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תודות:
ליוסי אשבול על צילומי עופות המים בבריכות המלח.
לפרופ' יורם יום-טוב מהפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת ת"א על חוות דעתו
בעניין חשיבותן וייחודן של בריכות המלח.
לדר' עוזי פז על חוות דעתו בעניין חשיבותן וייחודן של בריכות המלח.
למשפחת דנקנר וחברת המלח על הפעלת הבריכות תוך מתן אפשרות לקיומם של
עופות מים מקננים וחורפים.
לדותן רויטנברג מרשות הטבע והגנים על תמונות צבי הים.
למדריכי בי"ס שדה כרמל וחוף כרמל לדורותיהם ולעובדי רשות שמורות הטבע
)רשות הטבע והגנים( על תצפיותיהם במהלך שלשת העשורים האחרונים.
לרן חדוותי וזהבית מהמועצה לשימור אתרים.

צלם :ד"ר קליב

התמונה התקבלה מרשות העתיקות
היחידה לארכיאולוגיה ימית

עתלית
חצי אי ומבצר ,שרידי נמל פניקי ,מפרצים ,איים,
שפך נחל אורן ,חוף חולי ובריכות מלח

איזור עתלית הוא עתיר משאבי טבע ,נוף ומורשת נדירים ,ייחודיים בעלי
ערך תרבותי ,מדעי ,חוויתי ובעלי עניין לציבור הרחב .ריכוזם של האתרים,
סמיכותם זה לזה ומיגוון הנושאים המיוצג בהם יוצרים מכלול ייחודי חשוב
ביותר לשימור .ניצול נכון של משאבים אלה יכול להפוך את עתלית לפנינת
תיירות בקנה מידה ארצי ובינלאומי.
עתלית משתרעת בחוף הכרמל בעורפם של שני מפרצים חוליים גדולים ,ביניהם בולט
חצי אי עם שרידי המבצר הצלבני מהשמורים ביותר בארץ .במפרץ הצפוני ניתן לראות
את הנמל הפניקי השמור ביותר בים התיכון ,ועל קרקעית המפרץ מצוי כפר דייגים
פרהיסטורי הגדול והשמור ביותר בעולם .המפרץ הדרומי הוא השני בגודלו בחוף הים-
תיכוני של ישראל .צפונה נפרס חוף חולי ארוך ורצוף המושך אליו צבי ים להטלה .ואילו
החוף הסלעי המפורץ והפראי ,הנמשך דרומה עד נוה-ים ,הוא בית גידולם של מיגוון
עשיר ביותר של בעלי-חיים ואצות .בסלעי הכורכר בחוף המפרצים נתגלו מתקנים
עתיקים להפקת מלח היחידים המוכרים בחופי ישראל.
רכס הכורכר המזרחי יוצר את שדרתה של עתלית ,מתרומם מעל המרזבה המשובצת
בבריכות המלח הרוחשות בעלי כנף .הרכס מצמיח צומח כורכרים מגוון ,מספק נקודות
תצפית מרשימות וחושף שרידים ארכיאולוגיים .הרכס המזרחי חצוי לרוחבו במספר
רצועות ,הגדולה שבהן היא פרצת נחל אורן ,האחרות הן מעברים חצובים בהן עברו
דרכים עתיקות.
מישור חוף הכרמל למרגלות רכס הכורכר המזרחי ועד הכרמל הוא שטח של שדות
ומטעים בתוכם מצויים אתרי מורשת שהם ציוני דרך בהיסטוריה החדשה של ארץ
ישראל :חוות הנסיונות החקלאיים של אהרון אהרונסון ,אחד ממוקדי הפעילות של
ניל"י ,ומחנה המעפילים.

רשימת מוקדי עניין ואתרים חשובים לשימור ולטיפוח:
ציר החוף )הסקירה מצפון לדרום(
 .1חוף חולי מצפון לנחל אורן – אתר הטלה של צבי ים ,צומח חולות ,מופע בולט
של חיגור )השתנות יחידות הצומח בהתאם למרחקם מקו המים( ,חופית נמוכה
)צמח נדיר( ,מגוון של מיני בעלי חיים של חוף חולי וחולות ,מחשופי כורכר וסלעי
חוף ,צומח כורכרים.
 .2שפך נחל אורן.
 .3כפר נאוליתי על קרקעית הים – כפר דייגים פרהיסטורי בן  8000שנה שהוצף.
 .4בית קברות צלבני בין המבצר לשפך נחל אורן – מאות מצבות חלקן מעוטרות.
 .5נמל פניקי – שוברי גלים ,מזחים ,עוגנים ושרידי כלי שייט טרופים.
 .6המבצר הצלבני – חומות ,מגדלים ,אולמות מקורים ,כנסיה ,אורוות.
 .7מפרץ עתלית – המפרץ השני בגודלו בחוף הים-תיכוני של ישראל.
 .8בריכות המלח – אתר קינון של מאות זוגות של שחפית גמדית ושחפית ים ,קינון
תמירונים,חופמים אלכסנדריים ,לעיתים גם סייפנים )מקנן נדיר ביותר בארץ(
ושחף כספי .בחורף האתר הוא ביתם של מינים רבים של ברווזים ,חופמאיים,
שחפים ,אנפות ועוד )ראה רשימות של מינים שנספרו בשנת  (2002 ,2000חלקם
מגלים העדפה ברורה לבריכות המלח ואינם נצפים בגופי מים אחרים בארץ.
אוכלוסיה קטנה של פלמינגו שוהה דרך קבע בבריכות המלח ,תופעה נדירה
במקווי המים בארץ ,ואילו בחורף מספר הפרטים יכול להגיע לכמה עשרות.
בתקופה הצלבנית נוצלו המרזבות בעורף המבצר לצורך הפקת מלח בבריכות
אידוי בדומה לבריכות העכשויות.
 .9חוף מפרצי הכורכר  -מיגוון מיני בעלי חיים בתחום הגיאות והשפל ,מיגוון מיני
צמחים באיזור הרסס ,טבלאות גידוד ,לוחות של סלע חוף ),(beach-rock
מצבורי צדפות.
 .10מתקנים עתיקים להפקת מלח חצובים בכורכר במספר אתרים בחוף המפרצים.
מתקנים אלה הם היחידים שהתגלו עד כה בחופי הארץ.

ציר הרכס )הסקירה מצפון לדרום(
 .11מחנה המעפילים – אתר מורשת לאומי קולט קהל )בעיקר תלמידים(.
 .12פרצת נחל אורן– אתר גיאומורפולוגי ,בוטני ,זואולוגי ,נופי .תוצר התחתרותו של
נחל אורן ברכס הכורכר המזרחי )כלול בתחומה של שמורת חורבת קרתא(.
 .13חורבת קרתא -מצודה צלבנית ) דוסטרי( ברכס הכורכר המזרחי )כלולה בתחום
שמורת חורבת קרתא( מצודה ,אורוות ,בורות מים ,חפיר ,דרך חצובה ,מחצבות
עתיקות ,חומה חצובה ,מערות קבורה .מדרום-מזרח למצודה בדופן המזרחי
של רכס הכוכר השתמרה כתובת פניקית.
 .14שמורת חורבת קרתא – רכס כורכר השומר על המאפיינים של צומח כורכרים,
מגוון צמחי בצל ופקעת ,כרכום גיירדו )מין נדיר( ,עצים ושיחים במופע רסס,
אוכלוסיות של מיני יונקים קטנים ,זוחלים ,שבלולים ושאר קבוצות בעלי חיים
אופייניים לאיזור ,תצפיות מרשימות אל הכרמל ,אל החוף ואל המבצר.
 .15שולי שמורת חורבת קרתא – המשכו של רכס הכורכר הבלתי מופר מצפון לפרצת
נחל אורן ומדרום למעבר החצוב של באב-אל-עג'ל .
 .16באב-אל-עג'ל – דרך עתיקה חצובה ברכס הכורכר.
זאת אחת משש דרכים חצובות החוצות את רכס הכורכר בקטע שבין כביש
השייטת בצפון לבניין המועצה המקומית בדרום.
 .17חצרות משמר חצובות ברכס הכורכר עם מתקנים חצובים להאבסת בהמות
וקשירתן.
 .18חומה חצובה לאורכו של שיא הרכס בין שמורת קרתא לבין גן הבנים.
 .19שביל הרכס – שיאו של רכס הכורכר המזרחי הצופה על המרחב כולו ויוצר רצף
של נוף פתוח בין פרצת נחל אורן והמושבה עתלית .על גבי הכורכר מופע מגוון של
צומח כורכרים ,כרכום גיירדו ,חורש זית אירופי ובר-זית בינוני ,תצפיות,
חציבות עתיקות.
 .20פארק חרוב מצוי ברכס הכורכר – מופע של עצי חרוב גדולים ומרשימים.
 .21באר עתלית – באר עתיקה ושרידי דרך בנוייה למרגלותיו המערביים של רכס
הכורכר מצפון לתחנת הרכבת.

ציר נחל אורן ציר רוחבי הקושר את הכרמל והחוף
 .22ערוץ נחל אורן – נחל אורן בתחום מישור חוף הכרמל  ,רכס הכורכר )פרצת נחל(,
החוף החולי והשפך .רצועה באורך של כ 3.5 -ק"מ שאופייה משתנה בכל אחד
מתאי השטח אותם חוצה הנחל.
 .23חוות אהרונסון  -חוות הנסיונות החקלאיים של אהרון אהרונסון ואחד ממוקדי
הפעילות של ניל"י.
 .24שדרת הושינגטוניות – שדרת הדקלים שנטעה בין חוות הניסיונות לשפך נחל
אורן.

במושבת הקינון בבריכות המלח

שחפית גמדית בקן

שחפית ים מאכילה גוזל

צילם :יוסי אשבול

תמירון מתיישב לדגירה
על תלולית בוץ שערם
בתוך בריכת מלח

סייפן מקנן נדיר ביותר
בבריכות המלח

צילם :יוסי אשבול

sxeg min zeter zxitq
הספירה נערכה ב15.1.2000 -

09:30 – 07:00

עתלית -בריכות המלח הצפוניות
24
פלמינגו
5
אנפה אפורה
13
לבנית קטנה
1
לבנית גדולה
126
טדורנה
2
ברכיה
86
ברוז חד-זנב
ברוז צהוב-מצח 130
69
מרית
106
שרשיר
1
רלית
22
סייפן
8
תמירון
לימוזה מצויה 133
10
חופזי מנומר
חופמי אלכסנדרי 17
חופית אלפינית 31
ביצנית לבנת-כנף 39
שחף צר-מקור 28
8
שחף האגמים
1
שלדג גמד

עתלית -בריכות המלח הדרומיות
פלמינגו
אנפה אפורה
לבנית קטנה
טדורנה

1
1
4
1

שקשק
סייפן
תמירון
לימוזה מצויה
ביצנית לבנת-כנף
ביצנית לבנת-בטן
שחף צר-מקור

1
70
16
92
43
1
28

צלם :יוסי אשבול
תצפית וספירה :חוה להב ,גבי אברהם
נפתלי גדליהו ,נחמה אברהם
ורזיה זהבי

12.1.02 ספירת עופות מים חורף
בריכות המלח הצפוניות
מספר פרטים
8
2
6
1
105
9
128
86
8
156
9
1
18
12
1
1
4
50
9
75
100
3

שם המין
Phoenicopterus ruber
Ardea cinerea
Egretta garzetta
Cygnus olor
Tadorna tadorna
Anas platyrhynchos
Anas penelope
Anas acuta
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Rallus aquaticus
Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus
Limosa limosa
Pluvialis squatarola
Charadrius alexandrinus
Calidris alpina
Tringa totanus
Larus genei
Larus argentatus
Alcedo atthis

פלמינגו
אנפה אפורה
לבנית קטנה
ברבור מצוי
טדורנה
ברכיה
מצח-ברוז צהוב
זנב-ברוז חד
זנב-ברוז חד
מרית
שרשיר
רלית
סייפן
תמירון
לימוזה מצויה
חופזי מנומר
חופמי אלכסנדרי
חופית אלפינית
כנף-ביצנית לבנת
אגמיה
שחף כספי
שלדג גמד

בריכות המלח הדרומיות
מספר פרטים
32
1
42
15
4
65
30
30
6
2
2
8
15
345
72

שם המין
Phoenicopterus ruber
Bubulcus ibis
Egretta garzetta
Tadorna tadorna
Vanellus spinosus
Recurvirostra avosetta
Himantopus himantopus
Limosa limosa
Tringa totanus
Tringa hypoleucos
Tringa cinereus
Larus ichthyaetus
Larus argentatus
Larus ridibundus
Larus genei

 נפתלי גדליהו, חוה להב:תצפית וספירה

פלמינגו
אנפית בקר
לבנית קטנה
טדורנה
שקשק
סייפן
תמירון
לימוזה מצויה
כנף-ביצנית לבנת
כטן-ביצנית לבנת
ביצנית אפורה
שחף עיטי
שחף כספי
שחף האגמים
מקור-שחף צר

רח' אלומות  11רמת אפעל 960-52
ד"ר עוזי פז
טל' ;5346167-03 :פקסpazuzi@bezeqint.net :email ;5350373-03 :
לכ' לשכת התכנון המחוזית ,מחוז חיפה

26/04/02

שלום רב,
הובא לידיעתי כי אתם אמורים לדון בשינוי היעוד של ברכות המלח בעתלית.
חשבתי כי מחובתי ,בתור מי שחקר במשך כ 15 -שנים תופעות טבע מיוחדות בברכות אלה ,בתור מרצה שהוביל
עשרות סיורי סטודנטים באתר זה ,וכמי שהכין בשעתו סרט לטלוויזיה הישראלית על מושבות הקינון של השחפיות
הממוקמות במקום ,להעלות בפניכם את חשיבותן של ברכות אלה ואת ייחודן.
ברכות המלח בעתלית מהוות ,בשל התנאים האקולוגיים המיוחדים השוררים בהן ,אתר ייחודי בארץ לעופות
שונים ,וזאת חרף העובדה כי מדובר באתר מלאכותי ,שנוצר ומתופעל ביד האדם ,ולא באתר טבעי הראוי להכרזה
כשמורת טבע.
להלן מפרט קצר של ייחודן של הברכות:
זהו מקום הקינון הבלעדי בארץ למאות זוגות של שחפית גמדית .זהו גם מקום קינון למאות שחפיות ים )המקננות
גם במקומות אחרים( .מקנן כאן אחד מ 3-4 -זוגות של שחף צהוב הרגל המקננים בארץ .מדי פעם מקנן במקום גם
סייפן – ולמעשה ,גם במקרה זה ,זהו מקום הקינון היחיד בארץ .כמו כן זהו אחד מאתרי הקינון החשובים ביותר
בארץ לתמירונים.
חשיבותן של ברכות אלה אינה מצטמצמת רק לעונת הקינון; הן מהוות גם אתר חשוב ביותר לעופות חורפים :מדי
שנה חורפים כאן )ופרט לאילת ,זהו כמעט המקום היחיד( עשרות פלמינגו .חורפים כאן גם שחף צר מקור וטדורנות
– עופות נדירים למדי ,עד נדירים מאד במקומות אחרים בארץ .כאן גם מקום החריפה החשוב ביותר ללימוזות .כן
מתקבצים כאן פרטים רבים של ברווזים ,מהם נדירים בשאר הברכות ברחבי הארץ ,כגון ברווז צהוב מצח ,ברווז
אפור וברווז חד זנב.
מכלול זה מציב את ברכות עתלית בשורה הראשונה של אתרים בארץ ,יחד עם שמורת החולה ,האמורים לספק
תנאי מחייה לעופות-מים שונים.
בבואכם להחליט על עתידו של השטח מן הראוי כי גם נתונים אלה יעמדו לעיניכם ,ואני מקווה כי תדעו לשקללם
כראוי בעת גיבוש החלטתכם.
בכבוד רב
ד"ר עוזי פז
העתק :חברי המועצה הארצית לתכנון
חווה להב ,החברה להגנת הטבע

גיחה של צבוני ים חומים
הביצים בקעו בתוך הקן בחולות
מצפון לשפך נחל אורן

צלם :דותן רותם

חופית נמוכה

צלמה :ורד פרידמן

מין נדיר בחוף עתלית

חרחבינה חופית
צלמה :חוה להב

פרצת נחל אורן
צומח גדות ,מצוקים וכורכר
קצה שדרת הושינגטוניות שתחילתה בחוות אהרונסון

צלם :אודי גלילי

רכס הכורכר המזרחי
מחצבות עתיקות
מעברים חצובים
דרכים עתיקות
חומה חצובה
צומח כורכרים ורסס
שיחים דמויי כדור
תצפית אל בריכות המלח
אל המבצר ואל החוף

צלם :אודי גלילי

צלם :אודי גלילי

חורבת קרתא )דוסטרי(
מצודה צלבנית על רכס הכורכר המזרחי

צלם :אודי גלילי

באר בכפר הנאוליטי מצפון למבצר עתלית
כפר דייגים בן  8000שנה שהוצף

מבצר עתלית
צלם:רענן כסלו
רשות העתיקות
היחידה לארכיאולוגיה ימית

מחנה המעפילים

סיכום:
תיכנון רגיש המתחשב בערכם של משאבי הטבע ,הנוף ,העתיקות והמורשת
ומבטיח את המשך קיומם ,עשוי להפוך את עתלית למוקד עניין ומשיכה לציבור
גדול ומגוון.
• להבטחת המשך הקינון בבריכות המלח אין די בבריכת מים קטנה המוקפת
פיתוח ,יש צורך בשטח מוגן שקט ורצוף בו מימשק מתאים של מפלס המים.
המשך הקינון באתר והיותו מוקד משיכה לשפע ומגוון של עופות מים חורפים
יאפשר ניצול הפוטנציאל החינוכי והתיירותי הייחודי של תא שטח מעניין זה.
• חוף הטלה של צבי ים ימשיך לתפקד בהצלחה אם גם בעורפו ישמר שטח טבעי,
פתוח ללא תאורה ורעש וללא הפרעה פיסית לצבות העולות להטיל ולצבונים
הבוקעים מהביצים ומפלסים דרכם לים.
העניין בתצפיות בפעילותם של בעלי החיים המיוחדים האלה הולך ומתרחב
בקרב הציבור בארץ ובעולם .יותר ויותר אנשים נהנים משהייה ופעילות
בחופים בלתי מופרים על כל מרכיביהם הטבעיים.
•משאבי הארכיאולוגיה והמורשת יקבלו ביטוי מיטבי אם ישארו במערך הנופי בו
נוצרו ולא יבלעו בשטחים מבונים ,גם אם הבינוי יהיה יצירתי ואסטטי הוא
יטשטש ויגמד אותם.
• למען תושבי עתלית בהוה ובעתיד ולמען כלל הציבור יש לשמור על המבטים
הפתוחים מרכס הכורכר המזרחי אל מבצר עתלית והים מחד ואל הכרמל
מאידך.
• כל אחד מהמשאבים והאתרים חשוב אך לא פחות מכך חשובים המכלול והרצף.
אין עוד מקום כזה באיזורינו בו חברו יחד בעוצמה כזאת ובמגוון כזה צומח ,חי,
נוף ,מורשת ותרבות .חשוב לשמור ולטפח את הפוטנציאל העצום הזה למען
תושבי עתלית ,האיזור וכלל הציבור .ולא להפוך את עתלית לסתם עוד ישוב
אפור וסתמי הכולל  15,000או  25,000תושבים ,עם או בלי איזור תעסוקה.
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