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 רקע כללי .1

ות מסביבתן, שנועדה לחבר מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונ

אזורים מנותקים, גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית, דוגמת שמורות טבע 

ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה, ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין השטחים הללו. בישראל, 

יש  –שריים לכל יחידת שטח בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה ומגוון שימושי הקרקע האפ

למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה. תפיסת שמירת הטבע בישראל עם הקמתה, התבססה על 

וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל.  –הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות 

היו מרוחקות דיין בשנות המדינה הראשונות היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, ו

ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך עם השנים גדלה האוכלוסייה, ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים, 

יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה. כתוצאה מכך, נהרסו וצומצמו בתי הגידול 

אלה מאלה, ונושאים  איים אקולוגיים' המנותקים'-הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות ל

פוצלות ומבודדות, שתנועתן בין אזורים טבעיים שובשה ונחסמה. מחיים קטנות, -אוכלוסיות בעלי

ו עולה בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני הפרעות אוכלוסיות אל-ההסתברות להכחדות מקומיות של תת

ל ידי האדם )כגון שריפות(; טבעיות קיצוניות )רצף שנות בצורת וכד'(; פגיעות מפני הפרעות הנגרמות ע

רגישות לתנודות הטבעיות הקיימות בדינאמיקה שלהן )גיוס ותמותת פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות 

הקטנות ביותר, קיימת סכנה של ירידה במגוון הגנטי שעלולה להביא להפחתה בעמידותה של 

ם טבעיים נרחבים השומרים ם סביבתיים. לפיכך, גם אם אין אפשרות לשמר שטחייה לשינוייהאוכלוסי

יש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים המחברים בין  –על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות 

 (.2011; קפלן ועמיתיו, 2011האזורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמן, 

אדם, יערות נטע ל ידי רשות הטבע והגנים על בסיס המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו ע

גידולי שדה ומטעים, ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע.  –חקלאות השטחים הפתוחים 

 יחידות הפצה שליים וח-אזורים אלו נועדו לאפשר רצף של שטחים פתוחים המאפשרים תנועת בעלי

צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, ובכך תתמוך רשת המסדרונות האקולוגיים 

רת הטבע בישראל. המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני עבור גופי התכנון, כך שתכניות פיתוח ישמרו בשמי

ככל הניתן את המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים 

 מיפוי זה עבר עדכון ודיוק בהמשך )רותם ועמיתיו, (.2000שמחוץ למסדרונות אלו )שקדי ושדות, 

2015.) 

גלבוע, עמק המעיינות, עמק הירדן, מרום גליל, מעלה יוסף ת והאזורי ותבימים אלו מקודמת במועצ

רונות אקולוגיים מקומיים ודיוק עבודה זו כללה מיפוי של מסד. אב לשטחים פתוחים-תוכניומטה אשר ת

מעברים אקולוגיים של שכבת המסדרונות הארצית וכן סימון של מעברים הכרחיים )'צווארי בקבוק'( ו

הכרה בחשיבות השימור של מסדרונות אקולוגיים אזוריים . מתוך בתחומן של המועצות חוצי תשתיות

 בין שטחים טבעיים מוגנים, ועל מנת לספק תוצר שיהווה בסיס טוב יותר לתכנית האב.

   .רט"גבמימון העבודה בוצעה ע"י מכון דש"א בשיתוף עם אקולוגים מרט"ג, 
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 מטרות .2

 צעים נדרשים לשמירה על קישוריות בין אזורים גיאוגרפים שונים לפרט אמ :ה הארציתברמ

 . (2015)יו עמית, כחלק ממפת המסדרונות שהוכנה ע"י רותם והעבודהשבתחומי 

  בין שמורות טבע ויערות מעוגנים סטטוטורית,  ם מקומייםיניתוב צירים אקולוגי :האזוריתברמה

  יבה.שהוגדרו בעבודה זו כאזורי הל

 ומעברים אקולוגיים חוצי תשתיות( 'צווארי בקבוק'מעברים הכרחיים )לטיפול ב גיבוש המלצות 

 בהם נדרש שיפור בקישוריות האקולוגית. שאזורים בו

 עקרונות ניתוב הצירים האקולוגיים .3

  בסקלה שמורות טבע ויערות קק"ל.  :המסדרונות ישמשו ליצירת קישוריות בין שטחים מוגנים

, גמה: בין חוף הכנרת לגליל התחתוןלדותר, יצירת קישוריות בין אזורים גיאוגרפיים שונים, רחבה יו

של נחל מיוערים באגן הניקוז  המחברת בין קו החוף לשטחים –מלחת החוף של נחל בצת ובין 

 בצת.

 לא נקבע רוחב קבוע למסדרונות. הרוחב משתנה בהתאם לאילוצים ולאפשרויות רוחב מסדרונות :

כאשר הדבר התאפשר, סומן המסדרון במלוא רוחבו )אפילו מס' קילומטרים(,  מים בשטח.הקיי

  ובמעברים הכרחיים סומן מסדרון שלעיתים היה רוחבו עשרות מטרים בלבד. 

 מטר מגבול הישובים 200: לא סומן מסדרון במרחק השארת שטח לפיתוח עתידי של הישובים .

שנדרש ציר  חיים. במקרים-תיות חוסמות לתנועת בעליאלו האזורים שבהם יהיה ניתן לפתח תש

 .מעבר הכרחיר סומן כמישוב, האזו מטר 200 -אקולוגי במרחק של פחות מ

מאחר שהישובים קרובים מאוד לקו הים, מיפוי המסדרונות באזור רצועת החוף של הגליל המערבי, 

באזורים אחרים בתחום מ' מגבולות היישובים, כפי שנעשה  200נעשה ללא התחשבות בחיץ של 

כאלו  מ', במקרים 200. במקומות מסוימים באזור החוף, רוחב המסדרון לא עולה על עבודהה

. פיתוח תשתיות בתחום הזה עלולה לחסום לגמרי את תנועת בעלי מעבר הכרחיהאזור סומן כ

 החיים, וליצור קיטוע חמור לאורך קו החוף.

 כזה  רשת-בית/שגידור כיווןמ ,זאת .רשת-או בתי רנמנע סימון של ציר אקולוגי עקב גידו לא

הרגולציה בנושא גידור  ,בעלי החיים. בכל מקרה חוסם את כל ואינו מוגבל בזמן )גם אם שנים(

עניין שונים, -הסכמות עם בעליהגעה לב יתההשפעה עליו מוגבלת ומותנלכן גם ו ,כרגע מוגבלת

ם ולנסות למנוע גידור עתידי באזורי ילפנות לחקלא . בשלב שני ניתן יהיהחקלאים בעיקר

  המסדרונות.  

 למעברי ניקוז ולמעברים חקלאיים מתחת  נה התייחסותאת המסדרון, יש בחצייה של כביש

לא עביר למיקומים אלו. במידה ולא ניתן, או שהמעבר  והכוונה ככל הניתן של המסדרון לכבישים,

לצורך כ'מעבר אקולוגי חוצה תשתיות', ש על גבי הכביהמעביר סומן בכל מקרה , )סתום/סגור(

  המסדרון.מעבירים בכביש לטובת תכנון עתידי של 
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 שיטת העבודה .4

 ששימשו כרקע לניתוב: ARC GIS שכבות עבודה רלוונטיות לתוכנתריכוז  .1

  (07.03.2019 -שמורות טבע וגנים לאומיים של רט"ג )מעודכנת לשכבת 

  (1מ"א )ת שטחי קק"ל במעמד סטטוטורי מוגןשכבת 

 סדרונות אקולוגיים ארצית של רט"גשכבת מ 

 שימושי קרקע של מפ"י 

 כבישים 

  / ( 3/ ב /  34נחלים )לפי תמ"א 

 ישובים 

  ב'( 14כרייה וחציבה )לפי תמ"א 

  (2017-ו 2015ממועדים שונים )תצלומי אוויר 

 מפה גיאולוגית 

 מפת סימון שבילים 

 טופוגרפיה 

 שכבות גידור 

 ל משרד החקלאות שכבות גידולים חקלאים ש 

 שכבות שעברו התאמה: .2

 2/9 ייעודי קרקע לפיתוח ע"פ תמ"מ -

 סביב שטחי הישובים מטר  200של אזור חייץ  -

ת מיפוי ראשוני באמצעות חיתוך של שכב – םימעבירי מים מתחת לכבישים הראשי מיפוי -

רים ולאחר מכן בדיקה של רוב המעבי הנחלים והכבישים, ותוספות באמצעות איתור בתצ"א.

גדול מ'(,  2ובה ורוחב של : קטן )עד גסוגבשטח וצילומם במידת האפשר. המעבירים סווגו לפי 

רמן )פד (משמש למעבר של רכביםו'חקלאי' ) מ' והלאה( 2-ל כמ' ורוחב ש 4-)ברוחב של כ

 ולפי צורה: עגול )צינור(, מרובע, קשת, גשר. (,2016ורייכמן, 

ונות המנחים, בתחילה כשכבה קווית ולאחר מכן כשכבה ניתוב הצירים האקולוגיים ע"פ העקר .3

 פוליגונאלית.

 מ' סביב הישובים )למעט באזור החוף(. 200שכבת החיץ משטח המסדרונות את  גריעה .4

 גריעה משטח המסדרונות שטחי שמורות וגנים לאומיים )מאושרים ומוכרזים(, ושטחי יערות קק"ל. .5

סדרונות והעתקתם לשכבה נפרדת המרכזת ומדגישה ' כחלק משכבת המצווארי בקבוק'סימון של  .6

ומסילת רכבת(,  מעברים אקולוגיים חוצי תשתיות )בעיקר בחציית כבישים את צווארי הבקבוק.

 .של 'מעבירי מים' שכבה נקודתיתסומנו ב

 –הכנת מסמך מנחה להטמעה של צירים ומסדרונות אקולוגיים בתכנון וניהול שטחים פתוחים  .7

 יות סטטוטוריות ותכנון חקלאי.אב, תכנ-תכניות
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 תוצאות .5

 גלבועהמסדרונות אקולוגיים במועצה האזורית  5.1

 :(2-ו 1פות ם )מדרו-כמסדרונות בציר צפוןשהוגדרו ים מספר צירים עיקרי מועצהבתחום ה

  פודן ג. נחל ימתפצל ל: א. נחל נחום ב. גבעת קהמסדרון משמורת נחל יששכר דרך שלוחת צבאים

 .דרום-עמק חרוד והגלבוע. כוון כללי צפון פודן לכווןיק

 ,מתפצל ל א. המסדרון  רמת מולדתו מת יששכרר משמורת נחל תבור/הר תבור דרך רמת כוכב

 דרום דרך עמק-נחל יוסף ב. נחל שיזפים ג. נחל יחזקאל, נחל שקדים, נחל שונם. כוון כללי צפון

 חרוד לגלבוע.

 71עותי ביותר הינו כביש סמוכים, ניכר כי הקיטוע המשמבבחינת הקישוריות בין עמק חרוד לשטחים ה

 יוצר חייץ לכל אורכו של העמק. מעברים קיימים ומתוכננים ממזרח למערב:שמצפון, 

   הווה קישוריות לשלוחת צבאים מצפוןמ –מעבר עילי באזור נחל נחום. 

  )טה ורמת מולדתהווה קישוריות לבקעת השימ –מעביר מים נחל יוסף )מערבית לבית סוהר שטה. 

  הווים קישוריות לנחלים שיזפים ויחזקאל ומורדות גבעת מ –מעבירי מים נחל שיזפים ונחל יחזקאל

 .המורה

  הווים קישוריות לנחלים שונם ושקדים וגבעת המורהמ –מעבירי מים נחל שונם ונחל שקדים. 

הווים מחסום עבור מש –חוצים ממערב למזרח: מסילת הרכבת ונחל חרוד ששני מחסומים אורכיים 

מתנקזים אליו, מהווים צירים שם זאת, נחל חרוד והנחלים ע דרום.-מינים שוכני קרקע בציר צפון

הינו חלק ערב. נחל חרוד מ-טיים בציר מזרחגידול לחים, עבור מינים אקוו-ים חשובים של בתייאקולוג

נחלי מישור החוף למערכת  שלהאקווטיות ות מקשר בין המערכות האקולוגישמרכזי במסדרון אקולוגי 

 מסיבה זו הוכנסו בריכות הדגים לתוך מיפוי המסדרון.הירדן. 

 צירים מרכזיים: 3המעבר מעמק חרוד לכיוון הגלבוע עביר יותר כאשר 

 שובי התענךימעפולה ובהמשך בין קיבוץ יזרעאל לי. 

  מבית השיטה ועין חרוד, בין נורית לבית אלפא לכיוון הגלבוע. 

  שיטה למחצבה במזרח ובהמשך בין בית אלפא לניר דוד.בין בית ה 

 :המלצות להמשך

: בין בית השיטה לנחל 71כביש  ים לבעלי חיים עיליים/תחתיים באם יפותח הכביש.מעבריצירת  .א

 .חבר את רמות יששכר דרך עמק חרוד לכוון הגלבועמ -יוסף בנחל יוסף 

( 2( למזער השפעות תאורה. 1: עצהמוכל שאר הכבישים הקטנים יותר שבשטח ההמלצות לגבי  .ב

 ים.חי-במקרה של הרחבת הכביש יש לתכנן מעברי בעלי
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 גלבועהמסדרונות אקולוגיים בתחום מועצה אזורית  :1 מפה

 

מסדרונות אקולוגיים ואזורי ליבה )יערות, שמורות וגנים לאומיים( בתחום מועצה אזורית : 2מפה 
 גלבועה
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 מסדרונות אקולוגיים במועצה האזורית עמק המעיינות 5.2

-בתחום המועצה האזורית עמק המעיינות ישנו ציר מעבר עיקרי המשמש כמסדרון אקולוגי בכיוון צפון

סמוכים אליו. כמו כן, מספר צירים ואי נהר הירדן והשטחים החקלאיים שדרום לכל אורכה, על תו

 3ות משים מעבר אל הירדן וממנו אל השטחים הסמוכים )מפשממערב -קריים רוחביים בכיוון מזרחעי

 (:4-ו

 אור-בין גשר לנווה 

 בין בית יוסף –אור -דרומית לנווה 

 צפונית לגני חוגה וחמדיה ובהמשך לרמת צבאים 

 בין חמדיה לגוש בריכות הדגים צפונית לנווה איתן 

 פיםבין נווה איתן לכפר רופין ועין הנציב ובהמשך מצפון למסילות ורש 

 בין עין הנציב ושלוחות לשדה אליהו ורחוב 

 בין שדה אליהו ושדי תרומות לטירת צבי דרך נחל אבנר לכיוון הגלבוע 

 לאורך נחל בזק עד לגדר ההפרדה בדרום 

ע המשמעותי ביותר הינו כביש בבחינת הקישוריות בין עמק הירדן לשטחים הסמוכים, ניכר כי הקיטו

העמק. ישנם מספר מעברים קיימים במפגשי נחלים עם הכביש )מצפון יץ לכל אורכו של ייוצר ח, ש90

 לדרום(:

  מהווה קישוריות בין שמורת נחל תבור במערב לירדן הדרומי ולשמורת  –מעביר מים נחל תבור

 הטבע המוצעת חווארי ירדנה בית יוסף במזרח.

  דן הדרומי ולשמורת מהווה קישוריות בין שמורת נחל יששכר במערב ליר –מעביר מים נחל יששכר

 הטבע המוצעת חווארי ירדנה בית יוסף במזרח.

  ים במערב לירדן בין המורדות המזרחיים של רמת צבאמהווה קישוריות  –מעביר מים נחל חמדיה

 הדרומי ושמורת גאון הירדן חמדיה במזרח.

  ורת גאון אן ונחל חרוד במערב לשמש-מהווה קישוריות בין גן לאומי בית –מעביר מים נחל חרוד

 הירדן חמדיה במזרח.

  )מהווה קישוריות בין פארק  –מעביר מים תעלה עורקית )העוברת מצפון לשדה אליהו ושלוחות

 המעיינות במערב לירדן הדרומי ולשמורה המוצעת חווארי מעוז חיים במזרח.

  )ע ופארק מהווה קישוריות בין תעלת עין מוד –מעביר מים תעלת עין חישה )העוברת צפונית לרחוב

 המעיינות במערב לירדן הדרומי ולשמורה המוצעת חווארי כפר רופין במזרח.

   מהווה קישוריות לאורך נחל בזק בין שמורת גאון הירדן במזרח לשמורת  –מעביר מים נחל בזק

 הגלבוע המזרחי במערבי.
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ת והחממו ות הדגיםבריכלנוצרים בין גושי היישובים עברים הכרחיים )'צווארי בקבוק'( שישנם מספר מ

 בשטחה של המועצה.

 :מעבר צר על מדרון החוואר בין מושב ירדנה וגדר המערכת במזרח לנהר הירדן במערב.  בצפון

 .בין החממות של בית יוסף לאורך התוואי של נחל יששכרו

 :בין בריכות הדגים של ניר דוד לאורך נחל עמל ובין מסילות לרשפים במערב. 

  :ב בין מאגרי המים"ין הנצימזרח לע-צפוןמבמזרח. 

 ועל רחוב ושדי תרומות למושב רוויה לאורך תעלת מודעשדה אליהו לתל תאומים, בין בין  :בדרום ,

 ישובים אלו לגדר הביטחון.יהגלבוע בין מירב למעלה גלבוע ובין שני 

, לת מודע(, וכן נחלי עמק המעיינות )נחל עמל, נחל הקיבוצים, תעמתנקזים אליושחל חרוד והנחלים נ

ערב. נחל מ-טיים בציר מזרחגידול לחים, עבור מינים אקוו-ם חשובים של בתיימהווים צירים אקולוגי

של מישור החוף האקווטיות מקשר בין המערכות האקולוגיות שהינו חלק מרכזי במסדרון אקולוגי חרוד 

 הירדן.  נחלי למערכת 

 :המלצות להמשך

 .90כביש תחתיים באם יפותח /יםיצירת מעברים לבעלי חיים עילי א.

 בישים הקטנים יותר שבשטח המועצה:המלצות לגבי כל שאר הכ ב.

 ( למזער השפעות תאורה.1

 יים.ח-( במקרה של הרחבת הכביש יש לתכנן מעברי בעלי2
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 : מסדרונות אקולוגיים בתחום המועצה האזורית עמק המעיינות3מפה 
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בתחום המועצה  יבה )יערות, שמורות וגנים לאומיים(ואזורי ל : מסדרונות אקולוגיים4מפה 

 האזורית עמק המעיינות
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 מסדרונות אקולוגיים במועצה האזורית עמק הירדן 5.3

כנרת אשר מחבר בין שטחי ישנו ציר מעבר עיקרי סביב הבתחום המועצה האזורית עמק הירדן 

, זורים שאינם מיושבים עד קו החוףלאורך חופיה של הכנרת בא ,והיערות הלאומייםהגנים השמורות, 

המסדרון  יותר מיושב,ש המערבי בחוףבחוף המזרחי הציר יותר רציף ו .מורכב לרוב משטחי חקלאותש

 .(6-ו 5 ות)מפ עובר בעיקר לאורכם של הנחלים שמתנקזים אל הכנרת

 מצפון לדרום, לאורך החוף המזרחי:

  קק"ל שבמורדות רמת כורזים בצפון.בין הגן הלאומי כפר נחום )אזור הכנסיות( לשטחי 

 וכן חיבור בין שפכי הנחלים  ,בין שפך הירדן ושמורת הבטיחה לשמורות הנחלים יהודיה והמשושים

 דליות, שפמנון וכנף, מצפון מזרח לכנרת.

  ,הציר ממשיך דרומה לאורך החוף המזרחי ומחבר בין חופי הכנרת למורדות של דרום רמת הגולן

יער רמות, השמורות והגנים הלאומיים: כורסי וסוסיתא עד ליער מבוא חמה  וכן מחבר בין כתמי

 בדרום.

מורדות דרום בין מדרום לכנרת מתפצל המסדרון למספר מעברים בין האזורים המיושבים המחברים 

 הגולן ומזרח הגליל התחתון עם הירדן:

  רכו עד לחיבור עם הירדןלכל אובציר המזרחי וחיבור בין מורדות מבוא חמה לירמוך  דרומההמשך 

  למערב דרך שטחים חקלאיים: בין הקיבוצים מעגן ודגניה א' וב', לבין קו הקיבוצים  ממזרחחיבור

לבין אשדות יעקב  רע, ואז מדרום לקו קיבוצים זהז-ציר, שער הגולן, מסדה, אפיקים וביתק-תל

 )מאוחד ואיחוד(.

 ובהמשך שער הגולן, לקציר -בין תל קלאיים,ן בשטחים חגם כ ,דרום-בכיוון צפון מעבריםיהם ניב

 בין מסדה לאפיקים.

 מדרום לצפון, לאורך החוף המערבי:

  עם התרחבות במורדות רמת יבנאל וחיבור עם  ודרומה לכל אורכ ,בדרום הכנרת הירדןממוצא

 אל.שמורת נחל יבנ

   אל בדרום, ויער פוריה דרך נחל שלם לכנרתנחל יבנ משמורתחיבור. 

 בין פוריה עילית לפוריה )נווה  'צווארי בקבוק', דרך טבריהלכתמים של יער  יבנאל בקעת חיבור בין

 ז בין פוריה )נווה עובד( לטבריה דרך נחל בריניקי לכנרת )מחוץ לגבולות המועצה(.עובד(, וא

  מחוץ לגבולות המועצה( לאומיים קרני חיטין וארבלהישנם חיבורים בין הגנים  לטבריהצפונית(: 

(, בין כפר חיטים לארבל, ובין ארבל מעבר הכרחילכנרת ) דרך נחל רקת מצפה לכפר חיטיםבין 

 (.מעבר הכרחילכפר זיתים )

  לבנים לכנרת דרך נחל צלמון )בין מגדל בדרום לגינוסר בצפון(. רכסחיבור בין 

  נחל עמוד ורכס לבנים לכנרת, דרך נחל עמוד )בין גינוסר לכפר נחום( שמורתחיבור בין 
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חופי הכנרת לשטחים הסמוכים, ישנו קיטוע משמעותי שנוצר ע"י טבעת בחינת הקישוריות בין ב

בחוף הצפוני.  92בחוף המערבי וכביש  90בחוף הצפוני, כביש  87הכבישים מסביב לכנרת; כביש 

, )מצפון לדרום מעברים קיימים כמעט בכל שפכי הנחלים לכנרת במפגשם עם הכבישים ישנם כאשר

רדן הדרומי, גב, האון, הי-הירדן, המשושים, יהודיה, דליות, שפמנון, כנף, סמך, עין (:המזרחי דרך החוף

 רקת, ארבל, צלמון ועמוד.

 :המלצות להמשך

ת, שת של מטעי הבננור-מורכבים לרוב מבתידרון עובר בשטחים חקלאיים בלבד, שמדרום לכנרת המס

ציפורי וכנף )פרפרים -ליים להוות מחסום לבעלולאם כי הם ע ,החיים-שאינם מהווים מחסום לרוב בעלי

 יש לעודד בעתיד מעבר ,חייםה-שיר(. על מנת שהמסדרון יתפקד בצורה מלאה עבור רוב קבוצות בעלי

 רשת, ומניעה של הקמת חממות חוסמות מעבר.לגידולים שאינם מצריכים כיסוי ב
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 דן: מסדרונות אקולוגיים בתחום המועצה האזורית עמק היר5 מפה
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בתחום המועצה ואזורי ליבה )יערות, שמורות וגנים לאומיים( : מסדרונות אקולוגיים 6 מפה

 האזורית עמק הירדן
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 גלילהמרום  תאזורימסדרונות אקולוגיים במועצה ה 5.4

-מערבמסדרונות בכיוון מספר צירים עיקריים שהוגדרו כישנם  המועצה האזורית מרום הגלילבתחום 

  :(8-ו 7)מפות  מזרח

  ישון ונחל אדמוןמחבר בין השמורות נחל דש –זימרה -כרם בןמושב ריחניה להכפר בין מסדרון-

 .בצפון, לבין שמורת נחל חצור בדרוםסמוך אליהם שיער ברעם כן ו ,ריחן

  מחבר בין יער ברעם ושמורת ש – ש חלב(כפר ג'יש )גוזימרה ודלתון ל-כרם בןהמושבים בין מסדרון

 .בדרום רך שמורת רמת דלתון אל יער ביריהברעם בצפון, ד

 מחבר בין ש –אמירים ופרוד לכפר חנניה ובהמשך בין  קיבוץ מורןאסד ל-מסדרון בין הכפר עין אל

 זרח.מ-יער קדרים לשמורת נחל עמוד בדרום, דרך מירון בצפון-שמורת הר

 ומשם פונה מזרחה  ,עד למאגר צלמוןיוצא מהגן הלאומי נחל צלמון לאורך תוואי הנחל מסדרון ש

מחבר בין שמורת הר קוץ ויער מסד  –ורביד שובים מסד ילי ,ת ולבניםכלנישובים טפחות, יבין קו הי

ומשם ממשיך מזרחה לאורך תוואי הנחל במורד רכס לבנים עד למפגש  ,בדרום לבין יער חזון בצפון

 עם הכנרת.

 דרום:ל-יער ושמורות, מצפוןמחברים בין כתמי , ישנם מסדרונות קטנים ומפוצלים שכמו כן

 הר אביבים על גבול הצפון. –המשך בין יער ברעם לשמורת נחל דישון בבין יער סאסא ליער ברעם ו 

  בין שמורת יער ברעם לשמורת הר סאסא, לאורך תוואי נחל דישון )מזרחית לקיבוץ צבעון( ובהמשך

 רון.ימ-אל יער מירון ושמורת הר

 מירון-רון ושמורת הרבין יער ביריה במזרח ליער מי. 

 :של המועצה יש מספר מעברים הכרחיים )'צווארי בקבוק'( הבדרום שטח

 על מקטע של נחל צלמון ,בין קיבוץ מורן בצפון למושב חזון בדרום. 

 מחבר בין חלקי יער חזון, שבין מושב חזון לכפר מע'אר. 

 םמחבר בין חלקי יער קדרי, שיה לבסיס הצבאי מחו"ה אלוןנבין כפר חנ. 

ד ויער מירון ונחל עמוד דרומה אל המשך שמורת נחל עמו-בין גוש שמורת הר ,חינת הקישוריותמב

ממוקמות צפונית לכביש. והמחצבות קדרים ועמיעד ש 85כביש  קדרים, ישנו קיטוע משמעותי שיוצרים

נחלים מאפשרים מעבר של בע"ח גדולים בחציית הבירי מים גדולים )גשרים גבוהים( שקיימים שני מע

. בהמשך הכביש לכיוון מערב, ישנם שני מעבירי מים קטנים בחציית ערוצי 85עמוד ועכברה את כביש 

 מאפשרים מעבר בע"ח קטנים יותר., שנחל צלמון את הכביש

 :המלצות להמשך

 .85להרחיב את מעביר מים נחל צלמון )ערוץ מערבי( בחצייתו את כביש  .א

ונית למורן, לדאוג שלא תהיה גדר הפרדה חוסמת מעבר צפ 85מתוכנן להרחיב את כביש במידה ש .ב

 בע"ח, אלא גדר ברזל.
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 מרום הגלילסדרונות אקולוגיים בתחום המועצה האזורית : מ7מפה 
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: מסדרונות אקולוגיים ואזורי ליבה )יערות, שמורות וגנים לאומיים( בתחום המועצה 8מפה 

 הגליל האזורית מרום
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 במועצה האזורית מעלה יוסף מסדרונות אקולוגיים 5.5

שמורות וגנים יערות, הינם שטחי  האזורית מעלה יוסף מועצהבשטחי הרוב השטחים הפתוחים 

טרתם לחבר בין אזורי הליבה מ .הינם קטנים ומפוצלים באזור זהלאומיים. המסדרונות האקולוגיים 

 ,(10-ו 9)מפות  שוביםייה בין ('צווארי בקבוק') מעברים הכרחייםמתפקדים כברובם והם  הגדולים,

 לדרום:-מצפון

  בין חלקי  יםמחברש – שומרהמושב , ובין זרעית לבין גבול הצפון למושב זרעית יםהכרחימעברים

 השונים. יער שומרה

  שמחבר בין יער שומרה במז' ליער צונם במע' –אבן מנחם המושבים שומרה ומעבר הכרחי בין. 

  של יער שומרה עם שמורת נחל אוכם )שמורת טבע מוצעתחיבור  –נטועה המושבים שתולה ובין, 

 .הרחבה של שמורת נחל אוכם(

  דרך  ,שמורת מצד אבירים במערבחיבור של שמורת נחל אוכם במזרח עם  –דרומית לאבן מנחם

 נחל שרך.

 מחברים בין ש –אילון קיבוץ גורן, ובין גורן למושב רנות הגליל לג מושבם הכרחיים בין מעברי

 לבין שמורת נחל כזיב ויער גורן בדרום. ,חל בצת ויער אילון בצפוןשמורת נ

 ובין מחבר בין יער סאסא ליער אלקושש –אלקוש מושב פסוטה לישוב יהבין  יםהכרחי יםמעבר ,

חיבורים  –דרומה משך הבמחבר בין שמורת מצד אבירים ליער אלקוש, ואבירים ש מושבפסוטה ל

 זית(.-כזיב ברמסדרון  –שמורת טבע מוצעת בין יער אלקוש לשמורת נחל כזיב )

 'יכות זית לשמורת בר-מסדרון כזיב ברשמחבר בין שמורת  –מע' למושב צוריאל -מעבר הכרחי צפ

 צוריאל ויער אלקוש.

  מחברים בין שמורת נחל כזיב ליער מעלות.ש –חוסן מושב תרשיחא ל-מעלותמעברים הכרחיים בין 

  מחבר בין שמורת שמתרחב למסדרון רחב, ו ,החדשהפקיעין מושב חוסן למושב מעבר הכרחי בין

 נה בדרום.ס-מירון בצפון לשמורת הר-הר

ישנו  ,השטחים מדרום אלשמורת נחל בצת הגדולה בצפון שטחה של המועצה בין קישוריות מבחינת 

 מאפשרים מעבר בע"חש קיימים שני מעבירי מים .( אך במידה פחותה899קיטוע שיוצר כביש הצפון )

 בחציית נחל בצת את הכביש, ומעביר מים קטן יותר שסתום בסבך פטלמעביר גדול ומשמעותי  –

 בחציית נחל שרך )ערוץ מערבי( את הכביש.

 קיים מעביר מים גדול )גשר .89רון ע"י כביש מי-זיב לשמורת הרקיטוע נוסף נוצר בין שמורת נחל כ

 בע"ח גדולים, ובהמשך הכביש לכיוון מערב מאפשר מעבר של, ש( בחציית נחל כזיב את הכבישאלקוש

וחיבור עם יער מעלות  ,מאפשר מעבר בע"ח דרומהים בחציית נחל פקיעין את הכביש, שמעביר מ –

 סנה.-ושמורת הר

 :המלצות להמשך

מאזור המעבר ולדאוג שלא יש להרחיקו  ( ישנו חניון לילה.89כביש  –באזור גשר אלקוש )נחל כזיב 

 נת כלפי מטה לכיוון המעבר. מכוותוקם תאורה ש
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 מעלה יוסףמסדרונות אקולוגיים בתחום המועצה האזורית : 9מפה 
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בתחום המועצה ואזורי ליבה )יערות, שמורות וגנים לאומיים( סדרונות אקולוגיים : מ10מפה 

 מעלה יוסף האזורית
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 מסדרונות אקולוגיים במועצה האזורית מטה אשר 5.6

רצועת החוף מראש  :רוםד-ני מסדרונות רציפים בכיוון צפוןמטה אשר ישנם ש בתחום המועצה האזורית

, 70לכביש  4עוברת בין כביש צועה שר – וממזרח ;בעיקר שטחים טבעיים תכוללש הנקרה ועד עכו

ליבה  ומחבר בין אזורי ,המסדרון רחב יותר 70. ממזרח לכביש בעיקר שטחים חקלאיים תכוללש

בעיקר באמצעות עשה נמערב -בכיוון מזרח אלו מסדרונות. המעבר בין נרחבים )יערות ושמורות(

 .(12-ו 11)מפות  מתנקזים אל החוףהנחלים ש

 :לדרום(-הגליל המערבי )מצפון חוףורך תיאור המסדרון לא

 בעל חשיבות בינלאומיתאקולוגי  משמש כמסדרוןדרום, ש-כיוון צפוןב רציף באזור קו החוף ישנו מעבר

בין נקרות ראש  .לאורך קו החוף ר בין חופי לבנון בצפון לחופיה של ישראל מדרום לעכומחבמשום ש

וגדר ברובו כשמורת טבע. לאורך העיר נהריה רוחב המסדרון המסדרון מ –הנקרה לחוף אכזיב 

, ומדרום לעיר חימצטמצם לכדי רצועת החוף הסטרילית על פי רוב, ולכן בחלק זה סומן כמעבר הכר

יסף( עד לפאתי  –יון צ-ר המסדרון ברובו גם כן כשמורת טבע מוצעת )שמורת חוף שבימוגד נהריה

  העיר עכו.

 :לדרום(-)מצפון 70לכביש  4דרון בין כביש תיאור המס

 .הוצאו מהמסדרון מאגרי מים ומבנים חקלאיים בצת עובר המסדרון בשטחים חקלאיים.דרומית למושב 

 בשל)מי ע-שמזרחית למושב בןבשטחים החקלאיים  הכרחימעבר המסדרון ממשיך דרומה ומצטמצם ל

מתחבר לנחל הגעתון ומשם הוסט המסדרון מזרחה(  ,דמות באזורוקהרחבת העיר נהריה שמלתכניות 

מי המסדרון מתרחב שוב וממשיך דרומה ע-במקטע זה(. דרומית לבן מעבר הכרחימשמש כש) בדרום

דרך הנחלים  מעבר הכרחית לעכו מצטמצם המסדרון לעכו. דרומיישובים עד ם בין הייבשטחים החקלאי

 שפך הנעמן בחוף, עין נמפית, כרי נעמן ועין אפק. –נעמן אל שמורות הטבע אפק ו

 :לדרום(-)מצפון שטחי ליבה בהרי הגליל המערביבין תיאור המסדרון שמחבר 

המסדרון בחלק ש מספר שמורות טבע ויערות גדולים. מטרת בהרי הגליל המערבי שבתחום המועצה י

 :ורים בין שטחי הליבה הללולהוות חיב זה הינה

 לשמורת נחל בצת דרך מורד נחל בצתובמזרח יער אילון  חיבור בין חלקי יער חניתה השונים ,

הרחבה של שמורת נחל  –ובהמשך חיבור בין שמורת נחל בצת ליער שומרה )שמורת טבע מוצעת 

 בצת(.

  יער כברי באזור מורד נחל כזיב, ובמזרח חיבור יער חניתה לשעובר בשטחים החקלאיים בין חיבור

הרחבה של שמורת נחל  –של יער גורן עם שמורת נחל כזיב )שמורת טבע בהחלטה להפקדה 

 .כזיב(

 לנחל געתון, שכולל  חיבור של יער כברי עם יער מעלות בשטחים החקלאיים ברובם שבין נחל שעל

 אשחר. נחל –מוצעת שטח מצומצם של שמורת טבע 
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 כאשר געתון ואשרת, ורך מורדות הנחלים חיבור של חלקי יער יחיעם השונים עם יער מעלות לא

ו רבאזור המסדרון אות בין מושב עין יעקב לקיבוץ געתון. מעבר הכרחיבמזרח ישנו מעבר דרך 

 ודרומה.באזור צומת אשרת  נרחבים יותר ממה שקיים, שטחים לחציבה

מחברים בין קו החוף זרח, ומ-משים כמסדרונות בציר מערבמשעיקריים שמו כן, ישנם מספר צירים כ

 המערבי:להרי הגליל 

 .בין הגבול עם לבנון בצפון לכפר ראש הנקרה, ובהמשך לאורך רכס הסולם  

  דרומית למאגרים של ראש הנקרה, דרך נחל חניתה ליער ראש הנקרה, ובהמשך לאורך נחל חניתה

ן מאגרי כרחי צר, בימעבר ה גם באזור זה סומן ראש הנקרה. מז' לשמורת-( צפ'מעבר הכרחי)

 באזור חציית נחל חניתה את הכביש. 4ראש הנקרה לכביש 

 ולימן לאורך נחל בצת מזרחה. ור התעשייה בצתצפונית לאז 

 שכונה הצפונית החדשה של העיר נהריה, ובהמשך דרך נחל כזיב ונחל שעל ללאומי אכזיב -בין גן

 שממערב לגשר הזיו והמשכו של נחל כזיב מזרחה.לשטחים החקלאיים 

 עמק מזרחה, ובהמשך דרך נחל יחיעם ה-ל ביתטחי החקלאות ונחציון, דרך ש-בין נהריה לשבי

 ליער ושמורת נחל יחיעם.

 ונחל יסף מזרחה.יים החקלא םשטחיהציון לבוסתן הגליל, דרך -בין שבי 

 רך נחל אפק ובהמשך חיבור לנחל חילזון בין עכו לעין המפרץ, משמורת שפך הנעמן בחוף הים ד

 מזרחה. ישנם חיבורים נוספים מנחל נעמן ושמורת עין נימפית מזרחה לנחל חילזון.

 משמש יים שמשמורת עין אפק, צפונית לקיבוץ אפק, מזרחה דרך נחל נעמן ובהמשך דרך נחל אבל

 ליער שפרעם במזרח.ובין הכפר אעבלין למצפה אבי"ב כמעבר הכרחי 

יטוע המשמעותי ביותר הינו הקישוריות בין קו החוף לשטחים הסמוכים שממזרח, ניכר כי הק בבחינת

כביש הגישה לאורך החופים )דרך הפטרולים הישנה(, מראש הנקרה  –במערב . במקביל אליו, 4כביש 

יב, שיוצר חייץ במידה פחותה יותר, ובהמשך מסילת הרכבת דרומית לנהריה. עד לגן לאומי אכז

 מצומת חניתה עד צומת יסיף. 70כביש מקביל אליו  –ובמזרח 

 ,בחציית הנחלים את הכבישים הללו( מעברים אקולוגיים חוצי תשתיותמוגדרים כמעבירי מים )קיימים 

 לדרום(:-ימת )מצפוןיוהם מקבילים במידה מסו

  לאות נחל חניתה במזרח ושטחי החק משמש לקישוריות לאורך אגן –מעביר מים נחל חניתה

 סמוכים לו.ש

  נחל מהשפך במערב בחצייתו את משמשים לקישוריות לאורך תוואי ה –מעבירי מים נחל בצת

 ומשם לאזור אגן הניקוז של נחל בצת במזרח. ,70וכביש  4וף, כביש הגישה לח כביש

  אך  ,, שאינם דרך מעבירי מים לצרכי ניקוז תחת כביש4שני מעברים אקולוגיים שחוצים את כביש

משך ובים והכרחיים לחיבור בין חוף אכזיב במערב לשטחי החקלאות שממערב ללימן, ובהחש

ן אזור התעשייה בצת לביס"ש אכזיב; בי – 4מעבר דרך כביש  הם:חיבור של שטח זה לנחל כזיב, 

 בין ביס"ש אכזיב למתחם התיירות. – 4מעבר דרך כביש ו
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 אגן נחל כזיב מזרחה.החוף עם  של אזורלקישוריות  יםמשמש –מים נחל כזיב  ימעביר 

  דרך השטחים  ,נחל כזיב במזרח של אזור החוף אלמשמש לקישוריות  –מעביר מים נחל שעל

 החקלאיים.

  מעבר  המעביר הוא ., משמש לקישוריות לאורך הנחל70יש בבעיקר בכ –מעביר מים נחל געתון

 בחלק זה.  הכרחי

 מזרחה,  לאורך תוואי הנחל ר החוףאזו לקישוריות יםמשמש –העמק -מעבירי מים נחל בית 

וכביש  4כביש צייתו את כביש הגישה לחוף במערב, ואז בחצייתו את מסילת הרכבת, מהשפך בח

 במזרח. 70

  לאורך תוואי הנחל מחצייתו את כביש אזור החוף  משמשים לקישוריות –מעבירי מים נחל יסף

 בהמשך הנחל מזרחה., ו4, מסילת הרכבת וכביש הגישה לבוסתן הגליל במערב

  משמש לקישוריות אזור החוף, דרך נחל אפק ובהמשך חיבור עם נחל  –מעביר מים נחל אפק

 חילזון מזרחה.

  משמש לקישוריות לאורך הנחל. –מעביר מים נחל חילזון 

  משמש לקישוריות לאורך נחל כבול ליער שגב. –מעביר מים נחל כבול 

  ת אזור החוף, דרך נחל נעמן דרומה ואז מזרחה.משמש לקישוריו –מעביר מים נחל הנעמן 

והם במידה פחותה, יץ יוצרים חימערב ש-כבישים ראשיים בכיוון מזרחישנם מספר  ,אליהם בנוסף

 .85, 89, 899: (מצפון לדרום)

 :המלצות להמשך

מערבית לצומת כברי, על בסיס תשתית הניקוז של  – 89בכביש לבעלי חיים מתאים  יצירת מעבר .א

 סער. תעלת 

 הצפוני. 6בעת תכנון מקטע כביש  ,70כביש קיימים באלו שיצירת מעברי בע"ח מקבילים ל .ב

 :רצועת החוף המלצות לאזור

פרומקין -אחירוןעפ"י: ) בשטחים טבעיים יםאקולוגי נותתכנון מסדרוללממשק וכלליות  הנחיות .א

 (:2012 ,פרומקין-אחירון; 2003ועמיתיה, 

 ולל חופיה של נהריה( ע"י הסרת גדרות חוסמות לאפשר מעבר בע"ח לכל אורך רצועת החוף )כ

 ואיסור בנייה צמוד לקו החוף.

 ף: ביטול מקטעים רכב סמוך לחו-צמצום היקף הקיטוע של רצף החולות ע"י הסדרת תנועת כלי

של דרך הפטרולים הישנה לאורך החוף הצפוני, וייעוד אזורים מופרים לחניות מוסדרות וכבישי 

 גישה. 

  והשירותים לנופשים בחוף באזורים ייעודים, על מנת לשמור כמה שניתן על לקבץ את הפיתוח

 רצפים של שטחים פתוחים.

 .צמצום השפעת זיהום אור ותאורה שמכוונת לים 
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  באזור שבין רצועת  –בתכנון תשתיות אורכיות כמו הרחבת כבישים, מסילת רכבת וגדרות

ומם וגודלם יאפשרו מעבר של החוף לשטחים ממזרח, יש להשאיר מעברים פתוחים, שמיק

 חיים.-בעלי

  ,בעת תכנון מעבירי מים, יש לתכנן את פרופיל מעביר המים כך שיוכל לשמש למעבר בע"ח

 .גם כאשר זורמים מים במעביר

סקוטלסקי, עפ"י: ) בשטחים חקלאיים יםאקולוגי נותתכנון מסדרוללממשק וכלליות  יותחנה .ב

 (:2017; ישראלי ועמיתיו, 2010

 שמתרכזים לרוב במשארי שדות ובערוצי הנחלים  –במרחב החקלאי  שמירת כתמים טבעיים

תוך שמירה על הנוף הטבעי והמגוון  ,והתעלות, להימנע מעיבודם ולמזער את ההפרעות שבהם

הביולוגי בהם. כמו כן, שמירה וטיפוח של רצועות אורכיות של שיחים ועצים בשולי השדות 

לקישור בין האזורים החקלאיים לאזורים  תורמת לשמירה על המגוון הביולוגי ומסייעת

 הטבעיים.

 על מנת  :צמצום ההבדלים בין השטחים החקלאיים לכתמים הטבעיים מבחינת המגוון הביולוגי

שהשדות עצמם יוכלו לשמש כמסדרונות שמקשרים בין כתמים טבעיים, יש לצמצם את 

)חקלאות הטרוגנית גידול בשטחים החקלאיים ה-ניהם, ע"י הגדלת מגוון בתייההבדלים ב

לדוגמה(, וקיום  צמחיית כיסוי בין השורות במטעשמשלבת כתמי גד"ש ומטעים, או טיפוח 

ממשק משמר בשולי השדות )מניעה של ריסוס צמחייה טבעית בשוליים וטיפוח צמחים 

 מקומיים שמשמשים כמקור לאוייבים טבעיים למזיקי חקלאות(.

 דה אל הכתמים הטבעיים וצמצום התפשטותם.מניעת חדירה של צמחים לא מקומיים מהש 

 השפעת גידורי הנחיות הגידור שמפורטות במסמך: פ-שימוש בגידור רק במקרים חיוניים, ועל 

 (.2014)רותם,  מדיניות והמלצות לפעולה – על שטחים פתוחים
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 מטה אשרבתחום המועצה האזורית  : מסדרונות אקולוגיים11מפה 
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לוגיים ואזורי ליבה )יערות, שמורות וגנים לאומיים( בתחום המועצה מסדרונות אקו: 12מפה 

 מטה אשרהאזורית 
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 מקורות .6

. על ידי תשתיות תחבורה. מדריך לאיתור קונפליקטים דולגי-בתיקיטוע  .2012פרומקין, ת. -אחירון

 החברה הלאומית לדרכים. –מע"צ 

שימור חולות מישור . 2003, לוין, נ. ופפאי, נ. רומקין, ת., פרומקין, ר., רודיך, ר., מלול, א.פ-אחירון

טבע, רשות הטבע והגנים, ה. המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת מסמך מדיניות –החוף 

 קרן קימת לישראל, השירות ההידרולוגי ומכון ירושלים לחקר ישראל.

המתאימים לישראל: . ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי 2017 ודיין, ת. אמדור, ל., ישראלי, ל.

 רד להגנת הסביבההמשיכוני והמלצות לשמירה וטיפוח. ת-ראיות מדעיות מאזורי אקלים ים

 ,טבע ע"ש שטיינהרדטהמוזיאון  ,מרכז הלאומי לחקר המגוון הביולוגיה – מכון דש"או

 אביב. תל אוניברסיטת

. חקלאי ולממשק כנוןלת עקרונות: חקלאיים באזורים אקולוגיים מסדרונות. 2010סקוטלסקי, א. 

 אביב, נקודת ח"ן.-אוניברסיטת תל

. רשות שימוש חיות בר ממחלקת היונקים במעברים מתחת כבישים. 2016פדרמן, ר. ורייכמן, א. 

 הטבע והגנים.

אגף סביבה,  ,לשכת המדען הראשי. חרוד-עגלב-מסדרון אקולוגי רמת צבאים. 2011קפלן, מ. וויטמן, נ. 

 .רשות הטבע והגנים

תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר בין . 2011רור, ז'.מ. ד-פלן, מ., ויטמן, נ., רותם, ד. ודופורק

 .105-96 (:2)2, אקולוגיה וסביבה. רמת צבאים לגלבוע

מסדרונות אקולוגיים מהלכה למעשה. . 2015ון, ג. נ-רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן

ת ת המדע והממשק וחטיבחטיב. כנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראלעקרונות והנחיות לת

 רשות הטבע והגנים. ,מורשת ונוף

 ,חטיבת המדע. לי לשמירת טבעכ –מסדרונות אקולוגים בשטחים הפתוחים . 2000שקדי, י. ושדות, א. 

 .רשות הטבע והגנים

 

 

 

 

 



 מסדרונות אקולוגיים בתכניות אב לשטחים פתוחים במחוז צפון( 2019ועמיתיה ) לייקין-כברה 

29 
 

 נספחים .7

מכון דש"א שבוצעו בתחומי  בודה זו ובסקריענספח א': רשימת מעבירי מים שמופו במסגרת 

 מימדי מעבירי המים )גובה, רוחב, קוטר( במטרים. המועצות.

 צופה צורה סוג קוטר רוחב גובה תאריך הערות שם המעביר מס"ד

גשר אריק. יש דרך חקלאית  87ביש כ -נהר הירדן  1
 שחלקה חסומה בקנים

לירז  גשר חקלאי    22/05/19
 כברה

אין דרך שעוברת מתחת  87ביש כ -ל משושים נח 2
 לגשר

לירז  גשר גדול    02/05/19
 כברה

לירז  גשר גדול    02/05/19 אין דרך מתחת לגשר 92ביש כ -נחל יהודיה  3
 כברה

לירז  גשר גדול    02/05/19 אין דרך מתחת לגשר 92ביש כ -נחל דליות  4
 כברה

לירז  מרובע קטן  2 1.5 02/05/19   92ביש כ -נחל שפמנון  5
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 2 02/05/19 אין דרגש 92ביש כ -נחל כנף  6
 כברה

לירז  גשר גדול    02/05/19 אין דרך מתחת לגשר 92ביש כ -נחל סמך  7
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 2 13/05/19 יש דרגש 92ביש כ -נחל עין גב  8
 כברה

לירז   קשת גדול    13/05/19 מחיהסתום צ 92ביש כ -נחל האון  9
 כברה

לירז  מרובע גדול  2 4 13/05/19 איו דרך לרכב 90ביש כ -נחל עמוד  10
 כברה

מפוצל לשניים, אין דרך  90ביש כ -נחל צלמון  11
 לרכב

לירז  מרובע גדול    13/05/19
 כברה

 לירז מרובע גדול  4 1 13/05/19 מלא בצמחייה 90ביש כ -נחל ארבל  12
 כברה

אין דרגש, מחיצת בטון בצד  90ביש כ -נחל רקת  13
 המע'

לירז  מרובע גדול  6 2 13/05/19
 כברה

סכר דגניה. אין דרך מתחת  כר דגניהס -נהר הירדן  14
 לגשר

לירז  גשר גדול    13/05/19
 כברה

לירז  גשר חקלאי   2.8 22/01/19 יש דרך חקלאית 90ביש כ -נהר הירדן  15
 כברה

ביש כ -מורדות תל שחרית  16
90 

אורי  קשת    1.8 1.2 08/08/17 גללים של דרבן
 שפירא

לא נראה מהכביש. יש  90ביש כ -נחל חגל  17
 כנראה מעבר במעלה הנחל

לירז         22/01/19
 כברה

לירז          א נבדקל -מעביר מים קטן  , גשר90ביש כ -ת. ניקוז  18
 כברה

לירז  מרובע גדול    22/01/19   90ביש כ -נחל תבור  19
 כברה

, צומת 90ביש כ -ת. ניקוז  20
 כוכב ה

           א נבדקל -מעביר מים קטן 

           א נבדקל -מעביר מים קטן  90ביש כ -'זלי ר-ואדי אום אל 21

           א נבדקל -מעביר מים קטן  כ -ניקוז עיינות חדק וגוזלות  22

           א נבדקל -מעביר מים קטן  , ירדנה90ש יכב -ת. ניקוז  23

-, בית90ביש כ -ת. ניקוז  24
 יוסף

לירז    קטן    22/01/19 מעביר מים קטן
 כברה

אין דרגשים, ללא דרך  90ביש כ -נחל יששכר  25
 חקלאית

לירז  מרובע גדול    22/01/19
 כברה

מגבלת מעבר בגלל גדרות  90ביש כ -נחל חמדיה  26
 בקר

דוד  קשת קטן  2 2.3 19/06/19
 גלזנר

גשר שאן. יש גשר אבן  90ביש כ -נחל חרוד  27
עותמני במקביל לגשר 

 החדש

לירז  גשר חקלאי    22/01/19
 כברה
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 צופה צורה סוג קוטר רוחב גובה תאריך הערות שם המעביר מס"ד

לירז   מרובע גדול    10/05/18   90ביש כ -תעלה עורקית  28
 כברה

לירז   מרובע קטן    10/05/18   90ביש כ -ישה ח-תעלת עין 29
 הכבר

ביש כ -תעלת שדי תרומות  30
90 

           א נבדקל -מעביר מים קטן 

   מרובע קטן       90ביש כ -נחל בזק  31

אורי  עגול קטן 0.6   08/08/17 סתום באדמה  (1) 71ביש כ -תעלת ניקוז  32
 שפירא

     קטן     א נבדקל -מעביר מים קטן  (2) 71ביש כ -תעלת ניקוז   33

אורי  מרובע קטן  1 1 08/08/17 סתום בזבל ( 3) 71ביש כ -ניקוז  תעלת 34
 שפירא

אורי  מרובע קטן  1 1 08/08/17   (4) 71ביש כ -תעלת ניקוז  35
 שפירא

           א נבדקל -מעביר מים קטן  (5) 71ביש כ -תעלת ניקוז  36

אורי    קטן    08/08/17 לא נבדק )אין מקום לעצור( (6) 71ביש כ -תעלת ניקוז  37
 שפירא

אורי    קטן    08/08/17 לא נבדק )אין מקום לעצור( ( 7) 71ביש כ -תעלת ניקוז  38
 שפירא

אורי  עגול קטן 1   08/08/17 צנור סתום חלקית באדמה ( 8) 71ביש כ -תעלת ניקוז  38
 שפירא

אורי    קטן    08/08/17 לא נבדק )אין מקום לעצור( (9) 71ביש כ -תעלת ניקוז  39
 שפירא

     קטן     לא נבדק 71ביש כ -נחל נחום  39

אורי  עגול קטן 0.8   08/08/17   ( 10) 71ביש כ -תעלת ניקוז  40
 שפירא

(, 11) 71כביש  -תעלת ניקוז  41
 צ. השיטה

     קטן     לא נבדק

א ל -מעביר מים מרובע גדול  (12) 71ביש כ -תעלת ניקוז  42
 נבדק

          

           א נבדקל -מעביר מים קטן  (13) 71ביש כ -תעלת ניקוז  43

אורי  מרובע קטן  1.8 1 08/08/17   71ביש כ -נחל קיפודן  44
 שפירא

אורי  עגול קטן 1   08/08/17 צינור (14) 71ביש כ -תעלת ניקוז  45
 שפירא

אורי    קטן    08/08/17 לא נבדק )אין מקום לעצור(  71ביש כ -תעלת שאטה  46
 שפירא

לירז  מרובע גדול     לא נבדק בשטח 71ביש כ -נחל יוסף  47
 כברה

אורי  עגול קטן 0.8   08/08/17 צנור שנראה חדש ( 15) 71ביש כ -תעלת ניקוז  48
 שפירא

אורי    קטן    08/08/17 לא נבדק )אין מקום לעצור( (16) 71ביש כ -תעלת ניקוז  49
 שפירא

           לא נבדק (17) 71ביש כ -עלת ניקוז ת 50

           לא נבדק (18) 71ביש כ -תעלת ניקוז  51

           לא נבדק (19) 71ביש כ -תעלת ניקוז  52

אורי  מרובע קטן  2 2 08/08/17 מטר 80אורך כ    71ביש כ -נחל שיזפים  53
 שפירא

           לא נבדק (20) 71ביש כ -תעלת ניקוז  54

לירז  מרובע קטן    01/05/18   71ביש כ -נחל יחזקאל  55
 כברה

 -ניקוז מטעים כ.יחזקאל  56
 71כביש 

לירז  מרובע קטן      
 כברה

בין נ. יחזקאל לנ.  3ערוצון  57
 71כביש  -שקדים 

לירז  מרובע קטן      
 כברה

בין נ. יחזקאל לנ.  2ערוצון  58
 71כביש  -שקדים 

לירז  מרובע קטן      
 כברה
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 צופה צורה סוג קוטר רוחב גובה תאריך הערות שם המעביר מס"ד

בין נ. יחזקאל לנ.  1ערוצון  59
 71כביש  -שקדים 

לירז  מרובע קטן      
 כברה

ת.ניקוז בין נ. יחזקאל לנ.   60
 71כביש  -שקדים 

לירז  עגול קטן      
 כברה

לירז  מרובע קטן       71ביש כ -נחל שקדים  61
 כברה

לירז  מרובע קטן       71ביש כ -נחל שונם  62
 כברה

ערוצון בין נ. מרחביה לנ.  63
 71כביש  -שונם 

לירז  מרובע קטן      
 כברה

לירז  עגול קטן       71ביש כ -נחל מרחביה  64
 כברה

מעביר בין נ. מרחביה לע.  65
 71ש כבי -מרחביה 

לירז  עגול  קטן      
 כברה

לירז  עגול קטן       71ביש כ -ערוץ מרחביה  66
 כברה

ת כ. גישה תחנ -קוז ת. ני 67
 שאן-רכבת בית

           לא נבדק

-חנת רכבת ביתת -ת. ניקוז  68
 ( 1שאן )

           לא נבדק

           א נבדקל -מעביר מים קטן  (2סילת הרכבת )מ -ת. ניקוז  69

           א נבדקל -מעביר מים קטן  ( 3סילת הרכבת )מ -ת. ניקוז  70

           א נבדקל -מעביר מים גדול  הרכבת  מסילת - 7תעלה  71

   מרובע גדול       סילת הרכבתמ -נחל נחום  72

סילת מ -צפונית  71ת.  73
 הרכבת

           א נבדקל -מעביר מים גדול 

           א נבדקל -מעביר מים קטן  (4סילת הרכבת )מ -ת. ניקוז  74

           א נבדקל -מים קטן מעביר  (5סילת הרכבת )מ -ת. ניקוז  75

           א נבדקל -מעביר מים קטן  (6סילת הרכבת )מ -ת. ניקוז  76

           א נבדקל -מעביר מים קטן  (7סילת הרכבת )מ -ת. ניקוז  77

לירז  מרובע גדול       סילת הרכבתמ -נחל יוסף  78
 כברה

           נבדק לא - מעביר מים קטן (8סילת הרכבת )מ -ת. ניקוז  79

           לא נבדק (9סילת הרכבת )מ -ת. ניקוז  80

סילת הרכבת מ -ת. ניקוז  81
(10) 

           לא נבדק

סילת הרכבת מ -ת. ניקוז  82
(11) 

           לא נבדק

לירז  גשר גדול       סילת הרכבתמ -נחל שיזפים  83
 כברה

סילת הרכבת מ -ת. ניקוז  84
(12) 

           לא נבדק

לירז  מרובע קטן    01/05/18   סילת רכבתמ -נחל יחזקאל  85
 כברה

 -ניקוז מטעים כ.יחזקאל  86
 מסילת הרכבת

לירז  מרובע קטן      
 כברה

בין נ. יחזקאל לנ.  3ערוצון  87
 סילת הרכבתמ -שקדים 

לירז  מרובע קטן      
 כברה

בין נ. יחזקאל לנ.  2ערוצון  88
 סילת הרכבתמ -ים שקד

לירז  מרובע קטן      
 כברה

בין נ. יחזקאל לנ.  1ערוצון  89
 סילת הרכבתמ -שקדים 

לירז  מרובע קטן      
 כברה

ת. ניקוז בין נ. יחזקאל לנ.  90
 סילת הרכבתמ -שקדים 

לירז  מרובע קטן      
 כברה

לירז  מרובע חקלאי       סילת הרכבתמ -נחל שקדים  91
 כברה
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לירז  מרובע חקלאי       סילת הרכבתמ -נחל שונם  92
 כברה

ערוצון בין נ. מרחביה לנ.  93
 סילת הרכבתמ -שונם 

לירז  מרובע קטן      
 כברה

סילת מ -נחל מרחביה  94
 הרכבת

לירז  מרובע קטן      
 כברה

מעביר בין נ. מרחביה לע.  95
 סילת הרכבתמ -מרחביה 

לירז  מרובע קטן      
 כברה

 -דרך חקלאית מרחביה 96
 מסילת הרכבת

דרך חקלאית שיוצאת 
 71מהשטח אל כביש 

לירז  מרובע חקלאי    
 כברה

סילת מ -ערוץ מרחביה  97
 הרכבת

לירז  מרובע קטן      
 כברה

לירז  מרובע קטן       סילת הרכבתמ -נחל חרוד  98
 כברה

לירז  מרובע דולג  4 2 26/12/18 ללא דרגשים 65ביש כ -נחל הגלבוע  99
 כברה

דרך חקלאית  -נחל הגלבוע  100
 (65)מקבילה לכ. 

המשך המעביר מתחת 
 לשדה

לירז  מרובע גדול    26/12/18
 כברה

לירז  גשר חקלאי    26/12/18 יש דרך חקלאית 65ביש כ -נחל קישון  101
 כברה

ביש כ -תעלת כביש הסרגל  102
65 

לירז  מרובע גדול  4 1.7 26/12/18 ס"מ( 30יש דרגשים )
 כברה

כביש  -תעלת רמות מנשה  103
 )צ. הסרגל( 675

לירז  מרובע קטן    26/12/18 ללא דרגשים
 כברה

לירז  מרובע קטן    26/12/18 מעביר בטון, אין דרגשים 675ביש כ -נחל עוז  104
 כברה

מפוצל לשלוש, יש הרבה  675ביש כ -נחל קישון  105
 מים, לא רואים דרגשים

לירז  מרובע גדול    26/12/18
 כברה

לירז  מרובע קטן    26/12/18 מפוצל לשניים, אין דרגשים 675ביש כ -נחל הגלבוע  106
 כברה

           לא נבדק 60ביש כ -ת 11תעלה  107

           לא נבדק 60ביש כ -ת 13תעלה  108

           לא נבדק 66ש כבי - 1תעלה  109

           לא נבדק 66ביש כ -נחל מיסקע  110

           לא נבדק 66ביש כ -נחל עוז  111

           לא נבדק 66ביש כ -ת 3תעלה  112

           לא נבדק רך ביטחוןד -נחל רימונים  113

           לא נבדק רך ביטחוןד -נחל תענך  114

           לא נבדק רך ביטחוןד -נחל זבדון  115

           לא נבדק רך ביטחוןד -קישון נחל  116

           לא נבדק רך ביטחוןד -סלן כ-ואדי אל 117

           לא נבדק רך ביטחוןד -נחל הגלבוע  118

לירז  מרובע גדול    22/08/19 יש בולדרים בפתח המעביר 899ביש כ -נחל שרך מז'  119
 כברה

לירז  מרובע גדול  8 1 22/08/19 םמפוצל לשניי 899ביש כ -נחל שרך מע'  120
 כברה

לירז  מרובע גדול  16 4 22/08/19 מפוצל לשלושה 899ביש כ -נחל בצת  121
 כברה

לירז  גשר חקלאי    22/08/19 גשר, דרך חקלאית 89ביש כ -נחל עכברה  122
 כברה

, מע' 89מעבר מתחת לכביש  123
 לצפת

מעבר רכבים מתחת לכביש, 
 ןלכיוון בית העלמי

לירז  גשר חקלאי    22/08/19
 כברה

לירז  עגול קטן    22/08/19   89ביש כ -נחל עמוד  124
 כברה

גשר נביה מרעי החדש, יש  89ביש כ -נחל כזיב מע'  125
 מעבר להולכי רגל

לירז  גשר גדול    22/08/19
 כברה
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לירז  רגש גדול    22/08/19 גשר נביה מרעי הישן הישן 89ביש כ -נחל כזיב  126
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 2 22/08/19   89ביש כ -נחל כזיב מז'  127
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 4 22/08/19   89ביש כ -נחל פקיעין  128
 כברה

גשר לרכבים, יש דרך  85ביש כ -נחל עכברה  129
 חקלאית מתחת לגשר

לירז  גשר חקלאי    22/08/19
 כברה

גשר לרכבים, יש דרך  85ביש כ -נחל עמוד  130
 חקלאית מתחת לגשר

לירז  גשר חקלאי    22/08/19
 כברה

לירז  מרובע קטן  1 1 22/08/19   85ביש כ -נחל צלמון מז'  131
 כברה

לירז  מרובע קטן  2 1.5 22/08/19   85ביש כ -נחל צלמון מע'  132
 כברה

לירז  מרובע גדול  3 1 22/08/19   85ביש כ -נחל שגור מז'  133
 כברה

לירז  מרובע קטן  1 1 22/08/19   85ביש כ -נחל שגור מע'  134
 כברה

לירז  מרובע קטן  2 1 22/08/19 יש רשת חוסמת על המעביר 85ביש כ -ערוץ שגור  135
 כברה

צומת  85ביש כ -נחל שגור  136
 גילון

לירז  מרובע גדול  4 2 22/08/19  
 כברה

לירז  מרובע קטן  1.5 1.5 22/08/19   85ביש כ -תעלת הסוכנות  137
 כברה

לירז  מרובע קטן  2 1 25/08/19   4ביש כ -נחל חניתה  138
 כברה

צומת  4ביש כ -נחל בצת  139
 בצת

לירז  מרובע גדול  6 2 15/01/19 מפוצל לשלושה
 כברה

ביש גישה חוף כ -נחל בצת  140
 בצת

לירז  מרובע גדול    15/01/19  
 כברה

רך הפטרולים ד -בצת נחל  141
 הישנה

  15/01/19 2-4 08-
 אוק

לירז  מרובע גדול 
 כברה

לירז  גשר חקלאי    15/04/19 גשר, דרך חקלאית תחתיו 4ביש כ -נחל כזיב  142
 כברה

לירז  מרובע גדול  8 4 22/08/19   4ש כבי -נחל שעל  143
 כברה

סילת הרכבת מ -נחל שעל  144
 הישנה

רז לי         לא נבדק
 כברה

           לא נבדק 4ביש כ -תעלת סער  145

סילת רכבת מ -תעלת סער  146
 נהריה

           לא נבדק

ח' העלייה ר -תעלת סער  147
 נהריה

           לא נבדק

           לא נבדק 4ביש כ -נחל געתון  148

לירז  מרובע גדול  4 4 22/08/19   4ביש כ -נחל בית העמק  149
 כברה

דרך גישה כ -נחל בית העמק  150
 לחוף

לירז  מרובע גדול    13/09/18 
 כברה

סילת מ -נחל בית העמק  151
 הרכבת

לירז  מרובע גדול    13/09/18 
 כברה

לירז  מרובע גדול  8 4 22/08/19   4ש כבי -נחל יסף  152
 כברה

לירז  מרובע גדול    29/01/19  סילת הרכבתמ -נחל יסף  153
 כברה

ביש גישה כ -נחל יסף  154
 לבוסתן הגליל

לירז  מרובע גדול    14/04/19 מפוצל לארבע
 כברה

גשר לרכבים, יש מעבר  4ש כבי -נחל אפק  155
 לרכבים תחתיו

לירז  גשר חקלאי    22/08/19
 כברה
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לירז  גשר גדול    22/08/19   4ביש כ -נחל נעמן  156
 כברה

בים, דרך חקלאית גשר לרכ 22ביש כ - 42תעלה  157
 תחתי

לירז  גשר חקלאי    22/08/19
 כברה

לירז  מרובע גדול  10 4 22/08/19 מפוצל לשניים 70ביש כ -נחל בצת  158
 כברה

לירז  מרובע גדול  10 6 22/08/19 מפוצל לשניים 70ביש כ -נחל כזיב  159
 כברה

ביש גישה כ -נחל כזיב  160
 לעבדון

לירז  בעמרו גדול  10 4 22/08/19  
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 1.5 22/08/19 מפוצל לשניים 70ביש כ -נחל שעל  161
 כברה

מעבר למים  -מפוצל לשניים  70ביש כ -נחל געתון  162
 ולהולכי רגל

לירז  מרובע גדול  4 2 22/08/19
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 4 22/08/19   8833ביש כ -נחל געתון  163
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 2 22/08/19 מפוצל לשניים 70ביש כ -בית העמק נחל  164
 כברה

גשר לרכבים, דרך חקלאית  70ביש כ -נחל חילזון צפ' 165
 תחתי

לירז  גשר חקלאי    22/08/19
 כברה

מעביר תחתי לרכבים, לא  70ביש כ -נחל חילזון דר' 166
 מעביר מים

לירז  גשר חקלאי    22/08/19
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 2 22/08/19   70ביש כ -ל כבול נח 167
 כברה

לירז   מרובע גדול  3 2 22/08/19   70ביש כ -נחל תמרה  168
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 1 22/08/19   70ביש כ -נחל אבלים  169
 כברה

ביש פנימי כ -נחל אבלים  170
 אעבלין

לירז  מרובע קטן  2 1 22/08/19  
 כברה

מעבר לכלי רכב )דרך עפר(,  70ביש כ -ל נעמן צפ'נח 171
 לא מעביר מים

לירז  גשר חקלאי  3 4.3 22/08/19
 כברה

לירז  מרובע גדול  4 2 22/08/19   70ביש כ -נחל נעמן דר' 172
 כברה

לירז  מרובע קטן  2.5 2 22/08/19   70ביש כ -נחל שפרון  173
 כברה

לכלי רכב, לצד  מחלף, מעבר 70ביש כ -נחל שפרעם  174
 הכביש זורם הנחל

לירז  גשר      22/08/19
 כברה

לירז  מרובע גדול  8 2 22/08/19 מעביר מים סמוך לכיכר 781ביש כ -נחל שפרעם  175
 כברה

קיים מול המעביר מחסום  79ביש כ -נחל שפרעם  176
 לבע"ח

לירז  מרובע קטן  2 2 22/08/19
 כברה

אורי  עיגול קטן   0.5 07/08/17 סמ סתום 50עיגול גובה  חצי 807ביש כ -נחל ארבל  178
 שפירא

אורי  קשת קטן   0.4 07/08/17 סמ 40קשת גובה  807ביש כ - 1ת. ניקוז רביד 179
 שפירא

אורי  עיגול קטן 0.5   07/08/17 סמ חצי סתום 50עיגול  807ביש כ - 2ת. ניקוז רביד 180
 שפירא

אורי  עיגול  קטן 1.3   07/08/17 סמ פתוח 130טר קו 65ביש כ - 2נחל צלמון  181
 שפירא

אורי  גשר גדול     07/08/17 עובר מעל נחל 807כביש  65ביש כ - 1נחל צלמון  182
 שפירא

מטר  3.8מ רוחב  3.5חקלאי  65ביש כ -נחל ממלח  183
 מ 30גובה אורך כ

אורי  גשר חקלאי  3.5 3.8 07/08/17
 שפירא

מנחם  מרובע קטן  2 1 26/10/19 עקבות של כלביים 70 כביש –נחל זך  196
 אדר
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מכון דש"א שבוצעו  מו במסגרת עבודה זו ובסקריצולנספח ב': תמונות של מעבירי מים ש

 בתחומי המועצות.

 )סובב כנרת(וסביבתה עמק הירדן המועצה האזורית עבירי מים בתחום מ .1

 
 87כביש  –נחל משושים                                     87כביש  –נהר הירדן 

 

 
 92כביש  –נחל דליות                                   92כביש  –נחל יהודיה 

 

 
 92כביש  –נחל כנף                                 92כביש  –נחל שפמנון 
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 92ביש כ – גב-נחל עין                                     92כביש  –נחל סמך 

 

 
 90כביש  –נחל עמוד                                     92כביש  –נחל האון 

 

 
 90כביש  –נחל ארבל                                     90כביש  –נחל צלמון 
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 90כביש  –נהר הירדן )סכר דגניה(                                       90כביש  –נחל רקת 

 
 90כביש  –נהר הירדן 

מנהר הירדן ועד נחל  – 90כביש ום המועצה האזורית עמק המעיינות )חמעבירי מים בת .2

 (בזק

 
 90כביש  –נחל תבור                          90כביש  –מורדות תל שחרית
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 90כביש  –נחל חמדיה                                  90כביש  –נחל יששכר 

 

 
 )גשר שאן( 90כביש  –חרוד נחל 

 

 :פולה(אן לעש-מבית – 71כביש )  המועצה האזורית גלבוע וסביבתהמעבירי מים בתחום  .3

 
 (3) 71כביש  –(      תעלת ניקוז 1) 71כביש  –תעלת ניקוז 
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 (8) 71כביש  –עלת ניקוז ת                                (4) 71כביש  -תעלת ניקוז 

 

 
         71כביש  –נחל קיפודן                                (10) 71כביש  –וז תעלת ניק

                                    

 
                           (         15) 71כביש  –תעלת ניקוז                                    (14) 71כביש  –תעלת ניקוז 
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 71כביש  –נחל שיזפים 

 

 (מעפולה עד צומת מגידו – 65כביש ) תענך )מוא"ז גלבוע(חבל תחום מעבירי מים ב .4

 

 
 דרך חקלאית –גלבוע נחל                                     65כביש  –גלבוע נחל 

 

 
 65כביש  –תעלת כביש הסרגל                                          65כביש  –נחל קישון 
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 675כביש  –נחל עוז           )צ. הסרגל( 675כביש  –תעלת רמות מנשה 

 

 
 675כביש  –נחל הגלבוע                                      675כביש  –נחל קישון 

 

 וסביבתן המועצות האזוריות מרום הגליל ומעלה יוסףמעבירי מים בתחום  .5

 :)כביש הצפון( 899ביש כ

 
 899כביש  –נחל בצת                                 899ביש כ –נחל שרך מע' 
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 :(געתוןלצומת )ממחלף אליפלט  89כביש 

 
 89כביש  –נחל עמוד                                    89כביש  –נחל עכברה 

 

 
 89כביש  –נחל פקיעין                                        89כביש  –חל כזיב נ

 

  :לצומת אחיהוד( נחל עמוד)מצומת  85ביש כ

 
  85כביש  –נחל צלמון מז'                                     85כביש  –נחל עמוד 
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 85כביש  –נחל שגור מז'                               85כביש  –נחל צלמון מע' 

 

 
 85כביש  –נחל שגור מע'                                  85כביש  –ערוץ שגור 

 

 
 85אחיהוד, כביש . צ –תעלת הסוכנות                          85צ. גילון, כביש  –נחל שגור 
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 :)צומת נחל צלמון( 65כביש 

 
 65כביש  –( 2נחל צלמון )                                 65כביש  –( 1נחל צלמון )

 

 וסביבתה זורית מטה אשרים בתחום המועצה האמעבירי מ .6

 :(מראש הנקרה עד עכו) 4ביש כ

 
 4כביש  –נחל בצת                         4כביש   –נחל חניתה 

 

 
                        4כביש  –נחל כזיב                  דרך הפטרולים הישנה  –נחל בצת 
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          4כביש  –עלת סער ת                                    4כביש  –נחל שעל 

                             

 
    4כביש  –נחל יסף                            4כביש  –העמק -נחל בית

                                                                    

 :(סומך עד מחלףמצומת חניתה ) 70כביש                                                                 

 
                                       70כביש  –נחל בצת              כביש גישה לבוסתן הגליל –נחל יסף 
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 כביש גישה לעבדון     –נחל כזיב                                       70כביש  –נחל כזיב 

                 

 
       70כביש  –נחל געתון                                     70כביש  –נחל שעל 

                                                            

 
                                70כביש  –נחל בית העמק                                 8833כביש  –נחל געתון 
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 70כביש  –נחל זך 

 

 
                                           70כביש  –נחל חילזון דר'                              70כביש  –נחל חילזון צפ' 

         

 
                                                              70כביש  –נחל תמרה                                      70כביש  –נחל כבול 
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                   כביש פנימי אעבלין       –ים ינחל אבל                                   70כביש  –ם ינחל אבלי

 

 
                                         70כביש  –נחל נעמן דר'                                 70כביש  –נחל נעמן צפ' 

 

        
    70כביש  –נחל שפרעם                                    70כביש  –נחל שפרון 
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 79כביש  –נחל שפרעם                                781כביש  –נחל שפרעם 

 

 


