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תקציר
יער אלות עדה הינו יער פארק של אלוני תבור ,המשתרע בתפר שבין בקעת הנדיב ורמות מנשה .היער
כולל את שמורת אלוני יצחק במערב וגובל בקיבוץ רגבים במזרח ,כביש  6יוצר קיטוע בחלקו המזרחי.
חלקים נרחבים של היער אומצו ע"י התושבים ביישובים הסמוכים ובמיוחד על ידי תושבי המושבה גבעת
עדה ,הפועלים בחלקו המרכזי של היער במסגרת יער קהילתי הנתמך ע"י קק"ל.
במדינות רבות בעולם נפוצים יערות קהילתיים ,יערות אלה שוכנים בצמוד לערים ויישובים או בתוכם ,הם
משתרעים על שטח מצומצם יחסית ומשרתים בעיקר את הקהילות המקומיות .היער הקהילתי מהווה
משאב סביבתי חיוני לאיכות חיי התושבים ביישוב ,הוא תורם לשיפור איכות האוויר ,לקיום של מגוון ביולוגי,
ומהווה מקום אידיאלי לפעילות חברתית וחינוכית בחיק הטבע.
קרן קימת לישראל מטפחת יערות אלה בשותפות עם תושבי הקהילה והרשות המקומית ,תוך התייחסות
מערכתית לערכים אקולוגיים ,נופיים וערכי מורשת הנמצאים ביער.
יערות אלוני התבור נחשבים לתצורת השיא של נוף הצומח בחבל הים-תיכוני בארץ ישראל המערבית.
אופיו של היער ,שלרוב אינו צפוף במיוחד ומורכב מעצים נשירים בחורף ,מאפשר קיום תת-יער מפותח
המשלב מטפסים ,שיחים ובני שיח ,כמו גם צומח עשבוני מגוון ומרבדי פריחה עונתיים .עד למאה ה,20-
היוו היערות את בית גידולם הבלעדי של מספר מיני עופות כגון השחרור ,העורבני והנקר .יערות האלונים
בשוליה המערביים של רמת מנשה ,כולל גבעת עדה ,הינם אחד משלושה מרחבים עיקריים בארץ ישראל
המערבית בהם נשמר בית גידול זה.
מטרת הסקר הנוכחי היתה לאפיין את ערכי הטבע הנוף והמורשת ביער אלות עדה ,ולגבש בעקבות הסקר
המלצות לשימור ,שיקום וטיפוח של ערכים אלו בעזרת הקהילה.
נערך סקר צומח מלא בשטח ,סקר לאיתור אתרים ארכיאולוגים ומוקדי עניין .מופו בשטח מוקדי מינים
פולשים ומפגעי פסולת ביתית ופסולת בניין.
כמו כן ,בוצע ניתוח של תצפיות יונקים בשטח ,על מנת להעריך גם את החשיבות של השטח לבעלי חיים.
סקר ציפורים צפוי להערך בסתיו  2019וישלים את המידע הזואולוגי.
מבחינת ממצאי צומח ,נמצאו מספר מינים נדירים בשטח וניכר כי שטח היער הקהילתי הינו עשיר במינים
מקומיים אך גם מושפע ממינים פולשים בשל קרבתו ליישוב.
היחידות המרוחקות מיישוב (גבעת עדה) נמצאו איכותיות מבחינת אתרים ארכיאולוגים ,עצים עתיקים
ופעילות יונקים ,אך נמצאו בהן גם מספר מוקדים של פסולת בניין ופסולת ביתית שדורשת פינוי.
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רקע ושיטות
היער וחשיבותו
יער אלות עדה הינו יער פארק של אלוני תבור ,המשתרע בתפר שבין בקעת הנדיב ורמות מנשה .היער
כולל את שמורת אלוני יצחק במערב וגובל בקיבוץ רגבים במזרח ,כביש  6יוצר קיטוע בחלקו המזרחי.
היער פרוש על גבי מספר גבעות מיוערות שכיוונן מזרח-מערב .הגבעות משתפלות במתינות מערבה ,מרום
של כ 200 -מעל פני הים עד לרום של כ 50 -מ בגבול בקעת הנדיב.
בין הגבעות ניתן למצוא שטחים חקלאיים מעובדים ,הן של מטעים נשירים והן של גידולי שדה .היער נמצא
בליבו של שטח פתוח חקלאי המשתרע בדרום בקעת הנדיב ,בין כביש  6במזרח לבין כביש  652וכביש 4
במערב ,ובין כביש  653בצפון וכביש  65בדרום .ע"פ תכניות מתאר ארציות ,עשוי לחצות את השטח
המשכו המתוכנן של כביש  ,653מגבעת עדה ,דרך שמורת אלוני יצחק ועד עין ארובות וצומת מג"ב.
התצורה הגיאולוגית השולטת באזור זה היא תצורת עדולם המשתייכת לאיאוקן התיכון .בקטעים קטנים
נחשפת גם תצורת מראשה מאותה תקופה .הקרקעות באזורי הגבעות והיער הן רנדזינה חומה ובהירה
ובאזורים הנמוכים ,למרגלות הגבעות סביב נחל עדה וברקן קרקעות קולוביות ואלוביאליות.
הידרולוגיה :השטח מנוקז אל נחל עדה ונחל ברקן העוברים מצפונו ומדרומו בהתאמה .בגבעות נמצאים
מספר מעיינות זעירים במעלה נחל ברקן ונחל עדה ,המתועדים בסקר רמת מנשה (להב.)2005 ,
תצורת הצומח העיקרית בגבעות אלו הינה תצורת יער אלון תבור בצפיפויות שונות.
יערות אלוני התבור (בהרכבים שונים) נחשבים לתצורת השיא (קליימקס) של נוף הצומח בחבל הים-תיכוני
בארץ ישראל המערבית .אופיו של היער ,שלרוב אינו צפוף במיוחד ומורכב מעצים נשירים בחורף ,מאפשר
קיום תת-יער מפותח המשלב מטפסים ,שיחים ובני שיח ,כמו גם צומח עשבוני מגוון ומרבדי פריחה
עונתיים .עד למאה ה , 20-היוו היערות את בית גידולם הבלעדי של מספר מיני עופות כגון השחרור,
העורבני והנקר .יערות האלונים בשוליה המערביים של רמת מנשה (כולל גבעת עדה) ,הינם אחד משלושה
מרחבים עיקריים בארץ ישראל המערבית בהם נשמר בית גידול זה (האחרים  -גבעות אלונים  -ציפורי ויער
בית קשת).
ב 2013-נערך סקר של מכון דש"א באיזור חריש-מנשה (קישור לסקר) ,יער אלות עדה נמצא בחלקו הצפוני
של אזור הסקר.בסקר חריש מנשה ,כל יערות אלון תבור באזור גבעת עדה ובכלל (בשטח הסקר) נמצאו
בעלי ערכיות בוטנית מירבית ,ללא תלות בשינוי חלוקת המשקל בין מרכיבי החישוב השונים לערכיות (מפה
.)1
יער אלוני התבור בגבעת עדה ,הינו חלק מרצף יערות אלון תבור (מפה  ,)2וחלק ממסדרון אקולוגי
המאפשר מעבר בעלי חיים ולכן חשיבותו .כמו כן ,נוכחותם של אלוני תבור גדולים בתוך שטח חקלאי
בחירבת בורק (בתחום הסקר) ,בולטת למרחוק ומהווה תבנית נוף ייחודית.
לאור האמור לעיל ,בסקר הנוכחי הוחלט לא לחשב מחדש את הערכיות הבוטנית – כל שטח הסקר מוגדר
בערכיות מירבית לשימור.
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שיטות הסקר
תחום הסקר הוגדר לפי גבולות יער קק"ל (מפה  .)3במסגרת הסקר מופו בכלל השטח תצורות צומח
וטיפוסי צומח מפורטים .ביחידות מדגמיות בכל תצורה נערכו רשימות צמחים מפורטות .בנוסף ,תועדו
בשטח הסקר עצים גדולים במיוחד ואתרים ארכיאולוגיים .תצפיות יונקים (של רשות הטבע והגנים ואסף
בן-דוד) בשטח היער נבחנו על מנת לתת המלצות לאזורים חשובים לשימור ואזורי טיילות.
הסקר נערך במשך שתי עונות דיגום  -אביב  2017ואביב 2018

מפה  :1ערכיות בוטנית מתוך סקר חריש מנשה ( ,)2013איזור סקר אלות עדה מסומן באדום
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מפה  :2תפוצת אלונים מתוך סקר חריש מנשה ( ,)2013אזור סקר אלות עדה מסומן באדום
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מפה  :3תחום גבולות סקר אלות עדה (כולל חלוקה לפוליגונים)
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ממצאי סקר צומח
מרבית שטח הסקר הוגדר כיער – מעל  10%כיסוי של עצים בעלי גזע מרכזי (דוגמת אלון תבור ,העץ
הדומיננטי בשטח הסקר) בגובה  2-6מ' .נמצאו בשטח שלוש תצורות צומח מפורטות עיקריות :יער
צפוף (מעל  67%כיסוי צמרות) ,יער בצפיפות בינונית ( 33-67%כיסוי צמרות) ויער פתוח (10-33%
כיסוי צמרות) .יחידה אחת הוגדרה כיער גבוה (מעל  6מ') בצפיפות בינונית (בשלטון מחטניים) ,ויחידה
אחת כשיחייה ( 1-2מ') עם עצים בודדים (מפה .)3
המין השולט ברוב תצורות היער היה אלון תבור ,למעט יחידה אחת שהמין השליט הראשון בה הוא
זית אירופי (פוליגון  ,)3כנראה כרם זיתים נטוש .המינים המלווים העיקריים הם אלה ארץ-ישראלית,
לבנה רפואי ,אשחר ארץ-ישראלי וקידה שעירה (מפה .)4
תמונה  :1יער צפוף בשלטון אלון תבור
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תמונה  :2יער צפוף בשלטון זית אירופי

תמונה  :3יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון תבור
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תמונה  :4יער פתוח בשלטון אלון תבור
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תמונה  :5יער גבוה בשלטון מחטניים
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תמונה  :6שיחייה עם עצים בודדים

עושר מינים
סה"כ נמצאו בסקר  287מינים שונים של צמחים ,כאשר עושר המינים הגבוה ביותר נמצא ביער הפתוח
אם כי לא בצורה מובהקת ,עושר המינים הנמוך ביותר נמצא ביער הצפוף .בתצורה זו נמצא גם מספר
המינים הייחודיים ליחידה (שאינם מופיעים ביחידות אחרות) הנמוך ביותר (גרף  , 1טבלה .)1
רשימות הצומח העשירות ביותר היו מהחלקות שנדגמו בשטח היער הקהילתי (פוליגונים  9ו ,10-גרף
.)2
מינים פולשים
מיעוט של מינים פולשים נמצאו בסקר (אזדרכת מצויה ,חמציץ נטוי ,שיטה כחלחלה ,קיקיון מצוי),
בעיקר בשולי השטח הטבעי ,במפגש עם השטח הבנוי/חקלאי (מפה .)5
מפגעים
בחלק מהפוליגונים שנבדקו ישנם מפגעי פסולת בניין ופסולת ביתית (מפה .)5
אורן ירושלים
13

ביער הקהילתי ,נמצאו מספר עצים בוגרים של אורן ירושלים (כנראה זריעים ותיקים) וסביבם מספר
גדול של זריעים ,בעיקר באזורים שעברו שריפה (מפה .)6
תמונה  :7אלונים שרופים

תמונה  :8זריעי אורן ירושלים בשטח שעבר שריפה

צומח ייחודי ומינים נדירים
14

נמצאו שרידים רבים של כרמים ,מטעים ובוסתנים (זית ,צבר ,שקד ,תמר ועוד .פוליגונים  ,2,3ו.)4-
נמצאו מספר עצים גדולים של אלה אטלנטית ועץ אלון תבור אחד גדול במיוחד (בעיקר בפוליגון ,2
ומדרום לפוליגון  ,1לאורך הדרך .מפה .)3
שטח בתה קטן בשלטון סירה קוצנית ואשחר א"י נמצא בצמוד לאחד משטחי היער (פוליגון .)1
נמצאו  4מינים נדירים בשטח (בקיית הגליל ,דבקה משולשת ,לוטוס נאכל ,עלקת רכת-שער) ,ו14-
מינים נדירים אזורית ,רובם בתצורת צומח של יער בצפיפות בינונית (טבלה .)2
תמונה  :9אלה אטלנטית גדולה
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תמונה  :10כתם בתה בשלטון סירה קוצנית

תמונה  :11עלקת רכת-שיער ,מין בסכנת הכחדה שנמצא בתחומי הסקר
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מפה  :3תצורות צומח סקר יער אלות עדה

רגבים

גבעת עדה

כפר קרע

17

מפה  :4טיפוסי צומח סקר יער אלות עדה
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מפה  :5מפגעים ומינים פולשים סקר יער אלות עדה
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מפה  :6אורן ירושלים וזריעים ,סקר יער אלות עדה
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טבלה  :1ממוצע מיני הצמחים שנמצאו בכל תצורת צומח וממוצע המינים היחודיים לפוליגון
*ביער הגבוה ובשיחייה המספרים מוחלטים כיוון שישנה רק דגימה בודדת לכל אחת מתצורות צומח אלו.

יער פתוח
יער בינוני
יער צפוף
יער גבוה בצפיפות
בינונית*
שחייה פתוחה*

ממוצע מינים
125
117
69

ממוצע מינים
יחודיים
8
7
3

115
118

8
8

טבלה  :2רשימת מינים נדירים ,ונדירים איזורית
שם המין
בקיית הגליל
לוטוס נאכל
עלקת רכת-שער
דבקה משולשת
חבלבל איטלקי
כוכבן נאכל
מעוג אפיל
חבלבל סורי
ספלול קטן
עלקלוק צהוב-
פרחים
אספסת קטנה
אשחר רחב-עלים
ברוניקה לבנה
חלבלוב סמור
חלבלוב פעוט
טופח נאה
פעמונית קטנה
תלתן אלכסנדרוני

נדיר
1
1
1
1

נדירות איזורית

תצורת צומח
יער פתוח
יער בצפיפות בינונית
יער בצפיפות בינונית
יער בצפיפות בינונית
יער בצפיפות בינונית
יער בצפיפות בינונית
יער בצפיפות בינונית
יער בצפיפות בינונית
מגוון תצורות

1
1
1
1
1
1
1
1
1

שחייה פתוחה
יער צפוף
יער צפוף
יער בצפיפות בינונית
מגוון תצורות
יער פתוח ויער גבוה
יער פתוח
מגוון תצורות
מגוון תצורות

1
1
1
1
1
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גרף  :1ממוצע מיני צמחים לפי תצורות צומח ()2017-2018
*ביער הגבוה ובשיחייה המספרים מוחלטים כיוון שישנה רק דגימה בודדת לכל אחת מתצורות צומח אלו.

ממוצע מיני צמחים לפי תצורת צומח
160
140
120
100
80
60
40
20
0
שחייה פתוחה*

יער צפוף

יער גבוה
בצפיפות
בינונית*

יער בינוני

יער פתוח

גרף  :2מיני צמחים שנמצאו בכל פוליגון ()2017-2018
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מספר מיני צמחים לפי פוליגון
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*כל פוליגון נדגם פעם אחת באביב  2017או באביב  ,2018מלבד פוליגון  10שנדגם פעמיים .ב 2018-הוסף פוליגון לתחום
הסקר ( )B10שלבסוף אוחד עם פוליגון . 10

.
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ניתוח תצפיות יונקים
המידע על תצפיות יונקים בתחום הסקר התקבל משני מקורות :תצפיות יונקים אקראיות ממאגר רט"ג,
וסקר מאורות שערך אסף בן-דוד (גשש עקבות ותושב גבעת עדה).
אסף בן-דוד אסף מידע על מאורות ועקבות של חזירי בר וגיריות מצויות .המאורות נמצאו בעיקר ביער
הקהילתי ובפוליגונים הסמוכים לו (פוליגון  ,1פוליגון .)6
תמונה  :12עקבות של גירית מצויה (צילום אסף בן-דוד)

תצפיות אקראיות של פקחי רט"ג באיזור הסקר ,כוללות רשימה של  13מיני יונקים (טבלה  ,)3כולל מין
פולש אחד ,נוטרייה ,ומין אחד שעתידו בסכנה ,צבי ארץ-ישראלי .רוב התצפיות מתרכזות באיזור נחל
ברקן .בשטחי היער הנסקר מופיעים רק מחצית מהמינים (מפה .)7
טבלה  :3רשימת מיני יונקים שנצפו באיזור הסקר בתצפיות רט"ג:
שם המין

מספר תצפיות

ארנבת

22

גירית מצויה

7

דרבן

29

חולד חיוור

1

חזיר בר

16

חתול בית

2

כלב

4

נוטרייה

1

נמייה

4

צבי ישראלי

2

קיפוד מצוי

7

שועל מצוי

12

תן

30
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מפה  :7תצפיות יונקים בתחום סקר אלות עדה
הנתונים המסומנים בעיגול = תצפיות רט"ג ,משולש=מאורות ,ריבוע=עקבות מתוך סקר שערך אסף בן-דוד.
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ממצאים ארכיאלוגים
נמצאו שרידים ארכיאולוגים ,מערות ,קירות אבן ועוד .חלקם משמשים גם מסתור לבעלי חיים (מפה
.)8
לפי מידע שהתקבל מרשות העתיקות ,נמצאו במספר נקודות בשטחי הסקר "שרידי בנייה מהתקופות
הרומית והביזנטית .גתות ,בורות מים ,מערות קבורה ופיזור חרסים" (בעיקר בתחומי פוליגונים
 3,4,5בתחום הסקר).
כן כן ,בפוליגון  2בתחום הסקר נמצאה "חווה חקלאית על גבי רכס סלעי .שרידי מבנים ואבנים
מסותתות" (נספח .)1
פוליגון  1בתחום הסקר ,לא נחפר כלל ולכן אין עליו מידע מרשות העתיקות ,רק מתצפיות בסקר
הנוכחי.
תמונה  :13מערת קבורה ,מבט מבחוץ ומבפנים
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מפה  :8אתרים ,סקר אלות עדה
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סיכום ומסקנות
•

•
•
•
•
•

•

יער אלות עדה הינו שריד לנוף בשרון ,שהתאפיין עד ראשית המאה ה 20-ביערות פארק של אלון
תבור .ליער חשיבות רבה ,שכן הוא מהווה חלק משמעותי מרצף של יערות אלון תבור המשתרעים
בין גבעת ניל"י ועד שמורת אלוני יצחק .רצף נוסף נמצא באיזור קציר-חריש ,ובין הרצפים ישנם רק
אלונים בודדים.
תוצאות הסקר מראות כי תצורת יער פארק של אלון תבור מאפשרת תצורות צומח מגוונות ועושר
מינים גבוה.
ביער הקהילתי של גבעת עדה קיימת מורכבות מבנית ומגוון מיני צמחים גבוה על שטח קטן
יחסית ,אך גם כמות גבוהה יותר של מינים פולשים (השפעת שוליים ,שריפות) .מופיעים בו גם
זריעי אורנים ,שלטווח בינוני וארוך יכולים לשנות את אופיו.
ביער שפע אתרים היסטוריים אך גם מספר אתרי פסולת (למשל פוליגון  6ופוליגון )4
נמצאו עצים גדולים ומרשימים של אלות אטלנטיות ואלון התבור (פוליגון )2
בשטח יער אלות עדה ישנה נוכחות ופעילות רבה של גיריות מצויות ,גם בהשוואה למקומות
אחרים בארץ (אסף בן-דוד ,מידע בעל פה) .בנוסף ,הזואולוג אסף בן-דוד מתאר מאורות של גיריות
שניכרו בהן גם סימני פעילות של דורבנים.
לפי תצפיות רט"ג ,נראה כי פעילות הדרבנים מתרכזת דווקא בפוליגונים המרוחקים מגבעת עדה
(פוליגון  2,3והשדות הצמודים לחירבת בוריק -פוליגון  ,)13בעוד שמאורות הגיריות ,לפי הסקר
של אסף בן-דוד מתרכזות בפוליגון הקרוב ליער הקהילתי (פוליגון  .)1אך יש לציין כי המידע משני
מקורות המידע הינו מידע מתצפיות מקריות ומאמץ הדיגום אינו אחיד.
בפוליגון הקרוב ליער הקהילתי (פוליגון  ,)1מגוון מיני צמחים נמוך יחסית ,אך מורכבות מבנית (גם
מבחינת צומח) ,ריכוז אתרים היסטוריים ופעילות רבה של יונקים (כמות המאורות הגדולה ביותר
לפי נתוני אסף בן-דוד).

תובנות ראשוניות מהסקר
•

•
•
•
•
•
•

מוצע להסדיר שביל הליכה בהיקף היער הקהילתי (ע"ב שבילים קיימים) על מנת למנוע כניסה
נרחבת ללב השטח שיוגדר כ"שטח ליבה" בשל ערכיות בוטנית גבוהה .שביל היקפי יכול לשמש
כשביל טיול .כמו כן ,מומלץ להסדיר שביל אופניים היקפי .בתוך שטח היער הקהילתי מוצע
להסתפק בפעילות קהילתית/חינוכית של הקהילה המקומית על מנת למנוע רמיסה של הצומח.
מוצע למנוע כניסת כלי רכב ממונעים אל שטחי היער מלבד רכבי חירום.
מוצע לבצע אכיפה מוגברת כנגד השלכת פסולת בניין ופסולת חקלאית בשטח המיוער ובשוליו
מוצע להסדיר שבילי הליכה בשני מסלולים היסטוריים ,סביב מבנים עתיקים ואלות אטלנטיות
גדולות :פוליגון " – 2שביל האלות" ,פוליגון – " שביל המצוק" (נספח  ,)2על בסיס שבילים קיימים.
עם זאת ,מוצע להימנע מהסדרת גישה לרכב לאזורי היער וסביבתם מעבר לקיים היום.
מומלץ להגדיר את פוליגון  1כ"שטח ליבה" ולא לאפשר כניסת מטיילים בלילה ,על מנת לאפשר
פעילות בעלי חיים .מניעת כניסת כלי רכב לשטח הפוליגון תמנע פגיעה במאורות.
נדרש טיפול במפגעים ומצבורי הפסולת ,בעיקר פסולת בניין.
ביער הקהילתי מוצע לטפל במינים הפולשים ובזריעי האורנים המתרבים .יתכן שניתן להעזר
בקהילה למבצעי נקיון ועקירת חמציצים – מין פולש שעשוי לפגוע במגוון העשבוניים בשטח היער.
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השלמות נדרשות לסקר-
סקר צפרות בעזרת הקהילה -מתוכנן בסתיו 2018
איסוף מידע מהקהילה -נפתחה שכבת מידע זמינה לציבור.
(קישור למפה .http://arcg.is/0TK14G :יש להתחבר בשם משתמש  ,GUESTDESHEסיסמא )GUESTDESHE1
השכבה חשובה בעיקר לאיסוף מידע נוסף על מפגעי פסולת ומינים פולשים בהם נדרש טיפול ,ואתרים היסטורים
חשובים לשימור.

רשימת ספרות
ויזל י ,.פולק ג ,.כהן י .1982 .אקולוגיה של הצומח בארץ-ישראל ,הוצאת ספריית פועלים  ,תל אביב.
מנדלסון ע ,.אורן א ,.רון מ ,.פרלברג א ,.רמון א .2013 .מנשה-חריש והר אמיר .מכון דש"א -יחידת הסקרים,
החברה להגנת הטבע ,תל אביב.
להב ח ,.רמון א ,.נזרי ג ,.הלר א .2005 .רמת מנשה -סקר משאבי טבע ונוף .מכון דש"א -יחידת הסקרים ,החברה
להגנת הטבע ,תל אביב.
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נספח  :1מסמך הכרזות רשות העתיקות בתחום הסקר

29

30

הצעה ראשונית לשבילי טיילות היסטוריים (מחוץ ליער הקהילתי):

פוליגון 2

"שביל האלות"

פוליגון 1

"שביל המצוק"
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