
 

 

 

 

 בקעת דרום עמק חרוד ו 
 שאן-בית

 סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם

 
-לייקין, עמית מנדלסון, רעות לוריא, דר בן-סקר טבע: לירז כברה

 ואורי רמוןאמיר פרלברג, גל כגן איתן רומם, נתן, מימי רון, 
 

וגל  יוחאי קורן, רתם אלינסון, איתי אושינסקי –סקר נוף: ליגמ 
 דרור

   2020אוגוסט  –התש"פ  אב



 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

2 
 

 שאן-עמק חרוד ודרום בקעת בית
 סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם

 

 לייקין, איתן רומם-: לירז כברהעריכה

 ד"ר אמיר פרלברגו לייקין-לירז כברה נתן, מימי רון,-דר בן: רעות לוריא, סקר הצומח

 איתן רומםו לייקין-לירז כברה פרקי מבואות:

 ואיתן רומם גל דרור, אלינסון, איתי אושינסקי, יוחאי קורןרתם פרק נופי: 

 עמית מנדלסוןפרק מורשת האדם ואתרים: 

 לייקין ומימי רון-לירז כברהפרק הצומח: 

 לייקין-לירז כברה פרק זואולוגי:

 לייקין-גל כגן ולירז כברהניהול ועיבוד בסיס נתונים גיאוגרפי והפקת מפות: 

 וד"ר אמיר פרלברג רומםאיתן עריכה לשונית/הגהה: 

 איתן רומםו אורי רמון, ד"ר אמיר פרלברגהנחייה: 

 אילת פירשטעיצוב ועריכה גרפית: 

רתם אלינסון, דר איתן רומם, אביחי רן, עמית מנדלסון, לייקין, -לירז כברהצילומים בחוברת: 

 ושי ברקן, אבנר רינות איתי אושינסקי, מימי רוןספיר, יובל ספיר, -פרגמןנתן, אורי -בן

 אביחי רן :תמונת השער

 

 

 

 

 

 

 

 

  2020אוגוסט  – "פהתש אב

פתוחים, תכניות הסקר בוצע בקנה מידה אזורי, ומתאים לצרכי תכנון בהתאם לכך (תכניות אב לשטחים 

 .טליף סקר ייעודי לצרכי תכנון מפורמתאר כוללניות וכד'). הסקר לא נועד להח



 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

3 
 

 

 יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א (דמותה של ארץ)

 אביב-ן לחקר המגוון הביולוגי, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תלרכזהמ

 073-3802069טלפון: 

 ac.ilaperelbe@tauex.tau.דוא"ל: 

http://www.deshe.org.il 
 

 

 

 

 מחלקת אקולוגיה וסקרים

 קיבוץ הרדוף

9058763-04טלפון:   

office@lygm.co.il  :דוא"ל 

 

 תודות:

 תודה על השתתפות ו/או עזרה בסיורים: ד"ר דבורה שיצר, נעמי מרגלית, דוד קוטר.

דותן חרוש , אנשי רשות הטבע והגנים: רועי פדרמן, גונן בהירל - מידע וחומרי עזר על מתן
 ליאור אנמר על הסיוע בפרק הגיאולוגי.ל . אנשי הקק"ל: ניר הר.רועי בן יוסףו

לחובבי הטבע תושבי האזור על השיתוף במידע: בצלאל רינות, אבנר רינות, דוד קוטר, טוביה 
 לונדון.קהאן, רותם אגמון ושמואל 

עמית מנדלסון מודה לכל אלו שהתלוו אליו לסיורי השטח או שתרמו מידע רב ומועיל לפרק 
דני ספוזניקוב, אב  רינות, פירחית ריבלין, נעמה עמית, בצלאל מורשת האדם והאתרים:

תודה גם לעינת נתיב על תיאום הכניסה  .ג'ולייה קיירהמייק לבקוביץ', יונה ליפשיץ ומייזליש, 
  .לקיבוץ ניר דוד, ולעובדי הגינון בקיבוץ שעזרו במהלך הסקר

.דםאם נפלו טעויות במסמך זה, הן באחריות העורכים לב

מכון דש"א (דמותה של ארץ) עוסק בגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על השטחים 
הפתוחים וערכיהם באמצעות צוות חשיבה מקצועי ובין מגזרי, קיום סדנאות וימי עיון, עבודות 

 של משאבי טבע, נוף ותרבות בשטחים הפתוחים.מחקר יישומי ועריכת סקרי הערכה 

מתמחה ומנוסה בתחומים של הנדסת ניקוז, שיקום נחלים  יים בע"מפרויקטים סביבת מליגמשרד 
וסביבתם, שיקום אזורים פגועים סביבתית ונופית, חקלאות, שימור קרקע ואדריכלות נוף.   בעבודה 
מושם דגש על תכנון שטחים פתוחים, שיקום אקולוגי ונופי בסביבת נחלים והנגשת מרחבים פתוחים 

 .טבעיתאיזון מיטבי בין שימור ופיתוח בסביבה  וטבעיים לציבור, זאת תוך שמירה על
 

mailto:aperelbe@tauex.tau.ac.il
http://www.deshe.org.il/
mailto:office@lygm.co.il


 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

4 
 

 תקציר

פסיפס של נוף חקלאי, אתרי מורשת ומערכות טבעיות שאן משמר -אזור עמק חרוד ובקעת בית

ייחודי בארצנו, ומהווה יחידה גיאוגרפית בעלת חשיבות רבה. עמקים אלו ייחודיים בריבוי 

גידול -המעיינות והנחלים שבהם. בחלקם השתמרו מערכות אקולוגיות של גופי מים ושל בתי

חבי הארץ. באחרים קיים לחים, שהן מערכות שנפגעו במיוחד בעשורים האחרונים בר

פוטנציאל לשיקום או שחזור של מערכות כאלה. נחל חרוד והנחלים המתנקזים אליו מהווים 

דרך עמק יזרעאל אל נהר הירדן  במערב בין אזור מישור החוף ,חיבור יחידי עבור יצורים מימיים

 -רריים השבמזרח. לאזור חשיבות רבה גם בגלל מיקומו, המהווה חיבור בין שני האזורים ה

 שבהם שטחים טבעיים נרחבים. -הרי הגלבוע והשומרון בדרום ושלוחת צבאים בצפון 

ן הגדול הפך ולכן רוב ,הקרקעות בעמק הינן עמוקות ולרוב נוחות לעיבוד (בתנאי ניקוז נכונים)

-לשטחי חקלאות. לפיכך, הצומח הטבעי של קרקעות אלה הושמד ברובו, ומינים רבים של בית

 גידול זה נתונים באיום. 

גידול מופרים -עיקר הצומח הטבעי מתרכז בשולי השדות, בהם רוב מיני הצמחים הם צמחי בתי

לאזור הינו הצומח  פייניהאו(סגטליים ורודרליים), ובחלקם נשמר מעט מהצומח הטבעי. הצומח 

הנחלים וההידרופילי המאפיין את נופי המעיינות הנובעים והנחלים, בייחוד בגוש המעיינות 

המכונה גם "פארק המעיינות". צומח זה נפגע קשות בעקבות פעולות פיתוח  שאן-ביתבבקעת 

וד אשר זורם וכן נחל חר ,והסדרת ערוצי הנחלים. עין יזרעאל שזורם לנחל חרוד דרך נחל נבות

תיכוניים -, מאופיינים בעיקר בנטיעות מיני עצים ושיחים יםשאן-ביתלאורך עמק חרוד ובקעת 

 שנשתלו על הגדות לאחר עבודות הסדרה ושיקום. ובערוץ הזרימה שולט בעיקר הקנה המצוי. 

 ,סבך הקנה והאשל (במקומות מסויימים) המצוי הן בנחלים ובתעלות והן באזור בריכות הדגים

מקום רבייה וקינון עבור מיני בע"ח רבים כמו ציפורי סבך (דוגמת הקנית וכ כמחסה משמש

 רחוק גם הלוטרה. ובעבר הלא ,האפריקנית), חתול ביצותהקנית הקטנה ו

ון בתי הגידול הטבעיים ומעשה ביחד עם מגו שאן-בית מיקומם המרחבי של עמק חרוד ובקעת

 של מיני העופות המקננים והחורפים. (בקנה מידה ארצי ועולמי) תורמים לעושר הרב אדם, -ידי

הינה לשמש רקע אקולוגי להכנת  שאן-ביתמטרת סקר הטבע והנוף בעמק חרוד ודרום בקעת 

סקר זה מהווה  .תכניות אב לשטחים פתוחים במועצות האזוריות גלבוע ועמק המעיינות

התכנון  חשיבותו גדולה לתהליכיובכך השלמה לסקרים שנעשו במרחב בשנים האחרונות 

מורדות הגלבוע הצפוניים והמזרחיים  -; בדרום 71כביש  -גבולות הסקר הם: בצפון  המרחבי.

. 90וכביש  שאן-העיר ביתפאתי  -פאתי העיר עפולה; ובמזרח  -ובהמשך נחל בזק; במערב 

 קמ"ר. 83.2שטח תחום הסקר הינו 
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) איסוף ואפיון המצאי בתחומי הנוף, 1ריים: שיטת העבודה בסקר כללה שלושה שלבים עיק

) שילוב הנתונים והערכות 3) הערכת משאבי הטבע. 2מורשת האדם, הבוטניקה והזואולוגיה. 

 משולבות. 

-יחידות נוף: מזרח עמק יזרעאל, עמק חרוד, פארק המעיינות, בית 5בתחום הסקר אופיינו 

חידות נוף. רוב ערכי הנצפות בתת י-תת 57-שאן וסביבתה ומרחב נחל בזק. אלו חולקו ל

היחידות הינם גבוהים בשל ריבוי שטחי החקלאות הנרחבים (בפרט הגד"ש) בהם אין גורמי 

הסתרה, ורובם בעלי כושר השתקמות נופי גבוה. הערכיות הנופית ברוב תחום הסקר היא 

ברוב שטחי גבוהה (במעיינות, בחלק משטחי החקלאות ובשטחים טבעיים נוספים) או בינונית (

 החקלאות).

 131ארכיאולוגיים,  76אתרים שיש בהם עניין לציבור. מהם  352במהלך הסקר תועדו 

אתרי  2אתרים גיאומורפולוגיים,  7אתרי הנצחה,  29בוטניים,  30הידרולוגיים,  49היסטוריים, 

כבעלי דורגו  57. מבין אתרים אלו בסיווג "אחר"אתרים  27-תצפית, אתר זואולוגי אחד ו

דורגו כבעלי חשיבות  227-דורגו כבעלי חשיבות ברמת האזורית ו 68חשיבות ברמה הארצית, 

 ברמה המקומית.

בבחינת רצף השטחים הפתוחים והקישוריות המרחבית, השטחים הפתוחים באזור זה הם 

. ניכר כי הקיטוע שאן-ביתנחל חרוד והמעיינות בבקעת  בשוליבעיקר חקלאיים, למעט 

 יםומסילת הרכבת המקבילה אליו בתחום הסקר הקוטע 71ביותר הינו כביש  המשמעותי

דרום המחבר בין הגלבוע בדרום לרמות הבזלת הגבוהות של -מסדרון מרכזי וחשוב בכיוון צפון

הגליל התחתון המזרחי. תנועת בע"ח מעמק חרוד צפונה לרמות צבאים ויששכר מתאפשרת 

וסף, יחזקאל, שונם ושקדים בחצייתם את המסילה בעיקר לאורך הנחלים נחום, קיפודן, י

יוצר גם  90כביש  –הגלבוע המעבר יותר פתוח. בגבול המזרחי של הסקר  ןואילו לכיוו ,והכביש

 מתאפשרתמזרח -מערב כיווןבתנועת בע"ח של המסדרונות מתחום הסקר מזרחה, כן קיטוע 

בזק בחצייתם נחל חישה ו-תעלת עיןלאורך הנחלים חרוד, תעלה אורכית (צפונית לעין הנצי"ב), 

את הכביש. נחל חרוד שזורם לכל רוחב תחום הסקר וכן הנחלים המתנקזים אליו, מהווים 

מערב. נחל -גידול לחים, עבור מינים אקוואטיים בציר מזרח -צירים אקולוגים חשובים של בתי

לוגיות של מישור המקשר בין המערכות האקו אקווטי חרוד הינו חלק מרכזי במסדרון אקולוגי

 מערכת הירדן.  אלה של החוף ל

תועדו משטח הסקר). סה"כ  15%-מיפוי הצומח נעשה בשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים (כ

אוחדו . הללו טיפוסי צומח מפורטים 272-תצורות צומח מפורטות, שחולקו ל 23סקר תחום הב

יט ראשון), שבהם נערכו טיפוסים מוכללים (תצורת צומח + של 54-לצרכי מיפוי והערכה ל

תרשימי צומח מפורטים. התצורות המפורטות הנפוצות ביותר בתחום הסקר הן מתצורת 

חלוף', אשר מאפיינת את רוב משארי החקלאות ושטחים -הצומח הכללית 'עשבוניים בני
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שאן, ואחריה נפוצות התצורות המפורטות מתצורת -עשבוניים טבעיים בתחום גן לאומי בית

 קיימא' אשר מאפיינת את כל בתי הגידול הלחים בשטח הסקר. -לית 'עשבוניים בניהצומח הכל

מינים שככל הנראה נכחדו  17מיני צמחים בסכנת הכחדה, מתוכם  26בתחום הסקר תועדו 

ניהם מינים של קרקעות עמוקות וכבדות (דוגמת זמזומית ורבורג) שמנוצלות כולן ימהאזור, ב

נוספת של מינים בסכנת הכחדה ששרדה באזור הם מינים לחקלאות בתחום הסקר. קבוצה 

נחל גדעונה'), בשל 'גידול לחים (דוגמת כריך שעיר וקוצן מכונף בנחל הקיבוצים וב-של בתי

מינים  60ריבוי המעיינות והנחלים השמורים בתחום הסקר. בנוסף, תועדו בתחום הסקר 

מוגדרים כפולשים ושלושה מהם  מינים 29שאינם גדלים באופן טבעי בישראל (זרים), מהם 

 אף מוגדרים ברמת האיום הגבוהה ביותר (טבק השיח, סולנום זיתני ושיטה כחלחלה).

יחידות צומח בערכיות מירבית  15 דורגובדירוג הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח, 

וערוצים בהם גדלים מיני  ,(הכוללים בעיקר את המעיינות והנחלים שאיכות מימיהם גבוהה

בערכיות גבוהה מאוד (כוללים את יתר הנחלים והתעלות  דורגו 36), ובסיכוןצמחים ייחודיים 

בערכיות גבוהה (כוללים את  דורגו 113ונחלי אכזב עם מגוון צומח גבוה),  ,בהם מים זורמים

ללים בעיקר משארי בערכיות בינונית (כו דורגו 98 ,מרבית תעלות הניקוז והבריכות הנטושות)

בערכיות נמוכה (בעיקר שטחים מופרים צמודים לישובים  דורגו 10-שדה ושולי בריכות דגים) ו

 וערים).

מינים של דגים (מהם אחד בסכנת הכחדה  13בבחינת המצאי הזואולוגי, תועדו בתחום הסקר 

שונות של  חיים (כולם בדרגות-בינון דור, פרטים מושבים), שלושה מינים של דו –חמורה 

בסיכון להכחדה  57מיני עופות (מהם  233, (מהם שניים בסיכון) מינים של זוחלים 16סיכון), 

. שאחד מהללו, תשעה מינים בסיכוןמיני יונקים (מתוכם  25-) וכמקנן בארץ או ברמה העולמית

  ).נכחדה כנראה מתחום הסקר –הנמצאת בסכנת הכחדה חמורה  –הלוטרה 

גידול מיוחדים על בסיס המצאי הזואולוגי -טיפוסים מוכללים של בתי 5ו בתחום הסקר אופיינ

גידול -והערכת מומחה, והם: נחלי איתן, נחלי אכזב ותעלות ניקוז, מקווי מים ונופי ביצה, בית

סלעי ואתרים ייחודיים למגוון הביולוגי ('הוטספוט' לאוכלוסיות צמחים ובע"ח בסכנת הכחדה 

 דורגו בערכיות זואולוגית מירבית או גבוהה מאוד.ידול אלה ג-שטחי בתיאו נדירים). 

ערכו הרב של נחל חרוד הן מבחינה מרחבית והן מפות הערכיות המשולבות מדגישות את 

בשילוב המעיינות, מאגרי המים ובריכות הדגים שממוקמים לאורכו מהווה  .מבחינה אקולוגית

גידול לחים למגוון -התוואי מסדרון אקווטי בעל חשיבות ארצית המתקיימים בו מגוון של בתי

   ישנה חשיבות רבה לשמירה על כל מרכיביו.על כן  ,אורגניזמים
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 פרק א': רקע כללי ומבואות
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 רקע כללי .1
 רקע לביצוע הסקר 1.1

פסיפס של נוף חקלאי, אתרי מורשת ומערכות טבעיות משמר שאן -אזור עמק חרוד ובקעת בית

עמקים אלו ייחודיים בריבוי . ייחודי בארצנו, ומהווה יחידה גיאוגרפית בעלת חשיבות רבה

גידול -. בחלקם השתמרו מערכות אקולוגיות של גופי מים ושל בתיהמעיינות והנחלים שבהם

חבי הארץ. באחרים קיים לחים, שהן מערכות שנפגעו במיוחד בעשורים האחרונים בר

נחל חרוד והנחלים המתנקזים אליו מהווים  .פוטנציאל לשיקום או שחזור של מערכות כאלה

מיים בין אזור מישור החוף דרך עמק יזרעאל במערב אל נהר הירדן ר יחידי עבור יצורים מיחיבו

הרי  -הרריים לאזור חשיבות רבה גם בגלל מיקומו, המהווה חיבור בין שני האזורים שבמזרח. 

 שבהם שטחים טבעיים נרחבים. -צבאים בצפון  שלוחתהגלבוע והשומרון בדרום ו

ונמצאים  ,ביותר ומורשת חשוביםנוף טבע, ערכי  , הכולליםשטחים הפתוחים בישראלה

תחום הסקר נמצא בשטח שיפוטן של בתהליכי הצטמצמות נוכח לחצי הבנייה והפיתוח. 

ת אב לשטחים והמעיינות, אשר מקדמות בימים אלו תכני עמקגלבוע ות ואזוריהמועצות ה

לאתר אזורים לפיתוח ולשימור עתידיים כן לקבוע עקרונות לתכנון ואלה נועדו תכניות  .פתוחים

במרחב. לצורך ניהול ותכנון מיטביים של שטח המועצות נדרש בסיס נתונים ומיפוי של ערכי 

כים אלו ולספק נתונים מרחביים לתכניות במטרה לתמוך במהל הטבע והנוף המתקיימים בו.

מתאר הכוללנית המקודמת גם היא במוא"ז עמק הכניות מרחביות נוספות כמו תכנית ולת(האב 

, התקבלו תקציבים לביצוע סקר טבע ונוף במרחב המועצות מהקרן לשטחים )המעיינות

קרים שנעשו לס מהווה השלמה סקר זה .פתוחים (רשות מקרקעי ישראל) ומגופי שמירת טבע

 התכנון המרחבי. ) ובכך חשיבותו גדולה לתהליכי1.4(ר' סעיף במרחב בשנים האחרונות 

 מטרות הסקר 1.2
 להוות בסיס לאפיון ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור ולהערכת חשיבותם. •

 קיימא.-להעריך את חשיבותו של אזור הסקר לשימור ככלי עזר לשימור ולפיתוח בר •

לתכנון מושכל ומתחשב בערכי הטבע, המורשת והנוף של השטחים להוות רקע  •

 הפתוחים באזור.

 לתעד "תמונת מצב" של אזור הסקר לצרכים עתידיים. •

 לסייע במיקוד והכוונת פעולות תכנון, ניטור, ניהול וממשק.  •

 גבולות הסקר 1.3
סעיף הבא (ר' גם פירוט ב באזורהסקר נקבע בהתאם לגבולות סקרים קודמים שנעשו גבול 

מנהריים עד נחל בזק  –סקר נהר הירדן וסביבותיו סקר מזרח גליל תחתון מצפון;  :)2מפה בו

 ):: התמצאות1מפה ר' (להלן תיאור הגבולות  . דרוםממזרח; וסקר גלבוע מ
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 .שאן-, בין עפולה לבית71כביש  בצפון: •

 .נחל בזק -בהמשך מזרחה ו ,מורדות הגלבוע הצפוניים והמזרחיים בדרום: •

 .תענךחבל לישובי  60פאתי העיר עפולה וכביש  במערב: •

 ממנה דרומה. 90שאן וכביש -פאתי העיר בית במזרח: •

 סקרים קודמים באזור 1.4
 ): סקרים קודמים באזור2מפה (ר' 

הסקר בוצע  -) 2012מנהריים עד נחל בזק (גל ועמיתיו,  –סקר נהר הירדן וסביבותיו  •

במערב עד לגדר ההפרדה במזרח. סקר זה נועד לשמש  90, מכביש 2012בשנת 

 , ולכן כלל סקר אקולוגי בלבד.אב לאגן הניקוז של הירדן הדרומי-כרקע אקולוגי לתכנית

ברכס הגלבוע  2014-בוצע ע"י מכון דש"א ב –) 2014סקר הגלבוע (פרלברג ועמיתיו,  •

'קו הירוק' וחבל התענך. הסקר כולל את רכס הגלבוע ומורדותיו המזרחיים -שבתחומי ה

שבתחום המועצה. סקר זה כלל מיפוי, ניתוח והערכה של משאבי הטבע, הנוף ומורשת 

-באזור, ונועד לספק תמונת מצב כוללת ולהוות בסיס מידע לתכנון ולניהול רב האדם

 תכליתיים של השטחים הפתוחים עבור כל הגופים מנהלי השטח בגלבוע.

סקר רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה של הערוצים ברשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי  •

לאורך ערוצי הנחלים  2010בוצע ע"י מכון דש"א בשנת  -) 2010(פרלברג ועמיתיו, 

באגן הניקוז של הירדן הדרומי, וכולל את רוב הערוצים והתעלות בתחומה של המועצה. 

סקר זה התמקד בערוצי הנחלים וגדותיהם בלבד, ושימש לצורך הכנת מפת הסכמה 

לתחזוקת נחלים בין רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי לרשות הטבע והגנים. סקר זה 

מת את צרכי מפת ההסכמה לתחזוקה, ולכן שיטות העבודה בו בוצע בשיטה התוא

 ותוצריו שונים מאלו הנהוגים בסקרים הסטנדרטיים של מכון דש"א.

, במקביל לעבודה הנוכחית, נערך עדכון לסקר 'הרגישות הסביבתית'  2018בשנת 

ג), עקב פעולות הסדרה שעברו הנחל 2019לייקין ועמיתיה, -באגן נחל חרוד (כברה

בליו בזמן ביצוע הסקר המקורי. עדכון הסקר נעשה בנחלים: חרוד, נחום, הקיבוצים, ויו

 מנשיה).-אל-חישה ואיתן (סיל-שוקק, תעלת מודע, תעלת עין

הסקר בוצע ע"י מכון דש"א  –) 2019סקר מזרח הגליל התחתון (שפירא ועמיתיו,  •

בדרום,  71יש , הסקר משתרע מהר קוץ ורכס ממלח בצפון עד לכב2016-2018בשנים 

ומורדות גבעת המורה במערב. וכולל את רמות  65במזרח ועד לכביש  90מכביש 

הבזלת יבניאל, יששכר וצבאים. סקר זה כלל מיפוי, ניתוח והערכה של משאבי הטבע, 

הנוף ומורשת האדם באזור. הסקר נועד לשמש כרקע אקולוגי לתכנית אב לשטחים 

 ון וגלבוע. פתוחים במועצות האזוריות גליל תחת

 



 : התמצאות1מפה 



 : סקרים קודמים באזור2מפה 
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 שיטת העבודה 1.5
בחלקים האקולוגיים של הסקר, שיטות העבודה מסגרת העבודה הכללית לסקרים מסוג זה, ו

ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א (דמותה של ארץ), בהמשך לעבודתו של איתן  פותחו

פותחה ביחידת האקולוגיה והסקרים של משרד  . שיטת העבודה בחלק הנופי)1988גדליזון (

 ). 1איור ליגמ (

 איסוף ואפיון המצאי –שלב א'  1.5.1
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים: מפות מסוגים שונים (ליתולוגיה, 

ע"י רשות גיאולוגיה, קרקעות, שיפועים), תצלומי אוויר, בסיסי מידע של צומח ובע"ח שסופקו 

הטבע והגנים, מידע על מיקומם ומאפייניהם של אתרים ארכיאולוגיים (כפי שסופקו ע"י רשות 

העתיקות) וכן מאמרים ומחקרים שונים העוסקים באזור ומידע בע"פ מאנשים המתמחים 

 בתחומים הללו.

וף במסגרת עבודת השדה תועדו נתונים על ערכי טבע (מיפוי ורישום של צומח) ועל ערכי הנ

 באזור, נתונים אלה מוחשבו ומופו.

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

 .תיאור יחידות הנוף ומפת יחידות הנוף •

 פרק מורשת האדם ומפת אתרים (אתרי מורשת האדם ואתרי נוף).  •

 מפת תצורות צומח ומפת טיפוסי צומח ותכסית. •

 חיים.-תצפיות בבעליהפרק הזואולוגי ומפות  •

מפות אתרים בוטניים: מפת מיני צמחים נדירים, אנדמיים ובסכנת הכחדה; מפת מיני  •

 צמחים פולשים.

 ערכיות נוף, ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחים –הערכה נושאית  –שלב ב'  1.5.2
ן. כמו יחידות הנוף ויחידות הצומח ודורגה ערכיות-על בסיס הנתונים שנאספו הוערך מצב תת

כן, בוצע חישוב של רצף השטחים הפתוחים. פירוט על תהליכי ההערכה וחישוב הרצף נמצאים 

 בהמשך. תוצרי שלב זה הם:

 מפת נצפות •

 מפת כושר השתקמות נופי •

 מפת ערכיות נופית •

 מפת ערכיות צומח •

 מפת מסדרונות אקולוגיים •

 מפת רצף שטחים פתוחים •
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 שילוב נתונים והערכות –שלב ג'  1.5.3
 הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות. תוצר שלב זה הוא:

המשלבת את מפת המסדרונות האקולוגיים עם מפת  –מפת ערכיות אקולוגית מרחבית  •

 רצף השטחים הפתוחים.

המשלבת את מפת הערכיות המרחבית עם מפות הערכיות  –מפת ערכיות אקולוגית כוללת  •

 גידול מיוחדים).-(בתיהבוטנית והזואולוגית 

חשוב לציין כי שלב ההערכה מתבסס על שלב אפיון המצאי, והוא מכיל פרשנות שלו. לפיכך, 

 בשימוש בתוצאות הסקר, יש חשיבות בהסתכלות גם על נתוני הבסיס של אפיון המצאי.

 ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות –שלב ד'  1.5.4
מים, נוסחו מספר המלצות כלליות הקשורות לתכנון על פי התוצרים מכל השלבים הקוד

 ולממשק עתידיים של האזור. המלצות אלה מהוות נספח לסקר.
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 : תרשים זרימה של תהליך הסקר1איור 
 –שלב ב': עיבוד הנתונים; רקע כתום  –שלב א': איסוף מידע קיים וסקר שדה; רקע תכול  –רקע זהוב 

 –תוצרים מעובדים (מפות ערכיות נושאיות); רקע ורוד  –תוצרים ראשוניים (מפות נושאיות); רקע ירוק 

 ם (מפות ערכיות משולבות).משולבישלב ג': תוצרים מעובדים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פרות)מידע קיים (סקר ס

אפיון וסיווג תצורות צומח,  
 טיפוסי צומח ותכסית  

הערכת משקלי השפעת בינוי 
 ופיתוח, וחישוב ערכי הרצף

הגדרת יחידות נוף 
 יחידות נוף -ותת

מפות 
 בוטניות

נצפות, כושר   תומפ 
 ערכיות נופיתהשתקמות ו

   )2(ר' פירוט באיור 

מפת   
 ערכיות צומח

מפת ערכיות אקולוגית משולבת:  
 בוטניקה וזואולוגיה  

מפת ערכיות כוללת:  
 מרחבית-אקולוגית

 סיכום הממצאים ומסקנות

 נוף אתרים ומורשת האדם

 פרקי מבוא

 צומח ותכסית

 מפת
 אתרים

 זואולוגיה

 מפת  
 יחידות הנוף

 סקר שדה

הערכת אמינות  
 הנתונים וניתוח מרחבי

מפות 
 זואולוגיות

מפת ערכיות זואולוגית/   
 גידול מיוחדים-בתי

מפת ערכיות  
 מרחבית

מפות 
 זואולוגיות

מפות 
מפות  בוטניות
 בוטניות

מפת מסדרונות  
 אקולוגיים

מפת רצף  
 שטחים פתוחים

-מפת בתי
מפות  גידול מיוחדים

 זואולוגיות
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 . מבואות2
 וגיאולוגיה גיאוגרפיה 2.1

 טופוגרפיה 2.1.1
(ר' גם תיאור הגבולות  שאן-ביתתחום הסקר כולל את רובו הגדול של עמק חרוד וחלק מבקעת 

נמצא ערוץ נחל חרוד מתחילתו (באזור עפולה) ועד לחצייתו את הסקר ). בתחום 1.3סעיף ב

ניתן  ,לחלק המערבי ביותר, בין עפולה לקרבת גדעונה). שאן-בית(מצפון מזרח ל 90כביש 

 ,מאזור גדעונה ומזרחה. (ר' גם בפרק הנופי) כאל מקטע של מזרח עמק יזרעאלגם להתייחס 

. החלק 1נחשב כעמק חרוד ,שדה נחום לערך –עד קו ניר דוד האזור המישורי הסמוך לערוץ, 

נכלל בתחום בקעת שדה נחום,  –נחל חרוד בתחום הסקר, מזרחית לקו ניר דוד המזרחי של 

בזק, וכולל את חלקה , ושם גם מתרחק גבול הסקר מנחל חרוד, דרומה עד נחל שאן-בית

מתלולים זה גובל ממערב במתלולי הגלבוע (דרומי חלק . שאן-ביתשל בקעת  2מערבי -דרומיה

הנוף שאן, -בקעת ביתשכיוונם משתנה מאזור ניר דוד לערך), בעוד שכלפי חלקה המזרחי של 

 ממשיך להיות מישורי יחסית, עם מספר מדרגות שיתוארו בהמשך. 

 דונם). 83,248קמ"ר ( 83.2שטח תחום הסקר הינו 

והוא כולל פרט לעמק חרוד וחלק (קטן)  ,קמ"ר 195-של נחל חרוד כ אגן הניקוזשטחו של 

גם חלקים ממזרח עמק יזרעאל, כמחצית שטחה של גבעת המורה, את רוב  שאן-ביתמבקעת 

ת צבאים ואת המדרונות התלולים והקצרים של צפון הגלבוע (פירוט נוסף שלוחשטחה של 

מתנקזים רבים  שאן-ביתבחלק ההידרולוגיה). בבקעת , 2.3.2 סעיףבי נחל חרוד ר' בלג

). 1995ותרומתה לאגן הניקוז של נחל חרוד קטנה יחסית (זהרוני,  ,מהנחלים ישירות לירדן

 .שאן-ביתלהלן פירוט נוסף על עמק חרוד ובקעת 

ארוך המתחיל במערב בקו פרשת המים הארצית באזור עפולה. גבולו עמק חרוד הוא עמק צר ו

בקו המחבר  שאן-ביתהמזרחי של עמק חרוד נקבע במקום שמתחילה ההתרחבות של בקעת 

את ניר דוד עם שדה נחום, עם התעקלות קו הרכס של הגלבוע דרומה. מדרום גובל העמק 

ת המתונים של רמות יששכר במדרונו – במדרונות התלולים של רכס הגלבוע, ומצפונו

 4. רוחבו המרבי של העמק אינו עולה על 3ובמדרונות המתונים ההמשכיים לגבעת המורה

                                                           
. כמו במקרים רבים של חלוקות גיאוגרפיות, ישנן גם חלוקות אחרות שונות במקצת. בהקשר זה יש לציין שלדעת 1 

זהרוני המונח "עמק יזרעאל" המקראי כולל את עמק חרוד וחלקים ממזרח עמק יזרעאל. בהמשך החוברת, המונח 
 "עמק חרוד" מתייחס לרוב גם לחלק של עמק יזרעאל הנכלל בתחום הסקר.

 שאן".-. לצורך נוחות שם הסקר נקבע כ"עמק חרוד ודרום בקעת בית2 
(המהווה  71אחרי גבול עמק חרוד. הגבול הצפוני נקבע לאורך כביש . גבולו הדרומי של הסקר הנוכחי עוקב 3

מסוימים של עמק חרוד (למשל בקעת השיטה שממערב לבית קטנים , ולפיכך חלקים גבול דרומי של סקר קודם)
 השיטה) אינם נכללים בו.
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ובחלק הצר שלו מתחת לשלוחת יזרעאל רוחבו אינו עולה על ק"מ אחד. עמק חרוד  ,ק"מ

מ' מתחת לפני הים ליד קיבוץ  100מ' מעל פני הים באזור עפולה ועד  60משתפל מגובה של 

נמצאת כשני ק"מ מערבית לצומת נבות). שטח העמק מכוסה בקרקעות  0ניר דוד (נקודת גובה 

כולו מנוצל לגידולי חקלאות ולבריכות דגים. גם שטחי הבור המעטים רובו כגרומוסול שונות ו

 ). 1995(זהרוני,  שנותרו בו הושפעו באורח קיצוני ע"י פעילות האדם

בדרום  ,4רד מבקעת הירדן. היא גובלת בצפון בנחל תבורמהווה חלק בלתי נפ שאן-ביתבקעת 

גבולו המזרחי עם היא גובלת במערב  נהר הירדן.עם  - במזרחמליח) ו-בנחל מלחה (ואדי אל

. פני הבקעה מישוריים עם מתלולי הגלבוע, שתואר לעיל, וכן, דרומה משם של עמק חרוד

(בחלקה הרחב, באזור שדה נחום למשל) מ'  -100ומשתפלים מתונות למזרח מרום ברובם 

בירדן מדרום לטירת צבי במפגש מ'  -295 -ול ,בירדן ליד גשר שיח' חוסייןמ'  -280לרום של 

קמ"ר, והיא מורכבת משלושה מפלסים, בכיוון ממערב  190-עם גדר ההפרדה. שטחה הוא כ

 למזרח:

היו בנויים בעבר הישובים  מהווה למעלה משליש שטחה של הבקעה, ועליו –. המפלס העליון 1

. שאן, מושב רחוב ויישובים נוספים)-(וכיום העיר בית ורחוב שאן-בית הקדומים הגדולים

בתשתית המפלס הזה נמצאת שכבה עבה של טרוורטין, ועליה שכבת קרקע אפורה (סירוזיום 

השיפוע של המפלס הזה מתון יחסית והוא מסתיים במתלול  .)רנדזיניבעל אופי או רגוסול  גירני

 שאן-ביתמ', הנמשך דרומה מהאזור שמצפון לעיר  -160מ' לרום של  -120הצונח מרום של 

 2.1.3 תרומות. לאורך מתלול זה נחשף הטרוורטין (ר' גם-ועד לתל תאומים בסמוך למושב שדי

תרומות נעלם המתלול ונוצר מדרון אחיד המשתפל עד -). מדרום לשדירטיגרפיהמסלע וסט

למדרגה שמעל גאון הירדן, מדרון שיוצרות מניפות הסחף של נחל בזק והנחלים נר ומלכישוע. 

 .במפלס העליוןנמצא  ,הנוכחיבתחום הסקר שהחלק של הבקעה 

כיכר הירדן (ע'ור), מהווה כמעט חצי משטחה של הבקעה. מפלס זה קיים  –. המפלס התיכון 2

משני עבריו של הירדן, כאשר בצידו המזרחי הוא רחב יותר. במפלס זה התשתית מורכבת 

). תשתית זו בלתי חדירה למים ומונעת שטיפה הבא בסעיףמתצורת הלשון (ליסאן, ר' פירוט 

של הגיר מהקרקע והדחתו, ולכן מותירה בקרקעות הבקעה אחוזי גיר גבוהים במיוחד. בתנאים 

ם הוא מסוימים חוברים לכך גורמים נוספים המביאים להיווצרות מלחות. מפלס זה מכוסה ג

בקרקע אפורה (רנדזינה אפורה). תצורת הלשון עצמה נחשפת ברצועה במתלול לכיוון המפלס 

 התחתון.

) של נהר הירדן, הפשט floodplainגאון הירדן (זור), פשט ההצפה ( –. המפלס התחתון 3

חתור בתשתית תצורת הלשון. מפלס זה צר מאוד משום שהנחלים הגדולים מצידו המזרחי של 

הירדן מוליכים כמויות סחף גדולות הדוחקות את הנהר מערבה. בנקודות אחדות זורם הנהר 

                                                           
 . חלוקות אחרות מתוות את גבולה הצפוני באזור חמדיה.4 
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ממש למרגלות מצוק החוואר (הבתרונות) שבשולי כיכר הירדן ורק במספר אתרים נקודתיים 

 ).2012; גל ועמיתיו, 1995; זהרוני, 1982קיימת התרחבות משמעותית של גאון הירדן (זהרי, 

רוב שטחי החקלאות בבקעה מצויים בשני המפלסים העליונים. מראשית הקמת המדינה ואלך 

החלה מתפתחת פעילות חקלאית גם באזורים המורחבים במפלס התחתון בעקבות התערבות 

ות אשר נבעו בעיקר מהרצון לשמר את קו הגבול המדיני, אך גם בתוואי הנחל וייצוב הגד

מהרצון לנצל באופן מכסימלי את שטח הקרקעות לחקלאות. חשיבותם ההיסטורית של 

האזורים המורחבים בגאון הירדן הם כמעברים לחציית הירדן. מעברות הירדן שימשו בעונת 

קופות ההיסטוריות, מעברים אלו הקיץ את תנועת עוברי האורח והצבאות מגדה לגדה בכל הת

מאופיינים בגדות מתונות, מים רדודים, זרימה מתונה וקרקעיתם מרוצפת חלוקים ואינה בוצית 

 ).2012; גל ועמיתיו, 1995(זהרוני, 

 גיאומורפולוגיה 2.1.2
-הגובל בדרומו ובמערבו בהעתק בית ,מהווים שקע מורפולוגי ברור שאן-ביתעמקי חרוד ו

חרוד והעתק נורית. בצפונו גובל העמק במורדות הדרומיים של רמת -אלפא, העתק גלבוע

 יששכר, ובמזרחו בנהר הירדן. 

"בור"  ההינ שאן-בית בקעתעמק חרוד הינו גרבן (מבנה שקוע בין שני גושים מורמים) צר ו

העמקים דמויי המעוין המצויים לאורך בקע עמוק, שמקובל לראותו כאחת החוליות בשרשרת 

הירדן. החתכים הסייסמיים אכן מראים שבירה עם תזוזה אופקית לאורך שברי האורך 

חשמליים וגרווימטרים קיים הורסט -עפ"י ממצאים גיאו המקבילים לשולי הגלבוע המזרחי.

לקיומם של גושים  (מבנה מורם בין שני שברים) הקבור במרכז עמק חרוד. ובנוסף, ישנן עדויות

, הדומים במבנם ובסגנונם לגושים שאן-ביתהקרקע של עמקי חרוד ו-נטויים הקבורים בתת

; 2012; גל ועמיתיו, 1995; מרקל, 1991הנטויים של הגליל התחתון המזרחי (בראון ופלכסר, 

 ).2014דוד, -בן

 מדרום: שאן-שני מבני קימוט (קמרים וקערים) גובלים את עמק חרוד ואת בקעת בית

-צפון -הגלבוע הינו החלק הצפוני ביותר של קער שכם כיוון צירו צפון  –. גוש הגלבוע 1

פחם) קער שכם באזור -אל-מזרח (בדומה לשאר כיווני צירי הקמטים פרעה ואום

הגלבוע מוגבל ממזרח ע"י חלקו הצפוני קמר פרעה (קמר תרצה) וממערב ע"י קמר 

חרוד. העתק זה, אשר העתקתו -ע"י העתק גלבועהר אמיר. צפונו של הגוש קטוע 

מ' הוריד את הגוש של עמק חרוד אל מול הגלבוע וגרם  500-המקסימלית מגיעה ל

ג'נין -קער שכם טורון באגף הצפוני של הקער.-לחשיפת סלעי חבורת יהודה מגיל קנומן

הינו קער ארוך ורחב המאופיין במחשופים נרחבים של סלעי חבורת עבדת מגיל 

מזרח ומובחנים בו מבני קימוט משניים. קער -צפון -קן. כיוונו של ציר הקער צפון יאוא

ג'נין נחצה ע"י מספר העתקי רוחב המהווים המשך להעתקי הרוחב שחוצים את -שכם

 קמר פרעה.
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מזרח. הוא מהווה -צפון -סימטרי אשר צירו נוחת בכיוון צפון -קמר א –קמר פרעה . 2

מר רמאללה. קמר זה נחצה ע"י העתקי רוחב רבים, שביניהם המשך צפוני ומוסט של ק

 גושים מורמים ומורדים.

במספר גושים נטויים קלות כלפי צפון כאשר ביניהם  שאן-ביתגובלים עמקי חרוד ו -מצפון 

צבאים, רמות יששכר והר יבנאל) הינם  שלוחת –שברים נורמליים. גושים אלו (מדרום לצפון 

 אוגניים.יסה בסלעי משקע וסלעים וולקניים נקני המכואיאוגושי סלע 

גובל עמק חרוד בעמק יזרעאל. עמק זה מהווה חוליה טקטונית בין עמקי הקישון  -ממערב 

אשר יחדיו יצרו בניאוגן אגן שקוע, דרכו חדרו מי הים התיכון לבקע הירדן  שאן-ביתועמקי חרוד 

 .(ר' פירוט בהמשך) ויצרו את ימת סדום המלוחה

בבקע ים המלח ובנהר הירדן. המעבר אל הבקע מתאפיין  שאן-ביתגובלת בקעת  –ממזרח 

סעיף במספר שברים נורמליים הנטויים מזרחה היוצרים שלוש מדרגות סלע וקרקע (ר' גם ב

ם צעירים כמו תצורות בירה, ילעיל). בבקע חשופים סלעים פליוקניים ופלייסטוקני הטופוגרפיה

 ).1995הקשורים במערך הימות שמילאו את הבקע מאז היווצרו (מרקל,  ,גשר והלשון

המלח, קשורה בשרשרת -ת בבקע ים, אשר ממוקמשאן-ביתהיווצרותם של עמק חרוד ובקעת 

אפריקאי המשתרע בין -אירועים גיאולוגיים שהתרחשה לאורך מערכת העתקי הבקע הסורי

מיליון  25 -צפון סוריה לבין אזור נהר הזמבזי, שבמזרח אפריקה. הבקע החל להתהוות לפני כ

ן שני לוחות שנה (מ"ש), כתוצאה מתנועות טקטוניות אנכיות ואופקיות, לאורך אזור תפר בי

המלח מתרחשת תנועה כלפי צפון של הלוח הערבי -טקטוניים. כחלק מהתפתחות בקע ים

ביחס ללוח עליו נמצאת ישראל. הסטה זו באה לידי ביטוי באי  )עבר הירדן המזרחי (הכולל את

התאמה גיאולוגית משני צדי קו ההסטה. תנועה זו מתרחשת לאורך העתקים פעילים אשר 

דרום. כתוצאה מתנועה זו קיימת באזור פעילות סייסמית שהחלה -הוא צפוןכיוונם הכללי 

מערב -המלח מסתעף לכיוון צפון-מ"ש) וממשיכה עד היום. מתוואי בקע ים 15-20 -במיוקן (כ

המסדרון הסייסמי של עמקי חרוד ויזרעאל אשר גם בהם קיימת בהווה פעילות סייסמית. 

מ"ש) תנועת פתיחה של  5-החלה בפליוקן (לפני כ במקביל לתנועה האופקית המתוארת לעיל

-ונוצר אגן נמוך שהחל לאכלס גופי מים שונים. ראשית, כתוצאה מעליית מפלס מי הים 5הבקע

התיכון, חדרה לשון ים אל הבקעה, דרך העמקים יזרעאל וחרוד, ויצרה גוף מים מלוח גדול 

חרוד ובקעת  עמקנותקו  ,שהמפלס ירד. מאוחר יותר לאחר )2012רפשטיין, וט( לאורך הבקעה

תצורת בירה, שהשקיעו את גופי מים מליחים עד מתוקים . בבקעה התקיימו תיכוןהים ההירדן מ

מ"ש) ואילך, החלו להתרחש שינויים אקלימיים  1.75גשר ועוד. בתקופת הפלייסטוקן (לפני 

ל גופי המים ששכנו מחזוריים עולמיים, שהביאו עימם שינויים בכמות המשקעים והשפיעו ע

                                                           
כלומר כאזור המונמך במידה רבה  –שעיצבה את הבקע במובן המקובל של המילה . למעשה פתיחה זו היא 5 

 ביחס לסביבותיו.
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שנה,  60,000בבקעה. אחד האגמים הללו היה אגם הלשון שהתפתח כאגם מים מליחים לפני 

-(לפני כשנה. בשיאו  12,000כיסה את כמעט את כל מרחב בקעת הירדן ושרד בה עד לפני 

נרת בצפון ועד לאזור חצבה יק"מ, מדרום הכ 230-לאורך כ האגם השתרעאלף שנה)  25

 בדרום. 

משקעים אלה קרויים 'תצורת  .הלשון התרחשה השקעת מלחים, גיר, חרסית וגבס אגםב

שנה ועד  17,000משמעותי התרחש מלפני תהליך התייבשות  ).הבא בסעיףהלשון' (ר' פירוט 

נרת ישנה, תוך שהוא מותיר אחריו שני שרידים מרכזים לאורך הבקע: אגם הכ 12,000-לפני כ

הלשון, נוצר  שות אגםהתייב שהנו ימה מלוחה. לאחר –המתאפיין במים מתוקים, וים המלח  –

נרת אל ים המלח, תוך שהוא מתחתר בשכבות ינהר הירדן כקו מקשר וכציר ניקוז מהכ

 ).2014דוד, -; בן2012הלשון (גל ועמיתיו,  אגםהמשקעים של 

 מסלע וסטרטיגרפיה 2.1.3
), הבא בסעיףעמוקות למדי (ר' פירוט  בקרקעותברובו הגדול  תחום הסקר עצמו מכוסה

ומחשופי סלע הם נדירים. סלעים נחשפים בעיקר בכמה נקודות לאורך שולי הסקר, בקרבת 

 ). : גיאולוגיה4מפה ו : ליתולוגיה 3מפה הגלבוע, וכן בחלקים של מורד הערוץ של נחל חרוד (ר'

צורות להלן תיאור המסלע באזור, בהסתכלות גם על שטחים הסמוכים לתחום הסקר. הת

 :יתוארו בסדר מהעתיקה לצעירה

מדרום לנחל חרוד, במורדות הגלבוע, משתרעים סלעי גיר, דולומיט וקירטון מהתקופות קנומן 

טורון -קן. במדרונותיו הצפוניים של הגלבוע נחשפים סלעי דולומיט וגיר מגיל קנומןאיאוועד 

). הדולומיט מצטיין במצוקי סלעים מ"ש 90-100-כ, תצורות סכנין ובענה :חבורת יהודה(

מרהיבים ובמערות קארסטיות. בסלעים אלו נמצא למעשה אקוויפר ההר, כך שמעיינות חרוד, 

יוסף וריחן וקידוחי אגודת המים חרוד באזור חפציבה מהווים את מוצאו הצפוני של האקוויפר. 

) הקירטונית, מ"ש 70-90, סביב (גיל סנון תצורת מנוחהמעל רצועה זו ישנה רצועה של 

 המהווה אקוויקלוד.

אזור פסגת הגלבוע ומדרונותיו הדרומיים, המערביים והמזרחיים הינו גוש של סלעי קירטון וגיר 

 יזרעאל, מרוז תצורותל משויכים. סלעים אלו מ"ש) 40-50(סביב  קןאיאועם עדשות צור מגיל 

 ג'נין ורמות מנשה. -שכםערי בקקן איאו, והם מאפיינים את סלעי החבורת עבדתמ בר כוכבאו

(קונגלומרטים, גירים  תצורת הורדוסבחלק ניכר מתחתית מורדות הגלבוע ישנה רצועה של 

) בתנאי נחלים מ"ש 10-20, סביב וחרסיות) המעידים על השקעה מאוחרת יותר (גיל מיוקן

נרחבים שהגיעו ממזרח ושהתקיימו לפני התעמקות הבקע. בפעילות געשית שהתרחשה 

, המשולבת במקרים רבים עם תצורת הורדוס. הבזלת התחתונההלך תקופה זו נוצרה במ

 תצורה זו נחשפת בשני כתמים קטנים בתחום הסקר (ליד עין יזרעאל ובתל זהרון).

בסמוך  כתמיםמספר ה וברווימושב כתם בקרבת מ"ש) נחשפת ב 6-7(סוף מיוקן,  בירהתצורת 

סלעי חוואר, גיר, קירטון היא מורכבת מ .(ובשטחים גדולים בנחלי רמות יששכר) לשולי הסקר
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 וגבס. יצירתה מיוחסת לאגנים מלוחים ורדודים מתקופה של חדירה ימית "קצרה" לאזור.

שהותירו זרמים  ,במהלך תקופת השקעתה התרחשו במספר אזורים התפרצויות געשיות

 .בזלת תיכונהומחדרים הנקראים 

ת צבאים/רמות שלוחנמצאת בחלקים גדולים מהאזור שמצפון לעמק חרוד ( יסויבזלת הכ

מספר מקטעים באזור עין יזרעאל ונחל יזרעאל. זהו ביששכר), מקטעים של הנחל עצמו וכן 

חלק מגוש הבזלת העיקרי בצפון ישראל (הגולן, רמת כורזים, קרני חיטין, הר יבנאל, רמות 

כחלק מאירוע וולקניזם אזורי שיצר גם שטחי בזלת גדולים ת צבאים), שנוצר שלוחיששכר ו

מ"ש). מקור הבזלת באזור הסקר ובסביבתו אינו ידוע  4-5.3מאד בסוריה. גילה פליוקן תיכון (

וייתכן כי פסגתה של רמת כוכב (כוכב הירדן) הינה הר געש קדום. ככלל, בזלת הכיסוי במרחב 

 נבעה ממקורות געשיים רבים.

רת לגושים גדולים הנראים לרגלי המצוקים. מקידוחים בעמק חרוד, בזלת הבזלת מתפור

ועובייה מגיע למספר עשרות מטרים. בנחל נורית  6תצורת גשרהכיסוי מכסה סלעים של 

 5.2הבזלת מכסה גירים של חבורת עבדת ובזלת תחתונה, גיל בזלת הכיסוי באזור נורית הוא 

ר. נראה שהבזלת שזרמה מכיוון רמות יששכר, מ"ש, זהה לגיל בסיס היחידה ברמות יששכ

 נחסמה בדרום ע"י מתלול הגלבוע שהיה כבר קיים.  

בנחל חרוד נחשפת בזלת הכיסוי החל מהגשר הרומי המערבי (מעט ממזרח לתחום הסקר), 

 והנחל המתחתר בה יוצר מצוקים מרשימים, לעיתים בעלי משושים.

נחשפים סלעי משקע  שאן-ביתחרים של בקעת בחלקו המזרחי של אגן נחל חרוד ובחלקים א

אזור למשל ( שאן-ביתאגמיים צעירים מגיל פלייסטוקן והולוקן. המדרגה התיכונה של בקעת 

בבקע  םהלשון שהתקיי אגםאשר שקעו ב תצורת הלשוןמעיינות חוגה וחסידה) עשויה מסלעי 

כב דק, אשר שכבותיו אפור משו-שנים. תצורה זו מאופיינת בסלע לבן 15,000-60,000לפני 

מורכבות מחרסיות ומקירטון אגמי. שילוב של שני מרכיבים אלו מהווה למעשה חוואר וכך 

, זהו טרוורטיןעשויה מ השתרש שמה נפוץ של התצורה: "חוואר הלשון". המדרגה העליונה

כלוא או צריכתו על ידי  2COסלע קרבונאטי רך מאוד הנוצר בדרך כלל במעיינות בשל שחרור 

צמחים להטמעה. ליד המעיינות (חרוד, יוסף, ריחן, עמל, חומה ועוד) מופיע טרוורטין מעיינות 

אופייני בעל צורה כדורית או צינורית בשל השקעת ארגוניט (המינרל המרכיב את הטרוורטין) 

 שאן-ביתמערבי, סביב שורשים, זרעים או חלוקי אבן. אולם, באזור גשר הקנטרה, גשר רומי 

, מופיע טרוורטין שאינו קשור למעיינות הנוכחיים שאן-ביתכולה, ואזור המפלים ממזרח לגשר 

מעיינות רבים  שאן-בית בקעתאלא מהווה שריד לתופעה נרחבת יותר: בעבר התקיימו בשולי 

 יותר מאשר כיום, ומהם זרמו פלגים שירדו במתלול כמפלים. במפלים מתרחשים גם כן שחרור

2CO  ,רוב המתלול המדובר נמצא מעט ממזרח הערה: . 2014ויצירת טרוורטין (אידלמן ואנמר

                                                           
. תצורה שאינה נחשפת בפני השטח בתחום הסקר, או בסמוך להם. כוללת בעיקר גיר וכן קירטון, חרסית 6

 מ"ש). 5.5-5וקונגלומרטים, ממוצא אגמי. לרוב מכסה את תצורת בירה. גיל פליוקן מוקדם (סביב 
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). תל תאומים –תל רחוב  –עין הנצי"ב  –שאן -לגבול הסקר הנוכחי, בקו בין ממזרח לבית

טרוורטין זה מופיע כשכבה בעובי של מטר אחד עד שלושה עם שיכוב אי רגולרי (מעיין בצלים 

תופעה ייחודית המצויה בישראל רק באזור זה ובאזור מעיינות הדן (חצור  ענקיים), והינו

 ).1995; מרקל, 1994ועמיתיו, 

 
 טרוורטין בנחל חרוד. צילום: עמית מנדלסון

נמצאת תצורה זו . קונגלומרט ואדי מליחהיא  ,, עתיקה מהשתיים הקודמותתצורה נוספת

במספר כתמים בקצה הדרומי של תחום הסקר, ודרומה יותר, בשטח גדול באזור נחל בזק.  

  ,התצורה כוללת חלוקים גסים ומרכיבים דקים יותר שמקורם בסלעי מזרח הגלבוע הסמוכים

לתצורת  משוער שהיא תואמת. )1994(חצור ועמיתיו,  וכן שכבות חוואריות וקרקע מאובנת

 מ"ש). 0.8עד  1.8נרת, ואם כך גילה פלייסטוקן מוקדם (ים הכעובדיה מאזור דרו



 : ליתולוגיה 3מפה



 : גיאולוגיה4 מפה
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 קרקע 2.2
 ).1995וזהרוני  1995; מרקל, 2007; דן ועמיתיו, 1984(הסעיף ע"ס סינתזה מ: דן, 

סיווג קרקעות נעשה ע"פ תכונות מורפולוגיות, פיסיקליות, כימיות וביולוגיות. בסקירה זו יוזכרו 

בעיקר חתך הקרקע המתאר השתנות של תכונות שונות עם העומק, ומרקם הקרקע (התפלגות 

מ"מ),  2-10מ"מ), צרורות ( 10גודל הגרגרים). גדלי גרגרים מסווגים כאבנים (גודל העולה על 

פי הרכבה -מ"מ). על 0.002-מ"מ) וחרסית (פחות מ 0.002-0.05מ"מ), סילט ( 0.05-2חול (

של תערובת זו ניתן להבדיל בין קרקעות צרוריות ואבנוניות, קרקעות חוליות, קרקעות סייניות 

 עות חרסיתיות.(שבהרכבן ניכרים מרכיבים של חול, סילט וחרסית), קרקעות סילטיות, וקרק

). אלו הן קרקעות חרסיתיות : קרקעות5מפה ר' ( גרומוסוליםברוב תחום הסקר, הקרקעות הן 

עם תכולה גבוהה של המינרל מונטמורילוניט. נוכחותו של מינרל זה יוצרת תהליכי תפיחה בעת 

הרטבת הקרקע והתכווצות וסידוק בהתייבשותה. בהרטבות הבאות חומר מהשכבות העליונות 

דקים וכך נוצר ערבוב אנכי בין שכבות הקרקע. צבעם לרוב חום כהה או חום אפור, נסחף לס

וכאשר המוצא הידרומורפי (=יצירה מחומר סחף בביצה או בשטח עם תנאי ניקוז גרועים) 

הצבע אפור כהה. הקרקעות ההידרומורפיות בולטות במספר מקומות בתחום הסקר (מעיין 

מהוות עדות לביצות שהיו בעמק חרוד עד תחילת המאה חרוד, תל יוסף הישנה ותל זהרה) ו

או (ממישורי סחף "רגילים")  הגרומוסולים בתחום הסקר הם ממוצא אלוביהקודמת. מרבית 
. קרקעות אלה הן עמוקות ולרוב נוחות לעיבוד (בתשומת לב לנושא הניקוז), ורובן הידרומורפי

של קרקעות אלה הושמד ברובו, ומינים הגדול אכן הפך לשטחי חקלאות. לפיכך, הצומח הטבעי 

. האטימה בתנאי רטיבות (ר' הרחבה בפרק הצומח) גידול זה נתונים באיום-רבים של בית

גבוהים דווקא מהווה יתרון בשימוש כתשתית לבריכות דגים. חומרי הסחף מהם נוצרו 

הקרקעות בתחום הסקר הם במידה רבה ממוצא בזלתי (ר' להלן) כיוון שבזלות וקרקעות 

בזלתיות שכיחות בסמוך לתחום הסקר. בקרבת הגלבוע ישנם צירופים של גרומוסולים עם 

מסחיפה  ,. האחרונות הן קרקעות שנוצרות בתחתית מדרונות7אלוביות-לוביותקרקעות קו

אחוז גבוה של כולל  . בגלל מרחק ההסעה הקצר חומר זהוגלישה של חומר מהמדרון הסמוך

. קרקעות אלו עשויות להכיל מרכיבים של טרה רוסה ורנדזינה מהגלבוע (ר' אבנים וצרורות

 בהמשך).

ם על גבי בזלת. הם דלי גיר ועשירים בחרסית ובברזל. צבעם חום נוצרי גרומוסולים בזלתיים

דומים לגרומוסולים הבזלתיים מבחינת  פרוטוגרומוסולים בזלתייםאדמדם או חום שחרחר. 

חומר המוצא וההרכב, אלא שהם נוצרים באזורים סחופים ולכן רדודים ואבניים יותר, עם 

השטח. האבחנה בין שני הסוגים אינה חד נוכחות רבה יותר של בליטות מסלע האב על פני 

משמעית. גרומוסולים ופרוטוגרומוסולים בזלתיים הם הקרקעות השכיחות ברמת יששכר, כמו 

                                                           
 . במפה מופיעות חבורות קרקע מוכללות וצירופים אלה מוכללים כ"גרומוסולים".7
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גם בשאר הרמות הבזלתיות של הגליל התחתון. קרקע זו עשויה להתאים לחקלאות אם היא 

יאטם והופכת עמוקה מספיק, ולאחר סיקול מסיבי. בתנאי רטיבות גבוהים הקרקע נוטה לה

 קשה מאד לעיבוד.

שמחוץ לתחום הסקר) ניתן  שאן-ביתמזרח תחום הסקר (ומזרחה משם בהמשך בקעת -בצפון

(בחלק מהמקרים הן  סירוזיום גירנילראות במפת הקרקעות אזור בו הקרקעות קרויות 

 מעורבות עם גרומוסולים). "סירוזיום" הוא מונח המציין קרקע בלתי מפותחת. קרקעות אלו

נוצרו בחלקן על גבי מישורים "ישנים" (כלומר שאינם חשופים כיום) של חוואר הלשון ו/או 

 טרוורטין, מצירוף של בליית חומרים אלה עם חומרי סחף שהגיעו מאזורים סמוכים. 

הקרקעות על גבי מחשופי חוואר הלשון ומחשופי הטרוורטין העכשוויים, אם ישנן כאלה, הן 

במפת הקרקעות.  רגוסוליםודות. הן שייכות לקבוצת קרקעות הנקראת גירניות עוד יותר ורד

קרקע במקרה זה מדובר על קרקע רדודה ובלתי מפותחת, אפורה בהירה וצחיחה, המזכירה 
(ר' להלן לגבי רנדזינות). קרקע זו יוצרת באזור המעיינות חוגה  מדברית בעלת אופי רנדזיני

וואנה מדברי למחצה עם צמחייה דלילה של תמרים נוף ס , על משקעי תצורת הלשון, וחסידה

 ).1995ושיזפים (מרקל, 

קרקעות טרה רוסה ורנדזינה שכיחות בגלבוע ולפיכך גם גולשות ונסחפות במידת מה לחלק 

, שצבעה לרוב חום כהה עם גוון הטרה רוסהשל תחום הסקר הצמוד לגלבוע (ר' לעיל). 

גיר קשה ודולומיט. למרות זאת, היא חסרת או אדמדם, היא קרקע חרסיתית הנוצרת על גבי 

דלת גיר, וזאת בשל החלחול והשטיפה המהירים בסלעים אלה. המעבר לסלע האב חד, 

הן קרקעות  רנדזינות חומותוהקרקע עשויה להיות עמוקה בכיסים או בעמקים מקומיים. 

לייה מכנית יש חרסיתיות הנוצרות לרוב על גבי קירטון קשה ולעיתים על גבי גיר, כאשר לב

 ,חלק ניכר בהיווצרותן והמעבר לסלע האב הדרגתי. לרוב הן מכילות גיר. כאשר עומקן מספיק

(אפורות בהירות בד"כ)  רנדזינות בהירותמתאימים שני סוגי הקרקעות הנ"ל לעיבוד חקלאי. 

רונות סילטיות, הנוצרות על גבי קירטון או חוואר, בפרט במד-הן קרקעות סייניות עד חרסיתיות

 תלולים יחסית. הן מכילות גיר רב וגם בהן המעבר לסלע האב הדרגתי. 

על פי המפה, בתחום הסקר מופיעות רנדזינות חומות יחד עם גרומוסולים בקצה הדרומי, 

באזור נחל אבנר ונחל מלכישוע, וכן בנחל בזק הסמוך. אלו הם אזורים המכוסים בקונגלומרט 

) האזורים המוזכרים לעיל (כמו גם מזרחה 1995. לפי זהרוני ()הקודם בסעיף(ר'  ואדי מליח

, שהאבניות 8רוסה אבנית-משם, היכן שבמפה מופיעות "קרקעות חומות כהות") מכוסים בטרה

רוסה הולך ומצטמצם בכיוון מזרח. -מצמת למרגלות הגלבוע. עובי שכבת הטרהשלה מצט

ומשקעי תצורת הלשון  ,ס"מ 0-ל 50בקצה המפלס המשקיף אל גאון הירדן עובייה נע בין 

 שמתחתיה נחשפים עקב כל פעילות שטחית.

                                                           
. למרות מה שנראה כסתירה, יש לזכור שהשמות השונים (כמו גם הצבעים השונים במפה) אינם מייצגים מהויות 8

הטרה רוסה והרנדזינה  נפרדות לחלוטין, וקיימים מעברים ומצבי ביניים. בכל מקרה, קיים דמיון ניכר בין תכונות
 החומה.
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נראים גרומוסולים ורנדזינות בהירות, פרוטוגרומוסולים או רנדזינות בהירות וצירופים של 

הרנדזינות הבהירות  במפה באזור נחל יששכר והמורדות המזרחיים של רמות יששכר. מקור

 במקרה זה הוא מתצורות בירה וגשר, המכילות גיר, קירטון, גבס וחוואר.

 



 : קרקעות5 מפה
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 אקלים 2.3

קיים גרדיינט של הקטנת המשקעים עם הירידה הטופוגרפית, כמו גם וסביבתו בעמק חרוד 

 כמות המשקעים). : הידרולוגיה6מפה ( ההתרחקות מהים, בין סביבות עפולה לאזור הבקע

מ"מ/שנה  324 -מ"מ/שנה בקיבוץ מרחביה שבמערב ל 466השנתית הממוצעת נעה בין 

). באופן הפוך לכמויות המשקים, עולות הטמפרטורות ככל 2טבלה בקיבוץ שלוחות שבמזרח (

מ"צ  34.2הממוצעת בחודש אוגוסט נעה בין היומי שיורדים מזרחה. טמפרטורת המקסימום 

 ). 1טבלה (מ"צ בחוות עדן במזרח (דר' מז' לקיבוץ שלוחות)  37.5-בעפולה שבמערב ל

עצמה קיימים הבדליים אקלימיים משמעותיים בין  שאן-ביתגם בבקעת למרות שטחה הקטן, 

היומי חלקיה, הן לגבי כמות המשקעים והן לגבי הטמפרטורות. טמפרטורת המקסימום 

מקסימום המ"צ בדרומה. טמפרטורת  40-מ"צ בצפונה ו 36הממוצעת באוגוסט נעה בו בין 

-כמות המשקעים הרבמ"צ בצפון.  18-מ"צ בדרום ל 19הממוצעת בחודש ינואר נעה בין היומי 

). שאן-ביתמ"מ בצפון ( 321מ"מ בדרום (טירת צבי), לבין  278שנתית הממוצעת נעה בין 

מתאפיין בסטיות קיצוניות מהממוצע, המגיעות עד לכדי  שאן-ביתמשטר המשקעים בבקעת 

 ).1995+ (זהרוני, 43%-ו -50%

הטמפ' הגבוהה ביותר מ"צ בטירת צבי, שהיא  54-, נרשמה טמפ' שיא של כ1942ביוני 

 ; השירות המטאורולוגי).1995שנמדדה אי פעם בישראל (זהרוני, 

הלחות היא נמוכה בהשוואה לרוב אזורי הארץ. שאן) -(בעיקר בבקעת ביתהלחות היחסית 

. באירועי שרב הלחות 50-80%, ובחורף בין 25-60%היחסית במהלך היממה בקיץ נעה בין 

 .10%-עשויה לרדת ל

גורמים לשיעור התאיידות  שאן-ביתת הגבוהות והלחות היחסית הנמוכה בבקעת הטמפרטורו

מ"מ בשנה. בקיץ עולה  2200 -מ"מ ביממה או ל 6-גבוה מאוד, המגיע בממוצע שנתי עד ל

מ"מ  2-מ"מ ביממה ואילו בחורף יורד שיעור ההתאדות היומי ל 11-שיעור ההתאדות עד ל

וגי). במפלס העליון אין הפרשי טמפרטורה גדולים ביממה (נתונים מאתר השירות המטאורול

בעיקר בחורף. במפלס התיכון והם מתרחשים מספר לילות הטל בו קטן  ,בין היום והלילה

שמתחתיו מתקיימים הבדלים משמעותיים יותר בין דרגות החום ביום ובלילה, ומספר לילות 

 ).1995רוני, לילות טל בשנה בטירת צבי) (זה 170-160הטל בו גדול יחסית (

 הפרשי שנה, אך/מ"מ 400-היא כ באגן ההיקוות של נחל חרוד הממוצעת כמות המשקעים

ואירועי  החרסיתית הקרקע עם אופי הנחל, יחד לשפך היובלים ראשי מ' בין 730-כ של גובה

של הנחל. שיטפונות בקנה  הניקוז באגן עזים לשיטפונות הענן" הפתאומיים, גורמים "שבר

כאשר סופות גשמים בעוצמה גבוהה  1994-95-ו 1989-90מידה יוצא דופן אירעו בחורפים 

גרמו לשיטפונות שגבו חיי אדם. עוצמת שטפונות אלו הומחשה בין היתר גם בגריפת מכוניות. 

שים שיטפונות בסדר גודל כזה מתרחשים אחת למספר שנים, אך שיטפונות קטנים יותר מתרח
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ור' עוד בסעיף  2003ועמיתיו  ; גלזמן2000; תה"ל, 1995כמעט בכל חורף גשום (זהרוני, 

2.4.2 .( 

 

 

 

(השירות  1995-2009: טמפרטורה (מ"צ) יומית מקסימלית ממוצעת בתקופה 1טבלה 
 המטאורולוגי)

גובה  תחנה
 (מ')

 דצמ' נוב' אוק' ספט' אוג' יולי יוני מאי אפריל מרץ פבר' ינואר

עפולה 
ניר  –

 העמק

60 17.2 18.3 21.5 25.5 29.8 32.3 34.1 34.2 32.9 30.2 25 19.5 

חוות 
 עדן

120- 17.8 19.1 22.9 27.7 32.7 35.7 37.6 37.5 35.7 32.1 25.7 20.0 

 
(השירות  1980/1-2009/10: כמות גשם (מ"מ) חודשית ושנתית ממוצעת בתקופה 2טבלה 

 המטאורולוגי)
גובה  תחנה

 (מ')
 שנתי מאי אפריל מרץ פברואר ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר

מרחביה 
 קיבוץ -

60 0.7 20 61 101 110 97 55 16 4.5 466 

 422 3.8 14 49 91 102 88 55 18 0.3 100 יזרעאל

עין 
 -חרוד 
 מאוחד

30 0.2 15 52 85 100 90 49 15 2.9 409 

בית 
 השיטה

20-  0.1 17 47 79 94 85 48 15 2.9 388 

-100 ניר דוד  0.2 15 43 77 92 89 50 13 4.0 382 

-110 שלוחות  0.1 15 39 65 77 73 40 11 4.2 324 

-165 חמדיה  0.2 14 39 62 73 67 41 12 4.0 312 



 הידרולוגיה: 6 מפה
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 הידרולוגיה 2.4
 אקוויפרים 2.4.1

 אקוויפרים:ארבעה חלקים של מרחב הסקר מתפרש על פני 

אקוויפרים: -הכולל שני תת גלבוע,-, תת אגן שומרון(חבורת יהודה) טורון-. אקוויפר קנומן1

טבעי על פני מחשופיו ומדליפה מאקוויפר פריאטי (פתוח כלפי מעלה) וכלוא. הוא ניזון ממילוי 

קן בקער שומרון. האקוויפר מנוקז על ידי שאיבה בקידוחים, שפיעת מעיינות, וזרימה איאוה

 %61-%84עובי הגשם היה  2013/149בקעת הירדן. בשנת בו שאן-ביתלאקוויפר המילוי ב

מלמ"ק (מיליון מטר מעוקב).  46-שנתי והמילוי החוזר בשנה זו הוערך בכ-ביחס לממוצע הרב

מלמ"ש (מיליון מטר מעוקב בשנה) בשנות השבעים של  45-השאיבה מהאקוויפר עלתה מכ

מלמ"ש.  60-80מלמ"ש בשנות התשעים. מאז, השאיבה נעה בין  70-המאה הקודמת לכ

האקוויפר הפריאטי. המעיינות -שאיבה מעבר לקו הירוק ועיקרה מים שפירים מתתמרבית ה

) מקבלים את רוב מימיהם מאקוויפר , מודע ורווייהשוקק, בשולי הגלבוע (חומה, מגדל, עמל

מלמ"ק  47-הייתה כ 2013/14האלו בשנת  10מעיינותהחבורת יהודה. השפיעה הכוללת של 

האגן). התפוקה הכוללת (שפיעה ושאיבה) בתת -ק בתתמלמ" 61-(מתוך שפיעה כוללת של כ

(לא כולל דליפה  מלמ"ק 46 כאמור מלמ"ק ואילו המילוי החוזר היה 138האגן בשנה זו היתה 

הבולט במיוחד בשנה  ,משמעותו של מצב זה .מלמ"ק) 30-כקן, שמוערכת באיאומאקוויפר ה

הוא ניצול יתר  ,)מלמ"ק 95-המילוי הוערך ב שלפניהבשנה ( 2013/14כמו  מעוטת משקעים

היום, והיא מתבטאת גם וממשיכה עד  70-החלה בשנות הזו תופעה  של האקוויפר. ניכר

 בסעיף הבא). גםבירידת השפיעה של המעיינות (ר' 

זהו אקוויפר פריאטי, השעון על חבורת הר  אגן קער שומרון.-חבורת עבדת, תת . אקוויפר2

לקית וניזון ממילוי טבעי על פני מחשופיו. רובו הגדול בתחום הרשות הצופים האטימה ח

ינות ודליפה לאקוויפר חבורת י, שפיעת מעהפלסטינאית. האקוויפר מנוקז ע"י שאיבה בקידוחים

מהממוצע הרב שנתי  60%-היה כבתת האגן עובי הגשם  2013/14יהודה (ר' לעיל). בשנת 

. השאיבה בשנה זו הסתכמה מלמ"ק) 87 :(בשנה שלפני כן מלמ"ק 16-והמילוי החוזר הוערך ב

. מלמ"ק בהתאמה) 17-ו 31(בשנה שלפני כן  מלמ"ק 13-ושפיעת המעיינות ב מלמ"ק 31-ב

אקוויפר זה ניכרת מגמת ירידה במפלסים בגם  מלמ"ק הם במעיין חרוד. 3-מתוך השפיעה, כ

). '90-זמנית בתחילת שנות ה(בחלקם המגמה התהפכה  '70-מאז שנות הברבים מהקידוחים 

 כמו כן, בחלק מהקידוחים קיימת בעיה של זיהום מים. 

                                                           
א). 2014. שנה זו היא האחרונה ממנה יש נתונים מפורטים לגבי האקוויפרים באתר רשות המים (רשות המים, 9

), היו דומים, למרות 2013(רשות המים,  2012/13נתוני שפיעת המעיינות ונפחי השאיבות מהשנה שלפני כן, 

היה גבוה בהרבה מאשר  2012/13הממוצע. עם זאת, המילוי החוזר בשנת שבשנה זו כמויות המשקעים היו מעל 

 .2013/14-ב
 .. פירוט רב יותר על השפיעה במעיינות נמצא בסעיף הבא10
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-אקוויפר סלעי בזלת מגיל ניאוגן –עמק חרוד) גליל תחתון אגן -. אקוויפר הגליל התחתון (תת3

קוורטר, מנוצל דרך קידוחים ומתנקז הן על ידי נביעות במזרח האגן והן בזרימה לבקעת הירדן. 

). בשנת 1988-2003מלמ"ש (לשנים  21-שנתי נאמד בכ-י הממוצע הרבהמילוי הטבע

מלמ"ק.  12-מהממוצע הרב שנתי והמילוי החוזר הוערך בכ 58%-עובי הגשם היה כ 2013/14

 מלמ"ק.  7.7-מלמ"ק, והשאיבה הגיעה ל 7.9סך כל שפיעת המעיינות בשנה זו הייתה 

ל קוורטר. המילוי הטבעי באזור זניח, ועיקר . אקוויפר שמורכב ממשקעי מילוי אלוביאליים מגי4

-בית בקעתההזנה הוא מעודפי מים מאקוויפרים שכנים במערב. השאיבה מאקוויפר המילוי ב

מ"ק משני קידוחים פלסטינאים. המפלסים  240,000הסתכמה בסה"כ  2013/14בשנת  שאן

-הזרימה ברום של כ, ואילו באזור מורד 'מ -130-באזור מעלה הזרימה נמצאים ברום של כ

 ).א2014(רשות המים,  'מ -180

 נחל חרוד, יובליו ומעיינותיו 2.4.2
 המזרחי חלקו קמ"ר, הכולל את 195שטח של  מנקז , נחל חרוד2.1.1כפי שהוזכר גם בסעיף 

 פרשת אותם, מקו הסובבים מורדות ההרים ואת שאן-בית חרוד, בקעת יזרעאל, עמק עמק של

 מרחביה, ראשיתם באזור מ. ראשיתו"ק 35-במזרח. אורכו כ לירדן ועד במערב הארצית המים

 ממזרח לירדן נשפך הים, והוא פני מ' מעל 500-כ של המורה ברום ובגבעת בגלבוע יובליו של

ק"מ, נחל חרוד הינו נחל  7-בראשיתו, לאורך כ .הים לפני מ' מתחת 230של  ברום לחמדיה

מהמפגש עם נחל נבות, המביא את מי עין יזרעאל,  אכזב בעל מופע של תעלת ניקוז רדודה.

ק"מ, עובר הנחל בנוף בריכות דגים. בהמשכו  13-ועד לקרבת תל זהרה ותל זהרון, לאורך כ

ק"מ, מתחתר אפיק הנחל ומתאפיין בחלקו המזרחי בקטעים  11-של הנחל עד הירדן, לאורך כ

 קניוניים, זרימות חזקות, פיתולים, מפלים ומעיינות.

שקדים",  שונם, "נחל מרחביה, נחל מצפון: נחל – ): הידרולוגיה6מפה ם (ר' גם העיקריי יובליו

חמדיה;  ונחל םנחו נחל צפונית), קיפודן (תעלה יוסף, נחל שיזפים, נחל יחזקאל, נחל נחל

 ונחל הקיבוצים עמל, נחל יזרעאל, נחל נבות, נחל נורית, תעלה דרומית, נחל ומדרום: נחל

 מנשיה).-אל-איתן (סיל

קרבת תחנה ב(נמדד ב מ"ק/שנייה 170של  הוא חרוד בנחלרגעית  מים ספיקת של הידוע השיא

 נכבדות כמויות הניקוז אגן במעלה ירדו 28.10.2006 -. ב1990בינואר  , שנרשם)שאן-בית

 מ"ק/שנייה 120של  שיא לספיקת מלמ"ק, שגרמו 0.91-של כ קצר בנפח זמן בפרק גשם של

מ"ק/שנייה,  45של  שיא נמדדה ספיקת יחזקאל בנחל ).!(בקרבת מרחביההעליון בנחל חרוד 

מ"ק/שנייה. לעומת זאת בשנת  54 ספיקהיתה הה חרוד נחל במורד שאן-ביתסמוך לוב

(שהיתה מעוטת משקעים, כפי שהוזכר בסעיף הקודם), הספיקה המכסימלית של  2013/14

רשות ; 2003 ,ועמיתיו ; גלזמן2003; טיבי, 2000(תה"ל, בלבד מ"ק/שנייה  1.2הנחל היתה 

ספיקת המים השנתית ). ב2014; רשות המים, 2010פרלברג ועמיתיו, ; 2007המים, 

מלמ"ק. ספיקת המים השנתית של המעיינות באגן הנחל  7-הממוצעת בנחל חרוד עומדת על כ
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וכמעט ואינם מגיעים לנחל , אך מימיהם מנוצלים כיום להשקייה מערך זה גדולה משמעותית

 ).4.4.12(ר' להלן, וכן, בהקשר לפיתוח מפעל המים האזורי, בסעיף 

חלק מהם גדולים ) : הידרולוגיה6מפה (ר'  מעיינותחרוד מספר גדול של באגן ההיקוות של נחל 

ושופעי מים. מעיינות אלה שרובם מעיינות העתק הנובעים לאורך קווי השבר בשולי העמקים 

קני של קער שכם (כמו מעיין חרוד), והגדולים והיציבים שביניהם איאונשענים על האקוויפר ה

(ר' בסעיף  טורוני של קמר רמאללה-נשענים על האקוויפר הקנומן"הסחנה")  ,כמו עין עמל(

. התמלאות האקוויפרים האלה נעשית הרחק מהאזור ואינה קשורה לכמות המשקעים הקודם)

באגן ההיקוות. המעיינות הקטנים שבשולי רמות יששכר הם מעיינות שכבה קטנים המתבססים 

 ).1995קומיים (זהרוני, על אקוויפרים בזלתיים מ

 
  בריכת עין מודע. צילום: עמית מנדלסון

יובליו ומעיינותיו של נחל  , עד לתקופה המודרנית,לאורך כל תקופות ההיסטוריה האנושית

פי המשקעים -חרוד נותרו במצבם הטבעי, שפיעתם לא חדלה ומזרימתם לא נגרע, אלא על

 שירדו ומילאו את האקוויפרים שהזינו אותם.

), חבל ארץ זה שפע מים עיליים, מי מעיינות קטנים וגדולים: 1979על פי תיאוריו של קלמן בסין (

 .מלמ"ש) 0.5-(כ מק"ש (מטר מעוקב לשעה) 60במערב בלט עין יזרעאל ("הזרעין") שהפיק 

מימיו זרמו לערוץ שהתחלתו במערב מפרשת המים שבעפולה והתמזג עם מימי מעיין חרוד 

, אשר קיבל גם את היובלים של הזרימות 11באפיק הג'לודמלמ"ש)  3.9(ש מק" 450שהפיק 

) ומדרום מי עין איילות מלמ"ש 0.18, מק"ש 20מצפון ומדרום. מצפון זרמו מי מעיין טבעון (

במורדות הגלבוע. ואת מי עין ריחן ("ריחניה") מלמ"ש)  0.1-(כמק"ש  10-("רוזלין") נביעה של כ

. המעיינות הגדולים מלמ"ש) 0.2-(כ מק"ש 20 –ועין יוסף למ"ש) מ 0.5(מק"ש  60מעיין של 

                                                           
 שאן).-ג'לוד הוא שמו הערבי של מקטע נחל חרוד שבין שפך נחל נבות לגשר הקנטרה (מעט ממערב לבית. 11
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 900הם: עין חוגה ששפע בעבר  (שמחוץ לתחום הסקר) שלאורך נחל חרוד בחלקו המזרחי

) שמימיהם שפעו ישירות לנחל, מלמ"ש 2.8, מק"ש 320, ועינות חסידה (מלמ"ש) 8-(כ מק"ש

יחדיו המוזכרים ה. בסה"כ ספיקת המעיינות וכן המעיינות הקטנים עפרוני וזהרה  ששפיעתם דל

לפי מקורות אחרים (פרלמוטר,  ).1995מלמ"ש (גלזמן,  16.2-מק"ש, שהם כ 1850-הגיעה לכ

חלק מנתוני שפיעת המעיינות  מק"ש). 2400( מלמ"ש 21-) השפיעה הגיעה אף לכ2008

 .ספיקות במעיינות העיקריים : נתוני3טבלה מרוכזים בהמשך ב

שפיעתם גבוהה יותר מאשר זו של המעיינות  .נמצאת באזור ניר דוד קבוצת מעיינות גדולים

 24-מק"ש (כ 2700היו: עין עמל  )2008הם בעבר (ע"פ פרלמוטר, שפיעותי. שהוזכרו קודם

מלמ"ש),  25-מק"ש (כ 2850-מלמ"ש), עין מגדל כ 4.7-מק"ש (כ 540-מלמ"ש), עין חומה כ

 מלמ"ש).  19מק"ש ( 2170-עין שוקק כ

מזרח, לכיוון -דרוםשמימיו מנותבים לנמצא עין מודע מחוץ לאגן נחל חרוד, , ומעט דרומית יותר

מק"ש  1250-כ שפע ך לטובת השקייה ובריכות דגים. מעיין זהובפועל רובם נתפסים בדר ירדןה

  מלמ"ש). 11-(כ

 95-הגיע אם כך לכדי כ ,סך כל השפיעות של מעיינות אגן נחל חרוד (ללא עין מודע) בעבר

 מק"ש). 10,850מלמ"ש (

השינוי המשמעותי במשטר הזרימות הטבעיות החל להתרחש עם תחילת ההתיישבות 

, כאשר 60-נוכחי בשנות הל הדומה , והגיע למצב20-בראשית המאה ה החקלאית בעמק חרוד,

החקלאות הגיעה לשיאה במיצוי מקורות המים וניצולם על קרקעות העמק הזמינות לעיבוד 

עקב שאיבת יתר באקוויפרים  ,לרדת גם לאחר מכןהמשיכו (שפיעות המעיינות  חקלאי

הראשונות בעמק חרוד, אשר הפכו לצרכן מים הוקמו בריכות הדגים  1941. בשנת האזוריים)

הורחבו שדות השלחין בעמק. מי המעיינות לא הספיקו לצרכי החקלאות  50-ראשי ובשנות ה

בארות "אגודת המים השיתופית בעמק חרוד", אשר נקדחו  –ולכן פותחו מקורות מים נוספים 

וחת צבאים הבזלתית אל שכבות הגיר נושאות המים שלמרגלות הגלבוע מדרום ולמרגלות של

כחלק ממגמה  מצפון. במקביל להגברת שאיבת המים בבארות, ירדה שפיעת המעיינות בעמק.

יבשו לחלוטין בקיץ, ושפיעתם  –מעיינות הדופן הקטנים: איילות, ריחן (ריחניה), יוסף וטבעון זו 

 ).1995חזרה והופיעה בחורף, כשבחורפים שחונים הם אף לא הגיעו לכלל שפיעה (גלזמן, 
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 ם: אלי אלוניוציל .1963-בבזרימה (משמאל לאנשים) עין ריחניה 

 

ר' גם ו ,2017ומרשות המים,  ,2013, עצמון(ע"ס שילוב נתונים מגבעתי ו בשנים האחרונות

 55-של כממוצעת שפיעה ל יחד מגיעים באגן החרוד העיקרייםהמעיינות  )הבאה טבלהב

 הם: מעיין העיקריים מג"ל כלורידים. המעיינות 100-2,000משתנה בין  ומליחותם ,"שמלמ

 22( ומגדל ), עינות חומה"שמלמ (16 עמל עין, )ש"מלמ 7שוקק ( עין ,)"שמלמ 3חרוד (

 עיןהשפיעה הממוצעת של ). "שמלמ 2.8חסידה ( ) ועיינות"שמלמ 3חוגה ( עינות ),מ"שמל

 י"ע אליו מוזרמים , וכיום2002משנת  חרב המעיין , אולם"שמלמ 0.5 היתה בעבר יזרעאל

 אלו מעיינות קיימו בעבר .הטבעית הזרימה את המחליפים קידוחים המים "חרוד" מי אגודת

לצרכי  המעיינות מי מרבית נתפסים כיום , אולםבעל זרימה חזקה איתן כנחל חרוד נחל את

 מלמ"ש. 7בעין מודע השפיעה כיום היא סביב . שאן-בית ובבקעת חרוד בעמק חקלאות

במעיינות  2016/17) בעונת הגשמים 12שפיעה מירבית (מ"ק לשעה = מק"שבטבלה מופיעה ה

ת השיא והשפל ההיסטוריות הידועות בכל מעיין שפיעוו ,לאגני מי תהום העיקריים בחלוקה

                                                           
 1) מופיעים ביחידות של ליטר/שנייה והומרו למק"ש לצורך ההצגה כאן (2017. הנתונים בדוח רשות המים (12

 מק"ש).  3.6ליטר/שנייה הם 
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עד  1970כמו כן מוזכרת המגמה הכללית בשפיעה הממוצעת בשנים  ).2017(רשות המים, 

 נתוני שפיעה מהעבר הרחוק יותר בחלק מהמעיינות.ו) 2013(ע"פ גבעתי ועצמון,  2011

 
 ספיקות במעיינות העיקריים: נתוני 3טבלה 
שם 

 המעיין
שפיעה  אגן

מירבית 
בעונת 

הגשמים 
2016/17 

 (מק"ש)

שפיעה 
מירבית 

ידועה 
 (מק"ש)

שפיעה 
מינימלית 

ידועה 
 (מק"ש)

מגמה בשפיעה 
הממוצעת (מק"ש) 

בשנים 
1970<2011  

שפיעה 
ממוצעת 

בעבר 
לפי (מק"ש) 

 )1979בסין (
או פרלמוטר 

)2008( 
(חסר  43>  40 0 310 0 שומרון יזרעאל

, משמעות כיום
אינו כשהמעיין 

נגרם . נובע
משפיעות חזקות 

 ). 90-בשנות ה

60 

 450 360>  468 112 702 205 שומרון חרוד

 2700 1872>  2268 1490 2826 1778 גלבוע עמל

 540 378>  504 396 648 443 גלבוע חומה

 2052>  1980 1840 3139 2102 גלבוע מגדל
 (עלייה קטנה)

2850 

 2170 792>  1332 263 2200 601 גלבוע שוקק

 -רווייה  מודע
 ברדלה

727 1498 562 1188  <900 1250 

-בית חוגה
 שאן

320 1127 112 936  <288 900 

-בית חסידה
 שאן

119 547 101 342  <324 320 

 

המוקצים לטובתו וכן את מבחינת מי מעיינות, בחלקו העליון מקבל הנחל חלק ממי מעיין חרוד 

 נותהמים המוזרמים לעין יזרעאל. בהמשך במורד מוקצות כמויות קטנות ממי עי

מי מעיינות  זרימת מתאפשרת הנחל במורד הק"מ האחרונים 3-. ב/שוקקעמל/חומה/מגדל

 השיטפונות מי גם חלקי. באופן רק הנתפסים חוגה ועין חסידה-עין ממי, לירדן לשפכו עד ניכרת

 חרוד.  בעמק ידי מאגרים-על בחלקם יםסנתפ בנחל הזורמים

. בנוסף מוזרמים אליו בהרשאה קולחי דגים מבריכות פלטמי  מתהזרמ סובל הנחל אורכו לכל

החלה מנהלת נחל חרוד בתהליך  1994החל משנת מפעל תנובה תל יוסף, המלוחים יחסית. 

 מים ולהזרמת המזהמים הנחל, לסילוקשיקום הנחל ובהכנה של תכנית אב לשיקום ופיתוח 

) של יישובי האזור 2018-חיבור (שהסתיים ב .האקולוגית הטבעית המערכת לקיום שפירים
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מתרחשת  לעיתים ,הקטין משמעותית הזרמת ביוב ו/או קולחין לנחל. עם זאת ,למט"ש מרכזי

הביוב (בפרט מתחנת הסניקה  הולכת במערכות מתקלות כתוצאה גולמיים מי ביוב הזרמת

 ועדה ידי-על מטופל הנחל לבין הדגים בריכות בין הגומלין יחסי נושאשאן). -הראשית של בית

במסגרת החקלאות.  משרד של הדייג ואגף והגנים הטבע למגדלי הדגים, רשות משותפת

 לט, וכן אגירת מי הפהרפורמה במשק הדייג, מתוכנן להתבצע סחרור של מי בריכות הדגים

עפ"י יתרמו להקטנת הזיהום מהבריכות. אלה צעדים  .בזמן אירועים שטפוניים בלבדם והזרמת

-בית לפאתי ועד שונם נחל עם למפגש ממזרח – הנחל לניקוז ונחלים, מרבית 3/ב/34תמ"א 

דותן חרוש, ( .לנחל הסמוך 71מכביש  נרחבים קטעים גם הצפה, הכולל כפשט מוגדר –  שאן

 ).2010; פרלברג ועמיתיו, 2003; גלזמן ועמיתיו, 2000תה"ל, בע"פ; 
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 –פרק ב': נוף ומורשת האדם 
 ארכיאולוגיה והיסטוריה

 
 

 
 הפסיפס בבית הכנסת בבית אלפא. צילום: עמית מנדלסון
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ולהעריך את מרכיבי הנוף השונים באזור, לסקור את מורשת האדם מטרת פרק זה היא לאפיין 

לאורך התקופות, להציג את מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שונים בנוף 

יחידות נוף). בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים -(תת

תוצרי החלוקה הנופית והדירוגים הנופיים.  . סקר נוף) מתוארים3בסעיף הראשון ( לערכיותו.

 . מורשת האדם) עוסק בהיסטוריה האנושית לאורך התקופות ובאתרים.4הסעיף השני (

 סקר נוף .3
 שיטות עבודה באפיון הנוף ובהערכתו 3.1

מרחב הסקר כולל בתוכו מגוון נופים משמעותי, וכדי לדרגם יש צורך באפיון נופים אלו. לכן, 

כשלב פתיחה לתהליך הסקירה הנופית, בוצעו אפיון של המרחב והתבוננות בו. לאחר מכן, 

חולק המרחב חלוקה כללית ליחידות נוף אשר מהוות את יחידת השטח הגדולה שמייצגת נוף 

י, יחידת נוף יכולה להיות רמה בזלתית, בקעה המנוצלת ברובה לעיבודים מסוים. באופן כלל

 חקלאיים או לחילופין מתלול דרמטי המאופיין בשיפועים חדים ונצפה למרחוק. 

גם בתוך יחידת הנוף יש הטרוגניות מסוימת ושוני בנוף. לכן, חולקו יחידות הנוף ליחידות משנה 

 לק הנוף הקטן ביותר, אשר שומר על הומוגניות.יחידות נוף, המהוות את ח-הנקראות תת

האתגר המשמעותי בתהליך הסקר הוא תרגום נוף איכותני ונתון לפרשנות, למדדים כמותיים 

יחידות הנוף, וראשית, כמתואר בתרשים -ודירוג. תהליך הדירוג והציון מתבצע עבור תת

יחידת -תורגם למדדים של רגישות נופית. כלומר, מידת הרגישות של תת )2איור (הזרימה 

 הנוף לפיתוח על סוגיו השונים.
 שלבי העבודה בתהליך הדירוג בסקר הנוף –: תרשים זרימה 2 איור 
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 ליחידות נוףחלוקה  3.1.1
מטרת החלוקה ליחידות נוף היא לאפשר ניתוח של המרחב לפי מאפייניו המשתנים. החלוקה 

 התבצעה בשלביה הראשוניים של העבודה על הסקר, ונבעה מעקרונות עבודה מוגדרים:

המקנים ליחידת נוף מסוימת את זהותה. המאפיינים  מאפיינים גיאומורפולוגיים •

 בין השאר אגני ניקוז, קווי רכס, מסלע וקרקע. הגיאומורפולוגיים כוללים

דוגמת שטחים חקלאיים רציפים (מאפיין דומיננטי במרחב סקר  תכסית דומיננטית רציפה •

 זה).

 . לדוגמה: מחצבה, קבוצת יישובים, מערכת כבישים ודרכים.פיתוח בולט •

ת מידע מתחומים החומר שבו נעזרנו בשלב החלוקה ליחידות נוף היה מגוון, וכלל בתוכו מקורו

שונים, דוגמת תצלומי אוויר, מפות טופוגרפיות ומפות פיזיות שונות (גיאולוגיות, 

 גיאומורפולוגיות, קרקעות, שימושי קרקע ועוד). 

. בסופו ישנה מפה 3.2סעיף יחידות הנוף נמצא בהמשך ב-אפיון מפורט של יחידות הנוף ותת

 ).: יחידות הנוף7מפה (היחידות  המציגה את היחידות ותת

 נצפות 3.1.2
יחידת נוף. כלומר, כמה רואים אותה, ובאיזו -קריטריון זה מתאר את מידת הנצפות של כל תת

רמה. הנצפות נבחנה לרוב מהכבישים, אשר מהם נצפה המרחב לעיניה של רוב האוכלוסייה 

החולפת, תושבים מהאזור ואנשים מכלל רחבי הארץ ואף העולם. הנצפות נבחנה גם משבילי 

רמות  5-לשם דירוג הנצפות הוכנה מפה המסווגת את כל מרחב הסקר להטיול בתחומי הסקר. 

הרמה הנמוכה ביותר היא שטחים שאינם נצפים מכבישי המרחב וממסלולי  אשרכנצפות, 

הטיול העיקריים בו, ואילו הרמה הגבוהה ביותר הינה נצפות המאפשרת הבחנה מירבית בין 

) יש לקריטריון הנצפות 3.1.4 סעיף(ר'  פרטי נוף שונים במרחב. בדירוג הערכיות הנופית

המשקל היחסי הרב ביותר מכל שאר הקריטריונים, מכיוון שהוא ממפה אילו שטחים ניתן 

 . 3.3 בסעיףנמצאת בהמשך,  ,: נצפות8מפה לראות ובאיזו רמה. 

 כושר השתקמות נופי 3.1.3
מתאר את הפוטנציאל של השבת השטח למופע הטבעי שלו, לאחר הפרה בעלת אופי של 

"פציעת השטח" (שינוי טופוגרפיה, חציבה, הטמנת תשתיות וכ"ו). הקריטריונים לדירוג כושר 

(מסלע, מפגעים, שיפועים, תכסית וייחודיות/דרמטיות) כוללים בתוכם קריטריונים ההשתקמות 

אובייקטיביים (הניתנים למדידה כמותית), וכן קריטריונים סובייקטיביים (הנתונים לפרשנות 

נמוכה, בינונית, גבוהה וגבוהה מאוד), -רמות (נמוכה, בינונית 5-מסוימת). כל קריטריון סווג ל

יחידת נוף. יש לשים לב לכך שהדירוג כאן "הפוך", כלומר -י ציון שניתן לכל תתאשר סוכמו לכד

כושר השתקמות נמוך (מידת פגיעות רבה וחזרה איטית למצב שלאחר פגיעה) יביא לדירוג 

 בהמשך): 4טבלה ) בסעיף זה. להלן פירוט הקריטריונים והסבר (ר' גם 4גבוה (



 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

47 
 

 קריטריונים אובייקטיביים:

הקריטריון הראשון המשפיע על מידת כושר ההשתקמות של המרחב הוא סוג  מסלע: •

המסלע. כושר השתקמות הנופי של מסלע בזלתי יהיה גבוה יחסית, מכיוון שאין הרבה 

לע כפי שאנו רואים אותו מעל פני השטח, לסלע המצוי מתחת לפני שונות בין צבע הס

השטח שעלול להיחשף כתוצאה מעבודות פיתוח. דוגמה הפוכה ניתן למצוא בדמות סלעי 

משקע ימיים אשר הבולט מביניהם הוא הקירטון. בקירטון שונות משמעותית בין מה שניתן 

עבודות פיתוח, אשר יוצרות לראות מעל פני השטח, לסלע שיכול להיחשף כתוצאה מ

 למעשה צלקת משמעותית ומהוות מפגע נופי.

: לשיפועים שונים השפעות שונות על כושר ההשתקמות הנופי. שטח שבו שיפוע שיפועים •

חזק הוא גם בעל נצפות גבוהה יותר, וגם נתון לשחיקה גבוהה יותר של הקרקע ולסחף 

בשל נגר עילי. בנוסף, בשטח בעל שיפוע חזק דרושות פעולות תשתית אינטנסיביות יותר, 

 אשר להן השפעה על הנוף. 

עים נופיים משפיעים גם הם על מידת כושר השתקמות הנופי של השטח. : מפגמפגעים •

כך למעשה, שטח בתולי עם מעט מפגעים יהיה ברגישות הנופית הגבוהה ביותר, לעומת 

שטח מופר, אשר בו מפגעים רבים. למעשה, השטח ה"בתולי" רגיש יותר לפיתוח, מכיוון 

יפרו נוף זה. מידע על המפגעים שהוא שמר על מופעו הטבעי, ופעולות פיתוח חדשות 

 הנופיים במרחב נאסף מהשטח במסגרת הסיורים.

: סוג התכסית משפיע גם הוא על מידת כושר ההשתקמות הנופי של המרחב. כך, תכסית •

אזורים מיוערים או בכיסוי חורש מפותח יהיו רגישים יותר לפיתוח, מכיוון שמידת 

י בתה, אשר צפויים להתחדשות מהירה התחדשות הצומח בהם תהיה איטית, לעומת שטח

 יותר מאשר שטחי חורש ויער.

 קריטריונים סובייקטיביים:

: קריטריון זה הוא למעשה סובייקטיבי למחצה, הנתון לפרשנות. ייחודיות/"דרמטיות" •

הקריטריון מדרג את הייחודיות של תא השטח ואת הדרמטיות שלו. נוף חדגוני ולא 

וף בעל שונות מסוימת ודרמטיות נופית. בתחום הסקר, שרובו "דרמטי" יהיה רגיש פחות מנ

מישורי וחקלאי, תכונות אלה בולטות למשל באזורי המעיינות ובקטע המזרחי של נחל 

 חרוד.
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 : מדדי כושר השתקמות נופי4טבלה 

בינונית  )1נמוכה ( פירוט קריטריון
)2( 

גבוהה 
)3( 

גבוהה 
מאד 

)4( 
 )5מירבית (

-. גיאולוגיה2
 25%מסלע: 

סוג המסלע כמשפיע על 
 רגישות המרחב.

חציבה ו"פציעה" של 
המסלע נראית אחרת 

בנוף, כתלות בסוג 
המסלע. ככלל סלעי 
משקע ימיים בהירים 

יותר מבזלת ולכן פגיעה 
נופית בהם תורגש ביתר 

 שאת

מסלע 
 בזלתי

מסלע 
 דולומיטי

מסלע 
 נארי

מסלע 
 גירני

קירטוני, מסלע 
 מסלע חווארי

. מפגעים: 3
15% 

הפרות של הנוף 
המקורי: חציבות, 

 תשתיות, מזבלות ועוד.

שטח מופר 
ברובו, 

מרכיבים 
מלאכותיים 

בנוף, 
פעילות 
אנושית 

רבה (קווי 
חשמל, 

מחצבות, 
מזבלות 

 וכו')

 

שטח 
מופר 

חלקית 
/ לא 
מופר 
ברובו. 
פעילות 
אנוש 

מועטה, 
יישוב 
כפרי 

משתלב 
 בנוף.

מפגעים 
מועטים 
 בשטח

שטח בתולי, לא 
 מופר

. תכסית: 4
20% 

סוגי תכסית שונים 
מאופיינים בקצב 

התחדשות שונה לאחר 
 הפרה/פגיעה נופית

שטחים 
 יער/חורש מפותח חורש שיחייה בתה חקלאיים

. שיפועים: 5
25%  

 מידת השיפוע באחוזים
 0%-5 10%-

5% 
25%-
10% 

25% 
 ומעלה

מדרונות בעלי 
 תלולשיפוע 

. ייחודיות/ 6
"דרמטיות": 

15% 

מידת המיוחדות של 
השטח ביחס לאזור. קווי 

נוף בולטים אשר 
"מושכים" את עיניו של 

הצופה. לדוגמה מצוקים, 
רכסים גבוהים יחסית 

 מעל סביבתם.

-נוף חד
גוני 

ושגרתי 
(לא מיוחד 

 ושכיח)

   

רכסים, פסגות, 
עמקי נחלים/ 

הנגדה של מרכיבי 
 נוף שונים.

נוף ייחודי. נוף 
מצוקים  –דרמטי 

 מרשימים לדוגמה

 

 מוצגת בהמשך, לאחר מפת הנצפות. ,: כושר השתקמות9מפה 

 ערכיות נופית 3.1.4
הערכיות הנופית היא השלב האחרון בתהליך עיבוד הנתונים. בדומה לניתוח כושר 

 שונה.ההשתקמות, גם הערכיות הנופית מורכבת מקריטריונים שונים בעלי משקל יחסי 

 :)5 טבלה (ר' גם  להלן פירוט הקריטריונים לקביעת הערכיות הנופית של תת היחידות

סבילות  הקריטריון הראשון בקביעת הערכיות הנופית הוא למעשה -. כושר השתקמות נופי1

יחידה השפעה ישירה על הערכיות הנופית, -השטח להפרה. לכושר ההשתקמות הנופי של תת
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יחידת -אך ישנם גורמים נוספים שמסייעים בקביעת הדירוג. למעשה, יכול להיווצר מצב שלתת

 נוף יש כושר השתקמות נמוך (=דירוג גבוה), וערכיות נופית נמוכה, וכן להיפך.

 ) הוזנו לחישוב, ומהווים קריטריון קשיח, אשר לא ניתן לשנותו.1-4(בין ציוני כושר השתקמות 

) הוזנו לחישוב, ומהווים קריטריון קשיח, 1-5יחידה (בין -ציוני הנצפות של כל תת -. נצפות  2

 אשר לא ניתן לשנותו.

של תרבותי -קריטריון זה, בוחן למעשה את מידת הייצוג ההיסטורי -היסטורי -. ייצוג תרבותי3

שאן -מרחב מסוים. כלומר, האם המרחב "מספר סיפור" כלשהו? תת היחידה של עתיקות בית

 בולטת בתכונה זו בתחום הסקר.

קריטריון זה מתייחס לרמת ייחודיות של תא שטח במדרג  -. ייחודיות בנוף הארץ 4

ת תהיה יחידות נוף בעלות ייחודיות ברמה הארצי-ארצי/אזורי/מקומי. הערכיות הנופית של תת

יחידות נוף אשר להן ייחודיות ברמה האזורית, או -גבוהה יותר מאשר הערכיות של תת

 יחידות ללא ייחודיות כלל. -לחילופין, תת

יחידת נוף. נופים -קריטריון זה מתייחס למגוון החזותי המאפיין כל תת - . מגוון ועושר חזותי5

 ים ומונוטוניים.מגוונים יותר יהיו ערכיים יותר מאשר נופים חד גוני

קריטריון זה בוחן את פוטנציאל הנופש והטיילות  - . פוטנציאל נופש וטיילות/ "פסטורליות"6

יחידת נוף נכון להעביר שביל טיול או להקים -של המרחבים השונים. לדוגמא, האם בתחומי תת

אתר מצפור שיחשוף את הנוף הנשקף? האם קיים ביחידה מוקד משיכה מיוחד כמו מעיין או 

 ארכאולוגי, או גורמים אחרים שיוצרים פוטנציאל גבוה לטיילות בתת היחידה.
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 מדדי ערכיות נופית5: טבלה 

 ערכיות נמוכה
 =1 

ערכיות 
 בינונית

 =2 

ערכיות 
 גבוהה

 =3 

ערכיות 
גבוהה 

 4=  מאוד
 ערכיות מירבית

 קריטריון פירוט 5

השתקמות כושר 
גבוה: שיפועים 

מתונים, מסלע לא 
רגיש (בזלת, 

קרקע), תכסית 
 חקלאית/בתה

   

כושר השתקמות 
 נמוך:

שיפועים חדים, מסלע 
רגיש (גיר, קירטון, 

חוואר), תכסית 
 חורש/יער/שיחייה

ציוני כושר ההשתקמות 
בסולם  -הנופי שנתקבלו

 1-5שבין 

. כושר 1
השתקמות 

 20% -נופי

נצפות נמוכה, 
 נסתר.

קושי 
ביכולת 
הבחנה 
בין פרטי 

 נוף.

  
יכולת הבחנה גבוהה 

ביותר  בפרטים 
 במרחב הנצפה.

מידת החשיפה של תת 
 יחידת הנוף.

מידת הנצפות של 
המרחב לציבור רחב ככל 

 הניתן.

 -. נצפות2
25% 

 

אתרים מועטים. 
נוף שאיננו מייצג 

תופעה היסטורית/ 
 תרבותית כלשהי

   

מספר רב של אתרים, 
מגוון אתרים 

(ארכיאולוגיה, אתרי 
מורשת, שבילי טיול, 

תצפיות) מצב 
השתמרות טוב, גודלו 

זמינותו 
 והאטרקטיביות שלו.

מייצג תופעה היסטורית 
 תרבותית של הארץ

נוף תרבות/ נוף היסטורי 
או היבט חינוכי ו/או 
תיירותי (לדוגמא נוף 
 חקלאי כנוף תרבות) .

עושר ומגוון אתרים 
 נקודתיים.

. ייצוג 3
 -תרבותי
-היסטורי
15% 

שטח ללא ייחודיות 
ספציפית בנוף 
 הארצי/אזורי/
 מרחב הסקר

 

ייחודיות 
בחטיבת 

נוף 
/בתחום 

 הסקר

ייחודיות 
ברמה 
 אזורית

ייחודיות ברמה 
 הארצית

ייחודיות האתר במדרג 
 הגיאוגרפי.

4. 

ייחודיות בנוף 
 20% -הארץ

נוף חד גוני, 
    מונוטוני

חזותי של מגוון ועושר 
טופוגרפיה, תכסית, 
צבע, קנ"מ (שטח, 
גודל אלמנטים), 

 צמחייה

מרכיבי נוף שונים 
שיוצרים עושר חזותי 

 (ויזואלי)

5. 

מגוון ועושר 
 10%- חזותי

נוף לא "מרשים", 
בעל פוטנציאל 
נמוך למשיכת 

 מטיילים.

מרחב 
אשר 

בתחומו 
אתרים 
מועטים 
למשיכת 
 מטיילים

  

נוף פסטורלי, בעל 
פוטנציאליים  אתרים

רבים למשיכת 
 מטיילים.

מידת ה"פסטורליות" 
"ציוריות" של השטח, 

כגורם משפיע על 
 פוטנציאל נופש וטיילות.

.פוטנציאל 6
נופש וטיילות/ 
"פסטורליות"

10% 

 

יחידה, מתבצע תהליך של הערכת סוקר. -לאחר הזנת הציונים עבור כל תת -הערכת סוקר 

את הסקר, ומכירים את המרחב לפני ולפנים, בחנו את תוצרי בתהליך זה, הסוקר/ים אשר בצעו 

הדירוג הכמותיים, לפי ההיגיון הבריא וההיכרות עם השטח. תהליך זה מאפשר לסוקרים 

יחידה, תוך נימוק מתומצת של הסיבה -להעלות או להוריד את ציוני הערכיות הנופית של כל תת
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צוות הסקר על תוצרי הדירוג החצי כמותי, לשינוי. תהליך זה מהווה למעשה בקרה פנימית של 

 ומפצה על פערים שיכולים לנבוע מניתוח שכזה. 

 הערכת הסוקר כוללת את הפרמטרים הבאים:

 התרשמות אינטואיטיבית מתת היחידה. .1

האם תת היחידה נמצאת כחלק מהקשר  -הקשר היחידה בתוך הנוף (קונטקסט)  .2

הסוקר מכיוון שקיים קושי לדרג אותו למכלול נופי מסוים. פרמטר זה נכלל בהערכת 

 .5-1בסקלה מספרית שבין 

העצמת פרמטר קיים, שבשיטת הדירוג הקיים אינו מצליח לעלות את ציון ערכיות  .3

 תת היחידה, אך הינו דומיננטי מאד, והוא בלבד מהווה גורם לשינוי ציון תת היחידה.

 מידת האסתטיות של תת היחידה. .4

לאחר הערכת הסוקר מתבצעת הערכת מומחה שמבוצעת על ידי אדריכל   -הערכת מומחה 

הנוף יוחאי קורן. בהערכת המומחה נבדקים הנתונים והפרמטרים ונעשית בדיקה בשטח של 

היחידות לאור ערכי כושר ההשתקמות והערכיות הנופית. לאחר שלב זה התוצרים מוצגים 

תוחים, בכדי לחוות את דעתם בהיותם לצוות העבודה מטעם המועצה לתוכנית האב לשטחים פ

 גורם המכיר היטב את השטח, ולהוות גורם נוסף שבוחן את התוצרים. 
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 אפיון יחידות הנוף 3.2
 סעיף זה הוכן ברובו לפי הסעיפים המקבילים בסקרי המועצות האזוריות עמק המעיינות וגלבוע

. במספר שטחים שלא כוסו ע"י )א2019לייקין ועמיתיה -; כברה2019לייקין ואושינסקי, -(כברה

 , הושלמו החלוקה הנופית ודירוגי ההערכה הנופית. 13סקרים אלה

 מזרח עמק יזרעאל - 1יחידה  3.2.1
בתחום שנמצא  חלקומחוץ לגבולות הסקר הנוכחי.  בפועל, רובו של מזרח עמק יזרעאל נמצא

 ליחידת הנוף הבאהודומה והמשכי  ,הוא חקלאי רובו ככולו) הנוף : יחידות7מפה (ר' ב הסקר

מישורי, נכלל באגן הניקוז של נחל חרוד וסמוך  האזורש הדמיון מתבטא בכך "עמק חרוד". -

מזרח, -צפון לכיווןהם: בגבול הארוך  מהיחידה "עמק חרוד"יחסית לנחל עצמו. ההבדלים 

השיפועים (החלק המתון של מורדות גבעת המורה) מתונים יותר ואין יישובים, כך שהשטח 

מערב -דרום לכיווןרציף נופית עם השטח שמחוצה לו לכיוון גבעת המורה; בגבול הארוך 

אל הקצה הצפוני המורדות אינם תלולים כמו מורדות הגלבוע (ניתן להתייחס לגבעת יזרעאל כ

המישוריים של הגלבוע), ולמעשה ממעט צפונה לקיבוץ יזרעאל השטח המשכי נופית לשטחים 

 שממערב לו. האתר העיקרי בתחום יחידה זו הוא עין יזרעאל.

  
מחלף נבות. צילום: איתן  –י עין יזרעאל. ברקע כפר יחזקאל. בקצה הימנ לכיווןמבט מתל יזרעאל 

 רומם

                                                           
מדובר בשטח בקצה הצפון מערבי של הסקר, הנמצא בתחום שיפוט מועצה אזורית עמק יזרעאל ומקצתו גם  .13 

 שאן.-הצפון מזרחי, בתחום השיפוט של ביתבחלק נוסף שטח בבתחום השיפוט של עפולה, ו
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מספר תת 
 היחידה

שטח 
 נצפות תיאור תת היחידה שם תת היחידה (דונם)

כושר 
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

1.01 
        

4,124  
חקלאות מדרום 
 למרחביה/עפולה

חלקות קטנות  -חקלאות מושבית 
בדרך כלל. הרוב שדות, ויש קצת 

 3 2 4 . מטעים

1.02 
        

4,046  
שדות צפון ומזרח 

 יזרעאל

יחידת חקלאות מגוונת ומאגר מים 
גדול, בנצפות גבוהה ממערכת 

 4 2 5 הכבישים ומרכבת העמק. 

1.03 
        

1,390  
מטעי מדרון 

 יזרעאל
יחידת מטעים הממוקמת באזור מעבר 

 3 2 4 .בין מתלול יזרעאל לעמק
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 עמק חרוד - 2יחידה  3.2.2
הגלבוע ומצפון על ידי שלוחת צבאים והמשך מורדותיה היחידה נתחמת מדרום על ידי 

מ' מעפה"י) וגבולה  0הדרומיים של גבעת המורה. תחילתה במערב באזור צומת נבות (
 105-110מחצבת בית אלפא לערך ( –המזרחי עם היחידה הבאה, הוא בקו שדה נחום 

 מתפה"י).

בריכות דגים, מאגרי מים  עמק חרוד מכיל בתוכו את נחל חרוד, גידולים חקלאיים רבים,
ותשתיות מסוגים שונים (חשמל, כבישים, מנחת מטוסים, מחלפים, מסילות רכבת ומים) 

 המהווים מפגעים חזותיים משמעותיים להם השפעה ניכרת בסביבה.

אתרים בולטים בתחום יחידת נוף זו הם גן לאומי מעיין חרוד, גן לאומי עתיקות בית אלפא, תל 
 שלווים ועוד.יוסף הישנה, תל 

 
ד ותל יוסף). צילום: רתם עין חרו –מבט מהגלבוע על מרכז עמק חרוד (ברקע, מעט שמאלה מהמרכז 

 אלינסון
 

מספר תת 
 היחידה

שטח 
 נצפות תיאור תת היחידה שם תת היחידה (דונם)

כושר 
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

2.01 
        

 גדעונה צפון  1,751

ומאגר יחידת חקלאות מגוונת -תת
מים גדול, בנצפות גבוהה ממערכת 

 4 2 5 .הכבישים ומרכבת העמק

2.02 
        

 מערב-נופי המים  1,370
יחידת מדגה בנצפות גבוהה -תת

 4 2 5 .71מכביש 

2.03 
           

890  
דרך נוף נחל 

 חרוד

יחידת חקלאות ודרך נוף נחל -תת
חרוד. בתחום היחידה אתר שעבר 

 4 2 5 .שיקום נופי

2.04 
        

 עמק חרוד מרכז  2,336
יחידת חקלאות גד"ש נרחבת עם -תת

 3 3 3 .מבטים מרשימים אל עבר הגלבוע

2.05 
           

 מטעי עמק חרוד  330
יחידת חקלאות מגוונת למרגלות -תת

 4 2 5 .הגלבוע

2.06 
        

1,713  
חפציבה צפון 

 ומערב

יחידת חקלאות מגוונת בשולי -תת
ביחידה אתרים היסטוריים  הגלבוע.

 4 3 4 .משמעותיים, וכן שבילי טיול

2.07 
        

 שאטה  4,247
-שטחי גד"ש חלקם מושקים בקו

 4 2 5 נועים היוצרים שדות עגולים.
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מספר תת 
 היחידה

שטח 
 נצפות תיאור תת היחידה שם תת היחידה (דונם)

כושר 
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

2.08 
        

 מרכז-נופי המים  2,846

ערוץ נחל  ,מדגהשבה  היחיד-תת
חרוד ודרך הנוף. מהיחידה מבטים 

 3 2 3 .מרשימים אל עבר הגלבוע

2.09 
           

828  
חפציבה צפון 

 ומערב
יחידת חקלאות מגוונת בסמוך -תת

 4 3 5 .669לכביש 

2.10 
        

 שדה נחום מערב  3,345
יחידת חקלאות מגוונת בנצפות -תת

 4 2 5 .ומרכבת העמק 71מכביש 

2.11 
        

 מזרח-נופי המים  2,289
יחידת מדגה עם מפגעים נופיים -תת

 2 2 4 .רבים

2.12 
        

 בית אלפא מזרח  1,703
יחידת חקלאות מגוונת בנצפות -תת

 4 2 5 .669גבוהה מכביש 
 

 בית אלפא וכלא שאטה. –בנוסף, נמצאות ביחידה זו תת היחידות הבנויות: חפציבה 
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 פארק המעיינות -  3יחידה  3.2.3
שאן זהו חלק מהמפלס העליון של הבקעה, אזור מישורי -יחידה בחלקה המערבי של בקעת בית

מזרח. המישור מתחיל למרגלות הגלבוע ומתוכו נובעים שפע -בעל שיפוע מתון כלפי דרום

מעיינות אשר מקור מימיהם הוא בגשם היורד בצפון הרי השומרון. מי המעיינות הרבים אשר 

הגדולים ביניהם הם עין מודע, עין שוקק, ועין עמל, זורמים על פני המישור ויוצרים בריכות 

גן לאומי גן השלושה יוצר בריכות גדולות, זורם ונחלים. כך נחל עמל אשר על מקורותיו הוקם 

וחוצה את קיבוץ ניר דוד, נחל מודע אשר זורם מתוך הנביעה, כיום בתעלה הנדסית. נחל חרוד 

 חוצה את היחידה בדרכו אל הירדן. 

ניר דוד, מסילות, רשפים, שלוחות, ועין הנצי"ב (האחרון  -הקיבוצים אשר התיישבו במרחב

זו, מחוץ לתחום הסקר הנוכחי) מעבדים את אדמותיהם, ונופו של המישור נמצא בהמשך יחידה 

הוא נוף חקלאי אינטנסיבי של גידולי שדה ומטעי תמרים בשטחים של אלפי דונמים, וביניהם 

משובצות בריכות הדגים הרבות. את מי החקלאות מובילים מהמעיינות באמצעות מערכת 

והשדות ויוצרת קווים ברורים בנוף. ביחידה זו תעלות אשר מלווה את המבט לאורך הדרכים 

ופארק המעיינות המאגד מתוכו מסלולי טיול ומחבר  ,ביניהם גן לאומי גן השלושה ,אתרים רבים

 בין מוקדי המים השונים.

 
 פארק המעיינות. צילום: רתם אלינסוןנחל הקיבוצים. נוף נחלים טיפוסי ב
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מספר תת 
 היחידה

שטח 
 נצפות תיאור תת היחידה היחידהשם תת  (דונם)

כושר 
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

3.01 
        

1,465  
חקלאות סובבת 

 תל זהרה

שטח חקלאות גד"ש בנצפות טובה 
מהכביש, מקיף את תל זהרה ונחל 

 3 2 3 חרוד.

3.02 
           

911  
חקלאות צפון 
 מערב ניר דוד

חקלאות צמודת כביש ליד הכניסה 
 3 2 4 (סחנה). לאתר גן השלושה

3.03 
           

 הסחנה  266

גן לאומי במקטע של נחל עמל, כולל 
בריכות שחייה, מקומות צל ופיקניק, 

 אתר חומה ומגדל, מוזיאון ועוד.

גן לאומי קולט קהל שבו ערכי 
נוף וטבע + שטחים בנויים. 
 לא דורג בקריטריונים אלה.

3.04 
           

369  
בריכות מערב 

 2 1 2 בריכות דגים בקרבת נחל חרוד.  נחוםשדה 

3.05 
        

 שאן-רכבת בית  3,142
-שטח גד"ש עם מעבר הרכבת לבית

 3 2 5 שאן.

3.06 
           

285  
-מאגר רכבת בית

 שאן
בריכות דגים שחציין יבשות, בסמוך 

 3 2 5 שאן.-לתחנת הרכבות בית

3.07 
           

 מעלה נחל חרוד  989
חרוד, צמחיית נחל ועצים שתולים, נחל 

 4 4 2 זרימת מים משחרור בריכות דגים.

3.08 
        

1,833  
ברכות מזרח ניר 

 דוד
בריכות דגים בין ניר דוד לנחל חרוד, 

 3 2 3 תשתית דרכי טיול ומצפורים מפותחת.

3.09 
           

356  

ברכות נטושות 
ממזרח לבריכות 

 ניר דוד
בין מטעי תמרים, שטח בריכות נטושות 

 2 2 2 צמחיית קנים ומעט עצים.

3.10 
        

1,802  
חקלאות צפון 
 4 3 4 שטחי מטעים לאורך מורדות הגלבוע. מורד הגלבוע

3.11 
           

 נחל הקיבוצים  247
נחל הקיבוצים, זרימת מים נקיים, 

 4 3 4 צמחיית נחל ומבקרים רבים.

3.12 
             

 עין שוקק  97

עין שוקק והבריכה תחתיו, כולל את 
צמחיית בנחל והדרך הרגלית העוברת 

 4 3 4 בה.

3.13 
           

 מורד עין שוקק  131

החלק התחתון של הנחל תחת עין 
שוקק, צמחיית נחל צפופה, בעיקר 

 4 3 4 קנים.

3.14 
             

 תל השלושה  40

גבעה מכוסה צמחייה עשבונית, שביל 
לפיסגה שבה בניין היסטורי סלול עולה 

 4 3 4 ישן.

3.15 
        

2,986  
גד"ש מזרח עין 

 מודע
שטח חקלאי רחב בשיפוע מתון, חלק 

 3 2 4 מפארק המעיינות.

3.16 
        

1,333  

חקלאות סובבת 
ניר  -כביש רשפים

 דוד
חקלאות צמודת כביש בין ניר דוד 

 3 2 4 לרשפים.

3.17 
           

734  

וכביש חקלאות 
-גישה מערב בית

 3 2 4 שאן.-מטעי תמרים בכניסה לבית שאן

3.18 
           

577  
חקלאות דרום 
 מזרח מסילות

שאן, -שטח גד"ש בין מסילות לבית
 2 2 2 תעלת מים במרכז היחידה.

3.19 
           

466  
ברכות צפון מזרח 

 2 2 3 שאן.-בריכות דגים בין רשפים לבית רשפים
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מספר תת 
 היחידה

שטח 
 נצפות תיאור תת היחידה היחידהשם תת  (דונם)

כושר 
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

3.20 
        

1,145  

חקלאות צפון 
 -מערב עין מודע
 נחל הקיבוצים

חקלאות גד"ש פתוחה, מוארכת 
ומישורית בקרבת מורדות הגלבוע, 

 4 3 4 בתוך תחום עמק המעיינות.

3.21 
           

570  
בריכות דרום ניר 

 3 2 4 בריכות דגים בלב פארק המעיינות. דוד

3.22 
           

 עין מודע  110
המעיין, הבריכה המוסדרת וערוץ הנחל 

 4 3 4 מעט דרום מזרחית מהנביעה.

3.23 
        

1,108  
בריכות מערב 

 רשפים -שלוחות
מאגרים ובריכות דגים, גדולות מאוד, 

 3 2 4 מרחוק כמעט ואינן נראות.

3.24 
           

689  
מטעי מערב 

 שלוחות -רשפים
שטחי מטעי תמרים ומעט גד"ש. בין 

 3 2 3 מאגרים לשלפים.

3.25 
           

785  

חקלאות צפון 
 -מזרח רשפים

 שלוחות
שטחי מטעים וגד"ש בצמוד לרשפים 

 3 2 4 שלוחות, הכביש חוצה את היחידה.

3.26 
           

404  
מטעי מזרח 

 רשפים

מטעי תמרים, בגבהים ובגרות 
משתנה, לא מאפשרים תצפית דרכם 

 3 2 3 שאן.-לכיוון בית

3.28 
           

728  
מטעי מזרח 

 שלוחות

יחידת מטעי תמרים עם במצב בגרות 
משתנה. נצפות טובה מכל כיווני 

 3 2 4 היחידה.

3.29 
        

1,352  
חקלאות צפון 

 3 3 3 שטח נרחב של חקלאות גד"ש. רוויה

3.30 
        

1,841  
 -גד"ש שלוחות

 3 2 3 שטחי גד"ש רחבים בצמוד לשלוחות. רוויה

3.31 
           

 מאגר צפון רוויה  166
מאגר צפונית לרוויה, כמעט ואינו נראה 

 2 3 3 מרחוק.

3.32 
           

 3 2 4 בריכות דגים בין רוויה לשלוחות. בריכות צפון רחוב  552

3.33 
        

1,115  
חקלאות סובבת 

 עין הנצי"ב

חקלאות גד"ש פתוחה לאורך כביש 
היחידה מתחברים . שני חלקי תת 90

 3 2 5 .90דרך שטח דומה ממזרח לכביש 
 

 –בנוסף, נמצאות ביחידה זו תת היחידות הבנויות: ניר דוד (תל עמל), מסילות, ורשפים 
 שלוחות.
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 שאן-בית - 4יחידה  3.2.4
רוב שטח העיר עצמה נמצא מחוץ לגבולות  ,שאן (בפועל-יחידה קטנה כוללת את העיר בית

שאן. בגן הלאומי נמצאים מכלול העתיקות המפואר של -הסקר) ואת תחום הגן הלאומי בית

 שאן, מקטע מרשים של נחל חרוד ואתרים נוספים.-בית

 
 לייקין-שאן. צילום: לירז כברה-גן לאומי בית

"גבעות מצפון למורד נחל חרוד" את תת היחידה "חקלאות דרום חמדיה" ואולי גם את הערה: 

אצל (ר'  71ניתן לשייך ליחידת הנוף "מדרונות שלוחת צבאים", שרובה נמצא מצפון לכביש 

הן ). בהקשר של הסקר הנוכחי, ובכדי לא ליצור פיצול יתר, 2019לייקין ואושינסקי, -כברה

 הוכללו ביחידה זו.

מספר תת 
 היחידה

שטח 
 נצפות היחידהתיאור תת  שם תת היחידה (דונם)

כושר 
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

4.01 
           

 מורד נחל חרוד  610

מקטע בו הנחל זורם בעמק מרשים. 
בערוץ ובקרבתו ישנו ייעור. אתרי 

 5 4 3 גשרים וטחנות קמח ועוד.

4.02 
           

419  
גבעות מצפון 

 למורד נחל חרוד

גבעות נמוכות עם צומח טבעי. מספר 
ביניהם כנסיה, בית כנסת ומנזר אתרים 
 4 3 4 עתיקים.

4.03 
           

295  
חקלאות דרום 

 חמדיה

חקלאות סמוכת כביש. חקלאות גד"ש 
פתוחה והמשכית ללא שינויי 

 3 2 4 טופוגרפיה. 

4.04 
           

 שאן-עתיקות בית  594
מהתקופה  שאן-ביתעתיקות של העיר 

 5 4 3שאן -הרומית והביזנטית ותל בית
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שאן (שבה גם פארק עירוני קטן), -בנוסף, נמצאות ביחידה זו תת היחידות הבנויות: דרום בית

 שאן.-אזור התעשייה ובית עלמין בית

 מרחב נחל בזק - 5יחידה  3.2.5
) יחידה זו 2019לייקין ואושינסקי, -כברה – בהגדרתה המקורית (בסקר עמק המעיינות

, עד לקו שדה אליהו לערך. בתחום הסקר הנוכחי היא אינה 90משתרעת גם ממזרח לכביש 

כוללת את הערוץ של נחל בזק, הנמצא בצמוד לה מדרום. נופו של מרחב זה מושפע מזרימתו 

טוריה. כיום הוא זורם של נחל בזק אשר שינה את התוואי שלו בעקבות שיטפונות לאורך ההיס

והאזור כולו מכוסה מניפות סחף  ,בתוואי מוסדר במקום בו זרם נחל קדום דרומית לתל שלם

מתקופות שונות. אגם אגירה נבנה לקליטת מי שיטפונות (מעט מחוץ לתחום הסקר הנוכחי) . 

תיכון, הטופוגרפיה בעלת מדרון מתון כלפי מזרח, המתחיל לרגלי הגלבוע וממשיך עד למפלס ה

כך שבחלק זה אין מדרגה בין המפלסים אלא מעבר מתון בין שני החלקים. המדרון מתון פחות 

מאשר ביחידות הקודמות, בפרט בחלקו הסמוך לגלבוע (חלק שניתן לראות בו המשך 

למדרונות הגלבוע). במרחב יושבים ארבעה יישובים הקרויים יחדיו "יישובי ביכורה": המושבים 

שדי תרומות והיישוב הקהילתי תל תאומים. היישובים מעבדים את האדמה רוויה, רחוב, 

 חלקות קטנות ומגוונות ובתי חממה.   -ומייצרים פסיפס חקלאי שונה מזה של הקיבוצים 

 
 יתי אושינסקימאגר נחל בזק (בתחום היחידה, מעט מחוץ לתחום הסקר). צילום: א

בקרבתן גבעות נמוכות . המקראי
 שחלק משטחן מיוער.

מספר תת 
 היחידה

שטח 
 נצפות תיאור תת היחידה שם תת היחידה (דונם)

כושר 
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

5.01 
        

1,748  
חקלאות דרום 

 מזרח רוויה
גידולים מעורבים על מורדות הגלבוע, 

 3 3 2 תלילות משתנה מערבית לרוויה.

5.02 
           

785  
 -חקלאות רחוב

תל  -רוויה
שטחי חקלאות המתפתלים בין רוויה, 

 3 2 5 רחוב, שדי תרומות ותל תאומים.
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בנוסף, נמצאות ביחידה זו תת היחידות הבנויות: רוויה (כל תחום היישוב) ורחוב ושדי תרומות (כ"א 

כוללת חלק מהיישוב).

שדי  -תאומים
 תרומות

5.03 
        

2,090  

חקלאות וכביש 
גישה עליון 

 מירב -מלכישוע

חקלאות צמודה לכביש הגישה 
למלכישוע, התלילות גדלה עם 

 3 3 4 ההתקדמות מערבה.

5.04 
           

436  

חקלאות צמודת 
כביש גישה 

 מירב -מלכישוע
חקלאות צמודה לתעלה שמנקזת את 

 3 2 4 עין מודע ולכביש גישה למלכישוע

5.05 
        

1,522  

חקלאות צמודת 
מדרום  90כביש 

 לשדי תרומות
גד"ש מדרום לשדי תרומות, משני צידי 

 3 2 5 .90כביש 

5.06 
        

6,104  
חקלאות צפונית 
 לערוץ נחל בזק

מורדות הגלבוע צפונית לנחל בזק, 
 3 2 2 גידולים מעורבים בשיפוע בינוני.



  : יחידות הנוף7מפה 
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 והערכיות נופית תוצאות דירוגי הנצפות, כושר ההשתקמות הנופי 3.3

מראה תמונה כללית של ערכי נצפות גבוהים. שטחי החקלאות (ובפרט הגד"ש  ,: נצפות8מפה 
וחלק מהשטחים הצמודים  ,71שטחים נרחבים בהם אין גורמי הסתרה) הצמודים לכביש  –

. חלק ניכר מהשטחים הסמוכים הם בעלי נצפות מירבית(שרובם גם כן חקלאיים)  90לכביש 
בין שתי הקבוצות  -למורדות הגלבוע הם בעלי נצפות גבוהה מאד. בשטחים במיקום ביניים 

בריכות דגים גבוהה או בינונית. שטחים אלה כוללים -הערכים הם של נצפות בינונית - הנ"ל
רחי) ו/או שטחים נסתרים יחסית עקב הטופוגרפיה (למשל ערוץ נחל חרוד בקטע המז, ורבות

  עקב ריחוק מכבישים וממסלולי טיול.

רוב שטחי הסקר הם שטחים חקלאיים שאינם רגישים במיוחד להפרות ובהם כושר 
). בכמה שטחים חקלאיים בעלי טופוגרפיה 2גבוה (ולכן הדירוג ) 9מפה ההשתקמות הנופי (

מתונה פחות (חלקם בסמוך למדרונות הגלבוע) ובשטחים הכוללים צומח טבעי (למשל 
ל כושר השתקמות ). נוף צומח המים הוא בע3המעיינות), כושר ההשתקמות בינוני (דירוג 

גבוה יחסית לנופי צומח טבעי אחרים. בשטחים בעלי טופוגרפיה תלולה יותר, ובפרט החלק 
 ).4נמוך (דירוג -הטבעי והעמוק יחסית של נחל חרוד, כושר ההשתקמות הנופי בינוני

) תלוי הן בשני הגורמים הקודמים והן : ערכיות נופית10מפה  דירוג הערכיות הנופית (ר'
) או בינונית 4). ברוב תחום הסקר הערכיות היא גבוהה (3.1.4 סעיףבגורמים נוספים (ר' לעיל ב

). הערכיות גבוהה במעיינות, בחלק משטחי החקלאות, ובכמה שטחים טבעיים שאינם 3(
החקלאות נובעים  ובינונית ברוב שטחי החקלאות. ההבדלים בין שטחי -קשורים למעיינות 

מהבדלים בנצפות ולעיתים בכושר ההשתקמות, ו/או מנוכחות אתרים שונים או מסלולי טיול. 
שאן דורגה בערך -הערכיות הנופית בחלק המזרחי והתלול ביותר של נחל חרוד ובעתיקות בית

). הערכיות בכמה שטחי בריכות דגים שהם פגועים יחסית, דורגה 5המירבי (גבוהה מאד, 
 ).2נמוכה (-נוניתכבי

 



 : נצפות8מפה 
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 : כושר השתקמות9מפה 

 



 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

66 
 

 : ערכיות נופית10מפה 
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 מורשת האדם. 4

 מטרת פרק מורשת האדם  4.1
רקע על מורשת האדם באזור הסקר לאורך התקופות, ולאגד במקום מטרת פרק זה היא לתת 

כפי . 14אחד את מקורות המידע השונים אודות אתרי תרבות האדם הרבים הנמצאים במרחב

, האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים לקביעת שכבר צוין

שטחים פתוחים, אתרי מורשת  עבורערכיותו. מכיוון שתהליך דירוג הערכיות מתבצע רק 

שנמצאים בתחומי יישובים, כמו גם היישובים עצמם, אינם "משתתפים" בתהליך דירוג 

הערכיות הנופית. בפועל, מובן שהיישובים עצמם ואתרי המורשת בהם מהווים חלק חשוב 

 מנופו של אזור הסקר.

 מיפוי האתריםבסקירה ההיסטורית וב שיטות העבודה 4.2
סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות כתובים 

 ועל מידע שהתקבל ממומחים. 

 ,אתר האינטרנט של הסקר הארכיאולוגי של ישראלהתבצע ע"פ  ארכיאולוגייםהאתרים ה מיפוי

. ברוב המקרים, אתרים ולעיתים מפה מנדטורית בעת סיורים בשטח רישום אתרים

וגיים שנרשמו בשטח ידועים גם לרשות העתיקות. במקרים מסוימים נרשמו בשטח ארכיאול

האתרים מצוינים כנקודות למרות  בנתוני רשות העתיקות.אתרים קטנים שאינם מופיעים 

שבפועל הם בעלי שטח. נוכחות של אתר ארכיאולוגי גדול במיוחד (מעל גודל הסף של מיפוי 

ם במפת הצומח/תכסית מכיוון שהצומח בו שונה לרוב דונם) עשויה להתבטא ג 50 –הצומח 

סינתזה הינם בחוברת זו לגבי כל אתר בטבלת האתרים  יםהמופיעהפרטים מזה שבסביבתו. 

מהסקר , של המידע עליו ממה שנצפה (אם נצפה) בשטח בעת עריכת הסקר הנוכחי

 . יותר)הארכיאולוגי של ישראל, וממקורות נוספים (בעיקר לגבי האתרים החשובים 

אתרים נוספים (היסטוריים, הידרולוגיים, בוטניים וכו') תועדו ברובם על בסיס הסיורים בשטח 

והשאר על פי מפה מנדטורית (חלק ניכר מהאתרים ההיסטוריים), סקרים קודמים באזור, 

חלק מהאתרים שהועלו ע"ס מקורות מהעבר (למשל: כמה תצלומי אוויר או אתר "עמוד ענן". 

) כבר 1948הקמח, מספר חוות חקלאיות המופיעות במפה מנדטורית, שהתקיימו עד מטחנות 

ברשימת  אינם קיימים בפועל בשטח, והדבר מצויין לגביהם בטבלת האתרים (נספח א').

 האתרים מופיעים גם כמה אתרים הנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר.

                                                           
סקר ארכיאולוגי  לבוא במקום הוסיורים מוגבלים בשטח, ולא נועד סקירת ספרותעל  עבודה זו מתבססת .14

 מקיף של רשות העתיקות.
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 )1995רקע (בעיקר ע"פ זהרוני,  4.3
) סבור כי שמו הקדום של העמק הינו 1995ו ביטוי מודרני. זהרוני (הביטוי "עמק חרוד" הינ

עמק יזרעאל, לאור העובדה שהעמק נמצא למרגלות העיר יזרעאל (שזיהויה ההיסטורי אינו 

מוטל בספק), ונצפה ממנה, ובהתחשב בכך שהעמק הגדול יותר מוזכר במקרא גם בשם 

ספר יהושע (התיישבות בני יוסף), בספר ב ;במקראשלוש פעמים "בקעת מגידו". שם זה מופיע 

שופטים (ההיערכות לקרב גדעון והמדיינים באזור עין חרוד) ובספר הושע. עיון מדוקדק יותר 

משמעית, וייתכן שהשם "עמק יזרעאל" התייחס הן -במקורות אלו מלמד שהתמונה אינה חד

 לחלקים מעמק חרוד והן לחלקים מעמק יזרעאל של ימינו.

אולם מאופיין במעברים  ,חום טופוגרפית באופן ברור כלפי דרום (רכס הגלבוע)מרחב הסקר ת

הדרגתיים לשאר הכיוונים, ובפרט לכיוון מזרח. זהו אחד מחבלי הארץ החמים ביותר אך גם 

אחד העשירים ביותר במקורות מים, ובעל מאפיינים טופוגרפיים מתונים, דבר שעודד 

תופעה  –תוך פיתוח אינטנסיבי של חקלאות שלחין  התיישבות אדם לכל אורך ההיסטוריה,

'. עם זאת, מרבית יישובי עמק חרוד הינם קטנים וחסרי תיעוד 20-נדירה בארץ לפני המאה ה

במקורות ההיסטוריים. זהרוני מציע ארבע סיבות עיקריות להבדל בין יישובי עמק חרוד ליישובי 

 שאן ועמק יזרעאל:-בקעת בית

 של עמק חרוד.השטח המצומצם יחסית  .א

מ"מ  600-הפחתה משמעותית בכמות המשקעים ממזרח לקו פרשת המים הארצי, מ .ב

 מ"מ בעמק חרוד. 350 -בעמק יזרעאל ל

 שאן-ביתקיומם של יישובים גדולים ממערב וממזרח לעמק חרוד (בפרט יזרעאל,  .ג

 ורחוב).

 מוגברת.רוחבו המצומצם של העמק, הגובל באזורים בהם התקיימה פעילות נוודית  .ד

חלק מיישובי העמק נמצאים ממש למרגלות הגלבוע, כגון: חורבת מגדע, בית אלפא וחורבת 

ריחן. יש לציין כי בדרך כלל, בניגוד למרבית הישובים במקומות אחרים בארץ, הישובים 

שבקרבת הגלבוע הוקמו בשטח המישורי, ולא ניצלו למגורים את המדרונות שאינם נוחים 

בע ככל הנראה מהשיפוע התלול של הרכס במרבית המרחב, שהקשה על לחקלאות. הדבר נו

 ההתיישבות.

בעיות ניקוז ומפלסי מי תהום גבוהים בעבר, גרמו לכך שבתקופות רבות המרחב היה ביצתי 

ומוכה במחלת הקדחת. בהיעדר יישובי קבע בעמק, נדדו במרחב בדווים, שהימנעותם מישיבת 

) מדגיש 2000תבור (-כהן). 1994ם הקדחת (גרוסמן, דדות עקבע הקלה עליהם את ההתמו

את חשיבותו של שלטון מרכזי חזק להקמה ותחזוקה של מערכת ניקוז מסודרת, החיונית 

 לפיתוח החקלאות במרחב.

שבה שכן 'ארמון  –במרחב הסקר בלטו לאורך ההיסטוריה שלוש ערים מרכזיות: יזרעאל 

יוותה עיר מרכזית בתקופת השלטון המצרי שה – שאן-ביתהחורף' של שושלת בית עמרי; 
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בכנען; רחוב, שאף היא הייתה עיר מרכזית אך אינה מוזכרת במקרא, ובה התגלו בתחילת 

 עשרות כוורות לייצור דבש, המעידות על תעשיית דבש מפותחת. 2000-שנות ה

יזרעאל נמצאת בפתח המעבר מעמק יזרעאל לעמק חרוד (חלק מציר רוחב מרכזי בארץ 

אל), וכמו ערים נוספות ממערב לה, נודעה לה חשיבות אסטרטגית מרכזית בתולדות ישר

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

הנביאה וברק בן אבינועם בצבאו של יבין מלך חצור בהנהגת סיסרא שר הצבא, באזור שבין 

רוז, מגידו ותענך מוזכרים כנקודות ציון במרחב) (ספר הר תבור לקישון (כאשר היישובים מ

ה'), נפילת שאול ובניו בקרב נגד הפלשתים בהרי הגלבוע (שמואל א', פרק -שופטים, פרקים ד'

בית גן (מלכים  –שמואל ב', פרק א'), מרד יהוא ורצח מלכי ישראל ויהודה באזור יזרעאל  –כח 

זכה לפרסום "קרב עין ג'אלוד" בין הממלוכים י'). בתקופה מאוחרת בהרבה -ב', פרקים ט'

 לספירה). 1260למונגולים באזור מעיין חרוד (

 סקירה ארכיאולוגית והיסטורית לאורך התקופות 4.4
 הפרהיסטוריות התקופות 4.4.1

אגן נחל חרוד עשיר יחסית בממצאים מהתקופה הפליאוליתית, דבר שניתן לייחס לשפע 

האזור נתפס כאידיאלי למעבר מליקוט וצייד לחקלאות, ברם, מקורות המזון והמים במרחב. 

במרחב לא תועדו ממצאים רבים מהתקופה הניאוליתית וייתכן שהדבר נובע מהטייה בסקרים 

-עין יזרעאל, "מורחאן" (בשוליה הצפוניים –הארכיאולוגיים. בין האתרים הבולטים מתקופה זו 

ה (בו נתגלו כלי צור ניאוליתיים וכלקוליתיים). מזרחיים של גבעת קומי), חורבת ריחן ותל שוכ

התיישבותי -האתרים הפרהיסטוריים שהתגלו בעמק עצמו לא שרדו לאור פיתוח חקלאי

 ).2010תבור, -אינטנסיבי (כהן

 תקופת הברונזה 4.4.2
במהלך תקופות הברונזה הקדומה והתיכונה (האלף השלישי והשני לפנה"ס) היה בגלבוע 

יישוב מרכזי אחד בלבד, חורבת כרמת, שהייתה מוקפת חומה. מיקומו של היישוב מפתיע 

בריחוקו היחסי ממקורות מים (המעיין הקרוב, עין נורית, נמצא כקילומטר אחד דרומה). אתר 

חיד בגלבוע שהיה מיושב לאורך כל התקופות מתקופת הברונזה חורבת כרמת הינו האתר הי

MB1  ,ועד לתקופה הביזנטית. חלק מהחוקרים הציעו לזהות כאן את עין חרוד המקראית (צורי

, חלקם IIשאן נוסד מערך תילים שהתקיים עד שלהי תקופת הברזל -). בבקעת בית1953

 18אן, בו נמצאו ש-זור הינו תל ביתהגדול מחוץ לגבולות הסקר הנוכחי. החשוב שבתילי הא

ועד לתקופה העות'מאנית. תילים בולטים  לפנה"סשכבות יישוב, החל משלהי האלף החמישי 

נוספים הנמצאים בתחומי הסקר: תל עמל, תל שוקק, תל שוכה וחורבת מגדע, בחלקם נמשך 

 ).2010תבור, -רצף התיישבותי במרבית התקופות ההיסטוריות (כהן
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ומי של אזור הגלבוע, נמצא תל קעון (דרומית לנחל בזק). לצד התל התגלה בית בגבולו הדר

קברים), בו בוצעה קבורה לאורך תקופה ארוכה מאד ובמיוחד תקופות  200-קברות גדול (כ

 ).2005הברונזה לכל שלביהן (זרטל, 

לפנה"ס) שגשגו ערים כנעניות בעמקים, כאשר  1200-1550בתקופת הברונזה המאוחרת (

שאן ורחוב. בתקופה זו הייתה השפעה מצרית חזקה בא"י, -באזור הסקר היו בית המשמעותיות

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

להגיע למגידו דרך מעבר עירון המסוכן, והנחילו מפלה ניצחת לצבאות הכוחות המצריים בחרו 

ן נחקקו במקדש הראשי במצרים רשימות של הערים שנכבשו. הכנעניים. בעקבות הניצחו

עמארנה -שאן. העיר מוזכרת גם במכתבי אל-ביתבמרחב הסקר כוללת רשימה זו את העיר 

לפנה"ס). לאחרונה התברר שגם העיר רחוב נזכרת כעיר מדינה בארכיון, אולם  1350-1400(

 כנראה ששם העיר בתקופה זו היה שונה.

כמעוז מצרי,  שאן-ביתבימי השלטון המצרי בארץ בתקופת הברונזה המאוחרת, שימשה 

שנת ונמצאו בה שפע ממצאים מצריים המעידים על האוכלוסייה שישבה במקום. כך למשל, ב

-שאן והציב במקום מצבת ניצחון על ערים שהתמרדו בו (כהן-לפנה"ס עבר סתי א' בבית 1303

שטחי קרקע נרחבים בעמק יזרעאל והפכו אותם לאדמות מלך  ). המצרים הלאימו2010תבור, 

המספקות את צרכי הצבא המצרי במסעות המלחמה בצפון. במגידו הוצב חיל מצב מצרי  –

 קבוע. בנוסף לחיטה ולשעורה, גודל בעמק גם דוחן (אריה, תשע"ב).

 והתקופות הבבלית והפרסית תקופת הברזל (תקופת המקרא) 4.4.3
במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל, היה עמק יזרעאל האזור המרכזי בארץ שבו 

. במעבר מתקופת הברונזה המאוחרת Iנתקיימה המשכיות כנענית עד לסוף תקופת הברזל 

הקדומה חרבו יישובי העמק, אולם לאחר תקופת פער התיישבותי שאורכה  Iלתקופת הברזל 

שוב ע"י האוכלוסייה הכנענית המקומית. בסוף תקופת אינו ידוע, הוקמו מחדש נקודות היי

, ידעו היישובים בעמק חורבן נוסף, ולאחריו הופיעה בעמק תרבות חומרית חדשה Iהברזל 

(אריה, תשע"ב). להערכתו של אריה, חורבן זה אירע ע"י גורמים ישראליים מהשומרון, 

אוכלוסיית העמק. הדים  המדינה הכנעניות והשליטו את מרותם על-שהכריעו את מערך ערי

לתקופת  Iלכך ניתן למצוא בהתייחסות המקראית ליישובי העמק. המעבר מתקופת הברזל 

מאופיין גם הוא בירידה בגודל היישובים במרחב. מנגד, בחלק מהעמקים (עמק חרוד  IIהברזל 

ו כתוצאה מהקמת כפרים קטנים באזורים שלא יושב –ועמק ג'נין), הוכפלה כמות היישובים 

 קודם לכן (אריה, תשע"ב).

המרחב הכולל את רכס הגלבוע וחבל תענך נמצא בנחלת יששכר, והתקיימו בו מובלעות 

שאן ובנותיה נכללו במובלעות אלו. לפי -ביתשהשתייכו לשבט מנשה (יהושע י"ז, פסוק י"א). 

המקרא (הן ביהושע י"ז והן בשופטים א'), שבט מנשה לא הצליח להוריש את הכנענים 
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(בסתירה לכתוב על כך שמלכי תענך ומגידו הוכו בידי יהושע), אך בני ישראל השליטו את 

 מרותם במרחב (התושבים הכנענים העלו מס לבני ישראל). 

יזרעאל כעיר בנחלת שבט יששכר. הקרב הגדול הראשון  לראשונהביהושע י"ט, י"ז נזכרת 

ר צבאו של יבין מלך חצור. תיאור שנערך באזור לאחר כיבוש הארץ הוא הקרב נגד סיסרא, ש

ה') ממקם אותו במרחב שבין תענך להר תבור, כאשר כנראה -הקרב ושירת דבורה (שופטים ד'

ַהּכֹוָכִבים, ִמְּמִסּלֹוָתם, ִנְלֲחמּו, " –שלגורמים אקלימיים הייתה השפעה על תוצאות הקרב 

 כ"א).-(שופטים ה', כ' ַנַחל ִקיׁשֹון"ְקדּוִמים   ַנַחל ִסיְסָרא. ַנַחל ִקיׁשֹון ְּגָרָפם, -ִעם

הפרשייה הבאה המתרחשת באזור הגלבוע היא קרב גדעון במדיינים. גדעון וצבאו נערכו בעין 

חרוד ואילו המדיינים נערכו מצפון באזור גבעת המורה (שופטים ז', א'). לאחר "מבחן 

י ורדפו אחריו הרחק המלקקים" המפורסם, פשטו לוחמי גדעון באישון לילה על הצבא המדיינ

 –) מציע לזהות את "הר הגלעד" הנזכר בדברי גדעון 1981מעבר לירדן. גל (אצל אלון ובוכמן, 

"מי ירא וחרד ישוב ויצפור מהר הגלעד", בנקודה על רכס הגלבוע. לדעתו הכוונה הינה להר 

לך, שאול, המתנשא מעל לגבעת יהונתן. הקרב הבא באזור היה הקרב הראשון של שאול המ

שחנה עם צבאו בבזק (קילומטרים ספורים מדרום לגלבוע), בדרכו להביס את בני עמון ולהציל 

את יושבי יבש גלעד (שמואל א' י"א, י"ח). גם הקרב האחרון של שאול ובניו נערך בגלבוע 

(שמואל א' כ"ט, שמואל א' ל"א, שמואל ב' א', דברי הימים א', י'), כאשר בני ישראל התכנסו 

זרעאל (העין אשר ביזרעאל) והפלישתים באפק. קרב זה הסתיים בתבוסת בני ישראל, בעין י

נפילת שאול ושלושת בניו, והתבססות פלישתית בערים באזור. עם הגעת הבשורה על נפילת 

ָהֵרי ַבִּגְלֹּבַע, " –שאול ובניו לדוד, שהיה בעת הקרב בדרום הארץ, הוא נשא קינה מפורסמת 

נר, שר צבאו -" (שמואל ב', א', כ"א). לאחר התבוסה, המליך אבנר בןר ֲעֵליֶכםָמטָ -ַטל ְוַאל-ַאל

בושת בן שאול למלך על ישראל במחניים שבעבר הירדן. בתחומי ממלכתו -של שאול, את איש

בושת נמשכה שנתיים תמימות עד -מוזכרת יזרעאל (שמואל ב', ב', ט'). מלכותו של איש

ל שבט יהודה. אשתו השנייה של דוד המלך הייתה אחינועם שנרצח, במקביל למלכותו של דוד ע

 היזרעאלית (שמואל א', כ"ה, מ"ג).

שעצם קיומה מוטל בספק בקרב הארכיאולוגים), ובימי (המרחב נכלל בממלכה המאוחדת 

עשרה הנציבויות שעליהן הוטל לכלכל את בית המלוכה -שלמה המלך היווה את אחת משתים

-ֲאִחילּוד, ַּתְעַנ�, ּוְמִגּדֹו; ְוָכל-ַּבֲעָנא, ֶּבןאחילוד: "-אזור היה בענא בןחודש בשנה. הנציב שמשל ב

" .ַעד ָאֵבל ְמחֹוָלה, ַעד, ֵמֵעֶבר ְלָיְקְמָעם שאן-ביתֲאֶׁשר ֵאֶצל ָצְרַתָנה ִמַּתַחת ְלִיְזְרֶעאל, מִ  שאן-בית

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

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

אוצרות בית המקדש בירושלים. ממסע זה נמצא שבר מצבה במגידו, והעיר תענך מוזכרת 

ברשימת הערים שחרבו במסע (לפי תבליט במקדש שישק בכרנך). יזרעאל שבה ומוזכרת 

אליהו, כאשר המלך אחאב שב ליזרעאל (מלכים א',  לאחר שחיטת נביאי הבעל בכרמל בידי
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י"ח, מ"ב). ביזרעאל שכן 'ארמון החורף' של אחאב ובניו, כפי שמסופר בפרשת כרם נבות 

היזרעאלי (מלכים א' כ"א). העיר מוזכרת שוב בימי המלך יורם, עם פרוץ מרד יהוא וקץ בית 

פתו הושלכה בחלקת כרם נבות. מלך ט'). המלך יורם נרצח בידי יהוא וגו-אחאב (מלכים ב' ח'

יהודה, אחזיהו, שביקר אצל יורם ביזרעאל, נמלט אך הוכה במעלה גור הסמוך ליבלעם, משם 

נס למגידו ומת מפצעיו. לאחר חיסול שני המלכים, הוצאה להורג גם המלכה האם איזבל 

יה, בארמון ביזרעאל. ערים רבות באזור חרבו כתוצאה ממסעו של חזאל מלך ארם (אר

לפנה"ס עבר בארץ תגלת פלאסר השלישי. במגידו נמצאו סימני  734-732תשע"ב). בשנים 

שריפה וחורבן, וממלכת ישראל הצטמצמה לשומרון בלבד. הגבול המדויק של הממלכה לא 

ידוע, אך מבחינה טופוגרפית אפשר שהגלבוע שימש כגבולה הצפוני של ממלכת ישראל 

 לבירת פחווה אשורית.בתקופה זו, ואילו מגידו הפכה 

ב'), כאשר הנביא הושע בן בארי -יזרעאל והביטוי עמק יזרעאל מוזכרים גם בספר הושע (א'

ְׂשָרֵאל, ְּבֵעֶמק ֶקֶׁשת יִ -ְוָהָיה, ַּבּיֹום ַההּוא; ְוָׁשַבְרִּתי ֶאת" –מנבא את חורבן ממלכת ישראל 

 ִיְזְרֶעאל".

ך אשור, הוגלו תושבי ממלכת ישראל אסר מללפנה"ס, בידי שלמנ 722עם חורבן שומרון בשנת 

לאשור ולערי מדי, ותחתיהם הובאו לערי שומרון בני ממלכות אחרות שנכבשו בידי אשור 

(מלכים ב', י"ז). ממלכת אשור דעכה במהלך השנים, דבר שהביא לשגשוג זמני של ממלכת 

מצרים בארץ  יהודה בתקופת המלך יאשיהו. יאשיהו ניסה למנוע מעבר של פרעה נכו מלך

לפנה"ס  609בדרכו של האחרון לקרב במלך אשור, אולם נהרג בידי פרעה נכו במגידו, בשנת 

כ"ד). לאחר מות יאשיהו, הייתה נתונה הארץ -(מלכים ב', כ"ג, כ"ט, דברי הימים ב', ל"ה, כ

 לשליטה מצרית קצרה. 

גם חרבו בית  שבהמשכם לפנה"ס החלו מסעות נבוכדנאצר מלך בבל לארץ 605החל משנת 

הסתיימה עם עליית  . שליטה זו, והאזור עבר לשליטה בבליתהמקדש הראשון וממלכת יהודה

 לפנה"ס. 538ממלכת פרס בשנת 

 התקופות ההלניסטית והחשמונאית 4.4.4
רחב. לפנה"ס) תמו כמאתיים שנות שליטה פרסית במ 333עם מסעו של אלכסנדר מוקדון (

שם שליווה את המקום כאלף שנים קיתופוליס, שאן בשם ס-בתקופה ההלניסטית נקראה בית

עד לכיבוש הערבי. סקיתופוליס נכבשה במסעו השני של יוחנן הורקנוס לשומרון, וגבול ממלכת 

לפנה"ס נכבשו העמק והגליל בידי  103/4החשמונאים עבר בגבול הצפוני של השומרון. בשנת 

 ממלכת החשמונאים.יהודה אריסטובולוס הראשון, והמרחב כולו נכלל ב

 התקופות הרומית והביזנטית 4.4.5
לפנה"ס, ולא  63כתוצאה ממסע פומפיוס בשנת החשמונאית שאן נקרע מיהודה -אזור בית

נכלל גם בממלכת הורדוס. סקיתופוליס הייתה היישוב המרכזי באזור, ונמנתה עם עשר ערי 

הדקפוליס, ערים נוכריות שנהנו מאוטונומיה מסוימת (בפיקוח נציב סוריה), והייתה היחידה 
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, גדר, גרש, פחל, פילדלפיה מערי הדקפוליס ממערב לירדן (ערים נוספות כוללות את סוסיתה

לספירה)  66בתחילת המרד הגדול (סביבות ע"פ יוסף בן מתתיהו, רבת עמון ואחרות).  –

. זאת בעקבות מעשי נקם של ע"י האוכלוסייה הנוכרית היהודים תושבי העיר 13,000נטבחו 

הגן  בתחומיים יהודיים (שאינם מהעיר) שאירעו במרחב לאחר טבח היהודים בקיסריה. מורד

הלאומי גן השלושה התגלו שתי מערכות מסתור, עדות יחידה להשתתפות יהודי העמק בהכנות 

 ).1987, טפר ושחרכוכבא (-למרד בר

במהלך התקופות הרומית והביזנטית הגיעה ההתיישבות במרחב לשיאה, ובפרט שגשגה העיר 

עמק נתגלו שלושה שאן, ובשולי ה-רוד עברה דרך רומית מקיסריה לביתסקיתופוליס. בעמק ח

ריכוזי אבני מיל המעידים על תוואי הדרך. מצבור אחד נתגלה באזור הכניסה לכפר יחזקאל, 

מערבית לעין חרוד והשלישי בעיי שטה. חלק מאבני המיל נשאו כתובות מימי -השני דרומית

שאן היוותה -לספירה. בית 217-193שמלכו בשנים הקיסרים ספטימוס סוורוס וקרקלה, 

 מגידו, שכם, פחל, יריחו ודמשק.  –זו צומת דרכים ראשית, בה נפגשו חמישה כבישים  בתקופה

נקיה ביהפכה לבירת פרו 400אך שוקמה, ובשנת  363סקיתופוליס ניזוקה ברעש אדמה בשנת 

 פלסטינה סקונדה.

 
 מראה מתל בית שאן. צילום: עמית מנדלסון

לאפשרות של קיום מופעי מים  בגן השלושה התגלתה מערכת מדרגות חצובות, המרמזת

 ).2005תיאטרון מים (נאומכיה) (סגל,  –בתקופות העתיקות 

נמצא ריכוז מחצבות עתיקות, בהן נחצבו בעבר עשרות אלפי מ"ק שבגלבוע במורדות הר גפת 

) 2013שאן לכיוון ג'נין. סגל (-דרך הרומית העתיקה מביתאבן. מחצבות אלו נמצאות לצד ה

ה דרך רומית תקנית, ולהערכתו הדרך שימשה כפי הנראה להובלת אבן מציין כי הדרך אינ

ביזנטית. הוא סבור כי תוצרי הכרייה -שאן בתקופה הרומית-מהמחצבות לבניית העיר בית

הובלו מרחק קצר ביבשה, עד לאזור מעיינות הנחלים קיבוצים ועמל, ומשם שונעו האבנים 

בדומה לשינוע אבנים ומטענים  –שאן -אורך הנחלים השופעים עד לעיר ביתברפסודות ל

 במקומות אחרים בעולם באותה תקופה.
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בית הכנסת העתיק של בית אלפא  1929למרגלות הגלבוע התגלה בקיבוץ חפציבה בשנת 

בית הכנסת הוקם בתקופה הביזנטית, והוא אחד . הקדומה, ובו רצפת פסיפס מרשימה

ברבע הראשון של המאה  –וסטינוס המעטים שבהם מצויינת שנת הקמתו, בתקופת המלך י

הפסיפס בבית הכנסת מפואר במיוחד, ומשלב סמלים יהודיים  השישית לספירה הנוצרית.

 –מובהקים כמו עקידת יצחק, ארון הקודש, מנורות ותשמישי קדושה, אך גם סמלים אליליים 

בה עשר המזלות, ובמרכז המעגל מצויר אל השמש הליוס, במרכ-גלגל המזלות ובו שנים

 ).1970הרתומה לארבעה סוסים דוהרים (אביגד, 

' באתר 70-בית כנסת חשוב נוסף, הנמצא בקרבת גבול הסקר, התגלה בתחילת שנות ה

חורבת פרווה מדרום לעין הנצי"ב (נהוג לקרוא לו בית הכנסת של רחוב, אולם אין לו קשר 

לבת את הכתובת ). ייחודו של בית כנסת זה ברצפת הפסיפס שבו, המשהמקראיתלרחוב 

שורות העוסקות ביישובים ב"תחום  29הארוכה ביותר שנתגלתה בבתי כנסת בארץ. בכתובת 

עולי בבל" עליהם חלות מצוות התלויות בארץ (דיני שמיטה ומעשרות), כולל פירוט גבולות 

ושמות שערי העיר. הכתובת מוצגת כיום במוזיאון ישראל בירושלים, והעתק שלה  שאן-בית

 יבוץ עין הנצי"ב. מוצב בק

בינואר  23 -"יום הבוץ" ב –שאן -לארץ, אחד הקרבות אירע בבקעת ביתעם פלישת המוסלמים 

שאן -נטים את תעלות ההשקייה בבקעת בית. כדי למנוע את פלישת הערבים, פתחו הביז635

ע'ה) שמדרום לטירת צבי. העיר והתוקפים שקעו בבוץ. זירת הקרב מזוהה עם תל שלם (תל רד

שאן נכנעה לכובשים המוסלמיים, אך רוב האוכלוסייה נותרה נוצרית. שם העיר הוחלף -יתב

 מסקיתופוליס לביסאן.

 ימי הביניים 4.4.6
בתקופה הערבית הקדומה, השתייך המרחב לג'נד אל אורדון (שבירתו טבריה, כולל ביסאן). 

בינואר  18-עזה בשאן המשיכה להתקיים בתקופה הערבית הקדומה, עד לרעידת אדמה -בית

. עם דעיכתה של 20-עד למאה ה . בעקבות הרעש, דעכה העיר ולמעשה לא התאוששה749

שאן, נעזבו גם מערכות ההשקייה המפותחות שבאזור, כולל גם הסדרי חלוקת המים. -בית

רק כמה מאות שנים לאחר בעקבות זאת התפתחו ביצות קבועות והאזור הפך למוכה קדחת. 

בעקבות שאן חקלאות קנה הסוכר. -בנית,  (ר' להלן) פותחה בבקעת ביתמכן, בתקופה הצל

עבר לשליטת  שטחורוב השינויים גיאופוליטיים, גם דרכי התעבורה באזור ירדו מגדולתן, 

 .שבטים בדווים

לספירה. אזור זה היה בשליטת  1099הארץ כולה, נכבש בידי הצלבנים בשנת  כמוהמרחב, 

הממלכה הצלבנית הראשונה, והוקמו בו מספר מצודות שהבולטת מביניהן נמצאת בכוכב 

נוריס מוזכר בתעודה היישוב שאן. -ספות הוקמו בעפולה, בזרעין ובביתהירדן. מצודות נו

-ר שבראש הר תבור. במורד בקעת ביתם למנז, כאחד הכפרים השייכי1103צלבנית משנת 

הסוכר, הזקוקה לאקלים חם ולמים רבים. עם תבוסת הצלבנים  שאן שגשגה תעשיית קנה
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, עברה השליטה באזור לידי הממלוכים, שבידיהם נותר השטח גם 1187בקרני חיטים בקיץ 

 בתקופת ממלכת הצלבנים השנייה.

הקרבות החשובים בתולדות המזרח התיכון, שימש מרחב הגלבוע כזירה לאחד  1260בשנת 

. בקרב זה נבלמה התפשטותם המטאורית 3/9/1260 -קרב עין גליית (עין ג'אלוד), שהתרחש ב

של המונגולים, שהתפשטו ממרכז אסיה בואכה ארץ ישראל. הסולטן הממלוכי קוטוז וצבאו, 

על שם "עין גליית" הנחילו תבוסה לצבא המונגולי בפיקוד המצביא כתבוגא. קרב זה קרוי 

המזוהה עם מעיין חרוד, וזירת הקרב אירעה בתפר שבין הגלבוע לרמות יששכר. יש לציין כי 

 ניכרתבעוד שהצלבנים עדיין נכחו בארץ, הם נמנעו מלתמוך באחד מהצדדים בשל חולשתם ה

 בתקופה זו.

הוקמה  שאן-, ואילו בביתבמהלך התקופה הממלוכית שימשה זרעין (יזרעאל) כבירת נפה

בקרב  1516ימה באזור בנובמבר . תקופה זו הסתי1308תחנת דרכים (חנות בישן) בשנת 

שאן, שבו ניגף הצבא הממלוכי בפיקוד ג'אן ברדי לפני סינאן פחה העות'מאני. המרחב לא -בית

דין ודאהר -מילא תפקיד משמעותי ברוב התקופה העות'מאנית, כולל בתקופותיהם של פאח'ר א

  עומאר.-אל

 )1994שלהי התקופה העות'מאנית (עפ"י גרוסמן,  4.4.7
שאן חמישה כפרים, הגדול שבהם, פרוונה, -התקופה העות'מאנית היו בבקעת ביתבראשית 

-וסייה גדולה פי שניים מזו של ביתאוכל –(כיום מדרום לעין הנצי"ב) הכיל כשמונים חייבי מס 

צבי. סביר כי גם בתקופה זו רוב אוכלוסיית שאן עצמה. שלושה יישובים נוספים היו באזור טירת 

באזור הידלדל מאד בתקופה העות'מאנית, עד כדי כך שבסוף  העמק הייתה נוודית. היישוב

שאן עצמה, וכל שאר היישובים היו -בית –בקעה יישוב קבע מבוסס אחד התקופה היה בכל ה

. האזור יושב מחדש בידי אוכלוסייה מאזורים אחרים, 19-עזובים בשנות השמונים של המאה ה

(אילן חליל -ומוצאם של חלק מהכפרים מאוכלוסייה שהגיעה מאזור חברון. שמות כמו סג'רת אל

מציינים את הזיקה  חליל" (הקטע של החברוני)-"ואדי מקטע אל"עץ החברוני" ו –מלכישוע) 

 לאזור חברון.

פרץ בארץ "מרד הפלאחים" נגד השלטון המצרי. מרד זה דוכא באכזריות,  1834בשנת 

ובמיוחד נפגעו הבדווים שישבו בחלק נרחב מעמק יזרעאל. שבטי הבדווים ששכנו באזור נדחקו 

מק שאן (אריה, תשע"ב). פשיטות בדווים על אדמות הע-הירדן ובקעת ביתלאזור עמק 

 .19-התחדשו במהלך המחצית השנייה של המאה ה

הממשלה  1870שאן, מינתה בשנת -ת חובות של בעלי הקרקע בבקעת ביתלאור הצטברו

התורכית ועדה לבדיקת המצב. הממצאים העלו כי רוב הקרקעות בבקעה אינן מעובדות בפועל, 

וקית על הקרקע ולמעשה לא היה אף בעל קרקע אחד שמילא אחר התנאים המקנים בעלות ח

(קניין המותנה בעיבוד הקרקע בפועל). חרף העובדה שהסיבה לכך הייתה כשל שלטוני (חוסר 

ביטחון ופשיטות בדווים), החליט השלטון הטורקי על הפקעת הקרקעות שהפכו לאדמות מדינה 
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-(ג'יפתליך). כשנה לאחר מכן, הועמדו הקרקעות למכירה פומבית ונרכשו ע"י הסולטן עבדול

, הפכו האדמות לרכוש המדינה 1908יד השני. לאחר הדחת הסולטן מתפקידו בשנת חמ

התורכית. במהלך תקופה זו, המשיכו הבעלים הקודמים לעבד את הקרקע אולם נדרשו לשלם 

תוספת מיסים לסולטן כשכר אריסות. שינוי המצב הוביל להתבססות של חוות חקלאיות 

. שלושת המוקדים הבולטים היו אשרפיה (מקבץ (עיזבות) של תושבי ההר בבקעה ובשוליה

שלוחות), סמיריה (עיזבה שמקור תושביה בקבטיה שבאזור ג'נין. -כיום אזור רשפים –של חוות 

היום יישובי ביכורה) ופרוואנא (בה גרו גם מצרים וסודנים, חלקם הגיעו כנראה בעקבות שלטון 

). בהמשך התפתחו עיזבות נוספות מוחמד עלי וחלקם חדרו לאזור בתקופות מאוחרות יותר

למרגלות הגלבוע, שהבולטת בהן הייתה ח'רבת מג'דעה (חורבת מגדע) שהתפתחה כעיזבה 

של הכפר ג'לבון, לצד מעיין שופע (עין רוויה). לכפר פקועה היו שתי עיזבות נוספות בעמק 

ית אדמותיה חרוד. משפחת סורסוק הלבנונית הקימה חווה בשטחי עין הנצי"ב דהיום, אך מרב

ישובי  15מנו יישובי האזור שכנו באזור אשרפיה, בו גידלו כותנה בהיקף נרחב. בסוף התקופה 

בדווית  אוכלוסייה). 6טבלה חלקם מופיעים ב( ,היו נטושיםישובים  2-ישובים עונתיים, ו 5קבע, 

 המשיכה להתקיים במרחב הסקר עד למלחמת העצמאות.
 ישובים באזור הסקר בתקופה העות'מאניתכמה מה: 6טבלה 

מצב בתחילת  שם היישוב
 התקופה

מצב בסוף 
 התקופה

 הערות

 שאן-בית יישוב קבע יישוב קבע ביסאן
חרב או יישוב  יישוב קבע חוסניה

 נטוש
 שאן-ביתמזרח ל-מעט מדרום

 חורבת ריחן (למרגלות הגלבוע) יישוב קבע לא מוזכר ריחניה
 תל שוכה יישוב עונתי לא מוזכר שוק-תל א
 חורבת גפת (מורדות נחל יצפור). יישוב עונתי לא מוזכר ג'ופא

 חורבת מגדע יישוב עונתי לא מוזכר מוג'דעה
 שלוחות -אזור רשפים  עונתייישוב  לא מוזכר אשרפיה-אל

יישוב חרב או  מצב לא ברור פרוואנא
 נטוש

 חורבת פרווה

 יישובי ביכורה יישוב קבע לא מוזכר סמיריה
 

נסללה שלוחת מסילת הרכבת החיג'אזית, בין דרעא לחיפה, הידועה  1905-1902בשנים 

סופית בשנת בישראל בשם "רכבת העמק". הרכבת פעלה במשך תקופת המנדט והושבתה 

תחנות בגבולות מדינת ישראל. תוואי המסילה עובר  8. לאורך המסילה פעלו תחילה 1951

 .71בשולי שטח הסקר, במקביל לכביש 

 תיאורי נוסעים באזור בשלהי התקופה העות'מאנית 4.4.8
שאן -, בדרכו מבית1870הכומר הצרפתי ויקטור גרן הקדיש למרחב ביקור קצר באפריל 

 מערבה:
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"עברנו את ואדי ג'אלוד על גשר עתיק בן קשת אחת מעוגלת, בנויה מאבני גזית נהדרות, 

המרוצף אריחים גדולים, דומים לאבני הקשת... בדרך ראינו כמה טחנות, מקצתן נטושות 

 והאחרות, שעודן פועלות, מונעות בכוח מי תעלה הנמשכת מוואדי ג'אלוד".

 ת בעמק.גרן מציין מערכת תעלות השקייה הפזורו

"הבתים בנויים מחומר או מאבנים קטנות. אסמים רבים נכרו בתוך האדמה  –הכפר שאטה 

קרקעיים לכל משפחה. הנשים מצטיידות במים מתעלת עין ג'אלוד -ומשמשים כמחסנים תת

 המושכת את מימיה במרחק מה מדרום לכפר".

אבנים קטנות ומחומר קרסו "זהו כפר ערבי קטן, נטוש לחלוטין, שבתיו הבנויים מ –בית אלפא 

 למחצה".

"תל אשר את פסגתו הכתיר כנראה מגדל רבוע שאורך  –ח'רבת שייח' חסן (תל יוסף הישנה) 

עשר צעד, והוא נבנה מאבנים גדולות ומכיתות חרס רבות מספור, שרידי כפר -צלעו היה שנים

 וקדש לשייח' חסן".או עיירה שנמחו כליל. בצל אחד השיזפים האלה חוסה 'ואלי' מוסלמי, המ

"עברנו את ח'רבת ג'אלוד, כפר הרוס כליל על גבעה קטנה. על ידו זורמת אחת משלוחות המים 

 של עין ג'אלוד".

 מעיין חרוד:

"הגענו... למעיין השופע עין ג'אלוד... הוא נובע מתחת לסלע גדול שבפנים פעורה בו כמין 

עגולה, שהרבה דגיגים -ה זו, החצימערה קטנה ומתלולו זקוף מעל מקווה מי העין. בריכ

מתרוצצים בה, רוצפה לפנים, אך אבני רצפתה הוסעו ממקומן. המים היוצאים משם נפרדים 

לשתי תעלות, בנויות בחלקן, שהמים זורמים בהן מזרחה, ותיכף סמוך ליציאה מפעילים שתי 

 טחנות. המעיין הזה הוא ככל הנראה עין חרוד המקראית".

 עין יזרעאל:

מעיין, בשם עין אלמיתה (העין המתה). לפני ארבעים שנה בקירוב הוא דלל כמעט לגמרי.  "עוד

בעצם כבר זמן רב היה מקור המים הזה מתייבש מדי שנה בשנתה בעיצומם של ימות החמה, 

חידשוהו באמצעות קצת חפירה, ומאז לא חדל לנבוע ולספק את צרכי  1834אלא שבשנת 

 . "שספיקתו מועטת בהרבה מעין ג'אלוד הוא יקר ערך לכפר הזה התושבים של זרעין. אף על פי

 )PEFישראל (-משלחת הקרן הבריטית לחקירת ארץ
נהר ג'אלוד (נחל חרוד) מוזן ע"י מספר מעיינות חשובים. בראשו עין ג'אלוד (מעיין חרוד) ועין 

וצר בריכה טובעון (צומת גבע). מעיין חרוד נובע למרגלות צוק תלכיד בתחתית הגלבוע, וי

מטרים), סכורה מלאכותית בקצה הרחוק. המים טובים אך קרקעית  45יארד ( 50-באורך כ

הבריכה מכוסה בבוץ רך, שבערבולו מדיף ריח גופריתי. קצה הבריכה נרמס ע"י הבקר. המים 

, 1873מ'). הסוקרים ביקרו באתר באפריל  2.5-2רגל ( 8-6בקרבת הסכר מגיעים לעומק 
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) מציין שהסכר נפרץ כחלק מפרויקט הניקוז בעמק, אך 1963. אביצור (לאחר חורף גשום

 שרידיו ניתנים לזיהוי בשטח עד היום.

עין טובעון הינו קטן יותר ומימיו בעלי גוון אדמדם. המעיין מוקף בקרקע ביצתי, ויש לו פלג בוצי. 

 ודית.מעיין זה נקרא ע"י הצלבנים בשם טובאניה, ואולי השם משמר את טובניא התלמ

עאסי ואחרים -מיתיה, עין אל-קיימים שמונה מעיינות נוספים המזינים את הנהר, וביניהם עין אל

מיתיה (עין יזרעאל) הינו מעט למרגלות זרעין. מעיין צלול עם מים טובים, -קטנים יותר. עין אל

 הבוקע מהסלע ומוקף בסלעי בזלת המכוסים בחזזיות כתומות.

, הוא בין המעיינות הטובים ביותר בפלשתינה, הבוקע (עין עמל) עאסי-המעיין השני, עין אל

יארד  100רגל, באורך  20מזרחי של בריכה בעומק -למרגלות נקרת סלע, בצידה הדרומי

יארד מצפון לדרום.  בצד צפון יש חוף חלוקים. המצוק הוא בגובה  20ממזרח למערב וברוחב 

. מ"צ) 27( מעלות פרנהייט 80מפרטורה רגל מעל למים. המים צלולים וכחולים, בט 10-8

הקרקע חצצית. בקצה המזרחי של הבריכה סכר מלאכותי. הזרם הנובע ממעיינות אלו הינו 

רגל בדרכו לירדן. שלושה גשרים ניצבים עליו לצד ביסאן.  960-מייל כ 12מהיר, וגולש לאורך 

ושני מפלים קטנים יותר עם רגל  17 -ח'אן, יש מפל בגובה כ-למרגלות הגשר התיכון, ג'יסר אל

רגל. ממזרח לביסאן הנהר עובר דרך קניון צר,  39רגל. רוחב הגשר הזה הינו  20-ירידה של כ

 רגל. 25וממשיך בגדות תלולות אל הירדן. על הקניון עובר גשר עם קשת מרכזית של 

 בין המעיינות הבולטים הנוספים באזור:

ה איתן, עם זרם משמעותי. נחילי דגים קטנים נצפו מעיין גדול, כנרא –עין מדוע (עין מודע) 

 במימיו.

מעיין קטן עם מים זכים, ולו זרם משמעותי. המעיין בוקע מהסלע  –ג'מעין (עין חומה) -עין אל

 וידוע במימיו המשובחים.

 גם חורבת מוג'ידע (חורבת מגדע) ראויה לציון במעיינותיה הטובים.

 מזרחית של אתר העתיקות.-בוץ, בפינה הדרומית בקתות 60-כפריר עלוב ובו כ –ביסאן 

. שלושה (מושל) מזרח לבתים נמצא בניין הסראיה, מקום מושבו של הקיימקאם-מדרום

 מצפון לכפר.  ,סמוךבמעיינות נובעים 

כפר קטן בנוי בוץ ואבן.  לא מוזכרים יישובים אחרים בגבולות  –ריחניה (חורבת ריחן) -אר

 הסקר. 

שאן, כולל תעלות מים -) של אזור עתיקות בית11מפה ו מפה מפורטת (ר' הכינ PEF-סוקרי ה

חלבי (להערכת -וטחנות קמח סביב העיר העתיקה. ממערב לתל נמצא מקאם שייח' אל

טחנות שעשר מתוכן היו  13שאן העלובה -הסוקרים מודרני ולא קדום). הסוקרים תיעדו בבית
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טחנות  36טחנות נוספות במעלה נחל חרוד, ובסה"כ  7עילות. בנוסף לטחנות אלו תועדו פ

 שאן (ר' פירוט להלן).-בית-קמח בעמק חרוד ובבקעת

 שאן הוגדר כביצה ולה מספר שמות שונים.-מערב לבית-כל המרחב מדרום

 )1875(סביבות שנת  : מרחב הסקר במפת הקרן הבריטית11מפה 

 
 )1963טחנות נחל חרוד (עפ"י אביצור, 
-טחנות קמח (פעילות ונטושות) בנחל חרוד ובבקעת בית 36במפת הקרן הבריטית מתועדות 

שאן, ומתוכן -מהטחנות היו בתחומי בית 13טחנות בגבולות הסקר הנוכחי).   28שאן (מתוכן 

 טחנות פעלו. 10

של המאה  20-מאוחר יחסית (רק בשנות האביצור מציין שטחנות מנוע חדרו למרחב בשלב 

) בגלל התנאים הטבעיים הנוחים להפעלת טחנות מים. בסוף תקופת המנדט נותרו רק 20-ה

 שתי טחנות מים פעילות (שתיהן מחוץ לגבולות הסקר הנוכחי).

טחנות. שתיים מהן ניתנות  7בין עין חרוד לאזור עין איילות, מתאר אביצור את שרידיהן של 

-טחונת אל –שייח', והטחנה השלישית -טחונת א –בשטח עד היום (הטחנה השנייה  לזיהוי

וויבידה). לא מן הנמנע שנותרו שרידים גם מטחנות אחרות ובפרט הראשונה והשישית, אך הן 

 לא אותרו בשטח (ובספרו של אביצור חסרות נקודות הציון של הטחנות).

נה בצלע תל נהרון (וייתכן שנותרה טחנה גם שאן, בולטים כיום שרידי הטח-מבין טחנות בית

תום משולבות בתוואי שביל עמק המעיינות. -קוסי וטחונת א-למרגלות הכביש), טחונת אל
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ערג'ה לא נסקרה, אך דומה -קוסי לא זוהתה בסקר. טחונת אל-מזרח לטחונת אל-טחנה מדרום

טחנות  3'ה לא נסקרו. ערג-טחנות ממערב לטחונת אל 4שניתן לזהותה בתצלום אוויר. שרידי 

 שאן, ולא נסקרו בסקר הנוכחי.-רשיד נהרסו לדבריו של אביצור עם הקמת שיכון בבית

שאן. האתר לא זוהה -מלחה נמצאת מעט מדרום למבואת הכניסה לגן לאומי בית-טחונת אל

 בשטח.

ה בעין עמל (גן השלושה) נמצאו שלוש טחנות, מהן שרדה עד ימינו רק הטחנה התחתונה. טחנ

נוספת ניצלה את מימיו של עין חיים, שתועלו לעבר נחל עמל מעט ממזרח לטחנה התחתונה 

 (נקודה זו לא נבחנה בשטח, אך כנראה שהטחנה קיימת גם כיום).

בעין שוקק תועדו שתי טחנות, האחת נהרסה ברובה בצמוד לבריכת המעיין. הטחנה התחתונה 

 נוכחי.נשמרה באופן יחסי. שתי הטחנות זוהו בסקר ה

 
 טחנת קמח בנחל שוקק וקט מאמת המים אליה. צילום: עמית מנדלסון

טחנה נוספת המופיעה כחרבה במפת הקרן הבריטית, התקיימה בין שדי תרומות לתל תאומים. 

 אביצור תיעד את שרידיה האחרונים של טחנה זו.

הצליח במפת הקרן הבריטית מסומנת גם טחנה חרבה בחורבת מגדע, אולם אביצור לא 

 לאתרה כלל בשל הצמחייה הסבוכה.

 תקופת המנדט הבריטי 4.4.9
נחתם הסכם  1921-שאן. ב-ו כוחות צבאיים בריטיים לעיר ביתנכנס 1918בספטמבר  20 -ב

-בגליל התחתון המזרחי, בבקעת בית ע'ור מדוורה, המעביר חלק ניכר מאדמות הג'יפתליך

דונם  150שאן ובאזור נחל תרצה לבעלות האריסים באזור, בתנאים נוחים, במתכונת של 

. התהליך הוביל בסופו של דבר 1932למשפחה. תהליך חלוקת הקרקעות הושלם עד שנת 

 להתפתחותן של מספר אחוזות גדולות. 
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 פיקיויקי . צילום: מתוך אתר1935שאן, -תחנת הרכבת בביסאן/בית

שאן דגם התיישבות מפוזר על פני חוות שונות, -מנדט התפתח בבקעת ביתהלך תקופת הבמ

תופעה יחידה במינה בארץ ישראל. זאת ככל הנראה בגלל תנאי האקלים הקשים אך גם בגלל 

האיחור הבולט בפיתוחו של העמק. הבריטים חילקו את המרחב לאזורים כפריים ולאגני 

ז וחלוקת המים במרחב. תיעול המים בוצע השקייה, ושיפרו בצורה ניכרת את תנאי הניקו

בתעלות עפר, והסדרי חלוקת המים היו פרימיטיביים יחסית. רק בשלהי תקופת המנדט הוחל 

 בהקמתן של תעלות בטון.

הוחל בהכנות להקמת  1934שאן. בשנת -בריטים חווה חקלאית נסיונית בביתהקימו ה 1925-ב

, ומטרתה 1936עדן). החווה הוקמה בשנת  חוות –חווה חקלאית באדמות פרוואנה (כיום 

 הייתה בדיקת מי ההשקייה ממעיינות שונים באזור והשפעתם על עצי פרי שונים.

במאורעות תרפ"ט אך ללא (וברחה מהעיר למשך כשנה) הקהילה היהודית בעיר נפגעה 

ברחה שהתמעטה בינתיים,  ,האוכלוסיה היהודיתתרצ"ט -בתחילת מאורעות תרצ"והרוגים. 

התרחש בתקופת המנדט  שאן-ביתסוף ההתיישבות היהודית בעיר ובתיה נבזזו. שוב העיר מ

 . , ששב אליהרופא יהודי תושב העיר עם הירצחו של, 1937בשנת 

באזור אשרפיה נעשה ניסיון פיתוח קואופרטיב ערבי שיתחרה במפעל הציוני באזור, והחוות 

 באזור שרדו עד למלחמת העצמאות. 

שוק יישוב ערבי לאוכלוסייה שהוגדרה -ממשלת המנדט להקים באדמות תל א ניסתה 1934-ב

"מנושלים" בעקבות מפעלי ההתיישבות היהודית, כולל בוואדי חווארית (עמק חפר). בשטח 

 45אך רק  ,חלקות 51דונם (שחלקו הופקע מחברת הכשרת היישוב) הוקצו  2200של 

). בשנת 1989לאחר זמן קצר (ניר,  25משפחות באו להתיישב במקום, וגם מתוכן עזבו 

 ).1963(אביצור,  שאן-ביתראשונה בנפתחה טחנת מנוע  1936/35
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 )1989ההתיישבות היהודית החדשה (חלק עפ"י ניר,  4.4.10
ראשית מאמצי ההתיישבות באזור עוד לפני מלחמת העולם הראשונה. לאחר שנרכשו חלק 

 נרכשו הקרקעות מידיהם בידי יהושע חנקין מקרקעות העמקים ע"י משפחת סורסוק הלבנונית,

רכש  1910-. בהידוע כגואל אדמות העמק (והיה מעורב ברכישת קרקעות גם באזורים נוספים)

. חלפו עשר שנים 1911חנקין כעשרת אלפים דונם קרקע, עליהם קם קיבוץ מרחביה בשנת 

ים הראשונים קמו . היישובים היהודי1920נוספות עד לרכישת אדמות "גוש נוריס" בשנת 

עלו למעיין חרוד שתי קבוצות מגדוד העבודה, והקימו את  21/9/21-. ב1921באזור זה בשנת 

הוקם קיבוץ תל יוסף למרגלות  15/12/21 -קיבוץ עין חרוד (שעבר לימים למקומו הנוכחי). ב

בית ) ו14/10/22הגלבוע (באתר תל יוסף הישנה), ושנה לאחר מכן הוקמו הקיבוצים חפציבה (

). לצד אזור מעיין חרוד הוקמה מחצבת מעיין חרוד (כיום מחצבת גדעונה), 4/11/22אלפא (

 אחת המחצבות הראשונות שהוקמו בגלבוע. 

 
קהל נאסף הופעה של הכנר יאשה חפץ במחצבה הסמוכה,  .עין חרוד (במקומו המקורי ליד מעיין חרוד)

 פיקיויקיאתר מתוך . צילום: 15/4/1926

 
חרוד הקימו מתקן שאיבה להעלאת מי הנחל בכוח זרם המים. עקב תקלות רבות,  אנשי עין

חשמלית -המתקן חדל לפעול לאחר כחמש שנים. בנוסף, תוכננה הקמת תחנת כוח הידרו

). אתר מחנה עין 1963בסמוך לעין ריחן, שלא מומשה עקב חוסר כדאיות כלכלית (אביצור, 

כשלב ביניים לפני מעבר ליישוב הקבע (בשנים  חרוד המשיך לשמש מספר קיבוצים נוספים

ישבה במקום קבוצת  1948-1942ישב באתר זה קיבוץ בית השיטה, בשנים  1935-1931

"זרעים" שהקימה את קיבוץ דברת), וכיום שוכן בו היישוב הקהילתי גדעונה. לצד גדעונה נמצא 

מעיין חרוד גם הוקמה בית הקברות שבו קבורים ראשוני ההתיישבות בעמק. בצלע ההר מעל 

, אך עם תום הבנייה 1934חנקין. בניית האחוזה החלה בסוף שנת ואולגה של יהושע  םאחוזת
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חלתה אולגה, ולכן הוחל בבניית אחוזת קברם של אולגה ויהושע חנקין בצמוד לבית, שבני 

 הזוג לא זכו להתגורר בו. 

חברה ציונית מיישבת,  – נוסדה עפולה העברית ע"י קהילת ציון אמריקאית 1925בשנת 

רכש חנקין כאלף דונם באדמות  1929בשנת שרכשה את האדמות ממשפחת סורסוק. 

. בעלי קרקעות פרטיים (קרדו שאן-ביתאשרפיה, רכישת קרקע יהודית ראשונה בבקעת 

 1936'. על אדמות אלו הוקם באפריל 30-וקסטנר) רכשו אדמות באשרפיה במהלך שנות ה

(ע"ש אביו של בעל הקרקעות מנחם קסטנר). עם פרוץ המרד הערבי, נאלצו  קיבוץ "בית יהודה"

 חודשים הקימו את טירת צבי. 14החלוצים לעזוב את המקום, עברו לקיבוץ בית אלפא ומקץ 

הוקמה אגודת המים השיתופית בעמק חרוד, עם קדיחת באר א' בחפציבה. עד  1934בשנת 

 בעמק חרוד ובקרבתו (שריג, תשל"א). בארות 40-' הפעילה האגודה כ70 -לשנות ה

בנובמבר  7 -יישובי עמק חרוד סבלו מהתנכלויות ומגניבות חקלאיות. המרד הערבי פרץ ב

קסאם את הסמל היהודי משה רוזנפלד -דין אל-, אז רצחו אנשי הכנופייה של השייח' עז א1935

הסקר מספר יישובים  לצד עין ג'דידה הנקרא כיום עין הסמל. במהלך תקופה זו הוקמו במרחב

בשיטת "חומה ומגדל". הרקע לפיתוח שיטה זו היה שריפת מחסן הציוד של מתיישבי תל עמל 

), ובעקבות זאת פותחה התפיסה של הקמת 1936לפני השלמת העלייה לקרקע ("דבר", 

ראשון  –היישוב וביצורו ביום אחד. במרחב הסקר קמו שלושה יישובים בשיטה זו: תל עמל 

 ).1938) ומסילות (דצמבר 1937), שדה נחום (1936חומה ומגדל (דצמבר יישובי 

 
 . צילום: יעקב סער, לע"מ, בגן השלושהתל עמל שחזור -אתר חומה ומגדל 

נורה למוות מהמארב חיים ברוק, חבר בית השיטה, בדרכו ממחנה תל עמל  22/2/1937-ב

יצאה שיירה ממשק עין  1937עין חיים. ביולי  –לקיבוצו. מקום האירוע נקרא כיום על שמו 

עוקף  71לגשר הרומי (בה עובר כיום כביש  שאן-ביתחרוד, פרצה את הדרך מתחנת הרכבת 

וץ מעוז. ממחנה קיבוץ מעוז התפצלו בהמשך היישובים נווה איתן ), והקימה את קיבשאן-בית
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יצאו חברי קיבוץ במסילה ממעוז, והשתכנו במחנה הישן  1937ובמסילה (מסילות). באוקטובר 

 של ניר דוד (מדרום לנחל עמל).

 הותקפו ביריות הקיבוצים מסילות וניר דוד, ללא נפגעים. 1938במהלך מאי 

, בעלות 15ת אנשי ה"הגנה", חיים שטורמן, אהרן אטקין ודוד מוסינזוןנהרגו שלוש 15/9/38 -ב

רכבם על מוקש בדרכם ממעוז לטירת צבי, באזור הכפר סמאריה (כיום ביכורה). היישוב מעוז 

 שינה את שמו למעוז חיים בעקבות הרצח, ולזכר הנופלים הוקדש לימים גן השלושה.

שיצאו לאבטח (מכס הלר, יהודה פאפו ובנימין מאלאצקי) נהרגו שלושה נוטרים  1938בדצמבר 

את שדות ניר דוד. במלאת שלושים לנופלם, נחנכה עמדת השמירה "מצפה השלושה" במקום 

ועימו היו שלושת הרובים של הנופלים,  ,ניצל נוטר נוסף שהיה באירוע). 1939האירוע ("דבר", 

קר ע"י משטרת המנדט שכן הנשק השתייך אולם הם נפלו לערוץ הנחל בדרך ליישוב. הנושא נח

לנוטרים שהשאילו אותו בניגוד לחוק לחברי ה"הגנה". הנוטרים טענו שהנשק נשדד בידי ערביי 

הסביבה, טיעון שהופרך בחקירה והוביל להורדה בדרגת אחד הנוטרים. אנשי ה"הגנה" סברו 

ה"הגנה" לקיבוץ. רק  שחברי ניר דוד לקחו את הנשק לעצמם, והדבר העכיר את היחסים בין

 ).1979התגלו הרובים החלודים בערוץ הנחל הסמוך ("מעריב",  1979בשנת 

 
 מצפה השלושה. צילום: עמית מנדלסון

במהלך האירוע עצמו, הוזעקו הכוחות הבריטיים וניהלו קרב עם הכנופיה שנסוגה לעבר ח'רבת 

וחמישה נוספים נתפסו (הבקר, מאנשי הכנופיה  15סירחאן (חורבת נר). בקרב נהרגו -אום

 ). עשרה ימים לאחר הרצח, הוקם קיבוץ מסילות.1938

פרסם השלטון המנדטורי את תקנות העברת הקרקע. לפי תקנות אלו, רכישת  1940בפברואר 

הייתה מותנית באישור הנציב העליון המנדטורי. היישוב היהודי  שאן-ביתקרקעות בבקעת 

                                                           
יים שטורמן היה ממקימי עין חרוד, אהרון אטקין היה ה"מוכתר" של קבוצת גבע, ד"ר דוד מוסינזון מעפולה . ח15

 הוטרינר האזורי. שלושתם היו פעילים באזור בנושאי התיישבות וביטחון.היה 
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ו בתוקפן עד קום מדינת ישראל), מה שהוביל ל"פרשת התגייס למאבק בגזירות (שנותר

ביקש קיבוץ מסילות לעבד את אדמות אשרפיה שחלקן לא היה מעובד  1940אשרפיה". בשנת 

כלל, והשתייכו לממשלה המנדטורית. אנשי הקיבוץ החלו בעקירת שיזפי השיח, ובקיץ גידלו 

ול "מעשר" כחוק. דונם. המפקח הערבי מטעם הממשלה גבה מהיב 500תירס בשטח 

הקיבוצים חידשו את בקשתם מהממשלה להחכיר להם את האדמה לשנת תש"א. לאחר 

שלושה חודשים ללא מענה כלשהו, החליטו אנשי מסילות ושדה נחום לזרוע את השטח כדי 

עובדים  40טרקטורים ואיתם  11יצאו  1940בנובמבר  7שלא להפסיד את עונת הגידול. בליל 

ללא נשק לעבודת הזריעה. לנוכח התקהלות של מאות בדווים, שהאדמה ושתי כיתות חי"ש 

הובטחה להם ע"י השלטונות, נמנעו היהודים מהמשך הזריעה, אך לא ירדו מהשטח. בבוקר, 

יהודים. לאחר  18לאחר התפזרות רוב הערבים, נתחדשה הזריעה. המשטרה הגיעה ואסרה 

 19ודים להמשיך במאבק, ובבוקר שהערבים החלו לעבד את שטח המריבה, החליטו היה

, יצאו טרקטור ומזרעה לחדש את הזריעה, באבטחת עשרות חברי משקים 1940בדצמבר 

חמושים במקלות ואבנים. למקום נזעקו עשרות ערבים והתפתחו קטטות נרחבות. המשטרה 

שאן ומשם לבית הכלא בכפר -חברי משקים, שהובלו למשטרת בית 87הבריטית הגיעה ועצרה 

שאן. רובם זוכו ומיעוטם נענשו -ימי מעצר, נשפטו העצורים בבית 11עה ליד עכו. לאחר מזר

 עונש קל.

לאחד המרכזיים בחקלאות החל פיתוח ענף המדגה בקיבוץ ניר דוד, ענף שהפך  1939-ב

 שאן עד ימינו.-בבקעת בית

אשון בין חרוד, בצומת תל יוסף. היה זה הר –שאן -הוקם קואופרטיב התחבורה בית 1942 -ב

 .שאן-ביתמקבץ מפעלים אזוריים המשותפים ליישובים רבים במרחב עמק חרוד ובקעת 

השבת השחורה, לתפיסת נשק ביישובים  –פתחו הבריטים ב"מבצע אגאתה"  1946ביולי 

יהודיים. בין היתר הוטל מצור על קיבוץ עין חרוד. חברי תל עמל יצאו לכיוון עין חרוד, אך נבלמו 

ם. הבריטים פתחו באש על רכבם של החברים ללא התגרות, ושניים מהחברים בידי הבריטי

 ).1946נהרגו ("דבר", 

קיבוצים  10ישובים יהודיים, מהם עיר אחת,  15כיום נמצאים בתחום הסקר ובשוליו המידיים 

 ).7טבלה קהילתי (מושבים ויישוב  3(אחד מהם דתי), 

 
 לשוליו ובסמוך הסקר תחום: ישובים יהודיים ב7טבלה 

השתייכות  שנת הקמה צורת יישוב שם היישוב
 ארגונית

 הערות

תקופות  עיר שאן-בית
 עתיקות

  

כפר 
 יחזקאל

  תנועת המושבים 1921 מושב

  התנועה הקיבוצית 1921 קיבוץ גבע
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עין חרוד 
 איחוד

 .1952התפלג מעין חרוד מאוחד בשנת  התנועה הקיבוצית  1921 קיבוץ

עין חרוד 
 מאוחד

נוסד בתחום גדעונה דהיום, עבר ליישוב הקבע  התנועה הקיבוצית 1921 קיבוץ
 .1929בשנת 

. עבר ליישוב הקבע 1923 -בהתפלג מעין חרוד  התנועה הקיבוצית 1921 קיבוץ תל יוסף
 .1929סופית בשנת 

ע"ש גדעון השופט. הוקם ככפר עבודה/מושב.   1949 יישוב קהילתי גדעונה
אך המשיך להיות  1963פורק רשמית בשנת 

 מאוכלס. כיום יישוב קהילתי.
  התנועה הקיבוצית 1922 קיבוץ חפציבה

  התנועה הקיבוצית 1922 קיבוץ בית אלפא
 –ניר דוד 
 תל עמל

 ראשון יישובי חומה ומגדל. התנועה הקיבוצית 1936 קיבוץ

  התנועה הקיבוצית 1937 קיבוץ שדה נחום
יישוב חומה ומגדל (עלה לקרקע באתר  התנועה הקיבוצית 1938 קיבוץ מסילות

 ההתיישבות הראשון של תל עמל).
 .1949עבר ליישוב הקבע בשנת  התנועה הקיבוצית 1948 קיבוץ רשפים

  הקיבוץ הדתי 1948 קיבוץ שלוחות
  הפועל המזרחי 1952 מושב רוויה
  הפועל המזרחי 1951 מושב רחוב

שדי 
 רומותת

  הפועל המזרחי 1951 מושב

 

 מלחמת העצמאות  4.4.11
) ייעדה את עמק חרוד למדינה היהודית. קו הגבול בין המדינות הערבית 1947כנית החלוקה (ת

לעבור לאורך מורדות הגלבוע, עד אזור רוויה לערך, שם נצמד הגבול והיהודית היה אמור 

שאן הערבית נועדה להיכלל במדינה -צבי. ביתדרומית לטירת  יצא לירדןלתוואי כביש הבקעה ו

 היהודית.

עם פרוץ מלחמת העצמאות אירעו באזור קרבות מקומיים ופיגועים ע"י ערביי האזור. התקרית 

. 1948בפברואר  16מרחב זה הייתה קרב טירת צבי, בליל הבולטת הראשונה במלחמה ב

קאוקג'י לכבוש את טירת צבי. הקרב -בקרב זה ניסו כוחות ערביים מקומיים בפיקוד פאוזי אל

הסתיים בתבוסה מוחצת לתוקפים, שהותירו אחריהם עשרות הרוגים. קאוקג'י ניסה גם להביא 

מק, אך לא הצליח להוביל את התותחים תותחים לכפר מזאר כדי להפגיז משם את יישובי הע

לכפר הנישא במרומי ההר (ד. סגל, בע"פ). לאחר שורת פיגועים מצד תושבי הכפר נוריס נגד 

החוצבים היהודיים במחצבת עין חרוד (כיום מחצבת גדעונה), החליטו יישובי האזור לצאת 

מי חי"ש (חיל יצאה מחלקת לוח 19/3/48 -לפעולה שתעצור את ההתקפות. לפנות בוקר ה

שדה) מיישובי הסביבה למארב נגד תוקפי המחצבה. המארב שהוצב במקום נחות התגלה ע"י 

הכוח הערבי הסמוך, ובאזור התנהל קרב קשה שנמשך שעות ארוכות, והופסק בהתערבות 

כוח צנחנים בריטיים. בקרב נפלו שבעה מלוחמי המחלקה, ולזכרם מוצבת אנדרטה בגבעת 

ג'נין ובכביש -(בכביש זרעין 1948תר פוצצו גשרים ע"י כוחות "ההגנה" במרץ יהונתן. מאוחר יו

ניסיון ראשון לכבוש את  .26/3/48 -בוצעה התקפה ערבית באזור זרעין ב –ג'נין), ומנגד -מגידו

נכשל, ובקרב נהרגו עשרה מלוחמי הפלמ"ח  –ע"י כוחות חטיבת "יפתח"  1948זרעין באפריל 
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ז"ל, נפצע בקרב, נשבה ע"י הערבים ונרצח בידיהם). הכפר נכבש (אחד מהם, משה אסתרין 

 , ללא אבידות נוספות לכוחותינו.1948ע"י גדוד "גדעון" מחטיבת "גולני" בסוף מאי 

העיר של כיבוש "מבצע גדעון" ל, לקראת הכרזת המדינה, נערכו כוחות ה"הגנה" ל1948במאי 

סביבתה (הבריטים פינו של , וצבא קאוקג'ילוחמי  200-תושבים ו 5000-, בה ישבו כשאן-בית

מגוייסים מהאזור.  80-וכ 13חיילים מגדוד  200. לכיבוש העיר הוקצו את האזור בסוף אפריל)

, השולט על העיר. שאן-ביתתוכנית הכיבוש התבססה על חסימת הגישות לעיר ועל כיבוש תל 

 שהוצבו בעין הנצי"ב.לרשות הכוח התוקף הועמדו מספר מקלעים, מרגמה ותותחים, 

במאי כבשו הכוחות את חוות הנסיונות אשרפיה (חוות עדן כיום) ואת הכפר פרוונה,  9בליל 

לאחר הרעשה  שאן-בית, נכבש תל 1948במאי  11הערבית. בליל  שאן-ביתוהטילו מצור על 

 קצרה. מפקד הגדוד וקצין מודיעין התקשרו לנכבדי העיר ואיימו להחריבה אם התושבים לא

ייכנעו. בצעד של לוחמה פסיכולוגית, הורה מפקד הגדוד להעביר צינורות גדולים משדה נחום 

אחמר (חנות בישן), שהוצבו באופן המזכיר תותחים הנכונים להפגיז את העיר. העיר -לחאן אל

נכנעה, כאשר לוחמי קאוקג'י נמלטו לעבר הגלבוע. התושבים לא מסרו את הנשק שבידיהם, 

מיעוטה עברה  –צר נאסף הנשק. ניתנה פקודה לפנות את האוכלוסייה מהעיר ולאחר הטלת עו

 לנצרת ורובה עברה לעבר הירדן.

בשלב השני של מלחמת העצמאות (לאחר הכרזת המדינה) נוהל באזור זה אחד המבצעים 

במאי), כבשה חטיבת  28-30). בשלב הראשון (3/6/48 – 28/5/48מבצע "ארז" ( –הגדולים 

כס הגלבוע במזרח (הכפרים זרעין, נוריס ומזאר) ואת מגידו במערב. ניסיון לניצול גולני את ר

 ההצלחה ולכיבוש העיר ג'נין לא צלח.

הופצץ קיבוץ מסילות ע"י מטוס עיראקי, ובהפצצה נהרג חבר הקיבוץ מרדכי  1948ביוני  5-ב

וות אשרפיה עלו לקרקע הקיבוצים רשפים ושלוחות, באדמות ח 1948ביוני  10 -ליכטר. ב

 .שאן-ביתשמדרום ל

) שדחקה 10-9/7/48עם סיום ההפוגה הראשונה, פתחו העיראקים שחנו בג'נין בהתקפה עזה (

מזאר. לאחר קרבות קשים, יוצב קו הגבול באזור זה, וערב ההפוגה -את כוחות צה"ל לקו זרעין

הר ברקן בוצעה  . תפיסת12/7/48 -השנייה חוזק הגבול עם תפיסת שייח' ברקאן (הר ברקן) ב

פה כאשר כתוצאה מהתגייסות כללית של בני העמק שחששו מכניסת ההפוגה השנייה לתוק

  נת.הגלבוע בשליטה ערבית עוי

(תל רדע'ה) מדרום  תל שלם :שאן במלחמת העצמאות-לים חלשו על גזרת עמק ביתישלושה ת

לים נתפסו יתום). הת-אותל תאומים (תל  חורבת מגדע (מוג'דה) למרגלות הגלבוע ,לטירת צבי

על ידי לוחמי היישובים ללא קרב לאחר שחיל המשלוח העיראקי נטש אותם. לאחר מספר ימים 

לקביעת הגבולות, הוחלט לתפוס  לקראת ביקור משקיפי האו"ם ךאליישובים, הוחזרו הלוחמים 

ת שוב כדי לקבוע עובדות בשטח. הכוחות לא ידעו שהעיראקים תפסו בחזרה א ליםית התא

יצאו שלוש מחלקות לכבוש את  1948 באוגוסט 1-אור ל .גוד להסכם הפסקת האשילים בניהת
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יצאה מחלקה בפיקודו של משה שטורמן לכבוש את תל מגדע. המחלקה  לים. מניר דודיהת

בו נתקלה באש ממנה נהרגו משה שטורמן וחייל נוסף. משה שטורמן נהרג בסמוך למקום 

תום אך -יצאה מחלקה לכבוש את תל א משדה אליהו. 1938-שטורמן בחיים  נהרג אביו,

יצאה מחלקה לכבוש את תל שלם אך נתקלה  מטירת צבי .נתקלה באש ושניים מאנשיה נהרגו

לים לא נתפסו ושמשקיפי האו"ם עומדים להגיע, הוחל יבאש ונסוגה. לאור העובדה שהת

ההפגזה והם נתפסו ללא לים בגלל ילים. העיראקים נטשו את התישל הת מרגמות בהפגזת

למחרת היום נכבש הכפר סמאריה (כיום שדי תרומות). תפיסת האזור ייצבה את קו  .קרב

 הגבול.

עד לאחר חתימת הסכמי שביתת הנשק, ישבו כוחות צה"ל בהר ברקן ובהר גיבורים, ונפרצו 

הדרכים הראשונות בגלבוע (דרך הפיתולים מחפציבה ובית אלפא לראש הר ברקן, ודרך 

) הותווה 3/4/49בהסכמי שביתת הנשק עם עבר הירדן ( מחורבת נוריס לפסגת הר גיבורים).

 תוואי 'הקו הירוק', והועברו לידי ישראל שטחים בדרום הגלבוע (שמורת נחל בזק).

 לאחר מלחמת העצמאות 4.4.12
הקבע עבר קיבוץ רשפים למקום  1949זמן קצר לאחר תום מלחמת העצמאות בגזרה זו, ביוני 

 שלו.

הוקמו  שאן-ביתכעיר עולים. בדרום בקעת  שאן-ביתלאחר קום המדינה אוכלסה מחדש העיר 

תרומות, רחוב והמרכז האזורי ביכורה. -אשכול יישובים מול גבול ירדן: רוויה, שדי –"הפרוונות" 

ת. יישובים אלו אוכלסו בעולים חדשים, בעיקר ממרוקו ומכורדיסטן, והתבססו על גידולי ירקו

 דתי בהשוואה למרבית יישובי הסביבה.-ליישובים אלו צביון מסורתי

בשוליו הצפוניים של הגלבוע קמו שלושה יישובים. מעברת זרעים/זרעין התקיימה בשנים 

, וקיבוץ יזרעאל שהוקם 1958-1950, היישוב נורית הוקם ככפר עבודה בשנים 1956-1953

הראשונים שימשו כיישובי עולים, וחלק ניכר וקיים עד ימינו. שני היישובים  1948בשנת 

 מתושביהם עברו להתיישבות קבע בחבל תענך הסמוך.

יישוב נוסף שהוקם לאחר מלחמת העצמאות באזור הוא גדעונה, שהוקם ככפר עבודה לעולים 

, אולם חלק מהמשפחות המשיכו להתגורר במקום 1963מתימן. היישוב פורק רשמית בשנת 

סדות המדינה. לאחר מאבק של התושבים, זכתה גדעונה להכרה ללא הכרה רשמית ממו

 ).1984', ומהווה כיום יישוב קהילתי (סגל, 80-מחודשת בשנות ה

' פותח מפעל המים האזורי, בהתאם לתכניותיו של המהנדס שמחה בלאס. 50-במהלך שנות ה

ומים מליחים  מים באיכות טובה לשתייה ולהשקייה –התכנית הייתה לחלק מים בשתי איכויות 

לענף המדגה. במסגרת זו בוצעה רפורמה בזכויות המים הקיימות. המפעל מבוסס על האחדת 

שני  מנצל, מחמדיה בצפון עד טירת צבי בדרום. המפעל שאן-ביתמקורות המים ליישובי בקעת 

. שאן-ביתאזורי נביעות, המעיינות למרגלות הגלבוע והמעיינות במפלס התיכון של בקעת 

המערכת מבוססת על שני צמתי תעלות, "צומת יצחק" הסמוכה לקיבוץ שלוחות וצומת נוספת 
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תעלות בטון (בניגוד לתעלות עפר בתקופת ב משתמשותבאזור עין הנצי"ב. כל המערכות 

המנדט). במעיינות שמימיהם נועדו להשקייה או למדגה בוצע איחוז פתוח ע"י חפירת בריכות 

עין מודע, עין שוקק ועין מגדל) ואילו במעיינות שמימיהם נועדו לשתייה, איגום פתוחות (למשל ב

 הקרקע).-בוצע איחוז סגור (שאיבת המים בתת

-ביתמפעל המיהול "צומת יצחק", ליד קיבוץ שלוחות, הינו ליבה של מערכת ההשקייה בבקעת 

חלק ממי  עמל, מגדל, חומה, שוקק ומודע. –. למקום זה מתועלים מי חמישה מעיינות שאן

המעיינות מופנים ישירות לשטחי מדגה ואחרים עוברים מיהול במתקן. מהמפעל יוצאים שני 

זוגות תעלות, בכל זוג תעלת מי השקייה ותעלת מי מדגה, האחת לכיוון מזרח והשנייה לכיוון 

. צומת התעלות 1956בניית התעלות והמפעל הושלמה בשנת  דרום (יישובי ביכורה).

נחנכה באתר  1984מ'. בשנת  78למרגלות עין הנצי"ב, בהפרש גובה של  המזרחית נמצאת

 חשמלית קטנה.-זה תחנה הידרו

לצד מפעל ההשקייה, הוקם מפעל מי שתייה המבוסס על מי עין שוקק ועין רוויה (ובשטחים 

עין מרחב, עין רחוב ועין נשב). מפעל ההשקייה לא הצליח להתמודד  – 90שממזרח לכביש 

המחסור במים בחודשי הקיץ, ולאור זאת שולבו במערכת מאגרים האוגרים עודפי עם בעיית 

ואוגר את מי עין מודע, בשטח  1987מים בחורף. גדול המאגרים, מאגר רשפים, נחנך בנובמבר 

דונם. כמו כן, נחפרו שבע בארות למרגלות הגלבוע מעין שוקק בצפון עד נחל בזק בדרום,  300

ול לקליטת מי הבארות. כריית הבארות הביאה לירידה בשפיעת והוקמו שלוש בריכות תפע

נרת, אך הדבר רלוונטי יהמעיינות. מפעל המים האזורי משלב גם שאיבת מים מהירדן ומהכ

 ).1989. (ניר, שאן-ביתליישובים במפלס הנמוך של בקעת 

חלה '. ירידה ניכרת במקרים אלו 50-סבל ממחלת הקדחת עד לשנות ה שאן-ביתמרחב בקעת 

. לאחר מלחמת העצמאות, בוצעו ריסוסים נרחבים 1946-החל מ DDT -בעקבות השימוש ב

. בעקבות שאן-ביתמקווי מים בבקעת  60מלרי הקיף -ובפרט בבריכות הדגים. הטיפול האנטי

 ).1989(ניר,  1957הפעילות, נעלמה הקדחת לחלוטין בשנת 

ק"מ, בין צומת נבות לאזור עין  4 -כ בשלב שאינו ידוע לנו, בוצעה הטיית נחל חרוד לאורך

חרוד. האפיק הוטה צפונה (הקטע משפך נחל שיזפים הנוכחי ומזרחה, הינו למעשה האפיק 

ההיסטורי של נחל שיזפים). ככל הנראה, הטיית הנחל קשורה להקמת מאגר המים דמוי 

טחנות  הטיפה הנמצא מדרום לכפר יחזקאל. קטע מהאפיק ההיסטורי נשמר ובו נמצאות שתי

 ערוץ הנחל הורחב בצורה ניכרת. ,הקמח הסמוכות לגדעונה. בנוסף

בעת ששמרו על מתקני סולל בונה  שאן-ביתנרצחו שני שומרים ממעברת  1957בליל הסדר 

באזור מסילות. היה זה הפיגוע הקטלני הראשון לאחר מבצע קדש, ועקבות הרוצחים הובילו 

). ימים מעטים לאחר מכן, נפצע 1957ם, לעבר הכפר פקועה שבהרי הגלבוע (טננבוי

דוד כאשר רכבו עלה על מוקש בשדות המשק, שככל הנראה הונח בידי -טרקטוריסט מניר

 חוליית המחבלים.
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 180פרץ מרד אסירים גדול בכלא שאטה שבעמק חרוד. במרד השתתפו  1958ביולי  31 -ב

אירוע חסר  -אסירים  13-ו ,שבתאלכסנדר יגר ויוסף  אסירים בכלא, ובו נהרגו שני הסוהרים

  תקדים בחומרתו בבתי הכלא בישראל.

צבי, והפך לאטרקציה המרכזית -ביום העצמאות העשירי נחנך גן השלושה, במעמד הנשיא בן

). בהמשך לפיתוח גן השלושה, 1978(בהיר,  שאן-ביתבתחום שיפוט המועצה האזורית בקעת 

, ומהווה אתר נופש מקביל בתחום 6.7.1963 -נחנך גם הגן הלאומי מעיין חרוד שנפתח ב

נחנך המוזיאון לארכיאולוגיה  1963). בספטמבר 1977שיפוט מועצה אזורית הגלבוע (גולני, 

נחנכה בקיבוץ מעבדה משוכללת לחקר מחלות  1965תיכונית בניר דוד. בנובמבר -אזורית וים

 דגים.

 2-1ע"י ארגון הטרור פתח. בליל חובל צינור השקייה במושב רוויה, כנראה  1965בספטמבר 

, חדרו מחבלי "פתח" לקיבוץ חמדיה וירו למוות בחייל בן הקיבוץ יורם פרג. 1967באוקטובר 

שאן במלחמת ההתשה. בקיבוץ הוקמה מערכת -הייתה זו התקרית הראשונה בבקעת בית

ו את צה"ל ). קרבות אש שהלכו והחמירו עם הצבא הירדני, חייב1968תעלות וביצורים (וקסמן, 

להוציא את מפקדותיו ויחידותיו מיישובי עמק הירדן. חצי שנה בלבד לאחר מלחמת ששת 

שאן בקו האש. היישובים גודרו, הנסיעות הצטמצמו לשעות -הימים, ניצבו יישובי בקעת בית

התרסק מטוס חה"א בשדות  1968). במרץ 2012היום. לאורך הכביש הוכנו מחסות (דרורי, 

 ).1968ת אש ירדנית. הטייס נפצע קל ("על המשמר", ניר דוד בעקבו

 –, התערער המצב הפנימי בירדן, דבר שהוביל למלחמת אזרחים 1970החל מפברואר 

 1971עד אפריל  1970"ספטמבר השחור", בעקבותיה נרגע המצב בבקעת הירדן (מספטמבר 

אזרחים הרוגים בשנת חיילים ו 20 -לא נפגע אף חייל או אזרח ישראלי בגבול ירדן, לעומת כ

סולקו סופית ארגוני המחבלים מירדן, והסתיימה מלחמת ההתשה  1971). בקיץ 1970

 בבקעה.

). בשנות 1971צעד שלווה במאבק ציבורי ("דבר",  –הוקמה מחצבת בית אלפא  1969בשנת 

' של המאה הקודמת, פעל בבית חנקין בית ספר שדה "גלבוע" של החברה להגנת 80-' וה70-ה

 בע, עד להקמתו של בי"ס שדה "אלון תבור".הט

לאחר מלחמת ששת הימים, החלה הדרדרות במצבם הכלכלי והחברתי של יישובי ביכורה, 

כתוצאה מפגיעה ביבולים החקלאיים ובעקבות תחרות מיישובים באזורים אחרים בארץ. 

). 1983' נטשו מרבית התושבים את העיסוק בחקלאות (מרידור, 80-70 -במהלך שנות ה

הוקם היישוב תל תאומים, כמענה התיישבותי לצרכי הבנים בשלושת יישובי גוש  1982בשנת 

 ביכורה. יישוב זה מוגדר כיישוב קהילתי.

שבו נספו  –אסון ילדי חפציבה  –ידע האזור את אחד האסונות הקשים בתולדותיו  1986בקיץ 

עד, -בכביש חבל תענך (עםתשעה מנערי הקיבוץ יחד עם מדריכם, בתאונה עם סמיטריילר 

2006 .( 
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הושלמה הקמת גדר ההפרדה בגלבוע, שעל הקמתה הוחלט לאחר פיגוע  2004באפריל 

, שבו נרצחו שישה ישראלים ונפצעו עשרות, ופיגוע נוסף 2002בנובמבר  שאן-ביתמשולב ב

 , בו נרצח אבנר מרדכי בחנותו בשדי תרומות ע"י מחבל מתאבד.2003ביוני 

. במסגרת זו הוקמה תחנת שאן-ביתפתחה מחדש "רכבת העמק" מחיפה לנ 2016בשנת 

, בצמוד לשרידי התחנה ההיסטורית. תחנה שתוכננה לקום בתל יוסף שאן-ביתרכבת חדשה ב

 לא יצאה לפועל.

בשנים האחרונות הוחל בהקמתה של שכונת "שלפים" כהרחבה משותפת לקיבוצים רשפים 

 חילונית.ושלוחות, המשלבת אוכלוסייה דתית ו

 אתרים 4.5

 רשימת אתרים מלאה 4.5.1
נמצאת לאחר הסעיף הבא.  אתריםה תמפו ,'נספח אשבטבלה הרשימה המלאה נמצאת ב

 76אתרים, מהם  352בסה"כ מופיעים ברשימה . 4.2 סעיףבתועדו לפי המתואר אתרים ה

(מעיין, בריכה,  הידרולוגיים 49, עמדת שמירה, מגדל מים וכו')( היסטוריים 131ארכיאולוגיים, 

, (אנדרטאות, פינות הנצחה) אתרי הנצחה 29, (עץ בולט, ריכוז פריחה) בוטניים 30, מאגר וכו')

 27-אתרי תצפית, אתר זואולוגי אחד ו 2, (מצוק, מחשוף גיאולוגי) אתרים גיאומורפולוגיים 7

במקרים מסוימים של  אתרים בסיווג "אחר", הכוללים למשל חניוני מטיילים, פינות ישיבה ועוד.

מפגעים רים נפרדים. ) מסומנים אלמנטים בולטים כאתשאן-ביתמכלולי אתרים (למשל עתיקות 

 ומופיעים בשכבת האתרים (אינם מוצגים במפת האתרים).נופיים שונים תועדו 

 68), 3דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית (חשיבות גבוהה,  אתרים 57 ,אתריםמבין ה

אתרים דורגו כבעלי  227-), ו2אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה האזורית (חשיבות בינונית, 

בין האחרונים נמצאים גם האתרים שמהמקור ). 1חשיבות ברמה המקומית (חשיבות נמוכה, 

 לגביהם הוא מפה מנדטורית ושבפועל אינם קיימים כבר בשטח.

 סקירה מורחבת על אתרים בולטים 4.5.2
 שאן-גן לאומי בית 4.5.2.1

שכבות  18הקדומים והגדולים בארץ. בתל נמצאו חוצן) הינו אחד התילים -שאן (תל אל-תל בית

 יישוב, משלהי האלף החמישי לפני הספירה ועד לתקופה העות'מאנית.

לפנה"ס) הייתה העיר מרכז ממשל מצרי.  16-12-בתקופת הברונזה המאוחרת (המאות ה

שאן עיר נוכרית. לאחר נפילת המלך שאול -בתקופת הברזל (התקופה הישראלית) נותרה בית

יו בהר הגלבוע, תלו הפלשתים את גוויותיהם על חומת העיר, משם חולצו במסע לילי מסוכן ובנ

 ע"י אנשי יבש גלעד.

 732העיר נכבשה בתקופת דוד המלך ולאחר פילוג הממלכה עברה לממלכת ישראל. בשנת 

 לפנה"ס חרב היישוב הישראלי כתוצאה מכיבוש צפון הארץ ע"י תגלת פלאסר מלך אשור.
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לשיא פריחתה סקיתופוליס. -מה מחדש בתקופה ההלניסטית כעיר נוכרית, בשם ניסההעיר הוק

 -שאן בתקופות הרומית והביזנטית, אז היוותה העיר חלק מברית ערי הדקפוליס -הגיעה בית

אלף  30-40. בתקופה זו שכנו בעיר בין עשר ערים נוכריות שרובן ממוקמות ממזרח לירדן

 בימינו). שאן-תביתושבים (יותר ממספר תושבי 

בתקופה הרומית הובילו לעיר חמישה כבישים. שרידים מרשימים של גשר רומי בנחל חרוד 

 ניתנים לזיהוי עד ימינו.

 
 הגשר הקטוע. צילום: עמית מנדלסון

התפרס היישוב על שטח גדול סביב התל, כולל תיאטרון רומי  תקופות הרומית והביזנטיתב

) שבהמשך הוסב לאמפיתיאטרוןומית המאוחרת, היפודרום (גדול ומפואר המיוחס לתקופה הר

מזרח לעיר, -שאן השתרע רובו ככולו מצפון-ומנזרים כגון מנזר קירי מריה. הנקרופוליס של בית

 בעיקר מצפון לערוץ נחל חרוד.

ביסאן. סופה  -העיר שגשגה גם בתקופה הערבית הקדומה, אז חזרה לשם דומה לשם העתיק 

לאחר מכן הוקם כאן כפר קטן, שיושביו חזרו לשם . 749בינואר  18 -בא לה בחטף ברעש עז ב

מצודה קטנה, ואילו בתקופה הממלוכית  דומה לשם העתיק. בתקופה הצלבנית הוקמה באזור

. ביסאן הערבית נכבשה במהלך מלחמת רכים ממלוכית (חנות בישן)הוקמה לצד הכפר תחנת ד

 .שאן העברית-העצמאות והפכה לבית

דונם (במהלך השנים בוצעו מספר  1,590, בשטח 1965המקום הוכרז כגן לאומי בספטמבר 

 שינויים בגבולות הגן הלאומי).

 גן לאומי מעיין חרוד 4.5.2.2

עיינות המערביים ביותר למרגלות הגלבוע. המעיין נובע מעיין חרוד (עין ג'אלוד) הינו אחד המ

 מתוך מערה קטנה (מערת גדעון).
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המעיין מזוהה עם המקום בו בחן השופט גדעון את לוחמיו לקראת הקרב במדיינים בקרבת 

מקום התרחש גם "קרב עין ג'אלוד" בין הממלוכים למונגולים, שבלם את הפלישה המונגולית 

 ).1260לארץ ישראל (ספטמבר 

 
 מעיין חרוד. צילום: עמית מנדלסון

בקרבת המעיין הוקמו הקיבוצים העבריים הראשונים בעמק (עין חרוד ותל יוסף). אנשי עין 

(בית השיטה קיבוצים נוספים גרעיני חרוד החלו בניצול המעיין, ולאחריהם התיישבו באזור 

נקברו ראשוני ההתיישבות בקרבת מקום ודברת), כשלב ביניים לקראת הקמת יישוב הקבע. 

 בעמק.

תכנון פארק מעיין חרוד נועד הן לשרת את הביקוש לנופש ופנאי בחיק הטבע, והן כמפעל 

הנצחה לחללי המועצה האזורית הגלבוע. כחלק מהפיתוח, הוסר מבנה ברזל שהוקם מעל 

, ונשתלו מטרים 3דונם ועומקה עד  2-למעיין, נוקה האפיק, נחפרה בריכת שחייה בגודל יותר מ

 מדשאות נרחבות.

). לצד המעיין נמצאת 1963(למרחב,  1963ביולי  6-הגן הלאומי נפתח בעצרת חגיגית ב

ביום השנה השביעי למותו של  – 1952אכסניית נוער ע"ש יהושע חנקין, שנחנכה בנובמבר 

 ).1952יהושע חנקין (למרחב, 

ונות הגלבוע. האתר הוכרז דונם, מרביתם במדר 1136הגן הלאומי המוכרז משתרע בשטח 

 .1968ביוני  13-כגן לאומי ב

לפני שנים אחדות, עבר המתחם שיפוצים ובמסגרתם הוחלפה בריכת השחייה הגדולה 

 בבריכת שכשוך רדודה.

בצלע ההר מעל מעיין חרוד גם הוקמה אחוזתם של יהושע ואולגה חנקין. בניית האחוזה החלה 

לתה אולגה, ולכן הוחל בבניית אחוזת קברם של אולגה , אך עם תום הבנייה ח1934בסוף שנת 

' המוקדמות, 80-' וה70-בשנות הויהושע חנקין בצמוד לבית, שבני הזוג לא זכו להתגורר בו. 
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שימש המבנה את בי"ס שדה גלבוע. כיום משמש המבנה כמוזיאון קטן לזכר בני הזוג חנקין, 

רכות ישראל, יצירתו של הפסל דוד ולצידו אנדרטה לזכר בני מועצת הגלבוע שנפלו במע

 פלומבו.

 גן לאומי גן השלושה (הסחנה) 4.5.2.3

עאסי), בסמוך לקיבוץ ניר דוד (תל עמל). -הגן הלאומי משתרע סביב נביעת עין עמל (עין אל

מ"ק מים לשעה), ומאופיין  1700עין עמל הינו אחד המעיינות הגדולים ביותר בארץ (שפיעתו 

מ"צ)  28-26מיליגרם כלוריד לליטר מים) וטמפרטורה חמימה יחסית ( 1100במים מליחים (

השנה. הכינוי "הסחנה" (וליתר דיוק "הסחנה הגדולה") ניתן בפי המבקרים  וקבועה כל ימות

היהודיים, ואילו הערבים קראו בשם "סחנה", שפירושו "החם", למעיין סמוך (עין חיים), לו קראו 

) 1882המבקרים היהודיים "הסחנה הקטנה". אנשי הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל (

 היפים בארץ ישראל. את המקום כאחד המעיינות תיארו

 

 
 הסחנה. צילום: עמית מנדלסון

עלה לקרקע קיבוץ תל עמל (ששינה את שמו לאחר כחצי שנה לניר דוד,  1936בדצמבר  10-ב

ע"ש דוד וולפסון), הנחשב לראשון יישובי "חומה ומגדל". עד למלחמת העצמאות, היה האזור 

ערבית. לאחר עזיבת ערביי האזור מרחב ספר ובו עימותים רבים בין אוכלוסייה יהודית ו

קבעה ועדת  1954במלחמת העצמאות, נסללה הדרך לפיתוח המעיין כאתר נופש. בשנת 

עין עמל, להנצחת שמה הראשון של ניר דוד (תל עמל) (חרות,  –השמות את שמו של המעיין 

ת, ). תוכניות ראשונות לפיתוח הוגשו במהלך אותה שנה, כפארק משותף לשתי המועצו1954

שאן והגלבוע (לימים, פיתחה מועצת הגלבוע את מעיין חרוד עבור תושביה, וכן -בקעת בית
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עמוד, כיום עין יהודה, בעין הנצי"ב, כאתר רחצה אזורי -הייתה תוכנית לפיתוח מעיין אום אל

 צור.-תוכנית שלא יושמה). עבודות הפיתוח בוצעו ע"י משרד אדריכלי הנוף יהלום –נוסף 

צבי, והפך לאטרקציה המרכזית -נחנך גן השלושה, במעמד הנשיא בן 11-ת הביום העצמאו

). הגן מנציח את חיים שטורמן, 1978(בהיר,  שאן-ביתבתחום שיפוט המועצה האזורית בקעת 

אהרן אטקין וד"ר דוד מוסינזון, שנפלו בעלות רכבם על מוקש באזור יישובי ביכורה של ימינו, 

המקום גם מחוץ לגבולות האזור, והחל למשוך מבקרים  . עד מהרה, התפרסם1938בשנת 

דונם. כיום יש בשטח  136הוכרז המקום כגן לאומי, בשטח  1967רבים מכל הארץ. באפריל 

 -מ' והבריכה התחתונה שאורכה כ 100 -הגן שתי בריכות גדולות, הבריכה העליונה שאורכה כ

 מ'.  195

בגדה הדרומית של נחל עמל התגלתה  בשטח האתר נמצאים גם שרידים ארכיאולוגיים.

 –מערכת מדרגות חצובות, המרמזת לאפשרות של קיום מופעי מים בתקופות העתיקות 

 ).2005תיאטרון מים (נאומכיה), יחיד מסוגו בארץ ישראל (סגל, 

מזרחי של הגן הלאומי נמצא התל הארכיאולוגי תל עמל, עליו ממוקם כיום -בחלקו הדרומי

. התל נחפר במהלך עבודות 1963תיכונית, שנחנך בשנת -לארכיאולוגיה אזורית ויםהמוזיאון 

פיתוח הגן, והתגלו בו שרידי יישוב מהתקופות הברונזה הקדומה א', הברונזה התיכונה א', 

). בשטח התל ובקרבתו 2015הברזל, הפרסית, הרומית, הביזנטית והערבית הקדומה (שיאון, 

כוכבא -עדות יחידה להשתתפות יהודי העמק בהכנות למרד ברהתגלו שתי מערכות מסתור, 

). בדורות המאוחרים, שכן בית קברות על הפסגה המערבית של התל. 1987, ושחר (טפר

) מתאר ארבע טחנות, שלוש מהן הופעלו 1963בשטח הגן שכנו מספר טחנות קמח. אביצור (

בתעלה לנחל עמל והפעילו טחנה  במימי עין עמל והרביעית הופעלה במימי עין חיים, שהוזרמו

במורד הנחל. לצורך הפעלת הטחנות, הוקמו לאורך הנחל מספר סכרים. כיום ניתן לראות 

 בתחומי הגן הלאומי שתי טחנות קמח, אחת מהן משוחזרת.

הוקם בצמוד לגן השלושה אתר חומה ומגדל, שהכניסה אליו מתוך הגן הלאומי.  1993בשנת 

 מוני ההתיישבות".באתר זה שולב גם "גן פע

 בית הכנסת של רחוב –חורבת פרווה  4.5.2.4

' 70 -שהתגלה בתחילת שנות הז' לספירה) -מהתקופה הביזנטית (מאות ד'בית כנסת חשוב 

(נהוג לקרוא לו בית הכנסת של רחוב, אולם אין לו  באתר חורבת פרווה מדרום לעין הנצי"ב

מ' לדרום מערב). הגילוי הראשוני היה של  600-קשר לרחוב המקראית הנמצאת בתל רחוב, כ

ייחודו של בית כנסת זה  סורג בית כנסת וקופת מטבעות זהב שנמצאו בעת הכשרת שדה.

 .בבתי כנסת בארץ ברצפת הפסיפס שבו, המשלבת את הכתובת הארוכה ביותר שנתגלתה

שורות העוסקות ביישובים ב"תחום עולי  29. בכתובת נשתמרה כמעט בשלמותה הכתובת

 שאן-ביתבבל" עליהם חלות מצוות התלויות בארץ (דיני שמיטה ומעשרות), כולל פירוט גבולות 

ושמות שערי העיר. הכתובת מוצגת כיום במוזיאון ישראל בירושלים, והעתק שלה מוצב בקיבוץ 
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נמצאו גם כלי צור מהתקופה הניאוליתית וחרסים מהתקופות הברונזה ועד ין הנצי"ב. באתר ע

דול יותר העות'מאנית וכנראה שהתקיים כאן יישוב קטן לאורך מרבית התקופות ויישוב ג

שכן בדורות האחרונים הכפר הערבי  מקום). ב2012, 2010 ,תבור-(כהןבתקופה הביזנטית 

 פרוונה.

 
 וה. צילום: דניאל ונטורה, ויקיפדיהומבית הכנסת בחורבת פר הכתובת
 פארק המעיינות 4.5.2.5

בשם "פארק המעיינות" ממותג בשנים האחרונות המרחב שמדרום לגן השלושה. במרחב זה 

עין חומה ועין מגדל, המזינים את נחל הקיבוצים, עין שוקק  –נמצאים ארבעה מעיינות גדולים 

 ועין מודע.

קבעה עבורו ועדת השמות  1953מדוע, ובסוף שנת -נקרא בערבית עין אל עין מודע

הממשלתית את השם עין מודע, בעקבות שם הנזכר בספרו של אשתורי הפרחי "כפתור ופרח" 

כמו שעה היא מודיעית... ואין זה מודיעים  שאן-בית. "למזרח הרי הגלבוע, למערב 1332בשנת 

 ).1954; חרות, הנזכר סמוך לירושלים" (לונץ, תרנ"ט

', כאשר נחפרה הבריכה המוכרת למטיילים 80-פיתוח תיירותי של אזור זה החל עוד בשנות ה

 בעין מודע.

, נסגרה הכניסה למרחב זה ברכב, וניתן לשכור רכב חשמלי או להתנייד 2010החל מחורף 

 ברגל/באופניים בין אתרי הפארק.

ק, הינו שמורת טבע קטנה המקבלת את נחל קיבוצים, המהווה את גבולו הצפוני של הפאר

בוצעו עבודות שיקום אקולוגי ובמסגרתן נחפר ערוץ  2018מימיה מנביעת עין מגדל. בשנת 

 זרימה מקביל לערוץ הראשי.
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"מצפה  –בקרבת הנחל נמצא תל שוכה, תל עתיקות קטן ובראשו מגדל שמירה מרשים 

 שנפלו באתר שלושה מנוטרי ניר דוד., כחודש לאחר 1939השלושה". מגדל זה נחנך בינואר 

) מציין כי 1963מוקד העניין השני בפארק המעיינות הינו נביעת עין שוקק (עין ג'וסק). אביצור (

מי המעיין הזינו שתי טחנות, הטחנה העליונה שנהרסה רובה ככולה למעט חלקים מסכר סביב 

 הבריכה, והטחנה התחתונה הנמצאת במרחק מאות מטרים מהנביעה.

, נחשפו בעין שוקק חלקי מתקן ייחודי דמוי האות ח'. הארכיאולוג צורי 1952-ו 1943בשנים 

סבר שמדובר על מתקן פולחני או מתקן לרחצה. רייך (תשנ"ו) סבור כי מתקן זה היה נימפיאון 

 שמי הנביעה תועלו אליו. המתקן אינו נמצא כיום בשטח.ו/או מתקן שתייה בית מעיין  –

עין מודע הינו המוקד הדרומי של פארק המעיינות. מי הנביעה מוזרמים לבריכה גדולה המהווה 

  .)1990(יפה,  1990אתר נופש. הבריכה עוצבה בצורה זו לפני פברואר 



  : אתרים12מפה 
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פתוחים פרק ג': רצף שטחים 
 ומסדרונות אקולוגיים 

 

 

 
לייקין-לירז כברה: שאן) למורדות הגלבוע המזרחיים. צילום-בדרום בקעת ביתשמנחל אבנר (מבט 
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 . רצף שטחים פתוחים 5

 רקע כללי 5.1

 הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה את אחד המרכיבים המרכזיים בהערכת הטבע והנוף. 
פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי, והן 

 בעקבות קטיעתו בקווי תשתית כגון כבישים, מסילות ברזל, צינורות וקווי חשמל. 

לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה מפריעה על השטח הפתוח ועל הערכים 

כך ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא כאל הטבעיים הנמצאים לידם או מסביבם. לפי

 הפרעות/הפרות. 

טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים: עוצמת הבינוי (גובה, צפיפות), 

אורך הגבולות וצורתם, תבליט השטח (שיפוע, מיקום באגן הניקוז), סוג וכמות המזהמים 

 הטיפול) בהם ועוד.-ו אישנוצרים בשטח הבנוי, וכן דרך הטיפול (א

טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת 

עבודות העפר (סוללות, קירות חצובים), לקיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, 

 וכן לנפח התנועה בכביש.

התשתיות היישוביות מפת רצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת 

והקוויות על כל תא שטח באזור הסקר. זאת, במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים 

הערכה שאינה באה במלואה לידי ביטוי במפות ערכיות משאבי הטבע  –של שטחים פתוחים 

 והנוף. תפקודים נוספים אלו הם:

מערכות אקולוגיות : לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום תפקוד אקולוגי •

ידיים, וכן באיפשור תנועת יצורים -גידול מגוונים, שחלקם דורשים שטחים רחבי-ובתי

 אוכלוסיות של אותו מין.-ברחבי תחום התפוצה שלהם וקשר גנטי בין תת

: רקע לפעילות נופש וטיולים. רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה תפקוד חזותי/חברתי •

 הנוף, הטיול והנופש בחיק הטבע. מרכיב מרכזי בחוויית המבט אל

: חייצים בקנה מידה מקומי, אזורי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים, תפקודים מערכתיים •

 שבהם נשמר המרחב הפתוח.

: אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, מרחב לתכנון עתידי •

 עות אליהם.לצרכים אשר יתכן ובדור הנוכחי אין כלל מוד
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 שיטת הערכה 5.2

שטחים מבונים, כבישים ומתקני תשתית (למשל תחנות שאיבה, אנטנות סלולריות) סווגו 

מסלולי" וכו'). -קרקע (למשל "ישוב עירוני", "כביש ארצי דו בקבוצות כלליות של שימושי

קרקע בוצע אומדן יחסי משוער של מידת השפעתו על השטח הפתוח. -לכל סוג שימוש

) מיוחסת לאזורי 100%מידת השפעתם מכונה גם "משקל הפרה". השפעה מקסימלית (

תעשייה ולישובים עירוניים. מידת השפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר, 

                  . טבלה זו מבוססת על מודל שפותח במכון דש"א8טבלה ב בהתאם למופיע

Levin et al., 2007) .( 

-לכל נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ

"גורמי ההפרה" השונים (גם כאלו שנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אך עשויים להשפיע 

 אלמנטים אלה גדול יותר, הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר. עליו). ככל שהמרחק מ

חשוב להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים בכדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של 

השטח הבנוי. השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. 

וטורפים חיות בר), להשפעה זו מימדים אקולוגיים (למשל: חתולים היוצאים מיישוב 

ומימדים נופיים (למשל: פגיעה בקו רכס ע"י אנטנות). יתר על כן, ברור שגם לשטחים 

חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת הטבעית הנמצאים מסביבם (ובמידה 

מסוימת גם בתוכם). כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפעה של "היצע מזון" לחלק 

 השפעות אלו אינן נכללות בחישוב זה. מבעלי החיים.

 : משקלי הפרה (מוזכרים סוגי הפרות הנמצאות בתחום הסקר ובקרבתו)8טבלה 
 דוגמה משקל תיאור קטגוריה

 שאן-בית 100 עיר מגורים
 (אין בתחום הסקר ובקרבתו) 50 ישוב פרברי בינוני

 מסילות 25 ישוב כפרי
   15 מגורים/התיישבות פזורה חווה כוללת

   10 חווה ללא מגורים
אזור התעשייה בכניסה לעין  100 אזור תעשיה גדול/ אינטנסיבי תעשייה

  חרוד/תל יוסף
   75 אזור תעשיה בינוני/ אזורי

(מוסכים, בתי מלאכה  50 אזור תעשיה מקומי/ אזור מסחר ותעסוקה מקומי
 ותעשיה קלה)

   100 אזורימסחר ותעסוקה 
   50 חשמל: תחמ"ש אזורי חשמל ואנרגיה

 תחמ"ש בכניסה לגדעונה  10 חשמל: תחמ"ש מקומי / תחנת מיתוג
   50 תחנת תידלוק ושרותי דרך

   25 תחנת תידלוק בלבד
מתקני תשתית 

 או תחבורה
מתקן הנדסי גדול ( מט"ש, מתקן התפלת מים 

 מליחים)
25   

 מספר מיכלים 15 מתקן הנדסי בינוני
 תחנת שאיבה 5 מתקן הנדסי קטן

   10 ריכוז אנטנות
   10 אנטנה

   25 תחנת רכבת
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 דוגמה משקל תיאור קטגוריה
מנחת אליעז (בדרך  10 מנחת מטוסים פעיל

  לחפציבה ובית אלפא)
   25 בסיס צבאי בקנ"מ כפרי מתקנים צבאיים

   15 מבנים צבאיים קטנים
   10 בקביעותמתקנים צבאיים שאינם מאוישים 

   25 אורווה חקלאות
   25 בריכות דגים מקורות

   25 רפת
   15 דיר
   15 לול

   15 מכלאת בקר/צאן
   20 מכלאת בקר/צאן+ מבנים

   5 בית רשת
   10 בתי אריזה

   10 סככות לכלים חקלאיים
   10 מחסנים חקלאיים

   5 חממות קבועות
   15 מתקן קומפוסט

   5 מאגר
 71כביש   50 כביש ארצי כבישים ודרכים

   25 כביש אזורי
 669כביש   10 כביש מקומי
   5 כביש גישה

   5 דרך עם מצעים
 שאן-בית –מסילת עפולה  30 מסילת רכבת רגילה (לא סואנת)

   50 גבול בינלאומי/גדר ההפרדה גבולות / גדרות
אתרי ביקור 

 וחניונים
 שאן-העתיקות בגן לאומי בית 25 אתר ביקור גדול

 גן גורו 10 אתר ביקור קטן/תחנת מידע ושירותים
   10 חניה סלולה

   0 חניה עם מצעים
   0 חניון קק"ל

שינוי פני 
 הקרקע

 מחצבת רווייה  75 מחצבה פעילה עם פעילות תעשייתית
   50 מחצבה פעילה
   15 מחצבה נטושה

   30 פעילה/אתר בבניה מחפורת
   10 מחפורת נטושה

   25 בית ספר כללי
   30 אס"פ אזורי

   20 תחנת מעבר לפסולת (מפג"ש)
   10 אס"פ מקומי

   10 בית עלמין עירוני
   5 בית עלמין כפרי
   25 גן אירועים גדול
   15 גן אירועים קטן

   15 ספורט ונופש
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 תוצאות 5.3

, ניתן לראות את השטחים הפתוחים הרציפים בצבע ירוק : רצף שטחים פתוחים13מפה ב

כהה, ואת ההפרות בגווני האדום (לפי עוצמת ההפרה). בחלקים ניכרים מתחום הסקר ישנו 

של שאר מ' משוקלל. רובם הגדול של שטחים אלה (וגם  1000מרחק מהפרות העולה על 

שטחי הסקר) הם שטחי חקלאות (בעיקר גד"ש) ובריכות דגים. כלפי צפון תחום הסקר מופרד 

ומסילת הרכבת, שמצפון להם גם  71מאזור רמת יששכר ומורדות גבעת המורה ע"י כביש 

מספר יישובים ושטחים מפותחים אחרים (המקטע בין מרחביה וכפר יחזקאל פתוח יותר). 

ע, חלק מתחום הסקר נמצא ברצף ללא הפרעות עם שטחים פתוחים בגבול עם שולי הגלבו

ורציפים בגלבוע (שטחים טבעיים ומיוערים). מצב זה מתקיים במקטע בין גדעונה וחפציבה, 

ושוב לאורך רוב קו המגע עם הגלבוע מניר דוד ודרומה. בקצה הדרומי של תחום הסקר ממשיך 

המזרחי של הסקר ערכי הרצף אינם גבוהים הרצף דרומה עד גדר ההפרדה הסמוכה. בגבולו 

. השטחים הפתוחים באזור זה הם בעיקר חקלאיים, למעט 90עקב שורת היישובים וכביש 

סביב נחל חרוד עצמו. פירוט נרחב יותר על הרציפות והקישוריות באזור הסקר נמצא בסעיף 

 הבא, העוסק במסדרונות אקולוגיים.

 



 : רצף שטחים פתוחים13 מפה 
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 . מסדרונות אקולוגיים6
 רקע כללי 6.1

מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן, שנועדה 

בסביבתם הטבעית,  בעלי חיים וצמחיםלחבר אזורים מנותקים, גדולים דיים כדי לקיים מיני 

דוגמת שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה, ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין 

השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה, ומגוון שימושי הקרקע 

יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה. תפיסת שמירת  –האפשריים לכל יחידת שטח 

ע בישראל עם הקמתה, התבססה על הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות הטב

וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות היו שמורות  –ייחודיות 

הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך 

יחד עם רישות צפוף של  ,ה גם השטחים הבנויים והחקלאייםעם השנים גדלה האוכלוסייה, ועמ

מערכות התשתית והתחבורה. כתוצאה מכך, נהרסו וצומצמו בתי הגידול הטבעיים ונוצר קיטוע 

מרחבי שהפך את השמורות ל'איים אקולוגיים' המנותקים אלה מאלה, ונושאים אוכלוסיות 

אזורים טבעיים שובשה ונחסמה.  חיים קטנות, מפוצלות ומבודדות, שתנועתן בין-בעלי

אוכלוסיות אלו עולה בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני -ההסתברות להכחדות מקומיות של תת

הפרעות טבעיות קיצוניות (רצף שנות בצורת וכד'); פגיעות מפני הפרעות הנגרמות על ידי 

וס ותמותת האדם (כגון שריפות); רגישות לתנודות הטבעיות הקיימות בדינאמיקה שלהן (גי

פרטים); ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה של ירידה במגוון הגנטי שעלולה 

להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסיה לשינוים סביבתיים. לפיכך, גם אם אין אפשרות 

יש לשמר  –לשמר שטחים טבעיים נרחבים השומרים על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות 

; 2011אקולוגיים פתוחים המחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים (קפלן וויטמן,  מסדרונות

 ).2011קפלן ועמיתיו, 

המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על ידי רשות הטבע והגנים על בסיס יערות נטע 

גידולי שדה ומטעים, ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים  –האדם, חקלאות השטחים הפתוחים 

-כשמורות טבע. אזורים אלו נועדו לאפשר רצף של שטחים פתוחים המאפשרים תנועת בעלי

חיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, ובכך תתמוך רשת המסדרונות 

האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני עבור גופי התכנון, כך 

ככל הניתן את המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, שתכניות פיתוח ישמרו 

מיפוי זה עבר  ).2000ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות אלו (שקדי ושדות, 

 ).2015עדכון ודיוק בהמשך (רותם ועמיתיו, 
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 שאן-רקע על המסדרונות האקולוגיים בעמק חרוד ובקעת בית 6.2

הינם חלק מרצף של שקעים הנוצר עקב פעילות טקטונית לאורך  שאן-ביתעמק חרוד ובקעת 

מערב, דרך עמק יזרעאל -בצפון משתרע מעמק זבולוןמזרח. הרצף -דרום –מערב -ציר צפון

מזרח. בעמקים אלו מצטברות קרקעות עמוקות -שאן בדרום-במרכז, ועד עמק חרוד ובקעת בית

-מרחב החקלאיה בים של חקלאות אינטנסיבית.ופוריות שהפכו למרחב חקלאי בעל שדות נרח

טבעיים גדולים: הגוש הרציף בעמקים אלו למעשה מנתק בין שני מרחבים הרריים אנושי 

 רמות מנשה, הר הכרמל והשומרון, את הכולל –הכולל את הגליל; והגוש הדרומי  –הצפוני 

ן אקולוגי המחבר בין מסיבה זו כל ניסיון להגדיר מסדרובהם ריכוזי חי וצומח משמעותיים. 

 הגליל התחתון לגוש ההררי הדרומי חייב לכלול בתוכו שטחים חקלאיים נרחבים.

המחבר בין הר הגלבוע בדרום דרום -בכיוון צפוןעמק חרוד למעשה משמש מסדרון אקולוגי 

שלוחת צבאים וצפונה לשמורת נחל רמות הבזלת הגבוהות של הגליל התחתון המזרחי (לבין 

שאן נמצאת גם היא בנקודת חיבור חשובה לשימור -בקעת בית. )ולשמורת נחל תבוריששכר 

דרום לאורך הבקע הסורי אפריקאי, ובנוסף בחיבורה עם עמק חרוד -מסדרון שכיוונו צפון

מערב הנמשך מעמק זבולון דרך עמק יזרעאל עד -מהווים שניהם חלק ממסדרון שכיוונו מזרח

 ת האקולוגיות של מישור החוף למערכת הירדן. לעמק הירדן. ומקשר בין המערכו

דרום. חסמים אלו -חיים בציר צפון-בפועל, עמק חרוד מהווה חסם משמעותי לתנועת בעלי

. השטח החקלאי בפני עצמו. מרחב מעובד הנתון להשפעה אנושית, 1מחולקים לשניים: 

. 2ה וכו'. לנוכחות מתמדת בגין הממשק החקלאי ולהפרות בדמות משטרי דישון, הדבר

ומסילה הרכבת המקבילה לו, הישובים עצמם, מחצבות, מאגרי מים,  71תשתיות דוגמת כביש 

תחנות דלק וכו'. לצד החסימות הקיימות, יש להביא בחשבון גם חסימות עתידיות הנמצאות 

בשלבי תכנון שונים, כמו הרחבות של ישובים והרחבה של מחצבות, תהליך אינטנסיפיקציה 

ת, וגידור מטעים. כל אלה יכולים לצמצם את יכולת המעבר של בע"ח באזורים של החקלאו

 ).2011; קפלן ועמיתיו 2011וויטמן, החקלאיים (קפלן

בימים אלו מקודמות במועצה אזורית גלבוע ובמועצה אזורית עמק המעיינות, תכניות אב 

השימור של המסדרונות  חשיבותכניות האב עלתה במסגרת העבודה על ת לשטחים פתוחים.

שאן ברמת ארצית ואזורית. וכן, שימור המרחב החקלאי -בעמק חרוד ובקעת בית האקולוגיים

במסדרונות אלו כשטח חקלאי פתוח שאכן יאפשר תנועה ומעבר בע"ח בין השטחים הטבעיים 

אשר שטחו חופף לחלק מתחומי שתי המועצות, נערך מיפוי  במהלך עבודת הסקר, המוגנים.

ויק יותר של המסדרונות האקולוגיים ברמה האזורית, וכן נוספו צירים אקולוגיים חשובים מד

רקע אקולוגי שלא מופו במסגרת המיפוי הארצי של רט"ג. זאת על מנת לספק תוצר שיהווה 

לצרכי תכנון וניהול השטחים הפתוחים  ,עדכני בנושא קישוריות מרחבית ומסדרונות אקולוגיים

 מועצות. בתחומן של שתי ה
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 מטרות 6.3
לפרט אמצעים נדרשים לשמירה על קישוריות בין אזורים גיאוגרפים  -ברמה הארצית .1

   .2015ו עמיתישונים שבתחומי הסקר, כחלק ממפת המסדרונות שהוכנה ע"י רותם ו

בין שמורות טבע ויערות מעוגנים  ניתוב צירים אקולוגים מקומיים -ברמה המקומית .2

הערה: המונח "ציר אקולוגי" מתכוון   בעבודה זו כאזורי הליבה.סטטוטורית, שהוגדרו 

לרוב לקו קונספטואלי המחבר בין שני אזורי ליבה. המונח "מסדרון אקולוגי" מתכוון 

 . לעיתים, שני המונחים משמשים לחילופין לאפשרויות אלה.  לפוליגון בעל רוחב ממשי

אזורים בהם נדרש בבקבוק") וגיבוש המלצות לטיפול במעברים הכרחיים ("צווארי  .3

   שיפור בקישוריות האקולוגית.

 עקרונות ניתוב הצירים האקולוגיים 6.4
ויערות  שמורות טבע המסדרונות ישמשו ליצירת קישוריות בין שטחים מוגנים: •

קק"ל. בסקלה רחבה יותר, יצירת קישוריות בין אזורים גיאוגרפים שונים כדוגמת עמק 

  ששכר וצבאים לגלבוע.חרוד המחבר בין רמות י

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

כאשר הדבר התאפשר סומן המסדרון במלוא רוחבו  בשטח. קיימים אפשרויותלו

שלעיתים היה רוחבו (אפילו מספר קילומטרים), ובמעברים הכרחיים סומן מסדרון 

 .עשרות מטרים בלבד

מטר  002לא סומן מסדרון במרחק לפיתוח עתידי של הישובים:   השארת שטח •

אלו האזורים בהם יהיה ניתן לפתח תשתיות חוסמות לתנועת בעלי חיים.  –מישובים 

מטר מישוב, האזור סומן  002-ציר אקולוגי במרחק של פחות מ במקרים שנדרש

  כמעבר הכרחי.

שגידור כזה מוגבל בזמן (גם  כיווןזאת, מ לא נמנע סימון של ציר אקולוגי עקב גידור. •

בעלי החיים. בכל מקרה הרגולציה בנושא גידור  מרבית חוסם את ואינו אם שנים)

חקלאים.  מוגבלת כרגע וההשפעה עליו מותנה בהסכמות עם בעלי עניין שונים, בעיקר

  לפנות לחקלאים ולנסות למנוע גידור עתידי באזורי המסדרונות.  בשלב שני ניתן יהיה

את המסדרון ישנה התייחסות למעברי ניקוז מתחת לכבישים  חצייה של כבישב •

 והכוונה ככל הניתן של המסדרון למיקומים אלו. 

 שיטת העבודה 6.5
 ששימשו כרקע לניתוב: ArcGIS ריכוז שכבות עבודה רלוואנטיות לתוכנת ה .1

  )23.03.2017שכבת שמורות טבע וגנים לאומיים של רט"ג (מעודכנת ל  •

(יעודי תכנון בתוכניות היער המפורטות,  שטחי קק"ל במעמד סטטורי מוגן שכבת •

 המצויות בוועדות המחוזיות)
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  שכבת מסדרונות אקולוגים ארצית של רט"ג •

  שימושי קרקע של מפ"י •

  כבישים •

 ) 3/ ב /  34(לפי תמ"א /   נחלים •

  ישובים •

  )2017-ו 2015תצלומי אוויר ממועדים שונים ( •

  מפה גיאולוגית •

  מפת סימון שבילים •

  טופוגרפיה •

  שכבות שעברו התאמה:

 2/9ייעודי קרקע לפיתוח ע"פ תמ"מ  •

 מטר סביב היישובים  200חייץ של  •

 71מיפוי מעבירי מים לאורך כביש  •

ע"פ העקרונות המנחים, בתחילה כשכבה קווית ולאחר בוצע ניתוב הצירים האקולוגים  .2

בוצע מיפוי כללי במסגרת סקר "הגלבוע" לכיוון הגלבוע  מכן כשכבה פוליגונלית.

), לכיוון רמות יששכר בוצע מיפוי מפורט של צירים אקולוגיים 2014(פרלברג ועמיתיו, 

 ).2019במסגרת סקר "מזרח הגליל התחתון" (שפירא ועמיתיו, 

 )."צווארי בקבוקמעברים הכרחיים ("סימון של  .3

 תוצאות 6.6
 ):: מסדרונות אקולוגיים14מפה  מסדרונות עיקריים  (ר'בתחום הסקר עוברים מספר צירי 

 בין ישובי חבל תענך, ובהמשך בין קיבוץ יזרעאל לעפולה. •

 עין חרוד.תל יוסף/למהגלבוע בין נורית לבית אלפא, ובהמשך בין בית השיטה  •

בין בית אלפא לניר דוד, ובהמשך בין בית השיטה למחצבת הבזלת (הנמצאת בין בית  •

 השיטה לשדה נחום).

 בין ניר דוד למסילות, ובהמשך בין המחצבה לשדה נחום. •

מהגלבוע (במקטע שמצפון למחצבת אבינדב ולמושב רוויה), ומזרחה בין שלוחות ועין  •

 הנצי"ב לרחוב.

(במקטע שמדרום למחצבת אבינדב ולמושב רוויה), ומזרחה מדרום לתל תאומים מהגלבוע  •

 ושדי תרומות. 

בבחינת הקישוריות בין עמק חרוד לשטחים הסמוכים, ניכר כי הקיטוע המשמעותי ביותר הינו 

מצפון, היוצר חייץ לכל אורכו של העמק, וכן מסילת הרכבת המקבילה אליו בתחום  71כביש 
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קיימים ומתוכננים מספר מעברים של הכביש והמסילה, המאפשרים תנועת הסקר, מדרום. 

 בע"ח מתחום הסקר לכיוון צפון. להלן פירוט לגביהם לפי הסדר ממזרח למערב:

 מהווה קישוריות לשלוחת צבאים. –מעבר עילי (מתוכנן) באזור נחל נחום   •

קישוריות מהווה  –השיטה) -(בין המחצבה לבית –צפונית  71מעביר מים תעלה  •

 לבקעת השיטה וגבעת צבאים (ברמת צבאים).

מהווים  –סוהר שטה) -מעבירי מים נחל קיפודן ונחל יוסף (ממזרח וממערב לבית •

 קישוריות לבקעת השיטה ורמת מולדת.

מהווים קישוריות לנחלים שיזפים ויחזקאל  –מעבירי מים נחל שיזפים ונחל יחזקאל  •

 ולמורדות גבעת המורה.

מהווים קישוריות לנחלים שונם ושקדים ולמורדות  –נחל שונם ונחל שקדים מעבירי מים  •

 גבעת המורה.

דרום הינו נחל חרוד החוצה את העמק ממערב -מחסום נוסף עבור מינים שוכני קרקע בציר צפון

למזרח. קיימים לאורך הנחל מספר גשרי דרכי עפר המשמשים מעבר של רכבים חקלאים אשר 

 דרום.  -ל הנחל ותנועת בע"ח בציר צפוןמאפשרים את חצייתו ש

גידול -עם זאת, נחל חרוד והנחלים המתנקזים אליו, מהווים צירים אקולוגים חשובים של בתי

מערב. נחל חרוד הינו חלק מרכזי במסדרון אקולוגי -לחים, עבור מינים אקוואטיים בציר מזרח

ן (ר' המסדרון האקווטי המקשר בין המערכות האקולוגיות של מישור החוף למערכת הירד

 ).  מסדרונות האקולוגייםבמפת ה

צווארי בקבוק") הנוצרים בלב העמק באזור ההתיישבותי "ישנם מספר מעברים הכרחיים (

שאן -בין בית -בין מאגר המים המערבי לגדעונה. במזרח  –רב בקישוריות אל הגלבוע: במע

אלפא, כאשר מחצבת בית אלפא -למסילות; בין מסילות לניר דוד (נחל עמל); בין ניר דוד לבית

 .בין מושב רוויה למחצבת אבינדב -מייצרת קיטוע גדול בשטח. ובדרום 

דרום, למעט הציר שעובר לאורך -מזרחית למושב רוויה המסדרון מקוטע לחלוטין בציר צפון

 .שזורמת מעין מודע ועד לנחל בזק), המשמשת כציר אקווטיתעלה ההיקפית ה(נחל מודע 

של המסדרונות מתחום הסקר (כביש הבקעה) יוצר קיטוע  90כביש  –בגבול המזרחי של הסקר 

רים בכביש מצפון לדרום: מעביר מים נחל חרוד, מעביר מים תעלה . קיימים מספר מעבמזרחה

חישה (צפונית לרחוב) ומעביר מים נחל -אורכית (צפונית לעין הנצי"ב), מעביר מים תעלת עין

 מזרח.-בזק. המאפשרים תנועת בע"ח בציר מערב

 

-ם (כברה: לאחר סיום הסקר הנוכחי בוצעה עבודה מפורטת של מיפוי מסדרונות אקולוגייהערה

במועצות אזוריות ), אשר שימשה כרקע לתוכניות אב לשטחים פתוחים 2019לייקין ועמיתיה, 

עבודה זו מדייקת חלק מהמסדרונות שהוזכרו לעיל ומחוץ לגבולות הסקר.  נוספות במחוז צפון.

 ניתן לצפות במסמך זה ובשכבות המידע הנלוות לו באתר מכון דש"א.
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 :)2011המסדרון האקולוגי בעמק חרוד (עפ"י קפלן ועמיתיו, שיפור תפקודו של ל המלצות
טיפוח תוואי הנחלים ואיכות המים. ע"י הצעת ממשק חקלאי הכולל הרחקת  .1

הגובלים עם  מחדש וטיפוח צומח טבעי בשולי השדותהריסוס, זריעה 

התעלה/נחל. וכן שמירה על רציפות התוואי ועל תפקודיו כמוביל נגר מהשדות 

 תוך הימנעות מהזרמת שפכים.

עידוד השימוש בהדברה ביולוגית (או לפחות בשימוש חלקי) בשטחי החקלאות  .2

השטחים המטופלים בהדברה הרחבת בתחום המסדרון. זאת בתנאי ש

שטחי החקלאות בגלל ייצור מופחת ליחידת  הגדלתלביולוגית לא תגרום ללחץ 

 שטח.

תחזוקה של מעבירי מים קיימים תחת תשתיות חוצות (כבישים/מסילת רכבת)   .3

וניקיונם מסחף. במקרה של הרחבת כבישים אזוריים בעתיד (כמו למשל כביש 

מצומת השיטה לבית אלפא) יש לתכנן  669בין עפולה ליזרעאל וכביש  60

 גם כאשר זורמים מים במעביר. חיים-עבר לבעליישמשו מאשר  מעברים

צמצום השפעות זיהום אור ותאורה מכבישים וישובים שמכוונת לאזורי  .4

 המסדרון ומעברים הכרחיים חוצי תשתיות.

 



 : מסדרונות אקולוגיים14 מפה
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מרחבית משולבת: מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים . ערכיות 7
 פתוחים

 שיטות העבודה בדירוג ערכיות מרחבית משולבת  7.1
שטחים ה) מורכבת משילוב בין מפת רצף 16מפה מפת הערכיות המרחבית המשולבת (

). במפה זו ניתן משקל 15מפה ) למפת ערכיות המסדרונות האקולוגיים (13מפה פתוחים (ה

גבוה יותר למקומות שבהם עובר מסדרון אקולוגי, גם אם לא נשמר בהם רצף גדול של שטחים 

) בין אזוריים בנויים או במעברים פתוחים, כמו למשל במעברים הכרחיים ("צווארי בקבוק"

וגשרים), כשאין אפשרויות אחרות למעבר בע"ח מים אקולוגיים חוצי תשתיות (כמו מעבירי 

 בסביבה.

 :)15מפה ר' דירוג ערכיות מסדרונות אקולוגיים (

 (מירבית). 5שטחי ליבה (שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות קק"ל): ערכיות  •

מסדרון אקולוגי ארצי: לפי השכבה הארצית, בשטחים שאינם ליבה (מהשכבה הארצית  •

(גבוהה  4ת/מדוייקת): ערכיות נגזרו שטחי ישובים, במקומות שבהם השכבה אינה מעודכנ

 מאוד).

 3מסדרון אקולוגי אזורי (בשטח רציף שאינו באחת משתי הקטגוריות הבאות): ערכיות  •

 .(גבוהה)

 (מירבית). 5מעבר הכרחי ("צוואר בקבוק"): ערכיות  •

 (מירבית). 5מסדרון אקווטי: ערכיות  •

 

 לחמש קטגוריות מרחק משוקלל):דירוג ערכיות רצף שטחים פתוחים (הדירוג בוצע לפי סיווג 

 ערכיות רצף נמוכה (שולי הפרה) -מ' משוקלל  0-250 •

 ערכיות רצף בינונית (אזור חייץ) -מ' משוקלל  250-500 •

 ערכיות רצף גבוהה (שולי אזור חייץ) -מ' משוקלל  500-750 •

 ערכיות רצף גבוהה מאד (שולי שטח ליבה) -מ' משוקלל  750-1000 •

 ערכיות רצף מירבית (שטח ליבה) -לה מ' משוקלל ומע 1000 •

 שני דירוגי הערכיות חוברו לפי מטריצת הצירופים הבאה:
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 : מטריצת חיבור בין מפת מסדרונות למפת רצף שטחים פתוחים9טבלה 

 ערכיות מרחבית
 משולבת

 רצף שטחים פתוחיםערכיות 
גבוהה  גבוהה בינונית נמוכה

 מירבית מאד

ערכיות 
 מסדרונות

מחוץ 
גבוהה  גבוהה בינונית נמוכה למסדרון

 מירבית מאד

גבוהה  גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה
 מירבית מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מירבית מאד

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית
 

 תוצאות 7.2
בחלק שכיוונו מצפון מערב לדרום מזרח (המקטע שבין מרבית שטחו של תחום הסקר, ובפרט 

שאן) דורגה בשתי הדרגות הגבוהות ביותר (גבוהה מאד ומירבית) -מדרום לעפולה לקרבת בית

של ערכיות מרחבית משולבת. זאת עקב כך ששטחים אלה מוכללים בשכבה הארצית של 

: מסדרונות 14מפה  ר'מסדרונות אקולוגיים ושחלקם מהווים גם חלק ממסדרון אקווטי (

 . )אקולוגיים

ניר דוד ודרומה ישנם מספר יישובים, ורובו אינו נכלל בתחום  –שאן -מקו ביתהנמצא בחלק 

השטחים שטחים בתחום המסדרון האקווטי דורגו בערכיות מירבית והמסדרון הארצי. 

מסדרון אזורי. מתוך הללו, שטחים הסמוכים בחלק זה הוגדרו בתחום האחרים הפתוחים 

ליישובים, ומעבר ל'חייץ' העוטף את היישובים, דורגו בערכיות מרחבית גבוהה. השטחים 

ע"פ ערכיות רצף השטחים  -הרחוקים יותר מיישובים דורגו בערכיות גבוהה מאד או מירבית 

  הפתוחים בהם.

ות של שטחים שדורגו בערכיות מרחבית סביב היישובים ואזורים מפותחים אחרים ישנן רצוע

 נמוכה ובינונית (רצועות אלה רחבות יותר במקרה של יישובים עירוניים).

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ערכיות מסדרונות אקולוגיים 15מפה
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 : ערכיות מרחבית משולבת16מפה 
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 בוטניקה': דפרק 
 

 

 
 לייקין-רהישראלית במורד נחל חרוד.  צילום: לירז כב-בצלציה ארץ
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 בוטניקה. 8
 בוטני רקע 8.1

. שאן נמצא כולו ממזרח לקו פרשת המים הארצית-סקר עמק חרוד ודרום בקעת ביתתחום 

הזורמים ישירות  שאן-ביתמתונות מזרחה לאורך נחל חרוד ויובליו ונחלי בקעת  נוטה השטח

ובעליה של בהפחתה הדרגתית של המשקעים ההתקדמות מזרחה מלווה אל הירדן. 

. סוגי הקרקעות משתנים אף הם ויוצרים שתי חטיבות צומח )סעיף אקליםהטמפרטורות (ר' ב

נפרדות. בשל התנאים הנוחים לחקלאות מעובדים עמקים אלה באופן אינטנסיבי לצורך גידולי 

כן עיקר הצומח הטבעי מתרכז בשולי השדות, בהם רוב מיני הצמחים הם  שדה ומטעים, ועל

שדות בהם נשמר מעט -גידול מופרים (סגטליים ורודרליים), ופה ושם יש משארי-צמחי בתי

מהצומח הטבעי. הצומח הייחודי לאזור הינו הצומח ההידרופילי המאפיין את נופי המעיינות 

המכונה גם "פארק  שאן-ביתנות הנחלים בבקעת הנובעים והנחלים, בייחוד בגוש המעיי

המעיינות". גם צומח זה נפגע קשות בעקבות פעולות פיתוח והסדרת ערוצי הנחלים. עין 

יזרעאל שזורם לנחל חרוד דרך נחל נבות וכן נחל חרוד אשר זורם לאורך עמק חרוד ובקעת 

תיכוניים שנשתלו לאחר עבודות -ים, מאופיינים בעיקר בנטיעות מיני עצים ושיחים שאן-בית

 הסדרה ושיקום. פירוט רב יותר לגבי הצומח בחלקים השונים נמצא בסעיפים הבאים.

 הצומח בעמק חרוד  8.1.1
: כל באופן ישיר או עקיף נוף הצומח של עמק חרוד עוצב במידה רבה ע"י הפעילות האנושית

או מכוסה בבריכות דגים  ,מטעים שטחו של העמק מעובד עיבוד חקלאי של גידולי שדה ומעט

ומאגרי מים, ואלה קבעו למעשה את האופי והרכב המינים של הצומח באזור. בנופי השדות 

צמחים המלווים את גידולי התרבות בבעל ובשלחין.  –של העמק שולטים מיני צומח סגטלי 

וף הצומח, השימוש המסיבי בקוטלי עשבים בררניים החריף עוד יותר את האופי המופרע של נ

 ).1995בהעניקו יתרון מכריע למינים עמידים אלה (זהרוני, 

נופי המים המקוריים נעלמו, אם בגלל שאיבת מי המעיינות ואם בגלל הטיפול חלק גדול מגם 

המתמיד בערוצי הנחלים. המתיישבים היהודים שהגיעו הנה בתחילת שנות העשרים של 

ימה בנחלים ולייבוש הביצות. בשלב הראשון המאה הקודמת, הקדישו מאמץ רב להסדרת הזר

יובשו שטחי ביצה שכיסו חלקים נרחבים של העמק לאורך נחל חרוד וסביב המעיינות. 

ההתפתחות היישובית והתפתחות ענפי השלחין הביאו לניצול מוגבר של מי המעיינות ולצמצום 

ורק הגוון האפור של  נוסף של נופי המים בעמק. נופי הביצה של העמק נעלמו כמעט לחלוטין,

שטחי השדות הנצפים מהגלבוע מעיד על מקומן ומסמן את תחומן. בסוף שנות השלושים החל 

להתפתח גידול הדגים בבריכות ושטח גופי המים הלך והתרחב בחזרה. גופי המים 

המלאכותיים המכסים כיום שטח נרחב של העמק מרכזים סביבם צמחיית מים, אבל גם כאן 

ות האנושית גורם מרכזי בקביעת הרכב המינים והיחסים הכמותיים שביניהם. מהווה ההתערב
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הקנה המצוי. משטר אורך הנחלים/התעלות האחרים, שולט לאורך נחל חרוד וכך גם ל

הטיפולים התכופים בערוצים גורם להשמדת הצמחייה הטבעית ומקנה יתרון מכריע לקנה 

ם הגדולה שהוא מייצר והפצתם השורש שלו. גם כמות הזרעיה המתחדש בקלות מקנ

). פירוט והרחבה על הצומח 1995למרחקים ע"י הרוח מקנים לו יתרון כצמח כובש (זהרוני, 

 .8.1.3 בסעיף בנחל חרוד נמצאים

 
 לייקין-. צילום: לירז כברה2018, אביב גדות נחל חרוד בשלטון קנה מצוי

אדמות העמק נחשבות לאדמות כבדות, בעלות אחוז גבוה של חרסית, המאופיינות בכושר 

נוצלו ברובן לחקלאות ולכן זהו אחד  ספיחת מים גבוה. בגלל אחיזת המים הטובה קרקעות אלו

גידול -בעבר עוד ניתן היה למצוא בעמק מינים ייחודים לבית .מבתי הגידול המאוימים בישראל

שהתגלתה  ,, ומרוות איג1940-זה כמו זמזומית ורבורג בעין חרוד כפי שתיארה נעמי פינברון ב

בכפר יחזקאל. כיום  1914-ב(שעל שמו היא נקראת) עוד לראשונה ע"י פרופ' אלכסנדר איג 

גידול זה נכחדו מנקודות רבות ומצויים בסכנת הכחדה, -מינים אלו ונוספים המייחדים בית

). באדמות הבור הכבדות 2011; שמידע ועמיתיו,2007חלקם אנדמיים לישראל (שמידע ופולק, 

גדולה, הבלתי מנוקזות לאורך נחל חרוד משתלט החוח העקוד ולצידו אמיתה קיצית ואמיתה 

 ). 1995לשרוד את החקלאות המודרנית (זהרוני,  מצליחיםאופייניים לשולי שדות המינים אלו 

ישראלי בשולי -סמוך לגלבוע מופיעים עצי שיזף מצוי ואשחר ארץ ,באדמות המנוקזות יותר

השטחים המעובדים, וסמוך למורדות המזרחיים של הגלבוע מחליפים אותם שיחי שיזף השיח, 

שנתיים, תגית מצויה, שלמון יפואי ועוד (ויזל, -לווים שטחים הנשלטים ע"י  דגניים חדאליהם מת
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). בשולי המאגרים הגדולים קיימת תופעה של המלחת הקרקע ברמות 1995; זהרוני, 1984

בין בית השיטה לבית אלפא, אפשר לראות שטחי מלחה שבהם  669שונות, וסמוך לכביש 

 –למדי כמו ערר כרתי, פרנקניה מאובקת ויתדן מפושק (נדיר  מופיעים מיני מלחה אופייניים

R.( 

בשולי העמק קיימת חדירה של מיני צמחים מהאזורים השכנים (הגלבוע ורמת יששכר), 

הנפגעת תדירות ע"י הפעילות החקלאית. מעניין במיוחד הוא בית הגידול המנוקז שיצרה 

הגידול הזה ע"י גיאופיטים שונים  סוללת מסילת הברזל של רכבת העמק. בעבר אוכלס בית

), אולם השימוש בקוטלי עשבים 1995(כמו: כלנית מצויה, חצב מצוי, זמזומית מצויה) (זהרוני 

בחקלאות המודרנית ובהמשך גם סלילתה של רכבת העמק החדשה, גרמו להשמדת שרידי 

 הצומח שנשמרו לאורך המסילה הישנה. 

  שאן-ביתהצומח בבקעת  8.1.2
מהווה חלק בלתי נפרד מבקעת הירדן, אך מתייחדת במספר מאפיינים טבעיים  שאן-תביבקעת 

. בסקר הנוכחי לגבי הטופוגרפיה) 2.1.1(ר' בסעיף  המצדיקים את קביעתה כיחידת נוף מיוחדת

מכיוון שגבול הסקר המזרחי הינו כביש של הבקעה,  פלס העליוןסקרנו בעיקר את הצומח במ

-ביתאת הצומח בבקעת  יםהמאפיינ ת המפלסיםנתייחס לכל שלוש שלהלןרקע הבוטני . ב90

 .שאן

מתקיים צומח מגוון וייחודי בעקבות התחברות של אזורים אקלימיים,  שאן-ביתבבקעת 

פדולוגיים והידרולוגיים. אל הגורמים הטבעיים שעיצבו את נוף הצומח יש להוסיף -גיאולוגיים

את השפעת העיבוד החקלאי האינטנסיבי בן אלפי השנים, ואת נתיבי המים המלאכותיים 

ניתן למצוא תערובת  שאן-ביתן בתקופות שונות. כך, בבקעת רתו את חקלאות השלחיישש

תיכוני ומדבר, צומח הידרופילי והלופיטי (צמחי -תיכוני, צומח ספר ים-מגוונת של צומח ים

תרבות רבים וצמחים זרים, ותיקים וחדשים. פיתוח ענף המדגה יצר נופי מים -מלחה), פליטי

לות ניקוז ושאיבה מוגברת של מים לצרכי חדשים, במקום נופי המים שנעלמו בעקבות פעו

 ).1995האוכלוסייה המקומית והחקלאות (זהרוני, 

, היו חלקים גדולים של העמק מכוסים 19-) משלהי המאה ה.P.E.Fלפי מפת הסקר הבריטי (

ובאזור ) 11מפה (ר' גם ב שאן-ביתבצמחייה סבוכה, ושתי ביצות גדולות השתרעו ממערב ל

נחל אבוקה. הפעילות האנושית האינטנסיבית שהחלה בעיקר עם תחילת ההתיישבות היהודית 

באזור במחצית השנייה של שנות העשרים של המאה הקודמת, גרמה לשינויים מפליגים בנוף 

הצומח של האזור. העיבוד החקלאי האינטנסיבי מחק כמעט לגמרי את הצומח הטבעי ושרידים 

 ם בכתמי קרקע בלתי מעובדים ובשולי שדות. ממנו כיום נראי
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 לייקין-. צילום: לירז כברה2018שאן, אביב -פריחה במשארי שדות בדרום בקעת בית

מסקירה שערכו מיכאל זהרי וגדעון אורשן בשנות הארבעים למאה הקודמת, מתארים הם כי 

ת שיזף , אשר לא חשוף להשפעת הנחלים, שלטה חברשאן-ביתבמרחב העצום של בקעת 

השיח, צלף סיצילי (צ. ביצני לשעבר) בלוויית ינבוט השדה. גם אז לא היה רובו הגדול של 

העמק חופשי מפגיעות אדם, אלא שבימים ההם נעשה העיבוד החקלאי באופן מסורתי על ידי 

ואילו לאחר מכן עשה הטרקטור את הכשרת הקרקע ועקר מהשורש את  ,המחרשה הערבית

הייתה העבודה הראשונה סילוק  ,לחקלאות עברית שאן-ביתש בקעת כיבובהצומח הטבעי. 

ומשום כך התקיימה  ,השיזפים מהשטח. עבודה זאת שהמחרשה הערבית לא הצליחה בה

 ). 1995; זהרוני 1982החברה הזאת אלפי שנים לצד החקלאות (זהרי, 

רדן (אזור בשולי המפלס העליון של גבעות משקעי תצורת הלשון המתנשאות מעל לגאון הי

הבתרונות), שולטת חברת המלחית האשונה והמלעניאל המצוי, המאפיינת תנאי מדבר וכמות 

מ"מ/שנה. במפלס התיכון, באזורים הצפוניים של תצורת הלשון שולטים  100משקעים של 

צמחי מלחית אשונה ומלוח קיפח. על קרקעות החוואר העמוקות יותר והחרושות שלטה חברת 

), כולל הצומח הסגטלי במפלס זה את 1972המכחיל. לפי דפני ושמידע ( הינבוט והקורטם

ינבוט השדה, הגה מצויה ומלוח מלבין, צמחים אלו מצויים באזור תצורת הלשון גם כצומח 

ראשוני. במפלס התחתון, באדמה אלוביאלית כבדה יותר החליפה חברת המשיין הגלילני 

 ).1995; זהרוני 1982; זהרי 1984והשברק הקוצני את החברות הללו. (ויזל, 
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היה משופע ברשת מעיינות, יובלים ופלגים,  שאן-ביתחלק גדול של המפלס העליון של בקעת 

שמימיהם נבעו ממקורות רבים בקרבת מרגלות הגלבוע ובעמק עצמו. חלק גדול של אדמות 

באזור העמק הושפעו מאז ומתמיד מהלחות, והיא שהצמיחה גם את השיזף המצוי בצפיפות. 

). לאורך 1982ההשפעה של דרכי המים נוצרה חברה של שיזף השיח ושיזף מצוי (זהרי, 

הנחלים הזורמים וסביב המעיינות התפתח צומח הידרופילי שחברותיו העיקריות הן: חברת 

השוש הקירח וחברת הטיון הדביק והסמר החד. בגדות הנחלים והתעלות מצויות חברת קנה 

ת הפטל הקדוש והשנית המתפתלת. המינים הנפוצים המאפיינים את מצוי וסוף מצוי, וחבר

הצומח ההידרופילי הם: קנה מצוי, אגמון ימי, מיני גומא, סמר חד, מכבד הביצות (בסכנת 

הכחדה), ערברבה שעירה, נענה משובלת, סוף מצוי, טיון דביק, אשל הירדן, ובמקומות אחדים 

). בנוף השטוח של הבקעה בולטים גושי 1995 ; זהרוני1982גם עצי פיקוס התאנה (זהרי 

תרבות ממטעי -התמרים העוטרים מספר מעיינות בבקעה. אל תמרי הבר נוספים לעיתים פליטי

. לאורך מספר נחלים במפלס התיכון שאן-ביתהתמרים, המהווים ענף חקלאי מרכזי בבקעת 

הבריכות שלאורך ערוץ הירדן ) המופיעים גם בגדות R – למדי צומחים עצי צפצפת הפרת (נדיר

 ).1995(זהרוני, 

סביב המעיינות והנחלים המלוחים מתפתח צומח הלופיטי (צמחי מלחה), חברותיו משתנות 

בהתאם לריכוז המלחים והן: חברת מלוח קיפח ואוכם מצרי, חברת מלוח קיפח וינבוט השדה, 

טיון בשרני, מלוח -חברת סמר ימי, עדעד הביצות ולחך בשרני. צומח זה כולל את המינים בן

, בסכנת הכחדה), לחך המלחות, RR –שנתי (נדיר מאוד -שרשר רבקיפח, מלוח מפושק, 

ערבז משובל, סמר ימי ועוד. בחלקים היבשים יותר של המלחות אפשר למצוא את עדעד 

, מין על סף איום), אהל מצוי, אוכם מצרי, פרנקניה R –למדי הביצות, יתדן מפושק (נדיר 

, זהרוני 1982ין, ערר כרתי ועוד (זהרי חתול זוחלת (בסכנת הכחדה), מלוח מלב-מאובקת, כף

1995.( 

האקלים החם ושפע המים עודדו את התבססותם של צמחים סודניים שנדדו והגיעו לכאן לאורך 

אפריקני, ובעיקר בולט השיזף המצוי, אליו מצטרף הזקום המצרי הנדיר יותר, -השבר הסורי

מעוז חיים וכפר רופין. צמח ואשר מספר מצומצם של פרטים שלו מרוכזים באזור שממזרח ל

מיוחד נוסף שנדד לאורך בקעת הירדן הוא הרנוג השיטים, שגבול התפוצה הצפוני ביותר שלו 

מצוי בעין רוויה למרגלות הגלבוע ובשמורת תל סהרון (בין כפר רופין לשדה אליהו), שם משמש 

משוכות וקזוארינה לו כפונדקאי בעיקר שיזף מצוי וכן (במקרים בודדים), מיני אשל, שיטת ה

), כיום ניתן RP –גם השיטה המלבינה (נדיר שאן-ביתדקיקה. בעבר היתה נפוצה בבקעת 

דרומית לנחל איתן  שאן-ביתמעברה המזרחי של שלה  ריכוז גדולוקיים  ,למוצאה באזור אבוקה

 ).1995; זהרוני 1982(זהרי 

שאופייניים לאזורים שני מינים בסכנת הכחדה  שאן-ביתלאחרונה התגלו מחדש בבקעת 

חקלאיים מושקים: אוכלוסייה חדשה של המין זליה מחומשת אשר התגלתה במטע תמרים 
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בעת פעילות מטעם בנק הגנים לאיתור ואיסוף של (ידי רן לוטן -על 2014-בקיבוץ כפר רופין ב

). ואוכלוסייה בת מאות פרטים של המין חבלבל מדברי בשדות 2015זינגר ועמיתיו, .צמחי בר

דווחה והוגדרה  2017-ידי הצפר אבנר רינות, אך רק ב-עין הנצי"ב, אשר מוכרת מזה שנים על

 (אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל). 

עשירה במיני צמחים זרים שהתבססו בה. חלקם הגיעו מייבוא מספוא, ייבוא  שאן-ביתבקעת 

סס בה גם היום. כאלו וממשיכים להגיע ולהתב ,מזון לברכות הדגים וצמחי נוי לאורך השנים

הם: שלשי רגלני, אבוטילון תיאופרסטוס, סולנום זיתני, אסתר מרצעני, ירבוז פלמר, סידה 

-מחודדת, פרתניון אפיל וקוכיה הודית. אלה הצטרפו אל מיני הזרים הוותיקים כמו דטורה נטוית

נדדו אל הבר:  פרי, ירבוז לבן, לכיד הנחלים, לכיד קוצני ועוד; מהמספוא-פרי ודטורה זקופת

 :נוצה מחוספס ועשבת המרעה; ומהנוי נפוצו אל הבר-ססבניה מצרית, פספלון מורחב, זיף

עלים, אלת המסטיק, אברון מדגסקרי, פיקוס קדוש ורימון מצוי -אלה, אשחר רחב-פלפלון דמוי

 ).1995(זהרוני, 

של הצלף  מבחינה גיאובוטנית מציינת היעדרותו המוחלטת שאן-ביתאת תחומה של בקעת 

הקוצני ובלעדיותו של הצלף הסיצילי. גבול גיאובוטני נוסף מצוין ע"י החלפת לשישית הצבעים 

בלשישית הבוצין המחליפה אותה מדרום לנחל בזק (זהרוני,  שאן-ביתהנפוצה בשדות בקעת 

1995 .( 

ת תיכונית ומתוארת במפות הפיטוגיאוגרפיו-מצויה בשולי חבל הצמחייה הים שאן-ביתבקעת 

תיכוני לחבל -תיכוני". זהו אזור מעבר בין החבל הים-השונות שפורסמו בישראל כאזור "ספר ים

טורניים) ובמידה -תיכוניים, ערבתיים (אירנו-המדברי, שבו קיים ייצוג משמעותי של צמחים ים

), אשר בדקו את הרכב 2018ערביים). אביאל ועמיתיו (-מועטה גם של צמחים מדבריים (סהרו

ה לאורך חתך גיאוגרפי מהאזור הגבוה של מזרח הגלבוע דרך מורדותיו המזרחיים הצמחיי

תיכוניים יובשניים, בעבודתם -, הגדירו את האזורים הללו כאזורי שוליים יםשאן-ביתובקעת 

) מכלל המינים שנדגמו לאורך 4%-ערביים (כ-טורניים וסהרו-נמצא ייצוג זעום של מינים אירנו

עלים, ינבוט השדה -עקרב עגול-ים מבניהם הם: מלעניאל מצוי, עוקץתחנות החתך, כשהבולט

תיכוניים "יובשניים" כמו: -ועכובית הגלגל. לאורך תחנות החתך היו נפוצים מיני צמחי שוליים ים

 עלים, כלך מצוי וגלונית מצויה.-שיזף השיח, קיצנית צפופת

 חרוד  הצומח בנחל 8.1.3
, מקו פרשת המים הארצי באזור עפולה שאן-ביתנחל חרוד מנקז את עמק חרוד וחלק מבקעת 

 הקודמת, היו המאה של העשרים שנות ורובו נסקר במסגרת הסקר הנוכחי. עדועד הירדן 

 הנחל של הניקוז בצומח. באגן עשירה איתן שהייתה נחלי של טבעית מערכת ויובליו חרוד נחל

 הארץ צפון את המאפיינים הלחים בתי הגידול של הצמחים מיני מרבית את למצוא היה ניתן

 מי חרוד, ותפיסת הביצה שבעמק שטחי הזורמים. ניקוז ובנחלים בביצות, במעיינות –

 את הכר לבלי שינו ,לטבע הזמינים המים בכמויות קיצונית לירידה הביאו – והנחלים המעיינות
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 חדה מכונף), ולירידה קוצן רבים (דוגמת מינים למותלהיע הללו, וגרמו הגידול בתי של פניהם

הביצות), ברמה  מכבד (דוגמת הכחדה סכנת כדי עד אחרים מינים של האוכלוסיות בגדלי

 םיהמים, זיהומ של המליחות ברמות העלייה כך, על נוסף .הארצית ברמה ואף המקומית

 שימוש חקלאות תוך לצרכי נרחבים שטחים והכשרת ותעשייתיים, ממקורות חקלאיים, ביתיים

 של במינים המים, ובעיקר לאיכות הרגישים במינים יותר עוד ובדשנים, פגעו בחומרי הדברה

תהליכים אלה ואחרים (כמו כיסוח גדות ורעיית בקר בלתי מבוקרת) פוגעים  מתוקים. מים

לשיקומה קשות בצמחייה הטבעית הראשנית ומונעים את תהליכי הסוקסציה היכולים להביא 

 על ומשתלטים הולכים הלחים, הגידול בבתי שהתקיים הטבעי הצומח תחת של צמחייה זו.

 מינים רבים של צמחים סגטליים (עשבי בר של שדות) דוגמת ינבוט השדה וחוח עקוד, השטח

גידול מופרים) דוגמת חרדל לבן וגדילן מצוי. אליהם -ומיני צומח רודרלי (צמחים של בתי

 הנחלים, לכיד ם זרים ופולשים שמקורם מייבוא זרעים למספוא ותעשייה דוגמתמתווספים מיני

שונים (שמוצאם בעיקר מאמריקה) וכשות השדות שהוא טפיל מוחלט המטפס וניזון  ירבוז מיני

מצמחים פונדקאים. פרט להם ישנם גם מיני עצים שניטעו בשולי הנחל שחלקם נחשבים 

 הנחלים, ולנשר העלים שלהם גדות על בהמוניהם עולמזיקים דוגמת עצי איקליפטוס שניט

; פרלברג 2003(גלזמן ועמיתיו,  אחרים צמחים על כימית) חזקה השפעה אללופתית (דחייה

 ). 2017; כהן ועמיתיה, 2010ועמיתיו, 

 
  לייקין-צילום: לירז כברה .2018, אביב נחל חרודנטיעות לאורך 
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 במספר מתמדת ירידה עלמעידים העשרים,  המאהמאמצע  החל באזור שנעשו הצומח סקרי

-בנחל ב שנערך בסקר .שבהם בעיקר הנדירים – מינים של הנחל, ולהיעלמות לאורך המינים

מרחביה)  ונחל הניקוז (נחל יזרעאל אגן שבמעלה בערוצים כי נמצא ועמיתיו), (גלזמן 2003

 הנשענים גידול לחים-בתי צמחי של תערובת עם שכיח, יחד ועבקנה המצוי הקנה חברת שלטה

 זרימת מים התקיימה חרוד, שם נחל במעלה .ומעזבות שדות צמחי גבוהים, תהום-מי על

 אגודות עם יחד אירופית, זאב-וכף מצוי עבדקן ,מתפתלת שנית כגון: מינים קבועה, נמצאו

 המתבצעת התחזוקה מפעילות מאד מושפע הנחל מורד שכיח. ועבקנה מצוי קנה גדולות של

  ויבלית מצויה. מצוי קנה במופעי ושזרוע, ונשלטת ריסוס ,בו, הכוללת כיסוח

 כגון ומעזבות שדות וצמחי ופטל, קנים חישת גדות הנחל על נמצאו הקנטרה, לגשר מערבית

 תמר ועצי אוסטרליות ממינים שונים דלילות, שיטים איקליפטוס חורשות עם יחד ,יפואי שלמון

 מצוי. מגשר כלך תיכוניות דוגמת-ים בתות של צמחים מיני נמצאו גם זה הנחל. באזור בשולי

 ומיני שכיח עבקנה ,מצוי קנה קדוש, פטל דוגמת: השכיחים המינים עם יחד ומזרחה, הקנטרה

 כרפס הארץ כמו צפון לנחלי האופייניים ממינים – הצמחים מיני בין חילוף גם מתחיל גומא,

 ומיני צמחים ובלוטנית אפריקנית, ריחני כרפס כמו חמים אזורים המאפיינים למינים הביצות,

 ואשל שרוע ילקוטון מצויה, הגה קיפח, מלוח שעירה, פרנקניה כגון: מתמלחים גידול-בתי של

 ).2010; פרלברג ועמיתיו, 2003ועמיתיו,  הירדן (גלזמן

ועד עיינות חוגה, בקטע המכונה "קניון הבזלת", נטועים לאורך הנחל  שאן-ביתמזרחית ל

במדרון הגדה הדרומית מיני איקליפטוסים שונים (בעיקר א. המקור וא. מסמרי) ובניהם סבך 

 הדרומי המדרון ובמזרח הצפוני במדרוןלא רצוף של קנה מצוי ואשל, ומקבצים של עצי תמר. 

 שנתיים.-חד עשבוניים ומגוון ,קיפח מלוח ושיחי שונהא מלחית של דלילה טבעי: בתה צומח

 שבקירותיו בקניון, .אירופי אטד של אחדים וריכוזים השיח שיזף שיחי גם הצפוני במדרון

 טרוורטין (משקע גירי של נטף מעיינות), וכתפי של מפוסלות צורות בזלת, מדרגות נחשפות

 עד שפך נחל חרוד אל הירדן, ומזרחה חוגה מגני ומגוון. טבעי בצומח מכוסות תצורת הלשון

 ויוצרים של הערוץ, הצפונית בגדה הנובעים חסידה ועיינות חוגה עינות מי הנחל אל חוברים

תמר  של עצי מקבצים פזורים ובהם ואשל, קנה מחודדת, ערבה של סבך ביותר: איכותי קטע

  ).2010(פרלברג ועמיתיו, 

 נטיעות עם יחד ,מצוי קנה בעיקר נמצא נחל חרוד,המתנקזים אל  נבות ובנחל יזרעאל בעין

בשנים האחרונות,  ).2003ועמיתיו,  תיכוניות (גלזמן-ים שדות ובתות וצמחי ,ובוסתן חורש עצי

בנחל נבות אוכלוסייה של המין שחליים גבוהים (בסכנת  2011-דווחה ע"י רון פרומקין ב

 הכחדה) (אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל). 

 חישות עבקנה נמצאו מודע), מגדל ועין עין ,שוקק עין ,זהרה המעיינות (עין שולשמ באזור

 :כגון תרבות פליטי ועצים רבות נטיעות עם יחד תמר, עצי וגושי קדוש מצוי, פטל קנה שכיח,

 אלה,-דמוי פלפלון ורודה, אזדרכת מצויה, איקליפטוס (בעיקר א. המקור וא. מסמרי), אלביציה
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 מצוי. ושיזף מחודדת ערבה עצי לצד מעט ופיקוס התאנה, כחלחלה שיטה קזוארינה דקיקה,

סמר חד ומשיין גלילני, ובמים:  שיחנית, פלגית בשרני, טיון-הטרוורטין: בן בגדות נמצאו בנוסף,

). R – למדי טבוע (נדיר ; בסכנת הכחדה) וקרנןRR –אגמון ימי, מכבד הביצות (נדיר מאוד 

הקיבוצים נמצאו צמחים בסכנת הכחדה כמו כריך שעיר ומכבד בסקר שנערך לאחרונה בנחל 

הביצות, צמחים נדירים כמו אגמון החוף, ברומית קצרת שיבולית, ערידת הביצות, לוטוס צר 

גידול לח כמו: קנה מצוי, סוף מצוי, -עלים וסמר מרצעני וכן קרנן טבוע. כמו כן צמחים של בית

, שנית גדולה, אשל הירדן, מרור ימי. על הגדות נמצא סוכר גבוה, פלגית שיחנית, סמר ימי-קנה

 ). 2015בעבר המין הנדיר קוצן מכונף וכן ליסימכיה מסופקת (סיני, 
 הפרת (נדיר צפצפת עצי קבוצת נמצאה חסידה), ועיינות חוגה התחתונים (עיינות במעיינות

 מלוח שיחנית, פלגית עם יחד שכיח, ועבקנה הירדן אשל חישות תמר, עצי ), לצדR – למדי

); R – למדי נדירשניהם ישראלי (-), ערידת הביצות ואספרג ארץRP –קירח (נדיר  שוש קיפח,

; 2003ועמיתיו,  (גלזמןואיקליפטוס המקור שיכנית  פרקינסוניה כמו פולשים עצים גם כמו

 ).2010פרלברג ועמיתיו, 

 שיטות העבודה  8.2
חקלאי, -דרגות פירוט של תכסית צומח לא 4-מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית ל

) 2014תיכוני' (סבר ועמיתיה, -חלק הצומח הים –שהוגדרה ב'מדריך למיפוי צומח בישראל 

חקלאיים חולקו ליחידות צומח. 'יחידת צומח' היא -כל השטחים הפתוחים הלא). 10טבלה (

תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים (תצורת צומח אחידה 

לעומת הסקרים האחרים שנעשו באזור,  ,ומינים שליטים זהים), ושונים מסביבתם. בסקר זה

לא הוגדר גודל מינימלי ליחידת צומח מאחר והשטח הטבעי מצומצם לרצועות צרות וארוכות 

דונם (הגודל המקסימלי).  362 -דונם (הגודל המינימלי) ל 4כך שגודל יחידות הצומח נע בין 

שליטים זהים. בחלק 'טיפוס צומח' כולל את כל יחידות הצומח שלהן תצורת צומח ומינים 

שטחים מגוננים צוינו ככאלה ולא נקבעו  מהמקרים מספר טיפוסים דומים מוכללים לטיפוס אחד.

, שטחים אלו כוללים חלקות שנעשו בהן פעולות גינון דוגמת השקייה בהם תצורה או טיפוס

וריסוס. בנוסף, הרכב המינים המלאכותי בחלקות אלו לא מאפשר הגדרה של המינים 

ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית בכל טיפוס צומח, -. 'אפיון מפורט' נעשה עלטים.השלי

תיכוני -ורישום כל מיני הצמחים המופיעים בשטח הדיגום. בתחום הסקר ישנו ייצוג לאזור הים

שאן). לכן -תיכוני ככל שמתקדמים לכיוון מזרח (בקעת בית-בחלק המערבי וכן לאזור הספר ים

תיכוני, בקביעת תצורות הצומח ובחירת המינים השליטים -גדיר האזור היםנעשו התאמות במ

 ).'ג נספחו' ב נספחכך שייצגו בצורה טובה יותר את נוף הצומח הדליל יחסית ( –

 ).2014חקלאי (סבר ועמיתיה, -דרגות פירוט לתכסית צומח לא 4-: חלוקה היררכית ל10טבלה 

 קטגוריות דרגת פירוט



 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

126 
 

  תצורת צומח
 כללית 

 

 מ')  6יער גבוה: עצים גבוהים (מעל  •
 מ')  2-6יער וחורש: עצים ושיחים ( •
 מ') 1-2שיחייה: שיחים ועצים נמוכים ( •
 מ') 1בתה: מעוצים נמוכים (עד  •
 עשבוניים •

  תצורת צומח
  מפורטת

תצורות מפורטות על סמך אחוזי  24-קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל 5חלוקת 
כיסוי של עצי  33%-10%השליטות (לדוגמה: חורש פתוח = הכיסוי של צורות החיים 

  חלוף).-קיימא/בני-חורש), או מאפייני העשבוניים (בני
שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים (לדוגמה: חורש   טיפוס צומח

 פתוח בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק וסירה קוצנית).
 של כל מיני הצמחים. רשימה מפורטת  אפיון מפורט

 

 מיפוי הצומח בשטח 8.2.1
המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, איפיון 

ראשוני של יחידות צומח בשטח ומיפוי מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפוי רציף של 

עבור כל אחד מטיפוסי הצומח השטח כולו, וביצוע תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים 

 שהוגדרו. להלן פירוט השלבים:

בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע  הכנת העזרים: •

מפענוח תצלומי אוויר (תצ"א). שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח 

בת התכסית של המרכז . שכ2017באזורים הטבעיים על פי ניתוח תצ"א מעודכנת משנת 

למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים, ופעמים רבות גם לסיווג 

בתוך השטח החקלאי (גד"ש, מטע וכו'). יש לציין שלמרות הסתמכות זו, תיחום וסיווג 

השטחים החקלאיים אומת (ולעיתים גם שונה), בעקבות ביקורים בשטח, בייחוד במקרים 

ממות חדשים בשטח חקלאי פתוח. מרבית העבודה באפיון הצומח חמת מבני של הק

נעשתה בשטחים הטבעיים והמיוערים. על סמך התבוננות בתצ"א נראו אזורים בעלי 

מאפייני צומח שונים (למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן לראותם בתצ"א, ו/או 

שיח או צומח עשבוני), ובוצעה -באזורים עם בניגוון ומרקם שיכולים להצביע על שונות גם 

דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח. תופעות חשובות ששטחן קטן 

 מהסף שנקבע, הוכנסו לממצאי הסקר כאתרים נקודתיים.

: בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו בתצ"א מבחינת אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי •

בהן, הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן, אופי הצומח 

תיכוני' (סבר ועמיתיה, -חלק הצומח הים –בהתאם להנחיות 'מדריך למיפוי צומח בישראל 

מינים  1-3), כפי שפורט לעיל. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח ולפי 2014

ורים השונים זה מזה, ובוצעה הגדרת טיפוס שליטים. בוצעו סיורים לנקודות שונות באז

הצומח ע"פ רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות. בכל נקודה 

ביוטיים של השטח (מפנה, מסלע ועוד), ומאפיינים של -כזו נרשמו גם המאפיינים הא

מאחר  .ת שונותפעילות אדם: סימני עיבוד חקלאי מהעבר, נטיעות/זריעים, רעייה, הפרו
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תיכוני עודכנו הספים לבחירת תצורת צומח -ובשטח הסקר יש ייצוג לאזור הספר ים

 ).  'ג נספח) והמינים השליטים ('ב נספחמפורטת (

: סיורים בכל שטח הסקר, לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות מיפוי רציף •

הצומח שהוגדרו בשלב הראשון, ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים 

בפועל אל רוב יחידות הצומח, או לכל הפחות תצפית מבחוץ לעבר רבים בשטח והגעה 

יחידת הצומח מנקודת תצפית. שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות, 

וכן הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מהן. לכל יחידת צומח שויך טיפוס שכבר אופיין קודם 

ביחידות צומח מיוערות הוגדרו גם  לכן, או שהוגדר טיפוס צומח חדש במקרה הצורך.

 עדר העצים הנטועים.יהיער בה-תצורת הצומח והמינים השליטים בתת

: מכיוון שבשלב הקודם הוגדרו טיפוסי הצומח על פי תצורת איחוד של טיפוסי צומח דומים •

גם על פי שלושה מינים שליטים, התקבל מספר רב של טיפוסי צומח  –הצומח, ולרוב 

מפורטים. חלק מהטיפוסים נבדלים זה מזה במין השליט השני/השלישי או בסדר המינים 

, בוצעו איחודים של השליטים. בכדי לאפשר הכללה והבנה טובה יותר של הצומח בשטח

-טיפוסי צומח קרובים. כך למשל: "שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח, עשבוניים חד

שנתיים ואטד -שנתיים וצלף סיצילי" ו"שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח, עשבוניים חד

 אירופי" אוחדו לטיפוס מוכלל: "שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח". 

המיפוי הרציף ואיחוד טיפוסי הצומח הדומים, חולקו כל  : בתוםתרשימי צומח מפורטים •

השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים לטיפוסי צומח מוכללים. בשלב זה, נבחרה אחת 

מיחידות הדיגום כמייצגת את טיפוס הצומח (על סמך שיקולי גודל, מיקום, הרישומים לגבי 

ע רישום מפורט של כל מיני יחידה זו מהשלבים הקודמים, וכן שיקול של נגישות), ובה בוצ

הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם. הרישום בוצע ע"י סריקה מדוקדקת ברוחב 

מ"ר),  100=  2×50מ' (סה"כ  50מ' מכל צד של סרט מדידה שנפרש לאורך של  1של 

כאשר  –וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו 

מ' = "השלמה  20×50מ' מכל צד של הסרט (סה"כ  10רוחב של הסריקה מתבצעת ב

לדונם"). לצורך חישוב הערכיות הבוטנית, בוצע שימוש ברשימת כל המינים שתועדו בשטח 

של הדונם שנסקר. רישומים אלו בוצעו ברובם באביב, בעת שמגוון המינים העשבוניים 

ישוב הערכיות הבוטנית נמצא בשיאו. רשימת המינים המלאה שימשה בהמשך לצורך ח

 להלן). 8.2.3 סעיףשל כל אחד מטיפוסי הצומח (

 התפלגות שיטות המיפוי בסקר 8.2.2
הצומח, בארבע דרגות שונות של כאמור לעיל, בסקר זה בוצע שימוש במספר שיטות למיפוי 

 רזולוציה:

 : רישום כל מיני הצמחים ביחידת הצומח.תרשים מפורט ביחידה
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: תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע תרשים מפורט של רישום דף תצפית מלא

 .כל המינים. לרוב ביחידה, ולעיתים מחוץ ליחידה

ח לטיפוס צומח קיים שכבר הוגדר קודם לכן, : סיווג יחידת הצומקביעת טיפוס צומח בלבד

במידה ולא קיים הוגדרו תצורת צומח מפורטת ושלושה מינים שליטים, תוך ציון הערות ייחודיות 

לאותה יחידת צומח לצורך איפיון היחידה והערכת ערכיותה האקולוגית. לרוב ביחידה, ולעיתים 

 מחוץ ליחידה.

יחידות שלא נסקרו בצלום אויר והיכרות עם השטח): ניתוח ממקור חיצוני (סיווג על סמך ת

 או מסיבות אחרות ,בשל היותן מופרות (כמו למשל רצועות צומח לאורך כבישים), לא נגישות

בוצע סיווג יחידת הצומח על סמך התצ"א ועל סמך היכרות הסוקר עם השטח. יחידות צומח  -

 רו בסקר. סווגו לטיפוס הצומח הדומה ביותר מבין אלו שהוגדאלה 

משטח הסקר מופו בפועל בשטח (בשיטות  90%-בבחינת התפלגות שיטות המיפוי עולה שכ

מהשטח בוצע  10%המיפוי: תרשים מפורט, דף תצפית מלא וקביעת טיפוס בלבד), ובשאר 

 ).3איור הסיווג על סמך פיענוח תצ"א (

 : התפלגות השטחים של שיטות מיפוי יחידות הצומח בסקר עמק חרוד3איור 

 

 חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר 8.2.3

-פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעליעושר והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה גם את 

תועלת -חיים שונות, ומהווה את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות

)Mandelik et al., 2010 לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון .(

הערכת החשיבות הבוטנית  דש"א, מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים. בסקר זה בוצעה

של טיפוסי הצומח, על סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח. 

 זאת, בהתאם למדד ערכיות משוקלל, המורכב ממדדי המשנה הבאים:

קביעת טיפוס  
23%, ביחידה

קביעת טיפוס  
,  בתצפית מבחוץ

דף תצפית מלא 23%
דף תצפית 22%, ביחידה

מלא 
,  מבחוץ
1%

10%, א"תצ

תרשים מפורט 
20%, ביחידה
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מהמדד): ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול  20%( עושר המינים •

יותר. ישנה התייחסות לעושר המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד (בחלוקה ל: עצים, 

שנתיים), בין השאר כדי למתן את -שנתיים ועשבוניים חד-שיח, עשבוניים רב-שיחים, בני

יה מאד בעונת השנה וביכולות הסוקר. ההשפעה של מספר המינים העשבוניים, שתלו

עושר המינים בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת 

חיים, מס' המינים המקסימאלי לטיפוס צומח הוגדר כרף העליון (ציון מירבי), מס' המינים 

מול עבור שאר בוצע הניר –המינימאלי הוגדר כרף התחתון (הציון הנמוך ביותר), ובהתאם 

 .0-100הטווח לציון בסקאלה 

מהמדד): סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת  20%( הרכב המינים •

הצמחים, תוך מתן משקל למינים בסכנת הכחדה ('אדומים'), נדירים ואנדמיים מחד, 

 ולמינים פולשים/זרים מאידך.

o ן שיש לו 'מספר אדום' מי מהמדד): %10( מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים

), קיבל ציון בהתאם למספר 2011; שמידע ועמיתיו, 2007(על פי: שמידע ופולק, 

. מין נדיר שאין לו מספר אדום קיבל ציון בהתאם לנדירותו (דרגת 4האדום שלו + 

=  RR  =4 ;RP), בהתאם לפירוט הבא: 1999נדירות/שכיחות עפ"י: פרגמן ועמיתיו, 

3;R   =2בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל המינים 1י שאינו נדיר קיבל ציון . מין אנדמ .

בסכנת הכחדה, הנדירים והאנדמיים. הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון והציון 

בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח  –המינימאלי הוגדר כרף התחתון, ובהתאם 

 .0-100בסקאלה של 

o מין -1ין זר שאינו מוגדר כפולש קיבל ציון מהמדד): מ %10( מינים פולשים/זרים ,

-התאם לב ) קיבל ציון2013דרור ועמיתיו, -; דופור2010דרור, -שמוגדר כפולש (דופור

). 'מספר שחור' הוא רמת האיום האקולוגי שמהווה 2(=פחות  2 –'מספר השחור' שלו 

יכולתו ליצור המין הפולש על פי יכולתו לחדור לשטחים טבעיים, יכולתו האללופתית, ו

). מינים נטועים שאינם עונים להגדרות הללו, לא 2010דרור, -יחידות צפופות (דופור

קיבלו ציון (למשל, אורן ירושלים אינו מוגדר כמין זר/פולש, למרות שהגנוטיפ הנטוע 

). בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני כל 2009שונה מהגנוטיפ המקומי. ראה: נתן ועמיתיו, 

והפולשים. הציון המקסימאלי הוגדר כרף העליון והציון המינימאלי המינים הזרים 

-0בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה  –הוגדר כרף התחתון, ובהתאם 

100. 

מהמדד): מתייחס למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית  20%( ייצוג הצומח הטבעי •

ותיות כמו נטיעה, שריפה, ושל המינים השליטים למצב הטבעי, בהיעדר הפרות משמע

רעיית יתר, השתלטות מין פולש המשנה את אופי בית הגידול, חישוף השטח וכד'. ככל 
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שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר. ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה 

למינים השליטים. הראשון, מייצג  –(במשקל שווה): הראשון מתייחס לצורת החיים, והשני 

מרחק צורת החיים הגבוהה ביותר של המינים המקומיים הנוכחים בשטח (בכיסוי של  את

אם ישנם,  –מהשטח ומעלה), מצורת החיים הראשית הכוללת את המינים הזרים  2%

 בהתאם למטריצת הדמיון הבאה:

 צורות חיים –: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי 11טבלה 

 
 מינים מקומיים נוכחים –הגבוהה ביותר תצורת הצומח  

 בתה עשבונית שיח-בתת בני שיחייה יער/חורש יער גבוה תצורת צומח

מינים 
זרים 

(נטועים/ 
 פולשים)

 0 25 50 75 100 יער גבוה
 25 50 75 100  יער/חורש

 50 75 100   שיחייה
 75 100    שיח-בתת בני

 100     בתה עשבונית

השני מתייחס להתאמת המינים השליטים (המרכיבים את שם טיפוס מדד המשנה 

הצומח) לאזור: נוכחות מינים שליטים שהם מיני באשה (סגטליים/רודרליים), זרים לאזור 

 ו/או פולשים מורידה את הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:
 שליטיםמינים  –: ניקוד ייצוג הצומח הטבעי 12טבלה 

 ניקוד התאמת המינים השליטים לאזור הסקר
 100 כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

 67 מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה
 33 מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

 0 מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

 

שבו מין שליט פולש אחד,  הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמה, טיפוס צומח

דרור -בסעיף זה. הגדרת מין פולש עפ"י דופור 0מין זר אחד ומין באשה אחד, יקבל ניקוד 

). מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר המינים הפולשים (דוגמת: צחר 2010(

כחלחל, איקליפטוס גומפוצפלה), מינים נטועים שתחום תפוצתם במדינות קרובות 

ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום -רן הצנובר), ומינים ארץ(דוגמת: או

הוגדרו  –תפוצתם הטבעי (כגון: אורן ירושלים, ברוש מצוי, פיקוס השקמה וכליל החורש) 

כמין 'זר לאזור הסקר'. מינים נטועים בתחום הסקר שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי 

 .מינים אופייניים לאזור הסקרישראלית, שיזף מצוי וכו') הוגדרו כ-(אלה ארץ

מהמדד): מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצאת תצורת צומח  10%(נדירות אזורית  •

מפורטת מכלל השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה יותר ניתנה 

לתצורת צומח מפורטת נדירה יותר בסקר. בכל תצורת צומח, הציון המקסימאלי הוגדר 

 .0-100בוצע נירמול לציון סופי לתצורת צומח בסקאלה  –ובהתאם כרף העליון, 
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מהמדד): מתייחסת ליחידה האקולוגית בקנה המידה הארצי  10%(נדירות ארצית  •

 ) שבה נמצאת יחידת הצומח, בהתאם להגדרות הבאות:2016(רותם ועמיתיו, 

o קמ"ר ארצי), שאינה  1,000: יחידה אקולוגית קטנה (עד ערכיות מירבית

 משטחה). 17%-וצגת מספיק בשטחים מוגנים (פחות ממי

o קמ"ר), שאינה  1,000: יחידה אקולוגית גדולה (מעל ערכיות גבוהה מאד

 משטחה). 17%-מיוצגת מספיק בשטחים מוגנים (פחות מ

o קמ"ר), שמיוצגת מספיק  1,000: יחידה אקולוגית קטנה (עד ערכיות גבוהה

 משטחה). 17%-בשטחים מוגנים (יותר מ

o קמ"ר), שמיוצגת מספיק  1,000: יחידה אקולוגית גדולה (מעל כיות בינוניתער

 משטחה). 17%-בשטחים מוגנים (יותר מ

o חקלאי או מבונה.ערכיות נמוכה : 

בדרגות  , שדורגו באופן הנ"לבתחומי הסקר הנוכחי ארבע יחידות אקולוגיות ארציות

 ).13טבלה ערכיות שונות: מירבית, גבוהה מאד, גבוהה ובינונית (

 )2016: ערכיות אקולוגית בהתאם למאפייני היח' האקולוגיות הארציות (רותם ועמיתיו, 13טבלה 
 שטח ארצי יחידה אקולוגית

  מעל –(גדולה 
קמ"ר או  1000

קטנה, מתחת 
 קמ"ר) 1000

שטח  ערכיות מוגן
בתחום 
הסקר 
 [קמ"ר]

יער פארק ים תיכוני במזרח 
 הגליל ובדרום הגולן

 1,190גדולה (
 קמ"ר) 

 0.8 בינונית 17%-יותר מ

 2.7 גבוהה 17%-יותר מ קמ"ר) 29קטנה ( נחלים אלוביאליים איתנים
עמקים אלוביאליים באקלים 

 ים תיכוני
 3,076גדולה (

 קמ"ר)
 7.8 גבוהה מאוד 17%-פחות מ

עמקים אלוביאליים באזור 
 יובשני

 1.4 מירבית 17%-פחות מ קמ"ר) 573קטנה (

 

מהמדד): ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים המיוצגות  15%( מורכבות מבנית •

כיסוי), כך המורכבות המבנית שלה מבחינת  10%בתצורת הצומח (מעל רמת סף של 

גבוהה יותר, ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר לשימור. כל  –הצומח 

נק'  40נק', שתי צורות חיים =  20נק' לציון (צורת חיים אחת =  20צורת חיים הוסיפה 

 צורות חיים ומעלה קיבלו את הציון המירבי). 5וכיו"ב). 

מהמדד): ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית  5%( כושר השתקמות למצב נוכחי •

הזמן  –גבוהה יותר, כך משק המים בקרקע משופר יותר מחד (פוטנציאל), ולאחר פגיעה 

תר מאידך (סיכון). לכן חשובה יותר ההגנה על צורות הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יו

החיים הגבוהות יותר, המקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר. כך, עצים מעידים על פוטנציאל 
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נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר  –משק המים בקרקע הטוב ביותר, ולאחר פגיעה 

ותר. צורות החיים להגיע מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם מקבלים את הציון הגבוה בי

חלוף, שמעידים על -הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד לעשבוניים בני

פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר 

-, ועשבוניים בני40קיימא = -, עשבוניים בני60שיח = -, בני80, שיחים = 100(עצים = 

 ).20חלוף = 

), 10%-3%תצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית (ב

 הערכיות עולה בהתאם למרחק צורת החיים הנוספת מצורת החיים הראשית:

o נק'. 5תוספת  –שיח -שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני 

o  נק'. 10תוספת  –בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים 

o  נק'. 15תוספת  –עצים עשבוניים עם 

בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת הערכת מומחה:  •

ביקורת של בוטנאי/ת מומחה, שיכולים לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס 

התאמה, הוא או היא יכולים -למצב האמיתי בשטח. במידה שנמצאת לדעת המומחה אי

 ל, ולנמק את ההחלטה.לערוך תיקון בערך המדד המתקב

 ניתוח הנתונים 8.2.4
), ®ArcGIS )ArcGIS 10.4 for Desktop, Esriהנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג 

 ).Microsoft® Excel® 2016להמשך עיבוד ( Excelוהועברו לגיליונות 
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 תוצאות 8.3
 שימושי קרקע עיקריים 8.3.1

 ): תכסית מוכללת17מפה (ר' 

), בתוך קטגוריה זו נכללים: דונם 62,000-, כ74%-רוב שטח הסקר הינו שטח חקלאי פעיל (כ

משטח הסקר דונם)  9,100-(כ 11%-גידולי שדה, מטעים, בריכות דגים לא מגודרות וכו'. כ

הינו בנוי, בתוך קטגוריה זו נכללים: ישובים, אזורי תעשייה, חממות, מאגרי מים מגודרים וכו'. 

שאינו או מיוער או מגונן) טבעי (משטח הסקר הינו שטח פתוח דונם)  12,650-(כ 15%-וכ

 .)4איור ( פעיל חקלאי

 

 : תכסית קרקע מוכללת בתחום הסקר4 איור 



 : תכסית מוכללת17 מפה 
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 תצורות צומח כלליות 8.3.2
תצורות  :18ה מפ ,5 איורהתפלגות תצורות הצומח הכלליות בשטח הפתוח שאינו חקלאי היא (

 ):צומח כלליות

הכוונה כאן ובתצורות (מהשטח  17%-יער/יער גבוה: בעיקר נטיעות על גדות נחל חרוד. סה"כ כ
 .)הפתוח שאינו חקלאיהבאות לשטח 

 מהשטח. 2%חורש: בעיקר בגדות נחלים ומאגרי מים. סה"כ 

ובמורדות הגלבוע שבתחום הסקר. סה"כ , שאן-ביתשיחייה: בעיקר במשארי שדות בבקעת 
 מהשטח. 3%

 מהשטח. 0.3%בתה: במורדות הגלבוע המזרחיים שבתחום הסקר. סה"כ 

הגידול הלחים בשטח הסקר: מעיינות, תעלות ונחלים, גדות  קיימא: בכל בתי-עשבוניים בני
 .שטחהמ 26%-בריכות ומאגרים. כ

מאגרי מים), ושטחים נרחבים בתחום גן חלוף: רוב משארי החקלאות (שדות ו-עשבוניים בני
 .שטחהמ 43%-. כשאן-ביתלאומי 

 מהשטח. 8.6%מכסים (שהם בפועל בעלי תצורות שונות) שטחים מגוננים 

התפלגות השטחים של תצורות הצומח הכלליות בשטחי הסקר שהוגדרו כ'פתוח שאינו  5: איור 
 חקלאי פעיל'  



 תצורות צומח כלליות: 18 מפה 
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 תצורות צומח מפורטות 8.3.3
: תצורות 19מפה ו 6-8 יםאיור, 14טבלה ותפוצתן נראות בהתצורות המפורטות התפלגות 

 .צומח מפורטות

האחוזים בטבלה מתייחסים רק : התפלגות השטחים של תצורות הצומח המפורטות. 14טבלה 
 .לשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים בתחום הסקר

שטח  תצורת צומח מפורטת
 (דונם)

 אחוז

 15% 1,865 חלוף-עשבוניים בני

 12% 1,456 חלוף עם מעוצים פזורים-עשבוניים בני

 16% 2,055 חלוף עם עצים פזורים-עשבוניים בני

 6% 812 קיימא-עשבוניים בני

 6% 764 קיימא עם מעוצים פזורים-עשבוניים בני

 14% 1,764 קיימא עם עצים פזורים-עשבוניים בני

 0.3% 43 בתה פתוחה

 0% 0 בתה פתוחה עם עצים/שיחים פזורים

 0% 0 בתה בצפיפות בינונית

 0% 0 בתה צפופה

 2% 257 שיחייה פתוחה

 1% 145 פתוחה עם עצים פזוריםשיחייה 

 0% 0 שיחייה בצפיפות בינונית

 0% 0 שיחייה צפופה

 1% 68 חורש פתוח

 2% 199 חורש בצפיפות בינונית

 0% 0 חורש צפוף

 3% 319 יער פתוח

 2% 230 יער בצפיפות בינונית

 0.1% 11 יער צפוף

 6% 796 יער גבוה פתוח
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 5% 615 יער גבוה בצפיפות בינונית

 1% 169 יער גבוה צפוף

 9% 1,089 מגונן

 100% 12657 סה"כ

 

 43%סה"כ חלוף (-, שלטו תצורות העשבוניים בני)6 איור(ר'  מבין תצורות הצומח העשבוניות

-'עשבוניים בני. אלה כוללות את התצורות המפורטות מהשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים)

ף עם מעוצים חלו-) ו'עשבוניים בני16%חלוף עם עצים פזורים' (-), 'עשבוניים בני15%חלוף' (

חלוף עם עצים פזורים מאפיינים את משארי השדות שקרובים -עשבוניים בני .)12%פזורים' (

לגלבוע שממנו זולגים מיני עצים טבעיים כמו שיזף מצוי ואשחר א"י, וכן חלקים נרחבים בתחומי 

שבהם עשבוניים עם עצים נטועים פזורים שהבולט בהם הוא איקליפטוס  שאן-ביתגן לאומי 

חלוף עם מעוצים פזורים מאפיינים בעיקר את משארי השדות -גומפוצפלה. עשבוניים בני

כמו נחל אבנר ונחל מלכישוע בהם בולטים שיזף השיח  שאן-ביתוהנחלים היובשניים בבקעת 

חלוף ללא מעוצים נלווים מאפיינים בעיקר שטחים מופרים בשולי -ואטד אירופי. עשבוניים בני

(סה"כ קיימא -ומאגרים, לרוב שטח זה גם מרוסס. תצורות העשבוניים בנישדות, בריכות דגים 

הגידול הלחים בסקר: מעיינות, תעלות ונחלים,  את כל בתימאפיינות נפוצות גם הן ו) 26%

), שרובם נטועים אך גם טבעיים כמו מיני אשלים 14%גדות מקווי מים. לרוב בליווי עצים (

 ).: תצורות צומח מפורטות19מפה (

אחוז הכיסוי מכלל . התפלגות השטחים של תצורות הצומח העשבוניות בסקר 6 : איור

 השטחים שאינם חקלאיים בתחום הסקר.
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 3.3%-בתחום הסקר, ומהוות יחדיו רק כיחסית תצורות הצומח של בתות ושיחיות ינדירות 

. שריד לתצורות אלו ניתן למצוא במשארי 7) איור מכלל השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים (

: תצורות צומח 19מפה סמוך למורדות הגלבוע המזרחיים ( שאן-ביתהשדות בבקעת 

 ).מפורטות

אחוז  .התפלגות השטחים של תצורות הצומח של בתות ושיחיות בתחום הסקר: 7 איור 

 הכיסוי מכלל השטחים שאינם חקלאיים בתחום הסקר.

 

מכלל השטחים הפתוחים  16.9%מתוך תצורות הצומח של העצים, תצורות היער מהוות יחדיו 

בתצורות היער שאינם חקלאיים, רובן המוחלט מאפיינות נטיעות על גדות הנחלים, כאשר 

בעיקר רחבי  ,תיכוניים-הגבוה שולטים מיני איקליפטוסים, ובתצורות היער שולטים מיני עצים ים

מכלל השטחים הפתוחים שאינם  2.1%עלים. תצורות החורש פחות נפוצות ומהוות יחדיו 

  איורחקלאיים. אלו מאפיינות אזורים לחים בהם קיימת צפיפות עצי אשל למיניהם ושיזף מצוי (

 ). : תצורות צומח מפורטות19מפה , 8

 .: התפלגות השטחים של תצורות הצומח של עצים (יער גבוה, יער וחורש) בתחום הסקר8 איור 
 אחוז הכיסוי מכלל השטחים שאינם חקלאיים בתחום הסקר.
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הורכבה במרבית המקרים מתצורות עשבוניות, ומתוכן לרוב שכבת תת היער בשטחים המיוערים, 

חלוף.-בנימעשבוניים 



 : תצורות צומח מפורטות19מפה 
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 טיפוסי צומח 8.3.4
טיפוסי צומח מפורטים (תצורת צומח+צפיפות+עד שלושה  272סה"כ הוגדרו בתחומי הסקר 

טיפוסים מרבית ו חובר לצרכי מיפוי והערכה .כמספר יחידות הצומח בסקר ,מינים שליטים)

טיפוסים מפורטים שלא  26ונותרו טיפוסים מוכללים (תצורת צומח + שליט ראשון)  28 -ל אלה

טיפוסי צומח בהם נערכו תרשימי צומח  54ניתן היה לאחדם עם טיפוסים נוספים, סה"כ 

 ).15טבלה מפורטים (

רוב טיפוסי הצומח המפורטים שלא אוחדו לטיפוסים מוכללים בסקר הינם מתצורות עשבוניים 

הקיימא (בעיקר בשלטון קנה מצוי), תצורות אלו נפוצות בנחלים והתעלות שנדגמו לכל -בני

רוצים לתחזוקה שהתבצע בנחל חרוד ויובליו במקביל אורכן במסגרת עדכון לסקר רגישות ע

 ).ג2019לייקין ועמיתיה, -לסקר הנוכחי (כברה

: רשימת טיפוסי הצומח המוכללים בסקר עמק חרוד, עם פירוט אחוזי הכיסוי של צורות 15טבלה 
 .החיים השונות

קוד 
 טיפוס

עצים  שם טיפוס צומח מוכלל
נטע 
 אדם

עצים 
 טבעי

שיחים 
 ומטפסים

עשבוניים  שיח-בני
-בני

 קיימא

עשבוניים 
 חלוף-בני

-חלוף בשלטון עשבוניים חד-עשבוניים בני 1
 שנתיים (רודרליים)

0% 0% 0% 0% 0% 66%< 

-חלוף בשלטון עשבוניים חד-עשבוניים בני 2
 שנתיים (דגניים)

0-2% 0-2% 0-2% 0-2% 0% 66%< 

פזורים  חלוף עם מעוצים-עשבוניים בני 3
 שנתיים ושיזף השיח-בשלטון עשבוניים חד

0% 0% 0% 0% 0-2% 66%< 

חלוף עם מעוצים פזורים -עשבוניים בני 4
 שנתיים וינבוט השדה-בשלטון עשבוניים חד

0% 0% 0% 5% - 
10% 

0% 66%< 

חלוף עם מעוצים פזורים -עשבוניים בני 5
שנתיים ושיזף -בשלטון עשבוניים חד

 (תל)השיח/אטד אירופי 

0% 0% 5% - 
10% 

2% - 5% 0% 66%< 

חלוף עם מעוצים פזורים -עשבוניים בני 6
 שנתיים וינבוט השדה-בשלטון עשבוניים חד

0% 0% 0% 2% - 5% 5% - 
10% 

66%< 

חלוף עם עצים פזורים -עשבוניים בני 7
 חרדל מצוי ומעוצים/עצים פזורים-בשלטון בן

5% - 
10% 

2% - 
5% 

2% - 5% 0% 0-2% 66%< 

חלוף עם עצים פזורים -עשבוניים בני 8
 שנתיים ושיזף מצוי-בשלטון עשבוניים חד

0-2% 0-2% 0-2% 0-2% 0% 66%< 

חלוף עם עצים פזורים -עשבוניים בני 9
שנתיים ואשל -בשלטון עשבוניים חד

 היאור/ושיזף מצוי

0-2% 2% - 
5% 

0% 5% - 
10% 

5% - 
10% 

66%< 

פזורים חלוף עם עצים -עשבוניים בני 10
שנתיים, קנה מצוי -בשלטון עשבוניים חד

 ועצים פזורים (נטועים)

0-2% 0% 0% 0-2% 5% - 
10% 

33% - 
66% 

חלוף עם עצים פזורים -עשבוניים בני 11
שנתיים ואיקליפטוס -בשלטון עשבוניים חד

 ב.מ.

5% - 
10% 

0% 0% 0% 0% 66%< 

קיימא בשלטון קנה מצוי -עשבוניים בני 12
 שנתיים-חדועשבוניים 

0% 0% 0-2% 0-2% 10% - 
33% 

66%< 
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קוד 
 טיפוס

עצים  שם טיפוס צומח מוכלל
נטע 
 אדם

עצים 
 טבעי

שיחים 
 ומטפסים

עשבוניים  שיח-בני
-בני

 קיימא

עשבוניים 
 חלוף-בני

קיימא בשלטון קנה מצוי -עשבוניים בני 13
 שנתיים-ועשבוניים חד

0% 0% 0% 0% 10% - 
33% 

10% - 
33% 

קיימא בשלטון קנה מצוי -עשבוניים בני 14
 שנתיים-ועשבוניים חד

0% 0-2% 0-2% 0-2% 10% - 
33% 

33% - 
66% 

בשלטון קנה מצוי קיימא -עשבוניים בני 15
 שנתיים-ועשבוניים חד

0% 0% 0% 0% 10% - 
33% 

10% - 
33% 

קיימא בשלטון קנה מצוי -עשבוניים בני 16
 שנתיים-ועשבוניים חד

0-2% 0% 0% 0% 33% - 
66% 

10% - 
33% 

קיימא בשלטון קנה מצוי -עשבוניים בני 17
 שנתיים-ועשבוניים חד

0% 0% 0% 0% 33% - 
66% 

33% - 
66% 

קיימא בשלטון קנה מצוי, סוף -עשבוניים בני 18
 מצוי ושנית מתפתלת

0% 0-2% 0-2% 0% 33% - 
66% 

33% - 
66% 

 - 10% 0-2% 0% 0-2% 0% קיימא בשלטון שומר פשוט -עשבוניים בני 19
33% 

66%< 

קיימא עם מעוצים פזורים -עשבוניים בני 20
 בשלטון זקנן שעיר ושיזף השיח

0% 0% 2% - 5% 5% - 
10% 

10% - 
33% 

33% - 
66% 

קיימא עם מעוצים פזורים -עשבוניים בני 21
 בשלטון קנה מצוי וינבוט השדה

0% 0% 0% 5% - 
10% 

33% - 
66% 

10% - 
33% 

קיימא עם מעוצים פזורים -עשבוניים בני 22
 בשלטון קנה מצוי וינבוט השדה

0-2% 0-2% 0% 5% - 
10% 

10% - 
33% 

33% - 
66% 

קיימא עם מעוצים פזורים -בניעשבוניים  23
 בשלטון קנה מצוי וטיון דביק

0% 0-2% 0% 2% - 5% 33% - 
66% 

10% - 
33% 

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 24
שנתיים -בשלטון קנה מצוי, עשבוניים חד

 ואשל ב.מ.

0% 0-2% 0% 0% 10% - 
33% 

33% - 
66% 

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 25
 קנה מצוי, נשרן הדוחן ושיזף מצויבשלטון 

5% - 
10% 

0% 0-2% 2% - 5% 10% - 
33% 

33% - 
66% 

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 26
 בשלטון קנה מצוי, נשרן הדוחן ותות לבן

0-2% 0% 0% 0-2% 33% - 
66% 

10% - 
33% 

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 27
 ותמר מצויבשלטון קנה מצוי, נשרן הדוחן 

2% - 
5% 

0-2% 2% - 5% 2% - 5% 10% - 
33% 

10% - 
33% 

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 28
 בשלטון קנה מצוי, שומר פשוט וזית אירופי

0-2% 0% 0% 0% 10% - 
33% 

33% - 
66% 

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 29
 בשלטון קנה מצוי, מלוח קיפח ושיזף מצוי

0-2% 0% 0-2% 0-2% 33% - 
66% 

10% - 
33% 

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 30
בשלטון קנה מצוי, תמר מצוי ואיקליפטוס 

 ב.מ.

5% - 
10% 

0% 0% 0-2% 33% - 
66% 

10% - 
33% 

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 31
 בשלטון קנה מצוי ואיקליפטוס ב.מ.

5% - 
10% 

0-2% 0-2% 0-2% 10% - 
33% 

33% - 
66% 

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 32
בשלטון קנה מצוי, איקליפטוס ב.מ. וחרוב 

 מצוי

5% - 
10% 

0-2% 0-2% 0% 33% - 
66% 

33% - 
66% 
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קוד 
 טיפוס

עצים  שם טיפוס צומח מוכלל
נטע 
 אדם

עצים 
 טבעי

שיחים 
 ומטפסים

עשבוניים  שיח-בני
-בני

 קיימא

עשבוניים 
 חלוף-בני

קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 33
בשלטון קנה מצוי, איקליפטוס ב.מ. ואלה 

 ישראלית-ארץ

5% - 
10% 

0-2% 2% - 5% 0% 33% - 
66% 

33% - 
66% 

בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי, כתלה  34
 חריפה ושיזף מצוי

0% 0-2% 0-2% 10% - 
33% 

5% - 
10% 

33% - 
66% 

 - 10% 0-2% 0% שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח 35
33% 

2% - 5% 5% - 
10% 

66%< 

שיחייה פתוחה בשלטון אטד אירופי, זקנן  36
 שעיר ושיזף השיח

0% 0% 10% - 
33% 

0-2% 5% - 
10% 

33% - 
66% 

שיחייה פתוחה בשלטון מלוח קיפח ושיחים  37
 תיכוניים-ים

0-2% 0-2% 10% - 
33% 

0-2% 0-2% 33% - 
66% 

שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון  38
אברהם מצוי וחרוב -הרדוף הנחלים, שיח

 מצוי

5% - 
10% 

0% 10% - 
33% 

0% 2% - 5% 33% - 
66% 

עם עצים פזורים בשלטון שיחייה פתוחה  39
 מלוח קיפח ושיזף מצוי/חרוב מצוי

0-2% 0-2% 10% - 
33% 

5% - 
10% 

10% - 
33% 

10% - 
33% 

חורש פתוח בשלטון שיזף מצוי, בלוטנית  40
 אפריקנית ושיטת המשוכות

2% - 
5% 

10% - 
33% 

0% 0% 0% 0% 

חורש בצפיפות בינונית / פתוח בשלטון  41
 ומעוצים פזוריםאשל ב.מ, קנה מצוי 

0% 33% - 
66% 

0-2% 10% - 
33% 

2% - 5% 33% - 
66% 

חורש בצפיפות בינונית בשלטון אשל  42
 מרובע, קנה מצוי ומלוח קיפח

0% 33% - 
66% 

2% - 5% 0-2% 10% - 
33% 

5% - 
10% 

חורש בצפיפות בינונית בשלטון שיזף מצוי,  43
 טבק השיח ושיטת המשוכות

0-2% 33% - 
66% 

5% - 
10% 

0% 0% 33% - 
66% 

 - 10% יער פתוח בשלטון טטרקליניס מפריק 44
33% 

0-2% 0-2% 0% 0-2% 0% 

 - 10% יער פתוח בשלטון שיזף מצוי 45
33% 

0% 0% 2% - 5% 10% - 
33% 

5% - 
10% 

 - 5% יער/יער גבוה פתוח בשלטון ברוש מצוי 46
10% 

5% - 
10% 

0% 2% - 5% 0% 66%< 

בינונית / פתוח בשלטון רחבי יער בצפיפות  47
 עלים

10% - 
66% 

0-2% 0-2% 0% 2% - 5% 33% - 
66% 

 - 10% יער גבוה פתוח בשלטון אורן ירושלים 48
33% 

0-2% 5% - 
10% 

0-2% 0-2% 66%< 

יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס  49
-גומפוצפלה/המקור/ ב.מ. ועשבוניים חד

 שנתיים

10% - 
33% 

0-2% 0% 0-2% 0% 66%< 

יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס  50
 גומפוצפלה/ המקור/ ב.מ. וקנה מצוי

10% - 
33% 

0% 2% - 5% 0-2% 5% - 
10% 

10% - 
33% 

יער/יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס  51
גומפוצפלה/ המקור/ ב.מ., קנה מצוי ואשל 

 יאור

10% - 
33% 

5% - 
10% 

2% - 5% 0% 10% - 
33% 

33% - 
66% 

גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס יער  52
 גומפוצפלה/ המקור/ ב.מ. ורחבי עלים

10% - 
33% 

0-2% 5% - 
10% 

0-2% 33% - 
66% 

10% - 
33% 
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קוד 
 טיפוס

עצים  שם טיפוס צומח מוכלל
נטע 
 אדם

עצים 
 טבעי

שיחים 
 ומטפסים

עשבוניים  שיח-בני
-בני

 קיימא

עשבוניים 
 חלוף-בני

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון  53
איקליפטוס גומפוצפלה/ המקור/ ב.מ. וקנה 

 מצוי

33% - 
66% 

0-2% 0% 0% 5% - 
10% 

66%< 

יער גבוה צפוף בשלטון איקליפטוס  54
 גומפוצפלה/ המקור/ ב.מ. 

66%< 0-2% 0% 0% 5% - 
10% 

33% - 
66% 

 

טבלה ב, מתקבלת התמונה הנראית בטיפוסי הצומח השונים מין השליט הראשוןבהתמקדות ב

השטחים העשבוניים נשלטים ע"י מינים שונים של  כמעט כל. : מין שליט ראשון20מפה וב 16

רוב הגדול של הקנה המצוי מהווה שליט ראשון בגידול לחים, -בבתיחלוף. -עשבוניים בני

שני מינים של בעיקר בשטחים הנטועים בולטים מיני אשל. בעיקר שולטים ובשאר  ,שטחה

פתוח טבעי שולט השיזף בשטחים המעטים של יער  א. גומפוצפלה)ואיקליפטוסים (א. המקור 

 . בשיחיות שולטים בעיקר מלוח קיפח או שיזף השיח. המצוי

 לפי מין שליט ראשון) ואינו מגונן (מתוך השטח הפתוח שאינו חקלאי: התפלגות השטחים 16טבלה 
 שליט ראשון שטח (דונם) אחוז

 חלוף-עשבוני בן 5210 45%
 חרדל מצוי-בן 166 1.4%

 קנה מצוי 3085 26.7%
 זקנן שעיר 133 1.1%
 קיפודן מצוי 64 0.6%
 שומר פשוט 38 0.3%
 עבקנה שכיח 20 0.2%
 מציץ סורי 33 0.3%
 ינבוט השדה 9 0.1%
 מלוח קיפח 131 1.1%
 שיזף השיח 125 1.1%
 צלף קוצני 67 0.6%
 הרדוף הנחלים 30 0.3%
 אטד אירופי 24 0.2%
 מרובעאשל  83 0.7%
 אשל ב.מ 152 1.3%
 שיזף מצוי 79 0.7%

 טטרקילניס מפריק 113 1%
 חרוב מצוי 96 0.8%
 תמר מצוי 84 0.7%
 זית אירופי 46 0.4%
 צחר כחלחל 29 0.3%
 ברוש מצוי 27 0.2%
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 שליט ראשון שטח (דונם) אחוז
 ישראלי-אשחר ארץ 26 0.2%
 ישראלית-אלה ארץ 22 0.2%
 אשל הפרקים 16 0.1%
 גומפוצפלהאיקליפטוס  560 4.8%
 איקליפטוס המקור 317 2.7%
 אורן ירושלים 22 0.2%
 סה"כ 11570 100%



 : מין שליט ראשון20מפה 
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 הסקררשימת המינים הכללית של הצמחים שנצפו בתחום  8.3.5
הורכבה רשימה מיני צמחים כללית של אזור הסקר, מתצפיות שנאספו במהלך הסקר (רישום 

מינים במהלך המיפוי הרציף, תצפיות אקראיות, תרשימי צומח מפורטים) וממקורות חיצוניים 

(מאגר המידע של רט"ג, תצפיות מ"אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל"). הרשימה כוללת 

מינים זוהו ברמת הסוג מכיוון שמצבם הפנולוגי במועד הדיגום לא  21מתוכם  .מינים 502

או מינים נטועים שמקורם לא  ,חלקם אולי זהים למינים שכן זוהו)ו(אפשר את זיהויים הוודאי 

 ד'. נספח, עם פירוט מאפייני כל מין נמצאת ההמלא הידוע. הרשימ

 ניתוח כמה מהתכונות של רשימת המינים המלאה נותן את התמונה הבאה: 

מינים  161חלוף, -) הינם בני67.6%מינים ( 336 הסרת הנוף בעונה הקשה, מבחינת •

תיכוני, בו רוב השטח מכוסה -קיימא. זהו נתון אופייני לאזור ספר ים-) הינם בני32.3%(

קיימא נמוך -חלוף ואחוז כיסוי המינים המעוצים והעשבוניים בני-ע"י מינים עשבוניים בני

-מעוצים גבוה, לדוגמה: בתיגידול ונישות מסוימות בהם כיסוי ה-משמעותית (למעט בתי

) , ר' להלןישראליים-ללא מיני העצים הנטועים (זרים וארץגידול לחים, חורשות נטועות). 

 הרי שחלקם של המעוצים בכלל המינים, וכן אחוזי הכיסוי שלהם, היו קטנים עוד יותר.

 3שנתיים (מהם -) הינם חד54.1%מהמינים ( 268, )9איור (ר' גם  צורות חייםבחלוקה ל •

מינים  107) הם גיאופיטים (מתוכם מטפס אחד), 5.1%מינים ( 25מטפסים),  3-טפילים ו

 4-שנתיים ו-דו 2קצרי חיים,  2טפיל,  1שנתיים (מהם -) הם עשבוניים רב21.2%(

) הם שיחים 3.6%מינים ( 19מטפסים),  2שיח (מהם -) הם בני5.3%מינים ( 26מטפסים), 

 9הם מינים זרים,  20) הם עצים (כאשר מתוכם 10.3%מינים ( 49מטפסים),  2(מהם 

ממיני העצים גדלים  חמישיתיש לציין שרק כבפועל,  מהמינים הוגדרו עד רמת הסוג).

חלק  ), שיזף מצויערבה מחודדת, ור וא. מרובעאשל היאבאזור באופן טבעי (למשל 

ישראלית) נמצאים כנראה באופן טבעי בסמוך -מהמינים הללו (כמו חרוב מצוי ואלה ארץ

כמה מינים הם פרט לאלו, . לשולי הגלבוע אך נטועים בחלקים אחרים של תחום הסקר

הם אר מיני העצים ש .אולי גם התמר המצוי), ופליטי תרבות (למשל זית אירופי, רימון מצוי

, וכליל החורש , בוקיצה שעירהישראליים כמו אדר סורי-נטועים (כולל כמה מינים ארץ

 ) או פולשים.בתחום הסקרשאינם נמצאים באופן טבעי 
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 : התפלגות צורות החיים של מיני הצמחים שנצפו באזור הסקר.9 איור 

 
 

מינים זרים ופולשים,  46לא כולל תפוצה פיטוגיאוגרפית,  בחלוקת המינים לפי דגם •

), ועוד 47.9%-תיכוני (כ-) ניכר שרוב המינים הם מטיפוס תפוצה ים10 איור, 17טבלה (

). מרכיב התפוצה השני בשכיחותו %87-תיכוני (כ-ים 16יב תפוצהיותר מכך הם בעלי מרכ

-אירנו –תיכוני -מהמינים (לרוב בצירוף: ים 39%-טורני שנמצא בכ-הוא המרכיב האירנו

סיבירי -מהמינים. מרכיב תפוצה אירו 5.9%-ערבי נמצא בכ-טורני). מרכיב תפוצה סהרו

 . )טורני-אירנו –תיכוני -ים – סיבירי-אירומהמינים (לרוב בצירוף:  12.7%-נמצא בכ

תיכוני בו דגם התפוצה -אופייניים לאזור ספר יםדגם התפוצה באופן כללי, נתוני 

הפיטוגיאוגרפית העיקרי הוא של האזור הים תיכוני. מרבית המינים בעלי מרכיב תפוצה 

אזור  ערביים המאפיינים את-טורניים וסהרו-תיכוני ויישנו ייצוג מועט של מינים אירנו-ים

-תיכוני. ניכרים מעט אלמנטים יובשניים: מינים המאפיינים את השוליים הים-הספר ים

כאלה יובשניים מערב ובסוג המסלע. מינים -תיכוניים ואזור הספר כתלות בגרדיינט מזרח

 עלים.   -: שיזף השיח, אלקנה סמורה וקיצנית צפופתהם

 גרפית של מיני הצמחים שנצפו בסקרתפוצה פיטוגיאו: 17טבלה 

 מכלל המינים % מספר מינים טיפוס תפוצה פיטוגיאוגרפית
 10.1% 43 טורני-אירנו -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 2.3% 10 טורני-אירנו

 1.2% 5 ערבי-סהרו -טורני -אירנו

                                                           
 תיכוני וגם באזור/ים פיטוגיאוגרפי/ים נוסף/ים.-תיכוני בלבד או גם באזור הים-. כלומר שתפוצתם באזור הים16
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 מכלל המינים % מספר מינים טיפוס תפוצה פיטוגיאוגרפית
 0.9% 4 טרופי

 0.5% 2 סיבירי-אירו –תיכוני -ים –טרופי 

 47.9% 204 תיכוני-ים

 2.1% 9 סיבירי-אירו -תיכוני -ים

 23.2% 99 טורני-אירנו -תיכוני -ים

 2.1% 9 ערבי-סהרו -טורני -אירנו -תיכוני -ים

 1.2% 5 ערבי-סהרו -תיכוני -ים

 0.9% 4 ערבי-סהרו

 0.5% 2 סודני -ערבי -סהרו

 1.9% 8 טרופי -סובטרופי 

 0.9% 4 סודני

 4.2% 18 טרופי -אזורי -רב

 100% 426 סכום כולל
 

 : התפלגות התפוצה הפיטוגיאוגרפית (מוכללת) של מיני הצמחים שנצפו בסקר10איור 
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 מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ומיוחדים באזור הסקר 8.3.6
מיני צמחים הנמצאים בסכנת הכחדה ארצית מופיעים בשני כרכי 'הספר האדום'. מינים אלו 

פי הקריטריונים שגובשו במהלך הכנת ספר זה -נמצאים בסכנת ההכחדה הממשית ביותר, על

). סכנת ההכחדה מבוטאת ב'מספר האדום' 2011; שמידע ועמיתיו, 2007(שמידע ופולק, 

גידולו. את -מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח, לתפוצתו ולביתהמחושב על ידי שקלול מספר 

נחשב על סף  2.5). מספר אדום 2007(שמידע ופולק,  בכרך א'פירוט החישוב ניתן למצוא 

נחשב בסכנת הכחדה (אין ערכי  3). מספר אדום מעל IUCNעפ"י דירוג  NTאיום (קטגוריית 

נחשב נדיר מאד. ככל שהמספר גבוה יותר,  2.5-). מספר אדום קטן מ3.2-ל 2.5ביניים בין 

 סכנת ההכחדה גדולה יותר. במינים אלה עוסק הסעיף הבא. 

בסעיף שלאחר מכן, ישנה התייחסות גם למינים נדירים ברמה הארצית, המשתייכים 

 –(על סף הכחדה)  O(נדיר מאוד),  RR(נדיר),  RP(נדיר למדי),  Rות השכיחּות: לקטגורי

ברשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה, גם אם אינם נתונים בסכנת הכחדה (פרגמן 

 נתן). -, בתוספת עדכונים נקודתיים של מימי רון, בר שמש ודר בן1999ועמיתיו, 

ם אלה הגיע ממקורות שונים ועבר בדיקה כמתואר המידע לגבי המינים המוזכרים בסעיפי

 בסעיף המפורט בשיטות העבודה לעיל.

 צמחים בסכנת הכחדה 8.3.6.1

מפה , 18טבלה מינים בסכנת הכחדה בתחום הסקר ( 26במאגרי המידע ובסקר הנוכחי תועדו 

גידול אופייניים, שתי -). בחלוקה של מינים אלו לבתי: מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה21

 מינים (גדות נחלים, מלחות וכו') 12 –גידול לחים -הקבוצות הדומיננטיות הן מינים של בתי

מינים נוספים גדלים בשטחי החקלאות (שדות ומטעים)  2 .מינים 10 –אדמות סחף כבדות ושל 

 . של בתות הם מיניםאחרים  2-ו )2007(שמידע ופולק, 

מהאזור: אלקנת הגליל, אמברוסיה ימית, געדה מינים ככל הנראה נכחדו  17מתוך רשימה זו, 

פרחים, ולריינית קוטשי, ורוניקה עדינה, זמזומית ורבורג, טופח קסיוס, -קוצנית, געדה זעירת

חלב חום, סחלב הביצות, סחלב ריחני, סמר ענף, פשתנית משולשת, -ישראלי, נץ-מסרק ארץ

ם הנ"ל מופיעות במפה בסימול התצפיות במינישנתי (-שור אשונה שום הגלגל ושרשר רב-צלע

שנה ויותר. מתוך המינים  30-). מינים אלו תועדו בתחום הסקר, אך לא נצפו בו זה כשונה

 2-לאדמות כבדות והמינים הקשורים  10כל גידול לחים, -אופייניים לבתי 5 נמנים הנכחדים

 ור.פרחים) הם מינים של בתות וצומח עשבוני בשדות ב-(סחלב ריחני וגעדה זעירת

גידול לחים -מינים קשורים לבתי 7 –המינים הנותרים, שאותרו בשנים האחרונות  9מתוך 

מינים קשורים  2-(המרוכזים בנחל הקיבוצים ובחורשת גדעון שם עיקר המינים מושבים) ו

 לשדות ומטעים (חבלבל מדברי ומלוכיה משולשת). 

 בתחום הסקר: צמחים בסכנת הכחדה 18טבלה 
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אנדמי  – ELאנדמי לישראל בלבד;  – EI): 1999מקרא לעמודת אנדמיות (מתוך: פרגמן ועמיתיו, 
אנדמי לישראל  – EDאנדמי לישראל ולירדן;  – EPאנדמי לישראל, לבנון וסוריה;  – ESלישראל ולבנון; 

 אנדמי לישראל ודרום טורקיה. – ETולג'בל דרוז; 

 מס'
מספר  שם המין במפה 

 גידול-בית דוםא
נצפה 
בסקר 
 הנוכחי

התצפיות העדכנית 
 מידע נוסף ביותר בתחום הסקר

הערכת 
מצב 
 תעדכני

 אנדמיות

 1970-דרומית לעפולה מ - קרקעות כבדות 4.2 אלקנת הגליל 1
מין אנדמי לישראל, 
עם אוכלוסייה אחת 

 בירדן

סביר 
 שנכחד

EP 

אמברוסיה  2
לאומי -גן –נחל חרוד  - גידול לחים-בתי 3.2 ימית

סביר   1970-שאן מ-בית
 שנכחד

 

-אשבל ארך 3
כנראה אוכלוסייה  חורשת גדעון -נחל חרוד + גידול לחים-בתי 3.7 שיבולת

  קיים מושבת בנחל חרוד

חורשת  –נחל חרוד  + גידול לחים-בתי 3.7 בוצין הגליל 4
 גדעון

אוכלוסייה מושבת 
 ET קיים בנחל חרוד

-געדה זעירת 5
ככל הנראה נכחד  1970-דרומית לעפולה מ - בתות 3.2 פרחים

 בתחום הסקר
סביר 
 שנכחד

 

ככל הנראה נכחד  1970-דרומית לעפולה מ - קרקעות כבדות 3.2 געדה קוצנית 6
 בתחום הסקר

סביר 
 שנכחד

 

ולריינית  7
 4.2 קוטשי

שדות חקלאות 
מסורתית 

 בקרקע עמוקה
ככל הנראה נכחד  1924תל יוסף הישנה  -

 הסקרבתחום 
סביר 
 שנכחד

 

סביר   1924-תל יוסף הישנה מ - גידול לחים-בתי 4.2 ורוניקה עדינה 8
 שנכחד

 

זמזומית  9
סביר  נכחד ממעיין חרוד 1940-מעיין חרוד מ - קרקעות כבדות 4.7 ורבורג

 שנכחד
EI 

 ב"שדות עין הנצי + שדות ומטעים 4.2 חבלבל מדברי 10

אוכלוסייה שדווחה רק 
היתה אך  2017-ב

מוכרת שנים קודם 
 לכן.

 קיים

 

דרומית  –עמק חרוד  - קרקעות כבדות 4.7 טופח קסיוס 11
 1993-לנחל יזרעאל מ

מצב האוכלוסייה 
 באתר זה לא ידוע

סביר 
 שנכחד

 

נחל הקיבוצים ונחל חרוד  + גידול לחים-בתי 3.7 כריך שעיר 12
 2018-חורשת גדעון מ –

אוכלוסייה מושבת 
חורשת  –בנחל חרוד 

 גדעון
 קיים

 

נחל הקיבוצים ונחל עמל  + גידול לחים-בתי 3.2 מכבד הביצות 13
 2018-('האסי') מ

רמת הסיכון שונתה  
לאחרונה ל"על סף 

. מספר אדום איום
2.5 

 קיים

 

מלוכיה  14
 2017-שאן מ-בקעת בית - שדות ומטעים 3.7 משולשת

אוכלוסייה שתועדה 
בעמק חרוד  1925-ב

סמוך למורדות 
 הגלבוע נכחדה.

 קיים

 

-מסרק ארץ 15
ככל הנראה נכחד  1924-תל יוסף הישנה מ - קרקעות כבדות 3.7 ישראלי

 בתחום הסקר 
סביר 
 שנכחד

EP 

חורשת  – נחל חרוד - קרקעות כבדות 3.7 חלב חום-נץ 16
סביר  2016-דיווח 'העדר' מ 1995-גדעון מ

 שנכחד
ES 

ככל הנראה נכחד  1927-תל יוסף הישנה מ - גידול לחים-בתי 4.2 סחלב הביצות 17
 בתחום הסקר

סביר 
 שנכחד

 

ככל הנראה נכחד  1924-תל יוסף הישנה מ - בתות ושדות 4.2 סחלב ריחני 18
 בתחום הסקר

סביר 
 שנכחד

 

נכחד מהאזור בשנות  1927-מעיין חרוד מ - גידול לחים-בתי נכחד סמר ענף 19
 החמישים

סביר 
 שנכחד

 

פשתנית  20
קרקעות  4.7 משולשת

דרומית  –עמק חרוד  - עמוקות
 1931-לכלא שטה מ

ככל הנראה נכחד 
 בתחום הסקר

סביר 
 שנכחד

 

שור -צלע 21
סביר  1995-דיווח 'העדר' מ דרומית לעפולה - קרקעות כבדות 3.7 אשונה

 שנכחד
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גידול -בבתי מינים הנמצאים בסכנת הכחדה. שישה מהם נצפו 7במהלך עבודת השדה, תועדו 

שיבולת ובוצין -לחים: כריך שעיר, מכבד הביצות, קוצן מכונף, שחליים גבוהים, אשבל ארך

ואחד בשטחי שדות ומטעים (חבלבל  ,הגליל (השניים האחרונים מושבים ולא אוכלוסיה טבעית)

 מדברי). 

"צמח  , אתר2011; שמידע ועמיתיו, 2007המינים (עפ"י: שמידע ופולק, כמה מלהלן תיאורי 

 השדה") ומקומות הימצאותם בתחום הסקר:

 כריך שעיר

ס"מ), גדל בגושים צפופים ונופו סבוך. הצמח בעל  20-100שנתי, זקוף וגבוה (-צמח עשבוני רב

 5-8קנה שורש זוחל עבה והוא מתפשט ע"י יצירת שלוחות מסביב לצמח האם. בתפרחת 

גידולו ביצות ותעלות בצפון -הקיץ. ביתשיבוליות נושאות פרחים רבים. פורח באביב ובראשית 

הארץ ובמישור החוף. זהו מין נדיר מאד ומצוי בסכנת הכחדה, נותרו מעט מאד אתרים שלו 

ובחורשת  ,בארץ. בתחום הסקר אותרו שתי אוכלוסיות: בנחל הקיבוצים (אוכלוסייה טבעית)

 מקורה בנחל הקיבוצים. גדעון ('נחל גדעונה' קרוב לחיבור עם נחל חרוד) אוכלוסייה מושבת ש

נחל הקיבוצים ונחל חרוד  + גידול לחים-בתי 5.3 קוצן מכונף 22
 2018-מחורשת גדעון  –

ת ומושב ותאוכלוסייש 
בנחל הקיבוצים, ערוץ 

 ונחל נבותהג'לוד 
 קיים

 

  קיים  2012-נחל הקיבוצים מ - גידול לחים-בתי 3.2 קרנן טבול 23

 - קרקעות כבדות 3.2 שום הגלגל 24

דרומית  –עמק חרוד 
, 1993-לנחל יזרעאל מ

חורשת  –נחל חרוד 
 1995-גדעון מ

מצב האוכלוסייה 
לא ידוע, באתר זה 

כנראה שנכחד באזור 
 הסקר

סביר 
 שנכחד

 

שחליים  25
  קיים  2018-נחל נבות מ + גידול לחים-בתי 3.2 גבוהים

-שרשר רב 26
-דרומית למסילות מ - מלחות 4.2 שנתי

1945 
-נכחד מבקעת בית

 שאן
סביר 
 שנכחד
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 כריך שעיר. צילום: יובל ספיר

 מכבד הביצות

שנתי גבוה של ביצות ומקווי מים. חלקי הצמח התחתונים, קני שורש, שלוחות שורשים -עשב רב

מ'  1-2ובסיסי הגבעולים מצויים מתחת לפני המים. חלקי הצמח העליונים מתנשאים לגובה 

ם, חלולים ונושאי עלים שטוחים ארוכים וכיאה לשמו מעל פני המים. בעל גבעולים זקופי

ס"מ. פורח בחודשי הקיץ,  20-60תפרחתו של מכבד הביצות היא מכבד מורכב ומסועף שאורכו 

גידול לחים במספר מוקדים באגן ההיקוות של נהר -בין אפריל לספטמבר. בארץ גדל בבתי

ישור החוף (עמק עכו, חוף ), לאורך משאן-ביתהירדן (עמק החולה, בקעת כנרות ובקעת 

המלח (עיינות צוקים). בתחום הסקר אותרו שתי אוכלוסיות: בנחל -הכרמל) ובאזור ים

 דוד.-הקיבוצים (במקטע המתויר סמוך לחניון) ובנחל עמל ('האסי') שזורם בקיבוץ ניר

 
 ספיר-מכבד הביצות. צילום: אורי פרגמן
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 קוצן מכונף

ס"מ), בעל גוון מכחיל, קוצני ביותר לאורך כל  60-160(שנתי זקוף וגבוה -צמח עשבוני רב

הגבעולים, בקצה הגבעולים נישאות תפרחות סגולות לא קוצניות. פורח בקיץ, בין יולי 

גידול לחים, במקווי מים זורמים עם מים מתוקים/מליחים באזורים חמים. -לאוקטובר בבתי

מוקדים של המין, כנראה שכולם  שאן, בתחום הסקר אותרו שלושה-בארץ גדל רק בבקעת בית

מקטע המפלונים צפונית למאגר המים  –אוכלוסיות מושבות: בנחל הקיבוצים, בנחל חרוד 

המרכזי, ובחורשת גדעון ('נחל גדעונה' לכל אורכו עד לחיבור עם נחל חרוד). בנחל נבות, 

 האתר המערבי ביותר, היה ניסיון השבה שלא צלח.

  
 ל ספירקוצן מכונף. צילום: יוב

 שחליים גבוהים

ס"מ, הגבוה מבין מיני השחליים  40-100שנתי, קרח וזקוף מתנשא לגובה -צמח עשבוני רב

 ומכאן שמו. 

בבסיס הצמח עלים גדולים, ועלי הגבעול קטנים יותר, הגבעולים מסועפים בחלקם העליון 

מעיינות, גדל גם גידולו שולי נחלים, תעלות ו-לענפים נושאי צברי פרחים לבנים קטנים. בית

בקרקע לחה עונתית ומחוץ לישראל תועד גם בשדות חקלאיים. בעל מערכת שורשים מפותחת 

שנותנת יתרון בתחרות על מים וחומרי הזנה. בארץ מין זה גדל בעיקר בצפון הארץ (גליל עליון, 

הרי עמק החולה, גולן צפוני, החרמון הנמוך ועומק יזרעאל), גדל גם בחוף הכרמל, השרון ו

 יהודה. בתחום הסקר נמצאת אוכלוסייה יחידה, גדולה ויציבה בנחל נבות, סמוך לעין יזרעאל.
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 ספיר-שחליים גבוהים. צילום: אורי פרגמן

 חבלבל מדברי

ס"מ. הצמח מסתעף מבסיסו ואינו מעוצה כלל,  15-30שנתי שרוע למחצה, גובהו -עשבוני רב

גידולו -לבן. בית-משפך בצבע ורוד וצורתםבראשי הענפים,  1-5הפרחים ערוכים בקבוצות של 

שולי שדות ותעלות השקייה. המין נחשב כנכחד מהארץ במשך עשרות שנים, בשנים האחרונות 

אחמר לנחל -גדי (מטע תמרים מושקה), בגאון הירדן (בין ואדי אל-התגלה בשלושה אתרים: עין

ב). בתחום הסקר קיימת אחת האוכלוסיות הגדולות "(שדות עין הנצי שאן-ביתייט"ב) ובקעת 

ב (בשולי מאגר המים החדש, בשולי "פרטים), בשטחים החקלאיים של עין הנצי (בת מאות

 סריסה, בשולי הגד"ש ובמטע תמרים צעיר).-התעלה אום
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 ב: צילום: מימי רון"חבלבל מדברי בשדות עין הנצי

 

 מינים נדירים שאינם בסכנת הכחדה  8.3.6.2

האחרונות, תועדו מיני צמחים שסווגו בתצפיות מהסקר הנוכחי ומנתוני רט"ג שנאספו בשנים 
 ):19טבלה לקבוצות הבאות (

מינים נדירים ארצית (שאינם בסכנת הכחדה): בקבוצה זו נמנים צמחים בקטגוריות  .1

 20. 2.5), שלחלקם יש 'מספר אדום' עד 1999רגמן ועמיתיו, (פ R, RP, RRהשכיחּות: 

מינים אלה תצפיות ב .גם אנדמיים 3, מתוכם מינים נכללו בקבוצה זו בתחום הסקר הנוכחי

 ביחד עם התצפיות במינים בסכנת הכחדה.21 מפה ב מוצגות

מינים כאלה מופיעים  14 –שאינם בסכנת הכחדה או נדירים  אנדמיים-מינים אנדמיים ותת .2

 .(הם אינם מוצגים במפה) בטבלה

 ומינים אנדמיים שאינם נדירים שנצפו בתחום הסקר: מינים נדירים 19טבלה 

 – Oנכחד;  – Xהקטגוריות הראשונות נחשבים לנדירים ארצית):  5-מקרא לעמודת שכיחות (מינים מ

אתרים בישראל);  4-30 -נדיר מאד (נמצא ב – RRאתרים בישראל);  1-3 -על סף הכחדה (נמצא ב

RP – 31-100 -נדיר (נמצא ב  ;(אתרים בישראלR – נמצא ביותר מ) אתרים בישראל);  100 -נדיר למדי

F –  ;תדירC –  ;מצויCC – .מצוי ביותר 

אנדמי לישראל עם חדירה לחופי סיני ו/או  – ECאנדמי לישראל בלבד;  – EIמקרא לעמודת אנדמיות: 

סוריה; אנדמי לישראל, לבנון ו – ESאנדמי לישראל ולבנון;  – ELאנדמי לישראל וסיני;  – EEלבנון; 

EP –  ;אנדמי לישראל ולירדןED –  ;אנדמי לישראל ולג'בל דרוזET –  ;אנדמי לישראל ודרום טורקיה

EY – .(לפעמים גם בלבנון וטורקיה) אנדמי לישראל וקפריסין 
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מס' 
 אנדמיות שכיחות שם המין במפה

מספר 
 מוגן אדום

סיווג נדירות/ 
 אנדמיות

נצפה 
 בסקר
 הערות הנוכחי

 R החוףאגמון  27
 - למדינדיר    

 
בתחום  + אנדמי ונדיר RP ES  1 אדר סורי 

 הסקר נטוע
אנדמי שאינו    C ET אלקנה סמורה 

  + נדיר

 R אפזרית מלוחה 28
 + למדינדיר    

 
  + על סף איום  RP  2.5 כנפות צהובות-ארבע 29

  + על סף איום  RR  2.5 ארכובית מחודדת 30

  - למדי נדיר    R אפר מצוי-בן 31

  + על סף איום  RP  2.5 גומא שופע 32

אנדמי שאינו    CC ES דבקת יהודה 
  + נדיר

אנדמי שאינו    F ES קרניים כרמלי-דל 
  + נדיר

  + נדיר מאוד    RR פרחים-זון רב 33

אנדמי שאינו    CC ES זמזומית מצויה 
  + נדיר

אנדמי שאינו    F EL חבלבל סורי 
  + נדיר

 היה בעבר - נדיר מאוד  RR  2 ילקוטון שרוע 34

  + על סף איום  R  2.5 יתדן מפושק 35

  - נדיר    RP עלים-לוטוס צר 36

אנדמי שאינו    F ES לוענית גדולה 
  + נדיר

אנדמי שאינו    C ES מררית הגליל 
  + נדיר

 נדיראנדמי ו   R ET ניסנית סורית 
  + למדי

  - מאדנדיר   RR  1.5 עלים-סוף רחב 37

  + על סף איום  RR  2.5 סמר מרצעני 38

אנדמי שאינו    CC ES עכנאי יהודה 
  + נדיר

  + למדי נדיר    R פרחים-ערבז דק 39

  + על סף איום  RP  2.5 ערבז סוככני 40

  + למדי נדיר    R ערידת הביצות 41

אנדמי שאינו    C EL פעמונית ירושלים 
  + נדיר

  + על סף איום  R  2.5 ציפורנית אדמומית 42

כנראה  + על סף איום  R  2.5 צפצפת הפרת 43
 טבעי

אנדמי שאינו    CC ET ישראלי-קחוון ארץ 
  + נדיר
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). 1999* מקורות המידע לתכונות המינים בטבלה זו: שכיחות ואנדמיות מתוך: פרגמן ועמיתיו (

נתן במסגרת הידע -בר שמש ודר בן עדכון חלקי ונקודתי לעמודה זו נעשה ע"י מימי רון,

המצטבר מעבודת הסקרים השוטפת במכון דש"א; המספר האדום מתוך: שמידע ופולק 

); מוגן: על פי חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 2011) ושמידע ועמיתיו (2007(

 .2005 –לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים), התשס"ה 

, אתר "צמח 2011; שמידע ועמיתיו, 2007ים נבחרים (עפ"י: שמידע ופולק, להלן תיאור של מינ

 השדה") ומקומות הימצאותם בתחום הסקר:

 כנפות צהובות-ארבע

כלל, בעל פרחים פרפרניים צהובים. פורח ממרץ עד מאי. -שנתי, שרוע בדרך-צמח עשבוני חד

תיכוני -בארץ גדל בחלק החבל הים. )2011(שמידע ועמיתיו,  RP -זהו מין נדיר, על סף איום 

מוקדים לאורך  הבגליל התחתון, עמק יזרעאל ובאזור השרון. בתחומי הסקר נצפה בארבע -

לאורך  נוספים נחל חרוד (במקטע שעובר בין בריכות הדגים), וסביר להניח שקיים במוקדים

 הנחל.

 
 נתן-כנפות צהובות, פרי. צילום: דר בן-ארבע

אנדמי שאינו    CC ES קחוון הגליל 
  + נדיר

אנדמי שאינו    F ES קנרס סורי 
  + נדיר

  - למדי נדיר    R קרנן טבוע 44

אנדמי שאינו    CC ES שערור שעיר 
  + נדיר

אנדמי שאינו    F ET תלתן בירותי 
  + נדיר

 אנדמי ונדיר   R EL תלתן הנביאים 45
  + למדי



 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

163 
 

 יתדן מפושק

שנתי ממשפחת הדגניים, עדין מאוד. בעל קנים דקים, קירחים וחלקים ותפרחת מכבד -חדצמח 

גידולו קרקעות שונות, בעיקר באזורים לחים עתירי גבס -רפה, דליל ועדין, פורח באביב. בית

). בתחום הסקר נצפה 2011(שמידע ועמיתיו,  RP -ובמלחות. זהו מין נדיר, על סף איום 

 , לצידי דרך.שאן-ביתבקעת במתחם בריכות דגים ב

 
 נתן-יתדן מפושק. צילום: דר בן

 סמר מרצעני

ס"מ), הגבעול הוא קנה בלתי מסועף ובראשו תפרחת מורכבת.  50-150שנתי, גבוה (-צמח רב

(שמידע ועמיתיו,  RP -פורח כל האביב והקיץ, מאפריל עד ספטמבר. זהו מין נדיר, על סף איום 

 גידול לחים ברחבי הארץ. בתחום הסקר אוכלוסייה גדולה בנחל הקיבוצים.-). גדל בבתי2011

 
 לייקין-סמר מרצעני. צילום: לירז כברה
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 ציפורנית אדמומית

שנתי ממשפחת הציפורניים הגדל בשדות ואדמות כבדות במרכז וצפון הארץ. זהו מין -צמח חד

), בעל פרחים ורודים קטנים. עיקר תפוצתה 2011(שמידע ועמיתיו,  RP -סף איום  נדיר, על

בארץ בשדות עשבוניים לחים מעט באזור עמק יזרעאל והגליל התחתון, ואוכלוסיותיה התמעטו 

בשני נצפה , ובמהלך הסקר 2009-תועד בעין חרוד בהמין  בעקבות הפגיעה בבית הגידול.

אוכלוסיות נוספות, היות ועוד נשארו תאים של  מוקדים על גדת נחל חרוד. סביר להניח שיש

 גידול מתאים בשטח הסקר.-בית

 
לייקין-ציפורנית אדמומית. צילום: לירז כברה



 נדירים ובסכנת הכחדהצמחים מיני : 21 מפה 
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 מיני צמחים פולשים ומינים זרים נוספים 8.3.7
מתייחס לצמחים שנמצאים מחוץ לתחום תפוצתם המקורי, ושנוכחותם ‘ מינים זרים’המונח 

מינים  –במקום היא תוצאה של התערבות האדם. חלק מהמינים הזרים מוגדרים כפולשים, קרי 

ההשלכות של נוכחות מינים בעלי השפעה שלילית על הסביבה ועל האורגניזמים המקומיים. 

גידולם, ושינוי תכונות -אלו בשטחים טבעיים כוללות דחיקת מיני צמחים מקומיים, צמצום בית

בית הגידול כולו. למקצתם גם השפעות כלכליות, בהיותם מזיקים לחקלאות, ואף השפעות 

 ).2010דרור -בריאותיות בהיותם אלרגנים חריפים (דופור

. 20טבלה מיני צמחים שאינם מקומיים ( 60והסקר הנוכחי אותרו בסה"כ מתוך מאגרי המידע 

מינים זוהו ברמת הסוג מכיוון שמצבם  6). מתוכם מינים הכולל  59הערה: הטבלה מונה 

מינים שחלקם בפועל זהים ליתכן (הפנולוגי במועד הדיגום לא אפשר את זיהויים הוודאי 

תיכוני, -יםממוצא מינים  6 מינים מאוסטרליה, 16מינים מוצאם מאמריקה,  29. מתוכם שזוהו)

 מינים מאירופה ואסיה.  3-מינים מאפריקה ו 5

מיני  7שיח (מלוח הענבות), -מיני שיחים, אחד בן 4הם עצים,  29צורות חיים, בחלוקה ל

 שנתיים ומין אחד גיאופיט (חמציץ נטוי).-מיני עשבוניים חד 17שנתיים, -עשבוניים רב

פרט (מיקומי התצפיות במינים כאלה . מינים הינם פולשים 29מתוך המינים שאינם מקומיים, 

מיני צמחים פולשים מוגדרים ברמת  3. : מיני צמחים פולשים 22מפהב מוצגים )שנתיים-חדל

): טבק השיח, סולנום זיתני ושיטה כחלחלה. 4האיום האקולוגי הגבוהה ביותר ('מספר שחור' 

ברוסיה ): איקליפטוס המקור, אמ3מינים פולשים מוגדרים בדרגת איום גבוהה ('מספר שחור'  7

מכונסת, חמציץ נטוי, לכיד הנחלים, פרקינסוניה שיכנית, קייצת מסולסלת וקיקיון מצוי. ויתר 

  ).1המינים מוגדרים בדרגת איום נמוכה ('מספר שחור'  19

, בעל חשיבות למרעה דבורים, היסטוריובעל ערך נופי איקליפטוס המקור מהווה מין עץ בולט 

יש לציין שהוא  .וס מהוות מקום מקלט למיני צמחים נדיריםובמקרים מסוימים חורשות אקליפט

. בתחום הסקר הנוכחי ישנם פרטים רבים שלו גידול לחים בלבד-עשוי להיות מין פולש בבתי

מידת ציבורי לגבי מידת פולשנותו ובפרט לגבי מדעי ופולמוס  םקיישניטעו ליד מקורות מים. 

. התצפיות בו מתחום )2016וייץ, : 2015כהן וריוב, ; 2015דרור, -דופורהצורך בכריתות שלו (

 הנוכחי הן בעיקר מחורשות נטועות. הסקר

תצפיות) הם מיני העצים: אזדרכת מצויה,  10-המינים הפולשים הדומיננטיים בסקר (מעל ל

, פרקינסוניה שיכנית, צחר כחלחל, קיקיון מצוי (פרטים נטועים, ר' לעיל) איקליפטוס המקור

 שנתיים אסתר מרצעני וסולנום זיתני. -לה, והעשבוניים הרבושיטה כחלח

, רובם מינים נטועים, בעיקר מיני העצים שאינם פולשים מינים זריםהינם מינים  28בנוסף, 

מיני האיקליפטוסים ועצי הפרי). חלק משניטעו לצידי כבישים ובגדות הנחלים והתעלות (כמו 

ברוש מצוי. בנוסף אליהם נטועים מיני  –מין אחד הוא מין שאינו זר בארץ אך זר לאזור הסקר 
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), אבל סביר שאלו פרטים הבאהעצים שאינם זרים לאזור הסקר (ולכן לא מוזכרים בטבלה 

לגבי רשימת  8.3.5(ר' גם בסעיף  נטועים בלבד כמו: אלה אטלנטית, חרוב מצוי ושקד מצוי

שיח שתולים כמו: מרווה ריחנית ומרווה -אליהם מתלווים גם מיני בני המינים הכללית).

 משולשת.

 רשימת המינים הפולשים ושאר המינים הזרים שאותרו בתחום הסקר: 20טבלה 
מס' 
 במפה

רמת איום בישראל  מוצא צורת חיים שם מדעי משפחה שם עברי
דרור -דופור(ע"פ 

2010( 

עשבוני  Agave americana אספרגיים אגבה אמריקאית 
 שנתי-רב

 זר אמריקה

 זר תיכוני-ים עץ Pinus pinea אורניים אורן הצנובר 

 1 אסיה-אירו עץ Melia azedarach אזדרכתיים אזדרכת מצויה 1

-איקליפטוס בהיר 
 קליפה

 Eucalyptus הדסיים
leucoxylon 

 זר אוסטרליה עץ

איקליפטוס כדורי  
 (גומפוצפלה)

  Eucalyptus הדסיים
gomphocephala 

 זר אוסטרליה עץ

 זר אוסטרליה עץ Eucalyptus gillii הדסיים איקליפטוס ג'יליאי 

 Eucalyptus הדסיים איקליפטוס המקור 2
camaldulensis 

 3 אוסטרליה עץ

איקליפטוס  
 הצווארון

 זר אוסטרליה עץ Eucalyptus torquata הדסיים

איקליפטוס  
 קרוסאנה

 Eucalyptus הדסיים
kruseana 

 זר אוסטרליה עץ

  אוסטרליה עץ .Eucalyptus sp הדסיים איקליפטוס ב.מ 

 Ambrosia מורכבים אמברוסיה מכונסת 3
confertiflora 

עשבוני 
 שנתי-רב

 3 אמריקה

עשבוני  Aster subulatus מורכבים אסתר מרצעני 4
 שנתי-רב

 1 אמריקה

 Cupressus ברושיים ברוש מצוי 
sempervirens 

 זר לאזור הסקר תיכוני-ים עץ

 זר תיכוני-ים עץ .Cupressaceae sp ברושיים ברוש ב.מ. 

 זר אוסטרליה עץ .Brachychiton sp חלמיתיים ברכיכיטון ב.מ 

 זר תיכוני-ים שיח/מטפס Vitis vinifera גפניים גפן היערות 

 1 אוסטרליה שיח Dodonaea viscosa סבונניים דודוניאה דביקה 5

 זר אמריקה שנתי-חד Panicum capillare דגניים דוחן נימי 

עשבוני  Sorghum virgatum דגניים דורה רותמית 
 שנתי-רב

 זר אפריקה
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מס' 
 במפה

רמת איום בישראל  מוצא צורת חיים שם מדעי משפחה שם עברי
דרור -דופור(ע"פ 

2010( 

 1 אמריקה עץ Washingtonia filifera דקליים ושינגטוניה חוטית 6

 Washingtonia דקליים ושינגטוניה חסונה 7
robusta 

 1 אמריקה עץ

ושינגטוניה ב.מ.  8
 (חוטית או חסונה)

 1 אמריקה עץ .Washingtonia sp דקליים

 זר תיכוני-ים שנתי-חד Triticum aestivum דגניים חיטה רכה 

 זר אמריקה שנתי-חד Euphorbia serpens חלבלוביים חלבלוב זוחל 

 זר אמריקה שנתי-חד Euphorbia supina חלבלוביים חלבלוב מאדים 

 1 אמריקה שנתי-חד Euphorbia maculata חלבלוביים חלבלוב נטוי 

 זר אמריקה שנתי-חד Euphorbia prostrata חלבלוביים חלבלוב פושט 

 1 אמריקה שנתי-חד Helianthus annuus מורכבים חמנית מצויה 

 3 אפריקה גיאופיט Oxalis pes-caprae חמציציים חמציץ נטוי 9

 4 אמריקה שיח Nicotiana glauca סולניים טבק השיח 10

 1 תיכוני-ים עץ Tetraclinis articulata  ברושיים טטרקליניס מפריק 11

ינבוט ב.מ.  12
 (מסקיטו או לבן)

 1 אמריקה עץ .Prosopis sp קטניתיים

 1 אמריקה שנתי-חד Amaranthus rudis ירבוזיים ירבוז הגדות 

 Amaranthus ירבוזיים ירבוז שרוע 
blitoides 

 1 אמריקה שנתי-חד

 Chenopodium ירבוזיים אווז ריחנית-כף 
ambrosioides 

 1 אמריקה שנתי-חד

שנתי/ -חד Cuscuta campestris חבלבליים כשות השדות 13
 טפיל

 1 אמריקה

 Xanthium מורכבים לכיד הנחלים 
strumarium 

 3 אמריקה שנתי-חד

עשבוני  Ipomoea cairica חבלבליים לפופית כפנית 14
שנתי/ -רב

 מטפס

 1 אפריקה

 זר אוסטרליה שיח-בן Atriplex semibaccata סלקיים מלוח הענבות 

 זר אמריקה שנתי-חד Oenothera rosea הלילה-נר הלילה הוורוד-נר 

 זר אמריקה שנתי-חד Solanum cornutum סולניים סולנום המקור 

 Solanum סולניים סולנום זיתני 15
elaeagnifolium 

עשבוני 
 שנתי-רב

 4 אמריקה
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מס' 
 במפה

רמת איום בישראל  מוצא צורת חיים שם מדעי משפחה שם עברי
דרור -דופור(ע"פ 

2010( 

סנא לענתי (כסיה  
 לענתית)

 זר אוסטרליה שיח Senna artemisoides קטניתיים

 זר אפריקה עץ Ficus sycomorus תותיים פיקוס השקמה 

 Schinus אלתיים אלה-פלפלון דמוי 
terebinthifolius 

 זר אמריקה עץ

עשבוני  Paspalum distichum דגניים טורי-פספלון דו 16
 שנתי-רב

 1 אמריקה

פרקינסוניה  17
 שיכנית

 Parkinsonia כליליים
aculeata 

 3 אמריקה עץ

 Parthenium מורכבים פרתניון אפיל 
hysterophorus 

 1 אמריקה שנתי-חד

 Leucaena קטניתיים צחר כחלחל 18
leucocephala 

 1 אמריקה עץ

 זר אוסטרליה שנתי-חד Bassia indica סלקיים קוכיה הודית 

 Casuarina קזואריניים קזוארינה דקיקה 
cunninghamiana 

 זר אוסטרליה עץ

 3 אמריקה שנתי-חד Conyza bonariensis מורכבים קייצת מסולסלת 

 3 אפריקה עץ Ricinus communis חלבלוביים קיקיון מצוי 19

 זר אסיה-אירו עץ Punica granatum רימוניים רימון מצוי 

 4 אוסטרליה עץ Acacia saligna קטניתיים שיטה כחלחלה 20

 זר אמריקה עץ Acacia farnesiana קטניתיים שיטת המשוכות 

 1 אוסטרליה עץ Acacia victoriae קטניתיים שיטת ויקטוריה 21

 1 אוסטרליה עץ Acacia salicina קטניתיים ערבה-שיטת עלי 22

  אוסטרליה עץ .Acacia sp קטניתיים שיטה ב.מ. 23

 זר אסיה-אירו עץ Morus alba תותיים תות לבן 

 

 מקרא לרמת האיום האקולוגי:

רמת האיום 
 )2010דרור -הסבר הדירוג (מתוך דופור האקולוגי

אך אינו יוצר עומדים צפופים ואינו בעל תכונות אללופטיות, מציב  ,צמח הפולש בשטחים טבעיים 1
 איום אקולוגי נמוך.

צמח הפולש בשטחים טבעיים ואינו יוצר עומדים צפופים אך הוא בעל תכונות אללופטיות, מציב  2
 איום אקולוגי גדול יותר.



 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

171 
 

3 
תכונות אללופטיות, מציב צמח הפולש בשטחים טבעיים בהם הוא יוצר עומדים צפופים אך אינו בעל 

איום אקולוגי גבוה יותר. הסיבה לכך היא שדחיקה מגיעה לשיאה כאשר צמח פולש יוצר עומדים 
 צפופים בעלי כיסוי סגור.

 צמח הפולש בשטחים טבעיים, יוצר בהם עומדים צפופים והוא בעל תכונות אללופטיות.  4
 
 

 



 מיני צמחים פולשים:  22מפה
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 ערכיות בוטנית 8.4

: 23מפה את הערכיות הבוטנית המשוקללת (המציגה לסיכום הפרק הבוטני מובאת מפה 

 ). ערכיות בוטנית

שאיכות ובנחלים מעיינות נמצאים בעיקר ב), 5בערכיות מירבית (שדורגו טיפוסי צומח  15

ערוצים בהם גדלים מיני במימיהם גבוהה (עין יזרעאל, עין שוקק, נחל עמל ונחל הקיבוצים), או 

בות, נחל גדעונה, תעלה היקפית צפונית לרשפים ושלוחות ועין צמחים בסכנת הכחדה (נחל נ

בהם היה שטיפוסי צומח שהיו נדירים בשטח הסקר ו. בערכיות מירבית דורגו גם כמה רוויה)

 מגוון גדול של צומח (נחל אבנר, מורדות הגלבוע המזרחיים).

אלה נמצאות כם .יחידות צומח עם טיפוסי)4בערכיות גבוהה מאוד (דורגו טיפוסי צומח  36

הנחלים והתעלות בהם מים זורמים (מקטעים מנחל חרוד, נחל עמל קדום, עין מודע  בשאר

נחלי אכזב בהם צומח מגוון (נחל מלכישוע וחלקים מנחל אבנר), בוהתעלה היוצאת ממנו), 

 שאן.-שטח עשבוני נרחב בתחום הגן הלאומי ביתוב

בריכות המרבית תעלות הניקוז והללו נמצאים ב .)3בערכיות גבוהה (דורגו טיפוסי צומח  113

מרבית ב(תל זוהרה, תל שוכה), ובתילים קנים ואשלים, /ת קניםוהתפתחו חישבהן נטושות ה

 שאן. -השטחים בתחום הגן הלאומי בית

כוללים בעיקר שטחים עשבוניים רודרליים (משארי  .)2בערכיות בינונית (דורגו טיפוסי צומח  98

 ומאגרים ותעלות יבשות), וחלקם שטחים מגוננים לצידי דרכים וכבישים. שדה, שולי בריכות

 אלו בעיקר שטחים מופרים הצמודים לישובים .)1בערכיות נמוכה ( דורגוטיפוסי צומח  10

 ערים.לו כפריים

עם  .ערכיות בוטנית נמוכהודורגו בהשטחים החקלאיים הפעילים לא נסקרו בסקר הבוטני, 

יחד עם השטחים מרחבית כיוון ש-מהשטחים החקלאיים חשיבות אקולוגיתניכר לחלק זאת, 

הטבעיים הם יוצרים פסיפס פתוח נרחב שמאפשר קישוריות ותנועה במרחב, לפחות באופן 

. )7(ר' פרק  חלקי



 : ערכיות בוטנית23מפה 
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 : זואולוגיה'פרק ה
 

 

 
 לייקין-ל חרוד. צילום: לירז כברהתור מצוי על עץ שיזף מצוי בנח
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 . זואולוגיה 9

  זואולוגירקע  9.1

של צומח  מתקיים מפגש, הגלבוע, עמק חרוד, ורמות יששכר שאן-ביתבקעת הכולל את אזור ב

זה לצד זה מינים שמקורם באקלים הממוזג בו וחי משלושה חבלים ביוגאוגרפיים שונים. חיים 

מינים שמקורם באקלים הערבתי היבשתי ממזרח  ,תיכוני)-תיכוני ממערב (החבל הים-הים

ערבי). בנוסף -טוראני) ומינים שמקורם באקלים מדברי מדרום (החבל הסהרו-(החבל האירנו

שאן הנמצאים בקצה הצפוני של בקעת הירדן, מהווים גבול -כנרות ובקעת בית ארץלכך, אזור 

 תפוצה צפוני למיני צומח וחי שמוצאם מאקלים טרופי (החבל הסודני).

בתחום מסדרון אקולוגי המחבר בין הר  עקב מיקומולשטח הסקר חשיבות אקולוגית רבה 

לשמורת נחל יששכר ולשמורת נחל  ,צפונה משםו( בצפון הגלבוע בדרום לשלוחת צבאים

-. מבחינה אקלימית וביוגיאוגרפית, אזור המסדרון נמצא על הציר שבין החבל האירנו)תבור

תיכוני. האזורים אותם -בתי, לבין אזור הספר של החבל היםער –טורני בעל האופי היבשתי 

קם זורם כל ימות מחבר המסדרון כוללים שטחי בתה עשבונית, סוואנות עצי שיזף, ונחלים שחל

 השנה. 

גם הוא לשימור המסדרון נמצא בנקודת חיבור חשובה כחלק מעמק הירדן שאן -אזור בקעת בית

לאזור זה חשיבות  .דרום-אפריקאי, המהווה ציר מרכזי וחשוב שכיוונו צפון-אורך הבקע הסוריל

טרופיים  (סודניים,ם דרומיים ה כאזור מעבר של בעלי חיים וצמחיגיאוגרפית בינלאומית רב-ביו

 תיכוניים) דרומה.-טורניים וים-ואתיופים) צפונה ושל מינים צפוניים (אירנו

-שכיוונו מזרחאקווטי חלק ממסדרון  מהווים יחד עם עמק חרוד שאן בחיבורה-בקעת בית

הנמשך מעמק זבולון דרך עמק יזרעאל עד לעמק הירדן. ומקשר בין המערכות  ,מערב

נחל חרוד והנחלים המתנקזים אליו, שאמנם החוף למערכת הירדן. האקולוגיות של מישור 

שנותרו  למחצה-/טבעייםעברו הסדרה ואיכות המים בהם ירודה לעיתים, הינם תוואים טבעיים

ובעלי חשיבות רבה כציר מעבר, מחסה, מקום רבייה שבתחום הסקר בלב השטח החקלאי 

רצף השטחים הטבעיים ורצף בתי הגידול  לכן ישנה חשיבות לשימורוקינון עבור מינים רבים. 

 ).2009קי, לסוטהלחים המתקיים בשטח זה (סק

 

 דגים  9.1.1
בנחלים ובמעיינות המליחים שבאזור ושאן מעניינת ומגוונת, -חברת הדגים בבקעת בית

כגון האמנונים  פריקאיניהם דגים ממוצא איד זה. בקיימים מינים ממוצאים שונים זה לצמת

אסיה כמו -אירו(אמנון הגליל, אמנון ירדן ואמנון מצוי), דגים שמוצאם מהאזור הדרומי של 

קשקשים), ולבנונים (לבנון ליסנר), ומינים שמוצאם -ראש ובינית גדולת-הביניות (בינית ארוכת

ן דור לציון המין בינובמיוחד . ראוי )1983(פישלזון,  כמו הנאוית הכחולה ים התיכוןהמ
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)Nemacheilus dori( ,מין אנדמי זהו  למאה הקודמת. 60-שהוגדר כמין חדש למדע בשנות ה

שבעבר חי במעיינות רבים באזור ובעמק הנמצא בסכנת הכחדה חמורה, שאן -ביתבקעת ל

תפוצתו שאן, ולכן -ונית יוסף, החיה גם היא בנחלי בקעת ביתנטרף ע"י אמנבינון דור הירדן. 

או בנחלים שסיפקו מחסה מגיעה, לא אמנונית יוסף אליהם מוגבלת לנחלים רדודים מאוד, 

 סייתו הצטמצמה בעקבות הסדרת זרימת המיםוכלובשפע בין האבנים שעל הקרקעית. א

. שריד לאוכלוסייה )2002(דולב ופרבולוצקי,  שאן-בית בבקעתובעקבות יבוש וזיהום הנחלים 

החלה רט"ג  2009עין מלקוח לצד כביש הבקעה. החל משנת  -במעיין קטן הטבעית כיום נותר 

תעלות זרימה חדשות, בעין מלקוח בפעילות יזומה לאישוש האוכלוסיה. במסגרת זו נחפרו 

אליהן מוזרמים מי קידוחים, והוקם גרעין רבייה בשבי. פעולות אלו הביאו להגדלת מספר 

תקו פרטים של הדג . מגרעין רבייה זה הוע2012בשנת  160-ל 2009בשנת  40-הפרטים מ

 טבע ונופים בישראל שמורת נחל הקיבוצים (מתוך האתר:ובהם  ,למעיינות נוספים באזור

iNature.( 

  
 : רשות הטבע והגנים, ירון קרוטמןבינון דור. צילום

 

 זוחלים  9.1.2

ניהם נפוצים מיני יבתיכוני, -דגם תפוצה יםשרובם בעלי בתחום הסקר מצויים מיני זוחלים 

ומיני  ;ולטאה זריזהתיכונית -זיקית ים :מיני הלטאות זעמן מטבעות וצפע מצוי; :הנחשים

ובשל עמידותו למזהמים שונים במים יכול לנצל גם  הנפוץ ברוב מקווי המים ,צב ביצות: הצבים

תחום שהמוגדר כיום כמין שעתידו בסכנה, יבשה מצוי -בוצ .מקווי מים לא נקיים ומאגרי ביוב

, וכן גידול וצמצום השטחים הטבעיים בארץ-תפוצתו בישראל הצטמצם בעקבות הרס בתי

  .)2002(בוסקילה,  כתוצאה מאיסוף בלתי חוקי לגידול כחיית מחמד
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 עופות 9.1.3
מהווה ציר נדידה ציר השבר   .סמוך לובאפריקאי ו-שטח הסקר נמצא בתחום השבר הסורי

באביב ובסתיו. בשל מאפייניו לאפריקה אסיה -מיני עופות הנודדים בין אירו 400-מרכזי לכ

הוא מעין "צוואר בקבוק", שאן -ה בציר בקעת הירדן ובקעת ביתהטופוגרפיים, נתיב הנדיד

המרכז אליו מינים רבים של עופות נודדים וחורפים. האזור הוגדר ע"י הארגון הבינלאומי 

BirdLife International  ) כאזור חשוב לציפוריםIBA) בקנה מידה עולמי (Evans, 1994( .

בשל היותו אתר חניה חיוני בנתיב הנדידה לפני או אחרי האזור המדברי שמדרום, עבור  זאת

-בקעת ביתמספר רב של מינים הנתונים בסכנת הכחדה עולמית. בנוסף למינים הנודדים, ב

של מיני ציפורים  )יחסית לאזורים אחרים בישראל(עושר גבוה ים גם קי עמק חרודבשאן ו

גידול המתקיימים בעמקים אלו, -עושר זה מבוסס על מגוון בתי .מקייצות ויציבות –מקננות 

הכוללים שטחים לחים (מעיינות, נחלים ובריכות דגים), שטחים עשבוניים (טבעיים וגידולי 

של הגלבוע, חורשות ומטעים. שילוב של הגורמים  במורדות המזרחייםששדה), שטחי הבתה 

 האביוטיים, הגורמים הביוטיים ומיקומה המרחבי של הבקעה, הפכו אותה ל"גן עדן לעופות"

 ).2013; פרלברג, 2012(גל ועמיתיו, 

בדרכם  עם ראשוני הנודדים שעוצרים למנוחה בעמק נדידת הסתיו מתחילה בחודש אוגוסט

ת צרעים, שקנאים חסידות לבנות, איו רות אלפי פרטים שלעש . אלה כולליםלאפריקה

את  ציפורי שיר הממלאותשל  , בייחודגל נוסף של נודדים הם. בספטמבר מגיעיוחופמאים למינ

, ולהקות בשדות המשחרים למזון וגיבתונים פיפיוניםלים, אימיני נחל ביניהן – העמק בשיריהן

גידולו -שבית, פיפיון הריםהמין ראוי לציון  .הישוביםמקור בקרבת -גדולות של חצוצרן שחור

ואוכלוסייתו  ,הוגדר כמין ש'עתידו בסכנה' . מין זהמדרונות טרשייםבבתות פתוחות ובהאופייני 

נוהגים  פיפיוני הרים הבתות בישראל.להתמעטות כנראה בשל התהליכים הקשורים פחתה 

אשר חלק קטן מהם, בחלקים  במהלך נדידת הסתיו במורדות המזרחיים של הגלבוע להתכנס

 . בתחום הסקרנמצא שגובלים עם שדות העמק, 

ם, יעקבים, עיט –נשארים לחרוף חלק מהפרטים בהם דורסים שמיני אוקטובר מגיעים לקראת 

תמלאים מבכך, ווזים שנשארים גם כן למהלך החורף. ואחריהם בנובמבר הבר – זרונים ועוד

מיוחד הן הבריכות של חפציבה עשירות ב .דגים ומאגרי המים בשפע של עופות מיםבריכות ה

את מאגרי ם הנדירים חסידן ורוד ושקנאי קטן. מזדמנים לעיתים המיניגם  אליהןאלפא, -ובית

המים שבעמק חרוד מעדיפים מינים המחבבים מים עמוקים כמו טבלנים וברווזים צוללים, 

צחראש לבן ) ודרגת סיכון עולמית 'עתידו בסכנה'צולל מצויץ, צולל חלודי (יני הברווזים מ בניהם

ארמני, עיטי ואלפי  –, אליהם מצטרפים להקות של מיני השחפים )חמורה(מין בסכנת הכחדה 

הנוהגים להתכנס במהלך החורף בעיקר ב'מאגר המרכזי' מול בית  –פרטים של שחף אגמים 

  .(מתוך האתר הצפרות הישראלי; דוד קוטר, בע"פ) השיטה
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 לייקין-הגלבוע. צילום: לירז כברההתכנסות של שחפי אגמים ב'מאגר המרכזי' על רקע 

העמק מתמלא שוב במספרים גבוהים של חסידות במהלך מרץ, ו נדידת האביב מתחילה

לכך הינה המין תור דוגמה . פריקה לצורך קינוןאמ לארץ המגיעים מקייצים ובמינים, לבנות

-שדות בקעת בית ,המבלה את החורף באפריקה ושב לישראל באביב כדי לקנן. בעבר ,מצוי

ומאות פרטים שנשארים למהלך האביב  שאן התמלאו בעשרות אלפי פרטים בעונות הנדידה

גידול -מאובדן בתיכתוצאה  והקיץ. בעשור האחרון פחת מספר התורים בצורה משמעותית

. מין זה שהיה נפוץ ומצייד בלתי מרוסן סביב אגן הים התיכוןמתאימים לקינון ושיחור מזון, 

'עתידו שבישראל, נכנס בשנים האחרונות לרשימת המינים בסכנת הכחדה ומוגדר כמין 

 בסכנה', הקטגוריה השלישית בחומרתה (מתוך אתר הצפרות הישראלי).

 םם שבעמק מאוכלסים באביב בצפיפות רבה ע"י ציפוריהקנים בנחל חרוד ובתעלות המי כיסב

אליה מצטרפות קנית אפריקנית ואנפית והנפוצה בהן הינה קנית קטנה,  .ךהמקננות בסב

התפר, , השיחים בשולי השדות ובגדות הנחלים מקננים הפשושהצומח העשבוני וגמדית. על 

 אשליםהבסבך  .ירגזי המצויהובעצים הנטועים לאורך הגדות מקנן  ,והשיחנית הקטנה החוחית

שאן ובחלקו המזרחי של עמק -הנפוץ בעיקר בבקעת בית ולעיתים גם בקנים, מקנן דרור הירדן,

שאן מקננים -במדרונות החוואר בחלקו המזרחי של נחל חרוד ובתחומי הגן לאומי בית .חרוד

יבשים המתפקדים בערוצי נחל חזה ופרפור עקוד. -בחורים שרקרקים מצויים, כחלים, שלדג לבן

 (עתידו בסכנה) זנב-כשטח טבעי בשולי שדות ('משאר שדה') מקננים המינים חמריה חלודת

אוכלוסיות ציפורי הסבך המקננות בגדות נחל חרוד ויובליו וכן . (בסיכון נמוך) וסבכי קוצים
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במהלך הגדות צומח של הכוללים כיסוחים  תחזוקהנפגעות רבות עקב עבודות  ,ות בעמקבתעל

ערך מכון דש"א סקר רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה  2009-2010בשנים  .עונת הקינון

נועד לגבש מסמך הבנות משותף ומפת  . הסקרשל הערוצים ברשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

הסכמה עבור רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים, לניהול התחזוקה בנחלים ובתעלות בחודשי 

גידול רגישים והימנעות מפגיעה בערכי טבע, נוף וסביבה -ה על בתיהאביב והקיץ, תוך שמיר

רגישות ידכון לסקר ). במקביל לסקר הטבע והנוף הנוכחי ערכנו ע2010(פרלברג ועמיתיו, 

הערוצים, לאורך נחל חרוד ויובליו אשר באותם שנים היו בתהליך פיתוח והסדרה ולכן לא 

לייקין ועמיתיה, -(כברה ם והעופות במקטעי דיגוםבמסגרת העידכון נסקרו מיני הצמחי .נסקרו

 ).ג2019

 
 קנית אפריקנית. צילום: אביחי רן

 
דוגרי קרקע נפוצים כמו סיקסק ניתן לראות באביב  שאן-בעמקי חרוד וביתהחקלאיים בשדות 

הפרנקולין ששירתו היא המאפיין הבולט של וועפרוני מצויץ הדוגרים בשולי שדות ושבילי עפר, 

עפרוני  מיניםהגם יים לציון יה בשולי שדות ובגדות התעלות. ראודוגר בצמחיההעמק באביב, 

) המעדיפים לדגור בשדות 'עתידו בסכנה'אצבעות (מין ש-ענק (מין בסכנת הכחדה) ועפרונן קצר

גידול מגוון עבור מינים -בית קרבת מקורות המים לשדות החקלאיים יוצרתהחימצה (חומוס). 

בעלי זיקה חלקית למים, כאלו שמשחרים למזון בשדה (חסידות ועופות דורסים למיניהם) או 

בסכנת ( הכנף-לכך הינה המין שדמית אדומתדוגמה  .מקננים בו אך שותים ונחים בגופי המים

חרקים  צידבמקנן במושבות בשדות החרושים, אך נצפה גם במנוחה, בשתיה וש, )הכחדה

שדות מתרכז בשל מין זה עיקר הקינון . בייחוד לפני עונת הקינון או בסיומה ,בבריכות הדגים

ושבות קינון חזרו להתקיים מבשנים האחרונות  .90ממזרח לכביש  שאן-שבדרום בקעת בית

משמשים כאתר  שאן-ביתבקעת דות לציין כי ש חשוב. (בתחום הסקר) 90מערבית לכביש גם 

זה האוכלוסיה המקננת בעמק , וקינון מרכזי מתוך שלושה אתרי קינון בלבד הקיימים בארץ

. אוכלוסיית , המפוצלים לשתי מושבות ולעיתים שלושוגות מקנניםז 20-30-מוערכת בכ
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בשל עיבודים באמצעות כלים נפגעת רבות  בפרט שאן-ת ביתעבקהמקננת בארץ וב השדמיות

שימוש מסיבי בקוטלי חרקים הפוגעים ו עונת הקינון הפוגעים בקנים שבקרקעכבדים במהלך 

. האוכלוסיה שבעמק מצליחה לשרוד בזכות קבוצת תושבי האזור, אשר עורכים תצפיות במזונן

לצורך מציאת פתרונות חלופיים לפעילות החקלאית ומקיימים דיאלוג מול חקלאי האזור, 

בסיוע של מרכז הצפרות ). פעולה זו מתקיימת 2016, בשדות בהם מתרחשים הקינונים (כברה

  .של החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים

 
 צילום: אבנר רינות  .כנף-שדמית אדומת

העיט הזהוב, עבור השדות החקלאיים מדרום לרוויה משמשים גם כמרחבי שיטוט באביב 

 המקנן במחצבת רוויה. הבז האדוםעבור אזורי שיחור מזון כהמקנן במזרח השומרון. וכן 

מרשים של זנב, מין עיט גדול ו-הוא עיטם לבןשאן -מין חשוב נוסף המבקר בעמקי חרוד ובית

כמקנן בארץ ככל הנראה בעקבות ייבוש אגם החולה והרעלות שנכחד גידול לחים, -בתי

הודות בעמק החולה ומורדות הגלבוע.  1957שני הזוגות האחרונים קיננו בשנת  .משניות

פרויקט במסגרת  ,1991בשנת  והזנב כמקנן בישראל שהחל-סיונות השבת העיטם לבןלני

 50-כ בצפון הארץ שוחררו לטבע"פורשים כנף" (שת"פ בין חברת החשמל, רט"ג וחלה"ט), 

שמקנן בשמורת הם נוצר זוג אחד פרטים צעירים שמקורם מגרעיני רבייה בארץ ובאירופה, מ

פרטים צעירים בודדים שמקורם  מדי חורף מבקריםד היום. ע 2015-מ החולה כל שנה ברציפות

בריכות הדגים שבעמק חרוד בהגיע צעיר יליד שמורת החולה)  2018-(וב מפרויקט ההשבה

אוהד (אתר הצפרות הישראלי,  . חלקם גם שוהים שם לתקופה ממושכתשאן-ובקעת בית

 הצופה בע"פ).
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 יחסי גומלין בין המדגים לציפורים 9.1.3.1

גופי המים הנרחבים מהווים תחליף לשאן -בריכות הדגים ומאגרי המים בעמק חרוד ובקעת בית

המעיינות והסדרת הזרימה שאיבת מי שהיו קיימים כאן בעבר ונעלמו בעקבות ייבוש הביצות, 

 גופי המיםהגבירה את התלות של העופות ב טבעייםגופי המים הלמות עיה בנחלים.

עונת בבייחוד בתקופות הנדידה ו ,המלאכותיים, ולכן בריכות אלו מושכות אליהן עופות רבים

החורף. עובדה זו מדאיגה הן את החקלאים שסופגים נזקים כלכליים מהזנה של ציפורים 

ועקיפים מרי הטבע שמודאגים מנזקים ישירים (נזק מכוון מצד המגדלים) בבריכות והן את שו

המדגה האקסטנסיבי הקיים בישראל מציע מגוון סוגי רים ששוהות במדגים. לאוכלוסיות הציפו

גידול עבור ציפורים, הכוללים גופי מים בעומקים שונים וצמחיית גדות המספקת מסתור -בתי

(במדגים בהם אין ריסוס של צמחייה בגדות). בנוסף לכך בתקופת שליית הדגים וריקון 

במידה מסויימת,  שירים שמושכים חופמאיים רבים.הבריכות, המדגים מספקים משטחי בוץ ע

לאחר שהתמוטטו ונעלמו  ,מים להתאושש עופותשגרמו לאוכלוסיות  הןבריכות הדגים בארץ 

מינים הנמצאים אף ישנם . 20-של המאה ה 50-ייבוש בתי הגידול הלחים בשנות הבעקבות 

שראל בעשורים אך אוכלוסיותיהם נמצאות במגמת עלייה בי ,בסכנת הכחדה עולמית

בריכות הדגים בישראל חשופות במיוחד לנזקים  .על אזורי מדגהתוך הסתמכות  ,האחרונים

בעיקר בתקופת נדידת הסתיו והאביב. למשל, כמעט כל , מדגים יזוניםמים הנעופות מ

לאפריקה נודדת אלף פרטים,  40-50האוכלוסייה האירופית של השקנאי המצוי, שמונה בין 

, ורפיםעשרות אלפי עופות מים שניזונים מדגים חחורפים בישראל ישראל. בנוסף, דרך וחזרה 

אלף פרטים של קורמורן גדול. אלו מצטרפים אל אוכלוסיות מקומיות  15-20 םניהיב

הכוללות מספר מינים של  - ומשמעותיות של עופות מים הניזונים מדגים שחיות סביב המדגים

של אנפת לילה, וכן אוכלוסיות קבועות, מתרבות של קורמורן  ניהן אוכלוסיות גדולותיאנפות, ב

מספר שיטות למזעור הנזקים למדגה שנגרמים ע"י עופות מים כמו: כיסוי  קיימות. מדיג

הבריכות בכבלים ורשתות, שימוש באמצעים שונים להפחדת ציפורים, הפרעה באתרי לינת 

אשר בדק במחקרו את התועלת למדגה  ,)2012( בן צבילילה והרס מושבות קינון ועוד. 

שבהשוואת מצא  .שבהצבת רשתות אל מול הנזק שנגרם לעופות כתוצאה מהסתבכותם בהם

תועלת, הגנת הבריכות ברשתות לא מוסיפה תועלת משמעותית למיגון, ושאמצעים -יחסי עלות

בעונת  המקרים. אם כירוב ביותר אחרים (כגון שמירה, גירוש והפחדת ציפורים) מצליחים 

החורף ובאזורים שבהם יש לחץ משמעותי משקנאים וקורמורנים החורפים באזור הבריכות, 

נוסף לצמצום מספר עופות  ממשקהמיגון באמצעות כבלים ורשתות עוזר להפחתת הלחץ. 

 הוא האכלה, 90-מנוהל על ידי רשות הטבע והגנים מתחילת שנות הההמים שחורפים בישראל 

במהלך תקופת הנדידה, ממשק זה בנוסף לפעולות גירוש  המדגים של שקנאים מחוץ לשטח

של השקנאים מבריכות הדגים, מספק לשקנאים את צורכי המזון שלהם ומעודד אותם להמשיך 

  ).2014(סקטולסקי ולבינגר,  בנדידה
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 יונקים 9.1.4
מצפון, הגלבוע מדרום ורמות הבזלת חיבור בין הגושים הטבעיים של כאמור עמק חרוד מהווה 

-במסדרון בציר צפון , כמו: צבאים, זאבים וצבועים,ומשמש לכאורה מעבר של יונקים גדולים

שמורים הנמצאים בחלקו האזורים השל חיות בר בין  דרום בשטחים הפתוחים. אולם המעבר

הצפוני של המסדרון לאזורים השמורים הנמצאים בחלקו הדרומי בעייתי, בשל העיבוד החקלאי 

בשל הפיתוח המסיבי של העמק. צבאים וחולייתנים גדולים אחרים ו בעמק חרוד האינטנסיבי

 ,גנים לאומיים מגודרים ,ניהן ישוביםיהנעים דרך עמק חרוד נתקלים בתשתיות רבות, ב

חקלאיות ומחצבות. יתרה מכך, תוכניות  גדרות ,דגים ומאגרי מים-בריכות ,תחנות דלק, כבישים

. עם זאת, נראה שקיימים עדיין מספר ליצור חסימות נוספותפיתוח שונות בעתיד עתידות 

המאפשרים לבעלי החיים הגדולים לעבור בין רמות יששכר  ("צווארי בקבוק") מעברים צרים

מראים  שמבוצעים ע"י רט"ג בשנים האחרונות סקרי יונקיםתוצאות  .לגלבוע דרך עמק חרוד

על תנועה של טורפים מאזור רב מידע  קיים לאבנוסף, נוכחות דלה של צבאים בעמק חרוד. 

מעקב טלמטרי אחר זאבים שנשאו משדר הראה שזאב  אך רמת יששכר לכיוון הגלבוע,

שמושדר בצפון הגולן הגיע לאזור רמת צבאים, ובהמשך גם לאזור הגלבוע (לא ידוע המסלול 

זאבים המדויק של תנועתו). תועד גם מקרה הפוך של פרט מהגלבוע שהגיע לרמות יששכר. 

נוטים לנוע בקבוצות קבועות, כאשר מוקד הפעילות של הלהקה קרוב למאורות (בעיקר בעונת 

המעבר  .הרבייה), ופרטים שנודדים למרחק רב יותר הם פרטים בודדים שעזבו את הקבוצה

של פרטים בודדים בין אזורים טריטוריאלים עשוי להיות חשוב להעברת גנים ולמניעת בידוד 

 ).2009(סקטולסקי,  אוכלוסיות

גידול לחים בעלי חשיבות ארצית. נחל חרוד ויובליו -שאן קיימים בתי-בעמק חרוד ובקעת בית

גידול למיני היונקים המתקיימים בקרבת מקורות מים -והמעיינות בסביבה משמשים כבית

 עתידו, מין שחתול הביצות .)9.1.4.1(ר' הרחבה בסעיף  לוטרהה אהנדירה שבהם הי .זורמים

תושבי  עם זאתה כתוצאה מהתפשטות המדגה. ככל הנרא נפוץ למדי בעמק חרוד, בסכנה

קב עבודות ההסדרה של נחל חרוד ע ,שבלב העמק כי חלה ירידה באוכלוסיה מעידים האזור

 לא מותירים מקומות מסתור בעונות הרבייה אשרוחים התדירים בנחל ובתעלות המים והכיס

בית הגידול המועדף עליה הוא סבכי צומח שהנמייה,  נפוצה גםבעמק  (טוביה קהאן, בע"פ).

מנצלת את בריכות הדגים ושטחי החקלאות,  . הנמייהבקרבת מקורות מים ובאזורים מושקים

; 2012(גל ועמיתיו,  וניתן למצוא אותה בשולי יישובים חקלאיים ובסמוך לבריכות הדגים

המושלכים ליד בריכות הדגים משמשים עודפי מזון שמקורם בדגים מתים  ).2013פרלברג, 

כמקור מזון קבוע לאורך השנה גם עבור התן הזהוב, ומאפשרים קצב רביה גבוה וקיום 

נזקים לחקלאות וגם מהווים וקטור עיקרי גורמים אוכלוסיה צפופה באזור המדגים. התנים 

"י הרשויות נזקים אלו הביאו לשימוש ברעלים ע ).2014(סקטולסקי ולבינגר, למחלת הכלבת 

בשנים האחרונות גוברת ההבנה כי הדרך  .אשר פגעו בכל שרשרת המזון וגורמים פרטיים
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בייחוד של פגרים   - היעילה למנוע את התפרצות המין היא ע"י סניטציה, פינוי יעיל של פסולת

 היא הנוטריה, מין פולש בישראל. יונק נוסף הנפוץ בגופי המיםוגידור אתרי פסולת.  - ופסדים

, בין היתר לכפר '50-מכרסם גדול שהובא לארץ מדרום אמריקה בתחילת שנות ההנוטריה היא 

שאן, על מנת לנצל את פרוותו לתעשיית בגדים. עקב האקלים החם, לא -רופין שבבקעת בית

התפתחה פרוות הנוטריות והעסק נמצא כחסר ערך כלכלי. חלק מהנוטריות ברחו והתרבו 

וחלקן אף שוחררו בצורה מכוונת בבריכות הדגים כדי לדלל את במקורות המים השונים, 

ברחבי הארץ, הגיעה גם לנחלי  צמחיית הסוף והקנה. במהרה התפשטה אוכלוסיית הנוטריות

 .)2013; פרלברג, 2012(גל ועמיתיו,  החוף החוף והפכה למין פולש
  )2017(עפ"י שחל ועמיתיה,  אוכלוסיית הלוטרות 9.1.4.1

על במארג המזון של בית הגידול הלח בישראל. נוכחותה -היא טורף) Lutra lutra(הלוטרה 

ת המוצא ובמערכת אקולוגית מהווה סמן חשוב לבריאות המערכת ולמגוון הביולוגי בה. ביבש

). הלוטרה Near threatenedהיא מוגדרת כמין שעתידו בסכנה ( ,אירופה ואסיה ,שלה

) עקב הרעה דרמטית Critically Endangeredבישראל נמצאת בסכנת הכחדה חמורה (

במצבן של אוכלוסיות הלוטרה ובתפוצתן בארץ בעשורים האחרונים. עד ראשית המאה 

העשרים לוטרות היו נפוצות בכל נחלי החוף, מגבול הלבנון ועד נחל שורק, וכן לאורך אגן הירדן 

שאן -בית יעמק הדרומי,אגם החולה והכינרת. הירדן ממקורותיו בצפון ועד לים המלח, כולל 

גידול לחים, המקשר בין אוכלוסיית -שימשו כמסדרון אקולוגי חיוני של בתי ,חרוד ועמק יזרעאלו

ע"י  2000-2017מניטור ארוך טווח שהתבצע בין השנים  .אגן הירדן לאוכלוסיית מישור החוף

דול מגמת היעלמות הלוטרות מבתי הגימרכז היונקים של החברה להגנת הטבע, עולה 

כאשר כיום עמק החולה והכינרת הם למעשה האזורים היחידים בהם  ,המסורתיים שלהם

, אין עדות לנוכחות לוטרות בכל עמק חרוד 2012מאז  מתקיימת נוכחות יציבה של לוטרות.

עלמות האוכלוסייה באזור זה קשורה לאירוע הכחדה מקומי של ישאן. נראה שה-ובקעת בית

תהליך ירידה הדרגתי. סביר להניח שאירועי הדריסות בעשור שבין אוכלוסייה קטנה שלוותה ב

היוו גורם מכריע  - שאן בלבד-ות ואירועי תמותה בעמקי חרוד וביתדריס 17 - 2011-2001

על בריאה, לאחר הכחדה מקומית -בהיכחדות האוכלוסיה. עם זאת, יש לזכור שבאוכלוסיית

שישנה קישוריות מתאימה מבתי הגידול  קיימת הסתברות גבוהה לאכלוס מחדש, זאת בתנאי

, הירדן הדרומי, המהווה את נתיב המעבר העיקרי הסקרהאחרים היציבים. במקרה של אזור 

-שמקשר בין האוכלוסיות הצפוניות (החולה והכינרת) אל האוכלוסייה הדרומית (של בקעת בית

איכותי מזה שנים.  שאן ועמק חרוד, ומשם מערבה אל הקישון והנעמן) לא מספק נתיב קישור

בזיהום מי הירדן הדרומי וירידה ייתכן שהשינוי המהותי החל בהקמת סכר דגניה, והמשיך 

נראה  באיכות בית הגידול הלח בו, עקב ניהול שלא התחשב מספיק בשיקולים סביבתיים.

יוכל לתרום לשיקום  ,2012-שהמשך תכנית השיקום האקולוגית של הירדן הדרומי שהתחילה ב

עם זאת, שיקום זה אינו מספק כל עוד  .נרתיאוכלוסיית לוטרות בכל בתי הגידול שמדרום לכ

גידול לאורך -קיימת בעיה של נתקים הפוגמים בקישוריות, כדוגמת סכר דגניה. שיקום בתי
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"אבני קפיצה" ובכך הפיכתן ל ,חידוש בריכות דגים שאינן בשימוש אפשרי באמצעותהמסדרון 

)stepping stones שיעזרו בהתפשטות לוטרות לאזורים מהם נעלמו. בנוסף לפעולות (

 על כךמצביעים השנים האחרונות ממצאים מצמצום הדריסות. דרושה גם פעולה להשיקום, 

שמעברים יבשים מתחת לגשרים משמשים במהרה לוטרות וחיות בר אחרות, ובכך מקטינים 

זה מקבל התגייסות תכנונית הכוללת  הידרסות. נושאללכביש ולעלייה משמעותית את הסיכון 

 יצירת מעברים יבשים בגשרים ישנים, והוספת מעברים בתכניות בנייה חדשות של גשרים

, ישנה חשיבות רבה למעקב רציף ומציאת פתרונות במקומות שבהם במקביל. ומעבירי מים

 ה.יות לדריסה או סיכון מוגבר לדריסעדיין מוצאים עדו

 
 , רשות הטבע והגנים)2018שפך נחל תבור (מתוך סקר מצלמות ירדן דרומי, יוני  ,בפעילות סימוןלוטרה 

 

 שיטות עבודה 9.2
במסגרת הסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני, והמידע הזואולוגי המוצג 

בעבודה זו מתבסס על מאגרי המידע הממוחשבים של רט"ג (נתוני עבר ממאגר המידע 

-היד), מ-ותצפיות שתועדו במחשבי כף  BioGIS-יליונות אקסל, מידע ממערכת ההביולוגי ומג

מידע אודות תצפיות בעופות נלקח גם ממאגרי המידע ). 1998-2018השנים האחרונות ( 20

וכן ממידע אישי מצפרים ), eBird-של מרכז הצפרות של החלה"ט (פורטל הצפרות הישראלי ו

 סקר עופותמיני ציפורים לאורך נחל חרוד ויובליו נלקח מ אודותמידע עדכני  תושבי האזור.

שבוצע  עדכון לסקר ערכיות נחלים לתחזוקה (רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי)שנערך כחלק מ

 ).ג2019לייקין, -ע"י מכון דש"א במקביל לעריכת סקר זה (כברה

בלבד, ובנוסף, התצפיות ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי, היות ולמרבית המינים תצפיות מועטות 

עצמן לא בוצעו באופן שיטתי ולכן מוטות בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים, 

מספק לקבוצות  גמינים שקל לצפות בהם, מינים שקל לזהות, ומינים נפוצים פחות, לכן אין ייצו

הראשונות בוצע  בשנים ,פרט לכךחיים והזוחלים. -מינים מסוימות למשל ממחלקת הדגים, הדו
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מ', ולעיתים אף רק  100ספרות (דיוק של  4תחילה בנ"צ  –תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד 

 10ספרות (דיוק של  5בנ"צ המוקדמים,  GPS-באח"כ ו), ק"מ 1"דיוק" של  –ספרות  3נ"צ -ב

 ספרות 6, עברו לתיעוד בעזרת נ"צ 2008היד בשנת -), ועם תחילת השימוש במחשבי כףמ'

 . מטר) 1(דיוק של 

: מפקד עופות המים כמו חיים שיטתיות-בנוסף לתיעוד המקרי, מבצעת רט"ג ספירות בעלי

השנתי, סקר דגים וחתך יונקים כללי. אולם גם בסקרים אלו תיתכן הטייה לתיעוד בקרבת צירי 

ם הנסיעה, בשעות ביצוע הסקר, ובשטחים שמעניינים את רט"ג (יותר בשמורות ופחות בשטחי

) הנהוגה בחלק distance samplingחקלאיים למשל). בנוסף, בשיטת הדיגום מרחוק (

מהסקרים הללו, מתועד מיקום רכב התצפית, ומבוצעת הערכה של מרחק בעל החיים הנצפה 

 אין תיעוד המיקום המדויק של בעל החיים עצמו. –מהרכב, כך שגם במקרה זה 

חיים, והמידע המוצג משמש -של התצפיות בבעלילפיכך, לא בוצע בעבודה זו ניתוח מרחבי 

 ת בסיס מידע אחיד לתצפיות זואולוגיות באזור הסקר.יצירלצרכי 

 תוצאות 9.3
החיים ומפות של מיקומי התצפיות, כפי שתועדו -חלק זה מציג את ממצאי התצפיות בבעלי

מוצגים מיקומי  24-27 במפות ה'. נספחבהמפורטות מופיעות המינים רשימות  .במאגרי המידע

בעופות וביונקים מוצגים במפות רק המינים חיים וזוחלים, כאשר -כלל התצפיות בדגים, דו

גדול מהתצפיות מרוכז  הנמצאים בדרגות שונות של סיכון, בשל מספר התצפיות הרב. חלק

עפר ראשיות, מכיוון שמרבית התצפיות בוצעו לאורך צירי הנסיעה -בקרבת כבישים ודרכי

 העיקריים של פקחי רט"ג, וכוללות גם דיווחים על בע"ח שנדרסו לאורך הכבישים.

 דגים 9.3.1
רובם תועדו בשמורת נחל  .מיני דגים 13מתועדים (לא כולל בריכות הדגים) תחום הסקר ב

: חמורה במסגרת סקרי דגים. מתוכם מין אחד בסכנת הכחדה ובגן לאומי גן השלושההקיבוצים 

. התיעוד של )9.1.1(ר' סעיף  שאן-ביתבקעת מין אנדמי לישראל ולמעשה למעיינות  ,בינון דור

שמצבו לא  מין אחד .מין זה מתחום הסקר הוא מאוכלוסייה שהושבה לשמורת נחל הקיבוצים

), ומין 2002הוגדר עקב מחסור במידע: נאווית כחולה (דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: גורן, 

: אמנון הגליל, אמנון מצוי, בסיכוןמינים מקומיים שאינם הם  10-ה פולש אחד: גמבוזיה. שאר

דן, ת, לבנון ליסנר, עגולסת הירסקשקשים, יבל-ראש, בינית גדולת-אמנונית יוסף, בינית ארוכת

 ). חיים-: תצפיות בדגים ובדו24מפה קיפון בורי ושפמנון מצוי. (

 חיים-דו 9.3.2
: תצפיות 24מפה ( חיים מתוך שבעת המינים בישראל-בתחום הסקר מתועדים שלושה מיני דו

(עתידו בסכנה)  אילנית מצויה ,(בסכנת הכחדה) קרפדה ירוקה: המינים הם חיים).-בדגים ובדו
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יש להניח שמיעוט  .)Meiri, 2019 (דרגות הסיכון להכחדה עפ"י: (בסיכון נמוך) צפרדע נחליםו

 תיעוד של קבוצה זו. -התצפיות, בפרט בצפרדע, מעיד על תת

 זוחלים 9.3.3
 יבשה מצוי-מתוכם מין אחד שעתידו בסכנה: צב. מיני זוחלים 16בתחום הסקר מתועדים 

(דרגות הסיכון בסיכון נמוך: נחש מים שתועד בעין מודע  מין אחד; )שאן-בית(התצפיות מקרבת 

שאינם נחשים וצב הביצות)  8לטאות,  5(מינים  14והיתר  ,)Meiri, 2019 להכחדה עפ"י:

 ).: תצפיות בזוחלים25מפה בסיכון (

 עופות 9.3.4
 117-). מתוכם כתצפיות בעופות בסיכון :26מפה מיני עופות ( 233בתחום הסקר מתועדים 

מינים שאינם מקננים בארץ אך עוצרים  100-כ. ומינים המקננים בארץ או שקיננו בארץ בעבר

חורף במהלך עונת ה שוהיםאשר  מינים) 70-הנדידה (חולפים), ורובם (כ כאן למנוחה במהלך

מינים מתוכם הינם עופות בעלי  46 -כש .שאן בפרט-, בארץ ובעמק חרוד ובקעת בית(חורפים)

 זיקה מלאה למים (מיני ברווזים, חופמאים, אנפות ושקנאים).

אנפה אפורה,  .17מתוך המינים המקננים או שקיננו בעבר, שבעה מינים נכחדו כמקננים בארץ

סייפן, עזנייה שחורה ועיט חורש, ואלו מופיעים בארץ דיה שחורה, זרון סוף, חרגולן זמירי, 

מינים הינם  11בחלקם במהלך עונת הנדידה, וחלקם שוהים כאן במהלך עונת החורף או הקיץ; 

-בסכנת הכחדה חמורה: בז נודד, חופמי גדות, טבלן מצויץ, נשר מקראי, עיט ניצי, עיטם לבן

ם מדברי, ושליו נודד; שבעה מינים הינם זנב, פפיון צהוב, צחראש לבן, קנית אירופית, רח

בסכנת הכחדה: בז עצים, ברווז משויש, חופמי אלכסנדרי, עפרוני ענק, צולל ביצות, שדמית 

מינים  16מינים בסיכון נמוך; ועוד  11מינים שעתידם בסכנה;  18כנף ושחפית גמדית; -אדומת

 וודאות שאינם בסיכוןשמצבם טרם הוערך או שחסר לגביהם מידע מספק על מנת לקבוע ב

). בנוסף אליהם תועדו ארבעה מינים 2017דרגות הסיכון להכחדה לפי: מירוז ועמיתיו, (

 .מקור הודי, מיינה מצויה ותוכי נזירי-פולשים בתחום הסקר: דררה מצויה, כסוף

 יונקים 9.3.5
דרגות ( בסכנת הכחדה חמורה: לוטרה אחדמתוכם  .מיני יונקים 25בתחום הסקר תועדו 

הלוטרה נצפתה מספר פעמים בשנים האחרונות,  .)2002הסיכון להכחדה לפי: שלמון, 

-, מדגה ניר2011-שאן) ב-בארבעה מוקדים; מדגה שדה נחום (דרומית לתחנת הרכבת בית

 669ובתעלה עורקית לאורך כביש  2010-2011-, בריכה מזרחית לרשפים ב2012-דוד ב

, ונראה שהאוכלוסייה 2012לא נצפו באזור מאז שנת  . לוטרות2010-צפונית למסילות ב

  .)2017המקומית באזור זה נכחדה (שחל ועמיתיה, 

                                                           
הדיה  כמו למשל  –בעופות, דרגת הסיכון המוזכרת היא דרגת הסיכון להכחדה כמקנן בארץ. בחלק מהמקרים . 17

 דרגת סיכון גבוהה או אף היכחדות כמקנן בארץ אינם מעידים על מידת התפוצה בארץ. –השחורה 
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תצפיות מעטות שחלקן ישנן בו  . מתחום הסקרבסכנת הכחדה: צבוע מפוספסמין אחד נמצא 

ולכן  כפי שכבר הוזכר, מספרי התצפיות והשתרעותן הגיאוגרפית נתונים להטיות שונות ישנות.

מעידים בהכרח על גודל האוכלוסיה של מין מסוים ועל תפוצתו בחלקים שונים של תחום  אינם

 הארץ. ברוב חלקי קטניםככלל, הצבוע נמצא במספרים  .הסקר

יצות, חתול בר, יזנוב גדול, סמור וצבי : זאב, חתול בבדרגת סיכון 'עתידו בסכנה'מינים  6

דרגות הסיכון  3-התצפיות במינים ב .שוליים-לבןבסיכון נמוך: עטלפון נמצא מין אחד  ישראלי.

 .: תצפיות ביונקים בסיכון 27מפההראשונות מוצגות ב

בצבאים הן ברובן משולי התצפיות  מרוב נופי המים של האזור. ןתצפיות בחתול ביצות ישנ

 הגלבוע אך גם מחלקים נוספים של תחום הסקר. בשאר המינים הללו מספר התצפיות קטן.

רוב גידול לחים המתועד באזור הסקר ב-כמו כן, תועד מין אחד פולש: נוטרייה. זהו מין של בתי

 גושי בריכות הדגים. 

ו נהנים מלווי אדם א חלקם. גידול-רובם בעלי תפוצה במגוון של בתי .שאר המינים אינם בסיכון

בשלושתם תצפיות רבות מכל שטח  –בעקיפין מפעילות חקלאית (למשל: תן, חזיר בר, דרבן 

 2רק קיים תת תיעוד של חלק מהמינים הנפוצים (למשל בתצפיות . ניתן לראות שהסקר)

 בחולדה מצויה).  ואין תצפיותבעטלף פירות,  1בעכבר מצוי,  1תצפיות בחולד, 

 

 



 חיים-: תצפיות בדגים ובדו24 מפה

 



 וחלים ז: תצפיות ב25מפה 

 



 : תצפיות בעופות בסיכון 26מפה 

 



 
 : תצפיות ביונקים בסיכון 27מפה
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 גידול מיוחדים-בתי 9.3.6
על מנת להתגבר על הקושי בקביעת ערכיות זואולוגית בתחום הסקר בשל הסיבות שפורטו 

פתוחים שטחים טבעיים , נעשו סיווג וחלוקה של שיטות העבודה בפרק הזואולוגי 9.2בסעיף 

ם עושר מיני גידול מיוחדים (על בסיס המיפוי והחלוקה ליחידות הצומח), שבהם מתקיי-לבתי

על סמך תצפיות המצאי הזואולוגיות, רקע מהספרות והיכרות עם צמחים ובע"ח ייחודי. זאת 

גידול מיוחדים -: בתי21טבלה , ובגידול מיוחדים-: בתי28מפה השטח. החלוקה מוצגת ב

-כמפת ביניים להערכה של הערכיות האקולוגית המשולבת: בוטניתומשמשת . בתחום הסקר

 ). בתי הגידול המיוחדים שתועדו בתחום הסקר הם:29מפה זואולוגית (

בית הגידול מאופיין בערוץ מים זורמים ו/או עומדים כל השנה. על גדות הנחלים יש  נחל איתן:

ר מים ומזון בדרך כלל צמחייה מפותחת הכוללת נטיעות של עצים ושיחים. השטח מהווה מקו

חיים, המשתמשים בסבך הצומח העשיר לצורך מסתור, צל ורבייה -למגוון גדול של בעלי

. בחלק מהאזורים חוצים נחלי האיתן שטחים פתוחים יבשים, שיר וציפורי כדוגמת חתול הביצות

מהווים מסדרונות גידול לחים ו-שומרים על רצף של בתישדות חקלאיים ויישובים, ובכך 

 .אקווטיים אקולוגיים

ולרוב ערוצים אלו אינם זורמים כל השנה, והצמחייה בהם פחות מפותחת,  נחל אכזב ותעלות:

בשנה. הם בעלי חשיבות מאחר ובאזור הסקר מתפקדים גם גם מכוסחת מספר פעמים 

כמשארי שדות, ומשמשים כמסדרונות אקולוגיים המחברים בין כתמים טבעיים גדולים יותר. 

כמו כן, לאורך נחלים אלו עשויים להתפתח תנאי חיים ייחודיים, דוגמת שלוליות חורף 

גידול זה כוללי ציפורי סבך כמו -חיים. מיני עופות הנמצאים בבית-המאפשרות רבייה של דו

סבך הצומח בתעלות הניקוז סביב בריכות  .זנב, שיחנית קטנה ומיני חנקנים-חמריה חלודת

 . כמסתור למיני יונקים כמו חתול הביצות והנמיהכן הדגים משמש גם 

גידול זה כולל מעיינות, מאגרי מים, בריכות חמצון ובריכות דגים -בית מקווי מים ונופי ביצה:

גידול זה בעל חשיבות עליונה בכל הרבדים של מארג -מים מתייבשים. בית יוכן בריכות או מאגר

המזון: בעלי חיים אקוואטיים החיים במים עצמם, טורפים, הניזונים מהם, וטורפי על דוגמת: 

אקלים ייחודי המאפשר -והמים יוצרים מיקרו )בחלק מהבריכות שקיים(הלוטרה. סבך הגדות 

חיים ועופות. סביב מקווי המים, ובבריכות הנטושות, נוצר לעיתים סבך -רבייה של חרקים, דו

כולל עופות גדולים כמו אנפות  –גדות נרחב וחישות קנים, המשמשים כמסתור מגוון של עופות 

מיני ביצות כמו קנית קטנה וקנית אפריקאית. ממשק  ודורסים. בגדות של חישות קנים מקננים

 חשוב ביותר לשיפור התנאים האקולוגיים לעופות.  –כיסוח הגדות של הבריכות 
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בתחום הסקר בעלי אחוז סלעיות גבוה, גידול זה כולל שטחים פתוחים -בית :גידול סלעי-בית

יבור של העמק עם מורדות גידול זה הוא מצומצם מאוד וכולל מס' שטחים בח-ייצוג של בית

שטחים סלעיים אלו הינם כתמים המשמרים צומח טבעי לאזור  הגלבוע ובאזור נחל אבנר.

שיח האופיניית למורדות הגלבוע -שבשל סלעיותם לא עובדו. בחלקם נשתמרה בתה של בני

המזרחיים, ובאזור נחל אבנר נשמרו מגוון גדול של מיני עשבוניים שחלקם אופיינים לאזור 

גיבתון תיכוני. כתמים אלו משמשים אתרי חריפה ומנוחה עבור ציפורי בתה, בניהם: -הספר הים

 שליו נודד.קור, גיבתון עפרוני, פיפיון הרים, חוגלת סלעים ומ-אדום

נמצאות אוכלוסיות משמעותיות של אלו כאתרים ב: )hotspots( אתר ייחודי למגוון הביולוגי

אוכלוסיית מין הצמח חבלבל מדברי,  –מיני צמחים ובע"ח בסכנת הכחדה או נדירים, ביניהם 

שעיר וסמר מרצעני בנחל  ב. מיני צמחי מים דוגמת: מכבד הביצות, כריך"עין הנציבשדות 

הכנף, אזורי התכנסות של ציפורי שיר -שדמית אדומתה קינון ושיחור מזון שלשטחי  הקיבוצים.

אתרים אלו  פיפיון הרים, אזורי שיטוט בקינון של העיט הזהוב והבז האדום ועוד.בסתיו דוגמת: 

 עשויים לכלול גם שטחים חקלאיים פעילים.

 וערכיותם גידול מיוחדים בתחום הסקר-: בתי21טבלה 

 ערכיות ונימוקים בית הגידול
גידול -ביתערכיות מרבית בגלל ייחוד ארצי של  – 5 נחלי איתן

 זה

 ניקוז נחלי אכזב ותעלות
 

ניקוז. ערכיות גבוהה. נחלי אכזב ותעלות  – 4
ות אקולוגיים ונתיבים המחברים משמשים כמסדרונ

אזורים טבעיים ומהווים מקור לגורמי קיום עבור  בין
 המערכת האקולוגית. ערכיות זו תלוית ממשק.

מירבית בגלל ייחוד ארצי של ערכיות מעיינות.  – 5 מקווי מים ונופי ביצה
 גידול זה.-בית

מאגרי מים גדולים. ערכיות מירבית בגלל  – 5
חשיבותם כאתרי חריפה ומנוחה למגוון עופות 

 נודדים.
בריכות דגים, בריכות חימצון, מאגרים תפעוליים  – 4

גבוהה בגלל חשיבותם כאתרי ערכיות  קטנים.
זו  . ערכיותחריפה ומנוחה למגוון עופות נודדים

 תלוית ממשק.
גידול לח מתייבש, אזורים שבעבר שימשו -בית -4

 כבריכות דגים או מקווי מים וכיום מתייבשים.

מצומצם של  שטחבשל מאוד ערכיות גבוהה  - 4 גידול סלעי-בית
 הסקר הנוכחי.תחום ב גידול זה-בית

"ח אתר ובו מתרבים אוכלוסיות צמחים או בע -5 אתר ייחודי למגוון הביולוגי
בסכנת הכחדה. באתרים האלו נמנים שטחים 

לקינון של שדמית אדומת מעובדים המשמשים 
או שגדלים בהם מיני צמחים בסכנת הכחדה  הכנף,

 כמו החבלבל המדברי.
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אתרי התכנסות ושיחור למזון של מיני עופות  -4
בסכנת הכחדה: עיט זהוב, בז אדום, שדמית אדומת 

 כנף, פיפיון הרים ועוד. 

 



 גידול מיוחדים-: בתי28מפה 
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 זואולוגית-בוטנית ערכיות אקולוגית משולבת 9.4
ערכיות בוטנית המפת מורכבת משילוב הדירוג מ) 29מפה (זואולוגית -הבוטנית מפת הערכיות האקולוגית המשולבת

שטחי בתי הגידול ). 28מפה מייצג של הערכיות הזואולוגית (גידול מיוחדים כ-בתינוסף של עם דירוג ), 23מפה (

בערכיות זואולוגית מירבית דורגו בעיקר מקטעי מעיינות  .גבוהה מאד או מירבית 18המיוחדים דורגו בערכיות זואולוגית

בערכיות זואולוגית גבוהה מאד דורגו  ים.ונחלים איתנים וכן מספר שטחים נוספים עם נוכחות בולטת של מגוון בעלי חי

היתה גבוהה מהערכיות הבוטנית של השטח הרי  הערכיות הזואולוגית כאשררוב שאר בתי הגידול האקווטיים. 

 זואולוגית נקבעה על פיה. -שהערכיות הבוטנית

 מיוחדים)גידול -: מטריצת חיבור בין מפת ערכיות הבוטנית למפת ערכיות זואולוגית (בתי22 טבלה

ערכיות אקולוגית 
 משולבת

 ערכיות בוטנית
גבוהה  גבוהה בינונית נמוכה

 מירבית מאד

ערכיות 
 זואולוגית

גבוהה  גבוהה בינונית נמוכה נמוכה
 מירבית מאד

גבוהה  גבוהה בינונית בינונית בינונית
 מירבית מאד

גבוהה  גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה
 מירבית מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מירבית מאד

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
שערכיותו הבוטנית הבסיסית  שטח - נוכחות מין צמח בסכנת הכחדה בשטח חקלאי -במספר קטן של מקרים מדובר על דירוג מסיבה בוטנית  18

 נמוכה.



 זואולוגית -: ערכיות אקולוגית משולבת: בוטנית 29מפה 
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כוללת : ערכיות פרק ו'
 מרחבית-אקולוגית

 

 
 צילום: אביחי רן מהגלבוע מזרחה לפארק המעיינות (עין שוקק ונחל הקיבוצים). תצפית
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 מרחבית-: אקולוגיתערכיות כוללת. 10

 שיטות העבודה 10.1

: ערכיות 16מפה דירוגים מ מורכבת משילוב מרחבית-: ערכיות כוללת: אקולוגית30מפה 

 . זואולוגית -: ערכיות אקולוגית משולבת: בוטנית 29מפה ומ מרחבית משולבת

הגידול עצמו,  מפה זו כוללת היבטים אקולוגיים מקומיים של חי וצומח הקשורים למאפייני בית

שטחים פתוחים, עוצמת הפרה של יחד עם היבטים אקולוגיים מרחביים כמו קישוריות, רצף 

 זאת על פי מטריצת החיבור הבאה: .הרצף, מסדרונות אקולוגיים וצווארי בקבוק

 
-: מטריצת חיבור בין מפת ערכיות מרחבית למפת ערכיות אקולוגית משולבת (בוטנית22טבלה 

 זואולוגית)

מפת ערכיות 
-: אקולוגיתכוללת

 מרחבית

 מרחביתערכיות 

גבוהה  גבוהה בינונית נמוכה
 מירבית מאד

ערכיות 
-בוטנית

 זואולוגית

גבוהה  גבוהה בינונית נמוכה נמוכה
 מירבית מאד

גבוהה  גבוהה בינונית בינונית בינונית
 מירבית מאד

גבוהה  גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה
 מירבית מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מירבית מאד

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית
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 מרחבית-כוללת: אקולוגיתהערכיות ה תיאור מפת 10.2

) שממנה נובעים 16מפה למפת הערכיות המרחבית ( למדיבתחום הסקר הנוכחי מפה זו דומה 

, בה ו(ולכן אלה הקובעים את תוצאת הדירוג המשולב). נוספ הדירוגים הגבוהים יותרמרבית 

-ערכיות בוטניתמ מאד, כמה שטחים שערכיותם נובעתשטחים עם דירוגים גבוהים  מבחינת

שטח ממזרח  במיוחד. כאלה למשל הם: בעלי ערכיות מרחבית גבוהה שאינםוזואולוגית 

, ושטחים מדרום לרוויה שתועדו )חבלבל מדברי( לרשפים בו גדל מין צמח בסכנת הכחדה

 כנף) לקינון או שיחור מזון.-כמשמשים מין עוף בסכנת הכחדה (שדמית אדומת

אם כך  יםמדורגסקר בתחומי השואזור החלק התחתון של נחל חרוד מרבית עמק חרוד 

הציר של  , בעיקר עקב מיקומם בתחומי מסדרונות.מרחבית גבוהה מאד-בערכיות אקולוגית

 מאגרים בקרבתםהדגים וההכולל את נחל חרוד, יובליו העיקריים ובריכות  -המסדרון האקווטי 

 שאן כולל-בית –שמדרום לקו ניר דוד  שאן-ביתהחלק של בקעת מדורג בערכיות מירבית.  -

במיוחד מרחבית. הדירוגים הגבוהים -יותר יישובים ויש בו פסיפס של דירוגי ערכיות אקולוגית

קשורים למרחק גדול מיישובים, להימצאות במסדרון הארצי או לנוכחות מינים בסכנת הכחדה 

 (ר' לעיל). 



 מרחבית-אקולוגית: ערכיות כוללת: 30מפה 
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 מקורות

 
 עין יזרעאל. צילום: איתן רומם
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  . רשימת מקורות11

כתב  –. כלנית שאן-בקעת בית –מגמות בהרכב הצמחייה בחתך גלבוע . 2018אביאל, ש., שפירא, א. ופולק, ג. 
 /shean-beit-http://www.kalanit.org.il/gilboaעת לצמחי ישראל. 

 . סקר מתקני כוח המים בארץ ישראל. מכון אבשלום.1963אביצור, ש. 

 . הוצאת דן פרי.אתרים גיאולוגיים בישראל. 2014אידלמן, ע. ואנמר ל. 

 .10/3/1963. "למרחב", מעיין קדומים כיצד משפצים. 1963אילן, צ. 

 .27/10/1960. "למרחב", מגדעונה לבריכת עמל. 1960אלון, ע. 

 . 8/12/1961. "למרחב", רצפת פסיפס חדשה במסילות. 1961אלון, ע. 

 .11/12/1936. "דבר", עמל עלה על הקרקע-קיבוץ תל. 1936אנונימי. 

. "הבקר", נתפסו ליד תל עמל 5מרצחים נהרגו,  15 השלושה מתל עמל הובאו לקבורה.. 1938אנונימי. 
4/12/1938. 

 .2/1/1939. "דבר", דוד-לזכר חללי ניר –"מצפה השלושה" . 1939אנונימי. 

 .1/7/1946. "דבר", איך נפלו שני חברי תל עמל. 1946אנונימי. 

 .24/11/1952. "דבר", נחנכה אכסניה לנוער ע"ש י. חנקין בגלבוע. 1952אנונימי. 

 .5/1/1954"חרות",  שאן.-שמות למעיינות בעמק בית. 1954אנונימי. 

 .21/5/1953. "הבקר", חנקין" פתוחה למטיילים-אכסנית "נוער. 1963אנונימי. 

 .7/7/1963. "למרחב", נפתח הגן הלאומי במעיין חרוד. 1963אנונימי. 

 .12/6/1979. "מעריב", הרובים 3שנה נפתרה תעלומת  35אחרי . 1979אנונימי. 

 . 7/10/2001. "גלובס", נהרג ברכבו מפיצוץ מחבל מתאבד שאן-ביתחבר קיבוץ שלוחות בעמק . 2001אנונימי. 

"היושב בארץ העמק", תהליכים יישוביים, חברתיים ותרבותיים בעמק יזרעאל משלהי תקופת אריה, ע. תשע"ב. 
"דוקטור לפילוסופיה".  . חיבור לשם קבלת התוארהברונזה המאוחרת ועד להתגבשות המלוכה

 אביב.-אוניברסיטת תל

 .520-517.עמ' 1978. כרך י"ג, חוברת י', יולי גן השלושה. גן ונוף, ירחון לגננות ולשתלנות. 1978בהיר, צ. 

מינים בסכנת הכחדה  –הספר האדום . זוחלים. מתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. (עורכים), 2002בוסקילה, ע. 
 רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. חולייתנים. –נים בסיכון בישראל. רשימת המי

 . משרד השיכון והבינוי.היבטים גיאוטכניים וסייסמיים –סקר גיאולוגי ראשוני . 2014דוד, ר. -בן

. תזה הערכת התועלת למדגה לעומת הנזק לעופות רשתות נגד נזקי עופות בבריכות דגים:. 2012צבי, ג. -בן
 , אוניברסיטת תל אביב..M.Scלתואר מוסמך 

 סקירה. –שנות פעולה  45) 1979-1934( –תופית בעמק חרוד בע"מ יאגודת המים הש. 1979בסין, ק. 

. החברה הגיאולוגית הישראלית. סיורי החברה טקטוניקה וולקניזם בשולי הגלבוע. 1991בראון, מ. ופלכסר, ע. 
 http://www.igs.org.il/contact/ft/1991). 3(סיור ד 1991

. חיבור לקבלת תואר מוסמך, הצומח של הסלעים הוולקניים הפוסט איאוקניים בגליל. 1970ברלינר. ר. 
 האוניברסיטה העברית ירושלים.

 . עורך: ארבל. א.1, ט"ז: טבע וארץ. בתוך: צומח האזורים הוולקניים בגליל. 1972ברלינר. ר. 

http://www.kalanit.org.il/gilboa-beit-shean/
http://www.igs.org.il/contact/ft/1991
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רשות המים, השירות ההידרולוגי.   מגמות בשפיעת מעיינות בצפון הארץ.. 2013גבעתי, ע. ועצמון, ב. 
-://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Datahttp

2013.pdf-july-Hidrologeime/DocLib4/maayanot 

ירחון לגננות ולשתלנות. כרך ל"ג,  –. גן ונוף פארק לאומי עם היסטוריה ונוף –גן מעיין חרוד . 1977גולני, י. 
 חוברת א'.

. כרך י"ג, חוברת י', יולי גנים. גן ונוף, ירחון לגננות ולשתלנותה"סחנה" בטרם לבשה מחלצות . 1978גולני, י. 
 .522-521.עמ' 1978

מינים בסכנת הכחדה בישראל.  –הספר האדום . דגים. מתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. (עורכים), 2002גורן, מ. 
 רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. חולייתנים. –רשימת המינים בסיכון 

שיצר, ד., דולב, ע., מזה, א., רון, מ., אלמוג, ר., לבינגר, ז., שחם, ב., הרשקוביץ', י., מילשטיין, ד.,  גל, א.,
מנהריים עד נחל בזק. סקר אקולוגי מלווה לתוכנית  –נהר הירדן וסביבותיו . 2012רמון, א. ופרלברג, א. 

 רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי. אב.

 –נחל חרוד עבר והווה. בתוך: מרקל, ד. ופרומקין, ר. (עורכים).  –הטבעיים  . מקורות המים1995גלזמן, ה. 
 . המנהלה לשיקום נחלי ישראל, מנהלת נחל חרוד.סביבתי –סקר אקולוגי 

 . המנהלה לשיקום נחלי ישראל.2002סקר אקולוגי נחל חרוד . 2003גלזמן, ה., לשנר, ה. ואורטל, ר. 

מינים בסכנת הכחדה  –הספר האדום ולב, ע. ופרבולוצקי, א. (עורכים), חיים. מתוך: ד-. דו2002גפני, ש. 
 רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. חולייתנים. –בישראל. רשימת המינים בסיכון 

. הוצאת ישראל בתקופה העות'מאנית-הכפר הערבי ובנותיו, תהליכים ביישוב הערבי בארץ. 1994גרוסמן, ד. 
 ים.צבי, ירושל-יד יצחק בן

 –מינים בסכנת הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון  –הספר האדום . 2002דולב, ע. ופרבולוצקי, א. 
 רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. חולייתנים.

 . העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח התיכון.הצמחים הפולשים בישראל). 2010דרור, ז'.מ. (-דופור

הגדרת צמחים פולשים והתייחסות למעמדו של אקליפטוס המקור כפולש אפשרי . 2015דרור, ז'.מ. -דופור
 קישור, כתב עת לצמחי ישראל. 'כלנית'אתר  בישראל.

החי והצומח של ארץ י. ויזל (עורך),  :ישראל והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי. בתוך-. קרקעות ארץ1984דן, י. 
). משרד הביטחון 28-39) (עמ' 8שימושית מאויירת. הצומח של ארץ ישראל (כרך . אנציקלופדיה ישראל

 ההוצאה לאור והחברה להגנת הטבע.  –

 . הוצאת ארץ.ישראל-קרקעות ארץ. 2007דן, י., פיין, פ. ולביא, ח. 

-תרגום ח. בן. כרך שישי: הגליל (א). ישראל-תיאור גיאוגראפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ. 1880גרן, ו. 
 צבי, ירושלים, תשמ"ה.-עמרם. הוצאת יד יצחק בן

 –הוצאה לאור, צה"ל  –. מודן 1970-1967אש בקווים, מלחמת ההתשה בחזית המזרחית . 2012דרורי, ז. 
 הוצאת "מערכות".

הוצאת . 8. כרך ישראל-החי והצומח של ארץ. הצומח של ארץ ישראל. מתוך: אלון, ע. (עורך). 1984ויזל, י. 
 משרד הביטחון, ישראל.

 .67-70), 42/43( 2/3, קדמוניותשיש מתל נהרון/סקיתופוליס. -. שני ראשים של פסלי1978ויטו, פ. 

, סוכנות ידיעות למדע וסביבה. 'זווית'. אתר הקרב על האקליפטוס. 2016וייץ, י. 
-%D7%A2%D7%9C-https://www.zavit.org.il/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91

%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A1/ 

. "מעריב", עקבות של חוליה אחת ובה שישה חבלנים הובילו דרך בריכות הדגים מירדן לחמדיה. 1967ן, י. וקסמ
3/10/1967. 

http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/DocLib4/maayanot-july-2013.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/DocLib4/maayanot-july-2013.pdf
http://www.kalanit.org.il/%d7%94%d7%92%d7%93%d7%a8%d7%aa-%d7%a6%d7%9e%d7%97%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%a9%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%97%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a2%d7%9e%d7%93%d7%95-%d7%a9/#more-5312
https://www.zavit.org.il/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A1/
https://www.zavit.org.il/%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A1/
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 .3/11/1968. "מעריב", , צה"ל הגיב באש מהירה ומוחצתשאן-ביתהירדנים ירו 'קטיושה' על . 1968וקסמן, י. 

 –נחל חרוד ך: מרקל, ד. ופרומקין, ר. (עורכים). . יחידות הנוף השונות באגן נחל חרוד. בתו1995זהרוני, א. 
 . המנהלה לשיקום נחלי ישראל, מנהלת נחל חרוד.סביבתי –סקר אקולוגי 

 . עם עובד.נופי הצומח של הארץ. 1982זהרי, מ. 

. החברה הגיאולוגית סטרטיגרפיה, מבנה וטקטוניקה של שולי הגלבוע. 1994חצור, י., שליב, ג. ומימרן, י. 
 http://www.igs.org.il/contact/ft/1994). 2(סיור  1994הישראלית. סיורי החברה 

 .23-43, 6 מלח הארץ. ההיסטוריה של האגמים הקדומים בבקע ים המלח. 2012טורפשטיין, ע. 

. המנהלה הארצית לשיקום תכנית אב לשיקום, שימור ופיתוח נופי –גן נחל חרוד א. 2003טיבי אדריכלות ונוף. 
 נחלי ישראל, מנהלת נחל חרוד.

 .17/4/1957. "מעריב", ..8:45השעון נעצר בשעה . 1957טננבוים, מ. 

המסתור מערכות  .(עורכים)קרקעיים בגליל. מתוך: קלונר, ע. וטפר, י. -המסתורים התת .1987טפר, י. ושחר, י. 
 .286-280. הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, עמ' בשפלת יהודה

 .2/2/1990. "ידיעות אחרונות", שאן-ביתלגלבוע ומעיינות מים חמים בעמק . 1990יפה, ח. 

) Glareola Pratincolaהכנף (-הגידול ותנאים להצלחת הקינון של שדמית אדומת-בחירת בית. 2016כברה, ל. 
 לקבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה. . עבודהבעמק החולה

מועצה אזורית עמק המעיינות. סקר, ניתוח והערכה של טבע, . 2019לייקין ל. ואושינסקי א. (עורכים). -כברה
 פרוייקטים סביבתיים בע"מ. –יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א וליגמ . נוף ומורשת האדם

סקר, ניתוח  .מועצה אזורית הגלבועא. 2019לייקין ל., אושינסקי א., אלינסון, ר. ופרלברג א. (עורכים). -כברה
פרוייקטים סביבתיים  –יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א וליגמ . והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם

 בע"מ.

מיפוי מסדרונות אקולוגיים בתכניות אב ב. 2019לייקין, ל., שפירא, א., כגן, ג., פרלברג, א. ורמון א. -כברה
 יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א. דו"ח סופי. –לשטחים פתוחים במחוז צפון 

רגישות סביבתית ג. 2019נתן, ד., שמש, ב., רון, מ., פרלברג, א. ורמון, א. -לייקין, ל., לוריא, ר., בן-כברה
יחידת . 2018עדכון לאגן נחל חרוד  –ירדן דרומי  לפעולות תחזוקה של הערוצים ברשות ניקוז ונחלים

 סקרי טבע ונוף, מכון דש"א.

יבוא גרעינים למספוא ולתעשייה כמקור לחדירת זרעים . 2017בורנשטיין, ד., סידן, ג. ומזור, ל. -כהן, א., בר
 .36-43: 3. אקולוגיה וסביבה, זרים ומזיקים לשדות חקלאיים ולשטחים טבעיים

, כתב עת לצמחי ישראל. 'כלנית'אתר ? האם אקליפטוס המקור הוא מין פולש בישראל. 2015כהן, ע. וריוב י. 
riov-cohen-http://www.kalanit.org.il/eucalyptus/ 

 סיטה העברית בירושלים, המכון לארכיאולוגיה.. האוניברסקר אזור תל רחוב). 2010תבור, א. (-כהן

 . הסקר הארכיאולוגי של ישראל, רשות העתיקות.66 –מפת שדה אליהו ). 2012תבור, א. (-כהן

. "על המשמר", השיטה-הטייס צנח בבית –דוד -המטוס נפל ליד ניר). 1968כתב "על המשמר" בעמק (
31.3.1968. 

. כרך ראשון, ספרות ארץ ישראל, כפתור ופרח, מאת הרב אישתורי הפרחיאוצר לונץ, א. מ. (עורך). תרנ"ט. 
 , עמוד רצא.11פרק 

 . המדור לידיעת הארץ בתנועה הקיבוצית.נחל תבור, לקט מאמרים. 1987לשנר, ה. (עורכת). 

ולוגית . החברה הגיאשאן ומזרח הגלבוע-שולי הבקע מדרום לבית. 1989מימרן, י., שליב, ג., חצור, י. ולנג, ב. 
 http://www.igs.org.il/contact/ft/1989). 5(סיור  1989הישראלית. סיורי החברה 

http://www.igs.org.il/contact/ft/1994
http://www.kalanit.org.il/eucalyptus-cohen-riov/
http://www.igs.org.il/contact/ft/1989
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הספר . 2017, א., וין, ג., לבינגר, ז., שטייניץ, ע., הצופה, א., חביב, א., פרלמן, י., אלון, ד. ולידר, נ. מירוז
החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. ות בישראל. האדום של העופ

 https://aves.redlist.parks.org.il ,18/2/19. 

 .15/6/1983"דבר",  ניחא, אבל עובדים?. –מושב . 1983מרידור, י. 

סקירה גיאולוגית וגיאומורפולוגית. בתוך: מרקל, ד. ופרומקין, ר. (עורכים).  –. אגן נחל חרוד 1995מרקל, ד. 
 קום נחלי ישראל, מנהלת נחל חרוד.. המנהלה לשיסביבתי –סקר אקולוגי  –נחל חרוד 

האזורית בקעת . מהדורה שלישית. המועצה שאן, החבל ואתגריו על גבול המדבר-בקעת בית. 1989ניר, ד. 
 שאן, הוצאת הקיבוץ המאוחד.-בית

מדריך למיפוי . 2014סבר, נ., לשנר, ה., רמון, א., הר, נ., וולצ'אק, מ., רון, מ., להב, ח., סבח, ע. והדר, ל. 
מכון דש"א, רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל,  צומח בישראל. חלק הצומח הים תיכוני.

 המארג, רמת הנדיב והמשרד להגנת הסביבה.

 . בשביל הארץ, הוצאת רשות הטבע והגנים.לחם ושעשועים. 2005סגל, ד. 

 . רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.תעודת זהות: שמורת נחל הקיבוצים. 2015סיני, י. 

 הר הגלבוע, מצאי וחשיבות אקולוגית.  –ולוגי רמות יששכר מסדרון אק. 2009סקוטלסקי, א. 

 שיפור התפקוד האקולוגי של בריכות דגים: עקרונות לתכנון וממשק אקולוגי. 2014סקוטלסקי, א. ולבינגר, ז. 

 קרן נקודת חן והחברה להגנת הטבע. (סקירת ספרות והמלצות ראשוניות).

. הוצאת משרד 4. כרך החי והצומח של ארץ ישראל. החיים במים. בתוך: אלון, ע. (עורך), 1983פישלזון, ל. 
 הביטחון, ישראל.

. המחלקה רשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה. 1999פרגמן, א., פליטמן, ע., הלר, ד. ושמידע, א. 
 בירושלים. לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, האוניברסיטה העברית

. המצב הקיים –תוכנית אב לשיקום ופיתוח נהר הירדן הדרומי וסביבתו, פרק אקולוגיה . 2013פרלברג, א. 
 המנהלת לשיקום הירדן, רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי.

. יחידת סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם  -הגלבוע ). 2014פרלברג, א, רומם, א., רמון, א. (
 מכון דש"א (דמותה של ארץ). –י טבע ונוף סקר

רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה של . 2010פרלברג, א., רון, מ., שיצר, ד., שגב, א., לבינגר, ז. ורמון, א. 
 יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א.דו"ח סופי.  –הערוצים ברשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי 

, דוח החברה להגנת הטבע על מצב המים במעיינות 2008בישראל מעיינות ונחלים . 2008פרלמוטר, מ. 
 ובנחלים.

https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=649&ArticleID=2696&ID=1491 

. סקר ארכיאולוגי של הגלבוע ומורדותיו, עמק יזרעאל והגליל התחתון המזרחי  -נחלת יששכר צורי, נ. תשל"ז. 
 ישראל ועתיקותיה, ירושלים.-החברה לחקירת ארץ

 –. רשות הטבע והגנים, אגף סביבה עמק חרוד-גלבוע-מסדרון אקולוגי רמת צבאים. 2011קפלן, מ. וויטמן, נ. 
 תחום שטחים פתוחים.

תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר בין רמת . 2011דרור, ז'.מ. -קפלן, מ., ויטמן, נ., רותם, ד. ודופור
 .105-96): 2(2אקולוגיה וסביבה.  צבאים לגלבוע.

 . הקיבוץ המאוחד ורט"ג.צומח בגליל-קרקע-סלע. 1986וין, א. -רבינוביץ

מסדרונות אקולוגיים מהלכה למעשה. עקרונות . 2015נון, ג. -רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן
. חטיבת המדע והממשק וחטיבת מורשת ונוף, והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל

 רשות הטבע והגנים.

https://aves.redlist.parks.org.il/
https://www.teva.org.il/GetFile.asp?CategoryID=649&ArticleID=2696&ID=1491
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 . רשות העתיקות, ירושלים.XXVIIIיקות . עתביזנטי בעין שוקק-נימפיאון רומירייך, ר. תשנ"ו. 

רשות המים, השירות  .ומאפייניה ההידרולוגיים העיקריים 2006/2007סיכום עונת הגשמים . 2007רשות המים. 
ההידרולוגי. 

-tp://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0401ht
P0500/P0448.pdf 

רשות המים, השירות  אגני ההר המזרחי ביהודה, שומרון, הבקעה והגליל התחתון.. 2013רשות המים. 
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-ההידרולוגי. 

2013.pdf-Hidrologeime/2013/east 

. רשות המים, השירות גליל התחתוןאגני ההר המזרחי ביהודה, שומרון, הבקעה וה. א2014רשות המים. 
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data- ההידרולוגי.
2014.pdf-Hidrologeime/2014/east 

 . רשות המים, השירות ההידרולוגי.נתונים רב שנתיים במים עיליים. ב1420המים.  רשות
-http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data

2014.pdf-water-4/upperHidrologeime/201 

. רשות המים, השירות ומאפייניה ההידרולוגיים העיקריים 2016/17סיכום עונת הגשמים . 2017רשות המים. 
www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Datahttp//:- ההידרולוגי.
2017.pdf-2016-season-Hidrologeime/DocLib5/rain 

. רשות הטבע והגנים ומרכז יונקים, 2017סיכום סקר לוטרות . 2017שחל, ר., ידוב, ש., דולב, ע. ולידר, נ. 
 החברה להגנת הטבע.

 . רשות העתיקות.62 –ארכיאולוגי של ישראל, מפת עין חרוד סקר . 2015שיאון, ע. (עורך). 

 . רשות העתיקות.63 – שאן-ביתסקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת . 2015שיאון, ע. (עורך). 

http://www.iaa- -שיקום פסיפס תל בצול המוצג במוזיאון הארכיאולוגיה בניר דוד 
conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?site_id=21&subject_id=11 

 .. רשות הטבע והגניםצמחים בסכנת הכחדה בישראל (כרך א') –הספר האדום . 2007שמידע, א. ופולק, ג. 

מינים בסכנת הכחדה  –הספר האדום צקי, א. (עורכים), . יונקים. בתוך: דולב, ע. ופרבולו2002שלמון, ב. 
 . רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.חולייתנים –בישראל. רשימת המינים בסיכון 

 צמחים בסכנת הכחדה בישראל (כרך א'). רשות הטבע והגנים. –. הספר האדום 2007שמידע, א. ופולק, ג. 

. רשות צמחים בסכנת הכחדה בישראל (כרך ב') –הספר האדום . 2011ספיר, א. -שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן
 הטבע והגנים.

מזרח הגליל התחתון. סקר, ניתוח והערכה של טבע, . 2019שפירא, א., אושינסקי, א. ופרלברג, א. (עורכים). 
 פרוייקטים סביבתיים בע"מ. –גמ יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א ולי נוף ומורשת האדם.

. חטיבת המדע, רשות כלי לשמירת טבע –מסדרונות אקולוגים בשטחים הפתוחים . 2000שקדי, י. ושדות, א. 
 הטבע והגנים.

 . הוצאת המועצה האזורית הגלבוע.גיזת הטל, חמישים שנות התיישבות בעמק חרודשריג, ת. תשל"א. 

. רשות תכנית אב לניקוז –רשות ניקוז ירדן דרומי . 2000תכנון המים לישראל (תה"ל) מהנדסים יועצים בע"מ. 
 .ניקוז ירדן דרומי

Conder, C.R., Kitchener, II.II, 1882. The Survey of Western Palestine, Memoirs of the 
Topography, Orography, Hydrography and Archaeology. Volume II. Sheets VII-
XVI. Samaria. The committee of the Palestine exploration fund. London. 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0401-P0500/P0448.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0401-P0500/P0448.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/2013/east-2013.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/2013/east-2013.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/2014/east-2014.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/2014/east-2014.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/2014/upper-water-2014.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/2014/upper-water-2014.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/DocLib5/rain-season-2016-2017.pdf
http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/Data-Hidrologeime/DocLib5/rain-season-2016-2017.pdf
http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?site_id=21&subject_id=11
http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?site_id=21&subject_id=11
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Evans, M.I. (editor) 1994. Important Bird Areas in the Middle East. BirdLife 
International, Cambridge, UK 

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. 

Meiri, S., Belmaker, A., Berkowic, D., Kazes, K., Maza, E., Bar-Oz, G. & Dor, R. 2019. 
A checklist of Israeli land vertebrates. Israel Journal of Ecology & Evolution, 
65(1-2), 43-70. 

Mandelik, Y., Roll, U., & Fleischer, A. (2010) Cost‐efficiency of biodiversity indicators 
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'Afula – sheet 17-22, Overprint, Revision October 1942. 

Beisan – sheet 19-21, Overprint, Revision July 1943. 
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 PEF -מפת ה

 אתרי אינטרנט:

 /http://botanic.tau.ac.ilאביב: -אוניברסיטת תל –אתר הגן הבוטני 

 /#/http://survey.antiquities.org.ilאתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל: 

 /https://redlist.parks.org.ilאתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל: 

. למשל נתוני התאדות /https://ims.gov.ilאתר השירות המטאורולוגי: 

https://ims.gov.il/he/evaporation 

אתר מנהל לשימור מורשת התרבות בישראל:  שיקום פסיפס תל בצול המוצג במוזיאון הארכיאולוגיה 

http://www.iaa- –                                   דוד בניר

conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?site_id=21&subject_id=11 

 : אתר "עיתונות יהודית היסטורית"
 https://web.nli.org.il/sites/jpress/Hebrew/pages/default.aspx 

 /https://amudanan.co.il: אתר "עמוד ענן"

 /https://www.wildflowers.co.il/hebrewפרחים וצמחי בר של ארץ ישראל:  -אתר "צמח השדה" 

http://botanic.tau.ac.il/
http://survey.antiquities.org.il/#/
https://redlist.parks.org.il/
https://ims.gov.il/
https://ims.gov.il/he/evaporation
http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?site_id=21&subject_id=11
http://www.iaa-conservation.org.il/Projects_Item_heb.asp?site_id=21&subject_id=11
https://web.nli.org.il/sites/jpress/Hebrew/pages/default.aspx
https://amudanan.co.il/
https://www.wildflowers.co.il/hebrew/
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 /https://flora.org.il/plants/allartאתר "צמחיית ישראל ברשת": 

The Palestine Exploration Fund - https://www.pef.org.uk/ 

. כלנית שאן-אתר חדש בעמק בית –זליה מחומשת . 2015זינגר, א., פרג', ת., רחמים, א. ולוטן, ר. 

http://www.kalanit.org.il/%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%94-כתב עת לצמחי ישראל.  –

-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA

-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%90%D7%AA%D7%A8

-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7

D7%A9%D7%90%D7%9F/% 

 -(שמורת עין מלקוח) iNatureטבע ונופים בישראל 

https://inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%

%D7%9F_%D7%9E%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97D7%99 

https://www.birds.org.il/he -אתר הצפרות הישראלי 

https://flora.org.il/plants/allart/
http://www.kalanit.org.il/%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9F/
http://www.kalanit.org.il/%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9F/
http://www.kalanit.org.il/%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9F/
http://www.kalanit.org.il/%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9F/
http://www.kalanit.org.il/%D7%96%D7%9C%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%AA-%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%97%D7%93%D7%A9-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%90%D7%9F/
https://inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97
https://inature.info/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%9E%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%97
https://www.birds.org.il/he
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 נספח א. טבלת אתרים
= חשיבות  1= חשיבות ברמה האזורית (בינונית),  2= חשיבות ברמה הארצית (גבוהה),  3 :בעמודת החשיבות

 .אתריםמספור האתרים הינו מצפון לדרום ותואם למספור במפת ה ברמה המקומית (נמוכה).

 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

1 
יער יהודי 

 .שער אבן ישן היסטורי רומניה
סקר 
 723556 228717 2 נוכחי

 היסטורי גשר 2
סימון גשר בכביש 

 .במפה מנדטורית
מפה 

 723511 228709 1 מנדטורית

 .שלולית עונתית הידרולוגי שלולית עונתית 3
סקר 
 723495 228546 1 נוכחי

 היסטורי גשר 4

סימון גשר רכבת 
במפה מנדטורית. 

 נראה שלא קיים.
מפה 

 722964 228902 1 מנדטורית

 היסטורי גשרים 5

סימון גשרים על 
הכביש ועל 

המסילה במפה 
 מנדטורית.

מפה 
 722588 229300 1 מנדטורית

 היסטורי גשרים 6

סימון גשרים על 
הכביש והמסילה 
 במפה מנדטורית.

מפה 
 722142 229749 1 מנדטורית

 בוטני קליפטוסיא 7

קליפטוס בודד יא
ובולט, אין גישה 

 מדרך הנוף.
סקר 
 722080 229699 1 נוכחי

 הידרולוגי מאגר מים 8

מאגר מים קטן 
ופתוח. מי ביוב. 

 סוף וקנה.
סקר 
 721778 229844 1 נוכחי

 הידרולוגי בריכה 9

בריכה קטנה 
 בשפך נחל

מרחביה לנחל 
 חרוד.

סקר 
 721080 229953 1 נוכחי

 בוטני ריכוז כלניות 10

ריכוז כלניות, 
בעיקר לבנות 

 ואדומות.
סקר 
 719635 230186 1 נוכחי

11 
מתקן לתפיסת 

 הידרולוגי מי שיטפונות

מתקן לתפיסת מי 
שיטפונות בנחל 

 .חרוד
סקר 
 719544 231159 1 נוכחי

12 
מקבץ כלילי 

 בוטני החורש

מקבץ כלילי 
החורש שתולים 

 באזור.
סקר 
 719476 230298 1 נוכחי

 היסטורי גשר אבן 13

גשר מסומן 
במפה מנדטורית. 

כיום יש גשר 
 מודרני.

מפה 
 719382 231629 1 מנדטורית

 בוטני ריכוז כלניות 14
ריכוז כלניות 

 במרחב.
סקר 
 719316 230345 1 נוכחי

 היסטורי גשר אבן 15

גשר מסומן 
מנדטורית. במפה 

כיום יש גשר 
 מודרני.

מפה 
 719062 232207 1 מנדטורית

 הידרולוגי בריכת ביוב 16

מאגר צר וארוך 
וצמחיית גדות 

 לאורכו.
סקר 
 719048 230578 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 הידרולוגי ביר סוויד 17

במפה מנדטורית 
של עין חרוד 
 Birמופיע השם 

suweid הבאר .
לא זוהתה 

בשטח, אולי 
המבנה הנראה 
בתצלום אוויר 

 ממערב.
מפה 

 718993 230664 1 מנדטורית

 אחר פינת ישיבה 18

פינת ישיבה 
בשפך נחל נבות 

 לנחל חרוד.
סקר 
 718751 232680 1 נוכחי

 בוטני כלילי החורש 19

פס נטוע של 
כלילי החורש 
 לאורך הדרך.

סקר 
 718692 231004 1 נוכחי

 הידרולוגי בריכת שכשוך 20

בריכת שכשוך 
בנחל  רדודה
 נבות.

סקר 
 718538 232125 2 נוכחי

 היסטורי גשר אבן 21

הגשר מסומן 
במפה מנדטורית. 

סביר שלא קיים 
 בשטח.

מפה 
 718528 233253 1 מנדטורית

 הנצחה אנדרטה 22

אנדרטה לזכר 
יחזקאל פירו, נהג 

מונית, שנרצח 
. 1999כאן בשנת 

נראה גם בתצ"א 
אז היה  2010 -מ

הסלע ממזרח 
 לכביש.

סקר 
, נוכחי

 718472 233175 1 עמוד ענן

 היסטורי גשר אבן 23

גשר אבן על נחל 
חרוד במפה 
מנדטורית, 

בתוואי כביש 
עשרות מטרים 
ממזרח לכביש 

 הקודם. לא קיים
 .בשטח

מפה 
 718430 233123 1 מנדטורית

 סלע זיכרון. הנצחה חורשת צבי 24
סקר 
 718393 231986 1 נוכחי

 הידרולוגי עין יזרעאל 25

בית משאבות 
עזוב בלב בריכה 

רדודה. המעיין 
יבש מזה שנים 
ומקבל הזרמת 

מים מלאכותית. 
אתר ביקור מרכזי 

 באזור.
סקר 
 718392 231956 3 נוכחי

 היסטורי טחנת קמח 26

טחנת קמח 
במפה מנדטורית. 

לא קיימת 
 בשטח.

מפה 
 718334 231986 1 מנדטורית

 גיאומורפולוגי טרשי בזלת 27

גבעה קטנה ובה 
טרשי בזלת 

 נאים.
סקר 
 718324 231911 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

28 
ניקבת עין 

 הידרולוגי יזרעאל

ניקבת בטון 
מנדטורית ובה 

שני פירים, כיום 
מסורגים וחסומים 
למעבר. הניקבה 

 יבשה.
סקר 
 718315 231955 3 נוכחי

 ארכיאולוגי שרידי מבנים 29

שרידי מבנים 
בתל מדר' מע' 

 לעין יזרעאל.
סקר 
 718292 231851 1 נוכחי

 היסטורי בית משאבות 30

מסומן במפה 
מנדטורית 
במסגרת 

 העדכונים למפה.
מפה 

 718171 235087 1 מנדטורית

 הידרולוגי עין טבעון 31

בשטח יש בריכות 
דגים. לא נסקר 
בשטח. במפה 
חדשה מיקום 
המעיין מזרחי 

 718139 235064 1 עמוד ענן יותר.

 היסטורי בית הפועל 32

מבנה אבן 
ששימש כמחסן 
וכמגורי עובדים. 

לידו חניון 
 מטיילים קטן.

סקר 
 718124 234224 2 נוכחי

 אחר פארקיון גבע 33

גן אירועים. 
תמרים ושטח 

 מרוצף.
סקר 
 718101 234860 1 נוכחי

34 
תחנת רכבת 
 היסטורי כפר יחזקאל

חדר ההמתנה 
לנוסעים ברכבת. 

מבנה בנוי לבני 
במפה סיליקט. 

מנדטורית 
נקראת תחנת 

 גבע.
סקר 
 718079 234424 2 נוכחי

 הידרולוגי מאגר מים 35

מסומן במפה 
מנדטורית 
במסגרת 

 העדכונים למפה
מפה 

 718021 235129 1 מנדטורית

 היסטורי גשר רכבת 36

גשר אבן ובו 
מספר קשתות, 

בתוואי רכבת 
העמק 

ההיסטורית מעל 
נחל שיזפים. 

 2018במרץ 
 המקום היה

מכוסה בצמחייה 
ולא זוהה. מסומן 
 במפה מנדטורית.

סקר 
 718005 234705 3 נוכחי

 הנצחה מאגר יצחק 37

סלע בזלת גדול 
בפינת המאגר 
ובו קבוע שלט 

 הנצחה.
סקר 
 717932 234601 1 נוכחי

 הידרולוגי מאגר צד 38
מאגר צד סמוך 

 לנחל חרוד.
סקר 
 717797 234926 1 נוכחי

 הידרולוגי קידוח מים 39

קידוח מים 'נורית' 
למרגלות 
 הגלבוע.

סקר 
 717690 232257 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

40 
 אמפיתיאטרון

 היסטורי "מקהל העמק"

אמפיתיאטרון 
(למעשה 
בצלע תיאטרון) 

נבנה ההר. 
. 1971בשנת 

לאחרונה לא 
פעיל אך החל בו 

שיפוץ גדול. 
נמצא בתחום גן 

לאומי מעיין 
 חרוד.

עמוד ענן, 
אתר 
מ.א. 

 717482 232747 1 הגלבוע

 גיאומורפולוגי מערה 41

סימון מערה 
במפה מנדטורית. 

 לא נסקר.
מפה 

 717474 232826 1 מנדטורית

 הידרולוגי בריכת שכשוך 42

פלג ביצתי וצמד 
בריכות שכשוך 
 בפאתי גדעונה.

סקר 
 717380 234469 2 נוכחי

 הידרולוגי בריכת שכשוך 43

בריכת שכשוך 
רדודה וגדולה 

לאומי מעיין בגן 
 חרוד.

סקר 
 717365 233730 1 נוכחי

 אחר חורשת גדעון 44

 -חורשת גדעון 
חניית רכבים, 
שולחן פיקניק 
וטיילת נגישה 
לנכים לאורך 

 הנחל
סקר 
 717348 234576 1 נוכחי

 ארכיאולוגי אמת מים 45

אמת מים של 
טחנת קמח 

(הטחנה עצמה 
 לא שרדה).

סקר 
 717333 233744 2 נוכחי

 היסטורי מבנה 46

סימון מבנה 
במפה מנדטורית. 

נראה שלא קיים 
 בשטח.

מפה 
 717308 234131 1 מנדטורית

47 
אנדרטת 

 הנצחה פלומבו

אנדרטה לבני 
העמק שנפלו 

במערכות ישראל. 
פלג מים 

 מלאכותי יבש.
סקר 
 717279 233571 2 נוכחי

 ארכיאולוגי שייח'-טחונת א 48

טחנה עתיקה. 
שרד קיר אמת 

 15באורך המים 
 1.5מ' ובגובה 

מ', (וארובה), 
משלב אבני גיר 

 ובזלת.
סקר 
 717273 234826 2 נוכחי

 הידרולוגי מעיין חרוד 49

המעיין נובע 
מתוך מערה 

("מערת רדודה 
למרגלות גדעון") 

מצוק הגלבוע. 
חלזונות שחריר. 
מים צלולים מאד 

 ס"מ. 10בעומק 
סקר 
 717272 233681 3 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 היסטורי קבר חנקין 50

מאוזוליאום נעול 
ובו קבריהם של 

אולגה ויהושע 
 חנקין.

סקר 
 717238 233640 3 נוכחי

 היסטורי בית חנקין 51

מבנה שהוקם 
בידי יהושע חנקין 
שלא התגורר בו. 
 כיום מוזיאון קטן.

סקר 
 717235 233656 3 נוכחי

 הנצחה אנדרטה 52

אנדרטה ביישוב 
 6גדעונה, לזכר 

בני היישוב 
באסון  שנספו

 נרת.ישריפה בכ
סקר 
 717205 233983 1 נוכחי

 היסטורי חניית תל יוסף 53

במפה מנדטורית 
מסומן מבנה 

 Telוהמילים 
Yosef Halt לא .

זוהו ממצאים 
 בשטח.

מפה 
 717146 237252 1 מנדטורית

 אחר פרגולה 54

פינת ישיבה. 
מגלש בערוץ 

 הנחל.
סקר 
 717144 234995 1 נוכחי

 ארכיאולוגי טחנת קמח 55

טחנה עתיקה. 
שרד קיר אמת 

 25המים באורך 
מ' ובגובה עד 

מ'. הקיר  1.8
 פרוץ. יש ארובה.

סקר 
 717057 235156 2 נוכחי

 היסטורי כלא שאטה 56

במפה מנדטורית 
מסומנת תחנת 

משטרה ממערב 
 לתחנת הרכבת.

מפה 
 717056 239240 1 מנדטורית

 היסטורי כלא שאטה 57

מיקום משוער של 
תחנת הרכבת 

ההיסטורית 
שאינה נגישה. 

הכלא הוקם 
כנראה בתקופת 
המנדט והורחב 

 עם השנים.
תצלום 

 717016 239450 2 אוויר

 היסטורי בית קברות 58

בית הקברות 
ההיסטורי של עין 

חרוד ותל יוסף. 
קברו של משה 

רוזנפלד, הסמל 
שנרצח בהר 

 הגלבוע.
סקר 
 716988 233924 3 נוכחי

 היסטורי גשר אבן 59
סימון גשר אבן 

 במפה מנדטורית.
מפה 

 716988 240172 1 מנדטורית
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 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

60 
-טחונת אל

 ארכיאולוגי ח'ירבה

הטחנה מתועדת 
אצל אביצור 

) והייתה 1963(
האחרונה 

שהמשיכה לפעול 
מכל טחנות נחל 

חרוד העליון. 
תוואי הנחל 

בקטע זה הוטה 
כנראה לאחר 
קום המדינה, 
ונראה כי לא 

נותרו שרידים 
כלשהם בשטח. 
 המיקום משוער.

אביצור 
1963 1 235646 716881 

 היסטורי גשר אבן 61
גשר אבן המסומן 
 .במפה מנדטורית

מפה 
 716864 237273 1 מנדטורית

 היסטורי מגרסה 62

מגרסה 
במחצבה. 

מסומנת במפה 
מנדטורית בשם 
stone crusher. 

מפה 
 716788 234476 1 מנדטורית

 היסטורי מגדל שמירה 63

מגדל שמירה 
במחצבה. מסומן 
 .במפה מנדטורית

מפה 
 716759 234412 2 מנדטורית

64 
חניון דרך נוף 

 אחר נחל חרוד

חניון לרכבים 
ואוטובוסים, 

שולחנות פיקניק 
 לאורך הנחל.

סקר 
 716714 237559 1 נוכחי

 ארכיאולוגי ג'יסר-טחונת אל 65

הטחנה מתועדת 
אצל אביצור 

). תוואי 1963(
זה  הנחל בקטע

הוטה כנראה 
לאחר קום 

המדינה, ונראה 
כי לא נותרו 

שרידים כלשהם 
בשטח. המיקום 

 משוער.
אביצור 

1963 1 236082 716684 

66 
שייח' -טחונת א
 ארכיאולוגי איברהים

הטחנה מתועדת 
אצל אביצור 

). תוואי 1963(
הנחל בקטע זה 

הוטה כנראה 
לאחר קום 

המדינה, ונראה 
כי לא נותרו 

כלשהם שרידים 
בשטח. המיקום 

 משוער.
אביצור 

1963 1 236264 716578 
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 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

67 
טחונת ארסן 

 ארכיאולוגי מטלך-אל

הטחנה מתועדת 
אצל אביצור 

). תוואי 1963(
הנחל בקטע זה 

הוטה כנראה 
לאחר קום 

המדינה, ונראה 
כי לא נותרו 

שרידים כלשהם 
בשטח. המיקום 

 משוער.
אביצור 

1963 1 236974 716401 

 בוטני המסטיקאלות  68

שני עצי אלת 
המסטיק בגובה 

 מ'. 3.5
סקר 
 716243 235882 1 נוכחי

 הנצחה פינת ידיד 69

פרגולה, 
שולחנות, נדנדה, 

מי שתייה וסלע 
זיכרון למטפס 
 צוקים שנהרג.

סקר 
 716218 235936 2 נוכחי

 ארכיאולוגי תל שלווים 70

תל נמוך מכוסה 
חרציות וחרדל. 
חרסים פזורים, 

 מאורה.
סקר 
 716121 238489 1 נוכחי

 היסטורי גשר אבן 71
גשר אבן המסומן 
 .במפה מנדטורית

מפה 
 716101 239335 1 מנדטורית

 היסטורי בית אריזה 72

בית אריזה נטוש 
מבטון, גג בנוי 

מארבעה 
"משולשים" 

מכוסים לוחות 
פח. חלונות 

תחתונים מכוסים 
לוחות מתכת 

ועליונים בזכוכית. 
שיטת המשוכות. 

מופיע במפה 
 .מנדטורית

סקר 
 715884 236704 2 נוכחי

 הנצחה תצפית 73

סלע הנצחה 
 -ושולחן פיקניק 

 מאגר חגי.
סקר 
 715809 239155 1 נוכחי

 היסטורי גשר 74
גשר הנראה 

 מנדטורי.
סקר 
 715770 239243 1 נוכחי

 היסטורי עמדת שמירה 75

עמדת שמירה 
 5מבטון בגובה 

מ'. כניסה מצפון, 
. 2מקומה קטע 

חרכי ירי במספר 
 מפלסים.

סקר 
 715612 236430 2 נוכחי

 בוטני קליפטוסיםיא 76

קליפטוסים ישני א
גדולים, בגובה 

מ'  15 -מ' ו 20
 (משוער).

סקר 
 715502 238264 1 נוכחי

 הידרולוגי עין איילות 77

סימון מעיין ללא 
שם במפה 
מנדטורית. 

בשטח שקע לח 
 עם קנים ואשלים.

מפה 
 715445 238199 1 מנדטורית
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 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 הידרולוגי עין איילות 78

שטח לא עביר 
ובו קנים, אשלים, 

גדילן וחרדל. 
נראה שאין 

נביעה על פני 
 השטח.

סקר 
 715321 238136 1 נוכחי

 הידרולוגי עין יוסף 79

במפה מנדטורית 
-מיקום עין א

שייח' חסן. לא 
 אותר בשטח.

מפה 
 715292 238050 1 מנדטורית

 בוטני מקבץ שיזפים 80

מקבץ עצי שיזף 
מצוי שגובהם עד 

 מ'. 7
סקר 
 715288 238024 1 נוכחי

 היסטורי קידוחי מים 81
מספר מבנים 

 מגודרים.
סקר 
 715258 236313 1 נוכחי

 בוטני צברים וזיתים 82

מעט צברים, 
זיתים לא 

 עתיקים.
סקר 
 715226 236457 1 נוכחי

 היסטורי תל יוסף הישנה 83

אנדרטה דמויית 
אוהל מתכת 

וסלע בזלת עליו 
"אוהל  -רשום 
יד  -אבות 

לבנים". עץ זית. 
תצפית. בתל 

 ריכוז כלך.
סקר 
 715212 238177 3 נוכחי

 בוטני שיחיית פטל 84

שיחיית פטל 
ותחנת שאיבה 

 בקרבת עין ריחן.
סקר 
 715189 236560 1 נוכחי

85 
אזור חורבת 

 היסטורי ריחן

עיי חורבות 
למעיין לא  בלבד.

 נותר זכר.
סקר 
 715179 236809 1 נוכחי

 הידרולוגי עין ריחן 86

במפה מנדטורית 
-סימון מעיין עין א

ריחניה ועץ תמר. 
 לא קיים בשטח.

מפה 
 715173 236927 1 מנדטורית

 היסטורי מזרקה 87

מזרקה יבשה 
הבנויה מלט על 
רשת מתכת, בין 

שתי וושינגטוניות 
גבוהות. נמצאת 

בסכנת 
התפרקות. אתר 
 עין יוסף במפות.

סקר 
 715171 238048 3 נוכחי

 אחר חניון מטיילים 88
שולחנות פיקניק 

 ושילוט הסבר.
סקר 
 715085 238116 2 נוכחי

 היסטורי בית ביטחון 89

בית הביטחון של 
תל יוסף הישנה. 

מבנה בטון 
מ' עם  2.5בגובה 

ה בגגו וחרכי דעמ
ירי. חלונות עם 

 מכסי מתכת.
סקר 
 715024 238107 3 נוכחי
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מקור 
 המידע

דירוג 
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 הנצחה פינת דור אליוט 90

רחבה קטנה 
בפינת בריכות 

הדגים, ובה פינת 
ישיבה מוצלת 
והנצחה לדור 
אליוט, בן בית 
אלפא שנפטר 
 34ממחלה בגיל 

 .2006בשנת 
סקר 
 714769 242817 1 נוכחי

 היסטורי מבנה חשמל 91

מבנה קטן בגבול 
הפרדס, סימני 

ירי בקיר הדרומי. 
בנייה בפורמט 
של לוחות בטון 
(כנראה לאחר 
 קום המדינה).

סקר 
 714628 238554 2 נוכחי

 היסטורי בריכת מים 92

בריכת בטון 
פרוצה המשמשת 

כיום כמחסן 
 חקלאי.

סקר 
 714559 238545 1 נוכחי

 היסטורי מבנה בטון 93

מבנה בטון רבוע, 
נסקר בתצפית 

 בלבד.
סקר 
 714521 238571 1 נוכחי

 היסטורי מבנה בטון 94

-מבנה בטון דו
קומתי נעול, 
משלב שתי 

שורות חרכי ירי. 
כניסה מצפון, 

קוביית בטון על 
 6-5הגג. שיזף 

-מ' ואלה ארץ
 ישראלית.

סקר 
 714379 239129 2 נוכחי

 היסטורי פעמון חפציבה 95

פעמון קיבוץ 
חפציבה. לצידו 

 -פינת הנצחה 
"הספסל של 

 פפגי".
סקר 
 713890 240276 1 נוכחי

96 
מקלחת 
 היסטורי ציבורית

מבנה מקלחת 
ציבורית 

 .בחפציבה
סקר 
 713854 240227 2 נוכחי

97 

בית הכנסת 
העתיק בית 

 ארכיאולוגי אלפא

גן לאומי מוכרז 
סביב בית כנסת 
עתיק עם פסיפס 
מפואר המשלב 
גלגל המזלות, 

מהתקופה 
 הביזנטית.

סקר 
 713845 240403 3 נוכחי

 היסטורי בית ונץ 98

הבית הפרטי 
הראשון בתנועה 
הקיבוצית. שלוש 

קומות ושלט 
 שימור.

סקר 
 713769 240309 2 נוכחי

 היסטורי באר א' 99

מבנה בטון 
מ' ועליו  3בגובה 

שלט של נציבות 
המים. באר 

הראשונה 
 בחפציבה.

סקר 
 713728 240024 2 נוכחי
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 היסטורי בית הילדים 100

בית הילדים 
בחפציבה, נבנה 

 כבית ביטחון.
סקר 
 713727 240339 1 נוכחי

 סילו בבית אלפא. היסטורי סילו 101
סקר 
 713724 240754 1 נוכחי

102 
אנדרטת ילדי 

 הנצחה חפציבה

סלע זיכרון 
המנציח את אסון 
חפציבה בשנות 

 '.80 -ה
סקר 
 713675 240386 2 נוכחי

 היסטורי מגדל תחמיץ 103
 -מגדל תחמיץ 

 כיום משרדי הנוי.
סקר 
 713669 240779 1 נוכחי

 היסטורי תעלת אף 104

צריף עץ ולצידו 
קטע חפור של 

 -תעלת אף 
תעלת בטון 

מתקופת המנדט 
ששימשה 

להובלת מי עין 
 ריחן.

סקר 
 713639 240633 3 נוכחי

 היסטורי בית העם 105

בית העם של 
 -קיבוץ חפציבה 

 נטוש כיום.
סקר 
 713569 240257 2 נוכחי

 היסטורי פעמון 106
פעמון הקיבוץ 

 בית אלפא.
סקר 
 713562 240632 1 נוכחי

107 
חדר אוכל 

 היסטורי ומגדל שמירה

חדר האוכל של 
בית אלפא ועל 

 גגו מגדל שמירה.
סקר 
 713555 240657 2 נוכחי

 היסטורי בית העם 108

בית העם בבית 
אלפא, כולל פינת 

הנצחה לחללי 
מלחמת 

 העצמאות.
סקר 
 713521 240599 2 נוכחי

109 
הגן היפני 
 אחר בחפציבה

גן יפני בצלע 
 הגלבוע.

סקר 
 713492 240249 2 נוכחי

 ארכיאולוגי מאגורה 110

בור מים רבוע 
באורך, רוחב 

מ'. יש  5וגובה 
פתח בגג 

והכניסה צדדית. 
מכסי סרקופגים 

משולבים 
בתקרה. משמש 
כאתר דתי לבני 

 המקויה.
סקר 
 713465 240244 3 נוכחי

 הנצחה אנדרטה 111

אנדרטת הבנים 
בקיבוץ בית 
אלפא. ריכוז 

 חבצלת החוף.
סקר 
 713459 240562 1 נוכחי

 היסטורי עמדת שמירה 112

בריכת מים 
ועמדת שמירה. 
לצידם עץ פיקוס 
 בנימיני מרשים.

סקר 
 713399 240462 2 נוכחי

 בוטני עץ חרוב 113

חרוב עתיק ויפה 
מ'.  8-7בגובה 

שילוט לפיו 
ניטע החרוב 

בראשית ימי 
 הקיבוץ.

סקר 
 713362 240796 1 נוכחי
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מקור 
 המידע
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 ארכיאולוגי קברים עתיקים 114

סלע ובו חצובים 
שלושה קברי 

ארגז מלבניים. 
מעט מעליו קבר 

נוסף למרגלות 
שלוש 

ושינגטוניות. 
למרות שילוט 

באתר, לא תועדו 
 סרקופגים.

סקר 
 713354 240474 1 נוכחי

 אחר גינת נוי 115

עזוב גן בוטני 
ומוזנח ובו שבילי 

הליכה. לפי 
השילוט גם 
סרקופגים 

עתיקים שלא 
 אותרו בשטח.

סקר 
 713331 240498 1 נוכחי

 היסטורי מבנה ישן 116

מבנה ישן 
לשימור, כנראה 

קשור לתחנת 
 .הרכבת הישנה

סקר 
 713316 246654 1 נוכחי

 היסטורי עמדת שמירה 117

עמדת משלט 
הוקמה  -הגלבוע 
 '.56בשנת 

סקר 
 713274 240669 2 נוכחי

 הידרולוגי עין זהרה 118
מעיין יבש כיום. 

 קנים ואשלים.
סקר 
 713265 242860 1 נוכחי

 היסטורי מגדל מים 119

מגדל המים של 
תחנת הרכבת. 

בראשו מיכל 
מתכת. ממזרח 
קמרון חסר גג 
ומבנה משופץ. 
ממערב מבנה 

בסיסי  2בטון עם 
 מנוע.

סקר 
 713246 246577 3 נוכחי

 אחר ה"דוידקה" 120

אוסף חפצים 
"מוזיאון"  -ישנים 
 מקומי.

סקר 
 713225 240767 1 נוכחי

 ארכיאולוגי תל זהרה 121

תל ארכיאולוגי 
גדול ובו צמחייה 
עשבונית. שביל 

נכים מבוטן. מפה 
תל  -מנדטורית 

 ביר.-זהרה אל
סקר 
 713179 242969 2 נוכחי

 היסטורי מבנה אבן 122

מבנה אבן 
היסטורי משוקם, 

חדרים. גג  4
רעפים חדש. 

 המבנה מסורג.
סקר 
 713178 246784 1 נוכחי

 היסטורי קבר 123

סימון קבר במפה 
מנדטורית. נראה 

שלא נותר זכר 
 בשטח.

מפה 
 713169 242763 1 מנדטורית

 הנצחה אנדרטה 124

אנדרטה לנספי 
השואה בני 

משפחות מקימי 
 בית אלפא.

סקר 
 713154 240870 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 ארכיאולוגי תל תמס 125

תל נמוך מכוסה 
עשבייה. מצבורי 

סלעי בזלת 
(כנראה סיקול 

 מודרני).
סקר 
 713145 245458 1 נוכחי

 היסטורי באר ב' 126

מבנה פח ובו 
באר ב' של קיבוץ 

 בית אלפא.
סקר 
 713116 240899 1 נוכחי

 בוטני חצבים ועיריות 127

ריכוז חצבים 
ועירית גדולה 

המערבי של בזנב 
 תל תמס.

סקר 
 713115 245413 1 נוכחי

 היסטורי בית קברות 128

בית הקברות 
המשותף 
ליישובים 

חפציבה ובית 
אלפא. קבר 

הרמטכ"ל משה 
לוי, נספי אסון 

 חפציבה ואחרים.
סקר 
 713057 240936 2 נוכחי

 הידרולוגי בריכה 129

סימון בריכה 
במפה מנדטורית. 

לא קיימת 
 בשטח.

מפה 
 713013 243377 1 מנדטורית

 הנצחה פינת גבע מסקין 130
סככה, ספסלים 

 ואנדרטה.
סקר 
 712972 243945 1 נוכחי

 ארכיאולוגי בית כנסת עתיק 131

בית כנסת עתיק 
בתל אצטבה. לא 

 712970 247546 2 עמוד ענן נסקר בשטח.

 הידרולוגי מחפורת 132

מחפורת מוצפת 
במים לאחר 

הגשמים. נראית 
בתצלום גם 

 אוויר.
סקר 
 712907 241428 1 נוכחי

 ארכיאולוגי חורבת קנטר 133

החורבה לא 
זוהתה בשטח. 
בתצלום אוויר 

נראה מתאר של 
מספר גדרות 

אבן. האתר לא 
מופיע במפה 

 מנדטורית.
סקר 
 712914 245903 1 נוכחי

134 
דגם חומה 

 הנצחה ומגדל

מגדל עץ גבוה 
מ') ושלט  12(

 הנצחה.
סקר 
 712886 241674 3 נוכחי

 ארכיאולוגי ריכוז מערות 135

ריכוז מערות 
במדרגת סלע, 

האתר נסקר 
 בתצפית בלבד.

סקר 
 712847 247859 1 נוכחי

 ארכיאולוגי גשר הקנטרה 136

גשר עתיק ובו 
שתי קשתות אבן 
גבוהות שמורות 

(הקשת הצפונית 
הרוסה). בראש 

הגשר עוברת 
אמת מים יבשה 

המשמשת כשביל 
 מטיילים.

סקר 
 712845 244892 3 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 גיאומורפולוגי נטף נחלים 137

קיר מרשים של 
נטף נחלים 

בפאתי גשר 
 הקנטרה.

סקר 
 712823 244908 3 נוכחי

 ארכיאולוגי תל זהרון 138

תל ארכיאולוגי 
קטן המכוסה 

צמחייה 
עשבונית. 

 5מתנשא לגובה 
מ' מעל לסביבה. 

בתל אבנים 
מעטות פזורות. 

במפה מנדטורית 
-תל זהרת א -

 צ'עיר..
סקר 
 712808 242957 1 נוכחי

 ארכיאולוגי תל נהרון 139

תל צר וארוך. לא 
נסקר בשטח. 
בתחום התל 
היתה בעבר 

שכונה של 
סקיתופוליס 

הביזנטית. כמו כן 
נמצאו בו (כנראה 
לא באתרם) שני 

ראשים מרשימים 
מפסלי שיש 

גדולים של האלה 
אתנה  (ויטו, 

1978.( 

סקר 
נוכחי. 

ויטו, 
1978 2 246701 712800 

140 
מגדל בתל 

 ארכיאולוגי נהרון

שרידי מגדל עגול 
מ' בצלע  3בגובה 

התל, בנוי בזלת 
 -וגיר. בערבית 

 תל ג'יסר.
סקר 
 712790 246817 1 נוכחי

 אחר חניון מטיילים 141

חניון מטיילים. 
שולחנות פיקניק. 

 נגיש לנכים.
סקר 
 712784 244923 1 נוכחי

142 

-טוואחין אל
הטחנה  -וואדי 

 ארכיאולוגי התחתונה

טחנת קמח 
חרבה המתועדת 

אצל אביצור 
. זוהתה 1963

 בתצפית מרחוק.

סקר 
נוכחי, 

אביצור 
1963 2 246884 712780 

 ארכיאולוגי מנזר קירי מריה 143

מנזר ביזנטי 
מפואר. המנזר 

הוקף בקיר בטון 
והוקמה מעליו 

סככה (כיום 
הרוסה). רצפת 

מכוסה פסיפס 
בחול. נמצאה 

כניסה לא נעולה. 
יש צורך בקירוי 
מחודש ופתיחה 
מסודרת לציבור 

 הרחב
סקר 
 712727 247316 3 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 ארכיאולוגי פסיפס 144

למרגלות קיר 
בזלת, פסיפס עם 

עיטורים 
גיאומטריים 

פשוטים. עמוד 
שיש. פסגת תל 

אצטבה (בערבית 
 אל מסטבה). -

סקר 
 712699 247672 2 נוכחי

145 
 -בזיליקה 

 ארכיאולוגי כנסיית המרטיר

כנסיה עתיקה, 
ניתן לזהות בסיסי 
עמודים, אטריום. 

פסיפס מכוסה, 
עמוד אחד שלם 

שכוב על הקרקע. 
האתר הולך 

 ונהרס.
סקר 
 712659 247687 2 נוכחי

 אחר גן גורו 146

גן חיות המוקדש 
לבעלי חיים 

אוסטרליים, נחנך 
 1996ביולי 

כחלק מאתרי 
התיירות של 

 712656 242291 3 ויקיפדיה קיבוץ ניר דוד.

 הידרולוגי עין חיים 147

מעיין יבש 
לחלוטין. שרידי 

בריכה בנויה 
רדודה. קנים, 

אשלים 
ופרקינסוניה. 

במפה מנדטורית 
-נקרא עין א

 סח'נה.
סקר 
 712654 241482 1 נוכחי

 הנצחה סלע זיכרון 148

עין  -סלע זיכרון 
חיים לזכר חיים 
ברוק ז"ל חבר 

בית השיטה 
שנהרג במהלך 

 המאורעות.
סקר 
 712644 241456 2 נוכחי

 היסטורי שרידי מוצב 149

שרידי מוצב צבאי 
תעלת קשר  -

ושתי עמדות 
תצפית. בונקר 
אטום עם גללי 

 דרבן.
סקר 
 712631 248008 1 נוכחי

 ארכיאולוגי טחנת קמח 150

אמת מים של 
טחנת קמח 

מ'.  40באורך 
הליכה שביל 

עובר מתחת 
 לאמה.

סקר 
 712619 246974 2 נוכחי

 ארכיאולוגי טחנת קמח 151

טחנת קמח, אמה 
שנשמרה כמעט 
במלואה מאפיק 

הנחל, מגלש עם 
שתי ארובות 

סתומות. מבנה 
 הטחנה לא נגיש.

סקר 
 712614 246870 3 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר שם האתר האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 ארכיאולוגי גשר 152

גשר אבן מרשים, 
הכביש מעליו 

משמש מטיילים 
ובמקומו נבנה 

גשר חדש. 
למרגלותיו אשד 

בנחל בגובה כולל 
 מ'. 5

סקר 
 712601 246827 3 נוכחי

 גיאומורפולוגי מערה 153

סימון מערה 
במפה מנדטורית. 
 המקום לא נסקר.

מפה 
 712588 241479 1 מנדטורית

 ארכיאולוגי מבנה מגורים 154

מבנה מגורים 
עתיק. בקרבתו 

שתי תעלות 
 קשר.

סקר 
 712571 247938 1 נוכחי

155 
שרידי טחנת 

 ארכיאולוגי קמח

שרידי טחנת 
אמה  -קמח 

וארובה, 
המוזכרים אצל 

אביצור. המיקום 
משוער בלבד. לא 

 זוהה בשטח.
אביצור 

1963 1 247056 712569 

 ארכיאולוגי טחנת קמח 156

) 1963אביצור (
מציין לערך 

בנקודה זו שרידי 
קיר טחנה חרבה 
(ללא אמת מים). 

לדבריו, ללא 
גישה אך נצפית 
מהגדה הצפונית 

של הנחל. לא 
 נסקר בשטח.

אביצור 
1963 1 247034 712560 

 אחר חניון מטיילים 157

חניון מטיילים 
בנחל חרוד. 
 נסקר בעבר.

ביקור 
 712551 248896 1 קודם

 ארכיאולוגי שער קיסריה 158

מתחם חפירות 
בשער הכניסה 
-המערבי לבית

שאן העתיקה. 
מרוצפת דרך 

 וכותרות אבן.
סקר 
 712549 246943 2 נוכחי

 בוטני חרציות 159

ריכוז נרחב של 
חרציות בין 

חורבת חמן לתל 
 אצטבה.

סקר 
 712545 248059 1 נוכחי

 ארכיאולוגי תל בצול 160

סימון תל בצול 
במפה מנדטורית. 
בפועל נראה דופן 

מוגבהת של 
בריכות דגים 

(ראוי לבחון שוב 
 בשטח).

מפה 
 712536 244971 1 מנדטורית
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סלע  –רצפת הפסיפס במנזק קירי מריה. למטה  –מאוזוליאום אולגה ויהודע חנקין במעיין חרוד. במרכז  –למעלה 

זיכרון לחיים ברוק בסמוך לעין חיים. צילומים: עמית מנדלסון
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 אחר גשר עץ 161

הגשר מאפשר 
גישה לסככת 
תצפית בגדה 

המערבית, אך 
הגדה מכוסה 

בעשבייה גבוהה 
 ואינה מטויילת.

סקר 
 712499 244832 1 נוכחי

 הנצחה סלע זיכרון 162

סלע בו מונצחים 
השלושה על 

שמם גן השלושה 
מוסינזון אטקין,  -

 ושטורמן.
סקר 
 712488 242102 2 נוכחי

 היסטורי תעלות קשר 163

בתצלום אוויר 
נראות תעלות 
קשר, כנראה 
שרידי מוצב 

ממלחמת 
ההתשה. במפת 
הקרן הבריטית 

מסומנות בנקודה 
זו חורבות. לא 

 נסקר בשטח.

תצלום 
אוויר, 
-סקר ה

PEF 1 246881 712487 

164 
מגדל מים או 

 היסטורי עמדה

סימון מגדל מים 
או עמדת שמירה 
במפה מנדטורית. 
 לא נסקר בשטח.

מפה 
 712483 242975 1 מנדטורית

 היסטורי בית הנוטרים 165
בית הנוטרים 

 בקיבוץ ניר דוד.
סקר 
 712470 243138 1 נוכחי

 וגיהידרול עין עמל 166

אזור הנביעה של 
הסחנה  -עין עמל 
(במפה 

מנדטורית עין 
  עאסי).-אל

סקר 
 712450 242150 3 נוכחי

 בוטני שדרת דקלים 167

שדרת דקלים 
היסטורית בקיבוץ 

 ניר דוד.
סקר 
 712447 243225 1 נוכחי

 הידרולוגי מפל 168

מפל מלאכותי 
בגובה מטרים 

אחדים בין 
ות הסחנה. כברי

במפה מנדטורית 
סימון טחנת קמח 

 שלא נותרה..
סקר 
 712445 242233 3 נוכחי

 אחר מבנה בודד 169

מבנה הנראה 
בתצלום אוויר. 

 לא נסקר בשטח.
תצלום 

 712443 247062 1 אוויר
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

170 
שרידי טחנות 

 ארכיאולוגי קמח

) 1963אביצור (
מציין באזור זה 

שרידי שתי 
טחנות קמח 

חרבות. טחנה 
נוספת נמצאה 
מדרום לנקודה 

זו. האתר לא 
נסקר בשטח, אך 

לאור 
ההשתמרות 

הנמוכה בשנות 
' ספק אם 50-ה

 נותר דבר במקום
אביצור 

1963 1 246948 712443 

 גיאומורפולוגי נקיק 171

נקיק בין הסלעים 
בסחנה. פינה 

מרשימה 
 לשנירקול.

סקר 
 712440 242259 3 נוכחי

 ארכיאולוגי חורבת חמן 172

תל נרחב ושטוח. 
מעט אבנים 

ובורות חפורה 
פזורים. תצפית 

לא שגרתית לתל 
. המקום שאן-בית

במפה אינו מופיע 
מנדטורית. 

בשטח שרידי 
-בית קברות רומי

 ביזנטי.
סקר 
 712438 248098 1 נוכחי

173 
אתר חומה 

 היסטורי ומגדל

דגם יישוב חומה 
ומגדל שהוקם 
 -לצד תל עמל 
ראשון יישובי 
 חומה ומגדל.

סקר 
 712435 242590 3 נוכחי

 ארכיאולוגי נאומכיה 174

מושבים חצובים 
כנראה  -בסלע 

 תיאטרון מים
(נאומכיה) יחיד 

מסוגו בארץ 
 ישראל.

סקר 
 712417 242347 3 נוכחי

 ארכיאולוגי תל בצול 175

גבעה נמוכה מאד 
המכוסה חלמיות 
בגובה מטר וחצי. 

מסביב 
קליפטוסים. יש יא

מעט חצבים 
ושיזף השיח 

הנבלעים 
 בעשבייה.

סקר 
 712416 245216 1 נוכחי

 היסטורי פעמון היישוב 176
 פעמון קיבוץ ניר

 דוד.
סקר 
 712410 243178 1 נוכחי

 היסטורי מבנה ישן 177

מבנה בנוי לבני 
סיליקט אדומות, 

חדר צדדי 
ממזרח. לא 

 משולט.
סקר 
 712409 243298 1 נוכחי

 היסטורי עמדת שמירה 179
עמדת שמירה 

 משולטת.
סקר 
 712408 243331 2 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

178 
גן פעמוני 

 היסטורי ההתיישבות

גן היסטורי ובו 
אוסף פעמונים 

ששימשו את 
 יישובי העמק.

סקר 
 712408 242551 3 נוכחי

 ארכיאולוגי דרך עתיקה 181

דרך מרוצפת 
ושברי עמודים 

(הדרך שחצתה 
את הגשר 

 הקטוע).
סקר 
 712402 247966 2 נוכחי

 היסטורי גן זאב רכטר 180

גינת נוי מלבנית 
במרכז הקיבוץ, 

בתכנון האדריכל 
זאב רכטר. 

בריכת במרכזה 
 נוי.

סקר 
 712402 243081 1 נוכחי

 היסטורי חדר אוכל 182
חדר האוכל של 

 הקיבוץ.
סקר 
 712393 243155 1 נוכחי

 בוטני שיזף מצוי 183

עץ שיזף גדול 
ומרשים (גובהו 

כשישה מטרים) 
בעל שלושה 
גזעים. אחד 

השיזפים 
העתיקים 

המעטים שנותרו 
בתחום גן 
 השלושה.

סקר 
 712393 242434 1 נוכחי

 היסטורי סילו? 184

מבנה משופץ 
דמוי סילו, בעל 

ארבעה מגדלים. 
 לא משולט.

סקר 
 712374 243277 2 נוכחי

 ארכיאולוגי טחנת קמח 185

טחנת קמח וחדר 
אירוח שמורים 

 היטב.
סקר 
 712366 242411 3 נוכחי

 היסטורי מגדל מים 186
מגדל המים של 

 ניר דוד.
סקר 
 712353 243194 1 נוכחי

 ארכיאולוגי הגשר הקטוע 187

גשר עתיק הרוס. 
קשת מרכזית 

מ'. על  5בגובה 
הגשר צומח 
 שיכרון זהוב.

סקר 
 712347 247870 3 נוכחי

188 
-טאחונת א

 ארכיאולוגי סח'נה

טחנת קמח 
שניצלה את מי 

עין חיים, 
שהוזרמו באמת 
מים לנקודה זו. 

) 1963אביצור (
מתאר ארובה 
 4סתומה בגובה 

הארובה מ'. 
 קיימת עד היום.

אביצור 
1963 ,
סקר 
 712342 242516 2 נוכחי

 ארכיאולוגי ניקבת תל עמל 189

 שחרטפר ו
) מתעדים 1987(

באזור זה ניקבה 
מ'  30-באורך כ

שפתחה יוצא 
לשפת נחל עמל. 
 לא נסקר בשטח.

טפר 
ר, שחו

1987 3 242561 712341 
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 ארכיאולוגי מחילות מסתור 190

פתחי שתי 
מסתור  מחילות

מסורגות, 
במרחק מטרים 
אחדים האחת 

מהשנייה. טפר 
סקרו את  שחרו

-המחילות ב
ותיארו  1985

מחילות בעומק 
 מ'. 20-כ

טפר 
ר שחו

1987 ,
סקר 
 712339 242467 3 נוכחי

191 
חפירה 

 ארכיאולוגי ארכיאולוגית

חפירה 
ארכיאולוגית 

 קטנה.
סקר 
 712326 243083 1 נוכחי

192 
מצפור הגשר 

 תצפית הקטוע
-תצפית לצפון

 מזרח.
סקר 
 712312 247558 2 נוכחי

193 
מגדל מים או 

 היסטורי עמדה

סימון מגדל מים 
או עמדת שמירה 
במפה מנדטורית. 
 לא נסקר בשטח.

מפה 
 712311 242960 1 מנדטורית

194 

מוזיאון 
לארכיאולוגיה 

 ארכיאולוגי אזורית

מוזיאון 
ארכיאולוגי אזורי 

הבנוי על תל 
כולל עמל, 

בתחומיו פיר 
מערת קבורה 

כנענית. ממצאים 
מחפירות האזור 
ובפרט תל בצול, 

תל עמל ותל 
 כיתן.

ביקור 
 712308 242699 3 קודם

 ארכיאולוגי מערת קבורה 195

מערת קבורה 
יפה, עומק 

מ'.  15משוער 
מ'  2גובה פנימי 

מ'.  1.5וחיצוני 
 3בצד מזרח 

כוכים מטויחים 
, 2ובמערב 

הכוכים מטויחים 
מ'.  1.5בעומק 
מערות  2במערב 

 הרוסות. 
סקר 
 712295 248122 2 נוכחי

196 
-טוואחין אר

 ארכיאולוגי רשיד

אביצור מתאר 
בנקודה זו 

שרידים של 
שלוש טחנות 

המסומנות במפת 
הקרן הבריטית. 

לדבריו האזור 
נהרס בהקמת 

שיכון חדש, אך 
נותרו שרידים 

מעטים של 
תעלות מים, 

כנראה טחנות 
סוכר. לא נסקר 

 בשטח.
אביצור 

1963 1 246815 712292 
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

197 
בית המושל 

 ארכיאולוגי המצרי

מתחם השלטון 
-ביתהמצרי ב

. בניית לבני שאן
 בוץ.

סקר 
 712289 247502 2 נוכחי

 היסטורי קבר שייח' 198

סימון קבר שייח' 
במפה מנדטורית. 
 לא נסקר בשטח.

מפה 
 712280 247235 1 מנדטורית

199 
מתחם מקדשים 

 מתחם מקדשים. ארכיאולוגי כנעניים
סקר 
 712268 247544 1 נוכחי

 היסטורי בריכת דגים 200

התרחבות בערוץ 
שלט  -נחל עמל 

על בריכת הדגים 
 באזור.הראשונה 

סקר 
 712265 243061 1 נוכחי

 היסטורי בית קברות 201

סימון בית קברות 
במפה מנדטורית. 
 המקום לא נסקר.

מפה 
 712252 242589 1 מנדטורית

 גיאומורפולוגי מצוק 202

מצוק בגובה 
כעשרה מטרים 

מ'.  115ובאורך 
נסקר בתצפית 

 בלבד.
סקר 
 712236 247989 2 נוכחי

 הנצחה יד לבנים 203

בית יד לבנים 
בקיבוץ. שלט 

 הנצחה.
סקר 
 712230 243121 1 נוכחי

 היסטורי קיר אבנים 204

קיר אבנים 
הנראה עתיק 
 מדרום לנחל.

סקר 
 712229 248205 1 נוכחי

 אחר תצפית 205

תצפית למטיילים 
לצד נחל עמל 

 הישן.
סקר 
 712225 244587 1 נוכחי

 היסטורי קבר שייח' 206

סימון קבר שייח' 
במפה מנדטורית. 
 לא נסקר בשטח.

מפה 
 712223 247252 1 מנדטורית

 תצפית מצפור 207

-ביתמצפור תל 
. תצפית על שאן

 העתיקות.
סקר 
 712215 247493 3 נוכחי

208 
-מוע'ארת אבו

 ארכיאולוגי יחיא

שלוש מערות 
קבורה חצובות, 

ובהן כוכים רבים. 
בגדולה שבהן 

שני חדרים ושתי 
האחרות מכילות 

אחד כל  חדר
אחת. מתואר 

. PEF-בסקר ה
לא זוהה בסקר 

 הנוכחי.
סקר 
PEF 2 248321 712198 

 בוטני שיזף 209
עץ שיזף בגובה 

 עשרה מטרים.
סקר 
 712196 242517 1 נוכחי

 היסטורי בית קברות 210

סימון בית קברות 
במפה מנדטורית. 
 לא נסקר בשטח.

מפה 
 712190 247188 1 מנדטורית

 זואולוגי חורי קינון 211

חורי קינון 
(כנראה לא 

פעילים) בשביל 
-ביתהעולה לתל 

 .שאן
סקר 
 712161 247560 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 היסטורי סליק נשק 212

מבנה בטון דו 
קומתי, הנראה 
עמדת שמירה. 

מתחתיו היה 
סליק בתקופת 

 המנדט.
סקר 
 712160 243341 1 נוכחי

213 
חצר ורצפת 

 ארכיאולוגי פסיפס

חצר ורצפת 
לא  -פסיפס 

 משולטים.
סקר 
 712159 247374 2 נוכחי

 ארכיאולוגי מונומנט מרכזי 214

המונומנט 
המרכזי 

בהצטלבות 
הרחובות 

 הראשיים בעיר.
סקר 
 712141 247444 2 נוכחי

 הידרולוגי עין מגדל 215

נקודת שחרור מי 
עין מגדל לנחל 
הקיבוצים. מים 

צלולים מאד. 
המקום סובל 

מהיותו נקודת 
 המים הראשונה

למטיילים 
במסלול פארק 

 המעיינות.
סקר 
 712137 242610 3 נוכחי

 היסטורי עמדת שמירה? 216

עמדה בנויה בטון 
דמוית מקלט, 

 -כנראה משנות ה
'. מיקום 50

 מקורב.
סקר 
 712136 243257 1 נוכחי

 אחר תחנת שאיבה 217

תחנת שאיבה 
הממוקמת על עין 
מגדל. המעיין לא 

מופיע במפה 
 מנדטורית.

 סקר
 712134 242582 1 נוכחי

 היסטורי בית קברות 218

בית הקברות 
. שאן-ביתהישן ב
דונם,  3שטחו 

הקברים 
הראשונים בשנת 

 '. עדיין פעיל.50
סקר 
 712134 247939 1 נוכחי

 אחר גשר עץ 219

גשר להולכי רגל 
על נחל עמל 

 הישן.
סקר 
 712131 244504 1 נוכחי

 ארכיאולוגי חורבת תירעי 220

מעזבה שטח 
שעבר הפרה 

רצינית. אין 
סימנים לעתיקות. 
האתר אינו מופיע 
 במפה מנדטורית.

סקר 
 712125 244416 1 נוכחי

 ארכיאולוגי נימפיאון 221
מקום הנימפיאון 

 .שאן-ביתשל 
סקר 
 712119 247471 2 נוכחי

 הידרולוגי עין חומה 222

באתר קבוצת 
דקלים מרשימה. 

זרימת מים 
עדינה. מספר 

גדולות תאנים 
 וסלעי ענק.

סקר 
 712098 242485 2 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 שני מבני בטון. היסטורי מכון שאיבה 223
סקר 
 712094 242746 1 נוכחי

 ארכיאולוגי הסיגמה 224

אזור חנויות 
מקורות בצורת 

חצי עיגול, 
פסיפסים. באחת 

החנויות העתק 
פסיפס האלה 
טיכה (המקור 

נמצא במוזיאון 
 ישראל).

סקר 
 712088 247382 3 נוכחי

225 
שירותים 
 ארכיאולוגי ציבוריים

מתחם שירותים 
ציבוריים של 

העיר הקדומה. 
ברחוב מדרום 
 כתובת יוונית.

סקר 
 712078 247318 1 נוכחי

 ארכיאולוגי אגן טבילה 226

אגן טבילה 
מעוטר בצלב 
ובעלים. מוגן 

 בסככה.
סקר 
 712075 247341 2 נוכחי

 ארכיאולוגי אגורה 227

מלבני  מתחם
דונם,  4בשטח 

בדופן המערבית 
 פסיפסים.

סקר 
 712060 247448 2 נוכחי

 ארכיאולוגי רחוב סילוואנוס 228

ציר הרוחב של 
. חזית שאן-בית

מפוארת ושורת 
 ים.דעמו

סקר 
 712056 247559 3 נוכחי

 ארכיאולוגי בית מרחץ 230

בית מרחץ עתיק, 
חלקו מקורה. 

שמור היטב. בצד 
מערב חצר 

מוקפת פתוחה 
 עמודי אבן.

סקר 
 712048 247324 3 נוכחי

 ארכיאולוגי גת עתיקה 229

הגת אינה 
משולטת 

והסביבה מכוסה 
בצמחייה. האתר 

נבדק בשנת 
, המיקום 2014

 משוער.
ביקור 
 712048 242438 1 קודם

 ארכיאולוגי כתובת יוונית 231

כתובת יוונית 
ברחוב העמודים 
(רחוב פלדיוס). 
שורת העמודים 

המערבית 
השתמרה, 

מהמזרחית נותרו 
 עמודים מעטים.

סקר 
 712045 247376 3 נוכחי

232 
קבר הרב יוסף 

 היסטורי דרעי

קבר מפואר 
מעליו כיפה לבנה 

 וציורית.
סקר 
 712043 248339 1 נוכחי

 אחר פרגולת תצפית 233

פרגולת תצפית 
גדולה עם 

מדרגות לקומה 
 שנייה.

סקר 
 712039 244454 2 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 ארכיאולוגי בית מרחץ 234

בית המרחץ 
המערבי, לא 

 משולט.
סקר 
 712038 247522 2 נוכחי

 היסטורי גורן 235

סימון גורן במפה 
מנדטורית. האתר 

 לא נסקר.
מפה 

 712037 247721 1 מנדטורית

 היסטורי חלקה צבאית 236

החלקה הצבאית 
בבית הקברות 

(בלב  שאן-בית
 בית הקברות).

סקר 
 712022 248374 1 נוכחי

237 
בית קברות 

 היסטורי ביסאן

בית קברות 
מוסלמי 

המשתרע בשטח 
נרחב פה ושם 

קברים מפוארים, 
לרוב רק מתאר 

קברים באבני 
בזלת. לא 

 מרוסס.
סקר 
 712021 248070 1 נוכחי

238 
קבר הרב 

 היסטורי מכלוף אלעזרי
קבר מפואר 

 במבנה בולט.
סקר 
 712011 248290 1 נוכחי

 הידרולוגי מעיין 239

סימון מעיין 
במפה מנדטורית. 

לא קיים בשטח 
(חלק מהגן 

 הלאומי).
מפה 

 712009 247388 1 מנדטורית

240 
שירותים 
 ארכיאולוגי ציבוריים

מתחם שירותים 
 ציבוריים קדומים

סקר 
 711992 247462 2 נוכחי

 ארכיאולוגי מקדש רומי 241

מקדש רומי. יש 
תצפית אך אין 

 גישה ישירה.
סקר 
 711983 247443 2 נוכחי

 היסטורי קבר מפואר 242

קבר מפואר 
ומוקף בגדר 

 חדשה יחסית.
סקר 
 711976 248113 1 נוכחי

 הידרולוגי עין חומה 243

מיקום נביעת עין 
חומה (עין ג'מעין) 
 במפה מנדטורית.

מפה 
 711967 242339 1 מנדטורית

 ארכיאולוגי תיאטרון רומי 244

התיאטרון הרומי 
-ביתבעתיקות 

 .שאן
סקר 
 711958 247380 3 נוכחי

 היסטורי בית קברות 245
סימון בית קברות 
 במפה מנדטורית.

מפה 
 711914 248133 1 מנדטורית

246 
בית קברות ניר 

 היסטורי דוד
בית הקברות של 

 הקיבוץ.
סקר 
 711892 243564 1 נוכחי

247 
-ביתמשטרת 

 היסטורי שאן

טיגרט מצודת 
המסומנת במפה 

מנדטורית. 
המתחם פעיל גם 

 כיום.
מפה 

 711885 246631 2 מנדטורית

 הנצחה אנדרטה 248

אנדרטה לזכר 
החיילים היהודים 

שלחמו בנאצים 
במלחמת העולם 
השנייה. מדרום 

 לה תותח ישן.
סקר 
 711883 247112 1 נוכחי

 הנצחה אנדרטה 249

אנדרטת הבנים 
-ביתלחללי העיר 

 .שאן
סקר 
 711862 247126 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 בוטני קליפטוסיא 250

קליפטוס יעץ א
גדול ובולט בגדה 

הדרומית. גובה 
 מ'. 12משוער 

סקר 
 711857 242786 1 נוכחי

251 
-טחונת אל

 ארכיאולוגי מלאחה

טחנה המסומנת 
 PEF-במפת ה
ובמפה 

מנדטורית. 
) 1963אביצור (

מציין שהטחנה 
הרוסה בחלקה 

ולא פעילה 
-לפחות משנות ה

-. במפת ה1930
PEF  מצויין

באתר זה גם עין 
מלאחה. -אל

האתרים לא זוהו 
 בשטח.

אביצור 
1963 ,
סקר 
PEF 1 247237 711836 

 היסטורי גשר אבן 252

גשר המסומן 
במפה מנדטורית. 

הכביש עובר 
נבדק באתר, ולא 
האם הגשר 

 היסטורי.
מפה 

 711833 243761 1 מנדטורית

 היסטורי בית קברות 253

סימון בית קברות 
במפה מנדטורית. 
האתר לא נסקר, 

בתצלום אוויר 
השטח ממזרח 

 נראה מרוסס.
מפה 

 711811 247764 1 מנדטורית

 בוטני אשלים 254
שלושה אשלים 

 פינת צל -גדולים 
סקר 
 711777 243918 1 נוכחי

 היסטורי מסגד הארבעים 255

מסגד שנותר 
 שאן-ביתמ

הערבית. מינרט 
מרובע. נסקר 
 בנסיעה בלבד.

סקר 
 711772 247724 3 נוכחי

 היסטורי שייח' עטי 256

סימון קבר שייח' 
במפה מנדטורית 

בתחום ביסאן. 
 האתר לא נסקר.

מפה 
 711752 247397 1 מנדטורית

 הנצחה גן זיכרון 257
גן לזכרו של 

 רס"ל בועז אמת.
סקר 
 711701 246237 1 נוכחי

 היסטורי בית יהודה 258

אורן בודד ושלט 
מקום  -הנצחה 

ההתיישבות 
הראשון של טירת 

 צבי.
סקר 
 711694 245976 2 נוכחי

259 
הבריכה 

 הידרולוגי המשולשת

בריכה בסוף 
מסלול נחל 
 הקיבוצים.

סקר 
 711659 243506 3 נוכחי

 אחר חניון מטיילים 260

חניון מטיילים 
בסוף מסלול נחל 

 קיבוצים.
סקר 
 711635 243396 1 נוכחי

 ארכיאולוגי היפודרום 261

מתחם 
ההיפודרום 

 .שאן-ביתב
ביקור 
 711623 247395 3 קודם
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 היסטורי שאוק-תל א 262

יישוב ערבי 
המסומן הרוס 

עוד במפה 
מנדטורית. לא 

 נותר זכר בשטח.
מפה 

 711621 242777 1 מנדטורית

 ארכיאולוגי מצודה צלבנית 263

מצודה צלבנית 
. נסקר שאן-ביתב

 בעבר.
ביקור 
 711608 247569 3 קודם

 הנצחה אנדרטה 264

אנדרטה לזכרו 
של צביקה קפלן 

ז"ל, נקודת מוצא 
לשביל רטוב 
 בנחל שוקק.

סקר 
 711558 242274 2 נוכחי

 היסטורי הסראיה 265

בניין הסראיה של 
 שאן-בית

 הטורקית.
ביקור 
 711554 247607 3 קודם

 ארכיאולוגי טחנת קמח 266

טחנת קמח 
מרשימה עם 
 70אמה באורך 

קשתות  3מ', 
ומבנה הרוס 

 בחלק הצפוני.
סקר 
 711545 242523 3 נוכחי

 היסטורי מבנה אבן 267

מבנה אבן ישן. 
נראה שמשמש 

על תקן שירותים 
ציבוריים 

 מאולתרים.
סקר 
 711537 242187 1 נוכחי

 ארכיאולוגי סכר עתיק 268
סכר עתיק בנוי 

 אבני בזלת.
סקר 
 711530 242223 2 נוכחי

 בוטני שיזף מצוי 269
מספר עצי שיזף 
 בוגרים וגדולים.

סקר 
 711522 242178 1 נוכחי

270 
בריכת טחנת 

 בריכת שכשוך. הידרולוגי הקמח
סקר 
 711522 242599 2 נוכחי

 הידרולוגי בריכת עין שוקק 271

-בריכה בקוטר כ
מ'. בצד  20

הדרומי יש קיר 
טחנת  -אבן 

קמח? עצי צחר 
 כחלחל.

סקר 
 711494 242179 3 נוכחי

 היסטורי מצפה השלושה 272

מגדל שמירה 
מרשים בראש 

. נבנה תל שוכה
 לאחר נפילת

שלושה נוטרים 
במקום בסוף 

. , ולזכרם1938
התל מתנשא 

מ' מעל  15לרום 
 לסביבתו.

סקר 
 711494 243329 3 נוכחי

 היסטורי עמדת בתיה 273

עמדת שמירה דו 
קומתית 

 במסילות.
סקר 
 711493 244781 2 נוכחי

 ארכיאולוגי תל שוקק 275

 5תל קטן ונמוך (
מ' מעל לסביבה). 
בצד מערב מעט 
קברים. חצבים 
 ברחבי השטח.

סקר 
 711428 243654 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 בוטני שיזפים 274
שיזפים מעטים 

 פיקניק.ושולחנות 
סקר 
 711428 242570 1 נוכחי

 היסטורי עמדת שמירה 276

עמדת שמירה 
מזרחית 

 במסילות.
סקר 
 711381 245065 2 נוכחי

 סילו במסילות. היסטורי סילו 277
סקר 
 711376 245031 1 נוכחי

 היסטורי זרקור 278
זרקור ישן 

 ומשולט.
סקר 
 711372 244937 2 נוכחי

 הנצחה אנדרטה 279
הבנים  אנדרטת

 במסילות.
סקר 
 711334 244903 1 נוכחי

 היסטורי מגדל מים 280
מגדל המים של 

 מסילות.
סקר 
 711301 244886 1 נוכחי

 .מאגר קטן הידרולוגי מאגר מים 281
סקר 
 711125 244265 1 נוכחי

282 
מגדל מים או 

 היסטורי עמדה

סימון מגדל מים 
או עמדת שמירה 
במפה מנדטורית. 

 בשטח.לא נסקר 
מפה 

 711099 244921 1 מנדטורית

283 
פארק קק"ל 

 אחר שוויץ

פארק קק"ל 
שוויץ, מדשאה 

ועצים נטועים, גן 
 משחקים.

סקר 
 711069 246757 1 נוכחי

 בוטני צפצפת הפרת 284

שני עצים של 
צפצפת הפרת, 
 נראים טבעיים.

סקר 
 711027 245920 1 נוכחי

 היסטורי בית קברות 285

 בית הקברות של
קיבוץ מסילות. 

בולט סגנונם של 
 קברי הילדים.

סקר 
 710664 244239 1 נוכחי

 היסטורי עמדת ג'ורג' 286

מגדל שמירה 
מרשים. ניתן 

לעלות לקומה 
השנייה. לא 

הוסדרה גישה 
לאתר הנמצא 
בשדה חקלאי. 

במפה מנדטורית 
מסומן בצמוד 

ומצפון לעמדה 
מתחם, בתחומי 
חוות אשרפיית 

 ג'ובראן.
סקר 
 710329 244374 3 נוכחי

 היסטורי חוות זמריק 287

חווה נטועה 
בננות במפה 

מנדטורית עם 
מבנים מעטים. 
 לא נשאר שריד

מפה 
 710313 245708 1 מנדטורית

 היסטורי שרידי אמת מים 288

קטע של אמת 
מים נטושה, 
 מקבץ חצבים

סקר 
 710266 244122 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 היסטורי בית קברות 289

של בית הקברות 
קיבוץ רשפים. 

בקצה המערבי 
אנדרטה לנספי 

השואה בני 
משפחות 

החברים. קברו 
של תא"ל ארז 

גרשטיין ז"ל 
 שנהרג בלבנון.

סקר 
 710251 245031 1 נוכחי

290 
חוות אליאס 

 היסטורי עבאללה

סימון חווה במפה 
מנדטורית ללא 

ציון מבנים. נראה 
שלא נותרו 

 שרידים בשטח.
מפה 

 710197 246180 1 מנדטורית

 ארכיאולוגי תל זהבי 291

גבעה מאורכת 
מ')  150(אורך 

 50וצרה (רוחב 
מ') החצויה ע"י 

דרך עפר. בולטת 
מטר וחצי מעל 

לסביבה, ונראית 
 כשולי שדות.

סקר 
 710196 243641 1 נוכחי

 אחר פרגולת תצפית 292

פרגולת תצפית 
לעבר מאגרי מים 

(אין הנצחה 
 באתר).

סקר 
 710114 245335 1 נוכחי

 הידרולוגי נביעות 293

סימון נביעות 
משנה לעין מודע 
 במפה מנדטורית

מפה 
 709890 242796 1 מנדטורית

 היסטורי חוות נחלאווי 294

סימון חווה קטנה 
במפה מנדטורית, 

ללא סימון 
מבנים. נראה 

שלא נותרו 
 שרידים בשטח.

מפה 
 709823 245707 1 מנדטורית

 הנצחה יד לבנים 295

לבנים יד 
ברשפים. פעמון 
הקיבוץ, הנצחה 

לחיילי צה"ל 
ולאחד מחברי 

 המשק.
סקר 
 709772 245118 1 נוכחי

 הידרולוגי עין מודע 296

מקום הנביעה 
המשוער של עין 

מודע. סבך קנים, 
 השטח לא נגיש.

סקר 
 709760 242720 2 נוכחי

 היסטורי סילו 297
הסילו של קיבוץ 

 רשפים.
סקר 
 709690 245157 1 נוכחי

 בוטני שיזפים 298

חורשת שיזפים, 
שולחנות פיקניק. 

העץ הדרומי 
מ'  8-7בגובה 

ולמרגלותיו גל 
 אבנים.

סקר 
 709682 242720 2 נוכחי

 היסטורי מגדל מים 299
מגדל המים 

 בקיבוץ רשפים.
סקר 
 709495 245060 1 נוכחי



 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

241 
 

 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 הידרולוגי בריכת עין מודע 300

בריכה הקולטת 
 את מי עין מודע

 40-(אורכה כ
, וסביבה מ')

חורשת 
אקליפטוסים 

וחניון מטיילים. 
במפה מנדטורית 
מסומן פה מעיין 

 נוסף ללא שם.
סקר 
 709482 243097 3 נוכחי

 הידרולוגי מאגר בק 301

מאגר מים גדול 
-וחדש מצפון

מערב לצומת 
 שלוחות.

סקר 
 709299 246818 1 נוכחי

 הידרולוגי מתקן מיהול 302

מים מתקן מיהול 
בקרבת שלוחות. 

נסקר בתצפית 
 בלבד.

סקר 
 709151 245955 1 נוכחי

 אחר חנייה 303
חניית רכבים 

 לבריכת עין מודע
סקר 
 709112 243521 1 נוכחי

 הידרולוגי עין צביה 304

במפה מנדטורית 
עין אום אל 

ע'וזלאן. לא אותר 
 בשטח.

מפה 
 708996 243042 1 מנדטורית

 היסטורי חוות חדאד 305
סימון חווה ללא 

 סימון מבנים.
מפה 

 708717 246146 1 מנדטורית

 היסטורי קיר ירושלים 306

פסיפס קיר 
מרשים ליד בית 

 הכנסת.
סקר 
 708634 245243 2 נוכחי

 הידרולוגי מאגר רשפים 307

מאגר מים גדול 
דונם  220בשטח 
 בקירוב.

סקר 
 708614 243773 1 נוכחי

 הידרולוגי בריכת נוי 308

בריכת נוי 
ומזרקה במרכז 
שלוחות (קרוב 
 לחדר האוכל).

סקר 
 708607 245330 1 נוכחי

 הנצחה פסיפס הנצחה 309

פסיפס הנצחה 
מודרני לזכרם 

של פנינה שכטר, 
שלומי לוי ויאיר 

לוי, אנשי 
 הקיבוץ.

סקר 
 708587 245267 1 נוכחי

 אחר גינת קקטוסים 310

גינת קקטוסים 
יפה סביב מקלט 

 ישן.
סקר 
 708573 245505 1 נוכחי

311 
אשרפיית 

 היסטורי עבדולהאדי

סימון שני מבנים 
גדולים באדמות 
אשרפיה במפה 
מנדטורית. לא 

 קיים בשטח.
מפה 

 708487 244599 1 מנדטורית

 הידרולוגי אגירה שאובה 312

מאגר תחתון 
לפרויקט אגירה 
  .שאובה בגלבוע

סקר 
 708353 243043 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 היסטורי חוות עדן 313

שני מבנים 
 -מנדטוריים 

"בית החוקר" 
מבזלת (גובה 

מ') ובית  3.5
בטון (אורווה 

ומחסן עם שני 
אבוסים פינתיים 
וטבעת קשירה). 

היום חווה 
 חקלאית אזורית.

סקר 
 708322 246557 3 נוכחי

 היסטורי מגדל שמירה 314

מגדל צינורות 
בגובה עשרה 
מטרים ועליו 

 עמדת עץ וזרקור.
סקר 
 708318 245278 3 נוכחי

 היסטורי בית קברות 315

בית הקברות של 
קיבוץ שלוחות. 

בחלק הצפוני 
אנדרטה לנספי 

 6השואה, עם 
עמודי בטון. עץ 

 ינבוט ענק.
סקר 
 708289 244639 1 נוכחי

316 
שרידי תחנת 

 היסטורי אוטובוס

שרידי תחנת 
אוטובוס ישנה 

(נותרו שני 
 עמודים).

סקר 
 708286 246747 1 נוכחי

 אחר מו"פ חוות עדן 317

תחנת מחקר 
ופיתוח חקלאית 
אזורית. מבנים 

 יבילים.
סקר 
 708121 246057 1 נוכחי

 הידרולוגי עין רוויה 318

מיקום המעיין 
במפה מנדטורית 

עין אל מוג'דעה.  -
נקודה זו לא 

 זוהתה בשטח.
מפה 

 708034 243374 1 מנדטורית

 בוטני הרנוג השיטים 319

עצי שיזף חורשת 
מצוי ועליהם 

 -הרנוג השיטים 
האוכלוסייה 

הצפונית 
 בישראל.

סקר 
 708032 243511 3 נוכחי

 הידרולוגי עין רוויה? 320

צינור בטון בעומק 
מ' יבש  2

לחלוטין. הרבה 
 מניפניות.

סקר 
 708027 243439 1 נוכחי

321 
מתקן שאיבה 

 הידרולוגי עין רוויה

מבנה שקוע 
בקרקע עם גגון 

יש מים  בולט.
בתחתית 

 המבנה.
סקר 
 707965 243615 1 נוכחי

 בוטני תמרים 323

מ'  3תמר בגובה 
ותמר זעיר לידו. 
בקרבתם הרנוג 
 על שיזף השיח.

סקר 
 707961 243579 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 היסטורי בית קברות 322

בית קברות 
במפה מנדטורית. 

לא זוהה בשטח 
בשל העשבייה 

 הגבוהה.
מפה 

 707961 243415 1 מנדטורית

 בוטני שיזפים 324

שני שיזפים 
מ'.  5בגובה 

פוטנציאל לפינת 
 צל.

סקר 
 707888 245581 1 נוכחי

 היסטורי חורבת מגדע 325

-ח'רבת אל
מוג'דעה במפה 

מנדטורית. סימון 
שני מבנים 

 במערב האתר.
מפה 

 707833 243429 1 מנדטורית

 היסטורי גורן 326

סימון גורן רבועה 
במפה מנדטורית. 

נראה שהאתר 
 לא קיים בשטח.

מפה 
 707751 243899 1 מנדטורית

 ארכיאולוגי חורבת פרווה 327

שרידי חורבה 
גדולה. במקום 
התקיים יישוב 

לאורך תקופות 
שונות. הממצא 
העיקרי הינו של 

בית כנסת 
מהתקופה 

הביזנטית ובו 
נמצאה כתובת 

ארוכה העוסקת 
בהלכות שונות 

בהקשר למצוות 
התלויות בארץ 
ותקפותן לאזור 

שאן (ר' -בית
פירוט בסעיף 

 אתרים מרכזיים).

-כהן
תבור, 
2010 ,
2012 3 246562 707583 

 בוטני מדגה שלוחות 328

מבנים יבילים, 
סוכת גפנים, עצי 
 תמר ומכנף נאה.

סקר 
 707511 245655 1 נוכחי

 בוטני מכנף נאה 329

עץ גדול של 
מכנף נאה לצד 

 מאגר מים.
סקר 
 707339 244145 1 נוכחי

 בוטני שיזפים 330

שני שיזפים 
מ',  6-5בגובה 

 פינת צל.
סקר 
 706762 243830 1 נוכחי

331 
בריכת 

 אחר המושבים
בריכת בטון 

 מגודרת.
סקר 
 706434 244028 1 נוכחי

 גיאומורפולוגי מחצבת רוויה 332

מחצבה נטושה 
בה נחשפות 

שכבות 
גיאולוגיות. הקיר 
הדרומי מרשים 

 במיוחד.
סקר 
 706243 244014 3 נוכחי

 הנצחה אנדרטה 333
אנדרטת הבנים 

 במושב רוויה.
סקר 
 706135 244864 1 נוכחי

 אחר חניון מטיילים 334

שולחנות פיקניק 
ושביל הליכה 

 בחורשה.
סקר 
 706104 245457 1 נוכחי
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 היסטורי חדר בטון 335

חדר בטון פונה 
מערבה עם חיפוי 

גביונים. אולי 
 קשור למוצב

 המפורק.
סקר 
 706078 244208 1 נוכחי

 הידרולוגי מאגר מים 336
מאגר מים 

 תפעולי.
סקר 
 705970 245525 1 נוכחי

337 
אנדרטת 
 הנצחה השלושה

אנדרטה במקום 
נפילתם של חיים 

שטורמן, אהרן 
אטקין ודוד 

מוסינזון. שלושה 
סלעי גיר וסלע 

 בזלת.
סקר 
 705959 246038 3 נוכחי

 היסטורי מוצב נטוש? 338
גבעה נמוכה עם 

 גביוני בזלת.
סקר 
 705877 246503 1 נוכחי

 ארכיאולוגי תל נופר 339

על  -תל נופר 
התל נמצא בית 
קברות ישן עם 
קברים מעטים. 
המשך הקבורה 

הועבר לבית 
קברות חדש 
 ממזרח לתל.

מפה 
 705636 246418 1 מנדטורית

 היסטורי בונקר 340
בונקר בתל 

 תאומים.
סקר 
 705436 246719 1 נוכחי

341 
מצפור תל 

 הנצחה תאומים

תצפית נוף 
היקפית ושלט 

הנצחה לקרבות 
על האזור 
במלחמת 
 העצמאות.

סקר 
 705370 246680 3 נוכחי

 הנצחה אנדרטה 342

אנדרטה לזכרו 
 מרדכישל אבנר 

ז"ל שנרצח 
במקום זה בשנת 

2003. 
סקר 
 705284 245940 1 נוכחי

 הנצחה אנדרטה 343
אנדרטת הבנים 

 בשדי תרומות.
סקר 
 705210 245919 1 נוכחי

 הנצחה אנדרטה 344
אנדרטה לזכרו 
 של משה שבו.

סקר 
 705125 245906 1 נוכחי

 היסטורי בית ספר 345

מקום בית הספר 
של הכפר 

סאמיריה. לא 
 קיים בשטח.

מפה 
 704995 246148 1 מנדטורית

 בוטני אילן מלכישוע 346

שיזף עתיק. 
מנדטורית במפה 

סידרת חליל  -
 איברהים.

מפה 
 704761 242805 1 מנדטורית
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 מס' 
 תיאור האתר סוג האתר האתרשם  האתר

מקור 
 המידע

דירוג 
 X Y חשיבות

 ארכיאולוגי מתקן חצוב 347

מפרכה חצובה 
 3בסלע, בקוטר 

מ' וסביבה תעלה 
חצובה ברוחב 

מ'  במרכז  0.8
המתקן צומח עץ 

תמר. 
הארכיאולוג 

תבור -אחיה כהן
סבור שזהו מתקן 

 -לטחינת בורגול 
"טוחנות של 
-גריסים". כהן

מציין  תבור
שמעט מדרום יש 

מפרכה נוספת 
שחציבתה לא 

 הושלמה.

סקר 
נוכחי, 

עמוד ענן, 
תבור -כהן

2010 3 242838 704758 

 היסטורי בית קברות 348

בית הקברות של 
הכפר סאמיריה. 
בתצלום אוויר יש 
שטח לא מעובד 

 מצפון.
מפה 

 704671 246174 1 מנדטורית

 אחר פונדק המעיין 349

תחנת דרכים 
תרומות.  בשדי

שהוסב  טנק ישן
לתותח קבוע נגד 
חדירה אפשרית 

 704481 245888 1 עמוד ענן . לא נסקר.מירדן

 בוטני שיזף מצוי 350

שורת עצי שיזף 
עצים  10-מצוי, כ

 לאורך הערוץ.
סקר 
 703845 243702 1 נוכחי

 הידרולוגי מאגר מים 351

מאגר מים 
הנראה בתצ"א. 

 לא נסקר.
תצלום 

 703206 242463 1 אוויר

 הידרולוגי מאגר מים 352

מאגר מים 
הנראה בתצ"א. 

 לא נסקר.
תצלום 

 703006 244118 1 אוויר
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 תיכוני-תרשים זרימה לאזור הים –נספח ב. הגדרה של תצורות צומח מפורטות 
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 תיכוני-היםנספח ג. טבלת קביעת שלושה מינים שליטים בטיפוס הצומח באזור 

 חלופה בחירת המין צורת חיים מין שליט

 מין שליט

 )1ראשון (

מתוך צורת החיים 

הראשית, שהגדירה את 

 תצורת הצומח

 מין עם אחוז הכיסוי 

 הגבוה ביותר בצורת 

 חיים זו

 

 מין שליט

 )2שני (

 עם אחוז הכיסוי  קיימא-בןמין  הקיימא-בנימכלל המינים 

 הגבוה ביותר (מלבד המין 

 הראשון שנבחר), שמכסה 

 מהשטח %2לפחות 

כיסוי  %2-שמגיע ל קיימא-בןאם אין אף מין 

בעל אחוז חלוף -בןמכלל השטח, יבחר מין 

הכיסוי הגבוה ביותר, ובלבד שהוא מכסה לפחות 

 מהשטח %2

 מין שליט 

 )3שלישי (

מתוך צורת החיים הגבוהה 

 *ביותר שיש בשטח
גבוהה מתצורת אם צורת החיים הגבוהה ביותר בשטח*  •

, ייבחר המין בעל אחוז הכיסוי הגבוה ביותר מצורת הצומח

 מהשטח) 0.5%-חיים זו (גם אם מכסה פחות מ

הגדירה את תצורת אם צורת החיים הגבוהה ביותר בשטח  •

משטח), ייבחר מין  %10(ואז היא מכסה לפחות  הצומח

כשליט ראשון/שני שמכסה מצורת חיים זו, שלא נבחר 

 מהשטח %0.5לפחות 

הגדירה אם צורת החיים הגבוהה ביותר בשטח 

, ואין אף מין מצורת חיים זו את תצורת הצומח

מהשטח, ייבחר המין  %0.5המכסה לפחות 

בעל אחוז הכיסוי הגבוה ביותר שמכסה  המעוצה

אם אין כזה, לא יוגדר  –מהשטח  0.5%לפחות 

 מין שליט שלישי

כמו בתרשים הזרימה לקביעת התצורה. לכן, עצים גבוהים יועדפו על פני עצים לא גבוהים כשליט  –מטר) נחשבים לצורת חיים גבוהה יותר מעצים לא גבוהים  6עצים גבוהים (מעל * 
 שלישי גם בתצורות של חורש וגם בתצורות נמוכות יותר.
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 רשימת מיני צמחים .דנספח 
 מתרשימי הצומח מהסקר הנוכחי ומינים נוספים מתצפיות רט"ג.  רשימה זו כוללת את המינים

 המקורות לתכונות הצמחים הם:

 גידול, תפוצה פיטוגיאוגרפית ורמת מופרות: ע"פ אתר צמחיית ישראל ברשת. -הסרת הנוף בעונה הקשה, צורת חיים, בית

 ). 2011) ושמידע ועמיתיו (2007ם: מתוך שמידע ופולק (). המספר האדו1999שכיחות, אנדמיות והעמודה "זר": מתוך פרגמן ועמיתיו (

 .2019-מוגן: על פי אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים)(תיקון) התש"ף

 ).2010דרור (-פולש: על פי דופור

 מפתחות לערכי השכיחות והאנדמיות והעזרות בטבלת מיני הצמחים:

 העמודה "זר"  אנדמיות  שכיחות
X  נכחד  EI אנדמי לישראל  I גר 
O אתרים  1-3 -על סף הכחדה, נמצא ב

 
 EA  אנדמי לישראל, לבנון, מערב סוריה ורכס האמנוס

 
 IF,IT גר מאפריקה 

RR אתרים בישראל 4-30 -נדיר מאד, נמצא ב  EC  אנדמי לחוף ישראל, לחופי סיני ולעיתים גם
  

 

 II גר מאגן הים התיכון 
RP אתרים בישראל 31-100 -נדיר, נמצא ב  ED אנדמי לישראל והר הדרוזים  IM גר מאמריקה 

R אתרים  100 -נדיר למדי, נמצא ביותר מ
 

 EE אנדמי לישראל וסיני  IO אסיה-גר מאירו 
F תדיר  EL אנדמי לישראל ולבנון  IU גר מאוסטרליה 
C מצוי  EP אנדמי לישראל וירדן  IR אזורי טרופי-גר רב 

CC נפוץ  ES אנדמי לישראל, סוריה ולבנון  IA מזרח אסיה-גר דרום 
   ET אנדמי לישראל וטורקיה    
   EY (לעתים גם לבנון ותורכיה) אנדמי לישראל וקפריסין    

 

 שם מדעי שם המין 

הסרת 
הנוף 

בעונה 
 אנדמיות שכיחות  צורת חיים הקשה

מספר 
 גידול -בית פולש זר מוגן אדום

תפוצה 
 פיטוגיאוגרפית 

רמת 
 הערות מופרות

אגבה 
 קיימא-בן Agave americana אמריקאית

-עשבוני רב
   מופר בלבד אמריקני   IM 1         שנתי

 קיימא-בן Scirpus litoralis אגמון החוף
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           R שנתי
 –סובטרופי 

   טבעי בלבד טרופי
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 שם מדעי שם המין 

הסרת 
הנוף 

בעונה 
 אנדמיות שכיחות  צורת חיים הקשה

מספר 
 גידול -בית פולש זר מוגן אדום

תפוצה 
 פיטוגיאוגרפית 

רמת 
 הערות מופרות

 קיימא-בן Scirpus maritimus אגמון ימי
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           C שנתי
 –תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים     RP ES   1 עץ קיימא-בן Acer obtusifolium אדר סורי
בעיקר 

 טבעי
בתחום הסקר 

 נטוע –הנוכחי 
גדי -אוזן

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Catananche lutea צהובה

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים     F     1 עץ קיימא-בן Pinus halepensis אורן ירושלים
בעיקר 

 מופר
בתחום הסקר 

 נטוע –הנוכחי 

 IO 1         עץ קיימא-בן Melia azedarach אזדרכת מצויה
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
-אסיה דרום

   מופר בלבד מערבית

     CC     1 שיח-בן קיימא-בן Majorana syriaca אזוב מצוי

-חורש ויער ים
מחשופים  בתות, תיכוני,

   טבעי בלבד תיכוני-ים של סלעים קשים

 אזנב מצוי
Urospermum 
picroides שנתי-חד חלוף-בן CC           בתות 

 –תיכוני -ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

           F שיח קיימא-בן Lycium europaeum אטד אירופי
-חורש ויער ים

 תיכוני-ים שיחים-ערבות תיכוני,
בעיקר 

   טבעי

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Isatis lusitanica איסטיס מצוי
 –תיכוני -ים

 טורני-אירנו
 בעיקר
   טבעי

איקליפטוס 
  נטוע או זריע מופר בלבד       IU         עץ קיימא-בן  .Eucalyptus sp ב.מ.

איקליפטוס 
 מסמרי

Eucalyptus 
gomphocephala עץ קיימא-בן         IU   

-גידול מופרעים-בתי
   מופר בלבד אוסטרלי מופרים

איקליפטוס 
 המקור

Eucalyptus 
camaldulensis עץ קיימא-בן         IU 1 

-גידול מופרעים-בתי
 נטוע או זריע מופר בלבד אוסטרלי מופרים

     C     1 עץ קיימא-בן Pistacia atlantica אלה אטלנטית

-חורש ויער ים
מחשופים של  תיכוני,

 טורני-אירנו סלעים קשים
בעיקר 

 טבעי

בתחום הסקר  
הנוכחי כנראה 

 נטוע בלבד
-אלה ארץ
 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים     CC     1 עץ קיימא-בן Pistacia palaestina ישראלית

בעיקר 
 טבעי

ייתכן גם טבעי 
 וגם נטוע

קיימא-בן .Pistacia sp  אלה ב.מ.                      עץ 

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים     C     1 עץ קיימא-בן Quercus ithaburensis אלון התבור
בעיקר 

 טבעי
בתחום הסקר  

 נטוע -הנוכחי 
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 שם מדעי שם המין 

הסרת 
הנוף 

בעונה 
 אנדמיות שכיחות  צורת חיים הקשה

מספר 
 גידול -בית פולש זר מוגן אדום

תפוצה 
 פיטוגיאוגרפית 

רמת 
 הערות מופרות

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Alyssum simplex אליסון מצוי
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות         C ET שיח-בן קיימא-בן Alkanna strigosa אלקנה סמורה
   טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           RR עץ קיימא-בן Pistacia x saportae אלת הכלאיים

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           CC שיח קיימא-בן Pistacia lentiscus אלת המסטיק
בעיקר 

 טבעי
כנראה נטוע 
 לאורך הנחל

           CC שנתי-חד חלוף-בן Emex spinosa אמיך קוצני
שיחים, מדבר, -ערבות
   חצי-חצי תיכוני-ים חולות

           CC שנתי-חד חלוף-בן Ammi majus אמיתה גדולה
-בתי שטחים מעובדים,

 תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים
בעיקר 

   מופר

           CC שנתי-חד חלוף-בן Ammi visnaga אמיתה קיצית
-בתי שטחים מעובדים,

 תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים
בעיקר 

   מופר
אספסת 

 תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Medicago rotata גלגלית
בעיקר 

   טבעי
אספסת 
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Medicago coronata הכתרים

 אספסת מצויה
Medicago 
polymorpha שנתי-חד חלוף-בן CC           בתות 

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
אספסת 
 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Medicago orbicularis עדשתית

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי

אספסת 
 תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Medicago truncatula קטועה

בעיקר 
   טבעי

-אספרג ארץ
 ישראלי

Asparagus 
palaestinus חלוף-בן 

-בן
   טבעי בלבד תיכוני -ים גידול לחים-בתי           R שיח/מטפס

 קיימא-בן Asparagus aphyllus אספרג החורש
-בן

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           C שיח/מטפס
בעיקר 

   טבעי

 חלוף-בן Aster subulatus אסתר מרצעני
שנתי -רב

 IM 1         חיים-קצר
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים

 חלוף-בן Pisum fulvum אפון מצוי
-חד

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי/מטפס
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 שם מדעי שם המין 

הסרת 
הנוף 

בעונה 
 אנדמיות שכיחות  צורת חיים הקשה

מספר 
 גידול -בית פולש זר מוגן אדום

תפוצה 
 פיטוגיאוגרפית 

רמת 
 הערות מופרות

אפזרית 
 חלוף-בן Spergularia salina מלוחה

שנתי -רב
 קרקעות מלוחות           R חיים-קצר

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו

           C שנתי-חד חלוף-בן Digitaria sanguinalis אצבען מאדים
-בתי שטחים מעובדים,

 מופרים-גידול מופרעים
 -אזורי -רב

   מופר בלבד טרופי
כנפות -ארבע

 מצויות
Tetragonolobus 
palaestinus שנתי-חד חלוף-בן F           תיכוני-ים בתות 

בעיקר 
   טבעי

כנפות -ארבע
 צהובות

Tetragonolobus 
requienii שנתי-חד חלוף-בן RP   2.5       תיכוני-ים בתות 

בעיקר 
   טבעי

ארכובית 
 קיימא-בן Persicaria lapathifolia הכתמים

-עשבוני רב
 גידול לחים-בתי           F שנתי

 -תיכוני -ים
 סיבירי-אירו

בעיקר 
   טבעי

ארכובית 
 הציפורים

Polygonum 
arenastrum שנתי-חד חלוף-בן C           

-גידול מופרעים-בתי
 מופרים

 -אזורי -רב
 טרופי

בעיקר 
   מופר

-ארכובית חד
 שטחים מעובדים           R שנתי-חד חלוף-בן Polygonum bellardii שנתית

 -תיכוני -ים
   מופר בלבד טורני-אירנו

ארכובית 
 קיימא-בן Persicaria acuminata מחודדת

-עשבוני רב
   טבעי בלבד טרופי גידול לחים-בתי       RR   2.5 שנתי

ארכובית 
 קיימא-בן Persicaria decipiens משונשנת

-עשבוני רב
 גידול לחים-בתי           F שנתי

 -אזורי -רב
   טבעי בלבד טרופי

ארכובית 
 צפופה

Polygonum 
argyrocoleum שנתי-חד חלוף-בן R           

-גידול מופרעים-בתי
   מופר בלבד טורני-אירנו מופרים

ארכובית 
 שבטבטית

Polygonum 
equisetiforme קיימא-בן 

-עשבוני רב
 בתות           CC שנתי

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   מופר

           C שנתי-חד חלוף-בן Arenaria leptoclados ארנריה מצויה
מחשופים  חולות, בתות,

 סלעים קשים של

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
-אשבל ארך

 קיימא-בן Stachys longispicata שיבולת
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי     RR   3.7 1 שנתי
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 קיימא-בן Stachys viticina אשבל הביצה
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי           F שנתי

 קיימא-בן Stachys cretica אשבל כרתי
-עשבוני רב

 טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי
כנראה שתול 
  לאורך הנחל

-אשחר ארץ
   טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           C שיח/עץ קיימא-בן Rhamnus lycioides ישראלי
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-אשחר רחב
 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים     F     1 עץ קיימא-בן Rhamnus alaternus עלים

 –בסקר זה 
  מופר בלבד

קיימא-בן  .Tamarix sp אשל ב.מ.                    עץ 

בסקר זה חצי 
טבעי חצי 

  מופר

 ערבי-סהרו קרקעות מלוחותמדבר,      CC     1 עץ קיימא-בן Tamarix nilotica אשל היאור
בעיקר 

   טבעי

 חצי-חצי סודני תרמופיליים מדבר,     )C     )1 עץ קיימא-בן Tamarix aphylla אשל הפרקים
מוגן מבאר  

 שבע ודרומה

 גידול לחים-בתי     C     (1) עץ קיימא-בן Tamarix tetragyna אשל מרובע
 -תיכוני -ים

 חצי-חצי ערבי-סהרו
מוגן מבאר 

 שבע ודרומה

 קיימא-בן Verbascum galilaeum בוצין הגליל
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי     RP ET 3.7 1 שנתי

 קיימא-בן Verbascum sinuatum בוצין מפורץ
-עשבוני רב

 בתות           CC שנתי
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי
 נטוע  חצי-חצי תיכוני-ים גידול לחים-בתי     RR   2 1 עץ קיימא-בן Ulmus minor בוקיצה שעירה

בלוטנית 
 אפריקנית

Commicarpus 
plumbagineus שיח/מטפס קיימא-בן F           ,חצי-חצי סודני תרמופיליים מדבר   

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Aegilops geniculata חיטה ביצני-בן
-חיטה רב-בן

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Aegilops peregrina אנפין
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC גיאופיט חלוף-בן Scilla autumnalis חצב סתווני-בן

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Eruca sativa חרדל מצוי-בן
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
בקבוקון 

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Rapistrum rugosum מקומט
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
-בקיה ארץ
 חלוף-בן Vicia palaestina ישראלית

-חד
 תיכוני-ים בתות           C שנתי/מטפס

בעיקר 
   טבעי

   טבעי בלבד תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות           C שנתי-חד חלוף-בן Vicia narbonensis בקיה צרפתית

 חלוף-בן Vicia villosa בקיה שעירה
-חד

 בתות           F שנתי/מטפס

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
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בקיה 
 חלוף-בן Vicia sativa תרבותית

-חד
 תיכוני-ים שיחים-בתות, ערבות           CC שנתי/מטפס

בעיקר 
   טבעי

בקיית 
 חלוף-בן Vicia hybrida הכלאיים

-חד
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי/מטפס

 תיכוני-ים שטחים מעובדים           C שנתי-חד חלוף-בן Moluccella laevis גביע חלק-בר
בעיקר 

   מופר
ברומית 
 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Bromus lanceolatus אזמלנית

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

-ברומית דו
   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Bromus diandrus אבקנית
ברומית 

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Bromus scoparius המטאטא
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
-ברומית זנב

 תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Bromus alopecuros שועל
בעיקר 

   טבעי

 בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Bromus japonicus ברומית יפנית

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
ברומית 
           CC שנתי-חד חלוף-בן Bromus fasciculatus מאוגדת

-ערבות בתות,
   טבעי בלבד תיכוני-ים מדבר שיחים,

ברומית 
 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Bromus madritensis ספרדית

 -תיכוני -ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Bromus sterilis ברומית עקרה
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
-ברומית קצרת

 שיבולית
Bromus 
pseudobrachystachys שנתי-חד חלוף-בן R           גידול לחים-בתי 

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

קיימא-בן .Cupressus sp  ברוש ב.מ.  נטוע                    עץ 

 ברוש מצוי
Cupressus 
sempervirens 3.2     עץ קיימא-בן       

מחשופים של סלעים 
 תיכוני-ים קשים

בעיקר 
 מופר

בתחום סקר זה 
 נטוע -

  נטוע מופר בלבד אוסטרלי     IU         עץ קיימא-בן .Brachychiton sp ברכיכיטון ב.מ.

           CC שנתי-חד חלוף-בן Notobasis syriaca ברקן סורי
גידול -בתי בתות,

   חצי-חצי תיכוני-ים מופרים-מופרעים
חלמית -בת

 קיימא-בן Malvella sherardiana שרועה
-עשבוני רב

 בתות           F שנתי
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי
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           C שיח-בן קיימא-בן Gypsophila capillaris גבסנית ערבית
שיחים, -בתות, ערבות

   טבעי בלבד טורני-אירנו מדבר

 בתות           R שנתי-חד חלוף-בן Coriandrum sativum גד השדה
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו

           CC שנתי-חד חלוף-בן Silybum marianum גדילן מצוי
קרקעות עשירות 

 בנוטריינטים, רודרליים
 -תיכוני -ים

   מופר בלבד טורני-אירנו

 קיימא-בן Cyperus longus גומא ארוך
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           CC שנתי
 -סובטרופי 

   טבעי בלבד טרופי

 קיימא-בן Cyperus rotundus גומא הפקעים
-עשבוני רב

           CC שנתי
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
 -סובטרופי 

   מופר בלבד טרופי

 קיימא-בן Cyperus articulatus גומא הפרקים
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי           F שנתי

 קיימא-בן Cyperus dives גומא שופע
-עשבוני רב

   טבעי בלבד טרופי גידול לחים-בתי       RP   2.5 שנתי

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Torilis tenella גזיר דקיק
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Torilis nodosa גזיר המפרקים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Torilis arvensis גזיר מזיק

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
   חצי-חצי תיכוני-ים חולות           CC שנתי-חד חלוף-בן Daucus glaber גזר החוף

 תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Daucus aureus גזר זהוב
בעיקר 

   מופר
   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Daucus broteri גזר מצוי

           CC שנתי-דו חלוף-בן Daucus carota גזר קיפח
גידול -בתי בתות,

   חצי-חצי תיכוני-ים מופרים-מופרעים

           C שיח-בן קיימא-בן Ballota undulata גלונית מצויה
מחשופים של  בתות,

   טבעי בלבד תיכוני-ים סלעים קשים

 בתות           CC שיח-בן קיימא-בן Teucrium capitatum געדה מצויה
 -תיכוני -ים

   בלבדטבעי  טורני-אירנו
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   גידול לחים-בתי   I         שיח/מטפס קיימא-בן Vitis vinifera גפן היערות
בעיקר 

   מופר

 גרגרנית מצויה
Medicago 
monspeliaca שנתי-חד חלוף-בן CC           תיכוני-ים בתות 

בעיקר 
   טבעי

גרגרנית 
 ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות           CC שנתי-חד חלוף-בן Trigonella arabica ערבית

בעיקר 
   טבעי

 גידול לחים-בתי           F שנתי-חד חלוף-בן Geranium dissectum גרניון גזור
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד סיבירי-אירו

 גרניון הארגמן
Geranium 
robertianum שנתי-חד חלוף-בן C           טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

 גרניון עגול
Geranium 
rotundifolium שנתי-חד חלוף-בן C           בתות 

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Geranium molle גרניון רך
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי סיבירי-אירו

 חלוף-בן Galium aparine דבקה זיפנית
-חד

 תיכוני-חורש ויער ים           C שנתי/מטפס

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

 חלוף-בן Galium tricornutum דבקה משלשת
-חד

 שטחים מעובדים           R שנתי/מטפס
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות         CC ES שנתי-חד חלוף-בן Galium judaicum דבקת יהודה
   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           R שנתי-חד חלוף-בן Melilotus indicus דבשה הודית

דבשה 
   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Melilotus sulcatus מחורצת

   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי           F שנתי-חד חלוף-בן Melilotus siculus דבשה סיצילית

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Rostraria smyrnacea דגנין בירותי
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Rostraria cristata דגנין מצוי
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 חלוף-בן Leptochloa fusca מוץ חום-דו
-עשבוני רב

           F שנתי
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד טרופי מופרים
דודוניאה 

 IU 1         שיח קיימא-בן Dodonaea viscosa דביקה
-בתי שיחים,-ערבות

   מופר בלבד אין נתון מופרים-גידול מופרעים
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 קיימא-בן Panicum repens דוחן זוחל
-רבעשבוני 

 גידול לחים-בתי           C שנתי
 -סובטרופי 

   טבעי בלבד טרופי

   IM         שנתי-חד חלוף-בן Panicum capillare דוחן נימי
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד אמריקני מופרים

 דורבנית סגולה
Delphinium 
peregrinum שנתי-חד חלוף-בן F           ,שיחים-ערבות בתות 

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 דורבנית סגולה
Delphinium 
peregrinum ssp.bovei טבעי בלבד                 שנתי-חד חלוף-בן   

 חלוף-בן Sorghum virgatum דורה רותמית
-עשבוני רב

   IT         שנתי
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד טרופי מופרים-גידול מופרעים
-ארם דורת
 חלוף-בן Sorghum halepense צובא

-עשבוני רב
           CC שנתי

-בתי שטחים מעובדים,
 מופרים-גידול מופרעים

 -סובטרופי 
   מופר בלבד טרופי

           C שנתי-חד חלוף-בן Echinochloa colonum דחנית השלחין
-בתי שטחים מעובדים,

 מופרים-גידול מופרעים
 -סובטרופי 

   בלבד מופר טרופי
דחנית 

           C שנתי-חד חלוף-בן Echinochloa crusgalli התרנגולים
-בתי שטחים מעובדים,

 מופרים-גידול מופרעים
 -תיכוני -ים

   מופר בלבד טורני-אירנו
קרניים -דל

   חצי-חצי תיכוני-ים בתות         F ES שנתי-חד חלוף-בן Tordylium carmeli כרמלי
נחש -דלעת
 חלוף-בן Bryonia cretica מצויה

-עשבוני רב
   טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           C שנתי/מטפס

נחש -דלעת
 חלוף-בן Bryonia syriaca סורית

-עשבוני רב
   טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           C שנתי/מטפס

-דמומית קטנת
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Adonis microcarpa פרי

 גידול לחים-בתי           F שנתי-חד חלוף-בן Parapholis incurva זנב קשתני-דק
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Crupina crupinastrum דרדית מצויה
 -תיכוני -ים

   בלבדטבעי  טורני-אירנו

           CC שנתי-חד חלוף-בן Centaurea iberica דרדר מצוי
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

 תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Centaurea verutum דרדר קיפח
בעיקר 

   מופר

           CC שנתי-חד חלוף-בן Centaurea hyalolepis דרדר קרומי
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
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דרכמונית 
 מצרית

Tordylium 
aegyptiacum שנתי-חד חלוף-בן C           מדבר שיחים,-ערבות 

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי

 מדבר שיחים,-ערבות           F שנתי-חד חלוף-בן Herniaria hirsuta דרכנית שעירה

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 קיימא-בן Alhagi graecorum הגה מצויה
-עשבוני רב

           C שנתי
-בתי קרקעות מלוחות,

 מופרים-גידול מופרעים
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו

 חצי-חצי תיכוני-ים גידול לחים-בתי           F שיח קיימא-בן Nerium oleander הרדוף הנחלים
כנראה שרובו 

 נטוע
הרדופנין 

 חלוף-בן Scorzonera papposa הציצית
-עשבוני רב

   טבעי בלבד טורני-אירנו בתות           C שנתי

           C שיח-בן קיימא-בן Withania somnifera ויתניה משכרת
קרקעות עשירות 

 רודרלייםבנוטריינטים, 
 -תיכוני -ים

   מופר בלבד טורני-אירנו

 קיימא-בן Verbena officinalis ורבנה רפואית
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           C שנתי
 -סובטרופי 

 טרופי
בעיקר 

   טבעי

 ורוניקת המים
Veronica anagallis-
aquatica קיימא-בן 

-עשבוני רב
 גידול לחים-בתי           F שנתי

 -אזורי -רב
   טבעי בלבד טרופי

ושינגטוניה 
 IM 1         עץ קיימא-בן Washingtonia filifera חוטית

-גידול מופרעים-בתי
   מופר בלבד אמריקני מופרים

ושינגטוניה 
 IM 1         עץ קיימא-בן Washingtonia robusta חסונה

-גידול מופרעים-בתי
   טבעי בלבד אמריקני מופרים

חלוף-בן  .Gagea sp  ב.מ.זהבית                       גיאופיט 

           CC שנתי-חד חלוף-בן Lolium rigidum זון אשון
-ערבות בתות,

 מדבר שיחים,
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
 מין גר בישראל טבעי בלבד תיכוני-ים חולות       RP   Int שנתי-חד חלוף-בן Lolium multiflorum פרחים-זון רב

 חלוף-בן Lolium perenne שנתי-זון רב
-עשבוני רב

 בתות           F שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי
   טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           F עץ קיימא-בן Olea europaea זית אירופי

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות         CC ES גיאופיט חלוף-בן Bellevalia flexuosa זמזומית מצויה
עקרב -זנב

 תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Scorpiurus muricatus שיכני
בעיקר 

   טבעי
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שועל -זנב
 ארוך

Alopecurus 
myosuroides שנתי-חד חלוף-בן F           גידול לחים-בתי 

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 שועל מצוי-זנב
Alopecurus 
utriculatus שנתי-חד חלוף-בן C           טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

זערורית 
           C שנתי-חד חלוף-בן Telmissa microcarpa פרי-קטנת

מחשופים של סלעים 
   טבעי בלבד תיכוני-ים קשים

 זעריר כוכבני
Asterolinon linum-
stellatum שנתי-חד חלוף-בן F           

מחשופים של סלעים 
 קשים

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Geropogon hybridus סב מצוי-זקן
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 תיש ארוך-זקן
Tragopogon 
coelesyriacus חלוף-בן 

-עשבוני רב
 בתות           C שנתי

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 קיימא-בן Hyparrhenia hirta זקנן שעיר
-עשבוני רב

           CC שנתי
מחשופים של  בתות,

 סלעים קשים

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
   טבעי בלבד ערבי-סהרו

 חבלבל המשי
Convolvulus 
stachydifolius חלוף-בן 

-עשבוני רב
           F שנתי

-בתי שטחים מעובדים,
 מופרים-גידול מופרעים

 -תיכוני -ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

 חלוף-בן Convolvulus arvensis חבלבל השדה
-עשבוני רב

           CC שנתי
קרקעות עשירות 

 בנוטריינטים, רודרליים
 -אזורי -רב

   חצי-חצי טרופי

 חבלבל השיח
Convolvulus 
dorycnium חלוף-בן 

-עשבוני רב
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי

 חבלבל מדברי
Convolvulus 
pilosellifolius חלוף-בן 

-עשבוני רב
     O   4.2 1 שנתי

קרקעות עשירות 
   חצי-חצי טורני-אירנו בנוטריינטים, רודרליים

 חבלבל סורי
Convolvulus 
coelesyriacus שנתי-חד חלוף-בן F EL         טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים   

 חבלבל עדין
Convolvulus 
pentapetaloides שנתי-חד חלוף-בן F           חצי-חצי תיכוני-ים בתות   

 חבלבל שעיר
Convolvulus 
betonicifolius חלוף-בן 

-עשבוני רב
           C שנתי

קרקעות עשירות 
   חצי-חצי תיכוני-ים בנוטריינטים, רודרליים

           CC שנתי-חד חלוף-בן Valantia hispida חגווית שעירה
מחשופים של סלעים 

   טבעי בלבד תיכוני-ים קשים

 שפה מצוי-חד
Ajuga chamaepitys 
subsp. chia קיימא-בן 

-עשבוני רב
 בתות           CC שנתי

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו



 דו"ח סופי -עמק חרודסקר ) 2020לייקין ועמיתיה (-כברה    
 
 

259 
 

 שם מדעי שם המין 

הסרת 
הנוף 

בעונה 
 אנדמיות שכיחות  צורת חיים הקשה

מספר 
 גידול -בית פולש זר מוגן אדום

תפוצה 
 פיטוגיאוגרפית 

רמת 
 הערות מופרות

 תיכוני-ים תיכוני-צומח עשבוני ים           CC שנתי-חד חלוף-בן Scolymus maculatus חוח עקוד
בעיקר 

   מופר

 חלוף-בן Rumex pulcher חומעה יפה
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי בתות,           C שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו

חומעה 
 חלוף-בן Rumex crispus מסולסלת

-עשבוני רב
 גידול לחים-בתי           R שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

חומעה 
           F שנתי-חד חלוף-בן Rumex dentatus משוננת

-בתי גידול לחים,-בתי
 מופרים-גידול מופרעים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו

 חטוטרן מצוי
Ochthodium 
aegyptiacum שנתי-חד חלוף-בן C           תיכוני-ים בתות 

בעיקר 
   מופר

 קיימא-בן Alcea setosa חטמית זיפנית
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי
   מופר בלבד   שטחים מעובדים   II         שנתי-חד חלוף-בן Triticum aestivum חיטה רכה
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Triticum dicoccoides חיטת הבר

-חלבלוב ארם
 שטחים מעובדים           F שנתי-חד חלוף-בן Euphorbia aleppica צובא

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

                         .Euphorbia sp  חלבלוב ב.מ.

   IM         שנתי-חד חלוף-בן Euphorbia serpens חלבלוב זוחל
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים
חלבלוב 

   IM         שנתי-חד חלוף-בן Euphorbia supina מאדים
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-מופרעיםגידול 

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Euphorbia peplus חלבלוב מצוי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
חלבלוב 
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           R שנתי-חד חלוף-בן Euphorbia oxyodonta מרושת

חלבלוב 
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Euphorbia arguta משונשן

 IM 1         שנתי-חד חלוף-בן Euphorbia maculata חלבלוב נטוי
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים
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   IM         שנתי-חד חלוף-בן Euphorbia prostrata חלבלוב פושט
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים

 חלבלוב פעוט
Euphorbia 
chamaepeplus שנתי-חד חלוף-בן C           מדבר שיחים,-ערבות 

 -טורני -אירנו
 טבעי בלבד ערבי-סהרו

ייתכן טעות 
 בזיהוי

-חלבלוב צר
 בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Euphorbia exigua עלים

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד סיבירי-אירו

 קיימא-בן Thesium bergeri חלוקה הררית

-עשבוני רב
שנתי/טפיל 

           C חלקי
-חורש ויער ים

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות תיכוני,

 חלוף-בן Thesium humile חלוקה ננסית

-חד
שנתי/טפיל 

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F חלקי

           CC שנתי-חד חלוף-בן Malva nicaeensis חלמית מצויה
קרקעות עשירות 

 בנוטריינטים, רודרליים
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
-חלמית קטנת

           CC שנתי-חד חלוף-בן Malva parviflora פרחים
קרקעות עשירות 

 בנוטריינטים, רודרליים
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

 IM 1         שנתי-חד חלוף-בן Helianthus annuus חמנית מצויה
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים

 IF 1         גיאופיט חלוף-בן Oxalis pes-caprae חמציץ נטוי
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
 -אזורי -רב

   מופר בלבד טרופי

 קיימא-בן Cynanchum acutum מחודדחנק 
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           F שנתי/מטפס
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו

           C שנתי-חד חלוף-בן Lactuca saligna חסה רותמית

-גידול מופרעים-בתי
קרקעות  מופרים,

עשירות בנוטריינטים, 
 רודרליים

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
   חצי-חצי ערבי-סהרו

           CC שנתי-חד חלוף-בן Lactuca serriola חסת המצפן

-גידול מופרעים-בתי
קרקעות  מופרים,

עשירות בנוטריינטים, 
 רודרליים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   מופר בלבד טורני-אירנו
חפורית 
 קיימא-בן Phalaris aquatica הפקעים

-עשבוני רב
 תיכוני-ים בתות           F שנתי

בעיקר 
   טבעי

 בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Phalaris paradoxa חפורית מוזרה
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
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 חפורית מצויה
Phalaris 
brachystachys שנתי-חד חלוף-בן C           תיכוני-ים בתות 

בעיקר 
   מופר

 מדבר שיחים,-ערבות           CC שנתי-חד חלוף-בן Phalaris minor חפורית קטנה
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
   מופר בלבד תיכוני-ים בתות           RP שנתי-חד חלוף-בן Phalaris canariensis חפורית קנרית

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות     CC     1 גיאופיט חלוף-בן Urginea maritima חצב מצוי
   מופר בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Sinapis arvensis חרדל השדה

           CC שנתי-חד חלוף-בן Sinapis alba חרדל לבן
קרקעות עשירות 

 בנוטריינטים, רודרליים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   מופר בלבד טורני-אירנו

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים     F     1 עץ קיימא-בן Ceratonia siliqua חרוב מצוי
בעיקר 

 טבעי

בעיקר נטוע. 
ייתכן שבשולי 

הגלבוע יש 
  טבעי

חרחבינה 
 חלוף-בן Eryngium creticum מכחילה

-עשבוני רב
 תיכוני-ים בתות           CC שנתי

בעיקר 
   טבעי

 חרצית השדות
Chrysanthemum 
segetum שנתי-חד חלוף-בן F           חצי-חצי תיכוני-ים בתות   

 חרצית עטורה
Chrysanthemum 
coronarium שנתי-חד חלוף-בן CC           

קרקעות עשירות 
   מופר בלבד תיכוני-ים בנוטריינטים, רודרליים

 טבורית נטויה
Umbilicus 
intermedius גיאופיט חלוף-בן F           

מחשופים של סלעים 
 קשים

 - תיכוני-ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 IM 1         שיח/עץ קיימא-בן Nicotiana glauca טבק השיח
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
 -אזורי -רב

   מופר בלבד טרופי

 חלוף-בן Lathyrus ochrus טופח גדול
-חד

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי/מטפס

 טופח ירושלים
Lathyrus 
hierosolymitanus חלוף-בן 

-חד
 תיכוני-ים בתות           C שנתי/מטפס

בעיקר 
   טבעי

טטרקליניס 
 II 1         עץ קיימא-בן Tetraclinis articulata   מפריק

-גידול מופרעים-בתי
 מופרים

-מערב הים
   מופר בלבד התיכון

           CC שיח-בן קיימא-בן Dittrichia viscosa טיון דביק
-בתי גידול לחים,-בתי

 תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים
בעיקר 

   מופר
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טרשנית 
 שרועה

Theligonum 
cynocrambe שנתי-חד חלוף-בן CC           חצי-חצי תיכוני-ים בתות   

 קיימא-בן Cynodon dactylon יבלית מצויה
-עשבוני רב

           CC שנתי
-ערבות בתות,

 מדבר שיחים,
 -אזורי -רב

   חצי-חצי טרופי

 ילקוט הרועים
Capsella bursa-
pastoris שנתי-חד חלוף-בן CC           

גידול -בתי בתות,
 מופרים-מופרעים

 -אזורי -רב
   חצי-חצי טרופי

 אמריקני    1           עץ קיימא-בן .Prosopis sp  ינבוט ב.מ.
מופר 
  בלבד

י. מסקיטו או י.  
 לבן

   חצי-חצי טורני-אירנו בתות           C שיח-בן קיימא-בן Prosopis farcta ינבוט השדה
                     שנתי-חד חלוף-בן .Amaranthus sp  ירבוז ב.מ.

 Int   IM 1     שנתי-חד חלוף-בן Amaranthus rudis ירבוז הגדות
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים

 IM 1         שנתי-חד חלוף-בן Amaranthus blitoides שרועירבוז 
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים
חמור -ירוקת
 קיימא-בן Ecballium elaterium מצויה

-עשבוני רב
           C שנתי

-גידול מופרעים-בתי
 מופרים

 -תיכוני -ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

 מפושקיתדן 
Sphenopus 
divaricatus שנתי-חד חלוף-בן R   2.5       ,קרקעות מלוחות מדבר 

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
   טבעי בלבד ערבי-סהרו

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Asteriscus aquaticus כוכב מצוי

           R שנתי-חד חלוף-בן Stellaria pallida כוכבית חיוורת
שטחים  גידול לחים,-בתי

 מעובדים
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי סיבירי-אירו

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Stellaria media כוכבית מצויה
 -אזורי -רב

   טבעי בלבד טרופי

 כליינית מצויה
Hymenocarpos 
circinnatus שנתי-חד חלוף-בן CC           חצי-חצי תיכוני-ים בתות   

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים     F     1 עץ קיימא-בן Cercis siliquastrum כליל החורש
בעיקר 

 טבעי
בתחום הסקר 

 נטוע -הנוכחי 

 חלוף-בן Ferula communis כלך מצוי
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי

 חלוף-בן Ferula tingitana כלך מרוקני
-עשבוני רב

           F שנתי
מחשופים של  בתות,

   טבעי בלבד תיכוני-ים סלעים קשים
   טבעי בלבד תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות,     CC     1 גיאופיט חלוף-בן Anemone coronaria כלנית מצויה
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   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Pimpinella cretica כמנון כרתי

אווז -כף
           CC שנתי-חד חלוף-בן Chenopodium murale האשפות

-גידול מופרעים-בתי
קרקעות  מופרים,

עשירות בנוטריינטים, 
 רודרליים

 -אזורי -רב
   חצי-חצי טרופי

 אווז הגינות-כף
Chenopodium 
opulifolium שנתי-חד חלוף-בן F           

-גידול מופרעים-בתי
קרקעות  מופרים,

עשירות בנוטריינטים, 
 רודרליים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   מופר בלבד טורני-אירנו

           C שנתי-חד חלוף-בן Chenopodium album אווז לבנה-כף
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
 -אזורי -רב

   מופר בלבד טרופי

אווז -כף
 מבאישה

Chenopodium 
vulvaria שנתי-חד חלוף-בן C           

קרקעות עשירות 
 בנוטריינטים, רודרליים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   מופר בלבד טורני-אירנו
אווז -כף

 ריחנית
Chenopodium 
ambrosioides שנתי-חד חלוף-בן         IM 1 

-בתי גידול לחים,-בתי
 מופרים-גידול מופרעים

 -אזורי -רב
   בלבדמופר  טרופי

 כרבולת מצויה
Onobrychis 
squarrosa שנתי-חד חלוף-בן C           תיכוני-ים בתות 

בעיקר 
   מופר

 כרבולת קטנה
Onobrychis caput-
galli שנתי-חד חלוף-בן F           חצי-חצי תיכוני-ים בתות   

 תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Brassica nigra כרוב שחור
בעיקר 

   מופר

 קיימא-בן Carex hispida כריך שעיר
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי     RP   3.7 1 שנתי
                         .Apium sp  כרפס ב.מ.

 קיימא-בן Apium nodiflorum כרפס הביצות
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           F שנתי
 -אזורי -רב

   טבעי בלבד טרופי

 חלוף-בן Cuscuta campestris כשות השדות
-חד

 IM 1         שנתי/טפיל 
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד אמריקני מופרים

 כתלה חריפה
Chiliadenus 
iphionoides שיח-בן קיימא-בן CC           

מחשופים של סלעים 
   טבעי בלבד תיכוני-ים קשים

כתלית 
   טבעי בלבד תיכוני-ים סלעים מוצלים           C שנתי-חד חלוף-בן Parietaria lusitanica פורטוגלית
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   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Coronilla scorpioides כתרון עקרבי
   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי           R שנתי-חד חלוף-בן Lotus angustissimus לוטוס דקיק

 קיימא-בן Lotus palustris לוטוס הביצות
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי           F שנתי
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Lotus peregrinus לוטוס מצוי

 חלוף-בן Lotus tenuis עלים-לוטוס צר
-רבעשבוני 

 גידול לחים-בתי           RP שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Misopates orontium לועית קטנה

 לוענית גדולה
Scrophularia 
rubricaulis חלוף-בן 

-עשבוני רב
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות         F ES שנתי

   טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           F גיאופיט חלוף-בן Arum hygrophilum לוף ירוק
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F גיאופיט חלוף-בן Arum dioscoridis לוף מנומר

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C גיאופיט חלוף-בן Arisarum vulgare לופית מצויה

 חלוף-בן Plantago lanceolata לחך אזמלני
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           C שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Plantago afra לחך בלוטי
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 חלוף-בן Plantago major לחך גדול
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           R שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Plantago lagopus לחך מצוי

 קיימא-בן Phyla nodiflora ליפיה זוחלת
-רבעשבוני 

 גידול לחים-בתי           F שנתי

-ים -טרופי 
-אירו -תיכוני 
   חצי-חצי סיבירי

 IM 1         שנתי-חד חלוף-בן Xanthium strumarium לכיד הנחלים
-בתי שטחים מעובדים,

 מופרים-גידול מופרעים
 -אזורי -רב

   מופר בלבד טרופי

 קיימא-בן Ipomoea cairica לפופית כפנית
-רבעשבוני 

 IF 1         שנתי/מטפס
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד טרופי מופרים
כלב -לשון

 כרתית
Cynoglossum 
creticum שנתי-דו חלוף-בן C           בתות 

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו
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פר -לשון
           CC שנתי-חד חלוף-בן Anchusa aegyptiaca מצרית

-ערבות בתות,
   טבעי בלבד ערבי-סהרו מדבר שיחים,

פר -לשון
 קיימא-בן Anchusa strigosa סמורה

-עשבוני רב
 בתות           CC שנתי

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

לשישית 
           CC שנתי-חד חלוף-בן Chrozophora tinctoria הצבעים

-גידול מופרעים-בתי
 מופרים

 - תיכוני-ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

 חלוף-בן Pallenis spinosa מוצית קוצנית
-עשבוני רב

   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           C שנתי
קיימא-בן .Fraxinus sp  מילה ב.מ.                      עץ 

 גידול לחים-בתי     RP   2.5 1 עץ קיימא-בן Fraxinus syriaca מילה סורית
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 קיימא-בן Cladium mariscus מכבד הביצות
-עשבוני רב

   RP שנתי
2.5 
 גידול לחים-בתי     1 (3.2)

 -אזורי -רב
 טבעי בלבד טרופי

רמת הסיכון 
שונתה  

לאחרונה ל"על 
  סף איום"

                         .Atriplex sp  מלוח ב.מ.

   IU         שיח-בן קיימא-בן Atriplex semibaccata מלוח הענבות
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד אוסטרלי מופרים

           C שיח-בן קיימא-בן Atriplex leucoclada מלוח מלבין

קרקעות  מדבר,
גידול -בתי מלוחות,
 מופרים-מופרעים

 -טורני -אירנו
   מופר בלבד ערבי-סהרו

             שנתי-חד חלוף-בן Atriplex prostrata מלוח מפושק

גידול -בתי
קרקעות  לחים,

גידול -בתי מלוחות,
 מופרים-מופרעים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   מופר בלבד טורני-אירנו

 קרקעות מלוחות           C שיח קיימא-בן Atriplex halimus מלוח קיפח
 -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו
בעיקר 

   טבעי

 מדבר שיחים,-ערבות           CC שנתי-חד חלוף-בן Stipa capensis מצוימלעניאל 
 -טורני -אירנו
   טבעי בלבד ערבי-סהרו

מסוריים 
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Astragalus pelecinus מצויים

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Scandix verna מסרק מזרחי
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
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   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Lavatera trimestris מעוג אפיל

           C שנתי-חד חלוף-בן Lavatera cretica מעוג כרתי
קרקעות עשירות 

 תיכוני-ים בנוטריינטים, רודרליים
בעיקר 

   מופר

 תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Lavatera punctata מעוג מנוקד
בעיקר 

   טבעי
מצילות 
 בתות           C גיאופיט חלוף-בן Leopoldia comosa מצויצות

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

           CC שיח-בן קיימא-בן Podonosma orientalis מציץ סורי
מחשופים של סלעים 

 קשים
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
מצלתיים 

 שיחים-ערבות בתות,           CC שנתי-חד חלוף-בן Biscutella didyma מצויות
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי
חסידה -מקור
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Erodium gruinum גדול
חסידה -מקור

           CC שנתי-חד חלוף-בן Erodium malacoides חלמיתי
גידול -בתי בתות,

 מופרים-מופרעים
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
חסידה -מקור
 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Erodium moschatum מצוי

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Anagallis arvensis מרגנית השדה

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Salvia viridis מרווה דגולה

 חלוף-בן Salvia samuelssonii מרווה מלבינה
-עשבוני רב

 בתות           F שנתי
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
מרווה 

 שתול טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים     CC     1 שיח-בן קיימא-בן Salvia fruticosa משולשת
  שתול טבעי בלבד תיכוני-ים בתות     C     1 שיח-בן קיימא-בן Salvia dominica מרווה ריחנית

           CC שנתי-חד חלוף-בן Sonchus oleraceus מרור הגינות
-בתי שטחים מעובדים,

 מופרים-גידול מופרעים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי           F שנתי-חד חלוף-בן Sonchus asper מרור מכחיל

מרקולית 
 בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Mercurialis annua מצויה

 -תיכוני -ים
   חצי-חצי סיבירי-אירו
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                          .Picris sp מררית ב.מ.
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות         C ES שנתי-חד חלוף-בן Picris galilaea מררית הגליל

 קיימא-בן Imperata cylindrica משיין גלילני
-רבעשבוני 

 גידול לחים-בתי           F שנתי

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
 ערבי-סהרו

בעיקר 
   טבעי

משערת 
           CC שנתי-חד חלוף-בן Lamarckia aurea זהובה

-ערבות בתות,
 מדבר שיחים,

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי

                          .Pterocephalus sp נוציץ ב.מ.

 נוציץ מנוצה
Pterocephalus 
plumosus שנתי-חד חלוף-בן C           בתות 

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 מדבר שיחים,-ערבות             שנתי-חד חלוף-בן Pterocephalus brevis נוציץ עטוף
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Lagoecia cuminoides נוצנית כדורית

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות     CC     1 גיאופיט חלוף-בן Ranunculus asiaticus נורית אסיה

 נורית המלל
Ranunculus 
scandicinus שנתי-חד חלוף-בן C           תיכוני-ים גידול לחים-בתי 

בעיקר 
   מופר

-ארץניסנית 
 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           C שנתי-חד חלוף-בן Crepis palaestina ישראלית

בעיקר 
   טבעי

 תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Crepis aspera ניסנית זיפנית
בעיקר 

   טבעי
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות         R ET שנתי-חד חלוף-בן Crepis syriaca ניסנית סורית
   מופר בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Ridolfia segetum נירית הקמה

 קיימא-בן Mentha longifolia נענע משובלת
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           C שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 חלב חום-נץ
Ornithogalum 
fuscescens גיאופיט חלוף-בן RP ES 3.7 1     טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

חלב -נץ
 מפושק

Ornithogalum 
umbellatum גיאופיט חלוף-בן R           טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

 חלב צרפתי-נץ
Ornithogalum 
narbonense גיאופיט חלוף-בן C           ,שיחים-ערבות בתות 

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו
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הלילה -נר
   מופר בלבד אמריקני שטחים מעובדים   IM         שנתי-חד חלוף-בן Oenothera rosea הוורוד

     C     1 גיאופיט חלוף-בן Narcissus tazetta נרקיס מצוי

גידול -בתי בתות,
מחשופים של  לחים,

   טבעי בלבד תיכוני-ים סלעים קשים

 נשרן הדוחן
Piptatherum 
miliaceum קיימא-בן 

-עשבוני רב
   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           CC שנתי

 נשרן מכחיל
Piptatherum 
blancheanum קיימא-בן 

-עשבוני רב
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי

 קיימא-בן Piptatherum thomasii נשרן צפוף
-עשבוני רב

 תיכוני-ים בתות             שנתי
בעיקר 

   מופר

 נשרן שעיר
Piptatherum 
holciforme קיימא-בן 

-עשבוני רב
 בתות           F שנתי

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 סביון אביבי

Senecio 
leucanthemifolius 
subsp. Vernalis שנתי-חד חלוף-בן CC           

גידול -בתי בתות,
 מופרים-מופרעים

 -תיכוני -ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

           R שנתי-חד חלוף-בן Sagina apetala סגינה זעירה

סלעים  בתות,
קירות  מוצלים,
שטחים  וחומות,

 מעובדים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

   IM         שנתי-חד חלוף-בן Solanum cornutum סולנום המקור
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד אמריקני מופרים

 סולנום זיתני
Solanum 
elaeagnifolium קיימא-בן 

-עשבוני רב
   מופר בלבד אמריקני שטחים מעובדים IM 1         שנתי

 קיימא-בן Solanum nigrum סולנום שחור
-עשבוני רב

 בתות           C שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

 קיימא-בן Typha domingensis סוף מצוי
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           F שנתי

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
 ערבי-סהרו

בעיקר 
   טבעי

סיסנית 
 חלוף-בן Poa bulbosa הבולבוסין

-עשבוני רב
 בתות           CC שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי
   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Poa infirma סיסנית הגינות
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 סירה קוצנית
Sarcopoterium 
spinosum שיח-בן קיימא-בן CC           טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

 סלסילה מצויה
Tordylium 
trachycarpum שנתי-חד חלוף-בן CC           תיכוני-ים בתות 

בעיקר 
   טבעי

 קרקעות מלוחות בתות,           C שנתי-חד חלוף-בן Beta vulgaris סלק מצוי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

 קיימא-בן Juncus acutus סמר חד
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           C שנתי
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 קיימא-בן Juncus subulatus סמר מרצעני
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי       RP   2.5 שנתי
                       קיימא-בן .Senna sp  סנא ב.מ.

  מופר בלבד    IU     שיח קיימא-בן Senna artemisoides סנא לענתי

 חלוף-בן Aristolochia parvifolia ספלול קטן
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי

           F שנתי-חד חלוף-בן Urtica pilulifera סרפד הכדורים
קרקעות עשירות 

 בנוטריינטים, רודרליים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

 עבדקן מצוי
Polypogon 
monspeliensis שנתי-חד חלוף-בן C           גידול לחים-בתי 

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
   חצי-חצי ערבי-סהרו

 קיימא-בן Arundo donax עבקנה שכיח
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           C שנתי
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי
              הגינהעגבניית 

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Cichorium endivia עולש מצוי
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר
עקרב -עוקץ

 אירופי
Heliotropium 
europaeum שנתי-חד חלוף-בן C           

-בתי שיחים,-ערבות
 מופרים-גידול מופרעים

 -תיכוני -ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

עקרב -עוקץ
             שנתי-חד חלוף-בן Heliotropium bovei אפור

-בתי שטחים מעובדים,
 תיכוני-ים מופרים-גידול מופרעים

בעיקר 
   מופר

עקרב -עוקץ
 עלים-עגול

Heliotropium 
rotundifolium שיח-בן קיימא-בן C           טורני-אירנו בתות 

בעיקר 
   טבעי
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 עוקצר מצוי
Brachypodium 
distachyum שנתי-חד חלוף-בן CC           

-ערבות בתות,
 מדבר שיחים,

 -תיכוני -ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

 תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות,           CC גיאופיט חלוף-בן Asphodelus ramosus עירית גדולה
בעיקר 

   טבעי
-עירית צרת

 עלים
Asphodelus 
tenuifolius שנתי-חד חלוף-בן F           שיחים, מדבר-ערבות 

 -ערבי -סהרו
   טבעי בלבד סודני

 חלוף-בן Gundelia tournefortii עכובית הגלגל
-עשבוני רב

   טבעי בלבד טורני-אירנו שיחים-ערבות בתות,     C     1 שנתי

         CC ES שנתי-חד חלוף-בן Echium judaeum עכנאי יהודה
-ערבות בתות,

   טבעי בלבד תיכוני-ים מדבר שיחים,
   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           CC שיח-בן קיימא-בן Echium angustifolium עכנאי שרוע

חלוף-בן  .Orobanche sp  עלקת ב.מ.  
-חד

                     שנתי/טפיל

 חלוף-בן Orobanche mutelii עלקת מוטל
-חד

 בתה           C שנתי/טפיל 
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
עפעפית 
 חלוף-בן Kickxia cirrhosa הקנוקנות

-חד
   טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           R שנתי/מטפס

עפעפית 
 מדבר בתות,           C שיח-בן קיימא-בן Kickxia aegyptiaca מצרית

 -תיכוני -ים
 ערבי-סהרו

 בעיקר
   טבעי

עפעפית 
 חלוף-בן Kickxia elatine שרועה

-חד
 תיכוני-ים בתות           R שנתי/מטפס

בעיקר 
   טבעי

 גידול לחים-בתי     C    1 עץ קיימא-בן Salix acmophylla ערבה מחודדת
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
-ערבז דק

 פרחים
Centaurium 
tenuiflorum שנתי-חד חלוף-בן R           ,גידול לחים-בתי בתות 

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 תיכוני-חורש ויער ים       RP   2.5 שנתי-חד חלוף-בן Centaurium erythraea ערבז סוככני
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

ערברבה 
 קיימא-בן Epilobium hirsutum שעירה

-עשבוני רב
 גידול לחים-בתי           CC שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 קיימא-בן Samolus valerandi ערידת הביצות
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           R שנתי
 -אזורי -רב

   טבעי בלבד טרופי
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קיימא-בן .Juniperus sp  ערער ב.מ.            1       עץ 
נטוע בשולי 

 הנחל

 גידול לחים-בתי           C שיח קיימא-בן Rubus sanguineus פטל קדוש
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           F שיח-בן קיימא-בן Ruta chalepensis פיגם מצוי

 פיגמית מצויה
Haplophyllum 
buxbaumii שיח-בן קיימא-בן F           בתות 

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Filago pyramidata פילגון מצוי
בעיקר 

   טבעי

   IF 1       עץ קיימא-בן Ficus sycomorus פיקוס השקמה
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד טרופי מופרים

 גידול לחים-בתי           CC עץ קיימא-בן Ficus carica פיקוס התאנה
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו

 גידול לחים-בתי           CC שיח קיימא-בן Pluchea dioscoridis פלגית שיחנית
 -ערבי -סהרו
   טבעי בלבד סודני

-פלפלון דמוי
 אלה

Schinus 
terebinthifolius עץ קיימא-בן         IM 1 

-גידול מופרעים-בתי
   מופר בלבד אמריקני מופרים

 קיימא-בן Paspalum distichum טורי-פספלון דו
-עשבוני רב

   מופר בלבד אמריקני גידול לחים-בתי IM 1         שנתי
פעמונית 
 ירושלים

Campanula 
hierosolymitana שנתי-חד חלוף-בן C EL         

מחשופים של סלעים 
   טבעי בלבד תיכוני-ים קשים

פעמונית 
   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי           R שנתי-חד חלוף-בן Campanula retrorsa משוננת

           CC שנתי-חד חלוף-בן Campanula erinus פעמונית קטנה
מחשופים של סלעים 

 קשים
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Papaver umbonatum פרג אגסי
בעיקר 

   טבעי

 תיכוני-ים בתות             שנתי-חד חלוף-בן Papaver syriacum פרג סורי
בעיקר 

   טבעי
-פרסה דלת

 תרמילים
Hippocrepis 
unisiliquosa שנתי-חד חלוף-בן CC           טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

-רבתפרסה 
 תרמילים

Hippocrepis 
multisiliquosa שנתי-חד חלוף-בן F           טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   
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   טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           F שיח-בן קיימא-בן Prasium majus פרסיון גדול

 פרע מסולסל
Hypericum 
triquetrifolium חלוף-בן 

-עשבוני רב
 בתות           CC שנתי

 -תיכוני -ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

פרעושית 
 קיימא-בן Pulicaria dysenterica משלשלת

-עשבוני רב
 גידול לחים-בתי           C שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
פרקינסוניה 

 IM 1         עץ קיימא-בן Parkinsonia aculeata שיכנית
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד אמריקני מופרים

 פרתניון אפיל
Parthenium 
hysterophorus שנתי-חד חלוף-בן         IM 1 ,מופר בלבד אמריקני שטחים מעובדים בתות   

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Linum strictum פשתה אשונה
                          .Linum sp פשתה ב.מ.

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Linum pubescens פשתה שעירה

 בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Linum corymbulosum פשתת המכבד
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

           CC גיאופיט חלוף-בן Moraea sisyrinchium צהרון מצוי
-ערבות בתות,

 מדבר שיחים,
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

             שנתי-חד חלוף-בן Sedum rubens צורית בלוטית
מחשופים של סלעים 

 קשים
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד סיבירי-אירו

 צחר כחלחל
Leucaena 
leucocephala עץ קיימא-בן         IM 1 

-גידול מופרעים-בתי
   מופר בלבד אמריקני מופרים

 קיימא-בן Dianthus strictus ציפורן נקוד
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות,           C שנתי
חתול -ציפורני
           CC שנתי-חד חלוף-בן Calendula arvensis מצויות

-ערבות בתות,
 מדבר שיחים,

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי

ציפורנית 
   חצי-חצי תיכוני-ים שטחים מעובדים       R   2.5 שנתי-חד חלוף-בן Silene rubella אדמומית
ציפורנית 

 תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות,           CC שנתי-חד חלוף-בן Silene colorata מגוונת
בעיקר 

   טבעי

ציפורנית 
           CC שנתי-חד חלוף-בן Silene aegyptiaca מצרית

שטחים  בתות,
גידול -בתי מעובדים,
   חצי-חצי תיכוני-ים מופרים-מופרעים
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ציפורנית 
           C שנתי-חד חלוף-בן Silene decipiens מקופחת

-ערבות בתות,
 מדבר שיחים,

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי

-צלבית ארוכת
 שיבולת

Crucianella 
macrostachya שנתי-חד חלוף-בן CC           טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

           C שנתי-חד חלוף-בן Minuartia decipiens צללית אשונה
מחשופים של סלעים 

   טבעי בלבד תיכוני-ים קשים
צללית 

           CC שנתי-חד חלוף-בן Minuartia hybrida הכלאיים
מחשופים של  בתות,

 סלעים קשים
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

           F שיח-שיח/בן קיימא-בן Capparis sicula צלף סיצילי
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
 ערבי-סהרו

בעיקר 
   מופר

           C שיח-שיח/בן קיימא-בן Capparis zoharyi צלף קוצני

מחשופים של סלעים 
גידול -בתי קשים,

   חצי-חצי תיכוני-ים מופרים-מופרעים

 צמר מפוצל
Eremostachys 
laciniata חלוף-בן 

-עשבוני רב
 בתות           F שנתי

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

צמרנית 
           C שיח-בן קיימא-בן Phagnalon rupestre הסלעים

סלעים מחשופים של 
 קשים

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי

 גידול לחים-בתי     R   2.5 1 עץ קיימא-בן Populus euphratica צפצפת הפרת
 -טורני -אירנו
   טבעי בלבד ערבי-סהרו

 תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Astragalus hamosus קדד האנקולים
בעיקר 

   טבעי

 שטחים מעובדים           C שנתי-חד חלוף-בן Tribulus terrestris קוטב מצוי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

   IU         שנתי-חד חלוף-בן Bassia indica קוכיה הודית
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
 -טורני -אירנו
   מופר בלבד ערבי-סהרו

 חלוף-בן Acanthus syriacus קוציץ סורי
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי

 חלוף-בן Cirsium alatum קוצן מכונף
-עשבוני רב

   טבעי בלבד טורני-אירנו גידול לחים-בתי     O   5.3 1 שנתי
   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Carthamus tenuis קורטם דק

   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Carthamus glaucus קורטם מכחיל
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קזוארינה 
 דקיקה

Casuarina 
cunninghamiana עץ קיימא-בן         IU   

-גידול מופרעים-בתי
   מופר בלבד אוסטרלי מופרים

-קחוון ארץ
 תיכוני-ים בתות         CC ET שנתי-חד חלוף-בן Anthemis palestina ישראלי

בעיקר 
   מופר

                         .Anthemis sp  קחוון ב.מ.

 קחוון הגליל
Anthemis 
bornmuelleri שנתי-חד חלוף-בן CC ES         טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

 קחוון מצוי
Anthemis 
pseudocotula שנתי-חד חלוף-בן CC           

-ערבות בתות,
 מדבר שיחים,

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
 ערבי-סהרו

בעיקר 
   טבעי

                     שנתי-חד חלוף-בן .Conyza sp  קייצת ב.מ.
קייצת 

 IM 1         שנתי-חד חלוף-בן Conyza bonariensis מסולסלת
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים

 IM 1         שנתי-חד חלוף-בן Conyza canadensis קייצת קנדית
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים

 קיימא-בן Echinops polyceras קיפודן בלאנש
-עשבוני רב

           CC שנתי

שיחים, -בתות, ערבות
מדבר, מחשופים של 

 בלבדטבעי  טורני-אירנו סלעים קשים
ייתכן טעות 

  בזיהוי

 קיפודן מצוי
Echinops 
adenocaulos קיימא-בן 

-עשבוני רב
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי

-קיצנית צפופת
 קיימא-בן Carlina libanotica עלים

-עשבוני רב
           CC שנתי

מחשופים של  בתות,
   טבעי בלבד תיכוני-ים סלעים קשים

 IT 1         עץ קיימא-בן Ricinus communis מצויקיקיון 
-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
 -סובטרופי 

   מופר בלבד טרופי
סוכר -קנה

 קיימא-בן Saccharum ravennae גבוה
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           F שנתי
 -תיכוני -ים

  שתול טבעי בלבד טורני-אירנו

 קיימא-בן Phragmites australis קנה מצוי
-עשבוני רב

 קרקעות מלוחות           CC שנתי
 -אזורי -רב

 טרופי
בעיקר 

   טבעי

 חלוף-בן Cynara syriaca קנרס סורי
-עשבוני רב

 בתות         F ES שנתי
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Garidella unguicularis קצח הציפורן

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Nigella ciliaris קצח ריסני
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           CC שנתי-חד חלוף-בן Carduus argentatus קרדה מכסיפה
-גידול מופרעים-בתי

   חצי-חצי תיכוני-ים מופרים

 קרנן טבול
Ceratophyllum 
submersum קיימא-בן 

-עשבוני רב
     O   3.2 1 שנתי 

צמח  -גידול לחים -בתי
 מים טבול

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

 קרנן טבוע
Ceratophyllum 
demersum קיימא-בן 

-עשבוני רב
           R שנתי 

צמח  -גידול לחים -בתי
 מים טבול

-ים -טרופי 
-אירו -תיכוני 
   טבעי בלבד סיבירי

קרסולה 
           F שנתי-חד חלוף-בן Crassula alata מכונפת

מחשופים של סלעים 
   טבעי בלבד תיכוני-ים קשים

 פרי מצוי-רב
Polycarpon 
tetraphyllum שנתי-חד חלוף-בן CC           אין נתון 

 -תיכוני -ים
 סיבירי-אירו

בעיקר 
   מופר

 שטחים מעובדים           C שנתי-חד חלוף-בן Portulaca oleracea רגלת הגינה
 -אזורי -רב

   מופר בלבד טרופי

 חלוף-בן Conium maculatum רוש עקוד
-עשבוני רב

           F שנתי
קרקעות עשירות 

 בנוטריינטים, רודרליים

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

   IO         עץ קיימא-בן Punica granatum רימון מצוי
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד   מופרים

     CC     1 גיאופיט חלוף-בן Cyclamen persicum רקפת מצויה
-חורש ויער ים

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות תיכוני,

 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים           C שיח-בן קיימא-בן Osyris alba שבטן לבן
בעיקר 

   טבעי

 תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Ononis pubescens דביקשברק 
בעיקר 

   טבעי
   חצי-חצי תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Ononis mitissima שברק מלבין
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שיח-בן קיימא-בן Ononis natrix שברק מצוי

   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי           F שנתי-חד חלוף-בן Ononis alopecuroides שברק משובל

 שברק משונץ
Ononis 
ornithopodioides שנתי-חד חלוף-בן F           טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

 בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Ononis mollis שברק נטוי
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
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 מדבר שיחים,-ערבות           C שנתי-חד חלוף-בן Ononis sicula שברק סיצילי

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
   טבעי בלבד ערבי-סהרו

 קיימא-בן Ononis spinosa שברק קוצני
-עשבוני רב

 בתות           C שנתי
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
-קצרשברק 

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Ononis viscosa פרח

 מדבר שיחים,-ערבות     C     1 גיאופיט חלוף-בן Allium ampeloprasum שום גבוה
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 שיחים-ערבות בתות,           CC גיאופיט חלוף-בן Allium daninianum שום האבקנים
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F גיאופיט חלוף-בן Allium pallens שום לבנבן
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F גיאופיט חלוף-בן Allium truncatum שום קטוע

 קיימא-בן Foeniculum vulgare שומר פשוט
-עשבוני רב

           CC שנתי
גידול -בתי בתות,

 מופרים-מופרעים
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי טורני-אירנו
שופרית 

 כרתית
Hedypnois 
rhagadioloides שנתי-חד חלוף-בן CC           תיכוני-ים בתות 

בעיקר 
   טבעי

 קיימא-בן Glycyrrhiza glabra שוש קירח
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי     RP   2.5 1 שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו

שחליים 
 חלוף-בן Lepidium latifolium גבוהים

-עשבוני רב
 גידול לחים-בתי     RP   3.2 1 שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 שחליל שרוע
Coronopus 
squamatus שנתי-חד חלוף-בן F           בתות 

 -תיכוני -ים
   מופר בלבד סיבירי-אירו

שועל -שיבולת
 תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Avena barbata מתפרקת

בעיקר 
   טבעי

שועל -שיבולת
 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Avena sterilis נפוצה

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

שועל -שיבולת
   I         שנתי-חד חלוף-בן Avena sativa תרבותית

-גידול מופרעים-בתי
   מופר בלבד   מופרים

 בתות     CC     1 שיח קיימא-בן Ziziphus lotus שיזף השיח
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד ערבי-סהרו
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     CC     1 עץ קיימא-בן Ziziphus spina-christi שיזף מצוי

-ערבות
-בתי מדבר, שיחים,

צומח  גידול לחים,
תיכוני, -עשבוני ים

   טבעי בלבד סודני תרמופיליים
אברהם -שיח
 תיכוני-ים גידול לחים-בתי     F     1 שיח קיימא-בן Vitex agnus-castus מצוי

בעיקר 
 ייתכן גם נטוע טבעי

קיימא-בן  .Acacia sp שיטה ב.מ.                      עץ 

 IU 1         עץ קיימא-בן Acacia saligna שיטה כחלחלה
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד אוסטרלי מופרים
שיטת 

   IM         עץ קיימא-בן Acacia farnesiana המשוכות
-בתי שטחים מעובדים,

   מופר בלבד אמריקני מופרים-גידול מופרעים
שיטת 

 IU 1         עץ קיימא-בן Acacia victoriae ויקטוריה
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד אוסטרלי מופרים
-שיטת עלי

  מופר בלבד אוסטרלי רודרלים IU 1     עץ קיימא-בן Acacia salicina הערבה

שלוחית 
 קירחת

Andrachne 
telephioides קיימא-בן 

-עשבוני רב
           F שנתי

-ערבות
מחשופים של  שיחים,

 סלעים קשים
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Erucaria hispanica שלח ספרדי
בעיקר 

   טבעי

           CC שנתי-חד חלוף-בן Cephalaria joppensis שלמון יפואי
גידול -בתי בתות,

 תיכוני-ים מופרים-מופרעים
בעיקר 

   מופר

 שמשון מצוי
Helianthemum 
salicifolium שנתי-חד חלוף-בן CC           

-ערבות בתות,
 מדבר שיחים,

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 שמשון מצרי
Helianthemum 
aegyptiacum שנתי-חד חלוף-בן C           בתות 

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 קיימא-בן Lythrum salicaria שנית גדולה
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           CC שנתי
 -אזורי -רב

 טרופי
בעיקר 

   טבעי
שנית 

 קיימא-בן Lythrum junceum מתפתלת
-עשבוני רב

   טבעי בלבד תיכוני-ים גידול לחים-בתי           C שנתי

 שעורה נימית
Hordeum 
geniculatum קרקעות מלוחות             שנתי-חד חלוף-בן 

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי
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תפוצה 
 פיטוגיאוגרפית 

רמת 
 הערות מופרות

שעורה 
   I         שנתי-חד חלוף-בן Hordeum vulgare תרבותית

-גידול מופרעים-בתי
   מופר בלבד   מופרים

שעורת 
 חלוף-בן Hordeum bulbosum הבולבוסין

-עשבוני רב
 בתות           CC שנתי

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי

           CC שנתי-חד חלוף-בן Hordeum glaucum שעורת העכבר
קרקעות עשירות  בתות,

 בנוטריינטים, רודרליים
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   מופר

 שעורת התבור
Hordeum 
spontaneum שנתי-חד חלוף-בן CC           בתות 

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   טבעי

 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Vulpia myuros מצוישעלב 

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 שערור שעיר
Chaetosciadium 
trichospermum שנתי-חד חלוף-בן CC ES         

-ערבות בתות,
 תיכוני-ים מדבר שיחים,

בעיקר 
   טבעי

שפרירה 
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Artedia squamata קשקשנית

 שקד מצוי
Amygdalus 
communis עץ קיימא-בן C     1     תיכוני-חורש ויער ים 

 -תיכוני -ים
 טורני-אירנו

בעיקר 
   מופר

 שרעול שעיר
Bituminaria 
bituminosa חלוף-בן 

-עשבוני רב
 תיכוני-ים בתות           C שנתי

 בעיקר
   טבעי

-תגית ארץ
 בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Lomelosia palaestina ישראלית

 -תיכוני -ים
   טבעי בלבד טורני-אירנו

 תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Lomelosia prolifera תגית מצויה
בעיקר 

   טבעי

 תודרה מעובה
Sisymbrium 
erysimoides שנתי-חד חלוף-בן C           

-ערבות
-בתי מדבר, שיחים,

 מופרים-גידול מופרעים
 -תיכוני -ים

   חצי-חצי ערבי-סהרו
תולענית 
 דוקרנית

Helminthotheca 
echioides שנתי-חד חלוף-בן F           

-בתי גידול לחים,-בתי
 מופרים-גידול מופרעים

 -תיכוני -ים
   חצי-חצי טורני-אירנו

   IO         עץ קיימא-בן Morus alba תות לבן
-גידול מופרעים-בתי

   מופר בלבד אין נתון מופרים

מלען -תלת
 קיימא-בן Aristida adscensionis מצוי

-עשבוני רב
           C שנתי

-ערבות
מחשופים  מדבר, שיחים,

 של סלעים קשים

 -תיכוני -ים
 -טורני -אירנו
 ערבי-סהרו

בעיקר 
   טבעי
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הסרת 
הנוף 

בעונה 
 אנדמיות שכיחות  צורת חיים הקשה

מספר 
 גידול -בית פולש זר מוגן אדום

תפוצה 
 פיטוגיאוגרפית 

רמת 
 הערות מופרות

תלתן 
 אלכסנדרוני

Trifolium 
alexandrinum שנתי-חד חלוף-בן F           מופר בלבד תיכוני-ים בתות   

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות         F ET שנתי-חד חלוף-בן Trifolium berytheum תלתן בירותי
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Trifolium purpureum תלתן הארגמן

 קיימא-בן Trifolium fragiferum תלתן הביצות
-עשבוני רב

 גידול לחים-בתי           F שנתי

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
בעיקר 

   טבעי

 תלתן הנביאים
Trifolium 
prophetarum שנתי-חד חלוף-בן R EI         טבעי בלבד תיכוני-ים בתות   

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Trifolium resupinatum תלתן הפוך
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Trifolium campestre תלתן חקלאי
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Trifolium stellatum תלתן כוכבני

 בתות           CC שנתי-חד חלוף-בן Trifolium tomentosum תלתן לביד

 -סיבירי -אירו
 -תיכוני -ים

   טבעי בלבד טורני-אירנו
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           C שנתי-חד חלוף-בן Trifolium dasyurum תלתן נאה

   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Trifolium lappaceum תלתן קיפודני
   טבעי בלבד תיכוני-ים בתות           F שנתי-חד חלוף-בן Trifolium clusii תלתן קלוז

 ערבי-סהרו גידול לחים-בתי     F     1 עץ קיימא-בן Phoenix dactylifera תמר מצוי
בעיקר 

   מופר
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 . רשימת מיני בעלי חיים שתועדו בתחום הסקרהנספח 
). בעופות, דרגות הסיכון הן להכחדה כמקנן בארץ, 2017דרגות הסיכון להכחדה של עופות עפ"י מירוז ועמיתיו (

במיני עופות שאינם מקננים בארץ ואשר נמצאים בסיכון עולמי, מוזכרת דרגת הסיכון העולמית ומצויין שהכוונה 
דרגות . שלא מצויינת להם דרגת סיכון הם מינים שלא מקננים בארץ ושאינם נמצאים בסיכון. עופות לדרגה זו

 . Meiri et al, (2019)דרגות הסיכון של שאר החולייתנים עפ"י ). 2002הסיכון של דגים הן לפי גורן (

 דרגת סיכון שם מדעי שם המין מחלקה

 דגים

 )LC( לא בסיכון Sarotherodon galilaeus אמנון הגליל
 )LCלא בסיכון ( Tilapia zillii אמנון מצוי

 )LCלא בסיכון ( Astatotilapia flaviijosephi אמנונית יוסף
 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Nemacheilus dori בינון דור

 )LCלא בסיכון ( Barbus longiceps בינית ארוכת ראש 
 )LCלא בסיכון ( Gambusia affinis גמבוזיה מצויה

-בינית גדולת
 )LCלא בסיכון ( Barbus canis קשקשים  

 )LCלא בסיכון ( Hemigrammocapoeta nana יבלסת 
 )LCלא בסיכון ( Acanthobrama lissneri לבנון ליסנר 
 )DDחסר מידע ( Aphanius mento נאוית כחולה

 )LCלא בסיכון ( Garra rufa עגולסת הירדן 
 )LCלא בסיכון ( Mugil cephalus קיפון בורי

 )LCלא בסיכון ( Clarias gariepinus שפמנון מצוי

 חיים-דו
 )VUעתידו בסכנה ( Hyla savigni אילנית מצויה
 )NTבסיכון נמוך ( Rana levantina צפרדע נחלים
 )ENבסכנת הכחדה ( Bufo viridis קרפדה ירוקה

 זוחלים

 )LCלא בסיכון ( Chamaeleo chamaeleon תיכונית-זיקית ים
 )LCלא בסיכון ( Coluber nummifer זעמן מטבעות

 )LCלא בסיכון ( Coluber jugularis זעמן שחור
 )LCלא בסיכון ( Eryx jaculus חנק

 )LCלא בסיכון ( Laudakia stellio חרדון מצוי צפוני
 )LCלא בסיכון ( Phoenicolacerta laevis לטאה זריזה

 )LCלא בסיכון ( Ptyodactylus guttatus מניפנית מצויה
 )NTבסיכון נמוך ( Natrix tesselata נחש מים

 )LCלא בסיכון ( Telescopus fallax חתול חברבר-עין
 )LCלא בסיכון ( Mauremys caspica ִּבצות-צב
 )VUעתידו בסכנה ( Testudo graeca יבשה מצוי-צב

 )LCלא בסיכון ( Vipera palaestinae צפע מצוי

 Rhynchocalamus ראש-שחור
melanocephalus ) לא בסיכוןLC( 

 )LCלא בסיכון ( Eirenis coronella שלוון כתמים
 )LCלא בסיכון ( Hemidactylus turcicus שממית בתים

 )LCלא בסיכון ( Malpolon monspessulanus קשקשים מצוי-תלום

 
 

  עופות
 
 

 )LCלא בסיכון ( Fulica atra אגמית מצויה
   Erithacus rubecula חזה-אדום

 )LCלא בסיכון ( Bubo bubo אוח עיטי
   Pernis apivorus איית צרעים
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 )REנכחד כמקנן ( Ardea cinerea אנפה אפורה
 )VUעתידו בסכנה ( Ardea purpurea אנפה ארגמנית

   Botaurus stellaris אנפה מסורטטת
 )LCלא בסיכון ( Bubulcus ibis אנפית בקר

 )LCלא בסיכון ( Ixobrychus minutus אנפית גמדית
 )NTבסיכון נמוך ( Ardeola ralloides אנפית סוף
 )LCלא בסיכון ( Nycticorax nycticorax אנפת לילה

 )NAלא הוערך ( Butorides striatus אנפת מנגרובים
   Arenaria interpres ארנריה אדמונית
 )LCלא בסיכון ( Pycnonotus xanthopygos בולבול ממושקף

 )NTבסיכון נמוך ( Falco naumanni בז אדום
   Falco columbarius בז גמדי
 )LCלא בסיכון ( Falco tinnunculus בז מצוי
 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Falco peregrinus בז נודד
 )ENבסכנת הכחדה ( Falco subbuteo בז עצים
 )NTעולמי: בסיכון נמוך (סיכון  Falco vespertinus בז ערב

 )LCלא בסיכון ( Serinus serinus בזבוז אירופי
   Tringa erythropus רגל-ביצנית אדומת
   Tringa nebularia רגל-ביצנית ירוקת
   Actitis hypoleucos בטן-ביצנית לבנת
   Tringa totanus כנף-ביצנית לבנת

   Tringa glareola ביצנית מנומרת
   Tringa stagnatilis ביצנית עדינה

   Tringa ochropus כנף-ביצנית שחורת
   Porzana porzana ברודית גדולה
   Zapornia parva ברודית קטנה

   Anas strepera ברווז אפור
   Anas acuta זנב-ברווז חד

 )ENבסכנת הכחדה ( Marmaronetta angustirostris ברווז משויש
   Anas penelope מצח-ברווז צהוב

 )LCלא בסיכון ( Anas platyrhynchos ברכיה
 )LCלא בסיכון ( Troglodytes troglodytes גדרון מובהק
 )VUעתידו בסכנה ( Emberiza caesia מקור-גיבתון אדום
   Emberiza cineracea גיבתון אפור
 )VUבסכנה (עתידו  Emberiza hortulana גיבתון גנים
   Emberiza schoeniclus גיבתון סוף

 )LCלא בסיכון ( Miliaria calandra גיבתון עפרוני
 )NAלא הוערך ( Elanus caeruleus כתף-דאה שחורת

   Saxicola rubetra גרון-דוחל חום
   Saxicola torquata גרון-דוחל שחור

 )LCלא בסיכון ( Upupa epops דוכיפת
 )REנכחד כמקנן ( Milvus migrans שחורה דיה
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 )LCלא בסיכון ( Passer domesticus דרור הבית
 )LCלא בסיכון ( Passer moabiticus דרור ירדן

 )NTבסיכון נמוך ( Passer hispaniolensis דרור ספרדי
 )NAלא הוערך ( Psittacula krameri דררה מצויה
 )VUעתידו בסכנה ( Oriolus oriolus זהבן מחלל
 )NTבסיכון נמוך ( Luscinia megarhynchos זמיר הירדן

 )REנכחד כמקנן ( Circus aeruginosus זרון סוף
   Circus pygargus זרון פס

 )NTסיכון עולמי: בסיכון נמוך ( Circus macrourus זרון שדות
   Circus cyaneus זרון תכול

   Sturnus vulgaris זרזיר מצוי
   Alauda arvensis זרעית השדה
 )LCלא בסיכון ( Alectoris chukar חוגלת סלעים

 )LCלא בסיכון ( Carduelis carduelis חוחית
 )LCלא בסיכון ( Circaetus gallicus חוייאי הנחשים

   Pluvialis apricaria חופזי זהוב
   Pluvialis fulva חופזי קטן

   Calidris alpina אלפיניתחופית 
   Calidris temminckii חופית טמינק
   Calidris alba חופית לבנה

 )NTסיכון עולמי: בסיכון נמוך ( Calidris ferruginea חופית מגלית
   Calidris minuta חופית קטנה

 )ENבסכנת הכחדה ( Charadrius alexandrinus חופמי אלכסנדרי
 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Charadrius dubius חופמי גדות

   Charadrius hiaticula חופמי צווארון
   Spinus spinus חורפי

 )VUעתידו בסכנה ( Muscicapa striata חטפית אפורה
   Ficedula albicollis עורף-חטפית לבנת

 )NTבסיכון נמוך ( Phoenicurus ochruros חכלילית סלעים
   Phoenicurus phoenicurus חכלילית עצים
 )VUעתידו בסכנה ( Cercotrichas galactotes זנב-חמריה חלודת

 )VUעתידו בסכנה ( Lanius collurio גב-חנקן אדום
 )LCלא בסיכון ( Lanius senator ראש-חנקן אדום
 )LCלא בסיכון ( Lanius excubitor חנקן גדול
 )LCלא בסיכון ( Lanius nubicus חנקן נובי

   Lanius isabellinus חנקן ערבות
   Lanius minor מצח-חנקן שחור

 )VUעתידו בסכנה ( Ciconia ciconia חסידה לבנה
   Ciconia nigra חסידה שחורה

   Mycteria ibis חסידן ורוד
 )LCלא בסיכון ( Rhodospiza obsoleta מקור-חצוצרן שחור

 )REנכחד כמקנן ( Locustella luscinioides זמיריחרגולן 
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   Gallinago gallinago חרטומית ביצות
   Lymnocryptes minimus חרטומית גמדית

 )NAלא הוערך ( Numenius arquata חרמשון גדול
   Podiceps nigricollis טבלן בינוני
 )LCלא בסיכון ( Tachybaptus ruficollis טבלן גמדי
 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Podiceps cristatus טבלן מצויץ

   Tadorna tadorna טדורנה
 )LCלא בסיכון ( Delichon urbicum טסית בתים

 )NAלא הוערך ( Alopechon aegyptius יאורית
 )NAלא הוערך ( Columba livia domestica יונת בית

 )DDחסר מידע ( Columba livia יונת סלעים
   Columba palumbus יונת ענק

   Columba oenas יונת עצים
 )LCלא בסיכון ( Asio otus ינשוף עצים
 )LCלא בסיכון ( Parus major ירגזי מצוי

 )LCלא בסיכון ( Carduelis chloris ירקון
   Riparia riparia כוכית גדות

 )LCלא בסיכון ( Athene noctua כוס החורבות
   Luscinia svecica חזה-כחול

 )VUעתידו בסכנה ( Coracias garrulus כחל מצוי
 )LCלא בסיכון ( Lonchura malabarica מקור הודי-כסוף

   Platalea leucorodia כפן
 )LCלא בסיכון ( Burhinus oedicnemus כרוון מצוי

   Egretta alba לבנית גדולה
 )NTבסיכון נמוך ( Egretta garzetta לבנית קטנה

   Calidris pugnax לוחם
 )NTסיכון עולמי: בסיכון נמוך ( Limosa limosa לימוזה מצויה

 )LCלא בסיכון ( Plegadis falcinellus מגלן חום
 )CRסיכון עולמי: בסכנת הכחדה חמורה ( Geronticus eremita מגלן מצויץ

 )NAלא הוערך ( Acridotheres tristis מיינה מצויה
   Chlidonias leucopterus כנף-מירומית לבנת
   Chlidonias hybridus לחי-מירומית לבנת

   Anas clypeata מרית צפונית
   Motacilla cinerea נחליאלי זנבתן

 )VUעתידו בסכנה ( Motacilla alba נחליאלי לבן
   Motacilla citreola נחליאלי לימוני
 )VUעתידו בסכנה ( Motacilla flava נחליאלי צהוב

 )LCלא בסיכון ( Accipiter nisus נץ מצוי
   Accipiter brevipes אצבעות-נץ קצר

 )LCלא בסיכון ( Dendrocopos syriacus נקר סורי
 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Gyps fulvus נשר מקראי

 )LCבסיכון (לא  Sylvia curruca סבכי טוחנים
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 )NTבסיכון נמוך ( Sylvia communis סבכי קוצים
   Sylvia ruppeli גרון-סבכי שחור
 )DDחסר מידע ( Sylvia atricapilla כיפה-סבכי שחור
 )LCלא בסיכון ( Sylvia melanocephala ראש-סבכי שחור

 )LCלא בסיכון ( Gallinula chloropus סופית
 )REנכחד כמקנן ( Recurvirostra avosetta סייפן

 )VUעתידו בסכנה ( Apus affinis סיס גליל
 )DDחסר מידע ( Apus melba סיס הרים

 )DDחסר מידע ( Apus apus סיס חומות
 )LCלא בסיכון ( Vanellus spinosus סיקסק

   Oenanthe xanthoprymna שת-סלעית חלודת
 )VUעתידו בסכנה ( Oenanthe isabellina סלעית ערבות
 )LCלא בסיכון ( Cecropis daurica סנונית מערות
 )LCלא בסיכון ( Hirundo rustica סנונית רפתות

   Grus grus עגור אפור
 )LCלא בסיכון ( Corvus corone עורב אפור

 )LCלא בסיכון ( Garrulus glandarius כיפה-עורבני שחור
 )REנכחד כמקנן ( Aegypius monachus עזנייה שחורה

   Hieraaetus pennatus עיט גמדי
 )REנכחד כמקנן ( Clanga pomarina עיט חורש

 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Hieraaetus fasciatus עיט ניצי
 )ENסיכון עולמי: בסכנת הכחדה ( Aquila nipalensis עיט ערבות

 )VUסיכון עולמי: עתידו בסכנה ( Clanga clanga עיט צפרדעים
 )VUסיכון עולמי: עתידו בסכנה ( Aquila heliaca עיט שמש
 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Haliaeetus albicilla זנב-עיטם לבן

   Phylloscopus trochilus עלווית אפורה
 )VUעתידו בסכנה ( Phylloscopus sibilatrix עלווית חורף
 )LCלא בסיכון ( Galerida cristata עפרוני מצויץ

 )ENבסכנת הכחדה ( Melanocorypha calandra עפרוני ענק
 )VUעתידו בסכנה ( Calandrella brachydactyla אצבעות-עפרונן קצר
   Buteo buteo עקב חורף

   Buteo buteo vulpinus עקב חורף מזרחי
 )NTבסיכון נמוך ( Buteo rufinus עקב עיטי

 )NAלא הוערך ( Porphyrio porphyrio פורפיריה כחולה
   Phoenicopterus ruber פלמינגו מצוי

   Anthus cervinus גרון-פפיון אדום
 )VUעתידו בסכנה ( Anthus similis פפיון הרים
   Anthus spinoletta פפיון מים

   Anthus trivialis פפיון עצים
 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Anthus campestris פפיון צהוב
   Anthus pratensis פפיון שדות

 פצחן
Coccothraustes 
coccothraustes   
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   Fringilla montifringilla פרוש הרים
   Fringilla coelebs פרוש מצוי

 )LCלא בסיכון ( Francolinus francolinus פרנקולין שחור
 )LCלא בסיכון ( Ceryle rudis פרפור עקוד

 )LCלא בסיכון ( Prinia gracilis פשוש
 )ENבסכנת הכחדה ( Aythya nyroca צולל ביצות
   Aythya ferina צולל חלודי
   Aythya fuligula צולל מצויץ

 )LCלא בסיכון ( Nectarinia osea צופית בוהקת
 )LCלא בסיכון ( Streptopelia senegalensis צוצלת

 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Oxyura leucocephala צחראש לבן
 )LCלא בסיכון ( Cettia cetti צטיה חלודית

 )LCלא בסיכון ( Corvus monedula קאק
 )DDחסר מידע ( Cuculus canorus קוקיה אירופית
 )LCלא בסיכון ( Clamator glandarius קוקיה מצויצת
   Phalacrocorax carbo קורמורן גדול
 )LCלא בסיכון ( Phalacrocorax pygmeus קורמורן גמדי

   Tadorna ferruginea קזרקה חלודית
 )NTסיכון עולמי: בסיכון נמוך ( Vanellus vanellus קיווית מצויצת

   Turdus iliacus גבה-קיכלי לבן
   Turdus philomelos קיכלי רונן

 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Acrocephalus arundinaceus קנית אירופית
 )LCלא בסיכון ( Acrocephalus stentoreus קנית אפריקנית

   Acrocephalus palustris קנית ביצות

 קנית פסים
Acrocephalus 
schoenobaenus   

 )LCלא בסיכון ( Acrocephalus scirpaceus קנית קטנה
 )NAהוערך (לא  Spatula querquedula קרקיר

 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Neophron percnopterus רחם מדברי
 )NAלא הוערך ( Rallus aquaticus רלית המים

 )ENבסכנת הכחדה ( Glareola pratincola כנף-שדמית אדומת
   Larus ridibundus שחף אגמים
   Larus canus שחף אפרורי
 )NTסיכון עולמי: בסיכון נמוך ( Larus armenicus שחף ארמני
   Larus fuscus fuscus שחף בלטי
   Larus cachinnans שחף כוזרי
   Larus ichthyaetus שחף עיטי

 רגל-שחף צהוב
Larus 
cachinnanus/michahellis ) בסיכון נמוךNT( 

   Chroicocephalus genei מקור-שחף צר
 )ENבסכנת הכחדה ( Sternula albifrons שחפית גמדית

 )VUעתידו בסכנה ( Sterna hirundo שחפית ים
 )NAלא הוערך ( Sterna caspia שחפית כספית
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   Sterna nilotica מקור-שחפית עבת

 )LCלא בסיכון ( Turdus merula שחרור
 )LCלא בסיכון ( Hippolais pallida שיחנית קטנה

   Alcedo atthis שלדג גמדי
 )LCלא בסיכון ( Halcyon smyrnensis שלדג לבן חזה

 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Coturnix coturnix שליו נודד
   Pandion haliaetus שלך

 )LCלא בסיכון ( Otus scops שעיר מצוי
   Pelecanus onocrotalus שקנאי מצוי
   Pelecanus rufescens שקנאי קטן

 )VUעתידו בסכנה ( Merops apiaster שרקרק מצוי
 )NAלא הוערך ( Anas crecca שרשיר מצוי

 )NAלא הוערך ( Myiopsitta monachus תוכי נזירי
 )NTבסיכון נמוך ( Streptopelia turtur תור מצוי

 )LCלא בסיכון ( Streptopelia decaocto תור צווארון
 )LC( לא בסיכון Oena capensis תורית זנבנית
 )DDחסר מידע ( Caprimulgus europaeus תחמס אירופי

 )NTבסיכון נמוך ( Himantopus himantopus תמירון
 )LCלא בסיכון ( Tyto alba תנשמת לבנה

 )LCלא בסיכון ( Cisticola juncidis תפר

 יונקים

 )LCלא בסיכון ( Lepus capensis ארנבת מצויה
 )LCלא בסיכון ( Meles meles גירית מצויה

 )LCלא בסיכון ( Martes foina דלק
 )LCלא בסיכון ( Hystrix indica דרבן
 )VUעתידו בסכנה ( Canis lupus זאב

 )LCלא בסיכון ( Nannospalax ehrenbergi חולד
 )LCלא בסיכון ( Sus scrofa חזיר בר

 )VUעתידו בסכנה ( Felis chaus חתול ביצות
 )VUעתידו בסכנה ( Felis silvestris בר חתול

 )VUעתידו בסכנה ( Rhinopoma microphyllum יזנוב גדול
 )CRבסכנת הכחדה חמורה ( Lutra lutra לוטרה

 )LCלא בסיכון ( Meriones tristrami מריון מצוי
 )LCלא בסיכון ( Microtus socialis נברן שדות

 )LCבסיכון (לא  Myocastor coypus נוטרייה
 )LCלא בסיכון ( Herpestes ichneumon נמייה
 )VUעתידו בסכנה ( Vormela peregusna סמור

 )LCלא בסיכון ( Rousettus aegyptiacus עטלף פירות
 )NTבסיכון נמוך ( Pipistrellus kuhlii שוליים-עטלפון לבן
 )LCלא בסיכון ( Mus musculus עכבר מצוי

 )ENבסכנת הכחדה ( Hyaena hyaena מפוספסצבוע 
 )VUעתידו בסכנה ( Gazella gazella צבי ישראלי
 )LCלא בסיכון ( Erinaceus concolor קיפוד מצוי
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 )LCלא בסיכון ( Vulpes vulpes שועל מצוי

 )LCלא בסיכון ( Procavia capensis שפן
 )LCלא בסיכון ( Canis aureus תן
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