
נוף ומורשת  , סקר טבע

האדם

ז עמק יזרעאל"מוא

תוצרי הסקרדיון על –צוות היגוי 



רקע

בראשיתומרחב הסקר נמצא •

נרחבתהליך תכנוני של

ז"מואשל התכנית הכוללנית •

הראשוניםבשלביהיזרעאל

מקיףרקע רבה להכנת חשיבות •

לתכנון מושכל

מאידךוהצרכים התכנוניים מחד ערכי הטבע על מתבסס •

(בר שמש: צילם)שמורת בלפוריה 



מטרות הסקר

הנוף  , ערכי הטבעמיפוי וניתוח , תיעוד•

ז עמק יזרעאל"במואומורשת האדם 

-אקולוגית-ערכיות סביבתיתהערכת•

במועצהשל השטחים הפתוחים נופית 

,  והזדמנויות לשיקוםקונפליקטים זיהוי •

ופיתוחשימור 

להסכמותבסיס•

כלי בידי מתכננים וגופי שמירת טבע ונוף•

של שטחים  ניהול וממשק , רקע לתכנון•

במועצהפתוחים 

(בר שמש: צילם)גומא פפירוס בעין עדעד 



גבול הסקר

ז  "מואשיפוט תחום •

עמק יזרעאל

למרחב התייחסות •

הסובב



גבול הסקר

ז  "מואשיפוט תחום •

עמק יזרעאל

למרחב התייחסות •

הסובב



העבודהשיטת 

:איסוף המצאי הקיים

סקר ספרות ועבודת  

שדה

הערכה נושאית

הערכה משולבת

מסקנות והמלצות, סיכום



יחידות נוף

בתחום הסקר  

יחידות  עשרהוגדרו
:נוף



אתרים

אתרים בעלי  561

עיניין לציבור



אתרים

אתרים בעלי  561

עיניין לציבור

אתרים בעלי חשיבות  57•

(גבוהה)ארצית 

תל שמרון

שרידי רכבת העמק



אתרים

אתרים בעלי  561

עיניין לציבור

אתרים בעלי חשיבות  57•

(גבוהה)ארצית 

אתרים בעלי  140•

(בינונית)חשיבות אזורית 

חרבת טרבנת

כנסיה בחרבת מהלול



אתרים

אתרים בעלי  561

עיניין לציבור

אתרים בעלי חשיבות  57•

(גבוהה)ארצית 

אתרים בעלי  140•

(בינונית)חשיבות אזורית 

אתרים בעלי  364•

(נמוכה)חשיבות מקומית 
(לא מוצגים במפה)

היוגב-מחשוף בזלת 



תרבותית-ערכיות נופית 

מכלולי הנוף בעלי  

-החשיבות המירבית 

:באזורים ההרריים

תמרת-יערות כפר החורש•

מורדות הרי נצרת•

רכס אנדור•



תרבותית-ערכיות נופית 

:בעמק

סובב נהלל•

שטחי מאגר כפר ברוך•

מכלולי הנוף בעלי  

-החשיבות המירבית 



רצף השטחים הפתוחים

שטחים פתוחים  84%

(חקלאיים וטבעיים)



מסדרונות אקולוגיים
אגן הניקוז  קישוריות בין 

של הירדן לאגני נחלי  

החוף

צירי מעבר ראשיים בכיוון  

:מערב-מזרח

לאורך נחל הקישון•

לאורך נחל תבור•



מסדרונות אקולוגיים
קישוריות בין הגליל  

התחתון לרמות מנשה

צירי מעבר עיקריים בכיוון  

: דרום-צפון

לאורך נחל עדשים•

לאורך נחל מזרע•

במעברים הכרחיים •

בגוש "( בקבוקצווארי)"

שדה  -נהלל-הישובים גבת

.כפר יהושוע-יעקב



מסדרונות אקולוגיים

מעבירי מים  57•

בחציית כביש נחל

בעלי פוטנציאל למעבר 

חיים-בעלי

75כביש –שימרון /נחל נהלל

נמייה



ערכיות מרחבית



שימושי קרקע

: שטח הסקר

ר"קמ1,807



תצורות צומח

13%

24%

13%

11%

5%

3%

9%

3%

18%

באזורים הרריים •

נפוצות תצורות היער

בעמק נפוצות  •

עשבוניים  : התצורות

חלוף וחישת קנים-בני



טיפוסי צומח  

נבחרים 

בתחום  

הסקר



מיני צמחים בסכנת הכחדה

מיני צמחים  45

בסכנת הכחדה

מתוכם תועדו בסקר  18)

(הנוכחי



מיני צמחים בסכנת הכחדה

מיני צמחים  45

בסכנת הכחדה

מתוכם תועדו בסקר  18)

(הנוכחי

מינים של  ( 62%)28•

קרקעות עמוקות

יהושוע-חורשת כפר



מיני צמחים בסכנת הכחדה

מיני צמחים  45

בסכנת הכחדה

מתוכם תועדו בסקר  18)

(הנוכחי

מינים של  ( 62%)28•

קרקעות עמוקות

מינים של  ( 31%)28•

גידול לחים-בתי

יהושוע-חורשת כפר

עין יודן



מיני צמחים בסכנת הכחדה

(לייקין-לירז כברה: צילום)מין שהוגדר כנכחד –סמר ענף (לייקין-לירז כברה: צילום)בשמורת בלפוריה ( משמאל)וסומקן ענקי ( מימין)יריחו לוענית

קרקעות עמוקות: גידול-בית

גידול לח-בית



מיני צמחים פולשים

מינים זרים מתוכם  68

מוגדרים כפולשים44



מיני צמחים פולשים

מינים זרים מתוכם  68

מוגדרים כפולשים44

מינים פולשים עיקריים

:גידול לחים-בבתי
טורי-פספלון דו

נוצה חבוי-זיף

לכיד הנחלים

ירבוז פלמור

:בשטחי בור מופרים
פרקינסוניה שיכנית

שיטה כחלחלה

אזדרכת מצויה

פרתניון אפיל

פרתניון אפיל

!גבוהפוטנציאל פלישה 



ערכיות בוטנית
:בערכיות מירבית

תיכוניים  -חורש ובתה ים•

תמרת–באזור כפר החורש 

חורשות אקליפטוסים בעמק  •

(חורשות הנדירים)

יערות עם סלעיות גבוהה  •

(גבעת המורה)היער -בתת



חיים וזוחלים-דו–זואולוגיה 

:חיים-מיני דו4•
טריטון פסים

קרפדה ירוקה

אילנית מצויה

צפרדע נחלים

מיני זוחלים18•

-מינים בסיכון 4מתוכם 

צב רך

יבשה מצוי-צב

נחש מים

קמטן

עוז ריטנר: צילום

טריטון פסים

קמטן

גלית משה: צילום

צב רך

אולגה ודוב: צילום



עופות–זואולוגיה 

מיני עופות238•

מינים בסיכון50

(  RE)חרגולן זמירי (CR)זמירון 

עודד לוי:  צילוםמאיר לוי:  צילום

אלדד אמיר: צילום

ניב בשור: צילום

(CR)צחראש לבן 

(VU)ברווז משויש 

בחישות  

הקנים

במאגרי 

המים



עופות–זואולוגיה 
בשדה חימצה( EN)עפרוני ענק 

אלדד אמיר: צילום

אלדד אמיר: צילום

בשדה חרוש( EN)כנף -שדמית אדומת

מיני עופות238•

מינים בסיכון50

בשטחים 

החקלאיים



יונקים–זואולוגיה 

מיני יונקים20•

–מינים בסיכון 7מתוכם 

לוטרה

צבוע מפוספס

זאב

חתול ביצות

חתול בר

סמור

צבי ישראלי

(shutterstock: צילום)

מין פולש–נוטריה 

חתול ביצות

דרור גלילי: צילום

לוטרה בשפך נחל תבור

(ג"רט, מתוך מצלמת מעקב)



גידול מיוחדים-בתי

גידול בהם -בתי

מתקיים עושר מיני  

:ייחודיח "צמחים ובע



גידול מיוחדים-בתי

גידול  -דירוג בתי

מיוחדים כמייצג של  

:הזואולוגיתהערכיות 

-( 5)בערכיות מירבית 
מאגרים , מעיינות, נחלי איתן

למגוון  ובריכות בעלי חשיבות 

,  ועמיתיושטייניץ )הביולוגי 

2018.)

-( 4)בערכיות גבוהה מאוד 
,  בריכות עונתיות, נחלים ותעלות

המאגרים  יתר, בתה, סבך גדות

.והבריכות



ערכיות אקולוגית משולבת

-שיטת החישוב 

:בשטחים הטבעיים

+שילוב ערכיות בוטנית

גידול מיוחדים  -בתידירוג

(ערכיות זואולוגית)

:בשטחים החקלאיים

י מדדים "חישוב עפ

שיוך –נבחרים כמו 

פשט  , ליחידה אקולוגית

,  מסדרון אקולוגי, הצפה

מאפיינים טבעיים בחלקה  

.ועוד



מרחבית-אקולוגית: ערכיות כוללת

תא שטח ערכי  

ומשמעותי  

בתחום הסקר



מסקנות והמלצות

.ככל הניתן בלב העמקרציפים ( חקלאיים וטבעיים)שטחים פתוחים על שמירה 1.

שיתחברוטיול קצרים שבילי הוספת. 5

.עינייןלאתרים ונקודות ' יזרעאלשביל 'ל

.ח"בעקיימים ונקיונם מסחף כדי לאפשר תנועה חופשית של מים תחזוקה של מעבירי . 2

מסדרונות  לכיוון אזורי מכבישים וישובים השפעות זיהום אור ותאורהצמצוםפעולות לקידום . 3

.אקולוגיים ומעברים הכרחיים

רכסיםלהימנע מפיתוח בולט על רקע קווי יש . 4

.בעלי נצפות נופית גבוההוגבעות



מסקנות והמלצות

הכבדותבקרקעותוהןהלחיםהגידולבבתיהן,לאזורייחודיםח"ובעצמחיםמיניעללשמירה

:דרכיםבמספרלפעולמוצע,(ובמשאריםהחקלאייםבשטחים)

הציבורבשיתוףהמיניםאוכלוסיותשלשוטףניטור1.

העמקבלבומעיינותתילים,איקליפטוסיםחורשות,שדותלמשאריסטטוטוריתהגנהקידום.2

בסיכוןמיניםשלריכוזבהםושמתקייםהגנהחסרישהם

הכחדהבסכנתצמחיםמיניוהשבתבוטנישיקום.3

מהעמקשנכחדואו

העמקשבלבהמיםמאגרימחיפוילהימנעיש.4

ההצפהבפשטהרעייהאתלהסדיריש.5

ברוךאגםסביבהקישוןנחלשל



!תודה על ההקשבה


