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 יזרעאל עמק סקר דיון סיכום

 20214.18.-ב שהתקיים דיון סיכום

 משתתפים:

 יזרעאל עמק מוא"ז – מצר ארנון ,ריבוא  רדהא ,לבנה דפנה אליה, אסי

 להגנ"ס המשרד – טרכטנברוט אנה רביב, תמר

 דש"א מכון – פרלברג אמיר רמון, אורי לייקין,-כברה לירז

 חלה"ט – רודיך רעיה אפרת,-לביא יעל ארד, ארז

 רט"ג – רותם דותן רוזנברג, בן

 התכנון צוות – פישילביץ' רוזי ,טוך טלי ,פינסון יבגני

 אגמון שי

 נעדרו:

 קק"ל – הראל רועי

 קישון ונחלים ניקוז רשות – רטנר טל

 התכנון צוות אקולוג – אדר מנחם

 הדיון: מהלך

 הסופי של הסקר.דוח האת ממצאי  הת הסקר, הציגלירז, מרכז

 .מאתר מכון דש"א הסקרחוברת טיוטת ניתן להוריד את 

 מצורף לסיכום זה גם קובץ המצגת שהוצגה בדיון.

 .קישור להקלטת הדיוןלשימושכם, להלן גם 

 תמצית נושאים עיקריים שהוזכרו במצגת:

המועצה האזורית עמק יזרעאל מקדמת בימים אלו מהלך תכנוני להכנת תכנית  :רקע לסקר .1

רקע לתכנון, ניהול תוצרי הסקר שבוצע במקביל להכנת התכנית מהווים  מתאר כוללנית.

  שבתחומה.פתוחים השטחים הוממשק של 

 גבולות סקרים אלובתחומי המועצה בוצעו בשנים האחרונות מספר סקרים.  :סקרים קודמים .2

גבולות מוא"ז עמק יזרעאל בשטחים שבהם הסקר בוצע בבדו"ח. מופיעים במפה במצגת וגם 

 תחום השיפוט של המועצהסקרים קודמים, גבולות  -, וגבולותיו נקבעו לפי בוצע סקרטרם 

 .)עפולה/מגדל העמק/נצרת( 1/35ומרקם עירוני בתמ"א 

בתחום הסקר מתוארות עשר יחידות נוף שמשמשות כבסיס להערכה  :נוף ומורשת האדם .3

רוט לגבי כל יחידת נוף פיאתרים בעלי עיניין לציבור ) 561ומתועדים  שטחי הסקר,נופית של 

https://deshe.org.il/survey/%d7%a2%d7%9e%d7%a7-%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%a2%d7%90%d7%9c/
https://deshe.org.il/survey/%d7%a2%d7%9e%d7%a7-%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%a2%d7%90%d7%9c/
https://huji.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?tid=f7b4c5e1-6eac-4883-9574-ad0e00de6ce7
https://huji.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?tid=f7b4c5e1-6eac-4883-9574-ad0e00de6ce7


 

 

משטחי הסקר סווגו בערכיות נופית גבוהה עד מירבית.  75%-כ(. והאתרים מופיע בדו"ח

מכלולי הנוף החשובים ביותר נמצאים ברובם באזורים הרריים כמו יערות כפר החורש, הרי 

נצרת ועוד. בעמק עצמו הוגדרו שני תאי שטח בערכיות מרבית, האחד סביב נהלל, הנחשב 

 .השני בשטחי מאגר כפר ברוך הנטושמל התיישבותי מרכזי ולס

 וומיעוט רובו שטח חקלאי .שטחים פתוחים משטח הסקר אלו 84%-כ רצף שטחים פתוחים: .4

כן, יש -על חשיבותו של אזור הסקר כשטח פתוח. ממחישים אתטבעי/מיוער. נתונים אלו 

ידי שמירה -על מופרות-יובלתחשיבות רבה לשמר ככל האפשר את קיומן של יחידות רצופות 

 דופן, והימנעות מיצירת קווים מקטעים נוספים לאלה הקיימים.-על עקרונות פיתוח צמוד

דיוקים ים על שכבת מידע שהוכנה ע"י רט"ג, עליה בוצעו מתבסס מסדרונות אקולוגיים: .5

ארים מתו לאזור הסקר.ותוספות של מסדרונות אזוריים ומעברים הכרחיים )"צווארי בקבוק"( 

בין אגן  שמקשרים תבורשני מסדרונות רוחב משמעותיים לאורך נחל הקישון ולאורך נחל 

, ומספר מסדרונות אורך שתורמים לקישוריות בין הגליל הניקוז של הירדן לאגני נחלי החוף

התחתון לרמות מנשה לאורך הנחלים עדשים ומזרע ובחלק הצפון מערבי של הסקר מספר 

 .כפר יהושוע-שדה יעקב-נהלל-גבתצווארי בקבוק בין הישובים 

מיפוי המסדרונות בתחומי המועצה האזורית עמק יזרעאל הוטמע בשכבת המסדרונות 

 ת שהוכנה ע"י מכון דש"א עבור רט"ג, וכעת משמשת כבסיס לעבודה במינהל התכנון.המחוזי

. תאי משלבת בין רצף השטחים הפתוחים והמסדרונות האקולוגייםמפה ה ערכיות מרחבית: .6

גבוהה מאוד ומירבית הינם לב העמק השטח המשמעותיים שדורגו בערכיות מרחבית 

ומורדות הדרומיים של גבעת המורה לכיוון עמק  והמשכו לכיוון צפון מזרח בבקעת כסולות,

 חרוד. 

שליש -לקטגוריות מוכללות של תכסית, נמצא שכשני הסקר בחלוקת השטח שימושי קרקע: .7

  טבעי. כשישית בנוי וכשישית  –מהשטח הוא חקלאי, והשאר 

-המהווים כ)טבעיים( מיפוי הצומח נעשה בשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים  בוטניקה: .8

הן תצורות היער השונות בשל  ות בתחום הסקרהצומח השכיח ותתצור משטח הסקר. 17%

שטחם הנרחב בייחוד באזורים ההרריים. בעמק עצמו נפוצות תצורות העשבוניים בני החלוף 

בטיפוסי צומח מייצגים בוצע גם רישום מדגמי מלא של כל מיני הצמחים  וחישות הקנים.

מינים בסכנת  45מיני צמחים, מהם  790תחום הסקר סה"כ תועדו ב ביחידת שטח מוגדרת.

 שנה! 91שנחשב כנכחד מהארץ ולא נצפה בעמק מזה  , בניהם מין הצמח סמר ענףהכחדה

גידול נדיר וחשוב לצמחים -ממצאי הסקר מדגישים את חשיבותם של הכתמים הטבעיים כבית

שים בתחום הסקר בנוסף, הוצגה מפת מיני צמחים פול. בסכנת הכחדה הייחודיים לאזור

שנתי אשר היקף פלישתו בארץ עדיין קטן, אך -עשב חדבדגש על מין הצמח פרתניון אפיל, 

 .רמת האיום הפוטנציאלי היא גבוהה ביותר

חיים, מתוכם מין אחד, -בתחום הסקר תועדו במאגרי המידע ארבעה מינים של דו זואולוגיה: .9

מינים של זוחלים מתוכם מין אחד, צב רך,  18טריטון פסים, בסכנת הכחדה חמורה. תועדו 

 238, שני מינים אלו מקורם בפרויקט השבה לטבע ע"י רט"ג. תועדו בסכנת הכחדה חמורה

 הברווזיםראויים לציון מיני העופות שבדרגות שונות לסיכון להכחדה והם: מיני  מיני עופות,



 

 

 זמירון וחרגולן זמירי ,בעמק שתועדו מקננים במאגרי הקולחיןצחראש לבן וברווז משויש 

דוגרי קרקע כנף ועפרוני ענק -, שדמית אדומתו בגדות הנחליםנציפורי שיר שבעבר קיננ

כאתרי מנוחה ושיחור  שמשיםמהחקלאיים מאגרי המים והשדות  . כמו כן,בשדות המעובדים

מין ביניהם הלוטרה,  מיני יונקים, 20 למזון למספר רב של עופות חולפים וחורפים. תועדו גם

בסמוך לנחל תבור.  בסכנת הכחדה. התצפית האחרונה בלוטרה היא של פרט דרוס בכביש

תצפית חשובה המדגישה את הפוטנציאל של המסדרון האקווטי לאורך הנחלים תבור וקישון 

לאישוש אוכלוסיית מין זה ולמיני יונקים נוספים בבית גידול הלח כמו חתול הביצות שנפוץ 

 יותר ברחבי העמק.

גידול מיוחדים שדורגו ברמת ערכיות זאולוגית מירבית עד גבוהה -חום הסקר אופיינו בתיבת

-מאוד והם: נחלי איתן, נחלי אכזב ותעלות ניקוז, מקווי מים ונופי ביצה, ושטחי בתה ים

 תיכונית באזורים הרריים.

מפת הערכיות האקולוגית מורכבת מדירוגים  :ערכיות אקולוגית ומפות ערכיות משולבות .10

-ושיטות הערכה שונות. בשטחים הטבעיים הינה שילוב של הערכיות הבוטנית עם דירוג בתי

גידול מיוחדים בעלי חשיבות זואולוגית. ובשטחים החקלאיים, הערכיות האקולוגית חושבה 

ן אקולוגי, מאפיינים שיוך ליחידה אקולוגית, פשט הצפה, מסדרו –מדדים נבחרים כמו עפ"י 

 טבעיים בחלקה ועוד.

מפת הערכיות הכוללת הינה שילוב של מפת הערכיות האקלוגית והערכיות המרחבית. 

שהוא לב העמק  בתחום הסקרביותר משמעותי הערכי והשטח התא במפה זו בא לידי ביטוי 

 )סובב מושב היוגב ומערבית למזרע(.

 :תובנות עיקריותמסקנות ו .11

 ים פתוחים רציפים )חקלאיים וטבעיים( בלב העמקשמירה על שטח 

 תחזוקת מעבירי מים קיימים ונקיונם מסחף 

 צמצום השפעת זיהום אור על מסדרונות אקולוגיים 

  על קווי רכסהימנעות מפיתוח בולט 

 של המועצה אל'ער'שביל יז-לי טיול קצרים שיתחברו להוספת שבי 

 הייחודיים:הגידול -שמירה על צמחים ובע"ח בבתי 

o ניטור שוטף של אוכלוסיות המינים בשיתוף הציבור 

o  קידום הגנה סטטוטורית למשארי שדות, חורשות איקליפטוס, תילים ומעיינות בלב

 העמק, שיש בהם ריכוז מינים בסכנת הכחדה

o שיקום בוטני והשבת מיני צמחים בסכנת הכחדה או שנכחדו מהעמק 

o בשל חשיבותם לעופות המים.להימנע מחיפוי מאגרי המים שבלב העמק , 

o הסדרת הרעייה בפשט ההצפה של הקישון סביב אגם ברוך 

 

 

 



 

 

 התייחסות המשתתפים:

אמנם התצפית נמצאת מחוץ לגבול . 66בן העיר שהשנה נמצאה לוטרה דרוסה על כביש 

יזרעאל כמסדרון אקולוגי  הסקר הנוכחי, אבל יש לה חשיבות רבה בהתייחסות לעמק

עלה את נושא המסדרונות האקולוגיים הבן  סקירה הזואולוגית.את המידע לנוסיף י. אקווט

 כנושא עקרוני להתייחסות המועצה וצוות התכנון.

כבסיס מידע לתהליכי התכנון, והתייחסה  בתוצרי הסקרתמר העירה שחשוב להשתמש 

ציבור. הזכירה את פרוייקט -למנגנונים רבים שבעזרתם מתבצעים תהליכי שיתוף

 ., ובאמצעותו ניתן לבצע השלמות לסקרים גם במועצות האזוריות'סביבטבע' שיצא לדרך

חלה חובה על צוות התכנית הכוללנית להתייחס  –הדגישה שמבחינת המשרד להגנ"ס 

 לתוצרי הסקר במהלך התכנון.

שיש ולעופות דורסים,  למזון השטחים החקלאיים כאתרי שיחור חשיבותאת  הזכירדותן 

במסדרונות לתת לכך ביטוי בחישוב הערכיות האקולוגית של השטחים החקלאיים. 

ק, כמו חתול ביצות, לוטרה ומינים מציע להתייחס לבע"ח אופייניים לעמ ,האקולוגיים

צע ול המועדף שלו. מזכיר את הסקר שביבית הגידאחרים, ולאו דווקא לצבי שהעמק אינו 

בתוך בסיס חיל האוויר. לירז ציינה שביצענו שימוש במידע של רודיך  הגר לשנריחד עם 

 סקר זה.

שחלקו הגדול  הבזלת שצמוד למושבסה למחשוף אפרת, תושבת היוגב, התייח-יעל לביא

מה שנשאר  הסקר )בזמן אמת( בסיוע ההגנה עלתוצרי , ולחשיבות נהרס בשנה האחרונה

להנהלת המועצה, . מבקשת למצוא מנגנון לחשיפת המידע על אתרים מעין אלו ממנו

בנוגע  ת שמקרים דומים לא יישנו;לוועדי הישובים ולכלל התושבים, על מנ, מליאהל

התייחסה לפוטנציאל העלאת ערכיותן האקולוגית של לערכיות השטחים החקלאיים, 

התייחסה גם לנושא תכניות  אקולוגי;-ות עם שיפור הממשק האגרוהקרקעות הכבד

עה יצבראייה רחבה, ה בסיס חיל האוויר;והרחבת בעמק סלילת מסילות רכבת נוספות 

מציעה לכנס תושבים  לשמר לטווח הארוך; שטחים אנחנו רוצים יגדיר אילושצוות התכנון 

אקולוגיים -נושאים האגרוגיבוש מדיניות בבעלי מודעות סביבתית לסיוע למועצה ב

 וחקלאות ידידותית לסביבה.

בדגש על רציפות ומסדרונות  וצרי הסקר,תציינה שישנה חשיבות עליונה בהטמעת  אנה

יות אקולוגית בתכנון; העירה שבעיניה ישנה ערכיות נופית מירבית לאזור לב העמק, וערכ

מירבית לבריכות החורף; הדגישה את חשיבות הפוטנציאל לשיקום של בתי הגידול 

העירה על עוד  הסקר ישנה התייחסות לנושא השיקום;הלחים, ושאלה האם כחלק מ

יהפוך פרתניון אפיל כמין פולש מסוכן מאד לחקלאות שצריך לטפל בו בהקדם לפני ש



 

 

בהקדם את דניאלה כפרי מהיחידה להגנת הצומח יש ליידע וכי  ,למפגע הרסני בעמק

 .על התצפיות במין זה במשרד החקלאות

מקדימים את  –דילמות רבות: מסדרונות אקולוגיים ב הדגישה שצוות התכנון נתקלטלי 

העבודה המחוזית של תכנית המתאר. המועצה צריכה לגבש 'אני מאמין'. יכול להיות 

; פאנלים סולאריים מסדרונותבמותר ואסור כללי . צריך להגדיר קונפליקט מול החקלאים

לערכיות הנופית הגבוהה של לב גם היא יש חילוקי דעות גם בתוך המועצה; התייחסה  –

לא ציינה ש –ל משארי טבע בשטחים חקלאיים בנוגע למתן הגנה סטטוטורית עהעמק; 

ועצה כדי לנסות לדון על מציעה לקיים 'שולחן עגול' במ; לבצע זאת ברור איך אפשר

 הנושאים השנויים במחלוקת.

נספח הנופי של צוות התכנון; היבטים שיסייעו בהכנת ההסקר מוסיף התייחס לכך שיבגני 

שהתחבטו בו בצוות אקולוגית של שטחים חקלאיים הערכיות הנושא  –ובאופן ספציפי 

 .הדרושות לגבש את התובנותלצוות יסייע התכנון, 

שטח המועצה, ולכן לא מעשי ככלי עבודה. מכסה את כל שטח הסקר אינו הזכיר כי אסי 

להשתמש בתוצר שרלוונטי לכל תוכל  צריך לחבר את כל הסקרים שנעשו, כדי שהמועצה

ישנם איומים רבים על . כמה עשרות אלפי שקלים –לכך  צריך למצוא את המימוןשטחה. 

המתוכנן  71כביש  –אופן קבוע. לדוגמה השטחים הפתוחים של המועצה, שמכורסמים ב

ת בעמק רחוק פוטנציאל הגגוציין כי  –וולטאי -בנושא הפוטו שחוצה את לב העמק;

ומפגעי פסולת.  שטחרכבי  מתמודד אגף איכה"ס במועצה עם פגעי –במקביל  ממיצוי;

 .לשמור על השטחים הפתוחים שבו חיים לעמק, וזה יסייע-מציע לחשוב על השבת בעלי

בסיוע בעצירת תכניות בוועדות התכנון, מציין את חשיבות הנציגים של הארגונים הירוקים 

של תוצרי  חשיפה לציבורביקש סיוע בכלים ל פאנלים סולאריים על שטחים פתוחים.

הסקר. מכון דש"א יכול לסייע בארגון יום עיון לתושבי המועצה ולבעלי עניין נוספים 

צע בהצלחה רבה במקומות אחרים בעבר שבהם ערך לחשיפת תוצרי הסקר, כפי שבו

 המכון סקרים דומים.

סביבה נאבק בתוך המועצה למנוע הקמת פאנלים סולאריים הארנון ציין שאגף איכות 

 בשטחים חקלאיים, וצריך את סיוע צוות התכנון בנושא זה.

 זמינה )שכאמור הדוח חוברת טיוטת את לקרוא מתבקשים ההיגוי צוות חברי כל

 מכן לאחר .30.4.21 עד תיקונים/הצעות/הערות ולשלוח ,(דש"א מכון באתר להורדה

 הערות. עוד לקבל יהיה ניתן ולא גרפית לעריכה החוברת תצא

 

 לייקין-לברג ולירז כברהרשמו: אמיר פר

https://deshe.org.il/survey/%d7%a2%d7%9e%d7%a7-%d7%99%d7%96%d7%a8%d7%a2%d7%90%d7%9c/

