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מבוא
מסמך זה מהווה דו"ח ביניים במסגרת העבודה "איתור שטחים חיוניים לשמירת טבע
בישראל" ,הכולל את התוצרים שהושגו בפרויקט עד כה (דצמבר  .)2016המסמך כולל את
הפרקים הבאים:
 .1שיטת העבודה ואיתור השטחים החשובים לשימור – פרק המפרט את מטרות
העבודה ,השיטה שבה אותרו האתרים החשובים לשימור ,והשיטה שבה דורגה
ערכיותם.
 .2הפניות לבסיס המידע – בסיס המידע כולל כ 350-אתרים .הוא מרוכז בשני
פורמטים:
א.

גיליון אקסל ובו מרוכז כל המידע הנוגע לכל אחד מהאתרים.

ב.

מיפוי במערכת ממ"ג ,בממשק אינטראקטיבי ,הנמצאת באתר האינטרנט של
מכון דש"א .המערכת כוללת מפה שעליה מסומנים האתרים השונים ,ועבור
כל אחד מהם קיים כרטיס אתר ,המפרט מידע עיקרי בנוגע אליו.

 .3תיקי אתר – כחלק מהפרויקט נערך תהליך לאיתור אתרים בעלי ערכי שימור
מיוחדים ,החשופים לאיומים משמעותיים ,ועבורם נערך תיק אתר מפורט המציג את
ערכיהם ,חשיבותם לשימור ,המצב התכנוני והממשקי והמלצות לשימור .במסגרת
השלב הנוכחי בפרויקט נערכים תיקי אתר ל 6-אתרים 3 .מהתיקים מוצגים בדו"ח זה
והיתרה יוצגו בדו"ח המסכם של הפרויקט.
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שיטת העבודה ואיתור השטחים החשובים לשימור
רקע
בעשורים האחרונים מתבצעת פעילות נרחבת לטובת שימורם של שטחים טבעיים בישראל,
בראש ובראשונה על ידי רשות הטבע והגנים וכן על ידי החברה להגנת הטבע וגופים נוספים.
חלק גדול מפעילות זו מתמקד באופן טבעי בשימור שטחים נרחבים לצורך שימור מערכות
אקולוגיות בריאות ושלמות ככל האפשר ,ולצורך שימור הערכיות הנופית של השטח .לעתים
נזנחים שטחים קטנים יותר מסיבות שונות :סדר עדיפויות של הגופים שמקדמים שמירת
שטחים פתוחים ,שטחים שנחשבים "אבודים" או כאלה שאין מידע על ערכי הטבע המצויים
בהם.
ההתמקדות בפרויקט זה היא באתרים קטנים ,על מנת ליצור זרוע מקבילה לפעילות
המבורכת להכרזת שמורות טבע ,המתבצעת על פי רוב בשטחים נרחבים .גודל האתרים
המתועדים בפרויקט הנוכחי הינו מדונמים בודדים ועד כמה מאות דונמים ,ולעתים נדירות -
אלפים בודדים .המטרה היא להפנות את תשומת הלב והמשאבים של גופי תכנון ,שימור
וביצוע שונים לקיומם ולחשיבותם של אתרים אלה ,ולאפשר הגנה עליהם (אם במסגרת
שמורת טבע ,ואם במסגרת מוניציפאלית או אחרת) שתסייע בשימור מירבי של המגוון
הביולוגי בישראל.
היבט חשוב נוסף של פרויקט זה הוא ההתמקדות בשימור שטחים על פי המינים המצויים
בהם (ולאו דווקא בהקשר של ערכיותם הנופית או של החשיבות בשימור שטחים פתוחים
לצרכי האדם) .ברקע גישה זו עומדים משבר המגוון הביולוגי העולמי הנובע מהרס וקיטוע
בתי גידול ,פלישת מינים והשפעות אחרות של פעילות האדם ,משבר שהשפעותיו ניכרות
במיוחד בישראל הצפופה (ספריאל .)2010 ,במחקרים שונים בישראל ובעולם פותחו כלים
לדירוג ערכיות שטח וחשיבות שימורו מבחינת מינים ,בהם יעשה שימוש בעבודה זו
( ;Solymos, 2006; Rodrigues et al., 2006; Darwall & Vié, 2005; Eken et al., 2004; Myers et al., 2000

.)Margules & Pressey, 2000; Heller & Safriel, 1995; Kershaw et al., 1994; Prendergast et al., 1993

מטרת הפרויקט
איתור ,מיפוי וסיווג של אתרים שיש להם חשיבות רבה למגוון הביולוגי בישראל ,תיאור מצבם
והאיומים החלים עליהם  -כבסיס לקידום השמירה עליהם ועל ערכי הטבע שנמצאים בהם.
מטרה זו מקודמת באמצעות שלושה יעדים עיקריים:
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א.

ריכוז המידע על אתרים מוכרים שעדיין אינם מוגנים ,לצורך ריכוז מאמץ על מנת
לשמרם.

ב.

איתור אתרים לא ידועים שיש לפעול לשימורם.

ג.

זיהוי אתרים מוגנים סטטוטורית ,שבהם מינים ייחודיים שעלולים להיפגע מדרכי
ממשק וניהול השטח שאינם תואמים את צרכיהם.

צוותי הפרויקט
קביעת הקריטריונים והשיטות שעל פיהם מתנהל הפרויקט נעשית על ידי ועדת היגוי רב-
תחומית ובין-ארגונית שהורכבה מנציגי מכון דש"א ,מרשות הטבע והגנים ,מהמשרד להגנת
הסביבה ,מהאקדמיה ומאגף שמירת טבע בחברה להגנת הטבע ,ובהכוונת צוות מייעץ
שהורכב מחוקרים בתחומי האקולוגיה והשימור .הפעלת הפרויקט נעשית ע"י צוות של מכון
דש"א בסיוע מומחים נוספים.

שלבי העבודה
א.

בחירה ,אפיון והגדרה של השיטה לביצוע העבודה ,על סמך עבודות שנעשו בארץ
ובחו"ל ,בנושאים הבאים:
 )1איתור של אתרים החיוניים לשימור.
 )2סיווג של האתרים בהתאם לערכיותם האקולוגית ,ודחיפות השמירה עליהם.
 )3קביעת קדימויות (במרחב ובזמן) לביצוע העבודה ,על פי איומים וחשיבות.

ב.

איתור ,מיפוי ותיאור ראשוני של השטחים החשובים לשימור:
 )1מיפוי אתרים חיוניים לשימור בממשק ממ"ג אינטרנטי.
 )2רשימה של כלל האתרים שאותרו ,אפיון ערכי הטבע הקיימים בהם ,ואפיון
האיומים על הערכים הללו.
 )3דירוג כמותי של הערכיות והאיומים על האתרים השונים.

ג.

הכנת תיקי אתר מפורטים לאתרים נבחרים:
 )1איתור מספר אתרים נבחרים ,על פי ערכיותם ודחיפות האיומים עליהם.
 )2הכנת תיקי אתר המתארים בפירוט ,עבור כל אתר ,את חשיבותו ,ערכיותו,
דחיפות הטיפול בו והשמירה עליו .התיקים יכללו המלצות ראשוניות לשימור,
ממשק וניהול השטח.

ד.

תיעוד והצגת הממצאים
 )1הצגת הממצאים במדיה דיגיטלית ,כולל שכבות מידע גיאוגרפיות זמינות
להורדה.
 )2הפצת חוברת מסכמת של תהליך העבודה והממצאים.
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קריטריונים לבחירת האתרים ומקורות המידע
קריטריונים לבחירת האתרים החיוניים לשימור
איתור האתרים החיוניים לשימור נערך בהתייחס לשני נושאים עיקריים :ערכיות האתר
והאיומים על המשך קיומו וקיום ערכי הטבע שבו.
בחירת האתרים היא מוכוונת-מינים :התנאי העיקרי להכללת אתר בפרויקט היא שיש בו
מינים מקומיים שהשמירה עליהם באתר זה חיונית על מנת להבטיח את קיומם בישראל .בין
היתר מדובר במצבים הבאים:
א .ערכיות

א.

אתר שבו מינים רבים שהינם נדירים ו/או בסכנת הכחדה.

ב.

האתר היחיד בישראל או בעולם של מין מסוים ,או אחד ממספר קטן של אתרים
בישראל ,כשהאתר הספציפי הינו בעל יתרון מבחינת מצב האוכלוסיה או גודלה ,או
מבחינת פרקטיות השימור.

ג.

אתר המייצג מערכת אקולוגית מאוימת.

ב .איומים
איומים על המשך קיום האתר יכולים להיות משלושה סוגים עיקריים:


איומים תכנוניים :אתרים שאינם מוגנים על ידי הגדרה תכנונית מתאימה המייעדת
את שטחם וערכיהם לשימור.



איומים ממשקיים :בעיות ממשק הגורמות לפגיעה במינים הייחודיים המצויים באתר,
כולל ,למשל ,תנועת רכבי שטח ,פעילות חקלאית סמוכה ,ועוד.



קיטוע :קישוריות נמוכה לשטחים טבעיים בסביבה ,המאיימת על קיימות ערכי הטבע
באתר לאורך זמן.

ג .קריטריונים נוספים


גודל האתרים הינו מדונמים בודדים עד כמה מאות דונמים ,ולעתים נדירות בלבד
אלפי דונמים בודדים.



נכללים רק אתרים יבשתיים (כולל חופים ובתי-גידול לחים של מים פנימיים).

מקורות המידע
המידע אודות האתרים נאסף מהמקורות הבאים:
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סקרי טבע ונוף ,ספרות מקצועית ומאגרי מידע ממופים מרחבית:

-

שכבות ממ"ג של סקרי מכון דש"א ,רשות הטבע והגנים ,המשרד להגנת הסביבה,
משרד הפנים ועוד ,שסייעו באיתור ערכי הטבע וסיפקו מידע על המצב הסטטוטורי
ותכניות המתאר הקיימות.

-

מסמכים שריכזו מידע על קבוצה טקסונומית מסוימת .למשל :הספר האדום של צמחי
ישראל (שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ,פולק ופרגמן-ספיר.)2011 ,

-

מקורות אינטרנטיים כגון אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל (רשות הטבע
והגנים.)2013-2015 ,



איסוף וניתוח מידע ממנהלי שטחים פתוחים ,מאנשי שטח וממומחים ,ובכלל זה
בוטנאים ,זואולוגים וגיאולוגים:
-

אנשי אקדמיה ואנשי שטח המתמחים בקבוצה טקסונומית מסוימת .כך ,נאסף מידע
על אתרים רלוונטיים לציפורים ,לעטלפים ,לזוחלים ,לשבלולי יבשה ,לפרפרים ועוד.
בחלק מהמקרים התבקשו המומחים לחבר מסמך המפרט את האתרים החשובים
במיוחד לשימור מגוון מיני הקבוצה הטקסונומית שהם מתמחים בה.

-

פקחים ואקולוגים ברשות הטבע והגנים ואנשי אגף שמירת טבע בחברה להגנת
הטבע ,מהם נאסף מידע רב ועדכני הן על ערכיות הן על מצב סטטוטורי ,תכניות
ואיומים.



שיתוף הציבור
-

ממשק הממ"ג של הפרויקט פתוח לאנשי המקצוע לצורך הערות לגבי האתרים
הקיימים והצעות לתוספת אתרים חדשים שלא מופיעים בו .הממשק פתוח לציבור
וניתן לצפייה (למעט אתרים שיש חשש שייפגעו אם ייחשפו לציבור) ,וכך אפשר יהיה
לקבל בעתיד מידע נוסף מהציבור הרחב .קישור לאתר:
.http://www.deshe.org.il/?CategoryID=403
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איתור ,מיפוי ותיאור ראשוני של האתרים
לכל אתר נכתב תיאור ראשוני ,והוא מופה בממ"ג באמצעות סמל מתאים בנ.צ .המרכזי שלו.
הנקודות צבועות על פי הקבוצה הטקסונומית המרכזית לשימור באתר.
ממשק הממ"ג האינטרנטי כולל בשלב זה כ 350-אתרים בעלי ערכיות גבוהה ,חלקם הקטן
מוגנים בצורה יעילה ורובם המכריע לא מוגנים בצורה מספקת .נכללו בבסיס המידע גם
אתרים הנמצאים בשמורות טבע ,שידוע כי הם סובלים מבעיות ממשקיות .זאת במטרה
להביא לשימור המידע שנאסף לגבי ערכיותם ולצורך מעקב בשנים הבאות ובחינה מחודשת
האם שימור המינים הרלוונטיים באתרים אלה ממשיך להיות אפקטיבי.

איור  :1האתרים באזור החרמון ,צפון הגולן ואצבע הגליל כפי שהם מופיעים בממשק הממ"ג
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עבור כל אתר הוכן כרטיס הכולל מידע מתומצת בנושאים הבאים:
מידע כללי
-

שם האתר ומספרו בממשק האינטרנטי.

-

מיקום ותיאור מילולי של המקום.

-

גודל השטח המשוער של האתר.

-

אפיון השטח וסוג האתר – בחירה בין הקטגוריות הבאות :אתר גיאומורפולגי (מצוק,
מערה) ,שטח פתוח (חול ,חמרה ,כורכר ,סלע וולקני ,אדמות כבדות או חקלאות) ,בית
גידול לח (מעין ,נחל ,תעלת ניקוז ,ביצה ,אגם טבעי ,מאגר ,בריכה עונתית ,בריכת דגים),
חוף ים או מבנה.

-

אפיון מילולי של האתר – מסלע ,טופוגרפיה ,צומח ותכסית מעשה ידי אדם.

ערכיות אקולוגית
-

קבוצות טקסונומיות עיקריות

-

פירוט מיני צמחים אופייני לאתר ,צמחים בסכנת הכחדה ,צמחים נדירים שאינם בסכנת
הכחדה וצמחים אנדמיים

-

פירוט מיני חולייתנים בסכנת הכחדה ,פירוט חסרי חוליות נדירים או בסיכון ,פירוט בעלי
חיים אנדמיים

-

האם האתר מצוי במערכת אקולוגית מאוימת

-

ציון הערכיות האקולוגית של האתר ,בהתאם לשיטה המוצגת בפרק הבא.

איומים
-

גבול שיפוט ומרחב תכנון

-

האם האתר בשטח אש

-

מעמד סטטוטורי :ייעוד קרקע לפי תמ"א  ,35תמ"א  ,22תמ"א  8ותכנית המתאר
המחוזית הרלוונטית.

-

איום תכנוני :ייעוד של השטח בתכנית מתאר לפיתוח ,או היעדר הגנה סטטוטורית עליו.

-

בעיות ממשק :כל פעילות או תופעה המאיימות על המינים הערכיים באתר .מפורטת גם
חומרת הבעיות (מידת הפגיעה במינים הערכיים).

-

קישוריות :ככל שהקישוריות של האתר לשטחים טבעיים במרחב נמוכה כך ישנו איום על
המשך קיומם של ערכי הטבע באתר.

מקורות המידע
-

מקורות מידע כתובים

-

שמות המומחים והסוקרים (אם נערך סקר) שמסרו מידע על האתר
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-

תאריך הכנסת המידע לממשק

-

רמת דיוק המידע :האם עדכני או מסתמך על מידע ישן ,האם נערך סקר לאחרונה.

קביעת הערכיות ורמת האיום על האתרים
ערכיות
ציון הערכיות מורכב מציוני מדדי משנה שמכמתים את מספר המינים בסכנת הכחדה
המצויים באתר ,ואת רמת הסיכון שכל אחד מהם נתון בה .מצרף של הציונים הללו הינו
מרכיב בקביעת ערכיות האתר .בנוסף ,כולל בתוכו הציון התייחסות למערכת האקולוגית
(מערכות אקולוגיות מאוימות שהאתר מייצג).
עבור מרבית המדדים נקבע דירוג בן  6דרגות (בין  0ל ,5-כאשר  5הוא הציון עבור הערכים
הגבוהים ביותר).
כדי למנוע אוטו-קורלציה אין התייחסות לאותו המין באותו אתר פעמיים ,ואם יש מין ששני
קריטריונים כוללים אותו ,הוא יקבל התייחסות רק בקריטריון שבו הציון עבורו גבוה יותר.
למשל :מין צמח בסכנת הכחדה שזהו אתרו היחיד בארץ או בעולם יקבל התייחסות רק
בקריטריון "אתר יחיד" כי בקריטריון זה יש לו משקל גבוה יותר בהעלאת ציון האתר ולא
בקריטריון "מדד צמחים בסכנת הכחדה".
א .מדד מיני צמחים נדירים ו/או בסכנת הכחדה
מדד שסוכם את "המספרים האדומים" (דרגת סכנת הכחדה של המין ,על פי "הספר האדום"
של הצמחים בישראל) של כל מיני הצמחים בסכנת הכחדה המצויים באתר ו /או של צמחים
נדירים שאינם בסכנת הכחדה ,על פי הרשימות המופיעות בספר האדום של הצמחים בסכנת
הכחדה בישראל ומקורות נוספים .ראוי לציין כי עבור חלק מהמינים הנדירים שאינם בסכנת
הכחדה אין "מספר אדום"; במקרה זה המינים צוינו במלל אבל לא נכללו בציון המדד.
מדרגות הציונים ("התרגום" של סכום "המספרים האדומים" לכדי ציון מ 0-עד  5במדד
צמחים בסכנת הכחדה) נקבע כך :האתרים שבהם אין מינים בסכנת הכחדה או נדירים קיבלו
ציון  .0באתרים שבהם יש צמחים בסכנת הכחדה/נדירים ,חולקו המדרגות כך שהציונים יהיו
בהתפלגות שווה .כלומר ,חמישית מהאתרים בעלי הציון הנמוך ביותר קיבלו את הציון ,1
וגבול המדרגה נקבע על פי הסכום "המספרים האדומים" הגבוה ביותר עבור קבוצה זו ,כך
שבכל קבוצה ישנה חמישית מהאתרים .לאחר ביצוע הניתוח ,הציון במדד הינו כמפורט
בטבלה הבאה:
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סכום "המספרים האדומים" של כל מיני
הצמחים בסכנת הכחדה ו/או נדירים
שאינם בסכנת הכחדה באתר

הציון במדד צמחים בסכנת הכחדה

0

0

0.1-5

1

5.1-7.5

2

7.6-12

3

12.1-19

4

 19ומעלה

5

ב .מדד חולייתנים בסכנת הכחדה
ניקוד רמת הסיכון של חולייתנים בסכנת הכחדה נערך בהתאם למפורט בטבלה הבאה.
הגדרה על פי
"הספר
האדום"
קיצור
ציון

Extinct

Extinct in the
wild

Critically
Endangered

Endangered

Vulnerable

Near
Threatened

Least
Concern

EX

EW

CE

EN

VU

NT

LC

3

2

1

לאנכללבניתוח 

לאנכללבניתוח 

רמת הסיכון של מיני החולייתנים באתר נקבעה כסכום של רמת הסיכון העולמית והאזורית
של כל מיני החולייתנים בסכנת הכחדה המצויים באתר.
במקרים של אתרים החשובים לעופות חורפים/חולפים/מקייצים שאינם מקננים בארץ נקבע
דירוג המינים על פי רמת הסיכון העולמית בלבד .במקרה זה ,הציון יוכפל פי  ,2כדי "לפצות"
על העובדה שרמת הסיכון האזורית איננה נלקחת בחשבון ,ולשמור על היחסיות של חשיבות
האתר .בבסיס המידע ישנם מקרים בודדים בלבד של אתרים מסוג זה.
מדרגות הציונים נקבעו בדומה למדרגות של מדד צמחים בסכנת הכחדה או נדירים (ראו
סעיף קודם) .לאחר ביצוע הניתוח ,הציון במדד הינו כמפורט בטבלה הבאה:
סכום רמות הסיכון של כל מיני החולייתנים
בסכנת הכחדה באתר

הציון במדד חולייתנים בסכנת הכחדה

0

0

1-3

1

4-6

2

7-9

3

10-11

4

 12ומעלה

5
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ג .מיני חסרי חוליות נדירים /בסיכון
לחסרי החוליות אין "ספר אדום" ,והידע שנצבר בנוגע אליהם מועט יחסית; זאת ,פרט
לתפוצת פרפרי יום ,שעבורם נצבר ידע רב ,בדומה לידע שנצבר על צמחים וחולייתנים.
למשל :מדריך הפרפרים בישראל (בנימיני .)1990 ,לפיכך ,מוצע לכמת מספרית את מיני
חסרי החוליות המוכרים באתר ,בלי לתת ציון על-פי רמת הסיכון .היות המין בסיכון תיקבע
על פי אחד משני קריטריונים :היותו מוכר במספר אתרים מצומצם או שיוכו לרשימת מיני
פרפרי היום המוגנים (על פי :חוק אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי
הנצחה (ערכי טבע מוגנים) .)2005 -
בנוסף ,משולבת במדד זה התייחסות למיני חסרי חוליות (למעט פרפרי יום) שידועים (נכון
להיום) מאתר אחד בלבד בישראל או בעולם .חשוב להפריד בין אתרים ידועים יחידים של
רוב מיני חסרי החוליות ,שהם במקרים רבים תוצאה של חוסר ידיעה לגבי קיומם במקומות
אחרים (ולא תוצאה של ידיעה בדבר אי קיומם שם) ,לבין אתרים ידועים יחידים של
חולייתנים ,צמחים ופרפרי יום.
הציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:
מספר מיני חסרי חוליות (למעט פרפרי יום)

הציון

אין מינים נדירים /בסיכון

0

 1מין נדיר /בסיכון

1

 2מינים נדירים /בסיכון

2

 3-4מינים נדירים /בסיכון

3

 5-19מינים נדירים /בסיכון

4

מעל  20מינים נדירים /בסיכון

5

בנוסף למפורט בטבלה ,האתרים הבאים יקבלו תוספת בציון :אתר שיש בו מין /מינים שזהו
אתרו /אתרם היחיד בישראל יקבל תוספת ציון ( )1+ואתר שיש בו מין /מינים שזהו אתרו /
אתרם היחיד בעולם יקבל תוספת שני ציונים (.)2+
ד .מיני צמחים ,חולייתנים ופרפרי יום שזה אתרם היחיד בישראל או בעולם
ציון זה נועד להדגיש את החשיבות של אתרים שיש בהם מין אנדמי לאתר .לאתרים כאלה
אין תחליף מבחינת שימור המגוון הביולוגי ברמה המקומית או העולמית.
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הציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:
מספר המינים וייחוד האתר – צמחים ,חולייתנים
ופרפרי יום

הציון

אין מינים רלוונטיים

0

מין אחד שזהו אתרו היחיד בישראל

1

שני מינים ויותר שזה אתרם היחיד בישראל

2

מין אחד ויותר שזהו אתרו היחיד במזרח הים-
התיכון

3

מין אחד שזהו אתרו היחיד בעולם

4

שני מינים ויותר שזהו אתרם היחיד בעולם

5

ה .מערכת אקולוגית מאוימת
מרבית העבודה מוקדשת לבחינת המגוון הביולוגי ברמת המינים .עם זאת ,נדרש להתייחס
גם לרמת המערכת האקולוגית ,ולשם כך נועד מדד זה .ההתייחסות הינה בהתאם
להשתייכות האתר למערכת אקולוגית מאוימת (על פי המסמך "מערכות אקולוגיות טבעיות
בישראל" (רותם ,וייל ,וולצ'אק ואמיר :)2016 ,בתה כרקוצית בחרמון ,הרי אילת ,חולות
מישור החוף ,חולות פנימיים בערבה ,יער ספר הררי בחרמון ,מלחות חוף ,מלחות מדבר –
בבקעת הירדן ובערבה ,קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף.
הציון במדד נקבע כך:
האתר לא מייצג מערכת אקולוגית מאויימת = 0
האתר מייצג מערכת אקולוגית מאויימת = 1
ו .חשיבות הקריטריונים בציון הערכיות הסופי
בשל החשיבות השונה המיוחסת לכל אחד ממדדי המשנה שתוארו ,הוחלט לתת להם משקל
שונה בציון הערכיות המשוקלל הסופי ,כמפורט להלן:


מדד צמחים בסכנת הכחדה – 20%



מדד חולייתנים בסכנת הכחדה – 20%



מדד כמות חסרי חוליות בסיכון – .15%



אתר יחיד של חסרי חוליות בסיכון –  .5%זאת מכיוון שהמידע בנושא זה הינו חלקי.



מדד אתר יחיד של צמחים ,חולייתנים ופרפרי יום –  .30%זאת בכדי להדגיש את
החשיבות של אתר שכזה אפילו אם יש בו מיעוט של מינים בסכנת הכחדה.
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מדד מערכת אקולוגית מאוימת –  .10%המשקל הנמוך נובע מהגישה מוכוונת המינים
של הפרויקט.

ז .שיקול דעת מומחה
במקרים מסוימים יש מקום לשיקול דעת מומחה ,כאשר לאתר מסוים יש חשיבות יוצאת דופן
למינים ערכיים שאינה מתבטאת בציון הערכיות הסופי שלו על פי הקריטריונים שפורטו
למעלה.
שיקול דעת מומחה יכול במקרים מיוחדים לשנות את ציון הערכיות של האתר .במקרה כזה
ייקבע הציון על פי המלצת המומחה ,תוך נימוק הסיבה לשינוי.

איומים
א .איום תכנוני
ייעוד של השטח בתכנית מתאר לפיתוח ,או היעדר הגנה סטטוטורית עליו ,מהווה איום על
קיומו של האתר והמינים הקיימים בו .מפורטת רמת האיום התכנוני על פי ארבע הדרגות
שנקבעו ב"אטלס הכורכרים" (הורוביץ-הראל ורומם )2014 ,בתוספת דרגה אחת:
ללא איום תכנוני – שמורת טבע מוכרזת.


דרגה  :1כל שטח המוגן בייעוד קרקע ששינויו דורש אישור ממשלה (למשל שמורת טבע,
גן לאומי או יער טבעי על פי תכנית מתאר ארצית) או המוגן מכוח חוק (מלבד חוק התכנון
והבניה).



דרגה  :2אתר בעל ייעוד קרקע לשימור ,אך כזה הניתן לשינוי בקלות יחסית על ידי
תכנית אחרת .למשל ,שמורת טבע מאושרת בתכנית מחוזית או מקומית ,וכן שמורת
טבע מוצעת לפי תכנית מתאר ארצית.



דרגה  :3אתר בעל ייעוד קרקע שאין לגביו הוראות משמרות או ישנן הוראות המאפשרות
פיתוח (למשל שטח חקלאי).



דרגה  :4אתר שנמצא במרקם מוטה פיתוח (עירוני וכפרי) בתמ"א .35



דרגה  :5אתר שחלות עליו תכניות פיתוח ברמה ארצית ,מחוזית או מוניציפאלית.
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הציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:
רמת איום תכנוני

ציון

שמורת טבע מוכרזת

0

דרגה  – 1גן לאומי ,יער טבעי לפי תכנית מתאר ארצית

1

דרגה 2

2

דרגה 3

3

דרגה 4

4

דרגה 5

5

ההבדל בין ציון  0ל 1-נועד להדגיש את ההבדל בין שמורת טבע מוכרזת שמיועדת לשימור
המינים והמערכת האקולוגית ,לבין שימור שטח של גנים לאומיים ויערות ,שמטרותיו שונות
והידע על המגוון הביולוגי שבו לא תמיד מקיף.
במקרים שידועים איומים פוטנציאליים נוספים – למשל מידע על כוונה להכין במקום תכנית
פיתוח או מעבר תשתית – הדבר יוזכר בהערה נלווית .במקרים בהם ידוע על כוונה ממשית
ומוכחת להכין תכנית שתפגע באתר באופן חמור במיוחד ,ניתן יהיה להוסיף באופן מנומק
לציון האיומים ,בדומה לתוספת לציון הערכיות כתוצאה מחוות דעת מומחה.
ב .איום ממשקי
איום ממשקי הוא איום שנובע מהאופן שבו השטח מנוהל .הגדרה זו מכסה איומים מגוונים
ביותר ,כגון :תנועה של רכבי-שטח ,אילוח על ידי מינים פולשים ,ניקוז בריכות חורף ,ריסוסים
חקלאיים ,פעילות צבאית בשטחי אימונים ,פעילות שמטרתה הפיכת שטח טבעי לשטח
חקלאי מעובד ,שינוי משמעותי בממשק העיבוד בשטח חקלאי מעובד וכד'.
איום ממשקי יכול להתקיים גם בהיעדר איום תכנוני ,כולל בשמורת טבע מוכרזת.
הציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:
רמת איום ממשקי

הציון

אין איום ידוע

0

איום ממשקי בעל פוטנציאל פגיעה

1

איום ממשקי שגורם לפגיעה ידועה בערכיות האתר

2

ג .קישוריות
הקישוריות של אתר לסביבתו משפיעה על יכולתה של אוכלוסייה באתר לשרוד ולתגבר
אוכלוסיות שכנות .ככל שהקישוריות נמוכה יותר כך האיום על האתר והערכים שבו משמעותי
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יותר.
לצורך פישוט המדד ,הוא מתייחס לדרגת הקישוריות רק בהקשר של הקבוצה הטקסונומית
שהוגדרה כעיקרית ,ול מידת הניידות שלה מבחינת אפשרות הפצה וקישור עם אוכלוסיות
אחרות .לדוגמה :ציפורים יכולות לעבור מחסומים קרקעיים בקלות רבה בהשוואה לבעלי
חיים קרקעיים .בעלי חיים מימיים מושפעים בעיקר ממחסומים בגופי המים (במעלה או מורד
הזרם) .לפיכך יש לבחון את נושא הקישוריות בהתייחס למאפייני הקבוצה הטקסונומית
הרלוונטית לאתר.
בהמשך למתודולוגיה שפותחה בסקר ערכיות נחלים לתחזוקה ברשות ניקוז גליל מערבי
(פרלברג ,רון ,שגב ורמון ,)2009 ,נקבע דירוג בן שש דרגות לכל האתרים שבהם ישנם
בעלי-חיים הנעים על הקרקע או צמחים המופצים על ידי בעלי-חיים .לאתרים של בתי-גידול
לחים ,שבהם המינים החשובים הם מימיים ,אומצו קטגוריות מקבילות אך מעט שונות
(מוצגות בסוגריים) .אתרים של בעלי-חיים מעופפים או של צמחים מופצי רוח בלבד ידורגו
כולם בדירוג המשקף קישוריות גבוהה.
מכיוון שנושא הקישוריות נבחן כחלק ממערך האיומים על האתר ,ככל שהקישוריות נמוכה
יותר – היא תדורג בציון גבוה יותר ,כדי לייצג את האיום על קיימות האתר לאורך זמן.


דרגה  :6קישוריות אפסית – אתר עירוני המוקף כולו בשטח בנוי ,או אתר המוקף
מחסומים בלתי עבירים :שטח בנוי ,כביש רב-מסלולי ,חומה או גדר צפופה מ 4-כיוונים
(בבתי גידול לחים :מחסומים בלתי-עבירים הן במעלה והן במורד גוף המים .למשל –
בריכת חורף).



דרגה  :5קישוריות נמוכה מאוד – מחסומים בלתי-עבירים משניים או שלושה כיוונים,
בתוספת מגבלות קישור – כביש של שני מסלולים ומטה ,גדר בקר וכדומה – מכל
הכיוונים הנותרים (בבתי-גידול לחים :מחסום בלתי עביר במעלה או במורד גוף המים,
ובנוסף – מגבלת עבירות קשה בכיוון השני של גוף המים .למשל – ראש נביעה של מעיין
הסכור במורדו).



דרגה  :4קישוריות נמוכה – מחסומים בלתי-עבירים מ 1-3-כיוונים ,כשלפחות אחד
מהכיוונים הנותרים ללא מגבלות עבירות (בבתי-גידול לחים :מחסום בלתי-עביר במעלה
או במורד גוף המים .למשל :נקודת איחוז של מי מעיין במורד הנביעה).



דרגה  :3קישוריות בינונית – מגבלות קישור משלושה או ארבעה כיוונים (בבתי גידול
לחים :מגבלת עבירות קשה במעלה או במורד גוף המים ,או בשטח האתר .למשל ,סכר
על ערוץ נחל ,והטיית המים למאגר .זרימה במורד רק כאשר המים עוברים את גובה
הסכר/כאשר הסכר פתוח).
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דרגה  :2קישוריות גבוהה – מגבלות קישור מכיוון אחד או שניים (בבתי גידול לחים:
מגבלת עבירות קלה במעלה או במורד גוף המים ,או בשטח האתר .למשל ,מעביר מים
תחת כביש על ערוץ נחל) .בדרגה זו נמצאים כל האתרים העירוניים של עופות וחסרי
החוליות המעופפים.



דרגה  :1קישוריות גבוהה מאוד – אין מחסומים ומגבלות קישור כלל .בדרגה זו נמצאים
כל אתרי העופות וחסרי החוליות המעופפים שאינם עירוניים.

הציון במדד נקבע על פי המפורט בטבלה הבאה:
דרגת הקישוריות

הציון

1

0

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

ציון האיומים המירבי שאתר יכול לקבל הוא  .12לכל סוגי האיומים מיוחס משקל שווה בציון
האיומים.

דירוג האתרים בהתאם לערכיות ואיומים
האתרים ידורגו על פי רמת הערכיות שלהם ורמת האיום עליהם ,כך שניתן יהיה לאתר את
האתרים הערכיים ביותר ו/או המאוימים ביותר ,כדי שארגונים רלוונטיים ומנהלי שטחים יוכלו
להסתייע בכך לצורך קביעת סדרי עדיפויות להגנה על אתרים.
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איור  : 2הממשק האינטרנטי של הפרויקט ,ושלושה כרטיסי אתר לדוגמה
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הפניות לבסיס המידע
בסיס המידע ,הכולל כ 350-אתרים ,מרוכז בשני פורמטים:
א.

גיליון אקסל ובו מרוכז כל המידע הנוגע לכל אחד מהאתרים.

ב.

מיפוי במערכת ממ"ג ,בממשק אינטראקטיבי ,הנמצאת באתר האינטרנט של
מכון דש"א .המערכת כוללת מפה שעליה מסומנים האתרים השונים ,ועבור כל
אחד מהם קיים כרטיס אתר ,המפרט מידע עיקרי בנוגע אליו.

גיליון האקסל מצורף כקובץ נפרד.
קישור לעמוד הפרויקט באתר האינטרנט של מכון דש"א:
http://deshe.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=e4cece6bb1f44cd29e06ad90451df29f

כרטיסי האתרים המופיעים באתר האינטרנט כוללים מידע עיקרי על האתרים .גיליון האקסל
כולל בנוסף את הדירוגים הכמותיים ששימשו לקביעת הערכיות ודרגת האיומים על כל אחד
מהאתרים (מידע זה לא נכנס לאתר האינטרנט ,בהנחה שהוא פחות חשוב עבור המתעניין
מהציבור הרחב).
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תיקי אתר
במסגרת הפרויקט נמצאים בהכנה  6תיקי אתר מפורטים ,עבור אתרים בעלי ערך שימור
גבוה ,החשופים גם לאיומים משמעותיים.
טיוטת ביניים של  3תיקי אתר מוצגת בזה (התיקים יושלמו באמצעות ממצאי סיור שדה
לקראת הדו"ח הסופי של העבודה) 3 .תיקי אתר נוספים יושלמו ויוצגו בדו"ח הסופי של
העבודה.
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תיק אתר :ביצת זיתא
מספר האתר בבסיס המידע371 :
א)
ב)
ג)
ד)

 .1תיאור פיזי של האתר:
מספר מזהה371 :
נ"צ מרכזי,34.955278( :)32.436505
שטח האתר (מ"ר)350,000 :
חטיבת נוף :שרוןצפוני

ה) תיאור המיקום:האתרנמצאבשרוןהצפוני,דרומיתלתחנתהרכבתחדרהמזרח,בריכות
הדגיםשלגןשמואלולנחלחדרהומצפוןלשיכוןביתאליעזרשבמזרחחדרה.
מדוברעלכלהשטחהביצה,משמורתהטבעהמוכרזתבצפוןמערבועדלאזורהלאמעובד
שמדרוםלבריכותהדגים. 
מפת התמצאות :

מפת האתר:
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ו) סוג האתר :ביתגידוללח,ביצה.באזורהשמורהישנוצרוףנדירשלמערכתאקולוגית
לחה(ביתגידוללח)ומערכתאקולוגיתשלחולותחמרה,שתימערכותאקולוגיות
מהפגועותביותרבישראל.
ז) תיאור האתר ואפיונו:
שטחמישוריעםתשתיתשלקרקעותקלותובואזוריםמוצפיםבאופןקבוע,מוצפים
עונתיתושטחיםפתוחיםעשבוניים .
חלקוהצפונישלהאתרמהווהשרידאחרוןלביצותהאזורשיובשובמהלךהמאהה-20
וחלקןהקטןשרדומוגןכיוםבתחומישמורתהטבעביצתזיתא.שמורהזוהינהקטנה
והיאמשתרעתעלפני46דונםבלבדוהיאאוליהשרידהאחרוןשלנופיהביצהבמישור
החוף. 
בחודשיהחורףנוצרתבשמורהביצתמיםעומדיםבעומקשלכמהעשרותסנטימטרים,
השומרתעללחותקרקעגבוההגםבחודשיהקיץ.בשמורהצמחייתמיםעשירהונדירה
הכוללתעשרותמיניםשלצמחיםטבולים,צמחיגדותוצמחיבתיגידוללחים.בסבךעצי
האשלשבביצה,ישמושבותדגירהגדולותשלעופותמיםובמיהביצהשפעשלסרטנים
ירודים,חרקים,רכיכותודוחיים .
מדרוםוממזרחלשמורהמשתרעשטחאחוטבעיבןלמעלהמ-300דונםהמהווהבחלקו
ביתגידוללחעונתיבוגדליםמיניצומחאפייניםלבתיגידוללחיםובינהםמיניםנדירים.
בשטחזה,המהווהמעיןשקעטופוגרפיבצידינחלחדרה,נוצראחולחשעוןעלמיתהום
גבוהים,המוצףאףהואמספרחודשיםבשנהאךקרקעיתונחשפתכברבראשיתהאביב.
תעלותמיםשעומקןמגיעעדמטראחדחוצותומנקזותאתהאחוהלחלנחלחדרה.
שטחיאחולחאלו,אינםנכלליםכיוםבשמורהאךמוצעיםכהרחבהלשמורה. 
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מדרוםלשמורהישנםשטחיחול-חמרההמופריםבחלקם.בשטחיםאלהנמצאיםבין
השארמיניםהייחודייםלביתגידולזה .
צילומי האתר:

ביצתזיתא(מבטמלמעלה)

ביצתזיתא(צילום:עמיתמנדלסון) 
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 .2ערכיות האתר:
א) מערכת אקולוגית :האתרהינוביתגידוללח,מערכתאקולוגיתמאוימתעלפיהגדרת
רשותהטבעוהגנים.בתיהגידולהלחיםהםבתיהגידולהפגועיםביותרבישראלבכלל
ובאזורהחוףבפרטוהםהולכיםונעלמיםמנוףהארץבשליבושוזיהום.
ביתהגידולשלקרקעחול-חמרההולךונעלםבישראלבגללהפעילותהאנתרופוגנית
האינטנסיביתבמישורהחוףואיתופוחתתתפוצתםשלהצמחיםהייחודיים.
ב) ערכי הטבע באתר:

 מיני צמחים אופייניים :הצמחהשולטבביצההואעץהאשלמרובע( Tamarix
)tetragynaוהמלוויםהעיקרייםהםאגמוןימי,אחילוטוסזקוף,אשבלהביצה,גומא
ארוך,חנקמחודד,סמרמצוי,פטלקדוש,קנהמצוי,שניתגדולה.בתוךהמיםבולטת
במיוחדעדשתהמים.


מיני צמחים בסכנת הכחדה:


צמחיביתגידולמקווימים:בוציץסוככני,חלבלובשעיר,ורדצידוני,נענת
המים,כףצפרדעלחכיתוגעדתהביצות.



צמחיביתגידולאדמותכבדותהמוצפותבחורף:קחווןקטןעלים,חלבלובקטן
פרי,נעצוציתסבוכה,לשישיתמקומטתואירוסהביצות. 



מיני צמחים נדירים שאינם בסכנת הכחדה :תורמוסארץ-ישראלי,סמרמרצעני,נורית
ארסית.



מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה:חתולביצות,עיטצפרדעים,עטלפוןאירופאי,אפלול
מצוי. 



מיני בעלי חיים נדירים או בסיכון שאינם בסכנת הכחדה:נמיה,זרוןסוף,קיווית
מצויצת,אנפיתגמדית,אנפיתסוף,אנפהארגמנית,חזירבר,דרבן,תן,ארנבתמצויה,
גיריתמצויהועטלפוןלבןשוליים 



חשיבות האתר למינים שבתחומו :ביצתזיתא,עלאףמימדיההצנועיםמקיימתמגוון
שלבתיגידוללחים.בנוסףלשטחהביצההמוגנת,שטחיההצפהגםהםמהוויםבית
גידוללמספררבשלמיניצומחייחודיונדירושפעזואולוגי,כוללנוכחותמרשימהשל
עופות.השטחהטבעישמדרוםלשמורתביצתזיתאמאפשרשימורשלבתיהגידול
הטבעייםברמהטובהוהואאחדהייחודייםבאזורהשרוןמבחינתגודלוועושרערכי
הטבעשבו.כ-10מיניצומחנדיריםשהיובעברבאזורכברנכחדומהמקום,הדברמעיד
עלהתדרדרותהתנאיםבאזורלעומתהעבר.
שמורתזיתאהינהקטנהביותרומשמרתרקחלקקטןמנוףהביצותהקדוםשלהאזור.
מגווןהמיניםהגדולהמתקייםבהמתאפשרהודותלמרחבהחקלאיהפתוחהמקיף
אותהומהווהמעיןחיץמפניהשפעותשליליותשלפעולותפיתוח.חשיפתהשטח
להפרעותתדרדרעודיותראתמצבוותביאלהכחדתמיניםנדיריםנוספים. 
לפיסקרשלמכוןדש"א(מנדלסוןוחוב',)2013הערכיותהאקולוגיתשלביצתזיתאהיא
הגבוההביותר(דרגה)5והערכיותשלאחוזיתאשבשוליהביצההיאגבוהה(דרגה.)4 
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תמונות מינים מקומיים המתקיימים באתר:

נענת המים (צילום:אורי פרגמן-ספיר)           חלבלוב שעיר (צילום:גברי שיאון)        קחוון קטןעלים
(צילום:שירורד)





כףצפרדעלחכית(צילום:רותיטלמור)לשישיתמקומטת(צילום:יהודהמרטה)ורדצידוני(צילום:יהודה
מרטה) 

קיוויתמצויצת(צילום:אביהירשפילד)אנפיתגמדית(צילום:אירדסולניק)עיטצפרדעים(צילום:שימיעני) 



דרגת ערכיות האתר :מירבית 

 .3מצב סטטוטורי ,קניין ,תכניות ואיומים:
א) תחום שיפוט :חדרה
ב) תחום תכנון:חדרה
ג) גוש וחלקה :גוש10030חלקמחלקה4
ד) בעלות:גוש10030חלקה5בבעלותרשותהפתוחואילוחלקותנוספותבגוש(,7,9,11
,1210ו-)4בבעלותפרטית.
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מפת בעלויות:

ה) מעמד סטטוטורי :ביצתזיתאהינהשמורתטבעעלפיתמ"א,8השמורהאושרה
במסגרתתוכניתחד.722/לפיתכניתהמתארהמחוזית(תמ"מ)6השטחהטבעישלא
כלולבשטחהשמורהמסומןביעודכשטחפתוח/חקלאימוגןובתכניתהמתארשלחדרה
(חד/)2020רובשטחזהמסומןכקרקעחקלאיתעםהנחיותמיוחדות,כמפורטבהמשך.
ו) תוכניות מקומיות:


תכניתהמתארשלחדרה(חד/,2020אושרהב)2014-השטחהפתוחהצמוד
לשמורתזייתאמסומןכקרקעחקלאיתעםהנחיותמיוחדות,המתירותאת
השימושיםהבאיםבלבד:עיבודיםחקלאיים,שטחיםפתוחיםטבעיים,שבילים
להולכירגל,רוכביאופנייםושילוטוהעברתקוויתשתיתתתקרקעיים;התכנית
איננהמאפשרתהקמתמבניםחקלאייםבתאשטחזה.



עדכוןרצועתקווימיםמקיסריהלמובילהארצי(מספרתוכנית-:)302-0258830
תוכניתמפורטתמופקדתמנובמבר.2016בשנת2008אושרהתכניתהתוותה
רצועתתשתיתלשםהנחתקומיםממתקןההתפלהבחדרהמזרחהאלהמוביל
הארצי.הנחתקוהמיםבשטחהחלהבשנת2010אךבשלהתנגדותבעליזכויות
המקרקעיןהעבודותהופסקו.התוכניתשונתהוכעתעלפיהתוכניתהמופקדת
עבודותהתשתיתיבוצעוגםבשטחהגובלממערבומדרוםלאתרביצתזיתא.



עדכוןרצועתקויחלוקתגזטבעיבלחץנמוךמחדרהלגןשמואלומחצבתורד
(מספרתוכנית-:)351-0376764תכניתעבודהלרשתחלוקה,תכניתשמכוחה
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ניתןלהוציאהיתריםאוהרשאותמאושרתמנובמבר.2016בתוכניתהקמת
רצועהלמערכתחלוקהתתקרקעיתלגזטבעימאזורחדרהלאורךדרךמס'65
לגןשמואלולאורךרצועתקווימקורותוהמובילהארציעדלמחצבתורד.קו
החלוקהעוברמדרוםלשטחהשמורה,ומשיקלהבחלקההדרוםמזרח.עלפי
תיאוםעםרט"גיועברהתוואיבתחוםרצועתתשתיותמאושרתבהעוברקו
ההתפלהשלמקורות.


תת"למס'(22המסילהמזרחית):אושרהב.12.2012-תוכניתלהקמתמסילת
ברזלכפולהלאורךהשדרההמזרחיתשלמדינתישראל.המסילההמזרחית
משתרעתבמזרחשפלתהחוף,ממסילתהחוףבאזורפרדס-חנה,דרךחדרה,
טירה,כפר-סבא,קריתשדההתעופהבנתב"גועדללוד.התכניתכוללתקטע
קטןבגבולהמזרחישלביצתזיתאשיעודו'מגבלותבניהופיתוח'(לאמיועד
להקמתהמסילה).

תת"ל22כוללתאתההוראותהבאותלעניןשמורתזיתאוהשטחיםהסמוכיםלה :
סעיף:6.1.15מחייבהגשתמסמךהמפרטאתהאמצעיםשינקטולמניעתפגיעה
בשמורתזיתאבעתעבודותההקמה,תוךהתייחסותלמשטרהזרימההעילי,
רעשואבקמכליעבודה,מועדביצועהעבודותבעונההמתאימהמבחינתקינון
ציפורים,דרכיגישהותחוםהשטחהמותרלעבודה,גידורוכדומה .
סעיף:8.7מפרטהנחיותלביצועעבודותבסמוךלשמורתזיתאתוךהתייחסות
לשימורזרימתהנגרלכיווןהשמורה,קינוןציפורים,הימנעותמייבוששטח
השמורה,שיקוםהצומחלאחרהעבודות,בהתאםלסקרצומחמקדיםשיערך
בשמורהובאחו .
סעיף11.1.3מחייבעריכתסקרשדהלאיתורצמחיםנדיריםבשמורתזיתא
והאחוהלח,בחודשיםמאיויולי,לפניתחילתהעבודותלהקמתהמסילה,וכן
איסוףפקעות/גיאופיטיםעדמועדביצועהשיקוםהנופי .
תנאילמתןהיתרהינותיאוםעםרט"גלענייןשמורתזיתא.


תכניתתמל1055/חדרה:ב-מאי2016אישרקבינטהדיורהלאומיהכרזהעל
חטיבתקרקעממזרחלשכונתביתאליעזרבחדרהכמתחםמועדףלדיור.
המתחםמצויממזרחומדרוםלשכונתביתאליעזרבחדרה,צפוניתלדרךמס',9
בתחומיהשיפוטשלחדרהושלהמועצההאזוריתמנשה.גודלהמתחםהואכ-
2000דונםומספריח"דהמתוכנןהואכ-.6000בנוסףלמיגוריםמציעההתכנית
במסגרתהתעסוקה,מסחרושטחיציבור.

ז) הערות לנושאי תכנון:
ביצתזיתאנמצאתבשטחאגןההיקוותשלנחלחדרהוהיאאינהמנקזתאליהנחלי
משנהויובלימשנהשלהנחל.האזורמהווהכעיןשקעטופוגרפירחבידיים,דברהגורם
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להצטברותמיגשמיםבשטחהביצהולהצפתהכתשעהחודשיםבשנה.ביתרהשטחנוצר
אחולחשעוןעלמיתהוםגבוהיםאשרמוצףאףהואבמשךמספרחודשיםבשנה,אך
קרקעיתונחשפתכברבחודשיהאביבהמוקדמים.מפלסמיהתהוםמשתנהבמשךהשנה
והביצהעשויהאףלהתייבשלחלוטיןבסוףהקיץ.עיתויההתייבשותוגובהמפלסמי
התהוםמותנהבכמותהמשקעיםשירדהבאותהשנהובמשטרשאיבתהמיםבאזורולכן
האתררגישביותרלשינוייםטופוגרפים.
תכניותמספר302-0258830,351-0376764 :עבודותתשתיתבמסגרת רצועתקווימים
מקיסריהלמובילהארציוהקמתרשתחלוקתגזטבעי,עלולותלגרוםנזקרבבחלק
המערביוהדרומישלהאתרכגוןפגיעהבבתיהגידולהשוניםושינוימשטריהניקוזבאתר.
נזקישירעלוללהיגרםמהקמתמסילתהרכבתהמתוכננתשרצועהמהתוכניתעולהעל
קטעקטןבגבולהמזרחישלהביצה. 
הרחבתשכונתביתאליעזר(תכניתתמל1055/חדרה)עלחשבוןהשטחיםהחקלאים
עלולהלהביאאלהשטחהטבעיהפרעותאשרעדכההיורחוקותממנו.מגווןהמינים
הגדולבשמורהמתאפשרהודותלמרחבהטבעיהמהווהחיץמפניהשפעותשליליותשל
קרבתאדם:תאורה,רעש,פסולות,חיותביתמשוטטות,תנועתכלירכבומיניםפולשים.
כלההפרעותהללווהפרעותנוספותהקשורותלפעילותהאדםבשטחידחקואתבעלי
החייםויצמצמואתטווחהמחייהשלהם .
השפעותהשולייםשלהשטחהבנוייביאולדחיקהשלעופותיחודייםונדיריםשקשורים
באופןהדוקלבתיגידוללחים.שינוימשטרהניקוזוהפחתתכמויותהנגרהמגיעותאל
ביתהגידולהלחוכןהגדלתזיהוםהמיםעקבתשטיפיםמהכבישיםישפיעועלבעלי
החייםבמיםאותלוייםבמיםלהשלמתמחזורהחייםשלהם,כגוןסרטניים,רכיכות,
פרוקירגלייםודוחיים. 
ח) איום ממשקי :פעילותרכבישטחורעייתפרות.לאקייםהיתררעיהבשמורה,אךעם
זאתרט"גהביעהאתהסכמתהבעברלהתיררעיהמחוץלשמורה,ממזרחלהוהתנתה
זאתבגידורשטחהמרעהבכדילמנועכניסתבקרלשמורה.הבקרגורםלרמיסתצמחים,
הידוקהקרקע,הפצתזרעיצמחיםפולשיםוחדירתמיניםחדשנתייםרודרליםוסגטליים
אופיינייםלקרקעותעשירותבחנקן,כגוןסרפד,חרדלוחלמית.חדירתבקרלשמורה
עלולהלפגועבמערכתהאקולוגיתהאקווטית,מאחרוגלליהבקרמזהמיםאתמיהביצה
בחיידקיםואמוניהוגורמיםלעליהבעומסהאורגני.ישלהסדיראתנושאהרעייהולאסור
כניסתבקרלשמורהבחודשיםבהםהביצהוהאחוהלחמוצפים.בנוסף,השמורה
מקבלתזיהוםדיפוזימהשטחיםהחקלאייםהסובביםאותה,בעיקרמשטחהרעייה
מדרום.
עץהאשלהואמיןמתפרץוצמיחתםדוחקתבמידהרבהאתשארהמיניםשלצמחי
המים.ממשקפעילשלבקרתהצמיחהשלהאשלהואהכרחילשמירתהמגווןהביולוגי.
ממשקכזהנעשהבעברבעקבותהמלצות(סבר)2003ואכןתרםרבות.מומלץאףלדלל
אתהצומחהקייםולפתוחאתסבךהאשלהקנהוהפטלשבשוליהשמורההדרומייםשל
הביצהכדילהגדילאתמגווןבתיהגידולבשמורה(סבר.)2003
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מיפוי תכניות סביב האתר:

 .4הצעות לשימור האתר:


הקנייתמעמדמוגןלכלהאתרמחוץלשמורה:עלמנתלהוסיףמגווןבתיגידול
לשמורהולשמראתהליבהבצורהמיטביתלהבטיחאתיכולתהקיוםשל
המיניםהקיימיםולאפשרשיקוםוהחזרהשלהמיניםשנכחדו,מוצעתהרחבת
השמורהמזרחהדרומהומערבהבכלפוליגוןהאתר(כ-400דונם).בחלקות
הבאותבגוש10030אשרמייצגותשטחיםטבעיים:חלקה4במלואה(כיוםכל
השמורהנכללתבחלקההזו),חלקות45-46במלואן,חלקה55בחלקההמערבי
וחלקה236בחלקההצפוןמזרחי(איורלהלן).הרחבתהשמורהתגדילאתכושר
הנשיאהשלה,תרחיבאתמגווןבתיהגידול,תתרוםלעליהבמגווןהביולוגי
,תיצוראזוריחיץשיגנועלביתהגידולהביצתיבלבהשמורהותמתןהפרעות
סביבתיותוהשפעותקצה.הרחבתהשמורהדרומהתאפשרלשמרולהגןעלבית
הגידולהנדירשלגבעותהחמרההסמוך.

 הגברתמודעותושיתוףציבור–תכנוןוביצועפעילותעםהציבורהמקומילהכרת
האתרוחשיבותוולשיתופובשמירהעלערכיוושיקומווהקנייתהמודעות
לחשיבותו.(פעילותכזוהחלהבמקוםביוזמתאגףחינוךוקהילהשלהחברה
להגנתהטבעעםתלמידיחטה"בשלתיכוןחדרהבביתאליעזר.קיימתתכנית
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לימודיםהמתקיימתזוהשנההחמישית,בת3-4מפגשיםבנושאבריכותהחורף
והיאכוללתשיעוריםתאורטייםבכיתהוסיוריםופעילותחקרבשטחההצפה.
בנוסף,החברהלהגנתהטבעהחלהקמפייןציבוריבנושאהותמ"לבאופןכללי,
תוךשימתדגשמיוחדעלאזורזיתא. במקוםמתקיימיםסיוריםללאתשלום
(סל"תים)לתושביםבשעותהדמדומים.ומתוכנניםסדנתצילוםובהמשךואירוע
סוףשבועלתושבים. 


פעולותממשק,שיקוםוניטור:
 השתלטותעציהאשלעלשטחהביצהגורמתלהצללהולהמלחתהמים
והקרקע.כתוצאהמכך,נגרמתירידהבמגווןצמחיהמיםופגיעהבמגוון
בעליהחייםולכןנדרשתהתערבותממשקיתלשיקוםהמגווןהביולוגי.דילול
האשליםבשמורהצריךלהתבצעבאופןמבוקרתוךשימורמושבותהלינה
והקינוןבשמורה.
 איתורמיניצומחוחינדירים,מוגניםובסכנתהכחדה..מביןבעליהחייםיש
לנסותולאתרבשמורהאתטריטוןהפסיםוהחפריתהמצויהשאיכלסובעבר
בתיגידוללחיםבשרון .
הצעה לגבולות שמורת טבע באתר:

 .5מקורות:
א) מקורות המידע:
אוזן,א',מליחי,י'.(.)2016מסמךהנמקה-שיקוםביצתזיתא.רשותהטבעוהגנים.
ארבל,א',בןדוד,א',לביא-אפרת,י',גבאי,ע',פיליפס,ע'וזנזורי,א'.(.)2016עמדת
החברהלהגנתהטבעלמתחםתמ"לביתאליעזר.החברהלהגנתהטבע .
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דולב ,ע .ופרבולוצקי ,א .( .)2002הספר האדום – מינים בסכנת הכחדה בישראל .רשות
הטבעוהגניםוהחברהלהגנתהטבע .
עמיחי,ע'ולידר,נ'.(.)2015תוכניתהניטורהארציתלעטלפיישראל,סקרעטלפיחרקים
בישראל.2014רשותהטבעוהגנים  .
מנדלסון,ע',אורן,א',רון,מ',פרלברג,א'ורמון,א'.(.)2014מנשה-חריש-סקרטבע,נוף
ומורשתהאדם.מכוןדש"א .
סבר,נ.()2003שמורתביצתזיתא-תוכניתממשק.רשותהטבעוהגנים .
רשותהטבעוהגנים.(.)2013-2015אוחזרמתוךאתרהצמחיםבסכנתהכחדהבישראל:
 /http://redlist.parks.org.il
שמידע,א'ופולק,ג'.(.)2007הספרהאדום-צמחיםבסכנתהכחדהבישראל(כרךא).
רשותהטבעוהגנים .

שמידע,א',פולק,ג'ופרגמן-ספיר,א'.(.)2011הספרהאדום-צמחיםבסכנתהכחדה
בישראל(כרךב).רשותהטבעוהגנים .
ב) תאריך ושם הסוקר :לאבוצעסקרייעודיבמסגרתהפרויקט.המידעמבוססעלנתוני
רט"גומכוןדש"א.
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תיק אתר :חוף ומלחת נווה ים
מספר האתר263 :
 .1תיאור פיזי של האתר:
א) מספר מזהה263 :
ב) נ"צ מרכזי :קורוחב:"32°39'38.9
קואורך:"34°55'52.7
ג) שטח האתר 1,500 :דונם
ד) חטיבת נוף :חולותחוףהים
ה) תיאור המיקום:האתרנמצאלמרגלותהרהכרמל,דרומיתלקיבץנווהים,ממערב
לשמורתנחלמערותומצפוןלשמורתחוףהבונים.
מפת התמצאות :
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מפת האתר:

ו) סוג האתר :חול,מעטמחשופיכורכרומלחה.
ז) תיאור האתר ואפיונו :תחוםהאתרכוללאתבריכותהדגיםהנטושותשלקיבוץנווה-ים
והחוףשממערבלהם.רצועתהחוףחולית-כורכריתועשירהבטבלאותגידוד,כולל
נקיקיםומערותתת-ימיות.עורףהחוףנפגעקשותמפעילותפיתוחאינטנסיבית,ורק
בכתמיםקטניםשרדההצמחייההטבעית.בריכותגידולהדגיםנטושותמזהשניםרבות
וכיוםהשטחעזוב.

34

צילומי האתר:

ביןנווהיםלחוףהבונים,גבעתחולעלרכסכורכרנמוךועליהצמחיהאופייניתלחולותלידשפת
הים,כוללחבצלתהחוףלקראתסיוםהפריחה(צילום:רותירוטשטיין) 


תמונותמצבשטחבריכותהדגים 
 .2ערכיות האתר:
א) מערכת אקולוגית :חולותמישורהחוף,כורכרומלחה.
ב) ערכי הטבע באתר:
מיני צמחים אופייניים :סביבמקוויהמיםוהבריכותהתפתחצומחמלחותייחודי
(לרבותעדעדביצות,בןמלחמכחיל ,מלוחרגלני,פרקןעשבוני,גלדןמאורך,פרעושית
ערבית,שרשרשיחני,שרשררב-שנתי ,סמרמרצעניואחרים).בשטחבריכותהדגיםעצמו
ישנםמיניצומחפולשדוגמתשיטהכחלחלהוטיוניתהחולות.
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באזורהחוליעםמעטמחשופיכורכרניתןלמצוא:גלדןסמרני,ידידחולותמצוי,
אגמוניתהכדורים,סמרימי,קריתמוןימי,בן-טיוןבשרני,מלחיתאשלגנית,חבצלת
החוףוחלבלובהים.


מיני צמחים בסכנת הכחדה :צלביתהחוף,אלמוותארצישראלי,צפורניתזעירה,שרשר
רבשנתי,תלתחודמבריק,חרחבינהחופית,דרדרנמוך,גלדןמאורך. 



מיני צמחים נדירים שאינם בסכנת הכחדה :סגינהחופית,עדעדהביצות.



מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה:שנוניתהשפלה,נחושיתנחשונית,מחרוזןהטבעות,צב
יבשהמצוי,סמור,תמירון,צביםירוק,צביםחום. 



מיני בעלי חיים נדירים או בסיכון שאינם בסכנת הכחדה :נמיה ,תן,שועלמצוי,צב
ביצות,עקבחורף,שלדגלבןחזה,קורמורןימי,חרמשוןגדול,חופמיאלכסנדרי,פרפור
עקוד,שחפיתיםושחפיתגמדית,תמירון. 



חשיבות האתר למינים שבתחומו :
בחולותמישורהחוףנמצאיםמיניםאנדמייםרביםיותרמאשרבכלביתגידולאחר
בארץ.הצטמצמותבתיהגידולהחולייםלאזוריםמקוטעיםומבודדים,שחלקםהם
בבחינת"אייםאקולוגיים",גרמהלהכחדתמיניםרבים.שטחיהכורכרשנותרובישראל
גםהםהינםבתיגידולייחודייםהמשתרעיםלאורךמישורהחוף.החוףהחוליהדרומי
שלהאתרמהווהאזורהטלהלצביים. 
בריכותהדגיםשלקיבוץנווה-יםהוקמובשטחהשלמלחהטבעיתבמישורהחוףועל
חשבונה.הבריכותאינןפעילותמזהשניםרבותוכיוםהןנטושות.אזורימלחות
מאופייניםבמליחותקרקעגבוהה,הנגרמתכתוצאהמשילובתנאיםייחודישלמערכת
זרימתהמיםהתת-קרקעית,יחדעםתבליטהשטחבאזור.תנאיהמליחותהגבוההאילצו
אתמיניהצומחהמקומיים(כמוגםאתשארצורותהחייםדוגמתאצות,חיידקים
ופטריות),לפתחמנגנוניםביולוגייםשמאפשריםלהםלקלוטמיםאףבתנאיקיצוןאלה.
סביבהמלחותהתפתחומערכותאקולוגיותהמבוססותעלשכבהראשונהשליצרנים
ראשונייםחובבי-מלח(צמחים,אצות,חיידקים),שכבהשנייהשלטורפיםייחודיים
דוגמתדגיםוסרטניםהשורדיםבסביבההמלוחה,ושכבתטורפי-עלדוגמתפלמינגו
וסייפן,שפיתחוהתאמותלאיסוףוציידשלאותםסרטניםודגים,תוךסילוקמתמידשל
עודפיהמלח .למלחותישראלישחשיבותרבהלשמירתהמגווןהביולוגיהלאומי.ייחודן
ניכרהןברמתהמערכתהאקולוגית,הןבמגווןהמיניםהייחודייםלמלחהוהןבמגוון
הגנטי.המלחותאינןפרושותעלפנישטחיםגיאוגרפייםנרחבים,היותוקרקעותמלחה
נוצרותמשילובתנאיםשאינונפוץ.תהליכיפיתוחושינוישפעלולאורךהשניםוהתעצמו
בעשוריםהאחרונים,צמצמומאודאתתפוצתושלביתגידולזה.המלחותהנןביתגידול
ייחודיאשרבישראלהפךלנדירמאוד.מלחותהחוףבפרטכמעטנעלמומנופיהארץ .
בבריכותהמלחנוצרביתגידולייחודיועשירמאדבעיקרבבעליכנף.הבריכותהןאחד
מאתריהקינוןהחשוביםבישראלבעבורשנימיניםשלשחפיות:שחפיתיםושחפית
גמדית.מיןנוסףשמקנןבבריכותהואהתמירון.מחוץלעונתהקינוןהבריכותמהוות
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אתרחריפהואתרמנוחהבנדידהלמיניםרביםשלעופותמיםוחוףובהם :פלמינגו,
סייפן,מיניחופמאיומיניברווזים.
תמונות מינים מקומיים המתקיימים באתר:

תלת-חודמבריק(צילום:דרורמלמד)צפורניתזעירה(צילום:אליליבנה)צלבניתהחוף(צילום:ערגהאלוני) 

אלמוותארץ-ישראלי(צילום:סיקו)דרדרנמוך(צילום:יהודהמרטה)חרחבינהחופית(צילום:נעםעביצל) 


 סמורתמירון(צילום:דנילרדו)שנוניתהשפלה 

 .3מצב סטטוטורי ,קניין ,תכניות ואיומים:
א) תחום שיפוט :מ.אחוףהכרמל
ב) תחום תכנון:חוףהכרמל
ג) גוש וחלקה:
גוש10990חלקה,1גוש10995חלקות:,1,7,9,35,36,38,39,40,41,42,43,44,87
,95,96גוש10547חלקות:,2,3גוש10991חלקות:,3,4,5,6,11,14,18,19,20גוש
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10548חלקות:,10,12,14,15,46,50,60גוש10968חלקות:,17,18גוש10996חלקה
.89 
בעלות ,שימושי קרקע והערות בנושאי קניין:כלהקרקעותבאתרבבעלותהמדינה.
מפת גושים וחלקות:

ד) מעמד סטטוטורי :מרקםחופיבתמ"א.35לפיתמ"מ,6חלקוהמערבישלהאתרהינו
שמורהשנוספהבתוכניתהמתארהמחוזית,חלקוהמזרחיהינושטחפתוח/חקלאימוגן
וחלקוהצפוןמזרחיהינואזורחקלאי/נוףכפריפתוח.
ה) תוכניות מקומיות:


תוכניתהמתארשלקיבוץנווהים(תוכניתחכ/76/ט),אושרהבאוגוסט2011
וקובעתמגורים,מבניציבורותיירות.התוכניתכוללתאתגוש10990חלקה1
וגוש10548חלקות,10,12,1446שנמצאיםבשטחהאתר.
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תוכניתמתארמקומיתלעתלית()303-0161620מופקדתמחודשדצמבר,2014
הכוללתתוספתשל878יחידותדיורביישוב,תוךשמירהעלערכיטבעונוף
והמרחבהפתוח,שימוראתרימורשתועוד.התכניתכוללת300דונםשלשטחי
ציבורבהםשטחיםפתוחיםומבניציבורוכוללתבתוכהאתגוש10584הנמצא
צפוןמזרחיתלאתר.



תוכניתמופקדתחוףהבונים(חכ//1יג)מיולי,2011ומטרתהתכנוןכולל
לרצועתחוףהים,רכסיהכורכרוהשטחהחקלאי,תוךאיזוןביןהצורךלהגנה

ושימורמשאביהטבעוהנוףהרגישיםבמקוםלביןמתןמענהלצרכיהציבור
לרחצהושהייהבחוףים,פעילויותסיורוטיול,פנאיונופש.השטחכוללאת
רצועתהחוףבחלקוהדרומישלהאתר.
ו) הערות לנושאי תכנון:
תוכנית המתאר של קיבוץ נווה ים (תוכנית חכ/76/ט) ממוקמת בחלקו הצפוני של
האתר .הבנייה האינטנסיבית המתוכננת מחוץ לשטח האתר מצפון עלולה להביא
לנזקבלתיהפיךוזיהוםעקיףאוישירשלבתיהגידולהשונים(חופי,כורכרומלחת
חוף) וקטיעה של תנועת בעלי חיים לאתר .עם זאת ,בשטח האתר ,התוכנית הנ"ל
כוללתשלושהאזוריםבעלייעודיקרקעעםהתייחסותסביבתית :
חוףרחצה:תוכניתהפיתוחהנופיבחוףתחוייבבחוותדעתהמשרדלהגנתהסביבהורשט"גותכלולמסדרונותמעברבע"ח,שימורדיונותוצומחטבעי. 
שטחיםפתוחים עםהנחיותמיוחדות:שטחטבעילשימורביתהגידולשלרצועותחוליותוחולבלתימיוצב. 
נחל/תעלה/מאגר מים :תוכנית מפורטת לשטח זה תאושר רק אם היא חלקמתוכנית מפורטת שעיקר מטרתה שימור ושיקום מצבו הטבעי של נחל המערות
וסביבתו. 
תוכנית מתאר מקומית לעתלית ( :)303-0161620חלקה הדרומי של התוכנית אשר
נמצאבסמיכותלאתר,מוגדרבתוכניתהמתארהנ"לכשמורתטבעוכאזורחקלאי.
חוף הבונים (חכ / /1יג)  :התכנית מרחיבה את השמורה בחלקה הצפוני וכוללת
דיונות חול ורכסכורכרבהםגדליםמיניצומחמגוונים ושרידיםלמלחת החוף -בית
גידול בסכנת הכחדה.בחלק המזרחי נמצאים שרידים למלחת החוף שבעבר כיסתה
חלקיםגדוליםממישורהחוףוכיוםהינהביתגידולבסכנתהכחדה.התכניתמייעדת
שטח לחוף רחצה ומוקד שירותי חוף (כולל מסעדה) בסמוך לאתר מלחת נווה ים.
בשטחזה קיימים אזורים ערכיים,ייחודיים ורגישים ביותר מבחינה אקולוגית אשר
עלולים להיפגע מהתכנית לפיתוח חוף הרחצה במקום .הקמת מוקד שירותי החוף
וחוף הרחצה החדש עלולים לפגוע במשאבי הטבע ובמערכות האקולוגיות הנדירות
הקיימות באזור זה בשלהגברתעומסהמבקריםוהזיהוםשיגרם(פסולת,ביוב,אור,
רעשועוד),וכןפגיעהלפעילותההטלהשלצביהיםהמתקיימתבאתר.החוף החולי
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הצפוני מהווה אזור הטלה לצבי ים  -על פי רשות הטבע והגנים ,נצפו בשנים
האחרונותעליותוהטלותשלצבייםבחוףזה.
ז) איום ממשקי :רכבישטח,השלכתפסולתבלתיחוקית,צמחיהפולשנית.
ח) מפת איומים:

 .4הצעות לשימור האתר:


הכרזתאזוריהמלחהשנותרוכאזוריםלשימורובכךלמנועהתדרדרותשל
שרידיבתיגידולהמלחותשעודנותרו,ושימורמיניהצומחוהחיהתלוייםבהם.



הכנתתוכניתמתארלשיקוםשטחבריכותהדגיםכשמורתטבעושיחזורבית
הגידולשלמלחתהחוףעםרצועתהחוףהחוליתוהכורכריתשממערב.זאת
בהתאםלבקשהשהוגשהעלידירשותהניקוזכרמללקרןשטחיםפתוחים
וקיבלהאתתמיכתרשותהטבעוהגניםאךלאיצאהלפועל(רשותניקוזכרמל
(.))2015מדוברעלשיקוםמשאביהטבעשלהאזורוהשבתבתיהגידול
האופיינייםשלמלחתמישורהחוף,במקביללפיתוחמושכלוברקיימאשל
אמצעיהנגשהושבילימטייליםלרווחתהציבור.ישלתכנןולעצבמחדשאת
השטח,עלידיהסרהשלסוללותהעפרומתקניבריכותהדגים,יצירתבריכהעל
פנישטחמצומצםשמתבססתעלמיתהוםגבוהים,הטייהחלקיתשלערוצינחל
מערותונחלמהר"ללקבלתזרימותשיטפוניותאשרייצרוהצפהשלשטחנוסף
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בחורף.במרכזהבריכהמוצעלהקיםאימלאכותיאשריהווהשטחקינון
לשחפיותהיםושחפיותגמדיות.מסביבמוצעלשתולולזרועמיניםאופייניים
ויחודייםלמלחותכפישהיהבעברוכיוםנותרושרידיםמעטיםכמלוחקפח,
מלוחיתהרגלה,לחךהמלחות,עדעדהביצות,מלוחמפושקטיוןבשרניועוד.
יצירתמערכתשביליםעםמסתוריתצפיתיאפשרולמטייליםליהנותמטיול
באזורותצפיתבעופותמבלילהפריעאתפעילותם.
 עלמנתלהבטיחאתשימורערכיהטבעוהנוףבמרחב,ישלהותיררצועתחוף
טבעית,באורךשלכ–5.5ק"מביןנווהיםלדור,ללאמוקדיבינויאוחופירחצה
מפותחיםנוספיםעלהקייםהיום .
 .5מקורות:
א) מקורות המידע:
דולב,ע'ופרבולוצקי,א'(.)2002הספרהאדום–מיניםבסכנתהכחדהבישראל.רשות
הטבעוהגניםוהחברהלהגנתהטבע .
להב,ח',אלון,ט'.(.)1996חוףהכרמל-נוהים-דור,סקרמשאביטבעונוף.מכוןדש"א. 
רשותהטבעוהגנים.(.)2013-2015אוחזרמתוךאתרהצמחיםבסכנתהכחדהבישראל:
 /http://redlist.parks.org.il
רשותניקוזכרמל.(.)2015תכנוןשמורתטבעמלחהוחוףנווהים. 
שמידע,א'ופולק,ג'.(.)2007הספרהאדום-צמחיםבסכנתהכחדהבישראל(כרךא).
רשותהטבעוהגנים .

שמידע,א',פולק,ג'ופרגמן-ספיר,א'.(.)2011הספרהאדום-צמחיםבסכנתהכחדה
בישראל(כרךב).רשותהטבעוהגנים .
ב) תאריך ושם הסוקר :לאבוצעסקרייעודיבמסגרתהפרויקט.המידעמבוססעלנתוני
רט"גומכוןדש"א.
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תיק אתר :עין ונחל סעדיה
מספר האתר79 :
 .1תיאור פיזי של האתר:
א) מספר מזהה79 :
ב) נ"צ מרכזי :קורוחב:"32°47'31.1
קואורך:"35°1'37.2
ג) שטח האתר106 :דונם
ד) חטיבת נוף :הרהכרמל
ה) תיאור המיקום:עיןסעדיהנובעלמרגלותהכרמלבסמוךלצומתהצ'קפוסטומתנקז
לחלקוהמלוחשלנחלקישון.מהנביעהזורמיםהמיםבצינורלנחללסעדיהמתחתלדרך
ישראלבר-יהודהוגשרמהתקופההעותומאנית.תוואיהנחלממשיךלאורךצירברגיורא,
פונהצפונהלקראתהמעברמתחתלכביש22ומשםבתוואימוסדרכתעלהמלבנית
מבוטנתדרךשטחהפקרעירוני-תעשייתיאלתוךשטחינמלחיפה.הנחלנשפךלמורד
הקישוןבגדהשממוללפתחנמלהדייג .
מפת התמצאות :
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מפות האתר:

ו) סוג האתר :ביתגידוללח,מדוברבמעיןותעלההמנקזתאותובלבשטחבנויוסלול.
תיאור האתר ואפיונו :נחל איתן הזורם מעיןסעדיההממוקם בלב אזור תעשיה,מסחר
ותנועה גדול באזור הצ'ק פוסט והוא כלוא ביניהם.האתר הוא חלק משרידיה האחרונים
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של מלחת הקישון וכולל מיני צומח וחי מוגנים ונדירים.באתר שילוב של שני בתי גידול
נדיריםאשרהשתמרובאזורמתועשומפותח. 
המעיין הנובע למרגלות הכרמל ושפיעתו היא הגדולה שבמעיינות אגן הקישון .נחל
סעדיה ,הזורם במורד הנביעה ,עבר לאורך השנים שינויים הנדסיים נרחבים והסטות,
האחרונה שבהם בשל פרויקט מנהרות הכרמל .בשנים  2010-2012יבשה באופן זמני
שפיעת המעיין (ככל הנראה בגלל העבודות הנ"ל) ,דבר שגרם לפגיעה קשה במערכת
האקולוגיתבנחל.כשנתייםמאוחריותר,בחורף,2012חזרהמעייןלנבוע.
בניטורים העונתייםשמבצעתרשותנחלהקישוןנבדקתאיכותהמיםבעיןסעדיה .על פי
התוצאות,איכות המים טובה,תרומתו לאיכות המים במורד הקישון הנה חיובית והוא
אינו מהווה מקור לזיהומים .אךעםזאת,בנחלסעדייהקיימתבעיית זיהום אשרידועה
כבר משנת  2010ומקורה במוצא ניקוז עירוני המנקז את אזור התעשייה .לאחרונה,
במאמץ משותף של רשות נחל הקישון ומחלקת רשות ביוב וניקוז בעיריית חיפה ,בוצע
פרויקט להפרדת מי נחל סעדיה ממערכת הניקוז וניקוי הקרקעית המזוהמת מהתעלה
המתחברת לנחל .תוואי הערוץ המקשר בין תעלת הניקוז לנחל,סבל שנים רבות מזיהום
קרקע ומים ,שהתבטאו בריחות קשים ובריכוזי שמן מינרלי גבוהים בקרקעית .במהלך
העבודות לטיפול במפגע נבנה סכר בטון על הערוץ ,נחפרה הקרקעית שתפונה ותטופל
בהתאםלהוראותהמשרדלהגנתהסביבה.מיהניקוזהמזוהמיםנשאבווהועברולטיפול .
ז) צילומי האתר:

עיןסעדיה(צילום:אלוןבןמאיר,רשותנחלהקישון) 
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תעלתהניקוזבנחלסעדיהאחריהעבודות(צילום:יונתןשביט,רשותנחלהקישון) 
 .2ערכיות האתר:
ג) מערכת אקולוגית :ביתגידוללח.
ד) ערכי הטבע באתר:


מיני צמחים אופייניים :צמחייתגדותוצמחייהטבולהכגוןנהרוניתצפה,גומאחום,
קנהמצוי,סמרימי,סוףמצוי,אגמוןהכדורים,פטלקדושופרעושיתמשלשלת.בסביבת
הנחלמתקייםחורשבצפיפותמשתנהבשלטוןאשלהיאורבחברתמיניםשוניםכגון:
עבדקןמצוי,לחךמצוי,גזירמזיק,חומעהמשוננת,אספסתמצויה,ארכוביתשבטבטית,
חוחעקוד,לוטוסצר-עליםועררכרתי.בנחלגדליםשנימיניצמחימיםפולשים-אלף
עלהמימיויקינתוןהמים(איכהורניהעבת-רגל).



מיני צמחים בסכנת הכחדה:נימפאהתכולה,דמסוןכוכבני,לפופיתהחיצים,נעצוצית
סבוכה,קרנןטבולואמברוסיהימית. 
מיני צמחים נדירים שאינם בסכנת הכחדה :נוריתהמים. 



מיני בעלי חיים בסכנת הכחדה:צביבשהמצוי,שנוניתהשפלה,נחושיתחולות,קרפדה
ירוקה,טריטוןפסים,צברך,עטלפוןאירופי,אשמןגדולונשפוןפגוםאוזן.



מיני בעלי חיים נדירים או בסיכון שאינם בסכנת הכחדה :עטלפוןלבןשוליים,אשף
מצוי,צבבצותואילניתמצויה. 
חשיבות האתר למינים שבתחומו :ברמההארצית,בבתיגידוללחיםנמצאעושרהמינים
בסכנת ההכחדה הגבוהה ביותר .אתר זה מהווה נחל איתן אשר כלוא בלב אזור עירוני
מתועשולכןמהווהמעין"אי"שלביתגידולחיונילאורגניזמיםרביםשזהוהאתרהיחיד
באזור בו נותר להם להתקיים .זהו אחד מבתי הגידול הלחים היחידים בחיפה אשר
נמצאובהםדו-חיים.באתרנמצאריכוזשלמינים'אדומים'שלזוחלים,דו-חייםויונקים
כוללמיןעטלףבסכנתהכחדהחמורה(נשפוןפגוםאוזן)ומיניציפוריםשונותכגון:שלדג
לבן-חזה,פשוש,דרורהבית,קניתקטנהוצטיה.
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בנוסף,בקישוןהתיכוןוהתחתוןאיןמעיינותרבים.עיןסעדיהשייךלקבוצהמצומצמת
שלמעיינותייחודייםהסמוכיםלנחלהקישון,מספקיםלומיםבאיכותגבוההויוצרים
מערכותהידרולוגיותואקולוגיותלחותעםתנאיאיכותמיםשוניםוהבדליםבהרכב
חברתחסריהחוליותבהשוואהלחברהשמוצאיםכיוםבנחל.לרמתהמליחותהנמוכה
יחסיתבעיןסעדיה(1500-3000מיקרוסימנס)לעומתהריכוזהגבוהבנחלרובהשנה
(4000-6000מיקרוסימנס)ישחלקמשמעותיבהבדלביןבתיהגידול. 
תמונות מינים מקומיים המתקיימים באתר :

אמברוסיהימית(צילום:אוריפרגמן-ספיר)נימפאהתכולה(צילום:שרהגולד) 

 קרנןטבול(צילום:ערגהאלוני)לפופיתהחיצים(צילום:עוזיפז) 

 קרפדהירוקה(צילום:איילברטוב)טריטוןפסים(צילום:עוזריטנר) 
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ט)
י)
כ)

ל)

 .3מצב סטטוטורי ,קניין ,תכניות ואיומים:
תחום שיפוט :חיפה
תחום תכנון:חיפה
גוש וחלקה :גוש11655חלקות,144-147149-152ו,157-גוש10903חלקות:,11,14,16
,17,19,23,25-26,31-42,50-67,70-71,81-83,88,91וגוש10877חלקות:,27-299ו-
.37
בעלות:
גוש11655חלקות147ו157-בבעלותעירייתחיפה,שארהחלקותהנ"לבגושזהבבעלות
פרטית.
גוש10903חלקות,1923ו88-בבעלותעירייתחיפה,חלקות25-26ו33-בבעלותהמנהל
ושארהחלקותהנ"לבגושזהבבעלותפרטית .
גוש10877כלהחלקותהנ"לבגושזהבבעלותפרטית.
מפת גושים וחלקות:
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מעמד סטטוטורי :האתרנמצאבמרקםעירונילפיתמ"א35ובשטחפתוחעירוני
בתוכניתהמתארהמחוזית.
מ) תוכניות מקומיות:


תכנוןמחדששלאזורצומתהקריות(חפ/:)1704התוכניתמאושרתמשנת2006
וכוללתאתאזורצומתהקריות(צ'קפוסט)ביןדרךבר-יהודהומסילתהרכבת
הפרבריתוביןשד'ההסתדרותבאזורהכניסהלמנהרתהכרמלועדמפעל
"הזרע".מטרתהתוכניתהינהאיחודוחלוקהחדשהללאהסכמתבעליםבחלק
מהקרקעותהכלולותבתכנית,תוךהתייחסותלמיקוםהשטחבמרחב
המטרופוליני,למערכתהתחבורתיתהעורקיתהמתוכננתוהקיימתבאזורולערכי
הטבעהקיימיםבמקוםלצורךהקמתמתחםתעסוקהעתירתידעושירותים
נלוויםופארקנחלעיןסעדיה.הקמתמרכזתעסוקהובתימסחרסביבהסעדיה
עלוליםלסכןאתביתהגידולולהגביראתסכנתזיהומו.

נ) הערות לנושאי תכנון:
התוכניתחפ1704/כוללתהקצאתקרקעותלשטחצבוריפתוחליצירתתוואיחליפי
לשיקוםנחלסעדיהוהנביעותהקיימותבשטחתוךהסדרתהקטעיםהעובריםבשטח
התכנית.הנביעהאינהחלקמחפ'1704עלפיהתשריט,אךהתוכניותמדברותעלהטיית
הסעדיהבחלקוהעליוןוהסדרתשבילהולכירגלבגדההצפוניתשלהסעדיהבמקטע
העליוןשלוכחלקמהפרדתנגר.מיהנביעהיוסדרובזרימהפתוחהלאורךהשבילשיתבצע
וכניסותנגרעיליייתפסובמובלסגור.חברתיפהנוףהתחייבהלבצעאתההטיהבכניסה
לשלבפיתוחג'שלהתוכניתורשותנחלהקישוןמעורבתבתוכנית.
ס) איום ממשקי :הנחלזורםלאורךצירברגיוראופונהצפונהלקראתהמעברמתחת
למערכתכביש.22באזורזהמתנקזיםאליותשטיפיהרהזבל(מזבלתחיפההישנה).
בסקרשבוצעב2016ע"ירשותנחלהקישוןנצפתהפסולתצפהושקועהלאורךאפיק
הנחלוחדירהשלמיםבאיכותירודהמתעלתניקוזאלשלוחהקצרההמתחברתלנחל.
בנוסף,באזורנחלסעדיהישנההתיישבותבדואיתבלתימוסדרתוהשטחסובל
מהפרעותכתוצאהמרעייתעיזים.
ע) מפת איומים:

 .4הצעות לשימור האתר:


בתוואיהנחלהקיים,מורדנחלסעדיהאינונגישולאקיימתאפשרותפיתוח
ושיקום.רשותנחלהקישוןהחלהבקידוםשיקוםמורדנחלסעדיהעלידי
הטייתו,חיבורולקישוןדרךאזורשלוחתהאפנדיקס(מלחתהקישון).
ההצעההיאלהשיבאתמינחלסעדיהלאזורהחיבורההיסטוריובכך
להגביראתהשפעתוהחיוביתעלמערכתהקישון.הרעיוןהתכנוניהוא
להטותאתמוצאנחלסעדיהלבריכותהבוצההישנותומשםאלהאפנדיקס
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כדילייצרבתיגידוללחיםבמליחויותמשתנותופארקצפרות.לאחרונה
קיבלהרשותהנחלתקצובלתכנוןהפרויקטמהקרןלשמירהעלהשטחים
הפתוחיםובימיםאלהמתבצעתבחינתהחלופותהתכנוניות(רשותנחל
הקישון.)2015 


עושרמיניחסריהחוליותשנבדקבנחלסעדיהע"ירשותנחלהקישוןבשנת
2012ובשנת2016היהנמוךוכלל3טקסוניםבלבדובשפיעותנמוכה.
התוצאותמצביעותעלהמצבהקשהשלמאכלסיהמיםבנחלוישלבחון
פעולותהשבהשלחסריחוליותימייםמקומייםלנחל.דוגמאלכךהיא
אוכלוסייתהחילזוןשחרירחלקאשרנעלמהמהנחלככלהנראהעקב
הפסקתהשפיעהמהמעייןבמשךכשנתיים,דברשגרםלפגיעהגדולה
במערכתהאקולוגית.לאחרונה,רשותנחלהקישוןהחלהמבצעהשבתמאות
שחרירינחליםלנחלסעדיה,יחדעםהש"ש(שנתשירות)שלקהילתחיפה
והסביבהבחברהלהגנתהטבע.פעולתההשבההינהחלקמפרויקטהשיקום
הנעשהבעיןסעדיהמזהלמעלהמעשורלאחרשיבשהנביעתוהטבעית.



הנימפיאההתכולהנתונהכיוםבישראלבסכנתהכחדהחמורהומצויה
במספרמועטמאודשלאתרים.מומלץלתעדולעקובאחרהאוכלוסייה
במעלהנחלסעדיהולבחוןהאםנדרשותפעולותממשקכדילשמורעליה. 



לפיסקררשותהניקוז(אלרון)2016בנחלסעדיהנצפוריכוזיםקטניםשל
שנימיניםשלצמחימיםפולשים-אלףעלהמימיויקינתוןהמים
(איכהורניהעבת-רגל)שככלהנראההועברולשםיחדעםצמחימשתלה
ששימשולפיתוחהנופישנעשהבמקום.מומלץלהרחיקםבהקדםמהנחל
לפנישיתפשטו.

 נחליאיתןותעלותשבהןמיםלאורךכלהשנה,מהוויםביתגידולערכי
מאוד.נחליםאלומהוויםביתגידוללמגווןגדולשלצמחיםובעליחיים,
שחלקםנדיריםובסכנתהכחדה.לצורךשימורושיקוםנחלסעדיה,נחוץ
להגבילאתשימושיהקרקעגםברצועתחיץלאורךגדותהנחל.בעבודה
שהתבצעהע"ימכוןדש"א(פדרמןוחוב',)2015הוגדרהרצועתחיץשל100
מטרסביבהנחל,כאזורבעלפוטנציאלשיקוםגבוה.
 .5מקורות:
ג) מקורות המידע:
אלרון,א'.(.)2016סקראקולוגימקיףבנחלהקישון-דו"חמסכם.רשותנחלקישון
והמשרדלהגנתהסביבה.
דולב,ע'ופרבולוצקי,א'.(.)2002הספרהאדום–מיניםבסכנתהכחדהבישראל.רשות
הטבעוהגניםוהחברהלהגנתהטבע .
החברהלהגנתהטבע.(.)2012סקרתשתיותטבעעירוניבחיפה. 
49

פדרמן,ר',מנדלסון,ע',רומם,א',מור-פדרמן,צ',להב,ח',רון,מ'ורמון,א'.(.)2015עמק
זבולון-סקרטבע,נוףומורשתהאדם.מכוןדש"א .
רשותהטבעוהגנים.(.)2013-2015אוחזרמתוךאתרהצמחיםבסכנתהכחדהבישראל:
 /http://redlist.parks.org.il
רשותנחלהקישון.(.)2015דוחמסכםלשנת.2014 
שמידע,א'ופולק,ג'.(.)2007הספרהאדום-צמחיםבסכנתהכחדהבישראל(כרךא).
רשותהטבעוהגנים .

שמידע,א',פולק,ג'ופרגמן-ספיר,א'.(.)2011הספרהאדום-צמחיםבסכנתהכחדה
בישראל(כרךב).רשותהטבעוהגנים .
ד) תאריך ושם הסוקר :לאבוצעסקרייעודיבמסגרתהפרויקט.המידעמבוססעלנתוני
רט"ג,רשותנחלהקישוןומכוןדש"א.
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