
   

   

רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה של 

  -  הערוצים ברשות ניקוז ונחלים קישון

  2016סיכום שנת 

  

ואורי  שי אגמון, , חווה להבאלדד אלרון, אמיר פרלברג

  רמון

  2016 ספטמבר  ●  זהתשע" אלול

  העבודה הוזמנה ע"י:

  רשות ניקוז ונחלים קישון

  ורשות הטבע והגנים



 

 - 2   -  

וקה של הערוצים ברשות רגישות סביבתית לפעולות תחז

  2016סיכום שנת  – ניקוז קישון

  

  אורי רמון אלדד אלרון,ר "ד ,ר אמיר פרלברג"ד ועריכה: , כתיבהריכוז

  :עבודת שדה

  אלדד אלרון אקולוגיה:-הידרו

  אמיר פרלברגד"ר , חווה להב בוטניקה:

  שי אגמון צפרות:

  
  אמיר פרלברגד"ר  ניתוח נתונים:

  
  גל כגןג, אמיר פרלברד"ר  ממ"ג:

  
  אמיר פרלברגד"ר  עימוד ועריכה גראפית:

  

  נחל ציפורי מערבית לתחנת הנזירים בראס עלי (צילם: אמיר פרלברג)תמונת השער: 

  

  ורשות הטבע והגניםרשות ניקוז ונחלים קישון  העבודה הוזמנה ע"י:

  

  יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א (דמותה של ארץ)

  6618602ב, מיקוד , תל אבי2כתובת: רח' הנגב 

  03-6388700טלפון: 

  03-5374302פקס': 

  052-3689652נייד: 

  uriramon@bezeqint.netדוא"ל: 

  http://www.deshe.org.ilדש"א: מכון אתר 

  

  

  2016 ספטמבר – זהתשע" אלול  

 

מכון דש" א ( דמותה של ארץ) עוסק בגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על השטחים 
הפתוחים וערכיהם באמצעות צוות חשיבה מקצועי ובין מגזרי, קיום סדנאות וימי עיון, עבודות 

 מחקר יישומי ועריכת סקרי הערכה של משאבי טבע, נוף ותרבות בשטחים הפתוחים. 
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  תקציר

  רקע

רשויות הניקוז בישראל פועלות מתוקף שלושה חוקים עיקריים: חוק הניקוז וההגנה מפני 

; וחוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ"ה 1959 –; חוק המים, התשי"ט 1957 –תשי"ח השטפונות, 

. חוקים אלו מגדירים את סמכויות רשויות הניקוז ורשויות הנחלים הן בקביעת תוואי 1965 –

חל, הסדרתו וניקוזו, והן בסילוק מפגעי תברואה ושמירה על ערכי הטבע והנוף שבתחומי הנחל הנ

כולם או מקצתם, עפ"י הנחיית השר  –וסביבתו. רשות ניקוז יכולה לבצע את תפקידי רשות הנחל 

בוצע עד היום בכל  – החלק הראשון, העוסק בקביעת תוואי הנחלים, הסדרתם וניקוזם הממונה.

הניקוז, אולם החלק העוסק בשמירת הטבע והנוף קיבל התייחסות משנית בסדר רשויות 

  העדיפויות עד לשנים האחרונות.

עם הבנת החשיבות לשמירת ערכי הטבע והנוף, והכוונה המוצהרת של המשרד לאיכות 

הסביבה להפיכת ערוצי הנחלים ממטרד למשאב, הוחל ברשויות הניקוז השונות בתהליך מובנה 

מסמך רגישות  והגנים, המתבטאת בהכנתמדיניות מוסכמת ומתואמת עם רשות הטבע  של קביעת

מתכונת לעבודה משותפת ונוהל יהן, שיהווה סביבתית לפעולות תחזוקה של הערוצים שבתחומ

תוך שמירה על בתי גידול רגישים בנחלים ובתעלות תוך  ,מוסכם שיאפשר ביצוע פעולות ניקוז

  .בערכי טבע, נוף וסביבה הימנעות ככל האפשר מפגיעה

שחלקם  ,לא תוספת הקצאות מים לנחליםלהדו"ח הנוכחי מבוסס על המצב הקיים בשטח, 

להולכה  משמשים םחלקו ,חקלאותלהם מי המעיינות של בגלל תפיסת חרבים במרבית השנה

 לנחליוהקישון בראשם,  –הפכו הנחלים ברבות הימים,  ומי נקז מהשקיית שדות. ניקוז שפכיםלו

. החזון במקרה הטוב, או לתעלות ביוב במקרה הרע אכזב הזורמים רק בעקבות שיטפונות חורף

שצריך להנחות את מקבלי ההחלטות העוסקים בנושא זה הוא השבת המצב לקדמותו ככל הניתן, 

להיות  יחזרושבהם זרמו בעבר מי נביעות במשך כל השנה,  הניקוז של הקישוןאגן כך שנחלי 

מכך עבור הצומח והחי המגוונים והעשירים שאכלסו בעבר את  משתמעעם כל ה נחלים איתנים,

, אכזב יחזרו להיות כאלו, מבלי שיקלטו לתוכם מי ביובה, ונחלי מקורות המים וסביבותיהם

. פוטנציאל השיקום הוא גבוה לאורך מרבית קטעי הנחלים, כפי שמשתקף בקטעי או קולחין מדגה

ממעיינות שאינם מאוחזים, או במקומות  צאה קבועה של מיםהנחלים הבודדים המקבלים הק

. עם כאשר אינם מעורבים במים ממקורות שאינם טבעיים –שבהם מבצבצים מי תהום גבוהים 

, באיכות גבוהה פיתוח מקורות מים חלופיים כגון התפלה ושימוש מושכל במי קולחין מושבים

ך למציאהשבת מי המעיינות לנחלים יוכל חזון    לרווחת החי, הצומח והאדם. –ות להפו

  מטרת העבודה

הכנת מסמך ומפה שיהוו מתכונת לעבודה משותפת ונוהל מוסכם בין רשות הניקוז ורשות הטבע 

והגנים, שיאפשר ביצוע פעולות תחזוקה, תוך שמירה על בתי גידול רגישים בנחלים ובתעלות 

תחום התחזוקה של רשות ניקוז של הערוצים ב –והימנעות מפגיעה בערכי טבע, נוף ומורשת 

  ונחלים קישון.

שנתית לסקירה והערכה - של שלב ב', שכולל תכנית רב את המשכוהעבודה הנוכחית מהווה 

שבוצע בשנים שלב א' ק"מ), אחרי שהסתיים  860- של כל ערוצי אגן הניקוז של הקישון (סה"כ כ

 2014בשנת , ק"מ 126נסקרו  2013בשנת . (פיילוט) כמחקר חלוץק"מ  112, ובו נסקרו 2011-2012

ם (פרלברג ועמיתיו, מיקודות שסוכמו בדו"חק"מ נוספים,  60נסקרו  2015ובשנת  ק"מ 97נסקרו 
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ק"מ  31מהם , ק"מ נוספים 61ממצאי מסוכמים ) 2016בשנה הנוכחית ( .)2015, 2014, 2013

 השלמוה כךב .)םהדיגו ם בהםייתסהוסחו בטרם מכיוון שכ( 2015במהלך שנת חלקית שנסקרו 

  .באגן הקישון שעוברים (או שעשויים לעבור) תחזוקההערוצים כל סקירת 

לכל אגן הניקוז של מלאה יהיה מפת הסכמה  בתום סקירת כל הערוציםהתוצר הסופי 

שתכלול הגדרות לתחזוקה רצויה ומועדיה, בהתאם לערכיות האקולוגית של כל ערוץ הקישון, 

בסיום שלב א' הוסכם ע"י רשות ניקוז ונחלים קישון ורט"ג על תהליך  ורגישותו לפעולות תחזוקה.

בהתאם  הדרגתי, כאשר בכל שנה יתווספו הקטעים שייסקרו באותה שנה למפת ההסכמה

 , שהיתה שנה מעוטת גשמים,2014 בשנת .להמלצות הסקר, עד לסיום סקירת אגן הניקוז כולו

, שהיתה ברוכה 2015שנת , וו עד שנה זום בפועל של ההסכמות שהתגבשהוחל בנסיון ליישו

בשנה זו הוחל גם בשילוב נציגי החקלאים  .שימשה כשנת מבחן לישימות ההסכמותבגשמים, 

טיוטת מפת ההסכמה תצורף בנפרד כנספח למסמך זה,  .המתגבשת בהסכמות מפת התחזוקה

  לכשיסתיימו הדיונים על הגדרתה.

  ממצאים

 יתרתיים: בוטניקה, עופות וחסרי חוליות גדולים (חח"ג), על בוצעו הסקרים האקולוג 2016 באביב

, שטרם נסקרו במלואם. אגן הניקוז של הקישוןב וברים (או שעשויים לעבור) תחזוקהשעערוצים ה

 27שנסקרו חלקית בשנה הקודמת ( זבולוןעמק וב הושלמה סקירת הערוצים במפער הקישון

 17( ומזרחה 70ציפורי מכביש מעלה אגן נחל ונסקרו במלואם הערוצים ב, ק"מ) 30מקטעים, 

 859ק"מ (מתוך  61- כתעלות ניקוז, לאורך  18-נחלים ו 7 השנהסה"כ נדגמו  .ק"מ) 31מקטעים, 

, שחולקו ל   מקטעי דיגום. 44- ק"מ של ערוצים באגן הקישון)

  סקר בוטאני

 מיני 58הסוג. מינים שזוהו רק ברמת  10מיני צמחים, ועוד  368השנה בסקר הבוטאני תועדו 

 26 .מופרים- מופרעיםמינים של בתי גידול לחים  10ם משתייכים לבתי גידול לחים, מהם צמחי

מין ): שנמצאים על סף סיכון 7- , ונמצאים בסכנת הכחדהש 2מהם (מיני צמחים מוגדרים כנדירים 

 –המינים  14), ושאר RPמינים נדירים RR ,(4 )מינים נדירים מאד O ,(7 )אחד על סף הכחדה (

, ומאפיינים )שנתיים- שנתיים או רב- חד(מרבית המינים הנדירים הם עשבוניים  .)Rנדירים למדי (

 הצמחים של בתי גידול לחים, מין מיני 58. מבין מעובדים מופריםבתי גידול לחים או בתי גידול 

מינים  8- ום, מינים נדירי 2, מאד יםנדיר מינים 2מין אחד על סף הכחדה,  ,הוא צמח מים צף אחד

הם מינים  2- , וזרים/מבין המינים של בתי גידול לחים הם מינים פולשים 2בנוסף, נדירים למדי. 

מיני צמחים  31 –השנה סקר תחומי התועדו בסה"כ מקומיים, אך נטועים באזור הסקר. 

  .פולשים/פליטי תרבות

מקטעים  10ית, מקטעים בדרגת הערכיות המזער 6נמצאו  –ההידרופילית  הצמחייהבמדד 

מקטעים בדרגת  5- מקטעים בערכיות גבוהה, ו 13מקטעים בערכיות בינונית,  14בערכיות נמוכה, 

 –במדד נדירות הצמחים לא נמצאו מקטעים בדרגת הערכיות המזערית;  .הערכיות המירבית

מקטעים בערכיות  6מקטעים בערכיות נמוכה,  17מקטעים בדרגת הערכיות המזערית,  4נמצאו 

 מקטעים בדרגות הערכיות המזעריתנמצאו לא מקטעים בדרגת הערכיות המירבית.  19- בוהה, וג

  והבינונית.
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  וגי (מיקרופאונה)ביול-סקר הידרו

אתרי דיגום מייצגים שנמצאו בהם  16השנה חח"ג) נדגמו  –(מיקרופאונה  לוגיביו- בסקר ההידרו

, 2- ז אילין, ת.- ייזרק , ת.C ת.( שלא נדגמו בשנה שעברה בעמק זבולוןהשלמות של מקטעים  :מים

תחנה אחת ו ,נחל יפתחאלתחנות ב 4תחנות לאורך נחל ציפורי,  6, )גדורהה נ.ו תאא ק.הגנה ה ת.

  .נטופה- בית 8בת. 

). 69%(חרקים  – מרביתם ,אקוואטיים חסרי חוליותטקסונים של  32בסקר נמצאו  סה"כ

 .היוו את יתר הטקסונים –ואקריות  טבעתיותתולעים  ,, תולעים שטוחותרכיכות, סרטנים

עושר טקסונים  :אקולוגית בתחנות הסקר נקבעה בעזרת שלושה מדדי חברההידרוהערכיות ה

  הערכת מומחה.ו(נושמי זימים)  כללי, עושר טקסונים רגישים

. 2-תעלה זב, בנחל יפתחאל ובנחל ציפורייות נמצאו בחסרי חולשירות ביותר התחנות הע

ציפורי ויפתחאל הם שני הנחלים המשמעותיים ביותר באזור שנסקר. הם ניזונים ממעיינות 

זבולון. עמק יזרעאל ועמק תר, בהשוואה ל, ולכן זורמות בהם כמויות מים גדולות יוגדולים

. לכן, אין זה ם חדים יותר, ומורכבותם המבנית לרוב גדולה ומגוונתהאיכותם טובה מאד, שיפועי

היא תעלה  2-תעלה ז האתרים הערכיים. תרשימם בראש הת שנדגמו במפתיע למצוא את התחנו

רחבה - מיושרת ללא נפתולים, וכוללת חתך הנדסי טרפזי וגדות תלולות למדי. עם זאת, התעלה 

- והיא מכילה צמחייה המאפיינת בתי ת, גובה מפלס המים בה עמוק יותר,יחסית לתעלות אחרו

  גידול לחים בשתי גדותיה, המאפשרים מצעי התיישבות נוחים לחסרי חוליות.

, אתא ריתההגנה ק עלתתב ,תעלת קייזר איליןנמצאו בהתחנות העניות ביותר בחסרי חוליות 

. הסיבות לפגיעה בערכיות הערוצים משתנות ממקטע למקטע, בית נטופה 8תעלה בו גדורההנחל ב

והסדרה של וכוללות את הגורמים הבאים: זרימות בסיס חלשות ומקטעים מתייבשים, יישור 

הערוצים בכל המקטעים הללו, איכות מים שאינה מספיק טובה, מליחות גבוהה וצמחיית גדות 

  מדולדלת.

נחל המקטעים האיתנים של בעלי חשיבות גבוהה לשימור ללא התערבות: שנמצאו כערוצים ה

שיקום: למופרים אך בעלי פוטנציאל שנמצאו כערוצים  .2- ותעלה ז Cתעלה יפתחאל, נחל ו ציפורי

 תעלת קייזרערוצים שאינם בעלי חשיבות גבוהה לשימור:  .מעלה נחל יפתחאל ומעלה נחל הגדורה

שאר הערוצים נמצאו יבשים/לחים ללא  .בית נטופה 8אילין, תעלת ההגנה קריית אתא ותעלה 

  .ניתן היה לדגום אותםולא  –מים 

גי (מקרופאונה)סק   ר זואולו

מנתוני אורך כל הערוצים שנבחרו לדיגום, התבסס על סקר עופות שנערך ל הזואולוגיהסקר 

, ומתצפיות בחולייתנים אקוואטיים במהלך הסקר מידע על חולייתנים של רט"ג וחלה"טהמאגרי 

בתחום  בר יונקישל  םמיני 30- בתצפיות  1,044במאגר המידע של רט"ג מתועדות  .ביולוגי- ההידרו

בערוצי הנחלים ובגדותיהם כביתמינים משתמש ארבעהמהם  ),1979-2016בין השנים ( הסקר - ים 

בין מ .) ונוטרייה (מין פולש)CR, לוטרה ()VUחתול ביצות ( ,)LCהגידול העיקרי שלהם: נמייה (

מינים יבשתיים  .הגידול הלח לשיחור מזון- משתמש בבית )VU(גדות שפון נ :מין אחד ,העטלפים

מעבר בגדות הערוצים כמקום מפלט בזמן עיבוד השדות, או כמסדרון  אחרים יכולים להשתמש

בתחום  היונקים של החלה"ט מדי שנה, תועד שמבצע מרכז בין שטחים טבעיים. בסקרי הלוטרות

מהשפך ועד לגשר אלרועי, וכן  – לאורך הקישון 2006-2010פעילות לוטרות בין השנים הסקר 
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לא ) 2011-2016(האחרונות  השנים ששב אך בתעלת המליק באזור בריכות הדגים של כפר המכבי.

  .(ובאגן נחל הנעמן הצמוד אליו מצפון) סימני פעילות של לוטרות באגן הקישוןכל נמצאו 

בין השנים ( בתחום הסקר מיני עופות 183- בתצפיות  3,212במאגר המידע של רט"ג מתועדות 

המינים  86סבך הגדות. מתוך ל/הגידול הלח- לביתזיקה מקיימים מינים  86מתוכם  ),1950-2016

 CR;( 6מינים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה RE ;(4 )מינים נכחדו כמקננים בישראל ( 4ו, הלל

 3, ועבור )NTמינים נמצאים בסיכון נמוך להכחדה VU ;(13 )מינים בקטגוריית "עתידו בסכנה" (

מיני  66. בסקר העופות שנערך לאורך הערוצים, תועדו )DDמינים נוספים חסר מידע להערכה (

מין מינים אלו,  25סבך הגדות. מתוך ל/הגידול הלח- לבית זיקהמינים המקיימים  25עופות, מהם 

כמו  .)NTמינים נמצאים בסיכון נמוך להכחדה ( 4ועוד  ,)CRבסכנת הכחדה חמורה ( נמצאאחד 

  .הן בסקר העופותו ג"הן במאגרי המידע של רט מינים פולשים של עופות 3באזור הסקר  ותועדכן, 

של  באזור הסקר הנוכחיתצפיות  43, עם מועט –במאגרי המידע של רט"ג תיעוד הזוחלים 

 רך- בתצפיות בצ 24 ;נטופה- ביתבקעת במאגר שמורת  )NTנחש מים משובץ ( :זוחלים אקווטיים

)CR( ,לאורך  7מהן ביצות, - בתצפיות בצ 17- ואילין, קייזר ואחת במורד ת.  במורד הקישון 23 מהן

 .נו יפתחאלנ. רמים של וכל המקטעים הזו, A בית נטופה 8ת.  :2016נדגמו בשנת מקטעים ש

במעלה נ. ביצות - צביתועדו  ,רשות נחל קישון בתחומיבסקר אקולוגי שנערך לאחרונה  .ציפורי

  .במעלה נחל ציפורי גם ביצות- יתצפיות בצבבודה זו תועדו ביולוגי בע- בסקר ההידרו .הגדורה

נמצאו  2006-2016רך. בשנים - ם סקרי קינון שנתיים של צברכות גרשות נחל הקישון ורט"ג עו

אילין. בנוסף, מועברים צבים בוגרים  ולאורך תעלת קייזר במורד הקישוןקינים בודדים בגדות 

 552- צבים בוגרים ו 14הועתקו לקישון  2015עד  ים משמורת החולה אל הקישון.ואבקוע

  אבקועים. 

בתחום  בלבדבודדות תצפיות חלקי ביותר, עם במאגרי המידע של רט"ג גם תיעוד הדוחיים 

 )NTצפרדע נחלים (), VU), אילנית מצויה (ENקרפדה ירוקה ( –נטופה - בבקעת ביתהסקר: 

 .2016לא בוצעה באחד ממקטעי הדיגום לשנת  הללו אחת מהתצפיותאף ך א .)CR( חפרית מצויהו

בודה זו ולוגי בעבי- בסקר ההידרו תצפיות בצפרדע נחלים.נן שי – נחל נחשבו ל ציפוריבמעלה נח

 4- אילנית מצויה ב ,מקטעי דיגום 11- ב נחליםצפרדע  :דוחייםמיני  3- בתצפיות השנה בוצעו 

  .דיגום אחד במקטעתועד  )CR(טריטון הפסים ו ,מקטעי דיגום

סקר בתחום בלבד  בודדותת ותצפישל רט"ג  הממוחשבבמאגר המידע  תומתועדבדגים גם 

ובבקעת במעלה נחל ציפורי  ,הקישון רדמוב :' של המאה הקודמת50-60- ה תומשנרובן ו, 2016

דגים 10 ועדות ,קישון נחלבתחומי רשות שנערך לאחרונה  אקולוגיסקר ב. בית נטופה ם רוב ,מיני 

, םמיני 8- ו ;)מבריכות נשר ובמעלה הקישון( חלק הנחל שאינו מושפע מהיםב ,דגי בריכות/פולשים

 3נחל הגדורה תועדו ב. )מבריכות נשר ובמורד הקישון(במורד הנחל המושפע מהים  ים,- רובם דגי

 מין( גמבוזיהתצפיות בו תועדביולוגי בעבודה זו, - בנוסף, כחלק מהסקר ההידרו .מיני דגים בלבד

  .םמקטעי 3- , ב)פולש

הרך עובר  רך ולוטרה. הצב- במאגרי המידע של רט"ג וחלה"ט: צבשני מיני דגל מתועדים 

תהליך השבה לטבע ואישוש אוכלוסייתו בנחל הקישון ע"י העתקת פרטים בוגרים, כאמור 

ישון, ומתבצעים סקרים שנתיים לאיתור קינים לאורך אבקועים וקינים משמורת החולה אל הק

עדויות אין  הקישון. לגבי הלוטרה לא ננקטים בשלב זה צעדי ממשק, ומתבצע ניטור בלבד.
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 לוטרה באגן הקישון, בעוד שאוכלוסיית הצב הרך מתחילה להתבסס בנחלעדכניות לנוכחות 

  .ובערוציו

מקטעים  3המזערית, בערכיות אחד  קטעמדורג  ,הידרופיליתהה מקרופאונהמדד בסיכום 

קטעים מ 10- גבוהה, ו קטעים בערכיותמ 15 בינונית,קטעים בערכיות מ 15 ,נמוכהבערכיות 

נוכחות עם  אחד מקטעקטעים ללא מיני דגל, מ 32דורגו . במדד מיני הדגל מירביתהבערכיות 

קיימת  ואחד שב קטעמ, וקטעים בעלי פוטנציאל לקיום מין דגל אחד לפחותמ 10לוטרה בעבר, 

    .עדות מהשנים האחרונות לנוכחות מין דגל אחד לפחות

  סיכום הממצאים האקולוגיים

בשנת והוערכו קטעים שנדגמו מה 44מתוך נמצא כי בסיכום מדד הערכיות האקולוגית המשוקלל, 

מקטעים  9- ובינונית, קטעים בדרגת ערכיות מ 22, נמוכהקטעים בדרגת ערכיות מ 13, דורגו 2016

ערכיות הת בדרגבדרגת הערכיות המירבית או לא נמצאו בשנה זו מקטעים  גבוהה.בדרגת ערכיות 

  .המזערית

צאים עולה כי קיים קשר ברור בין רמת ההתערבות האנושית שעברו הערוצים מהמ מסיכום

כמו ובעיקר מפעלי איחוז והטיית המים, ערוצים,  שעברוהסדרה ברור שה. לערכיותם האקולוגית

הם. לירידה בערכיות האקולוגית של והביא ,שניםגם פעילות התחזוקה האינטנסיבית במשך 

כך תעלה  –ככל שההתערבות בעתיד תהיה קטנה יותר ואינטנסיבית פחות  –כפועל יוצא מכך 

איכות המים  וסף, נמצא גם קשר הדוק ולא מפתיע ביןהערכיות האקולוגית גם בקטעים הללו. בנ

, כך עולה מספר וככל שזרימת המים בו רבה יותר : ככל שהנחל נקי יותר מזיהוםדרגת הערכיותל

בהם מתקיימת זרימת מים שכך, הנחלים  המינים, ומתרבים המינים הרגישים יותר לתנאי עקה.

הגבוהה ביותר, והערוצים שנמצאו כבעלי נמצאו כבעלי הערכיות  –טבעית שמקורה במעיינות 

ם מזיהום מתמשך וקבוע של הערכיות האקולוגית הנמוכה ביותר הם אלו אשר סובלי

  .קולחים/פלט בריכות דגים
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  הכנת מפת ההסכמהתהליך 

הערכיות קטע מוגדרות דרגות מ, כאשר לכל קטעיםמל ערוצי הנחלים והתעלותת חלוק .1

 .ומידע קודם י ממצאי הסקר בשטחעל פ האקולוגית והרגישות הנופית

על פי המאפיינים ההידרולוגיים של  ,קטעי הערוציםמשל כל אחד מ הגדרת הרגישות לניקוז .2

 קטע.מכל 

  הכוללות את כל הנחלים והתעלות שבתחום העבודה: מפות שלושהכנת  .3

י ( מפת ערכיות אקולוגית .א  ).1מפה המסכמת את ממצאי הסקר האקולוג

 ).2מפה המסכמת את ממצאי הסקר הנופי ( מפת רגישות נופית .ב

 .)3מפה המסכמת את צרכי הניקוז ( מפת רגישות לניקוז .ג

 .ריסוס. ג. ות עפרעבוד.  ב. כיסוחהנדרשות: א.  הגדרת פעולות התחזוקה .4

לנחלים ולתעלות בהתאם לערכיותם האקולוגית ורגישותם הנופית, דרגות תחזוקה  5הגדרת  .5

ולמידת רגישותם לניקוז. לכל דרגת תחזוקה נקבע צבע מייצג, המדגיש באופן ברור על גבי 

 ומהו מועד ביצועה. ,קטעממפת ההסכמה מהי דרגת התחזוקה המוגדרת לאותו 

 .תחזוקה לביצוע בכל דרגת תחזוקההגדרת פעולות ה .6

 תחזוקההמפות הוא מפת הסכמה ל לושתקבל משמשהתוצר הסופי  :תחזוקהמפת הסכמה ל .7

שתהיה מקובלת על רשות הניקוז ועל רשות הטבע והגנים, ותהיה המפה המנחה לצורך יישום 

 .)4מפה ( מדיניות תחזוקת הנחלים בתחומי רשות הניקוז

הנחל הוא מערכת דינאמית והערכיות האקולוגית וצרכי הניקוז יכולים  :עדכון העבודה .8

גם פוטנציאל הערכיות האקולוגית שאותו לא ניתן להעריך כיאות  –להשתנות, ובהתאם 

אם בשל עבודות הסדרה שונות, ואם בשל שינוי המצב בשטח.  ,בהתאם למצב הקיים בלבד

, במקטעים שהוערך ע"י אנשי עדכון אחת לחמש שנים תעבור הסכמהמפת הש מוצעלפיכך, 

הוצע שהאחריות לעדכון מפת ההסכמה תהיה של אקולוג רשות  .השטח שחל בהם שינוי

  הניקוז, בתיאום עם רט"ג.
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  .6201נת ששנדגמו ב הערוצים – קישוןבנחלי רשות ניקוז ונחלים משוקללת מפת ערכיות אקולוגית   :1מפה 
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  .6201נת שהערוצים שנדגמו ב – בנחלי רשות ניקוז ונחלים קישון נופיתמפת רגישות  :2מפה 
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  .מסומנים בשמותיהם) 6201נת שהערוצים שנדגמו ב(מקטעי  ןבנחלי רשות ניקוז ונחלים קישו )41-2012ומדיניות כיסוח גדות בשנים  3/ב/34תמ"א עפ"י ( מפת רגישות לניקוז  :3מפה 
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  .6201נת שהערוצים שנדגמו ב – רשות ניקוז ונחלים קישון ערוציב לתחזוקהמפת הסכמה טיוטת הצעה ל: 4מפה 
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  מבוא .1

), ולא יפורטו בעבודה זו 2012, ועמיתיובדו"ח המסכם של שלב א' (פרלברג  פרקי המבוא מופיעים

  שוב.

  מטרת העבודה .2

ורשות הטבע  רשות הניקוז ה משותפת ונוהל מוסכם ביןמסמך ומפה שיהוו מתכונת לעבוד הכנת

תוך שמירה על בתי גידול רגישים בנחלים ובתעלות  ,שיאפשר ביצוע פעולות תחזוקה ,והגנים

 רשות ניקוז תחום התחזוקה שלשל הערוצים ב – מורשתנוף וטבע, מפגיעה בערכי והימנעות 

  .קישוןונחלים 

שנתית לסקירה והערכה - של שלב ב', שכולל תכנית רב את המשכוהעבודה הנוכחית מהווה 

שבוצע בשנים שלב א' ק"מ), אחרי שהסתיים  860- של כל ערוצי אגן הניקוז של הקישון (סה"כ כ

 126נסקרו  2013בשנת . )2012(פרלברג ועמיתיו,  ק"מ כמחקר חלוץ 112ו נסקרו , וב2011-2012

ק"מ נוספים  40(נוספים ק"מ  60נסקרו במלואם  2015ובשנת  ,ק"מ 97נסקרו  2014בשנת ק"מ, 

ממצאי ערוצים  שהיו אמורים להידגם, כוסחו בטרם סיימו את הדיגום, ולכן נדגמו חלקית בלבד).

). בדו"ח הנוכחי 2015, 2014, 2013ביניים קודמים (פרלברג ועמיתיו, סוכמו בדו"חות אלו 

  .2015- אלו שכוסחו ב כולל, ק"מ נוספים 70ממצאי מסוכמים 

שתכלול מלאה לכל אגן הניקוז של הקישון, יהיה מפת הסכמה בתום שלב ב' התוצר הסופי 

ץ ורגישותו לפעולות הגדרות לתחזוקה רצויה ומועדיה, בהתאם לערכיות האקולוגית של כל ערו

בסיום שלב א' הוסכם ע"י רשות ניקוז ונחלים קישון ורט"ג על תהליך הדרגתי, כאשר  תחזוקה.

בהתאם להמלצות הסקר, עד  בכל שנה יתווספו הקטעים שייסקרו באותה שנה למפת ההסכמה

שום הוחל בנסיון ליי , שהיתה שנה מעוטת גשמים,2014 בשנת .לסיום סקירת אגן הניקוז כולו

, שהיתה ברוכה בגשמים, שימשה כשנת מבחן 2015, ושנת בפועל של ההסכמות שהתגבשו עד כה

 בשנה זו הוחל גם בשילוב נציגי החקלאים בהסכמות מפת התחזוקה .לישימות ההסכמות

טיוטת מפת ההסכמה תצורף בנפרד כנספח למסמך זה, לכשיסתיימו הדיונים על  .המתגבשת

  הגדרתה.
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  הגדרות .3

  לפעולות תחזוקה נדרשותהגדרות  3.1

  : קיצוץ, ריסוק והסרת נוף צמחי ללא חישוף ושינוי פני הקרקע. מבוצע במכסחות.כיסוח •

: שינוי פני הקרקע בפעולות חישוף, חפירה, מילוי, ניקוי סחף והצטברות עפר עבודות •

  חומר צמחי, תיקון ושיקום חתכי תוואי הניקוז.

הצורך, במקומות שיוגדרו כמותרים לריסוס, במידת  –: נגד רחבי עלים ויתושים ריסוס •

  בעונות שיוגדרו בלבד, ובחומרים ידידותיים לסביבה.

  : תחזוקה ושיקום.מתקנים •

  הנדסיות.- : שימוש בחומרים מקומיים, ע"י ייצוב צמחי ושיטות ביוגדות וייצוב שיקום •

  : חתך הערוץ הקיים כולל רצועות המגן ודרכי השירות.התחזוקה רצועת רוחב •

  ערכיות ורגישות דימד 3.2

במפות העבודה, הוגדרו דרגות הערכיות האקולוגית, הרגישות הנופית והרגישות לניקוז, 

, מדרגת הרגישות הגבוהה אדום-כתום-צהוב-ירקרק-ירוקבהתאם למפתח הצבעים הבא: 

פת הרגישות ובמהערכיות האקולוגית  מפתב .)1 טבלה( בהתאמהביותר לנמוכה ביותר 

על מנת ליצור הבחנה  ,צבעים שונה מזה שישמש במפת ההסכמה הסופיתהקוד הנופית, 

, לבין ודרגות הרגישות הנופית ברורה בין דרגות הערכיות האקולוגית האמיתיות בשטח

  .תחזוקהנחיות להה

 /רגישות נופיתדרגות ערכיות אקולוגית משוקללת :1 טבלה

  /רגישות נופיתערכיות אקולוגית  צבע מקטע  ערכיותדרגת 
  רביתימ  כהה ירוק  5
  גבוהה  וק בהיריר  4
  בינונית  צהוב  3
  נמוכה  כתום  2
  מזערית  אדום  1

  הבאות:הרגישות במפת ההסכמה הסופית, יבוצעו פעולות התחזוקה בהתאם להגדרות 

  ):כחולרגיש ביותר ( .1

  ע והגנים. פעילות תחזוקה בתאום פרטני עם רשות הטב

  ):חום( רגישות גבוהה .2

  : בתאום עם רט"ג, רק לאחר תום עונת הקינון, רק בצד אחד של הערוץ.כיסוח

  : תאום בהסכמה עם רט"ג.עפר עבודות

  : תאום בהסכמה עם רט"ג.מתקנים

ללא ריסוס נגד רחבי עלים. ריסוס נגד יתושים רק במקרה הצורך, בחומרים  :ריסוס

  אום עם רט"ג."ידידותיים" בלבד, ובתי

  ):ורוד( רגיש .3

  : רק לאחר תום עונת הקינון, רק בצד אחד של הערוץ.כיסוח

  מ'. 500: רק לאחר תום עונת הקינון, בגדה אחת בלבד, בקטעים שאורכם עד עפר עבודות

  : לפי צרכי ניקוז.מתקנים
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ללא ריסוס נגד רחבי עלים. ריסוס נגד יתושים רק במקרה הצורך, בחומרים  :ריסוס

  ידותיים" בלבד."יד

  ):ירוק( רגישות נמוכה .4

  : ללא מגבלות.כיסוח

: ללא מגבלות, אך תוך שמירה על תוואי הנחל ופיתוליו, ביסוס צמחיית עפר עבודות

  המקום ומניעת התבססות צומח לא רצוי. 

  : לפי צרכי ניקוז.מתקנים

  ריסוס בחומרים "ידידותיים" בלבד רק במקרה הצורך. :ריסוס

  ):צהוב( לא רגיש .5

  : ללא מגבלות.כיסוח

  : ללא מגבלות.עפר עבודות

  : לפי צרכי ניקוז.מתקנים

  ללא מגבלות. :ריסוס

בשטח. היות והמדרג  ההסכמותהערה: מדרג צבעים זה אינו אינטואיטיבי, ומקשה על יישום 

אמור להיות אחיד בכל רשויות הניקוז, לא בוצע שינוי בעבודה זו, כדי לשמור על ההתאמה 

סוכם שהנושא יועלה לדיון  שכבר מיושמות בפועל ברשויות הניקוז האחרות.סכמה ההלמפות 

  ע"י מהנדס רשות הניקוז בכינוס פורום מהנדסי רשויות הניקוז הקרוב.

  שיטת העבודה .4

  הגדרת ההיקף המרחבי של העבודה 4.1

: כבסיס לעבודה הוכנה מפת בסיס ממ"גית (אורתופוטו) בקנ"מ הכנת מפת בסיס  א.

לניקוז ונחלים, ושכבת  3/ב/34הופיע תוואי אחד לכל ערוץ, על סמך תמ"א  בה 1:5,000

  הנחלים של רשות הניקוז והנחלים קישון.

היקוות של נחל הקישון סווגו על פי מאפיינים מיון הערוצים .ב : הערוצים באגן ה

פיזיוגרפיים: יחידות נוף, הידרולוגיה, חתך גדות הנחל, שיפוע אורכי של הנחלים, שימושי 

"טיפוסים" שונים של נחלים ותעלות, במדגם המייצג גם את  :קרקע גובלים ומידת ייצוג

יובלי הנחל השונים, גם את מקומם מהמעלה ועד למורד וגם את השיטות והעוצמות 

 .המתבצעות בהם השונות של תחזוקה ניקוזית

 ,יקוזהערוצים המתוחזקים על ידי רשות הנ נדגמו כל: מקטעי הערוצים לדיגוםבחירת  .ג

, זבולוןערוצים בעמק ה, קטעי כך או שעשוי להיווצר בהם צורך בביצוע פעולות תחזוקה.

 –ובמערב בקעת בית נטופה  בעמק יזרעאל ושלוחותיו (בקעת כסולות, חבל תענך),

מעלות . לעומת זאת, כולם דגמונ –חקלאי אינטנסיבי אורבני או הנמצאים בתווך 

לא שפרעם ובהרי נצרת, ש- נשה, בגבעות אלוניםהערוצים ההרריים בכרמל, ברמות מ

תוגדר  ם, וערכיותומגדלא נ –פעולות תחזוקה בעתיד הנראה לעין בהם סביר שיתבצעו 

כמו כן, לא נדגמו ערוצים בבקעות (בעיקר במזרח בקעת בית נטופה  מראש כגבוהה ביותר.

ערוץ  ובבקעת טורען) שם נטמעים הערוצים בשדות המעובדים, ואין להם למעשה

 אפקטיבי שניתן לדגום.
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 :את מגוון מאפייני הערוציםיקוז אינטגראלי המייצג אגן נ- נבחר תת בכל שנת דיגום

מסכר מאגר כפר ברוך ) נדגמו כל הערוצים במעלה אגן הקישון 2011-2012בשלב א' (

בדרום, מפגש עמק עד לגבול גדר ההפרדה בין ישראל והרשות הפלסטינית  ,ותעלת היוגב

תוואי הישן קו פרשת המים הארצי ממזרח, וה), 66ל עם רמות מנשה במערב (כביש יזרעא

, השנה הראשונה של שלב ב', נמשך הדיגום במורד 2013. בשנת של רכבת העמק מצפון

, מפגש עמק יזרעאל עם הקישון עד לשתי תעלות המוביל במערב, מורדות הרי נצרת בצפון

הושלם דיגום  2014בשנת  .המים הארצי ממזרח קו פרשת), ו66רמות מנשה בדרום (כביש 

נדגם מורד הקישון מתל קשיש, דרך  2015בשנת . כל עמק יזרעאל עד למרגלות תל קשיש

שפך הקישון לים, כולל כל יובלי הקישון בקטע זה בעמק זבולון, עד קו ועד  מפער הקישון

לם הסקר ע"י הוש 2016, ובשנת במזרח 70פרשת המים עם אגן הנעמן בצפון, וכביש 

במערב ועד קו פרשת המים  70מכביש  – דיגום אגני הניקוז של הנחלים ציפורי ויפתחאל

 .)5מפה (של אגן הקישון בבקעת בית נטופה ובקעת טורען 

 קיים איסוף מידע 4.2

קיים משכבות מערכות ע ריכוז מיד מש כבסיס הנתונים לעבודה זו כלליחומר רקע שנאסף וש

 , תוךומאנשי מפתח מהספרות, ממאגרי מידע חומר רקע, איסוף מידע גיאוגרפיות (ממ"ג)

בשלב זה לא  .אתרי טבע ייחודייםו ףהתייחסות למיני דגל, מינים אדומים ונדירים, אתרי נו

  :. מאגר המידע הקיים התבסס עלאתרי מורשת לשימורבוצעה התייחסות ל

קישון ולנחל ת, כפי שהוגדרו להקיימות האב מרשות הניקוז על תכניו חומראיסוף   א.

  .ציפורי

, רשות הטבע והגנים, החברה רשות הניקוזאיסוף מידע גיאוגרפי ממאגרי המידע של   .ב

  .ומקורות נוספים ,, קק"ללהגנת הטבע

, מנהלת הנחלים הארציתרשות הניקוז, שנערכו ע"י עבודות אקולוגיות איסוף ממצאי   .ג

  והאקדמיה. החברה להגנת הטבע ,ת הטבע והגניםרשורשות נחל קישון, 

  .ממצאים מתוך תיקי שמורות  .ד

  .חורףהבבריכות חל הקישון, ביובליו, במעיינות ובנשנערכו  יםוניטורסקרים אקולוגיים   .ה

  .שנערכו ע"י מרכז יונקים של החלה"ט 2002-2016סקרי נוכחות לוטרות   .ו

  .ורשות נחל הקישון שנערכו ע"י רט"ג 2007-2015 בקישון רך קינון צבסקרי   .ז

  משותפים עם נציגי רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים. ודיונים ביצוע סיורי שטח  ח.

 סקר שדה 4.3

, מיפוי הערוצים :בשטח שכללמשלים  ה)אקולוגי- הידרוזואולוגי (עופות וע סקר בוטאני וצוב

 למקטעים הערוצים חלוקת ,2016לשנת  בתחום שהוגדר לחיםהגידול המעיינות ובתי ה

מינים נדירים, אתרי  ,שטחים פגועים ברי שיקום ,בתי גידול ערכיים לשימוראיתור ואפיונם, ו

ממ"גית  מפת מקטעיםהוכנה על בסיס סקר השדה והמידע הקיים,  נוף ואתרי טבע ייחודיים.

טבלה (של כל מקטע  סהערוצים, מלווה בטבלה ובה תאור מילולי של נתוני הבסישל מקטעי 

3(.  

 מדד ערכיות אקולוגית 4.4

כל אחד בתחומו,  –קבעו שועברו לאנשי הצוות המומחים, עם נתוני הבסיס ההמפה והטבלה 

, על סמך 1-5את דירוג הערכיות האקולוגית המשוקללת של מקטעי הערוצים בסולם ערכיות 
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משקלול המדדים  הקבלהתהאקולוגית ש הערכיות .)2 טבלה( מדדי משנה ומשקלם היחסי

במקרים יוצאי דופן שבהם המדד דורש  –נתונה בכל מקרה לשינוי על סמך "הערכת מומחה" 

התאמה מיוחדת למצב בשטח (למשל: בית גידול ייחודי שדורש התייחסות מיוחדת, מין נדיר 

 מאד וכד').

  אקולוגית משוקללת ערכיותמדד  :2 טבלה
  

  קריטריון
אחוז 

  משוקלל
  10%  מקוטעת/איתנה)בריכות מנותקות, זרימה יבש, לח, כמות מים בערוץ (  א.
, מים מעורבים, קרקעי- עילי/תת מי מקור, ניקוז שדותנביעת מים (ה מקור  ב.

  )מי קולחין/בריכות דגים, ביוב גולמי
10%  

הידרופילית (צמחיה מקומית והתייחסות גם למינים נוכחות צמחייה   ג.
  פולשים/מתפרצים)

30%  

רוחב רצועת החיץ, מורכבותה הגיאומורפולוגית ותפקודה כמסדרון אקולוגי   ד.
  ובעצירת סחף ומזהמים.

32%  

  5%  ונדירים )'אדומים'בסכנת הכחדה ( יםנוכחות מיני צמח  ה.
  5%  )גדולים וליותנוכחות מיקרופאונה הידרופילית (חסרי ח  ו.
  4%  חיים)- דגים ודויונקים, עופות, זוחלים, נוכחות מקרופאונה הידרופילית (  ז.
  4%  נוכחות מיני דגל (לוטרה, צב רך)  ח.
  :ההער

המים מהווים מרכיב גדול במדד  ומקורהמדד יוצר הטיה לרעת נחלי אכזב, היות ומרכיבי כמות המים 
היעדר זרימת מים בעונות היבשות אינו מעיד בהכרח על  –נחלי אכזב המשוקלל, בעוד שבנחלים שהם מטבעם 

ב, ערכיות אקולוגית נמוכה יותר.  ר ,כמות המיםהקריטריונים של  וקללולא שלפיכך, בנחלי אכז  ,המים מקו
קרופאונה הידרופילית ומיני דגל (התלויים ,נוכחות מיקרופאונה הידרופיליתו . במקרה כזה בנוכחות המים) מ

אחרים קהמרכי   .100%- גיע להרב יותר, כך שסך כל המשקלים יחסי בלו משקל יבים ה

  פירוט הדירוג למדדים 4.5

דרגות, כאשר דרגת הרגישות  5- כל אחד מהמדדים שהוגדרו לעיל במדד המשוקלל, דורג ל

  , לפי הפירוט הבא:5, ודרגת הרגישות הגבוהה ביותר היא 1הנמוכה ביותר היא 

מים עומדים בבריכות מים . 3ללא מים;  אפיק לח. 2; ק יבשאפי. 1: מיםהדירוג כמות  •

  קטע.מ. זרימה איתנה לאורך כל ה5;  קטעמזרימה לאורך מרבית ה. 4; מנותקות זו מזו

. ניקוז 4. מים מעורבים; 3. מי קולחין/בריכות דגים; 2. ביוב גולמי; 1: דירוג מקור המים •

  ).הום גבוהים/נביעת מעיינותמי ת. זרימה טבעית (5; קרקעי/נגר עילי- תת שדות

. 3; מינים חובבי לחות חמישהעד . 2; ללא צומח הידרופילי. 1 :צמחיה הידרופיליתדירוג  •

מינים של  20 - ל 11 בין. 4; מינים חובבי לחות או מין אחד של צמח מיםעשרה עד  שישה

ותר , או יצפה/צמחייה טבולה. 5; צמחים חובבי לחות או יותר ממין אחד של צמח מים

 צמחים חובבי לחות "מובהקים". מינים של 20 - מ

 :רצועת החיץ כמסדרון אקולוגידירוג  •

  התייחסות לקריטריונים הבאים:

o מחסומים בלתי עבירים במעלה ובמורד  –מאד  קישוריות נמוכה. 1: קישוריות

מחסום בלתי עביר במעלה או במורד  – קישוריות נמוכה. 2; (חומה, גדר צפופה)

מגבלת עבירות קשה במעלה, במורד  –בינונית קישוריות . 3; , גדר צפופה)(סכר, חומה

מגבלת עבירות קלה  – קישוריות גבוהה. 4; או בתוך הקטע (כביש, שטח מבונה)

 קישוריות גבוהה. 5; במעלה, במורד או בתוך הקטע (מעביר מים, תחילת ערוץ/תעלה)

 .טעאין מגבלות עבירות במעלה, במורד או בתוך הק –מאד 

o 2; שטח מבונה אורבאני/תעשיה/תשתיות)(גבוהה מאד הפרה . 1 :שימושי גדות .

בינונית הפרה . 3; , מט"ש)בנייה כפרית/בתי צמיחה, לולים, חממות(גבוהה הפרה 
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(יער נטע אדם, גד"ש, מטעים, בריכות . הפרה נמוכה 4 (כביש, גידור, מאגר מים);

 .שטח טבעי. 5; דגים)

o גית של הגדות:מורכבות גיאומורפולו 

  .מ' 6מעל  .5מ';  6עד  .4מ';  3עד  .3מ';  2עד  .2מ';  1עד  .1: גובה הגדות �

 תלול; .4); 1:1בינוני ( .3מתון;  .2מתון מאד;  .1: שיפוע הגדותמורכבות  �

 פהמוסי ה; תשתית מגוונת (חלוקי נחל/בולדרים)נקוד פההתחתרות גדות מוסי

  .נקודה

מ'  10. 5מ'.  6-10. 4מ'.  3-6. 3מ'.  1-3. 2מ';  1. עד 1: רוחב צמחיית הגדות �

 ומעלה.

 .4אפיק שהוסדר בעבר;  .3אפיק מוסדר;  .2תעלה ישרה מבטון;  .1 :פיתוליות �

 .אפיק טבעי מפותל .5אפיק טבעי ישר; 

; באשה (רודרליים/סגטליים) שליטת מיני. 2יה; ללא צמח. 1 :נדירים יםמיני צמחדירוג  •

 Rמין נדיר עד שלושה מינים מוגנים/. 4; ינם נדירים או מוגניםמינים מקומיים שא. 3

 מין נדיר אחד ומעלה/יותר משלושה מינים מוגנים/אחד Rיותר ממין נדיר . 5; אחד

)O/RR/RP(/מין אדום אחד או יותר. 

בסס התדירוג הערכיות  :)גדולים (חסרי חוליות נוכחות מיקרופאונה הידרופיליתדירוג  •

מינים  היחס בין, הרכב החברה, וטקסונומישקלול של עושר י המבצע בסיס סולם יחסעל 

  .)ביולוגי להלן- סקר הידרו – 4.8 ראה פירוט בסעיף ( עמידים למינים רגישים לזיהום

 .1 :)חיים- דוודגים יונקים, עופות, זוחלים, ( נוכחות מקרופאונה הידרופיליתדירוג  •

לא הידרופילים מינים מקומיים . 3; ללא בע"ח הידרופילים. 2; ולשיםמינים פשליטת 

מין נדיר אחד . VU/NT ;5/עד שלושה מינים נדירים EN מין נדיר אחד. 4; נדירים

CR/RE  ומעלה/יותר ממין נדיר אחדEN יותר משלושה מינים נדירים/VU/NT. 

חות מין דגל אחד בעבר, נוכ. 2; ללא מיני דגל. 1 :)לוטרה, צב רך( מיני דגלנוכחות דירוג  •

. 4; שני מיני דגל ומעלה בעבר, ללא עדויות לנוכחות כיום. 3; ללא עדויות לנוכחות כיום

עדויות לנוכחות מין דגל אחד ומעלה . 5; פוטנציאל לנוכחות מין דגל אחד ומעלה בהווה

 בהווה.
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  ערוצים שלא צפויים לעבור תחזוקה (בעיקר ערוצים הרריים), לא נסקרו. .61-2013 שלב ב' בשנים, ו12-2011בשנים זוקה: שלב א' הערוצים שנדגמו בסקר רגישות הנחלים לתח  :5מפה 
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  להלן.  4.5ומורכבות מבנית) ראה סעיף  , מסדרון אקולוגימיםזרימת מקור המים, לפירוט הדירוג למדדים ( באגן הניקוז של הקישון. 2016נת קטעי הערוצים שנדגמו בשמנתוני הבסיס של  :3טבלה 

 שם מקטע מס"ד

 מורכבות מבנית מסדרון אקולוגי מים

 מקור המים
זרימת 

 מים

 שימושי גדות קיטוע
רוחב רצועת 

 צמחיית הגדות
 פיתוליות שיפוע גדות גובה הגדות

תפקוד בעצירת 
 מזהמים וסחף

 הרכב התשתית

 ימנית (משני) ימנית (ראשי)  במורד בתוך במעלה ניקוד תיאור
שמאלית 
 (ראשי) 

שמאלית 
 (משני) 

 שמאלית אפיק ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית

מי תהום גבוהים,  Bנ. הגדורה  1
 תקלות ביוב קריות

 3 3 3 3 3 3 2 בינוני בינוני 3-6 3-6 3-6 3-6 גד"ש קריות -בנוי    קריות -בנוי  Aהגדורה  מעבירי מים כבישים 4 ישנהה 15ת.  5 3

יער אלונים  גד"ש יער אלונים טבעי גד"ש ת. הגנה המוביל 71כביש  המשך הנחל 1 4 ניקוז שדות Aנ. הושעיה  2
 טבעי

 2 2 2 1 1 3 3 מתון מתון 1< 1< 1< 1<

נביעות, עודפים  A. יפתחאל נ 3
 מאגר אשכול

יער אלונים  נחל ציפורי מעביר מים , מעביר מים79כביש  5 5
 טבעי

 3 3 3 5 5 5 5 תלול תלול 2-3 2-3 10> 10>   גד"ש גד"ש

נביעות, עודפים  Bנ. יפתחאל  4
 מאגר אשכול

 2 2 2 4 4 2 2 בינוני בינוני 3-6 3-6 6-10 6-10   גד"ש   גד"ש , מעביר מים79כביש    מאגר אשכול 5 5

חלחול ארטזי + סכר  Cנ. יפתחאל  5
הסוללים, ניקוז 

 שדות

 3 3 3 4 4 3 3 מתון מתון 1-2 1-2 6-10 6-10 מטעים גד"ש   מאגר הסוללים מאגר אשכול סכר מאגר הסוללים Dיפתחאל  4 5

 3 3 3 3 3 3 3 מתון מתון 1< 1< 6-10 6-10   גד"ש   גד"ש Cיפתחאל  תעלת המוביל Eיפתחאל  2 4 ניקוז שדות Dנ. יפתחאל  6

רומת  - כביש רומאנה  המשך הנחל 2 4 ניקוז שדות Eנ. יפתחאל  7
 מעבירי מים 2הייב, -אל

 3 3 3 3 3 5 5 מתון מתון 1< 1< 3-6 3-6 מטעים גד"ש מטעים גד"ש Dיפתחאל 

, מעביר Gיפתחאל  1 4 ניקוז שדות Fנ. יפתחאל  8
 מים

מטעים, שדרת  גד"ש הנחל המשך  
 איקליפטוס

 77כביש  גד"ש
 הישן

 3 3 3 2 2 2 2 בינוני בינוני 1< 1< 1< 1<

, 77מעביר מים כביש  1 4 ניקוז שדות Gנ. יפתחאל  9
 ראש הערוץ ביער לביא

, מעביר Fיפתחאל   
 מים

 3 3 3 2 2 4 4 תלול תלול 1< 1< 1< 1< יער לביא דרך עפר שטח בור גד"ש

נביעה מעיין, חלחול  Aחש נ. נ 10
ארטזי מאגר יגור ב', 

שטפונות נחל 
מעפילים, ניקוז 

 שדות

, 75מעביר מים כביש  2 4
רכבת העמק, נחל נחש 

B 

 2 2 2 4 4 2 2 בינוני בינוני 3-6 6> 6-10 6-10   יער קק"ל   מאגר יגור ב' D 2015קישון  מעביר מים מאגר יגור ב'

מי תהום גבוהים,  נ. נשר  11
לחול ארטזי ח

בריכות נשר, 
 שטפונות נחל נשר

מעביר מים דרך  3 5
, 75סלולה, כביש 

רכבת העמק, מעלה 
 נחל נשר

מעביר מים דרך עפר,   
 B 2015קישון 

 2 2 2 3 4 3 2 בינוני מתון 3-6 6> 3-6 6-10   גד"ש   בריכות נשר

גדר המטע, ציפורי  5 5 נביעות 2016Aנ. ציפורי  12
2016B 

 3 3 3 4 4 5 5 תלול תלול 3-6 3-6 6-10 6-10   מטעים   מטעים 70מעביר מים, כביש  מעביר מים

גדר המטע, ציפורי    המשך הנחל 5 5 נביעות 2016Bנ. ציפורי  13
2016A 

 4 4 4 3 3 5 5 מתון מתון 1-2 1-2 3-6 3-6 שטח בור גד"ש   גד"ש

, 77מעביר מים כביש  5 5 נביעות 2016Cנ. ציפורי  14
 2016Dפורי צי

 3 3 3 3 3 3 3 בינוני בינוני 2-3 2-3 3-6 3-6   גד"ש   גד"ש נחל יפתחאל  

, 79מעביר מים כביש  5 5 נביעות 2016Dנ. ציפורי  15
 המשך הנחל

מעביר מים הכביש 
 לשמשית

, 77מעביר מים כביש 
 2016Cציפורי 

טבעי, יער  גד"ש
 הסוללים

טבעי, יער  גד"ש
 הסוללים

 3 3 3 3 3 3 3 בינוני בינוני 1-2 1-2 3-6 3-6

מעביר מים הכביש  5 5 נביעות 2016Eנ. ציפורי  16
 2016Fלציפורי, ציפורי 

, 79מעביר מים כביש  מעביר מים
 המשך הנחל

 3 3 3 4 4 5 5 תלול תלול 3-6 3-6 3-6 3-6   גד"ש מטעים גד"ש

, 79מעביר מים כביש  1 4 ניקוז שדות 2016Fנ. ציפורי  17
 הנחלמעלה 

מעביר מים הכביש  מעבירי מים 2
לציפורי, ציפורי 

2016E 

 5 5 5 2 2 5 5 תלול תלול 1-2 1-2 3-6 3-6 מטעים גד"ש מטעים גד"ש

מעלה, ת. הגנה  15ת.  מעביר מים דרך עפר המשך הנחל 3 1 ביוב שפרעם נ. שפרעם  18
 Cק. אתא 

 2 2 2 2 2 4 4 מתון מתון 1-2 1-2 1-3 1-3   גד"ש   גד"ש

עליית מים מהגדורה   13ת.  19
 במורד

מבונה כפר  נחל הגדורה   781מבוטן, כביש  3 3
 ביאליק

 2 2 2 2 2 2 2 בינוני בינוני 1-2 1-2 1-3 1-3   781כביש   

ביוב שפרעם, מי  מעלה  15ת.  20
שטפונות, ניקוז 

 שדות

נ. שפרעם, סכר הטייה  3 2
 למאגר הקיבוצים

סגור מתחת  מובל מעביר מים דרך עפר
 22לכביש 

 3 3 3 2 3 3 3 בינוני בינוני 2-3 2-3 1-3 3-6   גד"ש   גד"ש

חלחול ארטזי מאגר  Aבית נטופה  8ת.  21
 ביוב כפר מנדא

בית  8מעביר מים, ת.  3 2
 Bנטופה 

מעביר מים, ת.   
 השקע המרכזית

מאגר ביוב כפר  גד"ש
 מנדא

 2 2 2 2 2 3 3 בינוני בינוני 1-2 1-2 3-6 3-6   גד"ש

, 784מעביר מים כביש  1 4 ניקוז שדות Bבית נטופה  8ת.  22
 מעלה הנחל

 8מעביר מים, ת.   
 Aבית נטופה 

 2 2 2 2 2 3 3 תלול תלול 1< 1< 1-3 1-3   גד"ש   גד"ש

קצה התעלה, שכונת  3 5 מי תהום גבוהים  Cת.  23
 קריית בנימין

מעביר מים כביש ת.   
 2-ז

 2 2 2 3 3 3 3 בינוני בינוני 1-2 1-2 3-6 3-6   גד"ש   גד"ש

ניקוז עירוני, מי  Aת. הגנה ק. אתא  24
 שטפונות, ת. המליק

 3 3 3 4 4 3 3 בינוני בינוני 3-6 3-6 6-10 6-10   גד"ש   גד"ש נחל ציפורי   Bת. הגנה ק. אתא  5 3
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 שם מקטע מס"ד

 מורכבות מבנית מסדרון אקולוגי מים

 מקור המים
זרימת 

 מים

 שימושי גדות קיטוע
רוחב רצועת 

 צמחיית הגדות
 פיתוליות שיפוע גדות גובה הגדות

תפקוד בעצירת 
 מזהמים וסחף

 הרכב התשתית

 ימנית (משני) ימנית (ראשי)  במורד בתוך במעלה ניקוד תיאור
שמאלית 
 (ראשי) 

שמאלית 
 (משני) 

 שמאלית אפיק ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית שמאלית ימנית

ניקוז עירוני, מי  Bת. הגנה ק. אתא  25
 שטפונות

הגנה ק. מובל סגור ת.  2 4
 Cאתא 

מובלים סגורים בק.  2
 אתא

 3 3 3 3 3 3 3 בינוני בינוני 3-6 3-6 3-6 3-6   גד"ש אורבני ק. אתא גד"ש Aת. הגנה ק. אתא 

 3 3 3 3 3 3 2 בינוני בינוני 3-6 3-6 3-6 3-6   גד"ש   גד"ש Bת. המליק  מעביר מים סכר הטייה נחל ציפורי 5 5 הטיית נחל ציפורי Cת. המליק  26

ניקוז שדות,  ת. הקיבוצים  27
 שטפונות נחל סומך

, מעביר מים 13-ת. ז 1 4
 דרך עפר

 2 2 2 2 2 2 3 בינוני בינוני 2-3 2-3 1-3 1-3   גד"ש   גד"ש ת. הגנה ק. אתא  

קצה התעלה, נטמעת  2 4 ביוב כפר מנדא Aת. השקע המרכזית  28
 בשדות

 2 2 2 2 2 2 2 מתון מתון 1< 1< 1-3 1-3   גד"ש   גד"ש נחל יפתחאל  

, מעביר Bדר'  1-ת. ז 5 5 מי תהום גבוהים Aדרום  1-ת. ז 29
 מים כביש

אזור  -בנוי  2-ת. ז  
 תעשיה

 2 2 2 3 3 3 2 בינוני בינוני 3-6 3-6 3-6 3-6   גד"ש  

מי תהום גבוהים  Bצפון  1-ת. ז 30
 15עולים מת. 

 2 2 2 2 2 3 3 בינוני בינוני 1-2 1-2 1-3 1-3   גד"ש   גד"ש מורד 15ת.  מעביר מים דרך עפר Aצפ'  1-ת. ז 3 5

מעביר מים כביש,  1 4 ניקוז שדות  13-ת. ז 31
 נחל סומך - המשך 

סכר הטייה לת. 
 הקיבוצים

 3 3 3 3 2 3 2 בינוני בינוני 2-3 2-3 3-6 1-3   גד"ש   גד"ש ת. הגנה ק. אתא

מעביר מים כביש ת.  5 5 מי תהום גבוהים  2-ת. ז 32
C מעביר מים דרך ,

 7- עפר ת. ש.ה

, 22מעביר מים כביש  מעביר מים כביש
 הגדורה

 2 2 2 3 3 3 2 בינוני בינוני 3-6 3-6 3-6 3-6   תעשייה כבדה   גד"ש

 3 3 3 1 1 2 2 מתון מתון 1< 1< 1< 1< בורשטח  מטעים שטח בור מטעים C 3-ת. ז מעבירי מים דרכי עפר 3 קצה התעלה, שדה בור 1 4 ניקוז שדות D 3-ת. ז 33

מעביר מים דרך  1 4 ניקוז שדות A 4-ת. ז 34
 B 4-סלולה, ת. ז

מעביר מים דרך   
 סלולה ת. המליק

 2 2 2 4 2 3 2 בינוני בינוני 3-6 1-2 3-6 1-3   מדגה   גד"ש

תחילת התעלה, כביש  2 4 ניקוז שדות ת. כ. חסידים א'  35
7222 

מעביר מים דרך  דרך עפרמעביר מים 
 2015סלולה, קישון 

D 

 2 2 2 2 2 2 2 בינוני בינוני 1-2 1-2 1-3 1-3   גד"ש   גד"ש

ניקוז רפת כפר  ת. כ. חסידים ב'  36
 חסידים, ניקוז שדות

מעלה התעלה מבוטן,  2 2
 כפר חסידים -בנוי 

כפר  -בנוי  גד"ש D 2015קישון  מעביר מים דרך סלולה
 חסידים

רפת  -נוי ב גד"ש
כפר 

 חסידים

 2 2 2 2 2 2 2 בינוני בינוני 1-2 1-2 1-3 1-3

 - תחילת התעלה, בנוי  2 4 ניקוז שדות ת. כ. חסידים ד'  37
 כפר חסידים

מעביר מים דרך עפר,  מעביר מים דרך סלולה
 D 2015קישון 

תעשייה  -בנוי 
 זעירה

יער 
איקליפטוסים, 

 גד"ש

 2 2 2 2 2 2 2 בינוני בינוני 1-2 1-2 1-3 1-3   גד"ש

מי תהום גבוהים,  Aת. קייזר אילין  38
עליית מי ים, ניקוז 

 שדות

מעביר מים כביש ת.  4 5
 Bאילין -קייזר

פרוייקט נפתול  B 2015נחל קישון   
 הקישון

 2 2 2 4 4 2 2 בינוני בינוני 6> 6> 6-10 6-10   גד"ש  

מי תהום גבוהים,  Bת. קייזר אילין  39
ים, ניקוז  עליית מי

 שדות

, 75מעביר מים כביש  4 5
רכבת העמק, המשך 

התעלה כתעלת ניקוז 
 הרכבת

מעביר מים כביש ת.  מעביר מים כביש
 Aאילין -קייזר

 2 2 2 2 3 3 2 בינוני בינוני 3-6 3-6 3-6 3-6   אזור תעשייה   גד"ש

מעביר מים כביש,  2 5 מי תהום גבוהים  7ת. ש.ה.  40
 המשך התעלה

ביר מים כביש, מע  
 2-תעלה ז

 2 2 2 2 2 2 2 בינוני בינוני 1-2 1-2 1-3 1-3   פסי רכבת   כביש

ניקוז משתלה, ניקוז  ת. של' ציפורי  41
 שדות

מעביר מים כביש  4 4
, המשך התעלה 7222

 בשדות

מעביר מים דרך סלולה 
 במשתלה

מעביר מים כביש 
 , נחל ציפורי762

 4 4 4 2 2 3 2 בינוני בינוני 1-2 1-2 3-6 1-3 משתלה גד"ש גד"ש משתלה
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   .2016חלוקה למקטעי דיגום של הערוצים שנסקרו בשנת : 6מפה 
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  מדד רגישות נופית 4.6

כל  .מפגעים חזותייםו ראשוניות, ייחודיות, תצפית ,נצפות :קריטריוניםל בהתייחסות

דירוג של  ממוצעומדד הרגישות הנופית הוא , על פי הערכת הסוקר 1-5דורג בסולם  קריטריון

  :הקריטריונים

נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים, כך גדלה  מקטע הדיגוםככל ש ותצפית:נצפות  •

מטיילים וככל שמקטע הדיגום משמש יותר  ;באופיו החזותי משמעותם של השינויים

. לפיכך, ף ממנו, כך גדלה משמעות הנוף הנשקמתכלית ביקורם היא צפייה בנוף שחלק

 ךהמוער המקטעהויזואלית של  מידת הנצפות משוקללת מתוך הערכת החשיפה

; ומידת התצפית משוקללת ומשבילי מטייליםממקומות גבוהים  ,מכבישים, מישובים

  מתוך הערכת החשיפה הויזואלית מהמקטע עצמו כלפי הסביבה הקרובה והרחוקה.

שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף  ע דיגוםמקטערך גבוה ניתן ל :ייחודיות בנוף הארץ •

 .יורדת דרגת הערכיות –ככל שהתופעה נפוצה יותר  הארץ.

ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח  ניתן למקטע דיגוםערך גבוה  :ראשוניות •

 – מבחינת גודל, צבע וצורה מקטעאופי הטבעי של הככל שההפרות פוגמות בשונות. 

 .יורדת דרגת הערכיות

ערך גבוה ניתן למקטע דיגום שאין בו מפגעים חזותיים, וככל שהמפגע  פגעים חזותיים:מ •

בנוף (החזותי גדול יותר  ),קו רקיע לדוגמה, פוגע ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים 

 הערכיות. דרגתיורדת  –ובלתי הפיך 

  סקר בוטאני 4.7

 ברכב וברגלרת סיורים הדיגום בוצע בעז .2016אפריל - מרץבחודשים נערך הסקר הבוטאני 

, עד לנקודה שהוגדרה כגבול הסקר. מרכז רצועת הסקר היה תחתית הםויובלי םנחליהלאורך 

 ,שולי שדותבהערוץ, ושוליה הוגדרו לפי רוחב צמחיית הגדות, שנתחמה על פי רוב בדרכי עפר, 

ם . בוצע רישום מפורט של מצאי הצמחיאחרים שימושי קרקעבמאגרי מים או ב, מטעיםב

קטע נחל בעל מאפיינים דומים של בית הגידול. מהוגדרה כשהעילאיים בכל יחידת שטח, 

קטע אופיין ע"י תיאור המבנה הפיזי מקטע חדש. כל מבית הגידול, הוגדר אופי כאשר השתנה 

של ערוץ הנחל ומורכבותו המבנית, אופי רצועת החיץ, מאפייני המסדרון האקולוגי של 

מח שבו, והרכב ועושר מיני הצ תועדותו הנופית. עבור כל בית גידול הסביבה הקרובה, ורגישו

בתה/עשבוני, אדמות כבדות, מים, לח, לח מופר, ( בתי גידולטים וילבחלוקה למינים ש

ביותר מבית  מתקייםכאשר מין  ).וכדומה , נטע אדםסגטלי/רודרליתיכוני, - חורש/יער ים

 ת הגידול העיקרי/משני שלו, וסווג בהתאם.גידול אחד, בוצעה הערכה האם נמצא הצמח בבי

  נעשה על פי הפירוט הבא:ופולשים  בסכנת הכחדהסיווג המינים כמוגנים, נדירים, 

אתרים  ,שמורות טבע ,אכרזת גנים לאומיים(הישראלי : כפי שהוגדר בחוק מין מוגן •

  ).2005 –ה "התשס ,לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים)

  ):2011, ועמיתיושמידע החלוקה הבאה (על פי  :מין נדיר •

O – אתרים בישראל 1-3 - נמצא ב. צמח על סף הכחדה.  

RR – אתרים בישראל 4-30 - נמצא ב. צמח נדיר מאד.  

RP – אתרים בישראל 31-100 - נמצא ב. צמח נדיר.  
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R – אתרים בישראל 100 - נמצא ביותר מ. למדי צמח נדיר.  

  .קמ"ר 1 שטח שלאתר מוגדר כ

מין צמח הנמצא ): 2011, ועמיתיושמידע  ;2007שמידע ופולק, ( נת הכחדהבסכמין  •

), IUCNלפי קריטריונים בינלאומיים של הארגון לשמירת הטבע העולמי (בסכנת הכחדה 

דורג בהתאם לשישה קריטריונים: הישראלי. במודל הישראלי, כל מין בהתאמה למודל 

דורגות, פריפרינדירות, פגיעות, אטרקטיביות, אנדמיו בסולם  אליות וצמידות. המינים 

מינים בסכנת הוגדרו כ 3.2 - , כאשר מינים שקיבלו דירוג משוקלל הגבוה מ1-10רגישות 

 ).IUCNומעלה עפ"י קטגוריות  VU [vulnerable](מקביל לדירוג  הכחדה

תחום תפוצתם צמחים ש): 2013, ועמיתיודרור - ; דופור2010דרור, - (דופור מין פולש •

כיום בשטחים טבעיים מתרבים חוץ לשטח ישראל, שהובאו לארץ בידי אדם, והמקורי מ

 .עצמם בכוחות

  (מיקרופאונה) יביולוג-סקר הידרו 4.8

 02.05.2016- ו 26.04.2016, 22.04.2016, 05.04.2016תאריכים: ב צעוב ביולוגי- הסקר ההידרו

יבשים או לחים  מקטעים. בהם היו מים על פני השטחש וכלל ערוציםע"י ד"ר אלדד אלרון, 

  :ו שלוש בדיקות מרכזיותבוצע ת דיגוםבכל תחנלא נדגמו. 

בית הגידול • (רוחב, הרטוב : תיאור מורפולוגי של התחנה הכולל את מימדי האפיק אפיון 

תיאור בתי הגידול הדומיננטיים הנובעים ממאפייני הצומח בגדות ובנחל,  ,עומק)

 .מאופי הזרימה בערוץומהתשתית, 

: משתנים המתארים את איכות המים הניתנים למדידה ים לימנולוגייםמשתנמדידת  •

אחוז  ,מוליכות חשמלית, נמדדו טמפרטורת המים, מליחות המיםבסקר הנוכחי בשטח. 

ר תוצרת  ונמדדוהטמפרטורה  החמצן. החמצן וריכוז החמצן במים באמצעות מכשי

Euthech  דגםCyberScan DO 110תוצרת מכשיר ו ע"י , מוליכות חשמלית והגבה נמדד

Euthech דגםCyberScan PC300 meter ,  באמצעות דסקית סקינמדדה ושקיפות המים. 

) המתקיימים בגוף macroinvertebrates(חח"ג  (חח"ג): הגדולים חברת חסרי החוליות •

). האיסוף היה אינטגרטיבי ומייצג, µm 400המים נאספו באמצעות רשת (גודל נקבים 

 ול השונים המאפיינים את תחנת הדיגום (למשל, צמחיית מיםוכלל את בתי הגיד

 10 - מאמץ הדיגום היה כ , זרימה על גבי אבנים, תחתית אבנים, בוץ וכדומה).מזדקרת

ר חסרי חוליות חסרי החוליות הוגדרו בשטח בעודם חיים, כאשבכל תחנה.  דקות

 קולר. ובינדאית במעבדה בעזרת ונלקחו להגדרה  ,משמעי- ם לא היה חדישזיהוי

פרטים  – 1שפיעותם של חסרי החוליות הוערכה באופן קטגוריאלי על פי המפתח הבא: 

 ,אלפים ומעלה. במקביל לאפיון אסופת החח"ג – 4מאות;  – 3עשרות;  – 2בודדים; 

דגים ודו, או שנצפו בגוף המים יתני מים שנקלעו לדיגום באקראיו גם חוליתועד - דוגמת 

תצפיות  .של חרקי מים שזוהו במהלך הדיגום –יבשתיות  –ות חיים, וכן דרגות בוגר

ניתוח הנתונים של החח"ג, אלא נוספו למידע אודות לא הוכנסו ל החולייתנים

  .סקר זואולוגי) – 4.9 (ראה להלן סעיף  החולייתנים
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 שלושהיים. נבחנו באמצעים סטטיסט –ובמידת האפשר  ,הממצאים נותחו באופן איכותי

) OET( ), עושר הטקסונים נושמי הזימיםSעושר הטקסונים הכללי ( :מדדים אקולוגיים

  :מדדים אלהלהסבר להלן . והערכת מומחה

: מדד אקולוגי שכיח המונה בפשטות את מספר הטקסונים )S( עושר הטקסונים הכללי •

מית המדויקת סונושזוהו באתר הדיגום. "טקסון" הוא שווה ערך למין או לרמה הטק

 אותה ניתן לזהותשקבוצת המיון הספציפית ביותר ( ביותר הניתנת להגדרה

ניתן לצפות לעושר טקסונים  ,בו התנאים מיטבייםש. בבית גידול איכותי )בשדה/במעבדה

ניתן להשוות מדד . נמוך טקסונים שרעו בו צפויש –גידול באיכות ירודה  גבוה, לעומת בית

 קבלו בסקרים שבוצעו בנחל בעבר.זה גם לתוצאות שהת

: מדד המתבסס על התלות של מאכלסי המים )OET( עושר הטקסונים נושמי הזימים •

בחמצן המומס בהם לטובת נשימה. חסרי חוליות הנושמים בעזרת זימים מנצלים את 

כן זקוקים למים עשירים בנוזלי גופם לחמצן המומס במים, ולמפל הריכוזים בין החמצן 

בניגוד לחסרי חוליות הנושמים חמצן מהאטמוספרה באמצעות  ,. זאתסמומ בחמצן

עמידים ש ,וכן חסרי חוליות בעלי פיגמנט נשימה (כדוגמת המוגלובין) או טרכיאות,ריאות 

. אחוז החמצן נמוכים של חמצן מומס יםמלווה בריכוזה יותר להרעה באיכות המים

עם העלייה במליחות,  –רד במקביל במים יורד, ועושרם של הטקסונים נושמי הזימים יו

שינויים הנדסיים הנוגעים בשל או  ,בזיהום אורגני, בנוכחות אצות ("פריחת אצות")

לכמות המים ולאופי הזרימה, הערבול וההרחפה. מדד זה מסנן את הטקסונים העמידים 

ומגדיל את משקלם של הטקסונים הרגישים, הנוטים לסבול יותר מהרעת תנאי בית  ,יותר

הגידול. חסרי חוליות הנושמים באמצעות זימים הם זחלי בריומאים, שפיראים, שעירי 

ניתן להשוות מדד זה גם לתוצאות שהתקבלו בסקרים זימאים. - כנף וחלזונות קדם

  שבוצעו בנחל בעבר.

 ביולוגי- סקר ההידרוהניקוד הסופי שניתן לכל תחנה ב: ניקוד סופי הכולל הערכת מומחה •

עושר הטקסונים הרגישים, יחד עם הערכת הכללי וונים עושר הטקסמשקלל את ממצאי 

ומצאי בעלי החיים בבית  , לימנולוגייםםעם מאפיינים מורפולוגיי ומהיכרות מומחה,

 הגידול.

ממשק  לקטגוריות) התווסף לסקר גם סיווג של הערוצים שנסקרו 2014-15בשנתיים הקודמות (

). בשנת הסקר הנוכחית הכוונה הראשונית 2013יתיו, קיימה (על פי: הרשקוביץ ועמ- יתושים בר

הייתה להשלים את סיווג הערוצים בכל ערוצי אגן הקישון שטרם סווגו (הערוצים שנסקרו בשנות 

, והערוצים שנסקרו השנה). עם זאת, מאוחר יותר נקבע שבגלל גודלו 2011-2013הסקר הראשונות 

נות העוסקות במניעת מפגעי יתושים, וחשיבותו של אגן הניקוז, חלוקתו ליחידות סביבתיות שו

ברבקידום המדיניות של המשרד להגנת הסביבה ב , יתבצע סיווג הערוצים קיימה- פיתוח ממשק 

בהתאם להתקדמות העבודה. לפיכך כפרויקט נפרד בשיתוף היחידות הסביבתיות, ובאופן מדורג 

  .הוצא פרק זה מהדו"ח הנוכחי, ויוגש בנפרד
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  (מקרופאונה) סקר זואולוגי 4.9

מבוסס בעיקרו על חיים ודגים) - הסקר הזואולוגי של החולייתנים (יונקים, עופות, זוחלים, דו

(מאגר המידע הביולוגי, גיליונות אקסל שהצטברו במאגרי המידע של רט"ג  נתוני תצפיות

ניתוח נתוני  וחלה"ט (סקרי לוטרות וסקרי עופות מים שנתיים).היד), - ונתוני מחשבי כף

הוא בעייתי, היות והתצפיות לא בוצעו  –למעט נתוני הסקרים הייעודיים  – גרי המידעמא

באופן שיטתי ולכן מוטות בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים, מינים שקל 

תיעוד בקרבת צירי הנסיעה, בשעות ; לצפות בהם, מינים שקל לזהות, ומינים שפחות נפוצים

ופחות קיימות ומוצעות, שמעניינים את רט"ג (יותר בשמורות  , ובשטחיםיורביצוע הס

תיעוד , 2009היד בשנת - בנוסף, טרם תחילת השימוש במחשבי כף .)שטחים שאינם מוגניםב

 – ולעתיםקמ"ר),  1(דיוק של בלבד ספרות  4בנ.צ.  לעתים :באופן מקורב בלבדבוצע המיקום 

  קמ"ר). 0.1ספרות (דיוק של  5בנ.צ. 

יים התבסס על תצפיות של חולייתנים המתועדות במאגר הנתונים הכללי של המידע הק

-2009( היד של רט"ג- על תצפיות חדשות שהצטברו במחשבי כף, 1950-2008רט"ג בין השנים 

של ), נתונים מסקר הלוטרות השנתי 1985-2015נתונים מסקר עופות המים השנתי (, )2016

; 2010 ,ועמיתיו; גוטר 2009; גוטר ודולב, 2008, וועמיתי(גוטר מרכז היונקים של החלה"ט 

רך של רשות - , וסקרי קינון צב)2016, 2015, 2014, 2012יה, עמית; שחל ו2011, ועמיתיודולב 

; 2012; סיני, 2008; מלכה וסיני, 2008, עמיתיה(אורון וורשות נחל הקישון הטבע והגנים 

, ועמיתיואלרון ; 2015רוט, - סים וקובליו; נ2014; נסים וקופליק, 2013לוי, ; 2013דולב, 

. ההתייחסות הייתה בעיקר למיני חולייתנים שבית הגידול )דנה מילשטיין, מידע בע"פ; 2016

 צב ביצותנחש מים,  –חיים; בזוחלים - הלח מהווה מרכיב חיוני לקיומם (כל מיני הדגים והדו

ית הגידול הלח; וביונקים: המינים המקיימים זיקה מלאה או חלקית לב –; בעופות וצב רך

הגידול הלח). - לוטרה, נמייה, חתול ביצות ונוטרייה, וכן עטלפים המשחרים אחר מזון בבית

מ' ממקטע נחל/תעלה אחד  100המידע עבר עיבוד ממ"גי, והתצפיות שנמצאו במרחק של עד 

 –רץ דרגת הסיכון של מיני עופות שאינם מקננים באנכללו בניתוח הנתונים.  –או יותר 

המידע על זוחלים, דוחיים ודגים שנאסף בסקר הוגדרה על סמך דרגת הסיכון העולמי שלהם. 

ההידרוביולוגי, כאמור לעיל, נוסף לנתונים אודות המקרופאונה ההידרופילית שנותחה 

ואפיון בתי הגידול, ) 2012, ועמיתיובשלב א' (פרלברג  חלוץסקר העל סמך במרכיב מדד זה. 

  בות כל אחד מהמקטעים.נקבע מדד לחשי

סקר העופות המשלים שנערך בשטח נועד לכסות במידה מיטבית את השטחים שלאורך 

שאינם מיועדים להגנה סטטוטורית, ולכן המידע לגביהם חסר.  –ערוצי הנחלים והתעלות 

העופות נבחרו לצורך ייצוג המקרופאונה, היות וזו מחלקה שקל יחסית לצפות בה ולזהות 

מבלי להשתמש באמצעים מיוחדים ויקרים (מלבד משקפת שדה), והיא מיוצגת אותה בשטח 

סקר העופות בוצע בחודשים ע"י מספר רב יחסית של מינים המאכלסים בתי גידול מגוונים. 

, לאורך כל הערוצים שהוגדרו בתחום הסקר. שיטת הסקר הייתה הליכה 2016 אפריל- מרץ

מ' על גדות הערוץ  100- ) לאורך קטע של כ11:00בשעות הבוקר המוקדמות (מאור ראשון ועד 

 –בתחומי המקטע הבוטאני שהוגדר, אפיון בית הגידול, ורישום מיני העופות שנצפו או נשמעו 

   מ' מחוץ לערוץ, ובתעופה. 200עד  –ומיקומם: בערוץ, בשטח הקרוב 
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  של המידע ימיפוי ממ"ג 4.10

הכוללת את  יתסיס ממ"גהוכנה מפת בעל סמך ממצאי שכבות הרקע ועבודת השדה,  •

, ולא יופיעו 2012, ועמיתיו(מפות אלו מופיעות בסיכום שלב א': פרלברג  השכבות הבאות

  :במסמך זה שוב)

o כניות המתאר ת בסיסעל  – שמורות יער ויערות קק"ל ,שמורות טבע, גנים לאומיים

 .הארציות והמחוזיות

o ה ליתולוגיתשכב.  

o 3/ב/34על בסיס תמ"א ( שכבת נחלים ותעלות של רשות הניקוז(. 

o .שכבת מעיינות, מאגרי מים ומתקני טיהור שפכים 

o .שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית 

 רקע הבאות:מפות הגבי מפת הבסיס, הוכנו על  •

o 6מפה קטעי דיגום בוטאני (ממפת חלוקה ל.( 

o  10מפה הנמצאים בסיכון (מפת תצפיות ביונקים של בתי גידול לחים.( 

o ) 11מפה מפת תצפיות בעופות של בתי גידול לחים הנמצאים בסיכון.( 

o  12מפה ( גידול לחים- של בתיזוחלים חיים ו- דובדגים, מפת תצפיות.( 

 :על בסיס עבודת השדה ונתוני מאגרי המידע מפות העבודה ממפות הרקע הוכנו •

o  7מפה צמחייה הידרופילית ( –מפת ערכיות בוטאנית.( 

o  8מפה צמחים נדירים ( –מפת ערכיות בוטאנית.( 

o ) 9מפה מפת ערכיות מיקרופאונה הידרופילית.( 

o ) 13מפה מפת ערכיות אקולוגית למיני דגל.( 

o  14 מפהמקרופאונה הידרופילית ( –מפת ערכיות אקולוגית.( 

o  1מפה לפי השקלול שפורט לעיל ( –כוללת אקולוגית  ערכיותמפת.( 

o 2מפה רט לעיל (מפת רגישות נופית לפי השקלול שפו.( 

o ) 3מפה מפת רגישות לניקוז על סמך הגדרות רשות הניקוז.(  

יצירת בסיס לשפה משותפת וארגון יעיל של שכבות המידע, נקבע כי בכל המפות, וכן לצורך 

 ופוטו מפורטת, שעליה תוצג מפת ההסכמהזרו ממפת אורתרות קטעי הנחלים ייגהגד

  ).טיוטה לדיון הוכנה – 4מפה ( תחזוקהל

 מפת הסכמה 4.11

הצלבת מפת מתקבלת מ"תחזוקה ירוקה" של מקטעי הערוצים - ממ"גית להמפת ההסכמה 

ה הצורך, תהיה התחשבות בהגדרת במקר הערכיות האקולוגית עם מפת הרגישות הניקוזית.

בסיום שלב א' הוסכם ע"י רשות ניקוז ונחלים  דרגת התחזוקה גם במפת הרגישות הנופית.

קישון ורט"ג על תהליך הדרגתי, שבו בכל שנה יתווספו הקטעים שייסקרו באותה שנה למפת 

ם וישימות התחזוקה עפ"י המלצות אלו תיבחן בקטעיבהתאם להמלצות הסקר,  ההסכמה

, שהיתה שנה 2014 בשנת .עד לסיום סקירת אגן הניקוז כולובכל שנה,  –החדשים שנוספו 

, 2015, ושנת הוחל בנסיון ליישום בפועל של ההסכמות שהתגבשו עד כה מעוטת גשמים,

בשנה זו הוחל גם בשילוב  .שהיתה ברוכה בגשמים, שימשה כשנת מבחן לישימות ההסכמות
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טיוטת מפת ההסכמה תצורף בנפרד  .המתגבשת התחזוקה נציגי החקלאים בהסכמות מפת

  כנספח למסמך זה, לכשיסתיימו הדיונים על הגדרתה.

 מפת הסכמהעדכון  4.12

 –הנחל הוא מערכת דינאמית והערכיות האקולוגית וצרכי הניקוז יכולים להשתנות, ובהתאם 

הקיים  גם פוטנציאל הערכיות האקולוגית שאותו לא ניתן להעריך כיאות בהתאם למצב

, ואם בשל כמו סלילת התוואי החדש של רכבת העמק – אם בשל עבודות הסדרה שונות ,בלבד

תקלות וגלישות במכוני טיהור השפכים הרבים הפזורים שינוי המצב בשטח. כך למשל, 

גולמיים במקרה הרע, מי ביוב טוב, והבאזור, גורמות לשפיכת קולחין מטוהרים במקרה 

תהיה חשיבות גבוהה לסקור שדרוג המט"שים ושיפור אמינותם,  עםנחלים. השמזהמים את 

 – ים שאליהם מוזרמות גלישותנחלה, היות ואיכות המים במורד שוב את הערוצים באזור

חשיבותו לפיכך . מודגשת גם הערכיות האקולוגית של הערוצים הללו –צפוייה לעלות, ואיתה 

בקטעים  – אחת לחמש שניםעדכון  עבורת ההסכמהמפת מוצע ש ולכן ,של תהליך העדכון

הוצע  ., עפ"י הערכתם של אנשי השטחלטובה או לרעה שבהם סביר שהתרחש שינוי

שהאחריות לעדכון מפת ההסכמה תהיה של אקולוג רשות הניקוז, בתיאום עם רט"ג.
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  תוצאות .5

  סקר בוטאני 5.1

רק ברמת  מינים זוהו 10מיני צמחים, ועוד  368בסקר הבוטאני  2016בשנת סה"כ תועדו 

גידול  יתבמינים של הם  10, מהם ית גידול לחבהוא מינים  58בית הגידול העיקרי של  הסוג.

- של החורש היםמינים  29 ,ותבת הואמינים  190בית הגידול העיקרי של ; מופר- לח מופרע

מינים  6 קרקעות מלוחות, שלמינים  8 ,של סלעיםמינים  4 שיחים,- ערבותשל מינים  4 תיכוני,

ומין אחד תיכוניות, - ות, מין אחד של בתות עשבוניות יםכבדשל קרקעות  ניםמי 2, חולות של

- ית גידול מופרעבהוא מינים  64בית הגידול העיקרי של  ;חוף הים התיכוןבאזור הרסס של 

רודרליים (=בקרקעות עשירות בחנקן), ו 14מהם , מופר סגטליים (=בשטחים מינים  28- מינים 

  ., מרביתם מינים פולשיםפליטי תרבותאו  נטועים בידי אדםנים הם מי 32מעובדים). 

י שיחים,  16מיני עצים,  25צורת החיים, תועדו בסקר לפי  בחלוקה  12שיח, - בני מיני 8מינ

של  ניםמי 3שנתיים, - ם של עשבוניים רבמיני 80של צמחי מים, מין אחד , גיאופיטים מיני

לפירוט רשימת ( שנתיים- מינים של עשבוניים חד 230- , וחיים- שנתי קצר-/רבשנתי- עשבוני דו

  .)נספח א' ם המלאה ותכונותיהם, ראהמיני הצמחי

 , אנדמיים ומוגניםנדירים, בסכנת הכחדהמינים  .א

טועים כמו (מינים נדירים נ מינים נדירים של צמחים 26בסקר הבוטאני נמצאו סה"כ 

, מהם לא נכללו בספירה זו) –רינה וקחוינה מק , או זרים כמו ארגמון מקסיקאיברוש מצוי

): בוצין 2011; שמידע ועמיתיו, 2007(לפי שמידע ופולק,  נמצאים בסכנת הכחדהשמינים  2

אספסת אחיגומא משחיר,  :נמצאים על סף סיכוןשמינים  7ועוד  מלחית הבורית;ו הגליל

  . אשמר קוצני, חלבלוב שרוע, מיאגרון אזון, שוש קירח ושלהבית הגלגלהגליל, 

מין אחד נמצא על , נמצא כי )1999(לפי פרגמן ועמיתיו,  בחלוקה לפי דרגת הנדירות

אחיגומא משחיר, אשמר : )RRמינים נדירים מאד ( 7; עלים- שנית רחבת): Oסף הכחדה (

 4 ;וסיסנית הביצות פרחים, חלבלוב שרוע, מיאגרון אזון, מלחית הבורית- קוצני, זון רב

 14ושאר  ;שוש קירח ושלהבית הגלגלהגליל, בוצין הגליל,  אספסת: )RP( מינים נדירים

  ).Rנדירים למדי ( –המינים 

(לפי פרגמן ועמיתיו,  מינים אנדמיים 19 ובבחינת דגמי התפוצה של הצמחים, נמצא

מינים אנדמיים לישראל  ES( ;2( לישראל, סוריה ולבנון יםאנדמי מינים הם 10 :)1999

); מין אחד אנדמי לישראל בלבד ELנדמיים לישראל ולבנון (מינים א 3); ECודרום לבנון (

)EI ;(3- ו ) מינים אנדמיים לישראל ודרום טורקיהET(  בסכנת הכחדה, מהם מין אחד – 

, /גיאופיטיםשנתיים- שנתיים או רב- הם עשבוניים חד האנדמייםהמינים  כל. בוצין הגליל

בתות   .בעיקר של 

אף אם אינם נדירים. בסקר  –מינים מוגנים במדד הערכיות הבוטאני משוקללים גם 

ים ומין אחד של גיאופיטמיני  3, שיח ן אחד שלמיעצים,  מיני 11 :מינים מוגנים 17נמצאו 

מוגנים שנמצאו בסקר ניטעו ע"י האדם בגדות העצים המיני חלק מ. שנתי- עשבוני רב

ראה  –דיגום ותכונותיהם בחלוקה לקטעי ההנדירים המינים  רשימתלפירוט ( הערוצים

  .)4טבלה 
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 צמחיה הידרופילית .ב

, לחהגידול ה תיב הוא שנמצאו בסקר צמחים מיני 58בית הגידול העיקרי של  לעיל,כאמור 

יה ההידרופילית, ימבין מיני הצמח .מופרים- מופרעיםמינים של בתי גידול לחים  8מהם 

מיני  4; עוד נמצאו זרמהם הוא גם מין אחד מינים נטועים ו 2הם מיני עצים, מ 4נמצאו 

מיני עשבוניים  19, /גיאופיטשנתיים- מיני עשבוניים רב 29 שיח,-ין אחד של בןמ שיחים,

): Oמין אחד על סף הכחדה (זעירה; מים - : עדשתצףמים שנתיים, ומין אחד של צמח - חד

 2 ;סיסנית הביצותו חיגומא משחירא): RRמאד ( יםנדיר ניםמי 2; עלים- שנית רחבת

; מבין )Rמינים נדירים למדי ( 8ועוד ; שוש קירח): בוצין הגליל וRPמינים נדירים (

אווז - כףאיקליפטוס המקור ו :/זריםמינים פולשיםהם  2המינים של בתי גידול לחים, 

תמר ו : פיקוס התאנהמינים הם מינים מקומיים, אך נטועים באזור הסקר 2עוד  .ריחנית

ראה  –לפירוט רשימת המינים ההידרופיליים ותכונותיהם בחלוקה לקטעי הדיגום (מצוי 

 .)5טבלה 

 פליטי תרבותזרים//מינים פולשים .ג

 מיני צמחים זרים לישראל, הנמצאים בשלבי פלישה שונים אל הטבע. 31בסקר נמצאו 

באפריקה,  מין אחד מוצאומינים מוצאם באוסטרליה,  3יקה, אמרב מינים 21מוצאם של 

. התיכון- גן היםבא ומוצא מין אחדומין אחד מוצאו טרופי, אסיה, אירובמינים מוצאם  4

מין , הם שיחיםמינים  3 ,הם עצים זריםמבין המינים ה 10בחלוקה לצורות חיים עולה כי 

מינים הם  13 שנתיים.- ניים חדהמינים הם עשבו 15ושאר  ,שנתי- עשבוני רב אחד הוא

(לפירוט רשימת  הם מינים של בתי גידול לחים 2- ו יים,סגטלמינים הם  13רודרליים, 

  .)6טבלה ראה  –קטעי הדיגום מותכונותיהם בחלוקה ל הפולשיםהמינים 

 סקר בוטאני –דירוג ערכיות אקולוגית  .ד

ים הבוטאניים, בוצע חישוב של שני מדדי ערכיות המהווים חלק ממדד על בסיס הממצא

ומדד מהמדד המשוקלל)  5%(: מדד נדירות צמחים הכולל הערכיות האקולוגית המשוקלל

 4.5 (לפירוט הדירוג למדדים ראה סעיף מהמדד המשוקלל)  30%(צמחיה הידרופילית 

מקטעים  10 ונמצא), 7מפה במדד הצמחייה ההידרופילית ( ק שיטות העבודה לעיל).בפר

מקטעים בדרגת ערכיות  13מקטעים בדרגת ערכיות בינונית,  14בדרגת ערכיות נמוכה, 

יות לא נמצאו מקטעים בדרגת הערכ .מקטעים בדרגת הערכיות המירבית 5- גבוהה, ו

 6בדרגת ערכיות נמוכה,  יםקטעמ 17נמצאו , )8מפה ( במדד נדירות הצמחיםהמזערית; 

נמצאו לא  .רביתימקטעים בדרגת הערכיות המ 19- קטעים בדרגת ערכיות גבוהה, ומ

קטעי הדיגום מ(לפירוט הנתונים בחלוקה לוהבינונית  מקטעים בדרגות הערכיות המזערית

  .)7טבלה  ראה –
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  באגן הניקוז של הקישון. 2016נת שנדגמו בש פירוט נוכחות המינים הנדירים/אנדמיים/מוגנים ותכונותיהם בחלוקה לקטעי הדיגום :4טבלה 

 יותאנדמ שכיחות צורת חיים בית גידול שם הצמח
מס' 
 אדום

 מוגן

 תעלות נחלים

 הגדורה
 הושעיה

 נחש יפתחאל
 נשר

 2016ציפורי 
 13 שפרעם

15 
 מעלה

בית  8
 C נטופה

הגנה 
 ק. אתא

 המליק
 הקיבוצים

השקע 
 המרכזית

 1- ז
 דר'

 1- ז
 2- ז 13- ז צפ'

 4- ז 3- ז
כ. 

 חסידים
קייזר 
 7ש.ה.  אילין

של' 
 ציפורי

B A B C D E F G A A B C D E F A B A B C C B D A 'ד' ב' א A B 

                                                                                   RR   2   1 שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים אחיגומא משחיר
מחשופים   תיכוני,-חורש ויער ים אלה אטלנטית

 של סלעים קשים
                                                             C     1                 1     1 עץ

           CC     1     1                       1                                           1 עץ תיכוני-חורש ויער ים ישראלית-אלה ארץ
                 C     1     1                 1   1 1                                     1 עץ תיכוני-חורש ויער ים אלון התבור

                                                       CC     1                             1 עץ תיכוני-חורש ויער ים אלון מצוי
                                                       RP   3         1                     1 שנתי-חד תיכוני-צומח עשבוני ים בתות, אספסת הגליל

-אספרג ארץ
 ישראלי

 בתי גידול לחים
   R       1                   1                                                 1     1   1 מטפס גיאופיט,

                                                               R                           1 חיים-שנתי קצר-רב ות מלוחותקרקע אפזרית מלוחה
-ארכובית ארץ

 ישראלית
 חולות

   C EC                                                                                     1 שנתי-עשבוני רב

תיכוני ופליט -חורש ויער ים עלים-שחר רחבא
 תרבות 

           F     1     1                 1                                                 1 עץ

                                                                       RR   2 1             1 עץ תיכוני-חורש ויער ים אשמר קוצני
                               RP ET 4       1                                               1 שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים בוצין הגליל

         R                                                                                 1 שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים אפר מצוי-בן
                                         F     1         1                                 1 גיאופיט בתות חצב יקינתוני-בן

                                                                                   R       1 שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים גומא צפוף
                                                                       F EL                 1 שנתי-חד בתות גרגרנית לילכית

                                         R                   1                             1 שנתי-חד שטחים מעובדים דבקה משלשת
                                                                       F ES                 1 שנתי-חד בתות דבקת האפונים

             F ES     1   1           1     1       1                     1 1       1   1   1 שנתי-חד בתות קרניים כרמלי-דל
-דמומית ארץ

 ישראלית
 בתות

                                                                       F     1             1 שנתי-חד

                                                                   R                       1 שנתי-חד בתות ורוניקת השדה
                           RR                 1 1         1   1             1 1             1 שנתי-חד חולות פרחים-רבזון 

שטחים מעובדים (עשבים  ישראלי-חבלבל ארץ
-גידול מופרעים-בתי  רעים),

 מופרים
         F ES               1 1   1                         1                               1 שנתי-עשבוני רב

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חוחן הקנרס
 רודרליים

                                                   F ES         1       1           1     1 1 שנתי-עשבוני רב

                           R                   1             1             1               1 שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים חומעה מגובבת
                                                                   RR   3                   1 שנתי-חד אזור הרסס של חוף הים התיכון חלבלוב שרוע

           CC     1                           1                                             1 גיאופיט בתות חצב מצוי
שטחים מעובדים   בתי גידול לחים, כוכבית חיוורת

 (עשבים רעים)
                             R                                                             1 שנתי-חד

                           R                   1                                           1 שנתי-חד דול לחיםבתי גי כוסנית משוננת
                 F     1                                                                   1 עץ תיכוני-חורש ויער ים כליל החורש
                 CC     1                                                                   1 גיאופיט שיחים- רבותע בתות, כלנית מצויה
                 C     1     1                 1 1                                         1 עץ תיכוני-חורש ויער ים לבנה רפואי

                                                     F ES                     1   1       1 1 שנתי-עשבוני רב תבתו לוענית גדולה
               F EL                                                                         1 גיאופיט בתות ישראלי-לוף ארץ

                                                                               R           1 שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים לחך גדול
                           RR   3                                                           1 שנתי-חד בתות מיאגרון אזון

                                                               RR   4                     1 1 שנתי-חד קרקעות מלוחות מלחית הבורית
                                                           C ES         1                   1 שנתי-עשבוני רב תיכוני-חורש ויער ים מרוות ירושלים

-גידול מופרעים-בתי סביון פשוט
קרקעות עשירות  מופרים,

 בנוטריינטים, רודרליים
                                                               R                           1 שנתי-חד

                                                                       RR           1 1     1 שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים סיסנית הביצות
                                                   CC ES         1                       1   1 שנתי-חד מדבר  שיחים,- ערבות בתות, עכנאי יהודה
                                                   C ET         1 1                     1   1 שנתי-עשבוני רב בתות עכנאי מגובב
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 יותאנדמ שכיחות צורת חיים בית גידול שם הצמח
מס' 
 אדום

 מוגן

 תעלות נחלים

 הגדורה
 הושעיה

 נחש יפתחאל
 נשר

 2016ציפורי 
 13 שפרעם

15 
 מעלה

בית  8
 C נטופה

הגנה 
 ק. אתא

 המליק
 הקיבוצים

השקע 
 המרכזית

 1- ז
 דר'

 1- ז
 2- ז 13- ז צפ'

 4- ז 3- ז
כ. 

 חסידים
קייזר 
 7ש.ה.  אילין

של' 
 ציפורי

B A B C D E F G A A B C D E F A B A B C C B D A 'ד' ב' א A B 

-עפעפית עגולת
 עלים

 בתות
   R                                                                                       1 שנתי-עשבוני רב

   R                                                                                       1 שנתי-עשבוני רב בתות עפעפית שרועה
                               C     1     1                 1 1                           1 עץ בתי גידול לחים ערבה מחודדת

         F EI         1           1       1   1 1         1                                 1 שנתי-חד בתות פרג הכרמל
       F   3                                                                               1 שנתי-חד קרקעות מלוחות פרקן עשבוני

-חתול ארץ-ציפורני
 ישראליות

 בתות
                               F EL         1 1   1           1 1 1 1 1 1                   1 שנתי-חד

                 CC ET         1   1 1 1           1 1   1 1 1                     1     1   1 שנתי-חד בתות ישראלי- קחוון ארץ
                           CC ES       1 1   1   1   1       1 1 1 1 1         1             1 שנתי-חד בתות קחוון הגליל

             F ES                 1 1     1                                                 1 שנתי-עשבוני רב בתות קנרס סורי
                                                                         RP   3 1           1 שנתי-עשבוני רב בתי גידול לחים שוש קירח
בתי גידול  מדבר,  שיחים,-ערבות שיזף מצוי

-צומח עשבוני ים  לחים,
 תיכוני,תרמופיליים

                                                           CC     1                         1 עץ

                               F     1                       1 1 1                         1 שיח בתי גידול לחים אברהם מצוי- שיח
                                                                                 RP   3     1 שנתי-עשבוני רב בתות שלהבית הגלגל

                                                                             O             1 שנתי-חד בתי גידול לחים עלים-שנית רחבת
                                                           CC ES       1 1           1       1 שנתי-חד מדבר  שיחים,- ערבות בתות, שערור שעיר

                 C EC                     1           1                 1 1         1 1     1 שנתי-חד חולות ישראלי-תלתן ארץ
                                                                       R                   1 שנתי-חד בתי גידול לחים תלתן רפה
                                                                             F     1     1 1 עץ בתי גידול לחים, בעיקר נטוע תמר מצוי
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  באגן הניקוז של הקישון. 2016נת שנדגמו בש פירוט נוכחות המינים ההידרופיליים ותכונותיהם בחלוקה לקטעי הדיגום :5טבלה 

 אנדמיות שכיחות צורת חיים שם הצמח
מספר 
 'אדום'

 מוגן
מוצא (למינים 
 זרים/פולשים)

 תעלות נחלים

 הגדורה
 הושעיה

 נחש יפתחאל
 נשר

 2016ציפורי 
 13 שפרעם

15 
 מעלה

בית  8
 C נטופה

הגנה ק. 
 אתא

 המליק
 הקיבוצים

השקע 
 המרכזית

 דר' 1- ז
 צפ' 1- ז

 2- ז 13- ז
 4- ז 3- ז

כ. 
 חסידים

קייזר 
ש.ה.  אילין

7 
של' 

 ציפורי
B A B C D E F G A A B C D E F A B A B C C B D A 'ד' ב' א A B 

   C         1     1 1 1 1       1             1               1     1     1 1     1       1 1 שנתי-עשבוני רב אגמון ימי
                                                                                   RR   2     1 שנתי-עשבוני רב אחיגומא משחיר

             1   1                             1   1             1 1 1 1           1 אוסטרליה       CC עץ איקליפטוס המקור
                                                       F                 1         1 1 1 1   1 שנתי-חד אספסת ריסנית

   R         1                   1                                                 1     1   1 מטפס גיאופיט, ישראלי-אספרג ארץ
                           F         1   1                   1 1 1           1         1     1 שנתי-עשבוני רב ארכובית הכתמים

     F             1                 1 1   1                       1                         1 שנתי-עשבוני רב ארכובית משונשנת
                                                           F             1 1                 1 שנתי-עשבוני רב אשבל הביצה

 1 1 1 1 1   1     1                 1 1             1 1       1 1       1                     עץ אשל ב.מ.
                               RP ET 4         1                                               1 שנתי-עשבוני רב בוצין הגליל
                                                                       C               1   1 1 שנתי-עשבוני רב בצעוני מצוי

         R                                                                                   1 שנתי-עשבוני רב אפר מצוי-בן
   F             1     1               1 1 1     1               1               1   1       1 מטפס שנתי,-חד ת הביצותבקיי

 CC         1   1 1               1 1   1   1                   1                             1 שנתי-עשבוני רב גומא ארוך
                                                                                   R         1 שנתי-רבעשבוני  גומא צפוף
   C             1 1     1   1 1       1 1 1   1       1   1       1     1 1   1   1   1 1 1 1 שנתי-חד גזיר מזיק

                               C         1   1 1               1 1 1 1 1                     1 שנתי-עשבוני רב גרגר הנחלים
   F         1   1 1 1 1 1       1   1   1 1   1   1   1   1     1 1 1   1 1 1     1   1     1 שנתי-חד גרניון גזור

   F               1 1 1 1     1 1 1 1     1         1 1           1 1 1   1           1   1 1 שנתי-חד דבשה סיצילית
                                                         F                                   1 שיח הרדוף הנחלים
                                           C             1 1                 1               1 שנתי-עשבוני רב ורבנה רפואית
                           F         1                       1         1     1               1 שנתי-עשבוני רב ורוניקת המים

   F         1 1 1 1 1 1 1       1   1     1     1 1   1   1 1   1 1     1 1         1 1     1 שנתי-חד שועל ארוך-זנב
   C         1 1     1   1       1   1 1 1             1   1         1   1   1 1 1 1   1   1 1 שנתי-עשבוני רב חומעה יפה

                           R                     1             1             1               1 שנתי-עשבוני רב חומעה מגובבת
                     F                                               1           1           1 שנתי-חד חומעה משוננת

                                                                   RR   3                     1 שנתי-חד חלבלוב שרוע
             F             1   1             1                                     1   1     1 פסמט  שיח, חנק מחודד

 CC         1   1 1         1         1 1       1     1 1             1   1 1         1 1 1 1 1 שיח-בן טיון דביק
                             R                                                               1 שנתי-חד כוכבית חיוורת

                           R                     1                                           1 שנתי-חד כוסנית משוננת
   1                             1                             1                     אמריקה       F שנתי-חד אווז ריחנית-כף

 F             1                   1 1 1                       1   1                         1 שנתי-עשבוני רב כרפס הביצות
   C         1   1 1 1 1 1     1 1                     1         1   1             1     1 1 1 שנתי-עשבוני רב לחך אזמלני

                                                                               R             1 שנתי-עשבוני רב לחך גדול
       F                                                                                     1 שיח-בן מלוח רגלני

                                                               RR   4                       1 1 שנתי-חד מלחית הבורית
                               F             1                 1 1 1 1                       1 שנתי-עשבוני רב מליסה רפואית

                                         F                                                   1 שנתי-חד מרור מכחיל
                                 F         1                                                 1 שנתי-עשבוני רב משיין גלילני

 C         1 1 1 1   1 1 1 1 1     1 1   1   1 1 1 1 1   1 1     1 1     1   1 1     1       1 תישנ-חד נורית המלל
                               C             1                   1 1 1 1                     1 שנתי-עשבוני רב נענע משובלת

 F         1     1           1       1                       1     1       1             1   1 שנתי-עשבוני רב סוף מצוי
                                                                       RR             1 1     1 שנתי-עשבוני רב סיסנית הביצות

                                                               F                             1 שנתי-עשבוני רב סמר ימי
                                                                       C         1           1 שנתי-חד סמר מצוי

 C                             1                   1 1             1                         1 שנתי-חד עבדקן מצוי
                                                     C                                     1 1 שנתי-עשבוני רב עבקנה שכיח

                                                                                   C         1 צמח מים מים זעירה-עדשת
                               C     1       1                 1 1                           1 עץ ערבה מחודדת
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 אנדמיות שכיחות צורת חיים שם הצמח
מספר 
 'אדום'

 מוגן
מוצא (למינים 
 זרים/פולשים)

 תעלות נחלים

 הגדורה
 הושעיה

 נחש יפתחאל
 נשר

 2016ציפורי 
 13 שפרעם

15 
 מעלה

בית  8
 C נטופה

הגנה ק. 
 אתא

 המליק
 הקיבוצים

השקע 
 המרכזית

 דר' 1- ז
 צפ' 1- ז

 2- ז 13- ז
 4- ז 3- ז

כ. 
 חסידים

קייזר 
ש.ה.  אילין

7 
של' 

 ציפורי
B A B C D E F G A A B C D E F A B A B C C B D A 'ד' ב' א A B 

                               CC             1                 1                             1 שנתי-עשבוני רב ערברבה שעירה
     F                                                                                       1 שנתי-עשבוני רב ערר כרתי

 C             1 1               1 1 1 1 1     1               1       1           1 1       1 שיח פטל קדוש
                 CC         1   1       1           1     1                                   1 עץ פיקוס התאנה

       F   3                                                                                 1 שנתי-חד פרקן עשבוני
         C                   1 1                           1 1                               1 שנתי-חד ציפורנית שחומה

 CC         1   1 1 1 1       1   1 1 1 1 1   1 1 1     1 1 1 1 1   1 1 1   1   1 1 1 1 1 1   1 שנתי-עשבוני רב קנה מצוי
   F               1   1 1                         1   1           1 1     1                 1 שנתי-חד שברק משובל

                                                                         RP   3 1             1 שנתי-עשבוני רב שוש קירח
                                                           CC     1                           1 עץ שיזף מצוי

                               F     1                         1 1 1                         1 שיח אברהם מצוי- שיח
                                               CC             1                 1 1           1 שנתי-עשבוני רב שנית גדולה
                     C             1 1     1       1   1 1                                   1 שנתי-עשבוני רב לתשנית מתפת
                                                                             O               1 שנתי-חד עלים-שנית רחבת

                           1   1                                       1 1   1                 שנתי-חד שעורה נימית
                   F               1 1   1                           1 1                     1 שנתי-חד תולענית דוקרנית

                                                           F             1 1           1 1   1 שנתי-עשבוני רב תלתן הביצות
                                                                             F               1 שנתי-עשבוני רב תלתן זוחל
                                                                       R                     1 שנתי-חד תלתן רפה
                                                                             F     1       1 1 עץ תמר מצוי
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  באגן הניקוז של הקישון. 2016נת שנדגמו בש קטעי הדיגוםמלוקה לותכונותיהם בח /פליטי תרבותפולשיםהזרים: פירוט נוכחות המינים  :6טבלה 

 מוצא צורת חיים בית גידול עיקרי שם הצמח

 תעלות נחלים

 הגדורה
 הושעיה

 נחש יפתחאל
 נשר

 2016ציפורי 
 13 שפרעם

15 
 מעלה

 בית נטופה 8
C 

 המליק הגנה ק. אתא
 הקיבוצים

השקע 
 המרכזית

 1- ז
 דר'

 צפ' 1- ז
 2- ז 13- ז

ש.ה.  קייזר אילין כ. חסידים 4- ז 3- ז
7 

של' 
 A B ד' ב' א' B A B C D E F G A A B C D E F A B A B C C B D A ציפורי

                                             1                                       אירואסיה שנתי-חד סגטלי אבוטילון תאופרסטוס
                 1           1                       1   1 1   1   1           1     אוסטרליה עץ רודרלי ת מצויהאזדרכ

                                   1                                                 אירואסיה עץ רודרלי אילנתה בלוטית
             1   1                             1   1             1 1 1 1           1 אוסטרליה עץ לח, רודרלי איקליפטוס המקור

   1 1 1     1     1 1   1             1   1                     1     1             אמריקה שנתי-חד סגטלי אסתר מרצעני
                                                                   1                 אמריקה שנתי-חד רודרלי ארגמון מכסיקאי

                                                                 1                   אמריקה שנתי-חד סגטלי בוען מצולע
               1                                                         1           אמריקה שנתי-חד סגטלי פרי-דטורה זקופת

 1                                                                                 1 אמריקה עץ רודרלי ושינגטוניה ב.מ.
                 1                                                                   אמריקה שנתי-חד סגטלי חלבלוב זוחל
     1                                                         1                     אפריקה גיאופיט רודרלי חמציץ נטוי
                                                   1             1                   אמריקה שיח רודרלי טבק השיח

                                             1                                     1 אמריקה שנתי-חד סגטלי ירבוז לבן
             1     1       1         1           1                     1 1           אמריקה שנתי-חד סגטלי ירבוז מופשל

                     1       1                                                       אמריקה שנתי-חד סגטלי וז שרועירב
                 1                                                                   אמריקה שנתי-חד פליט תרבות כובע הנזיר

   1                             1                             1                     אמריקה שנתי-חד ירודרל אווז ריחנית-כף
 1     1   1 1 1     1   1 1 1 1   1 1   1 1 1   1 1   1 1 1 1 1 1   1 1 1   1 1     אמריקה שנתי-חד סגטלי לכיד הנחלים

                           1               1           1   1           1 1   1       אמריקה שנתי-חד סגטלי לכיד קוצני
                                                                                   1 אמריקה שיח סגטלי לנטנה ססגונית

                 1   1 1     1   1 1 1 1     1   1 1 1 1 1                     1 1   אמריקה שנתי-עשבוני רב סגטלי סולנום זיתני
                                               1                                   1 אמריקה עץ רודרלי אלה-פלפלון דמוי

 1 1 1 1       1 1   1 1       1   1                         1 1                   1 אמריקה עץ רודרלי פרקינסוניה שיכנית
                                                   1                                 אמריקה שיח נטוע/פליט תרבות צבר מצוי

                                             1                           1           תיכוני-ים שנתי-חד פליט תרבות קחוינה מקרינה
                             1             1     1       1   1                       אמריקה שנתי-חד רודרלי קייצת מלבינה

                           1                                                         אמריקה שנתי-חד סגטלי קייצת מסולסלת
     1         1         1                     1     1 1 1 1 1                 1   1 טרופי עץ רודרלי קיקיון מצוי

                                                   1 1 1   1           1       1     אירואסיה עץ נטוע רימון מצוי
                                     1                                             1 אוסטרליה עץ רודרלי כחלחלה שיטה

                                                     1   1                     1     אירואסיה עץ לח, רודרלי תות ב.מ.
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  .2016בשנת  קטעי הדיגוםמפירוט החישוב של מדדי הערכיות הבוטאנית: מינים הידרופיליים ומינים נדירים, בחלוקה ל :7טבלה 

 שם מקטע

 ציון ערכיות סה"כ מינים

סה"כ 
 מינים

מיני 
 באשה

מיני  אחוז
 באשה

 מוגנים
נדירים 

R 
נדירים 

RP 
נדירים 

RR 
נדירים 

O 
בסכנת 
 הכחדה

 נדירות הידרופילים
צמחיה 

 הידרופילית

 B 68 39 57% 0 2 0 1 0 0 21 5 5נ. הגדורה 

 2 5 3 0 0 0 1 0 0 50% 32 64 נ. הושעיה

 A 157 60 38% 6 1 1 1 0 1 29 5 5נ. יפתחאל 

 B 92 39 42% 1 0 1 1 1 0 25 5 5נ. יפתחאל 

 C 46 22 48% 1 0 0 0 0 0 10 4 3נ. יפתחאל 

 D 70 43 61% 1 0 1 1 0 0 14 5 4נ. יפתחאל 

 E 136 69 51% 2 4 0 3 0 0 21 5 5נ. יפתחאל 

 F 23 17 74% 0 0 0 0 0 0 2 2 2נ. יפתחאל 

 G 88 43 49% 1 1 0 1 0 0 5 5 2נ. יפתחאל 

 A 57 32 56% 0 0 0 1 0 1 11 5 4נ. נחש 

 4 5 15 1 0 1 0 3 0 45% 36 80 נ. נשר

 2016A 70 35 50% 6 0 0 1 0 0 13 5 4נ. ציפורי 

 2016B 107 53 50% 4 0 0 0 0 0 25 5 5נ. ציפורי 

 2016C 65 32 49% 3 1 0 1 0 0 17 5 4נ. ציפורי 

 2016D 119 52 44% 3 0 1 0 0 0 17 5 4נ. ציפורי 

 2016E 82 43 52% 0 0 0 0 0 0 13 2 4נ. ציפורי 

 2016F 68 40 59% 0 0 0 0 0 0 2 2 2נ. ציפורי 

 3 2 6 0 0 0 0 0 0 79% 37 47 נ. שפרעם

 3 2 8 0 0 0 0 0 0 63% 22 35 13ת. 

 3 2 6 0 0 0 0 0 0 68% 23 34 מעלה 15ת. 

 A 55 35 64% 0 1 0 1 0 0 9 5 3בית נטופה  8ת. 

 B 67 38 57% 1 1 0 1 0 0 13 5 4בית נטופה  8ת. 

 C 29 23 79% 0 0 0 0 0 0 3 2 2ת. 

 A 45 33 73% 0 0 0 0 0 0 7 2 3ת. הגנה ק. אתא 

 B 38 29 76% 0 0 0 0 0 0 3 2 2ת. הגנה ק. אתא 

 3 2 7 0 0 0 0 0 0 73% 22 30 ת. ההגנה

 C 56 19 34% 2 0 1 0 0 1 17 5 4ת. המליק 

 3 4 7 0 0 0 0 1 0 64% 32 50 ת. הקיבוצים

 4 5 16 0 0 2 0 2 0 56% 40 71 ת. השקע המרכזית

 2 2 3 0 0 0 0 0 0 74% 14 19 דרום 1-ת. ז

 B 39 22 56% 0 0 0 0 0 0 7 2 3צפון  1-ת. ז

 3 2 10 0 0 0 0 0 0 62% 31 50 13-ת. ז

 3 2 9 0 0 0 0 0 0 59% 20 34 2-ת. ז

 D 101 49 49% 4 0 0 0 0 0 5 5 2 3-ת. ז

 A 29 22 76% 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4-ת. ז

 3 4 10 0 0 0 0 1 0 64% 32 50 ת. כ. חסידים א'

 2 4 4 0 0 0 0 0 3 58% 30 52 ים ב'ת. כ. חסיד

 4 4 12 0 0 0 0 1 0 53% 28 53 ת. כ. חסידים ד'

 A 39 29 74% 0 1 0 0 0 0 8 4 3ת. קייזר אילין 

 B 40 28 70% 0 0 0 0 0 0 11 2 4ת. קייזר אילין 

 4 5 13 0 0 0 0 3 0 51% 38 74 7ת. ש.ה. 

 3 2 9 0 0 0 0 0 0 72% 28 39 ת. של' ציפורי
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  .2016 שנתשל הערוצים שנסקרו ב צומח הידרופיליערכיות מפת : 7מפה 
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  .על סמך מדד מיני צמחים נדירים 2016ת שנמפת ערכיות בוטאנית של הערוצים שנסקרו ב: 8מפה 
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  לוגי (מיקרופאונה)ביו-הידרו סקר 5.2

חח"ג), בתחנות  –(מיקרופאונה  לוגיביו- סקר ההידרוב אתרי דיגום 16נדגמו  2016שנת ב

בין קרית אתא לכביש  –בעמק זבולון ו השלמות של מקטעים להאתרים כל .שנמצאו בהן מים

נוספות  תחנות חמש). 9מפה , 8טבלה , ותחנות לאורך נחל ציפורי, נחל יפתחאל ויובליהם (75

ותעלת השקע  E, נחל יפתחאל 7לא הכילו מים בעת הדיגום: נחל נשר, נחל כרמל, תעלת ש.ה. 

שני מקטעים  2015בנוסף, נדגמו בשנת  והן לא צוינו בטבלאות. –המרכזית בבקעת בית נטופה 

 , שמוצגים גם הם בדו"ח זה.Bנוספים בנחל גדורה 

המקטעים המייצגים כל עם  , יחד2016נת ביולוגי בש- פירוט תחנות הדיגום ההידרו  :8טבלה 
-2011 השנים הקודמותמספור תחנות הדיגום ממשיך את המספור מ .תחנת דיגום

  ).2015, 2014, 2013, 2012, ועמיתיו(פרלברג  2015
  דיגום שנת מקטע מייצג הערוץשם  שם התחנה מס"ד

 C  2016תעלה  Cתעלה   מקטע מערבי  Cתעלה   126

 A  2016תעלת קייזר אילין  קייזר אילין  ורדתעלת קייזר אילין מ 127

 B  2016תעלת קייזר אילין  קייזר אילין  מעלהתעלת קייזר אילין  128

 2016 2- תעלה ז 2- תעלה ז  )1(דר' 1-זלפני המפגש עם תעלה  2- תעלה ז 129

 B 2016ת. ההגנה ק. אתא  תעלת ההגנה  אתא מקטע תיכון- תעלת ההגנה קרית 130

 2015 מעלה Bנחל גדורה  נחל גדורה  )2( גשר אושה עד הערמונים מרחובנחל גדורה  131

 ברנדייס יער עד מגשר אושהנחל גדורה  132
)2(

 2015 מורד Bנחל גדורה  נחל גדורה 

 A  2016 2016נחל ציפורי  פורינחל צי  70נחל ציפורי במעלה כביש  133

 B 2016 2016נחל ציפורי  נחל ציפורי  נחל ציפורי במורד ראס עלי   134

 C 2016 2016נחל ציפורי  נחל ציפורי 77נחל ציפורי במורד כביש   135

 D  2016 2016נחל ציפורי  נחל ציפורי  שימשית -נחל ציפורי במעלה כביש הסוללים  136

 E  2016 2016נחל ציפורי  נחל ציפורי  כביש הגישה למושב ציפורי נחל ציפורי במורד  137

נחל ציפורי במעלה כביש הגישה למושב ציפורי  138
)3(

 F  2016 2016נחל ציפורי  נחל ציפורי  

 A  2016נחל יפתחאל  נחל יפתחאל  נחל יפתחאל במעלה המפגש עם נחל ציפורי  139

נחל יפתחאל במעלה מחלף המוביל 140
 )4(

 B  2016נחל יפתחאל  יפתחאל נחל  

 C  2016נחל יפתחאל  נחל יפתחאל  נחל יפתחאל מצפון למאגר בית נטופה  141

רומאנה  142  D  2016נחל יפתחאל  נחל יפתחאל  )5(נחל יפתחאל באזור 

 A  2016בית נטופה  8תעלה  8תעלה   בית נטופה סמוך למאגר חנתון  8תעלה  143

רו 1- תחנה זמייצג גם את  2- תעלה זהדיגום שבוצע בתחנה  )1(   (מצפון לבתי הזיקוק). םד
)2(

ף בנחל קישון (אלרון  Bהדיגום במקטע נחל גדורה    ). 2016, ועמיתיובוצע במסגרת סקר אקולוגי מקי
רי. )3( קטע הנחל אינו כולל את עיינות ציפו   דיגום מ
)4(

  רוב למחלף המוביל.מערבי שק- היה יבש לאורך רוב המקטע למעט החלק הדרום Bנחל יפתחאל  
)5(

קטע למעט שתי נקודות בו Dנחל יפתחאל     דדות בערוץ בהן עדיין נמצאו מים.היה יבש לאורך רוב המ
  

 םמדדים לימנולוגיים ומורפולוגיי .א

כדלהלן:  כימיים- פיזיקוולימנולוגיים מאפיינים  נמדדו 2016בכל התחנות שנדגמו בשנת 

מוליכות ), pHזי רווית חמצן, הגבה (ריכוז החמצן המומס, אחוטמפרטורת המים, 

ושקיפות סקי  ,רבי שהכיל מיםירוחב הערוץ המ, רבייהמ עומק המים ,)10טבלה ( חשמלית

  ).9טבלה (

מורכבות מבנית של תעלה עם חתך טרפזי, מבנה  בעמק זבולוןשנבדקו  לערוצים

מ' בממוצע, עמודת  2-5משתנה בין הללו רוחב התעלות דות תלולים. ושיפועי ג נמוכה

התשתית של התעלות טינית משתנה. מים המ') וצלילות  0.2-0.5רדודה למדי (בהן מים ה

 שנתית לעומדי קנה מצוי צפופים.- חדהגדות משתנה בין צמחייה עשבונית וצמחיית  ,ורכה

 2- הייתה ז 2016ה בסקר ותר שנבדקהתעלה הרחבה ביותר ובעלת הצמחייה המפותחת בי

   מצפון למתחם בתי הזיקוק.
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 4,240הייתה גבוהה ונעה בין הללו שנמדדה כמעט בכל התעלות  החשמליתהמוליכות 

זו אינה  מליחות, רמת שנים קודמותדווח בש כפי ).10טבלה ( מיקרוסימנס 6,350 - 

דופן ). יוצאת 2015יו, עמיתוים לנחל הקישון (פרלברג ומאפיינת אזורים הסמוכ ,מפתיעה

 566שהמוליכות החשמלית שנמדדה בה הייתה  ,Bתעלת ההגנה ק. אתא הייתה 

כמו תחנות במעלה  ,לערוצים המרוחקים מהקישוןבלבד. מוליכות זו דומה  מיקרוסימנס

שון לאגן נחל נחל ציפורי או אזורים שקרובים לקו פרשת המים שבין אגן ההיקוות של הקי

 932) מוליכות של Cתעלת ההגנה ק. אתא (מקטע  נמדדה במעלה ,כך למשלנעמן. 

 13,590 - המוליכות קפצה ל ,)A(מקטע  בקרבת הקישון ואילו במורד התעלה ,מיקרוסימנס

מושפע כנראה ממי תהום גבוהים  Bמקטע ). 2015ועמיתיו, (פרלברג  מיקרוסימנס

מעודפי ניקוז ) ו/או 10טבלה תעלות שנבדקו מערבית לו (ומלוחים פחות בהשוואה ליתר ה

  ).Cזרימה שמגיעה ממעלה התעלה (ממקטע שדות ו

, בדגש על מקטע בשתי התחנות בתעלת קייזר איליןמומס חריגים נמדדו  חמצןריכוזי 

A הסיבה המרכזית לערכים 10טבלה ( %171, שבו רווית החמצן עמדה בצהריים על .(

הגבוהים היא שילוב של פריחת אצות במי התעלה שמקורה בעודף חומרי הזנה, ומדידה 

מקטע נוסף שסובל מבעיות של  באמצע היום לאחר מספר שעות של פוטוסינתזה.

ריכוזים שנמדדו בעבר העידו תנודתיות בריכוזי החמצן המומס הוא מעלה נחל הגדורה. 

). 2016, ועמיתיולרון ; א2009(גזית ועמיתיו,  נאים קשים של מחסור בחמצן במיםעל ת

של הקריות, שבעקבותיהן מוזרם ביוב ביוב תקלות במערכות הית היא הסיבה העיקר

 אל הנחל, לחדירה של עומס אורגני גבוה גולמי אל הנחל. אירועי קיצון אלו גורמים

  בבריאות המערכת האקולוגית. יעה קשהגולפ

הערוצים שנבדקו בנחלים ציפורי ויפתחאל של  יםהמרכזי ניםהמאפיימאידך גיסא, 

יגוד לתעלות שנבדקו באזור הקישון,  היו שונים. ם ציפורי במרבית המקטעים בנחליבנ

בית נטופה, הייתה בחודש אפריל זרימה חזקה למדי של  ויפתחאל, למעט באזור בקעת

במורד המעיינות הגדולים: עיינות ציפורי, עיינות הדבר בא לידי ביטוי בעיקר  מים באפיק.

, כולל עצים מגוונת צמחיית גדות הידרופיליתישנה בחלק מהערוצים יפתחאל ועין יבקע. 

לא גם אם היה שכיח,  ,מצויה קנההבאף אחד מהקטעים נוסף לכך, . האפיקשמצלים על 

  שסגר על האפיק הזורם. דומיננטי בערוץ צמח היה 

ודומה למדי בכל  ,שנמדדה בנחל ציפורי הייתה נמוכה ליתהחשמהמוליכות 

בנחל  .)מיקרוסימנס 895-1,026במורד ( Aועד למקטע  Fבמקטע  המקטעים מהמעלה

), נמדדה B-ו Aיפתחאל, ממורד מאגר אשכול ועד המפגש עם נחל ציפורי (מקטעים 

 Cבמקטע  ). לעומת זאת,מיקרוסימנס 767-1,068מוליכות דומה לזו שבנחל ציפורי (

ריכוזי מיקרוסימנס).  12,800בבקעת בית נטופה, המוליכות הייתה גבוהה בסדר גודל (

בשעות נמדדו  B- ו Aבנחל יפתחאל במקטעים בנחל ציפורי היו תקינים, אולם חמצן מומס 

). 10טבלה ( %160 - רווית החמצן הייתה גבוהה מ, וחריגיםריכוזים גבוהים ו הצהריים

באופן כללי, קיים הבדל גדול במאפייני איכות המים בנחל יפתחאל בין חלקו העליון 

מ' במורד  500- , לבין חלקו התחתון מעיינות יפתחאל כ79מבקעת בית נטופה עד כביש 

ניהם שני מעיינות יוב ,יפתחאל נחל בתוך הפזורים מעיינות קבוצתהי זוצומת המוביל. 

שנמדדים ע"י השירות  ,"לציפורי בכניסה יפתחאל"ו" חלדיה יפתחאל" :אפיק גדולים

  ).2013יו, עמיתומספקים לנחל כל השנה נפח מים גדול ובאיכות טובה (אלרון ו ההידרולוגי
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מספרי התחנות על פי ( הדיגוםשנמדדו בתחנות ושקיפות המים  מורפולוגיים מדדים  :9טבלה 
  .)לעיל 8טבלה 

 מקטע מייצג  מס"ד
מירבי  רוחב
הערוץ של 

 (מ') הרטוב

רבי יעומק מ
 (מ')

  שקיפות סקי
 (מ')

 תיאור מאפייני תחנת הדיגום

  C  4.0 - 5.0 0.28 0.17ת.   126
תעלה ארוכה, מיושרת עם חתך טרפזי. הגדות תלולות. תשתית 

  החלק המערבי.  טינית. רוב התעלה היה יבש, למעט 

רקעית A  2.0 - 2.5 0.19ת. קייזר אילין  127   עד הק

תעלה ארוכה, מיושרת עם חתך טרפזי. התשתית טינית ורכה. 
מפלס המים רדוד. התעלה מדיפה ריח אורגני חזק כשדורכים 
על קרקעיתה. הגדה הימנית גובלת בשטח חקלאי והשמאלית 

  באזור תעשייה. 
רקעית B  2.0 - 2.5 0.19ת. קייזר אילין  128  באותה התעלה.  Aהמאפיינים זהים לתיאור של מקטע   עד הק

  0.21 0.47  4.5 - 4.0 2- ת. ז 129
תעלה רחבה יחסית, מיושרת עם חתך טרפזי, גדות תלולות 

  למדי. תשתית טינית. קנה וסוף בשתי הגדות.    

130 
ת. ההגנה ק. אתא 

B 
רקעית 0.3 3.0 - 2.5   עד הק

עם חתך טרפזי. גדות תלולות. תשתית טינית.  תעלה מיושרת
 מלאה בעשבייה במים ובשתי הגדות. 

131 
 Bנחל גדורה 

 מעלה
רקעית 0.6 2.0 - 1.5  עד הק

תעלת ניקוז מיושרת עם חתך טרפזי. תשתית טינית הכוללת 
אבנים קטנות וחומר אורגני נרקב. במורד הנקז עומק עמודת 

 הערוץ צדי משני דותהג צמחיתמ'.  0.18המים לא עלה על 
  מכוסחת.

 0.12 0.31 3.0 - 2.5 מורד Bנחל גדורה  132

ט רחב יותר. התשתית  מאפיינים דומים למעלה. הערוץ מע
 מספר גם ומכילהס"מ)  25-15טינית, רכה מאד (עומק הבוצה 

 ברובה כוסחה הערוץ צידי משני הגדות צמחית. גדולות אבנים
 . מצוי קנה של בודדים עומדים עם

רי נ. 133   A  1.5 - 2.5 0.3 0.14 2016 ציפו
ערוץ צר יחסית בשטחי מטעים, גדות קצרות ותלולות למדי, 

 התשתית אבנית וטינית, בערוץ מפלונים והתרחבויות קטנות. 

רי נ.  134   B  4.0 - 6.0 0.3 0.15 2016 ציפו
ת, התשתית טינית עם אבנים פזורות בגדלים  ערוץ רחב יחסי

 בקר.  צאן וגדות פגועה מרעיית שונים, הצמחייה ב

רי נ.  135 רקעית  C 3.4 - 4.0 0.25 2016 ציפו   עד הק
ערוץ רחב יחסית, רדוד, התשתית בעיקרה טינית, המקטע עבר 

 הסדרה, בגדה הימנית עוברת דרך נוף רחבה.  

רי נ.  136 רקעית D  1.0 - 2.5 0.25 2016 ציפו   עד הק
אי פתוח נטול עצ ים, תשתית אבנית ערוץ צר תחום בשטח חקל

 וטינית.  

רי נ. 137 רקעית  E  2.0 - 2.5  0.2 2016 ציפו   עד הק
ערוץ צר ורדוד, התשתית בעיקר אבנית, הנחל מוצל ע"י 

 צמחיית הגדות.  

רי נ. 138 רקעית F  1.0 - 3.0  0.3  2016 ציפו   עד הק
. 7926מ' לפני מעבר של כביש  200- מרבית המקטע יבש, למעט כ

תשתיתו טינית ואבנית. בוצעה בעבר הסדרה ערוץ צר יחסית ש
 הניכר במדרגות אבן לאורך הערוץ.    ,של חלקו התחתון

רקעית A  1.5 - 2.0 0.1יפתחאל  נ. 139   עד הק
ערוץ רדוד, זרימה חלשה, תשתית טינית רכה, גדה סבוכה, 

 הנחל מוצל ע"י העצים בגדות. 

רקעית B  2.0 - 5.0 0.27יפתחאל  נ. 140   עד הק
. 79מ' לפני המעבר של כביש  300ת המקטע יבש, למעט מרבי

 הערוץ תחום ברובו בשטח חקלאי. התשתית בעיקר טינית. 

רקעית  C  2.0 - 3.0  0.15יפתחאל  נ.  141  ערוץ צר, טרפזי, תשתית טינית ללא אבנים, זרימה חלשה.   עד הק

רקעית  D  3.0 - 0.4  0.15יפתחאל  נ. 142   עד הק
ץ צר, התשתית טינית, תחום בשטח מרבית המקטע יבש, ערו

 חקלאי. בגדות פס צר של צמחיה הידרופילית. 

רקעית  A  1.0 - 1.5  0.15בית נטופה  8 .ת  143   עד הק
ערוץ צר, תשתית טינית רכה מאד, זרימה חלשה מהמעלה, 

 פריחת אצות חזקה במים. 
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  .)לעיל 8טבלה מספרי התחנות על פי ( הדיגוםנות כימיים שנמדדו בתח- מדדים פיזיקו  :10טבלה 

 מקטע מייצג  מס"ד
  תאריך
  הדיגום

שעת 
  הדיגום

טמפ' 

)C(° 
מוליכות חשמלית 

)µS/cm( 25°°°° -בC 
  הגבה

)pH(
 )1(  

חמצן מומס 

)mg/l(  

חמצן  ייתרוו

)%(  

  C  05.04.16 17:00  23.6 6350  7.07  7.25  85.7ת.   126

 A  05.04.16 13:00  27.4 5140 8.17 13.57 171ת. קייזר אילין  127

 B  05.04.16 14:00  26.1 5360 7.71 8.83 110.4ת. קייזר אילין  128

 95.0 7.58 7.47 4240 27.1  15:30 05.04.16 2- ת. ז 129

 B 05.04.16 16:00  27.0 566 7.40 5.43 68.0ת. ההגנה ק. אתא  130

מעלה Bגדורה  נחל 131
 )2(

 18.05.15 08:45 22.4 1,250 7.93 6.1 70.9 

)3(מורד  Bנחל גדורה  132
 18.05.15 09:30 23.6 1,782 7.44 4.2 43.0 

 A  22.04.16 09:00 21.6 983 7.02 9.0 100.6 2016נ. ציפורי  133

 B  22.04.16 10:00 20.6 1014  --- 9.02 100.2 2016נ. ציפורי   134

 C 22.04.16 13:20 23.1 895 7.78 92.3 107.7 2016יפורי נ. צ  135

 D  22.04.16 12:45 22.2 994  --- 9.15 105.4 2016נ. ציפורי   136

 E  22.04.16 12:30 22.0 1026  --- 8.05 93.7 2016נ. ציפורי  137

רי  138  F )4(  26.04.15 14:00 23.2 1021 6.71 7.53 87.1 2016נ. ציפו

 A 22.04.16 14:00 21.5 1068 7.03 7.45 86.2נ. יפתחאל  139

 B  22.04.16 14:30 25.4 767  --- 13.2 161.3נ. יפתחאל  140

 C  26.04.16 12:00  31.1  12,800   ---  13.81  186נ. יפתחאל   141

Dנ. יפתחאל  142
 )5(

  26.04.16 10:45  ---  ---  ---  ---  --- 

  A  22.04.16 15:00  31.2  1814   ---  4.18  56.5בית נטופה  8ת.   143
  בדיקת ההגבה לא בוצעה בכמה מהאתרים עקב קלקול של האלקטרודה שהתגלה במהלך עבודת השטח. )1(
)2(

("בית  משתלות לשתי סמוך), מדרום לרחוב אושה וסמוך רחוב שם (עלהמדידה בנחל גדורה בוצעה ליד נקז אפריים  
 החקלאי" בגדה השמאלית ו"ביאליק" בגדה הימנית). 

)3(
  ברנדייס.  יער ומול עם וניר ההגנה הרחובות מפגש לידבוצעה בנחל גדורה המדידה  

  )2015מדידה בוצעה כחלק מסקר טריטון הפסים במעלה נחל ציפורי (אלרון, ה )4(
)5(

ביולוגי, מפלס המים היה נמוך - בנקודה שבה בוצע הדיגום ההידרו היה יבש לאורך רוב המקטע. Dנחל יפתחאל  
    של מאפיינים לימנולוגים. מדי למדידה

  
 חולייתנים בעלי זיקה לבתי גידול לחים .ב

-, דויםדגאקוואטיים כגון חולייתנים אך תועדו גם הסקר התמקד בחברת חסרי החוליות, 

טבלה שנצפו במהלך הדיגום או שנמצאו סימני פעילות שלהם ( –ויונקים  זוחלים, חיים

וסיף למידע הקיים בפרקים הרלוונטיים ). המידע על החולייתנים הינו ספורדי, אולם מ11

מהתחנות) היה צפרדע  61%- תחנות דיגום (כ 11- ב , שהופיעביותרהשכיח  המין .בהמשך

 3- ב ושנמצא הביצות- וצבמהתחנות), דג הגמבוזיה  22%- נחלים, ואחריו אילנית מצויה (כ

-בתחנה אחת בלבד (כ טריטון הפסים שנמצא –תחנות), ולבסוף מה 17%- תחנות דיגום (כ

6%.(  

) שנערכו באזורים המרכזיים והמזרחיים 2014-2011בדומה לשנות הסקר הקודמות (

צפרדע הנחלים היא השכיחה ביותר. זהו מין  של אגן ניקוז הקישון, גם בסקר הנוכחי

כולת תנועה גבוהה והעדפה המתקיים בטווח רחב של תנאים, בעל י )ג'נרליסטכוללני (=

גידול אקווטים קבועים. לכן, אין זה מפתיע למצוא את הצפרדע בשכיחות גבוהה - לבתי

במיוחד לאורך רוב המקטעים  בערוצי הנחלים והתעלות שנבדקו. שכיחותה היתה גבוהה 

  שנדגמו בנחל ציפורי, ודווקא לאורך נחל יפתחאל היא לא אותרה.

), C-ו A ,Bקטעים צמודים במורד נחל יפתחאל (מ בשלושהדג הגמבוזיה נמצא 

שביניהם קיים קשר מים שמאפשר מעבר בקלות. סביר להניח שהוכנס לנחל ע"י היחידה 

המוחדר מין פולש  הוא הגמבוזיהדג הסביבתית באזור שעוסקת במניעת מפגעי יתושים. 

ם ידוע שהוא למערכות המים הטבעיות בשל היותו טורף יעיל של זחלי יתושים, אלא שכיו

אגרסיבי הניזון ללא הבחנה מחסרי חוליות מגוונים, מביצי דגים מקומיים ומביצים  ףטור
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תוך הפחתה בגודל אוכלוסיותיהם ושינוי בהרכב המינים במערכת , חיים- וראשנים של דו

כדי השמדתם ( ). חשוב לדעת, שמרגע Hurlbert & Mulla, 1981; Hamer et al., 2002עד 

חדר לנחל והאוכלוסייה התבססה, קשה מאד להוציאו, אלא אם מקטע שהגמבוזיה הו

  הנחל מתייבש לגמרי ופרטים ממנו לא מצאו מפלט בכיסי מים או בתעלות ניקוז והשקיה.  

היינץ שטייניץ בשנת באגן הקישון היא מאיסוף של של הגמבוזיה התצפית הראשונה 

ביותר בנחל הקישון עצמו הוא1945 מאזור כפר חסידים  1955משנת  , והרישום המוקדם 

, 2000- החל מתחילת שנות ה(ד"ר דנה מילשטיין, מאגר המידע של רשות הטבע והגנים). 

ביולוגיים, נמצא הדג באופן תדיר - הקישון סקרי דגים וניטורים הידרואז החלו בנחל 

ר כפר יהושע ועד לחלקו המלוח של הנחל באזור גשר יוליוס סימון (לדוגמה, גורן  מאזו

 כמו כן, ישנן תצפיות על הימצאות הגמבוזיה בנחל הקייני). 2014; אלרון, 2006, קרוטמןו

עדויות נרחבות אלו על  ) ובעין סעדיה.2004גוטמן, ליד צומת מגידו, במעיין אלרואי (

חדירת הגמבוזיה לנחל הקישון, למעיינותיו וליובליו, מצביעות על ההשפעה רבת השנים 

  באגן הקישון. האקווטיתהאקולוגית של דג זה על המערכת 

עמק ערוצים ב 10- מ יותרזיה ב), נמצא דג הגמבו2016-2011(שנות הסקר כל מהלך ב

, וסביר יפתחאלו ציפורי יםנחלהבמורד יזרעאל, לאורך מקטעים ארוכים של נחל הקישון, 

ר שוחרבחלק מהתחנות הללו ברור שהוא להניח שבמקומות נוספים שבהם הוא לא נלכד. 

במפגע להילחם "ביולוגי" וזול  חידות הסביבתיות באופן מכוון כאמצעילטבע ע"י הי

ביוזמה משותפת של המשרד  2013היתושים. בהנחיות מסמך המדיניות שפורסמו בתחילת 

-להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, במטרה להציע ממשק בר

ב במפורש שאין לעשות שימוש ), נכת2013קיימא להדברת יתושים (הרשקוביץ ועמיתיו, 

בגמבוזיות בבתי גידול טבעיים (נחלים, בריכות חורף), או בכאלו שיש מעבר מים בינם 

למקווה מים טבעי, דוגמת תעלות ניקוז ותעלות השקיה, עקב הנזק האקולוגי שהוא גורם 

למערכות הטבעיות, והקושי הגדול בהוצאתו לאחר שכבר התבסס. לאור זאת, נדרש 

המשרד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים ורשויות הניקוז והנחלים יפעלו  שמפקחי

ריות ואיגודי הערים  להטמעת ההנחיות הללו בכל היחידות הסביבתיות במועצות האזו

  העוסקים בהדברה, ויוודאו שהן אכן מבוצעות. 

זוהי תעלת . )1 תמונה( C בתעלה של טריטון הפסים ראשניםבסקר הנוכחי נמצאו 

סמוך לנקודת החצייה של דרך כשראשנים נמצאו  ,לקרית אתא מערב- דרוםמ זניקו

 ,)2- (נקראת באזור זה ז למתחם המפעלים ןצפומממשיכה  ). התעלה722הדשנים (כביש 

מדובר באפיקי  ,ורזתעלות אחרות באל בדומהגדורה. הומתחברת בסופה לנחל 

ורק  ,ק"מ 1.5- אורך כלהייתה יבשה   Cי. תעלהזתך טרפחעלי ב רחבים וישרים זניקו

ס"מ  30- בו נמצא הטריטון, הכיל מים בעומק של כש, 722המקטע שקרוב לכביש 

שמקורה הסיכוי שמדובר באוכלוסיה . מיקרוסימנס) 6,350שמוליכותם החשמלית גבוהה (

ב ביותר שבו ת"א נמוך מאד. האתר הקרו יברסיטתאונשל מגרעין הרבייה  פרטים שחרורב

ק"מ -2 מאגרי כפר חסידים כליד  זנמצא בתעלת ניקו 2015בשנת  טריטונים שוחררו

 מומלץ .ותיקהמקומית אוכלוסיה  מתקיימת Cשבתעלה  קרוב לוודאי ,לכן .דרומה משם

למפות כדי  ,מקיף יותרטריטונים  סקר 2- ז ותעלה  Cבצע לאורך תעלהאביב הבא לב

  ועוצמת הרבייה של האוכלוסייה.הרבייה  יאת אתרבצורה מדוייקת יותר 
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בסקר ה במספר ערוצים צפנו נפוץ ביותר,שהוא מין  – ותצב ביצב תצפיותלמעבר 

באזור הסקר הנוכחי גם גדורה) ולאורך הקישון עצמו, ישנן נחל הציפורי, נחל (הנוכחי 

, עמיתיוואלרון ( מאזור נחל ציפורי ועד לשפךשל הקישון, צב רך במקטע המלוח בתצפיות 

של החולייתנים  ) בספר האדוםCR. זהו מין שמוגדר בסכנת הכחדה חמורה ()2016

), ואוכלוסייתו במורד הקישון מתאוששת בשנים האחרונות בשל 2002בישראל (בוסקילה, 

השיפור הגדול באיכות המים שמוזרמים ממפעלי התעשייה, יחד עם פרוייקט השבה לטבע 

מסגרתו מועתקים צבים רכים בוגרים וצעירים משמורת של רט"ג ורשות נחל קישון, שב

-צבים צעירים ו 552אל הקישון (עד כה הועתקו לקישון  –החולה אל נחלי החוף, ובכללם 

 2ע"י רט"ג ורשות נחל קישון, אותרו  2015בשנת בסקר קינון שנערך . )צבים בוגרים 14

  ).פה- מידע בעל, דנה מילשטייןקיני צב רך במורד הקישון (

חולייתנים בעלי זיקה לבתי גידול לחים שנצפו במהלך הסקר. בטבלה מופיעות רק  :11טבלה 
 8טבלה מספרי התחנות על פי הפירוט ב(בהן נצפו חולייתנים במהלך הסקר שתחנות 

). לצד השם העברי מימין) והמדעי (אלמשמ. הטקסונים מופיעים בשמם העברי ()לעיל
מצוינת חלוקה לקבוצה טקסונומית גבוהה יותר (מחלקה), על פי המפתח: ינ = יונקים; 

  זח = זוחלים; דח = דוחיים; דג = דגי גרם.
 מין מח' 142 141 140 139 138 137 136 135 133 132 131 130 128 127 126 שם מדעי/מס' תחנה

Mauremys caspica     + +     +     צב ביצות  זח 

Triturus vittatus(1) +               טריטון הפסים דח 

Rana bedriagae(2) + + + + + + + + + + +     צפרדע נחלים  דח 

Hyla savignyi +       +     +  + אילנית מצויה דח 

Gambusia affinis            + + +  גמבוזיה דג 

)1(
 .Ommatotriton vittatus דעי של המין הואכיום השם המ 

  Pelophylax bedriagaeכיום השם המדעי של המין הוא  )2(

  

  
 ,מרבית התעלה הייתה יבשהאותרו ראשנים של טריטון הפסים. בה שבנקודה  Cתעלה   :1 תמונה

(צילום:  ברקע שטחים חקלאיים ובתים בפאתי קרית אתאלמעט חלקה המערבי. 
  .)05.04.2016אלדד אלרון; 
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 חברת חסרי החוליות .ג

 טקסונים של חסרי חוליות אקוואטיים 32 זוהובסקר, שנדגמו  תחנותה 16- ב ,בסך הכול

 יוה הטקסוניםמרבית  ,). כצפוי מאסופות של חסרי חוליות במקווי מים מתוקים12טבלה (

ושלושת ) 6%( רכיכות), 16%(סרטנים ואחריהם בסדר יורד:  ,)69%( חרקיםה ממחלקת

אחוז  .ואקריותטבעתיות הטקסונים הנותרים מתחלקים בין תולעים שטוחות, תולעים 

 2014-2013החרקים מתוך כלל הטקסונים היה גבוה למדי, אם כי בסקרים שבוצעו בשנים 

ועמד בשני הסקרים  ,ה מעט גבוה יותרבעמק יזרעאל, אחוז החרקים מכלל הטקסונים הי

  ).2014, 2013פרלברג ועמיתיו, ( 77%על 

 Aנחל ציפורי במקטע  העשירות ביותר בטקסונים של חסרי חוליות היו התחנות

נחל יפתחאל  ,77במורד כביש  Cנחל ציפורי במקטע טקסונים),  12( 70במעלה כביש 

מצפון למתחם  2- ותעלה ז ),כל אחד טקסונים 11במעלה ומורד צומת המוביל ( Bבמקטע 

חשוב . )12טבלה ב (פירוט עושר הטקסונים בתחנות השונות מופיעטקסונים)  10(המפעלים 

להדגיש שגם להרכב הטקסונים ולפוטנציאל האכלוס של המקטע יש חשיבות רבה 

פר הטקסונים שנמצאו בתחנה מעיד על בהגדרת ערכיותו האקולוגית, ולא בהכרח מס

  איכותה הגבוהה.

ממשפחת הימשושיים  פרטיםבתחנות השונות היו:  ביותר יםהשכיח ניםהטקסו

)Chironomidae) (75%  ,(החילזון בוענית חדה מהתחנות)Haitia acuta) (56% 

מהתחנות), מינים שונים של שפריריות  44%( Baetis monneratiמהתחנות), הבריום 

Sigara spתלמנית ( אים:הפשפשומהתחנות),  38%( Notonectaושטגב ( ).  sp .( )31% 

מהטקסונים בסקר הנוכחי נמצאו בשכיחות דומה לזו  גדול חלק. )כל אחד מהתחנות

  ). 2015, 2014, 2013(פרלברג ועמיתיו,  הקודמות שנות הסקרבבאגן הקישון שדווחה 

וייחודים שאינם או טקסונים רגישים נמצבנחלים ציפורי ויפתחאל  מהתחנותבחלק 

החילזון שחריר חלק שכיחים בבתי גידול לחים באגן הקישון. ביניהם ניתן למצוא את 

)Melanopsis buccinoidea 70) שנמצא בדיגומים בנחל ציפורי מאזור ראס עלי ועד כביש ,

 ובנחל יפתחאל מאזור צומת המוביל ועד המפגש עם נחל ציפורי. בחלק מהמקומות

זקוק למקור מים  מין זהשפיעות השחריר בנקודות הדיגום כללה מאות עד אלפי פרטים. 

תנאים  – , ומקיים תחלופת מים משמעותיתכל השנה שמספק מים באיכות גבוהה איתן

בשל המעיינות הגדולים  ,ציפורי ויפתחאלנחלים שמתקיימים במקטעים ארוכים ב

 אךבכמה נקודות באגן הניקוז של הקישון, מעיינות שמזינים אותם. השחריר מאכלס גם 

, 2013יו, ; פרלברג ועמית2013יו, (אלרון ועמיתוביובלי הנחלים באגן הניקוז נדיר בתעלות 

2014 ,2015(.  

טחבית המים סרטן חסר חוליות נוסף שנמצא בסקר ואינו שכיח באגן הקישון, הוא ה

)Proasellus sp..( מקטע  70במעלה כביש ורי בסקר הנוכחי הוא נמצא רק בנחל ציפ)A .(

ידוע שהוא ). 2011(סבר,  Fסמוך למקטע  ,ציפורי ינותיבעבעבר דווח על נוכחות הסרטן גם 

עין ב :יזרעאל בעמקו נצרת הריב, מנשה רמותמאכלס מספר מעיינות באגן הקישון (באזור 

וגמת מעלה דשם נדגם בעבר, בודדים ניקוז  , ובערוציעין אלרואי)בעין מוצב וביוקנעם, 

). זהו סרטן רגיש 2014יו, עמית; פרלברג ו2013יו, עמית(אלרון ו ותעלת רמת דוד 2תעלה 
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Baetis ם באטיס מונרטי (בריויחסית שזקוק לזרימה קבועה ואיכויות מים טובות. ה

monneratiובנחל  ) נמצא בשפיעות גבוהה כמעט בכל המקטעים שנדגמו בנחל ציפורי

ועד המפגש עם נחל ציפורי. בריום זה אינו מוכר מנחלי החוף המוביל  מחלףמ ,יפתחאל

בקעת בעמק החולה, בגולן, אך הוא נפוץ בארץ ב ,, נעמן, תנינים, כזיב ואחרים)קישון(

 ,(זוהר ינאי עם זאת, הוא ידוע גם מנחל בית לחם בעמק יזרעאל .המלח- ובאזור ים הירדן

נחל ו 2- תעלה ז: שתי תחנות דיגוםבנמצאו זחלים של שפירית קיסרית  ).פה- בעלמידע 

שפירית זו משתייכת למשפחת האשניים יפתחאל מצפון למאגר בית נטופה. 

)Aeschnidae(, אף  ,ומיניה השונים נחשבים לבעלי רגישות גבוהה לאיכויות מים נמוכות

  .בהשוואה  למינים ממשפחות אחרות של שפיראים

בריום מהסוג קלאון  כגון ,חסיתי רגישיםנוספים אחדות נמצאו טקסונים  בתחנות

, ברוב המקטעים שנדגמו בנחל 2- , תעלה זCתעלה  ושפיריות:ת יושפרירשל  זחליםו

, המאפיינים גופי מים עם זרימה זחלי ישחור. C-ו Bציפורי, ובנחל יפתחאל במקטעים 

 Dמהירה, אותרו בנחל ציפורי מהאזור במורד עיינות ציפורי ועד אזור הסוללים (מקטעים 

  ).E- ו
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= פרטים  1מפתח לערכי השפיעות הקטגוריאלית:  ).לעיל 8טבלה מספרי התחנות על פי הפירוט ב(רשימת הטקסונים וערכי שפיעות קטגוריאלית  :12טבלה 
). לצד השם העברי מצוינת מימין) והמדעי (משמאלים מופיעים בשמם העברי (= אלפים ויותר. הטקסונ 4= מאות;  3= עשרות;  2בודדים; 

זיפיות; -תש = תולעים שטוחות; על = עלוקות; תל = תולעים דלחלוקה לקבוצות טקסונומיות גבוהות יותר (סדרה או מחלקה), על פי המפתח: 
שפ = שפיראים; פש = פשפשאים; שע = שעירי כנף; זב =  צד = צדפות; חל = חלזונות; סר = סרטנים; אק = אקריות; בר = בריומאים;

  זבובאים; חי = חיפושיות.
  

 שם מדעי
  מס' תחנה

 שם עברי 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126

Erpobdellidae Gen. sp.  1        1     1    עלוקות על 

Oligochaeta      1      1   1    תולעת דל זיפית  תל 

Hydracarina  Gen. sp.            1           אקרית מים  אק 

Melanopsis buccinoidea        1 3     2 4    שחריר חלק  חל 

Haitia (Physella) acuta  2 1 2 4 1 2 2  3 1  2   2   בוענית חדה חל 

Ostracoda (sp.1)    2       3    2  2  1צידפונית (טקסון  סר( 

Ostracoda (sp.2)           1    1    2צידפונית (טקסון  סר( 

Cladocera 3         4      3 2  דפנאים סר 

Proasellus  sp.        1           טחבית מים  סר 

Potamon potamios        1           סרטן נחלים  סר 

Baetis monnerati        2 3 3 2 3  1 2    באטיס מונרטי בר 

Cloeon sp. 1   1        1       קלאון  בר 

Caenis sp.                   צניס בר 

Anax imperator    1            1   שפירית קיסרית שפ 

Coenagrionidae Gen. sp.    2    2 2 2   1 1 1    שפרירית שפ 

Lestidae Gen. sp.                   שפרירית שפ 

Platycnemis sp.                   שפרירית שטוחת רגל שפ 

Libellulidae Gen. sp. 1       1  1     1    שפירית שפ 

Sigara sp.         1 2   1  1 2 2  תלמנית פש 

Corixidae Gen. sp.                   חותרניים פש 

Micronecta sp.    1           1    חותרנית פש 

Plea pullula                   שטגבונית פש 

Anisops sp. 2   1               שטגבון פש 

Notonecta sp.  1       1  1     1 2  שטגב  פש 

Validae Gen. sp.        2 2     2     רץ נחלים פש 

Gerridae Gen. sp. 1   1      2   1 1     רץ מים פש 

Chironomidae Gen. sp. 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2  2 2  1 1   ימשושיים (משפחה) זב 

Chironomini Gen. sp.     1 1 3  1 1  1    1  1 זב 
ימשושים אדומים 

 (שבט)

Culicidae Gen. sp.    1    3 1 1      3      כולכיתיים זב 

Tipulidae Gen. sp.           1        טיפולתיים זב 

Simuliidae Gen. sp.        1   3 2       ישחוריים זב 

Psychodidae Gen. sp.     1               יתושעשיים זב 

Muscidae  Gen. sp.           1        זבוביים זב 

Dytiscidae Gen. sp. Lv.                1   שחייניתיים (זחל) חי 

Dytiscidae, Agabus nebulosus        1           שחיינתיים (בוגר) חי 

Hydrophilidae, Anacaena rufipes          1         חובבת מים (זחל) חי 

Hydrophilidae Gen. sp. Ad.                 1  חובבת מים (בוגר) חי 

Taxon richness 7 4 2 10 4 5 4 12 8 11 8 6 6 5 11 8 5 1 עושר טקסונים לתחנה 

Overall richness 32 עושר טקסונים מצטבר 
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  הערוצים ערכיותהערכת  .ד

ם: עושר מדדישלושה נקבעה בעזרת  2016בשנת הערכיות האקולוגית בתחנות הסקר 

ר ( טקסונים והערכת ) 2איור (, עושר טקסונים רגישים לריכוזי חמצן נמוכים )1איו

  . 13 טבלהב צאות המדדים והניקוד הסופי מוצגיםמומחה. תו

תמונה  ;C-ו A(מקטע  ציפוריהתחנות העשירות ביותר בחסרי חוליות נמצאו בנחל 

, מצפון למתחם המפעלים בקישון. 2- ) ותעלה ז3תמונה  ;B), נחל יפתחאל (מקטע 2

הציפורי ויפתחאל הם שני הנחלים המשמעותיים ביותר באזור שנסקר. הם ניזונים 

ממעיינות גדולים (עיינות ציפורי, עיינות יפתחאל, עין יבקע), ולכן זורמות בהם כמויות 

תר, בהשוואה לאזור עמק יזרעאל ועמק זבולון. איכותם טובה מאד, שיפועי מים גדולות יו

, אזורים עמוקים ורדודיםהנחלים חדים יותר, ומורכבותם המבנית לרוב גדולה ומגוונת (

 צמחייה שופעת במים ובגדותבתי גידול של זרימה מהירה על גבי תשתית מגוונת, 

ת שנדגמו בנחלים אלה בראש הרשימה של וכדומה). לכן, אין זה מפתיע למצוא את התחנו

האתרים הערכיים. ערכיותו הגבוהה של נחל ציפורי באה לידי ביטוי גם בסקר שבוצע שנה 

ועד מאגרי הקולחין של  70), במורד נחל ציפורי מכביש 2015קודם לכן (פרלברג ועמיתיו, 

שונות בנחל,  כפר חסידים (זאת, למרות ההטיה והתפיסה של נפחי מים גדולים בנקודות

  ורעיית בקר אינטנסיבית לאורך גדותיו). 

. בדומה 2- , הערכית ביותר הייתה תעלה זבעמק זבולון מבין התעלות שנבדקו בשנה זו

טרפזי - לתעלות אחרות באזור, גם היא תעלה מיושרת ללא נפתולים, וכוללת חתך הנדסי

ת, גובה מפלס המים בה וגדות תלולות למדי. עם זאת, התעלה רחבה יחסית לתעלות אחרו

גידול לחים בשתי גדותיה, המאפשרים - והיא מכילה צמחייה המאפיינת בתי עמוק יותר,

  מצעי התיישבות נוחים לחסרי חוליות.

הבאים: תעלת טקסונים) נמצאו במקטעים  ≥4התחנות העניות ביותר בחסרי חוליות (

במורד  Bנחל גדורה , Bאתא  ריתההגנה ק עלת, ת)4תמונה ( B- ו Aקייזר אילין במקטעים 

בית נטופה סמוך למאגר חנתון. הסיבות לפגיעה בערכיות הערוצים  8תעלה ו) 5תמונה (

משתנות ממקטע למקטע, וכוללות את הגורמים הבאים: זרימות בסיס חלשות ומקטעים 

והסדרה של הערוצים בכל המקטעים הללו, איכות מים שאינה מספיק מתייבשים, יישור 

  טובה, מליחות גבוהה וצמחיית גדות מדולדלת.

 :מריכוז של שלושה מעיינות גדוליםמקורות המים העיקריים בנחל ציפורי מגיעים 

 משוחררים במוצאם כיום המעיינות ).15 טבלה(יפתחאל ועין יבקע נות ינות ציפורי, עייעי

למישור האלוביאלי , עד ליציאה ומאפשרים זרימה איתנה ורציפה בנחל כל השנה ,לטבע

עיקר התפיסה לצרכים חקלאיים (מדגה, מאגרים) מתרחשת בעמק זבולון של עמק זבולון. 

יות , אך ניצול המים להשקיה של חלקות חקלא70לאחר שנחל ציפורי חוצה את כביש 

מזרח לשמשית, ובקטע שבין כעביה לראס - קטנות מתקיים בעיקר בקטע הנחל שמצפון

, 2016שנדגמו בסקר  בתעלות בעמק זבולון. מנגד, )2011הכולל את עין יבקע (סבר,  –עלי 

קרקעית לערוצים, ועודפי - תהום גבוהים שמנוקזים תת- מימקור המים העיקרי הוא 

  . ה חקלאיתהשקי
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חוצה את שטחי המטעים של קיבוץ כפר  ,)A(מקטע  70נחל ציפורי במעלה כביש   :2תמונה 

המכבי. זרימה חזקה למדי על גבי תשתית אבנית וטינית וצמחיית גדות שופעת. הגדה 
  ).22.04.16הימנית מכוסחת באביב עם מכסחת זרוע (צילום: אלדד אלרון, 

  
ע   :3תמונה  חוצה שטחים חקלאיים. מרבית  ,)Bנחל יפתחאל במעלה מחלף המוביל (מקט

המקטע במעלה לכיוון מאגר אשכול היה יבש בעת הדיגום (צילום: אלדד אלרון, 
02.05.16.(  
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ע צמד תעלת ניקוז מיושרת וצרה עם חתך טרפזי. ברק - ) Bתעלת קייזר אילין (מקטע   :4תמונה 

מגדלי הקירור ("לבניות") והמתקנים של בז"ן. בגדה הימנית שטחים חקלאים 
  ).02.05.16ובשמאלית אזור תעשייה (צילום: אלדד אלרון, 

  

  
מבט לכיוון מעלה הנחל. כיום זוהי תעלת ניקוז מיושרת.  – )מורד Bמקטע (גדורה הנחל  :5תמונה 

ת ביאליק והמזרחית לשטחים חקלאיים (צילום: אלדד יה לקריהגדה המערבית צמוד
  ).17.05.15אלרון, 
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  .ביולוגי- ההידרו הדיגום בתחנות) S( הכללי הטקסונים עושר  :1איור 

  

  
  .ולוגיבי- ההידרו הדיגום בתחנות) OET( חמצן לריכוז הרגישים הטקסונים עושר  :2איור 
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. הטבלה 6201 בשנתביולוגית בקטעי הדיגום שנסקרו - ההידרו הערכיות ממצאי סיכום  :13 טבלה
בחלוקה לסולם בן הסופי  הניקוד אתו ,רגישים טקסונים עושר, טקסונים עושרכוללת 

 דעתיחד עם חוות  ,המדדיםשני ציוני  שקלולעל  המבוסס), 1-5חמש קטגוריות (
  .)לעיל 8טבלה מספרי התחנות על פי הפירוט ב(מומחה 

ניקוד סופי עושר טקסונים רגישים  עושר טקסונים כללי  שם התחנה מס"ד
)1( 

 C )2(  7 2 4ת.   126

 A  4 0 1ת. קייזר אילין  127
 B  2 0 1ת. קייזר אילין  128
 2- ת. ז 129

)2(
 10 3 4 

  B 4 0 1ת. ההגנה ק. אתא  130
 2 0 5 מעלה Bנחל גדורה  131
 2 0 4 מורד Bנחל גדורה  132
 A  12 6 5נ. ציפורי  133
 B  8 3 4נ. ציפורי   134
 C 11 3 5נ. ציפורי   135
 D  8 3 4נ. ציפורי   136
 E  6 3 4נ. ציפורי  137
 F  6 1 3נ. ציפורי  138
 A  5 2 3נ. יפתחאל  139

 B  11 4 5. יפתחאל נ 140
 C  8 1 3נ. יפתחאל   141
 D  5 0 2נ. יפתחאל  142
 A  1 0 1בית נטופה  8ת.   143

 וסיור בשטח בעת בסקר הנוכחי.  ,)2013, ועמיתיוהאזור (אלרון  אתכרותו של הסוקר יהניקוד הסופי התבסס על ה)1(
)2(

ה  לה ז Cהניקוד הסופי של תעל לפני  Cריטון הפסים בקצה המערבי של תעלה מושפע מזיהוי ראשנים של ט 2- ותע
   .2- החיבור לתעלה ז

  ).9מפה מס' הנקודה מתייחס למופיע ב נקודות הטיית מי הערוצים למאגרי מים.  :14 טבלה
 תיאור מס"ד

 ופה ומאגר הסולליםסכר הטיית נחל יפתחאל אל שמורת טבע בית נט 1

  

 המידע. 2016 מאי- אפריל במהלך שנסקרו הערוצים של הניקוז באגן הנמצאים מעיינות  :15 טבלה
  .)2013, ועמיתיו(אלרון  קישון נחל אגן מעיינות סקר על מבוסס

 שם המעיין
יובל מרכזי  מיקום (נ"צ)

  באגן הניקוז
תפיסה לפני  סטאטוס

  נחל קישון
  )1(הערכת ספיקה

  X  Y )מ"ק/שעה(
 - עינות ציפורי 

"קסטל" 
)2(

  
  )3( 98.3  כן משוחרר נחל ציפורי  737570  225179

   - עינות ציפורי 
"שוחה" 

)2(
  

 59.4  כן משוחרר נחל ציפורי  כנ"ל  כנ"ל
)3(

 

  -עיינות יפתחאל 
  )4("חלדיה" 

 51.8  כן משוחרר נחל יפתחאל  740029  221637
)5(

 

  -יפתחאל עיינות 
  )4("בכניסה לציפורי" 

לפני 
  המפגש

לפני 
  המפגש

 122.4  כן משוחרר נחל יפתחאל
)5(

  

 98.3  כן משוחרר נחל ציפורי  740183  216668  עין יבקע 
)6(

  
ד   )7( 2  כן משוחרר נחל ציפורי  741252  219639  עין אום חמי

 עבור כל מדידה או הערכה של הספיקה מצוין מהו מקור המידע.   )1(
 )2 (

יש להתייחס לעינות ציפורי כסכום המעיינות של "קסטל" +"שוחה"
.

 .  
מאי ספיקה ממוצעת  )3(  רבבחודש  דות  די  2010-1986שנתיות של השירות ההידרולוגי בין השנים - שחושבה על בסיס מ

  ).2013("שוחה") (מתוך: אלרון ועמיתיו,  2010-2007("קסטל") ובין השנים 
נות ילעייש להתייחס  .חלדיה ויפתחאל בכניסה לציפורייפתחאל מודד שתי נביעות אפיק: השירות ההידרולוגי  )4(

  ). PEFע"י משלחת הקרן לחקר ארץ ישראל ( 19- המעיינות מוזכרים בסוף המאה ה. שני כסכום המעיינות יפתחאל
)5(

רבבחודש מאי ספיקה ממוצעת   דות  די  2010-1984ין השנים שנתיות של השירות ההידרולוגי ב- שחושבה על בסיס מ
  ).2013("בכניסה לציפורי"). (מתוך: אלרון ועמיתיו,  2010-2001("חלדיה") ובין השנים 

)6(
 2010-1986שנתיות של השירות ההידרולוגי בין השנים - שחושבה על בסיס מדידות רבבחודש יוני ספיקה ממוצעת  

  ).2013(מתוך: אלרון ועמיתיו, 
)7(

ל קיש  ם מימי המעיין זור. 2012המדידה בוצעו בשיטה נפחית במאי  .)2013, ועמיתיוון (אלרון סקר מעיינות אגן נח
  ק"מ לנחל ציפורי. 2 -שמצטרף אחרי כמכסור -וואדי ביר אלבמורד 
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 ביולוגית (מיקרופאונה)-סיכום ממצאי הערכיות ההידרו .ה

 :או עם התערבות מועטה בלבד ים בעלי חשיבות גבוהה לשימור ללא התערבותערוצ •

נחל ציפורי הוא נחל איתן במרבית אורכו, ממעיינות ציפורי ועד ליציאתו למישור עמק 

לו. מעיינותיו  זבולון, ואופיו הנופי דומה במקומות רבים לאזור רמות מנשה שמדרום 

השופעים, הטופוגרפיה שלו ואופיו הייחודי יוצרים לאורך הנחל בתי גידול לחים באיכות 

  גבוהה. 

כוללים את ערוצים בעלי חש מאזור עיינות ציפורי ציפורי, מעלה נחל יבות גבוהה לשימור 

המפגש עם נחל יפתחאל; ובמורד, מהפיתול במורד ראס עלי עד ו ,7926כביש  משני צידי

). ביניהם ישנו מקטע ארוך בעל חשיבות אקולוגית רבה Eעד  A(מקטעים  70ועד לכביש 

פעולות תחזוקה. ערוצים נוספים כוללים  מכיוון שלא מבוצעות בו נסקר בסקר זה,שלא 

הם בעלי חשיבות אקולוגית  C-ו A, אך גם מקטע Bבעיקר במקטע  –את נחל יפתחאל 

 Aם במקטע יביולוגי- ופוטנציאל משמעותי. אחת הסיבות שהממצאים ההידרוגבוהה 

היו נמוכים למדי היא צפיפות העצים שמכסה ומצלה על האפיק, יחד עם הזרימה 

  סית שאפיינה את האפיק בעת הדיגום.החלשה יח

ותעלה  Cבעמק זבולון קרוב לאפיק הקישון נמצאו שתי תעלות בערכיות גבוהה: תעלה 

, המחוברות ביניהן בקשר הידרולוגי רציף. מעבר לעושר מיני חסרי החוליות 2- ז

ם הגבוה יותר בשתיהן בהשוואה לתעלות אחרות באזור, עצם הפוטנציאל יהאקווטי

  מעלה מאד את ערכיותן וחשיבותן. ,ל אוכלוסיית טריטון הפסים בשתיהןלרבייה ש

 :שיקוםלים מופרים אך בעלי פוטנציאל ערוצ •

ניתן לחבר אליהם גם את המקטע העליון יותר של הנחל  .D - ו Cיפתחאל במקטע נחל 

למרות מצבו  –במעלה ובמורד  Bנחל גדורה . Eמקטע  - שלא נסקר מכיוון שהיה יבש 

 של  הפוטנציאל שיש לנחל, היותו ערוץ משמעותי ומיקומו האסטרטגי.הירוד, ב

 :גבוהה לשימור חשיבותים שאינם בעלי ערוצ •

  .Aבית נטופה  8, ותעלה Bאתא  ריתההגנה ק עלתת, B - ו Aעלת קייזר אילין ת  
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  ולוגיות ונקודות תפיסה והטייה של מי הערוצים.בי- , עם ציון תחנות הדיגום ההידרו6201 רו בשנתשל הערוצים שנסקמיקרופאונה הידרופילית (חח"ג) מפת ערכיות : 9מפה 
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  (מקרופאונה) זואולוגיסקר  5.3

 יונקים .א

תצפיות  1,044, 2016בתחום סקר הערוצים של שנת מתועדות רט"ג  של המידע במאגר

אך בתחום הסקר,  בר של יונקי םמיני 30. סה"כ מתועדים 1979-2016ביונקים בין השנים 

 הגידול העיקרי שלהם- ים בערוצי הנחלים ובגדותיהם כביתמינים מביניהם משתמש 4רק 

 תצפיות, 18 –) = לא בסיכון LC: נמייה ()2002(דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: שלמון, 

 –מורה) בסכנת הכחדה ח = CR, לוטרה (תצפיות 7 – )= עתידו בסכנה VUחתול ביצות (

ין פולש אקווטי מונוטריה ( ,)צ שגוי"ננוספות נמחקו בשל שתי תצפיות ( תצפית אחת

-בבית יםמשתמשה העטלפיםבין מ .תותצפי 9 – )שנפוץ ביותר בבתי הגידול הלחים בארץ

תצפית  – )= עתידו בסכנה VU(גדות שפון נ :מתועד מין אחד, הגידול הלח לשיחור מזון

  .אחת

קום מכ –יכולים גם הם לעשות שימוש בגדות הערוצים  אחריםה יבשתייםהמינים ה

, יה, יערון גדולחולדה מצובראוגר, ארנבת מצויה,  מפלט בזמן עיבוד השדות (לדוגמא:

טבעיים  בין שטחיםבלתי מופר יחסית ), או כמסדרון מעבר וקיפוד מצוי נברן השדה

צבוע מפוספס, חתול בר, חזיר בר, זאב, דלק, דרבן, גירית דבש, גירית מצויה,  (לדוגמא:

  ).תן זהובשועל מצוי וקרקל, סמור, צבי ישראלי, 

ז יונקים של החלה"ט שמבצע מרכ ,)בארץ בסכנת הכחדה חמורה( בסקרי הלוטרות

באתרים קבועים מדי שנה. של לוטרות גללים נה, מתבצע מעקב אחר תחנות סימון מדי ש

 שוןנחל הקיסימני פעילות של לוטרות לאורך בתחום הסקר  , תועדו2006-2010בין השנים 

, 22ויובליו: מתחת לגשר אלרועי, מתחת לגשר ג'למה, סמוך לצומת יגור, מתחת לכביש 

שון סמוך למעגן הדייג ובתעלת המליק, ליד בריכות הדגים של כפר המכבי. בשפך הקי

 .סמוך לבריכות הדגים של כפר המכבי ,780על כביש  אחד דרוס נמצא זכר 2008בפברואר 

לא נמצאו סימני פעילות של לוטרות בסקרים  ,)2011-2016האחרונות (השנים  ששב

. ככל הנראה שהאזור היה אליו מצפון הצמוד – ובאגן נחל הנעמןבאגן הקישון שנערכו 

נעלמו  –שמסיבה כלשהי  –פרט יחיד במאוכלס בפרטים בודדים בלבד, ואולי אפילו 

ממצאי תצפיות . )2016, 2015 ,2014, 2012, עמיתיהשחל ו; 2011, ועמיתיודולב ( מהאזור

 .10מפה מתועדים בגידול לחים - לבתי 1חלקיתאו  מלאההמקיימים זיקה היונקים 

 עופות .ב

מיני עופות בתחום הסקר (בין  183- תצפיות ב 3,212במאגר המידע של רט"ג מתועדות 

הגידול - ביתל 1מלאה או חלקית זיקהמינים המקיימים  86), מתוכם 1950-2016השנים 

אלון ופרלמן, ; 2002ון להכחדה עפ"י: מירוז ואלון, (דרגות הסיכ סבך הגדותלהלח או 

פורה, זרון פה א): אנREמינים נכחדו כמקננים בישראל ( 4המינים הללו,  86. מתוך )2008

ברווז ): CRמינים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה ( 4; וצחראש לבן עיט צפרדעים ,סוף

מינים בקטגוריית "עתידו בסכנה"  6; רגל ותחמס נובי- שחף צהובצולל ביצות, משוייש, 

                                                           

1
ממזון הגידול הלח למסתור או לשיחור- קית מוגדרת כאשר המין משתמש בביתתלות חל ו  גידול -וגבל לבית, אך אינ

  גידול אחרים.-ם בבתיזה בלבד, ונמצא ג
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)VU( : ,מינים  13 ותמירון; קורמורן גמדצולל חלודי, , פרנקולין, סיס הגלילחופית מגלית

טבלן בינוני זמיר הירדן, : מינים נוספים 3; ועבור )NTנמצאים בסיכון נמוך להכחדה (

  .)DDחסר מידע ( – סבכי חורשו

בסקר העופות הייעודי שנערך בעבודה זו לאורך הערוצים שבתחום הסקר בשנת 

-ביתלמלאה או חלקית  זיקהמקיימים מינים ה 25מיני עופות, מהם  66, תועדו 2016

בסכנת הכחדה חמורה  אחד נמצא ןמימינים אלו,  25סבך הגדות. מתוך ל/הגידול הלח

)CR( :4ועוד ; חרגולן זמירי ) מינים נמצאים בסיכון נמוך להכחדהNT(: אנפית סוף, 

מקיימים שנמצאים בסיכון וממצאי תצפיות העופות  .קנית אפריקניתו חזה- לבןברכיה, 

דול הלח/ זיקה   .11מפה מתועדים ב –סבך הגדות ללבית הגי

 דגיםו חייםדו ,זוחלים .ג

, 2016בתחום סקר בדגים  בודדותת ותצפית ואגר המידע הממוחשב של רט"ג מתועדבמ

אמנון  :סמוך לשפך נחל נשרהקישון  מורדב ' של המאה הקודמת.50-60- רובן משנות ה

ל ציפורי, ובבקעת בית נטופה: קרנון הנהרות. במעלה נח; אמנון ירדן וחפף ישראלי מצוי,

סקר דגים עדכני . 2015בשנת שפמנון מצוי ) תועד 2016Eסמוך לעיינות ציפורי (מקטע 

מיני דגים  10, תיעד )2016, ועמיתיו(אלרון  קישוןלאחרונה בתחומי רשות נחל  שבוצע

עד בריכות באזור קריית חרושת  גשר הרכבת החדשושפע מהים (מחל שאינו מבחלק הנ

לוא, אמנון גליל, שפמנון מצוי, צלופח נשר): קרפיון מצוי, קוי, אמנון מצוי, אמנון מכ

רוב המינים הם דגי . ראש, קיפון טובר, גמבוזיה וגופי- אירופאי, קיפון גדול

תועד לא  –מנחל הקיני למעיין אלרואי  2007לבנון ליסנר שהועתק בשנת בריכות/פולשים. 

במורד הקישון המושפע מהים (מבריכות נשר עד גשר יוליוס סימון) תועדו בסקר הנוכחי. 

סוף), - פסי מיםראש, קיפון כילון, קיפון טובר, קיפון קריני (מהגר לס- מינים: קיפון גדול 8

מעט האמנונים, שאר גממית פסים, לברק חלק, דוסמר מצוי, אמנון מצוי ואמנון מכלוא. ל

-וכסיף שפל קיפון זהוב, טרית דקה :תועדו במורד הקישון גםבעבר ים. - המינים הם דגי

מיני דגים בלבד: אמנון מכלוא,  3נחל הגדורה תועדו בשלא תועדו בסקר הנוכחי.  – עין

מין ( ותגמבוזיו תועדביולוגי בעבודה זו, - כחלק מהסקר ההידרואמנון מצוי ושפמנון מצוי. 

תוצאות הסקר  – 5.2 סעיף ראה הרחבה ל(במורד נחל יפתחאל  מקטעי נחל 3- ב )פולש

והתצפיות בגמבוזיה בנחל  בנחל ציפוריבשפמנון  הבודדתתצפית הלמעט  ביולוגי).- ההידרו

י ה –יפתחאל  , לא בוצע שימוש לפיכךבמקטעי הנחל לדיגום בשנה זו. אינם דגים שאר נתונ

  בהערכת הערכיות של המקרופאונה.דגים הבנתוני 

 בלבדבודדות תצפיות חלקי ביותר, עם  –רי המידע של רט"ג במאגגם תיעוד הדוחיים 

קרפדה  –נטופה - בבקעת בית :)2002(דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: גפני,  בתחום הסקר

 NTצפרדע נחלים (= עתידה בסכנה),  VU= בסכנת הכחדה), אילנית מצויה ( ENירוקה (

 הללו אחת מהתצפיותאף  .ה)= בסכנת הכחדה חמור CR( חפרית מצויהו = בסיכון נמוך)

ך לעיינות ציפורי במעלה נח .2016לא בוצעה באחד ממקטעי הדיגום לשנת  ל ציפורי, סמו

בסקר  .נחל נחשבין נצפה גם מאותו  נן מספר תצפיות בצפרדע נחלים.שי ,)2016E(מקטע 

 11- ב נחליםצפרדע  :דוחייםמיני  3- בתצפיות השנה בודה זו בוצעו ולוגי בעבי- ההידרו

 .ולכל אורך נהגדורה,  .נאתא,  .קהגנה ה ת., 2- ז ת.קייזר אילין,  .ת, C .ת( מקטעי דיגום
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 ציפורי .נ, C ת. :מקטעי דיגום 4- בתועדה אילנית מצויה  ;)במורד עיינות ציפורי ציפורי

2016C ,יפתחאל נ. וB ו-D ; טריטון הפסים)CR במקטעתועד  )ה= בסכנת הכחדה חמור 

  .ביולוגי)-תוצאות הסקר ההידרו – 5.2 סעיף ראה הרחבה ל( )C ת.( דיגום אחד

באזור תצפיות  43, עם מועט גם הוא –במאגרי המידע של רט"ג תיעוד הזוחלים 

 :)2002(דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: בוסקילה,  של זוחלים אקווטיים הסקר הנוכחי

 24 ;נטופה- ביתבקעת במאגר שמורת  )= בסיכון נמוך NTנחש מים משובץ (תצפית אחת ב

במורד ת.  במורד הקישון 23 מהן, בסכנת הכחדה חמורה)=  CR( רך- בתצפיות בצ ואחת 

 8ת.  :2016נדגמו בשנת לאורך מקטעים ש 7מהן ביצות, - בתצפיות בצ 17- ואילין, קייזר 

בסקר אקולוגי שנערך  .ציפורי .נו יפתחאלנ. רמים של וכל המקטעים הזו, A בית נטופה

במעלה נ. ביצות - צביתועדו  )2016, ועמיתיואלרון (רשות נחל קישון  בורלאחרונה ע

נחל  מעלהבגם  ביצות- תצפיות בצב השנה ביולוגי בעבודה זו תועדו- בסקר ההידרו .הגדורה

תוצאות הסקר  – 5.2 סעיף ראה הרחבה ל( )2016Eמקטע (סמוך לעיינות ציפורי  ציפורי

  .ביולוגי)- ההידרו

-2006שנים ין הב ,ורשות נחל קישון ג"ת רטושעורכ רך- בסקרי קינון שנתיים של צב

; 2012ן (סיני, אילי- קייזר נמצאו קינים בודדים בגדות במורד הקישון ולאורך תעלת 2016

בוגרים רכים בנוסף, מתבצעות העתקות של צבים . )2015, רוט- נסים וקובליו ;2013לוי, 

 552- צבים בוגרים ו 14, הועתקו לקישון 2015ואבקועים משמורת החולה אל הקישון. עד 

דוחיים ב ,האקווטיים זוחליםבהתצפיות ממצאי ). 2015חל הקישון, אבקועים (רשות נ

  .12מפה מתועדים בממאגרי המידע של רט"ג דגים בו

 דגל מיני .ד

כאמור הצב הרך עובר  : צב רך ולוטרה.דגלחולייתנים הוגדרו בעבודה זו כמיני שני מיני 

בוגרים, לעיל,  תהליך השבה לטבע ואישוש אוכלוסייתו בנחל הקישון ע"י העתקת פרטים 

אבקועים וקינים משמורת החולה אל הקישון, ומתבצעים סקרים שנתיים לאיתור קינים 

  וטרה לא ננקטים בשלב זה צעדי ממשק, ומתבצע ניטור בלבד. לאורך הקישון. לגבי הל

לכל אורך הקישון, וכן מתועדים קינונים רך הצב ה מתועדבתחומי הסקר הנוכחי 

לאורך הקישון  2006-2010פעילות לוטרות תועדה בין השנים אילין. - לאורך תעלת קייזר

או סימני פעילות שלהן ) לא נמצ2011-2016השנים האחרונות ( ששאולם ב ,ותעלת המליק

כיום תנאים מתאימים שאיתנים ערוצים  –לפיכך בכל אגן ההיקוות של הקישון.  מקיימים 

פוטנציאל לנוכחות מין דגל אחד  הםשב ציםכערו והוגדר ,באזור הסקר מינים אלו םלקיו

 1- ז התעלת המליק, מורד תעל, ונחל יפתחאל נחל ציפוריהקטעים האיתנים של : לפחות

  .)13מפה ( אילין- תעלת קייזרו 2- , תעלה ז'דר

 ליתההידרופי קרופאונהמערכיות הסיכום ממצאי  .ה

ות האקולוגית המשוקלל. סה"כ ממדד הערכי 4%מדד מקרופאונה הידרופילית מהווה 

קטעים בערכיות מ 15 ,נמוכהמקטעים בערכיות  3המזערית, בערכיות אחד  קטעמ דורג

  .)14 מפה( מירביתהקטעים בערכיות מ 01- גבוהה, ו קטעים בערכיותמ 15 בינונית,
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קטעים ללא מ 32מהמדד המשוקלל. סה"כ דורגו  4%מדד מיני הדגל מהווה גם הוא 

קטעים בעלי פוטנציאל לקיום מין דגל מ 10נוכחות לוטרה בעבר, עם  אחד מקטעמיני דגל, 

קיימת עדות מהשנים האחרונות לנוכחות מין דגל אחד  ואחד שב קטעמ, ואחד לפחות

ולייתנים במקטעי הדיגום של שנת מסכמת את שני מדדי הח 16 טבלה .)13מפה ( לפחות

2016.  
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  .)6201-2008; מרכז יונקים, חלה"ט 6201-7919מקור המידע: מאגרי מידע רט"ג ( 6201רו בשנת הערוצים שנסק בתחומיגידול לחים -המקיימים זיקה מלאה/חלקית לבתיתצפיות ביונקים פת מ  :10מפה 
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  ).2016-1985(מקור המידע: מאגרי מידע רט"ג  6201שנת בתחומי הערוצים שנסקרו בגידול לחים, -) המקיימים זיקה מלאה או חלקית לבתי2008; אלון ופרלמן, 2002בסיכון (מירוז ואלון, מפת תצפיות בעופות   :11מפה 
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  ).6201-1952(מקור המידע: מאגרי מידע רט"ג  6201שנת בתחומי הערוצים שנסקרו בדגים בודוחיים ב אקווטיים, תצפיות בזוחליםמפת : 12מפה 
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  .6201נת בערוצים שנסקרו בש(לוטרה וצב רך)  מיני דגלאקולוגית למפת ערכיות : 13מפה 
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  .6201מקרופאונה הידרופילית בערוצים שנסקרו בשנת  –אקולוגית מפת ערכיות : 14 מפה
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  סומנו באדום. מינים פולשים הודגשו וסומנו בקו תחתון.הודגשו ו) EN ,CR ,REמינים בסיכון גבוה ( .2016דגמו בשנת לית בקטעי הדיגום שנסיכום ממצאי ערכיות המקרופאונה ההידרופי: 16 טבלה

 מקטע
מינים 
 פולשים

 מיני דגל מקרופאונה הידרופילית

LC DD NT VU EN CR RE 
סה"כ 
 מינים

 ניקוד מינים ניקוד ומעלה) ומינים פולשים NTשמות המינים בסיכון (

 1   4 מאיינה מצויהחזה, -צפרדע נחלים, לבן B 1 3   2         6נ. הגדורה 

 נ. הושעיה
 

1             1   3   1 

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 5 אנפה אפורהחזה, -, לבןגמבוזיה A 1 8   1       1 11נ. יפתחאל 

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 4 חזה- , לבןאילנית מצויה, גמבוזיה B 1 4   1 1       7נ. יפתחאל 

 1   5 , קנית אפריקניתצולל חלודי, זרון סוף, ברכיה, גמבוזיה C 1 8   2 1     1 13נ. יפתחאל 

 D 1 10   5 2     3 20נ. יפתחאל 
עיט חזה, נחליאלי לבן, -, לבןזרון סוף, אנפית סוף, ברכיה, אנפה אפורה, אילנית מצויה

 תמירון, קנית אפריקנית, צוצלת, צפרדעים
5   

1 

 1   4 צוצלת, מאיינה מצויהחסידה לבנה, ברכיה,  E 2 2   2         5נ. יפתחאל 

 Fנ. יפתחאל 
 

              0   2   1 

 Gנ. יפתחאל 
 

              0   2   1 

 Aנ. נחש 
 

 1   5 צפרדע נחלים, אגמיה, ברכיה, טבלן גמד, קנית אפריקנית 9         5   4

 נ. נשר
 

5 1 4 1   1 4 16 
, עיט צפרדעיםחזה, נחליאלי לבן, - , לבןטבלן בינוני, זרון סוף, אנפה אפורהאגמיה, ברכיה, 

 5 רגל-שחף צהוב ,צחראש לבן, צולל חלודי
  1 

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 4 נוטריהחזה, -צפרדע נחלים, לבן 2016A 1 10   2         13נ. ציפורי 

 2016Bנ. ציפורי 
 

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 4 חזה-צפרדע נחלים, לבן 9         2   7

 2016Cנ. ציפורי 
 

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 4 , אנפה ארגמניתאילנית מצויהצפרדע נחלים,  7       1 2   4

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 4 צוצלתצפרדע נחלים,  2016D 1 3   1         4נ. ציפורי 

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 4 נוטריה, צוצלת, מאיינה מצויהצפרדע נחלים,  2016E 3 4   1         7נ. ציפורי 

 1   4 מאיינה מצויהחזה, -לבן 2016F 1 9   1         11נ. ציפורי 

 נ. שפרעם
 

3             3   3   1 

 13ת. 
 

1             1   3   1 

 מעלה 15ת. 
 

2             2   3   1 

 A 1 9 1 4 1     2 18בית נטופה  8ת. 
חזה, נחליאלי לבן, -, לבןטבלן בינוני, טבלן גמד, זרון סוף, ברכיה, אנפה אפורהאגמיה, 
 5 נוטריה, תמירון

  1 

 Bבית נטופה  8ת. 
 

3             3   3   1 

 1   5 מאיינה מצויה, חרגולן זמירי ,דררה, טריטון הפסים, אילנית מצויהצפרדע נחלים,  C 2 2   1 1   2   8ת. 

 1   4 חתול ביצות, מאיינה מצויהחזה, -לבן A 1 3   1 1       6ת. הגנה ק. אתא 

 1   4 מאיינה מצויהצפרדע נחלים,  B 1 2   1         4ת. הגנה ק. אתא 

 Cת. הגנה ק. אתא 
 

2             2   3   1 

 2 נוכחות לוטרה בעבר 5 , קנית אפריקניתמאיינה מצויה, לוטרהברכיה,  C 1 5   2     1   9ת. המליק 

 ת. הקיבוצים
 

2             2   3   1 

 1   5 צוצלתתמירון, חזה, -, לבןזרון סוף 5 1     1 1   2 1 ת. השקע המרכזית

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 3 מאיינה מצויה 3             2 1 דרום 1-ת. ז

 Bצפון  1-ת. ז
 

2             2   3   1 

 13-ת. ז
 

1             1   3   1 

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 4 מאיינה מצויהצפרדע נחלים,  4         1   2 1 2-ת. ז

 D 3-ת. ז
 

              0   2   1 

 A 4-ת. ז
 

1             1   3   1 

 B 4-ת. ז
 

1             1   3   1 

 1   1 צוצלת C 1               0 4-ת. ז

 1   4 , קנית אפריקניתדררהאנפית סוף, ברכיה,  9         3   5 1 ת. כ. חסידים א'

 1   3 צוצלת, מאיינה מצויה 3             2 2 ת. כ. חסידים ב'

 ת. כ. חסידים ד'
 

2             2   3   1 

 5 רך. פוטנציאל לנוכחות לוטרה-נוכחות צב 5 תמירון, קנית אפריקנית, צוצלת, ברכיה, אנפה אפורה, רך-צבצפרדע נחלים,  A 1 4   3 1   1 1 10ת. קייזר אילין 

 Bת. קייזר אילין 
 

 4 רך- פוטנציאל לנוכחות צב 4 צפרדע נחלים 2         1   1

 7ת. ש.ה. 
 

2             2  3   1 

 1   4 חתול ביצות ,צוצלת 4       1     3 1 ת. של' ציפורי
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  המשוקללתהאקולוגית מדד הערכיות  סיכום 5.4

), נמצא כי 2 טבלהבסיכום מדד הערכיות האקולוגית המשוקלל עפ"י המשקלים שהוגדרו (

 22, נמוכהקטעים בדרגת ערכיות מ 13, דורגו 2016בשנת והוערכו קטעים שנדגמו מה 44מתוך 

לא נמצאו בשנה זו  גבוהה.מקטעים בדרגת ערכיות  9- ובינונית, קטעים בדרגת ערכיות מ

  ).1מפה ו 17 טבלה( המזעריתערכיות הת בדרגבדרגת הערכיות המירבית או מקטעים 

  מדד הרגישות הנופית 5.5

, 2016בשנת קטעים שנדגמו והוערכו מה 44נמצא כי מתוך  הרגישות הנופית,בסיכום מדד 

קטעים מ 8ות בינונית, רגישרגת קטעים בדמ 22נמוכה,  רגישותקטעים בדרגת מ 9 ודורג

לא נמצאו קטעים בדרגת  .בדרגת הרגישות המירבית יםמקטע 4- , וות גבוההרגישבדרגת 

 ).2מפה ו 18 טבלה(הרגישות המזערית 

 ) 3/ב/34וצים לניקוז (מתוך תמ"א רגישות הער 5.6

מוגדר ), 3/ב/34נחלים וניקוז (תמ"א  –בתכנית המתאר הארצית המשולבת למשק המים 

מדרג לכל אחד מערוצי הנחלים בחלוקה לארבע דרגות: עורק ניקוז ראשי, משני גדול, משני 

ק מתוכנן ספיקה שעור – ספיקת התכן ינתונ עורקים נערכה לפיהקביעת מדרג קטן ומקומי. 

 11ים דורגמ, 2016שנת קטעים שנדגמו והוערכו במה 44מתוך  .מוגדרת להעביר בהסתברות

 6, כעורקי ניקוז משניים גדולים יםדורגמקטעים מ 17, כעורקי ניקוז ראשיים יםקטעמ

מדורגים כערוצי ניקוז קטעים מ 10- , וכעורקי ניקוז משניים קטנים יםדורגמקטעים מ

  ).19 טבלהניקוז" בצרכי עמודת "( מקומיים

  מפת הסכמה מוצעת 5.7

מתוך שלושת המדדים המסכמים: ערכיות אקולוגית משוקללת, רגישות נופית ורגישות 

קטע נלקחים בחשבון הן חשיבות הערוץ מלניקוז, הוכנה הצעה למפת הסכמה, כאשר בכל 

דורג מקטע בהצעה זו ). 4מפה ו 19 טבלהלניקוז, והן ערכיותו האקולוגית וחשיבותו הנופית (

מקטעים  8צבע כחול במפת ההסכמה),  –אחד בדרגת הרגישות הגבוהה ביותר ('רגיש ביותר' 

מקטעים  13- ע ורוד), ומקטעים בדרגת 'רגיש' (צב 22), הבדרגת 'רגישות גבוהה' (צבע חום במפ

בדרגת 'רגישות נמוכה' (צבע ירוק). לא דורגו השנה מקטעים בדרגת הרגישות הנמוכה ביותר 

רשות ניקוז בין  כפי שהוסכם התדיינותהצעה זו תהווה בסיס לצבע צהוב).  –('לא רגיש' 

, ועמיתיו(פרלברג  בתום שלב א' ששימש כמחקר חלוץ ונחלים קישון ורשות הטבע והגנים

2012(. 
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  .2016נדגמו בשנת בקטעי הדיגום ש תסיכום מדד הערכיות האקולוגית המשוקלל: 17 טבלה

 מדד
זרימת 

 מים
מקור 
 המים

צמחיה 
 הידרופילית

נדירות 
 צמחים

מיקרופאונה 
 הידרופילית

מקרופאונה 
 הידרופילית

 מיני דגל
מסדרון 
 אקולוגי

ערכיות 
 משוקללת

 100% 32% 4% 4% 5% 5% 30% 10% 10% שם מקטע/משקל

 B 5 3 5 5 2 4 1 2 3נ. הגדורה 

 A 1הושעיה  נ.
 

2 5 
   

3 2 

 A 5 5  5 5 3 5 4 5 4נ. יפתחאל 

 B 5 5 5 5 5 4 4 3 4נ. יפתחאל 

 C 4 5 3 4 3 5 1 3 3נ. יפתחאל 

 D 2נ. יפתחאל 
 

4 5 
   

4 3 

 E 2יפתחאל נ. 
 

5 5 
   

4 4 

 F 1נ. יפתחאל 
 

2 2 
   

3 2 

 G 1נ. יפתחאל 
 

2 5 
   

3 2 

 A 2נ. נחש 
 

4 5 
   

3 3 

 3 3 1 5 0 5 4 5 3 נ. נשר

 2016A 5 5 4 5 5 4 4 4 4ציפורי נ. 

 2016B 5 5 5 5 4 4 4 4 4נ. ציפורי 

 2016C 5 5 4 5 5 4 4 4 4נ. ציפורי 

 2016D 5 5 4 5 4 4 4 3 4נ. ציפורי 

 2016E 5 5 4 2 4 4 4 4 4נ. ציפורי 

 2016F 1נ. ציפורי 
 

2 2 
   

4 2 

 2 4 1 3 1 2 3 1 3 נ. שפרעם

 2 2 1 3 1 2 3 3 3 13ת. 

 2 3 1 3 0 2 3 2 3 מעלה 15ת. 

 A 3 2 3 5 1 5 1 4 3בית נטופה  8ת. 

 B 1בית נטופה  8ת. 
 

4 5 
   

3 3 

 C 3 5 2 2 4 5 1 3 3ת. 

 A 5 3 3 2 1 4 1 4 3ת. הגנה ק. אתא 

 B 2ת. הגנה ק. אתא 
 

2 2 
   

3 2 

 C 3 5 3 2 3 3 1 3 3ת. הגנה ק. אתא 

 C 5 5 4 5 3 5 4 4 4ת. המליק 

 1 ת. הקיבוצים
 

3 4 
   

4 3 

 A2ת. השקע המרכזית 
 

4 5 
   

3 3 

 A 5 5 2 2 4 3 4 3 3דר'  1-ת. ז

 B 3 5 3 2 0 3 1 3 2צפ'  1-ת. ז

 1 13-ת. ז
 

3 2 
   

4 3 

 3 3 4 4 4 2 3 5 5 2-ת. ז

 D 1 3-ת. ז
 

2 5 
   

4 3 

 A 1 4-ת. ז
 

2 2 
   

3 2 

 B 1 4-ת. ז
 

1 1 
   

4 2 

 C 1 4-ת. ז
 

1 1 
   

4 2 

 2 ת. כ. חסידים א'
 

3 4 
   

3 3 

 2 ת. כ. חסידים ב'
 

2 4 
   

2 2 

 2 ת. כ. חסידים ד'
 

4 4 
   

3 3 

 A 4 5 3 4 1 5 5 3 3אילין - ת. קייזר

 B 4 5 4 2 1 4 4 2 3אילין - ת. קייזר

 2 7ת. ש.ה. 
 

4 5 
   

2 3 

 3 3 1 4 2 2 3 4 4 ת. של' ציפורי
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  .2016דגמו בשנת בקטעי הדיגום שנ סיכום מדד הרגישות הנופית :18 טבלה

 שם מקטע
נצפות 
 ותצפית

 ראשוניות ייחודיות
 מפגעים חזותיים

 ממוצע
ציון 
 ציון תיאור סופי

 4 3.3 1 קריות, כבישים, קו מתח גבוה -בנוי  B 5 4 3 נ. הגדורה

 3 2.5 2 , קו מתח, גבעות אלונים77ערוץ אכזב, רדוד מאד, צמוד לשדות, חוצה את כביש  3 2 3 נ. הושעיה

 5 5.0 5 77ערוץ טבעי, בשמורת טבע, כביש  A 5 5 5נ. יפתחאל 

 3 2.8 3 77שכול, כביש אפיק מוסדר ומתוחזק במוצא ממאגר א B 3 3 2נ. יפתחאל 

 4 3.8 4 אפיק מוסדר, מחזיק מים רוב הזמן, בין שדות ומאגרים, תצפית מתל חנתון C 4 4 3נ. יפתחאל 

 4 3.3 3 אפיק מוסדר, בין שדות, בבקעת בית נטופה, רדוד, חוצה את תעלת המוביל D 4 3 3נ. יפתחאל 

 4 4.0 4 הייב, מצבורי אשפה- ערב אל-וד מאד, חוצה את כביש רומאנהערוץ טבעי, בבקעת בית נטופה, רד E 4 4 4נ. יפתחאל 

 3 2.3 2 הישן 77אפיק מוסדר בין שדות/לאורך כביש  F 3 2 2נ. יפתחאל 

 2 2.0 2 אפיק מוסדר בחלקו, לאורך שדות/דרך עפר G 2 2 2נ. יפתחאל 

 3 3.0 3 , רכבת העמק, מאגר יגור ב'75כביש  A 4 3 2נ. נחש 
 3 2.8 3 , קו מתח גבוה, בריכות נשר75כביש  2 3 3 נ. נשר 

 5 4.3 4 , קו מתח גבוה70ערוץ טבעי, נחל איתן, במטעים, נסתר מהעין, כביש  2016A 3 5 5נ. ציפורי 

 5 5.0 5 ערוץ טבעי, בין שדות, מעט פסולת חקלאית 2016B 5 5 5נ. ציפורי 

 4 3.5 4 יעות קק"ל בגדה, בולדרים להגנה מפני טרקטורוניםאפיק מוסדר כמו טבעי, נט 2016C 3 4 3נ. ציפורי 

 4 3.8 4 79לכביש  77ערוץ טבעי, כמעט ללא עצים, בין כביש  2016D 3 4 4נ. ציפורי 

 5 4.8 5 לכביש לציפורי 79ערוץ טבעי, מפותל, הרבה עצים, עומדי עבקנה גדולים, בין כביש  2016E 4 5 5נ. ציפורי 

 3 2.8 3 ערוץ טבעי, מפותל, חקלאות עד הגדות, פסולת חקלאית רבה 2016F 3 2 3נ. ציפורי 

 4 3.3 4 ביוב גולמי, פסולת עירונית 3 3 3 נ. שפרעם 
 2 1.8 1 , קריית ביאליק781כביש  2 2 2  13ת. 
 3 2.5 3 כביש עוקף קריות, סוללת מאגר מים 2 2 3 מעלה  15ת. 

 3 2.5 3 מתוחזק, זרימת מיםאפיק מוסדר,  A 2 3 2בית נטופה  8ת. 

 2 2.0 2 784ערוץ יבש, בין שדות, רדוד, מוסדר ומתוחזק. נצפה מכביש  B 2 2 2בית נטופה  8ת. 

 3 2.3 3 , קרית בנימין, קו מתח גבוה70כביש -כביש חדש א. תעשייה C  2 2 2ת. 

 4 3.3 3 , קו מתח גבוה70כביש -כביש חדש א. תעשייה A 4 3 3ת. הגנה ק. אתא 

 2 2.0 2 במרחב אורבני קריית אתא, אשפה עירונית B 2 2 2ת. הגנה ק. אתא 

 3 3.0 3 70קו מתח גבוה, גדר, כביש  C 3 3 3ת. המליק 

 3 2.8 4 קריית אתא 2 2 3 ת. הקיבוצים 
 3 2.3 2 אפיק מוסדר, זרימת ביוב, פגרי פרות, רוב מעלה הערוץ מכוסה ביבלית 2 3 2 ת. השקע המרכזית

 2 2.0 1 אשפה, אזור תעשיה A 2 3 2דר'  1-ת. ז

 3 2.3 3 781כביש  B 2 2 2צפ'  1-ת. ז
 3 2.3 2 קריית אתא 2 2 3  13-ת. ז
 3 2.5 1 בז"ן, קו מתח גבוה, כבישים -תעשייה כבדה  3 3 3  2-ת. ז

 D 2 2 2   5 2.8 3 3-ת. ז

 3 2.5 3 780מדגה כפר המכבי, כביש  A 3 2 2 4-ת. ז

 2 2.0 2 התעלה מרוססת. כפר המכבי, מתקן סניקה מקורות B 3 2 1 4-ת. ז

 2 2.0 2 התעלה מרוססת. כפר המכבי C 3 2 1 4-ת. ז

 3 2.5 4 7222כביש  2 2 2 ת. כ. חסידים א' 
 3 2.3 2 כפר חסידים -רפת, בנוי  2 2 3 ת. כ. חסידים ב' 
 2 2.0 2 על תעשייה זעירהכפר חסידים, מפ -בנוי  2 2 2 ת. כ. חסידים ד' 

 3 2.5 2 בז"ן, פרוייקט נפתול הקישון, קו מתח גבוה A 3 3 2ת. קייזר אילין 

 2 2.0 1 אזור תעשייה, קו מתח גבוה B 2 3 2ת. קייזר אילין 
 3 2.5 2 70כביש - פסי רכבת, כביש חדש א. תעשייה 2 3 3  7ת. ש.ה. 

 3 2.3 3 , משתלה762, כביש 7222כביש  2 2 2 ת. של' ציפורי 
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; 17 טבלהערכיות אקולוגית מ ., ודירוג מוצע למפת ההסכמה לתחזוקה2016דגמו בשנת קטעי הדיגום שנמשלושת המדדים העיקריים בסיכום   :19 טבלה
  .41-2012ומדיניות התחזוקה בשנים  3/ב/34תמ"א מפות ניקוז מתוך צרכי ה; 18 טבלהרגישות נופית מ

 שם מקטע
ערכיות אקולוגית 

 משוקללת
רגישות 

 נופית
צרכי 
 ניקוז

מפת 
 הסכמה

 B 3 4 1 3נ. הגדורה 

 4 2 3 2 נ. הושעיה

 A 4 5 1 1נ. יפתחאל 

 B 4 3 1 2נ. יפתחאל 

 C 3 4 1 3נ. יפתחאל 

 D 3 4 1 3נ. יפתחאל 

 E 4 4 2 2נ. יפתחאל 

 F 2 3 4 4נ. יפתחאל 

 G 2 2 3 4נ. יפתחאל 

 A 3 3 3 3נ. נחש 

 3 3 3 3 נ. נשר 

 2016A 4 5 1 2נ. ציפורי 

 2016B 4 5 1 2נ. ציפורי 

 2016C 4 4 2 2נ. ציפורי 

 2016D 4 4 2 2נ. ציפורי 

 2016E 4 5 2 2נ. ציפורי 

 2016F 2 3 2 4נ. ציפורי 

 4 2 4 2 נ. שפרעם 

 4 2 2 2  13ת. 

 4 1 3 2 מעלה  15ת. 

 A 3 3 4 3בית נטופה  8ת. 

 B 3 2 4 3בית נטופה  8ת. 

 C  3 3 3 3ת. 

 A 3 4 1 3ת. הגנה ק. אתא 

 B 2 2 1 4ת. הגנה ק. אתא 

 C 3   1 3ת. הגנה ק. אתא 

 C 4 3 2 2ת. המליק 

 3 4 3 3 ת. הקיבוצים 

 3 2 3 3 השקע המרכזיתת. 

 A 3 2 3 3דר'  1-ת. ז

 B 2 3 2 4צפ'  1-ת. ז

 3 2 3 3  13-ת. ז

 3 2 3 3  2-ת. ז

 D 3 3 2 3 3-ת. ז

 A 2 3 4 4 4-ת. ז

 B 2 2 4 4 4-ת. ז

 C 2 2 4 4 4-ת. ז

 3 4 3 3 ת. כ. חסידים א' 

 4 3 3 2 ת. כ. חסידים ב' 

 3 4 2 3 ת. כ. חסידים ד' 

 A 3 3 2 3ת. קייזר אילין 

 B 3 2 2 3ת. קייזר אילין 

 3 2 3 3  7ת. ש.ה. 

 3 4 3 3 ת. של' ציפורי 
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  מקורות .6

פעולות הממשק ). 2008-2004כום חומש (יס, פרויקט הצב הרך. 2008סיני, י. ו ה, י.אורון, ט., מלכ

  . רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.במחוז צפון

. החברה להגנת הטבע, תמונת מצב –ציפורים בישראל בסכנת הכחדה  .2008אלון, ד. ופרלמן, י. 

  מרכז הצפרות.

סקר מעיינות אגן . 2013 ספיר, ג.ו ינבלום, נ., כהנא, א., שכנאי, ע., ינאי, ז., שיצר, ד., ויאלרון, א.

  ע והגנים.בוצע עבור רשות הטב .בע"מ DHV MED. נחל קישון

וגש ה .בע"מ DHV MED. 2014אביב  –ביולוגי בנחל הקישון - ניטור הידרו. 2014אלרון, א. 

  לרשות נחל קישון.

  וגש לרשות הטבע והגנים.. היפוריסקר טריטון הפסים במעלה אגן נחל צ. 2015אלרון, א. 

. מסכםדו"ח  –. סקר אקולוגי מקיף בנחל הקישון 2016קרוטמן, י. ו קפלן, ד. ,וז, א.רמיאלרון, א., 

DHV MED קישון. נחל רשותיבה ולמשרד להגנת הסבל וגשה .בע"מ  

. בתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. מחלקת הזוחלים. דגי נחלים ואגמים בישראל .2002 בוסקילה, ע.

 –הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון  בסכנתמינים  –(עורכים) הספר האדום 

  חולייתנים. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.

  . רשות נחל הקישון.2003דוח מסכם לשנת  – רשות נחל הקישון. 2004גוטמן, ג. 

. החברה להגנת הטבע, מרכז 2008וטרות סיכום סקר ל. 2008ע.  ,דולבוארי, י. - בןע.,  ,גוטר

  יונקים.

  . החברה להגנת הטבע, מרכז יונקים.2009סיכום סקר לוטרות . 2009ע.  ,דולבו ע. ,גוטר

  . החברה להגנת הטבע, מרכז יונקים.2010סיכום סקר לוטרות  .2010דולב, ע. וגוטר, ע., סגל, א. 

ואגמים ב .2002 גורן, מ. . בתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. ישראלמחלקת הדגים. דגי נחלים 

 –הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון  בסכנתמינים  –(עורכים) הספר האדום 

  חולייתנים. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.

. המחלקה לזואולוגיה, 2006אביב  –דו"ח סקר דגים בנחל קישון  .2006, י. קרוטמןו גורן, מ.

  וגש לרשות נחל קישון.ה. אוניברסיטת תל אביב

. המחלקה לזואולוגיה, נחל גדורה –סקר אקולוגי . 2009גורן, ל. ו גזית, א., הרשקוביץ, י.

  לרשות נחל קישון. וגשה אוניברסיטת תל אביב.

דולב, ע. ופרבולוצקי, א. (עורכים) הספר האדום  .חיים- דוה מחלקת. 2002גפני, ש.  מינים  –בתוך: 
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  נספחים .7

  .ומאפייניהם 2016בשנת  נספח א': רשימת מיני הצמחים המלאה שנמצאו בסקר 7.1

 ועמיתיוי פרגמן ואנדמיות עפ" שכיחותושינויים שנעשו ע"י מימי רון; הגדרות  ,)+2006( י דניןצורת חיים עפ"בית גידול ושם מדעי עברי ולועזי, ת והגדר
 ,אכרזת גנים לאומייםעפ"י  מינים מוגניםת והגדר ;)2011( ועמיתיו) ושמידע 2007( פולקעפ"י שמידע ו בסכנת הכחדה ('אדומים')ת מינים ו; הגדר)1999(

דרור -, ודופור)2010דרור (- עפ"י דופור ת מינים פולשיםוהגדר ;2005 –ה "התשס ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) ,עשמורות טב
  לא הוגדרה רמת שכיחות. – פולשיםהמינים חלק מהו נטועיםמקומיים עבור מינים  .)2013ועמיתיו (

 אנדמיות שכיחות צורת חיים דולבית גי שם מדעי שם עברי
מספר 
 אדום

 מוצא מוגן

 שנתי-חד שטחים מעובדים Abutilon theophrasti אבוטילון תאופרסטוס
    

 אירואסיה

 C שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Scirpus maritimus אגמון ימי
   

  
 עץ מופרים-גידול מופרעים-בתי Melia azedarach אזדרכת מצויה

    
 טרליהאוס

 CC שנתי-חד בתות Urospermum picroides אזנב מצוי
   

  
 RR שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Schoenus nigricans אחיגומא משחיר

 
2 

 
  

 C שנתי-חד בתות Phleum subulatum איטן מרצעני
   

  
 F עץ מופרים-גידול מופרעים-בתי Ailanthus altissima אילנתה בלוטית

   
 יהאירואס

 CC עץ מופרים-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי Eucalyptus camaldulensis איקליפטוס המקור
   

 אוסטרליה

 C עץ מחשופים של סלעים קשים  תיכוני,-חורש ויער ים Pistacia atlantica אלה אטלנטית
  

1   
 CC עץ תיכוני-חורש ויער ים Pistacia palaestina ישראלית- אלה ארץ

  
1   

 C עץ תיכוני-חורש ויער ים Quercus ithaburensis אלון התבור
  

1   
 CC עץ תיכוני-חורש ויער ים Quercus calliprinos אלון מצוי

  
1   

 CC שיח תיכוני-חורש ויער ים Pistacia lentiscus אלת המסטיק
   

  
 CC שנתי-חד שיחים, מדבר, חולות-ערבות Emex spinosa אמיך קוצני

   
  

 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Ammi majus אמיתה גדולה
   

  
 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Ammi visnaga אמיתה קיצית

   
  

     .Medicago sp אספסת ב.מ.
    

  
 C שנתי-חד בתות Medicago rotata אספסת גלגלית

   
  

 RP שנתי-חד תיכוני- צומח עשבוני ים בתות, Medicago granadensis אספסת הגליל
 

3 
 

  
 שנתי-חד בתות Medicago tuberculata אספסת החבית

    
  

 C שנתי-חד בתות Medicago coronata אספסת הכתרים
   

  
 CC שנתי-חד בתות Medicago polymorpha אספסת מצויה

   
  

 F שנתי-חד בתות Medicago rugosa אספסת מקומטת
   

  
 C שנתי-חד בתות Medicago orbicularis אספסת עדשתית

   
  

 F שנתי-חד בתות Medicago minima אספסת קטנה
   

  
 F שנתי-חד גידול לחים-בתי Medicago ciliaris אספסת ריסנית

   
  

 R מטפס גיאופיט, גידול לחים-בתי Asparagus palaestinus ישראלי-אספרג ארץ
   

  
 C מטפס  שיח, תיכוני-חורש ויער ים Asparagus aphyllus אספרג החורש

   
  

 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Aster subulatus אסתר מרצעני
   

 אמריקה

 R חיים- שנתי קצר- בר קרקעות מלוחות Spergularia salina אפזרית מלוחה
   

  
 F שנתי-חד בתות Tetragonolobus palaestinus כנפות מצויות-ארבע

   
  

 שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי Argemone mexicana ארגמון מכסיקאי
    

 אמריקה

 C EC שנתי-עשבוני רב חולות Polygonum palaestinum ישראלית-ארכובית ארץ
  

  
     .Persicaria sp ארכובית ב.מ.

    
  

 F שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Persicaria lapathifolia ארכובית הכתמים
   

  
 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי Polygonum arenastrum ארכובית הציפורים

   
  

 F שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Persicaria decipiens ארכובית משונשנת
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Polygonum equisetiforme רכובית שבטבטיתא

   
  

 F שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Stachys viticina אשבל הביצה
   

  
 F שנתי-חד קרקעות כבדות Stachys arabica אשבל ערבי

   
  

 C שיח תיכוני-חורש ויער ים Rhamnus lycioides ישראלי- אשחר ארץ
   

  
 F עץ תיכוני ופליט תרבות -חורש ויער ים Rhamnus alaternus עלים- אשחר רחב

  
1   

 עץ   .Tamarix sp אשל ב.מ.
    

  
 RR עץ תיכוני-חורש ויער ים Paliurus spina-christi אשמר קוצני

 
2 1   

 F שנתי-חד חים מעובדיםשט Physalis angulata בוען מצולע
   

 אמריקה

 RP ET 4 שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Verbascum galilaeum בוצין הגליל
 

  
 CC שנתי-עשבוני רב בתות Verbascum sinuatum בוצין מפורץ

   
  

 C שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Eleocharis palustris בצעוני מצוי
   

  
 R שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Schedonorus arundinaceus אפר מצוי-בן

   
  

 CC שנתי-חד בתות Aegilops geniculata חיטה ביצני-בן
   

  
 CC שנתי-חד בתות Aegilops peregrina אנפין-חיטה רב-בן

   
  

 F גיאופיט בתות Scilla hyacinthoides חצב יקינתוני-בן
  

1   
 C שנתי-חד בתות Rapistrum rugosum בקבוקון מקומט

   
  

 C מטפס שנתי,-חד בתות Vicia palaestina ישראלית-בקיה ארץ
   

  
 C שנתי-חד שיחים-בתות, שדות, ערבות Vicia narbonensis בקיה צרפתית

   
  

 F מטפס שנתי,-חד בתות Vicia villosa בקיה שעירה
   

  
 CC שנתי-חד שיחים- בתות, ערבות Vicia sativa בקיה תרבותית

   
  

 F מטפס שנתי,-חד גידול לחים-בתי Vicia galeata בקיית הביצות
   

  
 C מטפס שנתי,-חד בתות Vicia hybrida בקיית הכלאיים

   
  

 C שנתי-חד שטחים מעובדים Moluccella laevis גביע חלק- בר
   

  
 F שנתי-חד בתות Moluccella spinosa גביע קוצני- בר

   
  

 C שנתי-חד בתות Bromus lanceolatus זמלניתברומית א
   

  
 C שנתי-חד בתות Bromus scoparius ברומית המטאטא

   
  

 F שנתי-חד בתות Bromus alopecuros שועל-ברומית זנב
   

  
 CC שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Bromus fasciculatus ברומית מאוגדת

   
  

 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Bromus madritensis ברומית ספרדית
   

  
 C שנתי-חד בתות Bromus sterilis ברומית עקרה

   
  

 C שנתי-חד בתות Bromus rigidus ברומית שעירה
   

  
 עץ מחשופים של סלעים קשים ובעיקר נטוע Cupressus sempervirens ברוש מצוי

    
 נטוע

 F שנתי-עשבוני רב בתות Sideritis perfoliata ברזילון ריסני
   

  
 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Notobasis syriaca ברקן סורי

   
  

 F שנתי-עשבוני רב בתות Malvella sherardiana חלמית שרועה-בת
   

  
 CC שנתי-חד קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Silybum marianum גדילן מצוי

   
  

 CC שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Cyperus longus גומא ארוך
   

  
 CC גיאופיט מופרים-גידול מופרעים-בתי Cyperus rotundus גומא הפקעים

   
  

 R שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Cyperus alopecuroides גומא צפוף
   

  
 CC שנתי-חד בתות Torilis tenella גזיר דקיק
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 אנדמיות שכיחות צורת חיים דולבית גי שם מדעי שם עברי
מספר 
 אדום

 מוצא מוגן

 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Torilis nodosa גזיר המפרקים
   

  
 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי גידול לחים, בתות,-בתי Torilis arvensis גזיר מזיק

   
  

 CC שנתי-חד בתות Daucus aureus גזר זהוב
   

  
 CC שנתי-דו מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Daucus carota גזר קיפח

   
  

 C שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Nasturtium officinale גרגר הנחלים
   

  
 C שנתי-חד בתות Trigonella spinosa גרגרנית הטבעת

   
  

 F EL שנתי-חד בתות Trigonella lilacina גרגרנית לילכית
  

  
 F שנתי-דח גידול לחים-בתי Geranium dissectum גרניון גזור

   
  

 C שנתי-חד בתות Geranium robertianum גרניון הארגמן
   

  
 C שנתי-חד בתות Geranium rotundifolium גרניון עגול

   
  

 CC שנתי-חד בתות Geranium molle גרניון רך
   

  
 C שנתי-חד תיכוני, שולי שטחים מעובדים-חורש ויער ים Galium aparine דבקה זיפנית

   
  

 R שנתי-חד שטחים מעובדים Galium tricornutum דבקה משלשת
   

  
 F ES שנתי-חד בתות Galium pisiferum דבקת האפונים

  
  

 C שנתי-חד בתות Melilotus sulcatus דבשה מחורצת
   

  
 F שנתי-חד גידול לחים-בתי Melilotus siculus דבשה סיצילית

   
  

 CC שנתי-חד בתות Rostraria cristata דגנין מצוי
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Sorghum halepense צובא-דורת ארם

   
  

 שנתי-חד שטחים מעובדים (עשבים רעים) Datura stramonium פרי-דטורה זקופת
    

 אמריקה

 F ES שנתי-חד בתות Tordylium carmeli קרניים כרמלי-דל
  

  
שנתי, -עשבוני רב תיכוני, בתות-חורש ויער ים Bryonia syriaca נחש סורית- דלעת

 C מטפס
   

  

 F שנתי-חד בתות Adonis palaestina ישראלית- דמומית ארץ
  

1   
 C שנתי-חד בתות Adonis microcarpa פרי- דמומית קטנת

   
  

 CC שנתי-חד מופרים-רעיםגידול מופ-בתי Centaurea iberica דרדר מצוי
   

  
 F שנתי-חד שטחים מעובדים Centaurea verutum דרדר קיפח

   
  

 C שנתי-חד בתות Tordylium aegyptiacum דרכמונית מצרית
   

  
 C שנתי-עשבוני רב שטחים מעובדים, קרקעות מלוחות Alhagi graecorum הגה מצויה

   
  

 F שיח גידול לחים-בתי Nerium oleander הרדוף הנחלים
   

  
 C שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Verbena officinalis ורבנה רפואית

   
  

 F שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Veronica anagallis-aquatica ורוניקת המים
   

  
 R שנתי-חד בתות Veronica arvensis ורוניקת השדה

   
  

 עץ מופרים-גידול מופרעים-בתי .Washingtonia sp ושינגטוניה ב.מ.
    

 אמריקה

 CC שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Lolium rigidum זון אשון
   

  
 RR שנתי-חד חולות Lolium multiflorum פרחים- זון רב

   
  

 F עץ תיכוני, לרוב נטוע-חורש ויער ים Olea europaea זית אירופי
   

  
 C מטפס  שיח, תיכוני-חורש ויער ים Clematis cirrhosa זלזלת הקנוקנות

   
  

 F גיאופיט בתות Bellevalia trifoliata זמזומית סגולה
   

  
 F שנתי-חד בתות Scorpiurus muricatus עקרב שיכני- זנב

   
  

 F שנתי-חד גידול לחים-בתי Alopecurus myosuroides שועל ארוך- זנב
   

  
 C שנתי-חד בתות Alopecurus utriculatus שועל מצוי- זנב

   
  

 C שנתי-חד בתות Geropogon hybridus סב מצוי-זקן
   

  
 C שנתי-עשבוני רב בתות Tragopogon coelesyriacus תיש ארוך-זקן

   
  

 CC שנתי-עשבוני רב מחשופים של סלעים קשים בתות, Hyparrhenia hirta זקנן שעיר
   

  
 F ES שנתי-עשבוני רב מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Convolvulus palaestinus ישראלי-חבלבל ארץ

  
  

 CC שנתי-עשבוני רב קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Convolvulus arvensis חבלבל השדה
   

  
 F שנתי-חד בתות Convolvulus pentapetaloides חבלבל עדין

   
  

 C שנתי-עשבוני רב קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Convolvulus betonicifolius חבלבל שעיר
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב בתות Ajuga chamaepitys שפה מצוי-חד

   
  

 CC שנתי-חד תיכוני- צומח עשבוני ים Scolymus maculatus חוח עקוד
   

  
 F ES שנתי-עשבוני רב ות בנוטריינטים, רודרלייםקרקעות עשיר Onopordum cynarocephalum חוחן הקנרס

  
  

 C שנתי-עשבוני רב מופרים-גידול מופרעים-בתי גידול לחים,-בתי בתות, Rumex pulcher חומעה יפה
   

  
 R שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Rumex conglomeratus חומעה מגובבת

   
  

 F שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי  ם,גידול לחי-בתי Rumex dentatus חומעה משוננת
   

  
 C שנתי-חד בתות Ochthodium aegyptiacum חטוטרן מצוי

   
  

 CC שנתי-עשבוני רב בתות Alcea setosa חטמית זיפנית
   

  
 F שנתי-חד שטחים מעובדים (עשבים רעים) Euphorbia aleppica צובא-חלבלוב ארם

   
  

 C שנתי-חד בתות Euphorbia helioscopia חלבלוב השמש
   

  
 שנתי-חד שטחים מעובדים (עשבים רעים) Euphorbia serpens חלבלוב זוחל

    
 אמריקה

 CC שנתי-חד בתות Euphorbia peplus חלבלוב מצוי
   

  
 C שנתי-חד בתות Euphorbia arguta חלבלוב משונשן

   
  

 RR שנתי-חד ף הים התיכוןאזור הרסס של חו Euphorbia peplis חלבלוב שרוע
 

3 
 

  
 F שנתי-עשבוני רב מדבר שיחים,- ערבות בתות, Malva sylvestris חלמית גדולה

   
  

 CC שנתי-חד קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Malva nicaeensis חלמית מצויה
   

  
 CC שנתי-חד יםקרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרלי Malva parviflora פרחים- חלמית קטנת

   
  

 F שנתי-חד בתות Cicer judaicum חמצה שסועה
   

  
 C גיאופיט מופרים-גידול מופרעים-בתי Oxalis pes-caprae חמציץ נטוי

   
 אפריקה

 F מטפס  שיח, גידול לחים-בתי Cynanchum acutum חנק מחודד
   

  
רקעות עשירות ק  מופרים,-גידול מופרעים-בתי Lactuca serriola חסת המצפן

 רודרליים בנוטריינטים,
 שנתי-חד

CC 
   

  

 F שנתי-עשבוני רב בתות Phalaris aquatica חפורית הפקעים
   

  
 F שנתי-חד בתות Phalaris paradoxa חפורית מוזרה

   
  

 C שנתי-חד בתות Phalaris brachystachys חפורית מצויה
   

  
 CC פיטגיאו בתות Urginea maritima חצב מצוי

  
1   

 CC שנתי-חד בתות Sinapis arvensis חרדל השדה
   

  
 CC שנתי-חד קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Sinapis alba חרדל לבן

   
  

 CC שנתי-עשבוני רב בתות Eryngium creticum חרחבינה מכחילה
   

  
 F שנתי-חד בתות Chrysanthemum myconis חרצית משוננת

   
  

 CC שנתי-חד קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Chrysanthemum coronarium חרצית עטורה
   

  
 CC שיח מופרים-גידול מופרעים-בתי Nicotiana glauca טבק השיח

   
 אמריקה

 C שנתי-חד בתות Lathyrus ochrus טופח גדול
   

  
 C ישנת-חד בתות Lathyrus hierosolymitanus טופח ירושלים

   
  

 C שנתי-חד בתות Diplotaxis erucoides טוריים מצויים
   

  
 CC שיח-בן מופרים-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי Dittrichia viscosa טיון דביק

   
  

 C מטפס גיאופיט, תיכוני-חורש ויער ים Tamus communis טמוס מצוי
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב מדבר שיחים,- בותער בתות, Cynodon dactylon יבלית מצויה
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 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Capsella bursa-pastoris ילקוט הרועים
   

  
 C שיח-בן שטחים מעובדים, קרקעות מלוחות Prosopis farcta ינבוט השדה

   
  

 שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי .Amaranthus sp 1ירבוז ב.מ. 
    

  
 שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי .Amaranthus sp 2ירבוז ב.מ. 

    
  

 C שנתי-חד שטחים מעובדים (עשבים רעים) Amaranthus albus ירבוז לבן
   

 אמריקה

 C שנתי-חד שטחים מעובדים (עשבים רעים) Amaranthus retroflexus ירבוז מופשל
   

 אמריקה

 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Amaranthus blitoides ירבוז שרוע
   

 אמריקה

 C שנתי-עשבוני רב מופרים-גידול מופרעים-בתי Ecballium elaterium חמור מצויה- ירוקת
   

  
 שנתי-חד מופרים, פליט תרבות-גידול מופרעים-בתי Tropaeolum majus כובע הנזיר

    
 אמריקה

 R שנתי-חד שטחים מעובדים (עשבים רעים)  גידול לחים,-בתי Stellaria pallida וכבית חיוורתכ
   

  
 CC שנתי-חד בתות Stellaria media כוכבית מצויה

   
  

 CC שנתי-חד בתות Rhagadiolus stellatus כוכבן מצוי
   

  
 R שנתי-חד גידול לחים-בתי Cornucopiae cucullatum כוסנית משוננת

   
  

 CC שנתי-חד בתות Hymenocarpos circinnatus כליינית מצויה
   

  
 F עץ תיכוני-חורש ויער ים Cercis siliquastrum כליל החורש

  
1   

 CC גיאופיט שיחים- ערבות בתות, Anemone coronaria כלנית מצויה
  

1   
 CC שנתי-חד בתות Pimpinella cretica כמנון כרתי

   
  

קרקעות עשירות בנוטריינטים,   מופרים,-גידול מופרעים-בתי Chenopodium murale ז האשפותאוו- כף
 רודרליים

 שנתי-חד
CC 

   
  

 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי Chenopodium album אווז לבנה- כף
   

  
 C תישנ-חד קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Chenopodium vulvaria אווז מבאישה- כף

   
  

 F שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי Chenopodium ambrosioides אווז ריחנית- כף
   

 אמריקה

 F שנתי-חד בתות Ornithopus compressus עוף פחוסה- כף
   

  
 F שנתי-חד בתות Crambe hispanica כרבה ספרדית

   
  

 C שנתי-חד תבתו Onobrychis squarrosa כרבולת מצויה
   

  
 F שנתי-חד בתות Onobrychis caput-galli כרבולת קטנה

   
  

 C שנתי-חד בתות Brassica nigra כרוב שחור
   

  
 F שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Apium nodiflorum כרפס הביצות

   
  

 C נתיש-עשבוני רב קירות וחומות סלעים מוצלים, Parietaria judaica כתלית יהודה
   

  
 F שנתי-חד בתות Securigera parviflora פרח- כתרון זעיר

   
  

 F שנתי-חד בתות Securigera cretica כתרון כרתי
   

  
 F שנתי-חד בתות Coronilla scorpioides כתרון עקרבי

   
  

 C עץ תיכוני-חורש ויער ים Styrax officinalis לבנה רפואי
  

1   
 CC שנתי-חד בתות Lotus peregrinus לוטוס מצוי

   
  

 F ES שנתי-עשבוני רב בתות Scrophularia rubricaulis לוענית גדולה
  

  
 F EL גיאופיט בתות Arum palaestinum ישראלי- לוף ארץ

  
  

 F גיאופיט תיכוני-חורש ויער ים Arum hygrophilum לוף ירוק
   

  
 F גיאופיט בתות Arum dioscoridis לוף מנומר

   
  

 C שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Plantago lanceolata לחך אזמלני
   

  
 CC שנתי-חד בתות Plantago afra לחך בלוטי

   
  

 R שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Plantago major לחך גדול
   

  
 CC שנתי-חד בתות Plantago lagopus לחך מצוי

   
  

 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Xanthium strumarium לכיד הנחלים
   

 אמריקה

 F שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Xanthium spinosum לכיד קוצני
   

 אמריקה

 F שיח שטחים מעובדים Lantana camara לנטנה ססגונית
   

 אמריקה

 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Hirschfeldia incana יהלפתית מצו
   

  
 C שנתי-דו בתות Cynoglossum creticum כלב כרתית-לשון

   
  

 CC שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Anchusa aegyptiaca פר מצרית-לשון
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב בתות Anchusa strigosa פר סמורה-לשון

   
  

 C שנתי-עשבוני רב בתות Pallenis spinosa מוצית קוצנית
   

  
 F שנתי-עשבוני רב תיכוני-חורש ויער ים Smyrnium olusatrum מורית גדולה

   
  

 RR שנתי-חד בתות Myagrum perfoliatum מיאגרון אזון
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 F שיח-בן קרקעות מלוחות Atriplex portulacoides מלוח רגלני

   
  

 RR שנתי-חד קרקעות מלוחות Salsola soda מלחית הבורית
 

4 
 

  
 F שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי  בתות,  תיכוני,-חורש ויער ים Melissa officinalis מליסה רפואית

   
  

 CC שנתי-חד בתות Scandix verna מסרק מזרחי
   

  
 F שנתי-חד בתות Scandix pecten-veneris מסרק שולמית

   
  

 F שנתי-חד בתות Lavatera trimestris מעוג אפיל
   

  
 C שנתי-חד קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Lavatera cretica מעוג כרתי

   
  

 CC שנתי-חד בתות Erodium gruinum חסידה גדול- מקור
   

  
 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Erodium malacoides חסידה חלמיתי- מקור

   
  

 CC שנתי-חד בתות Erodium moschatum חסידה מצוי- מקור
   

  
 CC שנתי-חד בתות Anagallis arvensis מרגנית השדה

   
  

 C ES שנתי-עשבוני רב תיכוני-חורש ויער ים Salvia hierosolymitana מרוות ירושלים
  

  
 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים- בתי  ים רעים),שטחים מעובדים (עשב Sonchus oleraceus מרור הגינות

   
  

 F שנתי-חד גידול לחים-בתי Sonchus asper מרור מכחיל
   

  
 F שנתי-חד בתות Mercurialis annua מרקולית מצויה

   
  

 C שנתי-חד בתות Picris altissima מררית מצויה
   

  
 F שנתי-עשבוני רב יםגידול לח-בתי Imperata cylindrica משיין גלילני

   
  

 CC שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Lamarckia aurea משערת זהובה
   

  
 C שנתי-חד גידול לחים-בתי Ranunculus scandicinus נורית המלל

   
  

 C שנתי-חד בתות Ranunculus arvensis נורית השדה
   

  
 F שנתי-חד בתות Lamium moschatum נזמית לבנה

   
  

קרקעות עשירות בנוטריינטים,   מופרים,-גידול מופרעים-בתי בתות, Lamium amplexicaule נזמית לופתת
 רודרליים

 שנתי-חד
CC 

   
  

 C שנתי-חד תיכוני-חורש ויער ים Crepis palaestina ישראלית-ניסנית ארץ
   

  
 CC שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Crepis sancta קרנית-ניסנית דו

   
  

 CC שנתי-חד בתות Crepis aspera ניסנית זיפנית
   

  
 CC שנתי-חד בתות Ridolfia segetum נירית הקמה

   
  

 C שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Mentha longifolia נענע משובלת
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Piptatherum miliaceum נשרן הדוחן

   
  

 C שנתי-חד קרקעות כבדות, שטחים מעובדים (עשבים רעים) Vaccaria hispanica סבונית השדות
   

  
 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Senecio leucanthemifolius סביון אביבי

   
  

טריינטים, קרקעות עשירות בנו  מופרים,-גידול מופרעים-בתי Senecio vulgaris סביון פשוט
 רודרליים

 שנתי-חד
R 

   
  

 C שנתי-עשבוני רב שטחים מעובדים (עשבים רעים) Solanum elaeagnifolium סולנום זיתני
   

 אמריקה
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 C שנתי-עשבוני רב בתות Solanum nigrum סולנום שחור
   

  
 C שנתי-עשבוני רב קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Solanum villosum סולנום שעיר

   
  

 F שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Typha domingensis סוף מצוי
   

  
 C שנתי-עשבוני רב תיכוני-חורש ויער ים Anthriscus lamprocarpus סייגית מבריקה

   
  

 CC שנתי-חד בתות Catapodium rigidum סיסן אשון
   

  
 CC תישנ-עשבוני רב בתות Poa bulbosa סיסנית הבולבוסין

   
  

 RR שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Poa trivialis סיסנית הביצות
   

  
 F שנתי-חד בתות Poa infirma סיסנית הגינות

   
  

 CC שיח-בן בתות Sarcopoterium spinosum סירה קוצנית
   

  
 CC שנתי-חד בתות Tordylium trachycarpum סלסילה מצויה

   
  

 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Beta vulgaris סלק מצוי
   

  
 F שנתי-עשבוני רב קרקעות מלוחות Juncus maritimus סמר ימי

   
  

 C שנתי-חד גידול לחים-בתי Juncus bufonius סמר מצוי
   

  
 F שנתי-חד לייםקרקעות עשירות בנוטריינטים, רודר Urtica pilulifera סרפד הכדורים

   
  

 C שנתי-חד קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים Urtica urens סרפד צורב
   

  
 C שנתי-חד גידול לחים-בתי Polypogon monspeliensis עבדקן מצוי

   
  

 C שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Arundo donax עבקנה שכיח
   

  
 C צמח מים ידול לחיםג-בתי Lemna minor מים זעירה-עדשת

   
  

 CC שנתי-חד בתות Cichorium endivia עולש מצוי
   

  
 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי שיחים,-ערבות Heliotropium europaeum עקרב אירופי-עוקץ

   
  

 CC שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Brachypodium distachyum עוקצר מצוי
   

  
 CC ES שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Echium judaeum העכנאי יהוד

  
  

 C ET שנתי-עשבוני רב בתות Echium glomeratum עכנאי מגובב
  

  
 שנתי-חד   .Orobanche sp עלקת ב.מ.

    
  

 C שנתי-חד חולות Orobanche mutelii עלקת מוטל
   

  
 F שנתי-חד מדבר שיחים,-ערבות Orobanche cernua עלקת נטויה

   
  

 R שנתי-עשבוני רב בתות Kickxia spuria עלים- עפעפית עגולת
   

  
 R שנתי-עשבוני רב בתות Kickxia elatine עפעפית שרועה

   
  

 C עץ גידול לחים-בתי Salix acmophylla ערבה מחודדת
  

1   
 CC שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Epilobium hirsutum ערברבה שעירה

   
  

 F שנתי-עשבוני רב קרקעות מלוחות Cressa cretica ערר כרתי
   

  
 F שנתי-חד בתות Fumaria judaica עשנן יהודה

   
  

 C שנתי-חד בתות Fumaria densiflora עשנן צפוף
   

  
 CC שנתי-חד בתות Fumaria parviflora עשנן קטן

   
  

 C מטפס  שיח, תיכוני-חורש ויער ים Rubia tenuifolia פואה מצויה
   

  
 C שיח גידול לחים-בתי Rubus sanguineus פטל קדוש

   
  

 F שיח-בן בתות Haplophyllum buxbaumii פיגמית מצויה
   

  
 CC עץ גידול לחים-בתי Ficus carica פיקוס התאנה

   
 נטוע

 ץע מופרים-גידול מופרעים-בתי Schinus terebinthifolius אלה-פלפלון דמוי
    

 אמריקה

 CC שנתי-חד בתות Papaver umbonatum פרג אגסי
   

  
 F EI שנתי-חד בתות Papaver carmeli פרג הכרמל

  
  

 F שנתי-חד בתות Papaver hybridum פרג זיפני
   

  
 CC שנתי-חד בתות Hippocrepis unisiliquosa תרמילים-פרסה דלת

   
  

 F שיח-בן תיכוני-יער יםחורש ו Prasium majus פרסיון גדול
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב בתות Hypericum triquetrifolium פרע מסולסל

   
  

 C עץ מופרים-גידול מופרעים-בתי Parkinsonia aculeata פרקינסוניה שיכנית
   

 אמריקה

 F שנתי-חד קרקעות מלוחות Salicornia europaea פרקן עשבוני
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 C שנתי-חד בתות Linum pubescens פשתה שעירה

   
  

 שיח מופרים, נטוע-גידול מופרעים-בתי Opuntia ficus-indica צבר מצוי
    

 אמריקה

 F שיח תיכוני-חורש ויער ים Anagyris foetida צחנן מבאיש
   

  
 F EL שנתי-חד בתות Calendula palaestina ישראליות-חתול ארץ- ציפורני

  
  

 CC שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Calendula arvensis חתול מצויות- ציפורני
   

  
 F שנתי-חד בתות Silene behen ציפורנית כרסנית

   
  

 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), בתות, Silene aegyptiaca ציפורנית מצרית
   

  
 C שנתי-חד דול לחיםגי-בתי Silene fuscata ציפורנית שחומה

   
  

 C שנתי-חד שטחים מעובדים בתות, Bupleurum subovatum שור חרוזה- צלע
   

  
 C שיח מופרים- גידול מופרעים- בתי מחשופים של סלעים קשים, Capparis zoharyi צלף קוצני

   
  

 C שיח-בן מחשופים של סלעים קשים Phagnalon rupestre צמרנית הסלעים
   

  
 F שנתי-חד בתות Raphanus rostratus פגיוני צנון

   
  

 C שנתי-חד בתות Astragalus hamosus קדד האנקולים
   

  
 C שנתי-חד שטחים מעובדים Tribulus terrestris קוטב מצוי

   
  

 F שנתי-עשבוני רב בתות Acanthus syriacus קוציץ סורי
   

  
 CC שנתי-חד בתות Carthamus tenuis קורטם דק

   
  

 CC ET שנתי-חד בתות Anthemis palestina ישראלי-קחוון ארץ
  

  
 CC ES שנתי-חד בתות Anthemis bornmuelleri קחוון הגליל

  
  

 CC שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Anthemis pseudocotula קחוון מצוי
   

  
 שנתי-חד חולות Anacyclus radiatus קחוינה מקרינה

    
 תיכוני-ים

 CC שיח בתות  תיכוני,-חורש ויער ים Calicotome villosa קידה שעירה
   

  
 שנתי-חד   .Conyza sp קייצת ב.מ.

    
  

 C שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי Conyza albida קייצת מלבינה
   

 אמריקה

 CC שנתי-חד מופרים-דול מופרעיםגי- בתי  שטחים מעובדים (עשבים רעים), Conyza bonariensis קייצת מסולסלת
   

 אמריקה

 CC מטפס  שיח, תיכוני-חורש ויער ים Smilax aspera קיסוסית קוצנית
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב בתות Echinops adenocaulos קיפודן מצוי

   
  

 CC שנתי-עשבוני רב בתות Carlina curetum קיצנית כרתית
   

  
 F עץ מופרים-גידול מופרעים-בתי Ricinus communis קיקיון מצוי

   
 טרופי

 F שנתי-עשבוני רב חולות Saccharum spontaneum סוכר מצרי- קנה
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב קרקעות מלוחות Phragmites australis קנה מצוי

   
  

 F ES שנתי-עשבוני רב בתות Cynara syriaca קנרס סורי
  

  
 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי Carduus argentatus קרדה מכסיפה

   
  

 F שנתי-חד בתות Securigera securidaca קרדומית השדה
   

  
 CC שנתי-חד בתות Cerastium glomeratum קרנונית דביקה

   
  

 C שנתי-חד שטחים מעובדים Portulaca oleracea רגלת הגינה
   

  
 F שנתי-עשבוני רב ות בנוטריינטים, רודרלייםקרקעות עשיר Conium maculatum רוש עקוד

   
  

 F עץ תרבות/נטוע-פליט Punica granatum  רימון מצוי
   

 אירואסיה

 C שנתי-חד בתות Reseda alba רכפה לבנה
   

  
 C שיח-בן תיכוני-חורש ויער ים Osyris alba שבטן לבן
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 אנדמיות שכיחות צורת חיים דולבית גי שם מדעי שם עברי
מספר 
 אדום

 מוצא מוגן

 C שנתי-חד בתות Ononis pubescens שברק דביק
   

  
 F שנתי-חד גידול לחים-בתי Ononis alopecuroides שברק משובל

   
  

 C שנתי-עשבוני רב בתות Ononis spinosa שברק קוצני
   

  
 F שנתי-חד בתות Ononis viscosa פרח-שברק קצר

   
  

 C שנתי-חד בתות Ononis hirta שברק שעיר
   

  
 C גיאופיט כוניתי-חורש ויער ים Allium neapolitanum שום משולש

   
  

 CC שנתי-עשבוני רב מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Foeniculum vulgare שומר פשוט
   

  
 CC שנתי-חד בתות Hedypnois rhagadioloides שופרית כרתית

   
  

 RP שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Glycyrrhiza glabra שוש קירח
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 F שנתי-חד בתות Coronopus squamatus שחליל שרוע

   
  

 CC שנתי-חד בתות Avena barbata שועל מתפרקת-שיבולת
   

  
 CC שנתי-חד בתות Avena sterilis שועל נפוצה-שיבולת

   
  

תיכוני, - צומח עשבוני ים גידול לחים,-בתי מדבר, שיחים,-ערבות Ziziphus spina-christi שיזף מצוי
 תרמופיליים

 עץ
CC 

  
1   

 F שיח גידול לחים-בתי Vitex agnus-castus אברהם מצוי-יחש
  

1   
 CC עץ מופרים-גידול מופרעים-בתי Acacia saligna שיטה כחלחלה

   
 אוסטרליה

 C שנתי-חד בתות Sherardia arvensis ששית מצויה
   

  
 RP שנתי-עשבוני רב בתות Phlomis pungens שלהבית הגלגל
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 CC שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי בתות, Cephalaria joppensis שלמון יפואי
   

  
 CC שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Lythrum salicaria שנית גדולה

   
  

 C שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Lythrum junceum שנית מתפתלת
   

  
 O שנתי-חד גידול לחים-בתי Lythrum borysthenicum עלים-שנית רחבת

   
  

 שנתי-חד קרקעות מלוחות Hordeum geniculatum שעורה נימית
    

  
 CC שנתי-חד בתות Hordeum spontaneum שעורת התבור

   
  

 CC שנתי-עשבוני רב בתות Hordeum bulbosum שעורת הבולבוסין
   

  
 CC שנתי-חד יםקרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרלי בתות, Hordeum glaucum שעורת העכבר

   
  

 CC ES שנתי-חד מדבר שיחים,- ערבות בתות, Chaetosciadium trichospermum שערור שעיר
  

  
     .Ephedra sp שרביטן ב.מ.

    
  

 C שנתי-חד בתות Sherardia arvensis ששית מצויה
   

  
 CC שנתי-חד בתות Lomelosia prolifera תגית מצויה

   
  

 F שנתי-חד מופרים-גידול מופרעים-בתי  גידול לחים,-בתי Helminthotheca echioides תתולענית דוקרני
   

  
 עץ מופרים-גידול מופרעים-בתי .Morus sp תות ב.מ.

    
 אירואסיה

 C EC שנתי-חד חולות Trifolium palaestinum ישראלי-תלתן ארץ
  

  
 C שנתי-חד בתות Trifolium argutum תלתן האלמוות

   
  

 CC שנתי-חד בתות Trifolium purpureum תלתן הארגמן
   

  
 F שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Trifolium fragiferum תלתן הביצות

   
  

 CC שנתי-חד בתות Trifolium pilulare תלתן הכדורים
   

  
 F שנתי-חד בתות Trifolium cherleri תלתן הכפתורים

   
  

 CC שנתי-חד בתות Trifolium resupinatum תלתן הפוך
   

  
 F שנתי-חד בתות Trifolium spumosum תלתן הקצף

   
  

 C שנתי-חד בתות Trifolium vavilovii תלתן ווילוב
   

  
 F שנתי-עשבוני רב גידול לחים-בתי Trifolium repens תלתן זוחל

   
  

 CC שנתי-חד בתות Trifolium campestre תלתן חקלאי
   

  
 C שנתי-חד בתות Trifolium stellatum לתן כוכבנית

   
  

 CC שנתי-חד בתות Trifolium tomentosum תלתן לביד
   

  
 R שנתי-חד גידול לחים-בתי Trifolium nigrescens תלתן רפה

   
  

 C שנתי-חד בתות Trifolium clypeatum תלתן תריסני
   

  
 F עץ ל לחים, בעיקר נטועגידו-בתי Phoenix dactylifera תמר מצוי

  
 נטוע 1

  


