתית הקרמית )  000,7-000,8קרמית ב' )-הניאוליתית הקדם

הקדומה   גולגלות    לפנה"ס(.  300,3-600,3) 1והברונזה  וגרזינים,  להבים  מטמוני  התגלו  בחפירות 

שני   (. 4120  חלאילה,  ;2009,  ועמיתיו  מית )חלאילהקר-םדירות וקברים מהתקופה הניאוליתית הקימכו

התיישבות ניאוליתית  (.  2012רבן,  ממערב לשער העמקים )אתרים ניאוליתיים תועדו באזור עין יבקע ו

 (. 2015תועדה גם בכפר כנא )בארי, 
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מחסה סלע כלקוליתי נחפר בחורבת גובית )ליד ראס עלי(, ובעבר היה היישוב הכלקוליתי היחיד הידוע  

תועד באתר  לפקיעין.  חיפה  בין  )דן בגליל  אדם  עצמות  גם  כמו  וצור  חרס  כלי  יישוב  2000ברינק,  -ו   .)

כלקוליתי נוסף התקיים בחורבת באר טבעון, תל קטן סמוך למקבץ מעיינות. שרידי מבנה כלקוליתי ומעליו  

 .(2012, 1971)רבן,  רצף התיישבותי עד תקופת הברזל

 תקופת הברונזה  4.4.2

זו הייתה דלה. באלף השל ריקות  ההתיישבות במרחב בתקופה  גבעות אלונים כמעט  ישי לפנה"ס היו 

מיישוב. במחצית השנייה של האלף הרביעי לפנה"ס היו בשולי עמק יזרעאל ובאפיק נחל ציפורי כעשרים  

(. בתקופה זו )הברונזה הקדומה א'(  2012רבן,  יישובים חקלאיים, רובם יישובי פרזות סמוכים למעיינות )

הביצורים הראשונים    –  זה התגלו חומה גדולה ומגדל רבוע  א. ביישובהיה יישוב גדול לצד המעיין בכפר כנ

(. במעבר לתקופת הברונזה הקדומה ב', הצטמצם 2015מסוגם שתועדו בארץ ישראל מתקופה זו )בארי,  

( לערים מבוצרות  היישובים שנותרו הפכו  ורוב  היישובים  (. בתקופת הברונזה 2012רבן,  מספרם של 

הקדומה ב' ישבה עיר בצורה בתל עליל )ראס עלי(, ואילו בתקופת הברונזה הביניימית תועד יישוב בעין  

וכמעט   וגל,    לא חדר לגליל התחתוןשיבקע. היישוב הכנעני התרכז בעמקים  . בתקופת  (2011)עולמי 

רת, כאשר בשולי העמקים שגשגו  הברונזה התיכונה ב', היה היישוב המרכזי באזור הגבעות בחורבת עפ

ואילו בתקופת הברונזה   ,(2016; רבן ושמש,  2012)רבן,    ים, וביניהם באר טבעון ותל שמרוןכתריסר תיל

)עולמי    המאוחרת התקיים יישוב אחד בלבד במרחב הגבעות, בתל עליל. יישוב זה היה כנראה כפר קטן 

תל רגב, תל    :גיים לאורך הקישון וסביבתורכיאולותילים אבנוסף, מוכרים מתקופת הברונזה    . (2011וגל,  

ברוב המקורות נקראת העיר    מעמר, תל קשיש, תל יקנעם. ככל הנראה תל שמרון חלש על גבעות טבעון.

 . (2013; רונן ועולמי, 2012; רבן, 2011עולמי ועמיתיו,  ) שמעון

 נחלות השבטים באזור זה וזיהוי הערים המקראיות  4.4.3

ותר באזור טבעון הם מתקופת הברזל. התיאור המקראי העיקרי של אזור זה הוא היישובים הקדומים בי

י"ט   ון  אשר זבולכזבולון ואשר,    :ל"א(. האזור נחלק בין שני השבטים-ד" כט"ז,  -)י'בספר יהושע, בפרק 

 : יושב בגבעות ואשר בקרבת החוף

בּוֻלן   ֵני זְּׁ ִליִשי, ִלבְּׁ בּול ַנֲחָלָתם, ַעד"ַוַיַעל ַהּגֹוָרל ַהשְּׁ ִהי ּגְּׁ ֹחָתם; ַויְּׁ פְּׁ ִמשְּׁ ֲעָלה,  יא. ָשִריד-לְּׁ בּוָלם ַלָיָמה ּוַמרְּׁ ָעָלה גְּׁ וְּׁ

ֶאל ּוָפַגע,  ַדָבֶשת;  בְּׁ ַעל-ּוָפַגע  ֲאֶשר,  ָעם-ַהַנַחל,  נְּׁ ָיקְּׁ ֵני  ַעל יב. פְּׁ ַהֶשֶמש,  ַרח  ִמזְּׁ ָמה  ֵקדְּׁ ִמָשִריד,  ָשב  בּול  -וְּׁ ּגְּׁ

ֹלת, ָתֹבר; וְּׁ  ָעָלה ָיִפיעַ -ָיָצא ֶאלִכסְּׁ ַרת, וְּׁ ָיָצא ִרמֹון   יג. ַהָדבְּׁ ָרָחה, ִּגָתה ֵחֶפר ִעָתה ָקִצין; וְּׁ ָמה ִמזְּׁ ּוִמָשם ָעַבר ֵקדְּׁ

ֹתָאר, ַהֵנָעה ַתח יד. ַהמְּׁ ֹאָתיו, ֵּגי, ִיפְּׁ ָהיּו, ֹתצְּׁ פֹון ַחָנֹתן; וְּׁ בּול, ִמצְּׁ ָנַסב ֹאתֹו ַהּגְּׁ ַנֲהָלל טו. ֵאל-וְּׁ ַקָטת וְּׁ רֹון,    וְּׁ ִשמְּׁ וְּׁ

ֲאָלה ּוֵבית ָלֶחם: ִידְּׁ ֵתים  וְּׁ ֵריֶהן -ָעִרים שְּׁ ַחצְּׁ ֵרה, וְּׁ ֵני טז. ֶעשְּׁ חֹוָתם-זֹאת ַנֲחַלת בְּׁ פְּׁ ִמשְּׁ בּוֻלן, לְּׁ ֶהָעִרים ָהֵאֶלה, --זְּׁ

ֵריֶהן ַחצְּׁ  " .וְּׁ

ֵני ַמֵטה בְּׁ חֹוָתם-"ַוֵיֵצא ַהּגֹוָרל ַהֲחִמיִשי, לְּׁ פְּׁ ִמשְּׁ בּוָלם יט,כה. ָאֵשר לְּׁ ִהי, ּגְּׁ ָשף--ַויְּׁ ַאכְּׁ ַקת ַוֲחִלי, ָוֶבֶטן וְּׁ יט,כו  . ֶחלְּׁ

ָנת ִשיחֹור ִלבְּׁ ֶמל ַהָיָמה, ּובְּׁ ַכרְּׁ ָאל; ּוָפַגע בְּׁ ָעד, ּוִמשְּׁ ַעמְּׁ ַאַלֶמֶלְך וְּׁ ַרח ַהֶשֶמש, ֵבית ָדֹגן, ּוָפַגע   יט,כז. וְּׁ ָשב ִמזְּׁ וְּׁ

ַתח ֵגי ִיפְּׁ ֻבלּון ּובְּׁ ָיָצא ֶאלֵאל ָצפֹוָנה ֵבית  -ִבזְּׁ ִעיֵאל; וְּׁ מֹאל-ָהֵעֶמק, ּונְּׁ ָקָנה,   יט,כח. ָכבּול, ִמשְּׁ ַחמֹון וְּׁ ֹחב, וְּׁ ֹרן ּורְּׁ ֶעבְּׁ וְּׁ

ַעד יט,כט. ַעד, ִצידֹון ַרָבה בּול ָהָרָמה, וְּׁ ָשב ַהּגְּׁ ַצר-וְּׁ ֹאָתיו ַהָיָמה -ִעיר ִמבְּׁ ָהיּו( ֹתצְּׁ בּול ֹחָסה, ויהיו )וְּׁ ָשב ַהּגְּׁ ֹצר; וְּׁ
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ִזיָבה ַאכְּׁ ֹחב:   יט,ל. ֵמֶחֶבל  ּורְּׁ ַוֲאֵפק,  ֻעָמה  ֵריֶהן  וְּׁ ַחצְּׁ וְּׁ ַתִים,  ּושְּׁ ִרים  ֶעשְּׁ ֵני יט,לא . ָעִרים  בְּׁ ַמֵטה  ַנֲחַלת  -זֹאת, 

פְּׁ -- ֵשראָ  ִמשְּׁ ֵריֶהן ֹחָתם:לְּׁ ַחצְּׁ  " .ֶהָעִרים ָהֵאֶלה, וְּׁ

ור לכינוי המודרני "עמק הדבר סותר את תיאור נחלת זבולון בברכת יעקב )בראשית מ"ט, י"ג(, שהיא המק

ָכתֹו ַעל"  :זבולון"  ַירְּׁ חֹוף ֳאִנֹית, וְּׁ הּוא לְּׁ ֹכן; וְּׁ חֹוף ַיִמים ִישְּׁ בּוֻלן, לְּׁ  " .ִציֹדן-זְּׁ

ח' מוזכר השופט "איבצן מבית לחם" ששפט את    ,בולון. בשופטים י"בבית לחם מוזכרת בנחלת שבט ז

ישראל לאחר מותו של יפתח הגלעדי. אמנם לא מצויין במקרא באיזו בית לחם מדובר, אך השופט הבא 

 היה "איילון הזבולוני" ולכן ייתכן כי מדובר כאן על בית לחם של זבולון.

עולה כי זבולון ואשר לא הורישו את הכנענים, אולם בעוד שזבולון השליט את    ,ל"ב(-מספר שופטים א' )ל'

בּוֻלן, לֹא הֹוִריש ֶאת מרותו על הכנענים, שבט אשר ישב בקרבם: "  ֶאת-זְּׁ רֹון, וְּׁ ֵבי ִקטְּׁ ֵבי, ַנֲהֹלל; ַוֵיֶשב -יֹושְּׁ יֹושְּׁ

יּו ָלַמס בֹו, ַוִיהְּׁ ִקרְּׁ ַנֲעִני בְּׁ ֶאת-ֶאת ָאֵשר, לֹא הֹוִריש    .ַהכְּׁ ֵבי ַעכֹו, וְּׁ ֶאת-ֹישְּׁ ֵבי, ִצידֹון; וְּׁ ֶאת-יֹושְּׁ ָלב וְּׁ ֶאת-ַאחְּׁ ִזיב וְּׁ -ַאכְּׁ

ֶאתחֶ  ָבה, וְּׁ ֶאת-לְּׁ ֹחב.-ֲאִפיק וְּׁ ֵבי ָהָאֶרץ: רְּׁ ַנֲעִני, ֹישְּׁ ֶקֶרב ַהכְּׁ חז"ל זיהו את   " .ִכי, לֹא הֹוִרישֹו  ַוֵיֶשב, ָהָאֵשִרי, בְּׁ

אמר זעירא קטרון זו ציפורי ולמה נקרא שאינה נזכרת במקרא: "   היישוב "קטרון" בנחלת זבולון עם ציפורי,

וקטרון ציפורי היא והא קטרון בחלקו של זבולון הואי דכתיב   שמה ציפורי שיושבת בראש ההר כצפור 

 ף ו'(. דכת מגילה, )שופטים א( זבולון לא הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נהלול" )תלמוד בבלי, מס

מוזכרות בספר יהושע, שמודד עם סוגיית הזיהוי של הערים  ניסו להת  20-וה  19-החוקרים שונים במאות  

הן לפי ממצאים ארכיאולוגיים והן לפי השתמרות שמות וקיום תוואים טופוגרפיים בולטים בנוף. עם זאת, 

השמות  ועדת  כי  לציין  יש  אשר.  בנחלת  הערים  לזיהוי  באשר  החוקרים  בין  רבות  מחלוקות  קיימות 

זיהויים    הממשלתית לגבי  ארכיאולוגי  קונצנזוס  שאין  חדשים,  ויישובים  לאתרים  מהשמות  חלק  נתנה 

)כגון   זכו  ההיסטורי  מהיישובים  אחדים  העמק(.  ממצאים  ל" בית  בין  השילוב  בשל  יחסי  קונצנזוס" 

 ארכיאולוגיים, השתמרות שמות והתאמה אפשרית לקו הגבול בין השבטים. 

וזבולון עבר לאורך הגבול בין גבעות אלונים למישור החוף ( סבור כי הגבול בין שב1988גל )   טי אשר 

רוב החוקרים    ,, ואילו גיא יפתחאל המקראי הוא נחל אבליים. עם זאת, כפי שמציין לוין )תשס"ג(לערך

 נקרא כיום נחל יפתחאל )באזור אלון הגליל(.שם את גיא יפתחאל המקראי עם הנחל מזהי

( בתל 1998( הציע לזהותה בתל קשיש, גל )1974לוקת. אהרוני )מיקומה של העיר חלקת שנוי במח

התל המרכזי   –הרבג' )תל רגב(  -( סבור שחלקת היא תל אל1990מעמר )תל גבע שמן(, ואילו גליל )

באזור. אהרוני הציע לזהות את חלי המקראית בתל עליל )כיום הכפר ראס עלי(. את העיר בטן הוצע  

לזהות בח'רבת איבטין את  (  1990)מציע גליל    ,עדר שרידים מקראיים ילזהות בח'רבת איבטין, אך בה

בעבר הוצע לזהות   אילו את בטן לזהות בתל פר הסמוך.ביזנטית, ו-העיר בית בטן מהתקופות הרומית

  – חרת'יה )שער העמקים(. בעקבות קרב דבורה וברק  -אלאת "חרושת הגויים" מפרשת דבורה וברק ב

 האזור הופך לישראלי. קץ השלטון הכנעני בעמקים ו

בתקופת הברזל א' הגיעה ההתיישבות באזור לשפל, ואילו בתקופת הברזל ב' התרחבה ההתיישבות, 

והוקם מערך ערי שדה מבוצרות, שלצידן כפרים וחוות חקלאיות. הערים כללו את חורבת עפרת ותל חלי  
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  ;2011עולמי וגל,  בעות אלונים )המערבי, כפר בחורבת גובית וחווה לצד עין יבקע, ויישובים נוספים בג

(. רבן מציע שיישובים אלו הושפעו מהתרבות הצורית, ומציין את אופיים הפניקי של קברי 2012רבן,  

הפיר באזור הגבעות, כמו גם את השם "בית לחם צורייה". אחד היישובים הבולטים שקמו בתקופה זו  

א כרם  לאחר הפסקה  -הינו  כנא.  כפר  לפנה"ס, התחדש  ראס, בתחומי  במאה השמינית  התיישבותית 

היישוב במקום בתקופה הפרסית ונמשך ברצף התיישבותי בן יותר מאלף שנים, עד לתקופה הביזנטית 

 (.2008)אלכסנדר, 

ָרֵאל, -הּוא, ֵהִשיב ֶאתבימיו של ירבעם השני, מלך ישראל: " באזור זה  הנביא יונה בן אמיתי פעל   בּול ִישְּׁ ּגְּׁ

בֹוא חֲ  ַיד--ָים ָהֲעָרָבה-ָמת, ַעדִמלְּׁ ָרֵאל, ֲאֶשר ִדֶבר בְּׁ הָוה, ֱאֹלֵהי ִישְּׁ ַבר יְּׁ דֹו יֹוָנה ֶבן-ִכדְּׁ ֲאִמַתי ַהָנִביא, ֲאֶשר  -ַעבְּׁ

 גת חפר, מזוהה בכפר משהד. –מקום הולדתו  "ה(.כ, דים ב', י" כ" )מל.ִמַּגת ַהֵחֶפר

ומקים את פחוות מגידו. בכיבושיו נכללים גם תגלת פלאסר מלך אשור כובש את הגליל    –לפנה"ס    732

חנתון, יטבתה, קנה וארומה. אין אזכור מפורש לאזור טבעון. מהסקר    :כגון  ,היישובים במרחב בית נטופה

הארכיאולוגי עולה כי בשלהי המאה השמינית לפנה"ס הופסקה ההתיישבות באזור, חרף קרבתו לעמק  

טוען שהיישובים המשיכו    (2012רבן )(. עם זאת,  2011גל,  עולמי ועכו שרצף ההתיישבות בו לא פסק )

 להתקיים גם לאחר חורבן הבית הראשון.

 התקופות הפרסית, ההלניסטית והחשמונאית  4.4.4

יישובים באזור טבעון: טבעון, בית שערים, גבע פרשים,    שישהחשמונאית מוזכרים  -בתקופה ההלניסטית

ת לחם הצורית או שבגבול הצורים, להבדיל מבית לחם  בי  –ערדסקוס, חיריה ובית לחם )בית לחם צרייה  

יהודה(. בית שערים הייתה היישוב הגדול באזור, בגבול תחום עכו. לפי יוסף בן מתתיהו, באזור זה שכנו 

 אחוזות מלך שעיבדו שטחים ניכרים. 

לקו  חרת'יה בוצעו חפירות ע"י ארתור סגל, שחשפו מבנה ציבורי גדול, כנראה מגדל שהשתמר בח-באל

כולל פיר אנכי שקרקעי חצוב בסלע,  -לאספקת מים תתמ'. מתחת למגדל נמצא מפעל    2-כעד לגובה  

מוליכה לבריכת איגום. מקור המים לא נמצא. השרידים שמ' ובתחתיתו מנהרה חצובה    4עומק  מלבני ב

יה של  אך כיום מקובל יותר זיהו  , הינם מהתקופה ההלניסטית. בעבר הוצע לזהות כאן את גבע פרשים

לונים חודשה בעיקר בשולי הגבעות  גבע פרשים בתל שוש ליד משמר העמק. התיישבות כפרית בגבעות א

 סמוכים לעמק עכו, כגון בחורבת גובית. ש

אותו ניסה לכבוש תלמי שלפנה"ס, כמקום    103העיר ציפורי מוזכרת לראשונה בימי אלכסנדר ינאי, בשנת  

 לאודורוס, ללא הצלחה.

 והביזנטית התקופות הרומית 4.4.5

תקופות אלו נחשבות לשיא תקופת ההתיישבות בארץ ישראל עד לימינו, וכך המצב גם בגבעות אלונים, 

ניכרת של הפעילות החקלאית. נראה שרוב  ובנוסף הרחבה  יישובים גדולים וכפרים קטנים רבים,  עם 

 זיתים. בגפנים ובהגבעות היו נטועות בתקופה זו 
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ובין היתרבאתרים רבים באזור היו עיירו יהודיות שחלקן תועדו במקורות,  ציפורי,    :ת  אושה, שפרעם, 

רבן  (.  2011עולמי וגל,  בטן )איבטין( )-בית ו  רתא )ח' עפרת(, סאסאי )ח' סאסאי(שיחין, בית שערים, עפ

מרוחקים  שפופה, כך שהתקבלה שרשרת יישובים  מציין שפריסת היישובים היהודיים הייתה צ   (2012)

 זה מזה קילומטר או שניים לכל היותר.

המסורות, הוריה של   אחתפי  -עלוה את זירת פעולתו של ישוע.  המסורת הנוצרית, הגליל התחתון היו  לפי

בנצרת  ובמקום הוקמה לימים כנסייה. מרים ויוסף הנגר גרו    ,גרו בציפורי  –  נה ויהויכיןא  –  מרים אם ישוע

לא   )אמנם  סברה  קיימת  יוסף.  בפועל  אביו  של  הולדתו  עיר  יהודה,  לחם  בבית  נולד  וישוע  הסמוכה, 

סמוכה לנצרת, ומסיבות תיאולוגיות שונה  שע נולד למעשה בבית לחם הגלילית  לפיה ישוש  ,ת(פופולרי

 מקום הלידה לבית לחם יהודה, ברמז עבה לדוד המלך.

י"א(. -סופר על הנס הראשון של ישוע, בקנה שבארץ הגליל )פסוקים ב'י יוחנן, פרק ב', מפ-לבבשורה ע

 : ובמקום הוקמו לימים כנסיות רבות הזיהוי המקובל של קנה הינו בכפר כנא,

ָשם ֵאם ֵישּוַע׃ ָקָנה ֲאֶשר ַבָּגִליל וְּׁ ָתה ֲחֻתָנה בְּׁ ִליִשי ָהיְּׁ ֵישּוַע     2 "ּוַביֹום ַהשְּׁ רּוִאים  וְּׁ ִמיָדיו ַּגם־ֵהם ָהיּו ִמן־ַהקְּׁ ַתלְּׁ וְּׁ

ִהי ַכֲאֶשר ָכָלה ַהָיִין ַותֹאֶמר ֵאם ֵישּוַע ֵאָליו ֵאין ָלֶהם ָיִין׃   3 ֶאל־ַהֲחֻתָנה׃ ַויֹאֶמר ֵאֶליָה ֵישּוַע ַמה־ִלי ָוָלְך     4 ַויְּׁ

שָ    5 ִאָשה ִעִתי ֲעַדִין לֹא־ָבָאה׃ ָשם ִשָשה ַכֵדי־ֶאֶבן    6 ֲרִתים ָכל־ֲאֶשר יֹאַמר ָלֶכם ַתֲעשֹּו׃ַותֹאֶמר ִאמֹו ֶאל־ַהמְּׁ וְּׁ

ָכל־ֶאָחד׃ ָיִכיל  ַבִתים  אֹו־ָשלש  ַתִים  שְּׁ ָטֳהָרָתם  לְּׁ הּוִדים  ַהיְּׁ ַפט  ִמשְּׁ כְּׁ אּו     7 ֲערּוִכים  ַמלְּׁ ֵישּוַע  ֲאֵליֶהם  ַויֹאֶמר 

לָ  ָמעְּׁ ַעד־לְּׁ אּום  ַמלְּׁ ַויְּׁ ָמִים  ַוָיִביאּו׃   8 ה׃ַהַכִדים  ִסָבה  ַהמְּׁ ֶאל־ַרב  ָהִביאּו  וְּׁ ַשֲאבּו־ָנא  רֹאש     9 ַויֹאֶמר  ַעם  ַוִיטְּׁ

ָשֲרִתים ֲאֶשר־ָשֲאבּו ֶאת־ַהַמִים ָיָדע  ַהמְּׁ לֹא ָיַדע ֵמַאִין הּוא וְּׁ ַיִין וְּׁ כּו לְּׁ ִסָבה ֶאת־ַהַמִים ֲאֶשר ֶנֶהפְּׁ ָרא רֹאש־ ַהמְּׁ ּו ַוִיקְּׁ

ִסָבה ֶאל־הֶ  ָוָיה ִיֵתן ָלֶהם    10ָחָתן׃ַהמְּׁ תֹוָתם ִלרְּׁ ַאֲחֵרי שְּׁ ַויֹאֶמר ֵאָליו ָכל־ִאיש ִיֵתן ָבִראשֹוָנה ֶאת־ַהַיִין ַהטֹוב וְּׁ

ָת ַהַיִין ַהטֹוב ַעד־ָעָתה׃ ַאָתה ָצַפנְּׁ אֶ   11 ֶאת־ַהָּגרּוַע וְּׁ ָקָנה ֲאֶשר בְּׁ ֶרץ  זֹאת ֵראִשית ָהֹאתֹות ֲאֶשר ָעָשה ֵישּוַע בְּׁ

ִמיָדיו׃ בֹודֹו ַוַיֲאִמינּו בֹו ַתלְּׁ ַגל ֶאת־כְּׁ  " ַהָּגִליל ַויְּׁ

בסופת שלגים  " לפני הספירה:    37הורדוס כבש את ציפורי ללא קרב בסופת שלגים עזה בשנת  המלך  

  .עזה פילס הורדוס את דרכו אל ציפורי וכבש את העיר בלי קרב שכן חיל המשמר נמלט עוד לפני בואו 

מתתיהו, מלחמות -" )בןשל צרכי מזון והשיב את נפשם של אנשיו שסבלו רבות בסערהכאן מצא שפע  

וארוס(. אחד ממפקדי  לספירה, פרצו מרידות ברחבי הארץ )פולמוס    4דוס בשנת  עם מותו של הור  א'(.

בציפורי שבגליל קם  : " ר את תושביה לעבדיםכבש את ציפורי, שרף אותה ומכגיוס,    –  הצבא הרומיים

חזקיה ראש הליסטים אשר זרע בשעתו הרס בארץ... הוא אסף המון רב, פרץ את בתי הנשק    דה בןיהו

של המלך חילק את הנשק בין אנשיו ותקף את האחרים ששאפו לתפוס את השלטון... שלח וארוס מייד  

ל  כחלק מצבאו לחבל הגליל הסמוך לפטולמאיס והעמיד בראשם את גאיוס, אחד מידידיו. זה הניס את  

מתתיהו, מלחמות -" )בןר את יושביה לעבדים כבש את העיר ציפורי, העלה אותה באש ומכצאו נגדו,  מי שי

 ב'(.

הורדוס אנטיפס מונה ע"י אוגוסטוס למושל הגליל. אנטיפס קרא לעיר ציפורי "אבטוקרטוריס" )העצמאית(.  

תה של ברניקי, בו רוכזו אסמי התבואה שהיו בבעלושבית שערים מוזכרת לראשונה אצל יוסף כמקום  
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)שנים   הגדול  בהכנות למרד  אגריפס השני.  בן  70-66אחותו של  ביצר  יישובי -לספירה(,  מתתיהו את 

ין "תחום  הגליל, ואילו יושבי ציפורי ביצרו את עירם בכוחות עצמם. בתקופת המרד, נחלק הגליל התחתון ב

בעוד שהמרד   ,פני הרומאיםבעריהן  ציפורי וטבריה, פתחו את ש  בין "תחום טבריה". שתי הערים, לציפורי"  

 מתתיהו:- נוס לעיר מתואר בידי בןאהתרכז בכפרים ובעיירות שבסביבתן. בואו של אספסי

קיבלו את פניו יושבי העיר הגלילית ציפורי, היחידים מכל אנשי הגליל הנוטים לשלום בהיותם חרדים  " 

י קאיסניוס גאלוס על נאמנותם עוד לפני לבטחונם ואשר עוצמת רומא לנגד עיניהם הצהירו בני ציפורי בפנ

כמו כן קיבלו ממנו חיל משמר לעירם.   ;בואו של אספסינוס, ושמעו מפיו הבטחות שלא יאונו להם כל רע

עתה קידמו יושבי ציפורי את בוא המצביא בברכה, והבטיחו לו שיילחמו לצידו ברצון נגד בני עמם. לפי  

בקשתם נתן להם אספסינוס בינתיים פרשים ורגלים להגנתם, בשיעור שדי היה בו, לפי הערכתו, לאפשר 

הודים מהומות. הוא סבר כי לאנשיו צפויה סכנה רבה להם להחזיק מעמד בפני פשיטות אם יחוללו הי

במלחמה הממשמשת ובאה אם תאבד לו ציפורי, שכן היא הגדולה בערי הגליל, עיר מבוצרת שיושבת  

 מתתיהו, מלחמות ג'(.-" )בןבמקום בטוח ביותר ושממנה אפשר להשגיח על כל העם

 מתתיהו ניסה לכבוש את העיר ללא הצלחה:-בן

אמנם על ציפורי וקיווה לכבשה, אך הרי הוא עצמו ביצר אותה לפני שבגדה באנשי הגליל יוספוס הסתער  " 

בביצורים שהיו מקשים אף על הרומאים לכבוש אותה, לכן נכזבה תוחלתו. הוא נוכח לדעת כי אין בכוחו 

שנת מתתיהו, מלחמות ג'(. ב-" )בןלאלץ את ציפורי להיכנע בכוח הנשק וגם לא עלה בידו לשדלם בדברים

לספירה )תקופת הקיסר אדריאנוס(, נסלל הכביש הרומי מלגיו )מגידו( אל ציפורי, והוצבו לאורכו    130

 (.2004אבני מיל )טפר וטפר,  

עדר מקורות כתובים, אך בשטחי הסקר תועדו  יכוכבא הינו מוגבל, בה-התיעוד שברשותנו על מרד בר

בית שערים. בפרט,  ו  , ציפורי, שיחין, גבעת קטכפר כנאמספר מערכות מסתור בחמישה יישובים ואתרים:  

לאחר חורבן מרד בר כוכבא, עבר מרכזו   (.2014מערכות מסתור )שבטיאל,    חמשביישוב כפר כנא תועדו  

 של היישוב היהודי בארץ לגליל. 

פעם אחת גזרה פעילותו של רבי יהודה בן בבא, מעשרת הרוגי מלכות, מיוחסת לתקופה שאחרי המרד: " 

הרשעה גזרה על ישראל שכל הסומך ייהרג וכל הנסמך ייהרג, ועיר שסומכין בה תיחרב ותחומין  מלכות  

שסומכין בהן ייעקרו. מה עשה יהודה בן בבא, הלך וישב לו בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות  

י יהודה ורבי  ובין שני תחומי שבת בין אושא לשפרעם, וסמך שם חמישה זקנים ואלו הן, רבי מאיר ורב

שמעון ורבי יוסי ורבי אלעזר בן שמוע. רב אויא מוסיף אף רבי נחמיה. כיוון שהכירו אוייביהן בהן אמר להן  

בני רוצו. אמרו לו רבי, מה יהא עליך? אמר להן, הריני מוטל לפניהם כאבן שאין לה הופכין. אמרו לא זזו  

יד, א(.  ו ככברהמשם עד שנעצו בו שלוש מאות לונביאות של ברזל ועשאוה " )תלמוד בבלי, סנהדרין, 

( מציין שבסיפור יש יסוד אגדי. עם זאת, 1983השם המודרני מחלף סומך נגזר מסיפור זה. אופנהיימר )

מאוחר יותר, חודשה    זוהי העדות הכתובה היחידה לתחום השבת של אושה, ששרד בשטח עד ימינו אנו.

תינו לאושא, ואלו הן: רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי מאיר  בשלפי השמד, נתכנסו רבוהסנהדרין באושה: " 

ורבי יוסי ורבי שמעון בן יוחאי ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ורבי אליעזר בן יעקב. שלחו אצל זקני 
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" הגליל ואמרו, כל מי שהוא למד יבא וילמד, וכל מי שאינו למד יבוא וילמוד. נתכנסו ולמדו ועשו כל צרכיהון

י  ',פרשה ב  ,שיר השירים   ,רבה  מדרש) . בין שבעת המייסדים, לפחות שלושה היו אנשי  ('ח, ג" פסקה 

הגליל: רבי יהודה בן אלעאי מאושה, רבי יוסי בן חלפתא מציפורי ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי  

 (. 1983)אופנהיימר, 

לספירה( מעידים על שינוי שם    161-138)מטבעות שהוטבעו בציפורי בתקופת הקיסר אנטונינוס פיוס  

(. הסנהדרין נדדה מיבנה לאושה ולשפרעם, עם רבי יהודה הנשיא 2014"דיוקיסריה" )שבטיאל, -העיר ל

בירת הגליל התחתון, עד שטבריה ירשה את מקומה במאה   –עברה אל ציפורי    165לבית שערים ובשנת  

, חותם המשנה, כאשר חלה. בית מדרש מרכזי . בציפורי השתקע רבי יהודה הנשיאלספירה  השלישית

משובח:   כמקום  חז"ל  אצל  מוזכרת  ציפורי  לטבריה.  הסנהדרין  מעבר  לאחר  גם  בעיר  לפעול  המשיך 

)תלמוד   " והאמר ריש לקיש לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דציפורי והויא ששה עשר מיל על ששה עשר מיל" 

ישוב שופע חלב ודבש, ושטחה גדול. עם פטירתו של . ריש לקיש מעיד שהיבבלי, מסכת מגילה, דף ו'(

בתי כנסת שהיו בציפורי )עד כה, התגלו בחפירות    18-ם קבורתו עברה ההלוויה ברבי, מסופר שבטר

אלף נפש. לפי מודל תיאורטי, תושבי    18-דונם ובהם כ  600-שניים בלבד(. בשיאה, השתרעה העיר על כ

 (. 1995אספקת מים ממעיינות הרי נצרת )צוק,  בורות מים, יחד עם 2,800-להעיר נזקקו 

בית שערים הגיעה לשיא שגשוגה במחצית השנייה של המאה השנייה לספירה. אזור בית שערים היה  

עם פטירתו של רבי יהודה הנשיא וקבורתו ודה הנשיא ע"י הקיסר אנטונינוס.  שטח אריסות שניתן לרבי יה

 המרכזי בארץ ישראל, שמשך אליו גם את יהודי התפוצות. בבית שערים, הפכה בית שערים לנקרופוליס 

טבעון הייתה אף היא יישוב מרכזי, ומוזכרים במקורות ארבעה תנאים בני טבעון. רבי מאיר בעל הנס היה  

היה בין חכמי הסנהדרין שישבו באושה. בעל הנס ישב  ,מתלמידיו של רבי עקיבא, ואחרי מרד בר כוכבא

קיבוץ אלונים(. לאחר שהסתכסך עם רבן שמעון בן גמליאל    –'רבת קוסקוס  זמן מה בערדסקוס )כיום ח 

הגיעו מיישוב בשם חיריה/חבריה,   הנשיא, עבר לחמת ליד טבריה, ושם לפי המסורת נקבר. מספר חכמים

 חווארה, כק"מ מדרום לבית לחם.-מזוהה עם ח'רבת אלש

  לאחר החורבן. החוקר שמואל קליין   למשמרות הכהונה ששירתו בבית המקדש השני, נאלצו לעקור לגלי

התחקה אחר מקומות מושבן של המשמרות לפי מסמכי הגניזה הקהירית ומקורות נוספים. מבין משמרות 

אלו, ישבו במרחב הסקר שלוש משמרות: משמרת מלכיה בבית לחם, משמרת אלישיב בקנה )כפר כנא?(,  

ישבאב  ו גיאוגרפיים במרחבחלק מהמשמרות הונצחו באתר  שיחין. שמותבמשמרת  נדב    : כגון  ,ים  הר 

 בנצרת )קליין, תש"ו(.

כת הינו  ייחודי  נמצאאלמנט  אושה  בפאתי  השבת.  תחום  ביוונית  הובות  עתיקה  המילה    ,כתובת  ובה 

מציינת את קצה תחום השבת של אושה הקדומה. לפני עשור התגלתה כתובת נוספת מסוג ש"שבת",  

 כתובות.   13מוכרות כתובות תחום יישוב רק סביב העיר גזר, שם התגלו  מרת. פרט לאתרים אלו,  ה בתז

  , נוס על הנצרות כדת השלטת. הוא תמך ביהודי המומר יוסף לספירה הכריז הקיסר קונסטנטי  324בשנת  

 והתיר לו לבנות כנסיות ביישובים יהודיים וביניהם ציפורי. 
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המרד החל בציפורי, ובמהלכו נכבש חלק גדול  התמרדו יהודי הגליל נגד הקיסר גאלוס.    352-351בשנים  

, ע"י כוחות ביזנטיים מתוגברים  352מהגליל וכך גם השרון עד העיר לוד )דיוספוליס(. המרד דוכא בשנת  

שהועלתה באש יחד עם טבריה ולוד. העיר    ,(. הירונימוס מתאר את חורבן ציפורי1974מאנטיוכיה )גיחון,  

כמו לספירה(.    352אה הרביעית, כנראה בעקבות מרד גאלוס )בית שערים חרבה ונשרפה באמצע המ 

 . (1999)בלוקה,  363בשנת שהתרחשה ברעידת אדמה חזקה ציפורי נפגעה ישובים רבים בארץ, גם 

  בית שערים, בניין עמודים בבית לחם הגלילית )לא נחפר ולא מוזכר אצל אילן,   :מספר בתי כנסת עתיקים 

מוזכרים במקורות  שמספר בתי כנסת    – ת עפרת. ציפורי  טית(, חורבאך מוזכר אצל הקרן הברי  ,1987

סמוכה לחילף. בשנת ששרידי בית כנסת גם בחורבת קושט    ( מציין 1987(. אילן )ו שניים)עד כה אותר

גדול    2014 ציבור  מבנה  באתר  והתגלה  בשיחין,  ארכיאולוגיות  חפירות  כנסת בוצעו  כבית  שזוהה 

ובה כתובת הקדשה   ,רצפת פסיפסשל  נציסקנית בכפר כנא נמצא קטע  בכנסייה הפר  (.2014)שבטיאל,  

במסגד במשהד רמז לכך שהכנסייה הוקמה על יסודות בית כנסת קדום.    –אופיינית לבתי כנסת  ארמית  

 מרמזת אף היא על בית כנסת עתיק.ש התגלתה כתובת ארמית 

שבר לוח נמצא  משנה והתלמוד.  שרידי בנייה וחרסים מתקופות הבית הראשון, השני, ה  –חורבת קושט  

בפתחה חקוקה מנורת שבעת הקנים  שבחורבת בוצין נמצאה מערת קבורה    מנורה.עליו  חקוקה  ששיש  

 )המערה לא אותרה בסקר הנוכחי(.

בתקופה הביזנטית פעל באזור הירונימוס הקדוש. במבוא שכתב לספר יונה הוא כותב )בתרגום לעברית(  

ריחוק שני מילין מציפורי, המכונה היום דיוקיסריה, בואכה טבריה, ושם  גת אשר בחפר, כפר לא גדול ב" 

 (. בסוף המאה השישית נחרבה בית שערים כליל.1880, " )גרןמראים את קברו

מעידים ככל הנראה על ששונות,    במרחב הגבעות תועדו הרבה גתות, מתקנים חצובים בסלע וחציבות

ים משתי והביזנטית. עם זאת, מספרם של שרידי היישוב  פעילות חקלאית אינטנסיבית בתקופות הרומית

אף ריבוי האדמות החקלאיות והמים בנחל ציפורי, לא נמצאו לאורכו אלא -התקופות הללו מצומצם. על

 (. 2011עולמי וגל, אתרי יישוב ספורים )

 ימי הביניים המוקדמים  4.4.6

שה. עם זאת, ייתכן בחורבת אובתקופה הערבית הקדומה הצטמצם היישוב באזור, וממצאים התגלו רק 

מציין שרוב היישובים    (2012רבן )היה רצף התיישבותי שנמשך מהתקופה הביזנטית.    שבחלק מהאתרים

כבשו הצלבנים את ארץ ישראל. בגליל    1099המשיכו להתקיים עד שלהי האלף הראשון לספירה. בשנת  

ב הגליל פרט לרצועת החוף. בתקופה  כללה את רוהגליל, שבירתה הייתה טבריה, ו התחתון קמה נסיכות  

באזור , נערך  ן, חודשיים לפני קרב קרני חיטי1187במאי    1-זו חלה ירידה ניכרת בהתיישבות באזור. ב

 . צרים שבלמו אותם בנחישותקומץ מגינים נול  ,מוסלמים שהתקדמו לעבר נצרת  7,000קרב קשה בין  

כמעט לבדו זמן רב עד שהוכרע. זירת הקרב בפרט התפרסם ז'אקלן דה מאיה, מפקד הטמפלרים, שלחם  

, הוא שהביא להחלפת שמו של הכפר ןיתכן שקרב זה, ולא קרב קרני חיטיהייתה בין ריינה למשהד )י 
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ע"מ(. חלק מהכפרים בגליל, וביניהם כפר כנא וציפורי, היו מיושבים ע"י נוצרים בלבד   –מגת חפר למשהד  

 (.1983)גראבויס, 

דין ריכז צבא מוסלמי גדול. הוא  -צלאח א  ששינה את מפת הארץ.  ן,קרני חיטי התרחש קרב    1187בקיץ  

ביוני חנה צבאו בכפר סבת, שם שהה יומיים כאשר צבאו פושט    30-בנע מאזור צנאברה )דרום הכנרת( ו

-בסיון למשוך את הצלבנים למלחמה, אך נכשל בכך.  יעל הסביבה ובוזז אותה. הוא פנה לעבר ציפורי בנ

דין לעבר טבריה, כבש את העיר וצר על מצודת טבריה. במצודה היו נצורים אשתו  -נה צלאח אפ  ביולי  2

וילדיו של רימון, רוזן טריפולי. המלך הצלבני גי דה ליזניאן ריכז את צבאו ליד מעיין ציפורי. מועצת הברונים  

ה עדיף לקדם את שכן לדעתו הי  ,דין, אולם רימון התנגד-והדוכסים תמכה בתקיפה מיידית על צלאח א

פני האויב בציפורי שופעת המים והמזון. המועצה השתכנעה, אולם בפגישה בארבע עיניים בין גי דה  

ליזניאן לראש מסדר הטמפלרים, האשים האחרון את רימון בבגידה. הצלבנים נעו מציפורי לעבר טבריה,  

הספיקו, המשיכו הלאה וחנו ללילה (, אך כיוון שהמים לא  תירעןכאשר בדרכם סטו למעיין קטן )כנראה עין  

או שמימיה לא הספיקו   ,במנסקלקיה הצחיחה )חורבת משכנה(. כפי הנראה, בריכת משכנה הייתה יבשה

ימת מחלוקת לגבי מהלך הקרב . קיןי ביולי, התחולל הקרב האחרון בקרני חיט  4-לצבא הצלבני. במהלך ה

יסו להבקיע לעבר טבריה. המוסלמים הבעירו אש  האם הצלבנים ניסו להגיע למעיין חיטין או שנ  :בפועל

ו  בשדות האזור, והצליחו לשבות את מנהיגי הצלבנים ואת "הצלב האמיתי". המלך ומפקדי צבאו נכנע 

 (. 1991)קדר,  דין באוהלו בכפר לוביה-לצלאח א

נפילת הממלכה הצלבנית זעזעה את אירופה, ועד מהרה התארגן מסע צלב חדש בראשותם של מלכי 

בשנת  גר שעלו  ואנגליה,  צרפת  א  1189מניה,  צלאח  עליה.  וצרו  עכו  העיר  נגדי,  -על  מצור  הטיל  דין 

ם השנייה, עד לרגלי הגבעות  והתמקם בשפרעם. עם כיבוש עכו הפך חוף הגליל ללב ממלכת הצלבני

תם הלה על  , ח1229-במעיליא. לאחר הגעתו של הקיסר הגרמני פרידריך השני לארץ ישראל  -שפרעם

המצריהסכ הסולטן  עם  שתישארנה ש  ,ם  בתנאי  וירושלים  נצרת  את  קרב  ללא  הצלבנים  לידי  משיב 

, נותרה בידי הצלבנים  1291כבש בייבארס את נצרת, ומאז ועד לנפילת עכו בשנת    1263מפורזות. בשנת  

)גראבויס,   הצרה  החוף  רצועת  תועדו  1983רק  לא  לצלבנים,  עכו  אזור  חשיבותו של  חרף  בגבעות (. 

 אלא רק ממערב ומצפון למרחב הסקר הנוכחי. ,ממצאים מתקופה זו

 כתב רבי יצחק חילו בחיבורו 'שבילי דירושלים' את הפרטים הבאים: 1333בשנת 

מצפורי הולכים לגת החפר, היום משהד, היא עיר מולדת יונה בן אמתי הנביא ככתוב בכתבי הקודש. " 

זבולון ומצד אמו ממטה אשר. גת החפר איננו מקום חשוב, ומיושב לפי התלמוד היה יונה מצד אביו ממטה  

רק מאיזה מושלמנים דלים. משם באים לכפר כנה, ושם קבר יונה בן אמתי. הערביים בנו מסגד יפה על  

 ". ישראל שקבריהם ידועים-קבר הנביא הזה, והוא אחד מן שבעת הזקנים הקבורים בארץ

 התקופה העות'מאנית  4.4.7

פני סינאן פאשה. מעתה ב ניגף צבאו של ג'אן ברדי הממלוכי  בו  שרע קרב בית שאן  , אי1516בנובמבר  

 שנות שלטון עות'מאני רציף בארץ ישראל, עם הפוגות קצרות בלבד. 400-מואילך, נמשכו למעלה 
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אל  1750-1710בשנים   ד'אהר  האזור  על  עצמאית  בדואיה  עומאר- השתלט  מדינה  למעשה  שייסד   ,

שיקם את טבריה.  ו ,ות, רובן ככולן במערב הגלילד'אהר סדרת מצודהקים  1740-מהחל שבירתה בעכו. 

שנה   170עמר. יישוב יהודי התקיים בשפרעם  -שפא  –עומאר  -אהר אל'שפרעם נקראת בערבית ע"ש ד

ד מימי  הבריטית  'ברצף,  הקרן  אנשי  כי  )אם  הראשונה  העולם  למלחמת  ועד  א"י  אהר  מציינים  לחקר 

יהודי  ישבו  לא  אל-ם בשפרעם(. אלשבביקורם  וביניהן  מצודות,  מספר  )מצפה  -עומאר הקים  מושירפה 

הרבג' )תל רגב(. גם בחורבת שור הייתה  -שפרעם, וכן תל אל-סמוניה  –עכו  -זבולון(, בצומת הדרכים נצרת

 מצודה בתקופה העות'מאנית.

והטיל מצור   צבאו של נפוליאון בונפרטה הגיע ממצרים לארץ ישראל  (:1799באפריל    16)  קרב התבור

ואילו   ,רפתי חלקים ניכרים מהגליל התחתוןעל עכו במשך חודשיים ימים. במהלך המצור, כבש הצבא הצ

- כז'ינו הדף  הצרפתי  באפריל( שר הצבא    8השתלטו על טבריה ועל לוביה. בקרב לוביה )  העות'מאנים

לצד  עם חיילותיו  נה  הצרפתי חקלבר  הגנרל  אך נאלץ לסגת לעבר כפר כנא.    חיילים עות'מאנים,  2,000

צרפתים בפיקוד    1,500באפריל( הדפו    11בדרכו לחבור לז'ינו בקרבת נצרת. בקרב כפר כנא )  ,עין ציפורי 

פולה )עפולה(, -באל  עות'מאני. הצרפתים ניסו לפגוע בריכוז הצבא הלוחמים עות'מאנים  4,500-כקלבר  

איש( לפנות בוקר באזור גבעת המורה,    2,500-כאך בשל חישוב זמנים מוטעה, התגלה צבאו של קלבר )

ב.  יאלף מוסלמים. נפוליאון עצמו הוזעק עם שתי דיוויזיות לעזרת קלבר, והופיע בעורף האוי   20-כאל מול  

צרפתים את הכוחות המוסלמיים העדיפים. עם זאת, נפוליאון העדיף לשוב ולצור על    6,000-ככך ניצחו  

מצריימה )גיחון,  חזרה  ם הארץ. לאור הכישלון בעכו, נסוגו הצרפתים  מחשש לניתוק כוחותיו בפני  ,עכו

1974.) 

. במהלך תקופה זו,  1840תפס איברהים פאשה המצרי את ארץ ישראל, והחזיק בארץ עד  1831בשנת 

בו התקוממו תושבי הארץ נגד גזירות כלכליות ומהלכי מודרניזציה  ש  ,, פרץ "מרד הפלאחים" 1834במאי  

החזיר איברהים פאשה לידיו את השליטה על  1834ם פאשה. עם זאת, עד סוף אוגוסט שהנהיג איברהי

 (. 1974כל הארץ )גיחון, 

 (תשנ"ד בתקופה העות'מאנית )גרוסמן,  ההתיישבות •

 : מצב ההתיישבות באזור במהלך התקופה העות'מאנית. 2טבלה 

 בסוף התקופה מצב  מצב בתחילת התקופה  מיקום  שם הכפר 

 יישוב קבע  יישוב קבע   כפר כנא

 יישוב קבע  יישוב קבע   משהד

 יישוב קבע  יישוב קבע  ציפורי  צפורייה

 יישוב קבע  יישוב עונתי   עילוט 

 יישוב קבע  יישוב קבע   שפרעם 

 יישוב נטוש או חרב  יישוב קבע  חורבת עפרת  טייבה 

 יישוב עונתי  לא מוזכר   ראס עלי 

 יישוב עונתי  יישוב עונתי  העתיקה אושה  הושא 

 יישוב עונתי  יישוב עונתי  חורבת כושר  כסאיר -אל

 יישוב עונתי  יישוב עונתי  חורבת סאסאי  סעסע 

 יישוב עונתי  יישוב עונתי   איבטין 

 יישוב קבע  יישוב עונתי  אלוני אבא  עמד -אום אל 
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 בסוף התקופה מצב  מצב בתחילת התקופה  מיקום  שם הכפר 

 יישוב קבע  יישוב עונתי  אלונים  קוסקוס 

 יישוב קבע  לא מוזכר  השומרים צפונית לצומת  טבעון 

 יישוב קבע  לא מוזכר  שער העמקים  חרת’יה

 יישוב קבע  יישוב קבע  בית זייד  אבריק שייח'  

 יישוב קבע  יישוב עונתי  רמת ישי  ג'דה 

 יישוב קבע  יישוב קבע   לחם הגלילית - בית

 תיאורי נוסעים בארץ בשלהי התקופה העות'מאנית  •

 (1870מפת דריאן )

להלן   יקת יחסית אך אינה מוכרת ברבים.י צרפתית של הגליל שקדמה למפת הקרן הבריטית, ומדומפה  

 מהמפה:נבחרים קטעים  שני

 
 משפרעם לנחל ציפורי : מפת דריאן  11איור 

 
 דרומה   נחל ציפורימ: מפת דריאן  12איור 

 PEF (1875 ) –סקר הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל 

  1865-( היא ארגון שהוקם בPalestine Exploration Fund - PEFהקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל )

במטרה לחקור את ארץ ישראל והלבנט. גולת הכותרת של פעילותה הייתה מפעל המיפוי הגדול שלה בין  
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שראל שממערב לנהר הירדן, מנהר הליטני בצפון ועד נחל  , שבו מופתה כל ארץ י1878–1871השנים  

באר שבע בדרום. המשלחת הובלה תחילה ע"י ראש המשלחת סטיוארט, ולאחר שחלה במלריה הוחלף 

, והוחלף לבסוף ע"י קיצ'נר. על המשלחת  ע"י קונדר, שנפצע בהמשך במהלך מתקפה של תושבי צפת

ונות, ובשישה ספרים שתיארו את המקומות שסומנו גילי  26-תוצאות הסקר פורסמו כמפה שחולקה ל

(, היה  1876)  PEF-בתקופת סקר ה  במפה. המשלחת מיפתה גם את הדרכים הרומיות בארץ ישראל.

  –   שפרעם, נצרת וחיפה  :קיימקאמים )מושלים(עמדו  בראשן  ש  ,בין שלוש נפות  מנהליתהאזור מחולק  

עכו. יו  הש למושל  במיפוי   כפופים  שמוזכרים  הנוכחי    המשלחת  האתרים  הסקר   & Conder)בתחום 

Kitchener, 1881 ) הם : 

o משתרע שהם יוצרים יער צפוף,  )ח' יפתחאל(  לאדיה  אח  אלונים פזורים ובאזור  :דרומית לשפרעם

בתירס.  ומעובד  פתוח  המרחב  עפרת(  )ח'  טייבה  באזור  מערבה.  ממייל   למעלה 

שייח'   –מתואר כגבעות קירטוניות, חשופות מעצים. המרחב צפונית לקו מהלול    אבריקאזור שייח'  

ואדי אל  אבריק יער אלונים בשטח  -עד  ומערבה עד קצה עמק עכו, הינו  מיילים    40-כשל  מלק, 

- חרת’יה, שם יש תת-אל לניצב ממש בקצה היער(  ש)  אבריקרבועים. היער צפוף במיוחד בין שייח'  

בסבך   רב  בשםשיער  בקטע  עבהרי-אל  מוכר  גם  במיוחד  צפופים  העצים  הדרך שה.  ע"י  חתוך 

לשפא )שפרעם(.  אמע-מטובעון  ביער.  ש  מכיווןר  נוף  תצפיות  אין  בגובהן,  אחידות  הינן  הגבעות 

ומשתייכים בעיקר לאלון התבור. פה ושם    ,רגל לכל היותר   20העצים באופן כללי אינם גדולים, עד  

מלק עטורות -יער. גדות ואדי אל-ים יותר יש תתלקים הסבוכמגודל תירס למרגלות העצים, אך בח

 אלונים לכל אורך הנתיב, בעוד שעמק הנחל מלא בשעורה )ברליי(.

o רגל ורוחבו עשרה יארד.    4, עומקו היה  1875בחצייתו מזרחית לתל קשיש ביוני    .נחל איתן  :הקישון

שמקורן במעיינות ח'רבת מוסררה    נהר מסוכן ביותר בנקודה זו בגלל האופי הביצתי. ביצות סמוכות

ש, הקישון זורם בין גדות תלולות ועין יסחאק. הנהר ניתן לחצייה ליד תל קשיש. לאחר מעברת קשי

ייל  מ  –הראשונה    :בהן דרכים חוצות אותושואינו עביר למעט שתי נקודות    ,רגל  15-מגיעות עד לש

ליד אל  ;מתחת לתל קשיש לחיפה. מתחת , בחציית הדחרת’יה-המעברה השנייה  רך הראשית 

אל במעיינות  שמקורו  יובל  מקבל  הקישון  זו  ביותר -למעברה  החשוב  הנהר  הינו  הקישון  וורד. 

 בפלסטינה לאחר הירדן.

o בקעת בית נטופה. ראשיתו בקרבת תל חנתון למקשר בין החוף ש: עמק רחב ומתון מלק-ואדי אל

אל ליד  לקישון  ממע-ושפכו  הזרימה  ראשית  חהרבג'.  חורבות  ליד  ביצתיים  )ח' אלאיינות  דיה 

מצפה זבולון(. במורד  ח'  מושיריפה )-אחרי מייל מצטרפים מעיינות קטנים ליד ח'רבת אל  .יפתחאל(

וטובים,    עין )עין יבקע(. מעיין כחול גדול עם מים צלולים -הנחל מצטרף זרם משמעותי מראס אל

דה ומוצאים את  קעים לבריכת אבן רדו נובע מעט מעל לקרקעית הנחל בגדה הימנית. המים בוש

מוקף בקרקע בוצית ורוחבו יארדים אחדים. לאחר עין יבקע העמק מוצר ש דרכם לנחל הראשי,  

בהדרגה, הנחל זורם דרך מדפי סלע לבן והזרם מהיר יותר. שליש מייל מתחת לעין יבקע מצטרפת  

הנחל מבצע פיתול מסקרן    ע"מ(.  – אספקה של מים צלולים מאד וקרים בגדה השמאלית )הדרומית  

בין גבעות תלולות ומזין שתי טחנות קמח מודרניות. הוא מתרחב בהדרגה עם התקרבותו למישור,  
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בקיץ, בחלק התחתון    בריכות עמוקות, אך אינם פלג רציףוהזרם יותר איטי וביצתי. המים נאגרים ב

הינה כמעט לחלוטין   קמל-ת המים בגבעות מצפון לואדי אלאספק  שלו. בכך הוא דומה לקישון.

 בורות מים בקרבת הכפרים. המעיינות היחידים הינם מעיינות כאוכב. ממבארות ו

o ציפורי ל:  עיינות  דרומית  שספורייהמייל  המפגש  כמקום  המפורסמים  המעיינות  הצבאות ,  ל 

  טחנות   שמונהלג מים זורם לאורכו, מניע  . העמק פתוח ומלא גנים, ופןחיטיקרני  הנוצריים לפני קרב  

 פורייה.סר יש שפע מים. המקום נקרא קסטל קמח כאש

o לאחם כפר    :בית  בזבולון.  הקדומה  לחם  המים  שבית  המיוער.  האזור  בגבול  מבוץ  בעיקר  בנוי 

 (1859)בשנת  הסמוכים הינם בעין יבקע ובמעיינות הסמוכים לחווארה בדרום. הקונסול רוג'רס  

 דונם(.  4פדאן =   1פדאן ) 16נפשות, והשטח החרוש הינו  110מציין שבכפר  

o עיין  כפריר מסכן של בוץ, על קרקע מוגבהת, עם רמה פתוחה למזרח ומ)שער העמקים(:  יה'חרת

נפש,   120-כ  ,הקונסול רוג'רס  , לפי1859-ב ג'פר(. האוכלוסייה  -למרגלות הכפר ממערב )עין אל

אי. אפשרות זו  רושת הגויים לפי דמיון השם המקרפדאן. מקום זה הוצע כח  12  –והשטח המעובד  

 אינה בלתי אפשרית.

o יה אך ממוקם על קרקע שטוחה. בתי בוץ. מעיין שלושת רבעי מייל מערבה )עין 'דומה לחרת  :ג'דה

 פדאן.   20תושבים וקרקע מעובדת    160רח. רוג'רס העריך שבכפר  ח'שבה( ואלונים פזורים במז-אל

o פדאן.  16-ו  נפש 100נים, על גבעה. ץ ביער האלוכפר בו :קוסקוס 

o (2,000העריך  נפש )רוג'רס    2,500בה מושל קיימקאם. מצודה, אוכלוסייה של  שעיר    :שפרעם ,  

אנשי הקרן    מוסלמים והאחרים דרוזים, יוונים ולטינים. מעט פרוטסטנטים ויהודים.  1,200מתוכם  

היו  ש  שעסקו בחקלאות,משפחות מיהודי מרוקו    30של    1850  בשנתבשפרעם  מציינים התיישבות  

 (.1875)בשנת ביצוע הסקר קיימת הייתה אך המושבה כבר לא  ,1867-ב שם גם

o 'כפר קטן על הגבעה עם מקאם בדרום. שפע מים ממספר מעיינות. בתי בוץ אך יש   :אבריק  שייח

יותר. הכפר שייך למשפחת סורסוק במקום. הגבעה   לה יש סוכן ש  ,גם יסודות של בתים טובים 

פדאן    16-נפשות ו  150מטורסת ומגדלים בה תירס. גידול כותנה בעמק מדרום לכפר. האוכלוסייה  

 . (תושבים 350גרן העריך  ) קרקע מעובדת

o פדאן. כנראה טבעון התלמודית.   22כפריר בוץ קטן על גבעה בגבול היער. רוג'רס מציין   :טובעון 

o גבעה ביער האלונים. יש קבר חצוב בסלע בדרום  ממוקם בפסגת  :)אלוני אבא(  אום אל עאמד -

 פדאן. מערות או קברים גסים בקרבת הכפר. 10פש וקרקע חקלאית נ 100זרח. אוכלוסייה מ

o פדאן חקלאות. 13-נפש ו 180-אוכלוסייה באת הכפר קטן ביער. רוג'רס אומד  :עילוט 

o מקובצים במדרון הדרומי  שבן נמוכים, עם גגות בוץ שטוחים,  כפר גדול של בתי בוץ וא  :ספורייה

אך יש בורות מים ובריכה בצד דרום. בצד צפון של העיירה, שרידי    ,של הגבעה. אין מעיין סמוך

מצודה בציפורי. המקום מוקף בזיתים וקילומטר    1321כנסיית סנטה אנה. מרינו סנוטו מציין בשנת  

המעיינו עם  ספורייה  קסטל  כמדרום,  במקום  שיש  מעריכים  הקרן  אנשי  המשובחים.    2,500-ת 

ממזרח לכפר, בראש הגבעה, מספר קברים חצובים בסלע ומכוסים בלבני   תושבים לכל היותר.

 אבן, בדומה לכיסוי של סרקופג. מכוסים חלקית באדמה. סגנון ייחודי. 
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o להלן( 4.5.2בהמשך )סעיף  תיאור מורחב ראו  :מאגר המים בציפורי . 

o ובעלת מאפיינים של המאה   ,לספירה(  1322מוזכרת ע"י סיר ג'והן מנדוויל )  :כנסיית סנטה אנה

 .12-ה

o ציפורי המרחב  :מצודת  כל  על  שולטת  הגבעה,  ב  .בראש  שלושה מקום  טבעית.  עוצמה  על 

 .האנסטוכן אבן עם טבולה  ,משולבים בקירות סרקופגים

 
 (. 1872: תמונת מצודת ציפורי בסקר הקרן הבריטית )21תמונה 

o   'התגלו ע"י נשים שחפרו קירטון )חווארה( ונבחנו בידי אנשי    :אבריקהמערות הגדולות בשייח

 הקרן.

o נפרדת מדרך שכם באזור ג'למי, חוצה את הקישון במעברה ועולה בגבעה סמוך לאל  :דרך נצרת -

ת לעמק אחרי יציאה  הרבג'. הדרך חוזר-. סעיף חדש חוצה בגשר גרמני קטן דרומית לאלרת’יהח

האלונים בג'ד,  מיער  לשניים  לנצרת.ו  המתפצלת  תחבורה  ממשיכה  דרכי  שתי  לעכו    : מנצרת 

מושל עכו בדרך זו  הגיע    1875ובשנת    ,שופרה בידי הטורקים  ושפרעם  ספורייההראשונה דרך  

לנצר עבירה בקרבת  בכרכרה  יפתחאל(  דיה  אאלחח'  ת. הדרך מעט בלתי  עגלות  )ח'  ושפרעם. 

מלק, ופוגשת את דרך הטלגרף -לנצרת. הדרך השנייה במורד ואדי אל  ספורייהגרמניות נוסעות בין  

 גלגליים במקומות שונים. רכב-כליליד חוות ג'ידרו. דרך קלה לפרשים אך בלתי עבירה ל

o   ללא דיהאלאחח'רבת אך  מגדל,  במקום  שהיה  נראה  המעיין.  לצד  בניין  של  חרבים  קירות   :

, )שפרעם(  עמר- לשפא  ספורייההדרך הראשית מארוך. ניצב על תלולית מאחורי  יאינדיקציה לת

 וכנראה שימש כתחנה בקו זה.

o רגל בראש גבעה. בפנים יש תאים    50מתחם רבוע שצלעו    :)מצפה זבולון(  פהימושיר-ח'רבת אל

הצפונית ובפינה  החומה,  ד-סביב  צומת  על  חולש  אבנים...  בנוי  מגדל  נצרתמערבית  עכו  -רכים 
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אהר  'דה שהוקמה ע"י  דמיקום חזק. המקומיים טוענים שזו מצווב)שפרעם(  עמר  -ומסימוניה לשפא

ומה למבנה בתל קיימון )ח' חנות  דו.  כהגנה מג'זאר פחה מעכלהיג'רה,    1162ר סביב  אמוע-אל

 .עומאר-גם הוא ע"י אלע"מ(, שהוקם  –קירה ביקנעם 

o ד טובים ומעיין בצמת. יש בו באר עם מים  יבעל חשיבות מסוי מקום :)ח' עפרת( טייביה-ח'רבת א  

בד פתוח,  -רוםדרום.  מישור  הכ מערב  החורבה.  ע"ש  קרויים  משפאדולם  הראשית  עמר -רך 

ם קרים ושופעים. מעל לבאר יש תל  ומה. המידחוצה את החורבה, והינה ק  ספורייהל)שפרעם(  

פי  כפול כפינתי  דהבאר יש בסיס של עמו דהמעיין יש שתי שקתות אבן, לצ דוסה בהריסות. לצכמ

 ום.דנסת קכאן בית כנסת הגליליים. יש בסיסים נוספים בחורבות, ונראה שהיה כשנמצא בבתי ה

o חלל אבריקמערה מתחת לגבעת שייח'  :  הנום( מערת הגי)  ג'הנום-רת אלאע'מ  –  בית שערים .

צפון. החללים בכל הקברים  רום, במזרח ובד ממנו מוליכות שתי דלתות לתאים נוספים בשמרכזי  

אינץ'. במקרים רבים היה ציפוי צמנט משולש. התיאור   4באזור היו מכוסים בלוחות שטוחים בעובי  

 (. להלן 4.5.4בהמשך, סעיף  תיאור מורחב ראו "מערת הארונות" של ימינו )-הכללי מתאים ל

o א מצפון  :סיח-מע'רת  הגיהינום,  למערת  שייח'  -סמוכה  גבעת  למרגלות  המערה אבריקמזרח,   .

 יחים. יהייתה כנראה מאגר קדום, שכן הקירות מטו

 הכומר הסקוטי הנרי בייקר טריסטראם 

בייקר   הנרי  טבע  היה    טריסטראםהכומר  בציפורים,  סקוטיחוקר  בעיקר  מהחוקרים  ו  שהתעניין  אחד 

מסעות  וב  , 1897  , 1872,  1863,  1858בשנים    ביקר בארץ  .פיים הראשונים שהגיעו לארץ ישראלהאירו

  אודות שלו מהווים מקור ידע חשוב    עורות תביו ואוסף הפוחלצים וה. כחקר את עולם החי והצומח  אלו

, אם כי לא הקדיש לו תשומת  1863חלף בדצמבר  . באזור הסקר 19-ישראל במאה ה  עולם החי של ארץ

 (:1977)טריסטראם,  לב רבה

הגענו אל קצות גבעות הגליל... הנוף דמה לפארק, אך ניכר בכול חסרון האדם, וכפעם בפעם עברנו  " 

פני סלעי גיר משופעים.  יער, מתחת לאלונים הדורים ועצי זית פראיים, או על -בדהירה קלה דרך קרחות

זו הייתה פעם ראשונה שעברנו ביער טבעי שעציו זקנים, וכך נוספו לרשימתנו העורבני והנקר הנאה... 

עברנו על פני הכפר המנוול טבעון, שיצא לו שם רע בשל מעשי שוד. אולם תושביו לא נראו עשירים למרות 

 ". היותם גזלנים מקצועיים

 ויקטור גרןהכומר הצרפתי 

גר וי היה  קטור  ג  גיאוגרףן  מחקר  מסעות  שערך  בארצות    אולוגייםיארכו היסטוריים    ,אוגרפייםיצרפתי, 

.  יו בספריםמסעותפרסם את סיכומי  ושסביב אגן הים התיכון )צפון אפריקה, יוון, סוריה וארץ ישראל(,  

פעמים, בשנים:  הוא   ישראל שמונה  ,  1884,  1882,  1875,  1870,  1863,  1854,  1852ביקר בארץ 

מספקים עדות חשובה על צביון הארץ בשלהי התקופה שותיר אחריו תיאורי מסע מפורטים,  גרן ה  .1888

ונמצאים    ,1875  אוגוסטבכרך השישי של מסעותיו בארץ, תוארו מספר אתרים שבהם עבר ב   העות'מאנית.

 (:1880בתחום הסקר )גרן, 
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o מוקירים בו בתוך מסגד  . " 300ה על יושב על גבעת טרשים ומספר תושביו אינו עולש: כפר משהד

 ".קטן קבר מכוסה שטיח ירוק שטמונה בו, כך אומרים, גופת יונה הנביא

o יוונים אורתודוקסים וכמספר הזה מוסלמים. הוא תופס רק חלק מועט מאתר   300יש בו  "   :כנא  כפר

יה  ן ועל הפסגה של גבעה, שמדרגותהעיירה הקדומה שנבנה על גביה. זו השתרעה על המדרו

ומרתפים  ש רואים כאן הרבה בורות מים  זה כבר.  ומעובדות  ימינו חרושות  בן  יורדות עד לכפר 

חצובים בסלע. קווי הקירות של בניין מלבני על פסגת הגבעה הם כנראה שרידי מגדל עוז עתיק.  

ולמטה ממנו עוד קבר, חצוב גם הוא בסלע, ובו    ;סמוך לשם יש קבר חצוב בסלע בתבנית ארון

חמישה כוכים. הלאה למטה, בשיפולי הגבעה, מושכת את שימת הלב חורבת מסגד עתיק. בטרם 

 ". הוקדש הבניין הזה לפולחן המוסלמי הוא היה כנסייה

o יושב בעמק ובשיפולי צלעה של גבעה. לפניו יש  תושב, ש  200-כפר שיש בו לא יותר מ"   :עילוט

הבחנתי בתחום   12'ואלי'  דעל י..  גנים. נטועים בהם עצי תאנה וזית, והם מוקפים משוכות צבר.  קצת

חמישה   רק  ממנה  שרדו  כליל.  שנמחתה  עתיקה  גיר  כנסייה  אבן  עמודי  של  קטעים  שישה  או 

דומה שהאבנים לבניין הש זה. המוסלמים מוקירים  'ואלי' נלקחו מן הבניין ה-מוטלים על הארץ. 

 ".קרוי על שם נבי לוטשבתוכו קבר 

o צעד. הוא נבנה כמעט כולו   22על הפסגה... עומד עד היום מגדל גדול רבוע, שאורך צלעו  "   :ציפורי

זות. בתוך הבניין הזה משוקעים  ילים שונים, מקצתן מיושרות והאחרות מזוידמאבנים נהדרות בג

שניים מהם מעוטרים בלויות, בשושנות ובכפתורים...    ;גם גופים של שלושה ארונות קבורה עתיקים 

עליו היה חקוק ככל הנראה תאריך ייסודה של המצדית  ;לוח השיש אשר היה מעל המשקוף נעלם

אשר לכיכר הנרחבת מסביב, היא עכשיו מעובדת בחלקה ויש בה בוסתנים   הזאת או שיפוצה...

מיםבמוקפים   בורות  נכרו  הגבעה  בצלעות  צבר.  וממגורות    משוכות  למראה,  עתיקים    – רבים, 

כנראה מזמן קרוב יותר לימינו... לרגלי המדרון הדרומי של הגבעה הזאת, היא החקרא של ציפורי  

הכפר   משתרע  בו    ספורייה לפנים,  יש  עצמה.  העיר  של  באתרה  ימינו  רובם    2,500בן  תושב, 

לפי שהכפר גדל במידה  ים. רבים מן הבתים חדשים  י מוסלמים שיצא להם שם של קנאים וקיצונ

ניכרת בשנים האחרונות. בבנייתם שוקעו הרבה אבנים עתיקות: אבני גזית, משקופים, נציבים או  

ודומה. מערבי של העיירה הזאת פוקדים הצליינים  - בקצה הצפוני..  קטעים של עמודים, כותרות 

הבתולה הקדושה, הנוצרים שרידי כנסייה שהוקדשה לפנים ליהויכין הקדוש ולחנה הקדושה, הורי  

שלפי מסורת עתיקת ימים נולדו בציפורי וגרו בה. הכנסייה הזאת מכוונת ממערב למזרח והיו בה  

 . " ...אפסיסים, שרק הם עודם עומדים שלושה אולמים ובקצותיהם שלושה

o עיינות  אמה שאורכה שישה קילומטרים הביאה לפנים לציפורי מי כמה מ"   :אמות המים לציפורי

מהר  מז-דרום-ממזרח לה,  בצלעות  שרח  התפתלה  הזאת  המים  אמת  אסיה.  ג'בל  היום  קרוי 

ה, ואפשר להתחקות על עקבותיה כמעט לכל אורכה. הקטע  ייפה חצובה בסלע ושם בנו  –הגבעות  
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יה, על גב  יפורסהוא בריחוק קילומטר אחד ממזרח ל   שהיטיב ביותר להשתמר והמרשים ביותר

עליה לפנים החקרא של ציפורי ואשר גיא מפריד גבעה שרומה בערך כרום הבמה שהתנוססה  

צעד, ועומקה ורוחבה לא אחידים. הניקבה    240קרקעית גדולה שאורכה  - ביניהם. זו היא תעלה תת 

טיח עבה שהוריק לגמרי בהשפעת המים אשר עמדו בהזאת נחצבה כולה בסלע. קירותיה מצופים  

הרים לצורך שאיבת וברווחים נפערו בו צ בה זמן ממושך. גגה שטוח והוא במפלס פני הקרקע.  

הצ  ,מים מקצת  המנהרה.  פנים  להארת  זאת  עקב ו ועם  הזמן  במשך  התרחבו  האלה  הרים 

ועולות בעד הפתחים המורחבים האלה אלות ארץ  ועשיו בוקעות  הגג,  - התמוטטות חלקים של 

ה נחלקת ישראליות וקבוצות של אלות המסטיק, שהכו שורש והתפתחו בתוך התעלה. התעלה עצמ

מתרוממות לגובה שני מטרים ו  ,לכמה מדורים באמצעות מחיצות קטנות שהושארו מן הסלע הנחצב

וסגר מעבר צר    הן שימשו כסכרים. רואים גם שני סוגרים, תחתון ועליון. הראשון פתח  – בקירוב  

 ה עילית. בקצה המערבייוהשני פתח וסגר אמה בנוי  ;סתום עתה בעפרשחצוב בסלע התשתית  

תושבי של   הזה.  במקום  משכן  להם  איוו  רבים  עטלפים  עפר.  בתלולית  פתחה  חסום  הניקבה 

( והיא ם )מערת הגיהנוםוג'הנ-מע'ארת אלג'הנום  -רת אלאע'מהסביבה מכנים את המנהרה הזאת  

 ".עצמה עדות לגודל העיר שלשם סיפוק צרכיה נכרתה

o ציפורי בכ"   :עין  פורצת  הזאת  העין  ספיקה...  עתיר  למעיין  גבעה  וח  של  הדרומי  המדרון  רגלי 

ידה יש הרבה אבנים עתיקות, שרידי מבנה שקרס. בסביבה -. עלספורייהמתרוממת בינה לבין  ש

גרן מתאר את טחנת הנזירים שהוקמה ע"י כומר נוצרי, והפעלתה    ".משגשגים בוסתני תאנה ורימון

ם  בדואיסייעה בהשגת מימון לשיקום מנזר הכרמליתים שהיה אז חרב. באזור הטחנה היו מאהלי  

 דורה ושומשום.של וחלקות מעובדות 

o הדרים בבקתות עלובות שנבנו בנייה גסה מאוד. אחדים    ,תושב  350  זה כפר שיש בו עד"   :ג'ידא

סיפרו לי כי החפירה בקרקע הגבעה, שהכפר הזה תופס רק חלק ממנה, מעלה מעט בכל   מהם

כמה בורות חצובים בסלע מאששים  ..  מקום אבנים בגדלים שונים, שרידי בניינים קדומים שנמחו.

את הרושם שלפנים ישבה כאן עיירה, או לפחות כפר, אשר שמה אינו ידוע לנו בוודאות. ברם, לפי  

מזהים  שלקבל את דעתם של מלומדים אחדים    לחם, נוטה אני-זה לסמוניה ולביתקירבת הכפר ה

הקדומה ידאלה  את  לג'כאן  וממערב  "   אדי ". בצמוד  גרן  לא  מזכיר  בבריכה  נקווים  מעיין שמימיו 

 ". לים בו שומשום וקיקיוןדמישור פורה שמג"  :בין ג'דא לבית לחם ".עמוקה בשם עין ג'ידא

o בנייה גרועה באתרה של עיר באותו השם. רואים בו שרידי שני בניינים:  כפר קטן שנבנה  "   :בית לחם

פתחו נקבע בחזית הדרומית, ולפי כיוונו    ;אחד מהם, שנהרס כמעט כליל, נבנה מאבני גזית נאות

מדרום לצפון נוטה אני לראות בו בית כנסת קדום. השני מכוון ממערב למזרח, ודומה שהיה לפנים 

כנסייה נוצרית. גם הוא חרב מן המסד ועד הטפחות. באתר אפשר לראות רק כמה נציבי עמודים  

 ."בודדים, שארבעה מהם עודם עומדים וטמונים למחצה באדמה

o אלונים נאים גדלים בין סלעי גיר צחורים ששימשו בהרבה נקודות  "   :עמד )אלוני אבא(-ם אלוא

ב הזה,  כלחציבה...  או שפר  קטנות  מאבנים  שנבנו  בקתות  של  גיבוב  יש  קטנה,  רמה  על  יושב 
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מחומר. למרות שמו, 'אם העמודים', לא ראיתי בו שום סימן של בניין עתיק ולא שום נציב או קטע  

 ". עמוד. מסביב לו יש קצת בוסתניםשל 

o ליה מחוזקים באבנים גדולות דדת... שיפוגבעה מוארת קטנה ומבו"   :ע"מ(  –ל בידר )חורבת חזין  ת

יש חומתשלמדי   בינוניות,  יגדר ערבית, בנוי-יוצרות מדרגה, ובראשה    ייןדעומדת עשה מאבנים 

בתי מגורים קטנים, ועתה הם חרבים. בתוך המפולת    20חלקית. לפנים היו בתוך המתחם הזה  

עמד. לרגלי הגבעה  -סנטימטר, ושמוצאו אולי מאום אל  58של אחד מהם ניצב גזע עמוד שקוטרו  

 ".נסות רבה של עדריםכיש באר בשם ביר בידר ועל ידה ראיתי הת

o   'שהוא תופס את חלקה המערבי מוקפת כמעט מכל   . הגבעה350מספר תושביו  "  :אבריקשייח

. קבר השייח'  'ואלי'קדוש מוסלמי שנבנה לכבודו    קעות עמוקות. הכפר הזה קרוי על שםברוחותיה ב

תפס כנראה את מקומה של כנסייה נוצרית, לפי שרואים על    ,ששתי כיפות מתנוססות עליו  הזה,

ידו כמה קטעי עמודי גיר מונוליתיים ומספר גדול למדי של אבני גזית, מקצתן בערימות ומקצתן  

פזורות. עוד אבנים דומות לאלה פזורות פה ושם כמעט על כל במת הגבעה... בצלעות הגבעה 

 ".נחצבו בכמה מקומות מערות קבורה

o סלעי הגיר בסביבה הזאת נוצלו לפנים לחציבה בנקודות רבות, כפי שמעידים הסימנים  "   :קוצקוץ

ם הניכרים בהן... הגעתי לקוצקוץ, כפר קטן על גבעת טרשים שעל גבה די אדהרבים לחציבה בי

,  200-פעורים כמה בורות מים, עדות ליישוב קדמון במקום הזה. מספר תושבי הכפר לא יותר מ

 ".בנויות מחומר או מאבנים קטנות. מסביבו לו יש קצת בוסתני תאנה ורימון והם דרים בבקתות

o תושב, תופס את אתרה של עיירה קדומה באותו השם. מצאתי    200הכפר הזה, שיש בו  "   :טבעון

כמה מרתפים חצובים בסלע מלאים תבן או בר, ולכן לא יכולתי לחקור אותם, אך סבורני ששימשו  

 ".לפנים לקבורה

o  בית בנויים בנייה גסה. רובם    40-יושב על גבעה, יש כשבכפר הזה,  "   :יה )שער העמקים('רתח-אל

 ". מטים לנפול ואחרים הרוסים לשלושה רבעים

o חורבות האתר הזה פזורות במדרון ועל גב גבעה שמעליה מקיף המבט את כל  "   :ח'רבת הושה

באתרה גדלים עצי רימון ותאנה  עמק עכו. ברור שעיירת הקדומים הזאת חרבה לפני זמן רב, שהרי  

ואלות. פני הקרקע זרועים בכל השטח אבנים קטנות, וביניהן קצת אבני גזית. בעיקר מושכים כאן  

ג מונחות על הארץ שכליל, אלא שאבנים נאות    דול שגם הוא נהרסאת שימת הלב שרידי בניין 

ודים. אולי היה זה בית  באתרן וכותרת פגומה, מוכיחות שהוא נבנה בקפדנות ושקושט בפנים בעמ

כנסת... לא הרחק משרידי הבניין הזה רואים בעמק, בפאת מערב, באר עגולה, בנויה בנייה טובה  

למדי מאבנים בינוניות, ולידה יש בריכה מצויידת ברהטים. ואחרון אחרון, בריחוק מאות אחדות של  

בית כיפה עגולה בנוי מאבני  שיחים,  באלונים נאים ובצעדים דרומה רואים על גבעה סמוכה, מכוסה  

בחזקת גומחה  עוצבה  שבירכתיו  למראה  עתיקות  מתנפנפ  גזית  הזה  'הואלי'  מעל   יםמחראב. 

מוק הוא  נדרים.  סמלי  הנביא.  דכמטליות  הושע  הוא  הלא  הושאן,  לנבי  המסורת  כש  לפי  אן, 

 ..." לפי המסורת היהודית הוא קבור בצפת.מקום קברו של הנביא הזה ,המוסלמית
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o גבעה משובשת בשיחים ובטרשים, שבראשה רואים חורבות כפר קטן בשם ח'רבת  "   :ת סעסעח'רב

סעסע. שרדו ממנו רק בורות מים וקברים חצובים בסלע. בין חורבותיו השוממות היכו שורש אלות 

 ".נהדרות ואלונים זקנים

o י אלדושמתפתל בו ואכבתי בעמק שפר שמגדלים בו דורה ושומשום  ר"   :נחל ציפורי ועין יבקע -

לות  דן ג דהנחל הזה משוכה תעלה קטנה במפלס רם יותר ומפעילה שתי טחנות שלציד  . לצקלמ

מספק מים גם לנחל וגם לתעלה. שעיין הנאה  תאנות ענק וקבוצות של עצי רימון... הגעתי אל המ

ראס אל  קרוי  ג'אמבאטיסטה מפראסקאטי ה-הוא  העין'(. הכומר  )'ראש  לפני  יעין  שנה    50קווה 

הוא הרים את פני המים. עם    ,בקירוב את מי המעיין השופע הזה בתוך בריכה רבועה. באופן כזה

הנחל ואת שתי הטחנות שהזכרתי, וכך השיג    דמשוכה לצשהוא שיפץ את התעלה הקטנה    ,זאת

חישת קנים פלשה    ות הראשונים למנזר הר הכרמל...דבזיעת אפיו קצת אמצעים לצורך הנחת היסו

גיגים רבים לאין מספר נראים שוחים בה להנאתם. מימיה חיים, זכים  דמן הבריכה הזאת, ו   לחלק

י  דות ואדריהם משוטטים לאורך גדם נטויים בסביבה. עבדואיולח. מצאתי כמה אוהלי דוצלולים כב

 "., ולעיתים קרובות מחפשים הם באפיקו מחסה מחום היום המציקקמל-אל

o רך שורת גבעות טרשים שנוצלו לפנים לחציבה, והן מכוסות דרכבתי צפונה  "   :צפונית לנחל ציפורי

מקצתם נכרתו בגרזיני החוטבים ואחרים היו    –אלונים. לאחרונה נעלמו רבים מן העצים האלה  ב

רך של דשטחים עוטי שיחים ב  דלמאכולת אש. אכן לערביים יש מנהג מגונה לברא לצורך העיבו

בכוח הרוח מכלה פעמים חורשים בני מאות שנים ויקרי ערך,  מתפשטת  ששריפת הסבכים, והאש  

  – הגעתי לבמת גבעה בשם ג'בל ח'רובה )הר חרבי    בר שראיתי לעיתים קרובות בארץ ישראל...ד

מטר. לכאן    200פני עמק עכו, שהמשקיף חולש עליו מרום  -בט הרחק בים ועלע"מ(. מכאן מגיע המ

 ...". הארי על העיר הזאת-לב  דו פיליפ אוגוסט וריצ'ארין עם צבאו כאשר צרד-סר לזמן מה צלאח א

 שלהי התקופה העות'מאנית •

שוקמו או נבנו כנסיות נוצריות ברחבי הארץ, ובין היתר שוקמה כנסיית סנטה אנה    19-בשלהי המאה ה

בשנת   ה 1879בציפורי  המאה  בראשית  כנא.  בכפר  כנסיות  מספר  והוקמו  התאוששות   20-,  החלה 

יישוב אריסים בסעסע )פונה עם העברת הקרקע לבעלות יהודית(, שיקום   –ור הגבעות  התיישבותית באז

, אך לאחר זמן  1875-בהכפר איבטין ולצידו חווה גדולה של משפחת קרמאן. הושה הייתה עדיין חרבה  

כסאיר. מרבית הכפרים  -קצר התיישבו בה ערבים מצפון אפריקה )מוגרבים(. יישוב נוסף שחודש הוא אל

ם בשולי הגבעות נמצאו באדמותיה של שפרעם, שסיפחה לתחומה את אדמות הכפרים בגבעות,  החרבי

 הוכרזה שפרעם כעיר.  1902אך לא סיפחה לרשותה את אדמות הכפרים בעמק. בשנת 

טחנות קמח. ראשיתן של   שמונהציפורי, פעלו    עיינות( מציין כי לאורך נחל ציפורי באזור  1963אביצור )

 .  1908-1904, והן חדלו לפעול לחלוטין בשנים 19-טחנות אלו כנראה בתחילת המאה ה

וולדהיים    :ם הקמתם של שני יישובים טמפלריים ע  20-התיישבות קבע באזור החלה בראשית המאה ה 

רכשו    1906-ב.  19-' של המאה ה60-)אלוני אבא( ובית לחם. הטמפלרים התיישבו בחיפה בסוף שנות ה

ם את אדמות הכפר אום  סטירכשו עמיתיהם האוונגלי  1907-בהטמפלרים את אדמות בית לחם הגלילית ו
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ת מחיפה מאני'שתי המושבות הוקמו ביער אלוני התבור ליד הדרך העותאלוני אבא(.    –עמד )ולדהיים  -אל

 יישובים מתוכננים היטב.הקימו  משק חקלאי מתקדם ו וחלנצרת, פית

זו העמיקה לאחר מלחמת העצמאות.  בדואירקע הדלים עודדו התיישבות  משאבי הק כי מגמה  ם, אם 

הייתה    םבדואיבראס עלי השתכנו אריסים שפונו מכופרתא )כיום קריית אתא(. סיבה נוספת לחדירת ה

 התמודדות עם התופעה. את הם הקלה עליהם בדואינטישת כפרים בשל מחלת הקדחת. ניידותם של ה

ישראלית בארגון הציוני" מנסות ללא הצלחה לרכוש את אדמות -"המחלקה הארץ-ק"א וי  – 1910-1908

 וקוסקוס טבעון.  אבריק, שייח' חרת’יההרבג', 

ה האוכלוסייה  של  "התנחלות"  בולט תהליך  אלוניםבדואיבדורות האחרונים  בגבעות  לרוב -ת  שפרעם, 

 בהם לא היו יישובים קודמים. שבמקומות 

אשונה בוצעה כריתה שיטתית ומתוכננת של יער אלון התבור במרחב. רוב  במהלך מלחמת העולם הר 

 חלקות פרטיות של הטמפלרים.  –היער היה יער ציבורי ומיעוטו 

 מלחמת העולם הראשונה  4.4.8

לתחנת   –להפעלת הרכבת  טון עצי אלון    2,500אספקת  לחוזה  נחתם    1915בשנת    :מסילת רכבת העמק

הועמסו  עפולה. ה והשני בתחנת   :לקרונות בשני מקומותעצים  ימינו  צומת העמקים של  האחד באזור 

טון לחודש. עד לכיבוש הגליל בידי    300כפר יהושע. לפי החוזה נדרשה כריתת    –הרכבת תל שמאם  

-לערך  -טון, כמות שוות  8,000-מחודשים, דבר שמאפשר להניח כי נכרתו למעלה    27הבריטים חלפו  

העצים בוצעה בשטחים פרטיים, הן של הגרמנים והן של אפנדים בעלי קרקעות    דונם לפחות. כריתת  500

קשורות ככל הנראה לתקופה שובקרבתה ניתן לזהות תעלות קשר,    (. בחורבת שור1990)שורר ושפר,  

 זו.

נעזב במהלך מלחמת העולם הראשונה, ותושביו עברו לגולן. במקומם השתלטה על    אבריקהכפר שייח'  

 (.2004ל הצבא הטורקי, שהקימה בשטח עמדות מבוצרות )טפר וטפר,  הגבעה יחידה ש

 תקופת המנדט הבריטי  4.4.9

באזור כפר חסידים, ועד קום המדינה התמקד    20-' של המאה ה20-התיישבות יהודית החלה בשנות ה

כפר    מערב הגבעות: קריית חרושת, אלרואי, קריית עמל, טבעון,-המאמץ ההתיישבותי היהודי בדרום

 גבעות זייד.  ו שער העמקים, אלונים חסידים,

התיישבות דתית בארץ הייתה כבר מאז ימי המושבות הוותיקות, ובעלייה הרביעית הוקמו  :  כפר חסידים

לאור   במלאכה  חלק  נטל  לא  ובגליציה  בפולין  הגדול  החסידים  ציבור  זאת,  עם  דתיים.  יישובים  כמה 

כאשר הרבי מיאבלונה   , חל מפנה  1924רץ. בשנת  התנגדות רוב האדמו"רים לתנועה הציונית ולעלייה לא

נחלת יעקב ועבודת ישראל. שתי    :דות והקימו שתי תנועות להתיישבותוהרב מקוזניץ שברו את קו ההתנג

היישוב   הכשרת  מחברת  קנו  וב  19החברות  בהרבג'  דונם  מתוכן  חרת’יהאלף  אדמה    10,000,  דונם 

והשאר אדמת טרשים -במשפחות עלו לקרקע    110קק"ל.  ידי  -עלרכשו  נ דונם    9,000עוד  .  מישורית 
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י, אך לא נרתעו מהעבודה הקשה. עם זאת, רבים זו מבוגרים יחסית וחסרי ניסיון פי. החסידים הי 1925

ייצור לפיתוח המשק. שתי  ימהם נקלעו לקשיים כלכליים בשל ה עדר עתודות כספיות לרכישת אמצעי 

נבע הן ממשבר כלכלי בפולין והן מתכנון כלכלי לקוי  החברות המיישבות נקלעו למשבר כלכלי קשה, ש

שלא הבטיח למתיישבים די מקורות פרנסה. החברות התמוטטו, והמתיישבים נאלצו לבקש את עזרת 

ישבות בתנועה הציונית. הוחלט לרכז את המתיישבים שהיו מפוזרים בארבעה מקומות, יהמחלקה להת

"הפועל המזרחי", שהצליחו  -משפחות מ  25ידים ועוד  משפחות מבין החס  58  – וכך נוצר כפר חסידים  

 לבסס מושב עובדים. )גבתי, תשמ"א(. 

באזור גבעות זייד של ימינו. עבדו    1925התארגנות של בוגרי מקווה ישראל שנאחזו בקיץ    :קבוצת הצפון

בהפקת סיד ובהדרכת תושבי כפר חסידים. שהו במקום כשנה בלבד ואחרי כמה גלגולים הקימו את רמת  

 . 1932יוחנן בשנת 

רי בקר של יישובים  . רעו באזור זה עד1923-ב  אבריקיוצאי "השומר" התיישבו בשייח'    :קבוצת הרועים

התייש אלו,  קבוצות  אנשי  לצד  שונות.  רועים  קבוצות  מספר  באזור  במרחב.  השומר   1926שנת  בב 

 .אלכסנדר זייד

עם הקמתה של   1932וניטשה. היישוב היהודי במקום חודש בשנת    1925-בוקמה  הש  מושבה  :ג'דה

 רמת ישי.

(. טחנות מורד נחל ציפורי,  1963אביצור,  עצמו )  ספורייההוקמה טחנת קמח מודרנית בכפר    1926בשנת  

-היו בין החזקות בטחנות הפלגים בארץ ישראל המערבית. טחנת הנזירים חדלה לפעול בסוף שנות ה

עם הקמתה של טחנת קמח מודרנית באיבטין. טחנות גבעת עליל חדלו לפעול   ,20-' של המאה ה20

 (.1963)אביצור,   1946בשנת 

 )כיום במזרח קריית עמל(. 1929עות פונתה במאור :זכרון אברהם

כעבור  הוקם  , מחנה ב' בחצר אלכסנדר זייד  1935באוגוסט  הוקם  מחנה א' בקריית חרושת    :קיבוץ אלונים

היו  .  1938בינואר  החל  . חריש אדמות קוסקוס טבעון  1937אפריל  בבקריית עמל  הוקם  שנה. מחנה ג'  

. אגודת השומרים  עד אז  אך לא עובדו  1925נת  אלף דונם שנרכשו עוד בש  12-כשל  אדמות בשטח  אלו  

ת באזור. בתקרית  בדואיסכסוך קשה עם האוכלוסייה הבשל    –אחראית על תפיסת חזקה בשטח הייתה  

 כמה מהשומרים נידונו למאסר. ום, נהרג אחד התוקפים הערבי 1935שנת ב

כמושב עובדים של  )הוקם  אלרואי  ,  שער העמקים(,  לימים נווה יער)  חוות שטוק  ו קמוה  1935  עוד בשנת

אדמות שנותרו בידי ר' יחזקאל טאוב אחרי חילופי  על  נוסדה    –קריית חרושת  (, ויהודים יוצאי כורדיסטן

 שטחים עם קק"ל עבור הקמת כפר חסידים. זמן קצר לאחר הקמת היישוב פרץ המרד הערבי.

 המרד הערבי ואחריו תקופת  4.4.10

עמל פטישיהייתה    קריית  דב  ליוזמה של  חיפה,  מאזור  צעיר  מהנדס  ולפתרון  הקמת  ,  פועלים  שכונת 

בספטמבר התרחשה  יציאה לדרך  הע"י כך שהפועלים יקימו לעצמם בתים וישתכרו על כך.    ,מחסור דיור
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כחרת’יהבאדמות    1937 נוסד  היישוב  גנים".  -.  ל  1938ביוני    20-ב"עיר  אלונים  קיבוץ  "קוסקוס -עלה 

- ביחיד מסוגו במרחב הסקר(. אלכסנדר זייד נרצח ביריות מן המארב  תחתית", כיישוב חומה ומגדל )ה

סמוך ש בידי אנשי הפלמ"ח, במאהל השבט    1942קאסם טבאש, חוסל בשנת    , רוצחו  . 1938ביולי    10

 לוולדהיים. 

יה ערבית על קריית חרושת. ביישוב כולו היו תשעה יכנופשל    ההתקפהתרחשה    21/7/1938בתאריך  

יה הצליחה לפרוץ לשני הצריפים הקיצוניים, רצחה חמש נפשות כולל יצייד. הכנופרובים וארבעה רובי  

. ייתכן  של היישוב  נטישה נרחבתהתרחשה  נשים וילדים, והעלתה את הצריפים באש. בעקבות הטבח  

השכיח   לדגם  תואמת  שאינה  קשיש,  תל  בפסגת  השמירה  עמדת  להקמת  שהוביל  הוא  זה  שאירוע 

ביל לפיתוח חלקי  בארץ )ע"מ(. חלק מבעלי המגרשים ביישוב נספו בשואה, דבר שהוביישובים יהודיים  

 בלבד של היישוב.

יוסף פינקלשטיין, בעת שנחלץ יחד עם נוטרים נוספים    1938באוגוסט    19-ב נפל איש שער העמקים, 

שוב  להגן על אוטובוס מחיפה לקריית עמל, שהותקף ביריות מהמארב בקרבת הקיבוץ. אבן הפינה ליי

 בית ביטחון וחמש עמדות שמירה. , והוקמו גם30/10/1938-בהקבע באלונים הונחה 

לקוסקוס    אבריקשלושה חברי קיבוץ אלונים בעלות רכבם על מוקש בין שייח'  נהרגו    1939מרץ  ב  13-ב

נהרג אריה גבעתי משער העמקים,    1939. עקבות הוליכו לוולדהיים. באוגוסט  , לצד באר טבעון עילית

חסידים.  בעלו לכפר  העמקים  בין שער  מוקש  על  קיבוץ הפ   1941-בת הטרקטור שלו  לאחד  אלונים    ך 

 בו פעלה המחלקה הערבית ובו שהתה זמן מה מפקדת הפלמ"ח. :מבסיסי הפלמ"ח

הגיע למקום גרעין התיישבות חדש ואילו ותיקי היישוב    1951-בהוקם קיבוץ גבעות זייד.    1940בשנת  

ותושביו עקרו לאור הנר. במקום שוכן כיום מוסד    1958-ב ים, היישוב נעזב כליל  נטשו. בשל קשיים כלכלי

 לבעלי צרכים מיוחדים.  'כפר תקווה'

"בית שערים הצפונית" היא טבעון. התושבים ויתרו ביודעין    –הונחה אבן פינה ליישוב חדש    1945בשנת  

 תוח תעשייה. פי על

קאוקג'י במרד הערבי, וערב מלחמת העצמאות גרו בו    אחד מבסיסיו שלככפר עויין ששימש  היה    ספורייה

 (.1991אלף נפש )מוריס,   11

עם עליית הנאציזם לשלטון בגרמניה, גברה ההזדהות הטמפלרית עם הנאצים. עם פרוץ מלחמת העולם  

השנייה, עצרו הבריטים את המתיישבים הטמפלרים. תושבי וולדהיים ובית לחם הועברו תחילה למחנה 

שמירה  תחת  והושמו  תיל  בגדרות  שהוקפו  במושבותיהם,  בית  במעצר  רוכזו  מכן  ולאחר  בעכו  מעצר 

מסוכנים הוגלו לאוסטרליה. בעקבות השואה, החליטו אנשי היישוב להוכיח ל   שנחשבובריטית. אנשים  

התנקשות    –שתי פעולות נפרדות  ביצע  פלמ"ח  הלמוסדות המנדט כי לגרמנים אין עוד מקום בארץ ישראל.  

 בחיי התעשיין הגרמני ואגנר )נאצי פעיל( ובשני נאצים אחרים תושבי וולדהיים.  
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כמעט ריק מתושבים. שטחי היער התאימו כאזורי רעייה לעדרי  נותר המרחב בין שפרעם לעילוט וציפורי 

ענף " - נחשבו לשוד וגביית דמי חסות  ועיקרי,  הפרנסה הענף  היה  מרעה  הם אך לא לחקלאות.  בדואיה

 משני". 

חר שרצחו תושב  דן בית דין צבאי בריטי למיתה שבעה אנשי כנופייה מהכפר עילוט, לא  1940באפריל  

 (. 1940הכפר )"דבר", 

ית זבדה, ככפר בת של עילוט.  יחלים את הכפר מנש-הקימו האחים אחמד ופאלח עבד אל  1945בשנת  

 קימון )אזור יקנעם(.מאליהם הצטרפו תושבים נוספים מקירה ו

 מלחמת העצמאות  4.4.11

נכללו במדינה   ( נכלל רוב המרחב בשטח הערבי, כאשר העמקים1947בתוכנית החלוקה של האו"ם )

כביש   לתוואי  קרוב  עבר  הגבול  קו  בתחום   70היהודית.  וסעסע  קסייר  הכפרים  את  והותיר  ימינו,  של 

יותר, נטה הגבול מזרחה לעבר בית   המדינה היהודית )הושא הערבית נכללה בשטח הערבי(. דרומה 

 לחם ומשם לאזור צומת נהלל.

גורל האזור הייתה קרב   יוחנן, שנערך  המערכה המרכזית שחרצה את  במקביל   .16-12/4/48-ב רמת 

לקרב משמר העמק של כוחות קאוקג'י, התמקם גדוד דרוזי בשפרעם, עם שכירי חרב מהחורן. הגדוד  

הדרוזי תפס את הכפרים כסאייר והושא והטריד את היישובים היהודיים באזור. ניסיון ראשון לכבוש את 

פסו הכפרים הנטושים. במהלך היום תקפו הדרוזים  בחודש נת  16-15נכשל, אך בליל    14/4-בהכפרים  

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  

 הודי. יישוב הילאי התקפה בין העדה הדרוזית 

ביישובים אלו הושמו    1948באפריל   והגרמנים שעדיין התגוררו  ובית לחם,  וולדהיים  נכבשו ללא קרב 

)"הצופה",   לפי 1948במעצר  לאוסטרליה  או  לגרמניה  ומשם  לקפריסין,  הבריטים  ע"י  הועברו  הם   .)

 (.1948בחירתם )הבריטים עזבו את נמל חיפה רק ביולי  

וחטיבת כרמלי את    7. במבצע זה כבשו חטיבה  1948"דקל" ביולי    הקרבות במרחב הסתיימו עם מבצע

ביולי לאחר שהובטחה מראש כניעת   14-בדרום הגליל התחתון ושיפולי הגליל העליון. שפרעם נכנעה  

. הגעתם של אלפים מפליטי  ספורייהם נמלטו מזרחה לכפר  ים הדרוזים. רוב התושבים המוסלמיהתושב

ובכפר  שפרעם פגעה במורל של תושבי   הכפר. מטוס צה"ל הפציץ את היישוב, מספר תושבים נהרגו 

איש, רובם זקנים,    100-כפרצה בהלה. רבים מהתושבים נמלטו לעבר נצרת ולעבר לבנון. בכפר נותרו  

(. באזור יער ציפורי וגבעת כוסבר נמצאות תעלות  1991עבור חודשים אחדים )מוריס,  כשגורשו מהיישוב  

 ה שרידי מערך הגנה ערבי על אזור נצרת במלחמת העצמאות.קשר חפורות, ככל הנרא

כוחות צה"ל בכפר עילוט  ל ין בין כוחות קאוקג'י  יעימות מזוהתרחש  במהלך מבצע חירם,  ,  1948אוקטובר  ב

מאנשי קאוקג'י. חלק מאנשי הכנופיות ניסו    15)שהיה כבר בידי ישראל מאז מבצע דקל(. בקרב נהרגו  

ית ובחיפושים נתפסו רבים מהם והובאו למחנה שבויים. עשרה מהם ניסו להיטמע באוכלוסייה האזרח



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 120  ~ 

)"הבוקר"  מיקוניס  ח"כ  ע"י  בכנסת  לדיון  הועלה  הנושא  ביריות.  ונהרגו  "על המשמר", ;  1948,  לברוח 

1948.) 

 לאחר מלחמת העצמאות  4.4.12

י הכפר  נאלצו לעזוב את כפרם במהלך מבצע "דקל" ועברו לנצרת. חלק מערבי  ספורייהתושבי הכפר  

נדרשו לעזוב את הכפר. עתירה לבג"ץ   1949נותרו בכפרם וקיבלו רשיונות לישיבה במקום, אולם בינואר  

- של המאה ה '  50-(. בראשית שנות ה1951)"חרות",    1951בדרישה להחזרתם לכפר, נדחתה בדצמבר  

ציפורי. בין היתר,  נדונו מספר הצעות ליישובם מחדש, לאחר שבמקום הכפר הנטוש הוקם מושב  ,  20

עבור   לציפורי  נצרת  בין  ציפורי להשקיית    3,000הוצעה הקמת שכונה  עין  מי  כולל הקצאת  העקורים, 

 (. 1954השדות החקלאיים )"דבר", 

וגדר  שהבאותה שנה מוזכר כי בכפר עילוט,  הוקמו מושב ציפורי וקיבוץ הסוללים.    1949במהלך שנת  

בטים סעידה ומזאריב. לא מצאנו אזכור לסוגיה זו במקורות אחרים  ת מהשבדואייושבה אוכלוסייה    ,"נטוש" 

 (. 1949)ושיץ, 

 מכללת אורנים ותחנת הנסיונות החקלאית נווה יער.  וקמוה 1951בשנת 

' של  90-כיישוב חילוני, שעבר תהליך התחרדות מואץ במהלך שנות ה  הוקמה העיירה רכסים  1952-ב

 והפך לחרדי לחלוטין.  ,20-המאה ה

ם  (. שני רועים ערבי 1953רי )דולב,  נרצחו בני הזוג פדר בביתם שבמושב ציפו  1953ליל הסדר  בערב  

נעצרו בחשד לרצח, שאירע זמן קצר לאחר שהאפוטרופוס לנכסי נפקדים העביר סופית את בתי הכפר  

 (.1953לרשות מתיישבי מושב ציפורי )"הבוקר",  ספורייה

ץ הסוללים. העקבות הוליכו לכפר עילוט, אך איש לא נעצר פוצץ מנוע הדיזל במשאבה של קיבו 1955-ב

 (. 1955מיקנעם לצומת השומרים )"חרות",  722(. באותה שנה נסלל כביש 1955)"דבר", 

 (. 1963והפכה לדיר חזירים )אביצור,  1954-55טחנת הנזירים שופצה בשנים 

)מול הכניסה לסמינר אורנים(,   איליד קריית עמל הוקמה מעברה גדולה שצריפיה היו במדרון מעל אלרו

 , מעברהעוד  "שיכון אקדמאים".    –, אז הוקמה מעברה נוספת  20-של המאה ה   '50-פונתה בסוף שנות הו

בטבעון, מצפון    '50-בשנות הנוספת הוקמה  מעברה  ו  ,ום לרחוב זיידהוקמה מדר  ,לעולי צפון אפריקה

 לרמת הדסה. 

אוחדו קריית עמל   1958סופח לקריית עמל. באביב    1957המושב אלרואי סבל מקשיים רבים, ובינואר  

טבעון עם  המאוחדת.  יישוב  ל  , ואלרואי  טבעון  הימים  קריית  ששת  מלחמת  גדולה  חלה  לאחר  ירידה 

נסגרו רוב    ,שיפור המצב הכללי ופתיחת סיני לטיולים. כתוצאה מכךבשל  באטרקטיביות הנופש ביישוב,  

 תי אבות.הפנסיונים ובתי המרגוע, וחלקם הפכו לב

 . 'כפר תקווה'הוקם תחתיו המוסד  1964-בנעזב קיבוץ גבעות זייד, ו 1958-ב
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התפרץ בארץ המזיק יקרונית התאנה. באזור נצרת והגליל המערבי  ,  20-של המאה ה'  50-במהלך שנות ה

 (.1956מהתאנים בתוך תקופה קצרה )עודד,   50%-כהושמדו 

ה התיישבות  )בדואיבמפת  שקולניק  אצל  מופיעים  1990ם  הסקר מהם    18-שריכוזים    22(,  בגבולות 

ה המוכרים  טבאש,  טבאש,,  כעבייה  ם:הנוכחי.  ו  חילף  איבטין  עלי,  ראס  טבעון,  וכן    ,חג’אג’רהבסמת 

 . ובו אוכלוסייה ערבית ת אלא יישוב בת של עילוטבדואי מנשיית זבדה שאינה 

האוכלוס קיבוע  הואץ  העצמאות  מלחמת  ה לאחר  צמצום שטחי המרעה   במקומה,  תבדואיייה  בשל  הן 

ה בועליית  חיצוניים בתעסוקה  תלות  החלה    ,מקורות  ההתיישבות  הצבאי.  הממשל  מגבלות  בשל  והן 

ובטוןב  –  '60-הבפחונים ומראשית שנות   חוקית במשך שנים רבות. בתחילת  -בנייה בלתיב  ,בתי אבן 

ביישובי קבע מוכרים, תחילה בסמת טבעון ואיבטין יישוב האוכלוסייה  להתגבשה מדיניות    '60-שנות ה

ם,  בדואי. בעקבות התנגדות חריפה של רוב הכעבייהמכסור ו-(, ובהמשך הוקמו גם זרזיר, ביר אל1965)

הממשלה נאלצה להכיר בעוד ריכוזים ספונטניים כיישובי קבע או כשכונות עצמאיות. מאז פרסום הספר  

וסוו'ח  :ריכוזים  2הוכרו עוד    ,(1990של שורר ושפר ) , וחלקים מפזורת זבידאת (מרייהוח)ד  יעאוואלד 

בסוף שנות   לא מוכרים.נותרו  של הפזורה  ריכוזים  מספר  בשטחי בסמת טבעון.  כשכונה  פקטו  -נכללים דה

  ם קיי   היישובנתקל בהתנגדות חריפה.  (, שבין עדי להרדוף)  סחאלי-אום אשל  פינוי  לניסיון  בוצע    '90-ה

 .הכרה  לא קיבלובמקום, יום עד ה

עד להקמתה של נצרת עילית, שגשגה תעשיית הסיד בהרי נצרת. כתוצאה מהפקעת האדמות להקמת 

מינהל מקרקעי  פעל  עילית,  נצרת  סיד אחד בלבד. בשל התנגדות תושבי  כבשן  נותר בשטחה  העיר, 

הסקר הנוכחי לא אותרו (. יש לציין כי בגבולות  1967ישראל להעתקת הפעילות לתחום עין מאהל )כרמל,  

כבשני סיד, אולם אחדים מהם מסומנים במפות הטופוגרפיות. יתר על כן, פעילות נרחבת של תעשיית 

 כאשר אבניהם נבזזו לשימוש משני. ,הסיד הינה מקור להרס אתרי עתיקות

 דונם   100-כבו הוסרט הסרט "אקסודוס", בשטח של  שאתר    –הוקם בכפר כנא "גן דפנה"    1960בשנת  

שהוחכר מחקלאי הכפר. בין כפר כנא למשהד הוקמה "תחנת משטרה" מדומה. המתחמים פורקו לחלוטין  

עם תום הפקת הסרט, חרף בקשתם של מוכתרי כפר כנא להשתמש במבנים לצרכי היישוב )"מעריב", 

 . (1960(. הפקת הסרט נתקלה בביקורת של חלק מהאוכלוסייה הערבית באזור )"קול העם",  א', ב'1960

ריינה( לן בראש נחל ציפורי )בין כפר כנא  , טבע מרכז משק לביא בשיטפו1961בשיטפון עז בנובמבר  

 (.א'1961)"דבר", 

הוחל בכריית מנהרת שימרון במוביל המים הארצי. המנהרה חוצה את גבעות אלונים באזור    1961בשנת  

 . 1964ק"מ. המוביל הארצי החל לפעול בשנת  1.8מחלף זרזיר, ואורכה 

המדינה  1962-ב למוסדות  אלרואי  תושבי  בין  מחלוקת  להפקיע    ,התגלעה  הכוונה  דונם    200לנוכח 

צוי שיאפשר להם לעבור  הקמת מתקני דלק. התושבים דרשו פיצורך  מהמושב ולהעבירם לחברת "דלק" ל

)"חרות",  מרוחק מהמתקנים )עם זאת, המתקנים הוקמו בסופו של דבר ללא פינוי היישוב(  למקום אחר  

1962.) 
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וריינה.    :, רוכזו גידולי החזיריות בצפון בשני הכפרים הנוצריים1962-בכתוצאה מתיקון החוק   איעבלין 

נחנך "כביש   1965(. בספטמבר  1983ריכוז החזיריות גרם לזיהום כבד ומתמשך של נחל ציפורי )"דבר",  

 (. 1965)"מעריב", הסנהדרין" מצומת אלונים לעבר בית לחם הגלילית וצומת המוביל 

שבעה מתושבי הכפר )זרטל,    בהם נרצחו ש  סבל כפר כנא מסכסוכי חמולות אלימים,  1966-1958בשנים  

1966.) 

איש ששהו ביער    7,000-כ"השומריה" הרביעית ביער שער העמקים, בהשתתפות  נערכה    1966יולי  ב

 (.1966במשך שבוע )שובל, 

והסתובב בכפר במדים ונשק. הוא הוברח    ,כפרמהוצאו  מחבל שמעילוט    לאהסתנן מלבנון    1970בשנת  

  1977(. בינואר  1970,  " מעריב" מתושבי הכפר נשפטו לעונשי מאסר על אי דיווח )  10-וחזרה ללבנון,  

 . 1979קריית חרושת סופחה לקריית טבעון בשנת , ורשמיתת זבדה הכרה יקיבלה מנשי

קיבוץ(. יישוב הקבע  -ונת של "מושבוץ" )מושבבמחנה ארעי, במתכ 1980אלון הגליל עלה לקרקע בשנת 

עיקר כאשר  הוכשר כקילומטר וחצי מנקודת ההיאחזות המקורית. באותה שנה הוקם גם היישוב עדי,  

. יישובים אלו הוקמו כחלק מתוכנית לפיתוח חבל נחל ציפורי,  1987בשנת  התרחש רק  עדי  של  אכלוס  ה

יישובים: אלון הגליל, הרדוף, חנתון,  . התוכנית כללה את הקמתם ש1983שפורסמה בשנת   ל תשעה 

גבעת אלההוש נופית, תמרת,  עדי,  קיבל שטחים  ש  ,קיבוץ הרדוף  ם קוה  1982בשנת    שמשית.ו  עיה, 

כלס היישוב נופית  וא  1987בשנת    חקלאיים מרוחקים מהיישוב, חלקם באדמות כפר המכבי ורמת יוחנן.

 נר(.-)פי

  (. 1980ילה נמשכו כשנה )"מעריב",  צומת גולני. עבודות הסל  –הסוללים  נחנך כביש    1980בפברואר  

להשקיית חלקות חקלאיות   כעבייה( מציינת את שאיבת המים הפיראטית ע"י תושבי  1984פרידלנדר )

 הגובלות בנחל ציפורי. 

עילית.    1992בשנת   נצרת  עיריית  שיפוט  לתחום  שסופחה  במובלעת  ציפורית,  התעשייה  אזור  הוקם 

 על הבולט באזור התעשייה הינו מפעל פניציה. המפ

אזור חורבת ביששכר )  :שני יישובים חדשים בגבעות אלונים, תוכננה הקמתם של  2000-בתחילת שנות ה

 שור( וחרוב הגליל )מצפון לתל חלי המערבי(. לאחר מאבק ציבורי, נגנזה התוכנית.

כאשר תפס טרמפ מצומת בית רימון לנצרת  נחטף ונרצח חייל צה"ל, אולג שייחט ז"ל, 2003ביולי   21-ב

עילית. גופתו נקברה במטע זיתים בין כפר כנא למשהד, והתגלתה לאחר כשבוע. שלושה צעירים מהכפר  

בוצע פיגוע ירי בצומת בית    2004באפריל    18-בנעצרו באשמת הרצח, חרף טענותיהם לחפות מפשע.  

המחבלים אחד  שנרצח.  מהחייל  שנגנב  הנשק  עם  זאת,   רימון,  בעקבות  נעצר.  ונוסף  בתקרית  נהרג 

 שוחררו העצורים הקודמים ונאסרו שאר חברי החוליה.

אש נ"מ סורית. מבפאתי קיבוץ הרדוף, לאחר שנפגע    התרסק מטוס חיל האוויר  2018בפברואר    10-ב

 הטייסים נפצעו. 
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 אתרים נבחרים  4.5

 ( 1995צוק,  :ציפורי )עפ"י 4.5.1

ארץ ישראל בתקופות הבית השני, המשנה והתלמוד. חפירות ציפורי הינה אחד היישובים החשובים ב

ע"י משלחת אמריקאית, ונמשכות לסירוגין עד היום. שטח העיר    1931ארכיאולוגיות בציפורי החלו בשנת  

דונם. אספקת    35פני  -משתרעת על   –האקרופוליס    –עליונה  דונם, כאשר העיר ה  600-בשיאה היה כ 

 ל מי גשמים, ובחפירות התגלו עשרות רבות של בורות מים. המים לאקרופוליס התבססה בעיקר ע

מפלסי מדרגות. רדיוס התיאטרון    20-חצוב בגבעה, ובו כית של גבעת ציפורי נמצא תיאטרון  בצלע הצפונ

בשנת  שהתרחשה מושבים. התיאטרון נהרס כנראה ברעידת האדמה  5,000-4,000והיו בו    ,מ' 37היה 

ידי  -עלבשנים האחרונות )אחרים נבזזו תוך כדי החפירות  רון שוחזרו  לספירה. חלק ממושבי התיאט  363

 (. ספורייהערביי 

ומוקדשת לאנה ויהויכין, הוריה    נית ששוקמה ע"י המסדר הפרנציסקנימערבית לתל נמצאת כנסייה צלב

שייכת לבית כנסת יהודי, שה צמוד לכנסייה קטע מרצפת פסיפס  התגל  1909של מרים אם ישו. בשנת  

 בו התגלו למעלה מעשרים מקוואות.שכנסייה למצודה נמצא רובע מגורים  ומוצג כיום בכנסייה עצמה. בין ה

מ', ובפינותיה משולבים סרקופגים משלהי התקופה הרומית. המבנה    12מצודת ציפורי מתנשאת לגובה  

ית(, ועבר שני שיפוצים תקופה הפאטיממה  –  ת יותרקדמומבנייתו  ששמציעים  הוקם בידי הצלבנים )יש  

ה-אל  ד’אהרבימי    :משמעותיים השיפוץ  לאחר  השני.  חמיד  עבדול  הטורקי  הסולטן  ובימי  שני,  עומאר 

משלבת  שודה נחשפה מערכת מסתור  . למרגלות המצספורייהשימשה המצודה כבית ספר לילדי הכפר  

 ארבעה בורות מים )מכוסה כיום(. 

 
 : מצודת ציפורי. צילום: עמית מנדלסון22תמונה 
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. בחדר המרכזי לספירה  השלישיתאחוזה מפוארת מראשית המאה    –לצד המצודה נמצא "בית דיוניסוס"  

מיליון חלקים. בתמונה המרכזית בפסיפס מוצגת תחרות שתייה בין    2התגלה פסיפס מרשים במיוחד ובו  

היווני    –דיוניסוס   היין  עוד  13קלסלהר  –אל  זו  וסביב תמונה  חייו של מ  אירועיםמציגות  שתמונות    14, 

ראוי שזכתה  ידיוניסוס.  מרשימה,  אישה  דמות  לציון  נהרס  ה  המבנה  הגליל".  של  ליזה  "המונה  לכינוי 

 .לספירה 363שנת בשהתרחשה ברעידת האדמה 

בעיר התחתונה בולטת מערכת רחובות, כולל רחובות עמודים מרוצפים )קארדו ודקומנוס(. גם באזור זה 

הנילוס",   חג  "בית  במיוחד  ומרשים  מפוארים,  ציבור  ומבני  אחוזה  בתי  מספר  קבוע שנחשפו  ברצפתו 

אחד  שסיפס  פ הייתה  ציפורי  כי  נראה  אלכסנדריה.  העיר  את  במפורש  ומציין  הנילוס"  "חג  את  מתאר 

 ממרכזי אומנות הפסיפס החשובים בארץ.

במרכזה גלגל  שהתגלה בשיפולי גבעת ציפורי בית כנסת שלם עם רצפת פסיפס מפוארת,    1993בשנת  

יוצגות ארבע עונות השנה. ברצפה שולבו  הליוס. בפינות הגלגל מ  –המזלות סביב מרכבתו של אל השמש  

 גם קטעים מסיפורי המקרא וסמלים יהודיים מגוונים. 

 ( 1995צוק,  :אמת המים לציפורי )עפ"י  4.5.2

. לצד מערכת  ציפורי הסמוכים  עיינותבשל מיקומה המוגבה של ציפורי, העיר לא יכלה לנצל ביעילות את מי  

מעיינות    : אמות מים, שראשיתה בשני מוקדיםשל  מערכת    1872-מפותחת של בורות מים, תועדה החל מ

בס חצתה  האמה  ריינה(.  )אמת  ריינה  ומעיינות  משהד(  )אמת  יונה  בגשר  ותוללהר  יובליו    יםאו  את 

ק"מ. בצלע הר   13.5-העליונים של נחל ציפורי, ושילבה מספר קטעי מנהרות. אורכן הכולל של האמות כ

י העיר עצמה הוקמה בריכת אגירה גדולה. מאגר המים  קרקעי ענק, ובפאת-ידעיה הוקם מאגר מים תת 

מ'. המאגר חצוב בסלע קירטון ומנצל היטב קו    12-8מ' ועומקו בין    4.5מ', רוחבו עד    260הינו באורך  

שבר גיאולוגי בין סלעי קירטון וגיר. מהמאגר נמשכת ניקבה חצובה לעבר העיר. המאגר נחצב ככל הנראה 

א יחיד מסוגו בארץ ישראל המערבית. מאגר מים דומה נמצא בבית ראס  בראשית התקופה הרומית, והו

שבהרי הגלעד, ונראה ששני המאגרים תוכננו בידי אותו גורם. מערכת המים הייתה בשימוש עד לראשית 

התקופה הערבית הקדומה. כיום, נהרסו מרבית קטעי האמות, והקטע העיקרי שנשמר הינו בתחום הגן  

 הלאומי ציפורי. 

 ואתריה משהד  4.5.3

בו נמצאו חרסים מתקופת הברונזה הקדומה שתל ארכיאולוגי קדום בפסגת היישוב,  הוא  זוראע  -ח'רבת א

חפר בנחלת זבולון, עיר  -ב'. התל מזוהה עם גת-עד לתקופה ההלניסטית, ובמיוחד בתקופות הברזל א'

ן  נזכרת בתלמוד. הירונימוס בתקופה הביזנטית מציישנביא, וכן עם חפר/גובתא דציפורי  מוצאו של יונה ה

". מסורת זו קיימת עד ימינו  בריחוק שני מילין מציפורי בדרך לטבריה"   :חפר-את קברו של יונה הנביא בגת

  ומזהה את קבר נבי יונס במערת קברים קטנה מתחת למסגד הכפר. הערבים שומרים בקנאות רבה על 

 

 . בנם של האל היווני זאוס ובת התמותה אלקמנה. בלטיניתהרקלס ביוונית; הרקולס 13
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ים להיכנס אליו )אביגד, תשכ"ז(. קדושת המקום, ועד לקום מדינת ישראל )אך גם כיום...( לא נותנים לזר

כוללת קטע  שונחשפה אבן עתיקה בשימוש משני,   , נהרס קיר ישן1961בשנת    במהלך שיפוצים במסגד

, ונראה  . צורת הכתב מתאימה למאה השלישית לספירה(ב'1961)"דבר",    מכתובת קבר בשפה הארמית

  "כפר" )אביגד, תשכ"ז(. - שהכתובת מציינת את מקום קברו של נפטר שהגיע מיישוב אחר ששמו מתחיל ב

טיפוס "שונה לחלוטין מיתר המסגדים המוסלמיים" וייתכן ששומר על מתארו של  מהמסגד במשהד הוא  

 .(ב'1961בית כנסת יהודי קדום )"דבר", 

 ( 2004טפר וטפר,  :בית שערים )עפ"י  4.5.4

ס(. היישוב  לספירה )מרד גאלו  352שערים ההיסטורית קמה עוד בתקופת הברזל ונחרבה בשנת  בית  

הביזנטית בתקופה  כאשר    חודש  המוקדמת,  הרומית  בתקופה  היה  היישוב  פריחת  שיא  נוצרי.  כיישוב 

הסנהדרין ומוסדותיו שכנו במקום, ותקופת פריחה נוספת כאשר הפך היישוב לנקרופוליס בעל חשיבות  

, אולם רק  19-בשלהי המאה הלחקר א"י  יהודי התפוצות. האתר תועד כבר בידי הקרן הבריטית  גם ל

בגבעת  ותה  כן, הוצע לזהלפני  ריטי, זוהתה העיר בוודאות )לאחר שהחלו החפירות בתקופת המנדט הב

שהוקם    הקיבוץנקרא בית שערים שוכן ממזרח לרמת ישי, ואילו  ש, ועל כן המושב  כיום רמת ישי  –ג'דע  

, על שם השומר אלכסנדר זייד, שנרצח באזור שנתיים נקרא בית זייד  1940בשנת  בגבעת העיר הקדומה  

 (. קודם לכן

 אתרים בולטים בבית שערים: 

נבנה באמצע המאה השלישית לספירה, לאחר מעברן של הנשיאות והסנהדרין לציפורי.    :בית הכנסת •

 אולי הדבר מלמד על ריבוי המתפללים במקום. צורתו חריגה בכך שנבנתה בו גם במה אחורית, ו

ייתכן שאחד    ,יליקה, שאינם פונים לירושלים. עם זאתזעל הגבעה יש שני מבני ב  :מבנים ציבוריים •

בית כנסת. במבנה השני נמצאו ספסלי אבן, וייתכן ששימש כבית מדרש. אם אכן זהו כמהם שימש  

מדרש,   ביותר  בית  הקדום  המדרש  בית  שזהו  מושב    ידועשהרי  מקום  על  מדובר  אף  ואולי  לנו, 

 הסנהדרין.

ומרשיםבבית שע  :קברים • גדול  בית קברות  לחציבהש  רים התפתח  הנוח    , ניצל את סלע הקירטון 

חלקן גדולות שבית הקברות עשרות מערות קבורה, באורגן בידי גוף מרכזי ולא ע"י אנשים פרטיים. ו

סרקופגים מעוטרים וכתובות עתיקות. ראויות לציון מערת רבי  ומסועפות במיוחד, וברבות מהן נמצאו  

ין הנקברים בולט מספר רב של יהודי התפוצות,  ב  יהודה הנשיא, מערת הארונות ומערות המנורה.

 כגון בני תדמור, צור וצידון. 
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 : מערת קבורה בבית שערים. צילום: עמית מנדלסון23תמונה 

 נקודתיים אתרים  4.6

ומופו   נקודתיים,  א  811תועדו  ארכיאולוגי  -עלתרים  הבאה:  ההתפלגות  בוטני  215  – פי   ,–  193  ,

  81  .43  –, אחר  19  –  תצפית/, נוף39  –, הנצחה  141  –, היסטורי  110  –, הידרולוגי  51  – גיאומורפולוגי  

הארצית ברמה  חשיבות  כבעלי  דורגו  כבעלי  154,  (3)ערכיות    אתרים  דורגו  ברמה    אתרים  חשיבות 

ו(2)ערכיות    האזורית בלבדהאתרים    576שאר  ,  ברמה המקומית  חשיבות  כבעלי    . ( 1)ערכיות    דורגו 

נספח  כל נקודה מופיע ב  לגבי  ותיאור מפורט יותר  ,בחשיבות ארצית ואזורית  אתריםהמופיעים    12מפה  ב

אתרים בעלי חשיבות בוטנית לבעלי מקצוע )מיני צמחים נדירים/בסכנת  .נקודתייםהאתרים פירוט ה  –' ג

הכחדה( מופיעים בנפרד בפרק הבוטני. אתרים בוטניים בעלי חשיבות לציבור הרחב )עצים בולטים בנוף,  

 כתמי פריחה, בוסתנים, כרמים עתיקים, גנים בוטניים וכד'(, מופיעים בטבלת האתרים שבנספח.

 תתרבותי - ערכיות נופית 4.7

 3%-)כ  יחידות בערכיות נמוכה-תת  35,  משטח הסקר(  18%-)כ  יחידות נוף כבנויות-תת  71סה"כ דורגו  

- תת 44, (20%-)כ יחידות בערכיות גבוהה-תת 51,  (9%-)כ יחידות בערכיות בינונית-תת 36, מהשטח(

כמחצית משטח   .(27%-)כיחידות בערכיות המירבית  -תת  45-ו(  23%-)כחידות בערכיות גבוהה מאוד  י

 (. 13איור תרבותית מירבית או גבוהה מאד )-הסקר דורג בערכיות נופית 
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רען, גיא יפתחאל ומורדות רומת הייב;  מערב בקעת תי  בערכיות המירבית היו:  מכלולי הנוף העיקריים

תל ציפורי וסביבתו; יער הסוללים וסביבתו; סביב אלון הגליל; עמק הרימונים; מכלול מורדות הר יונה;  

  – עמק ציפורי והמדרונות לאורכו; יער אלוני אבא; מכלול הגבעות המערביות שמשקיפות אל עמק זבולון 

כלול הגבעות הדרומיות שמשקיפות אל עמק יזרעאל )בית בדרום; מ  חרת’יהמחרבת סאסאי בצפון ועד  

 . (13מפה ) שערים, בית זייד וכפר תקווה(; גבעת חציר ותל קשיש

- ציפורי-רכס כבשן; משהד מערב; מכלול סובב הושעיההיו:    גבוהה מאדמכלולי הנוף העיקריים בערכיות  

מכלול אזור אושה; יער הרדוף; מכלול עדי;    –שמשית; מצפה זבולון; מכלול יערות וחקלאות אלון הגליל  

פירוט  הקישון.    זבידאת; המורדות הסובבים את קריית טבעון; ושדות התשבי במפער-נופית-פסיפס טבאש

טבלה יחידות הנוף )-ערכיות של תתטבלת התרבותית מופיע ב-סעיפי הדירוג השונים של הערכיות הנופית

 .(יחידות הנוף-תתשל  תרבותית-נופיתהערכיות פירוט טבלת ה – ' דנספח ב 15

 
 תרבותית של שטח הסקר -: התפלגות הערכיות הנופית 13איור 
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 בסקר בחשיבות ארצית ואזורית   : אתרים12מפה 
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 תרבותית - : ערכיות נופית13מפה 
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 פתוחיםפרק ג': רצף שטחים 

 וערכיות מרחבית
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 מסדרונות אקולוגיים 5

 רקע  5.1

אזורים  שונות מסביבתן, שנועדה לחבר  ח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות  מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שט

מנותקים, גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית, דוגמת שמורות טבע ושטחים אחרים 

בעלי חשיבות אקולוגית, ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, 

שטח   יחידת  לכל  האפשריים  הקרקע  שימושי  ומגוון  הגבוה,  הביולוגי  האקולוגיים י  – המגוון  למסדרונות  ש 

יתרה. תפיסת שמירת הטבע בישראל עם הקמתה, התבססה על הרצון להגן על שטחים שבהם  חשיבות 

וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות היו שמורות   –מערכות אקולוגיות ייחודיות  

מטרדים. אך עם השנים גדלה  מת ממפגעים והטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין ומוגנו

האוכלוסייה, ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים, יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה. 

שהפך מרחבי  קיטוע  ונוצר  הטבעיים  הגידול  בתי  וצומצמו  נהרסו  מכך,  ל   כתוצאה  השמורות  'איים -את 

חיים קטנות יותר, מפוצלות ומבודדות, שתנועתן -וסיות בעלימנותקים אלה מאלה, ונושאים אוכלאקולוגיים'  

מעלה את ההסתברות שאוכלוסיות קטנות ומבודדות, דבר  -בין אזורים טבעיים שובשה ונחסמה. כך נוצרו תת

להכחדות מקומיות בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני הפרעות טבעיות קיצוניות )רצף שנות בצורת למשל(; 

מיקה קיימות בדינשריפות(; רגישות לתנודות הטבעיות האדם )כגון ש  ידי-עלנגרמות שהפרעות פגיעות מפני 

ימת רה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קייה הבוגרת ותמותת פרטים(; ובמקישלהן )גיוס צעירים לאוכלוס

ה לשינויים סביבתיים. לפיכך, יעלולה לגרום להפחתה בעמידותה של האוכלוסישסכנה של ירידה במגוון הגנטי  

הפחות   לכל  יש  מרחבית,  רציפות  שביניהם  נרחבים  טבעיים  שטחים  לשמר  אפשרות  אין  אם  לשמר גם 

 , ; קפלן ועמיתיו 2011  ,זורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמןמחברים בין האשמסדרונות אקולוגיים פתוחים  

2011.) 

רשות הטבע והגנים על בסיס היערות   ידי-עלם בישראל הוגדרו ומופו בקנה מידה ארצי  יהמסדרונות האקולוגי

גידולי שדה ומטעים, ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות   –נטע אדם, חקלאות השטחים הפתוחים  

ולא רק השטחים שביניהן. המסדרונות,  נמצאות בתוואי  שן הארצי, נכללות גם שמורות הטבע  רוטבע. במסד

צמחים בין   ויחידות הפצה שלחיים  -מאפשר תנועת בעלישועדו לאפשר רצף של שטחים פתוחים  אזורים אלו נ

טרה השטחים הטבעיים המוגנים, ובכך תתמוך רשת המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המ

פי גופי התכנון, כך שתכניות  לייצר כלי תכנוני עבור  נכללים שתוח ישמרו ככל הניתן את המרחבים  הייתה 

; 2000  ,בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות אלו )שקדי ושדות

 (. 2015רותם ועמיתיו, 

שטחם פיתוח. שכונות חדשות הרחיבו במידה ניכרת את  כמו בכל הארץ, גוברים מאד לחצי ה  ,באזור הסקר

על חשבון שטחים פתוחים. מימוש תכניות רבות שאושרו בתקופה זו ומגיעות   –   של יישובים כפריים ופרבריים

לצמצום   מביא  ליישום,  הפתוח.כעת  השטח  של  תשתית    נוסף  הקרובמפעלי  לעתיד  שמתוכננים   , גדולים 

: הרחבת כביש  ים פתוחים. דוגמאות מתחום הסקר הןשטח גם הם  ומפרים    בשלבי פיתוח, חוצים  שחלקם כבר

וכניסה חזרה ש  ,726עד כביש    חרת’יהלכיוון צפון תוך כדי כרייה של מנהרה מגבעות    6 מעליו יהיה גשר 

כאשר היציאה מהמנהרה עדיין נמצאת בגבולות הסקר.    ,למנהרה מתחת לגבעות ח'ואלד ממזרח לעיבטין
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היא המקטע שבין מחלף תל קשיש עריכת הסקר  עבודה בעת  בשלבי  נוספת שנמצאת  ישי -הרחבה  רמת 

 . 77-ו 722לאורך הכבישים 

 רצף השטחים הפתוחים  5.2

 רקע ושיטת חישוב  5.2.1

מייחס ש  (,2012מם ועמיתיו,  רו;  Levin et al., 2007)במכון דש"א פותח מודל להערכת רצף שטחים פתוחים  

וגודלו, בהשוואה  סוג האלמנט  לפי  יוצרים  למידת ההפרעה שהם  משקלים שונים להפרות שונות בהתאם 

(. טווח השפעתו של השטח הבנוי על השטח הפתוח 100יחסית למידת ההפרעה של עיר )לעיר מיוחס משקל  

ות, בצורתם של הגבולות, בתבליט השטח )שיפוע, תלוי בגודלו, בעוצמת הבינוי )גובה וצפיפות(, באורך הגבול

מיקום וכדומה(, בסוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי ובכמותם. טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח 

הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות חצובים וכדומה(, קיומם של 

חום, וכמות התנועה בכביש. מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה מערכת תאורה ו/או גדרות הפרדה ותי

שטחים בנויים אחרים. לכל נקודה בשטח הסקר מאו    רכבתת  ומסילמכבישים,  מהמרחק שלו מיישובים,    פי-על

נמצאים שגורמי ההפרה" השונים )גם כאלו  מ" המרחק המשוקלל של אותה נקודה    פי -עלחושב "ערך רצף"  

קר אך עשויים להשפיע עליו(. ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול יותר, הוערך השטח מעט מחוץ לתחום הס

הפתוח כאיכותי יותר. חשוב להדגיש שנתונים אלו אינם מספיקים על מנת לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה 

להע רק  אלא  הבנוי,  השטח  היות  של  השפעתם,  את  כללי  באופן  רבים שריך  בגורמים  תלויה  זו  השפעה 

)למשל  ומורכבים מימדים אקולוגיים  זו  זה. להשפעה  מופו במלואם בסקר  מיישוב יוצשחתולים    :שלא  אים 

ו נופייםימוטורפים חיות בר(  כן, ברור שגם לשטחים   :)למשל  מדים  יתר על  ע"י אנטנות(.  פגיעה בקו רכס 

השפעות   ישנן  הטבעית  חקלאיים  מהמערכת  יצורים  על  מסויששונות  )ובמידה  מסביבם  גם  ינמצאים  מת 

בתוכם(. כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפעה של "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו  

אינן נכללות בחישוב זה. בהתאם, סווגו תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית לקבוצות כלליות, 

: משקלי הפרה(. 3טבלה    אועל השטח הפתוח, ושוקללו בהתאם )רהערכה איכותית של מידת השפעתם    פי-על

והקוויות על כל תא שטח באזור הסקר,  כאמור, המודל מנסה להעריך את השפעת התשתיות המרחביות 

חים פתוחים שאינה באה במלואה לידי ביטוי בהערכת במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שט 

 כוללים כמה תפקודים: שם היבטים מרחביים חשובים אחרים,  הערכים האקולוגיים והנופיים. לערכים אלו נוספי

: רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחווית תפקוד חברתי )רקע לפעילות נופש וטיולים( •

 הטיול והנופש בחיק הטבע. 

: חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים, שבהם נשמר המרחב  ודים מערכתייםתפק •

 הפתוח. 

: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר מרחב לתכנון עתידי •

 תכן שבדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם. יי

אקולוגי • רציף  תפקוד  פתוח  לשטח  ו:  אקולוגיות  מערכות  קיום  מבחינת  רבה  חשיבות   גידול -בתיישנה 

 מקושרים ביניהם. שידיים -זקוקות לשטחים רחבישל מערכות מרחביות בנויים עשמגוונים, 
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מקנה להם  שר של שטח פתוח נדירים בארץ, דבר  מופ -: אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתיתפקוד חזותי •

 חשיבות מיוחדת. 

 . (Levin et al., 2007): סוגי הפרות ומשקלן היחסי לפי מודל רצף השטחים הפתוחים של מכון דש"א 3טבלה 

 סוג הפרה )פוליגונאלית( 
משקל  

 יחסי
 דוגמה

 6ומחלפי כביש  כפר כנא, חוצות אלונים   100 חוות מיכלי דלק  ,עם תאורה  נתיבי -אזורי, כביש ארצי רב תעסוקה/מסחר אזור עיר, 

 אזה"ת ציפורית, עילוט  75 ישוב פרברי גדול, אזור תעשיה בינוני/אזורי, מחלף 

תעש אזור  פעילה,  מחצבה  בינוני,  פרברי  מקומייישוב  תדלוק ,  יה/מסחר    תחנת 
 ושירותי דרך 

 קריית טבעון/משהד  50

 הר יונה ג'  30 ה ימחפורת פעילה/אתר בבני

 קיבוץ שער העמקים, מחנה הושעיה  25 תחנת תדלוק בלבד  , בקנ"מ כפרי, מתקן הנדסי גדולאי ישוב כפרי, בסיס צב

 מכסור - אלמדרום לביר  ה בדואיתפזור  15 התיישבות פזורה, אתרי ספורט ונופש, מתקן הנדסי בינוני, רפתות ולולים

חנ נטושה,  מחפורת  מגורים,  ללא  חווה  חקלאיים,  מחסנים  קטן,  ביקור  יה  י אתר 
 עלמין עירוני -בית, סלולה

 עלמין תל רגב-עתיקות ציפורי, בית 10

המים   5 חממות קבועות , מתקן הנדסי קטן, בית עלמין כפרי הגלילית  בריכת  לחם  בית  בין 
 לאלוני אבא 

   סוג הפרה )קווית( 

 79כביש   50 מסלולי -כביש אזורי דו

 7531כביש   25 מסלולי -כביש אזורי חד

 רכבת העמק  15 מסילת רכבת משנית  

 כעבייה -הרדוף 10 כביש מקומי 

 כביש הגישה לקיבוץ אלונים 5 כביש גישה  

 מרחבית  ערכיות  5.3

 רקע  5.3.1

  –   6.2.4בסעיף    כמפורט בפרק הבוטני )ראו להלןחיים.  -ות מגוון של צומח ובעליהמערכות האקולוגיות כולל

וטנציאל השטח מבחינת מייצגים במידה רבה גם את פ  יםמח , עושר והרכב מיני הצ(יות הבוטניתחישוב הערכ

 (. Mandelik et al., 2010חיים שונות ) -קבוצות בעלי

רים ספציפיים לבדיקת  קר הנוכחי לא נערכו סקבמסגרת הסתועלת,  -בשל מגבלות תקציביות ומשיקולי עלות

בעלי תצפיות -נוכחות  הגדול  ברובן  הן  רט"ג  של  המידע  ממאגר  שהתקבלו  החיים  בבעלי  התצפיות  חיים. 

(. לפיכך, לא להלן  פרק הזואולוגיהפרוט ב  אונה שיטתית ויכולה ליצור הטיות )רמקריות שנאספו בצורה שאי

בדוק הבדלים בתפוצה בתוך מרחב הסקר, או שיצביע על התאמה התאפשר ניתוח מרחבי שלהן באופן שי

 חיים. -צומח לנוכחות בעלי כלשהי בין תצורות

מאידך, קיים ידע רב לגבי החשיבות האקולוגית של שמירה על שטחים פתוחים נרחבים ומקושרים זה לזה. 

ניתוח מרחבי של הרציפות  לפיכך, הערכיות האקולוגית מתבססת על שילוב של הערכיות הבוטנית עם תוצאות  

עברים הכרחיים מתייחס למיקומם של אזורי ליבה אקולוגיים ושל מסדרונות ומ  המרחביניתוח  הוהקישוריות.  

 מאפשרים קישוריות מרחבית ביניהם.ש)"צווארי בקבוק"( 

 שיטת חישוב  5.3.2

 פי העקרונות הבאים:-הגדרת הערכיות המרחבית נעשתה על

 5ערכיות  –( נלקח מהתמ"מ  – טבע, גנים לאומיים ויערות קק"ל סטטוטורית )שמורותשטחים מוגנים  •

 מסדרונות אקולוגיים:  •

o  5הכרחי )'צוואר בקבוק'(: ערכיות אקולוגי מעבר 
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o 4: ערכיות מסדרון אקולוגי ארצי 

o  3מסדרון אקולוגי אזורי: ערכיות 

o  2שטח מוגן סטטוטורית(: ערכיות  שובים )בתנאי שאין מעבר הכרחי או י מ' סביב הי 200חייץ של 

 רצף שטחים פתוחים:  •

 סמך מרחק משוקלל מהפרה:-סיווג לחמש קטגוריות של ערכים על

o 250-0  ערכיות רצף נמוכה )שולי הפרה(  –מ' משוקלל 

o 500-250  ערכיות רצף בינונית )אזור חייץ( –מ' משוקלל 

o 750-500  ערכיות רצף גבוהה )שולי אזור חייץ(  –מ' משוקלל 

o 1000-750  ערכיות רצף גבוהה מאד )שולי שטח ליבה( –מ' משוקלל 

o 1000  ערכיות רצף מירבית )שטח ליבה( – ומעלה מ' משוקלל 

 פתוחים: השטחים הלמפת רצף האקולוגיים מסדרונות ה מטריצת חיבור בין מפת 

מפת ערכיות  
 מרחבית 

 רצף שטחים פתוחים

 גבוהה בינונית נמוכה
גבוהה 

 מאד 
 מירבית 

 מסדרונות 

מחוץ  
 למסדרון 

 גבוהה  בינונית  נמוכה 
גבוהה  

 מאד
 מירבית 

 גבוהה  גבוהה  גבוהה  גבוהה
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 : רצף שטחים פתוחים14מפה 
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 תוצאות  5.4

 רצף השטחים הפתוחים  5.4.1

ני הרצף  במספר  במפת  להבחין  )מעל  תן  גדולים  פתוחים    1,000רצפים  שטחים  של  דונם( 

 )מסודרים לפי הגודל(: 

משהד   • בין  משתרע  הסקר  בתחום  ביותר  והמשמעותי  הגדול  הפתוחים  השטחים  רצף 

כביש   ובמ  77והושעיה במזרח,  וכביש  בצפון  נמצא  79ערב  ציפורי.  בדרום שבאמצעו  ת 

)מחוץ לתחום הסקר( יש שטח פתוח משמעותי נוסף. להלן   77מעברו הצפוני של כביש  

 "גוש ציפורי". 

י אבא(, עובר במעבר צר רצף גדול ומגוון מאוד נמצא בין אלוני אבא בדרום )שמורת אלונ •

וחלף  -שבין בסמת ומגיטבאשטבעון  נופית להרדוף  בין  יער קריית  , ממשיך צפונה  ע עד 

יערות אלוני התבור, חורשי אלון מצוי, יערות נטועים, חקלאות וחלק    אתא. גוש זה כולל

 ק נחל ציפורי האיתן. להלן "הגוש המרכזי".גדול מאפי

רצף שטחים פתוחים משמעותי נמצא ממערב לאלון הגליל עד אזור כעבייה, פזורת ראשיד  •

. חשוב לציין שגוש זה מאופיין ע"י שטחי חקלאות 79והכביש המוביל מהם לכיוון כביש  

 יל".)חלקו חקלאות אינטנסיבית( ויערות נטועים רבים. להלן "גוש אלון הגל

  רצף שטחים פתוחים משמעותי נוסף נמצא ממזרח לכפר כנא. חשוב לציין שגוש זה בתחום •

של    תים ויערות נטועים. עם זאת, אזור זה הוא המשכוהסקר מאופיין בעיקר ע"י כרמי זי

כולל את ש  ,נמצא ממזרח ומדרום )מחוץ לתחום הסקר(שרצף שטחים פתוחים גדול יותר  

 אלוני קשת והר דבורה. להלן "גוש בית קשת". יער בית קשת, שמורת 

בדרום; קרית טבעון, חילף ונופית במזרח;   762משתרע בין כביש  שרצף שטחים פתוחים   •

במערב. גוש זה   762רגב בצפון; איבטין והמשך כביש  -ראס עלי, ח'וואלד ובית העלמין תל

ובתות חורשים, שיחיות  ע"י  ומאופיין בעיקר  נוף טבעי  נוכ  ,משמר  יערות  אך  גם  בו  חים 

 מחטניים נטועים. להלן "גוש שמורת אלונים צפון". 

בצפון ובמזרח, כביש הגישה לשמשית במזרח ובדרום    79משתרע בין כביש  שרצף שטחים   •

 ושמשית בדרום. גוש זה מאופיין בעיקר ע"י יערות נטועים. להלן "גוש שמשית". 

זבדה, במזרח ונווה    תימנשי  בצפון ובמערב,  77בין כביש  משתרע  שרצף שטחים פתוחים   •

 בדרום. שטח זה מאופיין ע"י חקלאות אינטנסיבית. להלן "גוש נווה יער". 75יער וכביש 

בצפון,    79כלוא בין כביש  שטן יחסית אבל משמעותי נמצא בשטח  רצף שטחים פתוחים ק •

בדרום וכביש הגישה לעילוט במזרח. שטח זה   טבמערב, זרזיר, גבעת אלה ועילו  77כביש  

מאופיין ע"י יער אלונים טבעי, יערות נטועים ושטחי חקלאות )אינטנסיבית בעיקר(. להלן 

 "גוש זרזיר". 

עבר  גוש ממשיך מהורכסים.    762טבעון, כביש  -נוסף נמצא בין שער העמקים, בסמת  רצף •

 . להלן "גוש שער העמקים". 70קישון מצפון וממזרח לכביש  לגבול הסקר לאורך תוואי נחל  
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 קיטוע של רצף שטחים פתוחים )ממזרח למערב(:  5.4.2

ם זאת, ישנם כאמור, גושי שובים. עיוטע מאוד ע"י הכבישים והיבאופן כללי, תחום הסקר מק

 ע שלהם משמעותי במיוחד: "ליבה" שהקיטו

 "גוש ציפורי". -ל "גוש בית קשת"  שובים כפר כנא, משהד ואזה"ת ציפורית חוצצים בין יהי •

פורי משאירים מעבר צר בלבד בין שתי האונות הגדולות של "גוש  שובים הושעיה וצי יהי •

 ציפורי".

"גוש שמשית". בנוסף, כביש הגישה לשמשית  - לחוצץ בין "גוש יער הסוללים"    79  כביש •

 גוש זרזיר"."-חוצץ בין "גוש שמשית" ל

 "גוש אלון הגליל".-לחוצץ בין "גוש זרזיר"  77כביש  •

כעבייה חוצצים בין "גוש אלון   כפרלכעבייה וה  79מחבר בין כביש  שעדי, הרדוף, הכביש   •

 "גוש המרכזי". - ל " הגליל

- לגוש המרכזי"  ה" נופית וראס עלי מהווים חוצץ בין  טבעון, חילף,  -קריית טבעון, בסמת •

 גוש שמורת אלונים צפון".  " 

 ר העמקים"."גוש שע-לצץ בין "גוש שמורת אלונים צפון" חו 762כביש  •

 ערכיות מרחבית )מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים( 5.4.3

מרחבית  בבחינת מפת הערכיות המרחבית עולה ששטחים רבים בתחום הסקר הם בערכיות  

( קיבלו השטחים  (. א42%מירבית  המירבית  הערכיות  רצף  שת  ליבות  סטטוטוריות,  מוגנים 

- צוואריהכרחיים )'  אקולוגייםמעברים  משוקלל(, ו  1,000השטחים הפתוחים )מרחק של מעל  

סקר, למעט הוגיים הארצית של רט"ג, ניכר כי רוב תחום  . במפת המסדרונות האקול'(קבוקב

(. עם  2015  , נמצא בתחום מסדרון אקולוגי ארצי )רותם ועמיתיו   ,ישובים הבנויים והמחצבותיה

  תירעןמזרחית של "גוש ציפורי", בקעת  -מית"גוש בית קשת", האונה הדרו-זאת, חלק קטן מ

המסדרון האקולוגי הארצי.  בתחומי "גוש נווה יער" אינם נמצאים-)למעט מקטע צר(, ו
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 קטגוריות   –: מסדרונות אקולוגיים 15 פה מ
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 : ערכיות מסדרונות אקולוגיים 16מפה 
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 : ערכיות מרחבית  17מפה
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 צומח :  'דפרק 

 

 

 

 
 צילום: עידן טלמון . מין בסכנת הכחדה. בשמורת אלוני אבא : שום הגלגל 25 תמונה
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 בוטניקה  6

 מבוא  6.1

הצומח  תיכוני ונמצא ממערב לקו פרשת המים הארצי.  -אקלים ים  ידי-אזור הסקר כולו מאופיין על

באזור הסקר הוא פסיפס של יערות אלון התבור, חורשים בשלטון אלון התבור, חורשים בשלטון אלון 

ארץ בשלטון אשחר  שיחיות  סירה  ישראלי,  -מצוי,  בשלטון  בתות  שעירה,  קידה  או  אלת המסטיק 

בנוסף עשבוניות.  בתות  ומעט  נטועים    ,קוצנית  מחטניים  יערות  גם  השליטים שיש  המינים  בהם 

עמק יזרעאל ישנן   ובשולי  תירעןהעיקריים הם אורן קפריסאי, אורן ירושלים וברוש מצוי. בבקעת  

נוסף  קישון. בנחלים איתנים: נחל ציפורי ונחל    אופייני להן. בתחום הסקר שניקרקעות כבדות וצומח  

 לחים.  גידול-בתי לבצומח ש םפייניאמתאליהם, ישנם כמה מעיינות ש

 גידול-בתיהתאמת הצומח ל 6.1.1

( מצאו התאמה בין המינים המעוצים ותצורות הצומח  2016,  2015,  2000)  עמיתיוהר וו(,  2008הר )

בתחומי המסלע   :מנשה-בתחום הקער של אלונים  לתצורות הגיאולוגיותלונים  ברמת מנשה וגבעות א

התבור ללא מלווים גדל על קירטון בקשיות בינונית )בגבעות   יער פארק של אלון  ,של חבורת עבדת

איור  )  נארי ויש בו כיסי קרקע במכוסה  שעל תצורת תמרת במופע הקירטוני(,  אלונים זה בדרך כלל  

כולל סדקי סלע דקים  ש,  מרשהאלון מצוי גדל על קירטון רך ונקבובי יותר של תצורת  . חורש  (14

וכך   ומנצלים את מימד העומק,  קיומו של החורש הצפוף  שבהם השורשים חודרים  גם מתאפשר 

כיסי קרקע סגורים(,  . במופע אבן הגיר של תצורת תמרת )שאינה קרסטית ולא נוצרים בתוכה  ו מלוויו

 שיח או עשבוניים. -גדלים רק בני

, או על הפרט סחניןעל חבורת יהודה, חורש אלון מצוי גדל בעיקר על סלעי דולומיט של תצורת  

יחסית  בענההתחתון של תצורת   . מאגר  (Herr & Frumkin, 2018), במקומות גבוהים וגשומים 

שבתוך החללים הקרסטיים. מאגר זה מוגבל בנפחו    ,יחסיתם בבית הגידול הוא בקרקע העמוקה  המי

גידול זה רק במקומות גשומים וגבוהים. מופע אחר של החורש גדל על  -ולכן החורש מתפתח בבית 

ימים, על אבן הגיר  (. כשתנאים אלה אינם קי1986וין,  -תצורת דיר חנא במקומות גבוהים )רבינוביץ

 שיחיות עד חורשים פתוחים. ובתות  מתפתחים והדולומיט 

מאגר המים העיקרי בבית הגידול על הקירטון הוא בתוך הנקבובים המיקרוסקופיים של הסלע. ככל 

שהסלע רך יותר הוא נקבובי יותר, ולנקבוביות הקירטון ישנה השפעה מכריעה על התפתחות תצורת  

הדרגה תיכון שבו נוצרה חבורת עבדת בגבעות אלונים, עומק הים עלה ב- וןהתחת  איאוקןהצומח. ב

(. כתוצאה מכך, השכבות 3איור  ו  ,חבורת עבדת  –  2.1.2סעיף    י המבואותפרק בלעיל    ועם הזמן )רא

ות, תצורת הצומח עוברת מעשבוניים הגבוהות הן קירטון רך ונקבובי יותר, ועם העליה בטור השכב

ועד לחורש אלון מצוי. המיפוי  שיח, ליער פארק של אלון התבור, ליער אלון התבור עם מלווים,  -לבני

ה בטור הסטרטיגרפי, שיכול  יאינו מספיק מפורט, ויש למצוא דרך לפרט יותר את העלי  גיאולוגיה

 ה בנקבוביות הסלע. ילבטא את העלי
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( ו2008הר  והר  מנשה2015)  עמיתיו (  רמת  עבור  הציגו  בטור   (,  השכבות  של  גובה  מפת 

הייחוס במפה סטרוקטורלית )גג חבורת יהודה(  בה שכבת  והסטרטיגרפי שנוצרה מהפחתה של ג

מגובה פני השטח במפה טופוגרפית. בהשוואת הצומח המעוצה לשכבה שנוצרה, ניתן היה להציג 

משפיע על  שטווחים של שכבות סלע. גורם נוסף  גבי  -על  , את טווח הגידול של מספר מינים שולטים

פע הקירטון של תצורת תמרת למופע אבן נקבוביות הסלע, בעיקר בגבעות אלונים, הוא המעבר ממו

( הציג  2008מתקיים בעיקר בשולי הסינקלינות שבהן הים היה רדוד בעת ההשקעה. הר )שהגיר  

(, ואת  Dimant et al., 1980  :נתוני צפיפות ונקבוביות של קירטון שנמצאו בקידוחים )שנעשו ע"י

 בהתאם. המעבר מחורש אלון מצוי ליער אלון התבור ולבתה ועשבוניים

 
 נארי. במכוסה חומה על גבי קירטון קרקע של רנדזינה - : מערכת הסלע14איור 

 ( 2008 ,הרעפ"י: שבהם גדלים עצי אלון התבור )  הקרקע כוללת בעיקרה קרקע רדודה וכיסי קרקע 
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יוצרה עבור העבודה הנוכחית.  גובה השכבות בטור הסטרטיגרפי בגבעות אלונים  מפה של 

ורת הר הצופים של ולד  השכבה שנבחרה להפחתה מהמפה הטופוגרפית היא שכבת גג חב

ה לשקף טוב יותר את גובה השכבות של חבורת עבדת מאשר השכבה יצפוי  שכבה זו(.  2016)

הר  חבורת  . במפה זו מוצגים קווי הגובה של גג  5  מפהחבורת יהודה. התוצאה מוצגת בל גג  ש

ציר ניכר שב  אולוגית.ימייצגים את גובה השכבות, על רקע מפה ג ש וקווי ההפחתה    , הצופים

כיסוי עבה של שכבות מהקערה והן מבטאות למעשה  ביותר,  הן הגבוהות    ניאוגן , השכבות 

וברמת טבעון, השכבות גבוהות יחסית ומבטאות את השכבות הגבוהות   קערוקרקע. בשולי ה

 כלפי צפון וכלפי מערב ומזרח, השכבות נמוכות. קער. ביציאה מהמרשהשל תצורת 

ומח של הסקר, נראה חורש אלון מצוי בחלק הצפוני של ת הצובהשוואה של מפה זו עם מפ

בגובה שכבות   טבעון  אלון   500-450ל  שרמת  "חורש" של  הצופים.  הר  חבורת  גג  מעל  מ' 

  450-400אלוני אבא בגובה של  לבור עם מלווים( נמצא בין אלונים  התבור )למעשה, אלון הת 

יערות אלון התבור נמצאים באזור   .מ'  150-כ של  ובסביבת טבעון בגובה    ,מעל גג החבורה  מ'

ל. בתות ושיחיות  מ' באזור אלון הגלי 150-כשל ובגובה   ,מ' בקירוב  100שער העמקים בגובה  

מ' בקירוב, כלומר מבטאות שכבות בעלות נקבוביות נמוכה.    50עדי הן בגובה  לבין אלון הגליל  

הוא תואם את החלק ש  ,ל שם חורש, בעיקר של אלון מצוילים. גדמצב מעניין קיים בגבעת הסול

 המונמך במפה הסטרוקטורלית, והשכבות גבוהות מסביבתן.

 שריפות  6.1.2

נמצאת במגמת עלייה בישראל ובמדינות שתיכוניים,  -פעה נפוצה באזורים יםשריפות יער הן תו

ועמיתיה-ים )טסלר  האחרונים  בעשורים  אחרות  כתוצ2010  ,תיכוניות  רוב  (.  משריפה,  אה 

אדמתי של הצמח, ולעיתים אף כולו, נאכל. פרט לפגיעה ישירה זו, לשריפה יש -החלק העל

וכן על הנגר והסחף ) (. בישראל אין 1992  ,ברהשפעה ניכרת על משטר המינרלים בקרקע 

 אך נראית מגמת שיפור בשנים האחרונות.  ,תיעוד מסודר ואחיד של שריפות היער 

-שבועות אחדים, ישנם סימנים של התחדשות הצומח בקרב צמחים רבלאחר שריפה, תוך  

על צמח  מחלקי  חדש  בלבלוב  מדובר  העיקרית -שנתיים.  ההתחדשות  ששרדו.  אדמתיים 

שנתיים, כולל  -מתרחשת לאחר רדת הגשמים; בעת זו, יש לבלוב מאסיבי של הצמחים הרב

יוצאים מן הכלל הם מיני האורן והלו טם; אלה מתחדשים מזרעים,  מרבית השיחים והעצים. 

- בניגוד לשאר הצמחים המעוצים שבהם חלה צמיחה וגטטיבית נמרצת. בקרב הצמחים החד

הרכב   שינוי  תוך  מאסיבית,  נביטה  חלה  הצומחשנתיים,  להרכב  חברת  בטרם   בהשוואה 

( ועמיתיו;  1992  בר,השריפה  היות  1992  , נאמן  בזמן ש (.  להתחדש  הצמחים מתחילים  כל 

, "יתרון הגובה" שהיה לעצים ולשיחים נעלם. בעקבות השריפה הגדולה בכרמל ובגובה אחיד

ממיני הצמחים נעלמו מהשטחים שנשרפו. גם במקרים שבהם מספר המינים    15%,  1983-ב

המינים  הרכב  השתנו  נשרפו,  שלא  ביקורת  לשטחי  שריפה  שעברו  שטחים  בין  זהה  נשאר 

 (. 1989 ,ושכיחותם )להב
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רואים בהן גורם מעצב חשוב, שתיכוני בשריפות: יש  -ל הצומח היםלות שקיים פולמוס בקשר לת

רואים בהן גורם הרסני שיש למונעו. לטווח הקצר, השריפה מזיקה לשטח; בקנה מידה שויש  

גדול, השריפה תורמת להטרוגניות של השטח. לאחר השריפה, תיתכן באופן נקודתי עלייה  

(. יש לציין שבישראל אין 1982  ,צמחים נדירים )רבינוביץבגודל האוכלוסייה ואף בפוריותם של  

(. בארץ, מרבית 2005  ,תיכוני אחרים בעולם )נאמן-שריפות טבעיות, להבדיל מאזורי אקלים ים

שריפות היער  סוברים שהעלייה במספר  שיש    מ' מהדרך.  50השריפות פורצות במרחק של עד  

 (. 2010 ,עות האורנים )טסלר ועמיתיה, בייחוד בכרמל, קשורה לעלייה בהיקף נטיןשטחוב

בשטח כולל   , שריפות בתחום הסקר  65קק"ל    ידי-עלתועדו    ,2017לאוקטובר    2000  שנתבין  

ן שריפה במימדים  ולצי  יהבתחום הסקר, ראוי  . בנוסף לשריפות(18  מפה)  דונם  1,400-כ  של

ריפה זו נפרס על . תחום השפעת שסמוך לגבול הסקר  תירען גדולים שהתרחשה על מדרון הר  

 דונם.  1,121פני 

מותאמים לשריפות, ולכן אחריהן נראית התחדשות ו/או נביטה תיכוני ישנם מינים  -בחורש הים

מוגברת שלהם. עם מינים אלו נמנים: קידה שעירה, לוטם שעיר, לוטם מרווני, נטופית שעירה  

פרפרניים   ועמיתיו ומיני  שאצטרובליו (1992  ,)פרבולוצקי  ירושלים  אורן  מצטרף  אליהם   .

נפתחים ומפיצים את זרעיו בעת שריפה. נוסף על כך, לזרעיו יש יתרון תחרותי על פני צמחים  

מהשריפה    ,אחרים כתוצאה  הקרקע  שעוברת  הכימיים  השינויים  עם    ,)נאמןבהתמודדות 

מתחדשת  שטים פולשים, דוגמת שיטה כחלחלה,  . נוספים למינים המקומיים גם מיני שי(1996

שטחי היער עולה גם  באופן מהיר לאחר שריפה. בנוסף, הופעת מינים רודרליים וניטרופיליים ב

 (. 1989 ,היא לאחר שריפה )להב
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 הבוטני  בפרק עבודה שיטות  6.2

חקלאי,  -דרגות פירוט של תכסית צומח לא  ארבעומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית למיפוי הצ 

;  2014  ,סבר ועמיתיה)  תיכוני-יםחלק הצומח ה  –'מדריך למיפוי צומח בישראל  -שהוגדרה ב

חקלאיים חולקו ליחידות צומח. 'יחידת צומח' היא תחום  -(. כל השטחים הפתוחים הלא4טבלה  

שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים )תצורת צומח אחידה ומינים  

דונם,    50המינימלי של יחידת צומח בסקר זה הוא  שליטים זהים(, ושונים מסביבתם. גודלה  

'. באותו 'טיפוס צומח'  נקודתי  'אתר-כ  צוייןוצומח טבעי בעל מאפיין בולט ששטחו קטן מכך, מ

זהים.   ומינים שליטים  צומח  יחידות הצומח שלהן תצורת  כל  בחלק מהמקרים מספר  ייכללו 

אחד.  לטיפוס  מוכללים  דומים  על  טיפוסים  נעשה  מפורט'  צומח  -'אפיון  יחידת  של  דיגום  ידי 

 מופיעים בשטח הדיגום.  ש, ורישום כל מיני הצמחים מוכלל  אופיינית בכל טיפוס צומח

 ( 2014 , חקלאי )סבר ועמיתיה-דרגות פירוט לתכסית צומח לא  ארבע : חלוקה היררכית ל 4טבלה 

 קטגוריות דרגת פירוט 

  תצורת צומח
 כללית  

 

 מ'(   6יער גבוה: עצים גבוהים )מעל  •

  מ'( 6-2יער וחורש: עצים ושיחים ) •

 מ'( 2-1שיחייה: שיחים ועצים נמוכים ) •

 מ'(  1בתה: מעוצים נמוכים )עד  •

 עשבוניים  •

  תצורת צומח
  מפורטת

תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי    24-קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל  חמשחלוקת  
כיסוי של עצי חורש(, או מאפייני    33%-10%של צורות החיים השליטות )לדוגמה: חורש פתוח =  

  קיימא/חלוף, חישת קנים וכו'(.-שנתיים, בני-שנתיים/חד-חברת העשבוניים )רב

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

 . רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים  אפיון מפורט

 מיפוי הצומח בשטחשלבי  6.2.1

היציאה לשטח, אפיון ראשוני  המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני  

של יחידות צומח בשטח ומיפוי מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפוי רציף של השטח כולו, 

וביצוע תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו. להלן  

 פירוט השלבים: 

ומידע    :העזרים  הכנת • רקע  שכבות  בעזרת  הצומח/תכסית  שכבת  של  ראשונית  בנייה 

. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים אורתופוטומפענוח  

משנת    אורתופוטו ניתוח    פי -עלהטבעיים   המרכז 2015מעודכנת  של  התכסית  שכבת   .

ויים. מרבית העבודה באפיון  למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים החקלאיים והבנ

נראו אזורים    אורתופוטוהצומח נעשתה בשטחים הטבעיים והמיוערים. על סמך התבוננות ב

צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן בפועל לראותם   :בעלי מאפייני צומח שונים )למשל

או צומח    שיח-יכולים להצביע על שונות גם באזורים עם בנישו/או גוון ומרקם  ,  אורתופוטוב

דיגיטציה ראשונית של  ,עשבוני( צומח  ובוצעה  יחידות  בהתאם   , חלוקת השטח לגבולות 

 מגבלות גודל השטח המינימלי שהוגדרו קודם לכן. ל
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מדגמי  אפיון • ומיפוי  מספר  :  ראשוני  בבחירת  מזו  זו  שונות    אורתופוטו נקודות שנראות 

תצורת הצומח וטיפוס הצומח מבחינת אופי הצומח בהן, הגעה לנקודות אלה בשטח ואפיון  

וני' )סבר תיכ-חלק הצומח הים  –שבהן, בהתאם להנחיות 'מדריך למיפוי צומח בישראל  

ו  מינים שליטים. בוצע   3-1(. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח ולפי  2014  ,ועמיתיה

באזורים   שונות  לנקודות  הצומח  סיורים  טיפוס  הגדרת  ובוצעה  מזה,  זה  בהתאם  שונים 

גם  ל נרשמו  כזו  נקודה  בכל  השונות.  החיים  בצורות  העיקריים  והמינים  הכיסוי  אחוזי 

ביוטיים של השטח )מפנה, מסלע ועוד(, ומאפיינים של פעילות אדם: סימני -המאפיינים הא

טופס   דוגמת  –'  הנספח  ו:  רא)  נוספותהפרות  ו  טיעות/זריעים, רעייהעיבוד חקלאי מהעבר, נ

 . (רישום נתוני צומח מתוך הדיגום הרציף

סיורים בכל שטח הסקר, לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות    :רציף  מיפוי •

הצומח שהוגדרו בשלב הראשון, ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים  

ותיקונים   שינויים  גם  כלל  זה  שלב  הצומח.  יחידות  רוב  אל  בפועל  והגעה  בשטח  רבים 

ך  יבכל אחת מהן. לכל יחידת צומח שויבגבולות חלק מהיחידות, וכן הגדרת טיפוס הצומח 

 טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, או שהוגדר טיפוס צומח חדש במקרה הצורך. 

וצפיפות הנטועים  המינים  הרכב  המיוערים,  סקר  ריש  פי-עלידועים    ם,באזורים  ומי 

קק"ל,   זאת, באזורים שהאינוונטר של  עם  היער.  נתונים אלה בכל אחד מעומדי  מאפיין 

בתתקיים  המיוערים   הצומח  באפיון  כפול  כשהם   :היער-קושי  )ובפרט  העצים  נוכחות 

ממסכ תתצפופים(  מופע  את  ב -ת  מהסתכלות  חלוקה אורתופוטוהיער  על  מקשה  ולכן   ,

בנוסף, בסיור בשטח, מגבילה שכבת ו  ;שוניראשונית ליחידות צומח בשלב הניתוח הרא

ת תצפית אל השטח שמסביב,  ה של הסוקרים, ואינה מאפשריהיער הנטוע את טווח הראי

ה להגדיר גבולות בין טיפוסי צומח באזורים המיוערים. עקב מורכבות זו, יכך שקיימת בעי

 החלוקה ליחידות צומח ביערות הינה לעיתים גסה יותר ודיוקה מוגבל. 

תצורת    פי-עלמכיוון שבשלב הקודם הוגדרו טיפוסי הצומח    :איחוד של טיפוסי צומח דומים •

ולרו צומח    פי -עלגם    –ב  הצומח,  טיפוסי  רב של  מינים שליטים, התקבל מספר  שלושה 

השלישי או בסדר המינים מפורטים. חלק מהטיפוסים נבדלים זה מזה במין השליט השני/

כדי לאפשר הכללה והבנה טובה יותר של הצומח בשטח, בוצעו איחודים של השליטים.  

קרובים צומח  להכלי  . טיפוסי  היה  כל הטיפוסים שיש להם   להכלל המנחה להכללה  את 

, היו טיפוסים עם שליט ראשון  במקרים בודדיםושליט ראשון זהים.   תתצורת צומח מפורט

   ובמקרים אלו הוכלל עם טיפוסים קרובים. ,ייחודי שלא חזר על עצמו ביחידות נוספות

 יתע תרשימים מפורטים נעשבדרך כלל, בחירת המיקום לביצו  :תרשימי צומח מפורטים •

לוחות  בסקר הנוכחי,  .  ולאחר המיפוי הרציף או בשלבים מתקדמים של בעקבות אילוצי 

העונה המתאימה לדיגומים  שהיא  זמנים, תחילת עבודת השטח נפלה על עונת האביב,  

מיקום תרשימי הצומח המפורטים    בחירתלפיכך,  העבודה התחילה בהם.    ולכןמפורטים,  
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)על סמך שיקולי   אורתופוטו  מפענוח  ותצומח מייצג   תצורותזיהוי    ידי-עלתחילה    תהנעש

לאחר סיום הדיגום הרציף, נעשו השלמות של   . נגישות(ו  יכולת ייצוג, ייחוד, גודל, מיקום

מוכלל   טיפוס צומחבכל  דיגומים מפורטים לטיפוסים מוכללים שפוספסו בסיבוב הראשון.  

בוצע רישום מפורט של כל מיני הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם. הרישום בוצע 

מ'   50רך של  מ' מכל צד של סרט מדידה שנפרש לאו  1ע"י סריקה מדוקדקת ברוחב של  

יצירת רשימה של המינים    100=    2×50)סה"כ   וחזרה לאורך סרט המדידה תוך  מ"ר(, 

  20×50מ' מכל צד של הסרט )סה"כ    10כאשר הסריקה מתבצעת ברוחב של    –שנוספו  

מ' = "השלמה לדונם"(. רישומים אלו בוצעו באביב, בעת שמגוון המינים העשבוניים נמצא 

שימשה בהמשך לצורך חישוב  שתועדו בשטח של הדונם שנסקר  כל המינים  בשיאו. רשימת  

שטח חקלאי  ה, בגלל היותתירעןבבקעת    הערכיות הבוטנית של כל אחד מטיפוסי הצומח.

ח והעובדה שנדגמו גם שולי שדות ששטחם הכולל לא מגיע לדונם, תרשימי הצומ  ,פעיל

בוצע רישום של כל ו  ,מ'  100סרט מדידה באורך    שהמפורטים נעשו בשיטה שונה: נפר

 מ"ר(. 200=  2×100מ' מכל צד של הסרט )סה"כ  1נמצאים ברוחב של שהמינים 

 )מתייחס רק לשטח הפתוח שאינו חקלאי פעיל( התפלגות שיטות המיפוי בסקר 6.2.2

דרגות שונות של    ארבעכאמור לעיל, בסקר זה בוצע שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח, ב

 :(15איור ו 19 מפה) רזולוציה

 יחידת הצומח. חתך מייצג ב: רישום כל מיני הצמחים ברשים מפורטת •

: תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע תרשים מפורט  דף תצפית מלא ביחידה •

 של כל המינים.

: במקרים שבהם תנאי השטח אפשרו תצפית טובה אל היחידה, בייחוד  תצפית מבחוץ •

 . מבחוץ היחידה בתצפיתבתצורות צומח פתוחות, הוגדרה 

נקבע   ,: במקרים שבהם נתוני היחידה זהים ליחידה שכבר נדגמההגדרת טיפוס בלבד  •

 הטיפוס ללא מילוי דף תצפית.

ות בשכבות הייעור  בלבד )תוך היעזר  ניתוח אורתופוטו: מיפוי על סמך  מאורתופוטוניתוח   •

שטחים אלו כוללים   .מהשטח הטבעי(  7.7%)  בשטח קטן מתחום הסקרשל קק"ל( בוצע  

דונם.   50-שטחים פתוחים וכלואים ששטחם קטן מ – "קטן כלוא" -גם שטחים שסווגו כ
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 : אופן איסוף המידע בצומח 19 מפה 
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 בין שיטות מיפוי יחידות הצומח השונות.   השטחים : התפלגות  15איור 

 נדירים ואנדמיים  ם בסכנת הכחדה,צמחי מיני 6.2.3

נתונים בסכנת  המידע לגבי מיני צמחים בסכנת הכחדה, כמו גם לגבי מינים נדירים שאינם  

 הכחדה ומינים אנדמיים נאסף ממספר מקורות: 

אקולוגי,  -שכבת מינים בסכנת הכחדה של רת"ם ורשות הטבע והגנים )מרכז מידע גיאוגרפי  •

 , רט"ג(.GIS -יח' ה

מינים    –צמחי הבר בישראל    :אטלס ושכבת המינים הנדירים של רת"ם ורשות הטבע והגנים •

. רשות הטבע והגנים, חטיבת  1998-1991ת ודו”חות  נדירים ובסכנת הכחדה. אטלס מפו

 (2002 ,מדע )שמידע וציונית

 פה שטרם תועד במסודר מגופים ומאנשים שונים באזור.-ידע בעלמ •

 רישומים מהסקר הנוכחי.  •

יש לציין שמיפוי ורישום הצומח בסקר הנוכחי היו מיועדים למטרות אפיון יחידות הצומח ולא 

פשרו חיפוש שיטתי של מינים נדירים. מגבלה נוספת מהווה העובדה שחלק ניכר מעבודת יא

חלוף.  -השטח בסקר בוצעה בעונות הקיץ והסתיו, שבהן אין כמעט נוכחות של מינים נדירים בני

עם זאת, נרשמו כמובן מינים נדירים שנצפו במהלך ביצוע תרשימי הצומח המפורטים, או כאלה  

 קריות.  שנראו בתצפיות מ

הגדרות   לגבי  נוסף  בסכנהשכיחותרקע  המינים  לגבי  ופרטים  הנדירים  ,  והמינים  הכחדה  ת 

עוסקים במינים  של הפרק הבוטני שתוצאות  ה  י ור הסקר, נמצאים בהמשך בסעיפאזבשתועדו  

  אלה. 
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 חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר  6.2.4

במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת    יםהצומח מייצגחברת  והרכב  מיני הצמחים  עושר  

חיים שונות, ומהווה את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי  -קבוצות בעלי

) -עלות הטבע Mandelik et al., 2010תועלת  בסקרי  האקולוגית  הבסיס  ערכיות  לפיכך,   .)

ניים. בסקר זה בוצעה הערכת מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוט  ,והנוף שעורך מכון דש"א

החשיבות הבוטנית של טיפוסי הצומח, על סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי 

 מורכב ממדדי המשנה הבאים:שמשוקלל,  בהתאם למדד ערכיות ,שבוצע בשטח. זאת

מהמדד(: ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול    20%)  עושר המינים •

יותר. ישנה התייחסות לעושר המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים,  

שנתיים(, בין השאר כדי למתן את  -שנתיים ועשבוניים חד -שיח, עשבוניים רב-שיחים, בני

שתלו העשבוניים,  המינים  מספר  של  הסוקר. ההשפעה  וביכולות  השנה  בעונת  מאד  יה 

כל צורת עושר המינים בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. ב

המינים   מס'  העליון    המירבי חיים,  כרף  הוגדר  צומח  המינים לטיפוס  מס'  מירבי(,  )ציון 

ור שאר בוצע הנירמול עב  –הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם    המזערי

 . 100-0הטווח לציון בסקאלה 

מח,  ומהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצ  20%)  הרכב המינים •

פולשים/זרים   ולמינים  מחד,  ואנדמיים  נדירים  הכחדה,  בסכנת  למינים  משקל  מתן  תוך 

 מאידך.

o   ם' מין שיש לו 'מספר אדו  מהמדד(:  10%)  , נדירים ואנדמייםבסכנת הכחדהמינים

ופולקי" פע) שמידע  ועמיתיו2007  ,:  שמידע  למספר 2011  ,;  בהתאם  ציון  קיבל   ,)

ותו )דרגת שכיחמספר אדום קיבל ציון בהתאם ל  . מין נדיר שאין לו4האדום שלו +  

=     RR    =4  ;RP    =3 ;R(, בהתאם לפירוט הבא:  1999  ,שכיחות עפ"י: פרגמן ועמיתיו

בסכנת . בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים  1. מין אנדמי שאינו נדיר קיבל ציון  2

י הוגדר  זערי הוגדר כרף העליון והציון המירב , הנדירים והאנדמיים. הציון המהכחדה

 . 100-0בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה של  –כרף התחתון, ובהתאם 

o  ציון  מה  10%)  מינים פולשים/זרים , מין  -1מדד(: מין זר שאינו מוגדר כפולש קיבל 

( כפולש  ועמיתיו,  -דופור;  2019,  2010דרור,  -דופורשמוגדר  ציון  2013דרור  קיבל   )

ל שלו  - בהתאם  השחור'  האיום  2)=פחות    2  –'מספר  רמת  הוא  שחור'  'מספר   .)

הפולש   המין  שמהווה  יכולתו  פי-עלהאקולוגי  טבעיים,  לשטחים  לחדור   יכולתו 

(. מינים נטועים שאינם 2010דרור,  -האללופתית, ויכולתו ליצור יחידות צפופות )דופור

אינו מוגדר כמין זר/פולש,   אורן ירושליםעונים להגדרות הללו, לא קיבלו ציון )למשל,  

ועמיתיו,   נתן  ראה:  בכל 2009למרות שהגנוטיפ הנטוע שונה מהגנוטיפ המקומי.   .)

י הוגדר כרף העליון  ירבטיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים הזרים והפולשים. הציון המ



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 153  ~ 

בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח    – י הוגדר כרף התחתון, ובהתאם  זערוהציון המ

  – 'המספר השחור' גבוה יותר  -ככל ש  –כאן הסקאלה היא הפוכה    .100-0אלה  בסק

 הערכיות הבוטנית נמוכה יותר, ולהיפך.  

מהמדד(: מתייחס למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית    20%)  הטבעי  הצומחייצוג   •

נטיעה, שריפ כמו  ה, ושל המינים השליטים למצב הטבעי, בהיעדר הפרות משמעותיות 

משנה את אופי בית הגידול, חישוף השטח וכד'. ככל שרעיית יתר, השתלטות מין פולש  

ייצוג הצומח הטבעי יותר.  יותר, הערכיות גבוהה  מורכב משני מדדי משנה   שהדמיון רב 

למינים השליטים. הראשון, מייצג    –)במשקל שווה(: הראשון מתייחס לצורת החיים, והשני  

את מרחק צורת החיים הגבוהה ביותר של המינים המקומיים הנוכחים בשטח )בכיסוי של 

אם ישנם,   –כוללת את המינים הזרים  שמהשטח ומעלה(, מצורת החיים הראשית    0.5%

 טריצת הדמיון הבאה: בהתאם למ

 צורות חיים  – ניקוד ייצוג הצומח הטבעי : 5טבלה 

 

 מינים מקומיים נוכחים  –צורת החיים הגבוהה ביותר  

 צורת חיים 
עצי יער  

 גבוה
עצי יער/  

 חורש 
 שיח-בני שיחים

עשבוניים 
 קיימא-בני

עשבוניים 
 חלוף -בני

מינים 
זרים  

)נטועים/ 
 פולשים(

 0 20 40 60 80 100 עצי יער גבוה

 20 40 60 80 100  עצי יער/חורש 

 40 60 80 100   שיחים

 60 80 100    שיח-בני

 80 100     קיימא-בני עשבוניים

 100      חלוף -בני עשבוניים

הצומח( מרכיבים את שם טיפוס  שמתייחס להתאמת המינים השליטים )  מדד המשנה השני

ו/או   לאזור  זרים  )סגטליים/רודרליים(,  באשה  מיני  שהם  שליטים  מינים  נוכחות  לאזור: 

 פולשים מורידה את הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה: 

 מינים שליטים  – ייצוג הצומח הטבעי  ניקוד : 6טבלה 

 ניקוד  התאמת המינים השליטים לאזור הסקר 

 100 המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר כל 

 67 מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

 33 מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר 

 0 מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמה, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, 

דרור  -בסעיף זה. הגדרת מין פולש עפ"י: דופור  0אחד, יקבל ניקוד  מין זר אחד ומין באשה  

(. מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר  2013דרור ועמיתיו )-(, דופור2019,  2010)

המינים הפולשים )דוגמת: קליטריס מיובל, איקליפטוס גומפוצפלה(, מינים נטועים שתחום 

ומינים ארץ ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום  -תפוצתם במדינות קרובות, 

רו כמין 'זר לאזור הסקר'. מינים שמוצאם הבוטני הוגד  –תפוצתם הטבעי )כגון זית אירופי(  

ישראל, אך התבססו בה כמיני בר בארץ מזה אלפי שנים )כמו -המקורי אינו בתחומי ארץ

פיקוס התאנה(, וכן מינים נטועים שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי )תמר מצוי, הרדוף  
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 & Danin  :עפ"י  הוגדרו כמינים אופייניים לאזור הסקר. הגדרת מין באשה  –הנחלים(  

Fragman-Sapir (2016+)ים תוארה בקטגוריות: 'גדל עגידול מופר-: מינים שזיקתם לבתי

-'גדל בעיקר בקרבת האדם, אך גם בבתי-האדם', ו  ידי-עלגידול שנוצרו או עוצבו  -רק בבתי

גידול טבעיים, וחצי בקרבת -גידול טבעיים', ולעתים גם בקטגוריה: 'גדל בערך חצי בבתי

 , בהתאם לשיקול דעתו של הבוטנאי.האדם'

אזורית   • צומח    10%)נדירות  תצורת  נמצאת  שבו  השטח  לאחוז  מתייחסת  מהמדד(: 

ניתנה  יותר  גבוהה  ערכיות  מפורטת מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. 

י הוגדר כרף  ירבלתצורת צומח מפורטת נדירה יותר בסקר. בכל תצורת צומח, הציון המ

נירמול לציון סופי לתצורת   –, ובהתאם  י הוגדר כרף התחתוןזערון המוהצי   העליון בוצע 

 . 100-0צומח בסקאלה 

מהמדד(: מתייחסת ליחידה האקולוגית בקנה המידה הארצי )רותם    10%)נדירות ארצית   •

 ( שבה נמצאת יחידת הצומח, בהתאם להגדרות הבאות:2016ועמיתיו,  

o מירבית אקולוגית  ערכיות  יחידה  )עד  :  מיוצגת   1,000קטנה  שאינה  ארצי(,  קמ"ר 

 משטחה(. 17%-מספיק בשטחים מוגנים )פחות מ

o מאד גבוהה  )מעל  ערכיות  גדולה  אקולוגית  יחידה  מיוצגת    1,000:  שאינה  קמ"ר(, 

 משטחה(. 17%-מספיק בשטחים מוגנים )פחות מ

o שטחים  קמ"ר(, שמיוצגת מספיק ב 1,000: יחידה אקולוגית קטנה )עד ערכיות גבוהה

 משטחה(. 17%-מוגנים )יותר מ

o בינונית )מעל  ערכיות  גדולה  אקולוגית  יחידה  מספיק    1,000:  שמיוצגת  קמ"ר(, 

 משטחה(. 17%-בשטחים מוגנים )יותר מ

o חקלאי או מבונה.ערכיות נמוכה : 

מבנית • ההנח  15%)  מורכבות  חיים  מהמדד(:  צורות  יותר  שיש  היא שככל  מיוצגות  שה 

כיסוי(, כך המורכבות המבנית שלה מבחינת   10%מת סף של  בתצורת הצומח )מעל ר

גבוהה יותר, ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר לשימור. כל   –הצומח  

נק'   40נק', שתי צורות חיים =    20נק' לציון )צורת חיים אחת =    20צורת חיים הוסיפה  

 בי(. צורות חיים ומעלה קיבלו את הציון המיר 5וכיוב'. 

מהמדד(: ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית    5%)  כושר השתקמות למצב נוכחי •

הזמן   –)פוטנציאל(, ולאחר פגיעה  גבוהה יותר, כך משק המים בקרקע משופר יותר מחד  

יותר ההגנש יותר מאידך )סיכון(. לכן חשובה  ה על צורות  נדרש להשתקמות יהיה ארוך 

רוג ערכיות גבוה יותר. כך, עצים מעידים על פוטנציאל מקבלות דישהחיים הגבוהות יותר, 

פגיעה   ולאחר  ביותר,  ביותר    –משק המים בקרקע הטוב  נדרש להם פרק הזמן הארוך 

החיים   צורות  ביותר.  הגבוה  הציון  את  מקבלים  הם  ולכן  הנוכחי,  למצבם  מחדש  להגיע 

לוף, שמעידים על  ח-הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד לעשבוניים בני
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פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר  

-, ועשבוניים בני40קיימא =  -, עשבוניים בני60שיח =  -, בני80, שיחים =  100)עצים =  

 (. 20לוף = ח

(,  10%- 3%בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית )

 ת עולה בהתאם למרחק צורת החיים הנוספת מצורת החיים הראשית: הערכיו

o נק'.  5תוספת  –שיח -שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני 

o  נק'. 10תוספת  – בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים 

o  נק'.  15תוספת  –עשבוניים עם עצים 

מומחה:   • מקרה,  הערכת  המשוקלל    תוצאתבכל  מהחישוב שהמדד  עוברת   מתקבלת 

ביקורת של בוטנאי מומחה, שיכול לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב 

הוא יכול לערוך תיקון בערך  התאמה,  -האמיתי בשטח. במידה שנמצאת לדעת המומחה אי

 תקבל, ולנמק את החלטתו.שההמדד 

כדי להעריך את ערכיות השטח בבקעת    :תירעןהערכת ערכיות שטחי החקלאות בבקעת   •

נעשה שימוש רק במדדי משנה רלוונטיים לשטחים חקלאיים: עושר מינים והרכב   תירען

 המינים. השימוש במדדים אלו אפשר לדרג סוגי גידולים שונים בשטחי החקלאות.

 ניתוח הנתונים 6.2.5

 .ArcGIS (ArcGIS 10.5 for Desktop, Esri)הנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג 

 תוצאות  6.3

 תכסית מוכללת 6.3.1

 (: 16איור "חלוקת על" של התכסית לשלוש קטגוריות מתקבלות התוצאות הבאות )-ב

  
 תכסית מוכללת.   פי-על : חלוקת שטח הסקר 16איור 

מופר/בנוי
20%

חקלאי פעיל  
34%

פתוח שאינו  
חקלאי פעיל

46%

שטח )דונם(תכסית מוכללת

35,908בנוי/מופר

59,812חקלאי פעיל 

80,791פתוח שאינו חקלאי פעיל

176,511סה"כ
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עם זאת, חשוב   . הסקר  םם הגדול של השטחים הפתוחים בתחואת חלקנתונים אלה מדגישים  

לציין שחלק גדול מהם מנוצל לטובת חקלאות ברמות אינטנסיביות שונות. השטחים הטבעיים  

טבעיים  איים    הינםדונם מתוכם    3,500-כו  ,והמיוערים מהווים קצת פחות מחצי משטח הסקר

כלואים בתוך שטחי החקלאות. איים אלו מעלים את הערכיות האקולוגית של השטח  שקטנים  

 Stepping)  קפיצה'אבני  'ויכולים להוות    (Duelli & Obrist, 2003;  2011)פורת,    החקלאי

stones) החקלאות האינטנסיבית.   ידי-עלשנקטעו    יםטבעיבשטחים  אוכלוסיות  בין  מקשרות  ש 

)גלעדי    ומבודדים  ם נפגעים מבחינה אקולוגית מעצם היותם קטניםמעם זאת, איים אלו, בעצ

 .(2013  ,רותם ועמיתיו ;2010  ,וזיו

 תצורות צומח וטיפוסי צומח 6.3.2

אינו חקלאי פעיל"( ש  יחידות צומח )בקטגוריה המוכללת "פתוח  585בתחומי הסקר הוגדרו  

אופיינו   כלליות  שבעובהן  צומח  לש,  (17איור  )  תצורות  לפירוט  צומח    23-ניתנות  תצורות 

נטוע    יער גבוה/ות בין יערחינמב  אינןחשוב לציין שתצורות אלו    .(20  מפה ו  18איור )מפורטות  

, והיא באה לידי ביטוי רק  חשיבות גדולה מבחינה אקולוגיתעשוייה להיות    להבחנה זוטבעי.  ל

 . המינים השליטיםברמת הפירוט של טיפוסי הצומח, שם מפורטים גם 

 
 הכלליות בתחומי הסקר )"פתוח שאינו חקלאי פעיל"(   : התפלגות תצורות הצומח17איור 

, וכוללים בעיקר  מ' ומעלה(  6)עצים בגובה   היערות כלולים בתצורה הכללית "יער גבוה" חצי מ

לעיתים אורן הגלעין( ו/או של יערות נטועים של אורנים )בעיקר אורן ירושלים וא. קפריסאי,  

מצוי( ברוש  )בעיקר  )בעיקר    ברושים  וא.  ואיקליפטוסים  היערות   .גומפוצפלה(א.  המקור 
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ניתן לראות שישנם    2מפה  בים בתחום הסקר. עם זאת,  שטחים גדולפני  הנטועים מפוזרים על  

ובאזור אושה  אלון הגליל  ממערב לשמשית,  סביב  ציפורי,  ממערב לכמה ריכוזים גדולים במיוחד  

בגובה    .העתיקה )עצים  יותר  הנמוכה  הגובה  בקטגוריית  המחצית   6-2היערות  שהם  מ'(, 

מספר בקטגורייה זו גם  של אלון התבור.  טבעיים  כוללים בעיקר יערות  ,  השנייה של היערות

  פתוח  שסווגו כשטח  ,ייתכן שאינם מטופלים כלל(ו)  טנסיביסאקבעיבוד  כרמי זיתים עתיקים  

פעיל חקלאי  צומח  שבעו  ;שאינו  של  יחידות  מחטניים    בלבד  נוספים    ;נטועים יערות  מינים 

 מצוי )ככל הנראה נטוע(.יער הם לבנה רפואי וחרוב מופיעים כמין שליט ראשון בש

מחים השליטים  תצורות צומח מפורטות, ובהוספת מיני הצ 22-תצורות הצומח הכלליות סווג ל

צומח   330-מורכב מכשהתקבל פסיפס מגוון   ל  ,טיפוסי  צומח    43-שהוכללו   יםכללמוטיפוסי 

כאשר מרביתו הוא חורש    ,השכיחה ביותר אחרי היער היא החורשהכללית  התצורה  (.  7טבלה  )

)פתוח.   אלון התבור  ע"י  נשלטים  גדול משטחי החורש  ה  יפל~(.  39%חלק  מדריך  הגדרות 

התצורה כבר מוגדרת   ,עצים  10%-יותר מברגע שיש  (,  2014  ,צומח )סבר ועמיתיהמיפוי  ל

נמצא שבחלק מיערות  יער גבוה )לפי גובה העצים(. עם זאת, בתחילת העבודה על הסקר  /כיער

והוחלט שאם ישנו כיסוי של   ,אלון התבור ישנו אחוז כיסוי גבוה של מיני חורש )עצים ושיחים(

 בשלטון אלון התבור.לפחות של מלווי חורש, אז התצורה תוגדר כחורש  50%

לראות שמרבית שטחי    18איור  ב נכלליםניתן  פתוח  היער  יער  ושהיא   ,בתצורה המפורטת 

  כאשר  ,התצורה השכיחה ביותר בתחום הסקר. אחריה, התצורה השכיחה ביותר היא חורש

. תצורת היער הגבוה השכיחה ביותר נכללים בתצורה המפורטת חורש פתוח  םשטחיהמרבית  

יער סדר    היא  )לפי  הן  אלה  לאחר  השכיחות  המפורטות  התצורות  בינונית.  בצפיפות  גבוה 

 יער בצפיפות בינונית, יער גבוה פתוח ויער גבוה צפוף. שיחייה פתוחה,  :השכיחות(
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שאינו  18איור   הפתוח  השטח  כלל  )מתוך  המפורטות  הצומח  תצורות  בין  השטחים  התפלגות   :

 חקלאי פעיל( 

 ים כללמוטיפוסי צומח תצורות צומח מפורטות ו: 7טבלה 

 וטיפוסים מוכלליםתצורה מפורטת 
מס' יח'  

 צומח 
אחוז  

 מהשטח 

 7.69% 45 יער גבוה צפוף 

 6.47% 39 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי/ירושלים/הצנובר 

 0.02% 1 יער גבוה צפוף בשלטון איקליפטוס גומפוצפלה 

 1.21% 5 יער גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי 

 10.63% 60 יער גבוה בצפיפות בינונית 

 9.54% 52 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי/ירושלים/הצנובר

 0.24% 3 שנתיים -יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס המקור/גומפוצפלה ועשבוניים חד

 0.85% 5 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי 

 6.68% 57 יער גבוה פתוח 

 4.94% 39 בשלטון אורן קפריסאי/ירושלים/הצנובר יער גבוה פתוח 

 0.64% 8 יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס המקור/גומפוצפלה 

 1.10% 10 יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי 

 0.39% 3 יער צפוף 

 0.39% 3 יער צפוף בשלטון אורן קפריסאי/ירושלים

 7.29% 17 יער בצפיפות בינונית 

 0.03% 1 בשלטון מינים פולשים חורש/יער 

 0.85% 4 יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי/הצנובר 

 6.33% 11 יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור 

 0.09% 1 יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי 

 17.74% 86 יער פתוח 

 0.17% 3 חורש/יער פתוח בשלטון לבנה רפואי 

 1.19% 10 בשלטון אורן קפריסאי/ירושלים/הצנובר יער פתוח 

 15.40% 64 יער פתוח בשלטון אלון התבור 

 0.80% 7 יער פתוח בשלטון זית אירופי 

 0.18% 2 יער פתוח בשלטון חרוב מצוי 

 2.09% 10 חורש צפוף 

 2.09% 10 חורש צפוף בשלטון אלון מצוי 

 6.27% 29 חורש בצפיפות בינונית
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 וטיפוסים מוכלליםתצורה מפורטת 
מס' יח'  

 צומח 
אחוז  

 מהשטח 

 2.46% 11 בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור חורש 

 2.85% 9 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי ואלון התבור 

 0.50% 3 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק וקידה שעירה 

 0.25% 1 חורש בצפיפות בינונית בשלטון חרוב, אלת המסטיק, ואלון מצוי 

 0.21% 5 פולשים חורש/יער בשלטון מינים 

 11.98% 38 חורש פתוח 

 5.74% 12 חורש פתוח בשלטון אלון התבור 

 2.15% 6 חורש פתוח בשלטון אלון מצוי 

 1.87% 9 חורש פתוח בשלטון אלת המסטיק

 1.18% 4 ישראלי -חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

 0.41% 2 חורש פתוח בשלטון חרוב מצוי 

 0.04% 1 פולשים חורש/יער בשלטון מינים 

 0.60% 4 חורש/יער פתוח בשלטון לבנה רפואי 

 0.95% 2 שיחייה צפופה 

 0.95% 2 שיחייה צפופה בשלטון אלת המסטיק

 0.60% 6 שיחייה בצפיפות בינונית

 0.43% 3 שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק 

 0.17% 3 שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה 

 2.32% 6 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים

 1.08% 4 שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק

 0.96% 1 ישראלי -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ

 0.28% 1 שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה 

 7.57% 54 שיחייה פתוחה 

 0.05% 1 ישראלי -חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

 0.56% 16 שיחייה פתוחה 

 0.97% 5 שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק

 3.48% 9 ישראלי -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ

 2.51% 23 שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה 

 2.43% 21 בתה צפופה 

 2.43% 21 בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית 

 5.22% 40 בתה בצפיפות בינונית

 5.22% 40 קוצנית בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה 

 2.90% 11 בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים פזורים

 0.14% 1 בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית 

 2.75% 10 בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית  

 2.17% 19 בתה פתוחה 

 2.17% 19 בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית 

 0.17% 1 מעוצים פזוריםקיימא עם -עשבוניים בני

 0.17% 1 עשבוניים עם מעוצים פזורים

 0.99% 9 חלוף עם עצים פזורים-עשבוניים בני

 0.99% 9 עשבוניים עם מעוצים פזורים

 1.17% 9 חלוף עם מעוצים פזורים-עשבוניים בני

 1.17% 9 עשבוניים עם מעוצים פזורים

 1.81% 44 חלוף -עשבוניים בני

 1.56% 43 חלוף -עשבוניים בני

 0.25% 1 עשבוניים עם מעוצים פזורים

 0.94% 18 בתי גידול לחים

 0.94% 18 בתי גידול לחים 

 100.00% 585 סה"כ יחידות צומח 
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 תצורות צומח מפורטות : 20 מפה 
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 צפו בסקרשימת המינים הכללית של הצמחים שנר 6.3.3

ורישומים   רט"ג  )נתוני  נוספות  מינים  ומרשימות  המפורטים  מהתרשימים  המינים  מרשימות 

מיני צמחים    906כללית לתחום הסקר. רשימה זו כוללת    מקריים שונים( הורכבה רשימת מינים

(. הרשימה במלואה, עם פירוט מאפייני כל מין נמצאת בלבד  זוהו ברמת הסוג  54  מתוכם,)

ניתוח כמה מהתכונות של    בסוף החוברת.  ,מיני הצמחים בתחום הסקררשימת    –'  חנספח  ב

 נותן את התמונה הבאה:  )שהוגדרו לרמת המין ויש עבורם נתונים( מיני הצמחים

הקשהמבחינת   בעונה  הנוף  )  631,  הסרת  בני73.51%מינים  הינם  מינים    220חלוף,  -( 

 . אין נתונים( 0.82%מינים ) 7ולגבי  קיימא-ם בני( הינ25.65%)

חייםבחלוקה   )  506(  19איור  )   לצורות  חד(  55.47%מהמינים  מינים    71  ,םשנתיי-הינם 

גיאופיטים,  7.92%) הם   )182  ( רב20.31%מינים  עשבוניים  הם    7)מתוכם,    שנתיים-( 

הם שיח  (2.9%מינים ) 26, מטפסים( 2)מתוכם,   שיח-( הם בני5.25%מינים ) 47, מטפסים(

 (.  ורובם אף פולשים  הם מינים זרים   24מתוכם,  ( הם עצים )6.25%מינים )  56או שיח/מטפס,  

 
 : התפלגות צורות החיים של מיני הצמחים שנצפו בסקר 19איור 

ניכר  20איור    ,8טבלה  )  תפוצה פיטוגיאוגרפיתבחלוקה לפי   יותר מחצי מהמינים  (  שקצת 

  14( הם בעלי מרכיב תפוצה%86.2תיכוני, ועוד יותר מכך )-( הם מטיפוס תפוצה ים%52.3)

האירנו-ים המרכיב  הוא  בשכיחותו  השני  התפוצה  מרכיב  ב-תיכוני.  שנמצא    32.6%-טורני 

  3.4%-ערבי נמצא רק ב-טורני(. מרכיב תפוצה סהרו-אירנו  – תיכוני  -)לרוב בצירוף: ים  מהמינים

 

 תיכוני וגם באזור/ים פיטוגיאוגרפי/ים נוסף/ים. -היםתיכוני בלבד או גם באזור  -כלומר שתפוצתם באזור הים14
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  –סיבירי  -אירומהמינים )לרוב בצירוף:    12.6%-סיבירי נמצא ב-מהמינים. מרכיב תפוצה אירו

 .  )טורני-אירנו –תיכוני -ים

 ם שנצפו בסקר תפוצה פיטוגיאוגרפית של מיני הצמחידגמי : 8טבלה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית דגם 
מספר  
 המינים

% מכלל  
 המינים

 הערות 

  52.3% 443 תיכוני -ים

  3.1% 26 סיבירי -אירו –תיכוני  -ים

  1.5% 13 ערבי - סהרו –טורני -אירנו –תיכוני  -ים

  9.3% 79 טורני -אירנו –תיכוני  -ים  –סיבירי  -אירו

  19.2% 163 טורני -אירנו –תיכוני  -ים

  0.7% 6 ערבי -סהרו –תיכוני  -ים

  2.2% 19 טורני -אירנו

  0.2% 2 סיבירי -אירו

 סודני  –ערבי -מין אחד סהרו 0.9% 8 ערבי -סהרו

  1.1% 9 טרופי -סובטרופי

  0.4% 3 סודני 

  0.2% 2 ערבי -סהרו –טורני -אירנו

  3.9% 33 טרופי 

 0.1% 1 מערבית -אסיה דרום

 כולם זרים, וחלקם נטועים ו/או פולשים מינים אלה הם 

 2.2% 19 אמריקני 

 0.1% 1 מזרח אפריקה 

 0.7% 6 אוסטרלי 

 0.4% 3 תרבות -פליט

  1.3% 11 אין נתון 

  100% 847 סך הכל 

 

 
 בסקר התפוצה הפיטוגיאוגרפית )מוכללת( של מיני הצמחים שנצפו דגם  : התפלגות  20איור 

   

גידול  -( גדלים בבתי61.68%מהמינים )  528,  גידול טבעיים או מופרים-זיקה לבתימבחינת  

( גדלים  7.1%מינים )  60גידול טבעיים,  -( בעיקר בבתי14.84%מינים )  127טבעיים בלבד,  
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מינים   61חצי" ברשימת המינים(, -גידול מופרים )"חצי-גידול טבעיים ובבתי-באופן דומה בבתי

 גידול מופרים בלבד.  -( בבתי8.41%מינים ) 72-גידול מופרים, ו-( גדלים בעיקר בבתי7.13%)

 תירען סיכום ניתוח דיגום הצומח בשטחי החקלאות של בקעת  6.3.4

במרכזי ם. אחריהם בשטחי הבור, ישארים הטבעיעושר המינים הכללי הגבוה ביותר נמצא במ

  . ( 21איור  )  במרכזי השדות יש את עושר המינים הנמוך ביותר  .בשולי שדות/כרמיםו  הכרמים

מדד המינים הנדירים, האנדמיים ובסכנת הכחדה )ערך המדד מנורמל   –"הציון האדום"  לפי  

 ,לעומת מרכז שדה מעובד  ,ציון הגבוה ביותרהתקבל הבור    טחישב  –לפי עושר המינים הכללי(  

ציון הנמוך ביותר. מרכז כרם, שולי שדה/כרם ומשאר טבעי קיבלו ערכי ביניים  ה  בהם התקבלש

ים הגבוה  ילאחוז המינים הרודרהיה    בור  יבשטח  ,ם ילירודרהמינים  במדד ה .  (22איור  )  דומים

הטבעיהלעומת    ,ביותר הרודר  הםבש  ים,משאר  המינים  בשולי י לאחוז  ביותר.  הנמוך  ים 

מינים לפי  העושר  בבחינת    .(23איור  )  שדה/כרם ובמרכז שדה/כרם ישנם ערכי ביניים דומים 

לעומת    ,מהעושר מינים גבוה ודו  מתקבלבלבד,  לטור  יקב  ו אללא עיבוד  נמצא ש  ,ממשק חקלאי

בכרמיםקי מתקבל  לטור+ריסוס  שם  יותרערך  ,  שדה  ב.  60%-ב  נמוך  המינים גידולי  עושר 

, הציון הגבוה ביותר נמצא בשטחים ללא  "הציון האדום" מבחינת מדד    .(24איור  )  הנמוך ביותר

. בכרמים מקולטרים עם  נדירים/אנדמיים/בסכנת הכחדה  עיבוד. בגידולי שדה לא נמצאו מינים 

 . (25איור ) או בלי ריסוס נמצאו ערכים נמוכים דומים 

 תירען קלאיים בבקעת ח והממשקים השונים בשטחים ה מאפייני החלקות ,: מדדי ערכיות 9טבלה 

 

 

 

 

 

 
 השונים ובשוליהם.  ים בסוגי הגידול , ± שגיאת תקן(צע ממו)  בשטחי הבור : עושר מינים21איור 

מאפייני החלקה  
 שנדגמה 

 ממשק
עושר  

 מינים כללי 
 " ציון אדום"

אחוז  
 רודרליים

ציון 
 משוקלל 

 4.7 5 4 5 ללא עיבוד  משאר טבעי 

 3.7 2 5 4 ללא עיבוד  שטח בור 

 3.3 3 3 4 ללא עיבוד  מרכז כרם 

 3 3 2 4 לטור יק

 2.7 3 2 3 לטור+ריסוס יק

 3 4 3 2 ללא עיבוד  שולי שדה/כרם 

 1 1 1 1 חריש+ריסוס  מרכז שדה )גד"ש( 
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 . (תקן   שגיאת±  ממוצע) ורמל לפי עושר המינים הכללי( מנ ) "ציון אדום" :  22איור 

 
 . (תקן   שגיאת±  ממוצע )  ורמל לפי עושר המינים הכללי(נ )מים  ילרודרהמינים  אחוז ה  :23איור 
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 . תקן(  שגיאת ממוצע ±  ) עושר המינים בממשקי עיבוד שונים : 24איור 

 
ממוצע ± שגיאת  )  ורמל לפי עושר המינים הכללי( נ )מ: "ציון אדום" בממשקי עיבוד שונים  25איור  
 . תקן( 

מגבל זמןובשל  הרציףותקציב  ת  המיפוי  בשכבת    תירעןבבקעת    ,  שימוש  ע"י  ברובו  נעשה 

פשר  ימיפוי זה א(.  2015)משנת    אורתופוטו ניתוח    בעזרתשעודכנה    , תכסית הצומח של מפ"י

: שטחי בור, כרמים וגידולי שדה.  בלבד  לשלוש קטגוריות עיקריותשל שיטות העיבוד    חלוקה

ערכיות  את ציון ה קיבלוששטחי הבור מעלה תוצאות הדיגומים המפורטים ניתוח  כאמור לעיל,

קיבלו את ציון  דולי השדה  יוג   , ערכיות בינוניקיבלו ציון  הגבוה ביותר, כרמי הזיתים  הבוטנית  

  שטחי הבור ערכיות במפת הערכיות הבוטנית, קיבלו  . לכן,  (9טבלה  )  ביותר  ךערכיות הנמוה

חקלאות  טחי  כמו שנמוכה,  וגידולי שדה הושארו בערכיות    ,בינוניתקיבלו ערכיות  , כרמים  גבוהה

 . תרשימים מפורטיםבוצעו לא בהם שאחרים 

 חדים באזור הסקר ומיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ומי 6.3.5
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ארצית  שצמחים  המיני   הכחדה  בסכנת  האדום'שני  ב  מתואריםנמצאים  'הספר  של    כרכי 

נמצאים בסכנת ההכחדה הממשית ביותר, שמינים  האלו  .  הצמחים בסכנת הכחדה בישראל

ופולק-על ועמיתיו 2007  ,פי הקריטריונים שגובשו במהלך הכנת ספר זה )שמידע    , ; שמידע 

לרשימה,    , מינים חדשים שנוספיםבדרגת האיום  שינוי   עדכונים לרשימת המינים הללו:(.  2011

וכד'   חדשות  והגנים    – תצפיות  הטבע  רשות  של  הכחדה  בסכנת  הצמחים  באתר  מופיעים 

(https://redlist.parks.org.il/ .) הנוכחיבמינים אלה עוסק הסעיף  . 

התייחסות ישנה  מכן,  שלאחר  הארצית,    בסעיף  ברמה  נדירים  למינים  משתייכים שגם 

  –)על סף הכחדה(    O)נדיר מאוד(,    RR)נדיר(,    RP)נדיר למדי(,    Rלקטגוריות השכיחּות:  

מן  ברשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה, גם אם אינם נתונים בסכנת הכחדה )פרג

ובר שמש(. מוזכרים בו גם מינים    ;1999  ,ועמיתיו רון  בתוספת עדכונים נקודתיים של מימי 

בתחום הסקר   בתחום    –נדירים  מופיעים  אך  הארצית,  ברמה  נדירים  מינים שאינם  כלומר, 

לשימורם,   אזורית  חשיבות  ויש  בודדים,  באתרים  או  אחד  באתר  אנדמיים  הסקר  מינים  וכן 

נדירים. המינים    המידע  שאינם  ועבר  שלגבי  שונים  ממקורות  הגיע  אלה  בסעיפים  מוזכרים 

 בדיקה כמתואר בשיטות העבודה לעיל.

 ם בסכנת הכחדהצמחי מיני –תוצאות  •

בתחום הסקר. בחלוקה של    15מינים בסכנת הכחדה   92במאגרי המידע ובסקר הנוכחי תועדו  

גידול אופייניים, הקבוצות הדומיננטיות ביותר הן: הקבוצה של אדמות סחף  -מינים אלו לבתי

  – הגידול הלחים )שטחים מוצפים עונתית, גדות נחלים וכד'(  -קבוצת בתיומינים;    15 –כבדות  

 (. 2007 ,תיכוניות )שמידע ופולק-יםבתות בהמינים הנוספים גדלים בחורש ו חמשתמינים;   9

פרחים, טופח דביק, מגנונית  -געדה זעירת  :מינים כנראה נכחדו מהאזור  שישהמתוך רשימה זו,  

ולא נצפו    ,תועדו בתחום הסקר לפני קום המדינה  –פקטורי, סומקן ענקי ופשתנית משולשת  

ים לגביה ספק, ולכן  אשר קי  '80-דוחנן דק, מופיע בתצפית אחת משנות ה  –מאז. מין נוסף  

מינים נוספים חשודים שנכחדו מהאזור: זון פרסי    שלושהייתכן שאף מין זה לא גדל באזור.  

ולא נצפו שנית. סחלב הביצות   '90-ישראלי תועדו פעם אחת כל אחד בשנות ה-ומסרק ארץ

 . '90-תועד מספר פעמים בארבעה אתרים שונים, אך לא דווח מהאזור מאז שנות ה

 

שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח,    ידי-'מספר האדום' המחושב על-סכנת ההכחדה מבוטאת ב15

  2.5מספר אדום  (.  2007  , את פירוט החישוב ניתן למצוא בספר האדום )שמידע ופולק.  גידולו -לתפוצתו ולבית

נחשב בסכנת הכחדה )אין ערכי ביניים    3(. מספר אדום מעל  IUCNדירוג    לפי  NTת  יי נחשב על סף איום )קטגור

אינו נחשב בסכנה. ככל שהמספר גבוה יותר סכנת ההכחדה גדולה    2.5-(. מספר אדום קטן מ3.2-ל  2.5בין  

 יותר. 

https://redlist.parks.org.il/
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קשורים לאדמות סחף מינים    תשעה  ,הנותרים, שאותרו בשנים האחרונותהמינים    20מתוך  

ומעובדות,   ל  שישהכבדות  )גם הם בעיקר על תשתית אדמות סחף(   גידול-בתימינים  לחים 

 תיכוניות.  -לחורש ובתות ים חמישה מיניםו

ו  כמרוב המינים בסכנת הכחדה בשטח הסקר גדלים באדמות הסחף בעמקים ),  לעיל  כאמור

בתי מיני  רוב  בהגיד -גם  היטב  נראה  זה  קשר  הלחים(,  תצפיות  21מפה  ול  גדול של  ריכוז   :

עט וכמ  ,מערב הסקר-מזרח הסקר, ריכוז גדול נוסף בעמק יזרעאל בדרום-בצפון  תירעןבבקעת  

מחבר בין שני ריכוזים אלו, כאשר גם הוא סלול ברובו על  ש  77רצף של תצפיות לאורך כביש  

ותצפיות    ,יפתחאלנחל  לאורך נחל ציפורי ונמצאו  נוספות    פזורותאדמות סחף בעמקים. תצפיות  

 בגבעות וברכס הרי נצרת.   תועדותיכונית -בודדות של מיני החורש והבתה הים

  



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 168  ~ 

 : מיני צמחים בסכנת הכחדה בתחום הסקר 10טבלה 

 שם המין 
מספר  
 אדום

 גידול -בית
נצפה  
בסקר 
 הנוכחי

התצפיות העדכנית  
 ביותר בתחום הסקר 

 מידע נוסף 
הערכת  

 מצב עדכני

גידול  -בתי 6.3 אירוס הביצות 
 לחים 

- אזור מחלף המוביל מ -
2008 

קיימות תצפיות עדכניות  
מאזור תחנת רכבת כפר  

 יהושוע 

 סביר שקיים 

  2017-יער הושעיה מ - בתות  4.2 אירוס הסרגל 
- וצפונית לעין מאהל מ

2015 

מין אנדמי לישראל, ירדן  
 ודרום סוריה 

 קיים 

-צפונית לעין מאהל מ + בתות  4.2 אירוס נצרתי 
2017 

מין אנדמי לישראל ודרום  
 לבנון 

 קיים 

קרקעות   4.2 אלקנת הגליל 
 כבדות 

 סביר שקיים  מין אנדמי לישראל וירדן  2015-מ תירעןבקעת  -

גידול  -בתי 3.7 בוצין הגליל 
 לחים 

מפגש נחל יפתחאל   -
 90-וציפורי משנות ה

מין אנדמי לישראל, לבנון,  
מזרח  -מערב סוריה ודרום

 טורקיה 

 סביר שקיים 

-געדה זעירת
 פרחים 

קרקעות   3.2
 כבדות 

קיימות תצפיות מאומתות   ? 1970-זבידאת מ -
 )טבעון(  20-משנות הרק 

סביר  
 שנכחד 

קרקעות   3.2 געדה קוצנית 
 כבדות 

מדרום לזרזיר משנות   -
 90-ה

 סביר שקיים   

קרקעות   4.7 דבקה זנובה 
 כבדות 

 סביר שקיים  מין אנדמי לישראל וסוריה  2015-מ תירעןבקעת  -

גידול  -בתי 3.2 דוחנן דק 
 לחים 

- נחל ציפורי משנות ה -
80 ? 

כנראה    –תצפית מסופקת 
 טעות בזיהוי 

סביר  
 שנכחד 

גידול  -בתי 4.2 ורד צידוני 
 לחים 

-אזור תל קשיש מ -
והקישון ליד   2018

 2015-ית חרושת מיקר

 קיים   

שקעים לחים   3.2 זון פרסי 
בקרקעות  

 כבדות 

לחם  -אזור מאגר בית -
 90-הגלילית משנות ה

חשוד    
 כנכחד 

קרקעות   4.7 זמזומית ורבורג 
 כבדות 

 סביר שקיים  מין אנדמי לארץ ישראל  2012-מ תירעןבקעת  -

קרקעות   4.7 טופח דביק 
 כבדות 

סביר   מין אנדמי לישראל וסוריה  30- טבעון משנות ה -
 שנכחד 

קרקעות   4.2 לוענית יריחו 
 עמוקות 

  2018-מ תירעןבקעת  -
 2016-ועין אורן מ

מין אנדמי לישראל סוריה  
 ולבנון 

 קיים 

קרקעות   3.2 פר מזרחית -לשון
 עמוקות 

 קיים    2018-מ תירעןבקעת  -

גידול  -בתי 3.7 לשישית מקומטת 
 לחים 

  2012-מ תירעןבקעת  -
 2008-ונחל יפתחאל מ

 סביר שקיים   

קרקעות   4.7 מגנונית פקטורי 
 כבדות 

מין אנדמי לישראל, ירדן,   1927-טבעון מ -
 מערב עיראק-סוריה וצפון

סביר  
 שנכחד 

גידול  -בתי 3.2 מיאגרון אזון 
 לחים 

שולי בקעת בית נטופה   -
מצפון לציפורי משנות  

 90-ה

רוב האוכלוסיות בארץ  
מרוכזות בבקעת בית  

 נטופה 

 סביר שקיים 

- מסרק ארץ
 ישראלי 

קרקעות   3.7
 כבדות 

בין צומת התשבי לתל   -
 90-קשיש משנות ה

חשוד   מין אנדמי לישראל וירדן 
 כנכחד 

קרקעות   3.7 חלב חום -נץ
 כבדות 

מין אנדמי לישראל, סוריה   2015-מ תירעןבקעת  -
 ולבנון 

 סביר שקיים 

קרקעות   3.7 סומקן ענקי 
 עמוקות 

סביר     30- טבעון משנות ה -
 שנכחד 

גידול  -בתי 4.7 סחלב הביצות 
 לחים 

  90-באלונים משנות ה -
וליד תל קשיש משנות  

 80-ה

חשוד    
 כנכחד 

- עלקת ארץ
 ישראלית 

בתות וחורש   4.2
 תיכוני -ים

חמישה אתרים בסקר   +
 2017-18-הנוכחי מ

 קיים  מין אנדמי לישראל ולבנון 

- חורש ים 3.7 פעמונית צידונית 
 תיכוני לח 

 קיים  מין אנדמי לישראל ולבנון  2018יער שמשית   +
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 שם המין 
מספר  
 אדום

 גידול -בית
נצפה  
בסקר 
 הנוכחי

התצפיות העדכנית  
 ביותר בתחום הסקר 

 מידע נוסף 
הערכת  

 מצב עדכני

קרקעות   4.7 פשתנית משולשת 
 עמוקות 

- אלוני אבא משנות ה -
20 

סביר    
 שנכחד 

קרקעות   3.2 שום הגלגל 
 כבדות 

שלושה אתרים בסקר   +
 2017-18הנוכחי 

 קיים   

שולי טרסות   3.2 קליפות -שום לבן
 ובתות 

ממזרח לכפר כנא   +
2017 

לא תועד בגליל התחתון  
 לפני הסקר הנוכחי 

 קיים 

גידול  -בתי 3.2 שחליים גבוהים 
 לחים 

גדות הקישון ליד קריית   -
 2015חרושת  

תועד לראשונה בתחום  
מכון דש"א  הסקר בעבודת 

- באגן ניקוז הקישון מ
2015 

 סביר שקיים 

קרקעות   3.2 שלהבית הגלגל 
 כבדות 

 סביר שקיים    2015-מ תירעןבקעת  -

 בסכנת הכחדה שנצפו במהלך הסקר: ם הצמחי  תיאור מיני

- שום לבן  –אחד מהם    .נמצאים בסכנת הכחדהשמינים    חמישהבמהלך עבודת השדה, תועדו  

ישראלית, תועד  -עלקת ארץ  – אזור הגליל בכלל. מין נוסף  מקליפות, לא היה ידוע מאזור הסקר ו

גדלים בבתות  הנוכחי  בחמישה אתרים שונים. ארבעה מבין חמשת המינים שתועדו בסקר 

אף שמרבית המינים בסכנת הכחדה שידועים מהאזור גדלים  -על  ,זאת  .ניתיכו-יםהחורש  בו

חים  גידול לחים. עובדה זאת מוסברת בכך שהסקר התמקד בשט-דמות סחף כבדות ובתיבא

לחקלאות משמשים  שאינם  באדמות    ,פתוחים  הפתוחים  השטחים  של  המכריע  הרוב  ואילו 

.  זון כמעט שלא נסקרו בעבודה  הגידול הלחים משמשים לחקלאות ולכ-הסחף הכבדות ובתי

שלא הניבו תצפיות במינים בסכנת   תירעןעם זאת, נעשו מספר תרשימים מפורטים בבקעת  

זאת עשבים  ,הכחדה.  בקוטלי  השימוש  הרחבת  בעקבות  היתה    כנראה  שבעבר  בחקלאות 

 תם:אימצ. להלן תיאורי המינים ומקומות מסורתית יותר באזור זה

גדל בבתות על ש  גדול ומרשים בעל פרח    ,גיאופיט מקבוצת אירוסי ההיכל:  אירוס נצרתי •

- קרקעות אבניות מנוקזות היטב. גדל בארץ בשני ריכוזים גיאוגרפיים: אחד באזור נצרת

ו לישראל  ואנדמי  מוגן  מין  נפתלי.  ושני בהרי  ופולקלגבעת המורה  )שמידע  לבנון    , דרום 

פזורות במעלה המדרונות בין  ש  ,(. בתחום הסקר קיימות מספר אוכלוסיות ידועות2007

 תועדו גם בסקר הנוכחי. מאוכלוסיות אלועין מאהל לכפר כנא. כמה 

 
 צילום: בר שמש  .מזרח לעין מאהל -: לבלוב עלי אירוס נצרתי מצפון26תמונה 
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ארץ • גדל :  ישראלית- עלקת  בטבע,  נדיר  ירוקים.  עלים  חסר  בר,  צמחי  על  טפיל  צמח 

(. מין זה  2011  , ואנדמי לישראל וללבנון )שמידע ועמיתיו  ,תיכוניות של הארץ-היםבגלילות  

מזרח לרכסים, מצפון לאלוני  -אבריק, מדרום  'אותר חמש פעמים בסקר הנוכחי: סמוך לשיח

 מערב לאלון הגליל.-אבא, מצפון לטבאש ומצפון 

 
 צילום: בר שמש.  . ח לרכסיםמזר - ישראלית מדרום-: עלקת ארץ 27 תמונה

יםשי  שנת-מין חד :  פעמונית צידונית • קרקע רדודה  בסלעים,  ב  –תיכוני לח  -גדל בחורש 

ו העליון,  בבמדרונות  בגליל  בארץ  תפוצתו  עיקר  ערוצים.  התחתון  ושולי  הגליל  אתרי 

(. בסקר הנוכחי התגלה אתר 2011)שמידע ועמיתיו    לבנוןלמין אנדמי לישראל וה  .מועטים

קיימים שני אתרים שתועדו בעבר: אחד ממערב   ,צפון לשמשיתמ  –אחד חדש   ובנוסף 

 . '90-שניהם משנות ה –לציפורי ושני ממערב להרדוף 

 
 : פעמונית צידונית מצפון לשמשית. צילום: בר שמש 28תמונה 
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ומרשימה  ג:  הגלגלשום   • גדולה  פריחה  בעל  בור,  שיאופיט  בשדות  בעיבוד  בגדל  שדות 

ו הלא   גידול -בביתמסורתי  הארץ  חלקי  ברוב  תועד  כבדות.  אדמות  תשתית  על  עשבוני 

ועמיתיו  ,מדבריים )שמידע  האופייני  הגידול  בבית  פגיעה  עקב  מצטמצמת  תפוצתו    , אך 

עילוט לשמשית, מצפון לאלוני אבא )שם  (. בסקר הנוכחי תועד בשלושה אתרים: בין  2011

תועד    ,(. בנוסף2017-( ובין עדי להרדוף )שם תועד לראשונה ב2016-תועד בעבר וגם ב

 . '90-בשנות ה תירעןבבקעת 

 
 : שום הגלגל בשדה חיטה בעיבוד מסורתי בין עילוט לשמשית. צילום בר שמש. 29 תמונה

גדל בעיקר בשטחי טרסות  ש  ,גיאופיט בעל פריחה צנועה ולא בולטת:  קליפות-לבןשום   •

נטושות בהרים של מרכז הארץ. אתריו בארץ ישראל  טרסות  או    ,מעובדות בעיבוד מסורתי

(. לא תועד בגליל 2011  ,מהווים את הגבול הדרומי של תפוצתו העולמית )שמידע ועמיתיו

כחי מהווה הרחבה משמעותית של תחום תפוצתו  התחתון בעבר, כך שמציאתו בסקר הנו

  . והיה קושי בזיהוי וודאי  ,של המין. נמצא בשולי טרסות ממזרח לכפר כנא בסתיו במצב יבש

  ,ספיר-לכן שני בצלים הועברו לגן הבוטני האוניברסיטאי בגבעת רם אל ד"ר אורי פרגמן

 אשר גידל אותם ואימת את ההגדרה.

 
 ספיר.-ברסיטאי בגבעת רם. צילום: ד"ר אורי פרגמןיקליפות בגן הבוטני האונ -: שום לבן 30תמונה  
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 ם נדירים צמחי מיני –תוצאות  •

בשימוש בנתוני רט"ג שנאספו בשנים האחרונות ובתצפיות מהסקר הנוכחי, תועדו מיני צמחים  

 שסווגו לקבוצות הבאות:  

בקבוצה זו נמנים צמחים    .אינם בסכנת הכחדה(ש: מינים נדירים )מינים נדירים ארצית .1

(, שלחלקם יש 'מספר 1999  ,)פרגמן ועמיתיו  R, RP, RR, O  :מקבוצות השכיחּות

 מינים נכללו בקבוצה זו בתחום הסקר הנוכחי.  63.  2.5עד אדום' 

מינים(: מינים שאינם מוגדרים כנדירים בקנה מידה ארצי,    8)  מינים נדירים אזורית .2

 אך נדירים בתחום הסקר וחלקם אף עלולים להיכחד מאזור זה.

ותת  .3 אנדמיים  האנדמיות  44)  אנדמיים-מינים  עמודת  מינים  11טבלה  ב  מינים;   :)

כבר באחת   נזכרושאינם בסכנת הכחדה או נדירים )אלו    ,בלעדיים לישראל וסביבותיה

 הקטגוריות הקודמות(.שתי מ

של הצמחים בתחום  טבלת המינים הכללית  בשייכים לקבוצות אלה נמצאת  שינים  רשימת המ

שתי הקבוצות הראשונות  של  מינים  ה.  מיני הצמחים בתחום הסקררשימת    –'  חנספח  ב הסקר ש

, יחד  (21מפה  תצפיות במינים נדירים )טבלה מלווה ל  מפתח  –'  ט  נספחבו  21מפה  מוצגים ב

אנדמיים שאינם בסכנת הכחדה או נדירים,  -מינים אנדמיים ותת  עם המינים בסכנת הכחדה.

 גם לא ברמה האזורית, אינם מופיעים במפה זו. 

 פירוט על מינים נדירים נבחרים שתועדו בסקר הנוכחי:

פורח בגובה האדמה בחודשי הסתיו ללא ששפחת הלופיים  ופיט ממגיא:  אחילוף הגליל •

העלים מופיעים בעיקר בחודשי החורף, ללא פריחה. כיתר מיני משפחת הלופיים    – עלים  

מושך אליו חרקים  ש ,הגדלים בארץ, גם פריחתו של מין זה מפיצה ריח אופייני )של צואה(

ם  עים רבים.  אתרתועד בוהוא    ,זהלטובת האבקה. תחום הסקר עשיר באוכלוסיות של מין  

למדי נדיר  במין  מדובר  ארצית  בראייה  ריכוז   ,זאת,  את  כנראה  מכיל  הסקר  ואזור 

 אוכלוסיותיו המשמעותי בארץ. 

דומה מאוד לעץ הנפוץ שיזף ש  ,עץ נמוך, סבוך וקוצני ממשפחת האשחריים:  קוצני  אשמר •

בין אשמר לשיזף כמעט רק   בוודאות  ניתן להבחין  עגול עסיסי    –לפי הפירות  מצוי.  פרי 

במספר אוכלוסיות   תירעןגדל בבקעת  העץ  לעומת פרי יבש דמוי דיסקוס באשמר.    ,בשיזף

מ ומבודדות  מרוחקות  אלו  התחתון.  הגליל  עמקי  מאוכלוסיות  כחלק  ו  גידול-ביתקטנות, 

 .  נמצא במעלה מקורות הירדןש ,העיקרי בארץ

קטנה • חד:  בקיה  ה-מטפס  ממשפחת  עדין  לבנבנים שנתי  פרחיו  )קטניות(.  פרפרניים 

בראשווצנועים,   קטנות  בקבוצות  נדיר  נישאים  מין  זהו  ארוכים.  גבעולים  בעיקר  שי  גדל 

ות פרטים ביער  יה אחת בת עשרייערות מוצלים בצפון הארץ. תועדה אוכלוסבבחורשים ו

מדרום צפוף  לרכסים-אורנים  סביר  מזרח  אלהניח  .  נוספות,  אוכלוסיות  קיימות  אלו  כי  ך 

 קשות לאיתור.
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וש  ,שנתי ממשפחת הגרניים -עשב חד:  גרניון נאה • יערות מוצלים בצפון  ב גדל בחורשים 

על נדיר,  מין  זהו  בלבד.  וע -הארץ  )שמידע  איום  ורודים 2011מיתיו,  סף  פרחים  בעל   ,)  

 ,גדולים יחסית לאלו של מיני הגרניון הנפוצים, אך אלו גדלים בדלילות ונושרים במהרה

במפנה הצפוני שמצפון  שתי אוכלוסיות סמוכות    תועדו   בולט למרחק.שולכן זהו אינו מין  

 ה אחת ביער האורנים הנטוע ושנייה בחורש האלון המצוי. יאוכלוסי :להושעיה

גדל על אדמות כבדות, לעיתים קרובות  שהשושניים    גיאופיט ממשפחת:  זמזומית מפושקת •

-בתינדיר יותר ויותר עקב אובדן  להופך  שובדים בשיטות מסורתיות. זהו מין  בשטחים מע

(. עיקר תפוצתו בצידם המזרחי של 2011סף איום )שמידע ועמיתיו,  -ומוגדר כמין על  ,גידול

יותר. גם בעמקים מערביים  והגליל התחתון, אך  עוקצים  פ  הרי המרכז  נישאים על  רחיו 

ויוצרים מראה אופייני שונה ממיני הזמזומית   ,מתארכים עוד יותר בשלב הפרישארוכים  

יה אחת קטנה בכרם זיתים ממזרח לכפר כנא, יתועדה אוכלוס  גדלים בארץ.שהאחרים  

 ובו גדלים עוד מספר מינים מיוחדים ונדירים. מעובד בשיטות מסורתיות ש

גלוני • חדעש:  חבלבל  החבלבלים-ב  ממשפחת  נמוך  כבדות, ש  ,שנתי  אדמות  על  גדל 

שדות בור ובשטחים מעובדים בשיטות מסורתיות. זהו מין נדיר שגדל במפוזר  בבבתות,  

ו העיקרי במגמת צמצום גידול-ביתבעיקר במזרח השומרון, בגלבוע ובגליל התחתון, אך  

תועדו מספר אוכלוסיות: מצפון להושעיה, בכרם זיתים ממזרח   חריפה )אדמות כבדות(.

 . תירעןלכפר כנא ובבקעת 

גדל בעיקר בצפון הארץ ומעט  ש  ,שנתי נמוך ממשפחת הנוריתיים-חד  עשב:  נורית קטנה •

יערות, אך גם בשטחים עשבוניים לחים. זהו מין נדיר בעל פרחים  בבחורשים ו  –במרכז  

אופי ופרי  ועלים  זעירים  הפרחים.  שניים,  יצהובים  מאשר  יותר  תועדו  בסקר  בולטים 

רבות,   מין  ואוכלוסיות  שזהו  ובחורשילמדי  נפוץ  התגלה  אלונים  בם  גבעות    – יערות של 

 בעיקר במפנים צפוניים ובשולי העמקים. מין זה נעדר ממזרח הסקר.

יערות  בגדל בחורשים וש  ,שנתי גבוה ממשפחת הסוככיים-עשבוני רב:  סקליגריה חרמונית •

ונחבא ובגליל התחתון. זהו מין נדיר  בעל    ,בעיקר בחרמון הנמוך, במזרח הגליל העליון 

ומעלה   ,אוחרת: הצמח מפתח שושנת עלים קטנה יחסית בתחילת האביבפריחה צנועה ומ

כאשר הפריחה לרוב בחודש מאי. תועדו   ,עמוד תפרחת דק וגבוה רק החל מחודש אפריל

נטוע מצפון להושעיהישתי אוכלוסיות: אוכלוסי גדולה  י ואוכלוסי  ,ה קטנה ביער אורנים  ה 

 יחסית בחורש אלון מצוי מצפון לשמשית.

גידול לחים: גדות  -שנתי ממשפחת הפרפרניים )קטניות(. גדל בבתי-עשבוני רב:  שוש קירח •

נחלים, מעיינות, ביצות וקרקעות עמוקות לחות. תחום תפוצתו בארץ רחב: החרמון הנמוך, 

אך    –, עמק עכו ועמקי השרון  תירעןבקעת    ,לה, דרום הגולן, בקעת בית נטופהעמק החו

הללובכל   הירדן    הגלילות  ובבקעת  כנרות  בבקעת  רק  מאוד.  ונדירה  כתמית  הופעתו 

(. חלקי הצמח השונים 2006ספיר,  - הצפונית )לאורך גדות הירדן( הוא שכיח יחסית )פרגמן
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)מוכר   והמודרנית  העממית  ברפואה  משמשים  שורשים(  כממתק  )בעיקר  , "ליקריץ" גם 

. במהלך הסקר תירען בתחום הסקר גדל רק בבקעת  (.מצית שורשיו המתוקיםשמופק מת

אוכלוסי  הנוכחי אחתיתועדה  רט"ג  בלבד,  ה  ע"י  שתועדו  בתצפיות  מספר   אך  נצפו 

 אוכלוסיות נוספות בתחום הבקעה. 

סורי • חד:  שלמון  השלמוניים-עשב  ממשפחת  בשטחים ש  ,שנתי  כבדות  אדמות  על  גדל 

זרעיו בגודל    –מסורתיות. בעבר היה נפוץ בארץ כמין מזיק בשדות חיטה  מעובדים בשיטות  

נדיר עקב שינויי שיטות  ל(, אך הפך  1991דנין,  ודותן  -לזרעי החיטה )פיינברון  יםצורה דומבו

(. כיום עיקר  2011סף איום )שמידע ועמיתיו,  -מין עליום  מוגדר כו   , גידול-בתיהעיבוד ואובדן  

בהרי   ובעמקתפוצתו  התחתון  המרכז  הגליל  שדות    שם  –י  עדיין  מעובדים  מתקיימים 

וידועות אוכלוסיות רבות    , תירעןה אחת בבקעת  יתועדה אוכלוסיבסקר  בשיטות מסורתיות.  

 בבקעת בית נטופה הסמוכה.נוספות 

 
מאהל.  31תמונה   לעין  מצפון  הגליל  אחילוף   :

 צילום: בר שמש 

 
. צילום:  תירען : אשמר קוצני בבקעת  32תמונה  

 מימי רון 
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מזרח לרכסים.  -: בקיה קטנה מדרום33תמונה  
 צילום: בר שמש 

: גרניון נאה מצפון להושעיה. צילום:  34תמונה  
 בר שמש 

 
זיתים  35תמונה   בכרם  מפושקת  זמזומית   :

 ממזרח לכפר כנא. צילום: בר שמש 

 
: חבלבל גלוני בכרם זיתים ממזרח  36תמונה  

 לכפר כנא. צילום: בר שמש 

 
: נורית קטנה ממערב לחילף. צילום:  37תמונה  

 בר שמש 

 
מצפון  38תמונה   חרמונית  סקליגריה   :

 להושעיה. צילום: בר שמש 
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בבקעת  39תמונה   קירח  שוש  צילום:  תירען:   .
 מימי רון 

 
. צילום:  תירען : שלמון סורי בבקעת  40תמונה  
 מימי רון 

 מינים נדירים ואנדמיים שאינם בסכנת הכחדה שנצפו בתחום הסקר. : 11טבלה 
עדכון חלקי ונקודתי ע"י מימי רון ובר שמש  ו  ; ( 1999מיות מתוך: פרגמן ועמיתיו )אנדעמודות שכיחות ו

שעודכנו מצויינים בעמודת  במסגרת הידע המצטבר מעבודת הסקרים השוטפת במכון דש"א )ערכים  
עמודת מוגן:   (. 2011( ושמידע ועמיתיו )2007ום מתוך: שמידע ופולק )עמודת המספר האד  .ההערות( 

פי רשימת ערכי טבע מוגנים בחוק )אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי  -על 
 (. 2005 –הנצחה )ערכי טבע מוגנים(, התשס"ה 

ל סף  ע   –   O;  נכחד  –  X  (:ציתהקטגוריות הראשונות נחשבים לנדירים אר   5-מקרא לשכיחות )מינים מ
  –   RP(;  אתרים בישראל  30-4  -נמצא ב )  דיר מאדנ  –   RR(;  אתרים בישראל  3-1  -נמצא ב)  הכחדה

  –  F(; אתרים בישראל 100-מצא ביותר מ)נ למדי  נדיר  – R(; אתרים בישראל 100-31 - נמצא ב)  דירנ
 . מצוי ביותר –  CC; מצוי – C; תדיר 

  ES;  אנדמי לישראל וירדן   –   EP;  אנדמי לישראל ולבנון   –   EL;  לישראל אנדמי    –   EI:  מקרא לאנדמיות 
 . אנדמי לישראל וטורקיה –  ET; אנדמי לישראל, סוריה ולבנון –

 אנדמיות  שכיחות שם המין 
מספר  
 אדום

 סיווג נדירות/אנדמיות מוגן
  בסקרנצפה 

 הנוכחי
 הערות 

  + אנדמי נדיר ארצית  RP ES  1 אדר סורי 

   + נדיר ארצית     R הגליל אחילוף 
   + אנדמי שאינו נדיר    C ET אלקנה סמורה 
   + נדיר ארצית     RR אלת הכלאיים 

   + נדיר ארצית     R אספסת בלאנש 
   + סף איום, נדיר ארצית -על  RP  2.5 אספסת הגליל 

   + סף איום, נדיר ארצית -על  RP  2.5 כנפות צהובות -ארבע
   + נדיר ארצית     R שנתית -חדארכובית 

   + אנדמי שאינו נדיר    F ES אשבל מופסק 
   + אנדמי שאינו נדיר    C ES אשבל מעורק 

    אנדמי שאינו נדיר    C ES אשל הירדן 
   + נדיר ארצית  RR  1.5 1 אשמר קוצני 

   + נדיר אזורית  F   1 גוני -בבונג דו
   + שאינו נדיר אנדמי    F ES בוצין טברייני 
   + אנדמי שאינו נדיר    F ES בוצין טריפולי 

   + אנדמי שאינו נדיר    F ES בוצין לקוי 
   + נדיר ארצית     R אפר מצוי -בן

 ברשימה  Fערך שכיחות מעודכן,  + נדיר ארצית     RP בקיה קטנה 

   + נדיר ארצית     R בקיית הגליל 
   + שאינו נדיר אנדמי    F ES ברומית סורית 
   + נדיר ארצית     R שיבולית -ברומית קצרת
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 אנדמיות  שכיחות שם המין 
מספר  
 אדום

 סיווג נדירות/אנדמיות מוגן
  בסקרנצפה 

 הנוכחי
 הערות 

 ברשימה  Fערך שכיחות מעודכן,  + נדיר ארצית     R גבשונית השדה 
   + נדיר ארצית     R גד השדה 

   + נדיר ארצית     R גודיניה שבירה 
   + נדיר ארצית     R גומא צפוף 

   + אנדמי שאינו נדיר    F ET גרגרנית בירותית 
   + אנדמי שאינו נדיר    F EL גרגרנית לילכית 

   + סף איום, נדיר ארצית -על  RR  2.5 גרניון נאה 
   + נדיר ארצית  R   1 דבורנית הקטיפה 

   + נדיר ארצית  R   1 דבורנית נאה 
   + נדיר ארצית     R דבקה משלשת 
    אנדמי שאינו נדיר    F ES דבקת האפונים 

   + אנדמי שאינו נדיר    CC ES דבקת יהודה 
   + אנדמי נדיר ארצית    R ET דורבנית התבור 

   + אנדמי שאינו נדיר    F ES קרניים כרמלי -דל
   + אנדמי שאינו נדיר  C ES  1 דרדר כחול 

   + נדיר ארצית     R היפוכריס נדיר 
   + נדיר ארצית     R ורבנה שרועה 

   + איום, נדיר ארצית סף -על  RP  2.5 זמזומית מפושקת 
   + אנדמי שאינו נדיר    CC ES זמזומית מצויה 
   + נדיר אזורית     F זעזועית קטנה 

   + אנדמי שאינו נדיר    F ES ישראלי - חבלבל ארץ
   + נדיר ארצית     R חבלבל גלוני 
   + אנדמי שאינו נדיר    F EL חבלבל סורי 

   + שאינו נדיר אנדמי  F ES  1 פרחים -חבצלת קטנת
   + אנדמי שאינו נדיר    F ES חוחן הקנרס 

    נדיר ארצית     R חומעה מגובבת 
    נדיר ארצית     R חומעה מסולסלת 

   + אנדמי שאינו נדיר    C EL חורשף מצויץ 
   + נדיר ארצית     R חזרזרת מחוספסת 

   + אנדמי נדיר ארצית    R EP חטמית הגליל 
   + נדיר ארצית     R שנתית -חדחיננית 

   + נדיר ארצית     R חלבלוב בירותי 
   + אנדמי נדיר ארצית    R ET חלבלוב מחורץ 
   + נדיר ארצית     R חלבלוב מרושת 

    נדיר ארצית     R חספסנית השדה 
   + נדיר אזורית     F חרחבינה חרמשית 

   + נדיר ארצית     R טוריים קטנים 
   + אנדמי שאינו נדיר    C ES מזרחי טמוס 

   + נדיר אזורית     F כוכבן נאכל 
    נדיר ארצית  R   1 צפרדע אזמלנית -כף

   + אנדמי שאינו נדיר  CC ES  1 כרכום חורפי 
   + אנדמי שאינו נדיר    CC EL כרמלית נאה 
   + נדיר ארצית     RR כרסתן נפוח 

    נדיר ארצית     R לוגפיית השדה 
   + נדיר אזורית     F לוטוס משונץ 
   + נדיר ארצית     R לוטוס נאכל 

    אנדמי שאינו נדיר    F ES לוענית גדולה 
   + אנדמי שאינו נדיר    F EL ישראלי - לוף ארץ

   + נדיר ארצית     R מדד זוחל 
   + נדיר אזורית     F חסידה ארוך -מקור
    ארצית נדיר     R חסידה רומאי -מקור

    אנדמי נדיר ארצית    R ET מרווה מנוצה 
   + אנדמי שאינו נדיר    C ES מרוות יהודה 

   + אנדמי שאינו נדיר    C ES מרוות ירושלים 
   + אנדמי שאינו נדיר    C ES מררית הגליל 
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 אנדמיות  שכיחות שם המין 
מספר  
 אדום

 סיווג נדירות/אנדמיות מוגן
  בסקרנצפה 

 הנוכחי
 הערות 

 ערך שכיחות מעודכן, אין נתון ברשימה  + אנדמי שאינו נדיר    F EI נוניאה פלשתית 
   + נדיר ארצית     RP נורית קטנה 

   + נדיר ארצית     R נטופית שעירה 
    נדיר ארצית     R נענע הכדורים 

    נדיר ארצית     R חלב מפושק-נץ
   + נדיר ארצית     R סגולית נאה 

   + נדיר ארצית  R   1 סחלבן החורש 
   + נדיר ארצית     RR סיסנית הביצות 
   + אנדמי נדיר ארצית    R EL סלסילת הכרמל 

   + נדיר ארצית   RR  1.5 סקליגריה חרמונית 
    אנדמי שאינו נדיר  F ET  1 סתוונית ירושלים 

   + נדיר ארצית     RP צובא -עקרב ארם-עוקץ
   + אנדמי שאינו נדיר    CC ES עכנאי יהודה 
   + אנדמי שאינו נדיר    C ET עכנאי מגובב 

   + סף איום, נדיר ארצית -על  RR  2.5 שער -עלקת רכת
   + נדיר ארצית     R עפעפית הקנוקנות 

   + סף איום, נדיר ארצית -על RP  2.5 1 ערבה לבנה 
   + אנדמי שאינו נדיר    F EL פעמונית כוכבנית 

   + אנדמי שאינו נדיר    F EI פרג הכרמל 
ארץ-ציפורני - חתול 

 ישראליות 
F EL    אנדמי שאינו נדיר +   

  + נדיר ארצית     R ציפורנית דביקה 
    נדיר אזורית     F ציפורנית מפושקת 

   + נדיר ארצית     R עלים -צלבית רחבת
   + נדיר ארצית     R תיכונית -צללית ים

 ברשימה  Fערך שכיחות מעודכן,  + נדיר ארצית     R שור מעורקת -צלע
   + אנדמי שאינו נדיר    F ES צנינה קוצנית 

   + אנדמי שאינו נדיר    CC ET ישראלי - קחוון ארץ
   + אנדמי שאינו נדיר    CC ES קחוון הגליל 

   + אנדמי שאינו נדיר    C EL קרניים -קחוון רב
   + אנדמי שאינו נדיר    F ES קנרס סורי 

   + נדיר אזורית     F רשתון השדות 
 ברשימה  Fערך שכיחות מעודכן,  + נדיר ארצית     R שברק חיוור 

   + סף איום, נדיר ארצית -על RP  2.5 1 שוש קירח 
   + סף איום, נדיר ארצית -על  RP  2.5 שלמון סורי 

   + אנדמי שאינו נדיר    CC ES שערור שעיר 
   + אנדמי שאינו נדיר    F ET תלתן בירותי 

   + אנדמי שאינו נדיר    C ET תלתן המגן 
   + אנדמי שאינו נדיר    C ES צמיר תלתן 

   + נדיר ארצית     R תלתן רפה 
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 16: מיני צמחים נדירים21מפה 

 

 . (21מפה תצפיות במינים נדירים )טבלה מלווה ל  מפתח  – 'ט  נספחבנמצאת עם רשימת המינים טבלה מלווה למפה  16
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 לצומחגידול מיוחדים -בתי 6.3.6

 אדמות סחף כבדות בעמקים  •

ניכר מהמינים הנדירים בתחום    ,מרבית הצמחים בסכנת הכחדהכאמור לעיל,   גם חלק  וכך 

הסקר, גדלים על קרקעות סחף כבדות בעמקים. תחום עבודה זו כולל בתוכו את שולי עמק 

ם העיקרי  גידול-ביתעמק נחל ציפורי, ואלו מהווים את  את  גם    , כמותירעןיזרעאל ואת בקעת  

  . כמעט ללא יוצא מהכלל, השטחים הפתוחים עלולל המינים הנדירים ובסכנת הכחדה ה  של

בהווה   מעובדים  הכבדות  מכך    ,בעבר שעובדו  או  הקרקעות  מושפע  שבהם  הטבעי  והצומח 

 באופן ניכר:  

מתקיים   צמחים באזורהעיבוד החקלאי  חברת  גם  איתו התפתחה  ויחד  שנים,  אלפי  כבר  נו 

פני פעולות  ממאפשרות להם עמידות  ש. מינים אשר להם תכונות מתאימות  אדם-ייחודית מלוות

הזרע וצורת  ובגודל  ההפצה  בשיטת  תרבות  לצמחי  דמיון  ו/או  בשטחים  העיבוד  מוצאים  ים, 

ובו הם משגשגים. מינים אלו כוללים בעיקר צמחים    , גידול עם תחרות מועטה-המעובדים בית

נו וקשורים לתרבות  חלקם קדומים באזורש  ,קוסמופוליטיים(  –בחינה גלובלית  תפוצה )מ-רחבי

  וחלקם מינים "מתאזרחים" חדשים שהובאו בידי האדם במכוון או במקרה   ,החקלאית העתיקה

או   ישראל  לארץ  אנדמיים  מינים  מספר  גם  קיימים  ביניהם  אך  האחרונות.  השנים  בעשרות 

)זהרי,   הקרובה  וסביבתה  נדירים  1955לישראל  למינים  לאחרונה  הפכו  מאלו  נכבד  חלק   .)

: אלקנת  הדוגמ)ל  חות החקלאות ושינוי שיטות העיבודעם התפת  –בסכנת הכחדה  שנמצאים  

 .(חלב חום-נץוישראלי -מסרק ארץורבורג,  הגליל, דבקה זנובה, זמזומית

הפכו   מסורתיות  עיבוד  בשיטות  חקלאיים  שטחים  עיבוד    ,נדיריםלכיום,  בשיטות  והוחלפו 

דלה להפכה  היא  כך גם חברת הצמחים מלווי החקלאות השתנתה:    –מודרניות אינטנסיביות  

(. בעמקי  2012מיתיו,  תפוצה )סיני וע-ממינים גרים רחבי  בעיקר כיום  ומורכבת    , יותר במינים

עמקים בשטח הסקר בפרט, מתקיימים עד היום מספר מוקדים קטנים  בהגליל התחתון בכלל ו

ניתן למצוא אוכלוסיות נדירות וחשובות של מיני צמחים ייחודיים אלו, אך    ייןדבהם עשומועטים  

 ניכר שגם המוקדים הללו מצטמצמים ונעלמים מהנוף. 

צפון הרי נצרת, לא נסקרו שטחים חקלאיים בסקר בם זיתים  ובכר  תירעןלל, למעט בבקעת  ככ

זה, אך במספר מקרים תועדו מינים נדירים ארצית או אזורית בשולי שדות חקלאיים שסמוכים 

 ליחידות צומח שנסקרו באביב.

 גדות נחלים ומעיינות גידול לחים: -בתי •

בזכות התאמותיהם   ,מצויים באזורים רבים בעולםשי מים הם לרוב מינים רחבי תפוצה  צמח

ובזכות גידול לחים גם בטיפוסי אקלים שונים ומגוונים,  -מקנות להם יתרון בבתישהייחודיות  

ביותר  יהגידול המאוי-ם זאת, בתיעשכיחים בצמחים אלו.  שטווח  -מנגנוני הפצה ארוכת מים 

התייבשות, של בית הגידול, או בשל  הרס ישיר  מכתוצאה  ל הלחים,  הגידו-בישראל הם בתי



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 181  ~ 

מתוכם מוגדרים בסכנת   37%-זיהום. לכן, רבים מצמחי המים בארץ הם נדירים, וכאו    המלחה

 .  (2011  ,)שמידע ועמיתיוהכחדה 

קישון )מקטע קצר( ונחל ציפורי )כולל עיקריים: נחל  איתנים  נכללים שני נחלים    בתחום עבודה זו 

של  ש מקטעים  העיקרי  ני  מתק  –יובלו  הנחלים  לאורך  יפתחאל(.  קרקע  נחל  שימושי  יימים 

משתנה גם הוא  רוחב הגדה הטבעית  ות לאורך אותו ערוץ זרימה.  משתנים תכופשמגוונים  

כל במטרים    מספרולעיתים רוחבה    ,אינה קיימתשלעיתים כמעט  בהתאם לשימושים הגובלים:  

תעלות מבוטנות )דוגמת עין לוט  לחלקם מנוקזים לבריכות ו  :נות. מצב דומה קיים גם במעייגדה

וחלקם זורמים    ,(עילוט  במרכז הכפר  ,נובע מתוך מבנה אבן לבריכה מודרנית ללא צמחי מיםש

יותר )דוגמת עין אורן יזרעאל  באפיקים טבעיים  (. הבדלים אלו באופי התשתית בשולי עמק 

משפיעים בצורה מכרעת על הרכב    ,צמחייה, ריסוס וכד'(ובממשקים הקיימים בשטח )כיסוח  

ממרכז גוף המים    –גידול לחים קיים לרוב חיגור אופייני  -הצמחייה ההידרופילית: בצמחיית בתי

גדותיו,   ומקווי מים שבהם כ החוצה אל עבר  שלכל חגורה הרכב מינים שונה. בגדות נחלים 

הצומח  וף צומח, נפגע החיגור האופייני ועושר  קיימות גדות מלאכותיות תלולות ו/או כיסוח וחיש

 (. 2010פרלברג ועמיתיו, ; 2002גלזמן ועמיתיו, יורדים ) וומורכבות

 מעיינות בשטח הסקר:בדוגמאות למינים בסכנת הכחדה שתועדו בגדות נחלים ו

 .צפים באזור מחלף המוביל ותל קשיששטחים מובבגדות תעלות ו :אירוס הביצות •

 . ציפורי והקישון-נחלים יפתחאלהבחגורה החיצונית של גדות  :בוצין הגליל •

 .בגדות הקישון ובמעיינות סמוכים : ושחליים גבוהים  ורד צידוני •

 עיינות באזור תל קשיש. במ :סחלב הביצות •

לא התקיימה סקירה ראשית,  כמה הסברים:    וניתן לתת לכך  ,מינים אלו לא אותרו בסקר הנוכחי

ולכן ,  היות שלא זה היה מוקד העניין בסקר  מים בתחום הסקרמפורטת ושיטתית של מקווי  

. לפיכך, ייתכן שחלק של מספר פוליגונים לאורך הנחלים הגדוליםבדיקה מדגמית  רק    בוצעה

קיימים בשטח, אך לא במקומות שבהם בוצע הדיגום  מצבם האקולוגי של  שנית,  ;  מהמינים 

נכחדו מהם מינים הידרופילים מקומיים;  ן שייתכוכתוצאה מכך    למדי,  ירודהוא  מקווי מים רבים  

בעוד שדיגומי הצומח שנעשו ע"י   ,עונת הפריחה העיקרית של צמחי המים היא הקיץ  –ולבסוף  

ולכן  בוטנאים מקצועיים נערכו בעיקר באביב בעונה המיטבית לדיגום רוב המינים   האחרים, 

ו, הם לא תועדו מכיוון שטרם  ייתכן שגם אם בוצע ביקור במקום שבו קיימים חלק מהמינים הלל

 .  ניתן היה לזהותם בשטח בעת ביצוע הדיגום

ם זאת, ממאגרי מידע קיימים ומתצפיות כלליות, ניכר כי מקטעים נכבדים מהנחלים הגדולים  ע

מקיימים צומח הידרופילי מגוון ועשיר. כאמור,   ייןדספר מעיינות ותעלות בשטח הסקר, עוגם מ

בארץ חריפה  צמצום  במגמת  נמצא  זה  ייחודי  כולל   ,צומח  לאוששו,  רבים  מאמצים  ונעשים 

בתחום הסקר )גן מקלט בציפורי, שיקום עיינות ציפורי, שיקום עין רעף, השבת מינים בעין אורן  

 (. , ועודועין חזין
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   וזרים יםפולש  םצמחי מיני 6.3.7

זו לא בוצע סקר מינים פולשחשוב לצ ושיטתיים  יין כי במסגרת עבודה  ייתכן ש,  בתחום לכן 

בנוסף, הדגש על תיעוד מוקדי    .שלא אותרו  קיימים ריכוזים נוספים של מינים פולשיםהסקר  

 שוב או הפרת קרקע כגון כביש סלול.יפלישה היה גדול יותר ככל שהמוקד היה מרוחק יותר מי

 יש לבצע סקר ייעודי. דגמי התפוצה של מיני צמחים פולשים,  אודות להשלמת התמונה 

היא תוצאה של התערבות האדם,   לצמחים שנוכחותם במקום  זרים‘ מתייחס  ’מינים  המונח 

מינים בעלי השפעה   :פולשיםכ  מוגדריםהמקורי. חלק מהמינים הזרים    מחוץ לתחום תפוצתם

לו בשטחים  ת של נוכחות מינים א שלילית על הסביבה ועל האורגניזמים המקומיים. ההשלכו

כולל תכונות בית הגידול   ושינוי  םגידול-ביתדחיקת מיני צמחים מקומיים, צמצום    ותטבעיים 

כלכליות השפעות  גם  למקצתם  בריאותיות   כולו.  השפעות  ואף  לחקלאות,  מזיקים  בהיותם 

 (.2019, 2010 ,דרור-בהיותם אלרגנים חריפים )דופור

תועדו   הסקר  וזרים.  535בתחום  פולשים  במינים  הסקר    נאספוהתצפיות    תצפיות  במהלך 

רט"ג  ,הנוכחי של  המידע  ממאגרי  הפולשים בהתאמה(.    תצפיות  82-ו  452)  וכן  המינים 

אתרים    60-כ)  , אורן קפריסאיתצפיות(  120)  חלחלהר הם שיטה כום הסקהדומיננטיים בתח

תצפיות(, אזדרכת   55, אמברוסיה מכונסת )(של אורן קפריסאי  זריעיםבוודאות  בהם תועדו  ש

( )  50מצויה  שיכנית  ופרקינסוניה  לאלותצפיות(  47תצפיות(  בנוסף  פולשים    ,.  מינים  ישנם 

אך גם הם ראויים לתייחסות משום שהם ידועים    ,בתחום הסקרמהם יש תצפיות מועטות יותר  ש

כחלחל ושיטת ויקטוריה. מינים פולשים  דוגמת צחר  ,כפולשים במקומות אחרים בארץ ובעולם

הפרות קרקע  . עיקר מוקדי הפלישה הם סביב  22  מפהוב  12טבלה  מפורטים בוזרים נוספים  

טטרקליניס מפריק ואורן  וכן ישנן תצפיות גם ממרכז יערות )  ,מעזבותובכגון: לאורך כבישים  

.  (2019,  2010דרור,  -)דופור  גידול לחים -איקליפטוס המקור מוגדר כפולש בבתי  קפריסאי(.

הגידול הלחים בסקר,  -בבתי  בתחום הסקר הוא נטוע ביערות קק"ל, אולם לא תועדו זריעים שלו

 ולכן לא הוגדר כפולש בסקר זה.

 : מיני צמחים זרים ופולשים בתחום הסקר 12טבלה 
טבעיים אך אינו יוצר עומדים צפופים  שטחים לפולש שמח צ –  1:  (2010דרור )-רמת האיום בישראל עפ"י: דופור 

  , שטחים טבעיים ואינו יוצר עומדים צפופיםלפולש  שמח  צ  –   2;  איום אקולוגי נמוך   .לופטיותואינו בעל תכונות אל 
בהם הוא יוצר עומדים  ששטחים טבעיים  לפולש שמח  צ  –  3בינוני;  איום אקולוגי   . ותאך הוא בעל תכונות אללופטי 

אללופטיות  ,צפופים בעל תכונות  אינו  גבוה  ;אך  אקולוגי  יוצר בהם  לפולש  ש צמח    –  4  ; איום  שטחים טבעיים, 
 מאד.  איום אקולוגי גבוה עומדים צפופים והוא בעל תכונות אללופטיות. 

 צורת חיים  מוצא  שם מדעי  משפחה  שם עברי 
רמת איום 

 בישראל 

תצפיות   מס'
בתחום 
 הסקר

אגבה  
 אמריקנית 

 צפון אמריקה  Agava americana אספרגיים 
רב - עשבוני 

 שנתי 
לא מופיע  

 במסמך 
2 

 Pinus brutia אורניים  אורן קפריסאי 
הים   אגן  מזרח 

 התיכון 
 61 3 עץ 

אזדרכת  
 מצויה 

 Melia azedarach אזדרכתיים 
צפון   עד  הודו 
סין   אוסטרליה, 

 ויפן. 
 50 1 עץ 
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 צורת חיים  מוצא  שם מדעי  משפחה  שם עברי 
רמת איום 

 בישראל 

תצפיות   מס'
בתחום 
 הסקר

איילנתה  
 בלוטית 

 34 4 עץ  סין  Ailanthus altissima סימרוביים 

איקליפטוס  
 המקור 

 הדסיים 
Eucalyptus 
camaldulensis 

 עץ  אוסטרליה 
3 
גידול  -)בבתי

 לחים( 
 נטוע 

אמברוסיה  
 מכונסת 

 מורכבים 
Ambrosia 
confertiflora 

ארצות   דרום 
 הברית ומקסיקו 

רב - עשבוני 
 שנתי 

3 55 

דודוניאה  
 דביקה 

 שיח אוסטרליה  Dodonaea viscosa סבוננים 
לא מופיע  

 במסמך 
6 

דטורה  
 פרי -נטויית

 Datura innoxia סולניים 
טרופי  

 )קוסמופוליטי(
 שנתי -חד

לא מופיע  
 במסמך 

3 

וושינגטוניה  
 ב.מ. 

 .Washingtonia Sp דקליים 

מערב   דרום 
הברית   ארצות 
מערב   וצפון 

 מקסיקו 

 3 1 עץ 

 דגניים  נוצה חבוי -זיף
Pennisetum 
clandestinum 

הטרופי   האזור 
מזרח   של  הלח 

 אפריקה 

רב - עשבוני 
 שנתי 

3 2 

 צפון אמריקה  Helianthus annuus מורכבים  חמנית מצויה 
חד - עשבוני 

 שנתי 
לא מופיע  

 במסמך 
1 

 11 3 עשבוני  דרום אפריקה  Oxalis pes-caprae חמציציים  חמציץ נטוי 

 Nicotiana glauca סולניים  טבק השיח 
דרום   מערב 

 אמריקה 
עץ   או  שיח 

 נמוך 
3 26 

טטרקליניס  
 מפריק

 עץ  דרום מרוקו  Tetraclinis articulata ברושיים 
לא מופיע  

 במסמך 
9 

 1 ? ינבוט ב.מ. 

 שנתי -חד אמריקה  Amaranthus blitoides ירבוזיים  ירבוז שרוע 

מופיע  
במסמך ללא  

ציון רמת  
 איום 

1 

 מטפס/זוחל  דרום אמריקה  Tropaeolum majus טרופאאוליים  כובע הנזיר 
לא מופיע  

 במסמך 
4 

כסמנתה  
 אתיופית 

 אירוסיים 
Chasmanthe 
Aethiopica 

 דרום אפריקה 
רב - עשבוני 

שנתי  
 )גיאופיט( 

לא מופיע  
 במסמך 

1 

 Xanthium strumarium מורכבים  לכיד הנחלים 
ארצות   מערב 

 הברית 
רב - עשבוני 

 שנתי 
3 3 

 דרום אמריקה  Xanthium spinosum מורכבים  קוצני לכיד 
חד - עשבוני 

 שנתי 
לא מופיע  

 במסמך 
4 

לנטנה  
 ססגונית 

 Lantana camara ורבניים 
אמריקה   מרכז 

 הטרופית 
 3 4 שיח

סולנום  
 המקור 

 שנתי -חד אמריקה  Solanum cornutum סולניים 
לא מופיע  

 במסמך 
1 

 סולניים  סולנום זיתני 
Solanum 
elaeagnifolium 

מערב  -דרום
הברית   ארצות 

מזרח  -וצפון
 מקסיקו 

רב - עשבוני 
 שנתי 

4 19 

דמוי -פלפלון 
 אלה 

 אלתיים 
Schinus 
terebinthifolius 

פרגוואי   ברזיל, 
 וארגנטינה 

עץ   או  שיח 
 קטן 

4 2 

פרקינסוניה  
 שיכנית 

 47 4 עץ  דרום אפריקה  Parkinsonia aculeata כליליים 

 מורכבים  פרתניון אפיל 
Parthenium 
hysterophorus 

ודרום   מרכז 
 אמריקה 

 שנתי -חד
לא מופיע  

 במסמך 
5 

 קטניות  צחר כחלחל 
Leucaena 
leucocephala 

 עץ  מרכז אמריקה 
לא מופיע  

 במסמך 
7 
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 צורת חיים  מוצא  שם מדעי  משפחה  שם עברי 
רמת איום 

 בישראל 

תצפיות   מס'
בתחום 
 הסקר

קייצת  
 מסולסלת 

 Conyza bonariensis מורכבים 
אמריקה   דרום 

 הטרופית 
 2 3 שנתי -חד

 1 3 שנתי -חד צפון אמריקה  Conyza canadensis מורכבים  קייצת קנדית 

 Ricinus communis חלבלוביים  קיקיון מצוי 
אפריקה   כנראה 

 הטרופית 
 33 3 שיח

חד -שיטה 
 קרנית 

 9 3 שיח או עץ  דרום אפריקה  Acacia karroo קטניות 

שיטה  
 כחלחלה 

 Acacia saligna קטניות 
מערב   דרום 

 אוסטרליה 
 120 4 שיח או עץ 

שיטה  
 מחטנית 

 קטניות 
 Acacia 
sclerosperma 

מערב   צפון 
 אוסטרליה 

 שיח גדול 
לא מופיע  

 במסמך 
1 

שיטת  
 המשוכות 

 עץ  אמריקה  Acacia farnesiana קטניות 

מופיע  
במסמך ללא  

ציון רמת  
 איום 

1 

שיטת  
 ויקטוריה 

 1 3 עץ  אוסטרליה  Acacia victoria קטניות 

עלי -שיטת 
 ערבה 

 6 4 שיח או עץ  אוסטרליה מזרח  Acacia salicina קטניות 

 535 סה"כ תצפיות במינים פולשים וזרים 

)מסודרים לפי    שזוהו במהלך הסקר הדורשים התייחסות וטיפול  נבחריםמינים  פירוט על  

 (:22 מפהגם  אודחיפות הטיפול. ראו /חומרת הפלישה ו

המעודכנת אחד המינים הפולשים המזיקים ביותר בישראל. במהדורה    :שיטה כחלחלה •

(, הוגדר מין זה בשלב הפלישה 2019דרור,  -ים הפולשים בישראל )דופורשל ספר הצמח

ההתפשטות    – בקצב  למערכות   – פולש,  והפוטנציאלי  הנוכחי  הנזק  ובעוצמת  מהיר, 

בישראל   זהו    4בדרגה    – אקולוגיות  ביותר(.  הנפוצים  )הגבוהה  הפולשים  המינים  אחד 

בהן שיחידות צומח  אף  . ישנן  מהתצפיות במינים פולשים  20%-עם כ   ,ביותר בתחום הסקר

 ישי: מהווה מין שליט ראשון או של שיטה הכחלחלהה

 . " דלק בית לחם הגליליתתחנת דלק " מערבית ל:  וליגון "חקלאי פעיל"()פ  216פוליגון   .1

 דונם.  3-2של שיטה כחלחלה בגודל של  ףחורש צפו 

 מדרום למחלף סומך, מהווה מין שליט ראשון. : 2999פוליגון  .2

 . מערבית לבית העלמין תל רגב, מהווה מין שליט שלישי-ניתצפו : 2894פוליגון  .3

כגון כביש או דרך    ,במקרים אחרים השיטה הכחלחלה התפשטה לאורך הפרת קרקע קווית

בשולי ו  בית העלמין תל רגבבשולי    בהם התופעה היא הבולטת ביותר הם:שעפר. מוקדים  

 .מחצבת הושעיה

אגרסיבי    מין   :שיכנית  פרקינסוניה • החוף.שפולש  במישור  בעיקר  במהדורה   פולש 

(, הוגדר מין זה בשלב  2019דרור,  -ים הפולשים בישראל )דופורצמחהמעודכנת של ספר ה

בעוצמת הנזק הנוכחי למערכות אקולוגיות  מהיר,    –פשטות  פולש, בקצב ההת  –הפלישה  

בהתאם   ביותר(.   )הגבוהה  4בדרגה    –  ובעוצמת הנזק הפוטנציאלי,  3בדרגה    –ישראל  ב

 ,תחום הסקר  ערבוב התצפיות בפרקינסוניה היו במרלצפוי מדגם הפלישה המוכר בארץ,  
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ו  זרח ם זאת, ישנן מספר תצפיות גם במזבולון. עעמק  לאורך הגבולות עם עמק יזרעאל 

. כמו  אזור זהגם ביותר  להדבירה בהקדם בטרם תפיץ את עצמה    מומלץולכן    ,הסקרתחום  

הפרות   לאורך  מתפשטת  נראתה  השיכנית  הפרקינסוניה  גם  הכחלחלה,  קרקע השיטה 

  75א כביש  ובתחום הסקר הבמיוחד  התופעה בולטת    ובש  מוקדכבישים.    דוגמת  ,קוויות

 באזור שער העמקים.

מכונסתראמב • בישראל  :וסיה  ביותר  הגבוה  הפלישה  קצב  בעלי  הפולשים  ואחד  בין   ,

דרור,  -ים הפולשים בישראל )דופורהמעודכנת של ספר הצמחרה  במהדו.  המזיקים ביותר

מהיר, ובעוצמת הנזק    –פולש, בקצב ההתפשטות    –(, הוגדר מין זה בשלב הפלישה  2019

- לפי דופור)הגבוהה ביותר(.    4בדרגה    –הנוכחי והפוטנציאלי למערכות אקולוגיות בישראל  

)ד אוכל  2010(, בשנת  2010רור  ידועות  היו  לא  אך במהלך    ,וסיות בתחום הסקרעדיין 

בדגש על בקעת   , רובן במזרח תחום הסקר  ,אוכלוסיות  55שמונה השנים שעברו מאז נצפו  

 . תירען

דרור,  -ים הפולשים בישראל )דופורהמעודכנת של ספר הצמחבמהדורה  :  איילנתה בלוטית •

מהיר, ובעוצמת הנזק    –פולש, בקצב ההתפשטות    –(, הוגדר מין זה בשלב הפלישה  2019

פני  התצפיות פרוסות על  .  3בדרגה    –הנוכחי והפוטנציאלי למערכות אקולוגיות בישראל  

מספר    ראוי לציון במיוחד מוקד ממזרח לעילוט )פוליגון  ,שטח נרחב מתחום הסקר. עם זאת

 שליט ראשון. מין  שבו האיילנתה מהווה    , בו ישנו עומד צפוף בן כמה מאות פרטיםש  ,(3602

דרור,  -ים הפולשים בישראל )דופורהמעודכנת של ספר הצמחבמהדורה  :  קרנית-שיטה חד •

איטי, בעוצמת הנזק   –פולש, בקצב ההתפשטות  –(, הוגדר מין זה בשלב הפלישה 2019

, אבל בעוצמת הנזק הפוטנציאלי, בדרגה  2בדרגה    –ות בישראל  הנוכחי למערכות אקולוגי

ביותר(.    4 הסקר  בהתצפיות  )הגבוהה  קטןמרוכזותחום  שטח  פני  על  השכונה    ,ת  בין 

נמצא דרומית לראס עלי. יוצאת מכלל זה שמית של שפרעם )יער ק. אתא( לשטח  הדרו

 היא תצפית בודדת מצפון למחלף גולני )מעט מחוץ לתחום הסקר(.

על אף שתפוצתו הטבעית של האורן הקפריסאי היא מזרח אגן הים התיכון,  :  אורן קפריסאי •

ידי הבריטים באמצע שנות -הוא אינו מתקיים בישראל באופן טבעי. הוא ניטע לראשונה על

בגלל    העשרים של המאה הקודמת. השימוש בו הורחב בסוף שנות השמונים ע"י קק"ל

בעל ארץמ ועמיד    מהירה  צמיחה   היותו  מצוקוקוס  הכנימה    josephi)ישראלי  -פני 

Matsucoccus )  תמותה גדולה    לעאחראית  לושנחשבה    , שבעבר כונתה איצריית האורן

האם    הסכמה בין החוקרים,-אייש    .(2013  ,)אסם  של עצי אורן ירושלים ביער שער הגיא

משני  או  ראשי  היה  ההתנוונות  בתהליך  הדעות.  17חלקה  שבעו  יםנובע  חילוקי  ד מכך 

ומעלה, כפי    שנים  10שכיחה, פגיעתה בעצים בני    תהשפגיעת הכנימה בעצים צעירים הי

 

 כלומר, האם התנוונות העצים מסיבה אחרת חשפה אותם להטפלה ע"י הכנימה. 17
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)-דופור(.  1976  ,חריגה )הלפרין  תה שאירע בשער הגיא, הי גדיר גם את ה(  2010דרור 

ציין שעיקר  עם זאת, הוא    .3האורן הקפריסאי כמין פולש, שרמת איום הפלישה שלו היא  

- במהדורה המעודכנת של הספר )דופור  ם נמצאים באזור הר חורשן. מוקדי הפלישה הידועי

הוגדרו  2019דרור,   הפלישה  (,  הנזק   –שלב  עוצמת  איטי,  ההתפשטות  קצב  מאוזרח, 

דרגות(. המחבר   4)מתוך    3, ועוצמת הנזק הפוטנציאלי בדרגה  2הנוכחית של המין בדרגה  

ממליץ על מדיניות ממשק של מניעת התבססות עצי אורן קפריסאי בתחומי שמורות טבע  

ולמי, וכי אין  עם זאת, ישנה גישה שרואה באורן הקפריסאי מין מקומי בקנה מידה עבלבד.  

, מכיוון שגבול התפוצה הדרומי של האוכלוסיות הטבעיות שלו להתייחס אליו כאל מין זר

ק"מ בלבד מהגליל הישראלי, ובאותו    55-45נמצאות בגבול הגליל הלבנוני, במרחק של  

בהם התבססו שתועדו שישים מוקדים  הנוכחי  במהלך הסקר  (.  2017)הר,    אזור אקלימי

תחום היערות הנטועים באורן תוך  רוב מוקדי הפלישה היו בפריסאי.  זריעים של אורן ק

מ' מהעומד הנטוע הקרוב ביותר. נמצא שיש    200אך נמצא מוקד גם במרחק של    ,קפריסאי

איור  ;  p=0.79; 2R=0.043)  ההתבססותמוקדי  מספר  לבין גיל העומד    מובהקגבוה ו  מתאם

26).   

 
 גיל העומד. לסאי  של אורן קפרי בהתבססות זריעיםבין תדירות התצפיות  המתאם :  26איור 

 בקרבת עומדים מבוגרים יותר ישנם יותר מוקדי התבססות. 
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 : זריע של אורן קפריסאי ממערב לבסמת טבעון. צילום: עידן טלמון 41תמונה 

בעיקר    ,תשעה מוקדים של טטרקליניס מפריק תועדו בתחום הסקר:  מפריק  טטרקליניס •

ניטע בעבר ע"י  שבמקומות   ייעור. נראה שהוא מיבהם הוא  טיב להתפשט קק"ל לצורכי 

א הייתה עדות לשריפה. מין זה  בהם לשומות  אך מוקדים נצפו גם במק  ,בעקבות שריפה

- )דופורבמהדורה החדשה של הספר  אך    ,( כמין פולש2010דרור )-וגדר ע"י דופורהלא  

 ,ססותו ואופיו הפולשנימידע שנאסף בשנים האחרונות על התבה  בעקבות ,  (2019,  רורד

איטי, עוצמת  אוזרח, קצב ההתפשטות  מ  –שלב הפלישה    :ולש בישראלפ גם הוא כוגדר  ה

 .עוצמת הנזק הפוטנציאלילא הוערכה , ו2הנזק הנוכחית של המין בדרגה 

תצפיות בצחר כחלחל בתחום הסקר, אך מספר התצפיות    7אמנם ישנן רק  :  כחלחל  צחר •

ספר  במהדורה החדשה של  ל התאזרחתו.  ההולך וגדל בו בארץ בשנים האחרונות מעיד ע

מאוזרח, קצב    –שלב הפלישה    ו(, הוגדר2019דרור,  -)דופורבישראל  הצמחים הפולשים  

 עוצמת הנזק הפוטנציאלי   אבל,  1ההתפשטות איטי, עוצמת הנזק הנוכחית של המין בדרגה  

ביותר(  4בדרגה   ש  .)הגבוהה  מכיוון  נמזאת,  הכחלחל  מאה  רשימת  ב  צאהצחר 

בי הפולשים  בעולםהאורגניזמים  ה  ותר  התפש  ,IUCN-עפ"י  אחר  לעקוב  שיש  ותו  טכך 

,  2015  ,דרור -)דופור  מאיים על מינים מקומייםשירו ע"מ למנוע ממנו להפוך לפולש  ולהדב

2019). 

דרור,  -ים הפולשים בישראל )דופורצמחבמהדורה המעודכנת של ספר ה:  שיטת ויקטוריה •

הנזק  בעוצמת  מהיר,    –פשטות  פולש, בקצב ההת  –(, הוגדר מין זה בשלב הפלישה  2019

  4בדרגה    –   ובעוצמת הנזק הפוטנציאלי ,  3בדרגה   – ישראל  הנוכחי למערכות אקולוגיות ב

ישנה רק תצפית אחת בשיטת ויקטוריה בתחום הסקר )ממזרח להרדוף(.    )הגבוהה ביותר(.

ולכן    ,תפוצתה בקצב מהיר בישראלעם זאת, כמו הצחר הכחלחל, גם היא מרחיבה את  
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תמומ בטרם  בהקדם  להדבירה  עצמה  לץ  את  באיותר  פיץ  הסקרגם    , דרור-)דופור  זור 

2019.) 

 
 : שיטת ויקטוריה לצד הכביש המחבר בין עדי להרדוף. צילום: עידן טלמון 42תמונה 

ברשימת מיני הצמחים הזרים שנצפו בשטחים טבעיים    תנמצא  השיטה:  שיטת המשוכות  •

-מאוזרח, אך אינו מוגדר כאחד מ  –בשלב הפלישה  כמין מצוי בישראל  ומופרים בישראל,  

המינים הפולשים העיקריים בישראל, ולא הוגדרו עבורו עוצמות נזק נוכחי ופוטנציאלי    55

בת(.  2019דרור,  -)דופור המשוכות  בשיטת  אחת  תצפית  רק  )מצפון  ישנה  הסקר  חום 

בעיקר   השיטת המשוכות ידועבמקטע שבין צומת בית רימון למחלף טורעאן(.    77לכביש  

 להדבירה בהקדם בטרם תפיץ את עצמה גם באזור הסקר.  מומלץולכן    ,מאזור מישור החוף
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. צילום: עידן  בית רימון ק"מ מזרחית לצומת   1.2-כ  , 77: שיטת המשוכות מצפון לכביש  43תמונה  

 טלמון 
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 פולשים וזרים  : מיני צמחים22 מפה
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 ערכיות בוטנית של יחידות הצומח  6.4

. בולטים  (23מפה  )  לסיכום הפרק מובאת מפה שמסכמת את הערכיות הבוטנית המשוקללת

 בה כמה מכלולים עם רמות ערכיות גבוהות: 

 ואלד. 'וכלוא בין קריית טבעון, רכסים וחש ,בחלק המערבי של אזור הסקר •

 בית לחם הגלילית, כעבייה וקריית טבעון.  כלוא בין אלונים, אלוני אבא,שבשטח  •

 יער הסוללים. •

 סובב את הושעייה )מלבד האזורים החקלאיים(.שהאזור  •

 קישון.  נחלים האיתנים: נחל ציפורי ונחל ערוצי ה •

)שתי יחידות ומעלה( בין תוצאות   ת בגלל פער גדוליחידות צומח עלה בדרגה אח  20הציון של  

הבוטנית הערכיות  לע  ,מדד  הסוקר.  ע"י  שמונה  ולמצב שהוערך בשטח  הציון של  זאת,  מת 

בגלל שמדד הערכיות הבוטנית העריך אותן בהערכת יתר ביחס    ,יחידות הורד בדרגה אחת

 למה שהסוקר בשטח העריך אותן. 

פרק ב  ניתן לראותש  פית בוטנית נמוכה ובינונית, אבל כשטחים חקלאיים דורגו ברובם בערכיו

ת ומערכקיומן של הד חשוב ומרכזי ביש להם תפקי  –  ג': רצף שטחים פתוחים וערכיות מרחבית

  מגוון   יוצרים פסיפס  שטחים החקלאייםה  ,יחד עם השטחים הטבעיים והמיוערים   .תוהאקולוגי

 אפשר קישוריות ותנועה במרחב, לפחות באופן חלקי. מפתוח נרחב, ששל שטח 
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 : ערכיות בוטנית23מפה 
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 זואולוגיה: 'הפרק 

 

 

 

 : בז אדום )בסיכון נמוך(. למרגלות הר צמרת, נצרת. צילום: עידן טלמון 44תמונה 
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 זואולוגיה  7

 רקע  7.1

חורשים  לחיות,  ישלבתות,  ל, אופייני  תירעןגבעות אלונים, צפון הרי נצרת ובקעת    – החי באזור הסקר  

ישנו תיאור כללי של המצאי הידוע  תיכוני-חבל היםה  לש  יערות אלוני התבורלו . בסקירה שלהלן 

לגבי החולייתנים בבתי הגידול השונים. בסוגריים מופיעות דרגות    –מהספרות וממאגרי מידע קיימים  

)דולב ופרבולוצקי,  הסיכון להכחדה אזורית, כפי שהוגדרו בספר האדום של החולייתנים בישראל  

ת(2002 אלו  דרגות  את  .  הואמות  לא  IUCN  (IUCN, 2012)-הגדרות  שמם  שלאחר  במינים   .

 (. LC) הוא שהם אינם מוגדרים כמינים בסיכוןפירוש הדבר  ,מופיעים סוגריים

הנפוץ    שהיא ככל הנראה הזוחל  – מיני סבך כמו לטאה זריזה    בחורש ובשיחייהכך, ניתן למצוא  

מתקיים במצע העלים שנשרו, נפוץ בחורש הטבעי והסתגל היטב גם  ש –ביותר בחורש; חומט גמד  

פעילה על ענפי העצים והשיחים בחורש ובשיחייה; על גזעי  ש –תיכונית -נטועים; זיקית יםליערות ה

קו  -שממית העצים; נחשים שוכני עצים אופייניים הם ארבעהעצים ותחת קליפתם ניתן למצוא את  

אוכלוסיות הקמטן  ניים הם זעמן מטבעות וצפע מצוי;  מובהק וזעמן זיתני, ונחשים שוכני קרקע אופיי

נמוך   ביער  ש  –(  NT  – )בסיכון  החורש,  בשולי  ובשיחייה  המתקיים  ונעלמות    – פתוח  הולכות 

 (. 2002)בוסקילה, 

ראש )בסיכון -גידרון, דוכיפת )בסיכון נמוך(, חנקן אדום  הם:  תיכוני-ש היםאופייניים לחור עופות  

חנקן נובי )בסיכון נמוך(, ירגזי מצוי, ירקון, נקר סורי, נץ מצוי, עורבני, שחרור ושעיר    חיוואי,  נמוך(,

חזה, חרטומן יערות, סבכי החורש, סבכי -מצוי. בחורף מצטרפים אליהם מינים נוספים כגון: אדום

-ראש, סתרי מצוי, קיכלי רונן ותחמס אירופי, ולעתים נדירות יותר, גם מלכילון, פצחן וצלוב-רשחו

וחתול בר )עתידו בסכנה  -מקור. היונקים הנפוצים בחורש הים ( VU  –תיכוני הם: דלק, חזיר בר 

 (. 2017רוז ועמיתיו, ימ ; 2002למון, שסיכון להכחדה עפ"י: ה)דרגות 

, סיס חומות,  ש, סבכי חורמצוי: בז עצים, ירגזי  ניתן למצוא את העופות הבאיםביערות אלון התבור  

 עורבני, נץ מצוי, שחרור, שיחנית קטנה, תור צוארון, תחמס אירופי. 

הפתוחים ובנופים  חומט  בבתות  חומטים:  מיני  שלושה  עם  יחד  עינחש,  הלטאה  ביותר  נפוצה   ,

פסים   חומט  והנחשימנומר,  עינונית,  ותלוםונחושית  זעמן שחור  מצוי.  -ם  העופות,  קשקשים  מבין 

מקור,  -ציפורי השיר: גיבתון אדוםוגידול זה הדורסים: חיוויאי ועקב עיטי )בסיכון נמוך(,  -נפוצים בבית

אדום בזבוז  גם  מצטרפים  בחורף  נמוך(.  בסיכון  )שלושתם  מצויה  ותפוחית  וסלעית -מדברון  מצח 

ובעונו וסלעית  –ת הנדידה  חורף,  יונקים    גיבתון אפור  נמוך(.  )בסיכון  נפוצים בבתה הם  אירופית 

צהוב יערון  גירית  -המכרסמים:  הכחדה(,  )בסכנת  הדבש  גירית  והטורפים:  מקדוני;  ועכבר  צוואר 

רוז  ימ ;  2002; שלמון,  2002סיכון להכחדה עפ"י: בוסקילה,  הדרגות  )  (מצויה וסמור )עתידו בסכנה

 (. 2017ועמיתיו,  
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ניתן למצוא את החרדון המצוי יחד עם השממית מניפנית מצויה, והנחשים    בנופי הסלעים והטרשים,

מבין  ראש, שלוון כתמים ושלוון קווים.  -ראש, שלוון טלוא-המסתתרים מתחת לאבנים ולסלעים: שחור

, סיס חומות,  זה: בארית הרים, דרור הבית, חוגלה )בסיכון נמוך(, טסית  גידול-ביתהעופות, נפוצים ב

סנונית המערות, צוקית בודדת )בסיכון נמוך(, סלעית קיץ, פיפיון הרים )שניהם בסכנת הכחדה(,  

ויונת סלעים )כנראה שכל האוכלוסיות בבר בארץ הוכלאו זה מכבר עם יונת הבית, ולא נותרו בטבע 

אוח וכוס החורבות. (; וכן שני מינים של דורסי לילה:  CR  –  פרטי בר טהורים; בסכנת הכחדה חמורה

מבין היונקים, אופייניים לנופים אלו המכרסמים: גרביל ולטת נוכחותה של חכלילית סלעים.  בחורף ב

מיני עטלפי החרקים    32מבין    19תיכוני שוכנים  -סלעים, קוצן מצוי ושפן הסלעים. במערות החבל הים

סיכון  ה; דרגות  2015ועמיתיו,    וכן עטלף פירות )עמיחי)כולם בדרגות שונות של סיכון(,    בישראל

 (. 2017רוז ועמיתיו,  ימ; 2002; שלמון, 2002להכחדה עפ"י: בוסקילה, 

  לאפיין את מצאי העטלפים בגן הבוטני  במטרהנערך סקר עטלפים קטן במכללת אורנים    2010בקיץ  

לושתם שעטלפון אירופי )ו, אשמן גדול  : אפלול מצויבמקום. במהלך הסקר זוהו חמישה מיני עטלפים

הכחדה( לבןבסכנת  עטלפון  ב.מ-,  ונשפון  נמוך(,  )בסיכון  הנשפונים: )  .שוליים  של  הסיכון  דרגות 

במין העטלף;  ועד  עתידו בסכנה  מ כתלות  כחלק   בנוסף,  .(2010טלמון,  בסכנת הכחדה חמורה, 

אשף :  וממערב לצומת כפר יהושע המינים  הוקלטו בצומת התשבי  ,מחקר לתואר ראשון  טקימפרוי

לבןו )-עטלפון  נמוך(שניהם  שוליים  בסכנה,  בסיכון  )עתידו  גמדי  )בסכנת (,  פרסף  אירופי  עטלפון 

  ,במהלך עבודת השדה בסקר הנוכחי  .(2011טלמון,  ;  חדה חמורהכפרסף בהיר )בסכנת הו(  הכחדה

קדום צפונית לקיבוץ    במפעל מים  חצובה  )בסכנת הכחדה( על תקרת נקבה  נצפה גם פרסף גדול

 . (2002סיכון להכחדה עפ"י: שלמון, ה)דרגות  שער העמקים

גירית    ארנבת מצויה,נצפו היונקים הבאים:    ( 2010)יונש ועמיתיו,  בתיק השמורה של אתר ציפורי  

מצויה, דרבן, דלק, חזיר בר, יערון גדול, נמייה, סמור )עתידו בסכנה(, עכבר מצוי, קוצן מצוי, שועל  

נמוך(, דרור  בז מצוי, בז עצים )בסיכון  בולבול,    מיני עופות:  31בתיק השמורה מצויינים גם    מצוי ותן.

נמוך(, חטפית אפורה,  )בסיכון  חוחית  נמוך(,  )בסיכון  חוגלה  נובי    חיויאי,   הבית,  חנקן  גדול,  חנקן 

ראש )לא מקנן -נץ מצוי, נקר אדוםכוס החורבות )בסיכון נמוך(,  )בסיכון נמוך(, ירגזי מצוי, ירקון,  

ראש,  -מידע(, סבכי שחור  כיפה )חסר-)לא מקנן בארץ(, סבכי שחור  שבארץ(, נקר סורי, סבכי חור

סיס חומות, עורב אפור, עורבני, עפרוני מצויץ )בסיכון נמוך(, פשוש, צופית, שחרור, שיחנית קטנה,  

שהשטחים   הודגש  שרקרק מצוי )עתידו בסכנה(, תור מצוי )בסיכון נמוך(, תור צווארון ותחמס אירופי. 

מינים    16-ו  19י זיתים עתיקים עם  המגוונים ביותר מבחינת עופות הם שטחי הבוסתן ושטחי מטע

מיני זוחלים: זעמן זיתני, זעמן שחור, חומט מנומר צפוני,    16גם    מוזכריםבתיק השמורה    בהתאמה.

טלוא שלוון  מצוי,  חרדון  בסכנה(,  )עתידו  גמד  חומט  פסים,  נחושית -חומט  זריזה,  לטאה  ראש, 

ראש )אנדמי לישראל  -ונית, נחשיל חדנחשונית )אנדמי לישראל ולבנון, עתידו בסכנה(, נחושית עינ

  ביצות, קמטן )בסיכון נמוך(, שממית בתים ושממית עצים -יבשה מצוי )עתידו בסכנה( צב-וירדן(, צב

 (. 2017רוז ועמיתיו,  ימ ; 2002; שלמון, 2002סיכון להכחדה עפ"י: בוסקילה, ה)דרגות 
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גירית מצויה, דלק,  נצפו היונקים הבאים:    (2016  ועמיתיו)רייכמן  אלונים  בסקר מצלמות שנערך בגוש  

סיכון להכחדה  הדרבן, חזיר בר, חתול בית, צבוע מפוספס )בסכנת הכחדה(, שועל מצוי ותן )דרגות  

(. מסקנות הסקר מצביעות על כך שבאזור גוש אלונים ישנה צפיפות גבוהה של  2002עפ"י: שלמון, 

בינונית של חזירים ביחס לשטחי חורש אחרים בצפון  שועלים,   וצפיפות  נמוכה של תנים  צפיפות 

 הארץ.

בארבע תצפיות בלבד. במהלך    , אך רט"גמאגר המידע של  תצפיות  הצבי הישראלי אמנם מופיע ב

ועדות לגללים נמצאו רק בחלק המזרחי של הסקר )בשלוש    ,הסקר לא הייתה אף תצפית ישירה בצבי 

אלונים מהווה  (2016)  ועמיתיו  רייכמן  יפל(.  תצפיות סה"כ גוש  אזור  מתאים בהחלט    גידול-בית, 

או גורמים אחרים  עדרותו מאזור זה היא כתוצאה של קיטוע, צייד  יולכן סביר להניח שה  ,לצבאים

 שגרמו להכחדתו מהאזור.

קו מובהק, -נצפו הזוחלים הבאים: ארבע  (2017)שחם וטלבי,  שנערך בגוש אלונים  זוחלים  בסקר  

זעמן זיתני, זעמן שחור, חומט גמד )עתידו בסכנה(, חומט מנומר צפוני, חומט פסים, חרדון מצוי  

-ני, לטאה זריזה, מניפנית מצויה, נחושית נחשונית )עתידו בסכנה(, נחושית עינונית, נחשיל חדצפו

ראש, שממית בתים, שממית עצים  -יבשה מצוי )עתידו בסכנה(, קמטן )בסיכון נמוך(, שחור-ראש, צב

 (. 2002סיכון להכחדה עפ"י: בוסקילה, הקשקשים מצוי )דרגות -ותלום

 שיטות  7.2

הסקר   משליםבמסגרת  זואולוגי  סקר  בוצע  לא  הזואולוגי    הנוכחי  והמידע  הבוטני,  מוצג  שלסקר 

מאגר המידע הביולוגי  נתוני עבר מבעבודה זו מתבסס על מאגרי המידע הממוחשבים של רט"ג )

ותצפיות שתועדו במהלך הסקר הנוכחי )סה"כ   (היד-ותצפיות שתועדו במחשבי כף  ומגיליונות אקסל

 . ם(מיני 35-תצפיות ב 108

למרבית המינים תצפיות מועטות בלבד, ובנוסף, התצפיות  שוח נתונים אלו הוא בעייתי, היות  נית

עצמן לא בוצעו באופן שיטתי ולכן מוטות בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים, מינים  

נפוצים פחות.  ומינים  ים  עלא מתבצ  בתחום הסקר הנוכחי  שקל לצפות בהם, מינים שקל לזהות, 

 (.  distance samplingחיים בשיטת הדיגום מרחוק )-חתכים רכובים של ספירות בעלי

חיים, והמידע המוצג משמש לצרכי  -בעלילפיכך, לא בוצע בעבודה זו ניתוח מרחבי של התצפיות ב

בלבד הסקר  באזור  זואולוגיות  לתצפיות  אחיד  מידע  בסיס  הערכיות    ,פריסת  בחישובי  שולב  ולא 

 האקולוגית.

 צאות תו 7.3

מין אחד של תצפיות:  2,105-מיני חולייתנים, ב 172סה"כ תועדו במאגרי המידע השונים של רט"ג 

,  13טבלה  מיני יונקים )  26- מיני עופות, ו  118מיני זוחלים,    24חיים,  -של דו   דגים, שלושה מינים 

בקרבת כבישים    לראות שחלק גדול מהתצפיות מרוכזניתן    ות(. במפ26מפה  ,  25מפה  ,  24מפה  
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יקומן קשור לצירי הנסיעה  ראשיות. מצב זה נובע מכך שמרבית התצפיות הן מקריות ומודרכי עפר  

 .ולזהותו )בע"ח מת לא בורח( , וכן מכיוון שבאירועי דריסה קל יחסית לאתר את המיןהעיקריים

נמצאים שלושה   , חיים-דו. מבין השאינו בסיכון  הדגים הוא השפמנון המצוי   קבוצת הנציג היחיד מ

בסכנת  )  ירוקהוקרפדה    נחלים )בסיכון נמוך(סים )בסכנת הכחדה חמורה(, צפרדע  ון פמינים: טריט

נמצאים  (2002גפני,    ;הכחדה הזוחלים,  מבין  רך  -צב  ; (2002)בוסקילה,  בסכנה    מינים  שבעה. 

מינים בקטגוריית 'עתידו בסכנה':   ארבעה;  (בסכנת הכחדה)אה ירוקה  ; לט(בסכנת הכחדה חמורה)

 בסיכון נמוך. נמצא שקמטן ו יבשה מצוי;-צבחומט גמד, מחרוזן, נחושית נחשונית ו

, טבלן  דיה מצויהאנפה אפורה,  (:  2017רוז ועמיתיו,  יממינים נמצאים בסכנה )   23מבין העופות,  

ינשוף שדות, נשר מקראי, עיט זהוב, עיט  בארץ;    יםכמקננ  ונכחד   –  ועיט צפרדעים  , עיט חורשמצויץ

בז עצים   מינים נמצאים בסכנת הכחדה:שני  בסכנת הכחדה חמורה;    –  ניצי, רחם מדברי ושליו נודד

אנפה ארגמנית, זהבן מחלל, חנקן מינים נמצאים בקטגוריית 'עתידו בסכנה':    שמונה  ;וסלעית קיץ

מינים נמצאים    שבעהו  ;גב, חסידה לבנה, כחל מצוי, נחליאלי לבן, נחליאלי צהוב ושרקרק מצוי -אדום

. לגבי  : בז אדום, דרור ספרדי, חכלילית סלעים, עקב חורף, עקב עיטי, תור מצוי ותמירון בסיכון נמוך

מידע:   חסר  מינים  סבכי שחור-דאה שחורתארבעה  אי-כתף,  ותחמס  אירופית  קוקיה  .  רופיכיפה, 

מין מבויית אחד שהתפרא בתצפיות  ו  ,ותוכי נזירי  יינה מצויהא: מיםפולששני מינים  המידע  במאגר  

 יונת הבית.   –

הלוטרה שכבר נעדרת מאזור הסקר מאז  (:  2002מינים נמצאים בסכנה )שלמון,    10מבין היונקים, 

, פרסף גדול, צבוע  גירית דבשבסכנת הכחדה חמורה;    תנמצא  –   (2017תיה,  ועמי  שחל)  2010  שנת

מינים בקטגוריית 'עתידו בסכנה': זאב, חתול ביצות,   חמישהבסכנת הכחדה;    וצבי ישראלי  המפוספס

שני מיני יונקים    שני מיני מקנה: כבש ופרה וכן  . בנוסף, תועדו במאגרי המידע סמור וקרקל  ,חתול בר

ית וחתול בית שהתפראו  הבית. פרטים של כלב הבתפראו ונצפו בטבע: חתול בית וכלב  המבוייתים ש

דרך טריפה, תחרות על    , משוטטים בשטחים הפתוחים מהווים איום על מיני חיות ברשו/או כאלה  

מזון, העברת מחלות והכלאה עם מיני הבר. טריפה ע"י כלבים וחתולים מהווה סכנה למיני חרקים,  

מאויימים ע"י הכלבים והחתולים נמצאים  שנקים מקומיים. חלק מהמינים  חיים, זוחלים, עופות ויו-דו

חתולים וכלבים מפחיתים את    בסכנת הכחדה אזורית ועולמית )כגון צבי ישראלי(. בהיותם טורפים,

מופצות שמהווים מאגר פוטנציאלי של מחלות  מלאי המזון הזמין עבור חיות הבר. בנוסף, מינים אלו  

  , דוגמת הכלבת. לבסוף, ישנן עדויות על הכלאות של כלב הבית עם זאב  ,ע"י בע"ח )זואונאוטיות(

לוסיות ועל רכב הגנטי של האוכחתול הבית עם חתול בר. הכלאות אלו מהוות איום על ההשל  וכן  

   (.2010 , 2003 ,בראון- רנקהאוכלוסיות בכלל )ברי

שנצפו בתחום   )חלקן עם קוצים של דרבן(  מאורות/מחילות  45  תועדו גם  ,בנוסף לתצפיות בחולייתנים 

)שמו   (Tomares nesimachus)הקדד  צמריר  וכן הייתה גם תצפית בודדת בפרפר הנדיר    ,הסקר

סכנת הקדד הוא מין ב  צמרירפרק זה אמנם עוסק בעיקר בחולייתנים אך    .הקודם: כחליל הקדד(
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ה   14  על  הנמנשאף    (,1990בנימיני,  )  הכחדה מוגן מיני  טבע  כערך  שהוגדרו  בישראל    פרפרים 

התשס"ה  אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים(, )

– 2005) . 

 : פירוט מיני החולייתנים שניצפו באזור הסקר 13טבלה 
ומהסקר הנוכחי. השם העברי, השם המדעי ודרגות הסיכון להכחדה    הנתונים מתוך מאגרי המידע של רט"ג

 א הוגדרה דרגת סיכון.(. לעופות שאינם מקננים בארץ ל2017רוז ועמיתיו )י ( ומ2002דולב ופרבולוצקי )  :עפ"י 
 דרגת סיכון מספר תצפיות שם מדעי  שם המין  מחלקה 

 לא בסיכון  Clarias gariepinus 1 שפמנון מצוי  דגים 

 בסכנת הכחדה חמורה  Triturus vittatus vittatus 2 טריטון פסים דוחיים 

 בסיכון נמוך  Rana levantina 4 צפרדע נחלים  דוחיים 

 בסכנת הכחדה  Bufo viridis Laurenti 5 קרפדה ירוקה  דוחיים 

 לא בסיכון  Psammophis schokari 1 קו מובהק -ארבע זוחלים 

 לא בסיכון  Chamaeleo chamaeleon recticrista 41 תיכונית -זיקית ים זוחלים 

 לא בסיכון  Coluber rubriceps 4 זעמן זיתני  זוחלים 

 בסיכון לא  Coluber nummifer 1 זעמן מטבעות  זוחלים 

 לא בסיכון  Coluber jugularis asianus 18 זעמן שחור  זוחלים 

 עתידו בסכנה  Ablepharus rueppellii festae 9 חומט גמד  זוחלים 

 לא בסיכון  Eumeces schneideri pavimentatus 10 חומט מנומר צפוני  זוחלים 

 לא בסיכון  Mabuya vittata 2 חומט פסים  זוחלים 

 לא בסיכון  Laudakia stellio ssp. 15 חרדון מצוי צפוני  זוחלים 

 לא בסיכון  Lacerta laevis laevis 20 לטאה זריזה  זוחלים 

 בסכנת הכחדה  Lacerta media israelica 2 לטאה ירוקה  זוחלים 

 עתידו בסכנה  Micrelaps muelleri 1 מחרוזן  זוחלים 

 לא בסיכון  Ptyodactylus puiseuxi 1 מינפנית גלילית  זוחלים 

 עתידו בסכנה  Chalcides guentheri 1 נחושית נחשונית  זוחלים 

 לא בסיכון  Chalcides ocellatus 1 נחושית עינונית  זוחלים 

 לא בסיכון  Mauremys caspica rivulata 17 ִבצות -צב זוחלים 

 עתידו בסכנה  Testudo graeca floweri 5 יבשה מצוי -צב זוחלים 

 בסכנת הכחדה חמורה  Trionyx triunguis  1 רך -צב זוחלים 

 לא בסיכון  Vipera palaestinae 12 צפע מצוי  זוחלים 

 בסיכון נמוך  Ophisaurus apodus 17 קמטן  זוחלים 

 לא בסיכון  Rhynchocalamus melanocephalus 3 ראש -שחור זוחלים 

 לא בסיכון  Eirenis coronella 2 שלוון כתמים  זוחלים 

 לא בסיכון  Hemidactylus turcicus turcicus 3 שממית בתים זוחלים 

 לא בסיכון  Cyrtodactylus kotschyi orientalis 8 שממית עצים  זוחלים 

 לא בסיכון  Malpolon monspessulanus insignitus 11 קשקשים מצוי -תלום זוחלים 

 לא בסיכון  Fulica atra 4 אגמית מצויה  עופות 

 לא מקנן בארץ  Erithacus rubecula 6 חזה-אדום עופות 

 לא בסיכון  Bubo bubo 8 אוח עיטי  עופות 

 לא מקנן בארץ  Pernis apivorus 4 איית צרעים  עופות 

 נכחד כמקנן באזורנו  Ardea cinerea 1 אנפה אפורה  עופות 

 עתידו בסכנה  Ardea purpurea 1 אנפה ארגמנית  עופות 

 לא בסיכון  Bubulcus ibis  12 אנפית בקר  עופות 

 לא בסיכון  Nycticorax nycticorax 2 אנפת לילה  עופות 

 לא בסיכון  Pychnonotus xanthopygos  10 בולבול ממושקף  עופות 

 בסיכון נמוך  Falco naumanni 5 בז אדום  עופות 

 לא מקנן בארץ  Falco eleonorae 1 בז חופים  עופות 

 לא בסיכון  Falco tinnunculus 39 מצוי בז  עופות 

 בסכנת הכחדה  Falco subbuteo  5 בז עצים  עופות 

 לא מקנן בארץ  Falco vespertinus 1 בז ערב  עופות 
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 דרגת סיכון מספר תצפיות שם מדעי  שם המין  מחלקה 

 לא מקנן בארץ  Tringa totanus 1 בטן -ביצנית לבנת עופות 

 לא מקנן בארץ  Anas strepera 1 ברווז אפור  עופות 

 לא בסיכון  Anas platyrhynchos 11 ברכיה  עופות 

 לא בסיכון  Troglodytes troglodytes 2 גדרון מובהק  עופות 

 לא בסיכון  Miliaria calandra 4 גיבתון עפרוני  עופות 

 חסר מידע  Elanus caeruleus 6 כתף -דאה שחורת עופות 

 לא מקנן בארץ  Saxicola rubicola 5 גרון -דוחל שחור עופות 

 לא בסיכון  Upupa epops 5 דוכיפת  עופות 

 לא מקנן בארץ  Milvus milvus 2 דיה אדומה  עופות 

 נכחד כמקנן באזורנו  Milvus migrans 26 דיה שחורה  עופות 

 לא בסיכון  Passer domesticus 1 דרור הבית  עופות 

 בסיכון נמוך  Passer hispaniolensis 1 דרור ספרדי  עופות 

 לא בסיכון  Psittacula krameri 7 דררה  עופות 

 עתידו בסכנה  Oriolus oriolus 1 זהבן מחלל  עופות 

 לא מקנן בארץ  Circus macrourus 5 זרון שדות  עופות 

 לא מקנן בארץ  Alauda arvensis 1 זרעית השדה  עופות 

 לא מקנן בארץ  Alauda gulgula 2 זרעית קטנה  עופות 

 לא בסיכון  Alectoris chukar 374 חוגלת סלעים  עופות 

 לא בסיכון  Carduelis carduelis  17 חוחית  עופות 

 לא בסיכון  Circaetus gallicus 53 חוייאי הנחשים  עופות 

 בסיכון נמוך  Phoenicurus ochruros 1 חכלילית סלעים  עופות 

 עתידו בסכנה  Lanius collurio 5 גב -חנקן אדום עופות 

 לא בסיכון  Lanius senator 1 ראש-אדוםחנקן  עופות 

 לא בסיכון  Lanius excubitor  2 חנקן גדול  עופות 

 לא בסיכון  Lanius nubicus  1 חנקן נובי  עופות 

 עתידו בסכנה  Ciconia ciconia 27 חסידה לבנה  עופות 

 לא מקנן בארץ  Gallinago gallinago 1 חרטומית ביצות  עופות 

 לא בסיכון  Tachybaptus ruficollis 4 טבלן גמדי  עופות 

 נכחד כמקנן באזורנו  Podiceps cristatus 1 טבלן מצויץ  עופות 

 מין מבויית  Columba livia 5 יונת בית  עופות 

 לא מקנן בארץ  Columba palumbus 5 יונת ענק  עופות 

 לא בסיכון  Asio otus  1 ינשוף עצים  עופות 

 בסכנת הכחדה חמורה  Asio flammeus 2 ינשוף שדות  עופות 

 לא בסיכון  Parus major  10 ירגזי מצוי  עופות 

 לא בסיכון  Athene noctua 25 כוס החורבות  עופות 

 עתידו בסכנה  Coracias garrulus  5 כחל מצוי  עופות 

 לא בסיכון  Burhinus oedicnemus  32 כרוון מצוי  עופות 

 לא בסיכון  Strix aluco 6 לילית מצויה  עופות 

 לא בסיכון  Plegadis falcinellus 8 מגלן חום  עופות 

 מין פולש  Acridotheres tristis 13 מיינה מצויה  עופות 

 לא בסיכון  Anas clypaeta 3 מרית צפונית  עופות 

 לא מקנן בארץ  Motacilla cinerea 1 נחליאלי זנבתן  עופות 

 עתידו בסכנה  Motacilla alba  2 נחליאלי לבן  עופות 

 לא מקנן בארץ  Motacilla citreola 1 נחליאלי לימוני  עופות 

 עתידו בסכנה  Motacilla flava 1 נחליאלי צהוב  עופות 

 לא מקנן בארץ  Accipiter gentilis 1 נץ גדול  עופות 

 לא בסיכון  Accipiter nisus  12 נץ מצוי  עופות 

 לא בסיכון  Dendrocopos syriacus 9 נקר סורי  עופות 

 בסכנת הכחדה חמורה  Gyps fulvus 10 נשר מקראי  עופות 

 לא בסיכון  Sylvia hortensis 1 סבכי חורש  עופות 

 חסר מידע  Sylvia atricapilla  2 כיפה -סבכי שחור עופות 
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 דרגת סיכון מספר תצפיות שם מדעי  שם המין  מחלקה 

 לא בסיכון  Sylvia melanocephala 8 ראש -סבכי שחור עופות 

 לא מקנן בארץ  Jynx torquilla 1 סבראש עופות 

 לא בסיכון  Gallinula chloropus 6 סופית  עופות 

 לא בסיכון  Hoplopterus spinosus  9 סיקסק עופות 

 בסכנת הכחדה  Oenanthe hispanica  1 סלעית קיץ  עופות 

 לא בסיכון  Hirundo rustica 3 סנונית רפתות  עופות 

 מקנן בארץ לא  Grus grus 6 עגור אפור  עופות 

 לא בסיכון  Corvus corone  21 עורב אפור  עופות 

 לא בסיכון  Garrulus glandarius  50 כיפה -עורבני שחור עופות 

 לא מקנן בארץ  Hieraaetus pennatus 1 עיט גמדי  עופות 

 בסכנת הכחדה חמורה  Aquila chrysaetus  1 עיט זהוב  עופות 

 נכחד כמקנן באזורנו  Aquila pomarina 5 עיט חורש  עופות 

 בסכנת הכחדה חמורה  Hieraatus fasciatus 2 עיט ניצי  עופות 

 לא מקנן בארץ  Aquila nipalensis 1 עיט ערבות  עופות 

 נכחד כמקנן באזורנו  Aquila clanga 2 עיט צפרדעים  עופות 

 לא מקנן בארץ  Aquila heliaca 3 עיט שמש  עופות 

 לא מקנן בארץ  Phylloscopus collybita 3 החורף עלווית  עופות 

 לא בסיכון  Galerida cristata  7 עפרוני מצויץ  עופות 

 בסיכון נמוך  Buteo buteo  30 עקב חורף  עופות 

 בסיכון נמוך  Buteo rufinus 18 עקב עיטי  עופות 

 לא מקנן בארץ  Anthus cervinus 2 גרון -פיפיון אדום עופות 

 לא מקנן בארץ  Anthus pratensis 1 פיפיון שדות  עופות 

 לא מקנן בארץ  Fringilla coelebs 8 פרוש מצוי  עופות 

 לא בסיכון  Francolinus francolinus 2 פרנקולין שחור  עופות 

 לא בסיכון  Prinia gracilis 9 פשוש  עופות 

 לא מקנן בארץ  Aythya fuligula 1 צולל מצויץ  עופות 

 לא בסיכון  Nectarinia osea  10 צופית בוהקת  עופות 

 לא בסיכון  Streptoplia sengalensis 7 צוצלת  עופות 

 חסר מידע  Cuculus canorus  2 קוקיה אירופית  עופות 

 לא בסיכון  Clamator glandarius  8 קוקיה מצויצת  עופות 

 לא מקנן בארץ  Phalacrocorax carbo 1 קורמורן גדול  עופות 

 לא מקנן בארץ  Vanellus gregarius 1 קיווית להקנית  עופות 

 לא מקנן בארץ  Vanellus vanellus 3 קיווית מצויצת  עופות 

 לא מקנן בארץ  Turdus philomelos 1 קיכלי רונן  עופות 

 לא בסיכון  Acrocephalus scirpaceus 1 קנית קטנה  עופות 

 בסכנת הכחדה חמורה  Neophron percnopterus  1 רחם מדברי  עופות 

 לא מקנן בארץ  Larus armenicus 1 שחף ארמני  עופות 

 לא בסיכון  Turdus merula  33 שחרור  עופות 

 לא בסיכון  Alcyon smyrnensis  17 חזה-שלדג לבן עופות 

 בסכנת הכחדה חמורה  Coturnix coturnix  12 שליו נודד  עופות 

 לא בסיכון  Otus scops  6 מצוי שעיר  עופות 

 לא בסיכון  Otus brucei 2 שעיר משורטט  עופות 

 לא מקנן בארץ  Pelecanus onocrotalus 17 שקנאי מצוי  עופות 

 עתידו בסכנה  Merops apiaster  1 שרקרק מצוי  עופות 

 לא מקנן בארץ  Anas crecca 2 שרשיר  עופות 

 מין פולש  Myiopsitta monachus 2 תוכי נזירי  עופות 

 בסיכון נמוך  Streptopelia turtur  3 תור מצוי  עופות 

 לא בסיכון  Streptopelia decaocto 10 תור צווארון  עופות 

 חסר מידע  Caprimulgus europeus  4 תחמס אירופי  עופות 

 בסיכון נמוך  Himantopus himantopus 1 תמירון  עופות 

 לא בסיכון  Tyto alba 10 תנשמת לבנה  עופות 
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 דרגת סיכון מספר תצפיות שם מדעי  שם המין  מחלקה 

 לא בסיכון  Cisticola juncidis 1 תפר  עופות 

 לא בסיכון  Lepus capensis  76 ארנבת מצויה  יונקים 

 בסכנת הכחדה  Mellivora capensis 1 גירית דבש  יונקים 

 לא בסיכון  Meles meles  79 גירית מצויה  יונקים 

 לא בסיכון  Martes foina 2 דלק  יונקים 

 לא בסיכון  Hystrix indica  36 דרבן  יונקים 

 עתידו בסכנה  Canis lupus  2 זאב יונקים 

 לא בסיכון  Spalax leucodon 7 חולד  יונקים 

 לא בסיכון  Sus scrofa  219 חזיר בר  יונקים 

 עתידו בסכנה  Felis chaus 1 חתול ביצות  יונקים 

 מבויית מין  Felis silvestris catus 14 חתול בית  יונקים 

 עתידו בסכנה  Felis silvestris 1 חתול בר  יונקים 

 מין מבויית  Ovis aries 1 כבש יונקים 

 מין מבויית  Canis lupus familaris 33 כלב  יונקים 

 לא בסיכון  Microtus socialis 1 נברן שדות  יונקים 

 מין פולש  Myocastor coypus 6 נוטרייה  יונקים 

 לא בסיכון  Herpestes ichneumon  17 נמייה  יונקים 

 עתידו בסכנה  Vormela peregusna 4 סמור  יונקים 

 לא בסיכון  Rousettus aegyptiacus 2 עטלף פירות  יונקים 

 בסכנת הכחדה  Rhinolophus ferrumequinum 1 פרסף גדול  יונקים 

 בסכנת הכחדה  Hyaena hyaena  5 צבוע מפוספס  יונקים 

 בסכנת הכחדה  Gazella gazella gazella 12 ישראלי צבי  יונקים 

 לא בסיכון  Erinaceus concolor 1 קיפוד מצוי  יונקים 

 עתידו בסכנה  Caracal caracal 1 קרקל  יונקים 

 לא בסיכון  Vulpes vulpes  108 שועל מצוי  יונקים 

 לא בסיכון  Procavia capensis 2 שפן  יונקים 

 לא בסיכון  Canis aureus  75 תן  יונקים 

  Tomares (nogelii) nesimachus 1 כחליל הקדד  חרקים 
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 חיים וזוחלים בסכנת הכחדה -: דו 24מפה 
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 )ראה טבלה מלווה בנספח י'(   עופות בסכנת הכחדה: 25מפה 
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 : יונקים בסכנת הכחדה 26מפה 
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פרק ו': ערכיות כוללת: 

 מרחבית-אקולוגית

 

 
 . צילום: עידן טלמוןפרחית נעמי על לוטם שעיר :  45תמונה 
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 מרחבית -אקולוגיתכוללת:  ערכיות  8

 חישוב השיטת  8.1

(,  23מפה  מרחבית נוצרה משילוב מפת הערכיות הבוטנית )-אקולוגיתכוללת  מפת הערכיות ה

ר: בטים אקולוגיים רבים במרחב הסקי(. מפה זו כוללת ה17מפהעם מפת הערכיות המרחבית )

צמחים    –מקומיים   מיני  ומרחביים  שמיקומי  עצמו;  הגידול  בית  למאפייני  כמו    –קשורים 

ו אקולוגיים  מסדרונות  הרצף,  של  הפרה  עוצמת  פתוחים,  שטחים  רצף  מעברים  קישוריות, 

'( הכרחיים  בקבוקאקולוגיים  הערכיות  '(צווארי  על  הכוללת.  מפת -התקבלה  ערכי  חיבור  ידי 

 מפת הערכיות המרחבית לפי מטריצת החיבור הבאה: הערכיות הבוטנית לערכי

מפת ערכיות אקולוגית 
 כוללת

 ערכיות מרחבית 

 מירבית  גבוהה מאד  גבוהה בינונית נמוכה

ערכיות 
 בוטנית

 מירבית  גבוהה מאד  גבוהה  בינונית  נמוכה  נמוכה

 מירבית  גבוהה מאד  גבוהה  בינונית  בינונית  בינונית

 מירבית  גבוהה מאד  גבוהה  גבוהה  גבוהה  גבוהה

 מירבית  גבוהה מאד  גבוהה מאד  גבוהה מאד  גבוהה מאד  גבוהה מאד 

 מירבית  מירבית  מירבית  מירבית  מירבית  מירבית 

 תוצאות  8.2

( הכוללת  האקולוגית  הערכיות  מפת  המקרים,  27איור  ו  27מפה  בבחינת  שברוב  עולה   )

ולכן דומה מפת הערכיות    (23מפה  )  הערכיות המרחבית הייתה גבוהה מהערכיות הבוטנית

בהם ערכיות ש שובים )יקרובים ליששטחים בהאקולוגית למפת הערכיות המרחבית. עם זאת, 

סובבים את  שים  השטח  היאלכך    גמהת. דובאה לידי ביטוי הערכיות הבוטני  מרחבית נמוכה(,

  הערכיות הבוטנית הינה מירבית. שםצפונית לבסמת טבעון בפרט ו ,טבעון רבתי

 
מרחבית. - אקולוגיתערכיות כוללת:  :27איור 
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 מרחבית - כוללת: בוטנית  : ערכיות אקולוגית27מפה 
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 נקודתיים  מפגעים  9

אשפה,    28  מפהב ערימות  הסקר:  במהלך  שנצפו  שונים  מסוגים  נקודתיים  מפגעים  של  נקודות  מוצגות 

נקודות   נזק רכבי  יםבהן מושלכשגרוטאות, אסבסט, הפרות קרקע,  ביוב,  -פגרי חיות משק,  שטח, דליפות 

רובם קטנים למדי, ואנטנות סלולריות )מידע בעיקר משכבת המשרד להגנת    –  פסולת בניין ושפוכת מחצבה

מפגעים שתדירותם נמוכה בתחום הסקר סווגו במפה כ"מפגע אחר". קטגוריה זו כוללת: שדה בור    הסביבה(.

מלא בגדילן מצוי כתוצאה מהשלכת זבל בקר, "זולה" ובית עץ שנבנה על אלון בוגר, מפעל בטון גדול בגבול 

ער, מפחמה פעילה, מגורים חקלאיים בלב שטח פתוח, מיכלית דלק בלב השטח הפתוח, מתחם מגודר  הי

טית ועד תל השפעות שליליות. החל מפגיעה אסלמפגעים אלו יש טווח רחב ש  הסוגר גישה בשטח הפתוח.

 ערכת האקולוגית. זיהום ופגיעה במ
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 : מפגעים 28 מפה 
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 מקורות  רשימת

 
 כעבייה לבסמת טבעון. צילום: עידן טלמון : בריכת חורף בין  46תמונה 
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 מקורות 10

 . 217-211 (:ד-א ) ל"א ,ישראל ועתיקותיה-בחקירת ארץידיעות אביגד, נ. תשכ"ז. לקט כתובות ארמיות. 

הוצאת המכון לידיעת הארץ והעם   .(1955-1953סקר מתקני כוח המים בארץ ישראל ).  1963אביצור, ש.  

 ע"ש ח. אבשלום. 

שחזור מבנה שכבות הסלע .  2009  ווולמן ס.  , ג.א., שליב  ,מ., בורשבסקי  ,ע., רוזנזפט  ,מ., סנה  ,אבלסון

 אולוגי, ירושלים. י. המכון הגGSI/28/2009. דו"ח מס'  עבור פרויקט כלנית  – קרטיקון עד הווה    –בגליל  

 זייד. -על גבעות –. ָבָדד ָלַעד 2014אבניאון, י.  

http://www.yoaview.com/Yoaview/SITE/?action=showobject&sn=2_727 

 . הוצאת כרטא.אטלס כרטא לתקופת המקרא. 1974אהרוני, י.  

ליאוט, נ. )עורכים(. ארצות קו . בתוך: שמואלי, א., סופר, א.  רין בגלילתולדות הסנהד.  1983אופנהיימר, א.  

 הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון.  הגליל.

 . 52חוברת  ,כתב עת לידיעת ארץ ישראל – אלארי. בתי כנסת בגליל ובגולן. 1987. אילן, צ

 . 28/4/1940. "דבר", שבעה מאנשי הכנופיות למות. 1940אין שם מחבר. 

 .15/10/1948. "הבוקר", חשודים נעצרו 180כנופיות קאוקג'י מנסות להסתנן לנצרת, . 1948.  אין שם מחבר

 . 19/10/1948. "על המשמר", שר הביטחון על מאורעות עילוט ונצרת. 1948אין שם מחבר. 

 . 19/12/1951. "חרות", ערביי כפר ציפורי לא יורשו לחזור. 1951אין שם מחבר. 

 . 16/1/1955. "דבר", מנוע דיזל של קיבוץ "הסוללים"  פוצץ. 1955אין שם מחבר. 

 . 11/11/1955, אלונים. "חרות" -כביש חדש יקנעם. 1955אין שם מחבר. 

 . 27/4/1960"קול העם",  .כרוז בנצרת נגד "אכסודוס" . 1960אין שם מחבר. 

 . 8/6/1960. "מעריב", "גן דפנה" יפורק . א'1960אין שם מחבר. 

 . 9/6/1960. "מעריב", מפורק –"גן דפנה" . ב'1960אין שם מחבר. 

 . 1/9/1961. "דבר", אבן נושאת כתובת ארמית במסגד עתיק בכפר משהד. ב'1961אין שם מחבר. 

 . 5/9/1965. "מעריב", נחנך כביש חדש בגליל. 1965אין שם מחבר. 

 . 29/5/1970. "מעריב", ערבים ישראלים שאירחו מחבל בכפרם 10-למאסר . 1970אין שם מחבר. 

 . 12/2/1980. "מעריב", צומת גולני –היום ייחנך כביש הסוללים . 1980אין שם מחבר. 

מחבר. שם  האינטראקטיבי.    70.  2017  אין  הסנהדרין"  ”שביל  בגליל:     .Ynet  ,"6/4/2017" ק“מ 

4946017,00.html-co.il/articles/0,7340,Lhttp://www.ynet. 

י.   ג  –יאולוגיות  כ. חדשות אר(B, Aראס )שטחים  -כרם א.  2008אלכסנדר,  וסקרים בישראל.  ליון  יחפירות 

120 . 

 . הוגש לחטיבת מדע, רשות הטבע והגנים. DHV MED.  סקר מעיינות אגן נחל קישון.  2013אלרון, א. וינאי, ז.  

-1972סיכום ארבעים שנות מחקר )  –סוגיות עיקריות בחקר היערות המחטניים של ישראל    .2013אסם, י.  

 . 254 -248 (:3)4, אקולוגיה וסביבה(. 2012

מדיניות והנחיות   –תורת ניהול היער בישראל  (  2014אסם, י., ברנד, ד., טאובר, י., פרבולוצקי, א. וצורף, ח. )

 . קק"ל.לתכנון ולממשק היער

 . 127ליון יחפירות וסקרים בישראל. ג – . חדשות ארכיאולוגיות כפר כנא. 2015בארי, ר. 

http://www.yoaview.com/Yoaview/SITE/?action=showobject&sn=2_727
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4946017,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4946017,00.html
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גלישות סדימנטים פלגיים בחלק העליון של מדרון .  1986גבירצמן, ג.  ו  נדר, ב., מימרן, י., בנימיני, ח.בוכבי

באזור השפלה האאוקני  מאי  גיאולוגי . החברה ההיבשת  מעלות  כנס  הישראלית,  חוב1986ת  רת , 

 .14הכנס עמ' 

מינים בסכנת הכחדה   – . מתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים( הספר האדום  זוחלים   .2002בוסקילה, ע. 

 חולייתנים. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. –בישראל. רשימת המינים בסיכון 

 האנרגיה והמים. . משרד אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל .2011ביתן, א. 

מ.   רעידת אדמה בשנת  .  1999בלוקה,  לקיומה של  מן התקופה הרומית לתקופה   363העדויות  והמעבר 

 . עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים. יהביזנטית על פי הממצא הארכיאולוגי בציפור

 .מסדההוצאת  , י.נ.,נישמחו ם מיוונית: תרגו .תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים. 1968מתתיהו, י. -בן

 . בית הוצאה כתר.מדריך הפרפרים בישראל. 1990בנימיני, ד.  

, אופקים בגאוגרפיהתיכוניות בישראל.  -על מערכות אקולוגיות ים  ותפי. השפעת שר1992, פ.  (קותיאלבר )

35-36 :59-67 . 

יאולוגיות כ. חדשות ארעין קשיש, דו"ח ראשוני.  2015חוברס, א.  ו  בולר, א., אקשטיין, א. -, מלינסקיברזילי, ע.

 . 127ליון יחפירות וסקרים בישראל. ג –

( על חיות הבר ושמירת טבע, כולל דו"ח מצב Canis familiarisהשפעת כלבים ).  2003  בראון, ע.-נרקברי

 המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.   .מישראל והצעות לפעולה

 . 64–57 : 2 ,אקולוגיה וסביבהבר ועל שמירת טבע. -בית על חיות -. השפעת חתולי2010 בראון, ע.-רנקברי

הוצאת   ב'.-שנות התיישבות. תולדות ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. כרכים א'  100גבתי, ח. תשמ"א.  

 הקיבוץ המאוחד. 

 . השירות ההידרולוגי, רשות המים . מגמות בשפיעת מעיינות בצפון הארץ. 2013גבעתי, ע. ועצמון, ב. 

, המחלקה ט . עבודת דוקטורמחקר לבעיות הנארי בישראל ובעיקר בעמק יזרעאל המזרחי.  1958גולדברג, א.  

 ה, האוניברסיטה העברית בירושלים. גיאולוגיל

 בשטחים   קרקע  שימושי  תכנון  למטרות  ונוף  טבע  משאבי  של  והערכה  לניתוח  הליך  .1988.  א,  דליזוןיג

 .חיפה, לישראל טכנולוגי  מכון – הטכניון,  מוסמךעבודת . הפתוחים

 . הוצאת כרטא.מביתר ועד תל חי. היסטוריה צבאית –אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל . 1974גיחון, מ. 

 . 47-50  :50, קתדרה.  הגבול בין אשר לזבולון –יפתחאל . גיא 1988גל, צ. 

הוצאת רשות העתיקות )ברשת באתר   .(41)  הר תבורמפת    –סקר ארכיאולוגי של ישראל  .  2013.  גל, צ

 הסקר הארכיאולוגי של ישראל(. 

 הטבע והגנים.. היחידה לניטור סביבתי, רשות  סקר אקולוגי נחל חרוד.  2002אורטל, ר.  ולשנר, ה.    ,גלזמן, ה.

 . 3-18:  57,קתדרה. דגון והגבול בין נחלת אשר לנחלת זבולון-גבע, בית .1990גליל, ג. 

נקודת   הוגש לקרן  .שימור מיני צומח נדירים בתוך פסיפס חקלאי בשפלה הדרומית.  2010גלעדי, א. וזיו, י.  

 גוריון.-המעבדה לאקולוגיה מרחבית, המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בן .ח"ן

מינים בסכנת הכחדה   –. מתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים( הספר האדום  חיים-דו  .2002גפני, ש.  

 חולייתנים. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. –בישראל. רשימת המינים בסיכון 



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 213  ~ 

. בתוך: שמואלי, א., סופר, א. וקליאוט, נ. )עורכים(. ארצות הגליל בתקופת מסעי הצלב  .1983גראבויס, א.  

 הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון. 

. הוצאת ישראל בתקופה העות'מאנית-הכפר הערבי ובנותיו. תהליכים ביישוב הערבי בארץגרוסמן, ד. תשנ"ד.  

 צבי. -יד יצחק בן

ה, גיאולוגימוסמך, המחלקה לדת  . עבועילוט  –ה של אזור כפר החורש  גיאולוגיה.  1962, י.  )גלבוע(גרינברג  

 האוניברסיטה העברית בירושלים.

עמרם, -בן  :. תרגוםתיאור גיאוגרפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ ישראל. כרך שישי: הגליל )א(.  1880גרן, ו.  

 צבי, תשמ"ה. -הוצאת יד יצחק בןח., 

 . 2/4/1953. "מעריב", הרצח המסתורי בגליל. 1953דולב, א. 

מינים בסכנת הכחדה בישראל. רשימת המינים   –הספר האדום    .2002)עורכים(  דולב, ע. ופרבולוצקי, א.  

 . רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.חולייתנים –בסיכון 

הטבע והגנים והעמותה לעידוד וקידום שמירת  . רשות  הצמחים הפולשים בישראל  .2010מ.  .דרור, ז'-דופור

 .הטבע במזרח התיכון, ירושלים

מהדורה שנייה. הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים, .  הצמחים הפולשים בישראל  .2019דרור, ז'.מ.  -דופור

 .רשות הטבע והגניםהמשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ו

לשנר, ה., גלון, י., הלר, -, ס., אבישי, מ., וולצ’ק, מ., יעקבי, ט., ורדספיר, א., קגן- מ., פרגמןדרור, ז'.-דופור

א.   וגוטליב,  הלא  .2013א.  הזרים  הנוי  בישראל-צמחי  המלצות.  –  רצויים  להגנת   מסמך  המשרד 

 הסביבה. 

ז'.מ.  -דופור כחלחל   . 2015דרור,  בישראל?    – צחר  לפלוש  מתחיל   ,כלנית האם 

2 http://www.kalanit.org.il/?p=4103 

 . 112ליון  י. חדשות ארכיאולוגיות, גחורבת גובית. 2000ברינק, א.ו.  -דן

 מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה.  –. ארץ קרקעות ארץ ישראל. 2007  , ח.לביאו . פ ,, פיין . י ,דן

. מינהל המחקר החקלאי, המכון לקרקע ומים, בית דגן. מיון קרקעות ישראל.  1979מדז'יסקי, ח.  קויוו  דן, י.

 . 137פרסום מיוחד מס' 

 , תל אביב.הקיבוץ המאוחדהוצאת . עצים מקודשים בישראל. 2010דפני, א.  

מנהל המחקר   הגיא?מה בין איצריית האורן כמזיקת עצים מבוגרים לבין התנוונות יער שער    .1976הלפרין, י.  

 החקלאי, מכון וולקני, בית דגן. 

  .שפרעם-מסלע וקרקע כגורם אקולוגי של תפוצה והתפתחות ביער אלון התבור באזור אלונים .1998נ.    ,הר

 האוניברסיטה העברית בירושלים. הפקולטה לחקלאות ברחובות,  ,מוסמךעבודת 

י.  ריוב,  א.,  זינגר,  נ.,  א.  ו  הר,  כגורם אקולוגי ביער אלון התבור באזור אלונים 2000שש,  וקרקע  -. מסלע 

וסביבהפרעם.  ש http://nirherr.wixsite.com/nirforestecosoil/rock-  .25-42  (:1)6,  אקולוגיה 

article2000-oak-soil 

נ.   כגורמים אקולוגיים .  2008הר,  הגידול  והדינמיקה של משק המים בבית  והסלע  מבנה מערכת הקרקע 

מדעי  ל  המחלקהעבודת דוקטורט,  .  מנשה-אלון התבור והאלון המצוי באזור אלונים  עיקריים בתפוצת

 ירושלים.  , האוניברסיטה העברית בהקרקע והמים

http://www.kalanit.org.il/?p=4103
http://nirherr.wixsite.com/nirforestecosoil/rock-soil-oak-article2000
http://nirherr.wixsite.com/nirforestecosoil/rock-soil-oak-article2000
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מנשה בהתאמה למבנה המרחבי של מערכת -. מערך הצומח באזור אלונים2015  , א.שניו  , י.נ., ריוב  ,הר

 . 52-40 :(1)6 ,אקולוגיה וסביבהקרקע ותכונות בית הגידול. -הסלע

veg2015-soil-https://www.nirforestecosoil.com/rock 

פארק של אלון -עץ ביער-קרקע-. הדינמיקה של משק המים במערכת הסלע2016  , י.ריובו  .א  ,, שני.נ  ,הר

 . 64-52  (:1)7 ,אקולוגיה וסביבה מצוי ובחורש של אלון מצוי. 

dynamic2016-water-https://www.nirforestecosoil.com/oak 

או מין    האם אכן מין זר?   האם מין פולש בישראל?(  Pinus brutiaא. ברוטיה  )אורן קפריסאי  .  2017הר, נ.  

 . אגף הייעור ומרחב צפון, קק"ל. מקומי שכמעט ואינו מופץ מחוץ לעומדי היער 

 התנ"ך. 

 . 12, עמ' ספטמברגיליון , נשיונל ג'יאוגרפיק ישראל. ניאנדרתלים בשטח. 2017ויינברגר, ע. 

הירדן וסיני. הוצאת "קריית ספר" -ישראל: השפלה, החוף, הנגב, הגליל, עבר-אגדות ארץוילנאי, ז. תשמ"א.  

 בע"מ, ירושלים.

-פענוח התפתחותו הטקטונית של הגליל התחתון מהגידוע האוליגוקני ועד למעוות המיוקני .  2016  ולד, ר.

, אוניברסיטת חיפה והמכון  טודת דוקטור. עבהקרקע-י מתתסגיאולוגי וגיאופיליוקני באמצעות מידע פ

 . גיאולוגיהמכון ה , GSI/15/2016. דו"ח מס' גיאולוגיה

מבט חדש על יחסי השדה הקיימים בגליל )גיליונות צפת ונהריה( בין  .  2009  , צ.מינסטר ו  .ש  ,, אילני.ד  ,וקס

וטורון קנומן  שמגיל  וירכא  בענה  סכנין,  ינוח,  חנא,  דיר  מס'  תצורות  דו"ח   .GSI/21/2009  המכון  ,

 הגיאולוגי, ירושלים. 

 . 16/9/1949. "על המשמר", חנוונים, מוכתרים ומפקחים. 1949ושיץ, י.  

 . ספרית פועלים, מרחביה.גיאובוטניקה. 1955זהרי, מ. 

"ח  . דוההיסטוריה הצעירה של העתקי הגליל התחתון המערבי.  2008  , י.נחמיאסו  .ז  , , גבירצמן.ע  ,זילברמן

 ון הגיאולוגי, ירושלים. המכ .GSI/25/2008מס' 

בגליל התחתון המערבי  .  2013  . ע  ,סנדלרו  .ע  ,זילברמן מורפולוגיים  ומפלסים  חוף  מפתח לשחזור   –קווי 

יציבות ותקופות  הרמה  לתהליכי  כתגובה  הנוף  ההתפתחות  החברה  כנס  חוברת  גיאולוגי.  עכו.  ת, 

 . 27-21הסיורים עמ' 

 . 23/12/1966. "דבר", הצדק נשאר במשפחה, גאולת דם בכפר קנה. 1966זרטל, ע. 

חפירות וסקרים   –. חדשות ארכיאולוגיות  יפתחאל, דו"ח ראשוני.  2009גצוב, נ.  ו   חלאילה, ח., מילבסקי, י.

 . 121ליון יבישראל. ג

 . 126ליון  יישראל. גחפירות וסקרים ב  –. חדשות ארכיאולוגיות Kיפתחאל, שטח . 2014חלאילה, ח., 

ת גיאולוגי. החברה הוטקטוניקה של שולי הגלבוע  סטרטיגרפיה, מבנה.  1994מימרן, י.  ו  חצור, י., שליב, ג.

 . 27. מדריך הסיורים עמ' 1994הישראלית, כנס גינוסר 

 . מכללת אורנים. סקר עטלפים בגן הבוטני במכללת אורנים. 2010טלמון, ע.  

 . עבודת פרוייקט לתואר ראשון, מכללת אורנים.ם במערב עמק יזרעאלסקר עטלפי. 2011טלמון, ע.  

- . הוצאת הקיבוץ המאוחד, החברה לחקירת ארץשערים, היישוב והקבורה לצידו-בית.  2004טפר, י. וטפר, י.  

 שראל ועתיקותיה. י

https://www.nirforestecosoil.com/rock-soil-veg2015
https://www.nirforestecosoil.com/oak-water-dynamic2016
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הוצאת הקיבוץ .  רגל אל ירושלים בימי הבית השניה. דרכי עולי  דרכים נושאות עם.  2013טפר, י. וטפר, י.  

 ., תל אביבהמאוחד

תיעוד   –. שריפות יער וחורש בכרמל ובהרי ירושלים  2010  גרינבאום, נ. ו  , נ., מלקינסון, ד., ויטנברג, ל.טסלר

 . 165-157: 76, אופקים בגאוגרפיה .דגמים עיתיים וניתוח

,  עמרם -בן  : תרגום  . 1864-1863ישראל, לחקר חיי הארץ וטבעה. יומן  -מסע בארץ.  1977טריסטראם, ה.ב.  

 , מוסד ביאליק, ירושלים. ח.

 . רשות הטבע והגנים. תיק אפיון גן לאומי ציפורי. 2010יונש, י., סלע, י., סיני, י. וגולד, נ. 

 . 128ליון יחפירות וסקרים בישראל. ג  –. חדשות ארכיאולוגיות גבעת רבי, דו"ח ראשוני. 2016ירושביץ, א. 

. תגלית ארכיאולוגית נדירה בציפורי. אתר רשות הטבע והגנים.  2018כהן, י.  

https://www.parks.org.il/new/zipori-gat / 

סקר   –גבעות אלונים  . 1986כח, י., משל, ז., רוזנבאום, נ., שקולניק, י., זבולוני, ע., שורר, י. וארדנבוים, פ.  

 .יחידת הסקרים, מכון דש"א.  טבע ונוף

. החברה מערכות ניקוז יבשתיות נאוגניות ורביעוניות בגליל התחתון בין הבקע לים התיכון.  1995א.  כפרי,  

יעקבגיאולוגיה זכרון  כנס  הישראלית,  מס'    .1995מרס    ,ת  סיור  סיורים:  .  11-1עמ'    ,1מדריך 

http://www.igs.org.il/contact/ft/1995/1995_1_kafri.pdf?attredirects=0&d=1 

 . 2/3/1967. "מעריב", היום מתחדש המאבק המשפטי על מיקום משרפת הסיד בנצרת. 1967כרמל, ט. 

.  ומעשים   זכרונות,  השומרים  אגודתובסקי(, א. תשכ"ז. בפינת השומרים. בתוך: רבינא, י. )עורך(.  לבנה )לבנ

 כרך ב'. הוצאת השומר בישראל, תל אביב. 

המחלקה   מוסמך,. עבודת  התחדשות צומח לאחר שריפה ביער טבעי של אורן ירושלים בכרמל.  1989להב, ח.  

 אביב -לבוטניקה, אוניברסיטת תל 

. יחידת פיתוח אזור רכסים  – מיפוי רגישות יחידות צומח    – גבעות אלונים מערב    .1993ז.  לר,  וקוח.    ,להב

 הסקרים, מכון דש"א.

 . יחידת הסקרים, החברה להגנת הטבע.כרמל: סקר טבע ונוף. 1983להב, ח. ופרקש, מ.  

אל: להבנת גבולותיה של נחלת -יפתחתבור, רמון, הנחל אשר על פני יקנעם וגי  - על כסלות לוין, י. תשס"ג.

 . 36-5:  108, קתדרה. זבולון

 . YNET ,"16/12/2015. " צפו: פיצוץ מחסן קמח שישמש לאימון של צה"ל. 2015מורג, ג.  

 . הוצאת עם עובד. 1949-1947לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים . 1991מוריס, ב. 

 מכון טכנולוגי לישראל, חיפה  –. הטכניון לישראל בשנות האלפיים: תכנית אב 2020ישראל . 1997מזור, א. 

 . 126ליון  יחפירות וסקרים בישראל. ג –. חדשות ארכיאולוגיות  עין ציפורי. 2014מילבסקי, י. וגצוב, נ.  

הספר  .  2017רוז, א., וין, ג., לבינגר, ז., שטייניץ, ע., הצופה, א., חביב, א., פרלמן, י., אלון, ד. ולידר, נ.  ימ

בישראל העופות  של  והגנים. האדום  הטבע  ורשות  הטבע  להגנת  החברה   .

https://aves.redlist.parks.org.il 

ליון  יבטאון המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, ג  –"אתרים"    .הפסל שהוצב שלוש פעמים.  2008  ., מנאור

40 . 

 .51-43 :3, אקולוגיה וסביבה . התחדשות יער אורן טבעי בכרמל לאחר שריפה.1996נאמן, ג. 

http://www.igs.org.il/contact/ft/1995/1995_1_kafri.pdf?attredirects=0&d=1
https://aves.redlist.parks.org.il/
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 . 3.5.2005. נגד שריפות רעות, בעד שריפות טובות. "הארץ", 2005נאמן, ג. 

. השפעת עצי האורן השרופים על הנביטה וההתבססות של צמחים לאחר 1992נאמן, ג., להב, ח. ויצחקי, ע.  

 . 92-85 :36-35,  אופקים בגאוגרפיההשריפה בכרמל. 

 . הוצאת אקדמון, ירושלים. אומורפולוגיה של ארץ ישראליג . 1970  ניר, ד.

. המעבדה לאקולוגיה של ייעור על הרכב גנטי באורן ירושליםהשפעת    .2009נתן, ר., שטייניץ, ע. וזולטי, א.  

 תנועה, המחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

מדריך למיפוי  ( 2014סבר, נ., לשנר, ה., רמון, א., הר, נ., וולצ'אק, מ., רון, מ., להב, ח., סבח, ע. והדר, ל. )

והגנים, הקרן הקיימת לישראל,  הים תיכוני  צומח בישראל. חלק הצומח . מכון דש"א, רשות הטבע 

 המארג, רמת הנדיב והמשרד להגנת הסביבה. 

 . 17/9/1954. "דבר", הצעות ליישוב פליטי ציפורי. 1954 .בנצרתסופר "דבר" 

 . 31/5/1983. "דבר", גידול החזיריות בצפון גורם זיהום הסביבה. 1983  סופר "דבר" לענייני רווחה.

 . 3/4/1953. "הבוקר", החקירה בפרשת הרצח בציפורי מסתעפת. 1953 סופר "הבוקר" בטבריה.

 . 21/4/1948. "הצופה", לחם-"שבת הגדול" בוואלדהיים ובית. 1948סופר "הצופה" בעמק יזרעאל. 
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 נספחים  11

 סיכום הממצאים, מסקנות והמלצות ראשוניות  – נספח א'   11.1

מ לקווים  והמלצות  הממצאים  עיקרי  של  צירוף  כולל  זה  שנספח  באופן  השטח  לניהול  כלליים  ישמר, נחים 

השקפת מחברי חוברת הסקר    פי-עלמים יטפח, את ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבו. זאת,  יובמקרים מסוי 

ח נוספים. הנספח מתווה עקרונות כלליים בלבד, ואינו מפרט והתייעצות עם הגורמים המזמינים ואנשי שט

מקווים  אנו  אלה.  מטרות  למימוש  הדרושים  והמנהליים  הטכניים  התכנוניים,  הצעדים  את  מלא  באופן 

והסכמה בין הגורמים השונים   פעולה-שההחלטה על צעדים אלו תתקבל באופן מקצועי ושקול, ותוך שיתוף

 המעורבים בניהול השטח. 

ופי כפרי  ככלל, תחום הסקר כולל פסיפס של שטחים טבעיים, שטחי חקלאות, שטחים מיוערים, ישובים בעלי א

יוצרים יחד מרחב גדול אך מקוטע ע"י יישובים וכבישים. שטח הסקר מהווה חולייה ש  –ופרברי )קרית טבעון(  

הגליל התחתון ו  מערב-צפוןערב, מישור חוף הגליל במזרח, הר הכרמל במ-מקשרת בין עמק יזרעאל בדרום

מהווים שאת קיומם של שפע מיני צומח וחי,  בצפון ובמזרח. בנוסף, מגוון תצורות המסלע והקרקע מאפשרים  

שמירה על השטחים   תיכוני על גווניו. -אוסף חשוב וייחודי בנופי ארצנו. מגוון זה מייצג את נופי החבל הים

ושימור האוכלוסיות הטבעיות בו,   ,אזורים סמוכיםבינו לימור הקישוריות בתוכו והפתוחים של האזור, ש 

עוסקים בניהול השטח. שיתוף ש סוגים שונים, מהווה אתגר לגופים  במקביל להמשך פעילות אנושית מ

 השונים, ובינם לבין תושבי האזור, חיוני לעמידה באתגר זה. פעולה ויידוע הדדי בין הגורמים

 :אותם יש לשמר בשלמותםשנוף ייחודיים -מכלולי ישנם בשטח הסקר ארבעה: היבט הנופימה

: היער הטבעי הגדול ביותר בארץ ממערב לירדן. השטח מקו בסמת טבעון לכיוון אלוני  גבעות אלונים •

אבא מפותח ושמור היטב, כמו גם יער הסוללים. המושבים אלוני אבא ובית לחם הגלילית הוקמו במקורם  

ע שומרים  היום  ועד  טמפלרים,  ההיסטורייםכמושבות  מהמבנים  רבים  בחלקים    .ל  הוכרה  זו  חשיבות 

 , ומתבטאת בסימונם כחלק מגנים לאומיים, שמורת טבע, יער נטע אדם ויער טבעי. 1מהשטח גם בתמ"א  

בעות, ומקיימים זרימת מים איתנה מתפתלים בין הגש: ערוצים רחבים  עמקי נחל ציפורי ונחל יפתחאל •

גדות מפותח. בעמקיש יש שטחי חקלאות שלחין, כמעט ללא מבנים חקלאיים.   מלווה בצומח  הנחלים 

  ציפורי וממערב לעין יבקע,   עיינותלמרגלות  עתיקות:    פורי יש גם שני ריכוזי טחנות קמחבעמק נחל צי

 מהווה תופעה ייחודית ומרשימה. שוכמובן הנפתול למרגלות ראס עלי 

תחת  שרידי מערכת מפושבו גם  בישראל,  : אחד מאתרי העתיקות החשובים ביותר  שיחין-מרחב ציפורי •

 נטופה.-תצפית מרשימה לעבר בקעת ביתו להובלת מים

  השמירה ארגוני  הנקרופוליס המרשים ביותר בישראל, מורשת אלכסנדר זייד ובית שערים וגבעות זייד:   •

וסיפור אליהו הנביא ונביאי    ,, אזור המגע בין הגליל התחתון, עמק יזרעאל והכרמלשל תחילת הציונות

ממרכז    6/70בו נפתח נוף הגליל התחתון לנוסעים בכבישים  שהבעל בתל קשיש. זהו גם המקום הראשון  

 הארץ.
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 שמירה על רציפות וקישוריות: 

הקיטוע הרב בין השטחים הפתוחים בתחום הסקר מצביע על הצורך ביישום העיקרון של הימנעות מפיתוח   •

אקולוגיים ונופיים. רצוי שפיתוח עתידי באשר הוא )כולל מבנים חקלאיים(, יוצמד  בלב השטח, משיקולים  

גם   אלא  לבדו,  הדופן  צמידות  לשיקול  רק  לא  להתייחס  חשוב  קיימים.  ולתשתיות  לבינוי  האפשר  ככל 

יחסום מעברים הכרחיים וכן באופן שיימנע ככל האפשר מפגיעה בשטחים    , להכוונת הפיתוח כך שלא 

והה במיוחד. בהקשר זה, אנו ממליצים לבחון את חלופות הפיתוח השונות )למשל להרחבת  שערכיותם גב

יישוב( על רקע שכבות רלוונטיות של הסקר )ערכיות אקולוגית, מעברים הכרחיים, ערכיות נופית, אתרים,  

יבים  איתורי מינים בסכנת הכחדה/נדירים/אנדמיים ועוד(, לדון בהשפעות השונות של כל חלופה על המרכ

ולנסות לדרג את החלופות מבחינת מידת פגיעתן בשטח הפתוח )כמובן שבבחירת החלופות יעלו    ,השונים

 גם שיקולים תכנוניים נוספים(.

מומלץ ששיקולים אקולוגיים יובאו בחשבון גם בכל הקשור להקמת גדרות, ולפעולות אחרות בלב השטח  •

 .הפתוח

 היבטים אקולוגיים נוספים:

 מינים הם ,הסקר באזור  )והרחוק הקרוב )בעבר  שנרשמו והנדירים   הכחדה  בסכנת חים הצמ ממיני חלק •

 ללא אקסטנסיבי בממשק מוברים שדות של או/ו השדות משולי חלק של השארה שדות. ושולי שדות של

 אלה.  מינים  אוכלוסיות של אישושה או  השב לפעולות גם  בהמשך לתרום היעשו  וריסוסים,  עמוק   חריש

  זרעים   בנק  קיים  לא  כבר  מהמינים  שברבים  )סביר שתילה או    זריעה כמו נוספים צעדים יצריכו  אלו  פעולות

 .בשטח הפועלים השונים הגופים בין בתיאום צורך תוך  טווח,-ארוך וניטור בקרקע(

 ופנאי  נופש  כשטחי  סחיפתה,  ומונעי  קרקע  כמשמרי  ירוקות,  כריאות  מתפקדים  הסקר  בתחום  היערות •

  היערות,   של  ניכר  בחלק  כן,   כמו   לדבורים.  צוף   למרעה  גם   מסויימים   ובמקרים   ולבקר,   לצאן  מרעה  וכשטחי

  בהקשר   מגוונת.  אקולוגית  מערכת  מתקיימתו  מפותח  יער-תת  לצמוח   הספיק  כבר  ,שבהם  הוותיקים  בעיקר

  ומיני   הצפיפות  המיקום,  )למשל  אופיין  לגבי  וכן  ביצוען  עצם  לגבי  שבהחלטה  מומלץ  חדשות,  לנטיעות

  כמפורט   האזור,  של  הטבעית  הנוף  דמות  ולשמירת  אקולוגיים  לשיקולים  גבוה   משקל  יינתן  העצים(

 (. 2014) ועמיתיו אסם ע"י שפורסמו החדשים היער ניהול תורת בעקרונות

  צורך   יש  הכחלחלה.  השיטה  הוא  הבולט   המין  כאשר  פולשים,  צמחים   מיני   מספר   ישנם  הסקר  בתחום •

  מינים   של  בודדים  בפרטים  אף  או  קטנים  בריכוזים  טיפול  על  גם  דגש  לשים  מומלץ  אלו.  מינים  להדביר

 זאת,   ויקטוריה(.  ושיטת  כחלחל  צחר  שיכנית,  פרקינסוניה  )למשל:  גבוה  פלישה  פוטנציאל  בעלי  נוספים

 יחסית. וזול קל עדיין  הדבר בוש זה,  בשלב כבר התופעה התרחבות את למנוע מנת-על

 נושאים נוספים: 

בין אם עונתיים ובין אם לאורך כל השנה, מהווים מוקד ייחודי ומשמעותי. יש לשמור עליהם    , מקורות המים •

וכן מפני פרש בקר הרועה בקרבתם. בתחום הסקר ישנן    ,מפני זיהומים שונים כגון חומרי דישון והדברה

 נפגעו מעדרי בקר. שנראה ש ,מספר בריכות עונתיות עם פוטנציאל משמעותי
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בתחום הסקר קיימים מפגעים כמו: מחצבה נטושה, פגרי בע"ח, גרוטאות, מצבורי פסולת בניין ואסבסט.  •

מפגעים אלו מהווים מטרד אקולוגי, בריאותי וחזותי כאחד. כחלק מטיפוח האזור מן הראוי להכין תכנית,  

 בשיתוף עם כל הגופים הרלוונטיים, לסילוק מפגעים אלו.

 ככלי להערכת שטחים פתוחים  MARXANמודל   – ב'  נספח  11.2

בחירה של , ככלי עזר בMARXANמטרת העבודה שמתוארת בנספח זה היא ניסיון לשימוש במודל מרחבי  

ואילוציםביחידות תכנון לשימור תוך התחשבות   עלויות  לעמוד במטרות אקולוגיות  ,מערכת  שהוגדרו   ע"מ 

הסטנדרטית   .מראש בשיטה  שמתקבל  לתוצר  זה,  מודל  באמצעות  שהתקבל  התוצר  בין  השוואה  בוצעה 

 לחישוב ערכיות שמקובלת בסקרי מכון דש"א, והוצג בחוברת הסקר.

 מבוא 11.2.1

להגדיר מערך    כמענה לצורך של אקולוגים ומתכננים  Queenslandבאוניברסיטת    הפותח  MARXANתוכנת  

היא   MARXAN  (.Fernandes et al., 2005דולה במזרח אוסטרליה )שמורות ימיות במחסום השונית הג

ולאחר מכן הורחב השימוש בה   ,תחילה בסביבה הימית  – תוכנה שנעשה בה שימוש נרחב בשנים האחרונות  

מקנה   :של שטחים מוגנים בקנה מידה משתנה  שיטתיהשימוש בתוכנה מאפשר תכנון  גם לסביבה היבשתית.  

יונקים יבשתיים )  ,עולמיהמידה  ה אזורי המידה  הקנה  לועד    , (Ceballos et al., 2005דוגמת תפוצת מיני 

 ( הבודדת  השמורה  סטוכסטיות  בשימוש    באמצעות(.  Levin et al., 2013ברמת  אופטימיזציה  איטרציות 

(Simulated Annealing) ,  ו, שהוגדר ביולוגי  המטרות המגוון    את  משיגהשמרחבית    תמערכ  יוצרת   תוכנהה  

 .האפשריים תחת האילוצים שנקבעו לייםבתנאים האופטימ

 אופן פעולת האלגוריתם  •

 לי עבור המשוואה הבאה: וריתם שואף למציאת הפתרון המינימהאלג

 

PU (Planning Unitsיחידות התכנון :) . 

BLM (Boundary Length Modifierמדד אורך גבולות יחידות התכנון :) . 

SPF (Species Penalty Factorערכי הקנסות עבור חריגה מיעדי השימור :) . 

 העבודה  תשיט 11.2.2

 חלוקת השטח ליחידות תכנון •

מבצע את חישוביו. יחידות התכנון נבחרו להיות   MARXANעליהן  שהשטח חולק ליחידות תכנון בסיסיות  

  50נבחר להיות  ודל יחידה  ע"מ לייצג בצורה מיטבית את הקשרים עם היחידות השכנות. ג  ,בצורת משושה
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בה נעשה הניתוח. ש~ מ'(. קביעת גודל יחידות התכנון בעצם קובעת את הרזולוציה 140אורך כל צלע ) דונם

את המעברים הטבעיים   סבירהומייצג בצורה    ,לי בסקרהצומח המינימ דיגום  הגודל שנבחר דומה לגודל יחידת  

 יחידות תכנון. 3,844-הצרים שבשטח. שטח הסקר חולק ל

 ת התכנון ודסטטוס יחי –ע מיפוי שימושי קרק •

סטטוטורית    מוגניםולאזורים    ,יחידות התכנון חולקו לאזורים בנויים שהוצאו מחוץ לאזורי הבחירה של המודל

 25%. יחידת תכנון שכללה בתוכה מעל  מורהשעו במערך  אשר קוב(  1תמ"א    מתוך)שמורות טבע ויערות  

 . מוגנתהוגדרה כיחידת תכנון  שטח שמור 50%דה שכללה בתוכה מעל ויחי  ,שטח בנוי הוגדרה כבנויה

 
 סטטוס יחידות התכנון.  –  MARXANבמודל : מיפוי שימושי קרקע 29מפה 

 קביעת עלות אקולוגית לבחירת יחידות התכנון  •

יותר מופר יותר. נעשה שימוש במדד רצף   ,ככל ששטח  גבוהה  כך העלות להפוך אותו לאזור שמור הינה 

בין  (לעיל  5.2.1סעיף    ו)רא  השטחים הפתוחים כבסיס יותר  . 100-0, מנורמל  נמוך  כך   , ככל שמדד הרצף 

 ,במקרה זה, נעשתה אינטגרציה של מעברי כבישים שמופו במהלך הסקר  העלות של השטח גבוהה יותר.

ז את, לשטחים חקלאיים הועלתה העלות שהפחיתו את העלות האקולוגית בהשוואה לכביש עצמו. לעומת 

בניתוח זה נלקחו בחשבון מעברי כבישים    האקולוגית במעט בהשוואה לשטחים פתוחים טבעיים או נטועים.

 כפי שמופו בשטח.

 לשימור   (conservation features) קטגוריות אקולוגיות •

 מטרות השימור נקבעו:  (מינים  160, נדירים ואנדמיים )בסכנת הכחדהמיני צמחים    :מיני צמחיםתפוצת  

מינים אנדמיים ;  75%  –מינים נדירים  ;  100%  –מינים בסכנת הכחדה   לכל מין בנפרד, לפי סטטוס שימור:
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מטרות ה שמתחתיו נעשתה החרגה של    , למין  תצפיות  של חמשמינימום  נקבע סף  .  50%  –  ונדירים אזורית

 המין.  מופיעבהם שכל השטחים  רומישהוגדרו לו ,ללוה

כאשר סף המינימום נקבע   ,לכל תצורות הצומח  50%לתצורות הצומח נקבע יעד שימור אחיד:  :  תצורות צומח

 קמ"ר. 2על 

קר הן  :  עות ק סוגי  כבדות  המינים    ,מאויים   גידול-תיבקרקעות  גם  מכך  עליהן.שוכתוצאה  יעדי   מתקיימים 

ול  50%קרקע בינונית,  ל  25%  :שהוגדרו בהתאם למאפייני הקרקעות  שימורה קרקע ל  75%-קרקע כבדה 

 כבדה מאוד.

)רט"ג(:   שבוצע ע"י דותן רותם וגלעד וייל  Circuitscapeמודל    מתוךקישוריות ומסדרונות אקולוגיים  

 לו ביטוי במודל: ריות הגבוהות קיבקטגוהשתי  ו  ,ית הרציפה חולקה לחמש קטגוריותרמת הקישוריות הארצ

אזורים בעלי תרומה גבוהה ל;  100%  הוגדר יעד שימור שלאזורים בעלי התרומה הגבוהה ביותר לקישוריות  ל

 . 75% הוגדר יעד שימור שללקישוריות 
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 . )רט"ג(  שבוצע ע"י דותן רותם וגלעד וייל  Circuitscape מודל  מתוך: מפת קישוריות ארצית 30מפה 

 תוצאות  11.2.3

הרצות של המודל. יחידות    1,000ניתן לראות את תדירות בחירת המודל בכל יחידת תכנון מתוך    31מפה  ב

אולצה הבחירה ביחידות   תכנון שהוגדרו כשטח בנוי היו "מחוץ למשחק" ולכן אף פעם לא נבחרו. לעומתן,

כמוג שהוגדרו  ערכיותתכנון  קטגוריות  לחמש  הומרה  הבחירה  תדירות  האקולוגיתלבדומה    ,נות.   ערכיות 

 . (32מפה  הנהוגה במכון דש"א )
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 בכל יחידת תכנון.  MARXANתדירות הבחירה של של   : 31מפה 

 
 : המרת תדירות הבחירה לקטגוריות ערכיות בדומה למדד דש"א. 32מפה 

ניתן    ,מדד הערכיות האקולוגית של מכון דש"אל  MARXANמדד הערכיות שחושב ע"י  במבט על ההפרש בין  

2R  ,0.45 =נמצא מתאם חיובי ומובהק בין שתי שיטות ההערכה ).  (33מפה  )  להשוות בין תוצאות המדדים

p<0.001  מהפיקסלים. בשטחי חקלאות הרריים, ביערות נטועים ובמספר 60%(, עם חפיפה מלאה של ~

גבוהה יותר, ואילו בעמקים חקלאיים על קרקעות   שטחים טבעיים, מדד מכון דש"א העריך את השטח בערכיות

 העריכה את השטח בערכיות גבוהה יותר.   MARXANכבדות ובאזורים החשובים לקישוריות, 
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 הערכיות האקולוגית של מכון דש"א   מדד ל MARXAN: ההפרש בין מדד הערכיות של מודל  33מפה 

 (. מהערכיות האקולוגית המחושבת במכון דש"א MARXAN)התקבל ע"י הפחתת מדד  

 ומסקנות  דיון 11.2.4

מודל   כיום שהשימור של קרקעות העמקים הכבדות  מדגישות את חשיבות    MARXANתוצאות  משמשות 

, תוך ויתור MARXAN  ידי-על נובעים מבחירה "יעילה" יותר של שטחים    לחקלאות. בנוסף, חלק מההבדלים

בתי לשימור  -על  המוצעים  או  בפועל  )השמורים  השמורים  השטחים  בתפרוסת  כראוי  שמיוצגים  גידול 

יותר במודל(. ולכן העלות להמרתם לשטחים שמורים    ,זאת, לטובת בחירת שטחים שמצבם האקולוגי טוב 

 הינה נמוכה.

 תוצאות המדדים מתקבלים מכמה גורמים:   ההבדלים בין

השיטות .1 בין  רזולוציה  של   ,הבדלי  המודל  לעומת  יותר  גבוהה  דש"א  מכון  מדד  של  הרזולוציה  כאשר 

MARXAN  . 

גם אם הם קרובים  אלו,  לבחור בשטחים    MARXAN-לקרקעות כבדות גרם ל  ים גבוה  יעדי שימורמתן   .2

 .יותר ים אלו כבעלי ערכיות נמוכהבעוד שמדד דש"א מחשיב אזור ,להפרה כגון כביש

הארצית .3 ברמה  לקישוריות  כתורמים  שסומנו  כך    Circuitscapeמודל    מתוך  שטחים  על  קיבלו  ולא 

 ייחסות במודל דש"א. תה

משום שהקטגוריות האקולוגיות    ,"וויתר" על יחידות תכנון מסויימות  MARXANמודל    :קומפלימנטריות .4

 שהעלות האקולוגית לשמרם נמוכה יותר.   ,במקומות אחרים בתחום הסקרבמידה מספקת  שבהן מיוצגות  

  . בהשוואה למודל ההערכה הנהוג בדש"א מודל זה,מנטריות היא היתרון הגדול ביותר של יהקומפל
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 נקודתיים האתרים פירוט ה – ' גנספח  11.3

אתרים בעלי חשיבות בוטנית לבעלי מקצוע )מיני צמחים ון לדרום.  . המספור הינו מצפ(12מפה  מספר האתר שבעמודה הימנית זהה למספרו במפת האתרים )

 יעים בטבלה, אלא בפרק הבוטני. נדירים/בסכנת הכחדה( אינם מופ

מפת האתרים מוצגים אתרים בעלי חשיבות אזורית בבשל עומס גרפי,    = חשיבות ארצית.  3= חשיבות אזורית,    2= חשיבות מקומית,    1דירוג חשיבות האתר:  

ניתן לאתר על מפה גם את האתרים    רשימת האתרים המלאה נמצאת בשכבות מאגר המידע הממ"גי של הסקר,  בהתאמה(.  3-ו   2וארצית בלבד )ערכיות   שם 

 בחשיבות מקומית.

 : עיקרייהקיצורים לרשימת המקורות 

 סקר נוכחי  –נוכחי 

 מפות מנדטוריות  –מנדט 

 . דרום עמק זבולון. סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם. יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א. 2015 , ר. ועמיתיו,פדרמן  – פדרמן 

 סקר טבע ונוף. יחידת הסקרים, מכון דש"א. –. גבעות אלונים 1986 , י. ועמיתיו, כח – כח

 הוצאת המכון לידיעת הארץ והעם ע"ש ח. אבשלום..  1955-1953סקר מתקני כוח המים בארץ ישראל, . 1963. אביצור, ש –אביצור 

 . אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל.28 –. סקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת נהלל 1982רבן, א.  –נהלל 

 . הוצאת ספרים אריאל, ירושלים. 109 חוברת ,ארץ ישראל  עת לידיעת-כתב –אריאל  .פורי וסביבתה. צי 1995צוק, צ.   –ציפורי 

 . אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל. 24  –. סקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת שפרעם 2011  ולמי, י. וגל, צ. ע –שפרעם 

 : אתרים נקודתיים 14טבלה 
 מקור המידע  ערכיות קו רוחב קו אורך  סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  מספר 

 נוכחי  2 745326 214175  היסטורי  עתיקות, ייתכן ממלחמת העצמאות או ממלחמת העולם הראשונה. ?( תעלות )קשר  תעלה חצובה  1

 מפה מנדטורית  1 745030 215107  גיאומורפולוגי  יהוד. -סימון מערה במפה מנדטורית. קצת מדרום, השטח נקרא חאלת אל מערה  2

מערת רבי יהודה   3
 בבא -בן

מ'. בצידה הדרומי ציון קברו של רבי יהודה בן   2.2מ' ובגובה  5-כמערה חצובה בעומק 
אחד מעשרת הרוגי מלכות שהוצא להורג לאחר שביצע סמיכה לרבנות   –בבא ותלמידיו  

בין תחום שני היישובים אושה ושפרעם )ובכך מנע פגיעה בתושבי היישובים עצמם לאור  
( מציינים שרידי ארבעה כוכי  2011עיל. עולמי וגל )גזירות אדריאנוס(. מקום קדוש פ 

 קבורה. 

  היסטורי 

215107 745030 

 , שפרעם נוכחי 3

 נוכחי  1 745026 215279  בוטני  היער. -אלה אטלנטית בולטת בתת אלה אטלנטית  4

 נוכחי  2 744852 213994  היסטורי  ?( חפורה לאורך כמה עשרות מטרים. תעלה )קשר תעלה חצובה  5

 נוכחי  1 744823 214046  בוטני  .'מ 3-עץ עם כמה חוטרים בגובה של כ  תמר מצוי  6
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בור מים וגדרות   7
 אבן 

סתום באבן גדולה. ספלולים ומדוכה ליד הדרך ממזרח.  בור מים עם פתח רבוע מבטון, 
 מ', וכן גדרות אבן.  4- כשני תמרים, אחד מהם בגובה 

 בוטני  הידרולוגי 
214055 744769 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 744762 214073  בוטני  תמר מצוי.  תמר מצוי  8

 נוכחי  1 744630 214025  חניון מטיילים ייעודית לנכים.ריכוז גדול של שולחנות פיקניק. פחי אשפה, חנייה  חניון מטיילים 9

כתובת תחום   10
 השבת 

תחום השבת של אושה העתיקה. נפגעה ע"י גרפיטי ניווטים צבאי.   – כתובת חצובה בסלע 
 יק. י ( מציינים שתי כתובות חקוקות בסלע, אך לא מספקים מיקום מדו2011עולמי וגל )

  ארכיאולוגי 
214473 744564 

 , שפרעם נוכחי 3

 נוכחי  1 744553 214672  בוטני  ארבעה זיתים עתיקים בעמק.  זיתים עתיקים  11

אזור בית קברות   12
 אושה העתיקה 

מערות קבורה וקברי פיר, ותוואי דרך רומית   –( מציינים קברים עתיקים 2011עולמי וגל )
 או בשטח.  2000-מ עתיקה. אין תיעוד במפת ניווט 

  ארכיאולוגי 
214266 744513 

 , שפרעם נוכחי 1

 נוכחי  1 744511 214574  ארכיאולוגי  חציבות בסלע ליד הדרך.  חציבות בסלע  13

מ'. הקיר הצפוני   10-כנשתמר נדבך אחד בקיר המזרחי באורך   .מבנה ציבור עתיק שרידי מבנה גדול  14
 בית הכנסת של אושה העתיקה.שזה מ'. ייתכן  5-כנשתמר לאורך 

  ארכיאולוגי 
213852 744386 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 744350 213920  בוטני  . 'מ 6-5עץ אלון התבור בגובה  אלון התבור  15

 נוכחי  1 744305 213759  הידרולוגי  בור עם חוליית בטון גבוהה, בתחומי הכפר ח'רבת הושה, המסומן במפה מנדטורית.  בור מים  16

מ'.   10-כבגובה   איקליפטוסשומרה שמתארה מעט מטושטש עקב קריסת דפנות, בצל  שומרה  17
 (. 2011מתועדת אצל עולמי וגל ) 

  ארכיאולוגי 
215998 744258 

 , שפרעם נוכחי 2

 מפה מנדטורית  1 744255 213967  ארכיאולוגי  סימון גורן ממזרח להושה.  גורן  18

 נוכחי  2 744203 214313  בוטני  זוג אלות אטלנטיות בולטות ומרשימות.  אלה אטלנטית  19

(  2011ה. מתועדת אצל עולמי וגל )מ'. נמצאת בפסגת הגבע 2-כשומרה מלבנית, גובהה   שומרה  20
 בד שלא אותרו בסקר הנוכחי. -מציינים באזור גם בתיש

   ארכיאולוגי 
215944 744190 

 , שפרעם נוכחי 2

 נוכחי  1 744100 215195  בוטני  עצים )כולל גוש מעט מערבה(.  40-30כרם זיתים עתיק עם  כרם זיתים עתיק 21

 נוכחי  1 744086 215727  גיאומורפולוגי  .'מ  50-שורת בולדרים באורך של כ בולדרים  22

בית הקברות של הכפר הושא, בחורשת אלוני התבור שחלקם עתיקים. כולל גם מספר   נבי הושאן  23
קברים חדשים ומצבות מחודשות. הנבי עצמו ממוקם במבנה טרומי מודרני, שטיחי תפילה  

 מנדטורית, אך לא קבר השייח'. רבים אך ללא מצבת קבר. בית הקברות מסומן במפה 
, והוא נכבש במסגרת קרבות רמת יוחנן  1948תושבים בשנת    460-בכפר הושה ישבו כ

 קדוש.  אלון התבור( מציין באתר 2010. דפני )1948באפריל  

 בוטני  היסטורי 

213683 744072 

, מפה  נוכחי 3
מנדטורית, אתר  

  זוכרות, דפני
(2010) . 

 נוכחי  2 744014 215534  בוטני  אטלנטית. פרט בודד מרשים ובולט. אלה  אלה אטלנטית  24

 נוכחי  1 743723 213482  בוטני  זיתים, יער פתוח לא מעובד.  זית אירופי  25

 נוכחי  1 743694 216550  בוטני  עץ גדול )ייתכן שלטית מקומטת( וספסל ישיבה. תצפית צפונה.  עץ גדול  26

 נוכחי  1 743675 214673  חניון מטיילים מטיילים בדרך נוף יער קריית אתא. חניון  חניון אורן  27

 נוכחי  1 743614 214873  היסטורי  ת. בדואי בית אבן, כנראה מנדטורי, וסביבו תוספות בנייה. משמש את הפזורה ה  בית אבן  28

  'מ 50-גדול כום אוויר קיים עץ . בתצל173.3במפה מנדטורית מסומן עץ בנקודת טריג  עץ  29
 דרומית לנקודה זו. לא נסקר בשטח.

  בוטני 
218746 743601 

מפה מנדטורית,   2
 תצלום אוויר. 

 נוכחי  1 743579 213528  בוטני  תמר מצוי  תמר מצוי  30

 נוכחי  1 743573 214319  בוטני  פרט בולט וגדול במיוחד בעל שני גזעים: אחד עומד ונוסף שוכב.  חרוב מצוי  31
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מ'. חסומה בבולדרים ומתוכה   2מ'. עומקה  3בריכה עתיקה רבועה, אורכה ורוחבה  בריכה עתיקה  32
צומחת תאנה גדולה. תאנה נוספת מדרום. ממזרח לתאנה יש בור סתום בעפר, קוטרו  

 מ'.  1.2מ' ועומקו  1.5

 בוטני  ארכיאולוגי 
238276 743530 

 נוכחי  2

( מציינים באר עם פתח צר מדרום לחורבת  2011מנדטורית. עולמי וגל )סימון באר במפה  בור  33
 ק. לא אותר בשטח. יעפרת, ללא מיקום מדוי

  הידרולוגי 
219110 743491 

מפה מנדטורית,   1
 שפרעם. 

שדה חרוש למרגלות הכביש. חרסים מעטים. במדרון ניתן לזהות כנראה שרידי חומות.   חורבת עפרת  34
( מתארים במקום תל  2011במפה מנדטורית המקום נקרא ח'רבת טייביה. עולמי וגל )

דונם ובו ממצא חרסים מתקופת הברונזה התיכונה ב' עד לתקופה   20-כשל בשטח 
 העות'מאנית. 

  ארכיאולוגי 

219192 743428 

, מפה  נוכחי 2
מנדטורית,  

 שפרעם. 

 נוכחי  1 743388 219264  אחר פינה יפה ליד חורבת עפרת.  סוכת גפנים  35

 מפה מנדטורית  1 743274 218551  בוטני  . 169.9סימון עץ בנקודת טריג  עץ  36

תצפית לעבר הכרמל,  ה". לוח מצפור לזכר החייל יוסף מועדי שנפל במבצע "עופרת יצוק מצפור יוסף מועדי  37
 ד והסביבה. וואל 'ח

 נוף/תצפית  הנצחה
214817 743231 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 743225 215187  בוטני  מ'.  7-6עץ אלון התבור בגובה  אלון התבור  38

 נוכחי  1 743219 216001  בוטני  פיקוס התאנה.  פיקוס התאנה  39

 נוכחי  1 743210 216000  בוטני  . פרט יחיד מיש דרומי  40

פסגת ההר הינה קרחת יער שטוחה כמעט לחלוטין וללא תצפית. כתובות ניווטים. במפה   הר חרבי  41
 . el karrubiyeמנדטורית נקרא 

  נוף/תצפית 
215609 743194 

, מפה  נוכחי 1
 מנדטורית. 

 נוכחי  1 743160 229648  גיאומורפולוגי  מ'.  5מצוקים קטנים, גובהם עד  מצוקים  42

 מפה מנדטורית  1 743063 219337 גיאומורפולוגי  היסטורי  נצרת. -מבתר בכביש המנדטורי שפרעם הווא -אלבאב  43

 נוכחי  1 743042 216470  הנצחה מנציחה שני נופלים בני היישוב עדי. שת נבל אנדרטה דמויי אנדרטה  44

 נוכחי  1 742962 219061  בוטני  מ'.  5-כאלון התבור בודד בגובה  אלון התבור  46

עם שוליים חצובים. תאנה גדלה מתוכו. בור מים   'מ 2.5- בעומק כו  'בור בקוטר שמונה מ בור  47
 שהתמוטט)?(. 

  ארכיאולוגי 
218020 742957 

 נוכחי  1

-אירוס ארם 48
 נהריים 

  בוטני  אתר פריחה. 
219001 742892 

 נוכחי  2

-אירוס ארם 49
 נהריים 

  בוטני  קברות. )?(. לא נראה כמו בית  אוכלוסיית בר
219034 742889 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 742774 229452  בוטני  מ'. סביבם שטח שרוף.   7-6שני חרובים עתיקים בגובה  חרובים 50

נקודת   51
 טריאנגולציה 

  נוף/תצפית  נקודת טריאנגולציה בשדה חקלאי. תצפית היקפית. 
218975 742752 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 742692 216409  בוטני  מ' בשדה חקלאי.  7-6מרשים בגובה התבור עץ אלון   אלון התבור  52

 נוכחי  1 742688 237005  בוטני  מ' ולמרגלותיו מצבור אשפה.  7-6חרוב גדול בגובה  חרוב מצוי  53

 נוכחי  1 742679 216513  בוטני  עץ אלון התבור לא מרשים בשדה חקלאי.  אלון התבור  54

 נוכחי  1 742673 237068  בוטני  נאה )קטן יותר מהעץ שנמצא ממערב לו(. חרוב   חרוב מצוי  55

 נוכחי  1 742672 215937  בית עלמין  בית קברות קטן, מגודר ונעול.  בית קברות עדי  56

 נוכחי  1 742636 235869  אחר ן. אמהווה חלק ממכלול המסגד המזרחי בטורעשמבנה כיפתי  מזרקה 57
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 נוכחי  1 742608 218768  ארכיאולוגי  פזורים באזור. חרסים רבים   חרסים  58

 נוכחי  1 742597 235882  אחר מסגד מרשים.  מסגד  59

 נוכחי  1 742540 215833  הידרולוגי  מ' מתחת לפתח.  2.5במערבי יש בור עם מים בעומק  . יסודות שני מבני בטון בור מים  60

גדר  ב ן. מוקף אמשמש שתי עדות נוצריות מטורעשדונם   4בית קברות נוצרי בשטח   בית קברות  61
 . 2005-באקולוגי. ראשית הקבורה   מחסוםמהווה שמ'  200גבוהה באורך 

  בית עלמין 
237142 742535 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 742500 215738 מפגע  היסטורי  יסודות מבנה, פסולת בניין, בור שאינו שמיש.  יסודות מבנה  64

 נוכחי  1 742421 235800  היסטורי  ן. א בית קברות נוצרי בתוך טורע בית קברות נוצרי  66

 נוכחי  1 742402 238166 מפגע  בוטני  שני חרובים גדולים, צחר כחלחל. חרובים 67

תוואי כביש   68
 מנדטורי 

כדרך  '. כיום משמש  70-היה בשימוש עד שנות השתוואי הכביש הישן מנצרת לטבריה, 
 חקלאית. 

  היסטורי 
238357 742402 

, מפה  נוכחי 2
 מנדטורית. 

מ', גדר אבנים   6הפתח  רוחבמ'.  2.5גובה עד   ,מ'  3.5עומק  ,מ' 10מערה באורך  מערה  69
 בפתח. מעל למערה אלון מצוי. 

 בוטני  גיאומורפולוגי 
215323 742401 

 נוכחי  1

בסקר  מ', בעל ארבעה גזעים. פינה יפה. עץ זה תועד כבר  8-7עץ שיזף מצוי בגובה  שיזף מצוי  70
מ', בעל ארבעה   10מ' וקוטר נוף  8תואר כעץ בגובה (, אז הוא 27)אתר מס'   1986
 גזעים. 

  בוטני 
212975 742401 

 . כח,  נוכחי 2

מ' ובאורך   1.5בגובה  גשר בטון בכביש המנדטורי. מצד דרום נראה כמעביר מים מקושת  גשר  71
נדבכים. מסומן במפה   9מ' עם חזית בטון. מצד צפון )שטח פרטי( יש חיפוי אבן עם   20

 היסטורית. הגשר נוקה ע"י בעלי המגרש הסמוך. 

  היסטורי 
238154 742391 

, מפה  נוכחי 3
 מנדטורית. 

 מפה מנדטורית  1 742368 217734  הידרולוגי  במפה מנדטורית. לא נסקר בשטח.   ain el qanabeסימון  קנאבה -עין אל 72

 נוכחי  1 742359 214026  בוטני  . תמר מצוי תמר מצוי  73

 נוכחי  1 742358 234896  היסטורי  ן. א המסגד העיקרי בטורע מסגד  74

 נוכחי  1 742350 212938  בוטני  שיזף מצוי. גדול ובולט.  שיזף מצוי  75

 נוכחי  1 742327 212621  היסטורי  בור לא עמוק בעל שני פתחים )נראה כמערה ולא כבור מים(. בור  76

 נוכחי  1 742323 218078  נוף/תצפית  ה על משטח בטון. עצי בוסתן, תצפית לשפרעם. י סוכה בנוי סוכה  77

מ', השתמר היטב   5-כ מ' והמערבי  15-כמבנה מלבני )ייתכן ח'אן(. אורך הקיר הצפוני   חורבת סאסאי  78
- כ, עומקה 'מ 10-פתח מערה שאורך פתחה כ  מ' ובראשו זכוכיות. הקיר תוחם 3-כלגובה 

מ'. שרידי קירות נוספים מדרום. במפה מנדטורית, מתחם בנוי בשם   1.5מ' וגובהה עד   5
( מציינים ממצא חרסים מהתקופות ההלניסטית עד  2011)ח'רבת סעסע. עולמי וגל 

נמצאת בנחל ציפורי מצפון לגבעה, עליה בנוי מבנה  שאנית, וכן באר הביזנטית והעות'מ
-מ' ממזרח לפסגה, מציינים עולמי וגל בית קברות מוסלמי. במקום ישבו כ 100-כמודרני. 

 . 1948נן באפריל  , והוא נכבש במסגרת קרבות רמת יוח 1948תושבים בשנת   150

  היסטורי 

212563 742318 

, שפרעם,  נוכחי 3
 אתר "זוכרות". 

בית קברות   79
 מוסלמי 

בית קברות מוסלמי בעל מספר מפלסים. על חלק מהקברים שתולים צמחי תבלין, בעיקר  
 מרווה משולשת. 

  היסטורי 
234751 742318 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 742253 217721  אחר קנבוס", ככל הנראה מיקום המעיין האמיתי צפוני יותר. מתחם פרטי. במפה חדשה "עין   בוסתן קטן  81

 נוכחי  1 742253 214905  בוטני  עץ ערבה גדול ויפה.  ערבה  82

אנדרטה לזכרו של יהודה ליפשיץ, מהנדס מועצה אזורית זבולון שסייע בהקמת מפעל   אנדרטה  83
 . 2011מים אזורי. האנדרטה הוקמה בשנת 

  הנצחה
213035 742248 

 נוכחי  2
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 נוכחי  1 742240 214528 בוטני  אחר סוכר בערוץ הנחל. -קצה מערבי של טיילת ראס עלי. מעט קנה חנייה  84

שלוש בריכות, בדרומית יש מים וגומא צפוף. האמצעית והצפונית לחות עם קצת צמחיית   בריכות חמצון  85
 מים. 

 בוטני  הידרולוגי 
216402 742233 

 נוכחי  1

 מפה מנדטורית  1 742198 216049  היסטורי  השם מופיע במפה כשם הרמה באזור זה. לא זוהו זיתים עתיקים בשטח. יהוד - זייתון אל 87

  4-כשל  רוחב. הפתח במ’  3× 6-כס״מ. בגודל של  70-לי של כמערה קטנה בגובה מקסימ מערה  88
 . מ’

  גיאומורפולוגי 
214280 742169 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 742161 214208 בוטני  היסטורי  יסודות מבני בטון, צברים, עצי תות, גדם של אלון התבור ענק.  יסודות מבנים  89

 נוכחי  1 742160 214279  גיאומורפולוגי  מספר כוכים בולטים במדרונות הצפוניים של התל, עומקם מטרים ספורים.  כוכים  90

חורבת סאסאי   91
 דרום 

  היסטורי  סימון מתחם בנוי במפה מנדטורית. 
212597 742145 

 מפה מנדטורית  1

 נוכחי  1 742142 215428  בוטני  מ' לצד הדרך.  7-6אלון התבור בגובה   אלון התבור  92

 נוכחי  2 742055 215685  נוף/תצפית  תצפית לא מוסדרת לעבר נחל ציפורי למרגלות ראס עלי. מומלץ להסדיר.  תצפית  93

נקודת טריאנגולציה, מספר ספלולים פזורים באזור. חרסים רבים. חלי נזכרת במקרא   תל חלי המערבי  94
מוקף  דונם,   7-יינים שזהו תל בן כ( מצ2011כעיר בגבול נחלת שבט אשר. עולמי וגל )

חומת "קדמות ונסגות" וחלקלקה תלולה. בצפון התל נמצא מגדל מלבני. עיקר ממצא  ב
 החרסים הינו מתקופת הברזל ב' וכן מהתקופות הפרסית והרומית. 

  ארכיאולוגי 

214223 742049 

 , שפרעם נוכחי 1

 נוכחי  1 742042 212576  היסטורי  גל הריסות של מבנה אבנים עם בטון.  הריסות מבנה  95

 נוכחי  2 741971 214214  בוטני  היקפית. מ'. נצפה למרחוק, תצפית  6-5עץ מרשים במיוחד במיקומו, בגובה  אלון התבור  96

 נוכחי  1 741942 215200  בוטני  פרט בודד, גדול ומרשים ובולט בנוף.  חרוב מצוי  97

מוזכר כאן חרוב   1986ס"מ ועומקם כמטר אחד. בסקר    70-כשני בורות חצובים, קוטרם  בורות  98
 גזעים, שלא אותר בסקר הנוכחי.  7עתיק בעל  

  הידרולוגי 
214192 741911 

 כח,  נוכחי 1

 נוכחי  1 741864 214824  היסטורי  מגדל המים בראס עלי.  מגדל מים  99

 נוכחי  1 741845 214687  בית עלמין  בית הקברות של ראס עלי.  בית קברות  100

 נוכחי  1 741844 215378  בוטני  מ' בשדה חקלאי.  8-7עץ אלון התבור בגובה  אלון התבור  101

 נוכחי  1 741838 215460  בוטני  מ' לצד הדרך.   5-כאלה אטלנטית בגובה  אלה אטלנטית  102

 נוכחי  1 741781 214165  בוטני  פרחו רק פרטים בודדים.  2017ריכוז גדול של חצבים במדרון. בסוף אוגוסט   ריכוז חצבים  103

 נוכחי  1 741774 212400  ארכיאולוגי  כנראה שקע חצוב בידי אדם )לא ודאי(. שקע בסלע  104

אלוני התבור ואלה אטלנטית. רוב השטח חרוש, מספר קירות אבן   –ריכוז עצים עתיקים   חורבת גובית  105
( מתארים חורבה  2011מזרח. במפה מנדטורית ח'רבת ג'יביתא. עולמי וגל )-בצד צפון
ת הברזל ב' והפרסית.  ום ובה שתי תלוליות אבן גדולות וחרסים מתקופ דונ 3-בשטח כ

 למגורים ולקבורה בתקופה הכלקוליתית. מזרח לחורבה אותר מחסה סלע ששימש  -מדרום

 בוטני  ארכיאולוגי 

213723 741760 

 , שפרעם נוכחי 2

 נוכחי  1 741746 214952  בוטני  פרטים לאורך עשרות מטרים.  16שדרת פקאנים לאורך הטיילת.  שדרת פקאנים 106

מ'. במרחב פזורים   1.5ובגובה    'מ 10בנקודה זו שני גלי אבנים, העיקרי שבהם בקוטר   גלי אבנים 107
 גלים נוספים וערימות סיקול. 

  ארכיאולוגי 
229453 741740 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 741722 214810  הידרולוגי  מגלש קטן באפיק הנחל.  מגלש  108

 נוכחי  1 741713 214682  גיאומורפולוגי  מחשוף סלע מדורג ומרשים בגדת הנחל.  מחשוף סלע  109

 נוכחי  1 741711 220109  הידרולוגי  חוצה את דרך העפר. המים נראים נקיים. שזרימת מים  מעיין  110
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ר האם  אלמנט בטון דמוי שוקת, בצורה לא טיפוסית ועם תאים קטנים בקצוותיו. לא ברו שוקת?  111
 שקד. חיים(. עץ -אכן שוקת )אולי אבוס לבעלי

 בוטני  הידרולוגי 
214146 741704 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 741677 215385  בוטני  בשדה חקלאי.  מ' 7-6בגובה עץ שיזף מצוי גדול   שיזף מצוי  112

שלושה ארונות קבורה מאבן ומעט מעליהם מערה חצובה עם פתח נמוך ורחב, הרבה   קברים ומערה  113
 קוצי דרבן. 

 זואולוגי  ארכיאולוגי 
226411 741663 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 741649 226667  ארכיאולוגי  חציבות בסלע. לפי "עמוד ענן" יש באזור עיגול אבן חצוב )בודדה?( שלא אותר בשטח.  חציבות בסלע  114

 נוכחי  2 741640 217222  בוטני  אלה אטלנטית ולצידה אלון התבור גדול ומרשים.  אלה אטלנטית  116

 נוכחי  1 741639 214638  אחר גשר להולכי רגל כחלק מטיילת ראס עלי.  להולכי רגל גשר  117

 נוכחי  2 741638 217210  בוטני  מ'. 5-כמ' ולידו אלה אטלנטית בגובה  8-7אלון התבור יפה בגובה  אלון התבור  118

 נוכחי  1 741619 216437  היסטורי  מבנה נטוש מרובע בעל חדר אחד.  מבנה נטוש  120

 נוכחי  1 741599 216610  ארכיאולוגי  מערת קבורה חצובה. חסום בסחף. מערת קבורה  121

 נוכחי  1 741599 220167  בוטני  עץ בודד ובולט בנוף.  אלון התבור  122

אזור הפסגה שטוח, בחלקו הדרומי סבוך ובצפוני קרחת יער. לא זוהתה נקודת   הר חיא  123
 תצפית מוגבלת לעבר כפר מנדא. טח.  טריאנגולציה בש

  נוף/תצפית 
224797 741585 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 741582 226586  ארכיאולוגי  סימני חציבה בסלע.  חציבה בסלע  124

טחנות גבעת   125
 עליל 

  1100מכלול ייחודי של שתי טחנות קמח. המים תועלו מטחנת הנזירים בתעלה באורך  
אל ערוץ הנחל. במקום הוקמו שתי טחנות קמח זו מתחת   'מ 20-מ', ונופלים למעלה מ

הגבוהה   מ', והיא נחשבת לארובה  12.3לזו. המים בארובת הטחנה העליונה נפלו מגובה 
 מכנה את המתחם "טחנות מרפוקה".  (1963) אביצור ביותר בטחנות ארץ ישראל.

  היסטורי 

214397 741560 

 , אביצור נוכחי 3

 נוכחי  2 741532 226559  נוף/תצפית  סנדו. בית חווה נטוש של השומר החדש. מצפה  מצפה סנדו  126

 נוכחי  1 741507 224809  ארכיאולוגי  סתומה בעפר, בור שיקוע וספלול קטן.  מ' 3× 3מדיה י גת שמ גת  127

מזרחי כוך קטן. נראה כמחצבה ישנה או מערה  -שקע גדול בסלע, בצידו הצפוני שקע גדול  128
 שהתמוטטה. 

  גיאומורפולוגי 
214934 741498 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 741496 224841  גיאומורפולוגי  . נראית טבעית. קוצי דרבן. 'מ 5-כ מערה מפולשת ונמוכה, אורכה   מערה  129

. באתר  2013כפר יהודי קדום מצפון לציפורי, בו החלו חפירות ארכיאולוגיות בשנת  חפירות שיחין  130
עדויות לקיום בית כנסת מפואר וייצור תעשייתי של כלי חרס. היישוב נעזב באמצע  התגלו 

  363( או רעש אדמה בשנת 351המאה הרביעית לספירה, בין אם בעקבות מרד גאלוס )
 (. בשטח כיום יש יסודות מבנים, לוח שיש גדול, מספר בורות מגודרים. 2013, ריינשטיין )

  ארכיאולוגי 

225937 741490 

  ריינשטיין,  חינוכ 2
(2013 ) 

 נוכחי  2 741454 225906  ארכיאולוגי  מ'. 1.5אבן ים חצובה שבורה, רק צידה המזרחי מסותת. קוטר האבן   אבן ים  131

 נוכחי  2 741428 224822  ארכיאולוגי  מ' בקירוב זה מזה ולאורך עשרות מטרים.   2.5שני טורי אבנים במרחק  דרך עתיקה?  132

 נוכחי  1 741427 218957  גיאומורפולוגי  פיסול סביבתי?  – סלע גדול דמוי פרצוף  סלע גדול  133

 נוכחי  2 741422 224845  ארכיאולוגי  ארבע אבנים גליליות לצד הדרך.  אבני גוויל  135

 נוכחי  1 741415 213251  בוטני  שקד מצוי ותות. בנוסף גם שני איקליפטוסים ואורן.  בוסתן   136

 נוכחי  1 741401 228652  בוטני  . ריכוז של כמה עצים. נטוע? כליל החורש החורש כליל  137

 נוכחי  1 741392 215799  בוטני  מ'.  10-כמ'. ליד המבנה ממערב ושינגטוניה בגובה  5-4אלה אטלנטית בגובה  עצים בולטים 138

 נוכחי  1 741384 213243  היסטורי  היסטורי. שרידי מבנה בנוי בטון.  שרידי מבנה  139

 נוכחי  1 741356 227743  ארכיאולוגי  מ'. קוצי דרבן. ללא כוכי קבורה.  10מ', עומק   1.2×1.2מערה קטנה. פתח  מערה  140
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רת אבנים  מ'. למרגלות הפתח שו  2.5מ', עומק לפחות    1.2מערה סתומה. גובה הפתח  מערה  141
 . עין גדרכמ

  ארכיאולוגי 
218249 741327 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 741309 216174 בוטני  בית עלמין  . אלוני התבור. (הימרי וח)ד י בית הקברות של סוואע בית קברות  142

 נוכחי  1 741290 225859  ארכיאולוגי  משטח חצוב ובמרכזו בור רבוע עמוק.  בור  143

כתובות ניווטים. למרגלותיה  מ', מפוייחת.  2מ', עומק  2מ', אורך  1.5מערה קטנה. גובה  מערה  144
 ה ליבנים עתיקים. תובסביב 

 בוטני  גיאומורפולוגי 
214783 741265 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 741259 214692  בוטני  אלון התבור בודד ובולט בשדה.  אלון התבור  145

גב. לידה שני גבים  מ', בחלקה התחתון   1.2מ' וברוחב    2משטח סלע ובו גת באורך  גת  146
 מ'. אלונים יפים. 0.5-מ' ו 1בעומק 

 הידרולוגי  ארכיאולוגי 
227329 741250 

 נוכחי  1

המים. אחו ביצתי  -מ'(. הדרומית מלאה עדשת  12-11שתי בריכות בוציות גדולות )קוטרן  עין אום חומייד  147
 מערב. -מ' מדרום 125מסביב. במפה מנדטורית המעיין מסומן  

 בוטני  הידרולוגי 
219642 741249 

 נוכחי  3

 נוכחי  1 741238 214987  בוטני  פרטים למ״ר בשטח של כשני דונם.  15-ריכוז צפוף של חצבים עם כ חצב מצוי  149

 נוכחי  1 741237 214194  גיאומורפולוגי  . 'מ 20-באורך של כו 'מ   מ' 3-מדרגת סלע בגובה של כ מצוק 150

- מערבי מאגר מים תת-ניים. במבנה הצפואיקליפטוס, קבוצת מספר מבני בטון נטושים מבנים נטושים  151
 קרקעי עם מים.  

  הידרולוגי 
211632 741235 

 נוכחי  2

 נוכחי  2 741216 214105  בוטני  מ'.  7-6חרוב מרשים בגובה  עץ חרוב  152

 נוכחי  1 741205 225883  ארכיאולוגי  בור מכוסה גזם בצידו המערבי של השביל.  בור  153

 נוכחי  1 741195 227748  ארכיאולוגי  מדוכה חצובה בסלע.  מדוכה  154

תצפית מוסדרת ומשולטת לעבר נפתול ראס עלי והסביבה. תצוגת אבני ריחיים ואבן   תצפית  155
 חוליה של בור. 

  נוף/תצפית 
214272 741195 

 נוכחי  3

 נוכחי  1 741187 213926  נוף/תצפית  , קריית ביאליק, רמת יוחנן ועוד. יאספייחיפה, ע  :אמפיתיאטרון קטן. תצפית מערבה אמפיתיאטרון  156

 נוכחי  1 741157 225044  ארכיאולוגי  משטח סלע ובו חמש בודדות וביניהן גם שקע סגלגל.  בודדות  157

 נוכחי  1 741151 219682 בוטני  הידרולוגי  בור לא עמוק, פקאן מסועף, תות, הדר בלתי מזוהה.  עצי בוסתן ובור  158

 נוכחי  2 741137 214661 בוטני  הידרולוגי  גרגר הנחלים, יבלית, לכיד קוצני.  : נחל. כנראה נביעה. צמחיית נחליםאחו ביצתי בגדת ה אחו ביצתי  159

 , אביצור נוכחי 3 741127 215008  היסטורי  נעול בחלקו. גשר אבן יפה מעל לאפיק הנחל. מבנה שמור היטב,   טחנת הנזירים  160

 נוכחי  1 741125 225092  ארכיאולוגי  גדר אבן. חרסים פזורים באזור.  גדר אבן  161

 נוכחי  1 741111 233529  הידרולוגי  שטח מוצף בחורף.  בריכה עונתית  162

חומה ועם ארבעה  בגן מטופח ביישוב הרדוף, במרכזו מזרקה. בצורה מעגלית, מוקף   "גן אחים" 163
 שערי כניסה. 

  אחר
216430 741110 

 נוכחי  2

 מפה מנדטורית  1 741109 215027  אחר סימון גשר במפה מנדטורית.  גשר  164

בתוך רחבת אבן בגדה הדרומית של נחל ציפורי. לצד    'מ 0.5-נביעה קטנה בעומק כ נביעה  165
 (. 1963הנביעה גומא הפרקים. הנביעה מוזכרת אצל אביצור )

 בוטני  הידרולוגי 
214847 741087 

 , אביצור נוכחי 2

טורי.  -מ'. במקום עצי תמר וטקסודיון דו 2.5מ' וברוחב   4בריכה בוצית סגלגלה באורך   נביעה  166
 (. 1963אביצור )הנביעה מוזכרת אצל 

 בוטני  הידרולוגי 
214979 741078 

 , אביצור נוכחי 2

 נוכחי  2 741071 219652  בוטני  מ' ומעט ליבנים קטנים.  5-כמ', לידו ליבנה בגובה   8-7אלון התבור בגובה   אלון התבור  167

 נוכחי  2 741066 227895  בוטני  עץ אלון התבור גדול ומרשים.  אלון התבור  168
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חוות משפחת   169
 קרמאן 

)פדרמן   חווה שהוקמה בתקופת המנדט הבריטי. פירוט בסקר זבולון של מכון דש"א
מ', שלא זוהתה בביקור    12מוזכרת במתחם שקמה בגובה  1986. בסקר  (2013ועמיתיו,  

 . 2013בשטח בשנת  

  היסטורי 
210402 741052 

 כח ,  פדרמן 3

מרכז שטח אלון   170
 הגליל 

  אחר לרוכבי אופניים באזור. מוקד פעילות  
221080 741016 

 נוכחי  2

, עם גדר פרוצה. מתוחזקת ע"י  2017בריכה עונתית. נמצאה אוגרת מים בחודש מרץ   בריכה עונתית  171
 רשות הטבע והגנים. 

  הידרולוגי 
223229 741001 

 נוכחי  2

- ב"בקתת אלן", בקתת עץ מעצי אלון וערמון שנבנתה במקור  -בכניסה למתחם התיירותי  יקב יפתחאל  172
בהרי האפלצ'ים בארה"ב. פורקה ונבנתה מחדש בארץ ע"י החוואי אלן רדלי בשנת   1840
2004 . 

  היסטורי 
221141 740981 

, שילוט  נוכחי 2
 באתר. 

 מפה מנדטורית  1 740967 210592  גיאומורפולוגי  בשטח. סימון ריכוז מערות במפה מנדטורית. לא נסקר  מערות  173

 נוכחי  1 740952 225172  ארכיאולוגי  גדר אבן. חרסים פזורים באזור.  גדר אבן  174

 נוכחי  3 740952 219328  בוטני  ריכוז גדול של בוסתני רימונים לאורך הוואדי.  עמק הרימונים  175

 נוכחי  1 740923 221290  בוטני  בעיקול הכביש לאלון הגליל. חורשה קטנה של חרובים  חרובים 176

הדרך. למקום נגרם נזק בשל פעילות    לידבה תוואי מדרגות חצוב ומטושטש דרך עפר ו מעלה חיא 177
( מציינים  2013מזרח, חציבות לא ברורות בשולי הדרך. טפר וטפר )-רכב. מעט מדרום

מ'. החציבה נמצאת בתוואי דרך   2.1מ' ובה שבע מדרגות שרוחבן עד  13חציבה באורך  
 רומית מעכו לציפורי. 

  ארכיאולוגי 

225247 740918 

, טפר  נוכחי 2
 (. 2013)וטפר 

תצוגה   178
 ארכיאולוגית 

  ארכיאולוגי  בד מטיפוסים שונים, משולטים. לא באתרם )בתוואי שביל אוהד(. -חמישה בתי
213849 740915 

 נוכחי  2

מקום התרסקות   179
 מטוס 

אש נ"מ סורית. הטייסים  מ, לאחר שנפגע 2018בפברואר  F-16מקום התרסקות מטוס 
(. במקום עץ ליבנה רפואי שרוף )נצרים חדשים ביולי  2018נפצעו בהתרסקות )קמר,  

 (. הקרקע בשטח חושפה. 2018

  היסטורי 
217041 740900 

, קמר  נוכחי 1
(2018 ) 

בצמוד וממערב לדרך העפר, תעלה רדודה וטורי אבנים קטנות משני צידיה. לא ברור   תעלה  180
 האם זהו ממצא קדום. 

  ארכיאולוגי 
225531 740885 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 740877 213834  אחר פרגולה לצד שביל אוהד.  פרגולה  181

 נוכחי  1 740865 215923  בוטני  מ' בתחום מתחם חקלאי.  5-כתמר בגובה  תמר מצוי  182

 נוכחי  1 740862 226379  בוטני  כרם זיתים עתיק.  זית אירופי  183

בפינת גן באיבטין, גובהה כמטר אחד. הנקודה לא  נראית כאבן מיל ללא כתובת, שאבן  אבן מיל  184
 מתועדת ברשימת אבני המיל בישראל באינטרנט. 

  ארכיאולוגי 
211016 740854 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 740773 233055  הידרולוגי  מעט ראשנים. פסולת בניין סמוכה מצפון.  מחפורת מוצפת  185

טחנת קמח   186
 איבטין 

  היסטורי  (. 2015)מורג,  2015בדצמבר   16-בטחנת קמח מנדטורית. הטחנה פוצצה ע"י צה"ל 
210284 740767 

, מורג  נוכחי 1
(2015 ) 

 נוכחי  2 740742 224053  ארכיאולוגי  מ' ובעל גרם מדרגות מטושטש.  3מ', בור המקווה בעומק   5משטח דריכה רבוע  גת/מקווה  187

 נוכחי  1 740741 214729  בוטני  מ'.  8-7התבור בגובה  אלון  אלון התבור  188

 נוכחי  1 740720 233160 בוטני  הידרולוגי  שקע מוצף קטן בשטח מ"ר ספורים. קנים, ראשנים.   שקע מוצף  189

 נוכחי  2 740709 213491  בוטני  אלון מצוי מרשים עם גזע יחיד.  אלון מצוי  190
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 נוכחי  1 740695 227647  נוף/תצפית  לכיוון צפון. במקום מסבירן קולי. תצפית רחבה   מצפור מעלה ישי  191

 נוכחי  2 740688 223052 בוטני  חניון מטיילים מ' )פינה בשביל ישראל(.  10- כבגובה  אלון התבורשני שולחנות פיקניק,  שולחנות פיקניק  192

 נוכחי  2 740679 219180 בוטני  הידרולוגי  מגודר. באזור הרבה שנית גדולה. מ' בשטח  1.5מ' וברוחב  3בריכה מלבנית באורך  בריכה  193

  היסטורי  קטע הכביש המנדטורי מנצרת לכיוון טבריה. פעיל גם כיום.  כביש מנדטורי  194
232884 740587 

, מפה  נוכחי 2
 מנדטורית. 

 מפה מנדטורית  1 740582 222062  היסטורי  נצרת. לא נותר זכר למקום. -סימון גשר אבן בכביש שפרעם גשר  195

 נוכחי  1 740573 227464  הנצחה מ' בחורש פתוח.    400-"בשביל רותי". שביל סלול באורך כ  -סלע זיכרון  אנדרטה  196

 נוכחי  1 740539 225537  בוטני  כרם זיתים עתיקים.  זיתים עתיקים  197

 נוכחי  1 740531 225159  ארכיאולוגי  תצפית מהמקום. משטחי סלע, גדר אבנים. אין   מצפה ריש לקיש  198

 תצפיות רט"ג  1 740518 228606  בוטני  דיווח תצפית בוטני.  אירוס הסרגל  199

 נוכחי  1 740515 225141  הידרולוגי  . 2017גב עונתי בשטח מטרים רבועים ספורים. נמצא יבש באוקטובר   גב עונתי  200

 נוכחי  1 740512 228599  בוטני  עלווה ירוקה ברובה בסוף הפריחה. פרטים עם  15 ס הסרגל ואיר 201

 מפה מנדטורית  1 740512 211640  בוטני  . 136.9סימון עץ במפה מנדטורית בנקודת טריג   עץ  202

 נוכחי  1 740486 225612  ארכיאולוגי  מ'. גומחות גדולות חצובות בקרבתה.  10מ' ועומקה   1.5מערה שגובה פתחה   מערה  204

גן אלי, לזכרו של אליעזר   –במפות ישנות( ובה גן ציבורי מוצל. שלט עץ  243גבעה )נ"ג  הר כיל  205
 .  1990אריה שנספה בתאונת עבודה בשנת  -גור

  הנצחה
227871 740482 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 740479 212492  בוטני  כרם זיתים קטן ואקסטנסיבי.  זית אירופי  206

בחורבת  ביצור  207
 שור 

מ', ברוחב כמטר. ממזרחו חפיר. נראה כביצורים   30באורך   , ויותר קיר בגובה כמטר
 נדבכים בלבד.   שלושהממלחמת העולם הראשונה. מהקירות הדרומי והמזרחי נותרו 

מ', כנראה מהתקופה העות'מאנית,   125× 80מדיה  יעולמי וגל מתארים במקום מצודה שמ
ת המצודה נבנו באבני גוויל בגדלים שונים. לדבריהם,  צופה על דרום עמק עכו. קירו ש

 הקיר המדובר הינו חומת המצודה.

  היסטורי 

212152 740478 

 , שפרעם נוכחי 2

מ'. עובי   1.2מ' וברוחב   2מ'. פתח מלבני גדול יחסית באורך   5בור עמוק, עומקו המשוער  בור  208
מ'. סכנת נפילה. סימון באר במפה מנדטורית. הבור מוזכר אצל עולמי    1.5-כאזור הפתח  

 מ'.  6וגל ועומקו לדבריהם 

 ארכיאולוגי  הידרולוגי 
212179 740471 

, מפה  נוכחי 1
מנדטורית,  

 שפרעם. 

היו מים כמטר וחצי מתחת לפתח. עוד בור   2017ם חוליית בטון. בסוף אוגוסט  בור מים ע בור מים  209
 מ' ממזרח.  10-כעמוק ללא חוליה נמצא  

  הידרולוגי 
212241 740463 

 נוכחי  1

 נוכחי  2 740462 214830  בוטני  מ'.  8-7שני אלוני התבור מרשימים בגובה  אלון התבור  210

 נוכחי  1 740460 225718  ארכיאולוגי  . 'מ 3.5× 3בור חצוב מלבני  בור חצוב  211

 נוכחי  2 740458 212303  בוטני  חרוב מצוי בולט ומרשים.  חרוב מצוי  212

 נוכחי  1 740451 221851  בוטני  מ'.  5-כעץ תמר בגובה   תמר מצוי  213

הכניסה למערה דרך חצר  מ'.   5של עומק וב מ'  1.2גורים עם פתח מקושת בגובה  מערת מ  מערה  214
 מ', עם מדרגות חצובות ארוכות. גדרות אבן הרוסות.   3מ' וברוחב  4.5חצובה באורך  

  ארכיאולוגי 
212211 740446 

 נוכחי  2

 נוכחי  2 740440 212494  בוטני  אלה אטלנטית מרשימה.  אלה אטלנטית  215

 נוכחי  1 740436 212331 בוטני  הידרולוגי  מ'.  7-6גזעי בגובה -אבנים. ממערב עץ חרוב דו. לידו גדר 'גב סלע יבש בעומק כחצי מ גב וגדר אבנים  216

 נוכחי  1 740433 222320 בוטני  ארכיאולוגי  מ'. ריכוז רקפות.  2.5מ' ובגובה   10גל אבנים בקוטר   גל אבנים  217

 נוכחי  2 740411 226477  הנצחה "אמפי".  -תצפית משולטת. פינת ישיבה  מצפה אורן  218
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 נוכחי  1 740411 226591  ארכיאולוגי  חציבות עתיקות לצד השביל.  חציבות  219

 נוכחי  2 740408 212678  בוטני  אלת המסטיק בצורת עץ. כמה עשרות פרטים.  אלת המסטיק  220

 נוכחי  1 740404 212486  בוטני  ריקות. מ'. ממערב יש ארבע אמבטיות מתכת  5-כבגובה    ץאלת המסטיק במופע ע אלת המסטיק  221

 נוכחי  1 740396 226570  ארכיאולוגי  מערה שלא נבדקה.  מערה  222

ספק מערה, ספק מחסה סלע גדול. בצד צפון חלק עמוק יחסית אך לא נוח לכניסה. עץ   מערה  223
 זית עתיק, גללי דרבן. 

 בוטני  גיאומורפולוגי 
225403 740395 

 נוכחי  1

מ' ונצפית משביל   1.5מ'. נמצאת בתחתית מדרגה בגובה   1מ' וגובהה  10-כאורך הפתח  מערה  224
 ההליכה. 

  גיאומורפולוגי 
223719 740386 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 740383 221724  הידרולוגי  בריכת בטון ומבנה מצולע מגודרים.  מתקני שאיבה  225

  ארכיאולוגי  בתוואי כביש רומי מלגיו לציפורי. , 'מ 6.6נה מדרגות חצובות לאורך  שמו מעלה ציפורי  226
225425 740381 

, טפר  נוכחי 2
 (. 2013וטפר )

 נוכחי  1 740375 225320  גיאומורפולוגי  מערה קטנה ופתח צר. נראית טבעית.  מערה  227

 נוכחי  1 740365 227952  הנצחה אמפיתיאטרון וקיר הנצחה לתורמים בני יהדות בריטניה.  קיר הנצחה 228

 נוכחי  1 740360 225368  גיאומורפולוגי  מ'.  1.2והגובה   'מ 5-כ, רוחב הפתח 'מ 10-מערה למרגלות המצוק. עומקה כ מערת רועים  229

 נוכחי  1 740348 216316  בוטני  נצפה מרחוק. –אלון התבור בולט   אלון התבור  230

בית קברות   231
 איבטין 

 בוטני  בית עלמין  אטלנטיות גדולות ויפות. ריכוז מרשים של אלות 
209203 740343 

 נוכחי  2

 נוכחי  2 740341 216686  בוטני  מ'.  6-5אלה אטלנטית מרשימה בגובה   אלה אטלנטית  232

 נוכחי  1 740329 226597  ארכיאולוגי  מ'.  10-כעומק וב  מ' 1גובה  במערה  מערה  233

 נוכחי  1 740297 230984  היסטורי  בגבול ערימות עפר. קבר בודד עם מצבה בערבית,  קבר 234

 נוכחי  1 740294 221675  בוטני  שדה פרגים קטן לצד תחנות השאיבה.  שדה פרגים  235

 נוכחי  1 740288 233485  בוטני  אגס סורי )?(. חריג באזור.  אגס סורי  236

  0.7מ', רוחב ועומק   2.5ממזרח לו נמצאת שוקת מלבנית באורך  'מ 10-כ .בור מים נעול בור ושוקת  237
 מ'.

  הידרולוגי 
212564 740282 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 740282 226983  הידרולוגי  בריכה עונתית יבשה.  בריכה עונתית  238

 נוכחי  2 740273 215102  בוטני  אלה אטלנטית גדולה ומרשימה.  אלה אטלנטית  239

. ככל  1988חיילי צנחנים שנהרגו בשנת  3אנדרטה הממוקמת במחלף המוביל, לזכר  אנדרטה  240
 הנראה האנדרטה הועתקה במהלך הקמת המחלף. 

  הנצחה
222085 740271 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 740258 210442  ארכיאולוגי  אבן ובה ספלול קטן.  ספלול  241

 נוכחי  1 740227 218430  בוטני  דרומה ומערבה. מ'. תצפית יפה  6-5אלון התבור בגובה   אלון התבור  242

 נוכחי  1 740220 209912  אחר בור.  בור  243

 נוכחי  1 740210 226043  בוטני  כרם זיתים אקסטנסיבי.  כרם זיתים  244

 נוכחי  1 740208 231783  ארכיאולוגי  משטח ובו חצובים ספלול ושתי מדוכות.  משטח סלע  245

. נמצא ליד  1981זיכרון לשני חיילי נח"ל בני גרעין שלע"ד שנספו בתאונות בשנת לוח  אנדרטה  246
 הצרכנייה בהושעיה. 

  הנצחה
228220 740206 

 נוכחי  2

  2מ', תחומה בקיר אבן )חלקו סכר קדום ברוחב  8מ' וברוחב  30בריכה מלבנית באורך  עין יבקע  247
מ'(. דגיגים, שחריר הנחלים. מים בעומק מטר בקירוב. במפה מנדטורית המקום נקרא  

 זואולוגי  הידרולוגי 
216673 740192 

, מפה  נוכחי 3
מנדטורית,  
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 , אם כי קיים חשש לזיהום המים. פופולריעין. המקום משמש כאתר טבילה  -ראס אל
מהתקופות   צור-כלידונמים, באזור נמצאו   2.5-בצמוד וממזרח למעיין, חורבה בשטח כ

הפליאוליתית התחתונה והכלקוליתית, וחרסים החל מתקופת הברונזה הביניימית עד  
 לתקופה העות'מאנית. 

שפרעם,  
 אביצור. 

 נוכחי  1 740181 225688  הידרולוגי  מתחם מגודר.  בריכת מים  248

 נוכחי  2 740172 226103  ארכיאולוגי  מערה המיוחסת לאשת רבי יהודה הנשיא. ממערב לה מערה נוספת ללא ציון.  מערה  249

קבר רבי יהודה   250
 נשיאה 

מבנה ובו ציון המיוחס לרבי יהודה נשיאה, נכדו של רבי יהודה הנשיא. עשרה כוכי קבורה  
 הפתח היה קבר חשוב. )חמישה בכל צד(. מול  

צוק מגדיר את המקום כמאוזוליאום מפואר, שחלקו בנוי וחלקו חצוב בסלע. לפי צורתו,  
קבר יהודי קדום. עולי רגל  ביה והשלישית, ואין ספק שמדובר ניתן לייחסו למאות השני 

( מתארים ביקור בקבר רבי יהודה הנשיא או קבר  18-12ם בימי הביניים )המאות  יהודי
נכדו, רבי יהודה נשיאה, בציפורי, ומתארים את הקבר עם מערכת הכוכים שבו. לפי  

חרותים על קירות  נמצאו שמות יהודיים   ,1931-בדיקותיו של הארכיאולוג סוקניק ב
לכך יש גם מקור תלמודי.  והמבנה. כיום מקובל כי רבי יהודה הנשיא קבור בבית שערים,  

ל רבי יהודה הנשיא, ר' יהודה נשיאה, שנפטר  לפיכך הוצע לייחס את הקבר לנכדו ש 
. החלק העליון והחיצוני, כולל ארבע הקרנות והכיפה, משוחזרים  286בציפורי בשנת 

 ואינם תואמים את צורתו המקורית של הקבר. 

  ארכיאולוגי 

226124 740141 

, ציפורי,  נוכחי 3
 כח

 נוכחי  1 740134 226536  בוטני  כרם זיתים אקטנסיבי.  כרם זיתים  251

. חורשת אלוני התבור יפה. רוב הקברים לא מטופלים. קבר  כעבייהבית הקברות הישן של   בדואי בית קברות  252
 . המקום מסומן במפה מנדטורית. 1972-בשנפל   כעבייהצבאי בודד של החייל מוסא  

 בוטני  בית עלמין 
216625 740124 

, מפה  נוכחי 1
 מנדטורית. 

, רוחבה  מ'  1.2פעמון בעומק מטר וחצי, קוטר הפתח מטר. יש כניסה מהצד, גובהה    רבו בור פעמון  253
 חציבה יפה. צמוד לשביל אופניים.  –מ'   0.7

  הידרולוגי 
228623 740078 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 740076 212391  היסטורי  מערה שקרסה חלקית.   מערה הרוסה  254

ברדיוס מטר אחד נוסף. בין   ,מסביבה חריץ ומשטח מוחלק בחלקו   ,מ' 1.5אבן בקוטר  מתקן חצוב  255
 המתקן למערה ההרוסה יש גת עגולה ובור איגום. 

  ארכיאולוגי 
212371 740075 

 נוכחי  1

 מפה מנדטורית  1 740064 221622  הידרולוגי  סימון באר במפה מנדטורית.  באר  256

 מפה מנדטורית  1 740052 221680  ארכיאולוגי  ח' יפתחאל.  – סימון חורבה  לאדיה א חח'רבת  257

 נוכחי  1 740037 222061  אחר בעבר חניון מטיילים שנסגר עם הקמת המחלף.  כניסה לשטח  258

 נוכחי  1 740031 212348  היסטורי  מערה עם שני פתחים, שרובה קרס. מצפון לה הריסות מבנה בטון.  מערה מפולשת  259

 נוכחי  1 740024 236489  נוף/תצפית  נק' תצפית מוסדרת עם חניה.  תצפית  260

 נוכחי  1 740009 225864  ארכיאולוגי  מערה קטנה וסלעים בפתחה.  מערה  261

 נוכחי  1 740002 225688  ארכיאולוגי  מ' מעל לשביל, התוחם שטח לא מעובד.  2-כקיר אבן בגובה   קיר אבן  262

 נוכחי  1 740001 226779  נוף/תצפית  צופה לעבר הושעיה.מצפור נטוש,  מצפור  263

 נוכחי  1 739989 225648  ארכיאולוגי  נראה כמרזב אבן. אין שרידים מעל למרזב. שחור  מרזב?  264

 נוכחי  1 739986 231390 בוטני  ארכיאולוגי  כיפה כמעט שטוחה. חרסים רבים, גלי אבנים, מעט פסולת בניין. חצבים.  אתר ארכיאולוגי  265

 נוכחי  2 739985 225990  ארכיאולוגי  מערת קבורה מרשימה עם מספר חדרים.  מערת קבורה  266

 נוכחי  1 739979 222133  ארכיאולוגי  מערת קבורה סתומה ובפתחה אבן גולל מכוסה בטחב.  מערת קבורה  267
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צוק   למבקרים. במפה מנדטורית סימון כנסייה.פנימייה ע"ש אנה הקדושה. סגורה  פנימיית ציפורי  268
שייך למסדר איטלקי של הנזירות האחיות ע"ש אנה  ש( מציין שמדובר במנזר 1995)

 הקדושה. במקום גרות נזירות מעטות וכחמישים תלמידות. 

  היסטורי 
226342 739974 

 , ציפורי נוכחי 1

 נוכחי  1 739970 226812  ארכיאולוגי  מ'.  3 ה, אורך צלע מ'  1.5מחצבה עתיקה בצורת ר' ובה שתי מדרגות חציבה. גובהה  חציבות בסלע  269

ס"מ. לצידו ספלול   10מ'. בביקור מים בעומק  0.3מ', עומק  0.5רוחב מ',  1.2גב באורך   גב מים  270
 חצוב. 

 ארכיאולוגי  הידרולוגי 
228849 739940 

 נוכחי  1

כנסיית אנה   271
 הקדושה 

כנסייה צלבנית עתיקה ומרשימה. מסומנת גם במפה מנדטורית. המתחם נמצא ברשות  
. לפי המסורת, כאן ניצב ביתם של חנה )אנה( ויהויכים,  1879הפרנציסקנים ושוקם בשנת 

הורי מרים אם ישו, וכאן נולדה מרים )מסורות אחרות מזהות את בית מרים בכנסיית  
בכנסיית אנה הקדושה בירושלים(. ככל הנראה הייתה כאן כנסייה  הבשורה בנצרת, ו

ביזנטית, ששרידיה מפוזרים שלא באתרם בתחום הכנסייה הצלבנית. מהמבנה הצלבני  
שרד החלק המזרחי, בו בולטים שלושת האפסיסים. החלק המערבי של הכנסייה שוחזר  

אבן מעוטרת, וכן   . בתחום הכנסייה דלת אבן של מערת קבורה וגלוסקמת19-במאה ה
צידון )כתובת זו לא אותרה  ממזכירה יהודים מצור ושכתובת אבן מלבנית בשפה היוונית, 

לק מכתובת  התגלה במתחם קטע מרצפת פסיפס ובו ח  1909בסקר הנוכחי(. בשנת 
מנציח את רבי יודן בן תנחום. הכתובת נמצאת כיום בשטח  שארמית מהמאה הרביעית, 

 הכנסייה. 

  ארכיאולוגי 

226254 739939 

 , ציפורי נוכחי 3

ובור איגום    ,מ' 0.5מ' ועומק  0.7כוללת משטח דריכה לא מסותת, בור שיקוע רבוע שגת  גת  272
 עומק מטר. במ' ו 3רבוע  

  ארכיאולוגי 
228525 739929 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 739916 213458  גיאומורפולוגי  . 'מ 1. פתח בגודל מ'  2.5רוחב  מ' ו   3ס״מ, אורך  50מערת זחילה קטנה. גובה  מערה  273

בית הכנסת   274
 העתיק 

. כיוון התפילה הוא לעכו ולא  1993בית הכנסת העתיק בציפורי. המקום התגלה בשנת  
במרכזו תיאור מרכבתו  ובמרכזה גלגל מזלות  שלירושלים. במבנה רצפת פסיפס מפוארת 

של אל השמש הליוס, שמש בעלת קרניים ולצידה ירח וכוכב. בכל פלח של תריסר  
  שייך לו. בפינות הגלגל מופיעות דמויותשנרשם שם החודש בעברית ושם המזל  המזלות

בעברית וביוונית. ברצפה  מייצגות את ארבע עונות השנה, מלוות בכתובות  שנשים 
קשורים במועדים ובקרבנות המקדש, כולל מנורות שבעת קנים וחזית ארון  שתיאורים 

בתי כנסת אולם עד כה התגלו שרידיהם של שניים   18הקודש. לפי המסורת, היו בעיר  
 לבד. המבנה מקורה ומונגש. ב

  ארכיאולוגי 

226700 739908 

 , ציפורי נוכחי 3

סמוך לחממות הישוב(.  עליו כתוב ״גת החממות״ )ממוקם שגת קטנה. לידה הוצב שלט  גת  275
 (. 'מ 2× 1משטח הדריכה קטן )

  ארכיאולוגי 
220546 739893 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 739893 226067  בוטני  מ'.  10-כתמר בגובה  תמר מצוי  276

 נוכחי  3 739879 226582  ארכיאולוגי  דגמים גיאומטריים, ציפורים, רימונים. ובו   הפסיפס מקור  פסיפס  277

מזרח, ורובו נחשף בחפירות  -התיאטרון הרומי של ציפורי. המתחם פונה לכיוון צפון התיאטרון הרומי  278
מושבים. נראה    5,000-4,000בין  מ' והיו בו  37. רדיוס התיאטרון היה  1985/86

שהתיאטרון נבנה במאה הראשונה לספירה בידי הורדוס אנטיפס ושופץ במאה השנייה.  
 . 363המקום נהרס כנראה ברעידת אדמה בשנת 

  ארכיאולוגי 

226504 739872 

 , ציפורי נוכחי 3

 נוכחי  1 739860 230903  ארכיאולוגי  גדולות וחרסים רבים. נדבכים(. אבנים  3מ' ) 1.2מ' ובגובה  20-חומה באורך כ חומת אבנים  279
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עומאר. מיקומה של המצודה בראש גבעת  -אל ד’אהרמצודה מימי הביניים, שופצה ע"י  מצודת ציפורי  280
 מ'( מבטיח תצפית היקפית.   289ציפורי )רום  

מ'. בפינות הבניין שולבו מספר   12- מ' וגובהו כ 15×15זהו בניין מרובע שמידותיו 
סרקופגים רומיים מעוטרים, שמולאו באבנים. במצודה שולבו חרכי ירי שנסתמו בתקופה  

חמיד  -העות'מאנית והפכו לחלונות מלבניים. המבנה שופץ בידי הסולטן הטורקי עבדול
זיאון קטן לעתיקות  . כיום משמש המקום כמוספורייההשני והפך לבית ספר לילדי הכפר 

 קלעה.-ציפורי. בערבית ח'ירבת אל

 נוף/תצפית  ארכיאולוגי 

226458 739858 

 , ציפורי נוכחי 3

 מפה מנדטורית  1 739851 226101  היסטורי  מסומן במפה מנדטורית. סביבו סימון בית קברות מוסלמי. לא זוהה בשטח. שמקאם  ויז שייח' לו-א 281

 נוכחי  1 739850 226308  הידרולוגי  מ'. אבן חוליה יפה.  3פעמון בעומק  בור   בור פעמון  282

 נוכחי  1 739848 217701  אחר פינת ישיבה.   –גשרון בנחל  גשרון  283

  7-6כוכים ושתי גומחות צד. עומקה    3שתי מערות. המערבית מוליכה למערת קבורה עם  שתי מערות  284
מ'. הריסות   4-כמ' וגובהה   15- כמ'. במזרחית קיר אבן בפתח ועוד אחד במרכז. עומקה 

 מבנים. 

  ארכיאולוגי 
225401 739830 

 נוכחי  1

השלישית לספירה. ברצפת הטרקלין נחשף  מ'( מראשית המאה  23×40מבנה מפואר ) בית המידות  285
הפסיפס המורכב ביותר בציפורי. המוטיב המרכזי בפסיפס הוא אל היין דיוניסוס, ובסצנה  

משולב בפסיפס  שן דיוניסוס להראקלס. סמל ייחודי המרכזית מתוארת תחרות שתייה בי 
מיליון    2-הוא דמות אישה יפה שזכתה לתואר "המונה ליזה של הגליל". בפסיפס שולבו כ

. כיום המבנה מקורה  363חלקים וצבעיו עשירים. המבנה נהרס ברעידת אדמה בשנת 
 ושמור. 

  ארכיאולוגי 

226498 739828 

 , ציפורי נוכחי 3

 נוכחי  1 739820 228533  בית עלמין  בית הקברות של היישוב הושעיה. בית קברות  286

מ'. כלפי חוץ חצר   3מ'. אורך הפתח  1.2התקרה  מ'. גובה  7של מערה בעומק משוער  מערת רועים  287
 חצובה לכיוון דרום ומערב וגדרת אבנים בצפון ובמזרח. 

  ארכיאולוגי 
230943 739818 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 739815 227496 בוטני  גיאומורפולוגי  מ'.  4.5תאנה בגובה עץ  בפתחה  ו מחייבת זחילה, שמערה קטנה  מערה  288

 נוכחי  1 739811 226346  ארכיאולוגי  מ'.  2אבן שרוע באורך עמוד  עמוד אבן  289

 נוכחי  1 739810 225477  בוטני  מ'.  3-כתמר בגובה  תמר מצוי  290

 נוכחי  2 739807 226884  בוטני  מ'.  3.5מ'. היקף גזע משוער  20מ' וקוטר הצמרת סביב   7-6עץ חרוב מרשים, גובהו  חרוב גדול  291

 נוכחי  1 739807 210799  ארכיאולוגי  סתום בסחף.  ' מ 1× 1מרובע בור  בור  292

 נוכחי  2 739801 210960  בוטני  חרוב עתיק ומרשים.  חרוב מצוי  293

עומק  ב. בבסיס הקיר קמרון סתום בגובה וספורייהמ' משרידי הכפר  3.5קיר אבן בגובה   קיר אבן וקמרון  294
 . מטר

  היסטורי 
226375 739801 

 נוכחי  1

בית הקברות של   295
 ספורייה 

  היסטורי  מיקום משוער. לא נבחן בסקר הנוכחי. 
226383 739798 

 נוכחי  1

מ״ר ובו כמה עצי אלון    200-ג׳רה. מתחם מגודר בגודל של כאבית עלמין של הכפר חג׳ בדואי בית קברות  296
 אבנים. התבור כאשר אחד מהם נראה עתיק מהאחרים. הקברים תחומים ע״י 

 בוטני  היסטורי 
220676 739785 

 נוכחי  1

ה לעבר  וצפ 36למחסן בחצר בית משפחת יונאי. נבנה בשנת מ' מעל   6מגדל בגובה  עמדת יונאי  297
 הגבעות. שילוט מקומי. 

  היסטורי 
209372 739785 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 739778 226555  ארכיאולוגי  נראה כמו כנסייה עתיקה. שמתחם עתיקות  כנסייה  298

 נוכחי  2 739778 226636  ארכיאולוגי  מבנה ציבורי לא מקורה. פסיפסים גדולים ובהם בעיקר דגמים גיאומטריים.  מבנה ציבורי  299
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 נוכחי  1 739777 226474  הידרולוגי  אליו יורד גרם בעל שש מדרגות. לגרם המדרגות יש כניסה צדדית. שבור מים  בור מים  300

  שהואעליו תבליט דמוי מצנח שבגולן במלחמת יום הכיפורים. סלע אנדרטה לחייל שנפל   יוסי יונאי יד   301
 גם שעון שמש. חלק מגן ציבורי. 

  הנצחה
209742 739777 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 739775 230898 בוטני  הידרולוגי  מדיו(. יקשה להתרשם ממתאנה צומחת מתוכו ) בור מים  302

מ' ובשוליה פתח נוסף.   5-מ'. עומק המערה כיום כ 2מתוכה בוקעת תאנה בגובה שמערה  מערה  303
 בור סמוך נוסף סתום כיום. 

 בוטני  ארכיאולוגי 
230894 739773 

 נוכחי  1

מ' והצפוני קטן. בדופן המזרחית המשותפת מדרגה חצובה.   5צמד בורות, הדרומי בעומק   צמד בורות  304
 בתוכו צומחת תאנה. מצפון לבורות ספלול חצוב. שמערב בור -מעט מדרום

 בוטני  הידרולוגי 
230894 739764 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 739753 230908  ארכיאולוגי  מ׳. 6-מ', עומק כ 3-פתח בקוטר כ בור מים  305

 נוכחי  1 739735 225536 בוטני  נוף/תצפית  עץ חרוב ושני ספסלי ישיבה. תצפית צפונה.  חרוב מצוי  306

הרחובות הראשיים של ציפורי הקדומה. מערך הרחובות נבנה במאה הראשונה או   הקרדו  307
השנייה לספירה והתקיים עד לשלהי התקופה הביזנטית. הרחוב מרוצף בלוחות אבני גיר  

עליהם ניכרים חריצי גלגלי עגלות ומרכבות. על אחת המרצפות חקוקה מנורת  שקשה, 
 י בעיר. ר קהעי קרבת מקום נמצא אזור המגוריםשבעת קנים. ב

  ארכיאולוגי 

226668 739724 

 , ציפורי נוכחי 3

  1986מ'. פינה יפה. בסקר   8-7פזורים בשדה חקלאי, גובה עד שישה תמרים וחוטרים   דקלייה  308
 מצויינים שבעה עצים באתר. 

  בוטני 
221442 739723 

 כח,  נוכחי 3

ובתקרתו לפחות חמישה עמודי אבן נמוכים זה מזה  יורד לתוך האדמה שחלל משופע  מרתף העמודים  309
עין מדרגות. ההמשך מחייב זחילה וכנראה סתום עד מהרה. העמודים כנראה נלקחו  מכ

)המסגד לא   ספורייהממבנה מפואר שהיה באזור. במפה מנדטורית, מיקום מסגד 
 השתמר(. 

  ארכיאולוגי 

226376 739710 

 , ציפורי נוכחי 3

 נוכחי  3 739706 226631  ארכיאולוגי  מרשים. פסיפס   פסיפס  310

 נוכחי  1 739684 214529  בוטני  מ'.   5-כאלה אטלנטית בגובה  אלה אטלנטית  311

 נוכחי  1 739675 214209  בוטני  עץ תאנה.  פיקוס התאנה  312

יאולוגיים שנאספו בידי חיקי  קיבוץ הסוללים. בגן מוצגים פריטים ארכ –גן ארכיאולוגי  גן ארכיאולוגי  313
קשורים לקבורה ואבני מיל. אבני המיל הינן  שמתקנים לייצור שמן ויין, פריטים  :כספי 

 ציפורי, למרגלות קיבוץ הסוללים. -של דרך לגיו 14-מהמיל ה

  ארכיאולוגי 
222496 739674 

 נוכחי  2

 מפה מנדטורית  1 739660 220134  היסטורי  סימון מבנה ועץ.  אל מושייריפה  314

 נוכחי  1 739658 214145  בוטני  .'מ  3.5-אלת המסטיק. עץ בגובה כ אלת המסטיק  315

 נוכחי  1 739653 211203  הידרולוגי  ס"מ.  5בעת הביקור מים העומק   .מ' 1.5× 1חציבה רדודה  חציבה רדודה  316

. החשד נפל על שני  1953מצבת זיכרון לבני הזוג הלנה ומרדכי פדר שנרצחו בליל הסדר  מצבה 317
 . ספורייהרועים ערביים מהכפר 

  הנצחה
226219 739652 

 נוכחי  2

הבולט שבהם מתאר את "חג הנילוס", עם דמויות  שמבנה ציבורי ובו פסיפסים מגוונים,  בית חג הנילוס  318
 נילומטר והעיר אלכסנדריה. המבנה מקורה ומונגש.  –מדידה  אלים, בעלי חיים, מתקן 

  ארכיאולוגי 
226642 739641 

 , ציפורי נוכחי 3

 נוכחי  2 739623 221274  הידרולוגי  בריכה בערוץ נחל יפתחאל. אורך הקטע החשוף כמה עשרות מטרים.  בריכה  319

 נוכחי  2 739621 226974  בוטני  מאחורי קופת אתר ציפורי. גן מקלט לצמחיית קרקעות כבדות בעמקים,  גן מקלט  320

 נוכחי  1 739607 222506  היסטורי  סילו בקיבוץ הסוללים.  סילו  321
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בית הקברות של קיבוץ הסוללים. נבדק בקיץ, ייתכן שיש צמחייה עשבונית פולשת שלא   בית קברות  322
 זוהתה. 

  בית עלמין 
222094 739605 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 739600 222242  היסטורי  הסוללים.  של קיבוץ מים המגדל   מגדל מים  323

 נוכחי  2 739582 212033  בוטני  אלון התבור מרשים וגדול במיוחד.  אלון התבור  324

 נוכחי  1 739581 233664  ארכיאולוגי  ס"מ.  30קוטר ועומק משוערים  –מדוכה חצובה  מדוכה חצובה  325

 נוכחי  1 739554 212331  בית עלמין  המצבות חדשות.  .מגודר בדואיבית קברות  בדואי בית קברות  326

מ', ועומקה   21×14מדי הבריכה יבריכה עתיקה. השתמר הקיר הצפוני וחלק מהמערבי. מ  בריכת משהד  327
 מ' ששימש כנראה למנוחת רוחצים.  5-מ'. לצידה נמצא משטח מטוייח ברוחב כ 2.5

  הידרולוגי 
227070 739552 

 , ציפורי נוכחי 3

 נוכחי  1 739550 223481  בוטני  מקבצי חצבים קטנים. בסקר הארכיאולוגי מוזכרים כאן קברים עתיקים שלא אותרו.  ריכוז חצבים  328

 נוכחי  1 739549 210410  בוטני  אלון התבור גדול.  אלון התבור  329

מאגרי מים   330
 עתיקים

צמוד לקופת הגן הלאומי ציפורי. המאגרים חצובים בסלע. הצפוני  שני מאגרי מים עתיקים 
מגיעים  שבע. המאגרים שימשו לוויסות המים היה מקורה בחמש קשתות והדרומי באר

לעיר. לאחר שאחד המאגרים יצא מכלל שימוש, הוקמה בתחומיו גת. במקום בוצעו  
 (. 2018)כהן,  2018-2017חפירות בשנים 

  הידרולוגי 

226987 739545 

 נוכחי  3

 נוכחי  1 739539 211505  גיאומורפולוגי  מ'.  5מ' ועומקה   1מ', גובהה  7מערה עם פתח מאורך. אורכה  מערה  331

פינה יפה באפיק נחל ציפורי. בצד צפון תאנה גדולה ובצד דרום עץ תות. חציית נחל בסיוע   זולת התאנה  332
 לחציית הנחל ברכבי שטח. אבנים. סימנים 

 בוטני  אחר
219716 739506 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 739504 233793  ארכיאולוגי  בודדה קטנה )הגומה בקוטר חמישה ס"מ( במשטח סלע מעל לדרך.  בודדה  333

 נוכחי  1 739497 231576 בוטני  ארכיאולוגי  בגבעה כרמי זיתים, חרסים ומעט בנייה.  ראס -כרם א 334

יסודות מבנה בצורת קמרון, כניסה ממזרח. שני נדבכים לא מסותתים. עובי הקיר החיצוני   יסודות מבנה  335
 , גובה מטר. אולי שרידי שומרה. מ' 1.2

  ארכיאולוגי 
229058 739470 

 נוכחי  1

 נוכחי  2 739466 210312  בוטני  שיזף מרשים.  שיזף מצוי  336

תותח  ו  משלבת מספר לוחות זיכרוןשתף לרכסים ולכפר חסידים. אנדרטה גן הנצחה משו  גן הזיכרון  337
 ירוק. ב צבוע 

  הנצחה
209309 739455 

 נוכחי  1

שתי אנדרטאות קטנות בכניסה למתחם התיירותי "כפר ציפורי". האחת לבני הזוג פולה   אנדרטאות  338
לחייל בן ציפורי יניב  ומנחם אורלנדס, מראשוני המתיישבים במושב ציפורי, והשנייה 

 טמרסון, שנפל במלחמת לבנון השנייה. 

  הנצחה
225972 739432 

 נוכחי  1

מערת קבורה ולידה בור פעמון מסורג. במערה נחשפו שתי כתובות ארמיות, לשון אחת   מערת קבורה  339
"הדן משכבן דרבי יהושע בר לוי ספרה" )זה מקום משכבו של רבי יהושע בן לוי    :מהן

הסופר(. רבי יהושע בן לוי היה מחשובי האמוראים שחיו בסוף ימיו של רבי יהודה הנשיא  
באמצע המאה השלישית לספירה, והשפעתו על כתבי הקודש היהודיים רבה. הארכיאולוג  

בשל פשטות המערה ובשל   מדובר ברב המפורסם, עוזי דהרי שחפר במקום סבור כי אין
 מיוחס לו בבית שערים. שקבר נוסף 

  ארכיאולוגי 

226034 739420 

 נוכחי  3

על חלקם יש מצבות בנויות  ש. השטח מרוסס. קברים עתיקים ספורייהבית הקברות של  בית קברות  340
נראים עתיקים. לא זוהו  שמצבות בנויות מעל חללים מקומרים אבני גזית. מספר מ

 כתובות. 

  ארכיאולוגי 
226259 739417 

, מפה  נוכחי 3
 מנדטורית 

ערה הוסדרה לשהייה עם  מ'. המ 2- כמ' ובפנים  1.2מ'. גובה הפתח  10-כמערה באורך  מערה  341
 נים. יש פתח אחורי בתקרת המערה. כסאות ומזר 

  ארכיאולוגי 
222048 739415 

 נוכחי  2
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 נוכחי  1 739413 225222  ארכיאולוגי  מ' ומתחתיו פתח עגול נמוך. כנראה מערת קבורה.  1משטח חצוב לעומק  מערה  342

 נוכחי  1 739411 223812  בוטני  זית אירופי. עצים גבוהים במיוחד. זית אירופי  343

 נוכחי  1 739408 232166  הנצחה . 2014שוטרים בשנת  אנדרטה לצעיר חיר אלדין, שנהרג מאש  אנדרטה  344

 מפה מנדטורית  1 739384 217604  היסטורי  . כעבייה השם מופיע במפה מנדטורית בתא שטח זה של   יהוד -חאלת אל 345

 נוכחי  1 739380 222102  גיאומורפולוגי  עליו שקערוריות מוזרות. לא ברור האם תופעה טבעית או ממצא ארכיאולוגי. שסלע  סלע  346

 נוכחי  1 739373 225214  בוטני  תמר מצוי.  תמר מצוי  347

. בשטח יש מתחם רפתות ונראה שהמבנה ההיסטורי לא  ספורייה תחנת משטרת  תחנת משטרה  348
 השתמר. 

  היסטורי 
226158 739355 

 מפה מנדטורית  1

 נוכחי  1 739351 212259  היסטורי  עתיקים. גלי אבנים בולטים במטע זיתים. לא  גלי אבנים 349

 נוכחי  1 739344 211527  הידרולוגי  ס"מ.  15גב מים בעומק   גב 350

חרוב עתיק,   351
 ספלולים ומדוכה 

ס"מ. תצפית   10ולידה שני ספלולים. מים בעומק  'מ  0.5חרוב עתיק. מדוכה בקוטר 
 לאזור איבטין וקריית ביאליק. 

 בוטני  ארכיאולוגי 
211569 739342 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 739338 225175 בוטני  נוף/תצפית  עץ אלון גדול, תצפית למאגרי ציפורי.  אלון התבור  352

 נוכחי  1 739334 225309  בוטני  זית אירופי, פיקוס התאנה וצבר.  זית אירופי  353

 נוכחי  1 739318 225257  ארכיאולוגי  עריבות )שקעים מלבניים חצובים רדודים(. במשטח זוהה גם צלב חצוב.  3משטח סלע ובו   משטח סלע  354

 נוכחי  1 739314 225266  ארכיאולוגי  ס"מ.   30ס"מ, רוחב ועומק  70עריבה )שקע מלבני חצוב רדוד( באורך  משטח סלע  355

 מפה מנדטורית  1 739314 232272  היסטורי  המקום מסומן במפה מנדטורית.  בית קברות  356

 נוכחי  1 739312 229950 בוטני  גיאומורפולוגי  עומק.  ' מ 5גובה,   מ' 1קוטר,  'מ 5יוצא מתוכה עץ תאנה.  מערה  357

 נוכחי  1 739301 224259  בוטני  זיתים. לא נראה מטופל.  זית אירופי  358

 נוכחי  1 739290 227946  אחר גרפיטי. מוזנח.  –רחבה וסלעים  חניון  359

 נוכחי  2 739290 228027 ארכיאולוגי  הידרולוגי  מ'.  100-כאורך בשרידי אמת המים לציפורי  אמת מים  360

 מפה מנדטורית  1 739273 231866  היסטורי  המקום מסומן במפה מנדטורית.  בית קברות  361

 נוכחי  1 739269 212297  בוטני  מ'.  4מס' עצים בפוליגון כאשר אחד בגובה   תמר מצוי  362

 נוכחי  1 739267 212281  היסטורי  מ' עם חוליה דומה לזו של בור ביוב.  3הריסות מבנה בטון, בור מים בעומק  שרידי יישוב  363

 נוכחי  1 739266 212237  ארכיאולוגי  יבש.  בור מים  364

מ'. למערה שני   25מ' ועומקה  102המערה אורך בולען קרסטי צר, יחיד מסוגו באזור.  מערת ידעיה  365
משמשת לפעילויות נופש, היא  שלאור מיקום המערה בחורשת אורנים אגפים והיא בוצית. 

 הפכה למזבלה מאולתרת של מבקרי הסביבה, ומומלץ לנקות את המתחם ולגדרו. 

  גיאומורפולוגי 
228003 739258 

 , ציפורי נוכחי 3

 נוכחי  1 739255 227793  חניון מטיילים חניון מטיילים למבקרי מאגר המים העתיק.  חניון  366

 נוכחי  1 739253 225238  בוטני  תמר מצוי וזית אירופי. מס' פרטים מכל מין.  תמר מצוי  367

 נוכחי  1 739237 235837 בוטני  הידרולוגי  מ'. מוסתר ע"י עץ תאנה.  5- כמ' וקוטרו  2בור מעל מפלס הדרך. עומקו עד  בור  368

בית הקדוש   369
 ברתולומיאוס 

מבנה עתיק סגור למבקרים במרכז כפר כנא, ובחצרו בית קברות נוצרי קטן. במפה  
 . מנדטורית סימון כנסייה

  היסטורי 
231985 739236 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 739231 220663  הידרולוגי  בריכה גדולה באפיק נחל ציפורי.  בריכה  370

פתח מערה שקרסה, בצד המערבי פתח קטן שעומקו לא נבדק. בסביבה מקבץ חרובים   מחסה סלע  371
 יפים וכן פריחת אחילוף. 

 בוטני  גיאומורפולוגי 
231383 739225 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 739218 231426  ארכיאולוגי  מ'.  1עומק וב   מ' 1ברוחב   ,מ' 2באורך  קבר  קבר ארגז  372
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 נוכחי  1 739213 226944  הנצחה ', ששון שמואלי וליאור דוד. 90-שתי אנדרטאות לתושבי ציפורי שנפטרו בשנות ה אנדרטאות  373

 נוכחי  1 739203 233936  הידרולוגי  בור מים מודרני נעול, לידו עוקב מים.  בור מים  374

  2.5' עם גרם מדרגות. עוד מ 4מ'( בקוטר  2.5מ', כאשר החלק העליון ) 5-כבור בעומק   עין כבשן  375
- . בערבית עין אל2017מ'. המקום נמצא יבש ביוני  1.5עין צינור גלילי בקוטר ממ' הם 

 בשנאת. כ

  הידרולוגי 
235084 739196 

, מפה  נוכחי 2
 מנדטורית. 

שירותי "בול   376
 פגיעה"

  אחר תאים.   9תאי שירותים ״בול פגיעה״. 
224902 739194 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 739191 225614  בוטני  מ' ועליו שרביטן. בקרבתו שני שיזפים קטנים ותמר קטן מצפון.  6-5שיזף בגובה  שיזף מצוי  377

 נוכחי  1 739181 224742  היסטורי  . מתקנים נוספיםמשטחי בטון, ברזייה ו  – שרידי חניון  חניון תנועות נוער  378

קבר רבן שמעון   379
 בן גמליאל 

תשמ"ט. עם כיפה כחולה מעל למערת קברים  ב ציון קבר רבן שמעון בן גמליאל. נבנה 
 נעולה. 

  היסטורי 
231502 739176 

 נוכחי  2

  12-10בכניסה לבתי מגורים. לידו עץ אלון התבור בגובה  מ'    8-7עץ שיזף מרשים בגובה  שיזף מצוי  380
( מציין "באמצע כפר טבאש... יש שיזף מצוי ענק שעד לפני כמה שנים  2010מ'. דפני )

נמנעו מלבנות בתים לידו, מאחר והיה ידוע כרדוף שדים. האיש שהעז לבנות בסמוך לעץ  
 ירד מנכסיו". 

  בוטני 

216738 739166 

  , דפנינוכחי 3
(2010 ) 

כנסיית ג'ורג'   381
 הקדוש 

משלב גן נאה וכנסייה ציורית עם  שרתודוקסית. מתחם גדול ותיירותי, או -כנסייה יוונית
 ציורי קיר ססגוניים. 

  היסטורי 
231970 739163 

, רפ  נוכחי 3
(2011 ) 

השרידים לא זוהו בסיור  מבנה, מערה וגורן בחורבת אום רשיד.  –במפה מנדטורית   חורבת אום רשיד  382
יין בחורבה שפע רב של אבני  ( מצ1982בשטח )כיום שדות מעובדים בכפר חילף(. רבן )

  1986משולבות בגדרות אבן, מערות עם מדרגות חצובות ובורות מים. בסקר  גזית 
 משמשות כמכלאות צאן. שות מבנים ומערות מצויינים שרידי קירות, יסוד 

  היסטורי 

213831 739161 

, מפה  נוכחי 1
מנדטורית,  

 כח נהלל, 

בו לפי המסורת הנוצרית ערך ישוע  שבמקום  1879- בכנסייה פרנציסקנית שנבנתה  כנסיית החתונה  383
הנוצרי את נס היין. הכנסייה החשובה בכפר כנא. בתחומיה שרידים עתיקים כולל כתובת  

תנחם בר בוטה ובנוי דעבדנן  שריד מבית כנסת עתיק: "דיכר לטב יוסה בר   –בארמית 
 הרה טבלה תהי להון ברכתה אמן". מסומנת במפה מנדטורית. 

  ארכיאולוגי 

232036 739159 

, רפ  נוכחי 3
(2011 .) 

רגות  ( מציינים באזור זה גרם מד 2013אזור משטחי סלע יפים. ריכוז חצבים. טפר וטפר ) חצבים 384
 , שלא אותר בשטח.230557/739121 צ"מדרגות )מעלה משהד( בנ 5בן 

 ארכיאולוגי  בוטני 
230567 739154 

, טפר  נוכחי 2
 (. 2013וטפר )

מ', רוחבו בין   260מאגר המים הגדול בכניסה לציפורי. זהו מאגר מים ארוך וצר שאורכו  מאגר מים 385
מ"ק. המאגר בנוי   4,300- למ'. נפח המים שנאגרו במאגר הגיע  12-8מ' ועומקו  4.5-1.5

סלעי גיר קשה. בקדמת המאגר היה בור  לאולוגי בין קירטון )נוח לחציבה(  בקו שבר גי
שו המים למאגר. בקצה המערבי של המאגר ניקבה מרשימה  ממנו הוגלשלשיקוע הסחף, 

מנקז את המאגר.  שבתוכו הוכנס צינור עופרת שמ', שהסתיימה בקיר בנוי  55-באורך כ
זהו מאגר מים יחיד מסוגו בארץ ישראל המערבית, וקיימת לו מקבילה יחידה בבית ראס  

המאה השנייה  שבהרי הגלעד. המערכת הוקמה כנראה בסוף המאה הראשונה/תחילת 
 לספירה, והייתה בשימוש עד לתקופה הערבית הקדומה. 

 ארכיאולוגי  הידרולוגי 

227781 739152 

 , ציפורי נוכחי 3

 נוכחי  1 739139 225745  היסטורי  מצפון יש עוד אחד קטן יותר.  מ'על עמודים נמוכים ללא גג. כמאה בית נטוש  מבנים עזובים  386

 מפה מנדטורית  1 739138 213706  גיאומורפולוגי  רשיד. לא זוהתה בשטח. מערה בחורבת אום   מערה  387

 נוכחי  1 739129 231918  היסטורי  . לא מרשים ויזואלית. 1959מרכז בפטיסטי שהוקם בשנת  מרכז בפטיסטי  388
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ניקבת ששת   389
 הפירים 

הוסדרו לכניסת מטיילים. החציבה  חלקם ובה שישה פירים ש  מ' 235באורך ניקבת מים 
נעשתה מכל פיר לשני כיוונים, ובוצעו מספר תיקוני טעויות חציבה. לאורך הניקבה מצויים  

 נרות שמן. כוכים רבים להצבת 

 ארכיאולוגי  הידרולוגי 
227512 739125 

 , ציפורי נוכחי 3

 נוכחי  1 739106 235053  בוטני  תאנה וסבך פטל.  פיקוס התאנה  390

צמחייה   391
 הידרופילית 

  בוטני  קצת קנים, טיון דביק. 
235344 739090 

 נוכחי  1

חורבת מצפה   392
 זבולון מזרח 

ון  רוב המבנים חדשים יחסית ויש גם מבנה אבן. במפה מנדטורית סימ .גבעה מיושבת
( מציין שזהו תל עם שרידים )לא רציפים(  1982מושיריפיה. רבן ) -מתחם בשם סור אל

מתקופת הברונזה הקדומה א' עד התקופה העות'מאנית. לדבריו, במורדות הצפוניים של  
 התל יש מספר מערות קבורה. 

  ארכיאולוגי 

219963 739089 

, מפה  נוכחי 2
מנדטורית,  

 נהלל 

 נוכחי  1 739080 216861  בית עלמין  בית הקברות של הכפר טבאש.  בית קברות  393

 נוכחי  1 739079 231970  אחר ניצב על עמוד אבן גבוה. שעון שמש מודרני ממתכת,  שעון שמש  394

 מפה מנדטורית  1 739069 232409  היסטורי  המקום מסומן במפה מנדטורית.  בית קברות  395

 מפה מנדטורית  1 739058 232174  היסטורי  המקום מסומן במפה מנדטורית.  מסגד  396

 נוכחי  1 739058 234563  ארכיאולוגי  מ'.  4מ' וקוטרו    2חצוב בסלע. עומקו כבשן סיד  כבשן סיד  397

 נוכחי  1 739051 220691  בוטני  עץ תות גדול, פינת ישיבה גדולה ומוצלת.  עץ תות  398

 נוכחי  1 739046 225896  בוטני  שיזף מצוי.  שיזף מצוי  399

 נוכחי  2 739040 209848  בוטני  במיוחד. אלון התבור עם גזע חלול ועבה   אלון התבור  400

 נוכחי  1 739013 226182  ארכיאולוגי  חציבה מטושטשת בסלע, ייתכן גת.  חציבה בסלע  401

 נוכחי  1 738990 215369  גיאומורפולוגי  אין תיעוד.  מערה  402

חורבת מצפה   403
 זבולון 

תבור גדולים ובצידם המערבי  הבחלקה הדרומי גלי אבנים. בפסגה שני אלוני  שחורבה 
שרביטי פריחה(. רבן   15נהריים )פחות מעשרה מ"ר, -מקבץ קטן וצפוף של אירוס ארם 

( מציין ממצאים מהתקופה הכלקוליתית עד לתקופה העות'מאנית. לדבריו זהו תל  1982)
עומאר )לפי מסורת  -אל  ד’אהרה שבנה  דונם, ובפסגתו הריסות מצוד  30-גדול בשטח כ

 . במפה מנדטורית ח'רבת אל מושיריפיה. צור -כלימקומית(. באזור נמצא ריכוז גדול של  

 בוטני  ארכיאולוגי 

219641 738988 

, מפה  נוכחי 2
מנדטורית,  

 נהלל 

 נוכחי  1 738988 215371  גיאומורפולוגי  מ'.  1.2מ', גובה   2מ', עומק  4מחסה סלע, אורך  מחסה סלע  404

 נוכחי  1 738985 225666 היסטורי  הידרולוגי  מ' עם מיכל פח.  10-כמגדל מים בגובה  מגדל מים  405

מ'.   5מ' ורוחב הפתח   10מ'. עומק המערה   1.2מערה קטנה. פתח בצד דרום בגובה  מערת הרקפות  406
 למערה שני פתחים עליונים, וסביבה מרבדי רקפות. 

 בוטני  ארכיאולוגי 
224757 738958 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738954 219715  ארכיאולוגי  מערה רדודה וסתומה בעפר.  מערה  407

 נוכחי  1 738953 222265  בוטני  קרחת יער ובה כמה אלוני התבור צעירים.  אלון התבור  408

 נוכחי  3 738943 231980  היסטורי  . אורתודוקסית-כנסייה יוונית כנסייה  409

  היסטורי  ממוקמת לצד הדרך הראשית. מסומנת במפה מנדטורית.שכנסייה  כנסייה מלכיתית  410
232025 738941 

, מפה  נוכחי 3
 מנדטורית 

 נוכחי  1 738917 211768  בוטני  עצים בעלי גזע יחיד.  'מס – אלת המסטיק  אלת המסטיק  411

 נוכחי  1 738888 224314  בוטני  ציפורי. מספר חרובים מרשימים מצפון לנחל  חרובים 412

 נוכחי  1 738887 224781  בוטני  מקבצים יפים של רקפת מצויה.  רקפות  413
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מ'. כנראה שריד לביצורים טורקיים במלחמת    10מ' ובאורך  1תעלה חצובה בעומק   תעלה חצובה  414
ומוזכרות תעלות  רקית" הגבעה מכונה "הגבעה הטו   1986העולם הראשונה. בסקר 

 ניות כמו גם גדרות אבן ובורות מים. אמ'ועמדות עות

  היסטורי 
211655 738885 

 כח,  נוכחי 2

 נוכחי  1 738878 231078  בוטני  ישראלית בגבול חלקות. - ריכוז עצי אלה ארץ מקבץ אלות  415

 נוכחי  1 738867 210095 בוטני  גיאומורפולוגי  . פתח מתחת לעץ לבנה רפואי. 'מ 1-גובה כמ', ו   6× 5גודל  מערה  416

 מפה מנדטורית  1 738866 232012  היסטורי  המקום מסומן במפה מנדטורית.  טחנת קמח  417

 נוכחי  1 738860 224969  ארכיאולוגי  ריכוז של גלי אבנים, חלקם אורכיים )גדר אבן?( שנראים גם בתצ״א. גלי אבנים 418

שירותי "בול   419
 פגיעה"

  חניון מטיילים תאים.   13תאי שירותים ״בול פגיעה״. 
225406 738851 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738835 210378  בוטני  חורשת זיתים.  זית אירופי  420

 נוכחי  1 738787 234013  בוטני  ישראליות ואלות המסטיק. -כתם של אלות ארץ ריכוז אלות  421

  הידרולוגי  "תיירותי". המעיין יבש והמקום סובל מאשפה. מסומן במפה מנדטורית. בית מעיין   מעיין כפר כנא  422
231941 738785 

, מפה  נוכחי 2
 מנדטורית 

 נוכחי  1 738767 219561  בוטני  כתם ובו עשרות פרטים.  חצב יקינתוני -בן 423

( מתאר ממצאים מתקופת הברזל  1982בשטח בריכת מים ואנטנה. תצפית היקפית. רבן ) חורבת קושט  424
עד לתקופה הערבית, ובכללם רגמים, שרידי קירות מתחם מלבני )ח'אן?(, בורות מים  

' התגלו  50-דרום. בשנות ה-מזרח לחורבה נמצא מבנה ציבורי בציר צפון-ומתקנים. מצפון
ורה בעלת שבעה קנים, ולכן מוצע לזהות את  במקום שברי סורג ועליהם תבליט מנ

מוזכרים גלי אבנים   1986המבנה כבית כנסת. כיום לא ניתן לזהות שרידים בשטח )בסקר 
חפירות ארכיאולוגיות כהכנה להקמת שכונת  בצועו באתר  2017ובורות מים(. באוגוסט  

יים(.  מצאים משמעותהאתר מכוסה ונראה שלא התגלו מ   – 2018מגורים חדשה )יוני  
 עיי ח'רבת קסטה. מסומן כ במפה מנדטורית

  ארכיאולוגי 

214322 738766 

, מפה  נוכחי 1
מנדטורית,  

 כח נהלל, 

. בפינה  'מ 4-חציבות בסלע. נראה כמו גת גדולה במיוחד או גורן קטנה. אורך הפאה כ חציבות בסלע  425
 מזרחית יש בליטה לכיוון מרכז המשטח. -ניתהצפו 

  ארכיאולוגי 
218272 738747 

 נוכחי  1

,  מ' 2.5באורך צלע ס"מ. צמוד לה בור רבוע  30מ'. עומק  3.5מ' וברוחב   5גת באורך  גת  426
 יורדות אליו. ש מ' וחמש מדרגות  2עומק 

  ארכיאולוגי 
222210 738744 

 נוכחי  1

בחיגור הבריכה בעיקר לכיד קוצני, קצת  בריכה עונתית לא מגודרת בשמורת אלוני אבא.  בריכה עונתית  427
 עקרב. -לכיד הנחלים ועוקץ

 בוטני, מפגע  הידרולוגי 
215987 738744 

 נוכחי  2

. נראה כמו גדר אבן או ערימת סיקול או  'מ 50-באורך כו גל אבנים אורכי בגובה כמטר  גלי אבנים 428
 שילוב של השניים. 

  ארכיאולוגי 
225111 738742 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738741 225399  גיאומורפולוגי  . 'מ 7×4-. אורך ורוחב כמ' 2.5-. פתח ברוחב כ' מערת זחילה בגובה של כחצי מ מערה  429

 נוכחי  1 738728 219116 בוטני  הידרולוגי  ריכוז קנים גדול ומעט תאנים. כנראה דליפת ביוב קבועה.  קנים  430

מ' שנשמרה בחלקה. לפי   2.5וארובה בגובה   'מ 10קיר האמה לאורך  –שרידי טחנה  טחנת קמח  431
 .( זוהי טאחונת עראס1963אביצור )

  ארכיאולוגי 
223803 738725 

, חיקי  נוכחי 3
 כספי, אביצור 

מ'. לפי    2.5שרידי הארובה של טחנת קמח. שאר חלקי הטחנה לא השתמרו. גובה   טחנת קמח  432
 . זוהי כנראה טאחונת עתמאני (1963אביצור )

  ארכיאולוגי 
224431 738712 

, חיקי  נוכחי 3
 כספי, אביצור 

 נוכחי  2 738710 224626 בוטני  היסטורי  מבנה הרוס בעל שני חדרים. עץ חרוב.  מבנה הרוס  433

 נוכחי  1 738706 223027  ארכיאולוגי  שני ספלולים חצובים ומחוברים זה לזה בסלע.  ספלולים  434
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 נוכחי  1 738695 224924  הידרולוגי  מ'.   2× 3רגולרי, -גב אי גב מים  435

 נוכחי  1 738688 222206  ארכיאולוגי  מערה קטנה.  מערה  436

מערה רדודה ובה אשפה. מדרום לה, שקעים עם שיחיית פטל. שרידי מנהרה באמת   שרידי מנהרה  437
 ריינה(.-מאהמים לציפורי )כנראה מדובר על האמה 

 בוטני  הידרולוגי 
228576 738686 

 , ציפורי נוכחי 2

 נוכחי  1 738679 223132  ארכיאולוגי  סלע ועליו תעלה קטנה חצובה )לא דומה לבודדה(.  חציבה  438

 נוכחי  2 738679 223167 בוטני  ארכיאולוגי  דרום. בערבית ח'רבת שומשיה. ריכוז אטדים וזלזלת הקנוקנות. -גל אבנים גדול בציר צפון חורבת שמשית  439

 נוכחי  1 738674 210306  בוטני  כליל החורש.  כליל החורש  440

נבי". העץ נמצא בפאתי משהד ומקודש  -"בוטמת א  -עץ עתיק ומרשים של אלה אטלנטית  אלה אטלנטית  441
שימש כאתר  אף היות המקום מוסלמי, הוא -( מציין כי על2010) לתושבי הכפר. דפני

עלייה לרגל לנוצרים ואף ליהודים, חרף מחאת מנהיגי הדת המקומיים. בעת הביקור  
 , נראה כי לא מתקיים פולחן פעיל באתר. 2017בשנת 

  בוטני 

230923 738669 

, מפת  נוכחי 3
  ציפורי, דפני

(2010) . 

 נוכחי  2 738668 210806  בוטני  מ' בקרחת יער.  10-כאלון התבור בגובה   אלון התבור  442

 נוכחי  2 738668 223625  בוטני  פינת צל.  –אלונים גדולים ליד הנחל   אלון התבור  443

 נוכחי  1 738667 230873  בוטני  כרם זיתים עתיקים.  זיתים עתיקים  444

 נוכחי  2 738664 223237  נוף/תצפית  עמק נחל ציפורי. לעבר נקודת תצפית יפה )לא מוסדרת(  תצפית  445

 נוכחי  1 738657 211140  הידרולוגי  מ' מתחת לפתח. מכוסה בלוחות פח.  2בור פעמון עם חוליית בטון רבועה. מים   בור מים  446

מ׳. לידו שני בורות נוספים:   2×2אורך ורוחב   ,מ׳ 1.5חציבות בסלע: בור מרובע בעומק  חציבות  447
 אך שניהם סתומים.  ',מ 1× 1מ׳ ומרובע נוסף   1עגול בקוטר 

  ארכיאולוגי 
225307 738655 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738652 219395  היסטורי  . חג’אג’רהבית קברות מגודר של הכפר  בית קברות  448

 נוכחי  1 738647 210699  ארכיאולוגי  מ'. נראה ששימשה כמכלאת צאן.  1.2מ'. גובה הפתח  20-15מערה בעומק  מערה  449

 נוכחי  1 738637 225133 בוטני  היסטורי  שרידי בניין עם שיחי צבר וכרם זיתים מסביבו.  בניין שרידי  450

מ'.   5מ' ועומקה   15מערה גדולה יחסית, דק עץ בפתחה. אורך המערה  –מיקום משוער   מערה  451
 מ'. בשולי המערה גדר אבנים.   2.5גובהה  

  ארכיאולוגי 
223331 738634 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738632 223244  היסטורי  (. לא זוהה בשטח.בדואיבמפה מנדטורית סימון של בית קברות )כנראה  בית קברות  452

 נוכחי  1 738625 218380  ארכיאולוגי  . האורך ובור השיקוע )אם קיים( קבורים בקרקע. 'מ  2-משטח דריכה ברוחב כגת.  גת  453

 נוכחי  1 738623 222157  ארכיאולוגי  בו קרחות יער רבות וגלי אבנים פזורים. שאזור  ריכוז גלי אבנים 454

 נוכחי  1 738615 225050  ארכיאולוגי  מערה קטנה.  מערה  455

עומקה כמטר.  ורוחבה , מ' 2אורכה בערך   רגולרית.- בריכה חצובה בסלע בצורה אי בריכה חצובה  456
 סתומה באבנים. 

  הידרולוגי 
231220 738613 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 738579 217323  ארכיאולוגי  . 'מ 3× 3- חציבות בסלע ללא צורה ברורה. מחצבה קדומה? גודל האתר כ חציבות בסלע  457

 נוכחי  1 738571 210882  בוטני  מ'. לידו משטח בטון.  5תמר בגובה  עץ תמר  458

בצד דרום יש   .אבןמ'. מסביב לה גדר   4מ' ועומק  2מ', גובה   5מערה חצובה באורך   מערה  459
 חדרים )ללא גג(. 

  ארכיאולוגי 
224682 738569 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738557 215983  ארכיאולוגי  כבשן סיד.  כבשן סיד  460

 נוכחי  1 738554 215980  ארכיאולוגי  . מ'. ייתכן שריד מכבשן סיד 5- כמ' ואורך  2- כקיר חצוב בגובה  קיר חצוב  461

שוחה חפורה באבן בעומק של כמטר לאורך כמה עשרות מטרים. ייתכן שריד ממלחמה   תעלה חצובה  462
 באזור. 

  היסטורי 
224270 738545 

 נוכחי  2
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 נוכחי  1 738503 225112 בוטני  הידרולוגי  ריכוז אשחר א"י ומעט צברים בערוץ הנחל. אין צמחיית מים.  עין חיא  463

 נוכחי  2 738501 211990  בוטני  אלון התבור גדול ובולט.  אלון התבור  464

 נוכחי  2 738500 225129  בוטני  במיוחד. זית אירופי. מספר עצים עתיקים עם גזע עבה ומרשים  זית אירופי  465

 נוכחי  1 738495 233559  בוטני  פרט בודד בין כרמים.   –אלון התבור  אלון התבור  466

 נוכחי  1 738494 212234  גיאומורפולוגי  מ', למרגלותיו כוכים ומערות רדודות. למעלה קרום נארי.  2מצוק קירטון בגובה   מצוק 467

 נוכחי  1 738487 232085  בוטני  ולצידו גדם גדול. נראה שהיה במקום עץ עתיק.   'מ 5חרוב בגובה  חרוב מצוי  468

לפי מפה מנדטורית   . ואד-אן נבע בעבר עין חיא )עין אלמ'. ייתכן שכ 2מחפורת בעומק  מחפורת  469
 מערבה(.  'מ 20- כהמיקום הוא 

  הידרולוגי 
225151 738483 

, מפה  נוכחי 1
 מנדטורית. 

 נוכחי  1 738468 213394  בוטני  אתר פריחה.  גביעונית הלבנון  470

שנוצר בעבודות פיתוח, כנראה מערה שנחשפה בחציבה ונסתמה כליל.   'מ  3מצוק בגובה  שרידי מערה  471
 על המצוק שרידי טיח מודרני. 

  גיאומורפולוגי 
229644 738456 

 נוכחי  1

מנוקז בתעלה לבור  שמ'  1.2במרכזו שקע רבוע   ,מ' 3× 5גת גדולה למדי. משטח דריכה   גת  472
 מדרגות ולצידו בור צדדי קטן יותר.  5מ'. לבור יורדות   1.5מ' ועומק   1.5איגום רבוע 

  ארכיאולוגי 
223428 738455 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738453 218527 זואולוגי  גיאומורפולוגי  מ' ובו חורי קינון מעטים.  2-כקיר חציבה ישן בגובה   קיר חציבה  473

נראים  עשרה דונם. לא ס״מ( לאורך כמה עשרות מטרים תוחמת כ 30גדר אבן נמוכה ) גדר אבן  474
 תחומה. שרידים ב 

  ארכיאולוגי 
225364 738447 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738435 215553  בוטני  ריכוז אלות מסטיק גבוהות במיוחד. אלת המסטיק  475

פאתחה ]פתיחת הקוראן המשמשת בין היתר  -אלו  אנדרטה בערבית, עם תבליט ענף זית אנדרטה  476
- שנהרגו ב, מחמד מחמוד בשיר, מחמוד בשיראחמד  לזכר המנוחים:  כתפילת אשכבה[

10.8.2000 

  הנצחה
224635 738433 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738432 212078  ארכיאולוגי  . לא ברור מה הייתה מטרתו. 'מ 2-ובעומק של כ  'מ 1.5×1בור מלבני חפור בסלע בגודל  בור חצוב  477

. הבור החצוב מוביל למחילה חסומה  'מ  1בעומק של ומ׳   2× 1בור מלבני חצוב בגודל של  בור  478
 בשיחייה. טבעי )?(. 

  ארכיאולוגי 
225303 738432 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738406 217942  ארכיאולוגי  מ'( ובקרבתה חציבות ובורות.   15מערת רועים עמוקה יחסית ) מערה  479

 נוכחי  1 738403 223686  מטייליםחניון  שולחנות פיקניק, שביל נכים.  חניון מטיילים 480

 נוכחי  1 738396 223729  ארכיאולוגי  מ'. פתח נוסף בצד דרום.  10-כמ'. עומק המערה   1מערה שפתחה בגובה  מערה  481

 נוכחי  2 738384 230631  היסטורי  מבנה ישן עם שער אבן מרשים.  שער אבן  482

 נוכחי  2 738382 228744  הידרולוגי  בסלע מאחורי מתקן מים מגודר )תחנת ידעיה(. קטע חצוב זעיר מאמת משהד   שרידי אמת המים  483

 נוכחי  2 738381 218051  היסטורי  שתי אבני גבול יצוקות בטון. לא ברור מה מקורן.  אבני גבול  484

 נוכחי  1 738376 217092  ארכיאולוגי  פאה באורך כמטר. עם חציבות בסלע. משטח דריכה )?(  חציבות בסלע  485

 נוכחי  1 738376 217263  גיאומורפולוגי  . 'מ 2×4ס"מ מתחת למדף סלע.   50-כמערה קטנה בגובה   מערה  486

 נוכחי  1 738369 218099  ארכיאולוגי  מ'. 2× 3.5מדים יגת ובור איגום, מ  גת  487

 מפה מנדטורית  1 738369 224652  היסטורי  סימון מספר מבנים לצד הכביש.  קבוצת מבנים  488

 מפה מנדטורית  1 738339 230453  היסטורי  המקום מסומן במפה מנדטורית.  בית קברות  489

-אירוס ארם 490
 נהריים 

  בוטני  נהריים. -עלוות אירוסים, ייתכן אירוס ארם 
229203 738338 

 נוכחי  2
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המערבית. משטח דריכה? מתקן נוסף בכיוון  חציבות בסלע. מרובע עם מדרגה בפינה  חציבות בסלע  491
 מערב. -דרום

  ארכיאולוגי 
217231 738299 

 נוכחי  1

מוקדש לנבי יוניס. אין גישה לציון הקבר עצמו והמבנה משופץ ללא צביון  שמסגד פעיל  מסגד  492
"זהו    :במקום כתובת ארמית ששרדה בחלקה ' התגלתה60-עתיק. בראשית שנות ה

שמייחסת לאתר  מסורת ה הקבר של ב.. בן א... מכפר..." כיום לא ידוע מה עלה בגורלה.  
של יונה הנביא החלה בתקופה הביזנטית. המקום מסומן במפה מנדטורית ללא   וקבר את 
 שם.

  היסטורי 

230650 738278 

 , ציפורי נוכחי 3

 נוכחי  1 738267 230587  היסטורי  הקברות של משהד. יש חצבים וצמחי נוי. המקום מסומן במפה מנדטורית. בית   בית קברות  493

ס"מ )בצד מזרח ס"מ   35רבי יועומק מ  מ' 1.7אורך הצלע  .משטח סלע רבוע חצוב משטח סלע  494
 בודדים(. ייעוד לא ברור. 

  ארכיאולוגי 
229642 738265 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738263 217157  ארכיאולוגי  מערות קבורה עם פתח חצוב.  12מתחם של לפחות   קבורה מערות  495

 נוכחי  1 738259 220112  בוטני  אלון התבור. עץ בודד בקצה שדה חקלאי.  אלון התבור  496

 נוכחי  1 738259 217182  גיאומורפולוגי  . נראה כמו מערה שקרסה לפני זמן רב. 'מ  10-כשקע בפני הקרקע בקוטר  שקע בפני הקרקע  497

 נוכחי  1 738247 217201  גיאומורפולוגי  . נראה כמו מערה שקרסה לפני זמן רב. 'מ  10-כשקע בפני הקרקע בקוטר  שקע בפני הקרקע  498

מצבת זיכרון סטנדרטית של קק"ל. לוחיות המתכת הוסרו ולא ניתן לדעת למי הוקדשה   מצבת זיכרון  499
 המצבה. 

  הנצחה
224358 738242 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738233 210745  בוטני  כליל החורש.  כליל החורש  500

פרטי כליל החורש בחלקו התחתון של המדרון. יש גם אלון מצוי. מרשים נופית    15-10 ריכוז כליל החורש  501
 בעת הפריחה. 

  בוטני 
212388 738230 

 נוכחי  2

 מפה מנדטורית  1 738219 220916  ארכיאולוגי  סימון עיי חורבות.  ח'רבת אום אחמד  502

  .'מ 2-ורוחבה כ 'מ 1-ה כה, גוב 'מ 5-מערה עם פתח לכל אורכה. גודל הפתח כ מערה מפולשת  503
 בקרקעיתה ״פודרה״ וניכרת פעילות מכרסמים וזוחלים כולל נחשים. 

  גיאומורפולוגי 
225459 738210 

 נוכחי  1

. בבסיסה שיחיית פטל צפופה. אולי בשנים  'מ 15מ' ובאורך   3מדרגת סלע בגובה  סלע מדרגת  504
 גשומות יש נביעה עונתית. 

 בוטני  גיאומורפולוגי 
229699 738209 

 נוכחי  1

תל ארכיאולוגי וממנו תצפית היקפית נרחבת. גדרות אבן ומעט צברים, חרסים. חלק   תל גת חפר  505
מנדטורית נקרא ח'רבת זורעה. במקום הייתה עיר מבוצרת  מהתל מעובד. במפה 

דונם. בתקופת המלוכה נוסדה כאן העיר גת   50-בתקופת הברונזה הקדומה ב', בשטח כ
חפר בנחלת שבט זבולון, שהתקיימה עד לכיבוש האשורי. בתקופות הפרסית וההלניסטית  

 התחדש היישוב. 

  ארכיאולוגי 

230207 738208 

 ציפורי , נוכחי 3

 נוכחי  1 738193 217634  הידרולוגי  מ'.  3-כבור פעמון יבש, בעומק   בור  506

 נוכחי  2 738188 224237  היסטורי  . 'מ 1-כרבי ישוחה חפורה לאורך כמה עשרות מטרים. עומק מ  תעלה חצובה  507

 נוכחי  1 738169 231079  גיאומורפולוגי  בנסיעה והמיקום מקורב. בוצע  תיעוד המערה עם פתח גדול חצוב. נצפית היטב מהכביש.   מערה  508

 נוכחי  1 738159 217257  הידרולוגי  מ', יבש.  5-כבור פעמון בעומק   בור  509

 נוכחי  1 738158 225658  ארכיאולוגי  מערה קטנה.  מערה  510

שמרון  מנהרת  511
 צפון 

  הידרולוגי  מנהרה במוביל הארצי. מיקום מקורב. לא נבדק בשטח. 
220124 738147 

מפת ציפורי   3
25,000 

 נוכחי  1 738143 222462  בוטני  אלון התבור גדול ובולט.  אלון התבור  512
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 נוכחי  1 738142 223995  היסטורי  מ'. ירידה ממזרח. 2.5מ', עומק  2.5מ', רוחב   5בור מלבני באורך  שקע חצוב 513

 נוכחי  1 738132 229681  בוטני  . נטועיםשני עצי כליל החורש, כנראה  כליל החורש  514

 נוכחי  1 738131 223701  גיאומורפולוגי  .'מ  3-. פתח בגודל כמ’ 3× 7מדים י . מ 'מערה קטנה בגובה כחצי מ מערה  515

 נוכחי  1 738113 219953  בוטני  במרכז שדה מעובד. אלון התבור. עץ בודד  אלון התבור  516

 נוכחי  1 738111 217287  ארכיאולוגי  קברים חצובים.  קברים  517

 נוכחי  2 738105 223946  היסטורי  מ'.  300-כלפי מפת ניווט אורכה הכולל  . תעלה חצובה תעלה חצובה  518

 נוכחי  1 738100 225943  בוטני  קפריסאי(. א.  ם + רושלייא.  זריעי אורנים )נטוש שצומחים בו בוסתן רימונים   בוסתן רימונים  519

 נוכחי  1 738100 229639  הידרולוגי  . אבנים בקרקעית. יבש לחלוטין. מ' 1.2רוחב ב ו מ' 1.5אורך ב, מ' 1גב דמוי ביצה בעומק  גב 520

מדים של  יומ   'מ 0.5מ'. גובה   3, בבסיס מצוק בגובה 'מ  2-כמערת זחילה עם פתח של   מערה  521
 . מתוך המערה יש פתח של מחילה/מאורה אבל לא ניכרים סימני בע״ח. 'מ 5× 2

  גיאומורפולוגי 
225440 738095 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738095 229609  גיאומורפולוגי  וגובה עשרות ס"מ. בקרבתו חלזונות מתים.  מ' 1.2כוך סלע טבעי, עומק משוער  כוך סלע  522

צברים. הצמחייה מרוססת אך שרדו קצת חצבים  במבנה הרוס, קמרון סתום. מוקף   נבי איקבאל  523
ערבית מקומית מייחסת את המקום  נהריים. שני קברים לצד המבנה. מסורת -ואירוסי ארם

 ברו של הבל, אחיו של קין. לק

  ארכיאולוגי 
225640 738084 

 , ציפורי נוכחי 2

 נוכחי  1 738081 223951  היסטורי  מ'.  2מ' ורוחב  5מ', אורך   1שקע בעומק  שקע חצוב 524

 נוכחי  1 738063 225683  ארכיאולוגי  גת חצובה בסלע בשטח המגודר. בין השיחים ממערב לדרך מערה גדולה יחסית.  גת  525

מ', לידו מערה קטנה, חציבה רבועה דמויית ספלול, בור   4-כעץ אלת המסטיק בגובה   מערת האוזן  526
 מ'. שם המערה לפי עמוד ענן.   0.5סתום בסלע שבו חציבה מלבנית. קבר ארגז בעומק  

  ארכיאולוגי 
216940 738052 

 , עמוד ענן נוכחי 1

מכוסה בזלזלת. כנראה חלק ממערך  מ'. בצידה המזרחי תעלה  2בעומק  בריכה חצובה שקע חצוב 527
 ההגנה באזור. 

  היסטורי 
223918 738050 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738045 212550  גיאומורפולוגי  מ'.  1.5מ' ורוחבה  1מ', גובהה   2מערה. עומקה  מערה רדודה  528

 נוכחי  1 738041 224646  הנצחה . 1999בתאונת דרכים בשנת  אתר לזכר החייל אודי גנות שנהרג באנדרטה  אנדרטה  529

מבנה חרב ועץ   530
 תות 

מערב. לצידו עץ  ממ' ללא גג. חלונות ממזרח ו 3מ' וברוחב   10מבנה אבן חרב באורך 
 תות שחור ענק. 

 בוטני  היסטורי 
224589 738039 

 נוכחי  2

מ'. מעל לקיר לא אותרו   15מ' ובאורך  2בגובה מ' ובראשו קיר אבנים   3מצוק בגובה  קיר אבנים  531
 ממצאים מעניינים. מרבדי רקפות.

 בוטני  היסטורי 
225933 738037 

 נוכחי  1

בפנים יש עוד פתח נמוך שלא נסקר. במרחב חרסים    .מ' 10-כמערת קבורה עמוקה,  מערת קבורה  532
 ומטע זיתים מרוסס. ממזרח יש סימנים למערה נוספת. 

  ארכיאולוגי 
212839 738032 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 738032 225119  ארכיאולוגי  חציבות עתיקות.  חציבות בסלע.  533

 נוכחי  1 738026 225750  בוטני  עץ תות עתיק.  תות  534

 נוכחי  1 738026 226205  בוטני  מ'. במרחב משטחי סלע וחציבות קטנות.  3.5תמר ללא גזע, בגובה  עץ  מצוי תמר  535

מרכז בית לחם   536
 הגלילית 

בית העם, מגדל המים )מסומן במפה מנדטורית(, אנדרטה לזכר בני   :מבני אבן טמפלריים
 משפחות שנפלו בשואה. 

  היסטורי 
218243 738002 

 נוכחי  3

מ'. קיר   15מ'. עומק  5מ' ובאורך פתח   2חצר גדולה ובה צמד מערות. הצפונית בגובה   צמד מערות  537
 מ'.  2מ' וגובה  5מ', עומק   12אבן בחזית. הדרומית ברוחב  

  ארכיאולוגי 
212811 738000 

 נוכחי  1

. בצלע המזרחית חצוב מרזב בקוטר  'מ 1-ק של כמו( חפור בסלע בע'מ 2× 2בור מרובע ) בור  538
 ס״מ.   10-כשל 

  ארכיאולוגי 
224025 737997 

 נוכחי  1
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 נוכחי  1 737996 211645  בוטני  . מתיםשנראים שלושה פרטים  –אלון התבור  אלון התבור  539

שמנקזת שוחות חפורות. המחפורת סתומה בסחף   'מ 4×2מחפורת מלבנית בגודל של   מחפורת  540
 ולכן עומקה לא ידוע. 

  היסטורי 
223808 737982 

 נוכחי  1

מ'. בחלק הצפוני יש שורת אבנים )נדבך אחד(. רוחב    1.2גובה וב מ' 10מערה בעומק  מערה  541
 פינתית. מ'. מחוץ למערה חציבה  5הפתח  

  ארכיאולוגי 
212818 737981 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 737976 225223  היסטורי  הריסות מבנה ישן.  מבנה הרוס  542

. בצד צפון קיר  'מ 10-קוטרה כו  'מ 10- מערה שבחזיתה קיר בטון שבור. עומק המערה כ מערת רועים  543
 מצפון. מ'. תקרת המערה גבוהה יחסית. חדר צדדי  1.5אבן בגובה  

  ארכיאולוגי 
212668 737970 

 נוכחי  1

 מפה מנדטורית  1 737968 212904  הידרולוגי  סימון בארות בגבול הצפוני של חורבת בוצין.  בארות  544

.  מס"  20עומק וב  מ' 1.5ברוחב   ,מ' 2, ספלול ועריבה. הגת באורך  בור איגום ת כוללשגת  גת  545
 . מס"  35עומק הבור  

  ארכיאולוגי 
229594 737955 

 נוכחי  1

מ'   1.5פונה מזרחה. גובה הפתח שמ'  5למערה יש מבוא חצוב באורך    מערה חצובה. מערה  546
 מ'. חללים צדדיים, אולי כוכי קבורה הרוסים כליל.  3וגובה תקרת המערה 

  ארכיאולוגי 
212709 737927 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 737927 216958  ארכיאולוגי  נמוך ובקרבתה חציבות נוספות בסלע. מערה בעלת חתך מלבני ופתח   מערה  547

קנים   7מ'. מעל לפתח יש מנורת  2.5מ' וגובה התקרה    1.5גובה הפתח  .מערה חצובה מערת המנורה  548
ס"מ. למערה יש מבוא חצוב ובתוכה שאריות כוכי קבורה.   30חרותה שגובהה המשוער  

נקודה זו. המערה מוזכרת  ל מערבית -מיתמ' דרו 140-רית מסומנות מערות כבמפה מנדטו
 שער העמקים. קיבוץ  ( שמציין כי היא התגלתה בידי חברי1982אצל רבן )

  ארכיאולוגי 

212718 737924 

 , נהלל נוכחי 3

אתר הנצחה   549
 כוסבר 

מ' סביב עץ אלון מצוי. בדפנות הקיר לוחות בטון   2קיר אבן מעגלי בגובה   בפסגת הגבעה 
 כנראה שבעבר היו עליהם שלטי הנצחה לתורמים, אך כיום אין זכר ללוחות אלו.  –

  הנצחה
224024 737922 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 737907 233757  בוטני  . מ’ 5×5אירוס נצרתי. פרוסים בשטח של  אירוס נצרתי  550

 נוכחי  1 737902 233820  בוטני  שני פרטים של רימון מצוי.  ,לושה פרטיםש –  חרוב מצוי חרוב מצוי  551

 נוכחי  2 737898 216015  בוטני  עם גזע בודד ונוף רחב וענק!   'מ 8-כאלת המסטיק. עץ בגובה   אלת המסטיק  552

 נוכחי  1 737893 231206  בוטני  חרוב גדול למדי.  חרוב מצוי  553

מ' ועם   1.5גשר מנדטורי בתוואי הכביש הישן. קמרון אבן ומעליו מעקה בטון. גובה הגשר  גשר מנדטורי  554
 . 79מ'. מסומן במפה מנדטורית. לידו עץ תות. נגיש מכביש   2.5-כהמעקה 

 בוטני  היסטורי 
225003 737893 

, מפה  נוכחי 3
 מנדטורית. 

 נוכחי  1 737887 233851  בוטני  . גושים 4אירוס נצרתי.  אירוס נצרתי  555

 נוכחי  1 737883 233880  בוטני  אחד או שניים.  גושאירוס נצרתי.  אירוס נצרתי  556

 נוכחי  1 737882 233536  הידרולוגי  המעיין למרגלות עין לפידות במפות היסטוריות. לא זוהה בשטח.  הייא -עין אל 557

 נוכחי  2 737860 210313  בוטני  אלון גדול ומרשים בקרחת יער.  אלון התבור  558

דונם( ברמה מעובדת בראש הגבעה. במדרון   100-תל ארכיאולוגי גדול )למעלה מ חורבת בוצין  559
המערבי של התל מערות קבורה בשימוש משני כמטמורות וכמחסות לבקר. מערות  

קבורה נוספות בגבעה שמצפון לתל. באזור פזורים גם בורות מים ואבני גזית. המקום היה  
ה, נתן את  ח'רבת בוסימ –מיושב מתקופת הברזל ב' עד לתקופה הממלוכית. שמו הערבי  

כיום חלקים גדולים משטח התל מגודרים ומשמשים כשטחים   שם היישוב בסמת טבעון. 
 חקלאיים פרטיים. 

  ארכיאולוגי 

212944 737852 

, מפה  נוכחי 1
מנדטורית,  

 נהלל 

 נוכחי  1 737845 216857 זואולוגי  גיאומורפולוגי  חורי קינון. מ' ובו  2מצוק קירטון בגובה   מצוק 560
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מיקום המעיין במפה מנדטורית )בה הוא מסומן ללא שם(. חיפושים רבים אחרי המעיין   עין גת חפר  561
 בשטח לא צלחו. 

  הידרולוגי 
230238 737840 

 מפה מנדטורית  1

 מפה מנדטורית  1 737828 217678  היסטורי  סימון מבנה גדול בראש הגבעה.  מבנה  562

 נוכחי  1 737824 222444  ארכיאולוגי  סחף. ב. חסום באבנים וס"מ 50-כ  עומקוב ס״מ 75-בור חצוב בסלע בקוטר של כ בור חצוב  563

מ'. מסביב גפנים, תאנים ושקד. ארבע   2-1.2מ' ורוחב בין  3.5בריכה טרפזית באורך  עין לפידות  564
 ביידא. -בנויות. קיר אבן מחופה בטון. ראשן בודד. בערבית עין אלמדרגות  

 זואולוגי  הידרולוגי 
233592 737823 

, מפה  נוכחי 3
 מנדטורית. 

 נוכחי  1 737806 217853  ארכיאולוגי  השתמרו לגובה שני נדבכים. ש יסודות מבנים עתיקות  565

 נוכחי  1 737802 227618  הידרולוגי  יבלית. . בגב צומחת  'גב דמוי אוזן, עומקו כחצי מ גב 566

ית, עמודים,  ( מציין שפע יסודות ממבני גז1982רבן )  .חורבה קטנה, אבנים פזורות עתיקות  567
. שילוט של אתר היסטורי. במפה מנדטורית סימון בית קברות קטן.  בד-בסיסים וחלקי בית

 נמל התעופה בן גוריון. ל הועתקפסיפס מבית לחם הגלילית 

  ארכיאולוגי 
217802 737778 

, מפה  נוכחי 2
מנדטורית,  

 נהלל. 

 נוכחי  1 737772 227482  ארכיאולוגי  מערה סתומה, כנראה מערת קבורה. ממערב יש חציבות עתיקות. מערה  568

 נוכחי  1 737759 231863  אחר . זולה של שב"חים. נראה מודרני. מ' 1.5שתי גומחות חצובות בסלע לעומק  גומחות  569

מ'( ובה מעט משקעי    6מ', גובה האולם    20×60מדיה  ימערת אולם טבעית גדולה )מ  מערת כפר כנא  570
בעי( ומערכת  קצר )ט : שני פתחיםים ונטיפים(. למערה יש מערות )משטחי זרימה, זקיפ

עולה לאולם המרכזי )פתחה לא אותר  שמ'  2מסתיימת בפיר של  שמ',  20מסתור באורך  
 בשטח(. 

  גיאומורפולוגי 

232066 737757 

, פרומקין  נוכחי 3
(1984  ,)

שבטיאל  
(2014 .) 

 נוכחי  2 737756 217571  ארכיאולוגי  אבן ים ולידה אגן אבן. ייתכן שהובאו מאתר אחר בסביבה.  בתי בד  571

מאחוריו חדר חצוב שחלקו סתום  ומ',   2.5מבנה אבן חרב מעל לדרך. גובה הקיר המזרחי   מבנה  572
 בעפר. 

  היסטורי 
224629 737736 

 נוכחי  2

מ'. מוארת לחלוטין וצמודה לדרך. במפה מנדטורית סימון   2עומק ובמ'   2גומחה בגובה  גומחה  573
 מבנים פזורים בשטח. של 

  ארכיאולוגי 
224490 737725 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 737715 224451  ארכיאולוגי  מ', פתח נמוך. צמודה לדרך.  2-כמערה בעומק  מערה  574

 נוכחי  1 737701 216317  חניון מטיילים חניון מטיילים ומכלאת בקר.  חניון אלוני אבא  575

מ'. שני בורות   2.5× 3מ' ומשטח קטן   2.5×5דריכה משופע  גת גדולה ורדודה. משטח  גת  576
 מ'.  0.5×1איגום  

  ארכיאולוגי 
216225 737700 

 נוכחי  1

בית באר מלבני מבטון ובו שני בסיסי מנוע. בחלק הדרומי ליד הכביש, שקע רבוע עם   בית באר  577
 פתח בגג. 

  הידרולוגי 
216912 737698 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 737696 215891  הידרולוגי  מ'. ללא צמחייה.   0.5מ', רוחב ועומק   1.5יבש. אורך גב סלע   גב סלע  578

 מפה מנדטורית  1 737693 212841  ארכיאולוגי  סימון גורן.  גורן  579

 נוכחי  2 737674 224318  בוטני  מ'. 7-6עץ אלון התבור מרשים בגובה  אלון התבור  580

- כשל  בגודלשרידי מבנה או מבנים עתיק ובו לפחות שישה חדרים כאשר הגדול מביניהם  שרידי מבנה  581
 . טחנת קמח? מ’ 10× 30-כמדי המתחם  י . מ'מ 6× 4

  ארכיאולוגי 
225068 737670 

 נוכחי  2

.  מ’ 4-כברוחב של  . פתחה 'מ 5× 3-כמדיה  יס״מ. מ 70- כמערה טבעית קטנה. גובהה  מערה  582
 יסודות מבנה רבוע.בצד המערבי  

  גיאומורפולוגי 
225090 737669 

 נוכחי  1

 מפה מנדטורית  1 737665 218412  היסטורי  .סימון בית קברות ובתוכו עץ בולט בית קברות  583
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, ובצד הדרומי שלושה כוכים  'מ 10. עומקה  מ' 1.5למערה יש פתח מקושת בגובה   מערה  584
 סתומה. יש פתח צדדי. עגולים. מעליה מערה נוספת 

  ארכיאולוגי 
225021 737665 

 נוכחי  2

 נוכחי  2 737663 225613  היסטורי  תוואי כביש מנדטורי, ריצוף סולינג ואבני שפה.  כביש מנדטורי  585

מ'.    5-כטון בעומק מספר מטרים ובקרקעיתה מים. קוטר הבאר בבאר מתומנת מדופנת ב באר  586
 . 2015המקום נסקר בשנת  

  הידרולוגי 
226291 737648 

 נוכחי  2

ק. לא נבדק  יבמפה מנדטורית סימון באר ממערב לעין ציפורי. כנראה שהמיקום לא מדוי  קסטל -ביר אל 587
 בשטח.

  הידרולוגי 
225734 737641 

 מפה מנדטורית  1

 מפה מנדטורית  1 737640 226020  הידרולוגי  סימון כללי לבארות בשטח.  בארות  588

 מפה מנדטורית  1 737596 216494  היסטורי  . בית לחם הגלילית –סימון בית קברות בכביש ולדהיים  בית קברות  589

( מציין  1982זיתים צעירים, חרסים ומעט ערימות סיקול. רבן ) כרמיגבעה נמוכה ובה  חורבת זרוע  590
שרידי יישוב מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, כולל אבני גזית, מערת קבורה,  

בורות מים ויסודות )לא אותרו בסקר הנוכחי(. לדבריו, האתר נהרס ביסודיות ומרבית  
ח'רבת מוזייריעה וסימון מערות  אבניו נבזזו ע"י תושבי בסמת טבעון. במפה מנדטורית 

 שלא זוהו בשטח. 

  ארכיאולוגי 

214295 737585 

, מפה  נוכחי 1
מנדטורית,  

 נהלל. 

 נוכחי  2 737581 217338  בוטני  כרם זיתים עתיקים ובו אלות אטלנטיות ואלוני התבור בוגרים.  כרם זיתים עתיק 591

לכביש. מדרגות אלו תועדו לראשונה בסקר הנוכחי,  שתי מדרגות חצובות בסלע מצפון   מדרגות חצובות  592
 וייתכן שהשתלבו במערך דרכי עולי הרגל הקדומות לירושלים. 

  ארכיאולוגי 
214867 737566 

 נוכחי  2

  היסטורי  המנדטורי.   79קטע מכביש   כביש מנדטורי  593
225767 737563 

, מפה  נוכחי 2
 מנדטורית. 

בית קברות   594
 בסמת טבעון 

  היסטורי  קברות מגודר, נצפה משביל המטיילים. בית 
216012 737559 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 737553 215938  הידרולוגי  בריכה עונתית קטנה, נמצאה יבשה לחלוטין בסוף אפריל.  בריכה עונתית  595

 נוכחי  2 737546 226166 מפגע  הידרולוגי  ת, עצי מיש. אזדרכ עצי מ', רחבה יחסית. פסולת אסבסט,   10באר עתיקה בעומק משוער   באר עמוקה  596

בית המעיין )הרוס בחלקו( ופלג זורם לכיוון הכביש. למעיינות שפיעת מים גדולה, וסביבם   עין ציפורי  597
ממש בתעלה בשולי הכביש. במפה   2015-בהיה יישוב כלקוליתי. נביעה נוספת תועדה 

 קסטל. -מנדטורית עין אל

  הידרולוגי 
225887 737543 

, מפה  נוכחי 3
מנדטורית,  

 ציפורי 

 נוכחי  1 737537 223948  בוטני  התבור גדול במטע מגודר. אלון  אלון התבור  598

 נוכחי  1 737533 217065  בית עלמין  בית קברות משותף ליישובים אלוני אבא ובית לחם הגלילית.  בית קברות אזורי  599

 נוכחי  1 737492 212033  היסטורי  ללא פרטים נוספים.  הריסות מבנה  600

בית קברות ומגדל   601
 מים 

  היסטורי  סימון בית קברות ומגדל מים בוולדהיים. 
216319 737467 

 מפה מנדטורית  1

 מפה מנדטורית  1 737464 226416  היסטורי  סימון חורבה.  חורבה  602

 תצפיות רט"ג  1 737457 234503  בוטני  ת. דיווח תצפית בוטני  אירוס נצרתי  603

עצי פקאן, רימון ותות. מבנה בטון קטן. כנראה נביעה בשנים גשומות. במפה מנדטורית   בוסתן  604
 . P.Eשני מבנים עם הכיתוב 

  בוטני 
225923 737434 

, מפה  נוכחי 1
 מנדטורית. 

 נוכחי  1 737431 212343  בוטני  מ'.  8אלון התבור מרשים בגובה   אלון התבור  605

 נוכחי  1 737425 219736  ארכיאולוגי  ובור השיקוע מכוסים קרקע.  'מ 2× 2- כגת. משטח דריכה בגודל של  גת  606



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 257  ~ 

 מקור המידע  ערכיות קו רוחב קו אורך  סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  מספר 

 נוכחי  1 737422 225811  הנצחה . 2008, כנראה לחלל תאונת דרכים שנהרג בשנת  79אנדרטה בצמוד ומדרום לכביש   אנדרטה  607

  2005לחלל תאונת דרכים שנהרג בשנת , כנראה  79אנדרטה בצמוד ומצפון לכביש  אנדרטה  608
 )מחמוד סלים סליכאני?(.

  הנצחה
225871 737410 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 737389 211252  גיאומורפולוגי  סלע ובו מכתשת קטנה וחצובה.  סלע  609

 תצפיות רט"ג  1 737389 234384  בוטני  ת. דיווח תצפית בוטני  אירוס נצרתי  610

 תצפיות רט"ג  1 737381 234384  בוטני  ת. דיווח תצפית בוטני  אירוס נצרתי  611

 נוכחי  1 737373 224878  גיאומורפולוגי  . מ’ 4-ופתחה כ 'מ 2× 6-כמדיה ימערה קטנה בגובה של כמטר. מ  מערה  612

 נוכחי  1 737371 212193  היסטורי  עתיק.  בדואינראה בית קברות  בית קברות ישן.  613

 תצפיות רט"ג  1 737362 234489  בוטני  ת. דיווח תצפית בוטני  אירוס הסרגל  614

 נוכחי  1 737352 215422  הידרולוגי  בריכה עונתית קטנה ויבשה.  בריכה עונתית  615

 תצפיות רט"ג  1 737347 234478  בוטני  ת. דיווח תצפית בוטני  אירוס הסרגל  616

 נוכחי  1 737344 211335  הידרולוגי  גבים קטנים ורדודים בסלע.  גבים  617

 נוכחי  1 737331 224916  ארכיאולוגי  . מ’  2.5×2.5חציבות בסלע. נראה כמו משטח דריכה של גת בגודל  גת  618

 נוכחי  1 737329 232649  בוטני  חרובים גדולים ומרשימים. יש פרטים נוספים במורד הגיא.  חרובים 619

 מפה מנדטורית  1 737324 230772  היסטורי  מנדטורית. במקום עובר הכביש הקיים מריינה למשהד. המקום מסומן במפה  גשר אבן  620

 נוכחי  1 737321 224917  גיאומורפולוגי  . מ’ 5-מערה שתקרתה קרסה. נותר שקע בקרקע ברדיוס של כ מערה הרוסה  621

 תצפיות רט"ג  1 737321 234464  בוטני  דיווח תצפית בוטני.  אירוס נצרתי  622

 נוכחי  1 737320 225341  ארכיאולוגי  מ'.  2.5גובהו ש דרום-באזור הפסגה גל אבנים גדול בציר צפון גבעת רבי  623

 תצפיות רט"ג  1 737316 234469  בוטני  דיווח תצפית בוטני.  אירוס הסרגל  624

 תצפיות רט"ג  1 737313 234468  בוטני  דיווח תצפית בוטני.  אירוס הסרגל  625

 תצפיות רט"ג  1 737307 234446  בוטני  דיווח תצפית בוטני.  אירוס נצרתי  626

 נוכחי  1 737307 211714  בוטני  מ' ולידו מתחם מגודר ומבנה פח.  6-5תמר בגובה  תמר מצוי  627

 תצפיות רט"ג  1 737306 234507  בוטני  דיווח תצפית בוטני.  אירוס הסרגל  628

אנדרטת יאיר   629
 כפרי 

עליו  שביש לאלוני אבא. במקום ניצב סלע בתאונת דרכים בכ נהרגהנצחה לחייל ש
 " ועץ ברוש. אין אפשרות עצירה במקום. 14.1.1970"יאיר שלנו, יצא ולא חזר,   :המילים

  הנצחה
215781 737306 

, אתר  נוכחי 2
 יזכור. 

 נוכחי  1 737281 217320  ארכיאולוגי  חציבות עתיקות.  חציבות  630

. במפה מנדטורית  2017בשיפוצים באוגוסט  היה –בית העם של וולדהיים הטמפלרית  בית העם  631
 סימון כנסייה. 

  היסטורי 
216343 737276 

, מפה  נוכחי 3
 מנדטורית. 

 נוכחי  1 737275 212055  בוטני  שיזף מצוי.  שיזף מצוי  632

 נוכחי  1 737272 218543  בוטני  גדולים. שלושה עצי שקד  שקדים 633

 נוכחי  1 737256 212740  הידרולוגי  מ' מתחת לפתח.  1היו מים בעומק   2018בור עם חוליית בטון רבועה. באמצע מאי  בור מים  634

 נוכחי  1 737254 217081  ארכיאולוגי  חציבות עתיקות בסלע.  חציבות בסלע  635

 נוכחי  1 737233 225638  ארכיאולוגי  אבנים פזורים. בור סתום, גלי  בור סתום  636

ששמרו על האוכלוסייה הגרמנית.   י הבריטים, למגורי חיילים "מספר מבנים שהוקמו ע מבנים בריטיים  637
  .לבני סיליקט אדומותמהמבנים בנויים 

  היסטורי 
216244 737227 

 נוכחי  2

 מפה טופוגרפית  1 737207 234733  הידרולוגי  הטופוגרפית. לא נסקר בשטח. נראה יבש. סימון מעיין במפה  מעיין  638

 נוכחי  1 737200 225683  ארכיאולוגי  מערה קטנה עם שני פתחים.  מערה  639
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מ' מתחת לשפת   1מגיעים עד שמ'. מים ירוקים  5רוחב ב מ' ו  7אורך ב בריכה עתיקה בריכה  640
 הבריכה. 

 ארכיאולוגי  הידרולוגי 
232650 737173 

 נוכחי  2

בור מים עם תקרה נמוכה ושתי מדרגות. אין סימני טיח. הפתח הינו צדדי ורחב יחסית.   בור מים  641
 ייתכן שמדובר במקווה. גדרות אבן באזור. 

 ארכיאולוגי  הידרולוגי 
211594 737150 

 נוכחי  2

 תצפיות רט"ג  1 737120 233709  בוטני  דיווח תצפית בוטני.  אירוס נצרתי  642

המעיין הוסב לאחרונה למקווה עם מבנה מאולתר. פטל ותאנה. המקום מסומן במפה   מעיין עין מהל  643
 מעיין האגוז.  –ג'וזה -מנדטורית מעט מעל לנקודה זו. במפה מנדטורית נקרא עין אל

ארכיאולוגי,   הידרולוגי 
 בוטני 

232671 737111 
, מפה  נוכחי 3

 מנדטורית. 

 נוכחי  2 737110 211560  היסטורי  שני שקעים ותעלה מטושטשת. ייתכן שרידי ביצורים ממלחמת העולם הראשונה.  שקעים 644

 נוכחי  1 737105 211803  בוטני  ריכוזי רקפות.  רקפות  645

חלקת נסיונות   646
 יערנית 

  היסטורי  המקום מסומן במפה מנדטורית. לא נסקר בשטח. 
230513 737081 

 מפה מנדטורית  1

 נוכחי  1 737049 217298  ארכיאולוגי  חציבות עתיקות.  חציבות  647

 נוכחי  1 736953 211012  ארכיאולוגי  מערת קבורה ובה שני כוכים מול הפתח וגומחה הרוסה בצד ימין.  מערת קבורה  648

אבני  מבנויים  מ' 1.3מ'(, שקירותיו בעובי  13.3×13.3מצד רבוע מהתקופה ההלניסטית ) מבנה ומאגר מים  649
תוחם שטח  שי בעל מספר נדבכים. המצד מוקף בקיר חיצונוגזית בעלות סיתות שוליים,  

מ' ובקצה בור פעמון   30מ'. סולם מתכת יורד למפעל מים ובו ניקבה באורך   23×21של 
 מ'. בביקור באתר זוהה פרסף גדול בודד.  10גדול בעומק 

 זואולוגי  ארכיאולוגי 

210882 736950 

, אביעם  נוכחי 3
(2014 .) 

 נוכחי  2 736947 210739  נוף/תצפית  . מ', לא ניתן לטיפוס. צופה לעבר הכרמל 10-כגרם מדרגות לולייני בגובה   פסל סביבתי  650

 נוכחי  1 736940 217442  ארכיאולוגי  מחצבה עתיקה.  מחצבה עתיקה  651

 נוכחי  1 736929 210969 ארכיאולוגי  הידרולוגי  קטן ויבש. בור מים  בור  652

מ'. בדפנות   2מ' ורוחבה  7מערה שרוב תקרתה קרסה, דמוית פרסה. אורך הפרסה   מערה  653
 מ'. שרידי קיר אבן בנוי.   3.5הפרסה חללים שעומקם עד 

  ארכיאולוגי 
225470 736921 

 נוכחי  1

. בריכת נוי עם  1998-מ בית הקברות של גבעת אלה. מגודר ונעול. הקברים הראשונים  בית קברות  654
 גומא תרבותי ונימפיאות בתחום בית הקברות. 

  בית עלמין 
223031 736913 

 נוכחי  1

מ'. ליד המערה גת   1מ' ורוחבה   5מערה עם פתח מאורך. אורך החצר  –משטח סלע  משטח סלע  655
 צובא. -עקרב ארם-מ'. שקעים רדודים, עץ אלה אטלנטית, עוקץ  1ובור שיקוע בעומק 

 בוטני  ארכיאולוגי 
217515 736901 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 736900 212730 זואולוגי  גיאומורפולוגי  מ'.  5-כמחצבה ישנה ובה חורי קינון. גובה החציבה   מחצבה ישנה  656

מ'. לא זוהה דיפון סביב השקע. טיון דביק,   3מ' ורוחבו    5-כאורכו   ,מ' 2שקע לח בעומק   עין רבי  657
 שומר פשוט ומלוח בלתי מזוהה. מחסה סלע קירטוני צפונית למעיין. 

 גיאומורפולוגי  הידרולוגי 
225428 736882 

 נוכחי  2

בעבר המשחטה הישנה של קריית טבעון. כיום המבנה נהרס והשטח יושר ללא זכר   המשחטה הישנה  658
 למבנה. 

  היסטורי 
212813 736880 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 736869 212183  בוטני  ריכוז חצבים.  חצבים 659

 נוכחי  1 736863 214578  ארכיאולוגי  ספלול חצוב וספסל ישיבה. בקרבתו נגרר עם מכולה. משטח סלע ובו  פינת ישיבה  660

וקצת אלות אטלנטיות. קווי    אלוני התבורישן של שבט זבידאת. בשטח  בדואיבית קברות  בדואי בית קברות  661
מתאר של קברים ישנים )תחומים באבנים( ללא מצבות. לא זוהו גיאופיטים. במפה  

 . חרת’יהמנדטורית, סימון בית קברות מעט מדרום, ונקודת טריג עם עץ. כנראה של 

 בוטני  היסטורי 
210544 736845 

, מפה  נוכחי 1
 מנדטורית. 

 נוכחי  1 736803 218595  הידרולוגי  מגודר, יריעות פלסטיות לאיטום. מאגר מים  מאגר מים מגודר  662
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 נוכחי  2 736779 223930  בוטני  מ'.  10-8עץ אלון התבור גדול ומרשים, נסקר בתצפית מרחוק. גובה משוער  אלון התבור  663

 נוכחי  1 736758 223332  הידרולוגי  מ'.  1בגובה מ'. סביב הבור "חוליית" בטון  5בור פעמון יבש ומטוייח, עומק משוער  בור פעמון  664

 נוכחי  1 736655 223144  בוטני  . 1991-עץ זית שניטע ע"י הנשיא חיים הרצוג בביקורו בגבעת אלה ב עץ הנשיא  665

 נוכחי  1 736603 210671  הנצחה "גן אביב".  -אנדרטה  אנדרטה  666

משופצת בפינת החי בשער העמקים. לידה עץ אלה אטלנטית  קומתית  -עמדת שמירה דו עמדת שמירה   667
 מ'.  8-7בגובה  

 בוטני  היסטורי 
210580 736564 

 נוכחי  2

בית קברות   668
 אלונים 

  היסטורי  בית הקברות של הקיבוץ, כולל קברים של שלושה חללי המאורעות. 
213647 736555 

 נוכחי  1

. אחד החדרים  מ’ 15× 5נפרדים ישן ולא פעיל. גודל של בית בלוקים בעל שני חדרים   מבנה ישן  669
 משמש כמחסן. 

  היסטורי 
213808 736512 

 נוכחי  1

מצבת זיכרון   –חורשת אורנים ובה שולחנות פיקניק ושלטי הנצחה לחברי קיבוץ אלונים   אנדרטאות  670
 ונחום מרון. לצבי אהרוני, מאנשי שירותי הביטחון שהשתתף בלכידת אייכמן, ולזוג חווה  

  הנצחה
213725 736472 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 736457 224358  בוטני  פרט עתיק. חרוב מצוי  671

אזור בו רוכזו מתקנים וצריפים מראשית ההתיישבות בשער העמקים, כולל גם עמדת   הקטנה  חרת’יה 672
 שמירה. 

  היסטורי 
210841 736443 

 נוכחי  3

 נוכחי  1 736438 210933  הנצחה אתר הנצחה.  –גן סלעים קטן  גן סלעים  673

סילו שער   674
 העמקים 

  היסטורי  מתחם הסילו בשער העמקים. 
210772 736434 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 736428 217364  הידרולוגי  סכר קטן בערוץ הנחל.  סכר  675

 נוכחי  2 736423 212595  הנצחה לקריית טבעון.   70-פסיפס לציון שנת ה – גן ציבורי ובו מונומנט  70-פינת ה 676

 נוכחי  1 736411 219172  ארכיאולוגי  גת רדודה ולידה בודדה.  גת  677

 מפה מנדטורית  1 736408 210599  היסטורי  . לא נסקר בשטח. חרת’יה עיי  שער העמקים  678

 נוכחי  1 736391 218378 בוטני  ארכיאולוגי  יפה, תצפית למאגר. תמרים מרשימים בצד דרום.   אלון התבורתל עתיקות קטן.  גבעה  679

ם ובו רגמים ואבני גזית, ואילו במדרון  ן שטח מסוקל ומיושר בן כשני דונ( מציי 1982רבן ) תל חציר  680
מבט לעבר זרזיר והכרמל.   :. תצפית מוגבלת ביותר בגלל היער המזרחי קיר חציבה זקוף 
 חודירה. -במפה מנדטורית תל אל

  נוף/תצפית 
219342 736390 

, מפה  נוכחי 1
מנדטורית,  

 נהלל. 

 נוכחי  1 736341 214036  ארכיאולוגי  חציבות קטנות בשולי הכביש.  חציבות בסלע.  681

 נוכחי  1 736334 214004  היסטורי  מגדל מים ייחודי עם מרפסת תצפית.  מגדל מים  682

סימון תחנת משטרה. כיום מבנה משופץ ומשולט "כאן נוסדה חברת   –במפה מנדטורית   מתחם "מקורות" 683
 ". משמש את מקורות גם כיום. 1937מקורות בשנת  

  היסטורי 
210207 736333 

 פדרמן ,  נוכחי 2

 מנדטורית מפה  1 736328 212664  היסטורי  סימון בית בודד.  בית בודד  684

 נוכחי  1 736323 213832  הנצחה שלט זיכרון לחייל צה"ל בן הקיבוץ שנהרג בתאונה.  –פארק הכושר של קיבוץ אלונים   שלט זיכרון  685

תצוגת כלים   686
 חקלאיים 

  היסטורי  תצוגת כלים חקלאיים לאורך השביל. 
213735 736323 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 736306 217044  הידרולוגי  בגדת המאגר עובר שביל יזרעאל.  .מאגר מים מאגר מים 687

 מפה מנדטורית  1 736281 214049  היסטורי  קטן עד לתקופת המנדט.  בדואיכפר  –  סימון הכפר קוסקוס קוסקוס 688

 נוכחי  2 736281 213672  היסטורי  מכלול של מבני אבן.  אלונים הוותיקה  689
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שדה  לעבר פרגולה ותצפית לא משולטת דרומה מעל בריכת השחייה של הקיבוץ. תצפית  מצפור  690
 יעקב, כפר יהושע, חוצות אלונים, יקנעם, קרן הכרמל, יער השומרים. 

  נוף/תצפית 
214082 736244 

 נוכחי  2

מצפור יוסף   691
 פינקלשטיין 

העמקים שנפל בהגנה על  אנדרטה מוסתרת ביער, לזכרו של יוסף פינקלשטיין משער 
 . 1938אוטובוס לטבעון באוגוסט 

  הנצחה
211163 736210 

 נוכחי  3

 מפה מנדטורית  1 736200 214168  גיאומורפולוגי  סימון מקבץ מערות.  מערות  692

בשנים  שנפלו בה הונצחו חללי קיבוץ אלונים. במקור הונצחו שישה חללים שמערה חצובה  מערת הנצחה  693
  ל אמדרגות חצובות  . מעל למערהיותר  מאוחרשנפלו , להם נוספו שמונה חללים '48-'39

 מ'.  2מ' וגובהה   3.5מבנה אבן לא מסותתת דמוי בונקר. עומק המערה  

  הנצחה
213714 736197 

 נוכחי  3

 נוכחי  2 736182 213760  היסטורי  אבן שנותר מעמדת שמירה בתקופת המנדט הבריטי. שימשה גם את מטה הפלמ"ח. קיר  עמדת שמירה  694

 נוכחי  2 736168 217011 זואולוגי  הידרולוגי  . קינון טבלן? קורמורן. 77נשקף מכביש שמאגר קטן  מאגר מים 695

. הפתח  מ’  4×3ס״מ מתחת למדף סלע. אורך ורוחב   30-כ מערת זחילה נמוכה בגובה של   מערה  696
 . מ’ 2-באורך של כ

  גיאומורפולוגי 
213366 736128 

 נוכחי  1

. פעילות עופות מים. רצועת תנודות מפלס  77היטב מכביש   צפה נשמאגר מים  מאגר מים 697
 משמעותית. 

 זואולוגי  הידרולוגי 
218416 736120 

 נוכחי  2

 נוכחי  2 736104 213634  היסטורי  לבני סיליקט. מבבסיסו מבנה אדום בנוי , ומשלב עמדת שמירהשמגדל בטון עגול  אסם אלונים  698

 נוכחי  1 736101 219142  ארכיאולוגי  עתיקות ותעלות קצרות. ריכוז חציבות  חציבות  699

 נוכחי  1 736080 211969  הנצחה פינת ישיבה ובה ספסל אבן ארוך ושלט הנצחה לאהרן וייסברגר.  פינת ישיבה  700

עמוק  שהוא . בתחתית סחף ועלים )כך שייתכן מ’ 1.25עומק ובור חצוב בסלע. קוטר מטר   בור חצוב  701
 יותר(. 

  ארכיאולוגי 
219182 736060 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 736060 219232  ארכיאולוגי  ס״מ.  25- כספלול חצוב בסלע. קוטר  ספלול   702

ה  קליפטוס גדול ומרשים. הבאר נוקתה ושופציבאר עתיקה )ביר סמנדורה( ולצידה עץ א  באר אבא  703
 מאפשר ירידה לרחצה במים. שע"י תושבי האזור, והוסדר סולם  

  הידרולוגי 
216241 736056 

 נוכחי  3

 נוכחי  1 736053 212189  אחר פינת ישיבה, כולל שתי נדנדות וצמיג.  פינת ישיבה  704

 מפה מנדטורית  1 736033 213800  היסטורי  סימון בית קברות בשטח זה.  בית קברות  705

מ'. יש פתח בתקרה ופתח נוסף במערב. המערה   1-כמ'. גובה  10-כמערה בקוטר   מערה  706
 סתומה למדי בעפר. 

  ארכיאולוגי 
219071 736028 

 נוכחי  1

 נוכחי  2 735990 215037  בוטני  מ'.   8-7אלון התבור בולט בגובה  אלון התבור  707

קרוב  אך  ,מנדטורית )נקודה זו לא נבחנה בשטחמייתה. המיקום במפה -בערבית עויון אל כוכבן  עיינות 708
 שהמעיינות לא נובעים(.  לוודאי

  הידרולוגי 
213745 735986 

 מפה מנדטורית.  1

 מפה מנדטורית  1 735974 213016  היסטורי  קטן שהתקיים באזור עד לתקופת המנדט.   בדואיכפר  –  סימון הכפר טבעון טבעון  709

 נוכחי  1 735951 219003  ארכיאולוגי  גת רדודה.  גת  710

 נוכחי  1 735943 213709  הידרולוגי  כוכבן, שאין להם זכר בשטח.  עיינותבריכת בטון ובית משאבות. במפה מסומנים כאן  מתקני שאיבה  711

בגבולו המזרחי בית קברות קטן. נבי לוט נמצא כיום בתוך המסגד,   .מסגד גדול ומפואר מסגד נבי לוט  712
 ולכן לא נסקר. 

  היסטורי 
224613 735907 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 735893 210348 בוטני  היסטורי  מרבדי רקפות, חצבים ועוד.  –בית קברות שער העמקים   בית קברות  713

 נוכחי  1 735892 213288  בוטני  אלה אטלנטית גדולה במיוחד.  אלה אטלנטית  714

 נוכחי  1 735888 224670  היסטורי  מבנים ישנים בשטח פרטי.  מבנים ישנים 715
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 נוכחי  1 735885 212861  בוטני  טבעון. קרית צופה לעבר ששורת ברושים  ברושים 716

מ', גזעים רבים )חלקם נכרתו בעבר(. בפי תושבי הכפר עילוט   7- כעץ שיזף עתיק בגובה  שיזף מצוי  717
 שג'רה" )העץ(. -"א -הוא מכונה 

  בוטני 
224753 735872 

 נוכחי  2

אלה אטלנטית עתיקה, גדולה ומרשימה ולידה חציבות בסלע. בצמוד ומצפון מצפה שרון   אלה אטלנטית  718
שולחנות, ספסלים, שלושה עצים מגודרים, מקום למנגלים. ככל הנראה עץ זה תועד   –

מ'   12מ', קוטר נוף   12(, אז הוא מתואר כעץ בגובה  20)אתר מס'  1986כבר בסקר 
 מ'.   6-5והיקף גזע 

  בוטני 

213017 735861 

 כח,  נוכחי 3

 נוכחי  1 735856 224814  אחר מסגד גדול ויפה בכפר עילוט, כיפה בגוון טורקיז.  מסגד  719

 נוכחי  1 735802 218835  ארכיאולוגי  לידה ספלולים. ומ',   1×1×1.5בור   –גת  גת  720

תושבי הכפר קוראים לו בפשטות  מעיין, לפי מקורות היסטוריים נקרא "עין לוט", אולם  מעיין עילוט  721
עין". נובע מתוך מבנה אבן לבריכה מודרנית. במפה מנדטורית סימון מעיין ללא שם.  -"אל

 ללא צמחיית מים. 

  הידרולוגי 
224671 735799 

 נוכחי  2

-אירוס ארם 722
 נהריים 

נהריים לצד מספר קברים ממערב לשביל ההליכה. בית  -שלושה גושים של אירוס ארם
 הקברות מסומן במפה מנדטורית מעט ממערב לנקודה זו. 

  בוטני 
212890 735769 

, מפה  נוכחי 2
 מנדטורית. 

ביידאר,  -ביר אלנקרא   עי בעל שני חדרים. במפה מנדטוריתקרק-נובע במבנה תתשמעיין  עין אורן  723
במבצע צוק  יש הקוראים לו בטעות עין חזין. פותח כאתר הנצחה לחייל אורן נח ז"ל שנפל ו

 איתן. בסביבה מספר עצי תאנה. 

 בוטני  הידרולוגי 
215368 735763 

, מפה  נוכחי 3
 מנדטורית. 

שלא זוהתה בשטח, במפגש גבולות יישובים. בשטח    עתיקהבאר  –במפה מנדטורית   ביר אל עביד  724
 מפגש תעלות ניקוז. 

  הידרולוגי 
216922 735758 

, מפה  נוכחי 1
 מנדטורית. 

"דרך יהודה", ע"ש רס"ן יהודה חודדה, בעל עיטור העוז   -אנדרטה וספסל ישיבה  אנדרטה  725
במלחמת יום הכיפורים ומפקד הגשר הראשון על תעלת סואץ, שנפל במלחמת יום  

 הכיפורים. 

  הנצחה
209867 735735 

 פדרמן ,  נוכחי 2

ביידאר.  -גבוהה. בערבית, ח'רבת ביר אלדונם( ומכוסה בעשבייה   3תל ארכיאולוגי קטן ) חורבת חזין  726
שיחיית מלוח קיפח )חריג באזור(. בתל שולבו שני שלבי ביצור, שחלקם נחשפו בחפירות  

(. באזור נחשפו ממצאים מהתקופה הכלקוליתית ומתקופת הברזל  1982שוד בעבר )רבן,  
 עד לתקופה הערבית. 

 בוטני  ארכיאולוגי 

215267 735722 

 , נהלל נוכחי 2

 מפה מנדטורית  1 735722 224937  היסטורי  המקום מסומן במפה מנדטורית.  בית ספר  727

 נוכחי  1 735711 212858 בוטני  נוף/תצפית  ספסל ישיבה לצד אלון בעל שני גזעים. ריכוז חצבים דליל.  ספסל  728

קט. יש קיר אמצעי ומעטפת  לבני סילימהמשקופים בנויים ואבן,  מכבשן סיד משוקם בנוי  כבשן סיד  729
 מספר תאי שריפה קטנים. ולבני סיליקט, מפנימית 

  היסטורי 
209903 735698 

 נוכחי  3

מ'. בתוכו אבנים. בקיר המזרחי שקערורית. לידו בור   1עומק  ובמ',   1.5×2.5בור מלבני   בור  730
 מ'. מצפון גת נוספת.  1.2שעומקו כיום  ומ',  1.2פעמון סתום בקוטר  

  ארכיאולוגי 
218858 735637 

 נוכחי  1

פינת הנצחה לסגן אילן גבאי ז"ל. העץ נחשף לציבור    –אלון התבור עתיק ומרשים  אלון התבור  731
בעלי קוטר הגזע הגדול ביותר בארץ.  האלונים , ונחשב לאחד מ2005המטיילים בשנת 

 (. 19)אתר מס'  1986כיום העץ בשלבי גסיסה. ככל הנראה עץ זה תועד כבר בסקר 

  בוטני 
212714 735605 

 כח,  נוכחי 1

חצוי באמצעו. בקרבתו ספלולים,   ,מ' 1בקוטר ו ס"מ  20בעומק  ימעגל שקע  –בודדה  בודדות  732
 בודדה נוספת.  מ' מצפון 20-כמשטח סלע גדול ובעל חציבה מעגלית.  

  ארכיאולוגי 
218796 735580 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 735536 218626  ארכיאולוגי  ריכוז חציבות, ספלול חצוב.  חציבות בסלע  733
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 נוכחי  1 735534 218746  ארכיאולוגי  משטח ובור רדודים. שלושה ספלולים.   –גת  גת וספלולים  734

  הידרולוגי  קבוצת מעיינות "בייאר קוסקוס".  –במפה מנדטורית   נביעות עונתיות  735
213834 735531 

, מפה  נוכחי 1
 מנדטורית 

- חזין )עין סידר אלמאגר מים גדול ליד אלונים. לפי המפות, בתחום המאגר נובע עין  מאגר מים 736
 חזינה(. שביל יזרעאל חולף בפאתי המאגר. 

  הידרולוגי 
214063 735519 

, מפה  נוכחי 2
 מנדטורית 

 נוכחי  1 735513 213863  בוטני  קליפטסים גבוהים. חלק מתוואי שביל יזרעאל. יחורשת א  חורשה  737

 נוכחי  1 735511 218703  ארכיאולוגי  משטח סלע עגול עם סלע באמצע, כנראה גורן.  משטח סלע  738

מ'. יש מרזב. משטח הדריכה רדוד ומכוסה   0.7מ', עומק  1×1.5ם  מימדיבור איגום ב גת  739
 ממזרח נמצא משטח דריכה של גת נוספת.  מ’  10-צמחייה. כ

  ארכיאולוגי 
218654 735505 

 נוכחי  1

מופיע גם השם תל טבעון, ללא נקודת ייחוס ברורה.  תל מצפון לבאר טבעון. ממזרח לו  ח'רבת אל ביר  740
 )אתר הקיבוץ(. 1939באזור זה נרצחו שלושת חברי קיבוץ אלונים במרץ 

  ארכיאולוגי 
213663 735477 

, אתר  נוכחי 2
 קיבוץ אלונים. 

 נוכחי  1 735437 212910  אחר פינת ישיבה תחומה בסלעים מסותתים.  פינת ישיבה  741

 נוכחי  1 735436 212915 בוטני  אחר שני אורנים וחרוב עתיק, פינת ישיבה מאולתרת מאבנים מסותתות.  ישיבה פינת   742

בריכת זאב,   –נובע למרגלות מסילת הרכבת. המים נאגרים בבריכה מלאכותית שמעיין  מעיין אלרואי  743
 החשובים באזור. ממנה נמשך פלג זורם עד לקישון. זהו אחד מבתי הגידול הלחים ש

זואולוגי,   הידרולוגי 
 בוטני 

209852 735423 
 פדרמן ,  נוכחי 3

 נוכחי  1 735417 210357  נוף/תצפית  תצפית לא משולטת לכיוון שער העמקים.  תצפית  744

מעיין במבנה אבן ישן. משמש כמקווה מאולתר )בערבית ביר טבעון(. ממזרח לו אזור אחו   באר טבעון  745
 (.740מספר עצי צפצפה מכסיפה. צפונית למעיין תל ארכיאולוגי קטן )אתר לח ובו 

 בוטני  הידרולוגי 
213669 735415 

 נוכחי  3

  הידרולוגי  מיקום נלקח בהתאם למפה מנדטורית. בערבית עין אבו דאושק. השקע לח בשדה חקלאי.   עין שרקרק  746
213496 735404 

, מפה  נוכחי 1
 מנדטורית. 

 נוכחי  2 735395 212134  הידרולוגי  מגדל מים ובריכה. סולם חיצוני לא נגיש. חלונות למעלה ומרפסת זכוכית מקורה.  מים מגדל   747

 נוכחי  3 735387 210315  היסטורי  יהושע מרגולין, מייסד מכללת אורנים.   –קברו של "הדוד יהושע"  קבר מרגולין  748

 מפה מנדטורית  1 735359 224913  היסטורי  סימון מחצבה גדולה.  מחצבה 749

 נוכחי  2 735348 210541  בוטני  הגן הבוטני במכללת אורנים. שעון שמש.  גן בוטני  750

 נוכחי  1 735336 211494  הנצחה אנדרטה לנופלים במלחמת העצמאות.  אנדרטה  751

 נוכחי  2 735323 212090  הנצחה אנדרטת הבנים בקריית טבעון.  אנדרטת הבנים  752

 נוכחי  1 735315 210362  היסטורי  בו נוסדה החברה להגנת הטבע. שהמקום  בית מרגולין  753

 נוכחי  1 735301 218530  ארכיאולוגי  גת עם משטח דריכה בצורת טרפז.  גת  754

 נוכחי  1 735114 218348  אחר מגדל מים מנשיית זבדה.  מגדל מים  755

 מפה מנדטורית  1 735112 224733  היסטורי  מסומן במפה מנדטורית. המקום  מחצבה 756

 נוכחי  1 735109 217640  ארכיאולוגי  ללא פירוט.  חציבות בסלע.  757

נקודת   758
 טריאנגולציה 

  היסטורי  נקודת טריאנגולציה באזור מכלאות בקר. 
217013 735086 

 נוכחי  1

 נוכחי  1 735052 216945  ארכיאולוגי  ללא פירוט.  חציבות בסלע.  759

 נוכחי  1 735028 214159  בוטני  . 75בודד ובולט בשדה מצפון לכביש   אלון התבור אלון התבור  760

 נוכחי  1 735012 216914 היסטורי  הידרולוגי  בריכת המים של רמת ישי.  בריכת מים  761
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 מפה מנדטורית  1 735010 216520 היסטורי  הידרולוגי  סימון באר.  באר  762

סדרת קרונות, טיילת, שילוט הסבר. לאחר הקמת מושב אלרואי, החלה   –תחנת רכבת   תחנת אלרואי  763
.  1943, ומבנה התחנה הוקם בשנת 1936"רכבת העמק" לעצור במקום זה בשנת  

בהתארגנות של   2000-. המקום שוקם בשנות ה1952פעילות הרכבות הושבתה בשנת 
 תושבי האזור. 

  היסטורי 

209944 734994 

, שילוט  נוכחי 3
 באתרץ 

 נוכחי  1 734977 216942  בוטני  אלון התבור צומחים מתוך סדקי סלע. עצי  אלון התבור  764

 נוכחי  2 734967 215108  בוטני  אלון התבור מרשים. למרגלותיו הוקם קיר תמך במסגרת הקמת מחלף ישי.  אלון התבור  765

 נוכחי  2 734959 214900  בוטני  אלון התבור מרשים.  אלון התבור  766

 נוכחי  1 734937 213025 בוטני  הנצחה יער לנדוי. במקום שולחנות פיקניק ומרבדי רקפות.  –מצבת זיכרון   מצבת זיכרון  767

 נוכחי  1 734919 214226  הידרולוגי  . 75מאגר מים צר וארוך במקביל לכביש  מאגר מים 768

 נוכחי  1 734919 216026  הידרולוגי  בשטח. בריכה צרה וארוכה, ייתכן בריכת חמצון. לא נסקרה  בריכה  769

 נוכחי  1 734861 212967  ארכיאולוגי  מערה סתומה בעפר )לא ודאי(. חציבה עתיקה לצד השביל עצמו.  מערה  770

 נוכחי  1 734833 217146  ארכיאולוגי  מ'. ספלול קטן בצד מזרח.  1מ' וברוחב  2.5קבר מלבני באורך   קבר 771

 נוכחי  3 734807 212549  היסטורי  מנציח את מקום ההתיישבות הראשון של קיבוץ אלונים. שגן ציבורי ובו גלעד  הישנה אלונים  772

 מפה מנדטורית  1 734805 216422 היסטורי  הידרולוגי  סימון בורות מים לא בשימוש.  בורות מים  773

 נוכחי  1 734768 216644  בוטני  עץ אלון גדול ומרשים.  אלון התבור  774

בנוי לרוב מאבני גזית בשימוש  מבנה אבן גדול בעל שלוש קומות,  –בית חווה מפואר   ח'אן ג'דה  775
  50-40חומי יישוב קדום בשטח  משני, ונבנה בתקופה העות'מאנית. המקום יושב בת

(. המקום  1982ם, שהיה מיושב מהתקופה הרומית עד לתקופה העות'מאנית )רבן,  דונ
מגודר ולא נגיש. בצמוד ממזרח לו גן ציבורי קטן, אנדרטה )לזכר הנוטר צבי לוין, שנפל  

 ( ובור מים. 1938בהגנת המקום בשבועות  

 הנצחה היסטורי 

216390 734705 

 , נהלל נוכחי 3

 נוכחי  3 734643 217222  היסטורי  מגדל המים הישן של חוות שטוק בנווה יער.  מגדל מים ישן  776

 נוכחי  2 734599 212859 נוף/תצפית  הנצחה מ' צפונה.  20תצפית נוספת "מצפה כפיר" במרחק  –רחבה, ספסל ישיבה. ליד המצפה  מצפה ברק  777

מקום רצח   778
 אלכסנדר זייד 

  הנצחה . 1938גן ציבורי ובו שלטי הנצחה לפרשיית הרצח שהתרחש בשנת  
212660 734598 

 נוכחי  3

קברות של חברי אגודת השומרים, כולל אלכסנדר זייד. בית הקברות הוקם בשנת  בית  קברי השומרים  779
 . 1948-1933, ונקברו בו בעיקר חברי "אגודת השומרים" שפעלה בשנים 1936

  היסטורי 
212838 734550 

 נוכחי  3

מטריאסטה  החווה החקלאית שקדמה לתחנת הנסיונות נווה יער, ונוסדה ע"י אמיליו שטוק  חוות שטוק  780
קומתי עם קמרון חזיתי מרשים. נטוש כיום.  -. מבנה בטון דו1925איטליה( בשנת  כיום ב)

 מסומנת במפה מנדטורית. 

  היסטורי 
217274 734539 

 נוכחי  3

מערת קבורה בסגנון בית שערים ובה שבעה מקומות )שני משכבי קבורה מכל צד של   מערת קבורה  781
מול הפתח(. עומק   תאבוס נוספ-סים זו מול זו וגומחהאבוהפתח, שתי גומחות גדולות עם  

 . המערה מפוייחת ויש בתוכה פסולת )שרופה(. מ' 1.5וגובהה  מ’ 10המערה  

  ארכיאולוגי 
212283 734529 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 734524 212691 הנצחה היסטורי  רחבה וספסל ישיבה, לזכר האמנית רות שרפמן. התצפית מוגבלת.  מצפה רות  782
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רחבה וסלע זיכרון לקהילת בראונצוויג. התצפית מוגבלת ביותר )ניתן לזהות את גבעת   מצפור בראונצוויג  783
 המורה(. 

  הנצחה
212199 734481 

 נוכחי  1

מ'. התקרה נמוכה. בחזית המערה אבן   5מ' ועומקה  0.7מערה חצובה, פתחה בגובה  מערה  784
 גולל )?( שקועה בקרקע. 

  ארכיאולוגי 
212207 734451 

 נוכחי  1

אולי   .מקומות קבורה. לא זוהתה בשטח  השימערת קבורה בסגנון בית שערים עם כחמ מערת קבורה  785
 זהה למערה המסומנת למטה. 

  ארכיאולוגי 
212282 734433 

 נוכחי  2

ורה ושלושה  . מול הפתח ארבעה משכבי קבמ’  10חצובה בסלע לבן ועומקה  מערה  מערת קבורה  786
 המזרחי. מספר גומחות גדולות. למערה פתח צדדי.   הנוספים מטושטשים בציד

  ארכיאולוגי 
212317 734419 

 נוכחי  2

עתיקות בית   787
 שערים 

ת המשנה והתלמוד. גן לאומי  ו מכלול מרשים של מערות קבורה מפוארות מתקופ
 בתשלום. ראו הרחבה בפרק מורשת האדם. 

  ארכיאולוגי 
212408 734317 

 נוכחי  3

בית הכנסת העתיק של בית שערים. חדרים רבים, לפחות שני בורות, קמרון שלם ושרידי   בית כנסת עתיק  788
 קמרונות נוספים. שבר אבן ים, כותרות ובסיסי עמודים. 

  ארכיאולוגי 
212482 734260 

 נוכחי  3

מפרכה. בחדר ממערב שרידי שער העיר  אבן ים )בנויה מכמה חלקים( ובחדר הסמוך  בית בד  789
 הקדומה. 

  ארכיאולוגי 
212385 734226 

 נוכחי  2

 נוכחי  1 734218 212286  בוטני  שדרת עצי כליל החורש.  כליל החורש  790

משטרת נהלל   791
 ההיסטורית 

תחנת משטרה פעילה שהוקמה בתקופת המנדט הבריטי. משלבת אתר היסטורי  
מזרחה, כנראה   מ’ 240-כשהכניסה אליו בתיאום מראש. במפה מנדטורית הסימון  

 בטעות. 

  היסטורי 
217906 734173 

 נוכחי  3

שייח'  -ח'רבת א 792
 בורייך 

  היסטורי  סימון מתחם יישובי חרב ולידו הכיתוב "משק זיד". 
212334 734132 

 מפה מנדטורית  1

"האכסדרה". ייתכן בית מדרש. בצד צפון יש חללים   -מבנה ציבורי גדול שנחפר בעבר   מבנה ציבורי  793
 קרקעיים. -תת

  ארכיאולוגי 
212220 734121 

 נוכחי  3

מערת קבורה מפוארת. רצפת פסיפס, קמרון הרוס, סרקופגים ומשכבי קבורה. שתי   מערת קבורה  794
 מערות סמוכות נעולות. 

  ארכיאולוגי 
211909 734090 

 נוכחי  3

פסל אלכסנדר   795
 זייד 

פסלו של השומר אלכסנדר זייד רכוב על סוסתו. אנדרטה ראשונה לזכרו של אלכסנדר  
הפסל נבנה ממלט    . 1941-1940ל דוד פולוס בשנים זייד נבנתה בגבעה זו ע"י הפס

פסל חדש מברונזה,   1979וצב בשנת ורשתות ברזל, והתפרק עם השנים. תחתיו ה 
הופל   2007באוקטובר   המקום משמש כאתר עלייה לרגל.מהווה העתק של המקור.  ש

- הפסל ע"י ונדליסטים )או גנבי מתכות(. בעקבות המקרה, שופץ הפסל והושב למקומו ב
 .2007בדצמבר  30

  הנצחה

212287 734075 

, אתר  נוכחי 3
iNature  נאור ,

(2008 .) 

כיפות כתומות. שלושה חדרים, המזרחי קטור, מצבה בחדר המערבי. נעול.    2מקאם בעל  שייח' אבריק  796
מסביב צברים ובורות מים. לפי אגדה ערבית, המקום נקרא ע"ש קדוש שנהג לשאת עימו  

 בערבית( )וילנאי, תשמ"א(.כד לרחצה לצרכי התפילה )אבריק = כד 

  היסטורי 
212367 734049 

 , וילנאי נוכחי 3

 נוכחי  3 734023 211843  ארכיאולוגי  . 1941-ו   1928מערת קבורה מפוארת. תבליט, צלבים, חריטות מהשנים  מערת הסככה  797

מתחם מערות   798
 המנורה 

  ארכיאולוגי  הגישה רק בתיאום מראש לקבוצות.   –מתחם מערות קבורה מגודר וסגור לקהל 
212084 734018 

 נוכחי  3

 נוכחי  1 733940 210077  חניון מטיילים שולחנות פיקניק.  פארק  799
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 נוכחי  1 733907 210145  בוטני  חלקת מקלט לצמחייה שהועתקה מהר יונה בנצרת עילית.  חלקת מקלט  800

שטח פרטי מגודר. עץ לבנה ציורי, חרובים יפים במדרון הצפוני. משטח סלע עם עריבה   פינת השומרים  801
רגולריים ובהם מים רדודים. בפסגה שרידי מבנה אבן מטוייח עם  -מלבנית ושקעים אי

השומרים".  גומחה לצד מערב. במפה מנדטורית סימון מבנים, מגדל מים והכיתוב "פינת 
לבנה,  ) 1938באתר היה ניסיון התיישבות כושל של חברי "אגודת השומרים" בשנת 

 (. תשכ"ז

  היסטורי 

211732 733655 

, ארכיון  נוכחי 2
 קריית טבעון. 

 נוכחי  1 733637 211704  ארכיאולוגי  שרידי קיר אבן בראש המדרון.  קיר אבן  802

נוף, קברה של אסתר אשרי )נפטרה תש"י( עם מצבה חדשה.  ספסל ישיבה, עוזרר יפה,  קברים  803
מ' קבר שני )שמואל פוסק, נפטר תש"ח( ולמרגלותיו כנראה קבר שלישי פרוץ    15במרחק 

והתפרק   1940ללא מצבה. שני הקברים הם שריד מקיבוץ גבעות זייד שהוקם בשנת 
 (. 2014)אבניאון,  1958בשנת 

  היסטורי 

211549 733547 

 בניאון , אנוכחי 1

 נוכחי  3 733073 210414  היסטורי  משופצת ונעולה. קטר, פסים, טיילת ופארק.   –תחנת הרכבת קריית חרושת  פארק הקטר  804

מ' קבורה בבוץ. כניסה ממזרח. ממזרח לה מבנה בטון על   1עמדת שמירה בגובה  עמדת שמירה  805
 מ'.  1עמודים בגובה  

  היסטורי 
210452 732847 

 נוכחי  2

מצבת זיכרון לחמישה הרוגי מאורעות תרצ"ח, שנרצחו בהתקפה על קריית חרושת בקיץ   מצבת זיכרון  806
1938 . 

  הנצחה
210655 732751 

 נוכחי  3

 נוכחי  1 732729 210692  בוטני  מ'.  5שיזף מצוי בגובה   שיזף מצוי  807

 נוכחי  1 732471 210222  הידרולוגי  . מ’  5×10בגודל בריכה  בריכה עונתית  808

כוללים  שדונם,  25, ושטחו חולש על המוצא הדרומי של מפער הקישוןשתל ארכיאולוגי  תל קשיש 809
עיר עליונה ועיר תחתונה. בתל נמצא רצף התיישבותי כמעט מוחלט מהתקופה  

הניאוליתית עד לתקופה העות'מאנית. בתקופת הברזל הוקפה העיר העליונה בחומה  
בפסגתו עמדת שמירה כנראה מנדטורית, ובאזור נחפרו תעלות קשר ע"י  וחלקלקה. 

'. חרסים מהתל נמצאים בבית חנקין בכפר יהושע ובמשמר  40-הלגיון הערבי בשנות ה
נמשכת מהתל צפונה לשולי  ש( מציין גם מערכת בארות שרשרת 1982העמק. רבן )

- באביב. בערבית תל אל  גבעות בית שערים )לא זוהו בשטח(. ריכוז מרשים של חוטמיות
 קסיס. יש שמזהים כאן את מקום העימות של אליהו הנביא עם נביאי הבעל. 

 בוטני  ארכיאולוגי 

210536 732304 

 , נהלל נוכחי 3

 תצפיות רט"ג  1 732245 210382  בוטני  דיווח תצפית בוטני.  ורד צידוני  810

בעבודות תשתית במרחב,   2014בשנת בערבית עין אום רע'יף. המעיין נסתם בעפר  עין רעף  811
 (. כיום בריכה רדודה בה גדלים צמחי סוף. 2013, וינאי   )אלרון 2017ושוקם בשנת 

בוטני,   הידרולוגי 
 זואולוגי 

210374 732138 
 נוכחי  3

- בהוערך היקף בסיס הגזע  1986גזעים בגדת נחל ציפורי. בסקר   3בעל   ענק איקליפטוס איקליפטוס  812
 מ'.   15-מ' וגובה העץ כ 7

  בוטני 
220159 739438 

 כח,  נוכחי 2
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 יחידות הנוף -תתשל  תרבותית -נופיתהערכיות  פירוט טבלת ה   –'  דנספח  11.4

 (0; שטח בנוי = 5)ערכיות מירבית = תרבותית לפי המדדים  - : ערכיות נופית15טבלה 

 שם תת היחידה 
מספר תת  

 היחידה
שטח  
 )דונם( 

ייחודיות  
 בנוף הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 " "דרמטיות 

 ייצוג נופי "ראשוניות" 
פוטנציאל  
 שיקום נופי 

 נצפות 
ממוצע )מחושב  

 אוטומטית( 
)כולל סופית ערכיות 

 ( הערכת מומחה

 2 2.3 4 2 2 1 2 3 2 1,961 1.01 תירען מזרח בקעת  

 3 3.3 4 3 3 2 4 4 3 1,826 1.02 תירען לב בקעת 

 3 2.7 4 2 3 2 1 4 3 1,540 1.03 תירען כרמי 

 5 4.6 4 5 5 4 4 5 5 4,915 1.04 תירען מערב בקעת 

 1 1.7 3 1 2 1 2 2 1 219 1.05 צומת בית רימון 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 197 1.06 אזה"ת כפר כנא צפון 

 3 2.7 2 3 3 3 3 3 2 71 1.07 יער מבודד 

 2 2.6 4 2 3 2 1 3 3 874 1.08 פאתי כפר כנא 

 5 4.6 4 5 5 4 5 4 5 519 1.09 גיא יפתחאל 

 4 4.1 5 5 5 3 4 3 4 4,673 2.01 רכס כבשן 

 3 2.6 4 3 2 2 3 2 2 1,515 2.02 יער ברוס מקנזי 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 75 2.03 אצבע כפר כנא

 2 2.6 3 3 3 2 2 3 2 403 2.04 כפר כנא צפון 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 406 2.05 אזה"ת כפר כנא 

 2 2.4 2 3 3 2 2 3 2 545 2.06 כרם א ראס 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3,393 2.07 כפר כנא 

 3 2.7 2 3 3 2 3 3 3 611 2.08 כרמי משהד 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1,493 2.09 משהד

 2 2.1 1 3 2 2 2 3 2 751 2.10 עמק השב"חים 

 3 2.6 3 3 3 2 3 2 2 371 2.11 כרמי כפר כנא 

 5 4.9 5 5 5 5 5 4 5 2,173 2.12 מורדות הר יונה 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 816 2.13 הר יונה ג' 

 5 3.9 4 5 4 4 4 3 3 928 3.01 מורדות רומת הייב 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1,559 3.02 ציפורית 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 422 3.03 מחצבת הושעיה 

 2 2.0 1 2 2 3 2 2 2 733 3.04 יער המחצבה 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 478 3.05 מחנה הושעיה 

 2 2.0 2 2 2 2 2 2 2 368 3.06 עמק ציפורית 

 3 2.4 2 2 3 2 3 3 2 1,332 3.07 נחל משהד 

 2 1.9 3 1 3 1 1 1 3 80 3.08 נחל משהד תחתון 

 4 3.7 3 4 5 4 2 4 4 651 3.09 מורדות הושעיה 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 775 3.10 הושעיה 

 4 2.4 2 3 2 3 3 2 2 1,544 3.11 יער הושעיה 



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 267  ~ 

 שם תת היחידה 
מספר תת  

 היחידה
שטח  
 )דונם( 

ייחודיות  
 בנוף הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 " "דרמטיות 

 ייצוג נופי "ראשוניות" 
פוטנציאל  
 שיקום נופי 

 נצפות 
ממוצע )מחושב  

 אוטומטית( 
)כולל סופית ערכיות 

 ( הערכת מומחה

 4 3.1 3 2 4 4 3 3 3 245 3.12 נחל הושעיה 

 4 3.1 3 4 3 3 3 3 3 887 3.13 מורדות ידעיה 

 5 4.1 4 3 5 4 4 4 5 798 3.14 כרמי ציפורי 

 2 2.1 2 2 3 1 3 2 2 252 3.15 עמק יהודה נשיאה 

 4 3.3 4 3 3 3 4 4 2 689 3.16 שלוחת שיחין 

 5 3.9 4 5 4 4 3 4 3 947 3.17 הר חיא 

 3 1.6 1 1 3 1 2 1 2 78 3.18 עמק חיא 

 5 4.7 4 5 5 5 4 5 5 4,076 3.19 יער הסוללים

 5 3.1 4 5 3 3 3 2 2 222 3.20 מצפה ריש לקיש 

 5 4.1 5 5 3 1 5 5 5 259 3.21 תל ציפורי 

 5 3.3 3 3 3 1 3 5 5 83 3.22 עתיקות ציפורי 

 4 3.3 2 3 4 3 3 5 3 676 3.23 מבואות ציפורי 

 3 2.6 2 3 3 2 3 3 2 460 3.24 מורדות ידעיה דרום 

 3 2.7 3 3 3 2 3 3 2 843 3.25 גבעת האמות 

 1 1.1 1 1 1 1 1 2 1 430 3.26 חקלאות ציפורי מזרח

 3 2.4 2 3 3 3 2 2 2 448 3.27 גבעת ציפורי דרום 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1,065 3.28 מושב ציפורי 

 4 3.3 2 3 4 3 3 4 4 1,054 3.29 ספורייה גבעות 

 4 3.1 4 4 4 3 3 2 2 1,404 3.30 יער ציפורי 

 1 1.4 2 2 0 0 4 1 1 304 3.31 מט"ש ציפורי 

 1 1.3 2 2 1 1 1 1 1 320 3.32 כרמי הסוללים 

 5 4.4 5 5 5 4 5 4 3 1,898 3.33 גבעת הסוללים

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 354 3.34 הסוללים 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 220 3.35 מחלף המוביל 

 2 2.0 4 1 2 1 3 1 2 445 4.01 שדות הושעיה 

 4 3.9 5 4 4 4 4 3 3 237 4.02 גבעת קט 

 2 2.0 3 1 3 1 3 1 2 1,085 4.03 שדות שיחין 

 1 1.9 4 2 1 1 2 2 1 175 5.01 משהד דרום 

 4 3.6 5 3 5 2 3 4 3 1,285 5.02 משהד מערב 

 3 2.7 4 3 3 1 3 3 2 836 5.03 307חקלאות נ.ג. 

 3 2.7 4 3 3 1 3 3 2 2,336 5.04 חקלאות ריינה 

 3 1.6 2 2 2 1 1 1 2 108 5.05 חקלאות מסורתית צפון 

 3 2.4 1 3 3 2 2 3 3 15 5.06 נחל ציפורי עליון 

 3 1.6 2 2 2 1 1 1 2 237 5.07 חקלאות מסורתית דרום

 1 1.3 2 2 1 1 1 1 1 291 6.01 משארף -אל

 2 1.9 3 2 2 2 1 1 2 285 6.02 משארף -נחל אל

 4 3.3 5 4 3 3 4 2 2 274 6.03 יער מורדות נצרת 
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 שם תת היחידה 
מספר תת  

 היחידה
שטח  
 )דונם( 

ייחודיות  
 בנוף הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 " "דרמטיות 

 ייצוג נופי "ראשוניות" 
פוטנציאל  
 שיקום נופי 

 נצפות 
ממוצע )מחושב  

 אוטומטית( 
)כולל סופית ערכיות 

 ( הערכת מומחה

 3 3.1 5 3 3 2 3 3 3 1,808 6.04 צמרת מורדות הר 

 3 2.9 3 4 3 3 3 2 2 680 6.05 יער עילוט 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 125 6.06 אזור תעשייה עילוט 

 1 1.1 1 1 1 1 1 2 1 87 6.07 תפר עילוט 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1,542 6.08 עילוט 

 4 3.7 5 4 4 3 4 3 3 915 7.01 גבעת רבי 

 4 4.0 4 5 4 3 5 4 3 1,191 7.02 גבעת כוסבר 

 5 4.7 4 5 5 5 5 5 4 560 7.03 חורבת שמשית 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 578 7.04 שמשית 

 2 2.3 1 3 3 2 2 3 2 706 7.05 מורדות שמשית 

 4 3.1 2 3 4 3 3 3 4 764 7.06 "נחל שמשית" 

 3 2.6 2 3 3 2 3 3 2 558 7.07 מורדות גבעת אלה 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 678 7.08 גבעת אלה 

 3 2.3 2 3 3 2 2 2 2 238 7.09 יער גבעת אלה 

 3 2.1 2 2 3 1 2 2 3 626 8.01 עמק ציפורי מזרח 

 4 2.3 1 3 4 2 2 2 2 26 8.02 נחל ציפורי עליון 

 4 2.4 3 2 3 1 2 3 3 641 8.03 ציפורי  עיינותחקלאות  

נחל ציפורי למרגלות  
 המעיינות 

8.04 24 5 4 3 3 4 3 2 3.4 4 

 3 2.7 2 2 3 2 3 3 4 82 8.05 שולי גבעות ציפורי 

 5 4.4 5 4 5 3 4 5 5 102 8.06 בוסתני ציפורי צפון 

 5 3.7 3 4 5 3 3 3 5 103 8.07 נחל ציפורי תיכון 

 4 3.7 2 3 5 3 4 4 5 106 8.08 בוסתני ציפורי דרום 

 2 1.9 3 1 2 1 2 2 2 366 8.09 שדות הסוללים צפון 

 3 2.4 3 2 3 1 3 2 3 859 8.10 שדות הסוללים דרום 

 2 1.4 1 1 2 1 2 1 2 64 8.11 גדת הסוללים

 3 2.4 5 3 2 1 2 1 3 240 8.12 שדות יפתחאל 

 5 4.6 4 4 5 5 4 5 5 249 8.13 נחל יפתחאל 

 4 4.1 3 4 5 4 4 4 5 160 8.14 כעבייה עמק  -נחל ציפורי 

 3 1.9 3 2 2 1 2 1 2 381 8.15 שדות מצפה זבולון 

 3 1.9 3 2 2 1 2 1 2 307 8.16 מזרח  חג’אג’רה שדות 

 2 2.0 2 2 3 1 2 2 2 71 8.17 חג’אג’רה כרמי 

 3 2.3 3 2 3 1 2 3 2 117 8.18 מערב  חג’אג’רה שדות 

 4 3.4 3 2 5 3 3 4 4 450 8.19 מרכז כעבייה חקלאות  

 4 3.4 3 2 5 3 3 4 4 291 8.20 צפון  טבאשחקלאות  

 5 4.1 5 2 5 3 4 5 5 454 8.21 הנזירים  -יבקע 

 5 4.4 5 4 5 4 4 4 5 57 8.22 נחל ציפורי תחתון 
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 שם תת היחידה 
מספר תת  

 היחידה
שטח  
 )דונם( 

ייחודיות  
 בנוף הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 " "דרמטיות 

 ייצוג נופי "ראשוניות" 
פוטנציאל  
 שיקום נופי 

 נצפות 
ממוצע )מחושב  

 אוטומטית( 
)כולל סופית ערכיות 

 ( הערכת מומחה

 4 3.4 3 2 5 3 3 4 4 910 8.23 מערב  טבאשחקלאות  

 5 3.9 4 4 5 3 3 4 4 528 8.24 חקלאות נפתול ראס עלי צפון 

 5 4.6 5 5 5 3 5 4 5 67 8.25 נפתול ראס עלי 

חקלאות נפתול ראס עלי  
 דרום 

8.26 163 5 4 5 3 5 4 5 4.4 5 

 4 3.9 4 4 5 3 3 4 4 32 8.27 שדות תל חלי המערבי 

 5 4.3 5 4 5 4 4 4 4 1,227 9.01 מורדות אלון הגליל 

 1 1.4 2 1 2 1 1 2 1 369 9.02 חקלאות אלון הגליל 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 43 9.03 תעשייה אלון הגליל 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 91 9.04 מבני משק אלון הגליל 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 468 9.05 אלון הגליל 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 86 9.06 חממות אלון הגליל 

 3 2.3 2 2 3 2 2 3 2 205 9.07 שדות אלון הגליל 

 4 3.3 3 4 4 3 3 3 3 1,498 9.08 יער אלון הגליל 

 5 4.0 4 5 5 4 3 4 3 851 9.09 שלוחת אלון הגליל 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 123 9.10 מכסור דרום -ביר אל

 2 1.6 1 1 3 2 1 1 2 209 9.11 מכסור -שדות ביר אל

 1 1.1 1 1 1 1 1 1 2 52 9.12 מכסור דרום-פזורת ביר אל

 4 3.1 3 3 4 3 3 3 3 1,775 9.13 צפון  כעבייהיער  

 5 3.9 3 2 5 3 4 5 5 228 9.14 עמק הרימונים 

 3 2.4 2 3 3 2 3 2 2 194 9.15 נחל אלון הגליל 

 2 1.3 1 1 2 2 1 1 1 315 9.16 מזרח   כעבייה שדות  

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 78 9.17 מזרח כעבייה

 1 1.1 1 2 1 1 1 1 1 41 9.18 פזורת ראשיד 

 4 3.4 3 3 5 3 3 4 3 2,827 10.01 חקלאות שפרעם מזרח 

 3 2.7 3 3 3 3 2 2 3 573 10.02 גבעות עפרת 

 4 4.0 5 4 5 3 3 4 4 1,097 10.03 עמק עפרת 

 3 2.7 4 3 3 2 3 2 2 805 10.04 עדי -גבעות שפרעם

 0 0.4 3 0 0 0 0 0 0 29 10.05 184גבעה 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 601 10.06 עדי 

 2 2.7 3 3 3 3 2 3 2 1,026 10.07 עדי מזרח

 2 1.9 2 2 3 2 1 2 1 1,596 10.08 כעבייה  -חקלאות עדי 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 25 10.09 פזורת עדי דרום 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 44 10.10 סחאלי -אום א

פזורת חקלאות שפרעם  
 מזרח

10.11 16 1 1 1 1 1 1 1 1.0 1 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 199 11.01 כעבייה 
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 שם תת היחידה 
מספר תת  

 היחידה
שטח  
 )דונם( 

ייחודיות  
 בנוף הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 " "דרמטיות 

 ייצוג נופי "ראשוניות" 
פוטנציאל  
 שיקום נופי 

 נצפות 
ממוצע )מחושב  

 אוטומטית( 
)כולל סופית ערכיות 

 ( הערכת מומחה

 1 1.3 1 1 2 1 1 2 1 52 11.02 צפון  כעבייה חקלאות  

 5 4.4 5 5 5 4 4 4 4 255 11.03 כעבייה יער  

 4 3.9 5 5 4 3 4 3 3 523 11.04 יער הרדוף 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 290 11.05 הרדוף 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 144 11.06 ( היירמ וח)ד יסוואע 

 1 1.3 2 1 2 1 1 1 1 121 11.07 (היי ר מוח)ד יע אשדות סוו

 5 4.1 5 5 5 4 4 3 3 1,558 11.08 יער הרדוף צפון 

 3 2.6 2 4 3 1 3 2 3 53 11.09 "נחל הרדוף " 

 4 3.9 4 4 5 4 4 3 3 2,158 11.10 הר חרבי 

 3 2.3 2 2 2 2 3 3 2 996 11.11 עוטף שפרעם דרום

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 753 11.12 שפרעם דרום 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 85 11.13 מערב -שפרעם דרום

 3 2.9 2 2 4 3 3 3 3 392 11.14 נחל סומך 

 4 3.4 4 4 4 3 3 3 3 898 11.15 יער אושה העתיקה 

 4 3.9 3 3 5 4 3 5 4 132 11.16 אושה העתיקה 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 98 11.17 חקלאות אושה 

 3 3.0 3 3 4 4 2 3 2 1,129 11.18 גבעות אושה 

 1 1.3 1 1 3 1 1 1 1 157 11.19 חקלאות חלי צפון 

 5 4.9 5 5 5 4 5 5 5 809 11.20 תל חלי המערבי 

 3 3.0 2 3 4 3 3 3 3 589 12.01 יער זרזיר 

 4 4.0 5 4 5 3 4 4 3 1,154 12.02 מצפה זבולון 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 41 12.03 פזורת מצפה זבולון 

 1 1.3 2 1 2 1 1 1 1 153 12.04 חקלאות מצפה זבולון מערב 

 2 1.9 1 1 3 2 2 2 2 82 12.05 חג’אג’רה מבוא 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 95 12.06 דרום  חג’אג’רה

 3 3.1 3 4 4 3 3 3 2 142 12.07 מורדות חג'גרה מזרח 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 161 12.08 מרכז  חג’אג’רה

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 31 12.09 צפון  חג’אג’רה

 5 5.0 5 5 5 5 5 5 5 6,628 12.10 יער אלוני אבא 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 821 12.11 טבאש -כעבייה

 5 4.3 5 5 5 4 4 4 3 347 12.12 טבאש מורדות 

 4 3.7 4 4 4 3 3 4 4 930 12.13 טבאש גבעות 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 703 12.14 בסמת טבעון 

 3 3.3 2 3 4 3 4 3 4 190 12.15 נחל בסמת טבעון 

 4 3.9 4 4 5 3 4 4 3 2,535 12.16 רכס קושט 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 37 12.17 פזורת קושט 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 617 12.18 חילף 
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 שם תת היחידה 
מספר תת  

 היחידה
שטח  
 )דונם( 

ייחודיות  
 בנוף הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 " "דרמטיות 

 ייצוג נופי "ראשוניות" 
פוטנציאל  
 שיקום נופי 

 נצפות 
ממוצע )מחושב  

 אוטומטית( 
)כולל סופית ערכיות 

 ( הערכת מומחה

 1 1.6 1 1 3 2 1 2 1 203 12.19 נופית  -תפר חילף 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 580 12.20 נופית 

 5 4.9 5 5 5 5 5 4 5 116 12.21 מורדות ראס עלי 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 171 12.22 ראס עלי 

 2 1.0 1 1 1 1 1 1 1 51 12.23 שדות גבעת עליל 

 5 4.6 4 5 5 3 5 5 5 21 12.24 טחנות גבעת עליל 

 5 4.0 3 5 5 5 4 3 3 2,012 12.25 נחל בוצין 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 218 12.26 ח'ואלד 

 5 4.1 5 4 5 5 4 3 3 1,447 12.27 גבעות ח'ואלד 

 5 4.1 4 4 4 4 4 5 4 309 12.28 חרבת סאסאי 

 3 3.0 3 2 3 3 4 3 3 137 12.29 סאסאי דרום

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 530 12.30 בית עלמין תל רגב 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 545 12.31 אבטין 

 5 4.1 4 4 5 5 4 4 3 3,026 12.32 גבעות שור 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 12 12.33 פזורת חילף 

 1 1.3 1 1 2 1 1 2 1 186 12.34 שדות חילף 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 76 12.35 762מבתרי 

 5 4.6 4 4 5 5 5 5 4 3,598 12.36 גבעות רכסים 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 127 12.37 מנהרת רכסים 

 2 2.4 3 3 3 2 3 2 1 153 12.38 עוטף רכסים 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1,273 12.39 רכסים 

 1 1.9 2 1 2 1 3 2 2 86 12.40 רכסים נחל 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 26 12.41 צוהר לטוהר 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 289 12.42 כפר חסידים 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 167 12.43 חקלאות שער העמקים 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 50 12.44 מנהרות שער העמקים 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 32 12.45 פזורת זבידאת 

 2 1.4 1 3 2 1 1 1 1 79 12.46 שדות הפזורה 

 5 4.9 5 5 5 5 5 4 5 384 12.47 חרת’יה גבעות 

 2 1.7 1 1 3 1 2 2 2 297 12.48 נחל שער העמקים 

 5 4.4 4 5 5 5 4 4 4 1,909 12.49 גבעות בוצין 

 5 5.0 5 5 5 5 5 5 5 250 12.50 דרום  חרת’יהגבעות 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 497 12.51 שער העמקים 

 4 4.3 4 5 5 4 4 4 4 1,078 12.52 נחל טבעון 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 210 12.53 זבידאת מערב 

 3 3.3 3 4 3 2 4 4 3 140 12.54 חורבת בוצין 

 3 1.6 1 1 2 3 1 2 1 116 12.55 רמת זבידאת מזרח 
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 שם תת היחידה 
מספר תת  

 היחידה
שטח  
 )דונם( 

ייחודיות  
 בנוף הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 " "דרמטיות 

 ייצוג נופי "ראשוניות" 
פוטנציאל  
 שיקום נופי 

 נצפות 
ממוצע )מחושב  

 אוטומטית( 
)כולל סופית ערכיות 

 ( הערכת מומחה

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 17 12.56 זבידאת מרכז

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 345 12.57 זבידאת מזרח 

 2 2.3 3 2 2 2 2 2 3 131 12.58 חורבת זרוע 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2,137 12.59 קרית טבעון 

 2 1.7 1 2 2 2 2 1 2 43 12.60 עמק חבריה 

 5 4.3 5 4 4 5 4 4 4 551 12.61 יער חבריה 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 569 12.62 אלוני אבא 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 357 12.63 אלונים קיבוץ 

 3 1.6 1 2 2 1 3 1 1 47 12.64 נחל אלונים 

 3 3.4 3 4 5 4 3 3 2 118 12.65 אלונים דרום 

 1 1.4 3 1 1 1 1 2 1 78 12.66 לולי אלונים צפון 

 5 4.0 4 4 5 4 4 3 4 224 12.67 מורדות טבעון 

 4 3.4 3 2 4 3 3 5 4 83 12.68 שדות טבעון 

 3 3.3 3 3 4 3 4 3 3 124 12.69 פאתי אלונים 

 4 4.0 4 3 5 4 4 4 4 271 12.70 יער אילן 

 2 2.0 1 2 2 1 3 1 4 46 12.71 נחל אילן 

 4 3.9 4 4 4 4 3 4 4 828 12.72 מורדות טבעון מערב 

 2 1.9 4 2 1 1 2 2 1 99 12.73 שער העמקים דרום 

 1 1.3 1 1 2 1 1 1 2 166 12.74 מטעי שער העמקים 

 2 2.3 2 2 3 2 2 3 2 56 12.75 בית עלמין שער העמקים 

 4 3.4 4 4 4 2 4 3 3 180 12.76 עוטף מכללת אורנים 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 121 12.77 מכללת אורנים 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 246 12.78 אלרואי 

 3 3.3 4 4 4 3 4 2 2 464 12.79 יער דור טבעון 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 320 12.80 חוות מכלי הדלק

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1,472 12.81 קרית עמל 

 4 3.6 3 4 4 4 3 4 3 275 12.82 נחל עמל 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 541 12.83 קרית חרושת 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 140 12.84 כפר תקווה 

 5 4.7 5 5 5 4 5 4 5 1,067 12.85 גבעות כפר תקווה 

 5 4.1 3 4 4 3 5 5 5 285 12.86 בית שערים עתיקות 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 133 12.87 בית זייד 

 4 3.1 4 3 2 3 4 3 3 208 12.88 יער השומרים 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 41 12.89 בית קברות טבעון 

 5 4.7 5 5 4 4 5 5 5 307 12.90 גבעות בית זייד 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 15 12.91 צומת השומרים 

 1 1.6 2 1 2 1 2 2 1 588 13.01 חקלאות מצפה זבולון 
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 שם תת היחידה 
מספר תת  

 היחידה
שטח  
 )דונם( 

ייחודיות  
 בנוף הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 " "דרמטיות 

 ייצוג נופי "ראשוניות" 
פוטנציאל  
 שיקום נופי 

 נצפות 
ממוצע )מחושב  

 אוטומטית( 
)כולל סופית ערכיות 

 ( הערכת מומחה

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 107 13.02 מחלף זרזיר 

 2 1.3 1 1 3 1 1 1 1 949 13.03 שדות שולי העמק

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 838 13.04 בית לחם הגלילית 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 62 13.05 בית לחם צפון מזרח 

 2 1.9 2 1 3 1 2 2 2 285 13.06 מערב בית לחם צפון 

 2 1.7 1 1 3 2 1 3 1 158 13.07 בית לחם דרום מערב 

 5 4.4 4 4 5 4 5 5 4 1,275 13.08 גבעת חציר 

 1 1.0 1 1 1 1 1 1 1 48 13.09 חקלאות חציר 

 3 2.6 4 2 5 1 1 3 2 8,303 13.10 עמק בית לחם 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 345 13.11 זבדה  מנשיית

 1 1.3 1 1 2 1 1 2 1 279 13.12 מנשיה מערב 

 3 2.3 1 3 3 2 2 3 2 240 13.13 עוטף נווה יער 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 118 13.14 נווה יער 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 143 13.15 אזה"ת רמת ישי 

 1 1.3 1 1 2 1 1 2 1 361 13.16 לולי אלונים 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 45 13.17 מחלף ישי 

 3 2.1 5 1 3 1 1 3 1 1,159 13.18 שדות אלונים 

 1 1.3 1 2 1 1 1 2 1 117 13.19 לול אלונים מערב 

 3 2.0 3 1 2 1 3 2 2 91 13.20 מאגר חזין 

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 58 13.21 חוצות אלונים

 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 173 13.22 722-ו  75כבישים 

 4 3.4 5 4 4 3 3 2 3 2,033 13.23 שדות יצחקי 

 2 2.0 2 2 3 3 1 1 2 31 13.24 הקישון בעמק יזרעאל 

 1 1.9 5 1 2 1 2 1 1 603 13.25 מחלף התשבי 

 2 2.1 5 3 3 1 1 1 1 201 14.01 שדות מפער הקישון 

 3 2.9 2 2 4 3 3 3 3 112 14.02 נחל הקישון 

 5 4.4 5 5 4 3 5 5 4 37 14.03 תל קשיש

 4 3.9 5 5 5 1 4 2 5 389 14.04 שדות התשבי 

 2 3.3 4 2 3 1 5 3 5 208 14.05 שדות קרית חרושת 

 3 3.3 4 2 3 1 5 3 5 53 14.06 פארק קרית חרושת 
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 טופס רישום נתוני צומח מתוך הדיגום הרציף  דוגמת  – ' הנספח  11.5
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 הגדרת תצורות הצומח המפורטות לזרימה תרשים ה  –' ונספח  11.6
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 והמפורטים  פירוט טיפוסי הצומח המוכללים   – ' זנספח  11.7

 מפורטיםומוכללים טיפוסי צומח 
מספר  

 טיפוסי צומח 
שטח הפתוח  % מה 

 עיל שאינו חקלאי פ

 6.47% 39 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי/ירושלים/הצנובר 

 0.18% 1 .יער גבוה צפוף בשלטון אורן ב.מ 

 0.04% 1 ישראלי וצלף קוצני -אשחר ארץ ,יער גבוה צפוף בשלטון אורן הצנובר

 0.85% 1 ישראלי -סירה קוצנית ואשחר ארץ  ,בשלטון אורן ירושליםיער גבוה צפוף 

 0.06% 1 יער גבוה צפוף בשלטון אורן ירושלים, חרוב מצוי ושיטה כחלחלה

 0.43% 2 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי 

 0.21% 1 ישראלי -עשבוניים ואשחר ארץ ,יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי

 0.06% 1 ישראלי -בשלטון אורן קפריסאי, אלון התבור ואשחר ארץיער גבוה צפוף 

 0.57% 2 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואלון מצוי 

 0.10% 1 ישראלי -יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואשחר ארץ 

 0.18% 1 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק וחרוב מצוי 

 0.07% 1 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ולבנה רפואי 

 0.23% 1 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אספרג החורש ואלון מצוי 

 0.29% 1 ישראלי -יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אספרג החורש ואשחר ארץ

 0.07% 1 שנתיים -ם רבישראלי ודגניי - אשחר ארץיער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, 

 0.26% 1 ישראלי וחרוב מצוי - יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.25% 1 ישראלי וסירה קוצנית - יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.21% 1 ואלת המסטיק  ר גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאייע

 0.08% 1 וחרוב מצוי   צפוף בשלטון אורן קפריסאיר גבוה יע

 0.08% 1 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, חרוב מצוי ולבנה רפואי 

 0.07% 1 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, סירה קוצנית וקידה שעירה 

 0.17% 1 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים ואספרג החורש 

 0.23% 1 גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים ולבנה רפואי יער  

 0.11% 1 שנתיים ואלון מצוי -יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים חד

 0.10% 1 יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה ואספרג החורש

 0.42% 1 וחרוב מצוי יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה 

 0.39% 1 סירה קוצנית ואספרג החורש יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי,

 0.77% 11 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.02% 1 יער גבוה צפוף בשלטון איקליפטוס גומפוצפלה 
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 מפורטיםומוכללים טיפוסי צומח 
מספר  

 טיפוסי צומח 
שטח הפתוח  % מה 

 עיל שאינו חקלאי פ

 0.02% 1 וקיסוסית קוצנית יער גבוה צפוף בשלטון איקליפטוס גומפוצפלה, סירה קוצנית 

 1.21% 5 יער גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי 

 0.41% 2 שנתיים -יער גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי ועשבוניים חד

 0.11% 1 ישראלי ואספרג החורש - יער גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי, אשחר ארץ

 0.48% 1 יער גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי, עשבוניים ואורן קפריסאי 

 0.21% 1 שנתיים וחרוב מצוי -יער גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי, עשבוניים חד

 9.54% 52 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי/ירושלים/הצנובר

 0.17% 1 נונית בשלטון אורן הצנובר, אספרג החורש ואלון מצוי יער גבוה בצפיפות בי 

 0.12% 1 (, חרוב מצוי וכתלה חריפה מעורבבשלטון אורן )יער גבוה בצפיפות בינונית 

 0.27% 1 שנתיים ושרביטן מצוי -(, עשבוניים חדמעורבפיפות בינונית בשלטון אורן )יער גבוה בצ

 0.19% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן )מעורב(, אלת המסטיק וחרוב במצוי 

 0.11% 1 )מעורב( בצפיפות בינונית בשלטון אורן יער גבוה 

 0.11% 1 שנתיים - יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר ועשבוניים חד

 0.28% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית ואלת המסטיק 

 0.16% 1 שנתיים ואספרג החורש - עשבוניים חדיער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר, 

 0.08% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר, קידה שעירה וחרוב מצוי 

 0.09% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים ואלון התבור 

 0.42% 1 אירופי אלת המסטיק וזית  ,ות בינונית בשלטון אורן ירושליםיער גבוה בצפיפ 

 0.06% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים, אלת המסטיק וחרוב מצוי 

 0.24% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים, אלת המסטיק ולבנה רפואי 

 0.47% 1 ישראלי -יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים, חרוב מצוי ואשחר ארץ

 1.03% 1 ישראלי -יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים, סירה קוצנית ואשחר ארץ

 0.09% 1 אספרג החורש ואלון התבור  ,יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי

 0.29% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי ואספרג החורש

 0.22% 1 בינונית בשלטון אורן קפריסאי וסירה קוצנית יער גבוה בצפיפות  

 0.11% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי ועשבוניים  

 0.13% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אורן הצנובר ואלת המסטיק 

 0.08% 1 וצלף קוצני יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אורן קנרי  

 0.27% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלון התבור ולבנה רפואי 

 0.86% 2 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואלון מצוי 

 0.13% 1 ישראלי -ארץיער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואשחר 
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 0.54% 3 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק וחרוב מצוי 

 0.05% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ולבנה רפואי 

 0.24% 1 ישראלי ואלת המסטיק -יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.12% 1 שנתיים -ישראלי ועשבוניים חד-יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.16% 1 ישראלי וקידה שעירה -יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.09% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, חרוב מצוי ואלון התבור 

 0.13% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, חרוב מצוי וכליל החורש 

 0.22% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, חרוב מצוי ולבנה רפואי 

 0.11% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים ואלון התבור 

 0.07% 1 שנתיים ואלון התבור - בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים חדיער גבוה 

 0.08% 2 שנתיים ולבנה רפואי - יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים חד

 0.20% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה ואלת המסטיק

 0.34% 2 ישראלי -בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה ואשחר ארץיער גבוה 

 0.07% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה וחרוב מצוי 

 0.15% 1 שנתיים -יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה ועשבוניים חד

 0.10% 1 קרנית -בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה ושיטה חדיער גבוה 

 0.41% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אספרג החורש ולבנה רפואי

 0.47% 6 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.25% 3 שנתיים -ועשבוניים חד גומפוצפלהיער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס המקור/

 0.14% 1 ישראלי -שנתיים ואשחר ארץ-יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס גומפוצפלה, עשבוניים חד

 0.03% 1 שנתיים -המקור ועשבוניים חד איקליפטוסיער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 

 0.08% 1 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.85% 5 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי 

 0.14% 1 שנתיים -יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי ועשבוניים חד

 0.12% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי וקידה שעירה 

 0.36% 1 אספרג החורש ואלת המסטיק יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי, 

 0.14% 1 ישראלית - ישראלי ואלה ארץ-יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי, אשחר ארץ

 0.09% 1 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 4.94% 39 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי/ירושלים/הצנובר 

 0.14% 1 אורן קפריסאי, קידה שעירה ולבנה רפואי בשלטון פתוח יער גבוה 

 0.19% 1 ירושלים, סירה קוצנית וחרוב מצוי לטון אורן ש יער גבוה פתוח ב
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 0.13% 1 הצנובר, סירה קוצנית וכתלה חריפה יער גבוה פתוח בשלטון אורן 

 0.07% 1 סירה קוצנית ואספרג החורש ,יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים

 0.41% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים, אלת המסטיק וחרוב מצוי 

 0.07% 1 עלים ואלון התבור -יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים, אשחר רחב

 0.07% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים, חרוב מצוי ואלת המסטיק 

 0.09% 1 חרוב מצוי ולבנה רפואי  בשלטון אורן ירושלים,יער גבוה פתוח 

 0.09% 1 מעורב(, ברוש מצוי וחרוב מצוי )יער גבוה פתוח בשלטון אורן 

 0.15% 1 ישראלית ואלון התבור - אי, אלה ארץיער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריס

 0.15% 1 עלים - רחביער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלון התבור ואשחר  

 0.08% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואלון התבור

 0.33% 2 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק ואלון מצוי 

 0.30% 2 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק וחרוב מצוי 

 0.16% 1 קפריסאי, אלת המסטיק וקידה שעירה יער גבוה פתוח בשלטון אורן 

 0.33% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אספרג החורש וקידה שעירה 

 0.29% 2 ישראלי ואלון מצוי -יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.33% 2 ישראלי ואלת המסטיק -יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.16% 1 ישראלי -ואשחר ארץ ן אורן קפריסאייער גבוה פתוח בשלטו

 0.10% 1 ישראלי ולבנה רפואי -יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.05% 1 ואלת המסטיק   ר גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאייע

 0.08% 1 וחרוב מצוי   ר גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאייע

 0.08% 1 פתוח בשלטון אורן קפריסאי, לבנה רפואי ואלת המסטיקיער גבוה 

 0.05% 1 ישראלי -יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, סירה קוצנית ואשחר ארץ 

 0.09% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים וחרוב מצוי 

 0.25% 1 שנתיים ואלון התבור -חדיער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים 

 0.07% 1 שנתיים ולבנה רפואי -יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, עשבוניים חד

 0.07% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה ואלון התבור

 0.08% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה ואלת המסטיק 

 0.09% 1 פתוח בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה ואספרג החורש יער גבוה 

 0.08% 1 מצוי  יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה וחרוב

 0.10% 1 המסטיק וקידה שעירה  ת יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי/הצנובר, אל

 0.23% 3 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 
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 0.64% 8 יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס המקור/גומפוצפלה 

 0.09% 1 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס המקור 

 0.11% 1 יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס ב.מ., קידה שעירה ואלת המסטיק

 0.09% 1 אלת המסטיק ואורן ירושלים  ,יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס גומפוצפלה

 0.07% 1 שנתיים -יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס גומפוצפלה ועשבוניים חד

 0.05% 1 ישראלי -יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס גומפוצפלה, אלת המסטיק ואשחר ארץ

 0.13% 1 ישראלי -ארץשנתיים ואשחר -יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס המקור, עשבוניים חד

 0.04% 1 ישראלי ונשרן צפוף -יער גובה פתוח בשלטון איקליפטוס גומפוצפלה, אשחר ארץ

 0.06% 1 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 1.10% 10 יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי 

 0.06% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אורן קפריסאי, ברוש מצוי ואלת המסטיק

 0.19% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה וחרוב מצוי 

 0.10% 1 יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק ואלון מצוי 

 0.10% 1 ישראלי -יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק ואשחר ארץ

 0.06% 1 שעירה יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק וקידה 

 0.13% 1 ישראלי ואלת המסטיק- יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, אשחר ארץ

 0.09% 1 ישראלי ואלת המסטיק. - יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, אשחר ארץ

 0.08% 1 שנתיים -יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, ועשבוניים חד

 0.07% 1 שנתיים -ועשבוניים חדיער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי, צבר 

 0.20% 1 ברוש מצוי, סירה קוצנית וקידה שעירה  יער גבוה פתוח בשלטון

 0.39% 3 יער צפוף בשלטון אורן קפריסאי/ירושלים

 0.16% 1 ישראלית -יער צפוף בשלטון אורן ירושלים וקפריסאי, חרוב מצוי ואלה ארץ

 0.16% 1 ישראלי -החורש ואשחר ארץיער צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אספרג 

 0.06% 1 ישראלי - יער צפוף בשלטון אורן קפריסאי, חרוב מצוי ואשחר ארץ

 0.84% 4 יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי/הצנובר 

 0.22% 1 ישראלי -יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר, חרוב מצוי, ואשחר ארץ

 0.52% 1 בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק וקידה שעירה יער בצפיפות 

 0.04% 1 ישראלי וחרוב מצוי - יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.06% 1 ישראלי וקידה שעירה - יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 6.33% 11 התבור יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון 

 0.20% 1 שנתיים ואלה אטלנטית -יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור עשבוניים חד
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 0.11% 1 ישראלית ואלון מצוי -יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, אלה ארץ

 0.31% 1 ישראלית -יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, אלון מצוי ואלה ארץ

 0.32% 1 בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, קידה שעיר ואספרג החורש יער 

 1.30% 2 ישראלי -יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, קידה שעירה ואשחר ארץ

 0.08% 1 יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, קידה שעירה, אורן קפריסאי 

 3.96% 1 ישראלי - התבור, שעורת הבולבוסין ואשחר ארץיער בצפיפות בינונית בשלטון אלון 

 0.05% 3 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.09% 1 יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי

 0.09% 1 יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי, קידה שעירה ואורן קפריסאי

 1.19% 10 קפריסאי/ירושלים/הצנובר יער פתוח בשלטון אורן 

 0.09% 1 יער פתוח בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית ואלון התבור 

 0.13% 1 יער פתוח בשלטון אורן הצנובר, סירה קוצנית וקידה שעירה 

 0.26% 1 ישראלי ולבנה רפואי- יער פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 0.15% 1 קפריסאי, סירה קוצנית וחרוב מצוי יער פתוח בשלטון אורן 

 0.16% 1 קפריסאי, קידה שעירה וחרוב מצוי  יער פתוח בשלטון אורן 

 0.14% 1 ואלת המסטיק  בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירהיער פתוח 

 0.13% 1 , סירה קוצנית ואלה אטלנטית )מעורב( יער פתוח בשלטון אורן 

 0.13% 3 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 15.39% 64 יער פתוח בשלטון אלון התבור 

 0.32% 1 זית בינוני -יער פתוח בשלטון אלון התבור, קידה שעירה ובר

 2.69% 5 שנתיים -יער פתוח בשלטון אלון התבור ועשבוניים חד

 0.10% 1 וחרוב מצוי יער פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק  

 0.06% 1 ישראלית - יער פתוח בשלטון אלון התבור, אורן ירושלים ואלה ארץ

 0.62% 1 יער פתוח בשלטון אלון התבור, אזוב מצוי ולבנה רפואי 

 0.25% 2 ישראלית - יער פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק ואלה ארץ

 0.25% 2 ואלון מצוי יער פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק  

 0.39% 1 ישראלי -יער פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק ואשחר ארץ

 0.17% 1 זית בינוני -יער פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק ובר

 0.18% 1 יער פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק וצחנן מבאיש 

 0.07% 1 וקידה שעירה יער פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק  

 0.10% 1 ישראלי ואורן קפריסאי-יער פתוח בשלטון אלון התבור, אשחר ארץ
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 0.11% 1 ישראלי ואלה אטלנטית -יער פתוח בשלטון אלון התבור, אשחר ארץ

 0.20% 2 ישראלית -ישראלי ואלה ארץ-יער פתוח בשלטון אלון התבור, אשחר ארץ

 0.48% 2 ישראלי ואלון מצוי -התבור, אשחר ארץיער פתוח בשלטון אלון 

 0.49% 1 ישראלי ולבנה רפואי -יער פתוח בשלטון אלון התבור, אשחר ארץ

 0.50% 1 שנתיים -ישראלי ועשבוניים חד-יער פתוח בשלטון אלון התבור, אשחר ארץ

 1.13% 1 יער פתוח בשלטון אלון התבור, אשחר מנוקד ואלון מצוי 

 0.16% 1 בשלטון אלון התבור, סירה קוצנית ואורן קפריסאי יער פתוח 

 0.43% 2 ישראלי -יער פתוח בשלטון אלון התבור, סירה קוצנית ואשחר ארץ

 0.18% 1 ישראלי -כדורים ואשחר ארץהיער פתוח בשלטון אלון התבור, סרפד  

 0.11% 1 שנתיים ואלה אטלנטית -יער פתוח בשלטון אלון התבור, עשבוניים חד

 0.28% 1 ישראלי -שנתיים ואשחר ארץ-יער פתוח בשלטון אלון התבור, עשבוניים חד

 0.18% 1 שנתיים ולבנה רפואי-יער פתוח בשלטון אלון התבור, עשבוניים חד

 1.91% 1 יער פתוח בשלטון אלון התבור, קידה שעירה ואלה אטלנטית 

 0.61% 1 ישראלית -ארץיער פתוח בשלטון אלון התבור, קידה שעירה ואלה 

 0.36% 1 יער פתוח בשלטון אלון התבור, קידה שעירה ואלת המסטיק 

 0.70% 2 יער פתוח בשלטון אלון התבור, קידה שעירה ואספרג החורש 

 0.50% 2 ישראלי -יער פתוח בשלטון אלון התבור, קידה שעירה ואשחר ארץ

 0.28% 1 זית בינוני -ובריער פתוח בשלטון אלון התבור, קידה שעירה  

 0.21% 1 ישראלי - יער פתוח בשלטון אלון התבור, קיפודן מצוי ואשחר ארץ

 0.53% 1 ישראלי -שנתיים ואשחר ארץ-, עשבוניים חדאלון התבוריער פתוח בשלטון 

 0.82% 21 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.80% 7 יער פתוח בשלטון זית אירופי

 0.20% 1 ישראלי ואלון התבור -יער פתוח בשלטון זית אירופי, אשחר ארץ

 0.18% 1 ישראלי - יער פתוח בשלטון זית אירופי, סירה קוצנית ואשחר ארץ

 0.17% 1 ישראלי -חלוף ואשחר ארץ-יער פתוח בשלטון זית אירופי, עשבוניים בני

 0.05% 1 שנתיים ואלת המסטיק-חדיער פתוח בשלטון זית אירופי, עשבוניים 

 0.12% 1 ישראלי -ואשחר ארץמצוי  יער פתוח בשלטון זית אירופי, צבר 

 0.08% 1 ואלת המסטיק  תוח בשלטון זית אירופי, צבר מצוייער פ

 0.01% 1 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.18% 2 יער פתוח בשלטון חרוב מצוי 

 0.12% 1 בשלטון חרוב מצוי, אספרג החורש ולבנה רפואי יער פתוח 
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 0.06% 1 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 2.09% 10 חורש צפוף בשלטון אלון מצוי

 0.13% 1 ישראלית - חורש צפוף בשלטון אלון התבור, אלון מצוי ואלה ארץ

 0.37% 1 ישראלית ואלון התבור -ארץחורש צפוף בשלטון אלון מצוי, אלה 

 0.33% 1 ישראלית - חורש צפוף בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק ואלה ארץ

 0.21% 1 חורש צפוף בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק ואלון התבור 

 0.09% 1 זית בינוני -חורש צפוף בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק ובר

 0.38% 1 זית בינוני -המסטיק, וברחורש צפוף בשלטון אלון מצוי, אלת 

 0.19% 1 חורש צפוף בשלטון אלון מצוי, קיסוסית קוצנית ואלון התבור 

 0.26% 1 חורש צפוף בשלטון אלון מצוי, קיסוסית קוצנית וער אציל 

 0.14% 2 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 2.46% 11 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור 

 0.29% 1 ישראלית ואלון מצוי -חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, אלה ארץ

 0.57% 2 ישראלית -חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, אספרג החורש ואלה ארץ

 0.52% 1 ישראלית - ישראלי ואלה ארץ-חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, אשחר ארץ

 0.09% 1 ישראלית - בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, ער אציל ואלה ארץחורש 

 0.38% 2 ישראלית -חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, קידה שעירה ואלה ארץ

 0.25% 1 ישראלית -חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, קיסוסית קוצנית ואלה ארץ

 0.20% 1 ישראלית -בשלטון אלון התבור, שרביטן מצוי ואלה ארץחורש בצפיפות בינונית 

 0.28% 2 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 2.85% 9 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי ואלון התבור 

 0.24% 1 אלת המסטיק וקידה שעירה  ,חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי

 0.22% 1 ישראלי ואלון התבור - אשחר ארץ ,בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצויחורש 

 0.32% 1 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי ואלון התבור 

 1.09% 2 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק ואלון התבור 

 0.38% 1 ואלון התבור חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה  

 0.32% 1 אלת המסטיק ואלון מצוי  , זית-חורש בצפיפות בינונית בשלטון בר

 0.15% 2 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.50% 3 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק וקידה שעירה 

 0.24% 1 ישראלי וקידה שעירה - ארץחורש בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק, אשחר 

 0.16% 1 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה וקיסוסית קוצנית 
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 0.10% 1 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק,קידה שעירה ואלון התבור 

 0.25% 1 חורש בצפיפות בינונית בשלטון חרוב, אלת המסטיק, ואלון מצוי 

 0.25% 1 בצפיפות בינונית בשלטון חרוב, אלת המסטיק, ואלון מצוי חורש 

 5.74% 12 חורש פתוח בשלטון אלון התבור

 0.18% 1 קידה שעירה ואלון התבור  ,ישראלית- חורש פתוח בשלטון אלה ארץ

 2.62% 1 ישראלי - קידה שעירה ואשחר ארץ ,חורש פתוח בשלטון אלון התבור 

 0.47% 2 ישראלית -התבור, אלת המסטיק ואלה ארץחורש פתוח בשלטון אלון  

 0.15% 1 חורש פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק ואלון מצוי 

 0.12% 1 חורש פתוח בשלטון אלון התבור, חרוב מצוי ואלה אטלנטית 

 0.88% 2 חורש פתוח בשלטון אלון התבור, קידה שעירה ואלון מצוי 

 0.22% 1 התבור, קידה שעירה ואלת המסטיק חורש פתוח בשלטון אלון  

 0.34% 1 ישראלי ואלון מצוי -אשחר ארץ ,יער גבוה פתוח בשלטון אלון התבור

 0.11% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק ולבנה רפואי 

 0.64% 1 יער גבוה פתוח בשלטון אלון התבור, אלת המסטיק וקידה שעירה 

 2.15% 6 בשלטון אלון מצויחורש פתוח 

 1.02% 2 ישראלי ואלון התבור -אשחר ארץ ,חורש פתוח בשלטון אלון מצוי 

 0.15% 1 ישראלי ואורן קפריסאי -אשחר ארץ ,חורש פתוח בשלטון אלון מצוי 

 0.72% 1 ישראלי ואלון התבור -אשחר ארץ ,חורש פתוח בשלטון אלון מצוי 

 0.09% 1 זית בינוני -אלת המסטיק וברחורש פתוח בשלטון אלון מצוי, 

 0.17% 1 חורש פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה ואלון התבור 

 1.87% 9 חורש פתוח בשלטון אלת המסטיק

 0.40% 1 חורש פתוח בשלטון אלת המסטיק

 0.13% 1 ישראלית -חורש פתוח בשלטון אלת המסטיק ואלה ארץ

 0.32% 1 וקידה שעירה חורש פתוח בשלטון אלת המסטיק 

 0.25% 1 קוצנית  חורש פתוח בשלטון אלת המסטיק וקיסוסית

 0.30% 2 ישראלי וקידה שעירה - חורש פתוח בשלטון אלת המסטיק, אשחר ארץ

 0.11% 1 חורש פתוח בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה ואלון התבור 

 0.22% 1 התבור קיסוסית קוצנית ואלון  חורש פתוח בשלטון אלת המסטיק,

 0.12% 1 ישראלי -קידה שעירה ואשחר ארץ  ,שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק

 1.23% 5 ישראלי -חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

 0.07% 1 קידה שעירה ולבנה רפואי ,ישראלי-חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ
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 0.73% 1 שרביטן מצוי ולבנה רפואי ,ישראלי-חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

 0.18% 1 ישראלי, אספרג החורש ואלה אטלנטית -חורש פתוח בשלטון אשחר ארץ

 0.20% 1 אלת המסטיק וקידה שעירה  ,ישראלי-בשלטון אשחר ארץ חורש פתוח

 0.05% 1 ישראלית -שנתיים ואלה ארץ-שיחייה פתוחה בשלטון אורן ב.מ., עשבוניים חד

 0.41% 2 פתוח בשלטון חרוב מצוי חורש 

 0.16% 1 ישראלי -ואשחר ארץ  מסטיקחורש פתוח בשלטון חרוב מצוי, אלת ה

 0.25% 1 חורש פתוח בשלטון חרוב מצוי, קידה שעירה ואורן קפריסאי 

 0.77% 7 חורש/יער פתוח בשלטון לבנה רפואי

 0.25% 1 ישראלי וחרוב מצוי - אשחר ארץ ,חורש פתוח בשלטון לבנה רפואי 

 0.06% 1 חורש פתוח בשלטון לבנה רפואי וסירה קוצנית 

 0.07% 1 שלהבית דביקה ואלון מצוי  ,חורש פתוח בשלטון לבנה רפואי 

 0.21% 1 ישראלי - חורש פתוח בשלטון לבנה רפואי, קידה שעירה ואשחר ארץ

 0.06% 1 אלת המסטיק ואלון התבור   ,יער פתוח בשלטון לבנה רפואי 

 0.05% 1 יער פתוח בשלטון לבנה רפואי וסירה קוצנית 

 0.07% 1 שנתיים -יער פתוח בשלטון לבנה רפואי ועשבוניים חד

 0.28% 7 חורש/יער בשלטון מינים פולשים

 0.04% 1 חורש פתוח של שיטה כחלחלה קידה שעירה ולבנה רפואי 

 0.03% 1 שנתיים -בינונית בשלטון איילנתה בלוטית ועשבוניים חדיער בצפיפות 

 0.21% 5 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.95% 2 שיחייה צפופה בשלטון אלת המסטיק

 0.63% 1 ישראלי וחרוב מצוי -שיחייה צפופה בשלטון אלת המסטיק, אשחר ארץ

 0.31% 1 המסטיק, קידה שעירה ולבנה רפואי שיחייה צפופה בשלטון אלת 

 0.43% 3 שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק 

 0.16% 1 ישראלי ואורן קפריסאי - שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק, אשחר ארץ

 0.16% 1 שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק, קיסוסית קוצנית ואלון התבור 

 0.11% 1 )אורתופוטו)נדגם מביחידה צומח  טיפוסלא נקבע 

 0.17% 3 שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה 

 0.16% 1 שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירה, אלת המסטיק ואורן קפריסאי 

 0.01% 2 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 4.44% 10 ישראלי -אשחר ארץלטון ש שיחייה פתוחה ב

 0.26% 2 ישראלי וסירה קוצנית -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ
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 0.84% 1 שנתיים -ישראלי, סירה קוצנית ועשבוניים חד-שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ

 0.89% 2 ישראלי, סירה קוצנית וקידה שעירה -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ

 1.06% 1 ישראלי, קידה שעירה ואספרג החורש -בשלטון אשחר ארץשיחייה פתוחה 

 0.96% 1 ישראלי, סירה קוצנית וזית אירופי -שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אשחר ארץ

 0.42% 3 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 2.05% 9 שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק

 0.25% 1 בשלטון אלת המסטיק, כתלה חריפה ולבנה רפואי שיחייה פתוחה 

 0.16% 1 ישראלי -שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, עשבוניים ואשחר ארץ

 0.05% 1 ישראלי -שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה ואשחר ארץ 

 0.51% 1 לטון אלת המסטיק, קידה שעירה וקיסוסית קוצנית שב שיחייה פתוחה 

 0.36% 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה ואורן מעורב 

 0.72% 3 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה ואלון התבור 

 0.01% 1 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 2.79% 24 שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה 

 0.08% 1 שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה וסירה קוצנית 

 0.70% 2 ישראלי -שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה, אזוב מצוי ואשחר ארץ

 0.09% 1 ישראלי ואזוב מצוי -ירה, אשחר ארץשיחייה פתוחה בשלטון קידה שע

 0.27% 1 ישראלי -ארץ שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה, כתלה חריפה ואשחר 

 0.18% 1 שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואורן ירושלים

 0.73% 6 ישראלי - שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואשחר ארץ

 0.20% 2 ישראלי - שנתיים ואשחר ארץ-שיחייה פתוחה בשלטון קידה שעירה, עשבוניים חד

 0.28% 1 עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, אלת המסטיק ואורן קפריסאי שיחייה פתוחה עם 

 0.26% 9 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.56% 16 שיחייה פתוחה 

 0.56% 16 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 2.43% 21 בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית

 0.11% 1 , עשבוניים וצמרנית הסלעים סירה קוצניתבתה צפופה בשלטון 

 0.14% 1 ישראלי - בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ואשחר ארץ

 0.61% 3 בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ועשבוניים 

 0.28% 1 קיימא -ישראלי ועשבוניים בני-, אשחר ארץבתה צפופה בשלטון סירה קוצנית

 0.60% 1 ישראלי -קוצנית, עשבוניים ואשחר ארץבתה צפופה בשלטון סירה 
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 0.25% 1 ישראלי -שנתיים ואשחר ארץ-בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית, עשבוניים חד

 0.12% 1 בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית, קידה שעירה וכתלה חריפה 

 0.31% 12 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 5.22% 40 בינונית בשלטון סירה קוצנית בתה בצפיפות 

 0.66% 1 ישראלי -שנתיים ואשחר ארץ-עשבוניים חד ,יפות בינונית בשלטון סירה קוצניתבתה בצפ

 0.11% 1 ישראלי ואורן קפריסאי - בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץ

 0.25% 1 ישראלי ואספרג החורש - ארץבתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, אשחר 

 0.25% 1 ישראלי וקידה שעירה - בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץ

 0.33% 1 ישראלי -שנתיים ואשחר ארץ-בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, דגניים רב

 0.24% 1 הסלעים בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, עשבוניים וצמרנית  

 0.48% 1 שנתיים וקידה שעירה -בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, עשבוניים חד

 0.43% 2 ליים ואזוב מצוי לטון סירה קוצנית, עשבוניים רודר בתה בצפיפות בינונית בש 

 0.65% 2 בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, צמרנית הסלעים ואזוב מצוי 

 0.07% 1 ישראלי - בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, קידה שעירה ואשחר ארץבתה 

 0.26% 1 שנתיים -בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, שומר פשוט ודגניים רב

 0.20% 1 בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, שומר פשוט וקידה שעירה 

 1.29% 26 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 2.31% 20 בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית

 0.29% 1 ישראלי וקידה שעירה -אשחר ארץ ,בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית

 0.67% 2 שנתיים -בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ועשבוניים חד

 0.26% 1 וטיון דביק יישראל -ארץבתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית, אשחר 

 0.37% 1 ישראלי וקידה שעירה -בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץ

 0.19% 1 שנתיים ושומר פשוט -בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית, עשבוניים חד

 0.07% 1 ישראלי -בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית, קורטם דק ואשחר ארץ

 0.14% 1 ו/או שיחים פזורים בשלטון אזוב מצוי, קידה שעירה ואלת המסטיק בתה פתוחה עם עצים 

 0.30% 12 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 2.75% 10 בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית 

 0.50% 1 שנתיים - ישראלי ודגניים רב-ארץנית, אשחר ו/או שיחים פזורים בשלטון סירה קוצעצים בתה פתוחה עם 

 0.22% 1 ישראלי ועשבוניים -ו/או שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץעצים בתה פתוחה עם 

 0.68% 1 בתה פתוחה עם עצים ו/או שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אלת המסטיק וחרוב מצוי 

 1.07% 1 שנתיים ולבנה רפואי -פזורים בשלטון סירה קוצנית עשבוניים חדשיחים או /בתה פתוחה עם עצים ו
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 0.07% 1 שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, שומר פשוט וקידה שעירה או /ו בתה פתוחה עם עצים

 0.21% 5 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 2.95% 24 מעוצים פזורים עצים/שיחים/עשבוניים עם 

 0.17% 1 קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון שומר פשוט, נשרן הדוחן וסירה קוצנית -עשבוניים בני

 0.08% 1 חלוף )רודראליים( אלת המסטיק ואלון התבור -חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני

 0.23% 1 ואורן )הצנובר וקפריסאי( חלוף  -חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני

 0.22% 1 חלוף ואלון התבור -חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני

 0.10% 2 חלוף, חרוב מצוי ולבנה רפואי -חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני

 0.19% 1 ישראלי וחרוב מצוי - חלוף, אשחר ארץ-עשבוניים בניחלוף עם עצים פזורים בשלטון -עשבוניים בני

 0.08% 1 התבור וזית אירופי  ןחלוף, אלו -בשלטון עשבוניים בניעם עצים פזורים חלוף  -עשבוניים בני

 0.13% 1 ישראלי ופרקינסוניה שיכנית - חלוף, אשחר ארץ-בשלטון עשבוניים בני חלוף עם עצים פזורים-עשבוניים בני

 0.08% 1 חלוף ואלת המסטיק -בשלטון עשבוניים בניעם שיחים פזורים  חלוף  -עשבוניים בני

 0.02% 1 ישראלי. - ואשחר ארץ ון עשבוניים רודראלייםבשלט עם שיחים פזורים  חלוף  -עשבוניים בני

 0.19% 1 ישראלי -בשלטון קורטם דק, קידה שעירה ואשחר ארץעם שיחים פזורים  חלוף  -עשבוניים בני

 0.44% 1 ישראלי -חלוף ואשחר ארץ-בשלטון עשבוניים בניעם שיחים פזורים  חלוף  -עשבוניים בני

 0.10% 1 ישראלי -קידה שעירה ואשחר ארץ ,חלוף-פזורים בשלטון עשבוניים בני שיחים חלוף עם -עשבוניים בני

 0.33% 1 ישראלי וכתלה חריפה -חלוף, אשחר ארץ-פזורים בשלטון עשבוניים בני שיחים חלוף עם -עשבוניים בני

 0.08% 1 ישראלי -חלוף, סירה קוצנית ואשחר ארץ-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני

 0.37% 1 וסירה קוצנית  נתייםש-בים רוניחלוף, עשב -ים בניוניחלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשב -עשבוניים בני

 0.03% 1 עשבוניים עם מעוצים פזורים

 0.12% 5 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 1.19% 39 חלוף -עשבוניים בני

 0.12% 1 חלוף -חלוף בשלטון קורטם דק ועשבוניים בני-עשבוניים בני

 0.10% 1 וברקן סורי חלוף בשלטון קורטם דק, קיפודן מצוי  -עשבוניים בני

 0.35% 3 חלוף -חלוף בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני

 0.62% 34 )אורתופוטו)נדגם מביחידה לא נקבע טיפוס צומח 

 0.94% 18 גידול לחים-בתי

 0.08% 1 יער בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס ב.מ., אשל ב.מ., קנה מצוי ופטל קדוש 

 0.03% 1 איקליפטוס ב.מ., אשל ב.מ. ופטל קדושיער פתוח בשלטון 

 0.04% 2 יער פתוח בשלטון משתנה )בעיקר צפצפה מכסיפה ותות ב.מ.( והרדוף הנחלים  

 0.01% 1 יער פתוח בשלטון ערבה מחודדת, שיח אברהם ופטל קדוש 
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 0.07% 1 בה לבנה, פטל קדוש ומליסה רפואית חורש צפוף בשלטון ער

 0.10% 1 בשלטון ערבה לבנה, פטל קדוש ואלון התבור.  בצפיפות בינוניתחורש 

 0.12% 1 חורש בצפיפות בינונית  

 0.07% 2 הנחלים והרדוףלבנה ערבה  מצוי,  קיקיון קדוש, פטל בשלטון  עצים בודדים  שיחייה צפופה עם 

 0.03% 1 וערבה לבנה אברהם מצוי  -עצים בודדים בשלטון פטל קדוש, שיחעם שיחייה צפופה 

 0.05% 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים 

 0.13% 1 חלוף ועצים פזורים-קנה מצוי/עבקנה שכיח, עשבוניים בניחישת קנים בשלטון 

 0.03% 1 קנה מצוי/עבקנה שכיח, פטל קדוש ועצים פזורים חישת קנים בשלטון 

 0.01% 1 חלוף -קנה מצוי ועשבוניים בניחישת קנים בשלטון 

 0.08% 1 שנתיים וגומא ארוך -קיימא עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים רב-עשבוניים בני

 0.08% 1 חלוף וערבה לבנה -בשלטון גומא ארוך, עשבוניים בני עשבוניים עם עצים פזורים

 0.02% 1 חלוף -עשבוניים בני

 100.00% 585 סה"כ 
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 ומאפייניהם  מיני הצמחים בתחום הסקררשימת   –' חנספח  11.8

 יהם מאפיינ המינים שנצפו בתחום הסקר ו רשימת : פירוט 16טבלה 
פי רשימת ערכי טבע  -עמודת מוגן: על   (.2011( ושמידע ועמיתיו )2007עמודת המספר האדום מתוך: שמידע ופולק )  . (1999ועמיתיו )עמודות שכיחות ואנדמיות מתוך: פרגמן  

(.  2019,  2010דרור )-דופור ופולש מתוך:    מוצאעמודות    (.2005  –מוגנים בחוק )אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים(, התשס"ה  
ע"י    עדכוןכל הערכים עברו בדיקה ו  .Danin & Fragman-Sapir (2016+), מתוך: ורמת מופרות  תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול,  - הקשה, ביתעמודות צורת חיים, הסרת הנוף בעונה 

 . אבמסגרת הידע המצטבר מעבודת הסקרים השוטפת במכון דש" ודר בן נתן, בר שמש ,  מימי רון 

)מינים מ אתרים    30-4  - נמצא ב)נדיר מאד    –  RR(;  אתרים בישראל  3-1  - נמצא ב)על סף הכחדה    –   O  הקטגוריות הראשונות נחשבים לנדירים ארצית(:   5-מקרא לשכיחות 
 . מצוי ביותר  – CC; מצוי  –  C; תדיר –  F(; אתרים בישראל  100-מצא ביותר מ)נ למדי  נדיר  – R(; אתרים בישראל  100-31 -נמצא ב)נדיר  –  RP(; בישראל 

  –  EP;  אנדמי לישראל ולבנון  –  EL;  אנדמי לישראל   –   EI;  אנדמי לישראל והר הדרוזים  –  ED;  אנדמי לחוף ישראל, לחופי סיני ולעיתים גם לחוף לבנון  –  EC:  מקרא לאנדמיות
 . וטורקיה אנדמי לישראל   – ET;  אנדמי לישראל, סוריה ולבנון   – ES; אנדמי לישראל וירדן 

 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

         שנתי-חד             1   אבובית ב.מ. 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ziziphora capitata 14 F אבובית מקורקפת 

 חלוף -בן  שנתי-חד   אפריקה            Abutilon theophrasti אבוטילון תיאופרסטוס 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  טרופי

 חלוף -בן  שנתי-חד           Erophila praecox 3 F אביבית בינונית 
מחשופים של   מדבר,  שיחים, - ערבות בתות, 

 סלעים קשים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר טבעי

 חלוף -בן  שנתי-חד           Erophila minima 1 CC אביבית זעירה 
מחשופים של   מדבר,  שיחים, - ערבות בתות, 

 סלעים קשים 
 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים

 מופר בלבד      קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב   אמריקה            Agave americana אגבה אמריקאית 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Scirpus maritimus 4 C אגמון ימי

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Pyrus syriaca   F     1 אגס סורי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Acer obtusifolium 2 RP ES   1 אדר סורי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Catananche lutea 23 C גדי צהובה -אוזן 

         עץ             1   אורן ב.מ. 

תיכוני-ים         Pinus pinea 1 אורן הצנובר   מופר בלבד  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ   

 בעיקר מופר  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Pinus halepensis 6 F     1 אורן ירושלים 

תיכוני-ים         Pinus brutia 12 אורן קפריסאי  קיימא -בן  עץ 1 
גידול  -בתי  בתות,  תיכוני,-חורש ויער ים

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  תיכוני-ים

אסיה -אירו          Melia azedarach 6 אזדרכת מצויה   מופר בלבד  מערבית -אסיה דרום מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 

 קיימא -בן  שיח -בן      Majorana syriaca 41 CC     1 אזוב מצוי
מחשופים של   בתות,  תיכוני,-חורש ויער ים
 סלעים קשים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Urospermum picroides 53 CC אזנב מצוי

         גיאופיט              3   אחילוף ב.מ. 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  גיאופיט            Biarum pyrami 1 R אחילוף הגליל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח      Spartium junceum   C     1 אחירותם החורש 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Phleum subulatum 15 C איטן מרצעני

אסיה -אירו            Ailanthus altissima איילנתה בלוטית   מופר בלבד  טרופי מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Isatis lusitanica 28 CC איסטיס מצוי

 מופר בלבד        עץ   אוסטרליה          3   איקליפטוס ב.מ. 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 איקליפטוס גומפוצפלה 
Eucalyptus 
gomphocephala 

 מופר בלבד  אוסטרלי מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ   אוסטרליה          1

 מופר בלבד  אוסטרלי מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 אוסטרליה        Eucalyptus camaldulensis 3 CC איקליפטוס המקור 

תיכוני-ים Iris mesopotamica   F     1 נהריים - אירוס ארם  בעיקר מופר  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתות, בתי  חלוף -בן  גיאופיט    

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  גיאופיט      Iris grant-duffii   RP   6.3 1 אירוס הביצות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Iris vartanii   R EP 4.2 1 אירוס הסרגל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Iris bismarckiana   RP EI 4.2 1 אירוס נצרתי

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה            Eclipta prostrata ציצית לבנה -אל
-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי 

 מופרים 
 מופר בלבד  טרופי  -סובטרופי 

 קיימא -בן  עץ     Pistacia atlantica 12 C     1 אלה אטלנטית 
מחשופים של סלעים   תיכוני,-חורש ויער ים

 קשים 
 בעיקר טבעי טורני- אירנו 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Pistacia palaestina 31 CC     1 ישראלית -אלה ארץ

         עץ                 אלה ב.מ. 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Quercus ithaburensis 38 C     1 אלון התבור 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Quercus calliprinos 13 CC     1 אלון מצוי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד            Alyssum simplex 24 אליסון מצוי

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Paronychia argentea 3 CC אלמוות הכסף 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  בתות,  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב            Paronychia capitata 1 אלמוות הקרקפות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן          Alkanna strigosa 1 C ET אלקנה סמורה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן        Alkanna galilaea   RR EI 4.2 אלקנת הגליל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ           Pistacia saportae 2 RR אלת הכלאיים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח            Pistacia lentiscus 35 CC אלת המסטיק 

 מופר בלבד  אמריקני מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב 1 אמריקה           Ambrosia confertiflora אמברוסיה מכונסת 

 מופר בלבד  אמריקני מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  שיח -בן    אמריקה           Ambrosia tenuifolia עלים -אמברוסיה צרת

 חצי-חצי  תיכוני-ים שיחים, מדבר, חולות -ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Emex spinosa 1 CC אמיך קוצני

 חלוף -בן  שנתי-חד           Ammi majus 8 CC אמיתה גדולה 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 בעיקר מופר  תיכוני-ים

 חלוף -בן  שנתי-חד           Ammi visnaga 1 CC אמיתה קיצית 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 בעיקר מופר  תיכוני-ים

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago rigidula   CC אספסת אשונה 

         שנתי-חד             2   אספסת ב.מ. 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago blancheana 1 R אספסת בלאנש 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago rotata 24 C אספסת גלגלית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-צומח עשבוני ים בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago granadensis 8 RP אספסת הגליל 

 Medicago tuberculata 19 אספסת החבית 
ברשימה:  
אספסת  

 מגובששת. 
 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד          

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago coronata 37 C אספסת הכתרים 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago polymorpha 5 CC אספסת מצויה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 חצי-חצי 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago rugosa 26 F אספסת מקומטת 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago orbicularis 23 C אספסת עדשתית 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago truncatula 29 C אספסת קטועה

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago minima 17 F אספסת קטנה

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago scutellata 9 F אספסת קעורה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago ciliaris 5 F אספסת ריסנית 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  תיכוני  -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  מטפס            Asparagus palaestinus 3 R ישראלי- אספרג ארץ

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח -בן            Asparagus aphyllus 56 C אספרג החורש 

 1 אמריקה        Aster subulatus 2 C אסתר מרצעני
קצר-רב - שנתי 

 חיים 
 חלוף -בן 

גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,
 מופרים -מופרעים

 מופר בלבד  אמריקני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Pisum fulvum 11 C אפון מצוי

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד             Spergularia rubra 1 אפזרית אדומה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Glinus lotoides 1 F אפרורית מצויה 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Arabis turrita   RR ארביס נאה 

 כנפות מצויות -ארבע 
Tetragonolobus 
palaestinus 

29 F           בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Tetragonolobus requienii 1 RP כנפות צהובות -ארבע 

                       1   ארכובית ב.מ. 

 בעיקר טבעי סיבירי-אירו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Persicaria lapathifolia 7 F ארכובית הכתמים 

 בעיקר מופר  טרופי - אזורי -רב מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Polygonum arenastrum 9 C ארכובית הציפורים 

 מופר בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים שטחים מעובדים )עשבים רעים(  חלוף -בן  שנתי-חד           Polygonum bellardii   R שנתית -ארכובית חד

 טבעי בלבד  טרופי - אזורי -רב גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Persicaria decipiens 7 F ארכובית משונשנת 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Polygonum equisetiforme 8 CC ארכובית שבטבטית 

 מחשופים של סלעים קשים חולות, בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Arenaria leptoclados 1 C ארנריה מצויה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Stachys viticina 1 F אשבל הביצה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד       Stachys zoharyana   O EI 6.3 אשבל זהרי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב         Stachys distans 3 F ES אשבל מופסק 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Stachys neurocalycina 23 C ES אשבל מעורק 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים קרקעות עמוקות  חלוף -בן  שנתי-חד           Stachys arabica 3 F אשבל ערבי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח            Rhamnus lycioides 56 C ישראלי-אשחר ארץ

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח      Rhamnus punctata 2 F     1 אשחר מנוקד 

 חצי-חצי  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Rhamnus alaternus 11 F     1 עלים -אשחר רחב

                       6   אשל ב.מ. 

 בעיקר טבעי ערבי -סהרו  מדבר, קרקעות מלוחות  קיימא -בן  עץ     Tamarix nilotica 3 CC     1 אשל היאור 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  עץ         Tamarix jordanis   C ES אשל הירדן

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Paliurus spina-christi   RR     1 אשמר קוצני

 קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד     Matricaria recutita   R     1 גוני- בבונג דו 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

 ישראלי- בולבוסן ארץ
Arrhenatherum 
palaestinum 

5 F           טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב 

         שנתי- עשבוני רב             12   בוצין ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב       Verbascum galilaeum 2 RP ET 3.7 בוצין הגליל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב         Verbascum tiberiadis 2 F ES בוצין טברייני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב         Verbascum tripolitanum 4 F ES בוצין טריפולי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב         Verbascum gaillardotii 2 F ES בוצין לקוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Verbascum orientale 13 F בוצין מזרחי

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Verbascum sinuatum 15 CC בוצין מפורץ 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  עץ     Ulmus minor 1 RR     1 בוקיצה שעירה 

 אפר מצוי-בן 
Schedonorus 
arundinaceus 

2 R           גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

         שנתי-חד             2   חיטה ב.מ. -בן 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות
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רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Aegilops geniculata 41 CC חיטה ביצני-בן 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Aegilops peregrina 21 CC אנפין-חיטה רב-בן 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Scilla hyacinthoides 9 F     1 חצב יקינתוני-בן 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Scilla autumnalis 6 CC חצב סתווני-בן 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Sanguisorba minor 21 F סירה מיובל -בן 

 מופר בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Picnomon acarna 3 C קוצן מאפיר -בן 

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Eleocharis palustris 1 C בצעוני מצוי
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Rapistrum rugosum 23 C בקבוקון מקומט 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia palaestina 36 C ישראלית -בקיה ארץ

         שנתי-חד             2   בקיה ב.מ. 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia peregrina 18 CC בקיה מצויה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia narbonensis 3 C בקיה צרפתית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia pubescens 1 R בקיה קטנה

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia villosa 6 F בקיה שעירה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים שיחים - בתות, ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia sativa 2 CC בקיה תרבותית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia galeata 9 F בקיית הביצות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia galilaea 1 R בקיית הגליל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia hybrida 9 C בקיית הכלאיים 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Vicia sericocarpa   F בקיית המשי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד       Vicia esdraelonensis   O EI 6.3 בקיית יזרעאל 

 בעיקר מופר  תיכוני-ים שטחים מעובדים )עשבים רעים(  חלוף -בן  שנתי-חד           Moluccella laevis 2 C גביע חלק -בר

 בעיקר מופר  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Moluccella spinosa 18 F גביע קוצני-בר

 טבעי בלבד  תיכוני-ים שיחים- ערבות בתות,  תיכוני,-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Consolida incana 1 F דורבן אשון-בר

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח      Phillyrea latifolia 12 C     1 זית בינוני-בר

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Ceratocapnos turbinata 3 F ישראלי- עשנן ארץ-בר

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus rubens   F ברומית אדמונית 
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus lanceolatus 18 C ברומית אזמלנית 

         שנתי-חד             3   ברומית ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus diandrus 4 F אבקנית - ברומית דו 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus tectorum   C ברומית הגגות 
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 בעיקר טבעי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus scoparius 43 C ברומית המטאטא 

 בעיקר טבעי   שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד               Bromus tigridis ברומית המכבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus alopecuros 57 F שועל-ברומית זנב

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus japonicus 8 F ברומית יפנית 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus fasciculatus 6 CC ברומית מאוגדת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב         Bromus syriacus 3 F ES ברומית סורית 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus madritensis 57 C ברומית ספרדית 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus sterilis 22 C ברומית עקרה 

קצרת - ברומית 
 שיבולית 

Bromus 
pseudobrachystachys 

  R           טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bromus rigidus 1 C ברומית שעירה
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
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 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
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 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 בעיקר מופר  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  עץ       נטוע    נטוע  Cupressus sempervirens 7 ברוש מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב             1   ברזילון ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Sideritis pullulans 3 C ברזילון ענף 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Sideritis perfoliata 3 F ברזילון ריסני

 בעיקר מופר  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Notobasis syriaca 57 CC ברקן סורי

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Malvella sherardiana 3 F חלמית שרועה -בת

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Velezia rigida 4 C גביעול אשון

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  גיאופיט      Fritillaria persica 1 F     1 גביעונית הלבנון

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Capnophyllum peregrinum   R גבשונית השדה 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Coriandrum sativum 1 R גד השדה 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד           Silybum marianum 42 CC גדילן מצוי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Gaudinia fragilis 14 R גודיניה שבירה 

 טבעי בלבד  טרופי  -סובטרופי  גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Cyperus longus 1 CC גומא ארוך 

 מופר בלבד  טרופי  -סובטרופי  מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Cyperus rotundus 3 CC גומא הפקעים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Cyperus articulatus 1 F גומא הפרקים 

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Cyperus fuscus 1 F גומא חום 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Cyperus laevigatus   F גומא חלקלק 
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טרופי גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Cyperus alopecuroides   R גומא צפוף 

         שנתי-חד             3   גזיר ב.מ. 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Torilis tenella 43 CC גזיר דקיק 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Torilis nodosa 22 C גזיר המפרקים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Torilis arvensis 39 C גזיר מזיק 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 חצי-חצי 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Torilis leptophylla 9 CC עלים -גזיר צר

         שנתי-חד             4   גזר ב.מ. 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Daucus aureus 1 CC גזר זהוב 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Daucus broteri 11 C גזר מצוי

 חצי-חצי  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Daucus carota 1 CC גזר קיפח 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן            Ballota saxatilis 2 C גלונית הסלעים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Monerma cylindrica 1 F גלימה גלילנית 

 שיחים -ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Buglossoides arvensis 1 C גלעינית השדה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים שיחים -ערבות חלוף -בן  שנתי-חד               Buglossoides tenuiflora פרחים - גלעינית זעירת

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב       Teucrium parviflorum       3.2 פרחים -געדה זעירת

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Teucrium creticum   F געדה כרתית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Teucrium divaricatum 3 C געדה מפושקת 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Teucrium capitatum 18 CC געדה מצויה 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד       Teucrium spinosum   RR   3.2 געדה קוצנית 

           Vitis vinifera גפן היערות 
תיכוני,  -ים

אסיה -אירו   
תרבות-פליט גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שיח/מטפס     בעיקר טבעי  

 טבעי בלבד  טרופי - אזורי -רב גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Nasturtium officinale 11 C גרגר הנחלים 

         שנתי-חד             2   גרגרנית ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Trigonella berythea 8 F ET גרגרנית בירותית 
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 גרגרנית החילבה 
Trigonella foenum-
graecum 

  F           חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trigonella spinosa 8 C גרגרנית הטבעת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Trigonella lilacina 5 F EL גרגרנית לילכית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Medicago monspeliaca 2 CC גרגרנית מצויה 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Geranium dissectum 12 F גרניון גזור 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Geranium robertianum 36 C גרניון הארגמן

 בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Geranium tuberosum   F     1 גרניון הפקעות 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר טבעי

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד           Geranium columbinum 1 RR גרניון נאה 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Geranium rotundifolium 53 C גרניון עגול 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Geranium molle 38 CC גרניון רך 

 טבעי בלבד  תיכוני  -ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Ophrys holosericea 1 F     1 דבורנית גדולה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Ophrys umbilicata 2 C     1 דבורנית דינסמור 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Ophrys sphegodes 2 R     1 דבורנית הקטיפה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Ophrys bornmuelleri 1 R     1 דבורנית נאה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Ophrys lutea 1 F     1 דבורנית צהובה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Ophrys israelitica   F     1 דבורנית שחומה

         שנתי-חד             4   דבקה ב.מ. 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Galium setaceum   C דבקה דקיקה 

 תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Galium aparine 16 C דבקה זיפנית 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר טבעי

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד       Galium chaetopodum   RR ED 4.7 דבקה זנובה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד           Galium divaricatum 13 F דבקה מפושקת 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים שטחים מעובדים )עשבים רעים(  חלוף -בן  שנתי-חד           Galium tricornutum   R דבקה משלשת 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cruciata articulata 22 CC דבקנית הפרקים 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים טרגקנטיות של הרים גבוהים -בתות חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב               Cruciata coronata דבקנית עטורה 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Galium pisiferum 1 F ES דבקת האפונים 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Galium murale 7 C דבקת החומות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Galium judaicum 17 CC ES דבקת יהודה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Galium hierosolymitanum 3 C דבקת ירושלים 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Melilotus indicus 2 R דבשה הודית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Melilotus sulcatus 3 C דבשה מחורצת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Melilotus siculus 4 F דבשה סיצילית 

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה          Eleusine indica 1 דגנה הודית 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  טרופי  -סובטרופי 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Rostraria smyrnacea 39 C דגנין בירותי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Rostraria cristata 4 CC דגנין מצוי

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד             Rostraria obtusiflora 3 דגנין קהה 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Aethionema heterocarpum 2 C פרית תמימה -דו 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Mandragora autumnalis 18 C דודא רפואי

 מופר בלבד    מופרים -גידול מופרעים-בתי  שיחים,-ערבות קיימא -בן  שיח  1 אוסטרליה          Dodonaea viscosa 1 דודוניאה דביקה 

 קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב   אפריקה            Panicum maximum דוחן קיפח 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  טרופי

 טבעי בלבד  טרופי  -סובטרופי  גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד       Brachiaria eruciformis   O   3.2 דוחנן דק 



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 296  ~ 

 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  עץ     1 נטוע    נטוע  Platanus orientalis 2 דולב מזרחי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  בתות,  חלוף -בן  גיאופיט          Delphinium ithaburense 4 R ET דורבנית התבור 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Spergula arvensis 1 F דורית השדה
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 בעיקר מופר  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים

 חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Sorghum halepense 2 CC צובא -דורת ארם
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  טרופי  -סובטרופי 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Echinochloa colonum   C דחנית השלחין
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  טרופי  -סובטרופי 

         שנתי-חד 1 אמריקה              דטורה ב.מ. 

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה          Datura innoxia 1 פרי-דטורה נטויית
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  טרופי - אזורי -רב

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Tordylium carmeli 34 F ES קרניים כרמלי-דל

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Bryonia cretica 3 C נחש מצויה -דלעת

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Bryonia syriaca 47 C נחש סורית -דלעת

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב     Helichrysum sanguineum 1 C     1 המכבים האדום -דם

 טבעי בלבד      חלוף -בן  שנתי-חד               Adonis aleppica צובא -דמומית ארם

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד     Adonis palaestina 7 F     1 ישראלית - דמומית ארץ

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Adonis annua   R דמומית השדה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Adonis microcarpa 23 C פרי- דמומית קטנת

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Parapholis incurva 11 F זנב קשתני-דק

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  טרגקנטיות של הרים גבוהים -בתות חלוף -בן  שנתי-חד               Drabopsis nuda דרבונית אביבית 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Crupina crupinastrum 7 C דרדית מצויה

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד     Centaurea cyanoides 1 C ES   1 דרדר כחול 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Centaurea iberica 28 CC דרדר מצוי

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Centaurea verutum   F דרדר קיפח 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Centaurea hyalolepis 6 CC דרדר קרומי

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Tordylium aegyptiacum 1 C דרכמונית מצרית 

 קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Alhagi graecorum 2 C הגה מצויה 
- גידול מופרעים-בתי  קרקעות מלוחות,

 מופרים 
 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים

 היפוכריס נדיר 
Hypochaeris 
achyrophorus 

2 R           בתות  חלוף -בן  שנתי-חד 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 חצי-חצי  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שיח            Nerium oleander 6 F הרדוף הנחלים 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Scorzonera papposa   C הרדופנין הציצית 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  קיימא -בן  שיח -בן            Withania somnifera   C ויתניה משכרת 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Valerianella vesicaria 15 C ולריינית משולחפת 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Valerianella coronata 2 C ולריינית עטורה
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Valerianella muricata 13 C ולריינית קטועה 

 בעיקר טבעי טרופי  -סובטרופי  גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Verbena officinalis 1 C ורבנה רפואית 

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Verbena supina 1 R ורבנה שרועה
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 בעיקר טבעי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח        Rosa phoenicia 1 RP   4.2 ורד צידוני

       חלוף -בן  שנתי-חד             1   ורוניקה ב.מ. 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Veronica cymbalaria   CC ורוניקה לבנה 
גידול  -בתי  בתות,  תיכוני,-חורש ויער ים

 מופרים -מופרעים
 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 טבעי בלבד  תיכוני הררי-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Veronica polita 3 F ורוניקה מבריקה
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Veronica syriaca   CC ורוניקה סורית 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Veronica panormitana 12 C פרחים -ורוניקה קטנת
-גידול מופרעים -בתי  תיכוני,-חורש ויער ים

 מופרים 
 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 ורוניקת המים 
Veronica anagallis-
aquatica 

4 F           טבעי בלבד  טרופי - אזורי -רב גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Veronica arvensis 1 R ורוניקת השדה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

         עץ 1 אמריקה          1   ושינגטוניה ב.מ. 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  גיאופיט            Gagea chlorantha 2 C זהבית דמשקאית 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Gagea commutata 4 C זהבית השלוחות 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט        Gagea villosa   RR   3.7 זהבית שעירה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן            Micromeria fruticosa 4 F זוטה לבנה

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן                  לוע -זוטה לבנה שעירת

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן            Micromeria nervosa 5 C זוטה מעורקת 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן            Micromeria myrtifolia 18 CC זוטה צפופה 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Lolium rigidum 6 CC זון אשון

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד                 ציר -זון אשון פחוס 

 בעיקר טבעי טורני- אירנו  גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד       Lolium persicum   RR   3.2 זון פרסי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים חולות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lolium multiflorum 1 RR פרחים -זון רב

 בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Lolium perenne 2 F שנתי- זון רב
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר טבעי

 חצי-חצי  טרופי מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב 1 אמריקה            Pennisetum clandestinum נוצה חבוי- זיף

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ           Olea europaea 8 F זית אירופי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח            Clematis cirrhosa 3 C זלזלת הקנוקנות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח            Clematis flammula 1 F זלזלת מנוצה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט        Bellevalia warburgii   RR EI 4.7 זמזומית ורבורג 

 בעיקר טבעי טורני- אירנו  בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Bellevalia longipes 2 RP זמזומית מפושקת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט          Bellevalia flexuosa 24 CC ES זמזומית מצויה 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lagurus ovatus   C ארנבת ביצני-זנב

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cynosurus echinatus 2 F כלב דוקרני-זנב

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cynosurus callitrichus 2 F כלב מצוי-זנב

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cynosurus effusus   F כלב עדין-זנב

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד       Myosurus minimus   RR   3.2 עכבר פעוט -זנב

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Scorpiurus muricatus 33 F עקרב שיכני-זנב

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Alopecurus myosuroides 11 F שועל ארוך -זנב
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Alopecurus utriculatus 27 C שועל מצוי-זנב

   תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד   אפריקה        Dinebra retroflexa 2 R זנבה נטויה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Briza maxima 28 C זעזועית גדולה 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Briza minor 2 F זעזועית קטנה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד           Telmissa microcarpa 18 C פרי-זערורית קטנת

 זעריר כוכבני
Asterolinon linum-
stellatum 

9 F           בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Geropogon hybridus 34 C סב מצוי-זקן 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Tragopogon coelesyriacus 8 C תיש ארוך -זקן 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 
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 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  טרופי - אזורי -רב בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Andropogon distachyos 19 C זקניים משובלים 

 מחשופים של סלעים קשים  בתות,  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Hyparrhenia hirta 17 CC זקנן שעיר 
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Convolvulus cantabrica 1 F חבלבל איטלקי

 חצי-חצי  תיכוני-ים שטחים מעובדים )עשבים רעים(, שדות בור   חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב         Convolvulus palaestinus 4 F ES ישראלי- חבלבל ארץ

                       1   חבלבל ב.מ. 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Convolvulus humilis 3 R חבלבל גלוני
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Convolvulus stachydifolius 1 F חבלבל המשי
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים

 טבעי בלבד  טרופי - אזורי -רב קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Convolvulus arvensis 16 CC חבלבל השדה 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Convolvulus dorycnium 12 C חבלבל השיח 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Convolvulus althaeoides 2 F חבלבל כפני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד         Convolvulus coelesyriacus 22 F EL חבלבל סורי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Convolvulus siculus 17 C חבלבל סיצילי

 חבלבל עדין
Convolvulus 
pentapetaloides 

44 F           חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד 

 בעיקר מופר  תיכוני-ים שטחים מעובדים )עשבים רעים(, שדות בור   חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Convolvulus scammonia 3 F חבלבל רפואי

 חצי-חצי  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Convolvulus tricolor   O גוני-חבלבל שלש

 חצי-חצי  תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Convolvulus betonicifolius 9 C חבלבל שעיר 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  גיאופיט      Pancratium parviflorum 5 F ES   1 פרחים - חבצלת קטנת

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד           Valantia hispida 49 CC חגווית שעירה 

 שפה מצוי-חד
Ajuga chamaepitys subsp. 
chia 

38 CC           טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Scolymus hispanicus 2 C חוח ספרדי

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-צומח עשבוני ים חלוף -בן  שנתי-חד           Scolymus maculatus 26 CC חוח עקוד 

 חוחן הקנרס 
Onopordum 
cynarocephalum 

11 F ES         חצי-חצי  תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב 

         שנתי- עשבוני רב             3   חומעה ב.מ. 

 חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Rumex pulcher 12 C חומעה יפה 
-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי  בתות, 

 מופרים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Rumex conglomeratus 1 R חומעה מגובבת
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר טבעי

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Rumex crispus 2 R חומעה מסולסלת 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Rumex dentatus 1 F חומעה משוננת 
-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי 

 מופרים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Thlaspi perfoliatum 17 CC חופניים מצויים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Atractylis cancellata 9 F חורשף השבכה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב         Atractylis comosa 13 C EL חורשף מצויץ 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Hyoseris scabra 6 R חזרזרת מחוספסת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ochthodium aegyptiacum 33 C חטוטרן מצוי

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב         Alcea galilaea 1 R EP חטמית הגליל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Alcea setosa 25 CC חטמית זיפנית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Alcea acaulis 8 C הפרה -חטמית עין 

תיכוני-ים        Triticum aestivum 1 חיטה רכה   מופר בלבד  פליט תרבות  מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד   
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  
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מס'  
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רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Triticum dicoccoides 2 F חיטת הבר 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Bellis sylvestris   C חיננית הבתה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bellis annua 2 R שנתית - חיננית חד

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים שטחים מעובדים )עשבים רעים(  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia aleppica   F צובא -חלבלוב ארם

         שנתי-חד             2   חלבלוב ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia berythea 12 R חלבלוב בירותי

 מופר בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח        Euphorbia dendroides 1 RR   5.3 חלבלוב השיח 

 מופר בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia helioscopia 1 C חלבלוב השמש 

 חלבלוב מגובשש 
Euphorbia 
hierosolymitana 

  C            בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia falcata 2 F חלבלוב מגלי

 בעיקר טבעי   תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Euphorbia aulacosperma 2 R ET חלבלוב מחורץ 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia peplus 39 CC חלבלוב מצוי
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 חצי-חצי 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia oxyodonta 4 R חלבלוב מרושת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia arguta 15 C חלבלוב משונשן

 מופר בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia valerianifolia 2 C חלבלוב סמור 

 מופר בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia chamaesyce   F עלים -חלבלוב עגול

 טבעי בלבד  ערבי-סהרו  -טורני - אירנו  מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia chamaepeplus   R חלבלוב פעוט 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Euphorbia exigua 3 F עלים -חלבלוב צר

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  תיכוני,-חורש ויער ים קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Thesium bergeri 7 C חלוקה הררית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Thesium humile 16 F חלוקה ננסית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Sternbergia colchiciflora   F חלמונית זעירה 

 בעיקר מופר  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Malva sylvestris 1 F חלמית גדולה

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד           Malva nicaeensis 29 CC חלמית מצויה 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד           Malva parviflora 16 CC פרחים -חלמית קטנת

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה            Helianthus annuus חמנית מצויה 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  אמריקני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cicer judaicum 1 F חמצה שסועה 

 מופר בלבד  טרופי - אזורי -רב מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  גיאופיט  1 אפריקה        Oxalis pes-caprae 1 C חמציץ נטוי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Cynanchum acutum 1 F חנק מחודד 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Lactuca tuberosa 2 C פרחים - חסה כחולת

 חלוף -בן  שנתי-חד           Lactuca saligna 1 C חסה רותמית 
קרקעות   מופרים, -גידול מופרעים-בתי 

 עשירות בנוטריינטים, רודרליים 
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Asperula arvensis   R חספסנית השדה 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Lactuca serriola 16 CC חסת המצפן
קרקעות   מופרים, -גידול מופרעים-בתי 

 עשירות בנוטריינטים, רודרליים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 מופר בלבד 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Lactuca viminea 1 F חסת השבטים 

 בעיקר מופר  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Phalaris aquatica 2 F חפורית הפקעים 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Phalaris paradoxa 22 F חפורית מוזרה 

 בעיקר מופר  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Phalaris brachystachys 12 C חפורית מצויה

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Phalaris minor 1 CC חפורית קטנה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Urginea maritima 1 CC     1 חצב מצוי

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Sinapis arvensis 1 CC חרדל השדה

 קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד           Sinapis alba 36 CC חרדל לבן
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 
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 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Ceratonia siliqua 13 F     1 חרוב מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Eryngium falcatum 3 F חרחבינה חרמשית 

 קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Eryngium glomeratum   C חרחבינה מגובבת 
-בתות  מחשופים של סלעים קשים, בתות, 

 טרגקנטיות של הרים גבוהים 
 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Eryngium creticum 6 CC חרחבינה מכחילה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bifora testiculata   F חריריים מצויים 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Chrysanthemum segetum 7 F חרצית השדות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Chrysanthemum myconis 5 F חרצית משוננת 

 חרצית עטורה 
Chrysanthemum 
coronarium 

2 CC           חצי-חצי  תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  גיאופיט            Umbilicus intermedius 3 F טבורית נטויה

 מופר בלבד  טרופי - אזורי -רב מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  שיח  1 אמריקה        Nicotiana glauca 1 CC טבק השיח 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lathyrus gorgonei 1 C עמוד -טופח ארך

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lathyrus ochrus 1 C טופח גדול 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד       Lathyrus gloeospermus   RR ES 4.7 טופח דביק 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lathyrus annuus 2 F שנתי-טופח חד

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lathyrus hierosolymitanus 5 C טופח ירושלים 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lathyrus aphaca 27 CC טופח מצוי
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 חצי-חצי 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lathyrus marmoratus   F טופח נאה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lathyrus blepharicarpos 23 CC טופח ריסני

 בעיקר מופר  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Diplotaxis erucoides 7 C טוריים מצויים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Diplotaxis viminea 4 R טוריים קטנים 

תיכוני-ים             טטרקליניס מפריק   מופר בלבד      קיימא -בן  עץ 1 

 קיימא -בן  שיח -בן            Dittrichia viscosa 17 CC טיון דביק 
-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי 

 מופרים 
 בעיקר מופר  תיכוני-ים

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב         Tamus orientalis 9 C ES טמוס מזרחי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Tamus communis 15 C טמוס מצוי

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Theligonum cynocrambe 39 CC טרשנית שרועה 

 חצי-חצי  טרופי - אזורי -רב מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Cynodon dactylon 13 CC יבלית מצויה 

 חצי-חצי  טרופי - אזורי -רב מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Capsella bursa-pastoris 26 CC ילקוט הרועים 

 חצי-חצי  טורני- אירנו  בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Prosopis farcta 1 C ינבוט השדה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח      Lonicera etrusca 15 C     1 יערה איטלקית 

         שנתי-חד             4   ירבוז ב.מ. 

 חלוף -בן  שנתי-חד             5   1ירבוז ב.מ. 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  אמריקני

 חלוף -בן  שנתי-חד             2   2ירבוז ב.מ. 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  אמריקני

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה        Amaranthus albus 1 C ירבוז לבן
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  אמריקני

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה        Amaranthus blitum   R ירבוז מבריק 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  טרופי

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה        Amaranthus viridis   CC ירבוז עדין
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  טרופי - אזורי -רב

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה        Amaranthus blitoides 1 CC ירבוז שרוע 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  אמריקני
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Ecballium elaterium 1 C חמור מצויה -ירוקת

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Muscari parviflorum 4 F פרחים -כדן קטן 

 בעיקר טבעי     חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה            Tropaeolum majus כובע הנזיר 

 טבעי בלבד  טרופי - אזורי -רב בתות  חלוף -בן  שנתי-חד             Stellaria cupaniana 15 כוכבית גדולה 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Stellaria pallida 12 R כוכבית חיוורת 
שטחים מעובדים )עשבים   גידול לחים,-בתי 

 רעים(
 חצי-חצי  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים

 טבעי בלבד  טרופי - אזורי -רב בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Stellaria media 2 CC כוכבית מצויה 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Rhagadiolus stellatus 3 CC כוכבן מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Rhagadiolus edulis 6 F כוכבן נאכל 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Hymenocarpos circinnatus 47 CC כליינית מצויה 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Cercis siliquastrum 4 F     1 כליל החורש 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  בתות,  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Ferula tingitana 1 F כלך מרוקני

 בעיקר מופר  תיכוני-ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  גיאופיט      Anemone coronaria 34 CC     1 כלנית מצויה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Pimpinella cretica 15 CC כמנון כרתי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Pimpinella peregrina   C כמנון קיפח 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Heptaptera anisoptera 3 F כנפה חרוקה 

 מופר בלבד  דרום אפריקה  מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  שיח  1 אפריקה            Chasmanthe aethiopica כסמנתה אתיופית 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Chenopodium murale 12 CC אווז האשפות -כף
קרקעות   מופרים, -גידול מופרעים-בתי 

 עשירות בנוטריינטים, רודרליים 
 חצי-חצי  טרופי - אזורי -רב

 חלוף -בן  שנתי-חד           Chenopodium opulifolium 1 F אווז הגינות -כף
קרקעות   מופרים, -גידול מופרעים-בתי 

 עשירות בנוטריינטים, רודרליים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 מופר בלבד 

 מופר בלבד  טרופי - אזורי -רב מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Chenopodium album   C אווז לבנה -כף

 קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד           Chenopodium vulvaria 5 C אווז מבאישה -כף
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 מופר בלבד 

 אווז ריחנית -כף
Chenopodium 
ambrosioides 

6 F        חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה 
-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי 

 מופרים 
 בעיקר מופר  טרופי - אזורי -רב

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Lycopus europaeus 2 F זאב אירופית -כף
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב     Alisma lanceolatum   R     1 צפרדע אזמלנית -כף
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

                           כרבה ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Crambe hispanica 9 F כרבה ספרדית 

 טבעי בלבד  ערבי -סהרו  מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד               Onobrychis crista-galli כרבולת התרנגול 

 בעיקר מופר  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Onobrychis squarrosa 51 C כרבולת מצויה 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Onobrychis caput-galli 22 F כרבולת קטנה 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Bongardia chrysogonum 1 F כרבולתן השדות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Brassica nigra 2 C כרוב שחור 

         שנתי- עשבוני רב             1   כריך ב.מ. 

 תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Carex distans   F כריך מרוחק 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Crocus hyemalis 5 CC ES   1 כרכום חורפי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Crocus vitellinus   O     1 כרכום חלמוני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Ricotia lunaria 3 CC EL כרמלית נאה

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Gastridium ventricosum 2 RR כרסתן נפוח 

 בעיקר מופר  טרופי - אזורי -רב גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Apium nodiflorum 1 F כרפס הביצות 

 טבעי בלבד  ערבי-סהרו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cuscuta palaestina 6 F ישראלי-כשות ארץ



 ( סקר גבעות אלונים וצפון הרי נצרת 2019טלמון ועמיתיו ) 

 ~ 302  ~ 

 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

         שנתי-חד             2   כשות ב.מ. 

 מופר בלבד  אמריקני מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה          Cuscuta campestris 3 כשות השדות 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cuscuta brevistyla 1 F עלי-כשות קצר

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן            Chiliadenus iphionoides 25 CC כתלה חריפה 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים קירות וחומות  סלעים מוצלים, קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Parietaria judaica 18 C כתלית יהודה 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים סלעים מוצלים  חלוף -בן  שנתי-חד           Parietaria lusitanica 41 C כתלית פורטוגלית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Leontodon tuberosus 24 CC שורשים -כתמה עבת

         שנתי-חד           F 5   כתרון ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Securigera parviflora 29 F פרח -כתרון זעיר

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Securigera cretica 12 F כתרון כרתי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Coronilla scorpioides 19 F כתרון עקרבי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Styrax officinalis 35 C     1 לבנה רפואי

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Logfia davisii   R לוגפיית השדה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Lotus palustris 1 F לוטוס הביצות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  תיכוני,-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Lotus longisiliquosus 13 C לוטוס יהודה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lotus peregrinus 43 CC לוטוס מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lotus ornithopodioides 2 F לוטוס משונץ 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lotus edulis 7 R לוטוס נאכל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Cistus salviifolius   CC לוטם מרווני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Cistus creticus 2 CC לוטם שעיר 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Fumana thymifolia 1 CC לוטמית דביקה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Fumana arabica 2 C לוטמית ערבית 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים חולות  בתות,  חלוף -בן  גיאופיט            Eminium spiculatum 1 F לוליינית מעובה 

                       1   לוענית ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב         Scrophularia rubricaulis 2 F ES לוענית גדולה 

 לוענית יריחו
Scrophularia 
hierochuntina 

  RP ES 4.2       טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Scrophularia peyronii   F לוענית מפושקת 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Scrophularia xanthoglossa 6 C לוענית מצויה 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט          Arum palaestinum 1 F EL ישראלי- לוף ארץ

         גיאופיט              5   לוף ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  גיאופיט            Arum hygrophilum 12 F לוף ירוק 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Arum dioscoridis 28 F לוף מנומר 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Arisarum vulgare 2 C לופית מצויה

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Plantago lanceolata 5 C לחך אזמלני
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Plantago afra 25 CC לחך בלוטי

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Plantago major 1 R לחך גדול 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Plantago cretica 39 CC לחך כרתי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Plantago lagopus 22 CC לחך מצוי

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Phyla nodiflora   F ליפיה זוחלת 
-אירו  -תיכוני -ים  -טרופי 
 סיבירי

 חצי-חצי 

 חלוף -בן  שנתי-חד   אמריקה        Xanthium italicum   F לכיד איטלקי
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 בעיקר מופר  אמריקני
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה        Xanthium strumarium 14 C לכיד הנחלים 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  טרופי - אזורי -רב

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה        Xanthium spinosum 7 F לכיד קוצני
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 בעיקר מופר  טרופי - אזורי -רב

 קיימא -בן  שיח  1 אמריקה        Lantana camara   F לנטנה ססגונית 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  פליט תרבות 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Hirschfeldia incana 25 CC לפתית מצויה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Cynoglossum creticum 18 C כלב כרתית -לשון 

 בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Anchusa azurea   F פר איטלקית -לשון 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  בתות  חלוף -בן  שנתי-חד       Anchusa ovata   RR   3.2 פר מזרחית -לשון 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Anchusa undulata   C פר מצויה -לשון 

 טבעי בלבד  ערבי -סהרו  מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Anchusa aegyptiaca 15 CC פר מצרית -לשון 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Anchusa strigosa 13 CC פר סמורה -לשון 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Chrozophora tinctoria 1 CC לשישית הצבעים 

 בעיקר מופר  סודני מופרים -גידול מופרעים-בתי  חולות, חלוף -בן  שנתי-חד       Chrozophora plicata   RR   3.7 לשישית מקומטת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד       Callipeltis factorovskyi   RR ES 4.7 מגנונית פקטורי

 טבעי בלבד  טרופי גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Ludwigia stolonifera 3 R מדד זוחל 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Pallenis spinosa 4 C מוצית קוצנית 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד       Myagrum perfoliatum   RR   3.2 מיאגרון אזון

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  עץ     Fraxinus syriaca 3 RP     1 מילה סורית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Celtis australis   R     1 מיש דרומי

 חלוף -בן  שנתי-חד             Atriplex prostrata 3 מלוח מפושק 
- בתי  קרקעות מלוחות, גידול לחים,-בתי 

 מופרים -גידול מופרעים
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 מופר בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  בתות,  תיכוני,-חורש ויער ים קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Melissa officinalis 12 F מליסה רפואית 

 טבעי בלבד  ערבי-סהרו  -טורני - אירנו  מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Stipa capensis 13 CC מלעניאל מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Stipa bromoides 2 C מלענים -מלעניאל קצר

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Malcolmia crenulata 1 F מלקולמייה חרוקה

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Astragalus pelecinus 3 F מסוריים מצויים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד       Scandix palaestina   RR EP 3.7 ישראלי- מסרק ארץ

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Scandix verna 48 CC מסרק מזרחי

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Scandix pecten-veneris 1 F מסרק שולמית 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 חצי-חצי 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lavatera trimestris 8 F מעוג אפיל 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד           Lavatera cretica 24 C מעוג כרתי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lavatera punctata 3 C מעוג מנוקד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Leopoldia comosa 1 C מצילות מצויצות 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Biscutella didyma 44 CC מצלתיים מצויות 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Erodium ciconium 1 F חסידה ארוך -מקור

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Erodium gruinum 41 CC חסידה גדול -מקור

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Erodium cicutarium 8 CC חסידה גזור -מקור
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Erodium malacoides 43 CC חסידה חלמיתי-מקור

 טבעי בלבד  תיכוני-ים חולות  חלוף -בן  שנתי-חד           Erodium laciniatum 6 C חסידה מפוצל -מקור

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Erodium moschatum 25 CC חסידה מצוי-מקור

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Erodium acaule   R חסידה רומאי-מקור
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Anagallis arvensis 7 CC מרגנית השדה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 חצי-חצי 

         Anagallis foemina 1 מרגנית קטנה
  -תיכוני -ים

 אירופה 
 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד  

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Salvia viridis 8 CC מרווה דגולה

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב         Salvia pinnata   R ET מרווה מנוצה

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Salvia verbenaca 2 C מרווה מצויה

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב       Salvia sclarea   RR   4.2 מרווה מרושתת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח -בן      Salvia fruticosa 3 CC     1 מרווה משולשת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב         Salvia judaica 3 C ES מרוות יהודה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב         Salvia hierosolymitana 32 C ES מרוות ירושלים 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Sonchus oleraceus 51 CC מרור הגינות 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Sonchus asper 9 F מרור מכחיל 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  קיימא -בן  שיח -בן            Marrubium vulgare 1 C מרמר מצוי

 בעיקר מופר  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Mercurialis annua 67 F מרקולית מצויה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Picris galilaea 29 C ES מררית הגליל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Picris altissima 4 C מררית מצויה 

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Imperata cylindrica 3 F משיין גלילני
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 בעיקר טבעי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Lamarckia aurea 5 CC משערת זהובה 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Nonea echioides   F נוניאה כרסנית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Nonea philistaea 1   EI נוניאה פלשתית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Nonea obtusifolia 6 CC נוניאה קהה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Pterocephalus plumosus 6 C נוציץ מנוצה

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד             Pterocephalus brevis 17 נוציץ עטוף 

                           נוציץ קדוש 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lagoecia cuminoides 44 CC נוצנית כדורית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Ranunculus asiaticus 41 CC     1 נורית אסיה 

 בעיקר מופר  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Ranunculus scandicinus 13 C נורית המלל 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ranunculus arvensis 1 C נורית השדה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר טבעי

 חלוף -בן  שנתי-חד           Ranunculus chius 6 RP נורית קטנה 
צומח עשבוני   בתות,  תיכוני,-חורש ויער ים

 תיכוני-ים
 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lamium moschatum 1 F נזמית לבנה

 חלוף -בן  שנתי-חד           Lamium amplexicaule 11 CC נזמית לופתת 
קרקעות   מופרים,-גידול מופרעים-בתי  בתות, 

 עשירות בנוטריינטים, רודרליים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 חצי-חצי 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Althaea hirsuta 1 R נטופית שעירה
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Psilurus incurvus 1 C נימית ממולענת 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Crepis palaestina 4 C ישראלית - ניסנית ארץ

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Crepis sancta 39 CC קרנית -ניסנית דו 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Aetheorhiza bulbosa 8 F ניסנית הבולבוסין

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Crepis aspera 32 CC ניסנית זיפנית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Crepis hierosolymitana 1 C ניסנית ירושלמית 

 מופר בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ridolfia segetum 5 CC נירית הקמה 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Mentha pulegium   R נענע הכדורים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Mentha longifolia 12 C נענע משובלת 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Nepeta curviflora 5 F נפית כפופה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Ornithogalum montanum   F חלב הררי-נץ

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט        Ornithogalum fuscescens   RR ES 3.7 חלב חום -נץ

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Ornithogalum umbellatum   R חלב מפושק -נץ

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  גיאופיט            Ornithogalum narbonense 41 C חלב צרפתי-נץ

 חלב שעיר אייג -נץ
Ornithogalum 
neurostegium 

4   ES 2.5        טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  גיאופיט 

 חלוף -בן  גיאופיט      Narcissus tazetta   C     1 נרקיס מצוי
מחשופים של   גידול לחים,-בתי  בתות, 

 סלעים קשים 
 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Piptatherum miliaceum 14 CC נשרן הדוחן

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Piptatherum blancheanum 43 F נשרן מכחיל 

 בעיקר מופר  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב            Piptatherum thomasii 7 נשרן צפוף 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים שטחים מעובדים )עשבים רעים(  חלוף -בן  שנתי-חד           Vaccaria hispanica 1 C סבונית השדות 

 סביון אביבי
Senecio leucanthemifolius 
subsp. Vernalis 

43 CC           טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Legousia falcata 12 C סגולית חרמשית 

 סגולית נאה 
Legousia speculum-
veneris 

1 R           תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Sagina apetala 1 R סגינה זעירה 
קירות   סלעים מוצלים,  בתות, 

 שטחים מעובדים )עשבים רעים(  וחומות, 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

                       1   סולנום ב.מ. 

 מופר בלבד  אמריקני שטחים מעובדים )עשבים רעים(  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב 1 אמריקה        Solanum elaeagnifolium 1 C סולנום זיתני

 בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Solanum nigrum 6 C סולנום שחור 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

 קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Solanum villosum   C סולנום שעיר 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב       Onosma gigantea   RR   3.7 סומקן ענקי

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Typha domingensis 2 F סוף מצוי
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 טבעי בלבד 

         גיאופיט      1       3   סחלב ב.מ. 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  גיאופיט      Orchis dinsmorei   RP   4.7 1 סחלב הביצות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Orchis collina   F     1 סחלב השקיק 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Orchis caspia 1 C     1 סחלב פרפרני

 תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  גיאופיט      Cephalanthera longifolia 1 R     1 סחלבן החורש 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Anthriscus lamprocarpus 5 C סייגית מבריקה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Gladiolus italicus 12 F     1 סייפן התבואה 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Catapodium rigidum 32 CC סיסן אשון

                       3   סיסנית ב.מ. 

 בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Poa bulbosa 19 CC סיסנית הבולבוסין
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Poa trivialis 3 RR סיסנית הביצות 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Poa infirma 9 F סיסנית הגינות 
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 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Sarcopoterium spinosum 3 CC סירה קוצנית 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Tordylium trachycarpum 4 CC סלסילה מצויה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד         Tordylium cordatum 1 R EL סלסילת הכרמל 

 קרקעות מלוחות  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Beta vulgaris 16 C סלק מצוי
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Juncus acutus 1 C סמר חד

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים קרקעות מלוחות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Juncus maritimus   F סמר ימי

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Juncus bufonius 3 C סמר מצוי
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Aristolochia parvifolia 3 C ספלול קטן

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Scaligeria hermonis 2 RR סקליגריה חרמונית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Scaligeria napiformis 3 F סקליגריה כרתית 

 קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד           Urtica pilulifera 19 F סרפד הכדורים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

 בעיקר מופר  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי-חד           Urtica urens 18 C סרפד צורב

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Colchicum stevenii 3 CC     1 סתוונית היורה 

 סתוונית ירושלים 
Colchicum 
hierosolymitanum 

  F ET   1      טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Polypogon viridis 4 F עבדקן הדורים 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Polypogon maritimus 1 F עבדקן החוף 

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Polypogon monspeliensis 7 C עבדקן מצוי
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Arundo donax 7 C עבקנה שכיח 

 טבעי בלבד  ערבי -סהרו  קרקעות מלוחות  מדבר, שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד     Limonium lobatum   C     1 עדעד המדבר

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Crataegus aronia 24 CC     1 עוזרר קוצני

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cichorium endivia 55 CC עולש מצוי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Heliotropium europaeum 2 C עקרב אירופי-עוקץ

 חלוף -בן  שנתי-חד             Heliotropium bovei 1 עקרב אפור -עוקץ
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  תיכוני-ים

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Heliotropium myosotoides   RP צובא -עקרב ארם-עוקץ

 בעיקר טבעי טורני- אירנו  בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Heliotropium rotundifolium 2 C עלים -עקרב עגול-עוקץ

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Brachypodium distachyum 51 CC עוקצר מצוי

         שנתי-חד                 עטיינית ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  גיאופיט      Asphodeline lutea   F     1 עיריוני צהוב 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  גיאופיט            Asphodelus ramosus 54 CC עירית גדולה 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב     Gundelia tournefortii 2 C     1 עכובית הגלגל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד         Echium judaeum 28 CC ES עכנאי יהודה 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב         Echium glomeratum 7 C ET עכנאי מגובב 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bellardia trixago 1 F עלוק מצוי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Parentucellia latifolia 1 C פרחים -עלקלוק צהוב

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד       Orobanche palaestina 1 RR EL 4.2 ישראלית -עלקת ארץ

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים חולות  חלוף -בן  שנתי-חד           Orobanche mutelii 19 C עלקת מוטל 

 חצי-חצי  טורני- אירנו  בתות  חלוף -בן  שנתי- טפיל, חד           Orobanche aegyptiaca   F עלקת מצרית 

 מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי- טפיל, חד           Orobanche cernua 1 F עלקת נטויה 
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 טבעי בלבד 

   תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Orobanche pubescens 1 RR שער - עלקת רכת
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         שנתי- עשבוני רב             1   עפעפית ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Kickxia cirrhosa 1 R עפעפית הקנוקנות 

 בעיקר טבעי ערבי-סהרו  -תיכוני -ים מדבר  בתות,  קיימא -בן  שיח -בן            Kickxia aegyptiaca 6 C עפעפית מצרית 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Kickxia elatine 13 F עפעפית שרועה 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Plumbago europaea 8 F עפרית אירופית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח -בן      Ruscus aculeatus 5 F     1 עצבונית החורש 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ           Laurus nobilis 1 C ער אציל 

         עץ                 ערבה ב.מ. 

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  עץ     Salix alba 5 RP     1 ערבה לבנה
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  עץ     Salix acmophylla 6 C     1 ערבה מחודדת 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Centaurium tenuiflorum 1 F פרחים -ערבז דק

 בעיקר טבעי תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Epilobium tetragonum 1 F ערברבה מרובעת

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Epilobium hirsutum 4 CC ערברבה שעירה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

         שנתי-חד             1   עשנן ב.מ. 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Fumaria judaica 1 F עשנן יהודה 

 בעיקר טבעי סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Fumaria capreolata 3 F עשנן מטפס 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Fumaria densiflora 6 C עשנן צפוף 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Fumaria parviflora 7 CC עשנן קטן
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 חצי-חצי 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח            Rubia tenuifolia 38 C פואה מצויה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שיח            Rubus sanguineus 15 C פטל קדוש 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח -בן            Ruta chalepensis 8 F פיגם מצוי

 מופר בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Haplophyllum buxbaumii 4 F פיגמית מצויה 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Filago palaestina 7 F ישראלי-פילגון ארץ

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Filago pyramidata 15 CC פילגון מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד           Filago eriocephala 1 F פילגון צמיר 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Filago contracta 7 C פילגון קפוץ 

 בעיקר מופר  טרופי מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ   אפריקה  Ficus sycomorus 1 F     1 פיקוס השקמה 

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  עץ           Ficus carica 11 CC פיקוס התאנה 

 טבעי בלבד  סודני -ערבי -סהרו  גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שיח            Pluchea dioscoridis   CC פלגית שיחנית 

 מופר בלבד  אמריקני מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 אמריקה           Schinus terebinthifolius אלה-פלפלון דמוי 

 מופר בלבד  אמריקני גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב 1 אמריקה        Paspalum distichum 2 R טורי- פספלון דו 

 חצי-חצי  טרופי גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Paspalidium geminatum   F פספלת התאומים 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Campanula strigosa 3 C פעמונית זיפנית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Campanula stellaris 5 F EL פעמונית כוכבנית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד       Campanula sidoniensis 1 RR EL 3.7 פעמונית צידונית 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד           Campanula erinus 13 CC פעמונית קטנה 

 בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Campanula rapunculus 15 C פעמונית קיפחת 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Papaver umbonatum 15 CC פרג אגסי

         שנתי-חד             2   פרג ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Papaver carmeli 8 F EI פרג הכרמל 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Papaver hybridum   F פרג זיפני

 טבעי בלבד  ערבי -סהרו  מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Papaver humile 2 C פרג נחות 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  סודני חולות, תרמופיליים  קיימא -בן  שיח -בן            Polycarpaea repens   F פריינית שרועה

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Hippocrepis unisiliquosa 46 CC תרמילים -פרסה דלת

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח -בן            Prasium majus 4 F פרסיון גדול 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Hypericum triquetrifolium 6 CC פרע מסולסל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן            Hypericum lanuginosum 3 F פרע צמיר 

 קיימא -בן  שיח -בן            Hypericum thymifolium 2 F עלים -פרע קטן 
מחשופים של סלעים   תיכוני,-חורש ויער ים

 קשים 
 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Pulicaria dysenterica 1 C פרעושית משלשלת 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Pulicaria arabica 1 F פרעושית ערבית 

 מופר בלבד  אמריקני מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 אמריקה        Parkinsonia aculeata 2 C פרקינסוניה שיכנית 

 מופר בלבד  אמריקני שטחים מעובדים )עשבים רעים(  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה            Parthenium hysterophorus פרתניון אפיל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Linum strictum 8 CC פשתה אשונה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Linum nodiflorum 19 C פשתה מצויה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Linum pubescens 42 C פשתה שעירה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Linaria chalepensis 4 F צובא -פשתנית ארם

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד       Linaria triphylla   O   4.7 פשתנית משולשת 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Linum corymbulosum 11 F פשתת המכבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  תיכוני,-חורש ויער ים חלוף -בן  גיאופיט      Tulipa agenensis 9 C     1 צבעוני ההרים 

 מופר בלבד      קיימא -בן  שיח    אמריקה        CC 3   צבר מצוי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  גיאופיט            Moraea sisyrinchium 18 CC צהרון מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Sedum caespitosum 3 F צורית אדומה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד       Sedum palaestinum   RR EL 3.7 ישראלית -צורית ארץ

         שנתי-חד             5   צורית ב.מ. 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד           Sedum rubens 28 RR צורית בלוטית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן            Sedum sediforme   F צורית גבוהה

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד           Sedum hispanicum   F צורית ספרדית 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח            Anagyris foetida 6 F צחנן מבאיש 

 מופר בלבד      קיימא -בן  עץ 1 אמריקה            Leucaena leucocephala צחר כחלחל 

 בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Dactylis glomerata 3 CC ציבורת ההרים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים שיחים - ערבות בתות,  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Dianthus strictus 29 C ציפורן נקוד 

ארץ-ציפורני  - חתול 
 ישראליות 

Calendula palaestina 13 F EL         בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Calendula arvensis 33 CC חתול מצויות -ציפורני 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Calendula pachysperma 1 R EP חתול עבות -ציפורני 

         שנתי-חד             2   ציפורנית ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון חולות, קיימא -בן  שיח -בן            Silene succulenta   C ציפורנית בשרנית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Silene muscipula   R ציפורנית דביקה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Silene muscipula 1 R ציפורנית דביקה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Silene damascena 1 F ציפורנית דמשקאית 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Silene behen 1 F ציפורנית כרסנית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Silene nocturna 9 C ציפורנית לילית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Silene colorata 19 CC ציפורנית מגוונת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Silene longipetala   F ציפורנית מפושקת 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 חלוף -בן  שנתי-חד           Silene aegyptiaca 14 CC ציפורנית מצרית 
שטחים מעובדים )עשבים   בתות, 
 מופרים -גידול מופרעים-בתי  רעים(,

 בעיקר טבעי תיכוני-ים

 טבעי בלבד  תיכוני-ים שטחים מעובדים )עשבים רעים(  בתות,  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Silene dichotoma 2 F ציפורנית ענפה 

שנונת - ציפורנית 
 כותרת 

Silene odontopetala                טבעי בלבד  תיכוני הררי-ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Crucianella macrostachya 5 CC שיבולת -צלבית ארוכת

         שנתי-חד             2   צלבית ב.מ. 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Crucianella latifolia 2 R עלים -צלבית רחבת
מחשופים של סלעים   תיכוני,-חורש ויער ים

 קשים 
 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  חלוף -בן  שנתי-חד           Minuartia decipiens 8 C צללית אשונה 

         שנתי-חד             1   צללית ב.מ. 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Minuartia hybrida 4 CC צללית הכלאיים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Minuartia mediterranea 1 R תיכונית -צללית ים

 טבעי בלבד  טורני- תיכוני ומערב אירנו -ים שטחים מעובדים )עשבים רעים(  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Bupleurum subovatum 6 C שור חרוזה -צלע 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bupleurum odontites   R שור מעורקת -צלע 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Bupleurum nodiflorum 17 C שור קטנה -צלע 

 קיימא -בן  שיח -בן            Capparis zoharyi 26 C צלף קוצני
גידול  -בתי  מחשופים של סלעים קשים, 

 מופרים -מופרעים
 טבעי בלבד  תיכוני-ים

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Eremostachys laciniata 3 F צמר מפוצל 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים  קיימא -בן  שיח -בן            Phagnalon rupestre 47 C צמרנית הסלעים 

תרבות -פליט           Raphanus sativus צנון הגינה תרבות -פליט   חלוף -בן  שנתי-חד     מופר בלבד  

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד             Quidproquo confusum 12 צנון משתלשל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Raphanus rostratus 4 F צנון פגיוני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Exoacantha heterophylla   F ES צנינה קוצנית 

         Populus alba 3 צפצפה מכסיפה 
  -תיכוני -ים

 אירופה 
 בעיקר מופר  סיבירי-אירו    קיימא -בן  עץ 1

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Astragalus palaestinus 3 F ישראלי-קדד ארץ

                       1   קדד ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Astragalus macrocarpus 9 F פרי- קדד גדול

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Astragalus hamosus 8 C קדד האנקולים 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו  שיחים, מדבר -ערבות קיימא -בן  שיח -בן            Astragalus spinosus   C קדד משולחף 

 שטחים מעובדים )עשבים רעים(  חלוף -בן  שנתי-חד           Tribulus terrestris 1 C קוטב מצוי
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Acanthus syriacus 7 F קוציץ סורי

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Carthamus tenuis 4 CC קורטם דק 

 טבעי בלבד  ערבי -סהרו  מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Carthamus nitidus   C קורטם מבריק 

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Carthamus glaucus 2 C קורטם מכחיל 

                           קורטם מכחיל אנטולי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן      Coridothymus capitatus   CC     1 קורנית מקורקפת 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Anthemis palestina 44 CC ET ישראלי- קחוון ארץ

         שנתי-חד             3   קחוון ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Anthemis bornmuelleri 33 CC ES קחוון הגליל 

 מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Anthemis pseudocotula 11 CC קחוון מצוי
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  שנתי-חד         Anthemis cornucopiae 6 C EL קרניים -קחוון רב

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  תיכוני,-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח            Calicotome villosa 35 CC קידה שעירה 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות
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רמת  

 מופרות

 בעיקר מופר  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Tolpis virgata 5 CC קיטה רותמית 

         שנתי-חד             3   קייצת ב.מ. 

 מופר בלבד  אמריקני מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה        Conyza albida 1 C קייצת מלבינה 

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה        Conyza bonariensis 3 CC קייצת מסולסלת 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  אמריקני

 חלוף -בן  שנתי-חד 1 אמריקה        Conyza canadensis   C קייצת קנדית 
גידול  -בתי  שטחים מעובדים )עשבים רעים(,

 מופרים -מופרעים
 מופר בלבד  אמריקני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח            Smilax aspera 38 CC קיסוסית קוצנית 

 קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Echinops polyceras   CC קיפודן בלאנש 
שיחים, מדבר, מחשופים של  - בתות, ערבות
 סלעים קשים 

 טבעי בלבד  טורני- אירנו 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Echinops gaillardotii 4 C קיפודן גיירדו

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Echinops adenocaulos 1 CC קיפודן מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Carlina curetum 44 CC קיצנית כרתית 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים  בתות,  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Carlina libanotica   CC עלים -קיצנית צפופת

 מופר בלבד  טרופי  -סובטרופי  מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 אפריקה        Ricinus communis 13 F קיקיון מצוי

 סוכר מצרי-קנה
Saccharum spontaneum 
var. aegyptiacum 

6 F           חולות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב 
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 בעיקר טבעי

 בעיקר טבעי טרופי - אזורי -רב קרקעות מלוחות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Phragmites australis 14 CC קנה מצוי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב         Cynara syriaca 1 F ES קנרס סורי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Scutellaria brevibracteata 4 C קערורית סגולה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Garidella unguicularis 4 F קצח הציפורן

 חולות  חלוף -בן  שנתי-חד           Nigella arvensis 2 C קצח השדה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Nigella ciliaris 23 C קצח ריסני

 בעיקר מופר  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Carduus argentatus 29 CC קרדה מכסיפה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Securigera securidaca 7 F קרדומית השדה 

 בעיקר מופר  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Cardamine hirsuta 3 F קרדמין שעיר 

 מופר בלבד  אמריקני   קיימא -בן  עץ   אמריקה           Carya illinoinensis 1 קריית הפקן

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cerastium glomeratum 14 CC קרנונית דביקה 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר טבעי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Cerastium dichotomum 1 F בדית -קרנונית דו 

 בעיקר מופר  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים   חלוף -בן  שנתי-חד           Polycarpon tetraphyllum 18 CC פרי מצוי-רב

 מופר בלבד  טרופי - אזורי -רב שטחים מעובדים )עשבים רעים(  חלוף -בן  שנתי-חד           Portulaca oleracea 1 C רגלת הגינה

 קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Conium maculatum 8 F רוש עקוד 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר מופר 

 טבעי בלבד  ערבי -סהרו  חולות, מדבר  קיימא -בן  שיח      Retama raetam   CC     1 רותם המדבר 

אסיה -אירו        Punica granatum 9 F רימון מצוי  מופר בלבד      קיימא -בן  עץ   

         שנתי- עשבוני רב             1   רכפה ב.מ. 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Reseda alba 7 C רכפה לבנה 

 בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Reseda lutea 2 F רכפה צהובה
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 בעיקר טבעי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  תיכוני,-חורש ויער ים חלוף -בן  גיאופיט      Cyclamen persicum 52 CC     1 רקפת מצויה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Neslia apiculata   F רשתון השדות 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח -בן            Osyris alba 5 C שבטן לבן

         שנתי-חד             4   שברק ב.מ. 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis pubescens 7 C שברק דביק 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis biflora   R שברק חיוור 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis mitissima 3 F שברק מלבין

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Ononis natrix   C שברק מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis alopecuroides 1 F שברק משובל 

 טבעי בלבד  ערבי-סהרו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis serrata   F שברק משונן

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis ornithopodioides 3 F שברק משונץ 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis mollis 9 F שברק נטוי

 מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis sicula 7 C שברק סיצילי
  -טורני -אירנו  -תיכוני -ים

 ערבי -סהרו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Ononis spinosa 1 C שברק קוצני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis viscosa 7 F פרח -שברק קצר

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Ononis hirta   C שברק שעיר 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט          Allium paleastinum     EP ישראלי-שום ארץ

         גיאופיט              5   שום ב.מ. 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר  שיחים,-ערבות חלוף -בן  גיאופיט      Allium ampeloprasum 4 C     1 שום גבוה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים שיחים - ערבות בתות,  חלוף -בן  גיאופיט            Allium daninianum 21 CC שום האבקנים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט        Allium schubertii   R   3.2 שום הגלגל 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Allium galileum 2 F שום ירקרק 

                 Allium albotunicatum       3.2 קליפות - שום לבן 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט            Allium pallens 1 F שום לבנבן

 טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  גיאופיט            Allium neapolitanum 41 C שום משולש 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מדבר חלוף -בן  גיאופיט            Allium phanerantherum 2 F שום נטוי

 שום שעיר 
Allium trifoliatum subsp. 
hirsutum 

8 C            טבעי בלבד  תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים חלוף -בן  גיאופיט 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Foeniculum vulgare 2 CC שומר פשוט 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Hedypnois rhagadioloides 48 CC שופרית כרתית 

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב     Glycyrrhiza glabra   RP     1 שוש קירח 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב       Lepidium latifolium 2 RR   3.2 שחליים גבוהים 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 מופר בלבד 

 טבעי בלבד  סיבירי-אירו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Coronopus squamatus 7 F שחליל שרוע 

שועל  -שיבולת
 מתפרקת 

Avena barbata 14 CC           בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Avena sterilis 62 CC שועל נפוצה -שיבולת

שועל  -שיבולת
 תרבותית 

Avena sativa          תיכוני-ים  מופר בלבד  פליט תרבות  מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד   

 טבעי בלבד  ערבי-סהרו  -תיכוני -ים בתות  קיימא -בן  שיח      Ziziphus lotus   CC     1 שיזף השיח 

 קיימא -בן  עץ     Ziziphus spina-christi 3 CC     1 שיזף מצוי
גידול  -בתי  מדבר, שיחים,-ערבות
 תיכוני, תרמופיליים-צומח עשבוני ים לחים, 

 טבעי בלבד  סודני

 בעיקר טבעי תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שיח      Vitex agnus-castus 6 F     1 אברהם מצוי- שיח

 מופר בלבד  מזרח אפריקה  מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 אפריקה            Vachellia horrida קרנית - שיטה חד

 מופר בלבד  אוסטרלי מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 אוסטרליה        Acacia saligna 3 CC שיטה כחלחלה 

 מופר בלבד  אוסטרלי מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 אוסטרליה            Acacia sclerosperma  שיטה מחטנית 

 מופר בלבד  אוסטרלי מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ 1 אוסטרליה            Acacia victoriae שיטת ויקטוריה 

 מופר בלבד  אוסטרלי רודרליים  קיימא -בן  עץ 1 אוסטרליה           Acacia salicina הערבה-שיטת עלי 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  קיימא -בן  שיח -בן            Phlomis viscosa   C שלהבית דביקה 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב       Phlomis pungens   RP   3.2 שלהבית הגלגל 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מחשופים של סלעים קשים שיחים,-ערבות קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Andrachne telephioides 1 F שלוחית קירחת 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Erucaria hispanica 5 C שלח ספרדי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Tripodion tetraphyllum 2 C שלחופן קרומי

 בעיקר מופר  תיכוני-ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Cephalaria joppensis 34 CC שלמון יפואי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים מופרים -גידול מופרעים-בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Cephalaria syriaca   RP שלמון סורי

 מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד           Helianthemum salicifolium 4 CC שמשון מצוי
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 שמשון שעיר 
Helianthemum 
lasiocarpum 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד             1
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טרופי - אזורי -רב גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Lythrum salicaria 11 CC שנית גדולה

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Lythrum thymifolium 1 RR שנית הקורנית 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Lythrum junceum 1 C שנית מתפתלת 

 טבעי בלבד  טרופי - אזורי -רב גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Lythrum hyssopifolium 2 F עלים -שנית קטנת

 טבעי בלבד  ערבי-סהרו  -תיכוני -ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Lythrum borysthenicum 1 O עלים -שנית רחבת

 גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Lythrum tribracteatum 1 F שיניים - שנית שוות
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים קרקעות מלוחות  חלוף -בן  שנתי-חד             Hordeum geniculatum 5 שעורה נימית 

 חצי-חצי  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Hordeum bulbosum 51 CC שעורת הבולבוסין

 חלוף -בן  שנתי-חד           Hordeum glaucum 23 CC שעורת העכבר
קרקעות עשירות בנוטריינטים,   בתות, 

 רודרליים 
 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Hordeum spontaneum 4 CC שעורת התבור 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Vulpia muralis   RP שעלב ארוך 

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Vulpia myuros 2 C שעלב מצוי
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Vulpia ciliata 3 F שעלב ריסני

 שערור שעיר 
Chaetosciadium 
trichospermum 

42 CC ES         טבעי בלבד  תיכוני-ים מדבר  שיחים, - ערבות בתות,  חלוף -בן  שנתי-חד 

שולמית  - שערות
 מצויות 

Adiantum capillus-veneris   C     1     גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Artedia squamata 13 CC שפרירה קשקשנית 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  גיאופיט      Serapias levantina 2 C     1 שפתן מצוי

 בעיקר מופר  טורני-אירנו  -תיכוני -ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  עץ     Amygdalus communis 3 C     1 שקד מצוי

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים קיימא -בן  שיח            Ephedra foeminea 42 C שרביטן מצוי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי- עשבוני רב           Bituminaria bituminosa 3 C שרעול שעיר 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Sherardia arvensis 28 C ששית מצויה 

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lomelosia palaestina 3 C ישראלית -תגית ארץ

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Lomelosia prolifera 21 CC תגית מצויה 

 חלוף -בן  שנתי-חד           Helminthotheca echioides 6 F תולענית דוקרנית 
-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי 

 מופרים 
 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים

אסיה -אירו          5   תות ב.מ.   מופר בלבד    מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ   

אסיה -אירו         Morus alba 1 תות לבן  מופר בלבד    מופרים -גידול מופרעים-בתי  קיימא -בן  עץ   

 חצי-חצי  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium alexandrinum 4 F תלתן אלכסנדרוני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים חולות  חלוף -בן  שנתי-חד         Trifolium palaestinum 2 C EC ישראלי- תלתן ארץ

         שנתי-חד             6   תלתן ב.מ. 
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 שם מדעי  שם עברי 
מס' תצפיות  

 בסקר 
 אנדמיות  שכיחות

מס'  
 אדום 

 מוגן
מוצא )למינים  

 זרים( 
 צורת חיים פולש

הסרת הנוף  
 בעונה הקשה 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית  גידול -בית
רמת  

 מופרות

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium boissieri 2 F תלתן בואסיה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Trifolium berytheum 2 F ET תלתן בירותי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium glanduliferum   C תלתן בלוטי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium scabrum 42 C תלתן דוקרני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium pauciflorum   F פרחים -תלתן דל

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium argutum 32 C תלתן האלמוות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium purpureum 33 CC תלתן הארגמן

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Trifolium fragiferum 8 F תלתן הביצות 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium pilulare 34 CC תלתן הכדורים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium cherleri 7 F תלתן הכפתורים 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Trifolium scutatum 2 C ET תלתן המגן

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium resupinatum 7 CC תלתן הפוך 

 בעיקר טבעי טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium spumosum 11 F תלתן הקצף 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium vavilovii 3 C תלתן ווילוב 

 גידול לחים -בתי  קיימא -בן  שנתי- עשבוני רב           Trifolium repens 1 F תלתן זוחל 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium echinatum 3 C תלתן חדוד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium campestre 54 CC תלתן חקלאי

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium stellatum 51 C תלתן כוכבני

 בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium tomentosum 25 CC תלתן לביד 
  -תיכוני -ים  -סיבירי -אירו 

 טורני- אירנו 
 טבעי בלבד 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium plebeium   F תלתן נחות 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד       Trifolium salmoneum   RR EL 4.2 תלתן סלמוני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד         Trifolium eriosphaerum 3 C ES תלתן צמיר 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium lappaceum 12 F תלתן קיפודני

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium clusii 4 F תלתן קלוז 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים גידול לחים -בתי  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium nigrescens 2 R תלתן רפה 

 טבעי בלבד  תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium hirtum   O תלתן שעיר 

 בעיקר טבעי תיכוני-ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Trifolium clypeatum 46 C תלתן תריסני

 בעיקר מופר  ערבי -סהרו  גידול לחים -בתי  קיימא -בן  עץ     Phoenix dactylifera 5 F     1 תמר מצוי

 טבעי בלבד  טורני-אירנו  -תיכוני -ים בתות  חלוף -בן  שנתי-חד           Clypeola jonthlaspi 1 CC תריסנית מלולה 
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 (21מפה תצפיות במינים נדירים )טבלה מלווה ל  מפתח  –'  ט נספח  11.9

( ושמידע ועמיתיו  2007עמודת המספר האדום מתוך: שמידע ופולק )  .(1999עמודות שכיחות ואנדמיות מתוך: פרגמן ועמיתיו )
(2011 .) 

  –  RP(; אתרים בישראל  30-4 - נמצא ב ) נדיר מאד  –  RR(; אתרים בישראל   3-1 - נמצא ב)על סף הכחדה  –  O  מקרא לשכיחות: 
 . תדיר –  F(; אתרים בישראל 100-מצא ביותר מ)נ  למדי נדיר  – R(; אתרים בישראל 100-31 - נמצא ב)נדיר  

אנדמי לישראל    –   EP;  אנדמי לישראל ולבנון  –   EL;  אנדמי לישראל   –  EI;  אנדמי לישראל והר הדרוזים  –   ED:  מקרא לאנדמיות 
 . אנדמי לישראל וטורקיה  –  ET; אנדמי לישראל, סוריה ולבנון –  ES; וירדן

 מקור התצפית מספר אדום אנדמיות  שכיחות שם המין  מס' נקודה במפה 

 סקר נוכחי  RR EL 4.2 ישראלית -עלקת ארץ 1

 סקר נוכחי      R אחילוף הגליל  2

 סקר נוכחי      R אחילוף הגליל  3

 סקר נוכחי      R מיש דרומי  4

 תצפיות רט"ג      RR אשמר קוצני  5

 תצפיות רט"ג      R ורבנה שרועה  6

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  7

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  8

 תצפיות רט"ג      R שנתית -ארכובית חד 9

 סקר נוכחי      F נהריים-אירוס ארם 10

 סקר נוכחי      F נהריים-אירוס ארם 11

 סקר נוכחי      F נהריים-אירוס ארם 12

 סקר נוכחי      F נהריים-אירוס ארם 13

 סקר נוכחי      R עפעפית הקנוקנות  14

 סקר נוכחי      R עפעפית הקנוקנות  15

 תצפיות רט"ג  RR   3.7 לשישית מקומטת  16

 תצפיות רט"ג      R שנתית -ארכובית חד 17

 רט"ג תצפיות      R ורבנה שרועה  18

 תצפיות רט"ג      RR אשמר קוצני  19

 תצפיות רט"ג  RR   3.2 געדה קוצנית  20

 תצפיות רט"ג      RR אשמר קוצני  21

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  22

 תצפיות רט"ג      R ורבנה שרועה  23

 תצפיות רט"ג      RP אספסת הגליל  24

 תצפיות רט"ג    ET נדיר אזורית  סתוונית ירושלים  25

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  26

 תצפיות רט"ג      RR אשמר קוצני  27

 תצפיות רט"ג  R   3.2 שום הגלגל  28

 סקר נוכחי      O גוני -חבלבל שלש 29

 תצפיות רט"ג  RR ED 4.7 דבקה זנובה  30

 סקר נוכחי      R גבשונית השדה  31

 נוכחי סקר      R גבשונית השדה  32

 סקר נוכחי  R   3.2 שום הגלגל  33

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  34

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  35

 סקר נוכחי      F קצח הציפורן  36

 סקר נוכחי      F קצח הציפורן  37

 סקר נוכחי      F אשחר מנוקד  38

 סקר נוכחי      F אשחר מנוקד  39

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  40

 סקר נוכחי      R עלים -צלבית רחבת 41

 סקר נוכחי      R עלים -צלבית רחבת 42

 סקר נוכחי      F פרי - קדד גדול 43

 תצפיות רט"ג      R תלתן רפה  44
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 מקור התצפית מספר אדום אנדמיות  שכיחות שם המין  מס' נקודה במפה 

 סקר נוכחי      R קיצנית צמרנית  45

 תצפיות רט"ג  RR EI 4.7 זמזומית ורבורג  46

 תצפיות רט"ג      RP אספסת הגליל  47

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  48

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  49

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  50

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  51

 תצפיות רט"ג      RP אספסת הגליל  52

 סקר נוכחי      R מדד זוחל  53

 תצפיות רט"ג  RR EI 4.7 זמזומית ורבורג  54

 תצפיות רט"ג      RP אספסת הגליל  55

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  56

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  57

 תצפיות רט"ג      RP אספסת הגליל  58

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  59

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  60

 תצפיות רט"ג  RR   3.2 פר מזרחית -לשון 61

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  62

 תצפיות רט"ג      R שנתית -ארכובית חד 63

 תצפיות רט"ג  RR   3.2 פר מזרחית -לשון 64

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  65

 סקר נוכחי  RR   3.2 פר מזרחית -לשון 66

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  67

 תצפיות רט"ג      RP אספסת הגליל  68

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  69

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  70

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  71

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  72

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  73

 תצפיות רט"ג  RP   3.2 שלהבית הגלגל  74

 תצפיות רט"ג  RR ED 4.7 דבקה זנובה  75

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  76

 תצפיות רט"ג      RR אשמר קוצני  77

 תצפיות רט"ג      RR אשמר קוצני  78

 תצפיות רט"ג      RR אשמר קוצני  79

 תצפיות רט"ג      RP אספסת הגליל  80

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  81

 סקר נוכחי      R מדד זוחל  82

 סקר נוכחי      R זוחל מדד  83

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  84

 תצפיות רט"ג      R אספסת בלאנש  85

 תצפיות רט"ג      נדיר אזורית  ציפורנית מפושקת  86

 תצפיות רט"ג  RR EL 3.7 פעמונית צידונית  87

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  88

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  89

 סקר נוכחי      O גוני -חבלבל שלש 90

 סקר נוכחי      R קיצנית צמרנית  91

 תצפיות רט"ג      R שנתית -ארכובית חד 92

 תצפיות רט"ג  O EI 6.3 בקיית יזרעאל  93

 תצפיות רט"ג  RR EL 4.2 ישראלית -עלקת ארץ 94

 תצפיות רט"ג  O EI 6.3 בקיית יזרעאל  95

 תצפיות רט"ג      R לוגפיית השדה  96

 תצפיות רט"ג      נדיר אזורית  כוכבן נאכל  97

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  98
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 מקור התצפית מספר אדום אנדמיות  שכיחות שם המין  מס' נקודה במפה 

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  99

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  100

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  101

 סקר נוכחי      RP שוש קירח  102

 נוכחי סקר    R ET דורבנית התבור  103

 תצפיות רט"ג      R חומעה מגובבת  104

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  105

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  106

 סקר נוכחי      RP שוש קירח  107

 סקר נוכחי      R גבשונית השדה  108

 סקר נוכחי      R גבשונית השדה  109

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  110

 תצפיות רט"ג  RR   3.2 פר מזרחית -לשון 111

 סקר נוכחי  RR EL 4.2 ישראלית -עלקת ארץ 112

 תצפיות רט"ג      R דבקה משלשת  113

 תצפיות רט"ג  RR ED 4.7 דבקה זנובה  114

 סקר נוכחי      RR אשמר קוצני  115

 סקר נוכחי      RR אשמר קוצני  116

 רט"ג תצפיות  RP ES 4.2 לוענית יריחו  117

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  118

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  119

 תצפיות רט"ג  RR ES 3.7 חלב חום -נץ 120

 תצפיות רט"ג  RP   3.2 שלהבית הגלגל  121

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  122

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  123

 תצפיות רט"ג    R ET מרווה מנוצה  124

 תצפיות רט"ג  RR EI 4.2 אלקנת הגליל  125

 סקר נוכחי      RP שוש קירח  126

 סקר נוכחי      R דבקה משלשת  127

 תצפיות רט"ג  RR ES 3.7 חלב חום -נץ 128

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  129

 תצפיות רט"ג  RR EI 4.2 אלקנת הגליל  130

 תצפיות רט"ג  RR EI 4.2 אלקנת הגליל  131

 תצפיות רט"ג  RR EI 4.2 אלקנת הגליל  132

 תצפיות רט"ג  RR EI 4.2 אלקנת הגליל  133

 תצפיות רט"ג      RP שוש קירח  134

 תצפיות רט"ג  RR EI 4.2 אלקנת הגליל  135

 תצפיות רט"ג  RP   3.2 שלהבית הגלגל  136

 תצפיות רט"ג  RR ES 3.7 חלב חום -נץ 137

 תצפיות רט"ג  RR ED 4.7 זנובה דבקה  138

 סקר נוכחי      R דבקה משלשת  139

 סקר נוכחי      RP שלמון סורי  140

 תצפיות רט"ג  RP ES 4.2 לוענית יריחו  141

 תצפיות רט"ג      R חספסנית השדה  142

 תצפיות רט"ג  RR EI 4.2 אלקנת הגליל  143

 סקר נוכחי      RP שלמון סורי  144

 תצפיות רט"ג      RP קירח שוש  145

 תצפיות רט"ג      R חלב מפושק-נץ 146
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 דרגת סיכון  שם המין מס' נקודה במפה

 נכחד באזורנו אנפה אפורה 1

 עתידו בסכנה אנפה ארגמנית  2

 בסיכון נמוך  בז אדום 3

 בסכנת הכחדה  בז עצים 4

 נכחד באזורנו דיה שחורה 5

 בסיכון נמוך  דרור ספרדי  6

 עתידו בסכנה זהבן מחלל  7

 בסיכון נמוך  חכלילית סלעים 8

 עתידו בסכנה גב-חנקן אדום 9

 עתידו בסכנה חסידה לבנה  10

 טבלן מצויץ  11
בסכנת הכחדה  

 חמורה

 ינשוף שדות 12
בסכנת הכחדה  

 חמורה

 עתידו בסכנה כחל מצוי  13

 עתידו בסכנה נחליאלי לבן 14

 בסכנהעתידו  נחליאלי צהוב 15

 נשר מקראי 16
בסכנת הכחדה  

 חמורה

 בסכנת הכחדה  סלעית קיץ 17

 עיט זהוב 18
בסכנת הכחדה  

 חמורה
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 עיט ניצי  20
בסכנת הכחדה  

 חמורה

 עתידו בסכנה עלווית חורף  21

 בסיכון נמוך  עקב חורף  22

23 
עקב חורף  

 מזרחי
 בסיכון נמוך 

 בסיכון נמוך  עקב עיטי  24

 רחם מדברי  25
בסכנת הכחדה  

 חמורה
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בסכנת הכחדה  
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 בסיכון נמוך  תמירון  29

 

 

 


