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צוות העבודה

ר אמיר פרלברג"ד: רכז הסקר•

עמית מנדלסון: נוף ומורשת•

בר שמש, מימי רון: בוטניקה•

ר בעז שחם"ד: זוחלים•

ר אלדד אלרון"ד/ר ירון הרשקוביץ"ד: הידרואקלוגיה•

יבגני חמלין: ג"ממ•

Iliakriv



רקע

(מ"ק40-כ)החוף הארוך בארץ מקטע 

:עולמיגיאומורפולוגי ייחודי בקנה מידה מבנה 
רכסי כורכר•

מרזבות אלוביאליות•

מפרצים חוליים•

ריכוזי צדפים•

חופים מסולעים•

לגונות רדודות•

טבלאות גידוד•

איים קרובים לחוף•

(שנה/מיליון מבקרים2.5)קטע חוף מהמבוקשים בארץ 



ועדת היגוי

סילביה סון לביא, נגה לבנברג: ריכוז הוועדה•

,  ט"חלה, ל"קק, ג"רט, ס"המשרד להגנ: ארגונים שותפים•

כחול וירוק, רשות ניקוז ונחלים כרמל

מומחים מקומיים•

?נציגי מועצה נוספים•

?נציגי ישובים•



רקע

!יש צורך בתכנון ובניהול השטח

לשמירההוגשה בקשה לקרן •

לתכנוןשטחים פתוחים על 

"חוף הכרמלפארק "

2019-בנדחתה •

השנהשוב הוגשה •

,  נועד לספק רקע אקולוגי, (אושר מימון חלקי)הסקר 

.ניהול וממשק של הפארק, נופי ותרבותי לתכנון

אב כוללנית-רקע לתכנית



מטרות הסקר

הנוף , ערכי הטבעמיפוי וניתוח , תיעוד•

פארק  "בשטח המוצע של ומורשת האדם 

"חוף הכרמל

נופית  -אקולוגית-ערכיות סביבתיתהערכת •

בתחומי הפארקשל השטחים הפתוחים 

,  והזדמנויות לשיקוםקונפליקטים זיהוי •

ופיתוחשימור 

:ונוףטבעשמירתוגופימתכנניםבידיכלי•

להסכמותבסיס

תחום הפארקשל ניהול וממשק , לתכנוןרקע •



העבודהשיטת 

:איסוף המצאי הקיים

סקר ספרות ועבודת 

שדה

הערכה נושאית

הערכה משולבת

מסקנות והמלצות, סיכום



סקרים קודמים

חיפה  –סקר חוף עתלית •

(2001)

(1996)דור –ים -חוף נווהסקר •

זרקא  -סר א'ג–חוף דור סקר •

(1998)



גבולות הסקר
:החוף ועורף החוף

נחל גלים: בצפון•

רוטשילד קיסריה' שד: בדרום•

קו החוף: במערב•

גבול המרזבה המזרחית: במזרח•

(1/35א "תמ)בתחום מרקם חופי 



מסלע וקרקע

(רנדזינה-פרה)כורכר : המסלע•

דיונות חול: לאורך החוף•

:במרזבות•

(גרומוסול)קרקעות כבדות •

(חמרה)קרקעות קלות •

(מלחה)ק 'סולונצ•



הידרולוגיה

שנה/מ גשם"מ550-450: ממוצע משקעים

דליה, ל"מהר, מערות, אורן: אכזבנחלי •

עדה, תנינים: איתניםנחלים •

עיינות תמסח: לחאחו•

שפך נחל דליה: אסטואר•

ביצת תמסח: עונתיתביצה•

(דרומית)דיפלה : קבועהביצה•

טפת, דיפלה, חנניה, תמסח: מעיינות•

זרקא-יסר א'ג, קיסריה: חורףבריכות•

באר מגדים: באר•



אקולוגיות ארציות  מערכות
(2016, רותם ועמיתיו)

נחלים אלוביאליים איתנים•

חוף ים סלעי•

חולות מישור החוף•

-עמקים אלוביאליים באקלים ים•

תיכוני

וכורכר( חמרה)קרקעות קלות •

מלחות חוף•



מסדרונות אקולוגיים
(2015, רותם ועמיתיו)

מישור חוף "אקולוגי ארצי מסדרון •

לאורך החוף" הכרמל

גנים , טבעמחבר בין שמורות •

ל פזורים"ויערות קקלאומיים 



אקולוגיה

חולייתניםמיני 288

:הכחדהמינים בסכנת 59מהם 

מין אחד בסכנת הכחדה: מיני דגים13•

הכחדהמין אחד בסכנת : חיים-מיני דו2•

מינים בסכנת הכחדה7: מיני זוחלים30•

!מינים בסכנת הכחדה43: מיני עופות218•

מינים בסכנת הכחדה7: מיני יונקים25•



אקולוגיה

!מינים בסכנת הכחדה84מהם, מיני צמחים490

אירוס הארגמן

ורד צידוני

דרדר נמוך

חרחבינה חופית

לפופית החיצים

שברק ססגוני



אקולוגיה

נמלת האש הקטנה

:מיני חולייתנים פולשים7

מינים3:דגים•

מין אחד: זוחלים•

מינים2:עופות•

מין אחד: יונקים•

אמברוסיה מכונסת צמחים פולשיםמיני 24

גמבוזיה מצויה

דררה מצויה

אוזן-צבגון אדום



זמניםלוח 

יולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברנובמבר

תכסית וצומח: רציףמיפוי 
תרשימי צומח מפורטים

סקרים זואולוגיים
ניתוח נתונים
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(בר שמש: צילום)כרכום חורפי 

ח  "דו
'שלב ב

ח  "דו
'שלב א



נושאים לדיון

אורתופוטו עדכני•

דיגום בבריכות המלח•

כניסה לשטח מחנה עתלית•

(רשות ניקוז כרמל)הידרואקולוגיה •

שיתוף ציבור•


