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באזור זה קיימים לחצי פיתוח . מרחב הסקר מצומצם בשטחו, אך מגוון ביותר מבחינה גיאולוגית ונופית

 .ודלא מגיכוהעתקת  65ביש כהרחבות יישובים, הרחבת וביניהם ים,  דבכ

, ופריסתם מתווה שני "אזורי ליבה" ים באזורדיערות קק"ל במרחב הסקר הם השטחים המוגנים היחי

יערות משלבים ה .פחם לזלפה-זי בין אום אלכשל שטחים פתוחים מוגנים: מזרחי בשולי עמק יזרעאל ומר

הינם בעלי פוטנציאל גבוה לפעילות נופש ופנאי ו ישראלי(,-יער מגוון )בעיקר שיחיית אשחר ארץ-תת

 .לרווחת תושבי האזור

ה רבה ברצונם די טבע ונוף רבים בשטחים נוספים במרחב, ושימורם תלוי במיכהיערות, קיימים ער דלצ

בשל הפיתוח מור של רצף השטחים הפתוחים חסובל המרחב מקיטוע . בנוסף, הטוב של בעלי השטח

ובפרט הקשר למרחב  ,אקולוגיים ף מסדרונותהנרחב, וחשוב להבטיח שמירה מקסימלית של רצ

  ך.דה מאידר ההפרדלאורך גהמזרחי רון דמסה, ודמח ממערב הביוספרי ברמת מנשה
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 רקע לביצוע הסקר 1.1
קמ"ר. בליבו של  31.52של פחם במערב לעמק יזרעאל במזרח, בשטח -ר משתרע בין אום אלמרחב הסק

ם במרחב דפחם ויער גבעת עוז. הואיל והסקר הקו-המרחב נמצאים שני גושי יער בולטים, יער אום אל

כני, המשלים רצף סקרים ד, עלה הצורך בביצוע סקר ע(1993)סייף וכח,  '90 -זה נערך בראשית שנות ה

 זוריים ומסייע לקק"ל בניהול מיטבי של האזור.א

 מטרות הסקר 1.2

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

 שימור ולפיתוח הכנת תכניות לככלי עזר לולשמש  ,להעריך את חשיבותו של אזור הסקר לשימור

 .י פנאי ונופשכולל פעילויות לצרכ, קיימא-בר

 רקע לתכנון עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר. להוות 

 .לתעד "תמונת מצב" של אזור הסקר לצרכים עתידיים 

. שטחים פתוחים בתוך תחומי היישובים, כמו גם שטחים חקלאיים בכל תחום הסקרולל כהסקר אינו 

 אך לא נותחו מבחינת מצאי הצומח והחי. ,מופיעים במפותשטחים אלו 

 גבולות הסקר 1.3
 ו במרחב.כמים שנערדגבולות הסקר נקבעו בהתאמה לגבולותיהם של הסקרים הקו

ומערב הר אמיר )מנדלסון  חריש-גבול סקר מנשה אורךפחם ל-מערב, חוצה הסקר את אום אל-רוםדב

)להב  גבול סקר רמת מנשהשהוא גם  ,65ביש כלאורך  עוברמערב, גבול הסקר -. בצפון(2014ועמיתיו, 

ה )שהינה גבול פיזי ברור ומשמעותי דר ההפרדמזרח, הגבול נקבע לאורך ג-רוםדב (.2005ועמיתיה, 

ות שבין אתרי ד, בש(2014)פרלברג ועמיתיו,  מזרח, הותאם הגבול לגבול סקר הגלבוע-בשטח(, ואילו בצפון

 מות מושב מלאה.דהב לאדש וחורבת מדהעתיקות תל ק

 סקרים קודמים באזור  1.4
ח ומר חנוך סייף בשנים כ"ר קובי דו כסקר טבע ונוף בהר אמיר, אותו ער לל במסגרתכמרחב הסקר נ

-פאתי בקה אל דחי, עכמערב לסקר הנו-רוםד. סקר הר אמיר השתרע גם מ(1993)סייף וכח,  1992-1991

חי, לא בוצע סקר טבע ונוף רציף. ערוצי כללים אף הם בסקר הנוכ, בשולי עמק יזרעאל הנדע'רביה. מנג

"ר דת כיות נחלים עבור רשות הניקוז קישון, בעריכללו בסקר ערכריים בעמק יזרעאל נהנחלים העיק

 .(2012)פרלברג ועמיתיו,  אמיר פרלברג

(, הגלבוע 2014חריש ומערב הר אמיר )מנדלסון ועמיתיו,  -סקר זה גובל במספר סקרים קודמים:  מנשה

(.2005( ורמת מנשה )להב ועמיתיה, 2014)פרלברג ועמיתיו, 
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 : התמצאות כללית1מפה 
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 שיטת העבודה 1.5
 לעבודתו בהמשך(, ארץ של דמותה) א"דש במכון טבע ונוף סקרי ביחידת פותחה זה בסקר העבודה שיטת

 (.1( )איור 1988) דליזוןיג איתן של

 המצאי ואפיון איסוף -' א שלב 1.5.1
 מסוגים מפות(, 1993, וכח )סייףסקר הר אמיר : הבאים המקורות ונותחו נאספו הסקר של הראשון בשלב

 הטבע רשות י"ע שסופקו ח"ובע צומח של י נתוניםדמס, אוויר תצלומי(, שיפועים, גיאולוגיה) שונים

יאולוג כעפ"י סקר הר מנשה של האר ארכיאולוגיים אתרים של ומאפייניהם מיקומם על מידע, והגנים

 מאנשים פ"בע ומידע ,באזור העוסקים יםשונ ומחקרים מאמרים וכן( )זרטל ומרקם, תש"ס ם זרטלדא

 הנתונים היה מצומצם לאור לוח הזמנים הקצר לביצוע הסקר. איסוף .ל"הנ בתחומים המתמחים

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

 .ומופו מוחשבו אלה

 :הבאים לתוצרים הבסיס את היווה החדש דעהמי בתוספת הקיים המידע שילוב

 הנוף יחידות מפת. 

 הנוף יחידות-מפת תת. 

 (.נוף ואתרי האדם מורשת אתרי) אתרים מפת 

 ותכסית צומח טיפוסי ומפת צומח תצורות מפת. 

 מפגעים מפת 

 הפתוחים השטחים ורצף צומח ערכיות, נוף ערכיות – נושאית הערכה -' ב שלב 1.5.2
 חישוב בוצע ,כןכמו . ערכיותן ודורגה הצומח ויחידות הנוף יחידות מצב הוערך שנאספו הנתונים בסיס על

 זה שלב תוצרי. בהמשך נמצאים הרצף וחישוב ההערכה תהליכי על פירוט. הפתוחים השטחים רצף של

 :הם

 יםנופילולים כמ מפת. 

  ערכיות בוטניתמפת. 

 פתוחים שטחים רצף מפת. 

 רי בקבוק.רונות אקולוגיים וצוואדמפת מס 

לפיכך, . שלו פרשנות מכילים והם, המצאי אפיון שלב על מתבססים השונים ההערכה שלבי כי לציין חשוב

 .המצאי אפיון של הבסיס נתונילהסתכלות גם על  חשיבות יש ,הסקר בתוצאות שימושב

 ראשוניות המלצות וגיבוש הממצאים ניתוח -' ג שלב 1.5.3
 ולממשק לתכנון הקשורות כלליות המלצות מספר נוסחו, מיםהקוד השלבים מכל התוצרים פי על

 .לסקר נספח מהוות אלה המלצות. האזור של עתידיים

 



 

 

15 

 העבודה שיטתשל  זרימה םירשת: 1 איור

 

חץ עבה מציין תהליך הערכה )הערכה נופית והערכת צומח/משאבי טבע( ששלביו אינם מפורטים 

 בתרשים. 

 כיות משאבי הטבע.מפת ערכיות הצומח מייצגת את ער*

 

 

  

 שדה בסקר שנאסף ומידע קיים מידע

  תצורות וסיווג אפיון
   ותכסית צומח וטיפוסי

  השפעת משקלי הערכת
  וחישוב ופיתוח בינוי

 הרצף ערכי

  ותת יחידות הגדרת
   נוף יחידות

  ומפת צומח תצורות מפת
 ותכסית צומח טיפוסי

 שטחים רצף מפת
 פתוחים 

 * צומח ערכיות מפת    יםמכלולים נופי מפת 

  המלצות ונספח מסקנות, ממצאים
 ראשונית

  ומורשת אתרים
 האדם

 נוף

  רצף הערכת
 פתוחים שטחים

 מבוא פרקי

 ותכסית צומח

 מפת
 אתרים

   מפת
 הנוף יחידות

מפת מסדרונות אקולוגיים  
 וצווארי בקבוק
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 גיאוגרפיה 1.6
, ג'בל שיח' איסכנדר(הר אלכסנדר, ) אמיר הרמזרחיים של קמר -ות הצפונייםדתחום הסקר משתרע במור

פחם. -מערב השומרון ובגבולות "הקו הירוק". היישוב המרכזי במרחב הינו העיר אום אל-הנמצא בצפון

למועצה המקומית מעלה עירון( וקיבוץ לם )השייכים , זלפה וסאץמוציישובים נוספים הינם הכפרים מו

 קמ"ר. 5213.שטח של ו(. הסקר משתרע על פני דגבעת עוז )השייך למועצה האזורית מגי

 טופוגרפיה 1.6.1
רך ד(, 527ר )נ"ג דאמיר, מפסגת הר אלכסנ הרמזרחיים של -ות הצפונייםדבתחום הסקר נכללים המור

לעבר המישור השטוח של עמק יזרעאל שגובהו  ,(372, נ"ג 384נ"ג "הכורסאות" ) –שתי גבעות שטוחות 

יוון מ' מעל פני הים. מרבית השלוחות בתחום הסקר משתפלות במתינות מכ 70 דבתחום הסקר מגיע ע

בו נמצאת שמערבי של אזור הסקר הינו גוש מורם )הורסט( -רומידחלקו ה מזרח.-יוון צפוןכמערב ל-דרום

 .אמירבהר הפסגה הגבוהה ביותר  , שהוארדפסגת הר אלכסנ

 (2013, ועמיתיו )עפ"י שש לוגיהגיאו 1.6.2

ומים ביותר דמיליון שנה, כאשר הסלעים הק 011 -החתך הגיאולוגי במרחב הסקר משתרע על פני כ

רת האלביאן בתקופת הקרטיקון התחתון. סלעים אלו נקראים "תצורת יגור", המשלבת דשייכים לס

וזים עיקריים במורדותיו הצפוניים כעט קוורצוליט. תצורה זו נחשפת בשני רידולומיט, מעט צור ומ

יר חנא, סנדר, ומוקד קטן נוסף בין זלפה לעקדה. התצורה הבאה הינה תצורת דכוהמערביים של הר אל

תיכוני בישראל. תצורה זו נמצאת בבסיס תקופת -שהיא אחת התצורות הגיאולוגיות השכיחות בחבל הים

י הינו חמש תקופות דולומיט כמו גם מעט צור. אלמנט ייחודליון, ומאופיינת בעיקר בסלעי הקרטיקון הע

, ארבע הקדומות שבהן השקיעו בעיקר סלעי בזלת ואילו המאוחרת שבהן הותירה של התפרצויות געשיות

י או ימ-ן תתכ. ריבוי התפרצויות אלו מעיד על קיומו של הר געש קדום, יית)טוף( בשטח גם אפר וולקני

בו נחשפות שתם קטן נוסף )פחם. כ-ככל הנראה בחלקה העליון של אום אלבקרבת החוף, שמיקומו היה 

האפר הוולקני נוח לסחיפה, והשתמר על פני השטח  ה.התפרצויות( נמצא בין זלפה לעקד 5מתוך  3רק 

ק גרם בה קשיחה יותר. מספר רב של קווי העתכבאזור הסקר רק באותם מקומות בהם יש מעליו ש

 ס.כלהרמה של גב הר

נין, הבולטת בחצייה חתצורת ס אהיבתחומי הסקר הנפוצה ביותר הגיאולוגית במבט מרחבי, התצורה 

ולומיט. הבאה בתור הינה דפחם ובין העיר לפאתי זלפה. תצורה זו בנויה מסלעי -התחתון של אום אל

מעט  וכןסלעי גיר ודולומיט, מר דירה יחסית בגבולות הסקר. תצורה זו בנויה בעיק, הנבענהתצורת 

מו ובנחל בענא, כ 65ות כביש דתפוצתה של תצורה זו הינה בעיקר בפס צר לאורך מור מאובנים וקירטון.

, נחשפת תצורת מנוחה הקירטונית 65לכביש  פרים זלפה וסאלם. בצמודכגם בשוליהם המזרחיים של ה

מיוצגת בגבולות הסקר ע"י כתם קטן בשטחי ת, הנפוצה ברמת מנשה, חבורת עבד .)חבורת הר הצופים(

בת "בזלת תחתונה" בעמק כהאלמנט הגיאולוגי הבא הינו ש קירטון וצור(. –ולם עדו )תצורת דכלא מגי

יד נחלים )קונגלומרט גבעת כבת תלכבפלייסטוקן הושקעה ש רום.שבין נחל קיני בצפון למעבר סאלם בד

ר סאלם. את התמונה משלימות קרקעות סחף אלוביאליות לא מגידו למעבכבין שעוז( הבונה את הגבעות 

 .(2)מפה  שהצטברו בעמק יזרעאל
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 הגיאולוגי: 2 המפ
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 הידרולוגיה 1.6.3

מערב תחום הסקר -רוםדכמעט כל תחום הסקר נמצא באגן הניקוז של נחל קישון, ואילו חלק זעיר ב

 נחל עירון. –בלו העיקרי רך יודרה, דנמצא באגן הניקוז של נחל ח

הסקר( אגן הקישון בתחום הסקר מנוקז ע"י מערכת של ערוצים קצרים ובינוניים. הארוך שבהם )בגבולות 

, הניצב החמישי של שלמה המלך, דאחילו-י מיסקע(, ששמו העברי מנציח את בענא בןדהינו נחל בענא )וא

כל הנחלים במרחב הסקר הינם נחלי  ', י"ב(.ד, )מלכים א' ל בית שאן"כו ודתחומי נציבותו "תענך ומגיש

 .ולל קטע של פלג זורם באורך מאות מטרים(אכזב )נחל קיני, הנושק לשטחי הסקר בצפון, כ

 : נחלים בתחומי הסקר1טבלה 

אורך בתחומי  אורך בק"מ שם הנחל מס'

 הסקר

 הערות נשפך אל

  נחל עוז 8 8.5 נחל בענא 1

  וןנחל קיש 6.5 10.2 נחל עוז 2

  נחל עוז 5.5 5.5 נחל סוסה 3

רובו מעבר לגדר  נחל עוז 1.1 10 נחל רימונים 4

 ההפרדה

  נחל רימונים 3 3.6 נחל מילחם 5

שם לא רשמי של עורכי  נחל עוז 2.8 2.8 "נחל שלים" 6

 הסקר.

  רהדנחל ח 2.4 23.5 נחל עירון 7

 

ת שכבה קטנים. מעיינות אלו נמצאים לרוב הינו ריבוי מעיינו במרחב הסקר רולוגי חשובדאלמנט הי

מקבצים  ולומיט. המעיינות )ומספר בארות( נמצאים בשנידבת כשלבאזור המגע בין שכבות טוף/בזלת 

 פחם והשני באזור בקעת זלפה.-הראשון סביב אום אל :עיקריים

 : מעיינות ובארות בתחומי הסקר2טבלה 

 מעייןשם ה מס'

במפה 

1:50,000 

 שם ערבי

 מקומי

 הערות סטטוס

יבש/לא קיים על פני  נבי-עין א רדסנכעין אל 1

 .השטח

 לא נסקר בשטח.

  .זורם, גן ציבורי שע'רה-עין א שע'רה-עין א 2
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קוצייבה -עין אל :באזור שני מעיינות זורם, אזור בפיתוח. עויון-אל עויון-אל 3

גוזלן. לא התאפשרה גישה -ועין אל

 לנביעות עצמן במהלך הסקר.

  .זורם, שטח חקלאי יבד-עין אום יבד-ין אוםע 4

-עין אום אל 5

 חנון

-עין אום אל

 חנון

  .זורם

-עין אום אל עין עוז 6

 עלק

הנחל נמצא זורם 

)ביוב?( המעיין עצמו 

 לא זוהה.

 

 הנחל נמצא זורם, עין קוטיין עין קטין 7

המעיין זוהה לפי 

 צמחיית מים.

 

  .יבש  הבדעין מ 8

  הבאר נעולה. סאלים ביר באר שלים 9

מקום הבאר עבר  ביר זלפה ביר זלפה 10

ה חישת דפיתוח. לצי

 קנים.

 

 



 הידרולוגיה :4ה מפ
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 )עפ"י אתר השירות המטאורולוגי( אקלים 1.6.4
 700-550 בין נעה בו המשקעים וכמות , גשום בחורף ויבש בקיץ,אופייני תיכוני-ים הוא האזור אקלים

 .לשנה בממוצע מ"מ

 1980/1-2009/10מות המשקעים השנתית הממוצעת בשנים כבתחנה המטאורולוגית בקיבוץ גבעת עוז, 

פברואר( -צמברדשי החורף )דבחו 391נובמבר(, -שי הסתיו )ספטמברדבחו 89ם כמ"מ, מתו 569ה על דעמ

ילו מ"מ וא 320.5מות השנתית המינימאלית בתקופה זו הייתה כה מאי(.-שי האביב )מרץדבחו 88 -ו

 מ"מ. 1240המקסימאלית הייתה 

ר דסנכאשר בפסגת הר אלכמשקעים  מפלי קיים כבשל מאפייניו הטופוגרפיים של המרחב, ניתן להניח 

ה נוספות דידמות המשקעים הינה הגבוהה ביותר באזור הסקר. עם זאת, אין ברשותנו נתוני תחנות מכ

 ית.דבאזור הסקר או בקרבתו המיי

הינן אוניברסיטת חיפה  (2009-1995)שנים  ה המייצגותדידתחנות המ לוש, שבאשר לנתוני טמפרטורה

פר הנוער ניר העמק כמ' ותחנת  265מ', תחנת עין השופט ברום  475, ברום )לחלקו ההררי של הסקר(

 .מ' 60ברום  (של הסקר בעפולה )לחלקו המישורי

מעלות באוגוסט )מקסימום  24.3 -למעלות בינואר  11.0באוניברסיטת חיפה, הטמפ' הממוצעת נעה בין 

 26.4 -מעלות בינואר ל 11.7בעין השופט, הטמפ' הממוצעת נעה בין  (.1995מעלות במאי  39.0מוחלט 

 11.4בעפולה הטמפ' הממוצעת נעה בין (, ואילו 1997מעלות ביוני  42.6מעלות באוגוסט )מקסימום מוחלט 

ו דבתחנת עפולה תוע (.2002מעלות ביוני  44.5מוחלט  מעלות באוגוסט )מקסימום 27.9 -מעלות בינואר ל

 2008)בינואר  1950מעלות בפברואר  -11.5אשר המינימום המוחלט היה כבעבר אירועי קרה קיצוניים, 

 מעלות בתחנה זו(. -6.5נרשמו 
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 נוף ותרבות: 'פרק ב
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 תרבותי-הנופי פרקמטרת ה 2.1
ת מרכיבי הנוף השונים באזור, לסקור את מורשת האדם לאורך מטרת חלק זה היא לאפיין ולהעריך א

יחידות נוף(. -התקופות, להציג את מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שונים בנוף )תת

 בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו.

 ובהערכתו הנוף באפיון עבודה שיטות 2.2 

 נוףבאמצעות הגדרת יחידות ה ראפיון נוף האזו 2.2.1
 השונה, נוף וקווי תכונות מכלול בעל ארץ כחבל מוגדרת נוף יחידת כאשר, נוף ליחידות מחולק הסקר שטח

 הממלאת תכונה פי על נקבע, ליחידה יחידה בין המבדיל, נוף קו. לו השכנים החבלים של מזה מה במידת

 מציגה הנוף יחידות מפת. מסוים ארץ חבל של התרבותי או/ו הביולוגי, יהחזות נופו בעיצוב בולט תפקיד

 הנוף יחידות הגדרת. השונות הנוף יחידות של ותיחום תיאור וכוללת, האזור נופי מגוון את ומאפיינת

, שטחים באותם שימושה מדיניות ולגיבוש, השטח ביחידות והנוף הטבע ערכי לניתוח כלי להיות נועדה

 .אותם המאפיין הנופים מגוון לע שמירה תוך

 המשמשים להגדרת יחידות הנוף יםמרכיבים ומאפיינים נופי 2.2.2

 שערים, "ניקוזגבעות משאר, אגני , רכס קווי: זהותו את לאזור המקנים גיאומורפולוגיים מאפיינים 

 .שלוחות או רכסים בין" טופוגרפיים

  :ופסגות בולטות בנוףתשים מכ ,מצוקים גבוהיםכמו תופעות טבע ונוף ייחודיות. 

 ותצורותצומח  יחידות – צומח ;האזור וקרקעות הסלעי המצע – וקרקע מסלע: טבעיות תכונות 

 .אופייניות צומח

 פי על, אלה באזורים. , יערות נטועים וכד'רציפים חקלאיים שטחים כמו: רציפה דומיננטית תכסית 

 .בה גובלתה יחידהה עם הנוף חידתי של המגע לקו( ואקולוגית) חזותית חשיבות יש, רוב

 כבישיםו עיליים תשתית קווי, יישובים קבוצת, יישוב, מחצבה כמו: טבעי בשטח בולט פיתוח. 

 וכד שונים מסוגים חקלאית תרבות, דרכים, קדומים יישוב דפוסי: היסטוריות תרבותיות תבניות.' 

 וכד' יישובים ישריד, מעיינות, תיליםדוגמת : וחשובים בולטים נקודתיים אתרים. 

איננה החלוקה היות ו, רבות בהתלבטויות רבות פעמים מלווה הסקר באזור הנוף יחידות הגדרת

 בנוסף, לעיתים סובייקטיבית. אמירה פרשנית מתבססת על קריטריונים קשיחים ומדידים, אלא על

 יותר יקמעמ לימוד לאחר רק. דומים מאפיינים בעלי ראשון במבט נראים השטח של רבים חלקים

 בעיקר מתבלט השונות הנוף יחידות בין הבדלים לזהות הקושי. הנוף יחידות וגבולות ההבדלים מתגלים

 . משמעיים-חד שאינם נוף תוואי עם ,מתונים בנופים

 לכך שגורם דבר – חזותיים אגנים או ניקוז אגני לפי השטח את לחלק האם התלבטות ישנה, למשל כך

 כמה בין מתחלק הנחל אגן שאז – ההרים רכסי לפי או, נוף יחידות כמה בין מחולקים ההרים שרכסי

, זה בתהליך הסובייקטיבי ההיבט את למתן ולכן, על מנת, אלה לשאלות אחת תשובה אין. נוף יחידות

גם  מכן ולאחר – חלוקה לבנות ניסיון תוך, שונות ראות נקודות שמייצגים אנשים מספר בו משתתפים

 . מוסכמות – הערכה
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 :הבאים האמצעים על ומבוססת השטח מאפייני כלל בחינת תוך התבצעה הנוף יחידות הגדרת

 מוצעותיחידות הנוף התצפיות מבחוץ ומבפנים על סיורים בכלל שטח הסקר ו. 

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

 (.2000יו, עמיתן ולחלוקת השטח ליחידות נוף )אידלמ

  מפת שיפועים, מפות גיאולוגיות ותצלומי לוויין. שכבות ממ"ג:ניתוח 

 .חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים 

 תרבותית -דירוג ערכיות נופית 2.3
 שבהן, נוף יחידות-תת, יותר קטנות משנה ליחידות נוף יחידת כל מחולקת הנוף יחידות הגדרת לאחר

 שהוגדרו אלה יחידות-לתת נערך הנופית הערכיות אומדן. יותר גבוהה הנוף מרכיבי של תההומוגניו רמת

 לפחות, כולן הנוף יחידות של והאיכויות המרכיבים על רולשמ שיש תפיסה מתוך ,זאת. הנוף יחידות בתוך

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

 ניתוח על מבוססת( מורשת לאתרי גם מתייחסת היא שכן ,תרבותית-נופית שהלמע) נופית ערכיות

 דרמטיות, מגוון, עוצמה: כגון תארים בשורת – כזה באופן ברובם מוגדרים הקריטריונים ולפיכך איכותני

 (.נופית ערכיות מדדי – הבא בסעיף' ר' )וכד

 דירוג( בנויות יחידות-לתת פרט) דותהיחי מתת אחת לכל חושב, מהקריטריונים אחד בכל דירוג סמך על

 גבוהה – 4, גבוהה – 3, בינונית – 2, נמוכה – 1: ערכיות דרגות חמש של סולם מתוך סופי נופית ערכיות

 דירוג בתהליך. הערכיות דרגת פי על בצבע הנוף יחידות-תת מופיעות שבהמשך במפה. רביתימ – 5, מאד

. נוף יחידות-לתת שונה חלוקה ואף שונה ערכיות אומדן להציע וניתן ,סובייקטיבי אלמנט קיים כזה

 שהחלוקה מקווים אנו. )תת היחידות( מרכיביו מסכום גדול( הנוף יחידת) השלם גם לעיתים, בנוסף

 הגופים של ליכולת יתרמו( פחות סובייקטיביים תהליכים) בהן המצאי והגדרת, נוף יחידות-ותת ליחידות

 של תרבותיים-הנופיים בערכים שיתחשב באופן ולתכנן משלהם הערכה לבצע השטח את המנהלים

  .בכך ירצו אם ,האזור

     .(יות נופיתכ. טבלת עראח נספ) מופיע בנספח לקובץ זההנופית יות כפירוט חישוב הער

   נופיתה ערכיותה מדדי 2.4

 משמעותיות הפרות ללא, נרחב שטח פני לע הנפרש פתוח לנוףניתן  גבוה ערך: וגודל רצף, עוצמה .

 ערך זה בקריטריון ניתן, גובל ופיתוח כבישים לפי רבות פעמים נקבעו היחידות-תת שגבולות מכיוון

  .דרכים/בנויים בשטחים הגובלות יחידות-לתת יותר נמוך

 (ותכסית ליטתב בעיקר) שונים נוף מרכיבי בו מופיעים אשר לשטחניתן  גבוה ערך :חזותי ועושר מגוון 

 .ברורה זהות בעל נופי מכלול ויוצרים בזה זה משתלבים שהם תוך

 נחלים עמקי, רכסים כגון בולטים נוף קווי של לנוכחותניתן  גבוה ערך :"דרמטיות/"ונוכחות בולטות ,

 עם פלחה שטחי: המפגש בקווי שונים נוף מרכיבי בין ניגודים בו שמופיעים לשטח, ו'וכד פסגות

 .ועוד שדות מרחבי בתוך בודדים עצים, גבעי נוף בתוך בתרונות, ריםמיוע שטחים
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 "מידה אמת. שונות פיתוח מפעולות כתוצאה בולטות הפרות ללא לשטחניתן  גבוה ערך :"ראשוניות 

 בנוף הטבעיים החזותיים הקווים ברציפות מלאכותיים מרכיבים של פגיעתם למידת גם מתייחסת זו

 .וצורה צבע, גודל מבחינת היחידה של הטבעי לאופי אמתםובהת( לדוגמה רקיע קועל )

 ישנה. לאזור אופייני תרבותי או/ו טבעי נוף המשמר לאזורניתן  גבוה ערך :ותרבותי טבעי אזורי ייצוג 

 נופים) תרבותית משמעות בעלת חיים דרך המבטאים הנוף של מאפיינים לשמירת גם רבה חשיבות

 חקלאות המאפיינים וכאלה בוסתנים כמו מסורתית חקלאות םהמאפייני כאלה – לדוגמה חקלאיים

 (. מודרנית" מושבית" או" קיבוצית"

 ערכיות רמת נקבעה, יותר בולטת ואיכותם האתרים שמגוון ככל :נקודתיים אתרים של ומגוון עושר 

במידת הצורך, ניתן לתת לסעיף זה משקל יתר בהשוואה לשאר הסעיפים בחישוב . יותר גבוהה

 אינו אחרות שמבחינות בנוף נמצאים מאד חשובים אתרים שלעיתים כיווןות הנופית. זאת הערכי

דוגמאות ". אי"-ל יהפוך שלא בכדי האתר מרחב על לשמור חשוב ועדיין' וכו מגוון/דרמטי/ראשוני

לפגיעה בערכו הנופי של אתר נקודתי הינן למשל עין חאלד )עין ספיר( ושייח' איסכנדר, שנבלעו 

 פחם.-העירוני הבנוי באום אלבמרקם 

 הארץ בנוף ייחודית תופעה בו שמופיעה לשטחניתן  גבוה ערך :הארץ בנוף ייחודיות. 

 כך גדלה משמעותם של  ,ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים :נצפות ותצפית

טיילים השינויים באופיו החזותי. שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למ

שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף. מידת הנצפות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של 

היחידה -חשוב גם הנוף הנשקף מתת היחידה המוערכת מכבישים, מישובים ומשבילי מטיילים.-תת

 היחידה.-ולכן קיימת התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח תת עצמה,

 ות, השפעתו של דהיחי-מרחב הסקר עובר פיתוח מואץ. בחלק מתת :שותדוהתח םשיקו פוטנציאל

.ות אחרותדיחי-רמטית פחות מאשר בתתדהפיתוח על הנוף הינה 
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  הנוף יחידות אפיון 2.5
מערב השומרון, ועמק -אמיר, המשתייך לצפון הרקמר  :מרחב הסקר משתרע על פני שתי חטיבות נוף

 ץ בין הרי השומרון להרי הגליל.יזרעאל שהינו עמק רוחב החוצ

סית המאפיינות את כות נוף, תוך התחשבות בגיאולוגיה, בטופוגרפיה ובתדשטח הסקר חולק למספר יחי

ות נוף נמצאות בחטיבת דך ששלוש יחיכהמרחב. חלוקה זו מביאה בחשבון גם את החלוקה לחטיבות נוף, 

ות נמצאות בחטיבת הנוף דאמיר, ושאר היחי הרהנוף של עמק יזרעאל או באזור המעבר שבינה לחטיבת 

 אמיר. הרשל 

 :נוף יחידות שבע הוגדרו הסקר בתחום

 ר.דסנכפחם והר אל-ות סוסה, אום אלדעמק יזרעאל, גבעות עוז, בקעת זלפה, גבעות זלפה, מור

ת עמק יזרעאל מרחב דיחי מהווה ,למשל כך. התיישבותיים בהיבטים גם מזו זו נבדלות הנוף יחידות

  .ר בנויות ברובןדסנכאלפחם והר -ות אום אלדקלאי פתוח, ואילו יחיח

 מאפיינים פי על לעיתים נעשתה זו נוספת חלוקה. נוף יחידות-לתת חולקו הן ,הנוף יחידות שהוגדרו לאחר

-תת חולקו אחרים במקרים. בולט נחל של ניקוז אגן או מישור, כרכס משותפים וחזותיים טופוגרפיים

. החקלאי העיבוד באופי הבדלים או לחקלאי טבעי אזור בין הבדל למשל – תכסית הבדלי יפ על היחידות

 שבע חולקו ,זה באופן. יותו הנופיתכמבחינת ער דות הנוף ייצגו שטח אחידיחי-במטרה שתת ,זאת

 . (נוף יחידות) 5ה במפ הן גם המופיעות, נוף יחידות-תת למאה וחמש ל"הנ היחידות

 כל של הנופית הערכיות. הבא בסעיף המתואר באופן נופית ערכיות נקבעה הנוף יחידות-מתת אחת לכל

יות כ. טבלת עראח נספב נמצא שלה החישוב פירוט. הבאים שבעמודים בטבלאות מופיעה נוף יחידת-תת

 .'נופית

 את האפשר במידת הצמידל מאמץ נעשה הנוף יחידות-ותתהנוף  יחידות גבולות של הסופית בהתווייה

 דורש חזותי/טופוגרפיה הגיון בהםש למקרים פרט ,זאת. צומחה יחידות שלהמיפוי  לגבולות גבולותיהן

 . צומח יחידות של" חיתוך"

הסיבה להצמדה זו היא מכיוון שפעמים רבות גבולות יחידות צומח )שכבר צוירו בדיוק גבוה( אכן 

 .המידע ורך שימוש נוח בשכבותוגם לצ ,תואמים לגבולות יחידות הנוף

-ומצוינת גם הערכיות הנופית ,יחידות הנוף-תיאור יחידות הנוף. בתיאור נכלל גם פירוט לגבי תת להלן

 .תרבות האדם פרקלאחר  תנופית נמצא יותיחידת נוף. מפת ערכ-תרבותית שניתנה לכל תת
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 עמק יזרעאל 2.5.1

 

 יערות גבעת עוז והר אמיר.שדות קיבוץ גבעת עוז וקע ש, ברדי פריחת חרציות בתל קד: מרב1תמונה 

  היחידה מאפייני

ה דבאופן מלא. יחי ד, ומאופיינת במישור נרחב המעובת נוף זו הינה ההומוגנית ביותר במרחב הסקרדיחי

 קמ"ר. 7.2ה בגבולות הסקר הינו דת לחטיבת הנוף "עמק יזרעאל". שטח היחיכזו משתיי

 היחידה גבולות

 מים באזור.דה נקבעו לפי גבולות הסקר, ובהתחשבות בגבולותיהם של סקרים קודלות היחימרבית גבו

 הב(.דק"מ מזרחה )אזור חורבת מ 2.3ו ולמרחק ד, מצומת מגי(65ביש כ) ביש הסרגל"כ" – בצפון

 סקר הגלבוע(. לאורך גבולפאתי מושב מלאה ) דהב" עדקו שרירותי מגבול "מאגרי מ – במזרח

 .66ביש כ דה, מפאתי מושב מלאה עדר ההפרדנחל רימונים וגערוץ  – בדרום

 ה.דר ההפרדג דגבעת עוז, ולאורך גבול יערות גבעת עוז ע דו עד, מצומת מגי66ביש כ – במערב

 ניקוז אגני

נחל עוז ונחל  :עוברים שני נחלים עיקרייםה דהיחיה נמצא באגן נחל הקישון. בתחומי דהיחיל תחום כ

ה, ואילו דרומי. נחל בענא נשפך לנחל עוז בשטח היחידנחל רימונים, תוחם את גבולה ה –בענא, ונחל נוסף 

 לקישון מזרחית לצומת הסרגל(. מתנקז עוז ה )נחלדנחל רימונים נשפך לנחל עוז מחוץ לגבולות היחי

 הקרקע פני רום
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ו יוצא נחל עוז בשבמקום מעפה"י מ'  70 -צפונית לגבעת עוז למעפה"י מ'  011רום פני הקרקע נע בין 

 מתחומי היחידה.

 וקרקע מסלע

 וסה בקרקעות סחף אלוביאליות.כה מדל שטח היחיכ

 מים מקורות

בערוצי הנחלים העיקריים אותרה זרימת מים על פני השטח, שמקורה הן במי נביעות והן בזרימת ביוב 

ות חימצון ממזרח כריולים ומקבץ בדמאגרי מים ג 4ה נמצאים דיוון יישובי מעלה עירון. בשטח היחיכמ

ה דבמפות מסומן בתחום היחי ולים.דות למאגרים הגכות קבע קטנות הסמוכברי 2לגבעת עוז, ובנוסף 

 ת מפלס מי התהום במרחב בעקבות הפיתוח החקלאי.דל הנראה בשל יריככ דהב", שלא שרדמעיין "עין מ

 יישובים

בן לקיבוץ גבעת עוז, השייך למועצה ות ברוכשייה. הקרקעות החקלאיות דאין יישובים בתחומי היחי

 ו.דהאזורית מגי

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

ה. דנצפות גבוהה לשטח היחיזיים בצפון, וממנו כבישים המרכה דביש הסרגל", אחכה עובר "דבגבול היחי

 ג'נין(. –)חיפה  66ביש כשטחים נוספים נצפים מ

ולים, המוקפים בסוללות עפר גבוהות, ומספר זעום של דם גהתשתיות הבולטות בשטח הינן מאגרי מי

 אנטנות סלולריות.

ו. לפעילות זו צפויה השפעה על רצף דן הקמת מחלף מגיכמזרחה, ו 66ביש כננת הסטתו של כמתו דבעתי

 השטחים הפתוחים באזור.

 ה מפגעים סביבתיים משמעותיים.דרגע, אין בשטח היחיכ

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

ש וחורבת דתל ק :יאולוגייםכחקלאי של עמק יזרעאל. שני תילים אר-לול הנופיכמרחב זה הינו חלק מהמ

 ש נחפר בעבר והממצאים מוצגים בקיבוץ גבעת עוז.דהב, הינם האתרים החשובים בשטח. תל קדמ

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

ה בתחומי התילים ולאורך תעלות המים. צמחייה זו דת שרצמחייה טבעינוף הצומח הינו חקלאי ברובו, ו

 ות נחלים.דמשלבת צמחיית מעזבה וצמחיית ג

 ותרבותי חזותי ייחוד

 -ית במרחב במאה הדות ההתיישבות היהודבתולרבה לנופו החקלאי הפורה של עמק יזרעאל יש חשיבות 

יאולוגי בעל כו, אתר ארדמתל מגי . בנוסף, חלקו הצפוני של המרחב נמצא בתחום האגן החזותי הנצפה20

 .במסורת הנוצריתהעתידי )"ארמגדון"( ין" דמקום "יום הכזירה לקרבות היסטוריים בעבר וכחשיבות 

 יחידות-תת
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תיאור כללי ואתרים  שם מספר

 מרכזיים

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

ם ותל ולידשני מאגרים ג הבדמאגרי מ 1.01

 הב(.דיאולוגי )חורבת מכאר

 בינונית - 2 נצפות מוגבלת. אתר עתיקות.

מרחב חקלאי פתוח ללא  הבדות מדש 1.02

 אתרים משמעותיים.

, נצפות דשטח מישורי אחי

בישים הראשיים כגבוהה מה

 באזור.

 גבוהה - 3

זו תחנת כבמרשמתחם מופר  ודצומת מגי 1.03

 לק.ד

נצפות גבוהה, השטח מופר 

 ית.יחס

 הכנמו - 1

ת דולים בגדשני מאגרים ג שדמאגרי ק 1.04

 נחל עוז.

ת והמאגרים מוקפים בסולל

עפר ובעלי נצפות חיצונית 

 ה.כנמו

 בינונית - 2

ות דפסיפס של מטעים וש ת עוזחקלאו 1.05

 ים.דמעוב

, נצפות דשטח מישורי אחי

בישים הראשיים כגבוהה מה

מרשים בעונת פריחת  באזור.

 .במרחב דהשק

 גבוהה - 3

מרחב חקלאי פתוח ללא  שדות קדש 1.06

 אתרים משמעותיים.

, לב רצף דשטח מישורי אחי

 השטחים הפתוחים באזור.

 גבוהה - 3

 הכנמו - 1 השטח מופר יחסית. ות חמצון.כמתחם ברי עוז מט"ש 1.07

, ערוצי הנחלים דמור נחל עוז 1.08

ה"שוברים" את המישור 

 החקלאי.

ף האזור, אולם אלמנט חשוב בנו

 ה.כללית שלו נמוכהנצפות ה

 בינונית - 2

י פריחה דגבעה בולטת, מרב אתר עתיקות בולט בנוף. שדתל ק 1.09

 באביב.

 גבוהה - 3

חלקת יער המוקפת בשטחים  דדיער מבו 1.10

 חקלאיים.

תבנית נוף חריגה ה"שוברת" נוף 

 .דאחי

 גבוהה - 3
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 גבעות עוז 2.5.2

 

 ם" עתיקה בפאתי קיבוץ גבעת עוז: אבן "י2תמונה 

  היחידה מאפייני

ס ארוך של גבעות כבשטח יש ר. בשוליו המערביים של עמק יזרעאל ת נוף זו מייצגת אזור מעברדיחי

ה דיחיות, הנקטע ע"י מספר ערוצי נחלים. קיים מעבר מתון מגבעות אלו לעבר זלפה, אך ניתן לשייך כנמו

 קמ"ר. 2.76ה בגבולות הסקר הינו דטח היחיזו לחטיבת הנוף "עמק יזרעאל". ש

 היחידה גבולות

 .לק ממזרח לצומתדלתחנת הו ד(, מצומת מגי65ביש כביש הסרגל" )כ" – בצפון

 , שוליו המערביים של יער גבעת עוז.66ביש כ – במזרח

 .ומחנה סאלם הדר ההפרדג – בדרום

 .מערבי(ם הדבקעת זלפה )המרחב החקלאי התוחם את היערות מצי – במערב

 ניקוז אגני

נחל עוז ונחל  :ה עוברים שני נחלים עיקרייםדהיחיה נמצא באגן נחל הקישון. בתחומי דהיחיל תחום כ

 "נחל שלים".-חנון, נחל סוסה ו-י אום אלד. יובלים נוספים הינם ואבענא

 הקרקע פני רום

 .בשולי העמקי מעפה"מ'  100 -ית לגבעת עוז למערבמעפה"י מ'  061רום פני הקרקע נע בין 
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 וקרקע מסלע

וסה כנחלים "קונגלומרט גבעת עוז". שטח קטן במבואות גבעת עוז מ דיכבתלוסה כה מדשטח היחי מרבית

קרקעות ומה לגבעות זלפה(. קטעים קטנים לאורך הערוצים נשלטים ע"י דקירטון מתצורת מנוחה )בב

 סחף אלוביאליות.

 מים מקורות

זרימת מים על פני השטח, שמקורה הן במי נביעות והן בזרימת ביוב בערוצי הנחלים העיקריים אותרה 

בחלקם נאגרים שמספר מתקנים חקלאיים חצובים, ה נמצאים דיוון יישובי מעלה עירון. בשטח היחיכמ

 מי גשם לתקופה קצרה.

 יישובים

. ם אליויכה משתייד, והשטחים החקלאיים שביחיה הינו קיבוץ גבעת עוזדהיישוב העיקרי בתחומי היחי

 רומה(.דלפינוי בשנים הקרובות והעברה למרחק מאות מטרים  דו )המיועדלא מגיכבנוסף, ראוי לציון 

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

ה. דנצפות גבוהה לשטח היחיזיים בצפון, וממנו כבישים המרכה דביש הסרגל", אחכה עובר "דבגבול היחי

 ג'נין(. –חיפה ) 66ביש כשטחים נוספים נצפים מ

 ה מפגעים סביבתיים משמעותיים.דאין בשטחי היחילמעט הכבישים, 

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

ומים. חוקר השומרון דבמתקנים חקלאיים ק דאזור הגבעות הצופות לעבר עמק יזרעאל עשיר במיוח

רם חצוב" )ראו כ" –ית דעה ייחו, תיאר במרחב זה תופ)זרטל ומרקם, תש"ס( ם זרטלדיאולוג אכהאר

בתחומי קיבוץ גבעת עוז נמצאים אתרים מראשית הקמת היישוב. האתר  ם(.דלהלן בפרק מורשת הא

רצפת וט הבריטי, דגארט מתקופת המניו. מתחם זה משלב משטרת טדלא מגיכמתחם הבולט ביותר הינו 

לא כה דר בעולם )ובגללה מיועומות ביותדנסיות הקכפסיפס משלהי התקופה הרומית הנחשבת לאחת ה

ממנה לא נותר שה הצלבנית "חוות ליאון", דלהעתקה לאתר סמוך(. בקרבת מקום הייתה בעבר המצו

 על פני השטח. דשרי
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 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

נוף הצומח משלב שטחי חקלאות אינטנסיבית, יערות קק"ל בעלי מופע מגוון )אורנים, ברושים 

בצל היערות  צפיפות משתנה( ורצועות של צמחייה טבעית בעיקר לאורך ערוצי הנחלים.קליפטוסים ביוא

 ישראלי.-שלטון אשחר ארץבשיחיות של יער מפותח, בעיקר -יש תת

 ותרבותי חזותי ייחוד

ממישורי הן ממזרח והן ממערב, ובעל נצפות גבוהה ביותר סביבתו, המיוערות מתנשא מעל פס הגבעות 

מעט לחלוטין ממפגעי כת למרבית היערות בתחומי הסקר, יערות גבעת עוז נקיים עמק יזרעאל. יחסי

פסולת ובעלי פוטנציאל גבוה לפיתוח תיירות פנים, המבוססת לא רק על תושבי הסביבה הקרובה אלא 

 רך לצפון.דמטיילים בעבור גם 

 יחידות-תת

תיאור כללי ואתרים  שם מספר

 מרכזיים

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

בתחומיו  .ולדמתקן בטחוני ג ודלא מגיכ 2.01

גם חלקת יער קטנה ואתר 

 יאולוגי.כאר

השטח בנוי ואינו נגיש 

 .למטיילים

 בנוי - 0

לא כל דבצמו דדגוש יער מבו לאכיער ה 2.02

 .י מחנה בריטידשריו. דמגי

לול כיער שמור היטב ועם מ

ים היסטוריים דשרי

 יאולוגיים.כארו

גבוהה  - 4

 דמא

עמק חקלאי התחום בין  נחל חנון 2.03

 גבעות מיוערות.

חלק מרצף שטחים פתוחים 

יות גבוהה בין העמק דוניגו

 לגבעות.

גבוהה  - 4

 דמא

ביש. נוף כנצפות גבוהה מה .66ביש כל דות צמודגוש ש ות חנוןדש 2.04

 .דאחי

 גבוהה - 3

ת בין נחל יחסי דדיער מבו יער חנון 2.05

חנון לנחל בענא. ריבוי 

 .יאולוגייםכים ארדשרי

לול כיער שמור היטב ועם מ

קו מגע  יאולוגיים.כים ארדשרי

ארוך יחסית עם המרחב 

 החקלאי.

גבוהה  - 4

 דמא

עמק חקלאי התחום בין  עמק בענא 2.06

 גבעות מיוערות.

חלק מרצף שטחים פתוחים 

יות גבוהה בין העמק דוניגו

 לגבעות.

גבוהה  - 4

 דמא
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תיאור כללי ואתרים  שם מספר

 מרכזיים

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

שיא הגובה בגבעות עוז.  יער עוז צפון 2.07

ים דשרי ריבוי

 יאולוגיים.כאר

לול כיער שמור היטב ועם מ

קו מגע  יאולוגיים.כים ארדשרי

ארוך יחסית עם המרחב 

 החקלאי.

גבוהה  - 4

 דמא

ביש. נוף כנצפות גבוהה מה .66ביש כל דות צמודגוש ש ות עוז מערבדש 2.08

 .דאחי

 תבינוני - 2

קיבוץ ותיק, בתחומיו מספר  גבעת עוז 2.09

 אתרי התיישבות מקומיים.

 בנוי - 0 .ת נוף בנויהדיחי

חלקת יער מופרת יחסית.  עוז מזרח 2.10

מספר מתקנים חקלאיים 

 ומים.דק

נצפות גבוהה. השטח מופר 

 י.דלמ

 בינונית - 2

עמק חקלאי התחום בין  עמק עוז 2.11

 גבעות מיוערות.

טחים פתוחים חלק מרצף ש

יות גבוהה בין העמק דוניגו

אופי מופר יחסית  לגבעות.

 לעמקים אחרים.

 בינונית - 2

יער ותיק ובתחומיו שפע  יער עוז 2.12

בלתי רגיל של מתקנים 

ח כסייף ו .ומיםדק חקלאיים

 45( רשמו בשטח זה 1993)

 26מתקנים חקלאיים, מהם 

 .גתות

לול כמ ובויער שמור היטב 

קו מגע  ולוגיים.יאכים ארדשרי

ארוך יחסית עם המרחב 

 החקלאי.

 רביתימ - 5
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 בקעת זלפה 2.5.3

 

 ברקע רמת מנשה ת זלפה.: תצפית לחלקה הצפוני של בקע3תמונה 

  היחידה מאפייני

ת נוף זו מייצגת אזור מעבר בשוליו המערביים של עמק יזרעאל. זהו עמק בזלתי החוצץ בין גבעות דיחי

ה בגבולות הסקר הינו דה זו לחטיבת הנוף "עמק יזרעאל". שטח היחידן לשייך יחיגבעות זלפה, וניתלעוז 

 קמ"ר. 2.92

 היחידה גבולות

 ו.דצומת מגיזרחית למ-רומיתד(, 65ביש כביש הסרגל" )כ" – בצפון

 שוליו המערביים של יער גבעת עוז. – במזרח

 ה.דר ההפרדג – בדרום

 בים זלפה וסאלם.והתחום הבנוי של היישות זלפה גבעו – במערב

 ניקוז אגני

נחל עוז ונחל  :ה עוברים שני נחלים עיקרייםדהיחיה נמצא באגן נחל הקישון. בתחומי דהיחיל תחום כ

 "נחל שלים".-חנון, נחל סוסה, "נחל קטין" ו-י אום אלדבענא. יובלים נוספים הינם וא

 הקרקע פני רום

 .למרגלות גבעות זלפהמעפה"י מ'  061 -ז לעו בקרבת עיןמעפה"י מ'  011רום פני הקרקע נע בין 
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 וקרקע מסלע

ת גם צפונה לאזור גבעת יאשיהו שמחוץ כ, הנמשבת בזלת תחתונהכוסה בשכה מדעיקר תחום היחי

נחלים  דיכה יש קרקעות סחף אלוביאליות, ובאזור מחנה סאלם נמצא תלדרום היחידב .לתחומי הסקר

  .ה יש קירטון מתצורת מנוחהדשל היחי "קונגלומרט גבעת עוז". בשוליים המערביים

 מים מקורות

עין עוז,  חנון, עין קטין, ביר זלפה,-רום: עין אום אלדה זו קיימים מספר מעיינות ובארות, מצפון לדביחי

 ל הנראה מי מעיינות ומי ביוב.ככבאר שלים. במעלה הנחלים עוז ובענא אותרה זרימת מים המשלבת 

 יישובים

ו דמות קיבוץ מגידה נחלקים בין אדהשטחים החקלאיים בתחומי היחיהיחידה. אין ישובים בתחום 

י העברה לתחום שיפוט מועצת כרום, ושטחים ללא שיפוט במערב )בתהלידמות גבעת עוז בדבצפון לא

 מעלה עירון(.

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

חלקה הצפוני נצפות גבוהה לבצפון, וממנו  זייםכבישים המרכה דביש הסרגל", אחכה עובר "דבגבול היחי

ביש כ. שטחים נוספים נצפים מיוון צפוןכ, ותצפית מרשימה נוספת הינה ממערב לגבעת עוז להדהיחישל 

 בשטחים שבין זלפה לגבעת עוז יש מצבורי פסולת. ג'נין(. –)חיפה  66

ש לזלפה, דביש גישה חכילת ו אל בקעת זלפה, ובנוסף סלדלא מגיכבשנים הקרובות צפוייה העתקתו של 

 ה זו.דים שיפגעו קשות ברצף הנופי ביחידצע

ת אבני ה"ים" העתיקות שביער לאתרי מנגל מאולתרים, תוך פגיעה כתי אולם בולט הינו הפידמפגע נקו

 יאולוגיים.כים ארכבער

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

יום המעיין השמור ביותר בתחומי הסקר, כחנון, שהינו -ה הינו מעיין עין אום אלדהאתר הבולט ביחי

ו, המעיין ייהפך למובלעת בלתי נגישה דלא מגיכנית העתקת כום שלא נחפר. לפי תודי יישוב קדו שרידולצי

וסתה והוקם מעליה כבתחומי בית הסוהר. אתרים חשובים נוספים הינן ביר זלפה ובאר שלים. הראשונה 

 וסתה במשטח בטון.כיה ואר, והשנידחלוקת למתקן 

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

ורצועות של צמחייה טבעית רמי זיתים( כה ודולי שד)גינוף הצומח משלב שטחי חקלאות אינטנסיבית 

 חנון.-י של אחו לח סביב עין אום אלדראוי לציון מופע ייחו בעיקר לאורך ערוצי הנחלים.

 ותרבותי חזותי ייחוד

ו. דפחם לעבר צומת מגי-ביש מאום אלכלנוסעים ב דקעת זלפה מופע מרשים במיוחופן הצפונית של בדל

ה זו דזהו המפגש הראשון של הנוסעים עם נופי עמק יזרעאל, ובמופע של בקעה סגורה בין גבעות. יחי

 .עשירה יחסית במקורות מים שאיפשרו התפתחות יישובים בתקופות היסטוריות שונות

 יחידות-תת
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כללי ואתרים תיאור  שם מספר

 מרכזיים

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

בקעה צרה התחומה בין  בקעת זלפה 3.01

 גבעות.

 גבוהה - 3 .65ביש כנצפות גבוהה מ

מעיין טבעי ואחו לח  עין חנון 3.02

י יישוב דלמרגלותיו. שרי

 ום שלא נחפר.דק

, זהו אתר הכחרף נצפות נמו

 ה אזורי.דמי-בקנהי דייחו

 גבוהה - 3

ערוץ רחב יחסית העובר  בענאנחל  3.03

רומי של דבקרבת גבולה ה

בקעת זלפה. בנחל נובע עין 

 קטין.

אלמנט חשוב בנוף האזור, אולם 

 ה.כללית שלו נמוכהנצפות ה

 בינונית - 2

בין נחל בענא ות דגוש ש בענאות דש 3.04

 ליערות.

 וניתבינ - 2 .הכללית נמוכנצפות 

אזור חקלאי ההולך ונקטע  רמי זלפה מערבכ 3.05

 .במהירות בשל פיתוח יישובי

ומרחב  הכללית נמוכנצפות 

 י פיתוח מואצים.כבתהלי

 הכנמו - 1

)הולך ומתרחב על שטח בנוי  זלפה מזרח 3.06

 חשבון כרמי זיתים(.

 בנוי - 0 שטח בנוי.

רמים רציף יחסית. כגוש  רמי זלפהכ 3.07

 .עין עוז – אתר בולט

יין רציף דשטח חקלאי שע

בר יש בו פיתוח כיחסית אך 

 ה.כללית נמוכנצפות  חקלאי.

 בינונית - 2

רמי כפסיפס של בנייה ו ביש זלפהכ 3.08

ביר  –אתר בולט  זיתים.

 זלפה.

רמי זיתים העוברים בינוי כ

 .מואץ

 הכנמו - 1

שטח חקלאי צר וארוך ללא  עוטף סאלם 3.09

 אתרים בולטים.

. מספר 66ביש כנצפות גבוהה מ

 .הפרות חזותיות

 בינונית - 2

ות דפסיפס של מטעים וש רוםדעוז  חקלאות 3.10

 ביש הראשי.כבקרבת ה

 בינונית - 2 נצפות גבוהה.

 בנוי - 0 שטח בנוי. ר.דמתקן בטחוני מגו מחנה סאלם 3.11
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 גבעות זלפה 2.5.4

 

ו. ברקע הרי נצרת דלא מגיכבקעת זלפה ומעבר לה יער  , בתווךזלפה : חלקן הצפוני של גבעות4תמונה 

 והתבור.

  היחידה מאפייני

יפתיות כת של גבעות כאמיר", ומאופיינת במערהר הינה המזרחית ביותר בחטיבת הנוף "ת נוף זו דיחי

 קמ"ר. 25.3ה בגבולות הסקר הינו ד. שטח היחיסית קירטוניתכבעלות שיפוע בינוני, עם ת

 

 היחידה גבולות

 .הדמפער נחל בענא בקרבת ביא ד, עודצומת מגיזרחית למ-רומיתד(, 65ביש כביש הסרגל" )כ" – בצפון

 .סאלם-ביש זלפהכמרגלות הגבעות ואזור  – במזרח

 .רומיים של היישובים זלפה וסאלםדושוליהם ה הדר ההפרדג – בדרום

 .גבול הבינוי של זלפה, וערוץ נחל בענא – במערב

 ניקוז אגני

נחל עוז ונחל  :ה עוברים שני נחלים עיקרייםדהיחיה נמצא באגן נחל הקישון. בתחומי דהיחי ל תחוםכ

 "נחל שלים".-"נחל קטין" ו "נחל זלפה", נחל סוסה, :בענא. יובלים נוספים הינם

 הקרקע פני רום
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 בשיא הגובה ביישוב זלפה.מעפה"י מ'  602 -ל בפאתי סאלםמעפה"י מ'  031רום פני הקרקע נע בין 

 וקרקע מסלע

ות )בעיקר מצפון לנחל בענא( דבמספר נקוקירטון מתצורת מנוחה. בת כוסה בשכה מדעיקר תחום היחי

ות ספורות נחשפת גם תצורת ד, ובנקוולומיט ומעט קירטון ומאובנים(ד)גיר,  בענהניתן לפגוש את תצורת 

 ולומיטית.דסחנין ה

 מים מקורות

ן זרימת מים כים. זוהו מספר בורות מים בקרבת היישובים, ולא קיימים מקורות מים טבעיה זו דביחי

ה חצובה כזוהתה ברי 65ביש כות לכבגבעות הסמו מי ביוב.ל הנראה בככ, שמקורה בענאבמעלה נחל 

 שים.דבסלע, האוגרת מים למספר חו

 יישובים

חלקים  ן.ים למועצה המקומית מעלה עירוכה נמצאים שני היישובים זלפה וסאלם, השיידבתחומי היחי

 פחם.-ה הינם בתחום שיפוט עיריית אום אלדבשטחי היחי

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

, נמצאים בנצפות גבוהה י מיסקע(ד)וא מו גם מפער נחל בענאכה, דופן הצפונית של היחידאזור הגבעות ב

יה )למעט תצפית מגבעת ה אינם נצפים באופן משמעותי מחוץ לגבולותדשאר שטחי היחי .65ביש כמ דמא

 יוון עמק יזרעאל.כס גבעות עוז המסתיר את חלקן הנמוך של גבעות זלפה מכעוז(, וזאת בגלל ר

פסולת בפאתי היישובים קיימים מפגעים סביבתיים קשים, ובין היתר מצבורי ענק של פסולת בניין ו

ות עמוקות בגבעות. ביישוב ה ובנחלים סוסה ועוז למרגלות זלפה, וחציבדר ההפרדביתית בין סאלם לג

 זלפה קיימים לפחות שני מפעלי בטון בגבול השטחים הפתוחים.

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

פרים עצמם לא כה ות ליישובים יש מספר אתרי עתיקות ומתקנים חקלאיים.כבראשי הגבעות הסמו

אן בסאלם, קשה להצביע דט שייח' חמתרבותיים מסורתיים, ולמע-אלמנטים היסטורייםשימרו היטב 

 ורות האחרונים.דעל מורשת היסטורית מה

זי כות סוסה", הוא אלמנט נופי מרדת "מורדיחילת הגבעות דמפער נחל בענא, שחולק בסקר זה בין יחי

 במרחב.

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

. רצועות של צמחייה ()חלקם מרוססים באינטנסיביות רמי זיתיםכיחה במרחב הינה כהחקלאות הש

גון "חורש זלפה" שהינו כית ליישובים דרונות התלולים, לעיתים בקירבה מיידו בעיקר במדטבעית שר

החורש המפותח ביותר בגבולות הסקר. בשוליים העליונים של זלפה ומצפון לנחל בענא נמצאים גם יערות 

 השיח בגבעות מצפון לנחל בענא.ול ומפותח של שיזף דיר הינו פרט גדערך טבע נ אורנים נטועים.

 ותרבותי חזותי ייחוד

ריע כאמיר לעבר עמק יזרעאל. מרחב זה עבר ברובו המ הרגבעות זלפה מייצגות את הנחיתה של קמר 

 .סביבתי, בפרט מצפון לנחל בענא-ם הנופיכפיתוח אינטנסיבי, ורק חלקים קטנים שומרים על ער
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 יחידות-תת

תיאור כללי ואתרים  שם מספר

 רכזייםמ

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

רום דרמי זיתים מכאזור  גבעות בענא 4.01

 –אתר בולט  .65ביש כל

 ה חצובה בסלע.כברי

השטח בעל נצפות גבוהה 

מגושי הזיתים  דיחסית. אח

 ול ביותר במרחב הסקר.דהג

 גבוהה - 3

פע בתה מתלול ובו מו 65כביש מתלול  4.02

 ושיחייה טבעיים.

ביש כמה דנצפות גבוהה מא

 הראשי.

 גבוהה - 3

יער אורנים נסתר יחסית  יער בענא 4.03

 לניות.כוז כבגבעות. רי

 בינונית - 2 ה.כנצפות נמו

 גבוהה - 3 נצפות גבוהה יחסית. גבעה בולטת בסביבתה. גבעת בענא מערב 4.04

, דעמק חקלאי מעוב דעמק אחילו 4.05

 מיו אתר שיזף השיח.בתחוו

 בינונית - 2 ה.כנצפות נמו

ים אל דות תלולים היורדמור מפער בענא צפון 4.06

 נחל בענא.

ביש כנצפות גבוהה ביותר מה

רמטית דהסמוך ותבנית נוף 

 בלתי מופרת.

 רביתימ - 5

ים אל דות תלולים היורדמור 2מפער בענא צפון  4.07

 נחל בענא.

חוליה חשובה במפער בענא. 

 בינונית.-הכפות נמונצ

גבוהה  - 4

 דמא

שרו כרונות טרשיים שהודמ טרשי בענא 4.08

 רמי זיתים.כלאחרונה ל

ה ומרוסס כשטח בעל נצפות נמו

 באינטנסיביות.

 בינונית - 2

קצה רצף שטחים פתוחים.  רמי זיתים בפאתי זלפה.כ זיתי מיסקע 4.09

 ה.כנצפות נמו

 גבוהה - 3

שלוחות פר הפרוס על הכ זלפה 4.10

משני עברי נחל עוז ולו שני 

גרעינים היסטוריים 

 מצומצמים.

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

רונות דרמי זיתים ומכ נחל זלפה 4.11

 לולים בפאתי זלפה.ת

 גבוהה - 3 רמטי.דה. נוף כנצפות נמו

החורש המפותח ביותר במרחב  וני סבוך.כתי-חורש ים חורש זלפה 4.12

 הסקר.

 רביתימ - 5
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תיאור כללי ואתרים  שם מספר

 רכזייםמ

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

ת במעלה דדונה מבוכש מורתפעה-אל 4.13

 זלפה.

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

ים דרונות תלולים היורדמ מתלול סוסה 4.14

 לנחל סוסה. גת עתיקה.

הקטעים  דרמטי, ואחדנוף 

המעטים במרחב שלא עברו 

 פיתוח או ייעור.

גבוהה  - 4

 דמא

גבעה גבוהה ולה שתי פסגות  פסגות זלפה 4.15

גבוהה. בורות בעלות נצפות 

 מים עתיקים.

 רביתימ - 5 ציון נופי בולט במרחב.

רמי כ אזור גבעות המשלב גבעות סאלם 4.16

זיתים ואזורי שיחייה 

 טבעיים. תצפית למרחב.

ציון נופי בולט במרחב. יש 

חלקים מופרים, בעיקר בנחל 

 סוסה תחתון.

גבוהה  - 4

 דמא

 בנוי - 0 נוף בנויה. תדיחי ת בסאלם.דדונה מבוכש סאלם עילית 4.17

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי ת יחסית.דדונה מבוכש סאלם צפון 4.18

פר הסמוך לקו הירוק. אתר כ סאלם 4.19

 ן.דשייח' חמ –בולט 

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

 הכנמו - 1 ה וריבוי הפרות.כנצפות נמו י.דאזור חקלאי מופר למ ות סאלםדמור 4.20
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 סהות סודמור 2.5.5

 

 ה.די פריחת ציפורנית מצרית מצפון לעקד: מרב5תמונה 

  היחידה מאפייני

ה מבותרת ע"י ערוצים תלולים, וחלק משמעותי ממנה דמהווה את לב תחום הסקר. זוהי יחית נוף זו דיחי

 קמ"ר. 6.8ה בגבולות הסקר הינו דשטח היחימיוער. 

 היחידה גבולות

 .יים של היישובים זלפה וסאלםרומדמפער נחל בענא ושוליהם ה – בצפון

 .הדר ההפרדג – במזרח

 .פחם-ר )חורבת מילחם( ופאתי אום אלדסנכתחתית קמר הר אל – בדרום

 .ץמוצבין מפער נחל בענא לפאתי מו 65ביש כ – במערב

 

 ניקוז אגני

נחל נחל סוסה ו :ה עוברים שני נחלים עיקרייםדהיחיה נמצא באגן נחל הקישון. בתחומי דהיחיל תחום כ

 ."נחל זלפה"-נחל עוז ו ,בענא. יובלים נוספים הינם נחל מילחם

 הקרקע פני רום
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 .פחם-בפאתי אום אלמעפה"י  מ' 300-בנחל מילחם למעפה"י  מ' 551רום פני הקרקע נע בין 

 וקרקע מסלע

( 65ביש כבמקומות מסוימים )בעיקר לאורך  .סחניןמתצורת ולומיט דסלעי בוסה כה מדעיקר תחום היחי

)גיר,  בענהניתן לפגוש את תצורת סחנין לנחשף קירטון מתצורת מנוחה, ובתפר בין תצורות מנוחה 

תם כמו גם כ ,בות בזלת וטוףכב גיאולוגית, ומשלב שכה מורד. אזור עקולומיט ומעט קירטון ומאובנים(ד

בת בזלת כמצאת שבו נשבגבולות הסקר  דזהו האזור היחי .ולומיט, מעט צור ומאובנים(דשל תצורת יגור )

 סברי.-אבו –ה דביש עקכ, לאורך בקנומן (5מההתפרצות השנייה )מתוך 

 מים מקורות

בגבעת סווסה הישנה נמצאים מספר בורות מים, פעילים ה זו לא קיימים מקורות מים טבעיים. דביחי

 ובה.ת סלע חצכסברי נמצאת ברי-ונת אבוכה. בקרבת שדונת עקכונטושים, ויש להניח שגם בתחומי ש

 יישובים

 סברי.-ה, מילחם ואבודפחם: סווסה, עק-ות לאום אלכות השיידדונות מבוכות שה נמצאדבתחומי היחי

 .שטח ללא שיפוטהוא , וחלקה המזרחי פחם-בתחום שיפוט עיריית אום אלנמצא ה דטח היחימרבית ש

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

ה נצפים מחלקה הגבוה דחלקים נוספים משטחי היחי .65ביש כמ דמאצפות גבוהה נהינו בעל  ץמוציער מו

 ה ובפסגות זלפה וסאלם.דבתחום היחי ות שולטותדפחם ומנקו-של אום אל

 י התפרסות הבנייה צמצמה מהותית את הרצףכיין רציפה יחסית מבחינה נופית, אם דה הינה עדהיחי

 סה.זלפה, ומאיימת לעשות זאת גם באזור סוו –ה דבאזור עק

 ה.דר ההפרדרומי עוברת גדה, ובגבולה הדפחם עובר בתחום היחי-ביש היציאה המזרחי מאום אלכ

 ופסולת ביתית. בפאתי היישובים קיימים מפגעים סביבתיים קשים, ובין היתר מצבורי פסולת בניין

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

 .ץמוצה ומצפון למודר ההפרדה לגדבין עקזי במרחב זה הינו יערות קק"ל, כהאלמנט המר

ש למרגלות דת היישוב החדידה וסווסה הישנה. בסווסה הישנה, בשל נדעקמרחב אתרים בולטים הינם 

ן חורשת עצים כה יש מחצבות טוף נטושות, ודים עתיקים. בפאתי עקדוז יפה של שריכהגבעה, נותר רי

 יר של שיזף השיח.דשים ובקרבתה גם פרט נדמקו

. בשטח דקילים גם עצי שכרמים מעורבים ומכרמי הזיתים. באזור זה, הכתרבותי בולט הינו -נט נופיאלמ

 ם.די פריחה של ציפורנית מצרית באביב המוקדשבין העצים יש מרב

 

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

פה ושם  יער מגוון.-המרחב מאופיין לרוב ביערות אורנים גבוהים בצפיפות בינונית, ובתחומיהם תת

רמי זיתים( נמצא כפזורים עצי אלון התבור ואלון מצוי, והמופע המרשים ביותר שלהם )מעורב עם 

של בשטחים לא מיוערים יש בעיקר מופע  .סברי, החולשת על מפער נחל בענא-ונת אבוכלמרגלות ש

 שיחייה.
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באזור זה יש גם פרט  ה.דה יש מספר קטן של עצים עתיקים, בעיקר אלוני התבור באזור עקדבתחום היחי

 של שיזף השיח. דדבו

 ותרבותי חזותי ייחוד

אזור זה מהווה את ליבת הסקר, ומציע תצפיות מגוונות לעבר עמק יזרעאל. בשל הריחוק היחסי הן 

 לשנים האחרונות. דמעט ללא התיישבות עכממקורות מים והן משטחים חקלאיים, המרחב נותר 

 יחידות-תת

תרים תיאור כללי וא שם מספר

 מרכזיים

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

רמי כ יער אלונים מעורב עם סברי-יער אבו 5.01

 .65ביש כרום לדזיתים מ

היער הטבעי המפותח ביותר 

 במרחב ובעל נצפות גבוהה.

 רביתימ - 5

ת כת השיידדונה מבוכש סברי-אבו 5.02

 פחם.-לאום אל

 בנוי - 0 בנויה.ת נוף דיחי

רומי של מפער נחל דחלקו ה רוםדמפער בענא  5.03

 בענא.

נצפות רמטי אך בעל דנוף 

 ה.כנמו

 גבוהה - 4

 דמא

יער אורנים מפותח  יער מוצמוץ 5.04

רונות התלולים צפונית דבמ

למוצמוץ. למרגלות היער 

תם של חורש טבעי ואלוני כ

 התבור.

רמטי ובעל נצפות גבוהה דנוף 

 .דמא

 רביתימ - 5

פסיפס של יערות ושטחים  שלוחת מוצמוץ 5.05

 .חקלאיים בגב השלוחה

, מופע יער שמור הכנצפות נמו

 .יחסית

 גבוהה - 4

 דמא

רמים משמעותי כאזור  רמי מוצמוץ מזרחכ 5.06

 הצופה לעבר עמק יזרעאל.

"אזור ליבה" שבין -חלק מ

, ללא הפרות 65ביש כה לדעק

 משמעותיות.

 גבוהה - 4

 דמא

 בינונית - 2 ה.כנצפות נמו רונות מצפון לנחל זלפה.דמ בתת מוצמוץ מזרח 5.07

רמי זיתים על גב כגוש  רמי מוצמוץכ 5.08

 השלוחה.

בשל המיקום בגב השלוחה, 

רומי דה. בחלק הכנצפות נמו

התחלת פיתוח זוחל בפאתי 

 העיר.

 גבוהה - 3

מופע בתה ושיחייה בחלקו  ה צפוןדת עקשיחיי 5.09

 ון של נחל זלפה.העלי

 בינונית - 2 ה.כונצפות נמ
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תרים תיאור כללי וא שם מספר

 מרכזיים

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

ס בין כאזור מיוער בגב הר רוםדמורתפעה  ףכאו 5.10

 יפות בולטות.כשתי 

שטח יער שמור יחסית, צוואר 

הבקבוק בין אגני הנחלים סוסה 

 וזלפה.

 גבוהה - 4

 דמא

ת יחסית של דדונה מבוכש הדעק 5.11

 פחם.-אום אל

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

אזור שיחייה מופר ע"י  הדיפת עקכ 5.12

 ים ואשפה.כרד

אך מציע תצפית  שטח מופר

 .טובה

 בינונית - 2

רונות מיוערים במעלה דמ נחל עוז עליון 5.13

 נחל עוז.

 גבוהה - 3 חלק מאזור ליבה.

ה דמרחב חקלאי בין עק הדזיתי עק 5.14

 .פחם-לאום אל

רמים רציף ובליבו חלקת כגוש 

 רמטי.דנוף  יוצרתיער ה

 גבוהה - 3

יער ברושים צפוף במרחב  הדברושי עק 5.15

 חקלאי.

 גבוהה - 3 רמטי יחסית בנוף.דאלמנט 

גוש יערות נרחב לאורך ערוץ  נחל סוסה 5.16

 הנחל.

גבוהה  - 4 רמטי וארוך יחסית.דנוף 

 דמא

יפה לא מיוערת ובה שפע כ יפת סוסהכ 5.17

 יאולוגיים.כממצאים אר

והה, ערך תצפית ונצפות גב

 יאולוגי.כאר

 רביתימ - 5

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי ת.דדונה מבוכש סווסה הישנה 5.18

הזוחלת  תדדונה מבוכש סווסה 5.19

 לאורך מאות מטרים.

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

ר דגוש יער רציף בקרבת ג יער סאלם 5.20

 ה.דההפר

רומי ד"אזור הליבה" ה-חלק מ

 של הסקר.

 גבוהה - 4

 דמא

רמי כפסיפס יער, שיחייה ו סווסה מזרח 5.21

 זיתים.

רומי ד"אזור הליבה" ה-חלק מ

 של הסקר.

גבוהה  - 4

 דמא

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי ת.דדונה מבוכש רוםדסווסה  5.22

אזור חקלאי נרחב ממערב  רמי סווסה מערבכ 5.23

 ביש סווסה.כל

שטח החולש על נחל סוסה. 

י בשולי תחילת פיתוח עירונ

 המרחב.

 גבוהה - 3
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תרים תיאור כללי וא שם מספר

 מרכזיים

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

אזור חלקות חקלאיות  עמק סוסה 5.24

-נטושות בפאתי אום אל

 פחם.

 הכנמו - 1 השטח הולך ונבנה בקצב מואץ.

אזור שיחייה פתוחה ממערב  שיחיות מילחם 5.25

 למילחם.

 בינונית - 2 ה.כללית נמוכנצפות 

אזור חקלאי בחלקו העליון  נחל מילחם 5.26

 של נחל מילחם.

בין שטחי יערות  דערוץ מעוב

 יות גבוהה.כבער

 גבוהה - 3

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי ת.דדה מבוחוו חוות סוסים 5.27

ר דגוש יער בין נחל מילחם לג יער מילחם 5.28

 ה.דההפר

רומי דה "אזור הליבה"חלק מ

במרחב הסקר. תצפית יפה 

 לעבר השומרון.

גבוהה  - 4

 דמא

קלאי העוטף את שטח ח רמי מילחםכ 5.29

 ונת מילחם.כש

נצפות בינונית. חלק מרצף 

 שטחים פתוחים.

 גבוהה - 3

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי ת.דדונה מבוכש מילחם 5.30

 הכנמו - 1 שטח מופר. רונות מופרים.דרצועת מ רוםדמילחם  5.31

 בין ושיחייה יער של מופע רוםדיער מילחם  5.32

 .הדההפר רדלג מילחם

רומי דה "אזור הליבה"חלק מ

במרחב הסקר. תצפית יפה 

לעבר השומרון. מופע נופי פחות 

 מרשים )שיחייה לעומת יערות(.

 גבוהה - 3
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 פחם-אום אלמורדות  2.5.6

 

 שבאב.-עיראק אל –ה טרשים ד: ש6תמונה 

  היחידה מאפייני

 קמ"ר. 7.4ולות הסקר הינו ה בגבדשטח היחי ולו.ככהינה מרחב עירוני צפוף, הבנוי רובו ת נוף זו דיחי

 היחידה גבולות

 .65ביש כ – בצפון

 .גבול הבינוי העירוני – במזרח

 .מקורב(ר )דסנכתחתית קמר הר אל – בדרום

 .גבול הסקר – במערב

 

 ניקוז אגני

ה ד, אך חלק קטן במערב היחי)ומתנקז לנחלים בענא וסוסה( ה נמצא באגן נחל הקישוןדהיחיתחום  עיקר

 י ערה(.דנחל עירון )וא –רך יובלו דרה, דל חנמצא באגן נח

 הקרקע פני רום

 .שע'רה-בקרבת עין אמעפה"י  מ' 043-ל עירוןבנחל מעפה"י  מ' 220רום פני הקרקע נע בין 
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 וקרקע מסלע

נחשף קירטון מתצורת  56ביש כלאורך  .סחניןמתצורת ולומיט דסלעי בוסה כה מדעיקר תחום היחי

ולומיט ומעט קירטון ד)גיר,  בענהניתן לפגוש את תצורת סחנין למנוחה מנוחה, ובתפר בין תצורות 

בות כש ןכולומיט ומעט צור( ודיר חנא )דבמעלה הנחלים עירון וסוסה ניתן לפגוש את תצורת . ומאובנים(

 בזלת וטוף.

 מים מקורות

 ה זו לא קיימים מקורות מים טבעיים. דביחי

 יישובים

. חלקה הצפוני פחם-נמצא בתחום שיפוט עיריית אום אלרוני צפוף, ההינו אזור עיה דטח היחימרבית ש

 .פר מוצמוץ, השייך למועצה המקומית מעלה עירוןכה נמצא בתחומי הדשל היחי

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

ת בסקר זה. דה נפרדלל ביחיכי בעיקר חלקה העליון הנכפחם נצפית משטחים נרחבים, אם -העיר אום אל

צפיפות הבנייה יוצרת רצף נופי אורבני, שהינו בין הנופים העירוניים המרשימים בישראל. האלמנט הנופי 

 .65ביש כמעט ואינו נצפה מכשבאב. שטח זה -ה הטרשים של עיראק אדה הינו שדזי ביחיכהטבעי המר

 ביתית.ופסולת  קיימים מפגעים סביבתיים קשים, ובין היתר מצבורי פסולת בניין עירבפאתי ה

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

שמעטים י דיר וייחוד, אלמנט נשבאב-ה הטרשים של עיראק אדשבמרחב זה הינו העיקרי י הטבעהאלמנט 

לולי מבנים כי לא נשמרו מכתחום הבינוי העירוני לא נסקר בשיטתיות, אך נראה  .וגמתו בישראלכד

 היסטוריים בתחום העירוני.

בטין. האתרים לא -עבהר וח'רבת אל-ח'רבת אום אל :יאולוגייםכו במרחב זה שני אתרים ארדעבעבר תו

 י לא השתמרו.כחי, אולם נראה כנסקרו בסקר הנו

 

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

ה דבשטחים קטנים ופזורים בתחומי היחי עצים. דשבאב קיימת בתה פתוחה ומעט מא-בעיראק א

וסים לרוב ע"י הבינוי העירוני כנט נוסף הראוי לציון הינו מחשופי טוף געשי, המאלמ רמי זיתים.כנמצאים 

 ות במרחב.כאך נחשפים בחציבות הנער

 ותרבותי חזותי ייחוד

 יום נוף אורבני צפוף הנראה למרחוק. כהמרחב עבר פיתוח אינטנסיבי בעשרות השנים האחרונות, ומציג 

 יחידות-תת
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תיאור כללי ואתרים  שם מספר

 כזייםמר

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

רון דפרי צפוף במכיישוב  מוצמוץ 6.01

 תלול.

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

רמי זיתים וחורשות כפסיפס  מעלה מוצמוץ 6.02

אורנים בין מוצמוץ לאום 

 פחם.-אל

רצועת חיץ ירוקה, נצפות 

 בינונית.

 בינונית - 2

שות במזרח אום דונות חכש פחם מזרח-אום אל 6.03

שרת כולל הכפחם, -אל

 .קרקע אינטנסיבית

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

בליבו  .ישוב עירוני צפוףי פחם-אום אל 6.04

 עובר ערוץ נחל עירון.

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

באזור  דדיער אורנים מבו מובלעת מיוערת 6.05

 ש.דפיתוח ח

, הסובל דדבושטח קטן ומ

 מאשפה ופסולת בניין.

 הכנמו - 1

אזור בוסתנים למרגלות עין  זיתי עויון 6.06

 קוצייבה.-אל

רסום כי כהשטח נמצא בתהלי

 מואצים.

 הכנמו - 1

רם זיתים בולט מצפון כ זיתי שבאב 6.07

 שבאב.-למתלול עיראק א

קצהו הצפוני של רצף ירוק 

 בשיפולי העיר. נצפות בינונית.

 וניתבינ - 2

מתלול צר וארוך המשלב  מתלול שבאב 6.08

 זיתים וחורש טבעי.

 דשטח בעל נצפות גבוהה המפרי

ונת כלש 65ביש כבין רצועת 

 שבאב.-עיראק א

 גבוהה - 3

 ת יחסיתדדונה מבוכש שבאב-עיראק א 6.09

 רון תלול.דבמ

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

 –ית דתופעה גיאולוגית ייחו טרשי שבאב 6.10

ונם ד 230ה טרשים בשטח דש

 בקירוב.

מסוגו  דאלמנט גיאולוגי יחי

יר ברמה דבמרחב הסקר ונ

 .הארצית

 רביתימ - 5
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 רדסנכהר אל 2.5.7

 

 רפיק(.-יב/קורץ אבוד-ורסת הזאב" )קורץ אכ: תצפית על "7תמונה 

  היחידה מאפייני

בעלת נצפות גבוהה ביותר. שטח ת נוף זו הינה גוש מורם מסביבתו בעקבות העתקים גיאולוגיים, ודיחי

 קמ"ר. 3.6ה בגבולות הסקר הינו דהיחי

 

 היחידה גבולות

 .פחם(-ונת מילחם וחוצה את אום אלכשרומית לדקו ההעתק )עובר  – בצפון

 ה )גבול הסקר(.דר ההפרדג – במזרח

 .(די חאלדוא –גבול הסקר )סמוך לאפיקו העליון של נחל ספיר  – בדרום

 .וקו ההעתק גבול הסקר – במערב

 

 ניקוז אגני

רך יובלו דרה, דן נחל חבין אגלרך הנחלים מילחם וחרמיה(, דה מפוצל בין אגן נחל הקישון )דהיחיתחום 

 .(די חאלדונחל ספיר )וא י ערה(דנחל עירון )וא –
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 הקרקע פני רום

, שהיא רדסנכאלבפסגת הר מעפה"י  מ' 527-ל י חרמיהדבערוץ ואמעפה"י  מ' 220רום פני הקרקע נע בין 

 .הנקודה הגבוהה ביותר בתחום הסקר

 וקרקע מסלע

ב מבחינה גיאולוגית, וחצוי ע"י קווי העתק רבים. התצורה הגיאולוגית הבולטת כורה מדתחום היחי

מתצורת ולומיט דסלעי ולומיט ומעט צור(, ובקטעים קטנים נחשפים דיר חנא )דתצורת במרחב הינה 

באזור ניתן לפגוש  .ולומיט, מעט צור ומאובנים(דפיעה תצורת יגור )ר מודסנכצפונית להר אל .סחנין

 באזור.קנומניות בות בזלת וטוף המייצגות ארבע מתוך חמש התפרצויות וולקניות כש

 מים מקורות

בתחומי הסקר: עין  .בות הבזלת והטוףכ, בקשר ישיר לשר יש מעיינות רביםדסנכלמרגלות קמר הר אל

 נבי(.-ר )עין אדסנכעויון( ועין אל-קוצייבה )אל-עין אלשע'רה, -יב, עין אדאום 

 יישובים

 .פחם-ה הינו אזור עירוני צפוף, הנמצא בתחום שיפוט עיריית אום אלדטח היחימרבית ש

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

מוגבלת  מערב השומרון, ונצפה ממרחק רב. התצפית מאזור הפסגה-ר הינו שיא הגובה בצפוןדסנכהר אל

מערב -אלמנט נופי מרשים הינו התצפית למרחבים הפתוחים יחסית של צפון בשל הבינוי העירוני הצפוף.

בפאתי העיר קיימים מפגעים סביבתיים קשים, ובין היתר מצבורי פסולת  ה.דר ההפרדהשומרון מעבר לג

 .שדנה לבינוי חכהכלרוב  –מו גם חציבות בהר כ, ופסולת ביתית בניין

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

רך הפטרולים הישנה דו הן כהינו "הקו הירוק", ולאורי, דש למדי חכזי במרחב, אם כאלמנט נופי מר

 –רסאות" וכהיום. אלמנט חשוב נוסף הינו "ה דע 3200ה החל משנת דר ההפרד, והן ג9491-9671בשנים 

מהן בגבולות הסקר )קורץ ע'וטסי וקורץ אום  ר, שתייםדסנכשלוש גבעות שטוחות למרגלות הר אל

ר, שאמנם שמר על חזותו דנכר עצמו, ראוי לציון מקאם שייח' איסדסנכרפיק(. בפסגת הר אל-יב/אבוד

 שים.דים חדההיסטורית אך נבלע בין בנייני מגורים ומסג
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וע )אולי דלא י יב בשמאל. התאריךד-ז התמונה וקורץ אוםכקורץ ע'וטסי במר – ורסאות"כ: "ה8 תמונה

 פחם.-יבות הגלריה לאמנות באום אלד(. בא9401 -שנות ה

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי

למרגלות  רמי זיתים.כו נטועים דה הינו שטח בנוי, ובמרבית השטחים הפתוחים ששרדרוב תחום היחי

עלים(. -פרע קטןירים באזור )דם נצמחי ולל מיניכיב, יש מופע מרשים של שיחייה צפופה, ד-קורץ אום

י חורש דה שרידר ההפרדמסוגו במרחב הסקר, ובין המעיין לג דיב נמצא עץ שקמה עתיק, היחיד-בעין אום

 וני המשלב עצי אלון התבור ואלון מצוי.כתי-ים

 ותרבותי חזותי ייחוד

ה הינו "מרחב התפר", מגמה שהובלטה לאור ההגבלות הבטחוניות דה"סיפור" המאפיין את היחי

 .רדבקרבת הגיום, המונעות בנייה כגם  התקפות

 

 יחידות-תת

תיאור כללי ואתרים  שם מספר

 מרכזיים

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

רמי זיתים למרגלות כאזור  מרגלות עמסי 7.01

 ורסאות".כ"-ה

שטח חקלאי המהווה "מסגרת" 

 ורסאות", הולך ונבנה.כ"-ל

 גבוהה - 3
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תיאור כללי ואתרים  שם מספר

 מרכזיים

תרבותי ושיקולים -ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית

ערכיות 

 נופית

ורסת כבין " דעמק לא מעוב עמק הזאב 7.02

. אתר הדר ההפרדהזאב" לג

 .יבדעין אום  –בולט 

ה רבה על דתא שטח ששמר במי

 .צביונו ההיסטורי והנופי

 רביתימ - 5

"עמק הזאב". שטח  דמור י חרמיהדוא 7.03

 .חקלאי וטרשי פתוח

חוליה מקשרת בין "עמק 

הזאב" ליערות, נצפות גבוהה 

 .מהסביבה

 גבוהה - 4

 דמא

ורסה" המערבית. אתר כ"-ה חורבת עמסי 7.04

 .עתיקות קטן

אמנם מחצית מהשטח בנויה, 

אך החלק הלא בנוי שומר על 

 .ות נופית גבוההכאי

 גבוהה - 3

-עמק פתוח בין ה עמק עמסי 7.05

 .ורסאות"כ"

לול הנופי של כחוליה חשובה במ

י בנייה כורסאות". בתהליכ"-ה

 ופיתוח.

 גבוהה - 3

יין דזית. עכורסה" המרכ"-ה ורסת הזאבכ 7.06

 .שמורה יחסית

יין דית ועדתבנית נוף ייחו

 .ידשמורה למ

 רביתימ - 5

רמי כפסיפס של בנייה ו עמסי מערב 7.07

 .זיתים

 הכנמו - 1 .י בנייה מואציםכשטח בתהלי

ורסת כ אזור חקלאי בעורף ונת שרפהכש 7.08

 הזאב.

ר דול נופי לאורך גלכחלק ממ

 ה.דהפרה

 גבוהה - 3

חלקה הגבוה של העיר אום  רדסנכהר אל 7.09

שייח'  –. אתר בולט פחם -אל

 ר.דנכאיס

 בנוי - 0 ת נוף בנויה.דיחי

ה בין העיר כרצועה צרה וארו רך הפטרוליםד 7.10

 .הדר ההפרדלג

-תצפית מצויינת למרחבי צפון

מערב השומרון. מצבורי אשפה 

 .ופסולת בניין

 גבוהה - 3
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 יחידות נוף :5ה מפ
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  מטרת פרק תרבות האדם 3.1
את אתרי תרבות האדם השונים  לתעדעל מורשת האדם באזור לאורך התקופות ו רקעפרק זה לתת  מטרת

מסוג זה, האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ומהווים את  סקריםהנמצאים בו. בתפיסה הנהוגה ב

כיוון שתהליך דירוג מתרבותית(. -סעיף הערכיות הנופיתאחד מהגורמים לקביעת ערכיותו )ר' לעיל, ב

, הרי שאתרי מורשת הנמצאים בתחומי יישובים, כמו גם חיםהערכיות מתבצע רק בשטחים פתו

היישובים עצמם, אינם "משתתפים" בתהליך דירוג הערכיות הנופית. בפועל, מובן שהיישובים עצמם 

 אזור הסקר.  ואתרי המורשת בהם מהווים חלק חשוב מנופו של

 שיטות העבודה: מיפוי האתרים 3.2
האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות כתובים ועל מידע  ותההיסטוריה של תרב סקירת

מבוסס הן על סקירת ספרות )ובפרט הקשורים לתרבות האדם  התקבל ממומחים. המידע לגבי אתריםש

בעת סיורים בשטח.  רשמוואתרים שנ (,ם, תש"ס)זרטל ומרק ם זרטלדיאולוג אכסקר הר מנשה של האר

המידע המופיע בפרק  בשטח ידועים גם לרשות העתיקות. ואתרים ארכיאולוגיים שנרשמ ,מקריםברוב ה

 זה לא נועד להחליף סקר ארכיאולוגי שיטתי של רשות העתיקות. 

 , תש"ס(ומרקם )בעיקר עפ"י זרטל סקירה היסטורית לאורך התקופות 3.3
 חשוב מעבר כאן שיצר, הטופוגרפי המבנה הוא הסקר באזור ההתיישבות על המשפיע מרכזיה האלמנט

 סוריה בין שקישרה החשובה" הים דרך" עברה זה באזור. עירון מעבר – יזרעאל עמקל החוף מישור בין

 הראשון מסעו וביניהם קדומים במקורות מוזכרים לאורכה ויישובים הים דרך. ישראל ארץ דרך מצריםל

 במעבר עבר השלישי תחותמס (.ס"לפנה 1485 שנת סביבותב) וסוריה לכנען ממצרים השלישי תחותמס לש

 בתקופות מרכזי מעבר היה לא עירון מעבר ומרקם ,זרטל של םלדעת .במגידו אויביו את והפתיע עירון

 ומשם תןדו עמק לכיוון רביה'ע-אל בקה מאזור, יותר דרומית הייתה המרכזית הדרך ואילו, הקדומות

 .(ומרקם, תש"ס זרטל) (להתקפות חשוף ופחות יותר פתוח נתיב) יזרעאל לעמק

לא היה שבעמק תענך, הטופוגרפיה נוחה להתיישבות אולם גם אזור זה בגבולות מדינת ישראל כמעט 

תהום גבוהים -. הסיבה לכך היא בעיות ניקוז ומפלסי מי1950 -מיושב עד להקמת יישובי תענך בשנות ה

 –בעמק והשיפוע המתון  נחל קישון, נחל גלבוע ויובליהם, –הנובעים ממעברם של ערוצים גדולים , בעבר

עדר יישובי קבע בעמק, נדדו במרחב ימוכה במחלת הקדחת. בההיה מוצף בביצות והמרחב ש כךל גרמוש

יב בדווים, שהימנעותם מישיבת קבע הקלה עליהם את ההתמודדות עם הקדחת )גרוסמן, תשנ"ד(. סב

ובגלבוע )תל יזרעאל,  (זלפה, סאלם, זובובה ואחריםהעמק יש התיישבות צפופה, בחלקה בשולי העמק )

 ,ניקוזהקשיי אך בשל  ,. תושבי הכפרים עיבדו את הקרקעות החקלאיות הסמוכות לכפריםחורבת מזר(

בולטות רק יישובים ספורים התקיימו בעמק עצמו עד להקמת יישובי תענך, רובם ככולם בגבעות ה

 .ואחריםתל זבדון , תל קדש –תילים ארכיאולוגיים( במסביבתן )בין אם באופן טבעי או 
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 : כלים זואומורפיים )דמויי חיה( שהתגלו בחפירות תל קדש, ומוצגים כיום בגבעת עוז9תמונה 

הגנה סביב העמק. אזור זה נהנה מצד אחד משהיישובים הגדולים והחזקים במרחב קמו בשיפולי הגבעות 

בעל נגישות גבוהה לשטחי עיבוד בעמקים. במרחב זה היה פחות קשיי ניקוז, ומאידך ממשופרת )גבעות( ו

בה שכן "ארמון החורף" ש -יזרעאל  :בלטו לאורך ההיסטוריה ארבע ערים מרכזיות באזור הסקר ובשוליו

לעם )ג'נין של ימינו(. כל מגידו ויב ;בה ישב נציב האזור בימי שלמה המלךש -תענך  ;של שושלת בית עמרי

אחת מהערים נמצאת בקרבת מעברים קדומים החוצים את הארץ לאורכה ולרוחבה: יזרעאל בפתח 

המעבר מעמק יזרעאל לעמק חרוד, מגידו בפתחת מעבר עירון, יבלעם במעבר מעמק תענך לעמק דותן, 

יש חשיבות אסטרטגית ותענך בנתיב העוקף מדרום את מעבר עירון. לערים אלו ולסביבתן הקרובה 

מרכזית בתולדות הארץ, וכמה מהקרבות הגדולים נערכו במרחב זה. מהמקרא אנו מכירים את קרב 

דבורה וברק באזור שבין הר תבור לקישון )כאשר היישובים מרוז, מגידו ותענך מוזכרים כנקודות ציון 

ורצח מלכי ישראל ויהודה באזור  במרחב(, נפילת שאול ובניו בקרב נגד הפלשתים בהרי הגלבוע, מרד יהוא

בית גן ונפילת המלך יאשיהו בקרב נגד פרעה נכו במגידו. במסורת הנוצרית התקבע אזור מגידו  –יזרעאל 

חזון יוחנן(. בספר זכריה נשתמרו כנראה הדים  –בו ייערך קרב גדול באחרית הימים )ארמגדון שכמקום 
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-דון" )אותו מייחסים פרשני התנ"ך, בעקבות יונתן בן"מספד הדדרימון בבקעת מגי –לקרב נוסף באזור 

 עוזיאל, דווקא לנפילת יאשיהו מידי פרעה נכו(.

סבוך,  –ם. זאת בשל מאפייניו השוליים של המרחב דמעט ריק מאכהיה המרחב  הפרהיסטוריות בתקופות

לקוליתית כה בתקופה דסביבם התפתחו יישובים. האתר העיקרי שתועשולים, דבמקורות מים ג דלטרשי ו

 היה בעין קטין.

 "(הכנענית התקופה)" הברונזה תקופת 3.3.1
 :הוקמו תילי עתיקות בשיפולי עמק יזרעאל (לפנה"ס 2200 עד 3200) הקדומה הברונזה תבמהלך תקופ

 ה התיישבות במרחב.דבתקופת הברונזה הביניימית לא תוע ו.דתענך ותל מגיקדש, תל תל 

ן באתר כו, ודש היישוב בתענך ובמגידהתח (לפנה"ס 1550 עד 2200) ההתיכונ הברונזהבמהלך תקופת 

 עמי. -שריה הסמוך למי דמצ

הייתה השפעה מצרית חזקה בא"י, שתחילתה  (לפנה"ס 1200 עד 1550) המאוחרת הברונזה תבתקופ

 להגיעהכוחות המצריים בחרו  (.לפנה"ס 1468) במסע המלחמה של תחותמס השלישי נגד ברית מלכי כנען

למגידו דרך מעבר עירון המסוכן ולא בדרכים העוקפות דרך תענך או יקנעם. המצרים הנחילו מפלה ניצחת 

בעקבות הניצחון נחקקו  .לצבאות הכנעניים, ומגידו עצמה נכבשה לאחר מצור של שבעה חודשים

תענך, ערים מגידו, במקדשים במצרים רשימות של הערים שנכבשו. במרחב הסקר כוללת רשימה זו את ה

 .עבר באזור פעמיים אמנחותפ השני, שעבר במגידו לפנה"ס 1431-1429בשנים  אן.יבלעם ובית ש

 .ג'נין )גינה( ותענךוכן  ,(לפנה"ס 1350-1400)עמארנה -מכתבי אלב כעיר ממלכהמוזכרת גידו מ ריהע

כדית, ובהם שברי לוחות שלמים כתובים א 40 -נמצאו בתענך כ 1902-1901בחפירותיו של זלין בשנים 

תפ לנסיך תענך. מלוחות אלו ניתן ללמוד על הזיקה בין ערי המדינה והוראות של המושל המצרי אמנח

תענך כללה שלוש מערכות ביצורים נפרדות מהתקופה העיר  .השונות וההשפעה המצרית החזקה במרחב

ם כוללת את אחת ממערכות הביצורי .הכנענית הקדומה ושתי חלקלקות מהתקופה הכנענית התיכונה

 (.1970)לפ וקמפינסקי,  החלקלקה הגדולה ביותר שנמצאה מהתקופה הכנענית הקדומה בארץ ישראל

שדה  ת אך ורק בתילים בשולי העמק.דבמהלך תקופת הברונזה המאוחרת, ההתיישבות באזור מתוע

ופת לתקופת הברונזה המאוחרת ולתק)תשע"ב( צל אריה קברים שהתגלה מצפון לתל קדש, מתוארך א

)תמונה  מורפיים-יש גם כלים זואוגבעת עוז המוצגים כיום בקיבוץ של חפירה זו . בין הממצאים הברזל ב'

תרבות קדמו לימי חדירת ה, תופעה נדירה יחסית שהימצאותה בתל קדש מעידה על כך ששורשיה (9

זאת תל קדש,  ערי העמק חרבו בסוף תקופת הברונזה המאוחרת, ובכלל לארץ )אריה, תשע"ב(. הפלשתית

 המוגדר כיישוב בת של העיר תענך.

 הברזל תקופת 3.3.2
 בתקופת ירה התיישבותית נרחבת שחלה בתקופת הברזל.דהריקנות היישובית בצפון השומרון סייעה לח

ויישובים נוספים , בסאלם, דש אחד)תקופת ההתנחלות הישראלית( קם במרחב הסקר יישוב ח Iהברזל 

וני סבוך וללא כתי-זורי חורש יםסאלם וענין(. רוב היישובים החדשים קמו בא בקרבת גבולות הסקר )תל

 מקורות מים טבעיים.
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)תקופת המלוכה(, קמו יישובים נוספים )במרחב הסקר, שני אתרים באזור זלפה,  IIבתקופת הברזל 

רזל תל קדש אוכלס מחדש אחרי שהיה נטוש בתקופת הבובסמוך לגבול הסקר יישוב ממזרח למילחם(. 

I . מגמה המצביעה  זרטלדונם, לדעתו של  20-50תקופה זו אופיינה בהקמתם של תילים מבוצרים בשטח

פרים קטנים ולא מבוצרים. במהלך כגם  צבאי המפוזר בשטח. בקרבת התילים היו-על תכנון ממלכתי

רי, חלה יבוש האשוכה עם לוסייה מתלות במעיינות.כתקופה זו נחצבו בורות מים, מה ששחרר את האו

לדעתו של אריה )תשע"ב( היישוב בתל קדש פסק בעקבות כיבוש ארמי  ירידה ניכרת בהתיישבות במרחב.

 עוד לפני הכיבוש האשורי.)ע"י חזאל מלך ארם( 

 מרחב הסקר במקרא

נון )יהושע י"ב, פסוקים -הערים תענך, מגידו וקדש נמנות ברשימת הערים שאת מלכיהן היכה יהושע בן

ְך " – כ"ב(-כ"א ְענַּ ְרֶמל-ֶמֶלְך ֶאָחד, ֶמֶלְך ֶקֶדׁש ֶאָחד. ֶמֶלְך ְמִגּדֹו ֶאָחד, ֶמֶלְך תַּ כַּ  .".ֶאָחד ָיְקְנָעם לַּ

)של שבט מנשה )יהושע י"ז, פסוק י"א(. מובלעות אלו  לנחלת מנשה נחלת יששכרהסקר נחלק בין מרחב 

פור המקראי כותב )הן ביהושע י"ז והן ובנותיה, תענך ובנותיה ועוד. הסיו דמגיכללו את ר( כבגבולות ישש

בשופטים א'( כי שבט מנשה לא הצליח להוריש את הכנענים )בסתירה לכתוב על כך שמלכי תענך ומגידו 

הוכו בידי יהושע(, אך בני ישראל השליטו את מרותם במרחב )התושבים הכנענים העלו מס לבני ישראל(. 

להתיישבות אינטנסיבית בהר, ששרידים רבים ממנה  כתוצאה מהמחסור בקרקע, פנו בני מנשה ואפרים

 . )זרטל ומרקם, תש"ס( אותרו בסקר הר מנשה של אדם זרטל

גבעת לתענך הייתה עיר לויים )יהושע כ"א, כ"ה(. העיר קדש שבנחלת יששכר )כנראה תל קדש בין מלאה 

 עוז( נמנית עם ערי המקלט )דברי הימים א', ו', נ"ז(.

 להוריש הצליחו שלא לאחר, בהר( ואפרים מנשה) יוסף בית שבטי התנחלות רתמתוא ז"י יהושע בספר

ר ִכי" – העמקים יושבי הכנענים את ר-ִכי, ָלְך-ִיְהֶיה הַּ ָתיו ְלָך ְוָהָיה, ּוֵבֵראתֹו, הּוא יַּעַּ -ֶאת תֹוִריׁש-ִכי :תְֹּצאֹּ

ֲעִני ְכנַּ ְרֶזל ֶרֶכב ִכי, הַּ  היישובים הופעת עם המתיישב דבר ,(ח"י פסוק, ז"י יהושע" ).הּוא, ָחָזק ִכי--לֹו בַּ

 . הגבעות באזור החדשים

הקרב הגדול הראשון שנערך באזור לאחר כיבוש הארץ הוא הקרב נגד סיסרא, שר צבאו של יבין מלך 

ם אותו במרחב שבין תענך להר תבור, כאשר מיה'( ממק-חצור. תיאור הקרב ושירת דבורה )שופטים ד'

כֹוָכִבים, ִמְמִסלֹוָתם, ִנְלֲחמּו, " –אקלימיים הייתה השפעה על תוצאות הקרב כנראה שלגורמים  הַּ

ל ִקיׁשֹון ְגָרָפם, ִסיְסָרא. -ִעם חַּ ל נַּ חַּ ל ִקיׁשֹון" נַּ חַּ כ"א(. ייתכן שבקרב זה נכבשה -)שופטים ה', כ' ְקדּוִמים נַּ

 (.1970, נסקיוקמפי תענך, שבתקופת הממלכה המאוחדת כבר מוזכרת כעיר ישראלית )לפ

עליהן הוטל שהנציבויות  העשר-המרחב נכלל בממלכה המאוחדת, ובימי שלמה היווה את אחת משתים

ֲעָנא, ֶבןאחילוד: "-לכלכל את בית המלוכה חודש בשנה. הנציב שמשל באזור היה בענא בן ֲאִחילּוד, -בַּ

ְך, ּוְמִגּדֹו; ְוָכל ְענַּ ָנה-תַּ ד, ֵמֵעֶבר  ֵבית ְׁשָאן ֲאֶׁשר ֵאֶצל ָצְרתַּ ד ָאֵבל ְמחֹוָלה, עַּ ת ְלִיְזְרֶעאל, ִמֵבית ְׁשָאן עַּ חַּ ִמתַּ

 עם פילוג הממלכה, נכלל האזור בממלכת ישראל.  " )מלכים א', ד', י"ב(..ְלָיְקְמָעם

אירע מסעו של שישק מלך מצרים, המוזכר במקורות בעיקר בגלל ביזת אוצרות בית לפנה"ס  924בשנת 

ע זה נמצא שבר מצבה במגידו, והעיר תענך מוזכרת ברשימת הערים שחרבו המקדש בירושלים. ממס

 במסע )לפי תבליט במקדש שישק בכרנך(.
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מסעו של חזאל מלך ארם הוביל להרס וחורבן ביישובי העמקים, כולל בתל קדש. לאחר ימי חזאל, שבה 

אורוות סוסים  ושגשגה ממלכת ישראל שהגיעה לשיאה בימי המלך ירבעם השני. מתקופה זו נמצאו

 ממלכתיות בתל מגידו )אריה, תשע"ב(.

עבר בארץ תגלת פלאסר השלישי. במגידו נמצאו סימני שריפה וחורבן, וממלכת לפנה"ס  734-732בשנים 

ישראל הצטמצמה לשומרון בלבד. הגבול המדויק של הממלכה לא ידוע, אך מבחינה טופוגרפית אפשר 

 מגידו הפכה לבירת פחווה אשורית.ת ישראל בתקופה זו, ואילו הצפוני של ממלכשהגלבוע שימש כגבולה 

ד " (:י"ב, י"א)אזכור נוסף וסתום לאזור מופיע בספר זכריה  ִם, ְכִמְספַּ ִמְסֵפד ִבירּוָׁשלַּ ל הַּ הּוא, ִיְגּדַּ ּיֹום הַּ בַּ

ת ְמִגּדֹון ְדִרמֹון, ְבִבְקעַּ שחוברו כאן שני מספדים, זה התנא יונתן בן עוזיאל פירש פסוק סתום זה בכך  ".ֲהדַּ

הדד מלך ארם ברמות גלעד )מספד הדדרימון( וזה של נפילת יאשיהו -של נפילת אחאב מלך ישראל מידי בן

בהם היו שמלך יהודה מידי פרעה נכו בבקעת מגידו. אפשרות אחרת, לפי הפשט, היא שחוץ מהקרבות 

בו נהרג שאירע באזור זה קרב גדול נוסף מעורבים מלכי ישראל ויהודה )שזכו לתיעוד מפורש במקרא(, 

 מלך ארם והותיר רושם רב על אנשי התקופה. הדים אפשריים לכך נמצאים בשם הכפר רומאנה )רימון(

 תענך.להממוקם בין מגידו 

לפנה"ס בידי שלמנאסר מלך אשור, הוגלו תושבי ממלכת ישראל לאשור  722עם חורבן שומרון בשנת 

י"ז(.  ,ב' ,ו לערי שומרון בני ממלכות אחרות שנכבשו בידי אשור )מלכיםולערי מדי, ותחתיהם הובא

ממלכת אשור דעכה במהלך השנים, דבר שהביא לשגשוג זמני של ממלכת יהודה בתקופת המלך יאשיהו. 

יאשיהו ניסה למנוע מעבר של פרעה נכו מלך מצרים בארץ בדרכו של האחרון לקרב במלך אשור, אולם 

כ"ד(. לאחר -'דברי הימים ב', ל"ה, כ ;לפנה"ס )מלכים ב', כ"ג, כ"ט 609ו במגידו, בשנת נהרג בידי פרעה נכ

לפנה"ס החלו מסעות  605מות יאשיהו, הייתה נתונה הארץ לשליטה מצרית קצרה. החל משנת 

 לפנה"ס. 538אצר מלך בבל לארץ, והאזור עבר לשליטה בבלית, שהסתיימה עם עליית פרס בשנת ננבוכד

 וההלניסטית הפרסית קופותהת 3.3.3
הסקר התקופה הפרסית נחשבת לאחת מתקופות השיא ההתיישבותיות, ומרבית אתרי העתיקות בתחום 

: יםותבכומרקם )תש"ס(  זרטל. מו בחורבת עמסי(כן, כם לדולל אתרים שלא יושבו קוכהיו מיושבים )

וע לפחות". בתקופה ההלניסטית ל קילומטר רבכלנחל עירון יש אתר מהתקופה הפרסית ב "בין עמק דותן

במהלך תקופה זו, נכבש המרחב בידי החשמונאים, שייסדו את  נפגעה ההתיישבות בשולי עמק יזרעאל.

 נוכרי העויין.-נרבתא, וסביבה מחוז יהודי אל מול המרחב השומרוניהעיר היהודית 

 והביזנטית הרומית התקופות 3.3.4
)ראשית התקופה הרומית(, יאנית ד. בתקופה ההרושבותההתיי שגשגה והביזנטית הרומית בתקופות

בתקופה הרומית  ול.דהג דחמאם בקרבת חרמש(, שנחרבה במר-התפתחה העיר נרבתא )ח'רבת אל

 התיישב הלגיון השישי במגידו )לגיו(, ובמהלך התקופה הפכה מגידו לעיר רומית בשם מקסימיאנופוליס.

בחפירות לפני עשור,  ביזנטית, ששכן ממזרח לתל עצמו.אוסביוס מזכיר יישוב נרחב בתענך בתקופה ה

 4-3 -ת למאות הכומות בעולם, ומתוארדנסייה עתיקה, הנחשבת לאחת הקכו דלא מגיכהתגלתה ב

 (.2005לספירה )רופא אופיר, 

 הינה השומרון מערב-צפון את במיוחד ומאפיינתומרקם )תש"ס(  זרטל י"ע זוהתהש מעניינת תופעה

ומרקם  זרטל. אחר לעיבוד ראויים שאינם סלע במשטחי הממוקמים, ועמוקים בועיםר פירים ריכוזי

 חצובים ספלולים ובקרבתם, ויותר כמטר בעומק חצובים פירים על מדובר". חצוב כרם" זו תופעה יםמכנ
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 גתות גם כוללים הפירים ריכוזי. הגשמים מי לניקוז חריצים ולעיתים(, תמיכה מוטות להצבת שנועדו)

 שטחים הוסיפה זו עיבוד שיטת. הגפנים נשתלו ובתוכם, בדשן מעורב בעפר מולאו הפירים. יין להפקת

 הכרמים ריכוז. הרגילים לכרמים בהשוואה גפנים לגידול עדיפים תנאים יצרה ואף, העיבוד למעגל רבים

 .לסאלם נין'ג בין משתרע שהתגלה ביותר הצפוף החצובים

 לבנית והממלוכיתהערבית הקדומה, הצ התקופות 3.3.5
ו דות במגימצוד והתקיימ הצלבנית בתקופה. הקדומה הערבית מהתקופה החל דעכה באזור ההתיישבות

 שבו הממלוכית בתקופה. וברטעה פחם -אל אום הכפרים מיושבים היו וכן בערערה)לה ליון(, בתענך ו

 היישובים מרבית שכן יישובית רציפות התקיימה לא, הנראה כפי. הגבעות באזור יישובים והתפתחו

 (.1968, גולני) ערביים שמות הם ושמותיהם קדומים שמות על שומרים לא( ערה לכפר פרט) החדשים

-העניק הסולטן הממלוכי בייברס ללוחמיו שורת אחוזות במורדות השומרון, ובכללן אום אל 1265בשנת 

עדה במקורות היסטוריים, שתו ,ערערה. חלק מהלוחמים חלקו יחד אותו כפר. רשימת האחוזותו פחם

דגש על חיזוק ההתיישבות ניתן מעידה על חששו של בייברס מפלישה צלבנית נוספת, ובעקבות כך 

 לג'ון הייתה בירת נפה ממלוכית. (.1969במורדות ההרים )גיחון, 

 (.תשנ"ד, גרוסמן י"עפ) מאנית'העות התקופה 3.3.6
בו ניגף הצבא הממלוכי בפיקוד שבקרב בית שאן, , 1516הסתיימה באזור בנובמבר  יתכהממלותקופה ה

פקיד משמעותי, ברוב התקופה העות'מאנית לא מילא המרחב ת ג'אן ברדי לפני סינאן פחה העות'מאני.

 עומאר.-דין ודאהר אל-כולל בתקופותיהם של פאח'ר א

 מהלךב הוקמו ורובם, מאנית'העות התקופה לאורך קבע יישובי היו האזור מיישובי קטן חלק רק

 ותעשיית מרעה שעודדו )שטחי טרשים גירניים ומיוערים בצפיפות( החקלאיות המגבלות לאור. התקופה

 ."(עיזבה)" בת-כפרי של מפותחתה תופעהה( ושוליו ערה ואדי) השומרון צפון, בולטת במיוחד בפחם

 מהר בפרט) בארץ פנימיים הן, הגירה מגלי כתוצאה לעיתים, התקופה במהלך הוקמו נוספים יישובים

 ולעיתים( חברון הר משיפולי שהיגרה כבהא משפחת י"ע הוקם ברטעה הכפר למשל – יהודה ושפלת חברון

 חמולת) מהחמולות חלק של משפחה שמות שמעידים כפי, קיימים ליישובים גם הייתה הגירה. חיצוניים

 ת'וג רביה'ע-אל בקה בימתוש חלק) מקומיות ומסורות ,(גוברין מבית מוצאה – פחם -אל באום בארין'ג

 יישובים היו החדשים מהיישובים חלק(. חמולות סכסוך בשל הסמוך עילאר מהכפר אליהם היגרו

 שמציין( 1866) ספיר הלוי יעקב הרב אצל נמצאת החקלאיות לחוות עדות. קטנות חקלאיות חוות/עונתיים

 .אתרוגים גידלו בהםש, פחם -אל אום בקרבת רבים בוסתנים

פחם ושל כמה מקומות בסביבתה. -עשרה התפרסמו פרדסי האתרוגים של אום אל-במאה התשע

הסוכות. בדיקת כשרותם של האתרוגים הללו הביאה  ידי יהודים לצרכי חג-האתרוגים היו נרכשים על

 באזורידע על מצב היישוב הערבי מ הנה יהודים מירושלים, ותיאור ביקורם של כמה מהם הוא מקור

 בדורות קודמים.

בי יעקב ספיר הלוי, שהיה תושב ירושלים והתפרסם במסעותיו הנועזים בארצות רחוקות ונידחות, ר

פחם )בלשונו: "העיר אם אל -אל בכפר אוםבשנת תרי"ג על סיוריו  כתבמתוארים בספרו "אבן ספיר", ו

 :)ספיר, תרי"ד( פאחעם"( ובכל סביבתה לרגל בדיקת האתרוגים שגדלו בה
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ם אל פאחעם ובנותיה, אשר הלכתי שמה כמה פעמים לחתוך משם פרי עץ הדר.. כי "היא העיר העליזה א

שם מקום גידולם לרוב.. העיר הגדולה הזאת עומדת בראש הר גבוה ותלול. ויושבי)ה( ישמעאלים תוגרים 

מחמדים, כמה אלפים בעלי בתים, ונוצרים בה מעט מזעיר. ויהודי)ם( אין איש, רק הבאים לסחור שמה 

ושפאראם )שפרעם( ועכו, כי אין שמה שוטר ומושל, רק שייך הוא זקן העיר בכל רחוב.. ויש בה מחיפה 

מעט חנויות סוחרים, כי אך לפלאחים, הם עובדי אדמה, ייחשבו רובם ככולם. ובתיהם מלא מכל טוב, 

בחרי גם כסף וזהב ואוכלים למעדנים. כי יש להם צאן ובקר לרוב עדרים עדרים. וסוסים מזויינים מו

המין במו ימצאו, וגמלים וחמורים אין מספר. סביבות העיר עמקים גדולים. מעיינותיהם, שדותיהם, 

-גנותיהם, פרדסיהם ומרעיהם הרחק מהעיר.. ומשלושת עבריה.. יסובבוה יערים גדולים שבא"י )שבארץ

וך.. ובנסעי ישראל(.. ויש מקומות בהיער שהולכים בתוכם כמה שעות תחת מכסה האילנות באופל יהל

מחיפה לאם אל פאחעם זה שלוש שנים עברתי דרך עליהם באורחת סוחרים מביאים חיטים.. והיו כחמש 

מאות גמלים ואנשים הרבה בכלי נשק וקרב. בכל זאת קרב אלינו ערבי אחד וחרבו על ירכו, פניו פני לביא, 

ל האנשים ובעלי הגמלים מתמרמר ואחז החמור ההולך בראש האורחה לפני הגמלים ועמדו כולם, וכ

אז אמר  –עמדו מרעיד ונאספו כולם ויפלו כולם לרגליו ונשקו כנף אדרתו ויתחננו אליו: מה לך אלינו? 

להם שיש לו חוב על אחד מאם אל פאחעם, ישנו בזה האורחה מגמליו ויתנו לו וילך מעליהם. ויישבעו לו 

קו זקנו. אז רפתה רוחו מהם וישב לאוהלו. בחייהם ובחיי נביאם מחמעד שאין איתם משלו מאומה ונש

 וכל הדרך והמישור מלאה מהם יושבי אוהלים שחורות, אוהלי קידר, ומקנה וקניין רב עושר"..

 :פחם-אום אל מתאר את הכפרים הקטנים בסביבותממשיך וספיר 

ות ירקות, "אחד סמוך לעיר למערבו נקרא ביר סאפסף, שמה שתי בארות נובעים להשקות את הגינות, גינ

והפרדסים מכל מיני אילנות זית שמן לרוב, ולימונים חמוצים אין מספר, ורימונים ותאנים ואתרוגים.. 

להלאה מזה מעט, עוד שני מעיינות ושני פרדסים וגנות מובחר מכל המקומות בגנותיו ופרדסיו אין 

שמביאים שמה וסמוך לזה גרנות העיר 1לערכם. להלאה משם כחצי שעה עוד באר נקרא משערפי

דרומית של העיר, כמהלך שעה וחצי, באר נובע משקה גנות -התבואות על הגמלים.. בצד מערבית

ופרדסים, נקרא עין זיתון. להלאה משם כחצי שעה עוד מקום כמוהו נקרא עין דאהוד. גם בסמוך לה 

יורד מן ההר בקומת גרנות.. לצד מזרחית דרומית מהעיר יורדים בעמק גדול מהלך שעה, ושם מעיין גדול ה

איש, נקרא עין חאלעד ומשקה כמה גנות ופרדסים אין לשער. ומימיו קלים ומתוקים. ובני העיר מביאים 

משם לכל צרכיהם, ונפלאתי מאד על יקרת המקום וטוב מימיו.. להלאה משם כחצי שעה מעיין טוב, 

. 3וגנות ופרדסים נקרא מאעליקע . עוד להלאה משם בין היערים מקום יקר עם מעיינות2נקרא עין דזאראר

להלאה משם בין היער מהלך חצי שעה עוד מקום גדול מכולם, כמה מעיינות וגנות ופרדסים הרבה נקרא 

ועד )עמק( אל קאסעב. כאלה המקומות דרכה רגלי, מימיהם שתיתי ופריים אכלתי ובירכתי. לבד זולת 

ור שמה רק בקשת ובחיצים ובסכנה ויראתי אלה יש עוד הרבה מקומות כאלה, מהם מיושבים ואין לעב

 ספיר, תרי"ד(.)..לנפשי".

                                                           
 הכפר מושיירפה. 1

 .עין ג'ראר 2

 עין מועלקה. 3
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( יצאה מירושלים קבוצת יהודים אחרת לסיור במקומות שבהם מגדלים אתרוגים, 1878בשנת תרל"ח )

סלומון,  שההסוכות. עם המסיירים נמנה גם ר' יואל מ ולבדיקת פירותיהם אם כשרים הם לשימוש בחג

תקווה, אם המושבות -ם, עורך עיתונים שיצאו בה לאור, וממייסדיה של פתחפעלים מירושלי-יהודי רב

בארץ. הוא מתאר מסע זה בעיתונו "יהודה וירושלים" של אותה שנה. מדריכם היה מנדיל כהן, שהכיר 

 פחם.-אל יפה את האזור לרגל גידול האתרוגים והמסחר בהם. הוא היה גם בעל גן אתרוגים בכפר אום

 , וסלומון מספר:לעבר ברטעההשרון  דרךו ובסביבותיה פנתה הקבוצה צפונה לאחר סיורם ביפ

"שמה החלפנו כוח, וניחן שמה עד אחר הצהריים, ונאחז דרכינו אל הגן הנקרא בארטא )ברטעה(. הדרך 

הזה הובילני בתוך יער צומח עצים, אלא ואלון, אשר ענפיהם יגדלו וישגשגו מאד מאד.. נורא מאד מראה 

ובות הלזו, מקום אין זרע ואין קציר, ואך סלעי סגור אשר שזפתם השמש.. בדרך צר ועקלקלות ארץ התלא

מלאה אבנים וחתחתים, יאסף להטות רסן רכבו פעם אל הימין פעם אל השמאל, ולפעמים ייסוג גם אחור, 

כי דרכה רגל בפוגשו קבוצת אילני אלון, אשר ענפיהם סבוכים עד כי אין עבר, עד אשר לא יכולנו להאמין, 

  .אנוש בארץ תלאובה הלזו.. ובעת כהתה לנו אור השמש, האירו למול עינינו מראה פני הגן בארטא..

ומשם אחזנו דרכינו אל הכפר אום אלפחם.. הכפר הנ"ל הוא גדול, ולו בתים רבים וחנויות ובעלי ...

ונוצרים ישכנו בו.. עברה  מלאכות. רוב יושבי הכפר המה איכרים, אולם גם תגרים וסוחרים מישמעאלים

עת הצהריים, ולהט חום השמש רפו מעט, ואנחנו קמנו ונרד במורד ההר אל עין המים אל הגנות אשר 

יקראו על שם העין ביר, ונכנסנו אל גן ר' מענדיל הכהן הנלווה אתנו.. ומיום יצא הגן הזה מתחת יד בעליו 

גם בנה שמה ר' מענדיל בריכת מים . י תפארת..הקדומים ונכנס לידי ישראל שינה את טעמו וילבש בגד

להקוות אליו את מי המעיין להשקות הגן ערב ובוקר.. המראה הנעימה הלזה הייתה לנו לפתח תקווה 

ולעד נאמן, כי הארץ הנשמה הלזו תחכה בכליון עיניים אל בניה מארץ מרחקים ואך בנטותם ידיים אליה 

 תרום קרנה ותלבש הוד והדר..

את כל עצי הגן המגדלים פרי עץ הדר. . ושמחתנו מאד.. ולא על חינם בחרו אבותינו ובנינו  ביקרנו...

וגאונינו מדור לדור לברך אך על אתרוג אום אלפחם, כי הגנים האלה נשארו לנו במסורה קדומה מדור 

 דור כי המה פרי הארץ לגאון ולתפארת..

אנו אל הגן עין חאלעד )חאלד( ומשם אמשערפע הבוקר אור יום הא' ואנחנו מיהרנו לרכוב הלאה. ב...

)מושיירפה( ומוסמעס )מוצמוץ( גנות נעימות בארץ ציה, בין רוכסי הרים רמים, אשר עליהם יער צומח 

 .עצים, בגן אמשערפע )מושיירפה( אכלנו ארוחת הבוקר ונרכב הלאה, מגמת פנינו אל העיר חיפה"..

(, מספר כותבה דוד ילין על 1898מירושלים בשנת תרנ"ח ). בכתבה עיתונאית, שנשלחה )קרסל, תשט"ו(

 )ילין, תרצ"ו(. אלפחם"מסחר האתרוגים בארץ ומוסיף: "ומלבד אתרוגי יפו הנה רבו גם אתרוגי אם 

 בתקופה העות'מאנית באזורקיימים  ערביים יישובים: 3 טבלה

מצב בתחילת  שם היישוב

 התקופה

מצב בסוף 

 התקופה

 יישוב קבע בעיישוב ק פחם-אום אל

 יישוב קבע יישוב קבע מוצמוץ

 יישוב קבע יישוב קבע סאלם

 יישוב עונתי רכלא מוז זלפה
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 הבריטי טדהמנ תקופת 3.3.7

 

 פחם(.-יבות הגלריה לאמנות, אום אלד)בא 1925שיירת גמלים במעבר מוצמוץ, שנת  :10 תמונה

 נסלל במהלך התקופה. 65ביש כ

 ,. בפרטהגדול הערבי דים הבולטים של המרדהמוק דהאזור אחה הי ט"תרצ-ו"תרצ מאורעות בתקופת

 :מספר אירועיםבלטו 

פחם. בקרב זה -איש באזור אום אל 100נופיה בת כהתגלע קרב קשה בין הצבא הבריטי ל 1938בפברואר 

 חיילים בריטיים. הצבא הבריטי נעזר בשבעה מטוסים במהלך התקרית 2 -נופיות וכמאנשי ה 15נהרגו 

 (.15/8/1938)"דבר",  3חברי כנופייה ונשבו  7, נהרגו 1938בקרב דומה באוגוסט  (.1/2/1938בר", ד")

שכיום נמצאת  באזור 1938 ביוני עדה מגבעת נערים 3 של ורצח חטיפה אירוע בולט נוסף באותה שנה היה

 בעקבות, זלפה הכפר באזורבאחד הבורות  כשנתיים לאחר רק נמצאו גופותיהם .יצחק אלוני שמורתבו 

 .(6/2/1941)"דבר",  האזור מערביי מידע

ולל מנהיגם, כנופיות, כאנשי  6נופיות במרחב, ובו נהרגו כהתפתח קרב נוסף בין הבריטים ל 1939צמבר דב

 (.18/12/1939בר", דן )"דיוסף חמ

. לאחר מלחמת רטגאט מצודתלג'ון, במבנה  משטרת – בריטית משטרה תחנת הוקמה זו תקופהב

 .)כלא מגידו( לאכעצמאות הפך המקום לבית ה

 ולאחריה העצמאות מלחמת 3.3.8
 .הערבית המדינהולו לתחומי כ המרחב דיוע 1947 -ב החלוקה בתוכנית
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(. 1965 )דור, 1948 סוף מאיי חטיבת "גולני" בדבי ובשכנלג'ון -והכפר הערבי או( דמשטרת לג'ון )מגי

שעות הפגזה )"חרות",  30פו לאחר דמשטרת לג'ון, אך נה בוש אתכניסו העיראקים ל 1948באוקטובר 

 פחם.-לג'ון, התיישבו חלק מתושביו באום אל-הכפר איבוש כעם  (.1948

 בוואדי שליטתם מאזורי צדדית-חד לנסיגה העיראקיים הכוחות התכוננו, הנשק שביתת הסכמי לקראת

 שכונה ערה ואדי לכיבוש גדול צעלמב נערכה ישראל. ישראל עם כלשהם הסכמים על חתימה ללא, ערה

 והסכימו נרתעו הירדנים אך, פורסמה המבצע פקודת. 1949 במרץ לפועל לצאת ויועד" שן תחת שן"

, ישראל לידי הועבר 1949 ובמאי, 1949 באפריל נחתם הנשק שביתת הסכם. מ"במו ניכרים לוויתורים

 בגזרה הערביים היישובים כל את וללהכ, השומרון ובמורדות ערה בוואדי ניכר שטח ,ההסכם במסגרת

 .צבאי ממשל תחת במרחב הערביים התושבים נתונים היו 1966 לשנת עד ".הירוק הקו" בתחומי זו

פורסמה כוונת  1951בשנת  בשטח הסקר. די היחיד, היישוב היהוגבעת עוזהוקם קיבוץ  1949 דצמברב

ור האם המחצבה אכן הוקמה )"על פחם, אולם לא בר-חברי הקיבוץ להקים מחצבה בקרבת אום אל

 (.1951המשמר", 

 למקומות( פדאיון) מסתננים של בחדירה אופיינה( 1956) קדש למבצע העצמאות מלחמת שבין התקופה

נתקל  1954במאי . קדש מבצע לאחר רבה במידה שנבלמה תופעה, מעורער בטחוני ובמצב בארץ רבים

טח ישראל בקרבת גבעת עוז. לאחר התרעה, ירו השוטרים מ' בתוך ש 300 -סיור מג"ב בקוצרים ירדניים כ

. השוטר יהושע שלוקה נפצע והרגו אחד מהקוצרים. בעקבות זאת נורתה עליהם אש מהכפר זובובה

אנושות ומת על שולחן הניתוחים, והשוטר שלמה אזאן נחטף יחד עם הנשק והג'יפ המשטרתי לשטח ירדן 

נורתה אש על  1954 נובמברב(. 1954)"זמנים",  מנדלבאום( )הוחזר לאחר כשבוע, ללא הציוד, במעבר

 (.1954שוטרי מג"ב שאבטחו עובדים באזור גבעת עוז, ואחד השוטרים נפצע )"קול העם", 

ושני , פחם-בקרבת אום אל י ערהדביש ואכב אזרחיים בכר-כליהותקפו ביריות  1956במרץ  30בליל 

(. 1/4/1956או"ם הותקף גם הוא ביריות )"מעריב",  משקיףגם לל כשצוות חוקרים . אזרחים נפצעו

, ערב חג 1956במאי  15 -ב (.4/4/1956פחם )"הבקר", -ים מאום אלדחשו 136בעקבות האירוע נעצרו 

מ'  200פו דה. המחבלים רדפר ביאכקילומטר מהכביש כשני אופנוענים צ'רקסים בונפצעו השבועות, נורו 

פר זלפה, כו לכמהם התפוצץ. העקבות הולי דו רימונים שאחכו והשליביש אחרי האופנוענים, ירכלאורך ה

ובר באותם מחבלים דפי הנראה, היה מכני. דם לגבול הירכרדאותו חצו המתנקשים לאור היום בש

 (.18/5/1956גברים תושבי זלפה )"הבקר",  160מתוך  85מת. בעקבות האירוע נעצרו דמהתקרית הקו

 .ברחבי הארץ חריגים טחונייםיב אירועים מעט נרשמו, הימים ששת למלחמת קדש מבצע שבין בתקופה

, חצו שני פועלים ישראליים את הגבול בשוגג בדרכם ממושב מלאה לגבעת עוז. 1957בתחילת ספטמבר 

הם נשדדו ע"י תושבי הכפר זובובה ונעצרו בידי קציני הלגיון הירדני. אחרי כעשרה ימי מעצר וחקירות 

נהרג רועה ערבי בשדות סאלם מאש  1957ספטמבר סוף ב(. 1957רושלים )"מעריב", ברמאללה, שוחררו בי

 (.1957ירדנית )"קול העם", 

פרים כלספק מים לתשעה  דזלפה, שנוע ד", לי3ו ד"מגי -ול דוח מים גדננה הקמתו של קיכתו 1963 -ב

"ל ביריות מהמארב באוקטובר אותה שנה, נפצעו שני חיילי צה (.5/3/1963ערביים באזור )"הבקר", 

 (.1963באזור גבעת עוז )"דבר", 
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 היאחזות מפקד סגן, ל"ז נויפלד יצחק מ"סג נפל, אלכסנדר להר עמי-מי בין 1966 באפריל ירדני מארבב

 לתושבי שיוחסו) ונדליזם למעשי קורבן ונפלה הפיגוע במקום הוצבה לזכרו אנדרטה. עמי-במי ל"הנח

 המגורים לשכונות הסמוך במרחב" מוצנעת" האנדרטה כיום(. 1967ולב, )ד( הירוק לקו מעברש, ענין הכפר

 .פחם-אל אום של

הוקם  1964 -תושבים. ב 7,100אשר ישבו בה כמועצה מקומית, כפחם -רזה אום אלכהו 1960באפריל 

, חצה האפיפיור פאולוס 1964בינואר  (.1964ון ראשון מסוגו ביישובים ערביים בישראל )פלס, כבכפר שי

ישי את מעבר תענך בדרכו מג'נין למגידו ולנצרת. הייתה זו הפעם היחידה מאז מלחמת העצמאות בה הש

 (.1964נפתח המעבר לתנועה )"חרות", 

(. 5-6/6/1967במלחמת ששת הימים שימש האזור כאחת משתי החזיתות שדרכן נכבש צפון השומרון )

ג'נין )גדודים -ג'נין בשני צירים: ציר תענך כוכבא פרצה לאזור-בפיקוד סא"ל משה בר 45חטיבת השריון 

(, ובהמשך התפתח קרב השריון המפורסם בעמק 25יעבד )גדוד  –אום ריחאן  –( וציר מי עמי 74 -ו 39

 .(1968)ריינר,  דותן נגד השריון הירדני, שהסתיים בניצחון צה"ל

בתקופת הממשל הצבאי  נקבר במוצמוץ המשורר הערבי ראשד חוסיין, בן היישוב שבלט עוד 1977 -ב

 (.1977"מעריב",  ;1977והפך לנספח אש"ף באו"ם )לב,  1965 -בעמדותיו הלאומניות, עזב את הארץ ב

עיר הערבית הראשונה שהוכרזה בישראל לאחר קום והפכה ל עיר,פחם כ-הוכרזה אום אל 1985בנובמבר 

 (.1985המדינה )הראובני, 

, הוסב כלא מגידו לקליטת מאות עצורים מהשומרון. 1987עם פרוץ "האינתיפאדה הראשונה" בדצמבר 

, השתלטו מספר 1989בסוף  (.1989במקביל, חלה החמרה במצב הבטחוני באזור גבעת עוז )רוזן והראובני, 

מחבלים על אוטובוס "אגד" שהסיע פועלים מאזור ג'נין לכיוון חיפה, ואילצו את הנהג לפנות לכיוון הכפר 

 (.1989הנוסעים לרדת מהאוטובוס והציתו אותו )הראובני, זלפה, שם הכריחו את 

הקמתם ית את דנות היהוכון והסוכהשי דננו משרכת, עם גל העלייה ההמוני מברית המועצות, 1990בשנת 

ו" דשים במרחב נחל עירון, וביניהם היישוב "אסיף" במרחב הסקר והיישוב "פני מגידשל מספר יישובים ח

 (.1990יש, דר ודבר )בנדים אלו לא הוקמו בסופו של בקרבת מרחב הסקר. יישוב

 7בצומת מוצמוץ. בפיגוע זה נרצחו  823התפוצץ מחבל מתאבד באוטובוס "אגד" בקו  2002במרץ  20 -ב

 דמכונית תופת בצמו דמתאב מחבל פוצץ 2002 ביוני 5-ב(. 2002)בנא וחובריה,  30ישראלים ונפצעו 

. נפצעו 43 -ו( חיילים מתוכם 13) ישראלים 17. בפיגוע נרצחו ודמגי כלא בפאתי 830 קוב" דלאוטובוס "אג

 (.2002רופא, ד ההרוגים זוהה רק לאחר חצי שנה )אח

 זה באזור הגדר. (2077)החלטה מס'  ההפרדה גדר הקמת על ישראל ממשלת החליטה 2002 יוניב 23 -ב

 .2003 קיץ עד הושלמה

 )עפ"י אתר הלמ"ס(. 6201, בתחום הסקר ואוכלוסייה יישובים:4 טבלה

 גודל אוכלוסייה מקומית רשות היישוב סוג שם יישוב

 *53,310 פחם-אל אום עיריית עיר פחם-אל אום

 ** עירון מעלה מקומית מועצה כפרי יישוב מוצמוץ
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 ** עירון מעלה מקומית מועצה כפרי יישוב זלפה

 ** עירון מעלה מקומית מועצה כפרי יישוב סאלם

 475 ודמגי אזורית מועצה קיבוץ זעו גבעת

 שכונות גם העירשל  המוניציפליפחם כוללת גם שכונות מעבר לגבול הסקר. בתחום -* אוכלוסיית אום אל

 תקופת במהלך שהתקיימו בת-הראשונות היו בעבר כפרי 3סברי. -ואבו סווסה, הדעק, מילחם :ותדדמבו

 .הבריטי טדהמנ

תושבים. נתון זה כולל גם את היישובים  14,310, עם ד"ס יחהלמתר ** יישובי מעלה עירון מופיעים בא

 .הסקר גבולותל מחוץש ומושרייפה הדביא
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 פחם.-יבות הגלריה לאמנות באום אלדצילום עזריה אלון, בא .1962: שאיבת מים בבאר זלפה, 11 תמונה

 אתרים 3.4
אתרים בסיווג ראשי  90הם עניין, מ שיש בהםאתרים נקודתיים  208סה"כ מופו בתחום הסקר 

אתרים בוטניים בעלי עניין לציבור  12, 4ארכיאולוגי )חורבה, מערת מגורים, גת, בית בד, קבר וכדומה(

אתרים שבהם תופעה גיאולוגית/גיאומורפולוגית )מצוק,  32הרחב )ריכוז פריחה, עץ מרשים וכדומה(, 

 16לוגיים )בור מים, מעיין, גב, מאגר וכו'(; אתרים הידרו 31ערוץ, מערה, מחצבה, דייק, מפל וכד'(; 

אתרי הנצחה )גלעד, מצבה,  7אתרים היסטוריים )בונקר, בית קברות, מבנה מגורים, מסגד, כנסייה וכד'(; 

אתרים הוגדרו "אחר" )חניוני מטיילים,  9אתרי נוף ותצפית )מצפור, עמדת תצפית(;  2אנדרטה וכו'(; 

תרים נוספים הוגדרו כאתרים בוטניים ללא עניין לציבור הרחב )בעיקר א 90אתרים זואולוגיים ועוד(. 

עפ"י פרגמן ועמיתיו,  –נדירים בתחום הסקר, או ברמה הארצית  –ריכוזי מינים נדירים ברמה המקומית 

 ים נופיים הוגדרו בנפרד.ע(. מפג1999

דורגו כבעלי חשיבות  אתרים 54(, 3אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית )חשיבות גבוהה,  22

אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית )חשיבות  132 -(, ו2ברמה האזורית )חשיבות בינונית, 

(. 1נמוכה, 

                                                           
 המידע הארכיאולוגי המפורט בטבלה מבוסס על מידע קיים בספרות, ואינו בא להחליף סקר ארכיאולוגי מקצועי.4 
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 אתרים: 5ה טבל

 

 .ארצית חשיבות=  3, אזורית חשיבות=  2, מקומית חשיבות=  1: האתר חשיבות דירוג

 ן יש גם אתרים בוטניים ומפגעים סביבתיים.כהמספור אינו רציף ש .לדרום מצפון הינו המספור. האתרים במפת למספרו זהה הימנית שבעמודה האתר מספר

מס' 

 אתר
 שם האתר

 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

 1 כחיסקר נו  מאגר מים גדול ומגודר, איטום פלסטי הנראה בתצלומי אוויר.  הידרולוגי מאגר מים 1

, מפה סקר נוכחי  המעיין מסומן במפה הטופוגרפית אולם אינו קיים בשטח.  הידרולוגי עין מדהב 3

 טופוגרפית

1 

 1 סקר נוכחי  מאגר מים גדול, לא מגודר.  הידרולוגי מאגר מים 4

 3 סקר נוכחי  בריכת קבע מוקפת קנים בפאתי מאגר מים.  הידרולוגי בריכת מדהב 5

תל נמוך מכוסה בצמחייה. מצבורי אבנים שנראים לא עתיקים. אולי   ארכיאולוגי חורבת מדהב 6

עפ"י צורי )תשל"ז(  קשור להגנה בריטית על שדות תעופה באזור?

 בתל אותרו חרסים מתקופת הברזל ב'.

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מספר שולחנות פיקניק.  אחר פינת ישיבה 7

אנדרטת  8

הפיגוע בצומת 

 מגידו

 .2002אנדרטה לחללי פיגוע מכונית התופת בצומת מגידו בשנת   הנצחה

ת מהאוטובוס כבמקום פסל המנציח את חללי הפיגוע, וחלקי מת

 שהתפוצץ.

 3 סקר נוכחי 

מחשוף  9

 גיאולוגי

 1 סקר נוכחי  מחשוף שכבות קרקע בזלתית בצלע הגבעה )מיקום מקורב(.   גיאומורפולוגי
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מס' 

 אתר
 שם האתר

 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

 רט מנדטורית. כיום בתחומי כלא מגידו. מיקום משוער.אמצודת טג ארכיאולוגי וריהיסט משטרת לג'ון 12

תחנת משטרה )אולי מג"ב(. כ המבנה ' שימש60 -' וה50 -בשנות ה

כבר שימש המקום כמתקן כליאה צבאי, ונראה שהועבר  9761בשנת 

י המשטרה לצבא בעקבות מלחמת ששת הימים. בתחילת שנות דמי

תר כנסייה עתיקה עם רצפת פסיפס, הנחשבת ' נחשפה בא2000 -ה

הכלא  דומות בעולם, ובעקבות זאת מיועדלאחת הכנסיות הק

 להעתקה, והמתחם הישן ייהפך למתחם תיירותי.

מפה  

טופוגרפית, 

עיתונות 

 היסטורית

3 

 1 סקר נוכחי  מ'. 5עומק במ' ו 1גובה ב ,מ' 10מערה טבעית באורך   גיאומורפולוגי מערה 13

 1 סקר נוכחי  שלושה בורות בטון.  היסטורי רות בטוןבו 15

ח כסייף ו מ'. 1.5מ' וקוטר  1.2בריכת נוי משושה בנויה בטון. גובה   היסטורי בריכת נוי 16

של מזרקה" במסגרת מחנה  ד"שרי-כירים את האתר כ( מז1993)

 בריטי הרוס.

, סקר נוכחי 

 (1993ח )כסייף ו

2 

לה חצובה )בחלקה חפורה( לעומק חצי מטר ואורך עשרות תע  היסטורי תעלה חצובה 17

( 1993ח )כסייף ו מטרים. רוחב מטר. אולי שריד ממלחמת העצמאות.

 רות תייל )לא זוהו בשטח(.די גדן שריכמציינים את תעלות ההגנה ו

, סקר נוכחי 

 (1993ח )כסייף ו

2 

קליפטוס יא 18

 גדול

 1 סקר נוכחי  מדורות ופסולת רבה. עץ גדול ובולט. תצפית, מוקדי תצפית בוטני

 5מערה הרוסה. החציבות מחלקות לשלושה חדרים. עומק מהפתח   ארכיאולוגי מערה הרוסה 19

מ'. כנראה מערת קבורה הרוסה. מסביב תעלות  1.2מ', גובה הפתח 

 חפורות.

 1 סקר נוכחי 
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מס' 

 אתר
 שם האתר

 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

מ' ממזרח חציבה  10מ'.  0.7מ', רוחב  1מ', עומק  2אורך  -קבר חצוב   ארכיאולוגי קבר חצוב 21

 מדורגת.

 1 סקר נוכחי 

מ'. בדופן המזרחית  1.5מ', רוחב  2מ', עומק  2.5בור מלבני, אורך   ארכיאולוגי בור 22

 שני ספלולים. יש סכנת נפילה.

 1 סקר נוכחי 

שני תאים הפונים מערבה. כניסה ממזרח. העמדה חצובה בתלכיד   היסטורי עמדת ירי? 23

 מ'. 1.5לעומק 

 2 סקר נוכחי 

מ' דרומה מערה  5הקבר כנראה מתרחב למערת קבורה סתומה.   ארכיאולוגי קבר 24

 מ' ומחייבת זחילה. 2.5סתומה שעומקה לפחות 

 1 סקר נוכחי 

מערת קבורה  25

 ובור

מ' וקוטר  2.5מ' ממערב בור פעמון בעומק  10מערת קבורה סתומה.   ארכיאולוגי

 ילה.מ'. יש סכנת נפ 1פתח 

 1 סקר נוכחי 

 10בור רבוע סתום המתרחב כלפי מטה )בלב משטח סלע מסותת(.   ארכיאולוגי בור 27

 מ' צפונה מערה סתומה כליל.

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מערה סתומה וספלול חצוב.  ארכיאולוגי מערה סתומה 29

 1 סקר נוכחי  ים.מ', בעל גזעים רב 6-5עץ שיזף מצוי בגובה   בוטני שיזף מצוי 30

 1 סקר נוכחי  מאגר מים גדול, לא מגודר.  הידרולוגי מאגר מים 31

 3 סקר נוכחי  בריכת קבע, לא נסקרה.  הידרולוגי בריכה 33

מ'. פתח בולט. נראה  10מ'. אורך  2מ' ועומק  1.5מערה רדודה, גובה   גיאומורפולוגי מערה 34

 שקרסה בחלקה.

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  .1982מצבה לזכרו של יואב אליהו שנספה בתאונה בשנת   הנצחה זיכרוןמצבת  35
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מס' 

 אתר
 שם האתר

 סיווג האתר
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 משני ראשי חשיבות

 2 סקר נוכחי  מ'. 0.5מ' וגובה  1.5מערה רדודה. גומחת נר מצפון לפתח. עומק   ארכיאולוגי מערה 37

-עין אום אל 39

 חנון

שיזף קטן.  ליד ,מ'. גישה מדרום 1מ'. עומק משוער  10בריכה בקוטר  בוטני הידרולוגי

באזור  מסביב פטל, קנה, קנרס סורי, שבילי חזירים ומרבץ חזירים.

( מצאו את המעיין 1993ח )כיאולוגי שטרם נחפר. סייף וכאתר אר

 '.91יבש באוקטובר 

, סקר נוכחי 

 (1993ח )כסייף ו

3 

 1 סקר נוכחי  מ' ולידו חציבות רבועות. 2קבר חצוב בעומק   ארכיאולוגי קבר 41

 2 סקר נוכחי  מ'. 1ס"מ ואורך  40בריכת סלע מלבנית חצובה, עומק   הידרולוגי יכה חצובהבר 42

מתרחב למערת  .מ' 1.5מ', עומק  0.5מ' וברוחב  1.5בור מלבני באורך   ארכיאולוגי מערת קבורה 43

 קבורה יחידה. מצפון לדרך בור נוסף אך סתום בעפר.

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מערת קבורה המתרחבת מקבר מלבני. ספלול חצוב.  יארכיאולוג מערת קבורה 44

 1 סקר נוכחי  מצבת זיכרון שבורה לתורמי קק"ל.  הנצחה מצבת זיכרון 45

מ'  2.5ו כמ'. בור שיקוע שאור 4מ' על  3גת רדודה באורך וברוחב   ארכיאולוגי גת 46

 ס"מ. 15מ'. עומק  1ורוחבו 

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  קבר חצוב וחציבות בקרבתו.  אולוגיארכי קבר 47

 1 סקר נוכחי  מ'. למרגלותיה לצד השדה, מחסה סלע מפולש. 1גובה הפתח  -מערה   גיאומורפולוגי מערה 48

 1 סקר נוכחי  ריכוז חציבות.  ארכיאולוגי חציבות 49

 1 סקר נוכחי  וער". מיקום מש23.9.1983אנדרטה ועליה הכתובת "רמלה   הנצחה אנדרטה 50

 1 סקר נוכחי  מדרון ובו סימני חציבה.  ארכיאולוגי מדרון סלע 51
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רגולרית ובה שני מפלסי חציבה. מתחתיה בור -מחצבה עתיקה אי  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 52

 מ' שאינו נראה כבור מים או כמערת קבורה. 2.5בעומק 

 2 סקר נוכחי 

לע ובו תעלות חצובות, המערבית מלבנית והמזרחית רבועה. משטח ס  ארכיאולוגי מתקן חצוב 53

 מעט גומחות. בקרבת מקום בור קטן, גת ושקערוריות.

 3 סקר נוכחי 

 2 סקר נוכחי  נוף טרשים יפה.  גיאומורפולוגי טרשים 56

 1 סקר נוכחי  מאגר מים גדול, לא נסקר.  הידרולוגי מאגר מים 57

מ"ר ועומקו חצי מטר.  7ם בקיר בטון. שטחו המשוער גב גדול התחו  הידרולוגי גב 61

אצות רבות. למרגלותיו משטח סלע גדול עם מספר בורות, חלקם 

 אוגרים מים. חציבה רבועה, עץ שסק.

 3 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  גב קטן, מרווה משולשת שתולה, בסיס אבן לסוכה חקלאית.  הידרולוגי גב 62

 1 סקר נוכחי  נספי השואה בבית הקברות של קיבוץ גבעת עוז.אנדרטה ל  הנצחה אנדרטה 66

בתל נחפרו חמש שכבות דונם ובו פריחת חרציות.  15תל בשטח   ארכיאולוגי תל קדש 68

עד לתקופה הערבית הקדומה.  ונזה הקדומהיישוב, מתקופת הבר

 הממצאים מוצגים בקיבוץ גבעת עוז.

 3 סקר נוכחי 

 אווז ריחנית, נענה משובלת.-ריכוז סוף ופטל, קיקיון, פרעושית, כף טניבו הידרולוגי עין קטין 69

 '.91( מצאו את המעיין עם זרימה חלשה באוקטובר 1993ח )כסייף ו

 3 סקר נוכחי 

חציבות  70

 עתיקות

 1 סקר נוכחי  .פרוצהחציבות רבועות, מזכיר גת אך   ארכיאולוגי

מסומנת באזור גת שלא (, 1993של סייף וכח )ר חציבות עתיקות. בסק  ארכיאולוגי חציבות 72

 אותרה.

 1 סקר נוכחי 
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 1 סקר נוכחי  שקע מכוסה בשיחייה. ייתכן גת.  ארכיאולוגי שקע 74

 1 סקר נוכחי  מ' ולידו שקע חצוב בסלע. 2בור בעומק   ארכיאולוגי בור ושקע 75

 1 סקר נוכחי  מ'. 1.5עומק  מ', 2מ' וברוחב  4חציבה מלבנית באורך   ארכיאולוגי חציבה 78

 1 סקר נוכחי  ס"מ. 15ס"מ ובעומק  40מדוכה בקוטר   ארכיאולוגי מדוכה 79

חציבה עתיקה מצפון לעיקול בדרך. גובה החציבה כחצי מטר. יש   ארכיאולוגי חציבה עתיקה 80

 סימנים לקראת ניתוק אבן מהסלע.

 1 סקר נוכחי 

 2 סקר נוכחי  .ץ נטושמגדל תחמי  היסטורי מגדל תחמיץ 82

 1 סקר נוכחי  שני גבי סלע קטנים )אגרו מים שבוע אחרי הגשם(.  הידרולוגי גבי סלע 83

 1 סקר נוכחי  .אזור טרשי  גיאומורפולוגי טרשים 86

 1 סקר נוכחי  מ', נראה טבעי. 1.2בור בעומק   גיאומורפולוגי בור 89

מ'. יש קוצי דרבן.  5מ' ורוחב  1.2מ', גובה הפתח  10מערה בעומק  זואולוגי ארכיאולוגי מערה 90

 קיים גם פתח עליון עם סכנת נפילה. נראית מערת רועים.

 2 סקר נוכחי 

מ'. מערה רדודה בצד מזרח. בצד מערב מאורת  3.5קיר חציבה בגובה  זואולוגי גיאומורפולוגי קיר חציבה 92

 ינון.בע"ח הממוקמת בגובה מטר וחצי מעל לקרקע. חורי ק

 1 סקר נוכחי 

מ'. בקרבתה שלוש שקערוריות חצובות,  2.5אבן ים חצובה, קוטרה  בוטני ארכיאולוגי אבן ים 94

 מ'. המקום משמש כאתר להבערת מדורות. 4עץ שיזף בגובה 

 3 סקר נוכחי 

 3 סקר נוכחי  מ', סימני מדורה. מסביב משטחי סלע. 2.5אבן ים בקוטר   ארכיאולוגי אבן ים 95
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 משני ראשי חשיבות

מ'. בחזית המערה  1.5מ' והגובה  5מ'. אורך הפתח  7מערה בעומק  בוטני גיאומורפולוגי מערה 98

 מ'. 5בולדרים רבים. נראית מהדרך. בצמוד מדרום שיזף בגובה 

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מערה רדודה ולצידה בור חצוב קטן.  ארכיאולוגי מערה 99

חציבות  103

 עתיקות

 1 סקר נוכחי  יבות עתיקות בשטח מטע זיתים צעיר.חצ  ארכיאולוגי

 2 סקר נוכחי  ר( במרכז שדה אבני."מ 290 ושיזף השיח גדול )שטח  בוטני שיזף השיח 104

מ'. פס הבולדרים  3מערה קטנה בין בולדרים. עומק מטר אחד ואורך   גיאומורפולוגי מערה 110

 מ'. 30נמשך מערבה לאורך 

 1 סקר נוכחי 

בית יד לבנים בגבעת עוז. אנדרטה, תצוגת עתיקות מתל קדש   הנצחה ת יד לבניםבי 111

 והסביבה. חלקי בית בד.

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  חציבה עתיקה.  ארכיאולוגי חציבה עתיקה 116

קיר תלכיד  117

 נחלים

 2 סקר נוכחי  ים.מ' ובו חורי קינון ומספר שכבות חלוק 5קיר זקוף בגובה  זואולוגי גיאומורפולוגי

שיטת  122

 המשוכות

 1 סקר נוכחי  )המין שתול באזור(. מקבץ שיטת המשוכות  בוטני

 1 סקר נוכחי  מקבץ חצבים קטן.  בוטני חצבים 130

עלים בולט. הפתח פונה -מערה, כנראה טבעית. בפתחה אשחר רחב  גיאומורפולוגי מערה 133

מ'. במערה חבית ברזל מלאה  4מ' ורוחב  1.5מ', גובה  7דרומה. עומק 

 באבנים.

 2 סקר נוכחי 
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גת ומתקן  139

 חקלאי

 2 סקר נוכחי  .גת ומתקן חקלאי  ארכיאולוגי

 2 סקר נוכחי  פרט מרשים עם גזע נטוי.  בוטני אלון התבור 141

 2 סקר נוכחי  פרט מרשים )פחות מהפרט הצפוני יותר(.  בוטני אלון התבור 151

 2 סקר נוכחי  סלע ועליו חציבה דמוית אמוניט. תעלות החציבה מכוסות טחב.  לוגיארכיאו חציבה 153

גב סלע הנראה טבעי. מכיל שלושה שקעים, עומק משוער חצי מטר.   הידרולוגי גב סלע 158

 אצות ואולי סרטנים ירודים.

 2 סקר נוכחי 

 2 קר נוכחיס  מבנה אבן ישן וציורי ולידו עץ תמר קטן.  היסטורי מבנה ישן 162

 2.5מ' וברוחב  4.5מבנה אבן נעול. בצידו הצפוני מאגר מים באורך   היסטורי מבנה אבן 164

מ'(, מכוסה בקרשים. שסק קטן  0.3מ' )מים בעומק  1.2 ועומק .מ'

 מדרום למבנה.

 2 סקר נוכחי 

 3 חיסקר נוכ  צריף ראשונים בגבעת עוז. המקום סגור בשגרה.  היסטורי טירת הינשוף 167

בריכת מים באפיק נחל עוז. הנחל זורם, לא אותרה נביעה קבועה   הידרולוגי עין עוז 170

( מתארים סבך פטל צפוף ללא גישה לנביעה 1993ח )כסייף ו בשטח.

 '.91באוקטובר 

 1 סקר נוכחי 

 2 סקר נוכחי  אלונים מצויים יפים בחורש בענא.  בוטני אלון מצוי 171

 2 סקר נוכחי  מ'. 5גזעים, גובה  7עץ ליבנה רפואי גדול ועתיק.   טניבו ליבנה רפואי 173

 1 סקר נוכחי  שקע רדוד, אולי גת.  ארכיאולוגי שקע 174
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תצפית גבעת  177

 עוז

 -בריכת המים של גבעת עוז. מגדל צבאי ישן, אנדרטה לאברי בני   הנצחה

 ."המוכתר של זלפה"

 3 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מ'. 3גת רדודה באורך וברוחב   גיארכיאולו גת רדודה 179

רת אצל כואינה מוז ם באפיק הנחל. הבאר עצמה לא שרדהריכוז קני בוטני הידרולוגי באר זלפה 182

 (.1993ח )כסייף ו

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  רהט )סביל( מודרני, כנראה זכר מבאר זלפה.  הידרולוגי רהט 185

גת לצד הדרך, שרדו שני קירות. המשטח קרס במרכזו לתוך חלל   ארכיאולוגי גת 186

 מ'. בצמוד מאורות. 2× 2בעומק חצי מטר. ממדי הגת 

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  עלים.-מ'. נוכחות אשחר רחב 3צמד מערות הרוסות לחלוטין. גובהן   גיאומורפולוגי מערות 187

מ'. הגת סתומה  1.5מ' רוחב  3.5אורך גת רדודה וצמודה לדרך,   ארכיאולוגי גת 188

 ובתוכה צומח אשחר.

 1 סקר נוכחי 

 1.2×מ'  2.5מ'. בור איגום  0.5מ', עומק  3גת עמוקה באורך וברוחב   ארכיאולוגי גת 189

 4מ'. לידה גת קטנה ומדוכה. צפונית לגת לפחות  1.5מ' ועומק 

 מדוכות.

 2 סקר נוכחי 

מ', רוחב ועומק  2.5מ' ובור איגום באורך  3באורך וברוחב גת רבועה   ארכיאולוגי גת 192

 מ'. 1

 1 סקר נוכחי 

ם. יחי-מ'. עקבות בעלי 2מ' וגובהה  10מערה בסלע הקירטון, אורכה   גיאומורפולוגי מערה הרוסה 194

 נראה שקרסה או פוצצה בעבר.

 1 סקר נוכחי 

 1.2עומק במ' ו 1.2ברוחב  ,מ' 1.5איגום באורך מ' ובור  2.5גת רבועה   ארכיאולוגי גת ובור איגום 195

 מ'.

 1 סקר נוכחי 
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מ'. מעליו משטח סלע  2עומק במ' ו 1.2ברוחב  ,מ' 2.5בור באורך   ארכיאולוגי בורות 197

בורות נוספים  3המסותת רק בשוליו ובמרכזו שקערורית. בקרבתו 

 וספלולים פזורים.

 1 סקר נוכחי 

מדוכה  198

 וספלולים

 1 סקר נוכחי  מדוכה וספלולים.  לוגיארכיאו

 1 סקר נוכחי  מ'. 1.5בור רבוע בעומק   ארכיאולוגי בור 199

 1 סקר נוכחי  מ', סדוקה וחלקה המזרחי חסר. מרבדי רקפות. 3גת באורך וברוחב  בוטני ארכיאולוגי גת 200

. יש חריץ לאבן גולל. מ' 2מערה עם פתח מקושת וסתום בעפר בגובה   ארכיאולוגי מערת קבורה 202

 נפל בחזית המערה.

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מ'. 1מ' ובעומק  3מחסה סלע באורך   גיאומורפולוגי מחסה סלע 205

 1.5מ'. המרחק ביניהם  1.2קוטר במ' ו 0.7שני בורות חצובים בעומק   ארכיאולוגי בורות חצובים 206

 מ'. מכוסים בצמחייה.

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מ', גזע מרשים. 7-6חרוב בגובה   בוטני חרוב 207

 1 סקר נוכחי  רגולרי, בפינתו כעשרה ספלולים חצובים.-שקע חצוב גדול אי  ארכיאולוגי שקע חצוב 208

 1 סקר נוכחי  חציבות לא עמוקות בסלע.  ארכיאולוגי חציבות 209

מ' ומשתפל למטה. קוץ  1מ'. גובה הפתח  3, עומק מ' 7מערה באורך  זואולוגי גיאומורפולוגי מערה 211

 דרבן. אלה א"י בולטת על סלע בחזית המערה. מאורה לא פעילה.

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מדוכה סתומה.  ארכיאולוגי מדוכה 212



 

 

78 

מס' 

 אתר
 שם האתר

 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

 1 סקר נוכחי  מ'. נראה טבעי. 5מצוק זקוף בגובה   גיאומורפולוגי מצוק 213

 1 סקר נוכחי  מ'. 3רדודה באורך וברוחב  גת  ארכיאולוגי גת 214

בורות  215

 וספלולים

מ', ספלולים, מערה סתומה,  3-שלושה בורות רבועים שעומקם כ  ארכיאולוגי

ס"מ. סימני  10ס"מ עם מים בעומק  70מדוכה עם מים ובור בעומק 

 חפירות שוד.

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  על צביון היסטורי.המסגד בלב זלפה, לא שמר   היסטורי מסגד זלפה 216

 1 סקר נוכחי  מקבצי ספלולים ומעט בורות שתילה לגפנים.  ארכיאולוגי כרם חצוב 217

מ'.  2×מ'  2מ'. משטח דריכה  0.3מ' ועומק  0.5×מ'  1.5בור איגום   ארכיאולוגי גת 218

 נצפה מדרך הג'יפים.

 1 סקר נוכחי 

חציבות  219

 עתיקות

לא  (1993ע"י סייף וכח )כוז חציבות עתיקות. אבן ים שתועדה רי  ארכיאולוגי

 אותרה.

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  ספלולים. 3מ'. לידו  1.2מ' ועומק  1מ', רוחב  2בור מלבני באורך   ארכיאולוגי בור 220

 1 סקר נוכחי  מחצבה עתיקה קטנה ומדורגת.  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 222

מ'. שלושה  1.5אבן ים שבורה חצובה בסלע. רדיוס החלק שנשאר   אולוגיארכי אבן ים 224

 ספלולים חצובים.

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מדוכה עם מים, במרכז משטח סלע.  ארכיאולוגי מדוכה 225

 2 כחיסקר נו  מ'. סלע מוכן לניתוק בצד הצפוני. 1.5מחצבה עתיקה מרשימה. גובה   ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 226
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 שם האתר

 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

מ' והמערה בעומק  1.2מערה בתחתית חציבה פינתית. עומק החציבה   ארכיאולוגי מערה 227

 מ'. 2

 1 סקר נוכחי 

ספלולים וגבי  228

 סלע

 1 סקר נוכחי  .ס"מ והשני יבש. מספר ספלולים 5גבי סלע, אחד עם מים בעומק   ארכיאולוגי

 1.2× 2.2מ' ובור האיגום  3.5×מ'  6גום. ממדי הגת גת גדולה ובור אי בוטני ארכיאולוגי גת גדולה 230

 מ'. הבור נמצא לח עם פריחת דמסון כוכבני. 0.5ועומק 

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מ'. 1.5מ' וגובה  15מחצבה עתיקה. אורך   ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 231

בית קברות  232

 זלפה

 1 וכחיסקר נ  .בקוטלי עשבים בית קברות מרוסס  היסטורי

מ'. האזור סבוך. בעמוד ענן  1.5בור חצוב סתום בעפר, עומקו הנוכחי   ארכיאולוגי בור חצוב 236

 מצויינים בורות מים וגת שלא אותרו בשטח.

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  גב סלע קטן.  הידרולוגי גב 242

ספלולים ואלון  244

 התבור

 1.5ס"מ. עץ אלון התבור בגובה  10-15טר שני ספלולים חצובים בקו בוטני ארכיאולוגי

 מ'.

 1 סקר נוכחי 

 2 סקר נוכחי  מ', בעל שני גזעים. 8-7אלון התבור מרשים בגובה   בוטני אלון התבור 245

מ'. בקרקעית מספר גומחות,  1מ' וגובה  1.5מערה זעירה. עומק  בוטני גיאומורפולוגי מערה 255

-גלות המערה חבצלת קטנתחלקן עם מים. האתר נראה טבעי. למר

 פרחים ובאזור מצוקונים.

 1 סקר נוכחי 

מ'. בור איגום  2.2 -מ' ו 3גת טרפזית, הצלעות העיקריות באורך   ארכיאולוגי גת 258

 מ'. 1מ' ועומק  0.7× 1.5מלבני 

 1 סקר נוכחי 
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 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

יגום ס"מ, ובור א 30מ', עומק  3גת הכוללת משטח דריכה רבוע בצלע   ארכיאולוגי גת 260

מ'. במרכז הגת הוקם עמוד  1מ', רוחב ועומק  2.5מלבני באורך 

 .מתכת במסגרת תיחום חלקות

 2 סקר נוכחי 

ח כסייף ו משטח בטון ובמרכזו פתח נעול, מטרים ספורים מהכביש.  הידרולוגי באר שלים 261

הבאר שוקת בטון מטוייחת, ומעל לפתח אבן ים  ד( מציינים לצ1993)

 יום לא ניתן לזהות אלמנטים אלו בשטח.מ'. ה 2בקוטר 

 2 סקר נוכחי 

 2 סקר נוכחי  מ'. פסולת בניין. 6מחצבת טוף בגובה   גיאומורפולוגי מחצבת טוף 262

 2 סקר נוכחי  מ'. 15קליפטוס גבוה ומרשים, גובה משוער יא  בוטני קליפטוסיא 267

מ'. בור האיגום באורך  2.5ב גת מרשימה במדרון הגבעה. אורך ורוח  ארכיאולוגי גת 273

 מ'. 1.2מ' ועומק  0.7×מ'  1.5

 2 סקר נוכחי 

שתי מדוכות, שני שקעים רבועים חצובים ומכוסים בצמחייה,   ארכיאולוגי שקעים 274

 כנראה לא גתות. .מ' 1.5מ' ועומק  3אורך ורוחב  :ממדים משוערים

 1 סקר נוכחי 

מ'. מקבץ חצבים. אולי מקום  6-5-מ' ו 8-7ר בגובה שני אלוני התבו  בוטני אלוני התבור 275

 קדוש ישן.

 2 סקר נוכחי 

בור מלבני בעומק מטר וחצי, סתום ומעליו חציבה בקווים רבועים.   ארכיאולוגי בורות 276

 בור מלבני נוסף עשרה מטרים מצפון.

 1 סקר נוכחי 

 1.5מ', עומק  1מ' וברוחב  1.5רך מ'. בור איגום באו 3גת רבועה, צלע  בוטני ארכיאולוגי גת 277

, 1וברוחב  2. בור צדדי נוסף באורך בדפנות שולמית-שערותשרך  .מ'

 מ'. 2עומק 

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  פתחים. סימני חפירת שוד. 3מערה בת   ארכיאולוגי מערה 279



 

 

81 

מס' 

 אתר
 שם האתר

 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

תומה כמעט בתחתית יש התחלת מחילה ס .מ' עם סולם 3בור בעומק   ארכיאולוגי בורות 280

 לחלוטין. באזור לפחות עוד שני בורות מלבניים.

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מ' ולמרגלותיו גומחה בסלע. 3בור רבוע בעומק   ארכיאולוגי בור 283

 1 סקר נוכחי  מ'. תשתית עפר וסלעים. 0.5מ'. עומק  2מ' וברוחב  2.5גב באורך   הידרולוגי גב 284

משטח סלע ובו שתי תעלות ארוכות ולמרגלותיו בור באורך וברוחב   ולוגיארכיא כרם חצוב? 287

 מ' )גת?(. ספלולים חצובים. חציבות עתיקות ומערה ממערב. 2.5

 3 סקר נוכחי 

שני בורות חצובים וריכוז תלוליות אבן )כנראה לא עתיקות(, נראה   ארכיאולוגי בורות חצובים 289

 סוג של "כרם חצוב".

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  בור רבוע באורך וברוחב חצי מטר, עומק מטר.  ארכיאולוגי בור 291

 1 סקר נוכחי  .גב קטן  הידרולוגי גב 293

 1 סקר נוכחי  .בור מים נעול  הידרולוגי בור מים 294

בה מ'. בחלק התחתון של קיר החצי 5מחצבה נטושה, גובה החציבה  בוטני גיאומורפולוגי מחצבת טוף 296

(, 1993ח )כעפ"י סייף ו טוף צהוב ואדום. כתם עצי אלון מצוי.

 .1991המחצבה הייתה פעילה באוקטובר 

, סקר נוכחי 

 (1993ח )כסייף ו

2 

 2 סקר נוכחי  ריכוז צפוף של כלניות אדומות, רקפות, ולריאנה איטלקית.  בוטני אתר פריחה 297

ף, וממצאים ושטח חשתצפית היקפית מגבעת סאלם. ה  תצפית תצפית 298

 ארכיאולוגיים המוזכרים בעמוד ענן לא זוהו.

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מצבות. 5בית קברות משפחתי קטן ובו   היסטורי קברים 299
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 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

שייח' מוחמד  300

 מוג'היד

מתחם בפאתי עקדה ובו חורשת עצים: שני עצי אלון מצוי, שני   בוטני

וכורסאות. למרגלות המתחם חרובים ואלון התבור. רחבת בטון 

( 1993ח )כסייף ו מספר קברים. מעט ממערב עוד שני אלוני התבור.

מתארים "קבר שייח' פתוח בנוי אבנים ומוקף עצים. מעל הקבר עץ 

עצי אלון תבור  2ן כולים ודעצי חרוב מצוי ג 2ו דול, לידאלון מצוי ג

 ולים".דג

, סקר נוכחי 

ומרקם זרטל 

, סייף )תש"ס(

 (1993ח )כו

3 

גם  דהאתר מתוע שיזף השיח צומח בפינת קיר בטון של מטע זיתים.  בוטני שיזף השיח 301

 (.1993ח )כע"י סייף ו

, סקר נוכחי 

 (1993ח )כסייף ו

2 

ריכוז מדרגות  302

 סלע

 1 סקר נוכחי  ריכוז מדרגות סלע.  גיאומורפולוגי

מ'.  3מ' וקוטר הגזע המשוער  8-7הו אלון התבור עתיק ומרשים. גוב  בוטני אלון התבור 305

בקרבתו עוד אלונים קטנים )אלוני התבור ואלון מצוי(. באזור גם 

 8 -בים את גובה העץ כ( מערי1993ח )כסייף ו ישראלית.-דונגית ארץ

( ומציינים למרגלות דבגובה מטר אח דדמ' )נמ 2.9מ' והיקף הגזע 

 אולי קבר שייח'. –העץ גל אבנים 

, סקר נוכחי 

 (1993ח )כסייף ו

3 

קבר שייח' בחצר פרטית מול המסגד בסאלם. שני חדרים. מסביב   היסטורי שייח' חמדן 310

 בית קברות מוסלמי קטן.

, סקר נוכחי 

ומרקם זרטל 

 )תש"ס(

3 

שני מבני בטון שקרסו חלקית. תושב האזור אמר שהוקמו ע"י   היסטורי מבני בטון 312

השטח לקק"ל וחזרה לטייבה. משפחה מהעיר טייבה שמכרה את 

 מצפון למבנים יש גב קטן.

 1 סקר נוכחי 
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 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

מ'. בקרבתו ספלולים ובור נוסף  1מ' ועומקו  1.2בור סתום שקוטרו   ארכיאולוגי בור סתום 313

 המוסתר בצמחייה.

 1 סקר נוכחי 

 1מק מ'. עו 1מ' וברוחב  2מ' ובור איגום באורך  3גת באורך וברוחב   ארכיאולוגי גת 314

 ס"מ. 15מ'. ליד הגת גב מים שעומקם 

 2 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  ס"מ. 30מ' ובעומק  3גב באורך   הידרולוגי גב 315

 1 סקר נוכחי  בור סתום לחלוטין באבנים.  גיאומורפולוגי בור 316

רגה גזם. מדבמ', מכוסה  1.5 ועומק .מ' 1.2מ' וברוחב  1.5בור באורך   ארכיאולוגי בור 317

 חצובה בכניסה.

 1 סקר נוכחי 

 2 סקר נוכחי  מ', רוחב ועומק מטר. עומק המים כחצי מטר. 2בריכה חצובה באורך   הידרולוגי בריכה חצובה 318

 1 סקר נוכחי  גב רדוד ולח. טיון דביק.  הידרולוגי גב 319

 1 סקר נוכחי  מקו מטר.משטח סלע ובו שלולית מים ובור רבוע סתום שעו  ארכיאולוגי משטח סלע 320

קרקעי קטן וסתום באבנים. אורך -גת ובור איגום המתרחב לחלל תת  ארכיאולוגי גת ובור איגום 322

 מ'. 1מ' וברוחב  2מ'. הבור באורך  2.5מ' ורוחבה  3.5הגת 

 2 סקר נוכחי 

כי מ'. קיים פתח אנ 10מ' ועומקה  2.5מערה חצובה. גובה המערה   ארכיאולוגי מערה 324

בקצה המערה. המערה חצובה בקירטון מתחת לקרום נארי. חציבות 

כנראה שיש מערכת מסתור סתומה. ליד הפתח  –קטנות בצד צפון 

העליון יש לוח משחק חצוב וצפונית למערה בור רבוע וספלולים 

 חצובים.

 2 סקר נוכחי 

 2 סקר נוכחי  ס"מ. במרכז יש עיגול חצוב.  25בודדה בקוטר   ארכיאולוגי בודדה 325
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 משני ראשי חשיבות

מ' ומתחתיו בור  2×מ'  1.7גת מבוקעת במשטח סלע. משטח הדריכה   ארכיאולוגי גת 326

 איגום קטן. על הסלע ספלולים קטנים.

 1 סקר נוכחי 

מלט ובצד צפון חדר בטון מזוין. בצד דרום מבנה במבנה אבן מצופה  תצפית היסטורי מבנה אבן 329

ה בור מים ועליו סלע כבד. תצפית הרוס. נראה מנדטורי. מצפון למבנ

 יפה.

 3 סקר נוכחי 

טראסות  331

 נטושות

 2 סקר נוכחי  מערכת טראסות נטושות.  ארכיאולוגי

 1 סקר נוכחי  ס"מ. 15גב בעומק   הידרולוגי גב סלע 335

 1 סקר נוכחי  מ' ובו חורי קינון רבים. 3מצוק בגובה   גיאומורפולוגי מצוק 336

 1 סקר נוכחי  מ'. 12קליפטוס בודד בעל שני גזעים. גובה משוער יא  בוטני קליפטוסיא 337

ריכוז רקפות, כלניות אדומות, לבנות וסגולות, צבעונים וגרניון   בוטני אתר פריחה 343

 הפקעות.

 1 סקר נוכחי 

-צלת קטנתמ' ועליו מעט עיריוני צהוב. באזור גם חב 3.5מצוק בגובה  בוטני גיאומורפולוגי מצוקון 352

 פרחים.

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  בית קברות קטן ולצידו סככה גדולה.  אחר בית קברות 363

 1 סקר נוכחי  ס"מ. 30מ"ר ובעומק משוער  1.5גב קטן בשטח   הידרולוגי גב סלע 369

ריכוז משטחי  371

 בטון

 1 יסקר נוכח  משטחי בטון משופעים פזורים ביער. מטרתם לא ברורה.  אחר

 1 סקר נוכחי  פארק חדש בחורשת אורנים ותיקה.  אחר פארק סווסה 377
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מס' 

 אתר
 שם האתר

 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

 2 סקר נוכחי  מ'. 5ריכוז אלון מצוי בנחל מילחם. גובה העצים עד   בוטני אלון מצוי 385

 1 סקר נוכחי  גל אבנים, נראה כשרידי מבנה רבוע.  ארכיאולוגי גל אבנים 390

בור סלעים הנראה כמערה סתומה ואולי בולען קטן. עומק לא מצ  גיאומורפולוגי מערה סתומה 396

 ידוע.

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  מבנה עגול המזכיר איגלו. אולי טאבון.  אחר טאבון? 403

 1 סקר נוכחי  אחישבת ענף  בוטני אחישבת ענף 411

ה למעיין עצמו. נביעת מים הזורמים בין שפכי עפר ובנייה. ללא גיש  הידרולוגי עויון-אל 416

( 1993ח )כסייף ו צמחיית מים ובוסתן קטן למרגלות הכביש.

ות כמתארים את המקום: "בוסתן עם מספר נביעות המתנקזות לברי

מ'  4 × 3.5לה דת האגירה מטויחת ומחזיקה מים. גוכמים. ברי

סיפה, כה שני עצים עבי גזע של צפצפה מכמ'. מעל הברי 1ועומקה 

 שולמית מצויות".-ה בינונית. קצת שערותמ'. שפיע 12-כגובהם 

גוזלן(, שלא זוהה -בקרבת מקום הם מציינים מעיין נוסף )עין אום אל

 חי.כבסקר הנו

, סקר נוכחי 

 (1993ח )כסייף ו

3 

 1 סקר נוכחי  מחצבה ומחשוף טוף.  גיאומורפולוגי מחצבה 417

 1 וכחיסקר נ  שני כוכים קטנים וסתומים.  גיאומורפולוגי כוכים 418

 1 סקר נוכחי  שכבות טוף. –חציבה חדשה   גיאומורפולוגי חציבה 420

את המקום  ומרקם מכניםזרטל  גל אבנים גדול במטע. ריכוז שקדים.  ארכיאולוגי חורבת עמסי 421

פעור ומציין שעיקר ממצא החרסים מהתקופה הפרסית -רב אלד

 )יישוב פרזות על גבעה שלטת(.

, סקר נוכחי 

רקם ומזרטל 

 )תש"ס(

2 
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מס' 

 אתר
 שם האתר

 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

 1 סקר נוכחי  מ'. 5מחשוף טוף בגובה   גיאומורפולוגי מחשוף טוף 425

מ'  2.5עומק ב ,מ' 1.5המערה הגדולה בגובה  –מערות חצובות   ארכיאולוגי מערות חצובות 427

 מ'. ממערב לה כוך גדול. נצפות מרחוק. 3ואורכה 

 1 סקר נוכחי 

 1 סקר נוכחי  .וש(סביל מודרני )לא בשימ  אחר סביל 429

מ' ממערב מערה נוספת. באזור יש עדשות  20מערה קטנה ומפולשת.   גיאומורפולוגי מערה 431

 צור בסלע הגיר.

 1 סקר נוכחי 

מ'. קוטר  15מעיין קטן הנובע למרגלות מצוק טוף חצוב בגובה  בוטני הידרולוגי דיב-עין אום 432

שקמה עתיקה ומרשימה ס"מ. לצד המעיין  30מ' ועומקה  5הבריכה 

בביקורו של  רתכהשקמה מוז מ' ויותר. 5מ' ובקוטר גזע  12בגובה 

, המציין גם עץ צפצפה גבוה )לו לא נותר זכר(. לפי 1994 -מרקוס ב

סייף  מ'. 1.2 -ל העומק המים בבריכ הגיע 1994מרקוס, באוקטובר 

 10הנובע למרגלות מצוק בגובה  בהכ"מעיין ש :מתארים( 1993) כחו

מ' בתעלה חצובה. למרגלות עצי  10-מ'. המים זורמים לאורך כ

מ'.  1מ'(, עשויה בטון, בעומק  2×2) מרובעת אגירה תכהצפצפה ברי

 "מ'. 20זרזיף. שתי צפצפות בגובה  –שפיעה בקיץ 

 דדמ' )נמ 5.4גזע ההיקף ומ',  12-בים את גובה השקמה כהם מערי

 רותה.כמ' מהקרקע( ומציינים שהשקמה  0.5בגובה 

, סקר נוכחי 

, (1995מרקוס )

 (1993ח )כסייף ו

3 

 1 סקר נוכחי  .מחשוף קונגלומרט  גיאומורפולוגי סלעי תלכיד 435

בית קברות זמזם. בצידו הדרומי תצפית טובה.  –בית קברות מודרני  תצפית אחר בית קברות 438

 טבק השיח.

 1 סקר נוכחי 
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מס' 

 אתר
 שם האתר

 סיווג האתר
 מקור המידע הערות תיאור האתר

דירוג 

 משני ראשי חשיבות

מ'. המקום עבר פיתוח ומהווה  6ובע למרגלות מצוק בגובה מעיין הנ  הידרולוגי שע'רה-עין א 441

ס"מ(.  30מ' )המים בעומק  2.5גן ציבורי קטן. בריכה מודרנית בעומק 

. מדרום גומחה קטנה ישראלית במצוק-אלה ארץמרשים של  עץ

( תיארו את 1993ח )כסייף ו ובמצוק העליון שתי גומחות חצובות.

ל עץ אלה דס מצוק קטן מעליו גמעיין בבסי"': 91המקום באוקטובר 

חות של יתושים ועלוקות. כים אך עם נוכישראלית. מי המעיין ז-ארץ

המעיין משטח של יבלית מצויה ותלתן הביצות,  דשפיעה בינונית. לי

 "ומסביב עצי זית קשישים.

, סקר נוכחי 

 (1993ח )כסייף ו

3 

 2 כחיסקר נו  .רה'שע-נקודת תצפית מעל עין א  תצפית תצפית 444

 2 סקר נוכחי  עץ אלון התבור בגובה כעשרה מטרים. גזע מרשים.  בוטני אלון התבור 445

 1 סקר נוכחי  בחציבה במצוק נחשפות שכבות טוף וגיר זו לצד זו.  גיאומורפולוגי אתר גיאולוגי 449

נסקר בסקר  נבי. המעיין אינו נובע על פני השטח. לא-בערבית עין א  הידרולוגי עין אלכסנדר 452

 הנוכחי.

 1 סקר נוכחי 

מבנה מקאם משופץ וסגור, כיפה צהובה. חזית מקושתת, פתח   היסטורי שייח' איסכנדר 455

 מצפון. מדרום מסגד מפואר.

, סקר נוכחי 

 ומרקם זרטל

 מרקוס, )תש"ס(

(1995) 

3 

 1 סקר נוכחי  רהט מודרני למי שתייה.  אחר סביל 462
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 תרבותית - נופית ערכיות 3.5
למסמך  יות נופיתכ. טבלת עראח נספיות מופיע בכחישוב הער .(2.4סעיף ) תרבותי-נופיתוארו בתחילת הפרק ה תרבותית-ופיתלחישוב הערכיות הנ הקריטריונים

 זה.

 ם נופיים", המאגדים יחדיו שטחים ברמות ערכיות גבוהות.לבקשת מזמיני העבודה, הנתונים מוצגים ברמה מוכללת יותר של "מכלולי

 המכלולים הנופייםניתוח מפת 

 מרבית.  דיות הנופית הגבוהה עכרת בין שטחי יערות קק"ל לאזורים בעלי הערכקיימת חפיפה ני

ביש כשולטות על סביבתן, הן יערות הנצפים היטב מהיפות מיוערות הכרבית, אינם רציפים ומייצגים תבניות נוף שונות: הן ייות מכבעלי ערכרו דהשטחים שהוג

בר נובע מלחצי דרבית. הימ-דיות הגבוהה מאכי אין חפיפה משמעותית בין הטופוגרפיה לאזורי הערכראוי לציין  י.דהראשי והן אזורים בעלי ערך גיאולוגי ייחו

 –ה ובינונית במרחב זלפה כיות נמוכוז שטחים בעלי ערכעניין נוסף הוא רי פחם )שפגעו קשות בערך הנופי של קמר הר אמיר(.-ים סביב אום אלדבכהפיתוח ה

 וברור. דך שהגבול בין השטחים הבנויים לשטחים הפתוחים אינו חכבר המשקף את אופיו הזוחל של הפיתוח ההתיישבותי בגזרה, דגבעת עוז,  –סאלם 

יות גבוהה בעיקר בשל רצף השטחים הפתוחים כורגו בערדחסית ובעלי נצפות מוגבלת, אך המרחבים החקלאיים של מזרח עמק יזרעאל, הינם שטחים הומוגניים י

 ומיעוט ההפרות במרחב.

, דהתיישבותיים. אזור ליבת הסקר הינו אזור שלוחות מבותרות חסרות מקורות מים מח-תרבותית לבין שיקולים גיאולוגיים-יות הנופיתכקיים קשר ישיר בין הער

 ך.דולים מאידחקלאיים ג וחסרות זיקה לשטחים
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 מכלולים נופיים :7ה מפ
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 צומח: 'ג פרק
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 רקע בוטני 4.1

 רקע כללי  4.1.1
כפי שתואר בפרק חטיבות הנוף, הסקר נחלק בין צפון השומרון לבין עמק יזרעאל. כל שטח הסקר נכלל 

תיכוני, בשליטת עצי אלון, -(. הצומח הים1991דותן ודנין, -תיכוני )פינברון-בתחום חבל הצומח הים

יחד עם זאת, תכונות גיאוגרפיות רבות  .(2008ליון שנה )הר, ימ 5-התבסס באזור בתקופת הפליוקן, לפני כ

מבדילות בין צפון השומרון לעמק יזרעאל, וחלוקה זו ניכרת גם בצומח הטבעי. לפיכך, יידונו מאפייני 

 הצומח הטבעי של כל אזור בנפרד:

 האזור ההררי .1

. אזור זה מהווה שלוחה עמק יזרעאל ובקעת זלפה(מרבית יחידות הנוף )למעט של הסקר כולל את  ק זהחל

-(, השייך לתחום הקליימקס של חורשים ויערות ים1982יו, עמיתמערבית של השומרון )ויזל ו-ניתצפו

ר, בסמוך לו, (. השריד החשוב ביותר של חורש טבעי במרחב נמצא מחוץ לגבול הסק1980תיכוניים )זהרי, 

(, וממנו ניתן להקיש על אופי הצומח הטבעי בחלק ההררי הגבוה של 2005בשמורת טבע יער ריחן )אור, 

זית בינוני -הסקר. המינים העיקריים המרכיבים את החורש ביער ריחן הם אלון מצוי, אלת המסטיק ובר

נפוצים בחלקים הגשומים יותר (. אזור הסקר מהווה גבול תפוצה דרומי לכמה מיני צמחים ה2005)אור, 

 (.1966פרטיג, -תיכוני )גרינברג-של החבל הים

השפעת האדם לאורך השנים, חלקים משטחי הסקר אינם מייצגים את הצומח הטבעי, ונמצאו בהם  בשל

תיכוניים. פרט לחלקים הבנויים, שטחים ניכרים נוצלו לייעור -טיפוסי צומח שאינם חורשים ויערות ים

הגדלים מדי יער(, בעיקר נטיעת עצי מחט ואיקליפטוסים. בתחום הסקר אין עצי מחט וע – 8ה מפ ו)רא

 טבעי. בנוסף לאלו, שטחים רבים משמשים לכרמי זיתים ברמות עיבוד שונות.באופן 

 האזור המישורי .2

זאת, בעקבות נא. דמת דמרחב חקלאי מקכות בעמק יזרעאל ומצפון לזלפה, משמש כבדאזור הקרקעות ה

השקייה, החקלאי המסורתי היה של חקלאות בעל ללא  דהעיבו רת.כה נידאופי הצומח הטבעי במי השתנה

חברת כ דה וחוח עקודמציינים את חברת ינבוט הש (1982ועמיתיו ) ועם חריש שאינו עמוק יחסית. ויזל

וגם . בחברה זו ניתן לפגוש הן צמחי חורף והן צמחים שעיקר שגשות בעלדצומח סגטלית המאפיינת ש

 ופריחתם בקיץ.

ת, וכיום חלק משמעותי מהמרחב הינו חקלאות מהותיינה, עבר המרחב החקלאי תמורה דמאז קום המ

ורה דמיני ירבוז, כיום שלחין הכוללת השקייה בקיץ )אזור נוסף הינו מטעים(. במרחב זה, בולטים 

  ואחרים.

 אפיקי נחל עוז ונחל בענא גוונת.רופילית מדלאורך תעלות המים ובשולי המאגרים קיימת צמחייה הי

 ירים.דו בהם גם מספר מינים נד, ותוע(2012יו, עמיתללו בסקר ערוצי הקישון )פרלברג וכתחתון נ
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 שיטות עבודה בפרק הבוטני 4.2
-שהוגדרה ב ,חקלאי-דרגות פירוט של תכסית צומח לא 4-מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית ל

. כל השטחים (6( )טבלה 2014תיכוני' )סבר ועמיתיה, -יםחלק הצומח ה – ראלישבלמיפוי צומח  'מדריך

צומח ניתן להגדיר חברת היא תחום שבו חקלאיים חולקו ליחידות צומח. 'יחידת צומח' -הפתוחים הלא

גודלה נים עיקריים דומים )תצורת צומח אחידה ומינים שליטים זהים(, ושונים מסביבתם. מאפיי תבעל

)במקרים מעטים, סומנו יחידות צומח קטנות יותר,  דונם 20-כהוא בסקר זה יחידת צומח  המינימלי של

-מסומן כ ,צומח טבעי בעל מאפיין בולט ששטחו קטן מכךבעיקר לאורך ערוצים בשולי עמק יזרעאל(. 

בחלק כל יחידות הצומח שלהן תצורת צומח ומינים שליטים זהים.  ייכללו'טיפוס צומח' באותו 'אתר'. 

  מהמקרים מספר טיפוסים דומים מוכללים לטיפוס אחד.

 (.2014סבר ועמיתיה, חקלאי )-דרגות פירוט לתכסית צומח לא 4-חלוקה הירארכית ל: 6 טבלה

 קטגוריות דרגת פירוט

  תצורת צומח

 כללית 

 

 מ'( 6עצים גבוהים )מעל  :יער גבוה  

 מ'( 2-6עצים ושיחים ) :יער וחורש  

 מ'( 1-2נמוכים ) שיחים ועצים :שיחייה 

 (מ 1עד )מעוצים נמוכים  :בתה' 

 עשבוניים 

  תצורת צומח

  מפורטת

אחוזי סמך על מפורטות תצורות  24-לקטגוריות תצורות הצומח הכלליות  5 תחלוק

כיסוי של עצי  33%-10% =לדוגמה: חורש פתוח ) השליטות חייםהת וכיסוי של צורה

קיימא/חלוף, חישת -שנתיים, בני-שנתיים/חד-(, או מאפייני חברת העשבוניים )רבחורש

  קנים וכו'(.

לדוגמה: חורש פתוח )שליטים המינים המפורטת עם פירוט הצומח השילוב של תצורת   טיפוס צומח

 (.בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק וסירה קוצנית

 .יםצמחהמיני של כל מפורטת  הרשימ  אפיון מפורט

 

 מיפוי הצומח בשטח 4.2.1
ראשוני של  אפיוןהכנת עזרים לפני היציאה לשטח,  מספר שלבים עיקריים:ח מורכב מהמיפוי בשט

יחידות צומח בשטח ומיפוי מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפוי רציף של השטח כולו, וביצוע 

תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו. להלן פירוט 

 השלבים:

 בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח תצלומי אוויר העזרים:הכנת 

 ניתוח תצ"א על פי. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים )תצ"א(

שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים  .2015משנת  ןמעודכ

פיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים והמיוערים. על סמך מרבית העבודה באחקלאיים והבנויים. ה

התבוננות בתצ"א נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים )למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן 

ח או צומח שי-ו/או גוון ומרקם היכולים להצביע על שונות גם באזורים עם בני ,בפועל לראותם בתצ"א
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המינימלי ליחידת ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח. השטח  ,עשבוני(

יאפשר ניתוח דונם, על מנת להימנע מפירוט יתר שיפגע במאמץ הדיגום, אך  20-לכאמור צומח הוגדר 

י הסקר כאתרים מפורט מספיק של השטח. תופעות חשובות ששטחן קטן מהסף שנקבע, הוכנסו לממצא

 .נקודתיים

שונות זו מזו בתצ"א מבחינת אופי הצומח  ת: בחירת מספר נקודות שנראואפיון ראשוני ומיפוי מדגמי

 מדריך'בהתאם להנחיות  בהן,תצורת הצומח וטיפוס הצומח ש ואפיוןבהן, הגעה לנקודות אלה בשטח 

, כפי שפורט לעיל. טיפוסי הצומח (2014תיכוני' )סבר ועמיתיה, -חלק הצומח הים – ישראלבלמיפוי צומח 

בוצעו סיורים לנקודות שונות באזורים השונים זה  מינים שליטים. 1-3ולפי  ת הצומחתצורהוגדרו לפי 

ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח ע"פ רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים  ,מזה

, ומאפיינים של ביוטיים של השטח )מפנה, מסלע ועוד(-השונות. בכל נקודה כזו נרשמו גם המאפיינים הא

 .'וכד סימני עיבוד חקלאי מהעבר, נטיעות/זריעים, רעייה, הפרות שונותפעילות אדם: 

דרו טיפוסי הצומח על פי תצורת הצומח, כיוון שבשלב הקודם הוגמ :איחוד של טיפוסי צומח דומים

. חלק מהטיפוסים מפורטים ספר רב של טיפוסי צומחשלושה מינים שליטים, התקבל מגם על פי  – ולרוב

נבדלים זה מזה במין השליט השני/השלישי או בסדר המינים השליטים. בכדי לאפשר הכללה והבנה טובה 

" יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי" :טיפוסי צומח קרובים. כך למשלו דאוח ,יותר של הצומח בשטח

יער גבוה בצפיפות " אוחדו לטיפוס צומח מוכלל: "טון אורן קפריסאייער גבוה בצפיפות בינונית בשל"-ו

 ".משתנה בשלטון אורן קפריסאי

שהוגדרו  לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומחהסקר, שטח כל : סיורים במיפוי רציף

רוב ועל אל כלל סיורים רבים בשטח והגעה בפ זהשלב  .הראשון, ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמיבשלב 

גם כלל זה שלב מנקודת תצפית. ת הצומח יחידלעבר מבחוץ תצפית לכל הפחות או  יחידות הצומח,

לכל יחידת צומח חלק מהיחידות, וכן הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מהן.  שינויים ותיקונים בגבולות

 .במקרה הצורך חדש צומח טיפוסשהוגדר או שויך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, 

, ועל כן גם לא נערכה רשימה בסקר זה לא בוצעו תרשימי צומח מפורטים: מפורטים צומח רשימית

 .מפורטת של המינים בשטח

על פי רישומי סקר האינוונטר של קק"ל,  יםבאזורים המיוערים, הרכב וצפיפות המינים הנטועים ידוע

פיון רים קיים קושי כפול באורים המיועהמאפיין נתונים אלה בכל אחד מעומדי היער. עם זאת, באז

היער מהסתכלות -נוכחות העצים )ובפרט כשהם צפופים( ממסכת את מופע תת .היער-הצומח בתת

בנוסף, בסיור בשטח,  הראשוני.ניתוח בשלב החלוקה ראשונית ליחידות צומח  קשה עלבתצ"א, ולכן מ

ית אל השטח שמסביב, צפמגבילה שכבת היער הנטוע את טווח הראיה של הסוקרים, ואינה מאפשרת ת

החלוקה  עקב מורכבות זו,יה להגדיר גבולות בין טיפוסי צומח באזורים המיוערים. כך שקיימת בע

 ליחידות צומח ביערות הינה גסה יותר ודיוקה מוגבל.

 

 בסקרהצומח מיפוי דרגות הפירוט ב 4.2.2
 למיפוי הצומח: דרגות פירוט שלוששימוש ב בוצע בסקר זה

ביצוע תרשים מפורט של כל  : תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללאהדף תצפית מלא ביחיד

 המינים.
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פשרו תצפית טובה אל היחידה, בייחוד בתצורות צומח : במקרים שבהם תנאי השטח אתצפית מבחוץ

 .מבחוץ פתוחות, הוגדרה היחידה בתצפית

 מח עפ"י תצלומי אוויר.: במספר מצומצם ביותר של יחידות, בוצע אפיון הצומתצלום אוויר מיפוי

 .מופו בפועל בשטחשאינם בנויים או חקלאיים הסקר  ישטחרוב מוחלט של 

 חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר 4.2.3
בהם שת מומחה ע"י הבוטנאים שהשתתפו בסקר. שטחים כיות הבוטנית נקבעה לפי הערכבסקר זה, הער

 יות בוטנית גבוהה.כורגו בערדער בהן הינו מפותח, הי-נשמרו תצורות הצומח הטבעיות או שתת

 תוצאות 4.3

 תצורות צומח וטיפוסי צומח 4.3.1
ה דל היחידך שגוכל הניתן, ככויקת דות צומח. השטחים המופרים מופו בצורה מדיחי 313 -השטח חולק ל

ולה דגהדונם. היחידה  5.8השטח הטבעי הקטן ביותר שמופה היה בגודל ונם. ד 1.5הקטנה ביותר היה 

שטח בנוי או מופר, כרו דות צומח הוגדיחי 66ונם. ד 5,227פחם, השתרעה על פני -ביותר, בעיר אום אל

 .0יות כבעל ער

 יותכות הצומח, שטח וערד: התפלגות יחי7 טבלה

' מס עיקריים טיפוסים כיותער

 ותדיחי

 מצטבר שטח

 (ונם)ד

 משטח אחוז

 הסקר

 28.5% 8,992 66 בנוי, מופר 0

 29.3% 9,238 44 פעיל, מטעים, מאגר מים חקלאי 1

 18.8% 5,928 110 זיתים 2

 9.9% 3,113 37 יער, יער גבוה 3

 7.7% 2,420 35 עשבוניים, בתה, שיחייה, חורש, יער 4

 5.8% 1,828 21 בתה, שיחייה, חורש, יער 5

 

 היער.-תתגם של בשטחי היער בוצע אפיון צומח 

 109-ול וןת השטחים הטבעיים והמיוערים, נרשם המין השליט הראשות צומח המייצגות אדיחי 122-ל

 ות צומח נרשם גם מין שליט שני.דיחי

 דוטיפוס אח ,מהם מייצגים שטחים בנויים, חקלאיים ומופרים 6 :טיפוסי צומח שונים 115זוהו  כסה"

היער, -של תת ללה )בשלב א', בהתעלמות מתצורת הצומחכהטיפוסים בוצעה ה 108בשאר  נוסף לא נסקר.

 תצורות צומח. 27בשטחים הטבעיים והמיוערים זוהו  אם קיימת(.

 : התפלגות תצורות הצומח8 טבלה

 טיפוסים' מס תצורה שם 'מס

 ללהכה לפני

 11 יער גבוה צפוף 1
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 13 יער גבוה בצפיפות בינונית 2

 3 יער גבוה פתוח 3

 3 יער צפוף 4

 5 יער בצפיפות בינונית 5

 8 יער פתוח 6

 1 חורש צפוף 7

 2 חורש פתוח 8

 4 שיחייה צפופה עם עצים בודדים 9

 7 שיחייה צפופה 10

 6 שיחייה בצפיפות בינונית עם עצים בודדים 11

 5 שיחייה בצפיפות בינונית 12

 7 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים 13

 7 שיחייה פתוחה 14

 1 בתה צפופה עם עצים ושיחים פזורים 15

 1 צפופה עם עצים פזוריםבתה  16

 1 בתה בצפיפות בינונית עם עצים בודדים 17

 1 בתה בצפיפות בינונית עם מעוצים פזורים 18

 1 בתה בצפיפות בינונית 19

 1 בתה פתוחה עם עצים בודדים 20

 1 בתה פתוחה 21

 2 קיימא עם עצים בודדים-עשבוניים בני 22

 4 קיימא-עשבוניים בני 23

 2 יםחישת קנ 24

 4 חלוף עם עצים בודדים-עשבוניים בני 25

 1 חלוף עם מעוצים פזורים-עשבוניים בני 26

 6 חלוף-עשבוניים בני 27
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 ון )כל יחידות הצומח שאינן חקלאיות(: התפלגות מין שליט ראש9 טבלה

 ותדיחי' מס שליט מין שם 'מס

 82 (דזית אירופי )מטעים בלב 1

 35 ל המינים(כאורן ) 2

 1 אלון התבור 3

 4 אלון מצוי 4

 10 אלת המסטיק 5

 3 ל המינים(כקליפטוס )יא 6

 13 ישראלי-אשחר ארץ 7

 14 ברוש מצוי 8

 1 גדילן מצוי 9

 1 זקנן שעיר 10

 2 חרדל לבן 11

 1 חרוב מצוי 12

 3 טיון דביק 13

 1 מעוג כרתי 14

 8 סירה קוצנית 15

 2 פטל קדוש 16

 12 קידה שעירה 17

 3 קיפודן מצוי 18

 3 קנה מצוי 19

 1 שועל ב.מ.-שיבולת 20

 3 שעורת התבור 21

 1 שקד מצוי 22

 יחידות לא הוגדר מין שליט. 109 -ב 
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 , תיתכן כפילות(ד: מינים שליטים עיקריים בשטח )טבעי בלב10 טבלה

 ותדיחי' מס שני/וןראש שליט מין שם 'מס

 31 קידה שעירה 1

 25 שראליי-אשחר ארץ 2

 24 אלת המסטיק 3

 14 סירה קוצנית 4

 6 אלון מצוי 5

 5 חרוב מצוי 6

 3 ישראלית-אלה ארץ 7

 3 ביקדטיון  8

 3 ושדפטל ק 9

 2 אלון התבור 10

 

 וןראש שליט מיןכ/שניים מעניינת. אלת המסטיק אינה רשומה וניםראשההמינים השליטים  התפלגות

/שני וןהראש השליט המין היא קידה שעירה. ותדיחי 24 -ב שני ליטש מיןכ, אבל מופיעה הבאף יחיד

 ליווי או לשליטה מגיעים אינםש כמעטמצוי  וחרובישראלית -אלה ארץ ,האלונים ואילו, ביותר יחכהש

 .במרחב
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 י יערדמו: ע8מפה 
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הינם מציג את התפלגות התכסית הצמחית במרחב הסקר. קרוב למחצית משטחי הסקר להלן  2איור 
שטחים  30% -שטחים חקלאיים )הן חקלאות אינטנסיבית בעמקים והן חקלאות אקסטנסיבית בהר(, כ

פחם( והיתרה מתחלקת כמעט שווה בשווה בין שטחים טבעיים -בנויים ומופרים )בעיקר בעיר אום אל
 ובין שטחים מיוערים.

 : התפלגות תכסית צמחית2 איור

 

חים החקלאיים במרחב הסקר. למעלה ממחצית השטחים להלן מציג את התפלגות השט 3איור 

החקלאיים הינם גידולי שדה )רובם ככולם בעמק יזרעאל ובבקעת זלפה(, כשליש מהשטחים החקלאיים 

 משטחי הסקר הינם מטעים )בעיקר מטעי שקדים( ומאגרי מים. 10%-הינם כרמי זיתים ופחות מ

ה ושם עצי שקד בכרמי הזיתים, אך נדיר לפגוש מטעי יצוין כי בחלקו ההררי של מרחב הסקר, משולבים פ

 שקד אחידים במרחב זה, להבדיל ממטעי השקדים סביב גבעת עוז.
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 : התפלגות השטחים החקלאיים3 איור

 

להלן מציג את התפלגות השטחים הטבעיים )הלא מיוערים( במרחב הסקר. למעלה ממחצית  4איור 

ישראלי ואלת המסטיק, כמפורט -בפרט קידה שעירה, אשחר ארץ) השטחים הטבעיים הינם אזורי שיחייה

שטחי צומח עשבוני. היקף החורשים במרחב מצומצם  15%-הינם שטחי בתה וכ 20% -לעיל(. כ 10בטבלה 

(. האיור אינו מתייחס לשטחי יערות טבעיים, אולם היקפם במרחב הסקר מצומצם ביותר 8%ביותר )

 בקירוב(.דונם  140 -)שתי יחידות בלבד, כ

 

  



 

 

102 

 : התפלגות השטחים הטבעיים )שאינם מיוערים(4 איור

 

 הערה: השטח שלא נסקר נמצא בערוץ נחל רימונים, ויש להניח שאופיו הינו עשבוני או חישת קנים.
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  מוכללים טיפוסי צומח/תכסית :11ה טבל

 הערה: פירוט הטיפוסים שהוכללו מופיע בנספח ב'.

 וכללוהש ' טיפוסיםמס טיפוס מוכלל 'מס

בשלטון ברוש  משתנה בצפיפותגבוה  יער 1

 "י(א אשחר)לרוב  שיחייהמצוי ו

9 

 מצוי ברוש בשלטון צפוף גבוה יער 2

 ועשבוניים

ברמת  נסקר לא)אחד  4

 (המינים המלווים

 אורן בשלטון משתנה בצפיפות גבוה יער 3

)לרוב  ושיחייה( אחר אורן)או  קפריסאי

 "י(א אשחר

22 

 בשלטון משתנה בצפיפות גבוה יער 4

 ועשבוניים המקור קליפטוסיא

2 

 אורן בשלטון בינונית בצפיפות גבוה יער 5

 יםעשבוניו קפריסאי

2 

)לרוב  אורן בשלטון משתנה בצפיפות יער 6

 ושיחייה( קפריסאי

6 

-ובר י"א אשחר ,התבור אלון בשלטון יער 7

 זית בינוני

1 

וב )לר אורן בשלטון משתנה בצפיפות יער 8

 יםעשבוניו (קפריסאי

3 

 שעירה קידה ,מצוי אלון בשלטון פתוח יער 9

 מצוי וחרוב

1 

 מסמרי קליפטוסיא בשלטון פתוח יער 10

 אשחר א"יו

1 

"י א אלה ,מצוי חרוב בשלטון פתוח יער 11

 "יא ואשחר

1 

 מצוי אלון ,מצוי שקד בשלטון פתוח יער 12

 קוצנית וסירה

1 

"י א אלה ,מצוי ןאלו בשלטון צפוף חורש 13

 רפואי ולבנה

1 

 קידה ,מצוי אלון בשלטון פתוח חורש 14

 המסטיק ואלת שעירה

1 

 קידה ,"יא אשחר בשלטון פתוח חורש 15

 ישראלית-ארץ ואלה שעירה

1 

( בודדים עצים עם)לעיתים  צפופה שיחייה 13

המסטיק  אלת ,שעירה קידה בשלטון

22 
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 וכללוהש ' טיפוסיםמס טיפוס מוכלל 'מס

בין  השליטה יחסי"י )לעיתים א ואשחר

 משתנים( שת המיניםשלו

 ליוויב) שעירה קידה לשיחיית וריאנטים 14

 (שעיר לוטם/"יא אלה

2 

 אלת ,קפריסאי אורן –צומח עצי נמוך  15

 שעירה וקידה המסטיק

2 

 קידה בשלטון משתנה בצפיפות שיחייה 16

 קוצנית וסירה שעירה

3 

 אלת בשלטון משתנה בצפיפות שיחייה 17

 קוצנית וסירה המסטיק

3 

 אשחר בשלטון משתנה בצפיפות שיחייה 18

 שונים ומעוצים"י א

4 

 ,מצוי אלון בשלטון בינונית בצפיפות שיחייה 19

 שעירה וקידה"י א אשחר

1 

 2 קדוש פטל בשלטון שיחייה 20

 קוצנית סירה בשלטון משתנה בצפיפות בתה 21

 שונים ומעוצים

6 

 זקנן ,קוצנית סירה בשלטון פתוחה בתה 22

 מצוי וחרוב שעיר

1 

בשלטון קנה מצוי )לעיתים  חישת קנים 23

 בליווי פטל קדוש(

3 

 3 בשלטון טיון דביק  בתה  24

, בודדים עצים עםקיימא -בני עשבוניים 25

 מצוי קיפודן בשלטון

3 

 שעיר זקנן בשלטוןקיימא -בני עשבוניים 26

 קוצני ושברק

1 

 עצים בודדים עםחלוף -בני עשבוניים 27

 התבור שעורת בשלטון

3 

מעוצים פזורים  עםחלוף -בני עשבוניים 28

 (השיח שיזף נוכחות)

1 

 7 רודראליתצמחייה  –חלוף -בני עשבוניים 29
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 צומח תצורות :9ה מפ

 



 

 

106 

 

 מין שליט ראשון :10ה מפ
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 תפוצת אלונים במרחב הסקר 4.3.2
אולם רק שניים מהם אותרו בגבולות  ,ישראל המערבית-מיוצגים שלושת מיני האלון של ארץאמיר בהר 

פי -עלאמיר זוהתה חלוקה מרחבית הר לא אותר במרחב הסקר(. במערב  תולעהאלון חי )כהסקר הנו

)מנדלסון וחובריו,  באזורים הגבוהים( אלון מצויו של הסקר, באזורים הנמוכיםאלון התבור ) הרום

ות דל הנראה בשל מיעוט היחיככ ,ה. זאתחי, לא ניתן לאפיין חלוקה ברורכבמרחב הסקר הנו. (2014

כפי שתועדו בסקר הנוכחי להלן מציגה את תפוצתם של האלונים  11בשלטון אלונים באזור זה. מפה 

בהם גדלים מיני ש)המפה מציגה יחידות צומח בשלטון אלון מצוי ואלון התבור, וכן אתרים נקודתיים 

 האלון(. 

נותיה הם הגורם העיקרי המכוון את קיומם של מיני העצים ( מצא שמבנה מערכת הקרקע ותכו2008הר )

ותצורות הצומח ברמות מנשה. אלון התבור דורש למחייתו כיסי קרקע, בעוד אלון מצוי מסוגל לגדל את 

 שורשיו גם לתוך סלע קירטוני. 
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 תפוצת אלונים במרחב הסקר :11ה מפ
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 חודייםיגידול י-בתי 4.3.3
 :להלן( 12)ראו מפה  ייםדול ייחודגי-במרחב הסקר מספר בתי

 אפר מצוי.-בו בולט בןוחנון. אחו לח )חשוף לרעייה( -למרגלות עין אום אל :לח אחו .א

המחשופים משתרעים בשטחים מצומצמים. בשל מגבלות הרזולוציה של הסקר,  :ובזלת טוף מחשופי .ב

 דן מלא על ייחובאופ דובשל היקפם המצומצם של המחשופים הטבעיים, לא הייתה אפשרות לעמו

  ול שמסביבם.דהמחשופים לעומת בתי הגי

 ול.דיים לבית הגידאזור טרשי ביותר. לא זוהו מיני צמחים ייחו :שבאב-א עיראק הטרשים הדש .ג

)בעיקר בקרבת טבעי מספר שטחים קטנים ובהם מופע של חורש או יער  :טבעיים ויער חורש תמיכ .ד

 סברי(.-יישובים זלפה ואבוה

חנון, יש במרחב הסקר מספר מעיינות קטנים -למעט נוף האחו הלח של עין אום אל :ותמעיינות ובריכ .ה

עויון( ובריכות קבע לצד מאגרי המים בעמק יזרעאל. בשל ממדיהם -שע'רה, אל-)עין אום דיב, עין א

המצומצמים של המעיינות, נראה כי אין בהם מינים נדירים, אולם בית הגידול עצמו הינו נדיר במרחב 

 ר.הסק
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 בתי גידול ייחודיים :12ה מפ
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 , נדירים ומיוחדים באזור הסקר בסכנת הכחדהמיני צמחים  4.3.4
 כללי

 :מקורות ממספר נאסף צמחים של בסכנת הכחדהו נדירים מינים לגבי המידע

 (. 2002, וציונית שמידע) ג"ורט ם"רת של הנדירים המינים ושכבת אטלס 

 ג"ורט ם"תר של בסכנת הכחדה המינים שכבת (ה' יח, אקולוגי-גיאוגרפי מידע מרכז- GIS ,ג"רט ) 

 הנוכחי מהסקר רישומים. 

, שדורש סקר ייעודי המתאים למועדי נדירים מינים של שיטתי חיפוש איפשרו ולא הצומח יחידות אפיון למטרות נועדו הנוכחי בסקר הצומח ורישום שמיפוי לציין יש

 .מקריות בתצפיות שנצפו נדירים מינים כמובן נרשמו ,אתז עם. הפריחה הספציפיים של כל מין

רום לקיבוץ ד, בנחל קיני מזמזומית ורבורגלוסיית כעבר לאו דע של רט"ג, קיים תיעוד. במאגר המיבסכנת הכחדהמיני צמחים רשמית ו דחי לא תועכבתחומי הסקר הנו

 ת.ודבכגיאופיט האופייני לקרקעות  –ו )מאות מטרים מגבול הסקר( דמגי

 (.1970בקרבת תל קדש )"דבר", סחלב הביצות קיים תיעוד "לא רשמי" לאוכלוסיית 

 :"(ברשת ישראל"צמחיית  אתר"י עפ ירות)הנד מקומית יריםדנ מינים

 .רום השומרון והר חברון(דיח בעיקר באזורי חורש גבוהים )הגליל העליון, הגולן, כעץ הש –אגס סורי 

-צומח בתחום הסקר רק באחו הלח למרגלות עין אום אלבשאר אזורי הארץ.  דיר מאדיר בגולן ונדו, נכול לחים. מצוי בעמק עדגי-בתיעשבוני המאפיין  – אפר מצוי-בן

 חנון.

ם בשני יר בארץ ועיקר תפוצתו ברמת מנשה ובגולן. בסקר זה אותרו פרטים מעטידמי לישראל המאפיין בעיקר אזורי בתות. המין נדמין אנ – ישראלית-ונגית ארץד

 פחם.-אתרים בפאתי אום אל
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ממזרח  דרק באתר יחי דחי תועכבסקר הנו .דיר מאדנ דיר עדן בגלבוע ובשפלה. בשאר חלקי הארץ נכרום השומרון, ודז ובכשיח הנחשב נפוץ במר – יסמין שיחני

 לסווסה.

יעתנו זוהי ד. למיטב י(1993)סייף וכח,  יבד-ם בעין אוםדבסקר הקו דעו דול ומרשים תועדבמקרא(. עץ ג דר עוכתרבות ותיק )מוז-בארץ מין פליט – פיקוס השקמה

בקרבת גבול הסקר קיימת שקמה נוספת )מרשימה פחות( בשכונת  וני ההררי בישראל.כתי-ל החבל היםכות בדדמערב השומרון, ואחת הבו-ל צפוןכה בדהשקמה היחי

 פחם.-עין איברהים שבאום אל

רונות קורץ דלוסייה במכחי התגלתה אוכאמיר. בסקר הנו הרוע במרחב דלא היה יבשאר חלקי הארץ.  דיר מאדנורמל, כיל העליון ובהמין מצוי בגל – עלים-פרע קטן

 יב.ד-א

ריש רים אתרים מעטים, בין חכ. במרחב האזורי מוזהממערב לקו  דיר מאדנ דעיר דנהמין נפוץ באזורים החמים ממזרח לקו פרשת המים הארצי, אך  – שיזף השיח

חי, ובנוסף התגלה פרט כש בסקר הנודה. פרט זה אותר מחדפחם לעק-בין אום אל ד( איתרו פרט יחי1993ח )כלברקאי ובערוצי נחל ברקן עליון. בתחומי הסקר, סייף ו

 וע מצפון לנחל בענא.דלא י
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 : שיזף השיח בשלכת מצפון לנחל בענא12 תמונה
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 דיב-השקמה העתיקה בעין אום: 13 תמונה

 

 יםדחוימו נדירים צמחים מיני :31מפה 
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   ם פולשיםצמחי מיני 4.3.5
מיני צמחים זרים ופולשים מהווים כיום את אחד האיומים המרכזיים על בתי הגידול הטבעיים בישראל. 

מינים אלו נוטים ליצור ריכוזים גדולים וצפופים, הדוחקים את הצמחייה המקומית ומביאים בעקבות 

 חיים מקומיים. -ליכך להיעלמות בע

ו דים תועדים של צמחייה פולשת, ובהם עשרה מינים פולשים. רוב המוקדמוק 59ו דבמהלך הסקר תוע

 .65ביש כבשולי היישובים ובקרבת 

 : מינים פולשים במרחב הסקר12טבלה 

"מספר שחור"  יםדמוק' מס המין שם 'מס

-ופור)עפ"י ד

 (2010, רורד

 4 20 חלחלהכשיטה  1

 3 17 מצוי קיקיון 2

 1 10 ת מצויהכרדאז 3

 4 8 טבק השיח 4

 3 6 חמציץ נטוי 5

 3 2 ניתכפרקינסוניה שי 6

 *2 2 פרי-טורה נטויתד 7

 4 2 לנטנה ססגונית 8

 4 1 איילנתה בלוטית 9

 4 1 סולנום זיתני 10

 פרי.-הערך עבור דטורה בספר מתייחס למין קרוב, ד. זקופת*
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 ולשיםם פצמחי מיני :41מפה 
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 בוטניתערכיות  :51ה מפ
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 ד': זואולוגיה פרק
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 שיטות 5.1
 נתונים להשלמת. ייעודית זואולוגית סקירה משלב אינו הסקר"א, דשמתודולוגית הסקירה המקובלת במכון  בשל

 הסקר במהלך מקריות תצפיות והן, והגנים הטבע רשות של המידע ממאגר שהתקבלו הנתונים הן נאספו, בסיסיים

 .עצמו

 :הנתונים באיסוף הטיות מספר של קיומן לאור", מייצג"מדגם  מהווים אינם אלו נתונים כי לציין חשוב

אין שמורות טבע וגנים לאומיים, או מאגרי מים הנבדקים במפקד עופות המים השנתי, ועל  סקרה במרחב .א

 "ג הינה מצומצמת.רטכן תדירות הסיורים של פקחי 

 בשעות פעילים במרחב החיים מבעלי חלק כאשר, בלבד היום בשעות בוצעו במרחב שנעשו הסיורים עיקר .ב

 .הלילה

 חיים-בעלי לגבי מסקנות להסיק קשה ולכן, השנה לאורך התפלגות מייצג אינו במרחב הסיורים מיעוט .ג

 .השנה מחודשי חלק רק במרחב השוהים

 .תחוליו חסרי לפעילות הקשור בכל בפרט, מספק טקסונומי רקע היעדר .ד

. שבמרחב הפוטנציאל על המעידים, החלקיים הזואולוגיים הנתונים את להביא לנכון מצאנו, אלו הסתייגויות אף על

 בשמירת תלוי זמן לאורך במרחב חיים-בעלי אוכלוסיות של וקיומן", עצמו בפני"עומד  אינו המרחב כי יודגש

 (.להלן)ראו  גובלים פתוחים לשטחים המרחביים הקשרים

 אותתוצ 5.2
 תצפיות(.  6תצפיות(, בהפרש קטן מחזיר בר ) 7בעל החיים העיקרי שנצפה בשטחי הסקר הינו ארנבת השדה )

חתול (, 2004תצפיות באזור תל קדש בשנת  2) צב רךהמינים הנדירים שתועדו במרחב הסקר ובקרבתו הינם 

)תצפית צבי ישראלי בול הסקר( ו, מעבר לג65במאגרי מים מצפון לכביש  2017-2016תצפיות בשנים  3) ביצות

(. צבאים קיימים גם כיום ברמת מנשה ונצפו בנחל קיני שאינו רחוק מגבול 1999בשנת  חריגה בבקעת זלפה

 .65הסקר, אולם להערכתנו הצבאים אינם מגיעים כיום לשטחי הסקר, לאור התנועה הסואנת בכביש 

)ככל הנראה מדובר בפרטים  2015-ו 2001בשנים  ,65בכביש גירית מצויה ראויות לציון גם שתי תצפיות ב

דרוסים(.
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 : תצפיות זואולוגיות61מפה 
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 ה': מפגעים סביבתיים פרק
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 כללי 6.1
עשיר במיוחד במפגעים סביבתיים, המשפיעים הן על תפקוד המערכות האקולוגיות והן על יכולת מרחב הסקר 

 הטבע. ליהנות ממשאבי –תושבים ומבקרים  –הציבור הרחב 

 תוצאות 6.2
 מפגעים סביבתיים. 154במהלך הסקר אותרו ונרשמו 

ריכוזי צמחייה פולשת )שנסקרו בפרק  –בהכללה גסה, ניתן לחלק את המפגעים הסביבתיים לשתי קבוצות עיקריות 

ת הבוטני( וריכוזי פסולת )פסולת בניין ופסולת ביתית. קיימים מפגעים סביבתיים נוספים אך פריסתם המרחבי

 מצומצמת.

 : התפלגות המפגעים הסביבתיים במרחב הסקר13 טבלה

 מפגעים' מס שם 'מס

 58 צמחייה פולשת 1

 41 פסולת בניין 2

אשפה )פסולת ביתית,  3

 צמיגים, פסולת חקלאית(

28 

מפגע כללי )בנייה בלתי  4

חוקית, צייד, פגרי בעלי 

 חיים, מפעלי בטון(

10 

זיהום קרקע )מרבצי בקר,  5

 רי שריפת אשפה(את

7 

 5 שפכי עפר 6

מתקן תשתית )אנטנה  7

 סלולרית(

3 

 2 ביוב 8

 

-ריכוזי פסולת בניין נמצאים בעיקר בצידי דרכים בקרבת היישובים, ובפרט באזור גדר ההפרדה בדרום אום אל

ותי, סיכון בטיחבסאלם. מדובר לא רק במפגע אסתטי אלא גם לפחם, למרגלות סאלם ובערוצים בין זלפה 

גידול מועדף -סכנה תברואתית כביתבפוטנציאל לזיהום הנגר העילי המגיע למורד אגן הקישון וייתכן אף ב

השלכת פסולת הבניין כמובן איננה חוקית. יש להניח שברקע לממדי התופעה עומדות סיבות  למכרסמים מזיקים.

בניין( ותרבותיות )המרחב הפתוח נתפס כשטח שונות, ביניהן כלכליות )רצון להימנע מתשלום היטל על פינוי פסולת 

 הפקר שאינו שייך לאוכלוסייה(.

עדר ימפגע נוסף הינו עבודות בנייה ופיתוח בלתי חוקיות. לאור המשמעויות הפוליטיות של הסוגיה, כמו גם ה

שא, אך היכולת של הסוקרים בשטח לזהות בנייה לא חוקית לעומת בנייה המתבצעת על פי היתרים, לא נרחיב בנו

 יש חשיבות רבה להסדרת המעמד החוקי של הבינוי הקיים, יחד עם אכיפה קשוחה בשטחים המיועדים לשימור.

יצוין לחיוב מיעוט מוקדי הביוב שזוהו במהלך הסקר, בעיקר סביב שכונת אבו סברי שאינה מוסדרת כיום. עם זאת, 

הות את המקורות )כנראה ביישובי מועצת מעלה נראה כי קיימת זרימת ביוב בערוץ נחל בענא. מחוסר יכולת לז

חיים -עירון(, הם לא סומנו בשכבת הממ"ג. בנוסף, בהשוואה לאזורים אחרים בארץ, נראה כי השלכת פגרי בעלי

 אינה תופעה שכיחה במרחב הסקר, אך נראה שיש לייחס זאת למיעוט משקי בעלי החיים במרחב.
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ר אזורי בינוי, ועל כן ניתן לומר שמספר המפגעים מסוג זה שדווחו שפכי עפר ומבתרים חצובים מאפיינים בעיק

 ייצוג.-במהלך הסקר לוקה בתת

לצד המפגעים הסביבתיים "הקלאסיים", מושפע המרחב גם מתוואי גדר ההפרדה וממערך הכבישים באזור, נושא 

 דון בפרק הבא.ייש
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 : פריסת מפגעים סביבתיים במרחב הסקר61מפה 
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 ף שטחים פתוחיםרצ: 'ופרק 
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 רצף שטחים פתוחים 7.1

  רקע 7.1.1
 משלים להערכת משאבי הטבע והנוף.  ממדרצף השטחים הפתוחים מהווה  הערכת

קטיעתו בקווי  בותלשטח בנוי והן בעק הפיכתובשטחים פתוחים נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח ו פגיעה

 ינורות וקווי חשמל. תשתית כגון כבישים, מסילות ברזל, צ

על השטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים הנמצאים לידם  מפריעההאלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה  לרוב

 ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות.  ,או מסביבם. לפיכך

 ות, צפיפות(, אורך הגבולהגוברבים: עוצמת הבינוי ) םהשפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמי טווח

וכן דרך  ,הבנוי חבשט םוכמות המזהמים שנוצריהמזהמים ניקוז(, סוג  גןוצורתם, תבליט השטח )שיפוע ,מיקום בא

 הטיפול( בהם ועוד.-הטיפול )או אי

בוצעו השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ועוצמת עבודות העפר  טווח

וכן נפח התנועה  ,ום/או גדרות הפרדה ותיחו)סוללות, קירות חצובים(, קיומן של מערכות תאורה סלילתו לצורך 

 בכביש.

ביות והקוויות על כל תא שטח מרחרצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות ה תמפ

שאינה באה במלואה לידי  –תוחים במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פ ,באזור הסקר. זאת

 משאבי הטבע והנוף. תפקודים נוספים אלו הם: תביטוי במפות ערכיו

 שחלקם, מגוונים גידול-ובתי מערכות אקולוגיות קיום מבחינת רבה חשיבות יש רציף פתוח לשטח – אקולוגי תפקוד

-תת בין גנטי וקשר שלהם התפוצה תחום ברחבי יצורים תנועת באפשור וכן, ידיים-רחבי שטחים דורשים

 .מין אותו של אוכלוסיות

 המבט בחוויית מרכזי מרכיב מהווה והטבעי הפתוח הנוף רצף – נופשפנאי ו תיולפעילו רקע – חברתי/חזותי תפקוד

 .הטבע בחיק והנופש הטיול, הנוף אל

 .הפתוח המרחב נשמר בהםש, וכפריים עירוניים גושים בין וארצי מקומי מידה בקנה חייצים – מערכתיים תפקודים

 יתכן אשר לצרכים, יותר גדול תכנון מרחב הבאים הדורות בידי מותיר רציף פתוח אזור – עתידי לתכנון מרחב

 .אליהם מודעות כלל אין הנוכחי בדורש

   ההערכהשיטת  7.1.2
ת כלליות של בקבוצו גומבונים, כבישים ומתקני תשתית )למשל תחנות שאיבה, אנטנות סלולריות( סוו שטחים

קרקע בוצע אומדן יחסי  מסלולי" וכו'(. לכל סוג שימוש-"ישוב עירוני", "כביש ארצי דו :קרקע )למשל-ושישימ

( 100%משוער של מידת השפעתו על השטח הפתוח. מידת השפעתם מכונה גם "משקל הפרה". השפעה מקסימלית )

הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר, בהתאם  מיוחסת לאזורי תעשייה ולישובים עירוניים. מידת השפעתן של

 (. Levin et al. 2007 )בטבלה שבעמוד הבא. טבלה זו מבוססת על מודל שפותח במכון דש"א  למופיע

"גורמי ההפרה" השונים -נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ לכל

 ,מאלמנטים אלה גדול יותר שהמרחקים להשפיע עליו(. ככל לולך ענמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אש)גם כאלו 

 יותר.  יכותיכא הפתוחהוערך השטח 
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השפעה זו תלויה  –להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים בכדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי  ראוי

וגיים )למשל חתולים היוצאים אקול דיםממ ובגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה ז

כן, ברור שגם לשטחים  על)למשל פגיעה בקו רכס ע"י אנטנות(. יתר  נופיים דיםממוכן  ,וטורפים חיות בר( מיישוב

חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת הטבעית הנמצאים מסביבם )ובמידה מסוימת גם בתוכם(. 

עה של "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפ

 .בחישוב זה

 הפרה משקלי: 41 טבלה

 משקל הפרה)%( שימוש קרקע/תשתית
  הערות/דוגמאות

 

 פחם-אל אום 100 יישוב עירוני

 הסקר במרחב קיים לא 100 אזור תעשייה אזורי

  דורמחצבת  75 מחצבה פעילה

 ודמגי צומת 100 צמתים/מחלפים מרכזים

 65כביש  75 נתיבי -מסלולי דו-כביש דו

 זלפה 50 בינוני בגודל פרברייישוב 

 66כביש  50 נתיבי(-מסלולי דו-כביש ראשי )לרוב חד

 פחם-אל באום קיים 50 אזור תעשייה/תעסוקה מקומי

 ודמגי צומת 50 תחנת תדלוק ושירותי דרך

 באזור אין 30 אס"פ אזורי

 עוז גבעת 25 יישוב כפרי

 (25(, מחנה סאלם )50) ודמגי לאכ 50 - 25 בסיס צבאי

 675 בישכ 25 כביש ראשי אזורי

 עוז לגבעת מזרחית 25 מכון טיפול בשפכים

  25 רפת

  15 חווה כוללת מגורים

  15 חניה סלולה

  15 מחפורות

  10 בית עלמין עירוני

  10 שפכי פסולת בניין

  10 אנטנה

 סברי-אבו –פחם -אל אוםכביש  10 כביש משניכביש גישה ו

  10 מבנה/מחסן חקלאי

 עוז גבעת קברות בית 5 בית עלמין כפרי

  5 תחנת שאיבה

 הישנה הפטרולים רךד 5 דרך נופית או דרך עפר ראשית

 

 תוצאות 7.1.3
את ליבת הסקר מרצף פחם לזלפה, דרך עקדה, מנתק כמעט לחלוטין -כי הבינוי בין אום אל 17מפה ניתן לראות מ

משמעותית תשפר בצורה  66-ו 65השטחים הפתוחים האזורי. בנוסף, ניתן לראות כי הסדרת מעברים על כבישים 

.את רצף השטחים הפתוחים
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 רצף שטחים פתוחים :71ה מפ
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 מסדרונות אקולוגיים 7.2
 אזורים לחבר שנועדה, בתןמסבי השונות אופייניות ותכונות ייחוד בעלת שטח כרצועת מוגדר אקולוגי מסדרון

 בעליאחרים  ושטחים טבע שמורות דוגמת, הטבעית בסביבתם וצומח חי מיני לקיים כדי דיים גדולים, מנותקים

 הביולוגי המגוון, הרבה צפיפותה בשל, בישראל. הללו השטחים בין מינים מעבר לאפשר ומטרתו, אקולוגית חשיבות

 תפיסת. יתרה חשיבות האקולוגיים למסדרונות יש – שטח יחידת לכל האפשריים הקרקע שימושי ומגוון, הגבוה

 וכך – ייחודיות אקולוגיות מערכות שבהם שטחים על להגן הרצון על התבססה, הקמתה עם בישראל הטבע שמירת

, אחרים טבעיים בשטחים מוקפות הטבע שמורות היו הראשונות המדינה בשנות. בישראל הטבע שמירת מערך גובש

 הבנויים השטחים גם ועמה, האוכלוסייה גדלה השנים עם אך. ומטרדים ממפגעים ומוגנות דיין וחקותמר והיו

 הגידול בתי וצומצמו נהרסו, מכך כתוצאה. והתחבורה התשתית מערכות של צפוף רישות עם יחד ,והחקלאיים

 אוכלוסיות ונושאים, אלהמ אלה המנותקים' אקולוגיים איים'-ל השמורות את שהפך מרחבי קיטוע ונוצר הטבעיים

-תת נוצרו כך. ונחסמה שובשה טבעיים אזורים בין שתנועתן, ומבודדות מפוצלות, יותר קטנות חיים-בעלי

 מפני פגיעות: סיבות ארבע בשל מקומיות להכחדות ההסתברות את המעלה דבר, ומבודדות קטנות אוכלוסיות

(; שריפות כגון) האדם ידי על הנגרמות הפרעות מפני עותפגי'(; וכד בצורת שנות רצף) קיצוניות טבעיות הפרעות

 הקטנות האוכלוסיות של ובמקרה(; פרטים ותמותת גיוס) שלהן בדינאמיקה הקיימות הטבעיות לתנודות רגישות

. סביבתיים לשינוים היהאוכלוסי של בעמידותה להפחתה להביא עלולש הגנטי במגוון ירידה של סכנה קיימת, ביותר

 יש – הפחות לכל, ביניהם מרחבית רציפות על השומרים נרחבים טבעיים שטחים לשמר אפשרות אין אם גם, לפיכך

 קפלן; 2011, וויטמן קפלן) המובהקים הטבעיים האזורים בין המחברים פתוחים אקולוגיים מסדרונות לשמר

 (.2011, יועמיתו

 חקלאות, אדם נטע היערות בסיס על גניםוה הטבע רשות ידי על ומופו הוגדרו בישראל םיהאקולוגי המסדרונות

 נועדו אלו אזורים. טבע כשמורות מוכרזים שאינם טבעיים ושטחים, ומטעים שדה גידולי – הפתוחים השטחים

 המוגנים הטבעיים השטחים בין צמחים וזרעי חיים-בעלי תנועת המאפשרים פתוחים שטחים של רצף לאפשר

 תכנוני כלי לייצר הייתה המטרה. בישראל הטבע בשמירת אקולוגייםה המסדרונות רשת תתמוך ובכך, שבשמורות

, האקולוגיים המסדרונות בתחום הנכללים המרחבים את הניתן ככל ישמרו פיתוח שתכניות כך, התכנון גופי עבור

 (.2000, ושדות שקדי) אלו למסדרונות שמחוץ השטחים אל הפיתוח את ויכוונו

רמל. מאז כ( הינו חוליה חשובה בקשר בין השומרון למרחב רמת מנשה והמערב השומרון-אמיר )צפוןהר מרחב 

, נקטע ולים לחצותה(כולים, שאינם יד)חייץ משמעותי עבור יונקים בינוניים וג הדר ההפרדובעקבות הקמת ג 2003

 ביש ארצי סואן.כ, שהינו 65ביש כמזרח. נתק נוסף נוצר ע"י -רוםד –מערב -הרצף בציר צפון

ביישובים  דהאח :מערב. בציר זה קיימים שני נתקים משמעותיים-רוםד –מזרח -צמו הינו בציר צפוןמרחב הסקר ע

ונות סווסה כרגתית של שדפחם. נתק נוסף הולך ומתהווה עם התחברותן הה-זלפה וסאלם, והשני בעיר אום אל

 פחם.-ה לאום אלדועק

ות כהמער דמן שהמרחב הקריטי לתפקוו, מסתדלא מגיכשל דרומה לאור אילוצים אלו, והעתקתו הצפויה 

נון מעבר כי. טופוגרפיית המבתרים באזור זה מאפשרת תדו העתידלא מגיכבין לה דהאקולוגיות באזור הינו בין ביא

סאלם, חיונית אף  –פחם ובין גוש זלפה -ונות הקצה של אום אלכ. שמירה על חיץ בין ש65ביש כאקולוגי עילי מעל ל

 חיים לאורך זמן.-לוסיות בעליכשל מרחב הסקר עבור אוהיא לשמירת הפוטנציאל 

זוהי אמנם רצועה צרה ומופרת, אך ניתן פחם. -מזרח אום אל-רוםדבשה מטילה מגבלות בנייה ברצועה דר ההפרדג

 מערב.-רוםד –מזרח -חיים בציר צפון-ה רצועה ירוקה שתשרת הן את תושבי העיר והן תנועת בעליכלעצב לאור
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 ונות אקולוגיים: מסדר81מפה 
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 ז': מסקנות והמלצותפרק 
 

 

  



 

 

133 

מאופיין בקיטוע נרחב של השטחים הפתוחים, אך עדיין שומר על מצאי מגוון של ערכי טבע ונוף. מרחב הסקר 

 המגוון הקיים משלב הן מכלולים ואתרים בעלי חשיבות מקומית והן אלמנטים בעלי חשיבות ארצית.

רחב, ולהבטיח קישור שלהם לשטחים הפתוחים במרחב הסובב )רמת מנשה, חשוב לשמר את אזורי הליבה במ

 חיים.-קישור זה צריך לאפשר תנועה חופשית של בעלי עמי, עמק יזרעאל(.-יערות מי

חלק מערכי הטבע, הנוף והמורשת שבמרחב נמצאים בשטחים בבעלות פרטית או שמיועדים לבנייה ופיתוח בעתיד. 

ות אפשריות לפיתוח הקיים והמתוכנן ובפרט כאשר מדובר על ערכי טבע חסרי תחליף ככל הניתן, יש לבחון חלופ

 )אלמנטים גיאולוגיים ייחודיים ומעיינות(. במידת הצורך, יש לשקול גם אופציה לחילופי שטחים לשם כך.

לים מרחבי בין השימוש בהם ע"י הציבור הרחב, הן תושבי האזור והן מטיילכיום קיים פער בין מצאי ערכי הטבע 

אך גם לעובדה שאין כמעט דרכי גישה לשטח שלא כרוכות  ,הארץ. ניתן לייחס פער זה הן לסיבות גיאופוליטיות

. מבחינה זו, יהיה נכון לשקול הסדרת שבילי הליכה וחניונים באזור גבעת עוז בנסיעה ממושכת בתוך השטח הבנוי

 סברי.-( וכן מאזור כביש אבו66)גישה ישירה מכביש 

צורך בפעילות אינטנסיבית לפינוי מצבורי האשפה הפזורים במרחב. על מנת שהפעילות תצליח לאורך זמן, רצוי  יש

ווצר תמריץ כלכלי להשלכת הפסולת במרחב ילשקול הקצאת מספר שטחים ייעודיים לפינוי האשפה, באופן שלא י

ורט, שתגביר את ההזדהות של למטרות נופש וספ הפתוח. מוצע לעודד פעילות קהילתית בשטחים הפתוחים

האוכלוסייה עם סביבתה ותוריד את המוטיבציה לזיהום הסביבה. במסגרת הפעילות, מומלץ לבצע סקירה 

 ובמעלה עירון(. פחם -ממוקדת יותר )אולי במסגרת סקרי טבע עירוניים באום אל
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 מקורות
 

 הגנים, מחוז יהודה ושומרון.רשות הטבע ו .שמורת טבע יער ריחן – . תיק שמורה2005יאיר.  ,אור

מסמך רקע לשימור ולפיתוח. הוצאת המשרד להגנת  –. יחידות הנוף בנגב 2000אידלמן, ע., קפלן, מ., ושדות, א. 
 הסביבה ורשות הטבע והגנים.

 .1/2/1938בר", דפאחם. "-אל-נופיה באוםכהקרב עם ה .(1938אנונימי )

 .2/2/1938ר", בדס. "דהחיילים צ'ארי ורי .(1938אנונימי )

 .15/8/1938(. הצבא הכה בכנופיות ליד ג'נין ושכם. "דבר", 1938אנונימי )

 .18/12/1939בר", דעה רשמית. "דנופיה, הוכקרב עם  .(1939אנונימי )

 .6/2/1941(. בחקירת חוטפי הילדים מגבעת עדה. "דבר", 1941אנונימי )

 .28/10/1948עמק. "חרות", (. נהדפה הסתערות העירקים על שערי ה1948אנונימי )

 .16/3/1951עוז מקים מחצבה. "על המשמר", -(. קיבוץ גבעת1951אנונימי )

 .9/5/1954(. קוצר ירדני נהרג. "זמנים", 1954אנונימי )

 .17/5/1954(. הוחזר שוטר הגבול שנחטף ליד מגידו. "זמנים", 1954אנונימי )

 .2/11/1954, (. שוטר נפצע ביריות. "קול העם"1954אנונימי )

 .1/4/1956ערה. "מעריב", -(. ירו על חוקרי תקרית ודי1956אנונימי )

 .29/9/1957(. נהרג רועה ערבי. "קול העם", 1957אנונימי )

 .8/4/1960מועצה מקומית. "קול העם",  –פחם -( אום אל1960אנונימי )

 .30/10/1963(. אש ירדנית על משמר צה"ל. "דבר", 1963אנונימי )

 .8/1/1964(. מעבר תענך נפתח לראשונה מאז מלחמת העצמאות... "חרות", 1964ימי )אנונ

"היושב בארץ העמק", תהליכים יישוביים, חברתיים ותרבותיים בעמק יזרעאל משלהי תקופת ( תשע"ב)אריה, ע. 

יטת תל הברונזה המאוחרת ועד להתגבשות המלוכה. חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברס

 אביב.

 .20/3/2002פצועים בפיגוע בוואדי ערה. "הארץ",  28-הרוגים ו 7(. 2002בנא, ג'., שדמי, ח., אס, א. והסוכנויות. )

פרים יוקמו על גב ההר באזור נחל עירון. "מעריב", כול ושלושה ד( ישוב עירוני ג1990יש, י. )דר, א. ודבנ

21/11/1990. 

 .63-42עמ'  18וף האנושי באזור נחל עירון )ואדי ערה(, המזרח החדש, . התפתחות הנ(1968)גולני, ג. 
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. הפתוחים בשטחים קרקע שימושי תכנון למטרות ונוף טבע משאבי של והערכה לניתוח הליך( 1988. )א, דליזוןיג

 .חיפה, לישראל טכנולוגי מכון הטכניון', מוסמך' תואר קבלת לשם חיבור

אטלס כרטא לתולדות ארץ  –ספר שלישי . ולדות ארץ ישראל ומדינת ישראלאטלס כרטא לת( 1969מ. )גיחון, 
 .1969 ,חי-ישראל מביתר ועד תל

ישראל בתקופה העות'מאנית. הוצאת יד -. הכפר הערבי ובנותיו. תהליכים ביישוב הערבי בארץתשנ"דד.  גרוסמן,

 צבי, ירושלים.-יצחק בן

 .. ירושליםתפוצתם הגיאוגרפית ישראל בצרוף נתונים על-רשימת צמחי ארץ. 1966 .אירנה ,פרטיג-גרינברג

 .15/9/1967. הגבול ברח מכאן. "מעריב", 1967דולב, א. 

 –. רשימת המינים בסיכון ראלמינים בסכנת הכחדה ביש –האדום  הספר( 2002, ע. ופרבולוצקי, א. )דולב

 להגנת הטבע. החולייתנים. רשות הטבע והגנים והחבר

 .התיכון במזרח הטבע שמירת וקידום לעידוד העמותה. בישראל הפולשים הצמחים( 2010. )מ'.ז, דרור-דופור

 .5/5/1965מפקד חטיבת גולני. "על המשמר",  –(. סיפורו של משה 1965דור, ד. )

 ארץ של והצומח החי( עורך. )י, ויזל: מתוך. הטבעי הצומח לבין שבינן והקשר ישראל-ארץ קרקעות( 1984. )י, דן

 לאור ההוצאה – הביטחון משרד(. 8 כרך) ישראל ארץ של הצומח. מאויירת שימושית אנציקלופדיה. ישראל

 .הטבע להגנת והחברה

 http://www.hamoked.org.il/items/6411.pdf. מרחב התפר. 23/6/2002. 2077החלטת הממשלה מס' 

. מבנה מערכת הקרקע והסלע והדינמיקה של המים בבית הגידול כגורמים אקולוגיים עיקריים בתפוצת (2008)הר נ., 

אלון התבור והאלון המצוי באזור אלונים מנשה. עבודת דוקטור, הפקולטה לחקלאות ברחובות, האוניברסיטה 

 העברית בירושלים.

 .12/11/1985רים. "מעריב", דירך את הנעסאות הריקים ובכ( ראש העיר הורה על ה1985הראובני, מ. )

 .27/12/1989(. המחבל איים על הנהג בגרזן וחברו הצית את האוטובוס. "מעריב", 1989הראובני, מ. )

(. 8 כרך) ישראל ארץ של הצומח. מאויירת שימושית אנציקלופדיה. ישראל ארץ של והצומח החי( 1984. )י, ויזל

 .הטבע להגנת רהוהחב לאור ההוצאה – הביטחון משרד

 ישראל. ספריית הפועלים.-( אקולוגיה של הצומח בארץ1982ויזל, י., פולק, ג. וכהן, י. )

 ( נופי הצומח של הארץ. עם עובד.1980זהרי, מ. )

ם. ההוצאה לאור של אוניברסיטת כמנחל עירון לנחל ש –רך ג' כ, סקר הר מנשה )תש"ס( .מרקם, נו. זרטל, א

 ההוצאה לאור. –הביטחון  דמשרוחיפה, 

 .133ילין, ד. תרצ"ו. כתבים נבחרים. עמ' 

 .17/5/1956י ערה. "על המשמר", דבי אופנוע נפצעו ממוקש בוואכרו 2 .(1956תב צבאי )כ

 .11/2/1977(. משורר ואיש אש"ף. "מעריב", 1977לב, י. )

http://www.hamoked.org.il/items/6411.pdf
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 . מכון דש"א, יחידת הסקרים.רמת מנשה, סקר משאבי טבע ונוף. 2005להב, ח., רמון, א., נזרי, ג., הלר, א. 

 לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראלאנציקלופדיה  )עורך) .מזר, ב. בתוך: תענך( 1970)קמפינסקי, א. ו לפ, פ.
 .ועתיקותיה והוצאת מסדה החברה לחקירת ארץ ישראל )כרך ב'(.

ה של כב הר אמיר. סקר, ניתוח והערומער חריש-מנשה (2014, אורן, א., רון, מ., פרלברג, א., רמון, א. )לסון, ע.דמנ

 מותה של ארץ(.דש"א )דון כמ –ת סקרי טבע ונוף דם. יחידטבע, נוף ומורשת הא

 ו.ד( רמת מנשה, סקר נוף ומסלולי טיול. רשות שמורות הטבע, מועצה אזורית מגי1995מרקוס, מ. )

למיפוי צומח  מדריך( 2014להב, ח. והדר, ל. ) , רון, מ.,, סבח, ע., נ., לשנר, ה., רמון, א., הר, נ., וולצ'אק, מ.סבר

, הקרן הקיימת לישראל, המארג, רמת הנדיב והגניםהצומח הים תיכוני. מכון דש"א, רשות הטבע  חלקבישראל. 

 והמשרד להגנת הסביבה.

 .8/3/1970עוז. "דבר", -בר ליד גבעת-(. נמצאה ביצה של שחלבי1970סופר "דבר" בעמק )

ערה. "הבקר", -ידים שנעצרו לאחר היריות בואדהחשו 136( החלה חקירת 1956ן )סופר "הבקר" בשומרו

4/4/1956 . 

 .18/5/1956פר זלפה. "הבקר", כ( עוצר וחיפושים ב1956סופרי "הבקר" )

 .5/3/1963פרים ערביים. "הבקר", כולים לאספקת מים בדוחים גדקי 2( 1963לי בירושלים )כלכסופר 

 .10/9/1957(. "נחקרנו בכלא הירדני בנוכחות אישה רוסיה". "מעריב", 1957סופר "מעריב" בעפולה )

 .8/2/1977ייקבר היום בכפרו במשולש. "מעריב",  ;(. הובא ארונו של ראשד חוסיין1977סופר "מעריב". )

נון כה של משאבי טבע ,נוף ואתרים למטרות תכ. ניתוח והער1991-92( סקר הר אמיר 1993ח, י., )כו סייף, ח.

 החברה להגנת הטבע. דת הסקרים שלידשימושי קרקע. יחי

 (, גליון קעח.1854"שומר ציון הנאמן", כ"ח אייר תרי"ד )ספיר, י.ה. תרי"ד. 

 . אבן ספיר.1866ספיר, י. ה. 

 .והגנים הטבע רשות. בישראל הכחדה בסכנת צמחים שימור( 2011. )ג, פולק

 בר בארץ ישראל. הוצאת "כנה", ירושלים.-לצמחי(. המגדיר 1991דותן, נ. ודנין, א. )-פינברון

 .18/11/1964"מעריב",  .ון ותיקים"כירות של "שידפאחם בונים -אל-פר אוםכ( ב1964פלס, ר. )

 המחלקה. וסביבותיה ישראל ארץ של הבר צמחי רשימת( 1999. )א, ושמידע. ד, הלר., ע, פליטמן., א, פרגמן

 . בירושלים העברית וניברסיטההא, ואקולוגיה סיסטמטיקה, לאבולוציה

(. רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה של 2012פרלברג, א., הרשקוביץ, י., ינאי, ז., אורן, א., ערד, א. ורמון, א. )

 שלב א'. רשות ניקוז ונחלים קישון ורשות הטבע והגנים. –הערוצים ברשות ניקוז ונחלים קישון 

ת סקרי דיחים. דה של טבע, נוף ומורשת האכ. סקר, ניתוח והערהגלבוע (2014, רומם, א., רמון, א. ), א.פרלברג

 מותה של ארץ(.דש"א )דון כמ –טבע ונוף 
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צורי, נ. )תשל"ז(. נחלת יששכר. סקר ארכיאולוגי של הגלבוע ומורדותיו, עמק יזרעאל והגליל התחתון המזרחי. 

 ישראל ועתיקותיה, ירושלים.-החברה לחקירת ארץ

, אגף סביבה, לשכת . רשות הטבע והגניםחרוד-עוגלב-מסדרון אקולוגי רמת צבאים( 2011נ. ) ,ןוויטמ קפלן, מ.
 . המדען הראשי

תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר בין רמת ( 2011)דרור, ז'.מ. -רותם, ד. ודופור ,נ. ,ויטמןקפלן, מ., 
 .96-105(:2)2, אקולוגיה וסביבה. צבאים לגלבוע

 .113-110עמ'  ;ב-ב. גליונות א ;כב-יט, כא-ו. יהודה וירושלים, א. גליונות טזקרסל, ג. תשט"

(. החיילים שהואשמו ברשלנות שגרמה לבריחה מכלא מגידו: הפכנו שעיר לעזאזל. 1989רוזן, ע. והראובני, מ. )

 .24/1/1989"מעריב", 

. 2002/6/6, יום YNETהרוגים בפיגוע בצומת מגידו. אתר  17(. 2002רופא, ש. )

1928415,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 .5/11/2005 יום, YNETאתר  .הכנסיה העתיקה באזור התגלתה בכלא מגידו( 2005רופא אופיר, ש. )

3164429,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L 

 עקרונות. למעשה מהלכה – אקולוגיים מסדרונות( 2010. )ג, נון-ובן. ע, אלון., נ, אנגרט., א, שדות., ד, רותם

 .פורסמה שלא טיוטה .והגנים הטבע רשות. בישראל אקולוגיים מסדרונות ליישום והנחיות

 .1968. יוני 192-191. קרבות השריון בעמק דותן ובזבבידה. "מערכות" 1968ריינר, א. 

 .והגנים הטבע רשות'(. א כרך) בישראל הכחדה בסכנת צמחים – האדום הספר( 2007. )ג, ופולק. א, שמידע

 רשות'(. ב כרך) בישראל הכחדה תבסכנ צמחים – האדום הספר( 2011. )א, ספיר-ופרגמן. ג, פולק., א, שמידע

 .והגנים הטבע

 חות”ודו מפות אטלס. הכחדה ובסכנת נדירים מינים – בישראל הבר צמחי (2002)( עורכים. )ג, וציונית. א, שמידע

 .מדע חטיבת, והגנים הטבע רשות. 1998-1991

, והגנים הטבע רשות. טבע לשמירת כלי – הפתוחים בשטחים אקולוגים מסדרונות( 2000. )א, ושדות. י, שקדי

 .המדע חטיבת

המכון  .II-5פאחם, -ם אלו, גליון א1:50,000( מפה גיאולוגית של ישראל, 2013קל, ע., סנה, ע. )דשש, א., 

 .הגיאולוגי, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

 

Danin, A. (editor) (2006+) {continuously updated} Flora of Israel online. The Hebrew University of 

Jerusalem, Jerusalem, Israel. http://flora.org.il/  

Levin, N., Lahav, H., Ramon, U., Heller, A., Nizry, G., Tsoar, A. & Sagi, Y. 2007. Landscape continuity 

analysis: A new approach to conservation planning in Israel. Landscape and urban planning 79: 53-

64. 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-1928415,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3164429,00.html
http://flora.org.il/browse.asp
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 /http://govmap.gov.ilאתר המפות הממשלתי: 

יישובים בישראל  –זית לסטטיסטיקה כה המרכאתר הלש

http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm 

 http://data.gov.il/ims/5 ,הממשלתיים המידע מאגרי אתר, המטאורולוגי השרות נתוני מאגר

 .1942ון ספטמבר דכ, עumm el-fahm, 16-21, גליון 1:20,000טורית דמפה מנ

  

http://govmap.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/ishuvim/ishuvim_main.htm
http://data.gov.il/ims/5
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 נספחים

 יות נופיתכ. טבלת עראח נספ

מס' 

-תת

הדיחי  

הדהיחי-שם תת ונםדשטח ב  ייחודיות  

בנוף 

 הארץ 

מגוון 

ועושר 

 חזותי

בולטות 

ונוכחות/ 

 "דרמטיות" 

ייצוג  "ראשוניות" 

 נופי 

פוטנציאל 

 שיקום נופי 

ממוצע )מחושב  נצפות 

 אוטומטית(

הערכת 

מומחה 

(1-5) 

 2 1.71 2 1 2 1 3 2 1 347.9 מאגרי מדהב 1.01

 3 2.57 5 3 5 2 1 1 1 2476.2 שדות מדהב 1.02

 1 1.86 5 1 1 1 2 2 1 161.7 צומת מגידו 1.03

 2 1.86 3 2 2 1 2 2 1 267.8 מאגרי קדש 1.04

 3 2.28 3 3 3 2 1 3 1 1669.7 עוזחקלאות  1.05

 3 1.86 1 3 3 2 1 2 1 2148.4 שדות קדש 1.06

 1 1.43 2 1 1 1 3 1 1 37.5 עוזט"ש מ 1.07

 2 2 1 4 2 2 2 2 1 55.8 נחל עוז 1.08

 3 2.43 3 2 3 2 3 2 2 15 תל קדש 1.09

 3 3 2 4 3 3 5 3 1 25.6 יער מבודד 1.10

 0 1.43 4 0 0 0 3 2 1 138.2 כלא מגידו 2.01

 4 3 3 4 3 3 3 3 2 152.5 יער הכלא 2.02

 4 3.14 1 4 4 2 4 3 4 46.7 נחל חנון 2.03

 3 2.28 3 3 3 1 3 2 1 182.2 חנוןשדות  2.04

 4 3.28 3 4 4 3 3 3 3 367.6 יער חנון 2.05

            4 3 1 4 4 2 4 3 3 148.1 עמק בענא 2.06



 

 

140 

 4 2.71 2 3 3 3 2 3 3 265.9 יער עוז צפון 2.07

 2 2 3 2 3 1 2 2 1 104.2 שדות עוז מערב 2.08

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 382.3 גבעת עוז 2.09

 2 1.57 1 2 2 1 1 3 1 55.9 עוז מזרח 2.10

 2 1.71 1 2 2 1 2 2 2 100.4 עמק עוז 2.11

 5 2.71 2 3 3 2 2 4 3 832.9 יער עוז 2.12

 3 2.71 4 3 4 2 2 1 3 1056.1 בקעת זלפה 3.01

 3 2.57 1 4 3 3 2 3 2 35.5 עין חנון 3.02

 2 1.43 1 2 2 1 2 1 1 20.7 נחל בענא 3.03

 2 1.71 1 2 2 2 2 2 1 105 שדות בענא 3.04

כרמי זלפה  3.05

 מערב

103.9 1 2 1 1 1 1 1 1.14 1 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.4 זלפה מזרח 3.06

 2 2.28 1 3 3 2 2 3 2 336 כרמי זלפה 3.07

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347 כביש זלפה 3.08

 2 2 3 2 3 1 1 3 1 518.9 עוטף סאלם 3.09

ת עוז חקלאו 3.10

 דרום

196.3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.4 מחנה סאלם 3.11

 3 3 3 3 5 2 3 2 3 578.5 גבעות בענא 4.01

 3 2.28 5 2 1 1 4 2 1 43.9 65מתלול  4.02

 2 2.28 1 3 2 2 3 3 2 100.2 יער בענא 4.03

גבעת בענא  4.04

 מערב

90.9 2 2 3 2 3 3 5 2.86 3 
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 2 2.28 1 3 3 2 2 2 3 56.3 עמק אחילוד 4.05

מפער בענא  4.06

 צפון

58.5 4 4 5 3 4 5 5 4.29 5 

מפער בענא  4.07

 2צפון 

85.4 4 4 4 3 4 5 3 3.86 4 

 2 2.57 2 2 4 1 3 3 3 65.3 טרשי בענא 4.08

 3 2.57 1 4 4 2 2 2 3 55 זיתי מיסקע 4.09

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.3 זלפה 4.10

 3 2.86 2 3 3 2 4 3 3 111 נחל זלפה 4.11

 5 4 1 5 5 5 5 3 4 47.6 חורש זלפה 4.12

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.1 מורתפעה-אל 4.13

 4 3.57 2 5 5 3 4 3 3 138.4 מתלול סוסה 4.14

 5 4.43 5 4 5 3 5 5 4 205.8 פסגות זלפה 4.15

 4 4 5 4 5 3 4 4 3 582.8 גבעות סאלם 4.16

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.9 סאלם עילית 4.17

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.8 סאלם צפון 4.18

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.7 סאלם 4.19

 1 1.71 2 2 2 1 2 2 1 162.1 מורדות סאלם 4.20

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 124.4 סברי-יער אבו 5.01

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.9 סברי-אבו 5.02

מפער בענא  5.03

 דרום

167.6 4 3 5 4 4 4 1 3.57 4 

 5 4.14 5 5 4 3 5 4 3 329 יער מוצמוץ 5.04

 4 2.57 1 3 4 3 2 3 2 319.8 שלוחת מוצמוץ 5.05



 

 

142 

כרמי מוצמוץ  5.06

 מזרח

329 2 3 2 3 4 3 1 2.57 4 

בתת מוצמוץ  5.07

 מזרח

46 2 2 2 3 3 3 1 2.29 2 

 3 2.71 2 3 4 2 2 3 3 356.6 כרמי מוצמוץ 5.08

 2 2.43 1 3 3 3 3 2 2 133.3 בתת עקדה צפון 5.09

כיפת מורתפעה  5.10

 דרום

99.9 3 2 4 2 3 2 4 2.86 4 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.1 עקדה 5.11

 2 2.29 3 3 2 1 3 2 2 85.7 כיפת עקדה 5.12

 3 3.14 2 4 4 3 4 3 2 335.3 נחל עוז עליון 5.13

 3 3 2 4 4 2 2 4 3 327.8 זיתי עקדה 5.14

 3 2.43 2 3 2 2 4 2 2 51.6 ברושי עקדה 5.15

 4 3.14 2 4 4 3 4 3 2 1005.9 נחל סוסה 5.16

 5 4.71 5 5 5 4 5 5 4 77.7 כיפת סוסה 5.17

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.2 סווסה הישנה 5.18

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 סווסה 5.19

 4 3.43 2 4 4 4 3 4 3 497 יער סאלם 5.20

 4 3.43 2 4 4 3 4 4 3 398.3 סווסה מזרח 5.21

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.6 סווסה דרום 5.22

כרמי סווסה  5.23

 מערב

491.9 3 3 2 2 4 3 3 2.86 3 

 1 2.14 3 2 3 1 2 3 1 135.9 עמק סוסה 5.24

 2 2.29 2 3 3 2 2 2 2 210.5 שיחיות מילחם 5.25
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 3 2.71 2 3 3 2 3 3 3 132.7 נחל מילחם 5.26

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 חוות סוסים 5.27

 4 3.57 3 4 4 3 4 4 3 454.2 יער מילחם 5.28

 3 2.86 2 4 4 2 2 3 3 177.1 כרמי מילחם 5.29

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.4 מילחם 5.30

 1 1.57 3 1 1 1 2 2 1 31.4 מילחם דרום 5.31

יער מילחם  5.32

 דרום

192.2 3 2 2 2 4 4 2 2.71 3 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.6 מוצמוץ 6.01

 2 2.57 3 2 4 2 2 3 2 247.1 מעלה מוצמוץ 6.02

פחם -אום אל 6.03

 מזרח

263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3213 פחם-אום אל 6.04

 1 1.57 1 2 2 1 2 2 1 91.1 מובלעת מיוערת 6.05

 1 1.71 1 1 2 1 2 3 2 162.8 זיתי עויון 6.06

 2 2.29 2 3 3 2 3 2 1 52.5 זיתי שבאב 6.07

 3 3 4 3 4 2 4 2 2 30.3 מתלול שבאב 6.08

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.6 שבאב-עיראק א 6.09

 5 4.43 2 5 5 5 5 4 5 229.4 טרשי שבאב 6.10

 3 2.71 3 3 3 2 3 3 2 147.2 מרגלות עמסי 7.01

 5 4.43 2 5 5 5 4 5 5 255.9 עמק הזאב 7.02

 4 4 2 5 5 5 4 4 3 115.5 ואדי חרמיה 7.03

 3 3.43 5 2 3 1 5 3 5 159.8 חורבת עמסי 7.04

 3 2.86 3 2 3 1 4 3 4 155.7 עמק עמסי 7.05
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 5 4.57 5 5 5 3 5 4 5 116.8 כורסת הזאב 7.06

 1 1.29 1 1 2 1 1 2 1 188.5 עמסי מערב 7.07

 3 2.43 2 3 3 2 2 2 3 124 ונת שרפהכש 7.08

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1925.9 הר אלכסנדר 7.09

 3 3.43 5 2 3 1 5 4 4 390.4 דרך הפטרולים 7.10
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 פירוט טיפוסי צומח שהוכללו. בנספח 
  פירוט טיפוסי צומח שהוכללו :51ה טבל

' מס טיפוס מוכלל 'מס

טיפוסים 

 וכללוהש

 פירוט הטיפוסים שהוכללו

1 

 משתנה בצפיפותגבוה  יער

בשלטון ברוש מצוי 

 אשחר)לרוב  שיחייהו

 "י(א

יער  ;יער גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי, אשחר א"י וקידה שעירה  9

יער גבוה  ;גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי, אשחר א"י ואלת המסטיק 

יער גבוה צפוף  ;  צפוף בשלטון ברוש מצוי, חרוב מצוי ואלת המסטיק

יער גבוה  ;זית בינוני -בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק ובר

עלים -פיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי, אשחר א"י ואשחר רחבבצ

יער  ;יער פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק וקידה שעירה  ;

יער צפוף  ;פתוח בשלטון ברוש מצוי, אשחר א"י ואלת המסטיק 

 בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק וקידה שעירה.

2 

 בשלטון צפוף גבוה יער

 ועשבוניים מצוי ברוש

)אחד  4

 נסקר לא

ברמת 

המינים 

 המלווים(

יער גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי ובליווי דגניים שונים )ביחידה 

אחת נביטה רבה של ברושים ואורנים(, יער גבוה צפוף בשלטון ברוש 

יער -מצוי ובליווי עשבוניים, יער גבוה צפוף בשלטון ברוש מצוי )תת

 לא נסקר(.

3 

 משתנה בצפיפות גבוה יער

 קפריסאי אורן טוןבשל

 ושיחייה( אחר אורן)או 

 "י(א אשחר)לרוב 

יער גבוה  ;יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי 22

יער גבוה  ;בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי ואלת המסטיק

-בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, סירה קוצנית ואשחר ארץ

ינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלת יער גבוה בצפיפות ב ;ישראלי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן  ;המסטיק וחרוב מצוי

יער גבוה בצפיפות בינונית  ;ירושלים, אלת המסטיק וקידה שעירה

יער גבוה  ;ישראלי וחרוב מצוי-בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

יער  ;צויבצפיפות בינונית בשלטון אורן קנרי, אלת המסטיק וחרוב מ

יער  ;גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים ואלת המסטיק

יער גבוה בצפיפות  ;גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים

יער גבוה צפוף  ;ישראלי-בינונית בשלטון אורן קנרי ואשחר ארץ

יער גבוה  ;ישראלי וקידה שעירה-בשלטון אורן קפריסאי, אשחר ארץ

 ;ישראלי-רן קפריסאי, אלת המסטיק ואשחר ארץצפוף בשלטון או

 ;יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה וסירה קוצנית

 ;יער גבוה צפוף בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק וחרוב מצוי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים, קידה שעירה ואלת 

פריסאי, קידה שעירה ואלת יער גבוה פתוח בשלטון אורן ק ;המסטיק

יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים, קידה שעירה ואלת  ;המסטיק

 המסטיק.
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' מס טיפוס מוכלל 'מס

טיפוסים 

 וכללוהש

 פירוט הטיפוסים שהוכללו

 משתנה בצפיפות גבוה יער 4

 קליפטוסיא בשלטון

 ועשבוניים המקור

יער גבוה פתוח בשלטון אקליפטוס המקור ועשבוניים )ונטיעות  2

 וניים.יער גבוה צפוף בשלטון אקליפטוס המקור ועשב ;חדשות( 

 בינונית בצפיפות גבוה יער 5

 קפריסאי אורן בשלטון

 יםעשבוניו

יער גבוה  ;יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן בלתי מזוהה 2

 בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי.

6 

 משתנה בצפיפות יער

)לרוב  אורן בשלטון

 ושיחייה( קפריסאי

זית -לים, אלת המסטיק ובריער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירוש 6

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, קידה שעירה  ;בינוני

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלת  ;זית בינוני-ובר

יער פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אשחר  ;המסטיק וקידה שעירה

 יער פתוח בשלטון אורן קפריסאי, אלת ;ישראלי ואלון מצוי-ארץ

 ישראלי.-המסטיק ואשחר ארץ

 ,התבור אלון בשלטון יער 7

 זית בינוני-ובר י"א אשחר

-ישראלי ובר-יער בצפיפות בינונית בשלטון אלון התבור, אשחר ארץ 1

 זית בינוני.

 משתנה בצפיפות יער 8

)לרוב  אורן בשלטון

 יםעשבוניו (קפריסאי

ף בשלטון אורן יער צפו ;יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר 3

 יער צפוף בשלטון אורן קפריסאי. ;הצנובר

 אלון בשלטון פתוח יער 9

 וחרוב שעירה קידה ,מצוי

 מצוי

 יער פתוח בשלטון אלון מצוי, קידה שעירה וחרוב מצוי. 1

 בשלטון פתוח יער 10

 מסמרי קליפטוסיא

 אשחר א"יו

 .אשחר א"יו מסמרי קליפטוסיא בשלטון פתוח יער 1

 חרוב בשלטון תוחפ יער 11

 ואשחר"י א אלה ,מצוי

 "יא

 ."יא ואשחר"י א אלה ,מצוי חרוב בשלטון פתוח יער 1

 שקד בשלטון פתוח יער 12

 וסירה מצוי אלון ,מצוי

 קוצנית

 .קוצנית וסירה מצוי אלון ,מצוי שקד בשלטון פתוח יער 1

 אלון בשלטון צפוף חורש 13

 ולבנה"י א אלה ,מצוי

 רפואי

 .רפואי ולבנה"י א אלה ,מצוי אלון בשלטון צפוף חורש 1

 אלון בשלטון פתוח חורש 14

 ואלת שעירה קידה ,מצוי

 המסטיק

 .המסטיק ואלת שעירה קידה ,מצוי אלון בשלטון פתוח חורש 1
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' מס טיפוס מוכלל 'מס

טיפוסים 

 וכללוהש

 פירוט הטיפוסים שהוכללו

 בשלטון פתוח חורש 15

 שעירה קידה ,"יא אשחר

 ישראלית-ארץ ואלה

 .ישראלית-ארץ ואלה שעירה קידה ,"יא אשחר בשלטון פתוח חורש 1

13 

בצפיפות משתנה  שיחייה

 עצים עם)לעיתים 

 קידה בשלטון( בודדים

המסטיק  אלת ,שעירה

 יחסי"י )לעיתים א ואשחר

בין שלושת  השליטה

 המינים משתנים(

שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה וסירה  22

אלי, ישר-שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אשחר ארץ ;קוצנית

שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון  ;קידה שעירה ואלת המסטיק

שיחייה בצפיפות  ;ישראלי, קידה שעירה ואורן קפריסאי-אשחר ארץ

ישראלי -בינונית עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה, אשחר ארץ

שיחייה בצפיפות בינונית עם עצים בודדים בשלטון  ;וסירה קוצנית

שיחייה בצפיפות בינונית  ;ואלון מצוי אלת המסטיק, קידה שעירה

זית -ישראלי ובר-עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה, אשחר ארץ

ישראלי -שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, אשחר ארץ ;בינוני

שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, אשחר  ;עלים-ואשחר רחב

, שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק ;ישראלי וחרוב מצוי-ארץ

שיחייה פתוחה עם עצים בודדים  ;קידה שעירה וסירה קוצנית

שיחייה פתוחה עם  ;בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה ושקד מצוי

ושקד  ישראלי-אשחר ארץעצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, 

ישראלי, -שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אשחר ארץ ;מצוי

ה בשלטון אלת המסטיק, שיחייה צפופ ;אלת המסטיק וחרוב מצוי

-שיחייה צפופה בשלטון אשחר ארץ ;קידה שעירה וסירה קוצנית

שיחייה צפופה בשלטון קידה  ;ישראלי, קידה שעירה ואלת המסטיק

שיחייה צפופה בשלטון  ;ישראלי-שעירה, אלת המסטיק ואשחר ארץ

שיחייה צפופה עם עצים  ;ישראלי ללא רישום מלווים-אשחר ארץ

שיחייה  ;קידה שעירה, אלת המסטיק וחרוב מצוי בודדים בשלטון

צפופה עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה, אלת המסטיק ואורן 

שיחייה צפופה עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה, אשחר  ;ב.מ.

 ישראלי ואלת המסטיק.-ארץ

 קידה לשיחיית וריאנטים 14

 אלה ליוויב) שעירה

 (שעיר לוטם/"יא

 ;בשלטון קידה שעירה, לוטם שעיר ואלת המסטיקשיחייה צפופה  2

-שיחייה צפופה עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה, אלה ארץ

 ישראלית וזית אירופי.

 אורן –צומח עצי נמוך  15

 המסטיק אלת ,קפריסאי

 שעירה וקידה

צומח עצי נמוך בשלטון אורן קפריסאי, אלת המסטיק וקידה שעירה,  2

ת בינונית בשלטון אורן קפריסאי, אלת צומח עצי נמוך בצפיפו

 המסטיק וקידה שעירה.

16 

 משתנה בצפיפות שיחייה

 שעירה קידה בשלטון

 קוצנית וסירה

שיחייה פתוחה  ;שיחייה צפופה בשלטון קידה שעירה וסירה קוצנית 3

-עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואשחר ארץ

ת עם עצים בודדים בשלטון קידה שיחייה בצפיפות בינוני ;ישראלי

 שעירה, חרוב מצוי וסירה קוצנית.
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17 

 משתנה בצפיפות שיחייה

 המסטיק אלת בשלטון

 קוצנית וסירה

שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, סירה  3

שיחייה פתוחה עם עצים בודדים  ;ישראלי-קוצנית ואשחר ארץ

שיחייה בצפיפות  ;ן מצויבשלטון אלת המסטיק, חרוב מצוי ואלו

בינונית עם עצים בודדים בשלטון סירה קוצנית, אלת המסטיק ואלון 

 מצוי.

18 

 משתנה בצפיפות שיחייה

"י א אשחר בשלטון

 שונים ומעוצים

ישראלי, אלת המסטיק וקידה -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ 4

ישראלי, שיטה כחלחלה -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ ;שעירה

ישראלי, סירה -שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ ;ואלון מצוי

שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אשחר  ;קוצנית וזקנן שעיר

 ישראלי, אלון התבור וסירה קוצנית.-ארץ

 בינונית בצפיפות שיחייה 19

 אשחר ,מצוי אלון בשלטון

 שעירה וקידה"י א

בשלטון אלון מצוי, אשחר שיחייה בצפיפות בינונית עם עצים בודדים  1

 א"י וקידה שעירה.

20 

 פטל בשלטון שיחייה

 קדוש

שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון פטל קדוש, סוף מצוי וגרגר  2

-שיחייה פתוחה בשלטון פטל קדוש ובליווי דגניים רב ;הנחלים

 שנתיים שונים.

21 

 משתנה בצפיפות בתה

 קוצנית סירה בשלטון

 שונים ומעוצים

פיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית, חרוב מצוי וקידה בתה בצ 6

בתה בצפיפות בינונית עם מעוצים פזורים בשלטון סירה  ;שעירה

בתה בצפיפות בינונית עם  ;קוצנית, קידה שעירה ואלת המסטיק

בתה  ;עצים בודדים בשלטון סירה קוצנית, אלון מצוי וחרוב מצוי

 ;ראלי וקידה שעירהיש-פתוחה בשלטון סירה קוצנית, אשחר ארץ

בתה צפופה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אורן 

בתה צפופה עם עצים פזורים בשלטון  ;קפריסאי ואלת המסטיק

 ישראלי.-סירה קוצנית, אורן קפריסאי ואשחר ארץ

עם עצים  פתוחה בתה 22

 סירה בשלטוןבודדים 

 וחרוב שעיר זקנן ,קוצנית

 מצוי

 שעיר זקנן ,קוצנית סירה בשלטון עצים בודדים עם פתוחה בתה 1

 מצוי וחרוב

בשלטון קנה  חישת קנים 23

מצוי )לעיתים בליווי פטל 

 קדוש(

חישת קנים בשלטון קנה  ;חישת קנים בשלטון קנה מצוי ופטל קדוש  3

 מצוי.

שלטון טיון בתה ב ;בתה בשלטון טיון דביק, קיקיון מצוי וחרדל לבן  3 בשלטון טיון דביק  בתה  24

בתה בשלטון טיון דביק, נשרן צפוף  ;דביק, נשרן צפוף ופטל קדוש 

 וחוח עקוד.

 עםקיימא -בני עשבוניים 25

 בשלטון, בודדים עצים

 מצוי קיפודן

דן מצוי, נשרן בשלטון קיפו עם עצים בודדים קיימא-עשבוניים בני 3

לטון קיימא עם עצים בודדים בש-עשבוניים בני ;שעיר וחלמית מצויה
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קיימא -עשבוניים בני ;קיפודן מצוי, קיצנית כרתית ושעורת התבור 

 עם עצים בודדים בשלטון קיפודן מצוי ואלת המסטיק.

קיימא -בני עשבוניים 26

 ושברק שעיר זקנן בשלטון

 קוצני

 קיימא בשלטון זקנן שעיר, שברק קוצני וקיפודן מצוי.-עשבוניים בני 1

27 

 עםחלוף -בני עשבוניים

 בשלטון ם בודדיםעצי

 התבור שעורת

חלוף עם עצים בודדים בשלטון שעורת התבור וקיפודן -עשבוניים בני 3

חלוף עם עצים בודדים בשלטון שעורת התבור, -עשבוניים בני ;מצוי

חלוף עם עצים בודדים בשלטון -עשבוניים בני ;זקנן שעיר וחרוב מצוי

 שעורת התבור, סירה קוצנית וחרוב מצוי.

 עםחלוף -בני נייםעשבו 28

 נוכחותמעוצים פזורים )

 (השיח שיזף

ישראלי, -חלוף עם מעוצים פזורים בליווי אשחר ארץ-עשבוניים בני 1

 שיזף השיח וסירה קוצנית.

29 

 –חלוף -בני עשבוניים

 רודראליתצמחייה 

 ;חלוף בשלטון חרדל לבן, גדילן מצוי וקנה מצוי-עשבוניים בני 6

-עשבוניים בני ;ון מעוג כרתי וגדילן מצויחלוף בשלט-עשבוניים בני

עשבוניים  ;שועל ב.מ. וגדילן מצוי-חלוף בשלטון חרדל לבן, שיבולת

 ;שועל ב.מ., חרצית עטורה וברקן סורי-חלוף בשלטון שיבולת-בני

 חלוף )ללא זיהוי מינים שליטים(.-עשבוניים בני
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