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 כרמלחוף הפארק 
 סופידו"ח  – סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם

 

 ד"ר אמיר פרלברג: עריכה

 ד"ר אמיר פרלברג: פרקי מבואות

 : עמית מנדלסוןמורשת האדם ואתריםנוף,  יפרק

 וד"ר אמיר פרלברג , דר בן נתןבר שמש, מימי רוןפרק הצומח: 

 ורועי טלבי ד"ר בעז שחם, , ד"ר אלדד אלרוןד"ר אמיר פרלברג פרק זואולוגי:

 ד"ר דור אדליסט סקר זיהום זפת:

 ד"ר אמיר פרלברגו חמליןיבגני : ניהול ועיבוד בסיס נתונים גיאוגרפי והפקת מפות

 : ד"ר אמיר פרלברגהגההן ולשו תעריכ

 אורי רמון: מקצועית הנחייה

 ים )צילום: מוא"ז חוף הכרמל(-הבונים וחוף נווה-שמורת דורצפון  :שערהת תמונ

 ון הקרן לשמירה על שטחים פתוחים,בוצע במימהסקר 

 רשות מקרקעי ישראל

  2021 ספטמבר – "בפתשה תשרי

 

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

 לחקר המגוון הביולוגי,רכז המ

 אביב-מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל

 073-3802069טלפון: 

 aperelbe@tauex.tau.ac.ilדוא"ל: 

http://www.deshe.org.il 

  

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

פתוחים, תכניות מתאר כוללניות וכד'(. הסקר לא נועד להחליף סקר ייעודי לצרכי תכנון 

 .טמפור

מכון דש"א )דמותה של ארץ( עוסק בגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על השטחים 

ות חשיבה מקצועי ובין מגזרי, קיום סדנאות וימי עיון, עבודהפתוחים וערכיהם באמצעות צוות 

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

mailto:aperelbe@tauex.tau.ac.il
http://www.deshe.org.il/
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 צוות היגוי:

 מוא"ז חוף הכרמל –ביא, אסיף איזק, קובי ציטר, בוריס בורוכין ל-נגה לבנברג, סילביה סון

 רשות מקרקעי ישראל –לימור רוטיץ 

 המשרד להגנת הסביבה –יונתן סטרול, ד"ר אנה טרכטנברוט 

 רשות הטבע והגנים –רותם שדה, דותן רותם אורי שפירא, בן רוזנברג, 

 רשות ניקוז ונחלים כרמל –משה יזרעאלי 

 רמלכ-איגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון – , עילי קורןלירם יונגמן

 החברה להגנת הטבע –אפרת, ארז ארד -יאיעל לב

 קרן קיימת לישראל –מיכה סילקו 

 רשות העתיקות  –לימור תלמי, מיכל רטנר, ד"ר אהוד )אודי( גלילי 

 , תושב עתליתאוניברסיטת חיפה –ד"ר דור אדליסט 

 , חבר מועצהעמותת כחול וירוק –זרי גרמי 

 החותריםקיבוץ מכון דש"א, חברת  –אביב אבישר 

 ודות:ת

 וחשיפת מכמניה.לחקר המדגה בדור מאלף בתחומי התחנה הסיור העל  לתופיק חוסיין ואלון נאור

 על העברת מידע אקולוגי רב ערך. –ואסף מירוז  , ד"ר רון פרומקיןלאורי מורן

 על מאור הפנים והסיור בבית חנה סנש ובמוזיאון אוצרות קיסריה בשדות ים. –לצביה סבריגו 

 במעיין צבי.על האירוח הלבבי והמידע על טחנת הקמח בפארק הדייג  –לגרסיאלה גבל ועופר שנער 

בתיאום הכניסה שוטף , וסיוע על הסיוע בחשיפת האוצרות החבויים בתחומי כפר הנופש בדור –לאיציק כהן 

 .לאזור שסביב מתקן קליטת הגז

 על הסיור וההדרכה במוזיאון המזגגה בנחשולים. –רוזנבלום -לברכה זילברשטיין ורוני סופר

ל מידע חשוב לפרק ע –יונתן זיגמנד ו רועי מרום, אלון קפלןאריה שמחוני )ווייסר(,  ,זאב-אלעד בןלמשה לנר, 

 .מורשת האדם

ערך על  על האירוח המפנק, פתיחת השערים ומידע היסטורי ותכנוני רב –איתמר ותמר לוי י מעגן מיכאל: חברל

ע החשוב על התכניות באזור; לשאול , והמידעל הסיוע בסיור בכבארה –למודי ברכה אזור הכבארה והקיבוץ; 

 על החומר הרב, המפות והתמונות ההיסטוריות מארכיון הקיבוץ. –גולדברג 

 על הסיוע הרב בתיאום ביצוע הסקרים במתחם מחנה עתלית, והליווי הצמוד בשטח. –למשה רפאל 

 על ההערות המאירות לפרק מורשת האדם. –ירקוני -שולי לינדרלד"ר 

 על השאלת החוברת של יהודית איילון. –לתמי צור 

 הסיור במוזיאון המלח.תיאום על  –לאורלי דרורי 

 על הצטרפות לעבודת השדה ותמונות המעברים העיליים/תחתיים. –ליואל חסין 

 העזרה בעבודת השדה.מנהלי השמורות והגנים, על  – אוזן ואלחנדרו אפלבאום , יוסיכרמל למתן

 ג'וליה קררה.ו נה ליפשיץ, אב מייזליש, גדי נשריאיתי הדרי, אמנון יגר, יואור גרליץ,  – למשתתפי סיורי האתרים

 הי"ד. מרדכי שוורץעולה הגרדום לוח הזיכרון ל ותתמונ, על לצוות בריכת השחייה בעתלית

 באחריות העורכים לבדם. אם נפלו טעויות במסמך זה, הן
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 תקציר

-רצועת החוף שבתחומי המועצה האזורית חוף הכרמל היא הארוכה ביותר בארץ, ומשתרעת על פני כ

מה, ערכי טבע, נוף ק"מ בדרו 2.5-מ' בצפון המועצה לכ 200ק"מ. ברצועה צרה זו, שרוחבה נע בין  40

 ומורשת האדם שאין כדוגמתם בארץ:

 חלקם כיום  –של רכסי כורכר מקבילים לקו החוף  ודי בקנה מידה עולמימבנה גיאומורפולוגי ייח

רכס הכורכר שלאורך בים וחלקם ביבשה, שמייצגים את אירועי העלייה והנסיגה הקדומים של הים. 

בין רכסי קו המים יוצר את קו החוף המפורץ ביותר בארץ, כמו גם שרשראות איים קרובים לחוף. 

שבהן הצטברו משקעים עמוקים של סחף קרקע שהגיעה דרך )או 'אבוסים'( הכורכר ישנן 'מרזבות' 

 הנחלים מרכסי הכרמל ורמות מנשה. קרקעות אלו משמשות ברובן לחקלאות.

 המערבי ביותר בארץ, שמאפשר תנועה של  – מסדרון אקולוגי ארצירצועת החוף משמשת גם כ

שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות בעלי חיים ויחידות הפצה של צמחים, בין שטחים מוגנים )

מסדרון אקולוגי נוסף, מזרחי יותר, מתבסס על רכסי הכורכר הפנימיים ועל המרזבות  קק"ל(.

 שביניהם.

  המערכות האקולוגיות  23ברצועה צרה זו, מיוצגות שמונה מערכות אקולוגיות )יותר משליש מתוך

-, בתיחוף : חולות, חמרה וכורכר, מלחותוןנמצאות בסיכורגישות  ,נדירות הארציות(, שחמש מתוכן

 שבהם קרקעות כבדות. –גידול לחים ועמקי המרזבות 

 נמצאים  60-מיני חולייתנים, שמהם כ 300-ולוגיות הרגישות הללו, מתקיימים יותר מבמערכות האק

או  בסכנת הכחדהנמצאים  מינים 100-קרוב למיני צמחים, שמהם  900מעט בסכנת הכחדה, וכ

 !איוםעל סף 

 משופעת לא רק באוצרות טבע חשובים, אלא גם באוצרות תרבות רבים: זהו האזור  רצועת החוף

עתלית, דור וקיסריה,  –: ערי החוף החשובות העשיר ביותר בארץ באתרי עתיקות ומורשת חופית

תילים ארכיאולוגיים על רכסי הכורכר, מחצבות כורכר עתיקות, מערות קבורה וקברים חצובים 

, מתקני הפקת מלח, בריכות גידול של חלזונות להפקת צבע הארגמן, בארות מים רבות, בסלע

 מתקני הולכת מים )סכרים ואמות מים( ועוד.

כאשר מדי שנה פוקדים אותם  ,מהמבוקשים בארץ לחופיםואתריה פי המועצה חוכל אלו הופכים את 

, ולכן (לא ניתן היה לצאת לנפוש בחו"ל ן, שבהם האחרונותמיליון בשנתיי 4-)וכ מיליון מבקרים 2.5-כ

 .ניהול מושכלים של השטחתכנון ונדרשים 

למרחב החופי של המועצה, שבמסגרתה מוא"ז חוף הכרמל החלה לאחרונה בגיבוש תכנית אסטרטגית 

חב הביוספרי המוכרז של הכרמל. כחלק מהמר, שינוהל פארק חוף הכרמל""אב שתיקרא -תוכן תכנית

, לתכנית הכוללנית הפארק רקע אקולוגי, נופי ותרבותי לתכנון, לניהול ולממשק שלהסקר נועד לספק 

 .פיתוחלשימור ולעדיפויות ולסייע בהגדרת , לתכניות פיתוח אחרותכן ושל המועצה לכשתצא לפועל, 
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מנחל גלים בצפון ועד פאתיה הדרומיים של קיסריה בדרום, ומקו החוף במערב עד גבולות הסקר הם 

, כולל שטח ביצות בין רכס הכורכר השלישי )שעליו סלול כביש החוף( למרזבה שלמרגלותיוקו המגע 

 .הכברה ההיסטוריות )בין מחלף זכרון יעקב לאור עקיבא(

מגבול הסקר הצפוני ועד נחל  – תחום הסקר מתפרש על פני שתי חטיבות נוף: מישור חוף הכרמל

מנחל תנינים ועד גבול הסקר הדרומי, ובו שתי יחידות  – , ובו שש יחידות נוף, והשרון הצפוניתנינים

היוו את יחידת ההערכה שיחידות נוף, -תת 149-נוף נוספות. יחידות הנוף חולקו בחלוקה משנית ל

אתרים ארכיאולוגיים,  398אתרי הנוף והמורשת שתועדו בתחום הסקר. מהם  869הנופית, יחד עם 

אתרים  80אתרים הידרולוגיים,  163, אתרים גיאומורפולוגיים 58, אתרי ביקור 38אתרים בוטניים,  52

מהאתרים הללו דורגו כבעלי  291 אתרים שסווגו בסיווג אחר. 18אתרי הנצחה, ועוד  62היסטוריים, 

אתרים, כבעלי  353 –אתרים כבעלי חשיבות ברמה האזורית, והשאר  215חשיבות ברמה הארצית, 

בעלי חשיבות ארצית נמצא בגן הלאומי קיסריה, במרחב עתלית  . ריכוז אתריםחשיבות מקומית בלבד

 הבונים.-ובמרחב דור

מרבית : בערכיות גבוהה ומעלה דורגמכריע ה ורובבבחינת הערכיות הנופית של תחום הסקר, נמצא ש

מקטעים  ,אזור בריכות המלח בעתליתשמורת חוף הבונים,  ,אזור אמות המים לקיסריה ,רצועת החוף

שמורת נחל תנינים, בריכת תמסח  ,)שייח' בורייק, רכס דרכמון(רכס הכורכר המזרחי  שמורים של

בעיקר בקרבת עתלית,  מוכה נמצאונ-רכיות נופית בינוניתעשטחים ב ואזור הדיפלה במורד נחל דליה.

 רופה.צ-באזור מושב דור ומחצבות מופרות במרחב הבונים

המרזבה  –שוואה למרחב שנמצא ממזרח בתחום הסקר אין רצף גדול של שטחים פתוחים, בה

י כן, ישנם מספר כתמים, בקנה המידה המקומי, שחשוב פ-החקלאית המזרחית והכרמל. אף על

; אזור חשוליםנ-מרזבת נווה ים ;ים, רכס חורבת קרתא ובריכות המלחחוף גל להתייחס אליהם:

 .חולות שדות יםו ;שמורת חרובי קיסריה; חוף אמות המים; מרזבת הכבארההדיפלה; 

ישנם שני מסדרונות אורך נמצא שבתחום הסקר ובסביבתו המיידית, בבחינת המסדרונות האקולוגיים ש

דרונות רוחב עשרה מס ורכסי הכורכר; מסדרון החוף ומסדרון המרזבות – דרום-עיקריים בציר צפון

)'צווארי ים הכרחיים גימעברים אקולו שרובם על בסיס ערוצי הנחלים; וכן תשעה –מערב -בציר מזרח

י מפגש 36בקבוק'( שאינם מוגנים סטטוטורית, שלושה מסדרונות מקומיים )'תשתית ירוקה'(, ועוד 

שרובם יכולים  – ישיםמעל/מתחת לכבאו דרכי גישה ליישובים מעברים חקלאיים כביש/מסילה, -נחל

 .שתיות, אם ישופר מצבםת-לשמש כמעברים אקולוגיים חוצי

ערכיות רצף השטחים ערכיות המסדרונות האקולוגיים ל בין שמשלבתרחבית, מפת הערכיות המ

מקומות בעורף החוף שבהם רצועת החוף כולה דורגה בערכיות המירבית, כמו גם  מראה כי הפתוחים,

זרקא, ומג'יסר -שטח פתוח משמעותי: אזור חרבת קרתה, בין נווה ים לנחשולים, בין נחשולים לג'יסר א

ים; האזור המזרחי מקוטע יותר, ומופיעים בו כתמים בערכיות מירבית באזור רכס  זרקא עד שדות-א

רכס טפת, וכן כתמים בלב השטח הפתוח החקלאי של מרזבת הכבארה, שמורת וצרפנד, רכס דרכמון 
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חרובי קיסריה, וכתמים בלב השטחים החקלאיים של שדות ים, ובדיונות שמדרום לשדות ים. כמעט כל 

 .ו בתחום השטח המבונה, דורג בערכיות גבוהה מאדשאר השטח שאינ

מים ביותר בארץ מבחינת יגידול הייחודיים והמאויה-כולל תחום הסקר כמה מבתימבחינה בוטנית, 

 ידול לחיםג-רכסי הכורכר, בתי חולות מישור החוף, מלחות החוף, :מגוון מיני הצמחים והרכב הצומח

-מעצבים את הנוף והתשתית, יוצרים מקבץ נדיר של בתיש. המאפיינים הסביבתיים וקרקעות כבדות

בדרגות ייצוב  דחוסים לאורך שטח צר וארוך: שטחי חולות גדוליםשגידול אופייניים למישור החוף, 

-, ושלל בתיבין רכסי הכורכר , רכסי כורכר במרחקים שונים מהחוף, מרזבות של קרקעות כבדותשונות

מלחות חוף. ו כות חורף, כרי אחו לח, שטחי ביצה, נחלי אכזב, בריניםאית םביניהם נחלי –גידול לחים 

שפע טיפוסי הצומח שתועדו כתמיות הגדולה ובטן, בא לידי ביטוי בקכך -גיוון כה גדול על שטח כל

 טיפוסי צומח שונים, כאשר כמעט כל טיפוסי הצומח תועדו בפוליגון אחד בלבד! 246בסקר: 

בחלקם מתמשכת ו ים,האחרונ וריםאדם בעשהמפעילות וצאה כתלו נפגעו קשות הלגידול ה בתי

. הפגיעות כוללות בעיקר בינוי ותשתיות )יישובים, הפגיעה גם מאות ולעתים אף אלפי שנים קודם לזמננו

התוצאה היא כבישים ומסילות(, חקלאות )בעיקר בקרקעות הכבדות(, תפיסת מעיינות וייבוש ביצות. 

של הצמחים בסכנת הכחדה בישראל )שהם  צאים ברשימה האדומהמינים שנמ 100-שמתוך קרוב ל

-כמחציתם, מינים של בתי –מינים נכחדו ככל הנראה מהאזור  20-כחמישית מהרשימה הארצית!(, כ

משמרים שלמצוא שטחים פתוחים משמעותיים עדיין בשטח הסקר ניתן  למרות כל זאת,גידול לחים. 

כתמיות רבה וגיוון  –: כאמור , בכל אחד מבתי הגידול הללואזורחלק ניכר מהמגוון של הצומח הייחודי ל

מינים שתועדו  130, מהם )!(מיני צמחים 900כמעט  –גדול של טיפוסי צומח, ועושר גבוה של מינים 

 בתחום הסקר במהלך הסקר הנוכחי.לראשונה 

את הריכוזים  הם גם אנדמיים לישראל. חשוב לציין 12מבין הצמחים בסכנת הכחדה שבתחום הסקר, 

לכל אורך שמורת חוף המשמעותיים של מיני צמחים בסכנת הכחדה שחלקם אינו מוגן סטטוטורית: 

גלים, בשפך נחל אורן, בשמורת חרבת קרתא, בבריכות המלח, במפרצי מחנה עתלית ובהמשך רכס 

הבונים, ובהמשך  בשמורת  –הכורכר החופי עד נווה ים, באזור שפך נחל מערות, לכל אורך חוף נווה ים 

ם הבונים, בדרו-ורכה עד תל דור )כולל(, בבריכת החורף שמזרחית לשמורת דורהבונים לכל א-דור

מפרץ דור ובבריכות הדגים הנטושות של מושב דור, באזור הדיפלה, ברכס מעגן מיכאל, בשרידי ביצת 

)שם  רקאז-שמזרחית לג'יסר אנות תמסח, לאורך נחל תנינים, בבריכת החורף יהכבארה, בשמורת עי

חרבת מלח, בשמורת חרובי קיסריה, ב, עלים!(-של קחוון קטן ,ככל הנראההאוכלוסייה האחרונה בארץ, 

 .לאורך קו החוף ואמות המים בין תל תנינים לקיסריה העתיקה ובחולות שדות ים

ראשם טיונית פיתוח, הוא הצמחים הפולשים, ובההאיום העיקרי על חברת הצומח, מלבד תכניות 

שהולכות ומשתלטות בעיקר על בית הגידול החולי, מייצבות אותו, משנות  –החולות והשיטה הכחלחלה 

נוסף הוא היסגרות הסבך בבתי הגידול משמעותי את אופיו, ודוחקות ממנו את המינים המקומיים. איום 
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ינים האחרים שהולכים שגם הם דוחקים את המ – הלחים והשתלטות המינים הנפוצים: אשל, קנה ופטל

 ונעלמים.

גם מהבחינה הזואולוגית, פסיפס בתי הגידול העשיר בתחום הסקר מאפשר את קיומה של פאונת 

בע"ח גדולה ומגוונת, ומכיוון שרוב בתי הגידול הללו מאויימים, כך נמצאים בסיכון גם מינים רבים של 

הכחדה ושני מינים פולשים(, שלושה  מיני דגים )מהם שני מינים בסכנת 15בע"ח שמאכלסים אותם: 

מיני זוחלים )מהם שבעה מינים בסכנת הכחדה ומין  34מיני דוחיים )מהם שניים בסכנת הכחדה(, 

ומין מבויית אחד  ארבעה מינים פולשיםבסכנת הכחדה, מינים  41מיני עופות )מהם  243פולש אחד(, 

 (.חדאומין פולש  כחדהבסכנת המינים מהם שמונה ) מיני יונקים 30-ו(, שהתפרא

שניהם בסכנת הכחדה  –מבין המינים הללו, חשוב להזכיר בעיקר את שני מיני צבי הים: חום וירוק 

הנקבות את ביציהן בסוף  שבהם מטילותחופי המועצה מהווים נתח נכבד מאד מחופי הארץ . חמורה

יני שחפיות הים: ש. ים בדיוק בשיא עונת הרחצה. בנוסף, חשוב להזכיר את שני מ –האביב ובקיץ 

של אתרי הקינון שלהן המשמעותיים ביותר ם ריכוזישה)עתידה בסכנה( וש. גמדית )בסכנת הכחדה(, 

נמצא  ,אינו מנוטרלא היה מוכר עד היום ושככל הנראה חשוב אתר קינון  .הכרמלבארץ נמצאים בחוף 

 על אי צמוד לחוף בתחום מחנה עתלית.במהלך הסקר 

ליש ש-כמעט שניהממצאים הזואולוגיים, נמצא שהערכיות הזואולוגית המירבית הוגדרה בבסיכום כלל 

 חקלאיים פעילים, ועוד כשליש מהשטח הוגדר בערכיות גבוהה מאד הפתוחים שאינם מהשטחים

השטחים בערכיות המירבית כוללים את כל רכס הכורכר, הדיונות והחוף בשמורת חוף גלים, וגבוהה. 

 מופרים במחנה-ורכר בחרבת קרתה ובעתלית, את בריכות המלח והשטחים הבלתיאת אזור רכס הכ

הבונים, תוואי נחל מערות  –את חוף נווה ים  –עתלית, עד קצה רכס הכורכר החופי בנווה ים, ובהמשך 

ונחל מהר"ל, ורכסי הכורכר התיכון והמזרחי )משיח' בורייק עד רכס צרפנד(, למעט המחצבות 

נחל מהר"ל, ממשיך המסלול המערבי לאורך החוף, המרזבה המערבית ורכס הנטושות. דרומה מ

עד תל דור ובהמשך לאורך חוף דור עד נחל דליה, והמסלול המזרחי כולל את רכס  –הכורכר התיכון 

דרכמון ממושב הבונים עד מושב דור )שוב, למעט המחצבות הנטושות(. מדרום לנחל דליה, נמשך 

זרקא(, -חוף הים עד קיסריה העתיקה )למעט חוף כפר הדייגים של ג'יסר אהמסלול המערבי לאורך כל 

כולל כל אזור אמות המים בין קיסריה לים, והמסלול המזרחי מקוטע מנחל דליה ודרומה, וכולל מספר 

כתמים איכותיים במיוחד ברכס מעגן מיכאל, בשמורות הדיפלה ונחל דליה, במרזבת הכבארה )עייינות 

ים(, עד תל מבורך וחרבת מלח בדרום גבול הסקר. אז ממשיך הנתיב המזרחי תמסח ונחל תנינ

בשמורת חרובי קיסריה, ומסתיים במגרש הגולף של קיסריה. כתם נוסף של שטח בערכיות מירבית, 

 .הדרומי ביותר בסקר, הוא אזור החולות הגדול בין קיסריה לשדות ים ומדרום לשדות ים

עים הבוטניים והזואולוגיים הרבים שבתחום הסקר, תועדו בו גם מפגלמרות הממצאים התרבותיים, 

מזבלות פיראטיות בשולי היישובים ובמחצבות הכורכר הנטושות, פסולת לטפל בהסרתם: רבים שיש 

חופית, פסולת נופשים ופסולת דייגים לאורך כל חופי המועצה, פסולת חקלאית רבה בשולי השטחים 
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מתפוררות ומחלידות בעיקר בבריכות הדגים הנטושות, קוליסים של החקלאיים ובנחלים, גרוטאות 

רכבי שטח בדיונות החול בעיקר סביב קיסריה ולאורך החופים, רעיית יתר באזורים מסויימים, מפגעי 

 ביוב ומי פלט של המדגים, וכן כתמי זפת משמעותיים שעדיין נותרו לכל אורך רכס הכורכר שבקו החוף.

ערכי הטבע, הנוף והמורשת נספח מסקנות ותובנות עיקריות לשימור ושיקום בסיכום הסקר מופיע 

באזור פארק חוף הכרמל, שכולל התייחסות לאתרי המורשת החשובים לשימור: הנקרופוליס, מתקני 

הפקת המלח וגידול החלזונות, בארות המים, פרצות הנחלים המלאכותיות, מפעלי המים הרומיים, 

י הכורכר, ומחצבות הכורכר הנטושות; התייחסות לנושא המסדרונות התילים והחורבות של רכס

התשתיות -האקולוגיים, המעברים האקולוגיים החיוניים )'צווארי הבקבוק'(, והמעברים האקולוגיים חוצי

חיים; -וחשיבה מחודשת בנוגע לשיפור תפקודם האקולוגי למעבר בעלי טיפול פרטנישדורשים  –

גידול חשובים שמוצע לשקמם, לשמרם -למספר בתיו ים פולשים מחד,י צמחהתייחסות לממשק מינ

וכן התייחסות לטיפול ; מאידך -גידול לחים, מלחות, רכסי כורכר וחולות -: בתיולהגן עליהם סטטוטורית

 במפגעים הרבים שתועדו במהלך הסקר.
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 פרק א': רקע כללי ומבואות

 
  )צילום: אמיר פרלברג( מערב, אל שמורת חוף גלים ומבצר עתלית-: מבט מרכס מגדים לדרום1תמונה 
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 רקע כללי .1

 הסקר לביצוע רקע 1.1

 ק"מ(. אזור זה מתאפיין 40-מקטע החוף שבאחריות מוא"ז חוף הכרמל הוא הארוך ביותר בארץ )כ

במזרח לחוף הים  במבנה גיאומורפולוגי ייחודי בקנה מידה עולמי, שבו כלואות בין מורדות הכרמל

חופי  .יםאלוביאלי ה'מרזבעמקי 'שביניהם  ,התיכון במערב, רצועות אורכיות של רכסי כורכר מקבילים

על פני שטח  ,בקנה המידה הארציעשירים בערכי טבע ייחודיים המרזבה הים, רכסי הכורכר ועמקי 

וחקלאי מגוון  בו פסיפס נופי טבעיוק"מ,  2שרוחבו אינו עולה על  ,זהו חבל ארץ צר ומאורך :קטן יחסית

הסמוכים לחוף, חופים סלעיים לצד חופים  ועשיר מאד במערכות אקולוגיות ובאתרי מורשת: איים קטנים

כורכר שפעורות בהם מחצבות עתיקות ושרידי מפעלי  סיחוליים, דיונות חול בשלבי התייצבות שונים, רכ

קמח, ניקבות(, מעיינות, נחלים איתנים ונחלי אכזב, שרידי  מים קדומים )אמות מים, סכרים, טחנות

שבין רכסי הכורכר, מאגרי מים, בריכות דגים, ישובים חקלאיים  ביצות, חקלאות מפותחת במרזבות

 .(2001, 1998; להב ולוין, 1996ה, )להב ועמיתי ושרידי התיישבות עתיקה

, בשל תהליכי הפיתוח הנרחבים באזור כה נמצאות בסיכוןשבתחום הסקר אקולוגיות המערכות ה רוב

מעיינות, נחלים איתנים, בריכות חורף, גידול לחים )-: בתיאטרקטיבי להתיישבות, לתיירות ולחקלאות

קרקעות  בהםכסי כורכר ועמקים אלוביאליים שרים סלעיים, -חולות מישור החוף, חופי מלחות חוף(,

דם כמו בריכות המלח א-. יחד עם אלמנטים מעשה ידי(2016)רותם ועמיתיו,  חרסיתיות כבדות

מהווה האזור פסיפס ייחודי  –יערות נטועים ואתרי עתיקות משחר הפרהיסטוריה ועד ימינו  בעתלית,

שפע  .(2001, 1998; להב ולוין, 1996 האדם )להב ועמיתיה, טבע, נוף ומורשת ועשיר בערכי

למשל, ניתן  גידול הרבים: כךה-במגוון ביולוגי עשיר, בהתאמה לבתיגם המערכות האקולוגיות תומך 

סמוכים שלחים  ידולג-למצוא צמחיית מדבר בחופים החוליים ובדיונות החול; צמחיית מלחות בבתי

צי הנחלים; צמחיית ערו ות, בריכות הדגים ולאורךביב המעיינס –לחוף הים; צמחיית מים, גדות ואחו לח 

 בעמקי המרזבה החקלאיים.ורכר; וצמחיית קרקעות כבדות אופיינית לרכסי הכבתות ושיחיות 

המינים שנמצאים בסכנת הכחדה. גם , רבים בהן היות המערכות האקולוגיות הללו תחת איום בשל

בסכנת הכחדה! על פני שטח קטן כל  מינים 95מהם , מיני צמחים 900-כלדוגמה, באזור זה מתועדים 

. )כחמישית ממספר מיני הצמחים בסכנת הכחדה בארץ(מידה ארצי  כך, זהו ריכוז יוצא דופן בקנה

 שנימיני דגים )מהם  18מיני חולייתנים:  287בעלי החיים, מתועדים במאגרי המידע מבחינת מצאי 

מיני זוחלים )מהם שבעה  33חיים )מהם מין אחד בסכנת הכחדה(, -בסכנת הכחדה(, שני מיני דו מינים

מינים נודדים וחורפים.  –מינים מקננים, ויתרתם  מחציתכעופות, מהם מיני  226מינים בסכנת הכחדה(, 

ות משתמשים בגופי המים הרבים באזור בעת שהייתם בארץ. מבין העופשמים  רבים מהם הם עופות

עופות  –גידול לחים, והשאר -רובם עופות של בתי –מינים נמצאים בסכנת הכחדה  42 המקננים בארץ,

מינים בסכנת  שמונהמיני יונקים )מהם  26עוד מתועדים בתחום הסקר ומישורים פתוחים.  של סבך

ים את פוקדשצבי הים  את נקבות שני מינימשמשים החופים החוליים ברצועת החוף הארוכה הכחדה(. 
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בסכנת הכחדה חמורה,  להטלת ביציהן. שני המינים נמצאים –ים ירוק -ים חום וצב-צב –חופי ישראל 

, 1998; להב ולוין, 1996)להב ועמיתיה,  וחופי חוף הכרמל משמשים כאתרי הטלה מרכזיים למינים אלו

 .(2011; שמידע ועמיתיו, 2007; שמידע ופולק, 2001

 גם מרכיב מרכזי במארג המסדרונות האקולוגיים הארצי: האחד בציר בהיבט המרחבי, מהווה האזור

 מישור החוף מזרחה לבקעתמ –מערב -ציר מזרחב –אורך רכסי הכורכר וקו החוף; והשני ל –רום ד-צפון

 הנדיב, דרך רמות מנשה והכרמל לעמק יזרעאל, בעיקר על בסיס ערוצי הנחלים, השטחים החקלאיים

 הכרמל. למערך מסדרונות זה יש תפקיד מרכזי בשמירה על המגוון הביולוגיהפתוחים, יערות וחורשי 

 ביוספריה מרחבכלול בהסקר  תחוםרוב . (2015)רותם ועמיתיו,  ועל תפקודם של השטחים הפתוחים

 .1996בשנת  ע"י אונסק"ו וכרכרמל, שהיה הראשון בישראל שה

שלושה מושבים )מגדים,  לית, וכןקיסריה ועת – פרבריבתחום הסקר שני ישובים גדולים בעלי אופי 

ושדות ים(, כפר נוער אחד  הבונים ודור(, חמישה קיבוצים )החותרים, נווה ים, נחשולים, מעגן מיכאל

אך הוא תחום משלושת  רקא( שאינו חלק ממוא"ז חוף הכרמל,ז-יסר א'ערבי )ג יישוב)כפר גלים(, וכן 

מוצאים את פרנסתם  פוריידיס המועצה המקומיתעצה. גם דייגי עבריו )למעט לכיוון הים( בשטחי המו

חשולים. חוצות את נ-בחופי מוא"ז חוף הכרמל, כאשר מעגן הסירות שלהם ממוקם בלגונות חוף דור

( ומסילת הרכבת תל 2כביש החוף )כביש , 4כביש  תשתיות אורך עיקריות: לושגם ש מרחב הסקר

 חיפה. –אביב 

 לים יוצר מערך מגוון של מפרצים חוליים, ריכוזי צדפים, חופים מסולעים, המפגש בין רכסי הכורכר

 חופיםל חופי מוא"ז חוף הכרמלהופכים את ש –לגונות רדודות, טבלאות גידוד ואיים הקרובים לחוף 

מיליון  2.5-עומד על כבשנה רגילה ביותר בארץ. אומדן השימוש בחופי מוא"ז חוף הכרמל  מהמבוקשים

שוהים  , שחלקםמיליון מבקרים בשנה החולפת, שבה לא ניתן היה לנסוע לחו"ל( 4-)וכ מבקרים בשנה

התפתחו  בחוף במשך תקופה ארוכה בחודשי הקיץ והחגים, במאהלים זמניים )'זולות'(. סביב שהייה זו,

משכירים את שירותיהם לאירועים שונים )מסיבות, חתונות, שבשנים האחרונות גם מאהלים עסקיים, 

הממושכת  עי חברה וכד'(. נסיונות שונים שנעשו בשנים האחרונות לאכוף את איסור השהייהאירו

 המועצה יצרה עבודות מטה במגוון אופנים: בחופים נתקלו בקשיים מרובים.

  "מורכב מנציגים מתחומי תכנון, פיקוח ואכיפה מהמועצה, איגוד עריםשהקמת "פורום עתיד הים 

"ט, רמ"י, אקואושן, רשות העתיקות, הירוקה, חלהסיירת המשרד להגנ"ס, רט"ג, הכרמל, -שרון

ירוק. ו, פורום רשויות החוף ונציג ציבור מעמותת כחול לתכנון ולבנייה מחוזיתהועדה הוצלול, 

שיח ובחינה משותפת של אופנים לתכנון וניהול מושכל של שימושים במרחב  הפורום מאפשר

, התחיל פיילוט להסדרת קו החוף 2019ים ובינוניים. בעונת הרחצה זמנים קצר החופי בטווחי

 .שנמשך גם השנה

 הגברת המודעות ותחושת האחריות של הקהילה.ל –וקהילה"  ךהקמת "פורום ים חינו 

 קטים כגון שביל הים.יקידום ותמיכה בפרוי 

 משאבים.תכנון וניהול אינטגרטיבי משולב ומושכל של ללוגיות למידה מעמיקה של מתודו 
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לספק רקע אקולוגי, נופי ותרבותי לתכנון הסקר נועד כחלק משלב גיבוש החומר ואיסוף המידע הקיים, 

 .("פארק חוף הכרמל" –חוף הכרמל )תכנון המרחב החופי  רצועת החוף של מוא"ז

 הסקר מטרות 1.2

  הכרמל"תיעוד, מיפוי וניתוח ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם בשטח המוצע של "פארק חוף. 

 ופית של השטחים הפתוחים בתחומי הפארקנ-קולוגיתא-הערכת ערכיות סביבתית. 

 זיהוי קונפליקטים והזדמנויות לשיקום, שימור ופיתוח. 

 :בסיס להסכמות כלי בידי מתכננים וגופי שמירת טבע ונוף. 

 רקע לתכנון, ניהול וממשק של תחום הפארק. 

 (1מפה ) גבולות הסקר 1.3

 נחל גלים: בצפון. 

 קו המפגש בין רכס הכורכר השלישי למרזבה המזרחית, בתוספת המרחב ההיסטורי של : במזרח

 .ביצות הכבארה, שבמרזבה המזרחית )בין מחלף זכרון יעקב בצפון, לפאתי אור עקיבא בדרום(

 הדרומיים של קיסריה הפאתי: בדרום. 

 התיכון-יםהקו החוף של : במערב. 

 – ישובים, אלא רק השטחים הפתוחיםינמצאים בתחומי הקו הכחול של השהשטחים  נסקרולא 

 דונם. 39,200-סה"כ שטח הסקר: כ הטבעיים, המיוערים והחקלאיים.

 (2מפה ) באזורשנערכו סקרים קודמים  1.4

 ( 2003, 1983סקרי רמת הנדיב:) זכריה בןע"י  1983-הסקר הראשון שנערך ברמת הנדיב ב-

ביחידת הסקרים של החברה להגנת הראשונים שנערכו  , היה מסקרי הטבע והנוףפרקשדוד ומורדי 

 יםהסקרנוף רצוי"(. שני  –ע"י חוה להב )נקרא: "רמת הנדיב  2003. סקר המשך בוצע בשנת הטבע

במורדות המערביים של רמת הנדיב לגבול הסקר  יםושקנדונם(, ו 6,000-קטנים בהיקפם )כהללו 

 .ג של הנתונים מסקרים אלו. אין מיפוי ממ", ללא חפיפה עימוהנוכחי

 ( 1983סקר הכרמל:) וא מסקריה, וגם 1983-1981 בין השנים בוצע ע"י חוה להב ומורדי פרקש 

 בשטחסקר זה בוצע ביחידת הסקרים של החברה להגנת הטבע. הראשונים שנערכו  הטבע והנוף

ערכי הנוף והמורשת בכרמל. פורטת את הצומח, וסקר בצורה מאלף דונם(,  260-גדול מאד )כ

אין מיפוי  חפיפה.הגבול המערבי של סקר זה נושק גם הוא לגבולות הסקר הנוכחי, ואין ביניהם 

 .זה ממ"ג של הנתונים מסקר

 ( 1994סקר חולות קיסריה:) כעשור אחרי הסקרים הראשונים. גבולו הצפוני  בוצע ע"י יעקב כח

; במערב לערך 65נחל חדרה וכביש  לאורךזרקא, גבולו הדרומי -בין קיסריה לג'סר אש חייץאזור הב

דרום . אלף דונם 30-, בשטח כולל של כאזור פארק התעשייה של קיסריה –חוף הים, ובמזרח 

מסקר זה קיים מיפוי ממ"ג שכולל חלוקת השטח לפי  .לתחום סקר זה אזור הסקר הנוכחי חופף

, כאשר מיפוי יחידות ולות, הכורכר ועוד( ולפי יחידות הצומחמאפייני החמאפייני התשתית )פירוט 
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, יער השליטים )מין אחד או שניים(, או לפי אפיון בית הגידול )צומח מיםהצומח נעשה לפי המינים 

עניין לציבור  (. הסקר כולל גם מיפוי והערכה של אתרים בעליאדם, מדשאות וגינון, מטעים-נטע

 מפות ערכיות אינטגרטיביות.ו (קה וערך חינוכיבוטני ,הארכיאולוגינוף שונות,  )בחלוקה לקטגוריות

  ו נווהבשטח שבין ק ,מוזס-בוצע ע"י חוה להב וטלי אלון :(1996ור )ד –ים -נווה הכרמל:סקר חוף-

בדרום )כביש הגישה אל מושב דור וקיבוץ נחשולים(; מחוף  7011עין כרמל בצפון, לכביש  –ים 

סקר זה חופף לגבולות אלף דונם.  28-הים במערב ועד מרגלות הכרמל במזרח, בשטח כולל של כ

אורכו, מקו החוף במערב ועד לגבול המזרחי של הסקר הנוכחי, לאורך קו המגע הסקר הנוכחי לכל 

שכולל חלוקה ליחידות  גבין רכס הכורכר השלישי למרזבה המזרחית. מסקר זה קיים מיפוי ממ"

והערכת ערכיותן, כאשר מיפוי יחידות הצומח נעשה לפי  –ברמת פירוט גבוהה  נוף וליחידות צומח

. הסקר כולל גם , או לפי אפיון בית הגידול )צומח מלחה(המינים השליטים )אחד עד חמישה מינים(

מיפוי והערכה של אתרים בעלי עניין לציבור )בחלוקה לקטגוריות: גיאומורפולוגי, בוטני, זואולוגי, 

יות ים, מפות ערכ-יוי מיני צמחים נדירים, מיפוי פעילות של צבמיפ, ארכיאולוגי, הנצחה ובאר(

 .אינטגרטיביות ורשימות מצאי של חי וצומח בתחום הסקר

 ( 1999סקר סובב רמת הנדיב:)  בוצע ע"י חוה להב, נעם לוין, יואב שגיא ושרון כץ, והוכן כמסמך

ישובי רמות מנשה, על פני , ובין חוף הים לבאזור שבין הכרמל חדרהקיימא -מדיניות לפיתוח בר

בשטח תחום הסקר הנוכחי, דרומי של החלק הסקר זה כולל בתוכו את  אלף דונם. 340-שטח של כ

 גמסקר זה קיים מיפוי ממ" )כביש הגישה אל מושב דור וקיבוץ נחשולים( ודרומה. 7011מכביש ש

והערכת ערכיותן.  – שכולל חלוקה ליחידות נוף וליחידות צומח, אולם ברמת פירוט נמוכה יחסית

מיפוי יחידות הצומח נעשה ברזולוציה לא אחידה, כאשר לעיתים מוגדרת יחידת הצומח לפי המינים 

השליטים )אחד עד ארבעה מינים(, ולעיתים לפי מאפייני בית הגידול )צומח מים/גדות/מלחות, 

ערכיות צומח חוף, צומח חוליות(. הסקר כולל גם מודל של רצף שטחים פתוחים, מפות 

אינטגרטיביות ובחינה סטטוטורית של שטחים מוגנים, תכניות פיתוח וקונפליקטים בין ערכיות 

 השטחים לרמת השימור/פיתוח המתוכנן.

  סקר זה, שבוצע גם הוא ע"י חוה להב, ממשיך  :(1998זרקא )-ג'סר א –דור הכרמל: סקר חוף

)כביש הגישה אל מושב דור וקיבוץ  בצפון 7011מכביש את הסקר המפורט הקודם של אזור החוף, 

בדרום; ומקו החוף במערב עד למרגלות  זרקא-סר איאזור החייץ שבין קיסריה לג'נחשולים(, עד ל

סקר זה חופף לגבולות הסקר הנוכחי לכל אורכו, מקו  אלף דונם. 26-הכרמל במזרח, בשטח של כ

ע בין רכס הכורכר השלישי החוף במערב ועד לגבול המזרחי של הסקר הנוכחי, לאורך קו המג

, עד בית חנניה 4למרזבה המזרחית עד למחלף זכרון יעקב, ובהמשך לאורך מסילת הרכבת וכביש 

שכולל חלוקה ליחידות נוף וליחידות צומח ברמת  גזרקא בדרום. מסקר זה קיים מיפוי ממ"-וג'יסר א

י המינים השליטים )אחד והערכת ערכיותן, כאשר מיפוי יחידות הצומח נעשה לפ –פירוט גבוהה 

. הסקר כולל , או לפי אפיון בית הגידול )אחו לח, צומח מים וגדות, צומח מלחה(מינים( שלושהעד 
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מפת רצף שטחים מיפוי מיני צמחים נדירים, , גם מיפוי והערכה של אתרים בעלי עניין לציבור

 מפות ערכיות אינטגרטיביות.ו פתוחים

  את צפונה ממשיך ולהב,  בוצע ע"י חוהגם סקר זה  :(2001חיפה ) –עתלית הכרמל: סקר חוף

ם י-עד קו נווה(, חוף זמירבצפון ) פאתי חיפהמם של אזור החוף, מיהקוד יםהמפורט יםהסקרשני 

 אלף דונם. 24-; ומקו החוף במערב עד למרגלות הכרמל במזרח, בשטח של כעין כרמל בדרום –

והגבול המזרחי , ו לאורך נחל גליםי שלצפונגבול העד ה סקר זה חופף לגבולות הסקר הנוכחי

שכולל  גלאורך קו המגע בין רכס הכורכר השלישי למרזבה המזרחית. מסקר זה קיים מיפוי ממ"

והערכת ערכיותן, כאשר מיפוי יחידות  –חלוקה ליחידות נוף וליחידות צומח ברמת פירוט גבוהה 

מינים(, או לפי אפיון בית הגידול )צומח גדות,  הצומח נעשה לפי המינים השליטים )אחד עד שלושה

מיפוי מיני צמחים נדירים, , מלחה(. הסקר כולל גם מיפוי והערכה של אתרים בעלי עניין לציבור

 מפת רצף שטחים פתוחים ומפות ערכיות אינטגרטיביות.

 ( 2002סקר עיינות תמסח :)מסח בוצע ע"י חוה להב ויפתח סיני, בשטח המצומצם של עיינות ת

בסקר זה בוצע מיפוי מפורט מאד . , ונועד לסייע בקידום הכרזת אזור המעיינות כשמורת טבעבלבד

של תצורות הצומח שסביב המעיינות, תועדו תצפיות במיני צמחים נדירים, ובוצעה הערכת 

 הערכיות האקולוגית של תאי השטח השונים.

 ( 2003מסמך מדיניות שימור חולות מישור החוף:)  פרומקין -ע"י תמר אחירון נכתבהמסמך

שמטרתו היתה גיבוש קווי אלא איסוף וניתוח מידע קיים,  וכותבים נוספים, ולא כלל עבודת שדה

מדיניות לשימור חולות מישור החוף, ובכללם גם אזור חולות חוף הכרמל. המסמך כולל רקע על 

כללי של כל מקטע חולות  מאפייני החולות, ניתוח הרכב חברות החי והצומח של החולות, אפיון

חוף הכרמל(, ניתוח שימושי הקרקע, תכניות פיתוח, ערכי טבע בסיכון  – 3מקטע  –)לענייננו 

 והמלצות.

 ( 2009נחל תנינים וסביבותיו:) בשטח  רן גולדבלטע"י חוה להב, אסף מירוז ונכתב  המסמך

גע להרחבת תחום לקדם החלטה בנומנת -על ,ועדת הגבולותשמש כרקע לומצומצם, ונועד ל

המסמך רקא, כך שיישמרו ערכי הטבע והנוף באזור נחל תנינים וסביבתו. ז-השיפוט של ג'יסר א

(, 2002)סקר עיינות תמסח ו( 1998זרקא )-ג'סר א –שנאסף קודם לכן בסקר דור ריכז את המידע 

שתועדו באזור, יחידות נוף, רשימה מלאה של צמחים ועופות תצורות צומח ומיפוי והערכה של וכולל 

 מיפוי של תצפיות במיני צמחים נדירים, ומפות ערכיות אינטגרטיביות.

 ( "2009שמורת "חרובי קיסריה:)  הסקר בוצע ע"י רון פרומקין עבור החברה לפיתוח קיסריה

במטרה לאפיין את השטח , בסטטוס "מופקדת"(נמצאת כיום "חרובי קיסריה" )השמורה ת בשמור

לאתר מפגעים סביבתיים ולהמליץ על שימושים אפשריים לשטח בהתאם  ואת ערכיו הטבעיים,

חלוקה ליחידות צומח, מיפוי תצורות  –וכלל מיפוי צומח  בוצע בקנה מידה מפורטהסקר  למאפייניו.

צומח וטיפוסי צומח, ותיעוד של הרכב חברת הצומח )כולל מיפוי מינים אנדמיים, נדירים, בסכנת 

מפגעים וסקירת ספרות של חומר רקע זואולוגי ומרחבי )מסדרונות  הכחדה ופולשים(, וכן סקר
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ליחידות צומח  יתבוצע שימוש בחלוקה הפוליגונלית העיקרסקר הנוכחי באקולוגיים וערכיות צומח(. 

  עם התאמות נדרשות ועדכונים., של סקר זה

 היתה לאתר טרתוומ ,רומם ואיתן הראל-הורוביץ ענת ע"י נערך המסמך (:2014) הכורכרים אטלס 

 מצבם את להעריך ,חקלאיים ואינם מבונים שאינם בשטחים בישראל הכורכר שטחי את ולמפות

 כלל המסמך .מצבם אחר שנתי-רב למעקב תשתית ולהוות בעתיד, להם הצפוי האיום ואת כיום

 ההגנה מידת הערכת, בהם מתקיימיםש הקרקע שימושי, בישראל הכורכר שטחי של עדכני מיפוי

 .לשימורם והמלצותיהם על הסטטוטורית

 :סמוך לגבולות הסקר הנוכחי, נערכו בשנים האחרונות מספר סקרי טבע עירוני  סקרי טבע עירוני

(, סקר 2020ע"י היחידה לטבע עירוני בחברה להגנת הטבע: סקר טירת הכרמל )ברדה ועמיתיה, 

(, 2020ברזידה, -וזילברשטיין , סקר אור עקיבא )ברדה(2020גרוסברד ועמיתיה, זכרון יעקב )

היא ליצור תמונת מצב  סקרים אלו מטרת (.2020ברזידה, -גרוסברד וזילברשטייןוסקר חדרה )

בסקר מאפשר הבנה מרחבית  עדכנית ומהימנה של תשתיות הטבע בעיר. מסד הנתונים שנוצר

לקראת הכנת ות הנדבך הראשון ולה עשוישל תשתיות הטבע בעיר, ושילובו במערכת העירונית 

סקרים אלו, בהיותם  ניהול, טיפוח ופיתוח תשתיות הטבע העירוניות. מדיניות עירונית לתכנון,

מבוצעים בשטח העירוני, שונים במתכונתם מהסקרים שמבוצעים בשטחים הפתוחים הנרחבים 

"כרטיסי אתר" -שמחוץ לעיר, ועיקרם התמקדות באתרים ספציפיים ברחבי העיר, ואפיונם ב

קליטת קהל,  מפגעים, תשתיותנגישות, קשר עם אתרים סמוכים, ת מצאי החי והצומח, מבחינ

רלוונטי )ייעודי הקרקע,  תכנוניממשק עם מוסדות הקהילה )כגון מוסדות ציבור וחינוך(, ומידע 

התועלת בהם לסקר הנוכחי היא בעיקר ברשימות המצאי העדכניות  .שימושי הקרקע, תכנון עתידי(

, שמאפשרות את לאלו שבתחום מוא"ז חוף הכרמל גידול קרובים ודומים-בבתי חשל החי והצומ

 הרחבת היריעה אל מחוץ לגבולות הסקר הנוכחי, והשוואת רשימות אלו למצאי מהסקר הנוכחי.
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 מפת התמצאות: 1מפה 
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 סקרים קודמים באזור: 2מפה 
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 העבודהשיטת  1.5

ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א )דמותה של ארץ(, בהמשך  ושיטות העבודה בסקר זה פותח

 :(1איור ( )1988לעבודתו של איתן גידליזון )

 איסוף ואפיון המצאי –שלב א'  1.5.1

 רקע מפות, אוויר תצלומי: קיימים מידע ומקורות ג"ממ שכבות ונותחו נאספו הסקר של הראשון בשלב

 הטבע רשות ממאגר) ח"ובע צומח של מידע בסיסי(, שיפועים, קרקעות, גיאולוגיה, ליתולוגיה) שונות

 ארכיאולוגיים אתרים של ומאפייניהם מיקומם על מידע ,(BioGIS ואתר הארצי הצפרות מרכז, והגנים

 שמתמחים מאנשים פ"בע ומידע באזור שעוסקים שונים ומחקרים מאמרים וכן(, העתיקות מרשות)

 .הללו בתחומים

מידע זה שימש לצורך הכנת תכנית לסקר השדה, שבוצע בשני שלבים: תחילה בוצעו סקר נוף ואתרים, 

סקר צומח מפורט בהמשך בוצע יאלו  מפגעים. על בסיס סקריםוסקר סקר בוטני רציף של השטח 

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

 מפת יחידות נוף 

 מפת אתרי נוף ומורשת האדם 

 מפות בוטניות: תצורות צומח, טיפוסי צומח, מינים נדירים ופולשים 

מסדרונות אקולוגיים  ,צומחחי ו , ערכיותאתרי מורשת ערכיות :הערכה נושאית –שלב ב'  1.5.2

 ורצף השטחים הפתוחים

בוצע י ,כןכמו ן. ערכיות דורגתוערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח ויעל בסיס הנתונים שנאספו 

בהמשך. תוצרי  יפורטוחישוב של רצף השטחים הפתוחים. פירוט על תהליכי ההערכה וחישוב הרצף 

 שלב זה הם:

 מפת ערכיות נופית 

 מפת רצף שטחים פתוחים 

  בוטניתמפת ערכיות  

 מפת ערכיות זואולוגית 

 שילוב נתונים והערכות –שלב ג'  1.5.3

 שולבו במפות מסכמות. תוצרי שלב זה הם:יהנתונים וההערכות בתחומים השונים 

  והערכיות הזואולוגית. הבוטניתערכיות המשלבת את שמפת ערכיות אקולוגית: מפה 

  הערכיות המרחביתו אקולוגיתערכיות ההמשלבת את ש: מפה כוללתמפת ערכיות. 

שלו. חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפיון המצאי, והם מכילים פרשנות 

 לפיכך, בשימוש בתוצאות הסקר, יש חשיבות להסתכלות גם על נתוני הבסיס של אפיון המצאי.
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 ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות –שלב ד'  1.5.4

. , לתכנון ולממשק עתידיים של האזורנוסחו מספר המלצות ידמים, על פי התוצרים מכל השלבים הקו

 מרחב "פארק חוף הכרמל". שימור, טיפוח ופיתוחלהמלצות ו

 : תרשים זרימה של תהליך הסקר1איור 
תוצרים ראשוניים  –שלב ב': עיבוד הנתונים; רקע כתום  –שלב א': איסוף מידע קיים וסקר שדה; רקע תכול  –רקע זהוב 

לב ג': תוצרים מעובדים סופיים ש –ורוד וצרים מעובדים )מפות ערכיות נושאיות(; רקע ת –)מפות נושאיות(; רקע ירוק 
 )מפות ערכיות משולבות(.
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 מבואות .2

 (2012אלמגור ופרת,  :)עפ"י גיאולוגיה 2.1

 הגיאומורפולוגיה של מישור החוף 2.1.1

דוויל בסיני ועד ראש הנקרה מסבחת בראבקשת רחבה, מישור החוף של צפון סיני וישראל נמשך 

ך ק"מ אל תו 10-הכרמל, שנמשך גם כ ורכסי פנים הארץ במזרח.. גבולותיו הם קו החוף במערב בצפון

-את מדרגת היבשת לשני מחוזות: הדרומי הוא המשכה התת כרמל, מחלקים-הים, יחד עם העתק יגור

רחבה  יבשתמדרגת  די סדימנטים שמוסעים מהנילוס, ויוצריםי-ימי של דלתת הנילוס, ונשלט על

סדימנטים מהנילוס, מתאפיין במדרגת יבשת צרה ותלולה, שבה ; והצפוני, שאליו מגיעים מעט ומתונה

 350-300ק"מ, ועומקו  6יון אכזיב שרוחבו עד )הגדול שבהם הוא קנמימיים -מתחתרים קניונים תת

ממרגלות  ינותישור החוף משתפל במתמממשיכים אל תוך הים. שלאורך העתקי הגליל המערבי מ'( 

 25-20ונעשה צר יותר ככל שמצפינים: מול הרי יהודה רוחבו  , כאשר רוחבו הולךההרים עד קו המים

 וחלק, קו החוף חולימ' באזור תל שקמונה. רוב  300ק"מ, ולמרגלות הכרמל פוחת רוחבו עד לכדי 

בתל יסריה, ק-שדות יםבוקטעי חופים סלעיים במכמורת,  ,יפוובכפיפות קטנות בשפך נחל ֹשורק למעט 

 ת.עתלי-חוף דורלאורך תנינים ו

והפכו מאזור עזה וצפונה, המורפולוגיה של מישור החוף מתאפיינת בחוליות )דיונות( שהתייצבו 

ק"מ בשפלת פלשת,  60-)כ ארוכיםביבתם(, סמ' מעל  40-20נמוכים )רכסי כורכר אלומה קשתית של ל

 אורך)עמקי צרות חוף, עם מרזבות מקבילים לומ' רוחב(  800)עד , צרים ק"מ בחוף הכרמל( 44-וכ

ך גם הולך וצר רוחב אלומת כיחד עם היצרות מישור החוף מדרום צפונה,  .( ביניהןק"מ 1-ברוחב של כ

 ק"מ, כאשר 23-באזור רפיח כשמונה רכסים ברוחב של כ – ם הולך ופוחתוגם מספררכסי הכורכר, 

י חיפה ק"מ בלבד, וצפונה מעתלית עד פאת 1.5באזור עתלית שלושה רכסים בלבד ברצועה שרוחבה 

נרבדו . מורדות הרכסים מכוסים בחול מנושב ובחמרה )אדמה חולית(, ובמרזבות נותר רכס אחד בלבד

 רחבים יותר ,נמוכים מהרכסים החופייםהפנימיים יותר, רחיים המזהרכסים  משקעי ביצה וחמרה.

 .("מק 2רוחבן מגיע עד ) המרזבות שביניהם רחבות יותרו ,ומקוטעים יותר

חי דומה לכיוונם של צירי הרכסים הקדומים, אך לא זהה. בשל כך, חוצה קו המים של קו החוף הנוכ

ימינו לעתים את הרכס המזרחי יותר, לעתים את המרזבה, ולעתים את הרכס המערבי יותר. כאשר קו 

, כאשר גלי הים גדדו את המים חותך את חלקו הגבוה של הרכס, נוצר צוק או מדרגת חוף )מזקף(

. רוב הצוקים והמדרגות בחוף פלשת ובחופי הגליל רה הפריכים שמהם בנויים הרכסיםהכורכר והחמ

הים ונעלם. לאורך גלי הם שיפוליו המזרחיים של רכס הכורכר החופי, שרוב חלקו המערבי גודד ע"י 

כאשר מרבית המדרון ים עד חדרה, קו החוף מקביל לציר רכס החוף )רכס דור(, -חוף השרון, מבת

מ'. מחציתו המערבית של רכס דור  48ד ויצר את צוק השרון, שמתנשא עד לגובה של המערבי גוד

מ' מקו  400-200גדועה ושקועה בים, ונותרו ממנה מספר איים ושרטונות כורכר במי הים )במרחק של 

מגבעות גדור בדרום עד עתלית בצפון, בנוי מכורכר קשה יותר  –החוף(. חלקו הצפוני של רכס דור 
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תר לגידוד, ולכן נוצרו במקטע זה חופים מפורצים וחופים סלעיים חגורים בטבלאות גידוד, ועמיד יו

שקועים בים,  מצפון לעתלית רכסי דור ועתלית עתלית.-הבונים ונווה ים-שהארוכים שבהם הם חופי דור

 וקו החוף עובר על שיפוליו המערביים של רכס מגדים.

 יםצרווי אל פנים היבשת יםבאלף השנים האחרונות, נושבידי הים אל קו המים -על ות שהגיעוחולה

זורמים אל הים חוצים את רצועת שחלים נים. ה-ק"מ באזור בת 6.5שרוחבה מגיע עד רצועת חוליות 

וחודרות למרזבות  ,מזרח-פוןצ-החוליות ומחלקים אותה לאונות, שמתפשטות בכיוון הרוח למזרח

והחוף  (,פרט לפערי הנחלים פולג ואלכסנדר) מזרחההחול המערביות. צוקי השרון מונעים את חדירת 

ה מאוד, צוקים. בין עתלית לחיפה רצועת החול צר אושאין בו רכס חופי  –נחל תנינים לחדרה  שבין נחל

 לעיתים אינםש ,דרך פעריםבדרכם לים הנחלים חוצים את רכסי הכורכר  רכס מגדים.נעצר ב חולהו

 .ותהנחלים זורם מרחק ניכר לאורך המרזבחלק מלכן זה מול זה, וניצבים 

תרשים סכמטי של רכסי הכורכר המקבילים לחוף ורצועות החול המנושב לאורך החוף )מתוך: אלמגור ופרת,  :2איור 
 (. אזור הסקר הנוכחי כולל את המקטעים סף הכרמל )=מישור חוף הכרמל( וקיסריה.2012
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מאזור נחל חדרה עד נחל תנינים,  –שני אזורים גיאומורפולוגיים שונים. הדרומי מרחב הסקר מתחלק ל

חולי, והמעבר מרצועת החוף אל  –מנחל תנינים עד אזור נחל גלים. רוב האזור הדרומי  –והצפוני 

-מתון, למעט מדרגת חוף שנחגרת ע"י מרדדי כורכר מוצפים, באזור קו המים בשדות –המישור החופי 

שלושה רכסי כורכר מתמשכים מדרום לצפון במקביל לקו החוף: המזרחי קיסריה ובתל תנינים.  –ים 

ובחרבת מלח )מערבית  רכס חדרה, נחשף באזור הסקר רק בתל מבורך )מצפון לבית חנניה( –ביותר 

רכס מגדים, הוא רכס הכורכר הארוך והרצוף ביותר באזור חוף הכרמל,  –; הרכס התיכון לבית חנניה(

רכס דור,  –רקא, מעגן מיכאל, הבונים ועתלית; ורכס הכורכר המערבי ז-ועליו בנויות קיסריה, ג'יסר א

ברצועת עזה  נחשפים לאורך החוף. רכס חדרה מתחילשרובו טבוע בים באזור זה, ורק שרידים שלו 

רון, והוא ובש בגוש דן פרדסיה-מעברות-אזור-, המשכו בחולוןעלי מונטר(-הילה)שם נקרא רכס בני סו

מעט מקביל לקו החוף הנוכחי, הכרמל, מעט מזרחית לתחום הסקר הנוכחי. צירו כמסתיים למרגלות 

ומרבדי חול  סחףקוטע ובולט כגבעות מתוך קרקעות מק"מ באזור הסקר. הרכס  3-מרוחק ממנו כו

 –רון : תנינים, עדה וחדרה )האחפערים ברכס זה, זורמים הנחליםמ. דרך של מישור החוף מנושב

 מדרום לגבול הסקר הנוכחי(.

 אזור חוף קיסריה 2.1.1.1

אזור חוף קיסריה, שנמשך מהיעלמות מתלולי החוף של גבעת אולגה )מדרום לשפך נחל חדרה(, עד 

מתון. במספר אתרים: חוף  –נחל תנינים, הוא חולי ברובו, והמעבר מרצועת החוף אל המישור החופי 

קיימת בקו המים מדרגת חוף, חגורה במרדדי  –תל תנינים שדות ים, חורבות קיסריה העתיקה ואזור 

שתי גבעות כורכר מוצפים. רכס חדרה, המזרחי ביותר, נמצא ברובו מחוץ לגבולות הסקר הנוכחי )רק 

בתחום הסקר(. על חלקו הצפוני ביותר  ותנמצא –קטנות: תל מבורך וחרבת מלח באזור בית חנניה 

בין חלקה הדרומי של מרזבת  מפרידרכס מגדים  נחל תנינים. פערמיושבת בנימינה, והוא מסתיים ב

 לאנמשכת צפונה ומנושב  מכוסה בחולש ממערב,לחלקה הדרומי של מרזבת דור  ,כבארה ממזרח

נקטע עד נחל תנינים, שם  שדות יםמ ככורכר רציף בתחום הסקרמישור חוף הכרמל. הרכס מופיע 

 הדומה שעוביאחמרה  שכבתכורכר ה על. את דרכו מערבהאוכף נמוך, שדרכו פרץ הנחל ידי -הרכס על

 מ' ויותר. 3-2

רכס דור, שריד לרכס כורכר שחלקו טבוע כיום בים, מתגלה באזור זה כרצף מקוטע של מחשופי כורכר 

מחוף שדות ים ועד תל תנינים. הכורכר באזור  –בקו המים, שרטונות סלעיים וטבלאות גידוד מוצפות 

חד, ומכונה "כורכר תנינים". בהמשך, מסמנים איי חוף מעגן מיכאל והשוניות שלהם, זה הוא מטיפוס מיו

מ' מקו החוף, את המשכו צפונה הטבוע בים. כל האזור, מנחל חדרה )מדרום לתחום הסקר(  300-200

למחצה בעובי של מטרים ספורים, שרק פסגותיו של רכס -ועד נחל תנינים, מכוסה בחול מנושב מיוצב

מ'( לאורך החוף,  1צבצות ממנו לעיתים. החול יוצר כיסוי דק על תשתית הכורכר )עד מגדים מב

מ'. אלו חולות צעירים, וללא תוואי ניקוז עילי של ערוצי  3-2-ומזרחה, לאורך רכס מגדים, מתעבה ל

נחלים. רכס מגדים חוסם באזור זה את המשך נישוב החולות מזרחה אל פנים הארץ. לאורך חורבות 

ה העתיקה לא נותרה מורפולוגיה טבעית, שלא נחצבה, נכרתה, מולאה או נבנתה. רכס דור קיסרי
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באזור זה יוצר את החלק הגבוה של חורבות קיסריה. תל תנינים שמדרום לשפך נחל תנינים לים, הוא 

', מ 9.5גבנון כורכר ברכס דור שעליו חורבות העיר קרוקודילופוליס, בחזיתו אל הים צוק מגודד בגובה 

מ' מערבה אל תוך הים.  150-והוא מחוגר מכיוון הים בשרטונות כורכר ובטבלאות גידוד למרחק של כ

מרזבת דור באזור זה, בין רכס דור לרכס מגדים )שנמצא כק"מ מערבית לקו החוף(, היא המשכה 

-םהבונים ונווה י-הצפוני של מרזבת גדור שמדרום לנחל חדרה, וממשיכה צפונה לאורך רכסי דור

מ', מחציתו התחתונה חמרה אדומה, ומחציתו העליונה חרסית  7-עתלית. עובי המשקע במרזבה כ

ביצתית שחורה של מים מליחים. הקרקע מכוסה בשכבת חול מנושב, שכמעט מכסה גם את אמות 

 זרקא.-המים שעוברות במרזבה בדרכן אל קיסריה העתיקה, מדרום לג'סר א

 ל(אזור מישור חוף הכרמל )סף הכרמ 2.1.1.2

תנינים בדרום עד תל שקמונה בצפון )מצפון לגבול  ק"מ, מנחל 33-מישור חוף הכרמל מתפרש לאורך כ

הסקר הנוכחי(. הכרמל יוצר את עורפו הטופוגרפי, ופני שטחו משתפעים במתינות ממרגלות הכרמל 

ולה או ק"מ(, ומגיעים אל קו המים ללא מדרגת חוף תל 4-3.5מערבה, דרך מישור חופי צר )שרוחבו 

 צוקים )בניגוד לצוקי השרון לדוגמה(.

רכס מגדים נמשך באזור זה כרכס כורכר ישר, רציף ובולט, מנחל תנינים ועד כפר סמיר )מצפון לגבול 

קומפלקס תחנת הרכבת והאוטובוסים "חוף הכרמל" בפאתי חיפה הדרומיים(,  –הסקר הנוכחי. כיום 

ה צר יותר ככל שמצפינים. המורד המזרחי תלול וקצר, ימ', והוא משתפל ונה 350-200סיסו שרוחב ב

ן נחל תנינים לפרצת דוסטרי )מצפון לח' בי –ארוך ומתון יותר. בחלקו הדרומי של הרכס  –והמערבי 

וף, ומפריד בין מרזבת הכבארה ממזרח, למרזבת מ' מהח 1,200-1,000(, הוא עובר במרחק של קרתה

סטרי ועד כפר סמיר, יוצר הרכס מחסום בין עורף החוף למישור מפרצת דו –דור ממערב; בחלקו הצפוני 

למעט האוכפים שמהם פורצים את הרכס נחל תנינים ונחל דליה, הסחף שממזרח, ומונע את ניקוזו. 

נחצבו בתקופות שונות.  –שחוצים אותו האחרים אין לאורכו פרצות נחל טבעיות, ומעברי הנחלים 

הן שרידי חורבות מתקופות שונות: ח' דרכמון, ח' חדרים, אחדות מפסגות מתונות, שעל  35-לאורכו כ

. גם ועוד כונס ח'רתה, תל סחר, ח' קרעה, תל חרייס, שיח' בוריק, ח' קר לם, ח' סרפנד, מצודת כפ

זרקא -חלק משמעותי מהיישובים של העת החדשה בנוי על רכס זה: מקיסריה המודרנית וג'יסר א

וץ מעגן מיכאל, מזרח מושב דור, התחנה לחקר המדגה, מושב הבונים מדרום לנחל תנינים, דרך קיב

והמבנים של מנחת המטוסים, ועד עתלית בצפון. בעבר נוצל רכס מגדים גם לחציבת אבני כורכר 

פזורים בו לכל אורכו. כביש  –לבנייה, ומחשופי המחצבות, יחד עם קברים חצובים ומערות קבורה 

והחציבה שליוותה הרכס ממעגן מיכאל וצפונה,  לאורך גב, סלול 1969-החוף, שסלילתו הסתיימה ב

ם היא על הרכס חיפה עוברת ג-אותו גרמה להרס רב למבנה הרכס הטבעי. בנוסף, מסילת הרכבת ת"א

 מאזור מחלף זכרון וצפונה, או שצמודה אליו ממערב במרזבת דור.

מגדים, טבוע בים לאורך קטעי חוף מ' ממערב לרכס  1,000-600רכס דור, שנמצא באזור חוף הכרמל 

ארוכים. מאיי מעגן מיכאל הוא שקוע בים, ומבצבץ שוב באיי חוף דור )חופמי, טפת, דור ושחפית(, אז 

ים, טבוע רוב הרכס -מלווה הרכס את קו החוף מדור ועד למבצר עתלית. בין שפך נחל מהר"ל לנווה
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איים על קו החוף. האיים בקטע -, בולטים כחצאיבים, ורק מספר גבנוני חוף ושרטונות, דוגמת תל נאמי

מ' מהחוף. מצפון לעתלית נמשך הרכס בקרקעית הים, במרחק של  250זה נמצאים במרחק של עד 

, ולא באינטנסיביות רבה נחצברכס דור מ'(, עד חוטם הכרמל.  20-12ל ק"מ מהחוף )ובעומק ש 1.5-1

 ה בקרום נארי, שבשקעיו מצטברת קרקע עבה למדי.נותר כיום זכר לקו פסגותיו הטבעי. הכורכר מכוס

בין רכסי מגדים ודור, מבצבץ רכס נמוך נוסף, בין מושב דור בדרום למפרץ עתלית בצפון. זהו רכס 

תי גבעות בולטות יותר: האחת שפי רוב, ורק -מ' על 5עתלית, שגובהו מעל פני השטח אינו עולה על 

עתלית. מצפון למושב נחשולים )שעליה מבני התפעול של מדגה נחשולים(, והשנייה בשכונת הפרחים ב

הרכס לא נחצב, וייתכן שנותרו עליו שרידי משטחי גידוד ומערכות מים עתיקות )'פוגארות'(. בשוליו 

 –בורות מים רבועים חצובים, בעיקר בחלקו הדרומי בין נחשולים לנחל מערות. מרביתם  163מופו 

 בשולי המרזבה המזרחית.

במרזבת דור שהוצפה, מנחל תנינים בדרום ועד  עובר ברצועת החוף בחוף הכרמל קו מי הים הנוכחי

ה זו והלאה, עובר קו המים לאורך המדרון המערבי של רכס מגדים. מפרץ עתלית בצפון, ומנקוד

פי -מערבית לקיבוץ החותרים, מגיע הכורכר החשוף ממש עד קו המים. עובי החול לאורך החוף נע על

חשף באופן זמני בעת סערות נ( מעל המצע, שמדי פעם מ' 3-2.5מגיע לעיתים עד מ' )ו 1.5-0.5רוב בין 

מ', שגרם להסטת  3-2עתלית וצפונה בעובי של  וף מפרץחנכרה חול מ 1963-1957חורף. בין השנים 

רצועת חוף הכרמל מחולקת לחמישה מקטעים: שלושה חוליים )חוף  מ' מזרחה. 100-קו החוף כ

 בונים וחוף עתלית(.ה-חוף דורכבארה, חוף נאמי וחוף גלים(, ושניים סלעיים )

ק"מ, ורוחבו עד  7.7-דור בצפון. אורכו כ חוף מושבכבארה מתמשך משפך נחל תנינים בדרום עד חוף 

 800-700-זהו מישור חוף שטוח, שרוחבו מקו המים עד רכס מגדים כק"מ.  2.5הכרמל אינו עולה על 

 ,ידי רכס דור-תחומה ממערב עלבה המרז .מ', ומהווה חלק ממרזבת דור שחלקה המערבי טבוע בים

 מדרום למושב דור ות כורכר נמוכותגבעשתי ב ,באיי חוף דור )שחפית, דור, טפת וחופמי(שמתגלה 

, ודרומה יותר בשורת איי מעגן מיכאל )אי היונים מ' מזרחה( 300-)אחת על קו החוף והשנייה כ

בין גבעה זו לאי ככל הנראה,  .ון האזוריבגבעה )שגולחה( ועליה שוכן כיום ביה"ס התיכושרטונותיו( ו

 ., שנמחק כיוםקו פרשת המים בין אגן נחל תנינים מדרום לאגן נחל דליה מצפוןבמרזבה היונים, עבר 

ביצה חרסיות כיסו צות רדודות, שבהן ימישור אזור של בההיה  ' של המאה הקודמת,50-עד שנות ה

. את הקרקע החרסיתית כיסתה שכבה דקה של חמרהמ', את קרקע ה 7-בעובי ממוצע של כ שחורות

, שניזונות בעיקר ממי של מעגן מיכאל ומעיין צבידגים הכות יברחול מנושב. כיום החליפו את הביצות 

, : מעיין הדיפלה2015מכונה אצל קסלר, ) נחל עדה, נחל דליה, עיינות דיפלה, עין טפת ,נחל תנינים

מתקן ההתפלה של מעגן מיכאל, ירד המפלס אל מתחת לרום ולטענתו בשל שאיבות מי התהום לצורך 

מסייעת  יתהחרסית הקרקעועודפי מים ממרזבת כבארה.  ,(הנביעה של המעיין, והוא אינו זורם יותר

מרגלות שלשהובא ממחפורות  גירי-יחד עם מילוי חוואריבאיטום חלקי של קרקעית בריכות הדגים, 

רוחבו של  .ניקוז מלאכותיות תעלותמספר ו ,תנינים ודליה םנחליהקזים דרך ומנ מדגההכרמל. מי ה

-4מ', והוא מסתיים ברצועת דיונות חוליות שגובהן בין  300-100חוף הים החולי באזור זה הוא בין 
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מ', ומפרידות בין החוף לעורף החוף שבו בריכות הדגים. בריכות הדגים מצפון לנחל דליה נטושות  0.5

בחלק מהבריכות  ם נקודת הקליטה החופית של צינור הגז מאסדת לווייתן.כיום, ובליבן ממוקמת כיו

לחול תהום גבוהים ובח-קבוע שמקורו ככל הנראה במי ביצתיגידול -ביתנותר  הנטושות המזרחיות יותר

גידול של מלחה עונתית שמתייבש -בית – ארטזי מבריכות הדגים, ובחלק מהבריכות המערביות יותר

 בקיץ.

חוף מושב דור בדרום ועד מק"מ,  4.5-מ', ורוחבה כ 500-400בונים, שרוחבה בין ה-ררצועת חוף דו

שפך נחל מהר"ל, היא חוף סלעי שבו קו המים מפותל מאד, וכולל מפרצים סלעיים, ל הגבעה שמדרום

מזקפי  כפים, מזקפי סלע, צנירים, טבלאות גידוד, נקרות, נקיקים, קשתות, מערות, גומחות וארובות.

רוב  מ'. בבסיסי 14-4י רוב, ובעורפם גבנוני כורכר שגובהם בין פ-מ' בלבד על 3-1-נמוכים, כהחוף 

די מדרגות מ', ובשרי 30-10המזקפים התחתרו צנירים, והם חגורים בטבלאות גידוד ברוחב של 

וף, ניכרות ח-מ'( שעליהן שרידי אבן 3-2מדרגות גידוד מורמות )בגובה  מ'. 5טבועות עד עומק של 

מפרצים  , שמכסה גם חופימקומות רבים. גב הגבנונים מכוסה לעיתים בשכבה דקה של חול מנושבב

 איי דור, נוצרו לגונותחשולים )'חוף טנטורה'( לנ-בין קו החוף של דור .שחודרים אל היבשה ופתחם צר

מצפון לתל דור, שני מפרצים קשתיים רחבים שבהם רצועות  מ'. 5-כהמירבי  ות רדודות, שעומקןחולי

גם בהם לגונות רדודות. מי הפלט , ודי איים ושרטונות גדוליםי-חוף חוליות, שגם הם מוגנים ממערב על

של מדגה נחשולים מנוקזים אל המפרצים הללו, והם שיצרו ככל הנראה את לשון היבשה שמפרידה 

ות המחצבות ששימשו לבניית העיר דור. הבונים, פזור-ל חוף דורלאורך כל רכס הכורכר ש ביניהם.

 לרובן פתח יציאה לים, שם עגנו רפסודות שהשיטו את האבנים החצובות ליעדן.

ממרגלות גבעת הכורכר הצפונית של  –ק"מ  3.5-הוא קטע חוף חולי בעיקרו, שמתמשך כחוף נאמי 

חלקו הדרומי )חוף הנץ( עד תל נאמי, מוסט  ם.הבונים ועד לחוף הרחצה המוסדר של נווה י-חוף דור

 בחוף נווה יםמ' יחסית לחלקו הצפוני )חוף נווה ים(, ויוצר מפרץ רדוד ורחב.  120-110-מזרחה כ

שרובו המזרחיים, שרידי רכס דור שהם , חגורים בטבלאות גידוד ארבעה חצאי אייםבולטים אל הים 

גבנון הכורכר . תל נאמי, מ' מהחוף 200-30במרחק של , במקטע זהויוצר שרטונות רדודים טבוע בים 

רובו מכוסה בחול מ' אל תוך הים.  200-, ומזדקר כמ'( 12) מביניהם הדרומי ביותר, הוא גם הגבוה

מזדקר מ',  4-הצפוני, שגובהו כ הגבנוןמול מנושב, שמכסה על השרידים הארכיאולוגיים הרבים שבתל. 

זה,  אי-חצישנחשף מעל פני הים רק בשעות השפל. מצפון ל –ת" מ' בים, "אי גאו 200-במרחק של כ

עובי שכבת החול ברוב המקטע, לכל אורך חוף נאמי אין מזקפי חוף. נשפך נחל מערות אל הים. 

בחוף נווה ים מכסה החול על מ'.  3-2.5גם עד מגיע מ', אך לעיתים  1.5-0.5הוא ברצועת הליחוך 

, שעליה התקיימו ישובים בתקופה הניאוליתית, ושרידיהם תשכבה עבה של קרקע חרסיתית ביצתי

. , ובסערות גדולות אף כפול מכךמ' מזרחה מקו החוף 80-קו הסערות מגיע עד כטבועים כיום בים. 

מ' בחוף נווה ים, מפרידה בין קו החוף  8מ' בחוף הנץ, ועד  3-2רצועת חוליות )דיונות( צרה שגובהה 

בריכות דגים של המרזבה לבעבר  נוצלהבין נחל מהר"ל בדרום לנחל מערות בצפון,  למרזבת דור.

, וחלקן הפכו למסלול אתגרי מאולתר לאופנועי עשור ויותרמזה קיבוץ נווה ים. בריכות אלו נטושות 
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שטח. רט"ג מייעדת את כל שטח הבריכות הנטושות לשיקום כמלחה, ולהכרזה כשמורה )כרגע 

 עת(.בסטטוס שמורה מוצ

אי תמנון שמול חוף הרחצה המוסדר של נווה ים, ומסתיים באי עתלית בעתלית מתחיל -חוף נווה ים

ן ק"מ. נית 3.5-מחוף נאמי, ואורכו כ מ' מערבה 300-הצפוני שמצפון למבצר עתלית. החוף מזדקר כ

הוא חוף  מ', 1,300-תלית הדרומי, אורכו כע-לחלק את המקטע לשלושה אזורים שונים: חוף נווה ים

חוף שלה המ', שקו  800-מפורץ עם קדמות סלעיות ומפרצים שרובם חוליים; בליטת עתלית שאורכה כ

ומפרץ עתלית, שהוא מ' מערבה יחסית לקטעים שמצפונה ומדרומה;  150-סלעי וישר, והיא בולטת כ

. מ' 300-250-כהוא רצועה המפורצת במקטע הדרומי רוחב ה מ'. 1,400-מפרץ חולי באורך של כ

תחילת הזדקרותו המחודשת של רכס דור אל מעל פני הים היא באי תמנון, שהוא גדם חצוב של כורכר, 

מ' מהמשך הרכס צפונה. תחילת הרכס  130-ת לחוף הרחצה המוסדר של נווה ים, וכמ' מערבי 250-כ

מצפון  וב.די מעגן חצי-שבולטת כלפי דרום, ומופרדת מהמשך הרכס על מגוממתהחופי בשלוחת כורכר 

מ'. על הדרומי מביניהם הוקם פארק המים של נווה  7-שני גבנוני חוף עגולים שגובהם כזו, לשלוחה 

ווילות ששוכנו בה מפוני גוש קטיף, עד שייבנו בתי הקבע שלהם , ובמפרץ שביניהם הוקמה שכונת קרים

המפרץ הצפוני חולי  .()בעבר היה במפרץ כפר הנופש של נווה ים בשכונת ההרחבה של קיבוץ נווה ים

פים בעורפן, וסלעי בחלקו הצפוני, עם מזקפים בגובה חוף ומרבץ צד-בחלקו הדרומי, ועליו טבלאות אבן

ראו אל מפרץ זה מתנקז המוצא הדרומי של בריכות המלח ), ושני מפרצונים קטנים. מ' 2-של כ

 .בהמשך(

 .ומגודר ללא גישה לציבור טח צבאי סגורהוא ש –עד מצפון למבצר עתלית מנקודה זו והלאה, כל האזור 

 מ' אל תוך הים( 220מ'( והארוכה ) 13בתוך הבסיס הצבאי, ממשיך הרכס בבליטה שהיא הגבוהה )

אי כורכר גדול  –בקטע זה של החוף. מצפון לה עוד שלושה מפרצים חוליים, שמול הצפוני מביניהם 

בנקודה  די שרטון חולי.י-משך הרכס צפונה עלמ'(, שהיה מחובר בעבר לה 130מ' ואורכו  4.5)גובהו 

מערבי פוגש את המ', שקצהה  12-7זו מתחילה בליטת עתלית, שהיא במת כורכר מלבנית בגובה של 

הים במזקפי סלע תלולים, שנמשכים צפונה בקו ישר כמעט. בתחתית מזקפי החוף ישנם צנירים, 

ליטת במ' בצפון  28-25הסלע, ורוחבן בין  לעיתים בשני מפלסים. טבלאות הגידוד חוגרות את מזקפי

מ' ממערב לטבלאות הגידוד, ישנן טבלאות גידוד טבועות,  5-4בעומק  מ' בדרומה. 15-12.5-עתלית, ו

שורת איים קטנה )אי מלח,  מצפון לבליטת עתלית, אל תוך מפרץ עתלית, ממשיכהמ'.  30-25שרוחבן 

מ' צפונה,  300שריד לקרן סלע שהזדקרה בעבר  ר,( את רכס דו3-, אי מלח2-, אי מלח1-אי מלח

וחלקיה הנמוכים יותר הוצפו. בקיץ מקשרים שרטונות חול את אי מלח )הדרומי והגדול מביניהם(, אל 

 צפון בליטת עתלית.

הוא השני בגודלו בחופי הים התיכון של ישראל )אחרי מפרץ עתלית, גם הוא בתחום הבסיס הצבאי, 

ידי קדמת עתלית, שעליה בנוי -ידי שורת איי המלח, ומצפון על-מדרום עלתחום מפרץ חיפה(. הוא 

מ', ואורך  400-מ', עומק החדירה שלו אל היבשה כ 500-. רוחב מפתחו אל הים כהצלבני מבצר עתלית

וקרקעיתו רדודה מ',  150-50בין מ'. חופו וקרקעיתו חוליים, רוחב רצועת החוף  1,500-החוף שלו כ
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 מ', והיא מפרידה אותו 3-2-שתוחמת את המפרץ כ רצועת הדיונותגובה  ח אל הים(.מ' במפת 3.5-3)

על גבעת החול שבדרום . ממזרח, וממרזבת הבונים )אחרי שרכס עתלית נעלם( מדרום ממרזבת דור

מ'(, נמצא בית הקברות של עתלית. ייתכן שמתחת לגבעת החול המנושב נמצא  7המפרץ )שגובהה 

עתלית שעליה המבצר, היתה בעבר אי כורכר, שמחובר כיום בשרטון חולי רחב קדמת תל על כורכר. 

לושת האיים ש י ואי עתלית הדרומי.: אי עתלית הצפוננוספים אל החוף. מצפון אליו נמצאים שני איים

מזרחית לאמצע מערבי של רכס עתלית, שכיום מסתיים -היו כנראה בעבר חלק מקצהו הצפוניהללו 

 מפרץ עתלית.

מנוצלת  והיאעד רכס עתלית ממזרח,  מ' 600-250-שרוחבה כאן כ ,ף הרכס נמשכת מרזבת דורבעור

מוצא הניקוז של בריכות המלח  של חברת "מלח הארץ".הדרומיות אידוי הבריכות כמעט כולה ל

בריכות  ., מדרום למתחם המגודר של מחנה עתליתווילותהקר נמצא במפרץ של שכונתהדרומיות 

ת )שעליו נמצא בין רכס עתלי ,מ' 400-200, שרוחבה כאן בין במרזבת הבוניםהמלח הצפוניות נמצאות 

במפרץ שמצפון הוא  בריכות הצפוניותההניקוזי של המוצא . במזרח לרכס מגדיםבמערב, המפעל( 

 עתלית, שממנו גם שואבים את מי הים להצפת הבריכות. לקדמת

בין המפרץ שמצפון לקדמת עתלית ועד חוף מגדלי חוף  –ה חוף גלים האזור שמכונמכאן והלאה, 

מ, "ק 11.2-אורכו כישר מאד,  ואה –הכרמל בפאתיה הדרומיים של חיפה )מצפון לגבול הסקר הנוכחי( 

מ'.  150-מ' מקו המים, ורוחב בסיסו כ 200-150ם. גב הרכס נמצא ידי רכס מגדי-ומוגבל ממזרח על

, עד טירה לבסיס מ' מערבית 10-מצפון לעתלית, לכ קרתה מ' בח' 30-הרכס מתנמך בהדרגה מכ

 –פסגות, שעל הגבוהות שבהן  15-להיעלמותו באזור תחנת הרכבת "חוף הכרמל". לאורך הרכס כ

עתיקות נוספים, דוגמת מ'(. אתרי  21כונס ) מ'(, וח' 21מ'(, תל קרעה ) 22תילים עתיקים: תל סחר )

נפרץ מגדים, הוא רכס במקטע זה של ך כל הרכס, לאו דווקא על הפסגות. מופיעים לאור –ס תל חרי

נחל  די שבע תעלות ניקוז מלאכותיות, שרק שלוש מהן הן המשכם של נחלים שיורדים מהכרמל:י-על

, , שהם יובלים של נחל ספונים(מגדיםנחל מתלה או נחל  –הנחל מורד לעתים מכונה אורן, נחל ספונים )

שבין  המזרחית המרזבהבעת העתיקה, על מנת לנקזם מכבר פרצות  נחצבושלכולם  –ונחל גלים 

. שאר הנחלים הקצרים שיורדים מהכרמל אל המרזבה באזור זה, איבדו בו בעבר את הכרמל לרכס

המופע ההידרולוגי שלהם, ועד שהוסדר ניקוזם, התנקזו אל אזור הביצות ובריכות החורף שבמרזבה. 

 .הסקר הנוכחי( לגבול מזרחיתהמרזבה נמצאת ) ובדת ע"י ישובי האזורכיום רוב המרזבה מע

מכוסה חלקו התחתון מ' ממישור המרזבה, ו 7-5-המדרון המזרחי של רכס מגדים באזור זה, גבוה כ

במפגש בין המדרון המזרחי למרזבה, עוברת כיום מסילת הרכבת בקרקעות החרסיתיות של המישור. 

. ובתוכו הרכסבאזור זה על גב  ד בעת סלילת כביש החוף, שנחצבמא כולו נפגעהרכס חיפה. -ת"א

שבמקומות מסויימים )כמו באזור תל סחר( כירסמו יותר  ,מחצבות גדולותגם בנוסף, מצויות באזור זה 

שפכי עפר בצידי כביש החוף ממחצית הרכס, לעיתים עד מפלס מי התהום. במקומות מסויימים נותרו 

ידי -המים על בת מבתר הכביש ברכס. המדרון המערבי של הרכס מופרד מקוגדולים שנחצבו בעת חצי

 לחלוטיןרצועת החול נעלמת מ', כאשר מדרום לנחל גלים  80רוחבה עד ש צרה תרצועת חוף חולי
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 .עד קו החוףמערבה מ', שם רכס הכורכר משתפל  1,200-)למעט מול קיבוץ החותרים( לאורך של כ

מ'. המדרון חשוף וסלעי, למעט קטעים של  ±30יומי ועונתי עד כדי  רוחב הרצועה משתנה על בסיס

)שרק השניים  מקטעים לארבעהניתן לחלק את החוף הארוך  חול מנושב בדרגות ייצוב משתנות.

מקדמת עתלית עד תל חריס )שמדרום לקיבוץ : הדרומיים מביניהם נמצאים בתחום הסקר הנוכחי(

שני מקטעים  –החותרים(, מתל חריס עד שפך נחל גלים )הגבול הצפוני של הסקר הנוכחי(, ובהמשך 

נוספים שלא יפורטו כאן: מנחל גלים עד חוף מגדלי חוף הכרמל, ומחוף מגדלי חוף הכרמל צפונה עד 

 תל שקמונה.

רכס מגדים בחציבה הגדולה נחל אורן את ריס, חוצה במקטע הדרומי, מקדמת עתלית עד תל ח

שמקורה צלבני ככל הנראה, ומלבד השימוש בה לניקוז )מיצר עתלית( והעמוקה של 'פרצת דוסטרי' 

מלבד פרצת נחל אורן, ישנן מספר דרכים  ערוץ הנחל, שימשה ככל הנראה גם כדרך שחוצה את הרכס.

בין מוצא נחל אורן לים ועד תל חריס, לא  יל לפרצה.במקבחצובות נוספות שחוצות את רכס הכורכר 

נותר שריד למדרון המערבי של הרכס בשל חציבה, ועל ציר הרכס חצוב כביש החוף. גם מסילת הרכבת 

בת עתלית בדרום אל שוליה מ', ממרז 850-עוברת בקטע זה בתוואי חצוב על הרכס באורך של כ

 המערביים של המרזבה המזרחית בצפון.

סחר )מערבית לזרוע הדרומית של מגדים, כלוא בין מסילת הרכבת לכביש החוף( סלול כביש  מול תל

על המדרון המערבי של הרכס שלא ניכר כיום לעין, וקו הסערות בנקודה זו מגיע עד שפכי החוף 

התשתית של הכביש. קטע טבעי קטן של כורכר חשוף עם סימני חציבה עתיקים נותר באזור תל קרעה 

 מתנשאהרכס באזור זה  לזרוע הצפונית של מגדים, כלוא בין מסילת הרכבת לכביש החוף(. )מערבית

מ' ויותר. במדרון המזרחי, בין כביש החוף  300, ומתרחב לכדי מעל פני הים מ' 30-של יותר מ לרום

, ישנן מחצבות גדולות –חולות החוף למסילת הרכבת, וכן במדרון המערבי בין כביש החוף לרצועת 

מדרום לתל סחר מצוייה  .ומקן מגיע לעתים עד למפלס מי התהום, ונוצרו בהן בריכות מלחה קטנותשע

" )לערוץ אין שם במפות רשמיות, אך נחל חציב"פרצה ברכס שדרכה עובר כיום אפיקו המלאכותי של 

, (ה. בעבר כונה ואדי עבדאווי, וכך ייקרא גם בסקר הנוכחי2012הוא מכונה כך אצל אלמגור ופרת, 

האפיק הוסדר בעת סלילתם,  .שעובר מתחת למסילת הרכבת ולכביש החוף לפני שמתנקז אל הים

מנקז  ספוניםנחל  ות.ישטפונ זרימותומהתוואי המקורי שלו לא נותר זכר. הנחל יבש רוב השנה למעט 

)ערוץ ללא שם שיורד מאזור מערת  "נחל החותרים"אליו מספר ערוצים קצרים שיורדים מהכרמל: 

, נחל מגדים ועוד ערוצים מתלהנחל , חותרים ועובר במרזבה המזרחית מדרום לקיבוץ החותרים(

נחל מתלה או נחל מגדים, שמבחינה הידרולוגית  –)לעתים מכונה מורד הנחל בטעות  קטנים ללא שם

. הנחל חוצה את רכס מגדים בין מסילת הרכבת לכביש החוף, מול האזור הם יובלים של נחל ספונים(

הנמוך ביותר ברכס. תוואי הפרצה המקורי נעלם בשל עבודות סלילת הכביש והרכבת, ולא ניתן לומר 

קטן של מלחה. במקטע החוף שבין גידול -כיום האם היתה טבעית או חצובה. במוצא הנחל אל הים בית

מים, מ', מגיע המדרון המערבי של רכס מגדים עד לקו ה 1,300-תל חריס לשפך נחל גלים, שאורכו כ

ויוצר חוף כורכר סלעי. המדרון חשוף ומגודד, שחלקו התחתון קעור מעט, והמשכו משטח גידוד ברוחב 
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מ', אך טרם נוצרו בה  0.5מ'. לעתים ישנה מדרגה נמוכה בקו המים, שגובה אינו עולה על  30-20

פרצה שקשה גם נחל גלים )גבולו הצפוני של הסקר(, חוצה את רכס מגדים ב מזקפי חוף או צנירים.

לקבוע אם היא טבעית או מלאכותית. באפיקו, מתחת לגשרי מסילת הרכבת וכביש החוף, דרגש עבה 

של אבן חוף עתיקה. חלוקי גיר, דולומיט ומעט צור ממלאים את אפיק הנחל, ומתפזרים על החוף סביב 

 ערוץ הנחל יבש רוב השנה, למעט בזרימות שטפוניות. מוצא הנחל אל הים.
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 : גיאולוגיה3מפה 
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 : ליתולוגיה4מפה 
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 : שיפועים5מפה 
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 הגיאולוגיה של מישור החוף 2.1.2

מיליון שנה(, שכיסה עד אותה עת את  25-20)לפני  תחילת המיוקן-אחרי נסיגת הים בסוף האוליגוקן

פריקה הקדומה, ונוצרו השברים סורי מיבשת א-של הלוח הערביאזור הלבנט, החלה שבירה 

הגיאולוגיים הגדולים שיצרו את הים האדום ואת מפרץ סואץ. קו החוף הקדום באמצע המיוקן )לפני 

בסוף  מיליון שנה( עבר היכן שהיום נמצא קו המגע של גבעות השפלה עם שיפולי שדרת ההר. 15-12

ופקית של הלוחות הטקטוניים, כחלק ממערכת השבירה התזוזה הא מיליון שנה(, 7-5המיוקן )לפני 

 פריקאית גרמה לקימוט שכבות הסלע, להתרוממות שרשראות הרים מסיני עד צפון לבנוןא-הסורית

המערביים המוצפים )מישור  לשקיעת שוליהןו, מערב(-דחיפתו לצפוןהכרמל וגוש )כולל התרוממות 

גם נחסמו מיצרי גיברלטר, הים התיכון נותק מהאוקיינוס  . באותה התקופה,החוף ומפתן היבשת(

האטלנטי, מימיו התאדו ומפלסו ירד באלפי מטרים. ירידת בסיס הסחיפה הביאה לסחיפה ויישור 

נרחבים של היבשת, ולשקיעת כמויות גדולות של הליט )מלח בישול(, גבס ואנהידריט, בקרקעית הים 

 המתייבש.

. את שיפולי היבשות והציף במהירותהתיכון חזר הים מיליון שנה(,  5י בתחילת תקופת הפליוקן )לפנ

לשון ים חדרה מזרחה דרך בקע ו ,השפלה דהיום קו החוף נדד מזרחה אל פנים היבשת עד גבעות

 3-2בסוף הפליוקן )לפני  ערבה.והציפה את בקע ים המלח עד העמק יזרעאל ועמק חרוד,  ,הקישון

הלוחות לאורך בקע ים המלח, הגיעה לשיאה בתחילת הפלייסטוקן, הואצה תנועת מיליון שנה(, 

ונמשכה עד לפני כמיליון שנה. התרוממות ההרים בישראל ובלבנון התחדשה והתעצמה לכיוון צפון. 

 –המיצר הימי בעמק יזרעאל נסגר, והחלה גלישה של טין וחרסית פליוקניים בשולי היבשת המערביים 

 נמשכות כנראה גם כיום. –, ושקיעת מדרגת היבשת התרוממות זו שנעשו תלולים.

תנודות מחזוריות תקופת הרביעון, השפיעו על עיצוב הנוף גם יחד עם הפעילות הטקטונית הנמרצת של 

 קרחוניים םגרמו למחזוריו מיליון שנה, 2.5-לפני כ החלוש כדור הארץ תעולמיות בטמפרטורכלל 

(glacials) אקלים גשוםויצרו שפו חלקים נרחבים משולי היבשת, שהורידו את מפלס פני הים, ח 

(pluvial), קרחוניות-מחדש בתקופות הבין הצפהלו (inter-glacialsויצ ,)אקלים יבש וחם יותר ירת 

(inter-pluvial). אבן( חוף -הסדימנטים החופיים– beachrockומדרים וצברי קונכיות, קונגלומרט ) גות

יכול להצביע על מעידים על מיקומו של קו החוף בתקופה שבה נוצרו, והרום הטופוגרפי שלהם  הגידוד

 התרחש קרחונית האחרונה-הביןבתקופה הצפת הים שיעור וקצב ההתרוממות או השקיעה. שיאה של 

 הסדימנטים רובמ' מעל קו החוף הנוכחי.  6-ובו הגיע מפלס פני הים לרום של כשנה, אלף  125-לפני כ

חוצים שאפיקי הנחלים בתוך מיקומם , והכרמל נוצרו בתקופה זו מישור חוף הכרמלבשנחשפו החופיים 

מלמד שהצפת הים חדרה דרך  ,הנמוכים בקרבתם ועל מורדות הרכסליד הערוצים  ,את רכס מגדים

גופי מים רדודים, שהשתרעו, ככל  ויצרה בו ,הכרמל מישור חוףפערים ברכס אל המרזבה המזרחית ב

בעיקר  הם מישור חוף הכרמלביותר ב הסדימנטים החופיים המזרחיים מרגלות הכרמל.להנראה, עד 

הכרמל לאורך  על מורדות שנמצאיםאצות, בו מיקרופאונהבבשברי קונכיות, ים כורכר עשיר סלעי

 .(3איור ) המשכו של רכס חדרהם וה ,מ' 45-35-מ' ל 20-10בין  לפי רוב ברום ש-קטעים ארוכים, על
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רכסי הכורכר ומחשופי סדימנטים חופיים מגיל הפלייסטוקן בחוף הכרמל הצפוני )מתוך: אלמגור ופרת,  :3איור 
 .(2012, בעקבות אלמגור ופרת )ואדי עבדאוויה מכונה בסקר הנוכחי "נחל חציב" (.2012

 



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 43 ~ 

 

כאשר  ,מדרגות הגידודמסומנים ע"י  מישור חוף הכרמלרביים של הצפות הים ביהגבולות המזרחיים המ

טקטונית ההתרוממות ה עתיקים יותר. ככל שעולים בטופוגרפיה ומתרחקים מקו החוף הנוכחי קווי החוף

אותרו  .נשתמרו צנירי גלים ןבחלק, שמדרגות הגידודהרום הנוכחי של את  קובעתהיא ש הכרמלשל 

גיל  מ' מעל פני הים. 125מ' ועד  45-35 -חמישה מפלסים של מדרגות גידוד, ברום טופוגרפי של מ

 מיליון שנה. 1.4-כ –אלף שנה, וגיל העליונה  200-מדרגת הגידוד התחתונה הוערך בכ

הרבה יותר קשה לעקוב אחר קווי החוף הקדומים, בגלל שיפועו המתון. גם תנודות  במישור החוף

ממפתן  –גרמו להצפה או לחשיפה של שטחים נרחבים. החתך הסדימנטרי הרוחבי קטנות במפלס הים 

היבשת במערב ליבשה במזרח, הוא טין וחרסיות ימיים ששקעו בים עמוק יותר, חולות בים הרדוד, 

חוף שנושבו מרצועת החוף, התייצבו, התאבנו והפכו -חוף בקו המים, חוליות )דיונות( מקבילות-אבן

 היםלס פני מפכאשר עולה  .שנוצרו כתוצאה מהתבלות הכורכרחמרה חוליות , ועליהן קרקעות לכורכר

(ingressionבתקופות הבין )-כאשר הים נסוגסדימנטים מזרחה, והנודד חתך  ,קרחוניות (regression) 

לס מי התהום ביבשה, עם עליית פני הים, עולה גם מפ .(4איור ) מערבההחתך  נודד, בתקופות הקרח

נוצרות ביצות במרזבות שבין רכסי הכורכר, ומישור החוף מתכסה בחול שמנושב מחוף הים. כאשר 

הים נסוג, מתחתרים ערוצים במישור שנחשף ומביאים איתם סחף קרקע ממעלה הנחל, וקרקעות ביצה 

שרכסי  הסברה הרווחת היא שמתנקזות מהשקעים, והכורכר שנחשף מתבלה לקרקעות חמרה.

הכורכר מייצגים את קווי ההצפה הקדומים, אולם סוגייה זו שנוייה במחלוקת בין החוקרים. ההערכה 

 8,000 –אלף שנה, ורכס דור  60 –אלף שנה, רכס עתלית  125-המקובלת היא שגיל רכס מגדים הוא כ

חוליות זמנית, כתוצאה מהתאבנות -שנה, אך ישנה סברה אחרת שגורסת שלפחות חלקם נוצרו בו

מ"מ באלף  32-16) מישור החוףהאיטית של בשדות חול רחבים. הסבר אחר מתייחס להתרוממות 

אם כתוצאה מהתרוממות טקטונית של שדרת ההר  שכת מתקופת הפלייסטוקן ועד ימינו:, שנמשנה(

אם הנילוס, המרכזית, אם בשל דחיקת הים מערבה כתוצאה מהצטברות סדימנטים שהגיעו מדלתת 

פאת הלחץ שמפעילים אותם סדימנטים, ואם בשילוב שניים או יותר שקיעת מפתן היבשת מבשל 

 מהגורמים הללו.

 (.2012)מתוך: אלמגור ופרת,  רוחבי ממפתן היבשת במערב ליבשה במזרחחתך סדימנטרי  :4איור 
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י ת מקבילת החוף של רכסמה הקשתידי האלוי-תבליט המישור החופי בפלייסטוקן, אם כן, עוצב על

זבה האורכיים. חולות מנושבים מחוף הים, אבק איאולי ידי עמקי המר-הכורכר הצרים, שמופרדים על

שקעי סחף אלוביאליים שהגיעו עם הנחלים , ומצפון אפריקה וחצי האי ערבגרגר שהגיע ממדבריות -דק

גדול יותר, כך תכולת החול במרזבה משדרת ההר, שקעו ומילאו את המרזבות. ככל שהמרחק מהים 

פכו החול והחרסיות הקרחונית זו, -נמוכה יותר. באקלים החם והלח יחסית ששרר בתקופה בין –

אלף שנה בלבד,  25-20שהתחיל להתפתח לפני  –לחמרה במרזבות פלשת והשרון, ולגרומוסול 

ר שמעליהן, בגלל הזמן . עובי קרקעות אלו דק בהשוואה לכורכמישור חוף הכרמלבמרזבות דרום 

הארוך שדרוש להיווצרותן, אבל במרזבות הן הגיעו לעובי רב יותר, בגלל שטיפה וסחיפה. תהליך יצירת 

י אך נקטע לפנ אלף שנה(, 20-18הקרקע )פדוגנזה( נמשך גם בשיא תקופת הקרח האחרונה )לפני 

-)תקופת היונגר קיצונייםאלף שנה, בתקופה בת כאלף שנה שהתאפיינה בתנאי קור ויובש  12.5-כ

. בתקופה זו כיסה אבק לסי שהגיע ממדבריות צפון אפריקה וחצי האי ערב את המישור החופי, דרייס(

 המשך לשכבת גרומוסול חרסיתי כהה.והתפתח ב

אופן תנודתי: תקופות ב, אבל שובלהתחמם האקלים החל שנה,  7,000-לפני כבתחילת ההולוקן, 

ות בולטת; שהתחלפו בתקופות ארוכות שנה של אקלים קריר, יבש ובעל עונתי 1,500-500קצרות בנות 

הפשרת הקרחונים גרמה לעלייה גדולה בכמות  חם ולח. שנה של אקלים 2,500-500יותר בנות 

-8,150קרמית )לפני -אוליתית הקדםיבתקופה הנ להתרוממות מהירה של מפלס פני הים:המשקעים ו

לקו החוף הנוכחי, ומפלס פני הים היה נמוך  ק"מ מערבית 1.3-1-כק קו החוף מרוחשנה( היה  7,550

 5-יה המפלס נמוך בכהשנה(,  6,400-הנוכחי; בסוף התקופה הניאוליתית )לפני כ מ' מהמפלס 16-בכ

יה מפלס פני הים שנה, ה 4,000-ובתקופת הברונזה התיכונה לפני כ ;מ' בלבד ממפלס פני הים הנוכחי

לבד מקו החוף במ' מערבה  80-60 –ממפלס פני הים הנוכחי, וקו החוף  נמוך בכמטר אחד בלבד

יציבות קו החוף שנה.  2,000-לפני כקו החוף הנוכחי מ', התייצב  ±1הנוכחי. למעט תנודות קלות של 

ר"באה לידי ביטוי במקרא, בפסוק מספר ירמיהו:  י חֹו-ֲאשֶׁ ְמתִּ קשַׂ ָּי ם, ח  בְ ע-ל ְְּגבּול לַׂ ם ְולֹא יַׂעַׂ ְנהּו; ֹול  רֶׁ

ְבֻרְנהּו."  יו ְולֹא יַׂעַׂ ל  מּו גַׂ לּו, ְוה  ֲעשּו ְולֹא יּוכ  ְתְּג  ָּיִּ  )פרק ה', פסוק כ"ב(.וַׂ

, פרט לפסגותיהם הגבוהות שנותרו כאיים נמוכים מקבילים בחלקם דור ועתלית גודדו וטבעורכסי 

לות מדלתת גוש הכרמל מנע את המשך ההסעה של חו .לחוף, שרטונות טבועים או טבלאות גידוד

רגר ובחול מהנילוס. במזרח ג-הנילוס צפונה לאורך החוף. מפתן היבשת המוצף כוסה בקרקעות דקות

הים התיכון החל תהליך של מדבור: בתקופות היבשות נושבו חולות מרצועת החוף אל פנים מישור אגן 

קעות )בעיקר החוף ויצרו קרקעות חוליות דלות בחומר אורגני, בתקופות הלחות יותר התפתחו קר

נוצרו רגוסולים או קרומי קרקע  –ומה( ונקוו ביצות, וכשהאקלים נעשה צחיח יותר ח-חמרה אדומה

 החולות המנושבים הצעירים כיסו את רכסי הכורכר והגביהו אותם. דקים.

אלף שנה, בתקופת הקרח האחרונה, וכיסו שטחים נרחבים של  23-20לפני כבר ביצות החלו להיקוות 

ידי רכסי -, נעצרו עלמהכרמלמישור החוף: הביצות המזרחיות נקוו בשל זרימת מי הנחלים שירדו 

הכורכר שחסמו את דרכם לים, ולא יכלו לחלחל בשל הקרקעות החרסיתיות שכיסו את פני הקרקע. 
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הצפת הים, שיצרה לגונות רדודות במרזבות המערביות, העלתה את בשל המערביות נקוו הביצות 

גופי המים הקבועים והעונתיים, מפלס מי התהום אל פני השטח, וגרמה לנביעת מעיינות רבים בתוכן. 

הולוקן, היו מגוונים מאד, והשתנו תכופות על פני הזמן, עם שהמשיכו להתקיים במשך כל תקופת ה

-רק בשנות ה או כיסוי בחול מנושב, וטווח זמן של מאות שנים בודדות. תקופות של הצפה והתייבשות

  ' של המאה הקודמת, יובשו הביצות האחרונות.50

( נוצרת מליכוד חול, צדפים וצרורות אבנים )בחורבות גם שברי חרסים, שיש beachrockאבן החוף )

שפה ביתית(, בתחום הגאות וזכוכית; וסמוך למרבצי אשפה, גם פסולת בניין, פסולת תעשייתית וא

-. הרכבה זהה לזה של הסדימנט החופי הלא, כמה עשרות סנטימטרים מתחת לפני השטחוהשפל

חוף קדומה -מלוכד שסביבה, והיא מתפתחת על מגוון סוגי תשתית: חול, חלוקים, צדפים, כורכר, אבן

( 3CaCOקרבונט, -ציוםחמתי )קלפ-יותר, חורבות ושרידי מבנים. אבן החוף נוצרת מהשקעה של סידן

סמוך לקו החוף מתחממים מי הים ומתאדים, מליחותם עולה, הפחמן  הסדימנט:ממי הים, שמלכד את 

שוקע. מקור הסידן  –ברוויית יתר  הפחמתי שנותר-( מתאדה לאטמוספירה, והסידן2COחמצני )-הדו

, כאשר הלוחות יים שהתמוססו במי הים. נטיית אבני החול היא מערבהח-הפחמתי בשלדי בעלי

 עירים )או בתהליך היווצרות(.צ –העליונים הם העתיקים יותר, והתחתונים 

זהו  מתייבש ומנושב אל היבשה. ם,היאל לא נגרף חזרה אל החוף באמצעות הגלים וחול שהורבד 

, ויצרו שכבת חול עבה ב נפחי החול שבנו את מישור החוף בתקופת הרביעוןופק את ריתהליך שסה

ובהמשך  כורכרה נוצרו ומחולות אל לות ההרים במזרח.גר, שמגיעה עד לממ' ברצועת החוף( 180-כ)

לוכדים שעדיין ממשיכים לנדוד מרצועת החוף מ-וחולות לא ,בודים ומיוצביםרנותרו חולות וחמרה, ה

תשתית מפתן היבשת, ", שהיא חבורת כורכר"יחד  מכונות ו. תצורות אלבעזרת הרוח אל פנים הארץ

ישנם כמה חילופים מחזוריים אנכיים של סלעי כורכר  ה זות החוף ומישור החוף כיום. בחבוררצוע

, בעיקר בצוקי ותנחשפ –ה יכחמישית עד רבע מעובי –ה רק היחידות העליונות שלו ,וקרקעות חמרה

לקן ה וסחיפה. חיאחרי הרבדתן, והיו נתונות לתהליכי בלי חוף השרון. רוב יחידות החול נותרו חשופות

לכורכר ותהליכי הפיכתן  ,או בריכות עונתיותצות ימשקעי בבסחף נחלים או בכוסה בחולות נודדים, 

 .הקרקע בעומק רחשוהת

-ידי סידן-כורכר הוא שם כולל למגוון אבני חול שמורכבות מגרגרי גוורץ וביוקלסטים, ומלוכדות על

הביוקלסטים שנמצאים בחול מתמוסס הכורכר נוצר כאשר חלק מ (.3CaCOקרבונט, -פחמתי )קלציום

מלוכד רב, -. צבעם של סלעי כורכר שמכילים חול בלתימחדש ומלכד את גרגרי הקוורץ לקרבונט, שוקע

פור( בגלל א-, כהה יותר )חוםמבנה ועתיקים-ל סלעי כורכר צפופילבן, וצבעם ש-הוא בהיר ונוטה לצהוב

-בתנאי אקלים ים ברזל ממינרלים כבדים.הורץ, שמקורו בשטיפה וחמצון ציפוי ברזל על גרגרי הקו

ם על מחשופי הכורכר )בדומה שנה(, מתפתחימ"מ גשם/ 600-100למחצה )-תיכוני צחיח עד צחיח

להיווצרותם על גיר, דולומיט, קירטון וחוואר(, קרומי גיר קשים, עבים ועמידים בפני מים וחדירת 

 שורשים, שנקראים נארי.
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ה גבוה –כמות הקרבונט הזמין לליכוד ארץ, שם מרכז וצפון ה-בעיקר בצפוןנארי מתפתח על כורכר ה

 תוצאהכ ,יובש אחרי גשמים עונתייםהבעונות  תנוצרגדולה יותר. שכבה זו  –וכמות המשקעים יותר, 

קע כאשר שו .ה נימית של מים נושאי קרבונט מומסיבעקבות עלי ,משקיעת קרבונט סמוך לפני השטח

 הקרבונט שהתמוסס ומצטבר קרוב לפני השטח, מתחת לחול העליון, הוא מונע את המשך השטיפה

הכורכר שמכוסה בנארי דומה במראהו לגיר או דולומיט, ונוצרים בו  של הקרבונט לעומק גדול יותר.

 בתהליכי בלייה ומיסוס, כיסי קרקע.

בונים, נווה ה-ים, דורקיסריה, תנינ-ת יםבמקומות שבהם קו החוף קוטע רכסי כורכר מלוכד קשה: שדו

חזית רוב החופים הללו ישנם מזקפים נמוכים ידי גידוד. ב-נוצרו חופים סלעיים שעוצבו על –עתלית -ים

 300כורכר מזדקרים עד המ'. רכסי  12-10מ'(, אך לעתים נוצרים צוקים שמגיעים לגובה של  6)עד 

צונים ומפרצים קשתיים רחבים. חזית מזקפי החוף הללו מ' אל תוך הים כשלוחות יבשה, וביניהם מפר

חגורה בשרידיהם הגדועים של רכסי הכורכר: טבלאות גידוד צמודות למזקפי החוף במפלס פני הים, 

שוניות ומרדדי כורכר שמגיעה למספר רצועת טבלאות גידוד מדורגות טבועות ממערב להן, וחגורת 

נוטות בזווית קלה לכיוון הים, ובחזיתן חלזונות ידוד טבלאות הג מאות מטרים ממערב לקו המים.

 צינורן בונה, שיוצרים מושבות צפופות ומייצבים את חזית טבלאות הגידוד. –מושבתיים ישיבים 

 (2012אלמגור ופרת,  :)עפ"י קרקעות 2.2

ידי -הוסעו עלש –חול, טין וחרסית  :ה של הרי אתיופיהיבליהצרי תו ןה מישור חוף הכרמל קרקעותרוב 

 שהואגס  אליהם חול ביוגנינוסף ידי זרמי הים לאורך מפתן היבשת. -עלמשם ו ,הנילוס אל הים התיכון

ים, -טחביים, בלוטי-קווצי עור, חי, )בעיקר רכיכות, אך גם חוריריות חיים-רסק שלדי אצות ובעליתוצר 

כמות חול  כסי הכורכר.ר בבליית םמקורשחולות ו ;שחיו בים הרדוד סמוך לחוףצינורנים ונבוביים(, 

בעוד ששיעור תוספת החול הביוגני ו, תרחקים ממוצאופוחתת ככל שמהולכת  –הקוורץ שמקורו בנילוס 

הולך ויורד מרכיב החול הקוורצי  ככל שמצפינים . לפיכך,אינו משתנה –שנוצר במרחק קבוע מהחוף 

הביוגני גס הגרגר. באזורי גידוד הולך ועולה מרכיב החול  –לעומת זאת , ווגודל גרגריו הולך וקטן

, שמרגע שהופך לדרדרת למרגלות מתווסף לחולות אלו גם חול קוורץ וקרבונט שמקורו בבליית הכורכר

)בתחום  שיורדים מהכרמל הנחליםמשפכי  בחלק. צוק הכורכר, נשחק לחול תוך מספר עונות קטן

, והפכו לחול רצועת החוףבתפזרו השור( )גיר, דולומיט וצ אבן חלוקי , הצטברוהסקר בעיקר נחל גלים(

 סעיםוחרסית שמהטין ורוב הגודל החלוקים הולך וקטן עם ההתרחקות משפך הנחל. . גירי ודולומיטי

מרבצי קונכיות, לעיתים יחד עם , מוצאים את דרכם אל הים הפתוח ואינם שורדים בחופים. הכרמלמ

לי סערה וגלי גיבוע(, ונלכדים לאורך החוף בריכוזים ידי גלים גדולים )ג-חלוקי אבן וחול גס, נצברים על

חוף, ובמפרצים קטנים, -מקומיים בחופים חוליים קרוב לקו המים, בשקעים בעורפם של דרגשי אבן

בגומחות ובפרצות בחופים סלעיים. הקונכיות הגדולות יותר מצטברות במקומות הגבוהים יותר, 

ידי -גודל הגרגר של החול המנושב על רוב יותר לקו המים.נותרים ק –והקטנות, יחד עם שברי קונכיות 

הרוח מקו החוף אל פנים הארץ, הולך וקטן עם ההתרחקות מקו החוף. צבע החול המנושב מהים הוא 
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צהבהב, אך ככל שהחולות עתיקים יותר ומיוצבים יותר, צבעם משתנה והופך לכהה יותר, כתוצאה -לבן

 חומרים אורגניים לגרגרי החול. תוהתווספו קליטת טין וחרסית, ,מבלייה כימית

עד  בהירחום  ן, שצבעקרבונט ותחסר ותוחרסיתי ותטיני-ותוא שם כולל לקבוצת קרקעות חוליחמרה ה

כתוצאה משטיפה וסילוק הקרבונט שהיה בחולות אחרי  נוצרו באתרןוהן , אדום-אדמדם או חום

חלקן, או בשל ערבוב עם חומרי סחף )לרוב רוח שהתבלו ב-התייצבותם, ותוספת חרסיות מנושבות

מאוד,  ותקרקעות החמרה מגוונ חמרה עתיקה יותר(, שנסחפו ממדרונות גבעות הכורכר אל המרזבות.

 ןצבע זמן שנדרש ליצירתם.בו ,הרכב החול שממנו נוצרובתלויים בטופוגרפיה,  ןואופיי ן, צבעןוהרכב

בתקופות לחות ארוכות,  שמצפות את גרגרי החול.החרסיות ותחמוצות הברזל מתקבל מהאדמדם 

התפתחו קרקעות חמרה אדומות, גרומוסול )ראו בהמשך( נוצר בתקופות קרות וצחיחות, וחולות 

ב הקרבונט עולה, נוצרת קרקע פרארנדזינה, כאשר מרכימיוצבים נוצרו בתקופות יבשות קצרות. 

שממלאת כיסים במדרונות כורכר תלולים, בגבעות חוליות סחופות ובשקעים בנארי ובמחצבות כורכר. 

קרקע נזאז נוצרת כאשר החמרה מועשרת בחרסית, במורדות הנמוכים של גבעות הכורכר. חרסיות 

כאשר החמרה מתערבבת עם  ור הקרקע.אלו גורמות לאיטום הקרקע לחלחול, ולהרעת תנאי אוור

הירות מכילות גיר ב-ומרמות מנשה, נוצרות קרקעות חומות קרקעות הסחף שמגיעות מהכרמל

 )קרבונט(.

בריכות בים ששקעו בביצות ומ-קרקעות גרומוסול וגליי הידרומורפיות הן קרקעות חרסיתיות סופחות

במרכזי המרזבות שבין רכסי הכורכר, ובפשטי עונתיות, שנקוו על הנזאז במקומות חסרי ניקוז עילי, 

קרקעות אלו נוצרו גם בתקופות של אקלים לח כתוצאה מערבוב החולות  ההצפה של נחלי מישור החוף.

בחלק  דקי הגרגר עם טין וחרסית שהגיעו בעזרת הרוח ממדבריות צפון אפריקה וחצי האי ערב.

הקרקע אינה מתייבשת, ולכן לא מתרחשים  מהביצות מי התהום קרובים מאד לפני השטח, וגם בקיץ

בקרקעות הביצות שוקעים שרידי צמחי ביצה וכבול בהן תהליכי שטיפה וערבוב של חרסיות. 

מים מתוקים דוגמת טין  חיים, ומשקעי-ד עם קונכיות בעלימאווררות, יח-שמשתמרים בקרקעות הלא

אוויר ומתחמצנות, הן מאבדות מנפחן, חווארי, טין קירטוני וטרוורטין. כאשר קרקעות אלו נחשפות ל

 שוקעות, ונקוות בהן בריכות עונתיות בעקבות המשקעים.
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 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 49 ~ 

 

 הידרולוגיה 2.3

נחלי אכזב, שרק שישה מהם מגיעים כיום אל קו המים:  53מהכרמל יורדים אל המרזבה המזרחית 

לים )בגבול הצפוני ג, ונחל ספונים-מגדים-אורן, נחל מתלהנחל דליה, נחל מהר"ל, נחל מערות, נחל 

של הסקר(. שאר הנחלים מאבדים את מאפייניהם ההידרוגרפיים במרזבה המזרחית, או שמשתלבים 

 הקטניםניקוז הבשל אגני  במערך הניקוזי של תעלות מלאכותיות ומאגרי מים במישור חוף הכרמל.

דרך קרקעות , מחלחלים אל המרזבה המזרחית מהכרמלרוב מי הנגר שמגיעים  הנחלים, רדידותו

ונגר שטפוני שבבסיסן )שמקורם בשכבות רכס הכרמל(, הסחף ותשתית הגיר והדולומיט הקרסטיים 

מגיעות אל המרזבה המזרחית אינן ממלאות אותה, ואין בכוח המים שהקטנות  נדיר. כמויות הסחףהוא 

המים שמחלחלים מעלים את מפלס מי התהום,  י הכורכר.לפרוץ את רכס ה,זורמים אל המרזבש

שיוצרים נביעות רבות, ביצות ובריכות חורף, לרוב של מים מליחים, ומתנקזים אליהן אפיקי זרימה 

רדודים ועונתיים. את מקום הביצות הקדומות תפסו בימינו השטחים החקלאיים המעובדים ובריכות 

רשת בהדרגה ה קופה הפניקית ועד ימינו, נחצבבמועדים שונים לאורך ההיסטוריה, החל מהתדגים. 

רכס מגדים )האחרונה נחצבה יציאות שחצובות ב 26ניקוז מלאכותית שמוליכה את המים לים דרך 

 .(1962בשנת 

 הנחליםרוב חסמו את דרכם של  –מגדים, עתלית ודור  :הכרמל מישור חוףורכר האורכיים ברכסי הכ

בביצות במרזבות שבין רכסי הכורכר, ומימיהן זרמו לאיטם  להיקוותגרמו להם ים, וה לאשירדו מהכרמל 

הנחלים בחוף הכרמל הדרומי, מנחל מהר"ל עד נחל מגדים, שנקוו במרזבה המזרחית בין צפונה. 

פרצת נחל אורן ברכס מגדים, ומשם מערבה  אל מרזבת דור דרךבעבר התנקזו , הכרמל לרכס מגדים

 כיום בים. אורן ברכס דור, שטבוע פערמדרך 

, מכוסה ברובה במערב לרכס מגדיםוצוקי חוטם הכרמל במזרח שבין רכס חדרה , מרזבת כבארה

נביעות  3,000-תהום. מים מכ-אופק שעון של מי שכבת חרסית, שיוצרת שתחתיהן ותבקרקעות חולי

יים , עדה ויובליהם מהמורדות המערבםתניניים נחלמגיעים מהשטפונות חורף שיחד עם  ,מאופק זה

קיימו בעבר את נחל תנינים כנחל איתן  ,הכרמל מערב-של רמות מנשה, בקעת הנדיב הצפונית ודרום

. על מנת לספק את דרישות המים של העיר קיסריה ובנותיה, הקימו ק"מ עד לשפכו אל הים 25לאורך 

 2-בכ הרומאים שני סכרים במאה השלישית, שסכרו את מי הנחלים והמעיינות, העלו את מפלס המים

המים הובלו אל העיר באמות מים ארוכות,  מטרים, ויצרו אגם גדול בשטח שבין נחל תנינים לנחל דליה.

. החל מתקופה זו, נזנח מפעל 1265שנה, עד חורבן קיסריה הצלבנית בשנת  1,000-והאגם שרד כ

 ,בארהכהצות יבצרו נוו ,שנקוו במרזבה צטבר באגם הפריע לזרימת המיםהש הסחף הרבהמים, 

. ניקוז הביצות החל בשנת צות החולהיבקמ"ר, והיו השניות בגודלן בארץ אחרי  6-ששטחן הגיע ל

, והקרקעות שיובשו הפכו ברובן לשטח חקלאי. יתרת הביצות 1932ידי פיק"א, נמשך עד -על 1922

ה" , וכתוצאה מהקמת מפעל "נחלי מנש1957ידי רשות ניקוז נחל תנינים שהוקמה בשנת -יובשו על

, והיטה את מי שטפונות החורף של הנחלים אל מאגר שיקוע בחולות פרדס 1967-8שהוקם בשנים 

קמ"ר בשמורת  0.1חנה, לשם החדרתם למי התהום. משטח הביצות נותר שריד אחרון בשטח של 
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בשטח שיובש נותרה שכבת חרסית שחורה, עשירה בחומר אורגני, שמתחתיה כורכר,  .בריכת תמסח

 עיקר בשל התכווצות הכבול שבקרקע.מ' מאז ייבושה, ב 1.5-קעה ביותר מוקרקע זו ש

מנקז את המורדות המערביים , קמ"ר 183-, ששטח אגן הניקוז שלו הוא כזרקא(-)נהר א נחל תנינים

למעט באזור שחרור עין אביאל, שם ישנה נחל אכזב כמעט לכל אורכו, הכיום של דרום רמות מנשה. 

שם לאורך שלושת הקילומטרים האחרונים שלו במורד, ולומטר או שניים, זרימה איתנה לאורך קי

זורמים מים מליחים שאינם ראויים לתפיסה. הנחל הוא היחיד מבין נחלי החוף שלא זוהם במי ביוב 

, וגלישות ונותר נקי עד היום, עד לאזור הסכר הרומי, שם עדיין נשפכים אליו מי המדגה של מעגן מיכאל

הם מליחים, קור העיקרי להזנת נחל תנינים, . עיינות תמסח, כיום המדרך שפך נחל עדהביוב שמגיעות 

תנינים, שניזונה מהמשקעים שיורדים בהרי יהודה ושומרון. -והם המוצא הצפוני ביותר של אקוות ירקון

מי המעיינות מתנקזים אל נחל תנינים בשתי תעלות, שמנקזות גם את השטחים החקלאיים שבמרזבה. 

פער ברכס מגדים, שבו זורם נחל תנינים מערבה אל הים, ואותו ניצלו הרומאים מודה זו ועד לבנק

איור באפיק רחב ומוסדר בין השטחים החקלאיים )בשיפוע מתון מאד, לבניית הסכר הגדול, זורם הנחל 

שם הוא יוצא אל מרזבת הכבארה בין הכרמל  –נחל תנינים מתפתל בקשת רחבה מפער תנינים  .(5

זרקא למעגן -לבנימינה )קצהו הצפוני של רכס כורכר חדרה(, חוצה את פרצת רכס מגדים בין ג'יסר א

מי ביוב באופן קבוע נחל עדה, ועד לחוף הים. בעבר זרמו בנחל עדה שם הוא נפגש עם  –מיכאל 

גלישות עדיין וגם כיום מתרחשות וקולחין )מבנימינה, אור עקיבא, קיסריה, גבעת עדה ובית חנניה(, 

-ביוב וקולחין מג'יסר אמי גם  נשפכיםישירות אל נחל תנינים ביוב מאזור התעשייה של אור עקיבא. 

חמצון של מעגן מיכאל. כיום המזהמים העיקריים של נחל תנינים הם ניקוז השטחים זרקא, ומבריכות ה

זרקא, -גלישות הביוב מנחל עדה ומג'יסר אם עודפי דשנים וחומרי הדברה, החקלאיים שבקרבתו, שבה

מנקודת המפגש של נחל תנינים עם נחל עדה, הוא זורם באפיק רדוד  פלט של מדגה מעגן מיכאל.ומי ה

בגדת הנחל הדרומית באזור זה, קרקע אלוביאלית חרסיתית אפורה, עד למוצאו לים.  על תשתית

קטע הנחל זרקא, ישנן מספר נביעות של מים מליחים, שמוסיפות מעט מים לנחל. -למרגלות ג'יסר א

עובר כיום תהליך של שיקום והסדרה. הגשר  –העות'מאני האחרון, סמוך לתל תנינים וגשר וילהלם 

, ואפיק הנחל הורחב לכדי דלתה רחבה, עם שרטונות חול וערוצוני משנה 2020 בשנת שוחזר

מי הים חודרים אל אפיק הנחל בזמן הגאות ובעת סערות, ומשפיעות  שמתפצלים מערוץ הנחל הראשי.

 מ' במעלה הנחל. 900-על מליחותם עד למרחק של כ
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; מעובד עפ"י: פרומקין 2012)מתוך: אלמגור ופרת,  הניקוז של מרזבת הכבארהאזור נחל תנינים ומערכת  :5איור 
 (.1997וקליינהאוז, 

 

את המורדות המערביים  קמ"ר, מנקז 91.5-, ששטח אגן הניקוז שלו הוא כדיפלה(-)נהר א נחל דליה

ת מנשה, ואת המורדות המערביים של דרום הכרמל. הנחל יוצא מהכרמל אל מרזבת של צפון רמ

הכבארה בין זכרון יעקב לפוריידיס, וזורם בעיקר בחורף, אם כי לאורך הנחל ויובליו מספר נביעות. 

בחורפים גשומים היה מציף הנחל את המרזבה, ולכן הוסדר תוואי האפיק שלו, וכיום הוא זורם בתעלה 

בעבר  פרצת הנחל ברכס מגדים היא פרצה מלאכותית, שנחצבהמלאכותית רחבה שגדותיה מיוצבות. 

ועד לשפכו )מעיין הדיפלה(  טפתמורד הנחל, מאזור עין על מנת לנקז את מי הנחל ממרזבת הכבארה. 

לים התיכון, מוכרז כשמורת טבע, שריד לביצות הדיפלה שהתקיימו שם בעבר. השמורה מוקפת מכל 

כבריכות עבריה בבריכות הדגים של מעיין צבי, ושני גופי המים שבהם מתקיימת השמורה, לא צלחו 

דגים בשל נביעות המים הטבעיות שבקרקעיתם, שמנעו את האפשרות לויסות מפלסי המים. בעבר 

היה נודד אזור שפך נחל דליה לים על פני דלתה חרסיתית ברצועת החוף שרוחבה כשני ק"מ, אולם 
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ת. ' של המאה הקודמ40-כיום מוסדר האפיק כתעלה רחבה, אחרי פיתול צר שהיה קיים כבר בשנות ה

 מספר מאות מטרים צפונה ודרומה מדיברצועת הליחוך עדיין נודד אפיק הנחל על פני משרעת של 

את מי הפלט שבע תעלות ניקוז מלאכותיות בין אפיק נחל תנינים לאפיק נחל דליה, מנקזות עוד  שנה.

עות של המדגה אל הים התיכון. בין קו המים לסוללת בריכות המדגה המערביות, ישנה רצועת נבי

בחלחול ארטזי מהבריכות. חלחול ארטזי משפיע גם על עיינות הדיפלה,  ןארעיות ורדודות שמקור

, יבשו )מעיין הדיפלה( שבשמורות שפך נחל דליה וביצת נחל דליה. נביעות אחרות, כולל עין טפת

 .(2015)קסלר,  בעשורים האחרונים בשל ירידת מפלס מי התהום אל מתחת לרום הנביעה שלהן

, ויוצא אל מרזבת הכבארה מנקז את מורדותיו המערביים של דרום הכרמל)ואדי ח'נו( ל מהר"ל נח

(. לנחל זה לא היה מוצא בעבר אל הים, והוא היה חלק מאגן הניקוז 4מזרחית לצומת עופר )על כביש 

, נבנה על תוואי הניקוז ופשט ההצפה של הנחל, 1949של נחל מערות. מושב צרופה, שהוקם בשנת 

רוב שטח ' של המאה הקודמת, נוקז 60-ובשל כך סבל בשנותיו הראשונות מהצפות רבות. בשנות ה

המושב בתעלות ניקוז מלאכותיות אל נחל מערות )התוואי הקדום של נחל מהר"ל אל נחל מערות 

 7025בתוואי מלאכותי לאורך כביש מהר"ל נוקז נחל בתחום המושב נקרא כיום נחל חבלבל(, ואילו 

, נחצב מעבר שלו ברכס מגדים ובמרזבת דור, ונוצל למושב )כביש הגישה אל מושב הבונים( מדרום

עתלית הנמוך, לחציית התוואי המלאכותי אל חוף הים. הנקז נשפך של רכס בין שתי גבעות אוכף טבעי 

ך סמוך לשפ בונים.ה-מ' מצפון לגבעת הכורכר הצפונית של רכס דור 300-לבסוף אל חוף הים התיכון כ

אל הים, שחסום ע"י שרטונות חול במשך רוב השנה ונפרץ רק בעת שטפונות חורף, מתקיימת נביעה 

 גידול של מלחה קטנה.-שמקיימת בית עילית

דרום הכרמל, ויוצא אל מרזבת  מנקז גם הוא את מורדותיו המערביים שלמוע'רה( -)ואדי אלנחל מערות 

הכבארה בין קיבוץ עין כרמל למושב גבע כרמל )והתוואי שלו משמש כגבול ביניהם(. שטח אגן הניקוז 

רמל בצפון ועד אלייקים בדרום, כ-, מדאליית אלמ"רק 65-המשותף לנחל מערות ולנחל מהר"ל הוא כ

אגני מערב הכרמל. גם לנחל מערות, כמו לנחל מהר"ל, לא היה בעבר מוצא טבעי והוא הגדול ביותר ב

הרומית נחצב רכס מגדים )מדרום לח' שיח' בורייק(, לצורך ניקוז הנחל אל אל הים, אך כבר בתקופה 

הים. הנחל נשפך אל חוף הים התיכון מצפון לגבעת הכורכר הצפונית ביותר של חוף נווה ים, וגם הוא, 

בין  .השנה ונפרץ רק בעת שטפונות חורף חסום ע"י שרטונות חול במשך רובלנחל מהר"ל, בדומה 

חוצה את הנחל על )שעוקבת אחר קו המגע בין דיונות החול למרזבת דור החקלאית, והדרך החקלאית 

 גידול של מלחה קטנה.-מתקיימת נביעה עילית שמקיימת ביתועד לרצועת הליחוך,  (גשר בטון אירי

 ,ק"מ, ושטח אגן הניקוז שלו 14רן )ואדי פלאח(, הוא הגדול שבנחלי הכרמל המערבי. אורכו נחל או

הוא יוצא מהכרמל אל  .קמ"ר 56-הוא ככרמל בדרום ועד עיספייא ובית אורן בצפון, -מדאליית אל

המרזבה המזרחית באזור צומת אורן, ומנקודה זו והלאה אפיקו מוסדר כתעלת ניקוז מלאכותית. הנחל 

מ'  100-שאורכה כ)ככל הנראה צלבנית( 'פרצת דוסטרי', חציבה עתיקה -וצה את רכס מגדים בח

מ' עד מוצאו אל  200-אחרי חציית הרכס, ממשיך אפיק הנחל המלאכותי עוד כמ'.  10-ועומקה יותר מ

באזור זה נובעים באפיק הנחל מספר מעיינות קטנים, מ' מצפון לקדמת עתלית.  600-הים התיכון, כ
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ידי שרטונות חול במוצאו אל הים, ומגיע -גידול של מלחה. הנחל נחסם בקיץ על-שמייצרים סביבם בית

מ' צפונה יותר,  1,400-המוצא המקורי של נחל אורן לים היה ככל הנראה כאליו רק בעת שטפונות. 

 )כיום תעלת ניקוז מלאכותית(. "חציבנחל "במוצא 

 (השירות המטאורולוגי ; אתר1991)עפ"י: ביתן ורובין,  אקלים 2.4

אקלים אזור חוף הכרמל מושפע מקרבתו לים ממערב ולכרמל ממזרח: השפעת הים מתבטאת 

במשך כל השנה, ובלחות יחסית גבוהה בקיץ.  קטן בטמפרטורות מתונות ובמשרע טמפרטורות יומי

שמתחממות בשל  – השפעת הכרמל מתבטאת בריבוי רוחות ליליות ממזרח )רובן רוחות קטבטיות

( במשך כל השנה. בחורף הירידה בגובה, גורמות לערבול ומונעות הצטברות אוויר קר ליד הקרקע

עם גלישתן מהכרמל  ת אלוובעונות המעבר, גדלה מהירות הרוחות המזרחיות החזקות שנושבות בעונו

 מ"מ בשנה. 600-500כמויות הגשם הממוצעות נעות בין  אל מישור החוף.

פעלה  1979-1966פעלו בתחום חוף הכרמל שתי תחנות מטאורולוגיות: בין השנים  1966משנת 

שנמדדות  מפרטורותהט עד היום החליפה אותה תחנה בעין כרמל.ו 1997תחנה בגבע כרמל, ומשנת 

בתחנת עין כרמל גבוהות בד"כ מאלו שנמדדו בעבר בתחנת גבע כרמל, אולם אין בכך כדי להעיד 

ית בטמפרטורות, אלא בעיקר על הבדלים שנובעים מהחלפת מכשירי המדידה בהכרח על עלייה אמית

 ושינוי במיקום תחנת המדידה עצמה.

 C25.5-25° היתה 1978-1966בין השנים הטמפרטורה היומית הממוצעת , אוגוסט(-)יולי בקיץ

טמפרטורת . עין כרמל( )בתחנת C26.7° היתה 2020-2000ובין השנים )בתחנת גבע כרמל(, 

 2020-2000ובין השנים  ,C30-29.5°היתה  1978-1966 הממוצעת בין השניםהמקסימום היומית 

 .C31.5°מעטים הם הימים שבהם עולה הטמפרטורה מעל . C30.9°היתה 

, C14.5-13°היתה  1978-1966בין השנים הטמפרטורה היומית הממוצעת  ,ינואר(-)דצמבר בחורף

בין השנים בחורף הממוצעת קסימום היומית טמפרטורת המ; C14.8°היתה  2020-2000ובין השנים 

בעונות המעבר מתרחשים  .C18.9° היתה 2020-2000ובין השנים , C18.5-17°היתה  1978-1966

בחודש  C43.5° היתה השיא שנמדדה טמפ'. C39-38°שבהם טמפרטורות גבוהות )מעל  ,אירועי שרב

 ולחות נמוכה.( מאי

ידי הרוחות המזרחיות שיורדות מהכרמל בלילה, ירידת -בשל הקרבה לים והערבול שנוצר על

המינימום היומית הממוצעת בקיץ טמפ'  :הטמפרטורות היומית בין היום ללילה היא מהנמוכות בארץ

דירות לעיתים נ. C22.6°היתה  2020-2000ובין השנים  ,C21-20.5°היתה  1978-1966בין השנים 

בין השנים  , טמפ' המינימום היומית הממוצעתבחורףבקיץ.  C17°-אל מתחת לבלילה הטמפ' יורדת 

 יומיה הטמפרטורות משרע ;C10.6°היתה  2020-2000ובין השנים , C10.5-9°היתה  1978-1966

היה  2020-2000בין השנים ; וביולי C8.5°-בינואר ו C7.8° היה 1978-1966בין השנים הממוצע 

בלילות בודדים בחורף יורדת הטמפ' אל ביולי.  הןבינואר והן  C8°משרע הטמפרטורות היומי הממוצע 
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)אירוע אחד בשנה בממוצע, במקומות הנמוכים במרכז האזור,  אירועי הקרה נדירים, C3°-מתחת ל

 בדצמבר. -C1°, והערך הנמוך ביותר שנמדד היה ובשטחים קטנים בלבד(

גם את הלחות היחסית בשעות היום בקיץ ובעונות המעבר, ואזור חוף הכרמל הוא הקרבה לים מגדילה 

-וכ ,בערב( 80%-בצהריים, וכ 65-60%בבוקר,  70%-כממוצע יומי בקיץ ) 70%מהלחים בארץ: מעל 

ל כך, עומס החום בקיץ מגיע . בשבערב( 70%-וכ בצהריים, 55%-בבוקר, כ 65%-בחורף )כ 64-62%

בדרך כלל אין ומס חום קל. ע –שעות של עומס חום בינוני, והשאר  12, מהן שעות ביממה 17-עד ל

בלילות, בעיקר בחורף, גורמות הרוחות המזרחיות שיורדות מהכרמל באזור זה עומס חום כבד. 

לחות נמוכה  ., ולכן משרע הלחות היחסית באזור הוא הוא מהקטנים בארץלהקטנת הלחות היחסית

 אירועי שרב בעיקר בעונות המעבר, אך לעיתים גם בחורף. ופחות מתקבלת בעת 15%של 

משטר הרוחות, שמושפע כאמור מהקרבה לכרמל, מגביר את הנשיבה ממזרח. בקיץ, שולטות במשך 

ק המפרץ הפרסי. בלילה שולטות רוחות תיכונית ואפי-היום רוחות מערביות שהן שילוב הבריזה הים

שגולשות מהכרמל והבריזה היבשתית. בחורף ובעונות מזרחיות, שהן שילוב של רוחות קטבטיות 

יבשה משתלבת -ומושפע ממערכות הלחץ המשתנות. בריזת הים אינו יציב, המעבר משטר הרוחות

במערכות הלחץ הללו, ובולטת כאשר מזג האוויר יציב, בעיקר בעונות המעבר. השפעה משולבת זו, 

ל רוחות מזרחיות בכל שעות היממה בחורף יחד עם השפעת רכס הכרמל, גורמת לשכיחות גבוהה ש

ובעונות המעבר )ובמיוחד בשעות הלילה והבוקר המוקדמות(. ההשפעה המשולבת של הרוח 

קמ"ש  50-40הקטבטית, הבריזה היבשתית ורוחות השרב, עשוייה לגרום למהירות רוח של 

 .קמ"ש 25ובקיץ על  קמ"ש, 30, בעיקר בחורף ובאביב; בסתיו מהירותן אינה עולה על )'שרקייה'(

 (.1991( )מתוך: ביתן ורובין, 1975-1970שושנת הרוחות בתחנה המטאורולוגית גבע כרמל )בין השנים  :6איור 
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מ"מ/שנה, ובעין  534היתה  1978-1966כמות המשקעים הממוצעת שנמדדה בגבע כרמל בין השנים 

הגשם הגדולה ביותר בשנה אחת היתה  מ"מ/שנה. כמות 599 היתה, 2020-1997כרמל בין השנים 

מ"מ או  800מ"מ. אחת לעשור לערך כמות הגשמים עולה על  299 –מ"מ, והקטנה ביותר  1,035

ובר )לעיתים בספטמבר( ומסתיימת פי רוב באוקט-ת הגשמים מתחילה עלמ"מ. עונ 400-יורדת מ

משטר  –לפני ינואר מ"מ בממוצע(, ורוב הגשמים יורדים  139במאי. דצמבר הוא החודש הגשום ביותר )

 1ימים עם  50-מ"מ או יותר(, מהם כ 0.1ימי גשם ) 60-אופייני לאזור החוף. בשנה ישנם בממוצע כ

מ"מ או  50מ"מ או יותר, ויום אחד עם  25ימים עם  4-מ"מ או יותר, כ 10ימים עם  17-מ"מ או יותר, כ

 מ"מ. 150היתה  יותר. הכמות היומית המירבית

( )נתוני אתר השירות 2020-1997התפלגות כמות המשקעים הממוצעת בתחנת עין כרמל )בין השנים  :7איור 
 המטאורולוגי(.
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 מורשת האדםנוף ופרק ב': 

 

 
 )צילום: אמיר פרלברג( מבצר עתלית ופלמינגו מצוי בבריכות המלח: 2תמונה 
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 נוף .3

 הנופיפרק המטרת  3.1

, לסקור את מורשת האדם לאורך ולהעריכם את מרכיבי הנוף השונים באזורמטרת חלק זה היא לאפיין 

נוף(. חידות י-התקופות, להציג את מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שונים בנוף )תת

 בגישה הנהוגה כאן, אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו.

 באפיון הנוף שיטת העבודה 3.2

 נוףהגדרת יחידות ה 3.2.1

, נוף וקווי תכונות מכלול בעל ארץ כחבל מוגדרת נוף יחידת כאשר, נוף ליחידות מחולק הסקר שטח

 תכונה פי-על נקבע, ליחידה יחידה בין מבדילש נוף קו. לו השכנים החבלים של מזה מה במידת השונה

 יחידות מפת. מסוים ארץ חבל של התרבותי או/ו הביולוגי, החזותי נופו בעיצוב בולט תפקיד ממלאתש

. מןותיחוהשונות  הנוף יחידות של תיאור וכוללת, אותם האזור ומאפיינת נופי מגוון את מציגה הנוף

 מדיניות ולגיבוש, השטח ביחידות והנוף הטבע ערכי לניתוח כלי להיות נועדה הנוף יחידות הגדרת

 .אותם מאפייןש הנופים מגוון על שמירה תוך, שטחים באותם השימוש

 משמשים להגדרת יחידות הנוףש יםמרכיבים ומאפיינים נופי 3.2.2

 ניקוזגבעות משאר, אגני , רכס קווי: זהותו את לאזור מקניםש גיאומורפולוגיים מאפיינים ,

 .שלוחות או רכסים בין" טופוגרפיים שערים"

  :ופסגות בולטות בנוף.מכתשים  ,מצוקים גבוהיםכמו תופעות טבע ונוף ייחודיות 

 ורותותצצומח  יחידות – צומח ;האזור וקרקעות הסלעי המצע – וקרקע מסלע: טבעיות תכונות 

 .אופייניות צומח

 על, אלה באזורים. נטועים וכד' , יערותרציפים חקלאיים שטחים כמו: רציפה דומיננטית תכסית-

 .בה גובלתה יחידהה עם הנוף יחידת של המגע לקו( ואקולוגית) חזותית חשיבות יש, רוב פי

 כבישיםו עיליים תשתית קווי, יישובים קבוצת, יישוב, מחצבה כמו: טבעי בשטח בולט פיתוח. 

 שונים מסוגים חקלאית תרבות, דרכים, קדומים יישוב דפוסי: היסטוריות תרבותיות תבניות 

 '.וכד

 וכד' יישובים שרידי, מעיינות, תיליםדוגמת : וחשובים בולטים נקודתיים אתרים. 

איננה החלוקה היות ו, רבות בהתלבטויות רבות פעמים מלווה הסקר באזור הנוף יחידות הגדרת

 בנוסף, לעיתים סובייקטיבית. אמירה פרשנית מתבססת על קריטריונים קשיחים ומדידים, אלא על

 יותר מעמיק לימוד לאחר רק. דומים מאפיינים בעלי ראשון במבט נראים השטח של רבים חלקים

 בעיקר מתבלט השונות הנוף יחידות בין הבדלים לזהות הקושי. הנוף יחידות וגבולות ההבדלים מתגלים

 . משמעיים-חד שאינם נוף תוואי עם ,מתונים בנופים
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 לכך שגורם דבר – חזותיים אגנים או ניקוז אגני לפי השטח את לחלק האם התלבטות ישנה, למשל כך

 כמה בין מתחלק הנחל אגן שאז – ההרים רכסי לפי או, נוף יחידות כמה בין מחולקים ההרים שרכסי

, זה בתהליך הסובייקטיבי ההיבט את למתן ולכן, על מנת, אלה לשאלות אחת תשובה אין. נוף יחידות

גם  מכן ולאחר – חלוקה לבנות ניסיון תוך, שונות ראות נקודות שמייצגים אנשים מספר בו משתתפים

 על ומבוססת השטח מאפייני כלל בחינת תוך התבצעה הנוף יחידות הגדרת. מוסכמות – הערכה

 :הבאים האמצעים

 מוצעותיחידות הנוף התצפיות מבחוץ ומבפנים על סיורים בכלל שטח הסקר ו. 

  ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע מקורות מידע קיימים

 (.2003, קפלן וזלוצקילחלוקת השטח ליחידות נוף )

 ( להב, 1999הב ועמיתיה, ל; 1996מוזס, -להב ואלוןסקרי טבע ונוף קודמים שבוצעו באזור ;

1998 ,2001.) 

  לוויין.מפת שיפועים, מפות גיאולוגיות ותצלומי  שכבות ממ"ג:ניתוח 

 .חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים 

גבולות יחידות הנוף הותאמו רובן ככולן לגבולות הסקר )אם כי ברור שחלקן ממשיכות מעבר לגבול 

ללת חלק יחידת נוף כו-הסקר(. במקרים מעטים, בחרנו לחרוג מגבול הסקר כדי להדגיש שיחידת/תת

 מהותי לשלמותה מעבר לגבול שהוגדר.

 יחידות הנוף-לתת חלוקת משנה 3.2.3

 שבהן, נוף יחידות-תת, יותר קטנות משנה ליחידות נוף יחידת כל מחולקת הנוף יחידות הגדרת לאחר

 אלה יחידות-לתת נערך הנופית הערכיות אומדן. יותר גבוהה הנוף מרכיבי של ההומוגניות רמת

 הנוף יחידות של והאיכויות המרכיבים על רולשמ שיש תפיסה מתוך ,זאת. הנוף יחידות בתוך שהוגדרו

 . בפרט הסקר אזור ושל בכלל הארץ של הנופים מגוון יישמר כך. משטחן בחלק לפחות, כולן

מרחב הסקר עבר תמורות רבות במהלך השנים, ובין היתר נופי כורכר הותמרו למחצבות, נחפרו 

מייצגת כיום את שטחי הנוף ש לאלמנטים אלו כחלק מתבנית בריכות דגים רבות ועוד. אנו מתייחסים

 הסקר.

 יחידות הנוף-ותת הנוף יחידות אפיון 3.3

מקובל לראות במישור חוף הכרמל חטיבת נוף שגבולה הדרומי בנחל תנינים וגבולה הצפוני בראש 

כרמל, ובין מורדות הר הכרמל במזרח לחוף הים במערב. דרומית לנחל תנינים, משתרעת חטיבת הנוף 

"חולות חוף הים"  (, השטח נכלל בשתי חטיבות נוף:2003) קפלן וזלוצקיבעבודתם של  של השרון.

"רכס כורכר הבונים", "מישור חוף כרמלים", "רכס כורכר מעגן  נוף:ברוב תחום הסקר )ובה יחידות ה

 "ביצות-"מישור כרמלים" ו מל" )ובה יחידות הנוף:"מישור חוף הכר-"רכס כורכר קיסריה"(, ו-ומיכאל", 

חלוקה זו מתאימה לעבודה בקנה המידה הארצי, אולם בעבודה הנוכחית בוצעה חלוקה  כבארה"(.
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תוך התחשבות בגיאולוגיה, בראייה אזורית ברזולוצייה גבוהה יותר,  יחידות נוף-ותת ות נוףדיחיל

 מאפיינות את המרחב. ת שסיכבטופוגרפיה ובת

קטן )אך גם בחלק בלבד ור חוף הכרמל משתרע על חלק ממישבקנה המידה של הסקר הנוכחי, ש

להגדרת יחידות הנוף: חלוקה לפי המבנה אפשריות  חלופותפנינו שתי מהשרון הצפוני(, עמדו ל

רצועות אורך צרות וארוכות )חוף הים, רכסי הכורכר והמרזבות שביניהם( או חלוקה  –הגיאולוגי 

רוחבית כאשר בכל יחידת נוף נכלל כל/רוב החתך הגיאולוגי מהים במערב עד גבול הסקר במזרח. 

 :להלן 8מפה וב 1טבלה , כמפורט בנוף יחידות שמונה הוגדרו הסקר בתחום. בחרנו באפשרות השנייה

 נוף בסקר חוף הכרמלהיחידות  :1טבלה 

 חטיבת נוף [דונםשטח ] היחידה שם מס"ד

 מישור חוף הכרמל 1,536 מגדים-החותריםחוף  1

 מישור חוף הכרמל 4,564 עתלית 2

 מישור חוף הכרמל 4,185 נווה ים-שייח' בורייק 3

 מישור חוף הכרמל 6,395 הבונים-דור 4

 מישור חוף הכרמל 7,722 דור-מעגן מיכאל 5

 מישור חוף הכרמל 6,329 כבארה 6

 השרון הצפוני 1,623 זרקא-ג'יסר א 7

 השרון הצפוני 8,131 שדות ים-קיסריה 8

 לעיתים נעשתה זו חלוקה. נוף יחידות-לתתבוצעה חלוקת משנה שלהן  ,הנוף יחידות שהוגדרו לאחר

 במקרים. בולט נחל של ניקוז אגן או מישור, רכס: משותפים וחזותיים טופוגרפיים מאפיינים פי-על

 הבדלים או לחקלאי טבעי אזור בין הבדל ,למשל .תכסית הבדלי פי-על היחידות-תת חולקו אחרים

. יותו הנופיתכמבחינת ער דות הנוף ייצגו שטח אחידיחי-זאת, במטרה שתת. החקלאי העיבוד באופי

 . (נוף יחידות) 8מפה ב הן גם צגותמוש, נוף יחידות-תת 149-ל וללה היחידותשמונה  חולקו ,זה באופן

 את האפשר במידת להצמיד מאמץ נעשה הנוף יחידות-ותתהנוף  יחידות גבולות של הסופית בהתווייה

 חזותי/טופוגרפיה גיוןהיה בהםש למקרים פרט ,זאת. צומחה יחידות שלהמיפוי  לגבולות גבולותיהן

רבות גבולות יחידות צומח . הסיבה להצמדה זו היא מכיוון שפעמים צומח יחידות של" חיתוך" רשד

 שימוש נוח בשכבות המידע.בלצורך  בנוסף ,בדיוק גבוה( אכן תואמים לגבולות יחידות הנוף שורטטו)ש

מפורט תיאור  להלן. לעיל 5.1.1 בסעיף מתוארכ נופית ערכיותגם  נקבעה הנוף יחידות-מתת אחת לכל

 יחידת נוף.-תרבותית שניתנה לכל תת-הערכיות הנופיתו ,יחידות הנוף-תת ,יחידות הנוףשל 
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 מגדים-חוף החותרים 3.3.1

 
 )צילום: עמית מנדלסון(. פזורת חלוקים בחוף החותרים :3תמונה 

 היחידה מאפייני  

שמתגבה במדרון מתון , )רכס מגדים( בלבדאחד כורכר  ברצועת החוף מצפון לעתלית ניתן לזהות רכס

עובר כביש ממש )ולעתים גם ממשיך אל תוך הים(, ועד לגבול המזרחי של הסקר, שם שפת הים מ

זעום של שרידים ארכיאולוגיים והיסטוריים, . ביחידה זו מספר על גב הרכס או במבתר בתוכו החוף

 בהשוואה לשאר היחידות בתחומי הסקר.

 היחידה גבולות 

 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר.

 שפך נחל גלים(.גבול הסקר ) – בצפון

 מסילת הרכבת(.גבול הסקר ) – במזרח

 כביש הגישה למחנה עתלית, נחל אורן. – בדרום

 גבול הסקר )חוף הים(. – במערב

 ניקוז אגני 

מרבית תחום היחידה מאופיין בניקוז מקומי לעבר הים התיכון. בתחום היחידה ובשוליה עוברים שלושה 

נחלים משמעותיים: נחל גלים בצפון, נחל ספונים במרכז )רשמית, קרוי בקטע זה נחל מגדים(, ונחל 

 אורן בדרום.
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 הקרקע פני רום 

מ' במפות החדשות. המקום  26צא בתל קרעה )מערבית למושב מגדים(, ברום שיא הגובה ביחידה נמ

 הנמוך ביותר ביחידה הינו שפת הים התיכון.

 וקרקע מסלע 

לאורך שפת הים דיונות חול )ושרידי רכס כורכר(. בעורף החוף רכס כורכר וממזרח לו קרקעות סחף 

עות סחף ודיונות חול. בנקודות ספורות אלוביאליות. נחל ספונים פורץ את רכס הכורכר ולאורכו קרק

נחל מגדים ניתן לראות שכבת חמרה באפיקי הנחלים מתגלים מחשופי סלע חוף קדומים. במחצבת 

 כלואה בין שכבות הכורכר.

 מים מקורות 

. בשוליו הכורכרמחצבות בתהום גבוהים -ם בתחום היחידה. ראויים לציון מיאין מקורות מים טבעיי

 נמצאת באר מגדים, אחת הבארות הקלאסיות הבודדות בשטחי הסקר. המזרחיים של הרכס

 יישובים 

, ומחסני מתחם בית הקירור של עתלית יםלא קיימים יישובים בתחומי היחידה. בקצה הדרומי נמצא

 .התחמושת הבריטיים במחצבת כורכר ישנה

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות 

חלקים גדולים מהיחידה נצפים היטב מכביש החוף וממסילת הרכבת לחיפה. כל חלקה המזרחי של 

הן תשתיות קוויות )כביש החוף ומסילת הרכבת( והן סדרת  משמעותיות:היחידה סובל מהפרות 

 .ופסולת חקלאיתפסולת בניין למזבלות פיראטיות של חלקן הפכו שמחצבות כורכר נטושות, 

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות ותהיסטורי תבניות 

בשל רוחבו הצר של המרחב, מעטים השימושים ההתיישבותיים בו במהלך ההיסטוריה. בחלק הדרומי 

משמש לפעילות צבאית עד היום( ובקרבתם, על גב הרכס, צאים מחסני תחמושת בריטיים )שטח שנמ

רעה היה בעבר מונומנט שלושה מגדלי שמירה מנדטוריים ששמרו על מחנה המעצר בעתלית. בתל ק

נציין שתי  ,"הכיסא של דני זקהיים". מונומנט זה הוסר בשנים האחרונות. כמו כן –פיסולי מרשים 

 מערות במבתר כביש החוף.

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי 

בקרבת החוף, בקו הרסס הראשון, כורכר חופי שמתחלף בדיונות חול נמוכות, ובהם צומח עשבוני דליל 

שיח נמוכים כגון קריתמון ימי ועדעד רותמי -, ובניולפופית החוף חול דוקרני-מדדוגמת גלדן סמרני, 

חלוף אופייניים הם -ציפורנית בשרנית, לוטוס מכסיף ואספסת הים בחולות. עשבוניים בניבכורכר, או 

 וחרחבינה חופית כאן מופיעים גם דרדר נמוך וסביון יפו. , מלחית אשלגניתפרק חופי-חבצלת החוף, דו

ברצועה  גם הוא בסכנת הכחדה. –במספרים גבוהים, שניהם בסכנת הכחדה, וכן פרט בודד של זוגן לבן 

שני מינים פולשים שמתפשטים בחולות, מייצבים אותם  –זו כתמים של צלקנית נאכלת/החרבות 

 ומשנים את אופי בית הגידול.
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יוצבים יותר, כיסוי הצומח גבוה יותר, ומתאפיין בקו הרסס השני, מעט רחוק יותר מהים, החולות מ

מתנן /בבתה של סירה קוצנית/קורנית מקורקפת עם שיחים פזורים של אלת המסטיק/רותם המדבר

 .ברצועה זו הולך ומשתלט על השטח המין הפולש טיונית החולות. שעיר

דה שעירה/אטד קי/בעורף החוף ובגב הרכס, שיחייה של אלת המסטיק/שרביטן ב.מ./רותם המדבר

, לעיתים מלווים בעצים 'מדוגלים' בשל השפעת רוח הים המלוחה: זית אירופי, אורן ירושלים, החוף

בכתמים . מהפולשים המזיקים ביותר בארץ –שראלי, וכן עצי שיטה כחלחלה י-חרוב מצוי ואשחר ארץ

 אנדמי שנמצא בסכנת הכחדה.מין  –ישראלי -לאורך הרכס מופיע אלמוות ארץ

, במחצבות הכורכר חלוף-ובנייימא ק-עשבוניים בנישיח, -בניצומח רודרלי של בתילים הארכיאולוגיים 

מים דוגמת סוף מצוי, קנה מצוי, הנטושות צומח רודרלי בעיקרו, עם הרבה מינים פולשים, אך גם צמחי 

 רני, שרשר שיחניטיון בש-מלח מכחיל, בן-בןרגלני,  מלוחמלחות דוגמת סוכר מצרי/גבוה, וצמחי -וקנה

ים חורש פתוח של הנחלסמר ימי. בשפכי חד ו , סמר)בסכנת הכחדה( שנתי-, שרשר רב)על סף איום(

 ., שחלקם בסכנת הכחדה )דוגמת שני מיני השרשר ואוכם חופי(בליווי מיני מלחות אשלים

 ותרבותי חזותי ייחוד 

לעוברים ושבים תצפיות   ותעוצמך כבת סמוכים מאד לים התיכון, וכבאזור זה כביש החוף ומסילת הר

 טובות לעבר שפת הים.

 יחידות-תת 

 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

חוף  1.01
 החותרים

רצועת חוף צרה ובעורפה רכס כורכר נמוך. 
קטן מספר כתמי פזרות חלוקים, אתר עתיקות 

 )תל חריס( ואנדרטה לסא"ל זאב אילון.

קו חוף שמור ובעל נצפות גבוהה 
 ביותר.

5 – 
 מירבית

עורף רכס  1.02
 החותרים

בה עוברים עורקי תשתית שרצועה צרה וארוכה 
ארציים )כביש החוף ומסילת הרכבת(, ללא 

 אתרים משמעותיים.

שטח מופר ברובו, נצפות גבוהה 
 ביותר.

2 – 
 בינונית

מורד נחל  1.03
 ספונים

פורץ את רכס הכורכר. ללא אתרים ערוץ נחל ש
 משמעותיים.

חלק מרצף נופי ברצועת החוף, אם כי 
 הנחל עצמו אינו בולט בסביבתו.

3 – 
 גבוהה

רצועת חוף צרה, חולית בהשוואה לחוף  חוף מגדים 1.04
החותרים, ובעורפה רכס כורכר נמוך. בחלק 

 הטלות צבי ים.הדרומי חווה מגודרת לריכוז 

קו חוף שמור ובעל נצפות גבוהה 
 ביותר.

5 – 
 מירבית

מפגש מגדים  1.05
 ספונים -

קטע קטן מהמרזבה שנכלל בגבול הסקר, לא 
 מעובד וללא אתרים משמעותיים.

מובלעת קטנה ומופרת יחסית ללא 
 ייחוד נופי.

1 – 
 נמוכה

מחצבת נחל  1.06
 ים –מגדים 

תהום -מוצפת במימחצבה בינונית בגודלה, 
 רדודים עם מופע צמחיית מלחה.

מחצבה יחסית משוקמת המשתלבת 
 ברצף הנופי לאורך החוף.

3 – 
 גבוהה

עתלית לחיפה. בעבר שיאו של רכס הכורכר שבין  רכס קרעה 1.07
היוותה נקודת ציון מרכזית אנדרטת הכיסא 

 באזור.

רכס בעל נצפות גבוהה ביותר, 
 חצבה.מכורסם בחלקו הגדול ע"י מ

3 – 
 גבוהה

מחצבת נחל  1.08
 מגדים

בקרקעיתה צמחיית מלחה שמחצבת ענק 
 ובדפנותיה מחשופי חמרה וכורכר.

מחצבה בנצפות נמוכה, מופרת מאד 
 עם מצבורי פסולת בניין.

2 – 
 בינונית

בה בוצעו שגבעה מכוסה בצמחייה עשבונית,  תל סחר 1.09
'. 70-חפירות ארכיאולוגיות נרחבות בשנות ה

 אתר השבה של אירוס הארגמן.

רכס בעל נצפות גבוהה, כיום שטח 
מופר למדי אחרי חפירות ארכיאולוגיות 

 בעבר.

3 – 
 גבוהה

מחפורות  1.10
 מגדים

יש החוף, וגשר אזור מחצבות משני צידי כב
מערות טבעיות  הרכבת מעל לכביש. שתי

 במחצבה.

ריכוז של מחפורות )חלקן השתקמו( 
 מאד.בעל נצפות גבוהה 

2 – 
 בינונית
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 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

חוף  1.11
 המעפילים

מכונה רצועת חוף חולית, מבנה מנדטורי ש
 בטעות "בית ניל"י".

 – 5 קו חוף שמור היטב.
 מירבית

רכס  1.12
 המעפילים

חי רכס כורכר החובק מחצבה. בחלקו המזר
חולשים על שלושה מגדלי שמירה מנדטוריים ש

 מחנה המעפילים בעתלית.

ובו אלמנטי  רכס כורכר שמור למדי
 מורשת ייחודיים. נצפות בינונית.

4 – 
גבוהה 

 מאד

מחסני  1.13
התחמושת 

 הבריטיים

מחצבה ובה מחסני תחמושת/בונקרים מתקופת 
 המנדט הבריטי, חלקם בשימוש צה"ל גם כיום.

שטח מופר  ובעל נצפות נמוכה. סגור 
 למטיילים.

2 – 
 בינונית

בית קירור  1.14
 עתלית

קטן בכניסה לאזור מחסני מתחם תעשייתי 
 התחמושת.

 יבנו – 0 יחידת נוף בנויה

 עתלית 3.3.2

 
 .)צילום: עמית מנדלסון( מבט ממצפה לימור למבצר עתלית :4תמונה 

 היחידה מאפייני 

ץ שבו , בריכות מלח, חוף מפורמימדים משלב מבצר צלבני אדירמכלול נוף ייחודי ברמה הארצית, ש

, ומכלול רב של שרידים ארכיאולוגיים והיסטוריים למעט מפרץ חיפה בחופי הארץ הגדול המפרץ

 מתקופות שונות.

 היחידה גבולות 

 נחל אורן וכביש הגישה למחנה עתלית. – בצפון

 גבול הסקר )רחוב דרך הים בעתלית(. – במזרח

 גבול המרקם הבנוי בעתלית, חוף נווה ים. – בדרום
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 גבול הסקר )חוף הים(. – במערב

 ניקוז אגני 

מרבית תחום היחידה מאופיין בניקוז מקומי לעבר הים התיכון. בגבולה הצפוני של היחידה עובר נחל 

 אורן.

 הקרקע פני רום 

מ' במפות החדשות. המקום הנמוך ביותר ביחידה  26שיא הגובה ביחידה נמצא במצפה לימור, ברום 

 הינו שפת הים התיכון.

 קעוקר מסלע 

מאזור זה ודרומה ניתן להבחין במבנה של שלושה רכסי כורכר ומרזבות ביניהם. הרכס המערבי ממוקם 

כונה המערבית של עתלית, עליו בנויים מפעל המלח והששבשפת הים )כולל איים קטנים בים(, התיכון 

ות דיונות עתלית הוותיקה. ברצועת החוף באזור מפרץ עתלית בולטעד אזור חורבת קרתה ווהמזרחי מ

 .קרקע מלוחה )סולונצ'ק( –, ובבריכות המלח חול. במרזבות יש קרקעות סחף אלוביאליות

 מים מקורות 

ת היסטוריות, ותהום גבוהים, ובמפות מסומן מעיין בחורשת לימור. לפי עדוי-במורד נחל אורן יש מי

חצובה, ובארות נוספות סמוך למבצר עתלית עצמו. בשולי שמורת קרתה יש באר בעבר התקיים מעיין 

 ערב עתלית אך נהרסו בשנים האחרונות.מ-התקיימו בדרום

 יישובים 

-עתלית תופסת חלק ניכר מתחומי היחידה. בחלקה המערבי של היחידה נמצא מחנה עתלית, ובדרום

 .ווילות ופארק המים()שכונת הקר שייכים לקיבוץ נווה יםישנם שטחים בנויים שמערב 

 והפרות מפגעים, שתיותת, נופי רצף, נצפות 

מצפה לימור מציע אחת מתצפיות הנוף היפות בישראל, לעבר מבצר עתלית ובריכות המלח. הבריכות 

הצפוניות נצפות היטב ממסילת הרכבת לחיפה. למעט מסילת הרכבת, אין ביחידה זו עורקי תשתית 

יעה לעיתים למרחק מגה במהלך השנים בנייה אינטנסיבית שמשמעותיים. בשטחי מחנה עתלית בוצע

אזור חוף עתלית  ק"מ של קו החוף. 3-מטרים בודדים מחוף הים, ועצם קיום הבסיס סוגר בפני הציבור כ

 ומשמש כאתר קרוואנים לא מוסדר. ,כיום מופר יחסית

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות 

כאשר הוקם  13-הארצית במאה העתלית הינה מהיישובים הקדומים בישראל, והגיעה לשיא חשיבותה 

מבצר עתלית, כולל מערך דרכים עתיקות )חלקן חצובות בסלע(, מערך הגנה עורפי ברכס עתלית, 

ששיאו בחורבת קרתה, ובית קברות צלבני. בנוסף למכלול הצלבני, נציין פרצה חצובה בנחל אורן, 

פלמינגו ומהוות אתר קינון מושכות להקת צובות ברכס הכורכר, בריכות מלח )שאותיות פניקיות ח
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לשחפיות ים(. בקו החוף תועדו מתקנים קדומים להפקת מלח, וכן נזכיר את שדרת הוושינגטוניות 

 .)רובה מזרחית לגבול הסקר( שניטעו בידי אהרן אהרנסון

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי 

קיימא דוגמת -מדרום לגדר הבסיס, מפרצים חוליים שבהם עשבוניים בנימבונה.  –רוב שטח היחידה 

סיף. כגון אספסת הים ולוטוס מכבודדים  שיח-חד עם בניבכיסוי דליל מאד, יחול דוקרני -גלדן סמרני ומד

חלבלוב  ת אוכלוסייה גדולה שלנמצא לאורך המפרצים שבתחום מחנה עתלית, ועד למפרץ שמדרום לו

על . לה ביותר שלו בארץ, שזו ככל הנראה האוכלוסייה הגדודהשנתי בסכנת הכח-דעשבוני ח –שרוע 

פרנקניה יון בשרני, קריתמון ימי, ט-יר, בןשל מתנן שעמגוונת הכורכר החופי בתה פתוחה גבעות 

)בסכנת  שראליי-וכן ריכוז גבוה של מינים נדירים: אלמוות ארץ עדעד רותמי ועדעד כחול, מאובקת,

מכונף נב ז-, עדעד הביצות, דק)על סף איום( , אוכם אמיתיזעירה )בסכנת הכחדה(ורנית , ציפהכחדה(

ברצועה זו גם כתמים של  .)בסכנת הכחדה( ולוטוס קירח)בסכנת הכחדה( , סיסן זוני )בסכנת הכחדה(

שני מינים פולשים שמתפשטים בחולות, מייצבים אותם ומשנים את אופי  –צלקנית נאכלת/החרבות 

 בית הגידול.

לח מ-המרזבות בין רכסי הכורכר משמשות בעיקר לבריכות המלח, שעל גדותיהן בתה צפופה של בן

עם שיחים פזורים נתי )בסכנת הכחדה(, ש-שרשר רבו שרשר שיחני )על סף איום(, מלוח רגלני, מכחיל

טיק/אטד החוף, וכן מיני מלחה נדירים נוספים כמו עדעד הביצות וסמר מרצעני )על סף אלת המסשל 

 איום(.

תיכוני -רכס הכורכר המזרחי )רכס מגדים( מתרחק ביחידת נוף זו מהחוף, ובעל מאפייני צומח ים

יח מלווים כגון סירה ש-שראלי, עם בניי-בעיקר, של שיחיית אלת המסטיק, קידה שעירה ואשחר ארץ

 וצנית וקורנית מקורקפת, ועצים פזורים דוגמת חרוב מצוי, זית אירופי ואורן ירושלים.ק

 ותרבותי חזותי ייחוד 

סגור רבותי יחיד מסוגו בישראל. המבצר ת-ס נופינכ עתלית ובריכות המלח שבעורפו מהוויםמבצר 

ושך אליו צופה לעבר המבצר, מרוכות. שביל הטיול בחורבת קרתה, שלציבור הרחב מזה שנים א

רכס, החלקו הדרומי יותר של מטיילים רבים, ובשנים האחרונות עלתה המודעות הציבורית גם ל

בריכות המלח אף הן מהוות כיום אטרקציה למטיילים,  משלב דרכים עתיקות ומעברים חצובים בסלע.ש

 בעיקר בזכות להקת הפלמינגו ששוהה בהן במשך מרבית חודשי השנה.

 יחידות-תת 

 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

רכס כורכר שמור. בחלק הדרומי דרך צלבנית  קרתה צפון 2.01
 חצובה ברמת השתמרות גבוהה.

מקטע לא מטויל הנצפה מתצפית 
 לימור. דרך עתיקה ושמורה היטב.

גבוהה  – 4
 מאד

שפך נחל  2.02
 אורן

נחל אורן ממערב לרכס הכורכר. במקטע זה 
יש בנחל מי תהום גבוהים עם מופע צמחיית 

 מלחה.

שפך נחל במופע טבעי. לא בולט בנוף 
 האזור.

גבוהה  – 4
 מאד
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 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

מיצר  2.03
 עתלית

בה עובר נחל אורן. שפרצה חצובה בסלע 
 מערות חצובות בדופן הצפונית של הפרצה.

לצד שביל  פירצה עתיקה ומרשימה
 טיולים מרכזי.

גבוהה  – 4
 מאד

נצפות גבוהה. הפרות כתוצאה  עורף החוף עשיר בצמחייה. קטע חוף חולי. חוף קרתה 2.04
 מפעילות נופש רבה בחוף ובקרבתו.

 גבוהה – 3

רכס כורכר שמור ובו שרידים ארכיאולוגיים  רכס קרתה 2.05
מצודה צלבנית, אורוות  –רבים. חורבת קרתה 

 חצובות, אותיות פניקיות, מעבר חצוב ברכס.

שילוב מרשים של עתיקות ותצפית 
 נוף. שביל מטיילים מרכזי באזור.

 מירבית – 5

 -יישוב פרברי בן קרוב ל –מושבה ותיקה  עתלית 2.06
 תושבים. 10,000

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה

רצועת חוף לא מוכרז, מופרת יחסית. בחלק  חוף עתלית 2.07
שמור היטב המרכזי בית קברות צלבני 

 בולט בנוף.וממערב לו מזח עץ ישן 

החוף סובל מהפרה גבוהה וחלקים 
ממנו הפכו לחניון קרוואנים. אתר 

 ארכיאולוגי ייחודי בישראל.

 גבוהה – 3

מתקני  2.08
מדגה 

 נטושים

בריכות בין של מדגה אינטנסיבי מתחם נטוש 
 המלח לים.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה

מבצר  2.09
 עתלית

אי. -מבצר צלבני גדול ושמור היטב, על חצי
 .סגור לציבור

המבצר הצלבני השמור ביותר 
 בישראל. נצפות טובה מרכס עתלית.

 מירבית – 5

מפרץ  2.10
 עתלית

המפרץ השני בגודלו בחוף הים התיכון 
בעורפו שרידי בישראל אחרי מפרץ חיפה. 

 העיר עתלית הצלבנית והפניקית.

מפרץ מרשים הנצפה חלקית מרכס 
עתלית. חלקו הדרומי פגוע כתוצאה 

 מבינוי צבאי.

גבוהה  – 4
 מאד

בריכות  2.11
המלח 

 הצפוניות

חוצה ריכות מלח תעשייתיות. דרך עתיקה ב
 את הבריכות, אתר פעילות פלמינגו.

מכלול הבריכות מהווה חלק מנוף 
שנה. השילוב  100ית מזה עתל

הייחודי בין הבריכות, המבצר והים 
הוא אחד מסמליה הבולטים של 

 עתלית.

 מירבית – 5

קרתה  2.12
 מזרח

, במרזבה בור שמשמשים למרעה בקרשטחי 
 מהווים מסגרת נופית לרכס קרתה.ש

"מסגרת" נופית המבליטה את רכס 
קרתה, ללא בינוי וחממות הקיימים 

 יותר.בשטחים דרומיים 

 גבוהה – 3

בה מובלעת טבעית בין שכונות עתלית, ש שביל הרכס 2.13
שרידים רבים ממערך החציבה וההגנה נותרו 

 הצלבני.

רכס כורכר עשיר בממצאים 
 ארכיאולוגיים ועם תצפיות לים.

גבוהה  – 4
 מאד

אי מלח  2.14
 דרום

ניתן לגישה רגלית מהחוף. אי גדול יחסית ש
 תומרקין על האי.פסל סביבתי של יגאל 

אי גדול ועליו נקודת ציון בולטת בנוף 
 המפרץ.

 מירבית – 5

מחנה  2.15
 עתלית

בנוי באינטנסיביות עד שפת בסיס צבאי ש
ימי -הים. חדר הנצחה לנופלי הבסיס, נקיק תת

 ליד המפקדה.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה

בית קברות  2.16
 עתלית

כלואים בין בריכות שטחים מופרים ברובם ש
היסטורי, המלח למחנה עתלית. בית קברות 

מוצפת במי נטושה  שרידי רכס כורכר ומחצבה
 תהום.

פסיפס של שטחים מופרים, שהנצפות 
 אליו נמוכה יחסית.

 נמוכה – 1

בריכות  2.17
המלח 

 הדרומיות

גוש גדול של בריכות מלח תעשייתיות. אתר 
שמירה עמדת וקינון מלאכותי לשחפיות ים, 

 מתקופת המנדט הבריטי.

מכלול הבריכות מהווה חלק מנוף 
שנה. אזור זה נצפה  100עתלית מזה 

 פחות מהבריכות הצפוניות.

גבוהה  – 4
 מאד

מפעל  2.18
 המלח

בתחומיו גם שמתחם תעשייתי אינטנסיבי, 
 מספר מבנים היסטוריים.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה

חוף מחנה  2.19
 עתלית

פתוח יחסית בתחומי מחנה עתלית, קטע חוף 
בין הבסיס עצמו ובין במט"ם. במפרץ החבלה 

 מתקנים קדומים להפקת מלח.

רצועת חוף מפורצת ופתוחה עם 
 שרידים ארכיאולוגיים.

 מירבית – 5

מערב  2.20
 עתלית

השכונות המערביות בעתלית. לאור 
התפשטות הבינוי, היחידה כוללת גם את 

לאחרונה לא  שטחי המרזבה שנותרו עד
בנויים. עמדת שמירה בחלק הצפוני, ובגבול 

הדרומי אנדרטאות להרוגי אסון אוטובוס 
 הדמים.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה
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 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

בסיס צבאי קטן בחלקו הדרומי של מחנה  במט"ם 2.21
עתלית. בחוף הבסיס תועדו מתקנים קדומים 

 להפקת מלח.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה

שקע  2.22
 הבריכות

קוז הדרומי של שקע טופוגרפי במוצא הני
שפת הים ריכוז סלעי בריכות המלח לים. על 

 חוף.

אזור חיץ בין שטחים בנויים, מופר 
יחסית ובנצפות נמוכה, אם כי קו החוף 

 שמור למדי.

 נמוכה – 1

חוף נווה ים  2.23
 צפון

רצועת חוף מפורצת במיוחד. בחלק הדרומי 
אי עשיר -נווה ים וחצירידי מעגן הדייג של ש

 .בצמחים נדירים

חוף מפורץ במיוחד ומרשים. שרידי 
 מעגן הדייג.

 מירבית – 5

נווה ים  2.24
 מערב

ווילות, חניון ומבואת בינוי דליל: שכונת הקר
 פארק מים.ו חוף נווה ים

פסיפס בנוי ברובו )הופרד מנווה ים 
 שכן צמוד לחוף מפורץ ולא לחוף חולי(.

 נמוכה – 1

 נווה ים-שייח' בורייק 3.3.3

 
 .)צילום: עמית מנדלסון( מבט משייח' בורייק לשדות נווה ים :5תמונה 

 היחידה מאפייני  

שטח היחידה משלב בין חוף ים חולי וישר ברובו )להבדיל מהחופים הסלעיים והמפורצים בעתלית 

מכוסות כיום בחורש אשלים. ות שבריכות דגים נטוש גוש גדול של(, למדרום הבונים-ובאזור דורמצפון, 

שייח' בורייק בצפון  –רכס הכורכר שבעורף היחידה, שמור ברובו ובתחומיו שרידי שני כפרים נטושים 

 וצרפנד בדרום. באזור הכפרים הנטושים יש שרידים ארכיאולוגיים רבים.

 היחידה גבולות 

 גבול המרקם הבנוי בעתלית, חוף נווה ים. – בצפון
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 (.המזרחית מרזבההכורכר לרכס קו המפגש בין גבול הסקר ) – במזרח

 נחל מהר"ל. – בדרום

 גבול הסקר )חוף הים(. – במערב

 ניקוז אגני 

אזורים ללא ניקוז טוב במרזבה. במרבית תחום היחידה מאופיין בניקוז מקומי לעבר הים התיכון או 

הדרומי נחל מהר"ל. שני הנחלים חוצים את רכס  הני של היחידה עובר נחל מערות ובחלקבחלקה הצפו

 הכורכר בפרצות חצובות בידי אדם.

 הקרקע פני רום 

(. לא מופיע ציון גובהבחדשות  מ' במפות הישנות. 34ר צרפנד )רום שיא הגובה ביחידה נמצא בעיי הכפ

 ן.המקום הנמוך ביותר ביחידה הינו שפת הים התיכו

 וקרקע מסלע 

)רכס דור( במרחב זה ניתן להבחין במבנה של שלושה רכסי כורכר ומרזבות ביניהם. הרכס המערבי 

חסר ברובו, ומופיע רק בחלק הדרומי )גבעת )רכס עתלית( נחשף לסירוגין בשפת הים. הרכס התיכון 

המזרחי של היחידה. נמשך בצורה רציפה לכל אורך הגבול )רכס מגדים( הבארות(, והרכס המזרחי 

 ברצועת החוף בולטות דיונות חול. במרזבות יש קרקעות סחף אלוביאליות.

 מים מקורות 

ארות שחלקן תהום גבוהים. בגבעת הבארות שבדרום היחידה נמצא ריכוז ב-במורד נחל מערות יש מי

מילחה ריכוז  חורבת מגדל –כמו כן, נציין במרחב שייח' בורייק  הגדול מגיעות עד למפלס מי התהום.

מקיימים צמחיית כך אוגרים מי גשמים, ובכורכר ו שחצוביםעתיקים גדול של גבי סלע וקברי תיבה 

בריכות חורף כגון דמסון כוכבני וחוטית הביצות. חלק מגבים אלו שימשו בעבר לצורכי הפקת מלח. 

מאגר להפיכתה לשל היחידה נמצאת מחצבת נווה ים, שבה נעשה ניסיון שנכשל בשוליים המזרחיים 

וף מים קבוע במשך כל גומי גשמים שמחזיקים  תהום-כיום המאגר נטוש, אך בתחתיתו מי .מי גשמים

גם מחצבת עין כרמל הנטושה שנמצאת מצפון לנחל מערות, שימשה בעבר כמאגר מים קטן,  .השנה

 וכיום עומדת נטושה ומחזיקה מים בתחתיתה בעונת החורף בלבד.

 יישובים 

שרידי  מזרח( נמצאים-מזרח ובדרום-היחידה ממוקם קיבוץ נווה ים. בשולי היחידה )בצפון מערב-בצפון

 שייח' בורייק וצרפנד. –שני יישובים חרבים 

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות 

, אזור בריכות הדגים החולית יחידה זו מאופיינת ברצפים נופיים ארוכים יחסית ללא קיטוע: רצועת החוף

כביש החוף ומסילת הרכבת הינם עורקי התשתית  הנטושות, השדות החקלאיים ורכס הכורכר המזרחי.

 היחידה נמצאים שני אזורי מחצבות: מזרח-המרכזיים במרחב, וכן ראוי לציון מנחת הבונים. בדרום

 ןמערב לצרופה ומדרום לצרפנד. אזור מחצבות צרופה כולל ריכוזים גדולים של פסולת בניי-מצפון
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ות, קיים מסלול אופנועים מאולתר מערבי של בריכות הדגים הנטוש-. בחלק הצפוניופסולת חקלאית

 נראה היטב בתצלומי אוויר.ש

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות 

מכלול שייח' בורייק משלב שרידים קדומים רבים, כאשר במרחק קצר ממנו הפירצה החצובה של נחל 

בני חוף הכרמל. גם בעיי צרפנד שרידים עתיקים, וכן ראוי לציון ריכוז מערות קבורה  מערות וכן אנדרטת

מצפון לבית הקברות של צרופה. ברצועת החוף, בולטת לשון הסלע של תל נאמי. נזכיר גם את הגשר 

הטורקי באפיק נחל מערות. גבעת הבארות שבחלק הדרומי של היחידה ראויה לציון מיוחד, בהיותה 

מגיעות למפלס מי רבועות שחלקן  דה אזורי של עשרות בארותמי-לתופעה ייחודית בקנהמייצגת 

 התהום.

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי 

רצועת החוף החולי מתאפיינת בדיונות חול נמוכות שבראשיהן אשלים, ובהן כיסוי דליל של עשבוניים 

-והגה מצויה, וכן כתמים קטנים של ידידגמון הכדורים אחול דוקרני, -מדקיימא כגון גלדן סמרני, -בני

וגמת לוטוס דשיח פזורים, -חולות מצוי, שהולך ונעלם מהדיונות בארץ, עם התייצבותן; יחד עם בני

טיון בשרני -גם בן –מכסיף, לבנונית ימית, חרחבינה חופית )בסכנת הכחדה(, ובגבעות הכורכר החופי 

חית אשלגנית, סביון פרק חופי, מל-: חבצלת החוף, דוםחלוף אופיינים ה-עשבוניים בניוקריתמון ימי. 

בבריכות הדגים הנטושות חורש פתוח של אשל )היאור ומרובע(, יפו וחולית החוף )בסכנת הכחדה(. 

קנה מצוי ועשבוניים רודרליים. בדיונות החול ובבריכות הנטושות הולך ומשתלט הצמח הפולש טיונית 

 החולות.

ינית לכורכר, של אלת המסטיק, אשחר תיכונית אופי-ס מגדים( שיחייה יםעל רכס הכורכר המזרחי )רכ

גון סירה קוצנית וקורנית מקורקפת, יחד עם עצים שיח מלווים כ-שעירה, עם בני ישראלי וקידה-ארץ

איקליפטוסים פזורים, בעיקר זית אירופי, חרוב מצוי ואורן ירושלים. ברכס שיח' בורייק יער נטוע של 

מינים נדירים אופיינים הם מחרוזת קשתית )בסכנת  .אורנים )ירושלים והגלעין( ומיני ברושים מחטניים:ו

 וכרכום גיירדו חופי.)בסכנת הכחדה(  , נרקיס סתוויהכחדה(

בשפך נחל מערות חורש אשלים )היאור ומרובע( וקנה מצוי, מלווים בצמחי מלחה דוגמת: מלוח רגלני, 

על סף איום(. במי הנחל רופיית הים )בסכנת )פרקן עשבוני שנתי )בסכנת הכחדה( ו-שרשר רב

 הכחדה(.

 ותרבותי חזותי ייחוד 

 ,זאת מרכס הכורכר המזרחי עד לשפת הים. נמשךמציגה רצף נופי כמעט בלתי מופר ש יחידה זו

הכפר הארמני  –סיפורו של שייח' בורייק  בהשוואה לפיתוח התיישבותי ניכר ביחידות הנוף הגובלות.

ה לציון "גבעת הבארות", יראוי ,הוא סיפור מרתק ויחסית לא מוכר. כמו כן –ד שהיה בישראל היחי

 בצורה שיטתית ועדכנית.עדיין שלא נחקרה ארכיאולוגית ייחודית תופעה 
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 יחידות-תת 

 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

 ערכיות
 נופית

חוף נווה  3.01
 ים

 גבוהה – 3 חוף חולי פתוח ופופולארי. עורף החוף בנוי. רצועת חוף חולית בקדמת קיבוץ נווה ים.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה מגדל המים. –קיבוץ ותיק. אתר מרכזי  נווה ים 3.02

נווה ים  3.03
 הרחבה

עבודות פיתוח  תבוצעומבו ששטח 
 לקראת בנייה.

 נמוכה – 1 בפיתוח.אזור 

אנדרטת  3.04
בני חוף 
 הכרמל

קטע רכס הכורכר ממערב לכביש החוף. 
אנדרטה מרכזית וריכוז גבים בסלעי 

 הכורכר.

האנדרטה נצפית היטב מהכביש. רכס כורכר 
 שמור אם כי חלקים מהשטח מפותחים.

גבוהה  – 4
 מאד

חוף נווה  3.05
 ים דרום

נחל חוף חולי רחב בין נווה ים לשפך 
 מערות.

חלק ממכלול חופים פתוחים. הדיונה בשפך 
 נחל מערות נצפית מכביש החוף.

5 – 
 מירבית

שדות נווה  3.06
 ים

בין נווה ים לנחל במרזבה גוש שדות 
 מערות.

אזור ללא ייחוד נופי בזכות עצמו. חלקו הצפוני 
 גובל בהרחבת נווה ים.

2 – 
 בינונית

שייח'  3.07
 בורייק

ביותר בממצאי מורשת.  רכס כורכר עשיר
מערות קבורה, מחצבות עתיקות, גבי 

 סלע, קבר שייח' ועוד.

מסוגו באזור,  היסטורי יחיד-מכלול ארכיאולוגי
 תצפית טובה לים.

5 – 
 מירבית

בית קברות  3.08
 נווה ים

שוליו המזרחיים של רכס הכורכר. בית 
 קברות.

 נמוכה – 1 שטח מופר למדי ובעל נצפות נמוכה.

מורד נחל  3.09
 מערות

עד לים.  4רצועת נחל מערות מכביש 
 בקרבת מסילת הרכבת. עות'מאניגשר 

ערוץ הנחל "שובר" מרחב חקלאי ובעל עניין 
 למבקרים.

 גבוהה – 3

חוף תל  3.10
 נאמי

חוף חולי מישורי יחסית ובו שלושה כפי 
סלע בולטים. מתקנים קדומים להפקת 

 מלח.

 – 5 אלמנט נופי ייחודי.חוף פתוח ,כפי הסלע הינם 
 מירבית

בריכות  3.11
דגים 

 נטושות

גוש גדול של בריכות דגים נטושות 
מכוסות בחורש אשלים. מיועד לשיקום ש

 מלחה. כשמורת

תא  -אזור שהופר בעבר ועבר שיקום חלקי  
שטח גדול החולש על חוף הים, כמעט ללא 

 פעילות אדם ובעל נצפות טובה.

 גבוהה – 3

 מרזבת 3.12
 צרופה

מרחב חקלאי הנצפה היטב מכביש החוף ונותן  גוש נרחב של שדות מעובדים.
 "מסגרת" לים שברקע.

 גבוהה – 3

נמשך מפירצת נחל מערות רכס כורכר ש רכס צרופה 3.13
דרומה. מספר מחצבות עתיקות, 

אנדרטה וקידוחי מים נטושים. יחסית 
 דליל באתרים נקודתיים.

גבוהה  – 4 לכביש החוף. רכס שמור ללא הפרות, צמוד
 מאד

מעבר  3.14
 מערות

 – 2 תא שטח בעל נצפות נמוכה. ם.מי קטע קצר של נחל מערות בין מאגרי
 בינונית

מחצבת  3.15
 נווה ים

מוצפת נטושה גדולה ועמוקה שמחצבה 
 במים ומהווה אלמנט נופי מרשים.

נוף דרמטי ויחיד מסוגו באזור של גוף מים 
 פתוח במחצבה עמוקה.

גבוהה  – 4
 מאד

מחצבות  3.16
 צרופה

אזור מחצבות גדול והרוס סביבתית. 
מעט קברים עתיקים. ריכוזים גדולים של 

 .ופסולת חקלאית פסולת בניין

תא שטח הרוס סביבתית, נצפות נמוכה 
 ומצבורי פסולת רבים.

 נמוכה – 1

גבעת  3.17
 הבארות

ריכוז ובו צר וארוך, נמוך, רכס כורכר 
שליד חלקן יוצא דופן של בארות רבועות, 

. מערת קבורה גדולה בחלק עצי תמר
 הדרומי.

מכלול מורשת ייחודי, התמרים הרבים נצפים 
 מכביש החוף.

5 – 
 מירבית

רכס כורכר מופר למדי ובו שרידים  רכס צרפנד 3.18
ארכיאולוגיים רבים. כפר הרוס, מבנים 

 קבורה.מקומרים, בורות פעמון ומערות 

תא שטח עשיר בשרידים ארכיאולוגיים המציע 
 טובה. מופר בהשוואה לשייח' בורייקתצפית 
 למשל.

גבוהה  – 4
 מאד

מנחת  3.19
 הבונים

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה שדה תעופה מקומי.

מחצבת  3.20
 הבונים

מחצבה עמוקה למדי בין עיי צרפנד לנחל 
 מהר"ל.

 נמוכה – 1 נצפות נמוכה.תא שטח הרוס סביבתית ובעל 
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 הבונים-דור 3.3.4

 
 .)צילום: עמית מנדלסון( מבט מתל דור לחופי נחשולים ואיי חוף דור :6תמונה 

 היחידה מאפייני  

מכלול נוף ייחודי ברמה ארצית, ובו קטע החוף המפורץ ביותר בישראל, עיר נמל קדומה ורכסי כורכר 

 בממצאים ארכיאולוגיים קדומים.עורפיים עשירים 

 היחידה גבולות 

 נחל מהר"ל. – בצפון

 גבול הסקר )כביש החוף והמרזבה(. – במזרח

 גבול המרקם הבנוי במושב דור. – בדרום

 גבול הסקר )חוף הים(. – במערב

 ניקוז אגני 

עובר נחל  יחידהמרבית תחום היחידה מאופיין בניקוז מקומי לעבר הים התיכון. בגבולה הצפוני של ה

 ניקוז של מדגה נחשולים.המלאכותית(, ובחלק המרכזי עובר מוצא  מהר"ל )שהינו תעלת ניקוז
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 הקרקע פני רום 

, דרומית לבית הקברות של הבונים ועין איילה 32לפי המפות הישנות, שיא הגובה ביחידה נמצא בנ"ג 

ת הבונים גבוהה יותר, אך גובהה )במפות החדשות לא מצויינים נתוני גובה באזור זה(. ייתכן שמצוד

 אינו מצויין במפות. המקום הנמוך ביותר ביחידה הינו שפת הים התיכון.

 וקרקע מסלע 

במרחב זה בולט המבנה של שלושה רכסי כורכר ומרזבות ביניהם. בחלק הדרומי, באזור מושב דור, 

 מזרחירכס הוה)רכס עתלית( הולך ונעלם, הרכס המרכזי )רכס דור( נמצא באיי החוף, הרכס המערבי 

על קו . ועליו סלול כביש החוףלמרגלותיו מסילת הרכבת תוחם את היחידה ממזרח,  )רכס מגדים(

ובמספר  נן קרקעות סחף אלוביאליות,במרזבות ישהחוף מפרצים חוליים בין גבעות הכורכר החופי, 

 בפרט במבתרי כביש החוףהדבר בולט בין שכבות הכורכר ) מקומות נחשפת שכבת החמרה שכלואה

 (.ובמחצבות הנטושות

 מים מקורות 

שפת הים בחוף נחשולים, ומימיה מלוחים כיום. אין מקורות מים טבעיים. יש באר שממוקמת על  באזור

הבונים של מושב בת ' בקר20-אליכ( תועדה בראשית המאה המ-באר עתיקה נוספת )ביר קלעת אל

נציין גוש  ,בכורכרים באזור חוף הבונים יש ריכוז יפה של בארות רבועות. כמו כןימינו, ועקבותיה אבדו. 

, שככל הנראה מרימים את מפלס מי התהום בקרבתן בשל גדול של בריכות דגים )מדגה נחשולים(

 .ידול לח במחצבה הנטושה שמצפון לבריכותג-חלחול ארטזי, ומייצרים בית

 יישובים 

 הבונים ודור, וקיבוץ נחשולים.בשטח היחידה נכללים המושבים 

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות 

כמו היחידה הקודמת, גם ביחידה זו יש רצפים נופיים גדולים יחסית, ובפרט לאורך החוף קיים רצף 

צם למקטע שבין הרחבת נופי מחוף דור עד לנווה ים. עם זאת, בפנים המישור, הרצף הנופי מצטמ

פרים במדגה נחשולים. באזור התעשייה של הבונים, רכס הכורכר מופר ביותר וכך שטחים מוהבונים ל

 דור לכפר הנופש דור.מושב גם השטח שבין 

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות 

דור העתיקה הינה מערי הנמל הקדומות בישראל, ואליה הוליכו שתי אמות מים )שלא השתמרו היטב(. 

בחוף המפורץ שמצפון, התגלו מתקנים רבים להפקת מלח, כמו גם מתקנים לגידול ועיבוד חלזונות 

חורבת חדרים, ממוקם הנקרופוליס של העיר  –עבור תעשיית צבע הארגמן. במרחב חורבת דרכמון 

ור ובו מערות קבורה רבות ומתקנים חקלאיים שונים. ריכוז קברים נוסף נמצא באזור מושב הבונים, ד

רץ ישראל בתקופה הערבית שהיא בין הבודדות שהוקמו בא)מצודת הבונים( בסמוך למצודת כפרלט 

 מוזיאון "המזגגה" בנחשולים. הקדומה. אתר חשוב של ראשית הציונות הוא
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 עיקריים בעט וערכי הצומח אופי 

וגמת קריתמון ימי, פרנקניה שיח נמוכים ד-קו החוף מאופיין בגבעות כורכר חופי שעליהן בתה של בני

, ובצד המוגן מרסס הים גם סירה קוצנית, קורנית יטיון בשרנ-מאובקת, עדעד רותמי, עדעד כחול ובן

יפורנית זעירה )בסכנת . מינים נדירים אופייניים ברצועה זו כוללים את: צמקורקפת ואלת המסטיק

נב מכונף )בסכנת ז-ת הכחדה(, סיסן זוני )בסכנת הכחדה(, דקישראלי )בסכנ-הכחדה(, אלמוות ארץ

בדיונות החול ריכוז גדול של אוכם אמיתי )על סף איום(.  –על תל דור הכחדה( ועדעד הביצות. 

, אגמון רני, הגה מצויהיימא דוגמת גלדן סמק-ובמפרצים החוליים, כיסוי דליל של עשבוניים בני

גון שיח פזורים כ-בנידוקרני, יחד עם  חול-ומד הכדורים, גומא הקרקפת, גומא שרוני )בסכנת הכחדה(

 שיחים בודדים של רותם המדבר.לוטוס מכסיף, ציפורנית בשרנית, פרגה צהובה )על סף איום(, ו

רק חופי, מלחית אשלגנית, סביון יפו וחולית החוף פ-ם הם: חבצלת החוף, דוחלוף אופייני-עשבוניים בני

טיונית החולות, בעיקר בשקעים  –גם כאן הולך ומשתלט על החולות המין הפולש )בסכנת הכחדה(. 

 המיוצבים והמיוצבים למחצה שלמרגלות הרכס החופי.

ת של מינים פולשים: שיטה כחלחלה, טיונית החולות בשקעים שבעורף החוף מתרחשת השתלטו

-וחמציץ נטוי. לצידם, ניתן עדיין למצוא גם מינים נדירים כגון פרקן עשבוני )על סף איום(, שרשר רב

ונעצוצית סבוכה  סמר מרצעני )על סף איום(, שנתי )בסכנת הכחדה(, לחך המלחות )על סף איום(

 .)בסכנת הכחדה(

ות של נחשולים ישנו חורש פתוח של אשלים )היאור ומרובע(, קנה מצוי בבריכות הדגים הנטוש

-ם; וברכסי הכורכר שיחייה של אלת המסטיק, אשחר ארץחלוף רודרליי-קיימא ובני-ועשבוניים בני

ם כגון סירה קוצנית וקורנית מקורקפת, ובעצים פזורים שיח אופייניי-ישראלי וקידה שעירה, מלווה בבני

שיטה  –, כמו גם מספר עצים של המין הפולש ושיזף מצוי חרוב מצויאורן ירושלים, של זית אירופי, 

הבונים  מצודתלמרגלות חורש קטן של עצי שיטה מלבינה )מין נדיר(.  –בשולי רכס דרכמון כחלחלה. 

ישנו יער גבוה של איקליפטוסים, מחטניים שונים: אורנים, ברושים וקזוארינות, וכן שיחי צבר רבים. 

צבת כורכר נטושה ברכס הכורכר התיכון מצפון למדגה נחשולים, ישנה חורשה של קזוארינות, במח

על רכס הכורכר מדרום לעין איילה, כתם של עצי ובשטח מופר  ,)על סף איום( פרתהאשלים וצפצפת 

 .פרקינסוניה שיכניתהמין הפולש 

 ותרבותי חזותי ייחוד 

יו הבונים הינו חוף הים המפורץ ביותר בישראל, וגם העשיר ביותר באיי חוף. האזור מושך אל-חוף דור

מטיילים ונופשים רבים כבר עשרות שנים. לצד החוף המפורץ, ראויים לציון מרבדי פריחה עונתיים 

 ובבריכת החורף שבעורףמרשימים בכורכרי הבונים וברכס דרכמון. נוכחות פלמינגו במדגה נחשולים 

 הינה פחות מוכרת למטיילים בהשוואה לעתלית, אך עדיין מושכת מבקרים.שמורת הבונים 
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 יחידות-תת 

 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

מורד נחל  4.01
 מהר"ל

ו התחתון של נחל מהר"ל ממסילת חלק
 ים.להרכבת עד 

 – 2 תעלה מלאכותית בעלת נצפות נמוכה.
 בינונית

רצועת חוף חולית אך מפורצת עם מספר  חוף הבונים 4.02
מתקנים קדומים להפקת מלח. אזור 

 קליטת קהל בשמורת חוף הבונים.

קטע חוף המושך אליו רבבות מבקרים מדי 
 שנה.

4 – 
גבוהה 

 מאד

מרזבת חוף  4.03
 הבונים

מוצפים באופן תדיר שדות חקלאיים ש
בחורף למשך מספר חודשים, ומושכים 

 אליהם עופות מים רבים.

נוף עונתי של בריכת חורף ועופות מים, 
 נצפות טובה מדרך הגישה לחוף הבונים.

5 – 
 מירבית

רכס הכורכר  4.04
 התיכון

בחלקו הצפוני ריכוז יפה  רכס צר וארוך.
 של בארות רבועות.

בערכי מורשת, רכס כורכר נמוך ועשיר 
 בעורף שמורת הבונים.

5 – 
 מירבית

חקלאות  4.05
 הבונים צפון

חקלאיים בין נחל  גוש קטן של שטחים
 מהר"ל לחממות.

 – 2 מובלעת חקלאית בעלת נצפות נמוכה.
 בינונית

אזור תעשייה  4.06
 הבונים

רכס כורכר מופר למדי. מספר מחצבות 
עתיקות ומבנים ישנים כנראה משרידי כפר 

 לאם.

 – 1 שטח מופר ביותר עם מעט ערכי מורשת.
 נמוכה

חממות  4.07
 הבונים

אזור חקלאות חממות, חריג בתחומי 
 הסקר.

 בנוי – 0 שטח בנוי.

שמורת חוף  4.08
 הבונים

חוף ים סלעי ומפורץ ביותר, ורכס כורכר 
עשיר בצורה יוצאת דופן בריכוזי פריחה 

עונתיים. קברים עתיקים ומערות קבורה. 
 מתקני הפקת מלח ברצועת החוף.

המפורץ בחופי ישראל. מוקד משיכה ארצי 
 למטיילים )ובפרט בעונת הפריחה(.

5 – 
 מירבית

מרזבת חוף  4.09
 הבונים דרום

כלואים בין רכסי הכורכר. שטחים חקלאיים 
 חלקם מוצפים בחורף.

נוף עונתי של בריכת חורף ועופות מים, 
נצפה משביל ההליכה בשמורת חוף 

 הבונים.

5 – 
 מירבית

מרזבת  4.10
 הבונים

רצועה חקלאית צרה וארוכה. אתרים 
אנדרטת אסון הבונים ותחנת  –בולטים 

 הרכבת דור.

מרחב חקלאי המשמש כ"מסגרת" לרכסי 
 הכורכר באזור הבונים.

4 – 
גבוהה 

 מאד

בשטחו שרידים ארכיאולוגיים  .יישוב כפרי הבונים 4.11
 רבים.

 בנוי – 0 שטח בנוי.

רכס כורכר עשיר בשרידים ארכיאולוגיים,  רכס הבונים 4.12
מצודת הבונים,  –בעיקר בחלק הצפוני 

 מערות קבורה עתיקות ובריכות חצובות.

רכס בעל נצפות גבוהה מאד וריכוז ערכי 
 מורשת חשובים. כיום אינו מטוייל.

4 – 
גבוהה 

 מאד

 מחפורת 4.13
 הצפצפות

של עצי מחצבה נטושה ובה ריכוז ייחודי 
 צפצפת הפרת.

 – 3 בית גידול ייחודי, נצפות נמוכה.
 גבוהה

שלוחת  4.14
 חדרים

שלוחה כורכרית בין שדות חקלאיים. אתר 
הנצחה, גתות עתיקות, קולומבריום שמור 

 היטב ובור מים ענק.

ריכוז ערכי מורשת חשובים. אינו נצפה 
 מהכביש.

4 – 
גבוהה 

 מאד

מדגה  4.15
 נחשולים צפון

בריכות דגים פעילות. בית הקברות גוש 
 של קיבוץ נחשולים.

עורף שמורת חוף הבונים. נצפות כללית 
 נמוכה.

3 – 
 גבוהה

כורכר  4.16
 נחשולים צפון

 – 2 רכס כורכר ללא ממצאים מיוחדים. רכס כורכר ברמת השתמרות בינונית.
 בינונית

מחצבת  4.17
 חדרים

מחצבה נטושה ובה מספר שיני סלע. 
המחצבה מספר מערות קבורה בדפנות 

 כולל סרקופגים קדומים.

מחצבה נקייה יחסית, נצפות גבוהה, 
 ממצאים ארכיאולוגיים.

4 – 
גבוהה 

 מאד

רכס שמור ביותר ובו ריכוז מרשים של  רכס דרכמון 4.18
שרידים ארכיאולוגיים )בעיקר מערות 

קבורה וקברים עתיקים(. מרבדי פריחה 
 עונתיים.

מרשים, רכס שמור היטב. מכלול מורשת 
 תצפית טובה.

5 – 
 מירבית

תעלת מדגה  4.19
 נחשולים

מנקזת את מדגה נחשולים תעלה גדולה ש
 לים.

תעלה ראשית עם זרימת מים קבועה בתוך 
 מכלול שטחים פתוחים איכותיים.

3 – 
 גבוהה

תל ארכיאולוגי גדול ובו שרידים רבים לעיר  תל דור 4.20
להפקת צבע הקדומה דור. מתקנים 

הארגמן, שרידי תיאטרון, חומות, כנסייה 
 עתיקה ומערכת ניקוז.

גן לאומי קולט קהל ובו שרידי אחת הערים 
 החשובות בחופי הארץ.

5 – 
 מירבית
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 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

מדגה  4.21
 נחשולים דרום

גוש בריכות הנמצא בשולי מכלול הנוף של  ריכוז בריכות דגים מצפון לקיבוץ נחשולים.
 הבונים.-שמורות דור

2 – 
 בינונית

-חוף דור 4.22
 נחשולים

אחד מחופי הרחצה הפופולאריים בישראל. 
 איים בים, מעגן דייג, באר עתיקה.

חוף רחצה פופולארי ביותר, מפרצים ואיים 
 בים.

5 – 
 מירבית

כפרי נופש  4.23
 נחשולים-דור

צמודים לחוף הים. תחמי אכסון מלונאיים מ
קבר שייח' שמור היטב ומעט מבנים 

 נוספים משרידי טנטורה.

רצועת חוף בנויה בחלקה, וסגורה לקהל 
 הרחב. מיקום רגיש ביותר מבחינה נופית.

2 – 
 בינונית

מוזיאון  –קיבוץ ותיק. אתרים בולטים  נחשולים 4.24
 המזגגה ומערת קבורה צמודה אליו.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

הפרות קרקע רבות מעזבה גדולה עם  דור מערב 4.25
 פסולת בניין.וערימות 

 – 1 שטח מופר סביבתית ובעל נצפות נמוכה.
 נמוכה

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. מושב ותיק. דור 4.26

התחנה לחקר  4.27
 המדגה

-קומפלקס מבני משק חקלאיים. לתת
קטן מעבר  מטע בננותהיחידה סופח גם 

 לכביש.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

רכס כורכר עשיר בשרידים ארכיאולוגיים  רכס דור 4.28
והיסטוריים, ללא גישה לציבור הרחב. 

אנדרטת חטיבת אלכסנדרוני בקרב 
טנטורה, ביה"ס של הכפר טנטורה, מערות 

 קבורה ובאר.

מכלול ערכי מורשת מרשים, ללא נצפות 
מהכביש וללא גישה )למעט בתיאום 

 מראש(.

3 – 
 גבוהה

 דור-מעגן מיכאל 3.3.5

 
 .)צילום: עמית מנדלסון( נוף בבריכות מעגן מיכאל :7תמונה 
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 היחידה מאפייני  

, יחידה זו עוצבה במידה רבה ע"י הקמתן האינטנסיבית של בריכות דגים רבות לאחר קום המדינה

ורכס כורכר פגוע . לצד בריכות הדגים, נציין רצועת חוף חולית ארוכה בשטחים שהיו לפני כן ביצות

למדי אך בעל ריכוזי פריחה יוצאי דופן בצפיפותם. בחלק הדרומי של היחידה זורם נחל תנינים, אחרון 

 .בישראל נחלי החוף הנקיים

 היחידה גבולות 

 גבול המרקם הבנוי במושב דור. – בצפון

 ובריכות הדגים ממזרח לכביש החוף. מרזבת הכבארה – במזרח

 זרקא.-גבול המרקם הבנוי בג'יסר א – בדרום

 גבול הסקר )חוף הים(. – במערב

 ניקוז אגני 

בחלקה הצפוני של היחידה עובר נחל דליה, ואילו בחלק הדרומי נחל תנינים. בנוסף להם, יש מספר 

 מוצאי ניקוז מקומיים מבריכות הדגים לעבר הים התיכון.

 הקרקע פני רום 

, צפונית לבית הקברות של מעגן מיכאל )במפות 18ידה נמצא בנ"ג לפי המפות הישנות, שיא הגובה ביח

החדשות מצויינים באזור זה נתוני גובה שגויים(. ייתכן שקיבוץ מעגן מיכאל מגיע לרום גבוה יותר, אך 

 גובה הקיבוץ אינו מצויין במפות. המקום הנמוך ביותר ביחידה הינו שפת הים התיכון.

 וקרקע מסלע 

נחשף בים באי היונים וסביבתו(, לחלוטין ביחידה זו )כמעט בים ם )רכס דור( נעל רכס הכורכר המערבי

ואילו בעורף החוף החולי רכס הכורכר התיכון )רכס עתלית( מסתיים בגבעה נמוכה מדרום למושב דור, 

בו הוקמו בריכות דגים רבות. בחלק הדרומי, שמשתרע אזור רחב של קרקעות סחף אלוביאליות, 

האזור מופר לחלוטין ע"י בריכות  רחה למרחק מאות מטרים מהים )כיוםמזבעבר  השתרעהשטח החולי 

 הדגים(.

 מים מקורות 

 –אחת מהן נושאת שם עברי ש נן מספר נביעות,בו יששנחל דליה ושוליו יש אזור ביצתי, מורד לאורך 

 שיבש וככל הנראה אתר כיום את מיקום המעיין,לא ניתן ל: מעיין הדיפלה. 2015לפי קסלר, ) עין טפת

חלק מהמעיינות נובע בקרקעית ביצת הדיפלה ומזין את האגם . (בשל הירידה במפלס מי התהום

ריכוז  האזור קשה לתנועה ולגישה, ולא התאפשרה הגעה לנביעות עצמן במהלך הסקר.והביצה. 

 גדתו הדרומית של נחל תנינים.נביעות נוסף נמצא לאורך 

 יישובים 

 וא היישוב היחיד בתחום היחידה.קיבוץ מעגן מיכאל ה
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 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות 

של בריכות דגים וחוף חולי. בבחינת המיקרו, גדות בריכות הדגים  ידה זו מציגה רצף נופי אחיד ורציףיח

במרחב  פסולת בניין. עבודות תשתית צנרת הגז יצרו בשנים האחרונות קיטוע נופימבנויות לרוב 

 ריכוז של מחצבות כורכר נטושות. הבריכות. בקרבת כביש החוף

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות 

בהשוואה לשאר יחידות הנוף, הרי שיחידה זו עברה שינוי נופי דרסטי עם הסבת מרבית שטחיה 

מעיין צבי ושפך נחל לבריכות דגים. נציין את ביצת נחל דליה, גשרים טורקיים על נחל דליה, תעלת 

 "גבעת הפריחה" במעגן מיכאל כאתרים המרכזיים בתחום היחידה.-תנינים, ו

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי 

חול דוקרני -דוגמת גלדן סמרני, מד קיימא פזורים-עשבוניים בנילאורך החוף דיונות חול נמוכות שבהן 

-י )בסכנת הכחדה( והגה מצויה, יחד עם בניאגמון הכדורים, לפופית החוף, גומא הקרקפת, גומא שרונ

ים הם חלוף אופייני-שיח נמוכים כגון אספסת הים, לוטוס מכסיף וציפורנית בשרנית. עשבוניים בני

המין הפולש פו וחולית החוף )בסכנת הכחדה(. ימלחית אשלגנית, סביון פרק חופי, -חבצלת החוף, דו

. בדרום חוף דור כתמים של צלקנית נאכלת/החרבות , כמו גםטיונית החולות הולך ומשתלט על השטח

גוני )בסכנת הכחדה(, יחד עם פרטים פזורים של חרחבינה חופית )בסכנת סישנו כתם גדול של שברק ס

 הכחדה(.

ם שבעורף החוף, כמו גם בבריכות הדגים הנטושות, חישת קנים של קנה מצוי עם עצי בשקעים הלחי

י מלחה כגון סמר חד, סמר ימי, מלוח רגלני ולחך המלחות )על סף אשל )היאור ומרובע(, יחד עם צמח

. בבריכות הדגים הנטושות של מושב אמברוסיה מכונסת –, אך גם הצמח הפולש האגרסיבי מאד איום(

דור, בעיקר באלו המערביות, התפתח מרבד עשיר של צמחי מלחה נדירים: פרקן עשבוני )על סף 

, לצד פרטים רבים של הצמח הפולש הכחדה( וסמר מרצעני )על סף איום(איום(, אוכם חופי )בסכנת 

. בשולי הביצה והאגם מצטרפים אל הקנה והאשל גם שיחי פטל קדוש, עבקנה שכיח, אסתר מרצעני –

 לב מזרחי ולפופית החיצים )שניהם בסכנת הכחדה(.כ-והמינים הנדירים: סם

 ישראלי, קידה-אשחר ארץיינית של אלת המסטיק, תיכונית אופ-על רכס הכורכר המזרחי, שיחייה ים

ם כמו סירה קוצנית וקורנית שיח אופייניי-בבני עלים, מלווים-שעירה, שרביטן מצוי ואספרג ארוך

רבות(, ת-לים )אולי פליטע-שחר רחבאזית בינוני, -מקורקפת, ובעצים פזורים דוגמת זית אירופי, בר

אופייניים כוללים את: כרכום גיירדו חופי, מחרוזת קשתית  מינים נדיריםאורן ירושלים וחרוב מצוי. 

 .(כחדהבסכנת האפעה קטנה )-לשוןו( בסכנת הכחדה(, נרקיס סתווי )בסכנת הכחדה)

אלת המסטיק, פטל קדוש, מלווה ב, )היאור ומרובע( בשקעי מחצבות נטושות בכורכר, חורש של אשלים

בוהים; ובתה של קורנית מקורקפת, סירה קוצנית, כאשר מי התהום ג –קנה מצוי, סמר חד וסמר ימי 

כאשר קרקעית המחצבה  –שמשון סגלגל ולוטם שעיר, מלווים בשיחי אלת המסטיק ובעצי אורן ירושלים 

כתם גדול של המין הנדיר מכבד הביצות )בסכנת  –במחצבה גדולה ברכס המזרחי מדרום לדור  יבשה.



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 79 ~ 

 

כתם  באותו רכס מצפון למעגן מיכאל יום(; ובמחצבההכחדה(, יחד עם עצי צפצפת הפרת )על סף א

 ישראלי )בסכנת הכחדה(.-גדול מאד של אלמוות ארץ

עם חישת קנים  ישראלי(, יחד-לאורך נחל תנינים חורש גדות מפותח של אשלים )היאור, מרובע וארץ

מספר פרטים קטן של מכבד . , בעיקר בגדה הצפונית/מערביתושיחייה של פטל קדוש ומלוח קיפח

בגדה הביצות )צמח בסכנת הכחדה. כאן זוהי כנראה אוכלוסייה מושבת(, נמצאים לאורך הגדה. 

מספר מעיינות  , ובושל אחו לח )עם רעיית בקר חזקה מאד( שטח נרחב הדרומית/מזרחית של הנחל,

, חלוף מגוונים-בוניים בניקטנים, שמזרימים את מימיהם באפיקים קצרים אל נחל תנינים. באחו הלח עש

ת מצויה. סביב הנביעות ועל ישראלי וכלני-כן מגוון גיאופיטים כמו אירוס ארץו פסטוראליים, -רובם אנטי

קנה מצוי יבלית מצויה, פספלת התאומים,  ,יימא דוגמת סמר חד, סמר ימיק-גדות הנחל, עשבוניים בני

-וזיףחמציץ נטוי  יםהפולש המיניםוטיון דביק.  גלניודרליים כגון מלוח רשיח ר-וסוף מצוי, יחד עם בני

צמחי מלחות ובהם גם מספר סמוך לשפך הנחל לים,  שטחים נרחבים באזור זה. יםכובשנוצה חבוי 

 המין הנדיר לחך המלחות )על סף איום(.

 ותרבותי חזותי ייחוד 

ופות מים רבים, ושני מופע בריכות הדגים הוא המזוהה ביותר עם היחידה. הבריכות מושכות אליהן ע

משולבים בסמלו של קיבוץ מעגן מיכאל. זהו אחד מאתרי הצפרות הוותיקים  –עוף ודג  –הסמלים 

 ביותר בישראל.

 יחידות-תת 

 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

חוף דור  5.01
 דרום

חוף חולית מדרום לחוף דור. כף  רצועת
 סלעי בודד ברצועה זו.

גבוהה  – 4 חוף חולי פתוח.
 מאד

גוש גדול של בריכות דגים נטושות. בשטח  מרזבת דור 5.02
עברה אחת מאמות המים לדור )בשל קשיי 

 תוואי האמה לא נסקר בשטח(. ,גישה

 נמוכה – 1 תא שטח מופר למדי ובנגישות נמוכה.

מחצבת  5.03
 2מושב דור 

מחצבה נטושה גדולה ומכוסה ברובה 
 בצמחייה.

מחצבה נטושה שעברה שיקום טבעי 
 ועשירה בצמחייה.

 גבוהה – 3

רכס כורכר שמור יחסית, כלוא בין מסילת  רכס טפת 5.04
בחלקו הדרומי אתר  הרכבת לכביש החוף.

 חורבת טפת. –עתיקות 

רכס שמור יחסית. אתר עתיקות. יחסית 
 אחרים, אינו "דרמטי". למקטעי רכס

 גבוהה – 3

מתקן  5.05
 קליטת הגז

מתחם בינוי חדש כחלק מקליטת הגז 
ממוקם בניצב  של אסדת לווייתן. הטבעי

של המסדרון לרצועת החוף ויוצר קיטוע 
 אקולוגי.ה

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

מורד נחל  5.06
 דליה

גידול ייחודי של נחל איתן עם צמחיית -בית
עשירה, משולב בבריכות דגים גדות 

 נטושות.

אלמנט נופי ייחודי של גוף מים פראי, 
 משולב בערוץ נחל.

 מירבית – 5

גבוהה  – 4 חוף חולי פתוח. רצועת חוף חולית מדרום לשפך נחל דליה. חוף דליה 5.07
 מאד

מדגה מעיין  5.08
 צבי צפון

הנצפה מכביש  חלק מקומפלקס בריכות גוש בריכות דגים מצפון לנחל דליה.
 החוף.

 גבוהה – 3

מחלף זכרון  5.09
 יעקב

מחלף כביש, מסילת רכבת ומעבר נחל 
 דליה.

 נמוכה – 1 אזור מופר.

מדגה מעיין  5.10
 צבי מערב

חלק מקומפלקס בריכות הנצפה מכביש  גוש בריכות דגים ממערב לנחל דליה.
 החוף.

 גבוהה – 3
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 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

מדגה מעיין  5.11
 צבי מזרח

חלק מקומפלקס בריכות הנצפה מכביש  זרח לנחל דליה.מ-דגים מדרוםגוש בריכות 
 החוף.

 גבוהה – 3

כורכר  5.12
 מחלף זכרון

רכס הכורכר בין מחלף זכרון לפארק הדייג. 
, כמו גם מבנה ערבי בודד ומחצבה עתיקה

מחצבות מודרניות, מאולחות מאד במינים 
 .פולשים

 גבוהה – 3 רכס מופר למדי בעל נצפות גבוהה.

בתחומיו טחנת קמח וקבר  .מתחם תיירותי פארק הדייג 5.13
 שייח'.

אתר תיירות בתחומיו ממצאי מורשת 
 חשובים.

 גבוהה – 3

חוף מעיין  5.14
 צבי

גבוהה  – 4 חוף חולי פתוח. רצועת חוף חולית.
 מאד

מדגה מעיין  5.15
 צבי דרום

בריכות הדגים הדרומיות של קיבוץ מעיין 
 את ביצת נחל דליה. צבי, חובקות

חלק מקומפלקס בריכות הנצפה מכביש 
 החוף.

 גבוהה – 3

ביצת נחל  5.16
 דליה

גוף מים גדול: גידול ייחודי של -בית
 .אגם/ביצה

גבוהה  – 4 אלמנט נופי ייחודי של גוף מים פראי.
 מאד

רכס כורכר פגוע ומצולק, עם ריכוזי פריחה  רכס עבדן 5.17
ובית קברות מוסלמי יפים של נרקיס סתווי 
 הריים.נ-עם מקבצי אירוס ארם

שטח מופר בחלקו עם מופעי פריחה 
 מרשימים.

 גבוהה – 3

גבעת  5.18
 הפריחה

רכס כורכר שמור היטב עם מרבדי פריחת 
נרקיס סתווי, רקפת מצויה וצבעוני ההרים. 
קולומבריום עתיק. מוקד משיכה למטיילים 

 בשנים האחרונות.

האחרונות מוקד רכס שמור. בשנים 
 משיכה חשוב למטיילים.

גבוהה  – 4
 מאד

חוף מעגן  5.19
 מיכאל

רצועת חוף חולית וארוכה. מספר מוצאי 
ניקוז של בריכות הדגים לים. פסל סביבתי 
שהפך לאטרקציה בשנים האחרונות ואיים 

 בים.

חוף פתוח וארוך. איים בים, מוקד 
 משיכה למטיילים.

 מירבית – 5

מעיין מדגה  5.20
 מיכאל

מושך , שגוש גדול מאד של בריכות דגים
אליו עופות מים רבים. בשטח הוקמו מספר 

 מסתורי צפרות.

קומפלקס גדול של בריכות דגים. אתר 
 צפרות בעל חשיבות ארצית.

גבוהה  – 4
 מאד

אזור  5.21
תעשייה 

 מעגן מיכאל

אזור תעשייה קיבוצי. בשוליו הצפוניים בית 
 מעגן מיכאל.הקברות של קיבוץ 

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

קיבוץ ותיק. גן פסלים במרכז היישוב, וגן  מעגן מיכאל 5.22
 קקטוסים בדופן המזרחית.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

מורד נחל  5.23
 תנינים

קטע נחל תנינים מהסכר לים. טחנות קמח 
 עתיקות, גשר משוחזר ופריחות עונתיות.

איתן הזורם לחוף מופע ייחודי של נחל 
 הים ואתר מורשת בעל חשיבות ארצית.

 מירבית – 5

אחו ג'יסר  5.24
 זרקא-א

בית גידול ייחודי, סובל מהזנחה  אזור מרעה פתוח מדרום לנחל תנינים.
 ממושכת.

 גבוהה – 3
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 כבארה 3.3.6

 
 .)צילום: עמית מנדלסון( ברקעהכרמל נחל תנינים וצוקי חוטם  :8תמונה 

 היחידה מאפייני  

ביצת  –)אחרי ביצת החולה( בישראל השנייה בגודלה  ביצההשנה  100-באזור זה הייתה עד לפני כ

' של המאה 60-' וכלה בשנות ה20-החל משנות השנוקזה בעבודת נמלים אינטנסיבית  –כבארה 

שפע המים שבה היה תפקיד משמעותי לורק שרידים מעטים ממנה נותרו בימינו. לביצה והקודמת, 

ממנה , שהעלו את מפלס המים בשוליה הוקמו סכריםה השונים של העיר קיסריה. באספקת מים לצרכי

נראים הללו ם מתקניה שרידישניצלו את מפל המים. טחנות קמח על סכריה נבנו ו ,אמות מיםנמשכו 

כמרחב חקלאי אינטנסיבי. בשולי . מרבית השטח משמשת כיום )חלקם משוחזרים( היטב עד ימינו

מאוזוליאום ומערה בתל מבורך, מערת  –היחידה מספר גבעות כורכר ובהן אתרי קבורה מרשימים 

ואלו גם הנציגים היחידים בתחום הסקר של רכס הכורכר הרביעי ) סרקופגים וקולומבריום בחורבת מלח

 .(רכס חדרה, שמגיע כאן לקצהו הצפוני –

חוף הכרמל בצפון והשרון  – שתי חטיבות נוף פני-על, יחידת נוף זו מתפרסת ארצי מידה-בקנהנציין כי 

הצפוני בדרום, כאשר הגבול ביניהן הינו בנחל תנינים. עם זאת, ברזולוציה המקומית מצאנו לנכון 

 להכליל את כל שטחי הכבארה ביחידת נוף אחת.

 היחידה גבולות 

 תל עבדן, מסילת הרכבת. – בצפון
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 גבול הסקר )מסילת הרכבת, מושב בית חנניה(. – במזרח

 גבול הסקר )חולות אור עקיבא(. – בדרום

 רכס הכורכר וכביש החוף. – במערב

 ניקוז אגני 

נחל עדה  –יובליו כמעט כל תחום היחידה מנוקז כיום אל נחל תנינים, כאשר בחלק הדרומי עוברים גם 

 .חל דליהנונחל מלח. בחלק הצפוני קיים ניקוז מקומי לעבר 

 הקרקע פני רום 

מטרים מעל פני הים. המקום  20לפי המפות החדשות, שיא הגובה ביחידה נמצא בתל מבורך, ברום 

הנמוך ביותר ביחידה הינו סכר תנינים. גובה נקודה זו אינו מצוין במפות הטופוגרפיות, אולם יש להניח 

 מ' מעל פני הים. 5שהוא אינו עולה על 

 וקרקע מסלע 

תחום היחידה מכוסה בקרקעות סחף אלוביאליות. בתל מבורך ובחורבת מלח יש גבעות כמעט כל 

. נציין כי בבית חנניה, הגובל בתחום היחידה, יש קרקעות )כאמור, הקצה הצפוני של רכס חדרה( כורכר

 חמרה, שנוכחותן בחוף הכרמל זניחה.

 מים מקורות 

-ירקון –המערבית )אגן ירת"ן  ות ההרשל אקוביותר ביצת כבארה נחשבת למוצא הטבעי הצפוני 

ל פני השטח עמורכבת. כיום קרקעית -תתמנוקזים כיום במערכת תנינים(, ובה אלפי מעיינות קטנים ש

, אזור ביצתי נות תמסח, וכן זרימת מים בנחל תנינים )שמקורה מעין חנניה(יניתן לראות רק את עי

מעלה עדה. ב בנחליעות מליחות גבוהים ונבתהום -במורד נחל כבארה, וזרימת שפכים מעורבת במי

מעורבים בביוב נקווים, מימיו זרקא )ש-ג'יסר אל יתמזרח, וכן מעיין קטן נחל מלח קיים מעיין עונתי

 (., בשקע שבין כביש החוף לכביש הגישה אל הכפרגולמי

 יישובים 

 אין יישובים בתחום היחידה.

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות 

יחידה זו מציגה רצף נופי אחיד וגדול של שטחי חקלאות, ורק בחלקה הצפוני קיים גוש של בריכות 

בה עוברים שבילי טיול רבים )כולל שביל ישראל(, שדגים. בשל מיקום היחידה למרגלות רמת הנדיב, 

 היא בעלת נצפות גבוהה יחסית ליחידות אחרות במרחב הסקר.

 מרכזיים אתריםו ותרבותיות היסטוריות תבניות 

המים לקיסריה יש ייצוג משמעותי, כיום הנוף הדומיננטי ביחידה הינו נוף חקלאי, אך לסיפור אספקת 

נות תמסח, תל מבורך וחורבת מלח אף הם יכולל את אמות המים, סכר תנינים והסכר הצפוני. עיש

 ראויים לציון כאתרים מרכזיים בשטח.
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 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי 

-מלווה בעצי אשל )היאור, מרובע וארץשל קנה מצוי וסוף מצוי, המים מתאפיינים בחישת קנים גופי 

בנחל עדה, בקטע שאינו . , וכן פרטים בודדים של מכבד הביצות )בסכנת הכחדה(ישראלי( ופטל קדוש

ות, ולאורך גדות הנחלים המכוסחבמרבדי אחו לח מכוסח, גדלים באפיק עצי ערבה לבנה )על סף איום(. 

ורי. ט-ספלון דונוצה חבוי ופ-ישנה השתלטות של מינים רודרליים כמו ינבוט השדה, ופולשים דוגמת זיף

בשקעים לחים ניתן למצוא את המין  נופר צהוב )בסכנת הכחדה(.גדל הצמח הנדיר במי נחל תנינים 

 הנדיר נעצוצית סבוכה )בסכנת הכחדה(

מסטיק וקידה שעירה, יחד עם עצי הישראלי, אלת -ארץעל גבעות הכורכר גדלה שיחייה של אשחר 

רקיס נחצב סתווני, -, וביניהם בןעצי שיזף מצוי, שפע מיני גיאופיטיםאיקליפטוס )ממינים שונים( נטועים ו

ם גיירדו חופי, מיני סחלבים ודבורניות, רקפת מצויה, ישראלי, כרכו-סתווי )בסכנת הכחדה(, אירוס ארץ

בהתאם למידת  –ו רודרליים תיכוניים א-נתיים יםש-עשבוניים חדכן ו וי ועוד,כלנית מצויה, חצב מצ

 ההפרה של השטח.

 ותרבותי חזותי ייחוד 

מחזה  –ליחידה כיום אופי חקלאי, כאשר אחרי אירועי גשם קיצוניים חלקים ניכרים מהשטח מוצפים 

ת למרגלות אזורים בנויים בשונה ממרבית אזורי הסקר, יחידה זו ממוקמ הולך ונעלם במישור החוף.ש

 תורם לנצפות גבוהה ביותר בשטח.של )זכרון יעקב ורמת הנדיב(, דבר ותיירותיים ברכס הכרמ

 יחידות-תת 

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים דההיחי-תת שם מס"ד
לים תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

מדגה מעיין צבי  6.01
 בכבארה

פינת זיכרון גוש גדול של בריכות דגים, 
 .קטנה )חוות אוהד(

 גבוהה – 3 קומפלקס בולט של בריכות דגים.

שן סלע ושאריות רכס כורכר בקרבת כביש  תל שריש 6.02
 החוף.

נצפות גבוהה. שן הסלע בולטת 
בנוף. עם זאת, השטח הרוס 

 סביבתית.

 גבוהה – 3

בריכת הכבארה  –אחו ביצתי. אתר בולט  ביצת כבארה צפון 6.03
 )מוסתרת כיום בצמחייה(.

חלק ממרחב פתוח בעל נצפות 
 טובה.

 גבוהה – 3

חקלאות כבארה  6.04
 צפון

גוש גדול של שטחים חקלאיים מעובדים. 
גבעת הדקלים ליד כביש  –אתר בולט 

 החוף.

ליבת המרחב הפתוח בכבארה. 
נצפות גבוהה הן מרמת הנדיב 

 החוף. והן מכביש

גבוהה  – 4
 מאד

כבארה. נביעה ההשריד האחרון לביצות  בריכת תמסח 6.05
 טבעית ועמוקה.

 רביתימ – 5 אלמנט נופי ייחודי באזור.

אגם מלאכותי בנחל תנינים וחורשת  אגם תנינים 6.06
 בין הנחלים עדה ותנינים. איקליפטוסים

 רביתימ – 5 אתר תיירות מרכזי באזור.

תנינים נחל  6.07
 בכבארה

מופע נופי ייחודי אם כי "נבלע"  ערוץ נחל איתן עם מים נקיים.
בנוף החקלאי ואינו נראה 

 למרחוק.

גבוהה  – 4
 מאד

חקלאות כבארה  6.08
 דרום

פסיפס חקלאי בין הנחלים עדה ותנינים. 
ריבוי בתי רשת. בוסתן הנצחה קטן בגדת 

 נחל תנינים.

חלק ממרחב פתוח גדול. ריבוי 
הרשת פוגע בערכיות הנופית בתי 

 של השטח.

 גבוהה – 3

ערוץ נחל עדה בין אמות המים לכביש  מורד נחל עדה 6.09
 החוף.

ערוץ נחל זורם, אינו בולט בנוף 
 החקלאי.

 גבוהה – 3

חקלאות כבארה  6.10
 מערב

גוש שדות שאינו נצפה היטב  שטחים חקלאיים ממערב לנחל עדה.
מכביש החוף, חלק ממרחב 

 פתוח. חקלאי

 גבוהה – 3
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים דההיחי-תת שם מס"ד
לים תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

חקלאות כבארה  6.11
 מזרח

 4שטחים חקלאיים בין נחל תנינים לכביש 
 ומסילת הרכבת )בעיקר בתי רשת(.

חלק ממרחב פתוח גדול. ריבוי 
בתי הרשת פוגע בערכיות הנופית 

 של השטח.

 גבוהה – 3

-בריכת ג'יסר א 6.12
 זרקא

טבע שטח מופר עם ערכי  אזור מופר בחלקו עם בריכת חורף.
 חשובים.

 בינונית – 2

תל ארכיאולוגי בגבעת כורכר. כמה מקבצי  תל מבורך 6.13
חפירות, מאוזוליאום עתיק ומערת קבורה 

 מרשימה.

גבעה החולשת על המרחב 
 החקלאי, ערכי מורשת חשובים.

גבוהה  – 4
 מאד

כולל  ,אזור הפיצול באמת המים הגבוהה אמות הכבארה 6.14
מעקף שעוקף קטע ביצתי. אתר כתובות 

עתיקות. הרבה נטף נחלים בדפנות 
לאורך  מסומןשביל ישראל  האמות.
 האמות.

 רביתימ – 5 נוף מורשת ייחודי ברמה ארצית

 גוש שדות קטן וצמוד לכביש החוף. שדות מלח מערב 6.15
במערבו בריכת חורף עם ממצאים בוטניים 

 חשובים.

איקליפטוס  עצינצפות גבוהה, 
 .גבוהים ובריכת חורף

 גבוהה – 3

נחל עונתי שמקורו במעיין בגבול החולות  נחל מלח 6.16
 ורכס הכורכר.

אלמנט נופי ייחודי, אם כי לא 
 בולט במיוחד בסביבתו.

גבוהה  – 4
 מאד

 גבוהה – 3 חלק ממרחב חקלאי פתוח. חובקים את חורבת מלח.שדות חקלאיים ש עוטף חורבת מלח 6.17

גבעות כורכר עשירות בפריחה עונתית,  חורבת מלח 6.18
מחצבות עתיקות, מערות קבורה 

וקולומבריום. מוקד משיכה למטיילים 
 בשנים האחרונות.

אתר פריחה ייחודי שהפך בעשור 
האחרון למוקד משיכה למטיילים 

 רבים.

 רביתימ – 5

אינו בולט בנוף ערוץ נחל זורם,  ערוץ במופע טבעי יחסית. מעלה נחל עדה 6.19
 החקלאי.

 גבוהה – 3

 זרקא-ג'יסר א 3.3.7

 
 .)צילום: עמית מנדלסון( תצפית מתל תנינים למעגן הדייג ותחנת הכוח בחדרה :9תמונה 
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 היחידה מאפייני  

ברובו  מכוסה כיוםרכס מגדים(, ש –ידה זו קיים רכס כורכר משמעותי )חלק מרכס הכורכר המזרחי ביח

הינו הגבול בין חטיבות הנוף של חוף הכרמל והשרון מצפון  בבינוי צפוף. נחל תנינים שגובל ביחידה

-גדותיו( ביחידת הנוף "מעגן מיכאלשתי חרנו להכליל את עמק נחל תנינים )על הצפוני. בעבודה זו ב

תחום היחידה אינו שליחידה הנוכחית. מאחר  –שלאורך החוף דור", ולשייך את רכס הכורכר והחולות 

 דות ים שמדרום.ש-נו שלא לאחד אותה עם מרחב קיסריהשייך למועצה האזורית חוף הכרמל, בחר

 היחידה גבולות 

 עמק נחל תנינים. – בצפון

 .כביש החוף ומרזבת הכבארה – במזרח

 קיסריה. – בדרום

 גבול הסקר )חוף הים(. – במערב

 ניקוז אגני 

קזים לנחל תנינים, ואילו במרבית שטחי היחידה קיים תנהיחידה מ השוליים הצפוניים והמזרחיים של

 ניקוז מקומי.

 הקרקע פני רום 

-שיא הגובה ביחידה אינו מסומן כראוי במפות הטופוגרפיות, ויש להניח שהוא ממוקם בתוך ג'יסר א

 מטרים מעל פני הים. המקום הנמוך ביותר ביחידה הינו חוף הים. 20-זרקא, ברום משוער של כ

 וקרקע מסלע 

, ואילו ממערבו רכס מגדים( –)הרכס המזרחי  רכס כורכר נובחלק המזרחי, הגבוה, של היחידה, יש

ול, כאשר בתל תנינים ובשוליו נחשפים קרקעות סחף אלוביאליות. רוב החלק המערבי מכוסה בדיונות ח

 .רכס דור( –)הרכס המערבי  רכס כורכר נוסףשל  שוליו

 מים מקורות 

 מתנקזים לנחל תנינים.ל היחידה יש סדרת מעיינות קטנים שהצפוני שבגבול 

 יישובים 

 מרכזי ביחידה.זרקא הינו היישוב ה-ג'יסר א

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות 

יחידה זו הינה רובה ככולה שטח בנוי בצפיפות או בתהליכי בנייה. השטחים המשמעותיים מבחינה 

נופית הם שמורת נחל תנינים בצפון וחוף הים במערב. שני שטחים אלו מהווים חלק מרצפים נופיים 

 .מערב-ל ציר מזרחע ולאורך נחל תניניםדרום, -על ציר צפוןארוכים יותר, לאורך החוף 
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 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות ותתבני 

 "כפר הדייגים"-היחידה כיום בנויה ברובה. האתרים המרכזיים הם שמורת נחל תנינים, תל תנינים ו

 רקא.ז-. אתר חשוב נוסף, שאינו נגיש כיום, הינו ניקבת אמת המים מתחת לבתי ג'יסר אשעל חוף הים

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי 

מהווה מוקד משמעותי  זאת, חשוב לציין שהיישוב היחידה בנוי ולא נסקר בצורה יסודית. עםרוב שטח 

של מינים רבים של צמחים פולשים, שהעיקריים מביניהם הם: אמברוסיה מכונסת, כנפון זהוב, צחר 

השטח הפתוח  כחלחל, שיטה כחלחלה, טבק השיח, קיקיון מצוי, פרקינסוניה שיכנית וטיונית החולות.

 החוף(, במדרון הכורכר שמצפון ליישוב)ולכביש  יישובבמרזבה שממזרח לנסקר בתחום יחידה זו הוא ש

 בשמורת נחל תנינים, ולאורך חוף הים.

שעל רכס הכורכר, משוייך ליחידה זו.  –נמצאת שמורת נחל תנינים, שחלקה הדרומי  מצפון ליישוב

ורנית מקורקפת וצמרנית הסלעים, עם שיחי הצומח על מדרון הכורכר הוא בתה של סירה קוצנית, ק

עצי זית אירופי, שיזף מצוי ושיטה כחלחלה.  ישראלי, ומעט-אלת המסטיק, קידה שעירה ואשחר ארץ

 במבואה לשמורה גם מספר עצי המין הפולש צחר כחלחל )שחלקם נטועים וחלקם זריעים(.

גם ביוב גולמי שזורם  כוללר מאד ושחלקו מופ –גידול לח -, ביתמשני צידי כביש הגישה אל היישוב

-מעיין עונתי קטן )עין ג'יסר א –ומתנקז אל הנקודה הנמוכה ביותר, וחלקו טבעי יותר  מהשטח הבנוי

וכן  זרקא( שנובע מתחת לכביש החוף ומוצאו בשקע הלח שבין כביש החוף לכביש הגישה אל הכפר,

)למעשה, שקע זה נמצא כבר בתחום  תלבריכה עונתיבחורף  שהופךממזרח לכביש הגישה,  לח שקע

שניזונים  םבשקעי. , אך מוזכר כאן בשל הקשר שלו אל היישוב(6.12יח' -תת – יח' הנוף כבארה

קיקיון מצוי, פטל קדוש, ואחו לח, עם  , חישת קניםחורש אשליםפסיפס של  מהמעיין והביוב, מתפתח

חלוף דוגמת -שנתיים בני-חורף עשבוניים רב, סוף מצוי ויבלית מצויה. בבריכת הקנה מצויטיון דביק, 

יח רודרליים כגון ינבוט ש-סכנת הכחדה(, ובניונעצוצית סבוכה )ב שורשים, הגה מצויה-כתמה עבת

שתי גבעות כורכר נמוכות, שבהן שיחי אשחר  –בולטות כאיים מעל השקעים הלחים הללו  השדה.

ה קוצנית, קורנית שיח כגון סיר-בליווי בנישראלי, קידה שעירה, שרביטן מצוי ואלת המסטיק, י-ארץ

רקיס סתווי )בסכנת נחצב סתווני, -מקורקפת וצמרנית הסלעים, יחד עם גיאופיטים רבים דוגמת: בן

 הכחדה(, רקפת מצויה, חצב מצוי, סתוונית היורה וכלנית מצויה.

על רוב שטח  מצפון לכפר הדייגים שעל חוף הים מתנשא תל תנינים, שם טיונית החולות השתלטה

התל. במדרון התל שפונה אל הים, ניתן עדיין למצוא צמחייה טבעית יותר, שהמינים העיקריים בה הם: 

ישנן דיונות חול נמוכות  מדרום לכפר הדייגיםטיון בשרני, חבצלת החוף ולוטוס מכסיף. -אטד החוף, בן

-בכיסוי דליל של גלדן סמרני ומדקיימא -בקו הרסס הראשון אל הים, עם צומח אופייני של עשבוניים בני

שיח נמוכים דוגמת קריתמון ימי, לבנונית ימית, אספסת הים ולוטוס מכסיף, וכן הצמח -חול דוקרני, ובני

בשטח שמיועד להרחבת היישוב )בין השטח הבנוי כיום  שברק ססגוני )בסכנת הכחדה(. –הנדיר מאד 



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 87 ~ 

 

שיח נמוכים של צמרנית -צומח טבעי של בתת בנינותרה כמשאר גבעת כורכר נמוכה עם  ,לחוף הים(

 וקורנית מקורקפת. גם כאן הולכת ומתפשטת טיונית החולות. הסלעים, עכנאי שרוע

 ותרבותי חזותי ייחוד 

ישוב הערבי היחיד לאורך חופי ישראל )אם כי קיימות גם שכונות ערביות ביפו זרקא הינו הי-ג'יסר א

 וה אטרקציה תיירותית יחידה מסוגה בארץ.הו"כפר הדייגים" שלחופו מ-ובעכו(, ו

 יחידות-תת 

 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

שמורת נחל  7.01
 תנינים

שמורת טבע קולטת קהל. שרידי אמת 
המים הנמוכה לקיסריה, סכר עתיק 

 פריחה עונתית.ומערכת טחנות קמח. 

 – 5 שמורה קולטת קהל בעלת חשיבות ארצית.
 מירבית

יישוב עירוני צפוף. ניקבת אמת המים  רקאז-ג'יסר א 7.02
 לקיסריה ומחצבות עתיקות.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

גבעת  7.03
 הגיאופיטים

גבעת כורכר ובה ריכוזי פריחה 
 עונתיים.

, בנצפות גבוהה ת נמוכהכורכר טבעי גבעת
במכלול שטחים חקלאיים  תמשתלבש

 ממזרח.

3 – 
 גבוהה

רקא ז-ג'יסר א 7.04
 הרחבה

שטח בו בוצעו עבודות פיתוח לקראת 
 בנייה חדשה.

 – 1 אזור בפיתוח.
 נמוכה

שרידי  –מוקף במשטחי כורכר כף סלעי  תל תנינים 7.05
 יישוב קדום ותצפית נוף מרשימה.

צופה לים ולנחל תנינים, גבעת כורכר 
 "כפר הדייגים". לאתצפית מרשימה 

5 – 
 מירבית

משמשים את דייגי מקבץ מבנים ש כפר הדייגים 7.06
משמש שקא, לצד מפרץ זר-ג'יסר א

 במתחם גם באר. כמעגן סירות.

מתחם שחלקו החופי בנוי אך מהווה אלמנט 
 נופי ייחודי. שביל ישראל עובר במקום.

4 – 
גבוהה 

 מאד

-חוף ג'יסר א 7.07
 זרקא

 – 3 בו עובר שביל ישראל.שקטע חוף פתוח  .חולי חוף רחצה
 גבוהה
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 שדות ים-קיסריה 3.3.8

 
 )צילום: עמית מנדלסון(. זרקא-האמה הגבוהה וברקע ג'יסר א :10תמונה 

 היחידה מאפייני  

החולות הגדול ביותר בארץ מצפון לירקון(. יחידה זו מאופיינת במרחב חולות גדול יחסית )חלק מגוש 

מתפרסים בשטח ניכר גם מסביב שרידי עיר הנמל הקדומה קיסריה, ש בליבה של היחידה נמצאים

 לחורבות העיר הצלבנית.

 היחידה גבולות 

 זרקא.-ג'יסר א – בצפון

 בתוך שכונות קיסריה(. המגע בין רכס הכורכר המזרחי למרזבה,גבול הסקר )כביש החוף וקו  – במזרח

 (.שדרות אדמונד דה רוטשילד ורחוב חוף הזהבגבול הסקר ) – בדרום

 גבול הסקר )חוף הים(. – במערב

 ניקוז אגני 

 בכל תחומי היחידה קיים ניקוז מקומי בלבד.

 הקרקע פני רום 

ביותר מ' מעל פני הים. המקום הנמוך  35-שיא הגובה ביחידה נמצא ברחוב ספיר בקיסריה, ברום כ

 ביחידה הינו חוף הים.
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 וקרקע מסלע 

ה( מופיע רכס כורכר, רוב שטח היחידה מכוסה בחולות. במספר כתמים קטנים )בעיקר ביישוב קיסרי

 .ובין הדיונות יםבשקעים באזור הקירקוס )היפודרום(, בחקלאות שדות קרקעות סחף אלוביאליות וכן 

 מים מקורות 

 ידה.אין מקורות מים טבעיים בתחומי היח

 יישובים 

 יישוב הווילות קיסריה וקיבוץ שדות ים. –בשטח היחידה שני יישובים 

 והפרות מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות 

נמשך מקיבוץ שדות ים בדרום בואכה נווה ים בצפון. עם זאת, רצועת החוף שומרת על רצף נופי ש

 ולכן אין רצף נופי לחלקם הפנימי של חולות קיסריה. ,היקפי בינוי משמעותיים נםבעורף החוף יש

 מרכזיים ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות 

סביב העיר הקדומה יש שרידים שראל בתקופות הרומית והביזנטית. בירתה של ארץ י –קיסריה 

 אמות המים לקיסריה, וכן הקירקוס )היפודרום( ובתי אחוזהבולטות  ,ארכיאולוגיים רבים. בפרט

 בעורפה של העיר הקדומה.

 עיקריים טבע וערכי הצומח אופי 

מושפע משני בה זוהי רצועת החולות הגדולה והמשמעותית ביותר בשטח הסקר, והצומח האופייני 

שתי אמות המים שלחוף קיסריה מהוות בנוסף, גורמים עיקריים: המרחק מהים ומידת ייצוב החולות. 

עם צומח אופייני,  מזרחה, ויוצרות דיונות חול מרשימות אלמנט מלאכותי שחוסם את תנועת החול

בדומה לדיונות קו הרסס הראשון מול הים: בתה דלילה של אספסת הים, ציפורנית בשרנית ולוטוס 

פופית החוף, מספר פרטים של לחול דוקרני, -דן סמרני, מדקיימא כמו גל-מכסיף, עם עשבוניים בני

פשט גם באזור זה. שהולך ומת –חרחבינה חופית )בסכנת הכחדה(, והמין הפולש טיונית החולות 

חית אשלגנית וסביון יפו. במספר פרק חופי, מל-דוהחוף,  חבצלת :חלוף אופייניים הם-עשבוניים בני

מקומות, כולל למרגלות אמת המים הגבוהה, ריכוזים של המין הנדיר אהל הגבישים )על סף איום(, 

לאורך החוף  ל סף איום(.ובמקומות רבים בין חורבות קיסריה העתיקה, המין הנדיר פרגה צהובה )ע

 שהולכים ומתפשטים באזור. –גם כתמים נרחבים של המינים הפולשים צלקנית נאכלת/החרבות 

בשקעים שבעורף החוף )כמו גם בעורף אמות המים(, וכן בשמורת חרובי קיסריה, החולות מיוצבים 

זרעית, -יותר, מעורבים לעיתים בחמרה, והצומח האופייני הוא של שיחיית רותם המדבר, לענה חד

עצי , עם אירופי/עלים ואטד החוף-שרביטן ריסני, אספרג ארוךישראלי, -אשחר ארץאלת המסטיק, 

שיח אופייניים לחולות כגון חבלבל החוף, גלעינון החוף, עכנאי שרוע, אלקנת הצבעים, -בניוב מצוי, חר

שנתיים נדירים דוגמת חרצית דביקה )בסכנת -וחד ,ולעיתים גם גלונית פלשתית )בסכנת הכחדה(

ם מספר גם באזורים אלו הולכות ומתפשטות טיונית החולות ושיטה כחלחלה. ביחידת נוף זו ג .הכחדה(

-רוח בשטחי חקלאות שדות ים, נטועים שיטה חד-חורשות איליפטוסים נטועות. בשדרות עצים משברי
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ברושים, קזוארינה דקיקה, קרנית )מין פולש(, שיטת המשוכות )מין פולש(, אזדרכת מצויה )מין פולש(, 

שרביטן ריסני עלים, כאשר בין העצים שיחייה של אלת המסטיק, -איקליפטוסים, אשלים ואשחר רחב

)לעיתים מטפס על העצים(, בלוטנית אפריקנית, לנטנה ססגונית )מין פולש( וצחנן מבאיש, ועשבוניים 

 חלוף.-קיימא ובני-בני –רודרליים בעיקר 

 ותרבותי חזותי ייחוד 

 נמנית עם אתרי התיירות החשובים ביותר בישראל, ורק חלקה נחפר.העתיקה קיסריה 

 יחידות-תת 

 מס"ד
-תת שם

 היחידה
 תיאור כללי ואתרים מרכזיים

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

סוללת  8.01
 ג'יסר-קיסריה

סוללת עפר גבוהה שהוקמה בשנת 
 ואורכה מאות מטרים. 2003

הסוללה יצרה תבנית נוף חדשה ושונה 
כיום היא מכוסה בצמחיית מהנוף המקורי. 

 מצמצמת במעט את פגיעתה בנוף.גינון, ש

2 – 
 בינונית

חוף אמות  8.02
 המים

חוף חולי ובו שתי אמות מים עתיקות 
וכן ומתקנים הקשורים לתחזוקת האמות, 

 בית מרחץ קדום.

מכלול מורשת ייחודי וצמוד לחוף הים. שביל 
 ישראל עובר בשטח.

5 – 
 מירבית

קיסריה  8.03
 החדשה

יישוב וילות בשטח נרחב. אתרים 
זיאוני רקנאטי, אנדרטת מו –מרכזיים 

 ניצן.גדוד 

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

אזור חולות מיוצבים ועשירים בצמחייה  חרובי קיסריה 8.04
 במזרח קיסריה.

מופע חולות עשירים בצמחייה. נצפות 
 גבוהה מכביש החוף.

גבוהה  – 4
 מאד

חוף קיסריה  8.05
 צפון

קטע החוף בין קיסריה הצלבנית לחוף 
האקוודוקט. בית הכנסת העתיק ומתקן 

 חלוקה באמות המים.

העורף של קיסריה העתיקה. שרידים 
 ארכיאולוגיים חשובים.

גבוהה  – 4
 מאד

חקלאות  8.06
 שדות ים

 –פסיפס חקלאי גדול. אתרים בולטים 
היפודרום )קירקוס( קיסריה, הבייארה 

 היוונית, האמפיתיאטרון. 

העורף של קיסריה העתיקה. שרידים 
 ארכיאולוגיים חשובים.

גבוהה  – 4
 מאד

עתיקות  8.07
 קיסריה

בנית ביזנטית והצל-שרידי העיר הרומית
קיסריה כולל הנמל העתיק, אזור 

 המקדשים והתיאטרון.

מרכזיים אחד מאתרי העתיקות והתיירות ה
בישראל. מועמד להכרזה כאתר מורשת 

 עולמית.

5 – 
 מירבית

שולי מועדון  8.08
 הגולף

כולל מערך הכניסה  ,אזור מגונן בחלקו
 למועדון הגולף.

 נמוכה – 1 שטח מופר ובעל נצפות נמוכה.

אזור תעשייה  8.09
 שדות ים

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. אזור תעשייה קיבוצי.

מוזיאון  –קיבוץ ותיק. אתרים בולטים  שדות ים 8.10
אוצרות קיסריה, בית חנה סנש, הנוקטה, 

 אנדרטת אדם.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. יישוב וילות בשטח נרחב. קיסריה דרום 8.11

חולות שדות  8.12
 ים

גוש חולות נרחב, נצפות כללית בינונית. 
 אנדרטת עוגן הפלי"ם. –אתר בולט 

גוש חולות שמור אך לא בולט במיוחד 
 בסביבתו.

 גבוהה – 3

מלון וגן אירועים 'כוכב הים', וכפר איזון  כוכב הים 8.13
 שיקומי למכורים לסמים.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.
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 יחידות נוף-: יחידות נוף ותת8מפה 
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 מורשת האדם .4

  מטרת פרק מורשת האדם 4.1

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

נמצאים ששונים, הן במהותם והן ובתקופתם, הים אודות אתרי תרבות האדם את מקורות המידע השונ

במרחב הסקר. בתפיסה הנהוגה בסקרים מסוג זה, האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ואחד 

פתוחים, הרי המכיוון שתהליך דירוג הערכיות מתבצע רק בשטחים מהגורמים לקביעת ערכיותו. 

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

בהם מהווים חלק חשוב מנופו של שהערכיות הנופית. בפועל, מובן שהיישובים עצמם ואתרי המורשת 

 אזור הסקר.

 שיטת העבודה: מיפוי האתרים 4.2

המפות  על שלושבעיקרה מתבססת של תרבות האדם באזור לאורך התקופות הסקירה ההיסטורית 

 ועמיתיו, עולמימפת דור )(, 1978 ,רונן ועולמישל הסקר הארכיאולוגי של ישראל: מפת עתלית )

מידע שהתקבל נוספים ועל מקורות כתובים , וכן (ב'1996ומפת בנימינה )עולמי ועמיתיו, , א'(1996

ידע מקומי  ,שכבת ההכרזות של רשות העתיקותהאדם התקבל מ מורשת ממומחים. המידע לגבי אתרי

קרים, אתרים ארכיאולוגיים שנרשמו ו בעת סיורים בשטח. ברוב המתועדואתרים ש, האזור תושבישל 

רים קטנים שאינם מופיעים מים נרשמו בשטח אתיבשטח ידועים גם לרשות העתיקות. במקרים מסוי

מציינת לרוב את מקום האתר במלבן. לצורך הכנת שכבת האתרים של  זושכבה . ת ההכרזותבשכב

, או )כשלא נוח האורתופוטופעהסקר, מידע זה הוסב למידע נקודתי בעזרת רישום בשטח או בעזרת 

למרות שבפועל  ,נים כנקודותיהיה מידע אחר( ע"י שימוש בנקודה המרכזית של המלבן. האתרים מצוי

הם בעלי שטח. נוכחות של אתר ארכיאולוגי גדול במיוחד עשויה להתבטא גם במפת הצומח/תכסית 

זו לגבי כל אתר בטבלת מופיע בחוברת ששונה לרוב מזה שבסביבתו. המידע  מכיוון שהצומח בו

מתועדים במפות היסטוריות, שאתרים ממידע עליו משכבת ההכרזות, זה של היהאתרים הינו סינת

מידע ממקורות נוספים )בעיקר לגבי האתרים החשובים יותר( וממה שנצפה )אם נצפה( בשטח בעת 

, ולא נועד להחליף די ארכיאולוגיםי-חשוב להדגיש שהסקר הנוכחי לא בוצע על עריכת הסקר הנוכחי.

 סקר ארכיאולוגי שיטתי של רשות העתיקות.

 רקע 4.3

 מאפיינים כלליים 4.3.1

 רכסי כורכר )מנחל אורן צפונה נותר שלושהולעיתים  שנייםובו  ,אזור חוף הכרמל הינו מישור צר וארוך

או וברוב הדורות נש ,מוצפים בחורףמרזבה  עמקיהר הכרמל, נמצאים ם לנ, ובירכס בודד(. בין הרכסים

ביותר בחופי ישראל, ובחוף הסלעי  ץהבונים( הינו המפור-עיקר במרחב דורחוף הכרמל )ב. אופי ביצתי

הפקת מלח )ע"י אידוי מי הים( וייצור  :לשתי תעשיות עיקריותבעבר ובים ששימשו נמצאו מתקנים חצ

ורך המישור לא צבע הארגמן מחלזונות ימיים. הפקת המלח נמשכת גם כיום באופן תעשייתי בעתלית.
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עברה דרך עתיקה, לפרקים לצד הים ולעיתים בין רכסי הכורכר. ברכסים נחצבו מספר מעברים מצד 

 לצד.

עתלית, דור וקיסריה. האחרונה  :לושה יישובים עתיקים בחוף הכרמלבמהלך ההיסטוריה, בלטו ש

ראל עד לסוף הוקמה כמעט "יש מאין" בידי המלך הורדוס, והפכה לאחת הערים המרכזיות בארץ יש

הסתמכה במידה רבה על דייג וסחר ימי,  כלכלתם של שני היישובים הראשוניםהתקופה הצלבנית. 

 ושבחוף הכרמל לא הי ותהמרזב לאור היקפם המצומצם של השטחים החקלאיים בעורף היישובים.

 לקוי.הניקוז הת במרבית התקופות ההיסטוריות בשל תנאי הקרקע וומיושב

 בחוף הכרמלתופעות ייחודיות  4.3.2

ובן ככולן לאופיו של רכס הכורכר קשורות רשהצביע על מספר תופעות ייחודיות, בחבל ארץ זה ניתן ל

 :רום נארי קשה, ומתאים מאד לחציבהמכוסה בקש

רכסי הכורכר בחוף הכרמל )כולל באיי החוף( עברו חציבה אינטנסיבית ביותר  ות עתיקות:מחצב .א

לאורך ההיסטוריה. החציבה איפשרה אספקה שוטפת של חומרי בניין להקמתן של ערי החוף )דור, 

אליהן הובלה התוצרת דרך הים. במחצבות רבות שקיסריה ועתלית( ואף ערי חוף מרוחקות יותר, 

מתקנים נוספים , וכן אך גם קברי כוכים וקברי ארגז( ,קברי מקמרים יקרקבורה )בע שולבו מערות

מעידים מפעלים הנדסיים ש ים חצובים, חדרי משמר לפרשים,להלן(, מעברראו כגון מערכות ניקוז )

תקופה הצלבנית אך חלקם קדום יותר. שתי ובם מהר – ן משוכלל ועל מפעלי בנייה גדוליםעל ארגו

-ליד אחד המעברים, ובאחת המחצבות נחצבו חדרי קבורה רומייםעדו תואותיות בכתב פניקי 

חומר גלם לבניית לכמקור  בתקופה המודרנית, שימש רכס מגדים (.1978ביזנטיים )רונן ועולמי, 

לאחר , '60-נמל חיפה. ככל הנראה, החציבה הנרחבת ברכס הכורכר הסתיימה רק במהלך שנות ה

במרחב. ניתן לזהות טכניקות חציבה שונות באתרים שונים  מיצוי חלק גדול מפוטנציאל החציבה

 במרחב הסקר.

חוף הכרמל כמקור מרכזי לייצור מלח בארץ שימש  ,לאורך ההיסטוריה מתקנים להפקת מלח: .ב

ישראל, וזאת בזכות החופים הסלעיים שאיפשרו הקמת מתקני הפקה. חלק מהמתקנים הוקמו  

מהים לצורך אידוי ומיצוי המלח, ואחד מיישובי האזור אליו הובאו מים שברכס הכורכר העורפי, 

( דנים 2017 ,2015הקדומים נקרא מגדל מילחה כנראה על שם תעשיית המלח. גלילי וארנסון )

בהרחבה בתעשיית המלח בחופי הכרמל והגליל המערבי, ומאפיינים שלושה סוגי מתקנים 

 ,הגלים שמכים בחוף הסלעי אנרגייתשמנצלים את  ה והרמהתעשייתיים להפקת מלח: מתקני שאיב

לאגני  אמצעות כח הכובדם בהמי תשהוליכו א כדי להרים את המים ולהעבירם לתעלות חצובות

ם צמודות לשפת הים י-, או מתקנים ששאבו מים מבארות מישמוקמו במרזבת החוף ורפייםאידוי ע

בשימוש החל  םמתקניההיו  םלהערכתו לח,מתקנים להפקת מ 27תיעדו הם . בחוף הכרמל, ממש

מרוחקים מחוף הים עצמו תקנים מאולתרים, לספירה. מ 13-ה לפנה"ס ועד למאה 2-מהמאה ה

ם אצל פון מולינן כיוון שבתקופה העות'מאנית הפקת מלח בחוף הייתה ע"י המדינה( מוזכרים גמ)

 .20-בראשית המאה ה



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 94 ~ 

 

וכר לנו ברחבי הארץ. הסוג המבשטח חוף הכרמל אין כמעט בורות פעמון מ :ריבוי בארות חצובות .ג

חצובות בסלע הכורכר ומגיעות עד כוז יוצא דופן של בארות רבועות, יש באזור ריבמקום זאת, 

למפלס מי התהום, בעומק מטרים בודדים. כיום, מרבית הבארות ששרדו ממוקמות במקטע 

יו בארות רבות (, בעבר ה1962מצומצם באזור שממערב לצרופה והבונים, אך כפי שמעיד צבי רון )

בארות, את רובן לא איתרנו בסקר  162ובפרט בעורפה של טנטורה. רון נוקב במספר  ,נוספות

או שהתקיימו עד לשנים האחרונות  ,הנוכחי. עם זאת, הוא לא תיעד חלק מהבארות הקיימות

-את הכרמל וחופו בראשית המאה ההגרף אברהארד פון מולינן, שחקר  במרחב עתלית וצפונה.

במיוחד, האחת  אינו מתייחס למרבית הבארות ומזכיר רק בארות בודדות, גדולות ומרשימות ,20

ביותר בבארות  מלכ, המרשימה-, השנייה באזור הבונים )ביר קלעת אלשייח' בורייקמתחם  בקרבת

כמון )שתיים מתוך שלוש כפי הנראה לא קיימת כיום( והשלישית ממזרח לרכס דרש –חוף הכרמל 

צפיפותן של הבארות גדולה במיוחד בחלק מהאזורים,  קיימות גם כיום בשטח(. וללהבארות ה

ולעיתים המרחק בין הבארות הינו מטרים בודדים. לאור זאת, לא נראה שמדובר על חפירת בארות 

ביוזמה פרטית אלא על מפעל ממלכתי מתוכנן ומאורגן היטב. עם זאת, על אף שהבארות הוזכרו 

תיארוכן בדן בתופעת הבארות, לא מוכר לנו עד היום מחקר יסודי שם בעבר, בפרסומים ארכיאולוגיי

 ייעודן.בו

 הגבוההמזרחי, רוב נחלי האזור אינם חוצים באופן טבעי את רכס הכורכר  :תעלות ניקוז חצובות .ד

נחלים אורן, מערות וז ברכס עבור ה. כבר בתקופות קדומות נפרצו פרצות ניקוהרציף )רכס מגדים(

הנחל היחידי מבין  –ודליה, על מנת לנקז את שטחי המרזבה ולאפשר עיבוד חקלאי. בנחל תנינים 

 הוקם מפעל ייחודי )ראו להלן(. פירצת ניקוז –נחלי חוף הכרמל שלו מוצא טבעי ברכס הכורכר 

מידע בע"פ(. משה יזרעאלי, ) 20-של המאה ה '60-שנות ה מודרנית נחצבה בנחל מהר"ל במהלך

מערת  –שרון )נחל פולג ונחל גלילות כורכרי הגם בדומים מפעלי ניקוז למעט חוף הכרמל, מוכרים 

הרצליה(. יש להניח שמפעלים אלו אף הם פרי יוזמה ממלכתית מאורגנת, כנראה בתקופה 

 הביזנטית.

 – סכרים ופה הרומית/ביזנטית מפעל ייחודי שמשלב שניבאזור זה הוקם בתק :ניקוז הכבארה .ה

לצרכי  כח הכובדבנחל תנינים ובצפון הכבארה. הסכרים יצרו בעורפם אגם גדול, שמימיו תועלו ב

התקיימו עד לתקופה ש שולבה מערכת מורכבת של טחנות קמח,העיר קיסריה. בסכר תנינים 

העות'מאנית וחדירת החשמל לארץ ישראל. מערכת הטחנות של נחל תנינים נחשבה לאחת 

 שובות בעולם העתיק.הגדולות והח

 סקירה היסטורית לאורך התקופות 4.4

 )פליאוליתית תחתונה עד כלקוליתית( התקופות הפרהיסטוריות 4.4.1

ההתיישבות במרחב החלה בתקופה הפליאוליתית התחתונה )בנחל מערות הסמוך, נמצאו שרידי 

-47,000תיכונה )תקופה הפליאוליתית הב האלף שנה לפני זמננו( והתפתח 800-התיישבות החל מ
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. ברכס הכורכר זותקופה כביש החוף נחשפו מספר אתרים מבעת סלילת שנה לפני זמננו(.  247,000

 .נמצאו שרידים מועטים בלבדשנה לפני זמננו(  26,000-47,000העליונה ) מהתקופה הפליאוליתית

ב אתר פרהיסטורי חשושנמצאת על רכס הכרמל סמוך לגבול המזרחי של הסקר, היא  ,מערת כברה

שנה  13,800-26,000) עם ממצאים מהתקופות הפליאוליתית התיכונה, העליונה והאפיפליאוליתית

 5,500-7,000) כלי צור וספלולים. מדרום למושב דור התקיים יישוב כלקוליתינמצאו בה . לפני זמננו(

חס גם לראשית גרזינים מלוטשים ואבני שחיקה. היישוב מיוובו שרידי מבנים סגלגלים, שנה לפני זמננו( 

 .שנה( 5,500)שהחלה לפני  הברונזה הקדומה

חיים -צור ועצמות בעלי-כלי ומצאנ( Galili et al., 2018חיפה )-מחקר משקעי חוף במרחב עתליתב

. אלף שנה( 120-שחלקם יוחסו לשלהי התרבות המוסטרית )בתקופה הפליאוליתית התיכונה, לפני כ

טלים והן האדם המודרני )הומו תקיימו בכרמל הן ניאנדרבמהלך התקופה הפליאוליתית התיכונה ה

 אנס(.ספי

מהברונזה ושנה(  7,000-5,500)לפני תיים , כלקולישנה( 10,500-7,000)לפני  שרידים ניאוליתיים

 אלו תקופותית הים, מה שמעיד על כך שבהקדומה אותרו בקרקעות ביצתיות בחוף הים ובקרקע

שכיום נמצאים שרידי יישובים  החוף הנוכחי. מתקופות אלו נמצאו גם ונה במקום קוהתקיימה ביצה או לג

בפרט, זכה לפרסום עולמי  .זה הנוכחימעידים על קו חוף נמוך יותר משגם הם  מתחת לפני המים,בים 

-"עתלית –שנה( במפרץ עתלית הצפוני  9,200-8,500ראמית )לפני ק-יישוב ניאוליתי מהתקופה הקדם

לפני הים.  מטרים מתחת 12-8א כיום בעומק דונם, נמצ 40-כשל שטח על רע משתשים". יישוב זה, 

בני אדם. כלכלת היישוב  65רה, בארות חפורות ושלדי מוקדי מדו 35-במקום נמצאו עשרות מבנים, כ

-עומקה, כ ים נחפרה לכל-יג וחקלאות. אחת הבארות בעתליתיד, רעייה, דיושילבה צי ,הייתה מורכבת

לפני הים כיום. זוהו סימנים להפסקת השימוש בבאר  מ' מתחת 15.5-י הקרקע, ומ' מתחת לפנ 5.5

ים והמלחה. החוקרים מעריכים שהיישוב )ויישובים דומים -ימשנות שימוש( בשל חדירת  400-)לאחר כ

 (.Galili & Rosen, 2011נוספים( נעזב בגלל עליית מפלס פני הים בתום עידן הקרח האחרון )

 לפנה"ס( 1,200-586) והברזללפנה"ס(  3,500-1,200)תקופות הברונזה  4.4.2

 .החוף מישוררידים מועטים בצפון שתועדו שנה(  5,500-4,200)לפני דומה תקופת הברונזה הקמ

 המרחב שבין עתלית לחיפה לא היה מיושב. –עד סוף תקופת הברזל ו וז מתקופה

ברונזה . מתקופת ההתיכונה ב'תקופת הברונזה בלעומת זאת, היה דור היישוב המרכזי באזור 

זו גם החלה  פחות ממצאים, אך ראויים לציון יישובים בתל נאמי ובדור. בתקופהישנם המאוחרת 

 .שמתוארך לתקופה זוהוקם מקדש  ההתיישבות בתל מבורך, שם

מזוהה עם תקופת ההתיישבות הישראלית בארץ(, הייתה דור היישוב המרכזי בתקופת הברזל )ש

מרכז מינהלי בתקופת שהיה ואילו בתל מבורך, אחרי  תה יישובי פרזות קטנים.רחב, ובקרבבמ

 שנה )שטרן, תשנ"ב(. 500-הממלכה המאוחדת, יש פער התיישבותי של כ
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לפנה"ס( נכתבה מגילת ון אמון. מגילה זו  1075ים )סביב שנת למלכי מצר 20-בשלהי השושלת ה

המצרית ימי של כהן לאל אמון, מנוא אמון  , מתארת מסע1890שנתגלתה במצרים התיכונה בשנת 

לרכישת עצי ארז לטקס פולחני מצרי. תחנתו הראשונה של הכהן  –)כיום לוקסור( אל גבל שבלבנון 

בה ישבו הת'כר )שאינם מוזכרים במקרא, וככל הנראה הינם חלק משבטי שהמצרי הייתה בעיר דור, 

של ון אמון. דרישתו של ון אמון לפיצוי משליט דור  גויי הים(. בדור, גנב אחד מאנשי האונייה את כספו

סורבה. לאחר מכן הפליג ון אמון לגבל, ובדרכו פגש אונייה מדור. הוא גנב את כספם של אנשי האונייה 

והחזיק את הכסף כעירבון עד שיושב כספו. ון אמון מגיע לגבל ולאחר מו"מ ממושך מקבל ארזים, אולם 

אוניות של אנשי דור שרצו לאסרו. מלך גבל מתנגד לפגיעה  11וא מגלה כאשר ברצונו לעזוב את גבל ה

בשליח המצרי בתחום סמכותו, שולח את ון אמון ומותיר לאנשי דור לרדוף אחריו בים. ון אמון הצליח 

להגיע לקפריסין ומבקש את עזרת השלטונות המקומיים. סיפור המגילה מעיד על חולשת השלטון 

 יד על עוצמתם הימית של אנשי דור באותה תקופה )ויקיפדיה(.המצרי בארץ ישראל, ומע

 )י"ב, יהושע היכה אותםש המלכים עם נמנה דור מלךהמרחב כמעט שאינו זוכה להתייחסות במקרא: 

ְך" י"ג( לֶׁ ת ּדֹור מֶׁ פַׂ ד  }ס{  ּדֹור, ְלנ  ח   .המלכים ברשימת חריג הוא דור" "לנפת הציון כאשר ",;אֶׁ

-י"א, י"ז )יהושע אשר שבט נחלת בתחום מנשה שבט של כנענית( )כנראה מובלעתהיו  וסביבתה דור

י". י"ג( ְיהִּ ה וַׂ שֶׁ ְמנַׂ ר לִּ שכ  ש  ר, ְביִּ שֵׁ ית ּוְבא  ן-בֵׁ יה  ּוְבנֹו ְשא  ם תֶׁ ְבְלע  יה   ְויִּ ת ּוְבנֹותֶׁ י-ְואֶׁ ֹ  ֹיְשבֵׁ יה   ארד י ּוְבנֹותֶׁ ין ְוֹיְשבֵׁ -עֵׁ

, ֹּדר יה  י ּוְבנֹותֶׁ ְך ְוֹיְשבֵׁ ְענַׂ , תַׂ יה  י ּוְבֹנתֶׁ ּדֹו ְוֹיְשבֵׁ יה   ְמגִּ ת,ְש --ּוְבנֹותֶׁ ת ֹלשֶׁ פֶׁ נ  ְכלּו ְולֹא .הַׂ י י  ה, ְבנֵׁ שֶׁ יש ְמנַׂ ת ְלהֹורִּ ים-אֶׁ רִּ ע   הֶׁ

ה; לֶׁ אֵׁ ל, ה  ָּיֹואֶׁ י, וַׂ ֲענִּ ְכנַׂ ת, הַׂ בֶׁ שֶׁ ץ ל  רֶׁ א  זֹאת ב  י, .הַׂ ְיהִּ י וַׂ ְזקּו כִּ י ח  ְש  ְבנֵׁ ל,יִּ אֵׁ ְתנּו ר  ָּיִּ ת וַׂ עֲ -אֶׁ ְכנַׂ י,הַׂ ס; נִּ מַׂ ש, ל   לֹא ְוהֹורֵׁ

ישֹו  "..הֹורִּ

מעיד כפי הנראה נשאו אחת מבנות שלמה לאישה, דבר שים בלבד שאבינדב הוא אחד משני ניצב-בן

ןו המסחרית של נמל דור בתקופה זו: "על חשיבות ב, -בֶׁ ד  ינ  ת ּדֹאר;-לכ  ֲאבִּ פַׂ ת נ  ת, בַׂ פַׂ ה לֹו, ְש -ט  ְית  ֹלֹמה, ה 

ש   )מלכים א' ד', י"ד(. על שמה של טפת בת שלמה, נקראים כיום חורבת טפת )מצפון למחלף  ".הְלאִּ

(, האי טפת )אחד משרשרת איי חוף דור(, כמו גם ערבית למחלף זכרון יעקבזכרון יערב(, עין טפת )מ

 המושבה בת שלמה )מחוץ לתחום הסקר הנוכחי(.

 והחשמונאיתלפנה"ס(  332-63), ההלניסטית לפנה"ס( 539-332) התקופות הפרסית 4.4.3

 לפנה"ס( 140-63)

דונם ליישוב(  20-10תה בחוף הכרמל שרשרת צפופה של יישובים בגודל בינוני )בתקופות אלו היי

מבנים בודדים ומתקנים חקלאיים ותעשייתיים שונים הממצאים כוללים שהתקיימו תקופה קצרה. 

ל חצי האי עתלית. היישובים המרכזיים היו עתלית, דור ותל במרחב, וכן נמל גדול בגדה הצפונית ש

( מציעים לתארך חלק ממפעלי החציבה בחוף הכרמל לתקופה הפרסית, 1978רונן ועולמי )מבורך. 

בתקופה ההלניסטית חלה עלייה קטנה בכמות היישובים בתחום דור.  כגון מפעל ניקוז נחל מערות.

. )מצפון( בית סלווקוסל)מדרום( רת מאבק בין בית תלמי ישראל לזי במהלך תקופה זו הייתה ארץ

לפנה"ס, במהלך המלחמה הסורית הרביעית, צר המלך אנטיוכוס השלישי על העיר דור,  217בשנת 

 לא יכל לכובשה. היא נכבשה בידי הסלווקים מאוחר יותר. –עדר כוח ימי יאך בה
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נים להקמתה של מדינה יהודית תוך מספר שפנה"ס פרץ מרד החשמונאים, שהביא ל 167בשנת 

ונה המצביא הסלווקי טריפון את יונתן הלפנה"ס,  143-עצמאית בהנהגת שושלת בית מתתיהו. ב

החשמונאי, לכד אותו בעכו ולאחר מכן הוציאו להורג. שמעון, אחיו ויורשו של יונתן הצטרף למצביא 

צר בעיר דור כאשר אנטיוכוס צר על סלווקי אחר, אנטיוכוס השביעי, במלחמה נגד טריפון. האחרון התב

וירדוף אנטיוכוס אחריו וינס טריפון אל דאר )דור( אשר על שפת הים כי ראה "העיר מהיבשה ומהים: 

כי כלתה אליו הרעה וכל גדודיו נפלו מעליו ויצבא אנטיוכוס על דאר ומספר פקודיו מאה ועשרים אלף 

את האוניות הקריב מפאת הים ותהי העיר מסוגרת רגלי וסוסים שמונת אלפים, ויקף בחילו את העיר ו

, אנטיוכוס סירב לקבל סיוע משמעון ודרש ממנו י"ד(. עם זאת-)מקבים א', ט"ו, י"א" עד אין יוצא ואין בא

פיצוי כספי. כתגובה, ענה שמעון לאנטיוכוס כן ו ,להשיב לידי הסלווקים את יפו, גזר והחקרא שבירושלים

 ָנכריה לקחנו ולא ברכוש ָנכרים ָמָשְלנו כי אם נחלת אבותינו אשר בידי אויבינולא ארץ " :)הצר על דור(

". בסופו . ואנחנו כאשר הייתה לנו עת השיבונו את נחלת אבותינובעת מן העתים בלא משפט נכבשה

 .)נתפס ונהרג בטורקיה( של דבר טריפון ברח מדור דרך הים

 לספירה( כתב בין היתר על העיר דור: 21 –ה"ס לפנ 64סביבות שחי בהגיאוגרף היווני סטראבו )

דורה, עיירה שיושבים בה פניקים. מייסדיה נקבצו באתר הזה מפני שחופו עטור סלעים שיש בהם "

ירים. אחר כך, כלונסאות וחפ-שפע חלזונות הארגמן. הם בנו שם תחילה בקתות דלות והקיפון גדרות

סלעים, ובאבנים שהפיקו מהם בנו חומות והתקינו להם כיוון שמפעלם פעל לשביעות רצונם, הם חצבו ב

סטראבו מציין מדרש שם אפשרי של דור ע"ש דורוס,  ".נמל נוח, וקראוהו בשפתם דורה, כשם עירם

המילה דור בפיניקית היא מאותו שורש  –זהו דמיון יווני מאוחר  ,עם זאת אל הים הרומי. בנו של נפטון

 כמו דור/דאר בעברית ודאר בערבית )ומשמעותה מעון מגורים(.

לפנה"ס, זמן קצר לאחר  102בשנת קיסריה(  –)לעתיד אלכסנדר ינאי כבש את דור ואת מגדל סטרטון 

מניין השנים  לעיר אוטונומית, תחילתכה דור לפנה"ס( הפ 64עלייתו לשלטון ביהודה. בהסדרי פומפיוס )

 במטבעות דור.

קולומבריום מהתקופה  , התגלו יסודות מגדל2006בחפירות הצלה שנערכו בעתלית בשנת 

 .ההלניסטית, שנחשב לקדום מסוגו בישראל

 לספירה( 638-324) והביזנטיתלספירה(  324 –לפנה"ס  63)התקופות הרומית  4.4.4

 42בשנת  והקמת יישובים רבים. ותיהתיישבג באופן כללי, התקופה הרומית נחשבת לתקופת שגשו

של  םעורר את חמתדבר ש ,בדור צעירים נוכרים פסל של קלאודיוס בבית כנסת יהודי הציבולפנה"ס 

מתיר ריפס פנה לנציב סוריה פטרוניוס, והראה לו צו שקיבל מהקיסר קלאודיוס, שהיהודים. המלך אג

 דור להפסיק את ההתגרות ביהודים.הנציב מאנשי דרש  ,ליהודים חופש פולחן. בעקבות זאת

הקמתה של קיסריה כעיר נמל חדשה  היההאירוע המרכזי במרחב בראשית התקופה הרומית 

בו הייתה שבמקום  ,לפנה"ס 13-25בשנים ומתוכננת, ביוזמתו של המלך הורדוס. קיסריה הוקמה 

ארץ  ה המינהלית שלקודם לכן עיירת דייגים קטנה בשם מגדל סטרטון, והפכה תוך זמן קצר לבירת
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פלשתינה(. העיר נקראה לכבודו של אוגוסטוס -ודיאה ולאחר מכן פרובינקיה סוריה)פרובינקיה י ישראל

קיסר. נמל קיסריה הוקם בחוף ללא שובר גלים טבעי, ונבנה בטכנולוגיה חדשנית בשעתו, של השטת 

 מי הים ויצר בסיס חזק תיבות עץ מלאות באפר וולקני והטבעתן במי הים. האפר התקשה במגע עם

על אף ההשקעה הרבה בבניין הנמל, הוא התקיים כמאה שנים בלבד לפני ויציב לבניית הנמל. 

 התמוטטות שוברי הגלים.

הוא בחר לו על שפת הים עיר אחת " יוספוס פלביוס על הורדוס בקיסריה )מלחמת היהודים, א', כ"א(:

ראויה להתכבד, ובנה מחדש את כולה אבנים לבנות ו נוף-אובדת, ושמה מגדל סטראטון, כי הייתה יפת

וקישט אותה בארמון מלכים נהדר, ובו הראה לכל את תכונת רוחו הגדולה, כי בכל חוף הים בין דאר 

וניות היורדות בים מארץ כן היו כל הא-ובין יפו, ששם נמצאה העיר בתווך, לא היה נמל לאוניות, ועל

יגות בלב הים... אך המלך לא חס על הכסף ועל העמל הרב ברצותו הצידונים )פיניקיה( אל מצרים מפל

לכבד את אוהביו וכבש את איתני הטבע והקים במקום ההוא נמל גדול מנמל פיריאוס ובירכתי הנמל 

 ".שם מבואות עמוקים לאניות

יסריה, חלק מכביש החוף ק-עבר במרחב כביש עכוו ואמות מים, תיאטרוןמו בתקופה הרומית בדור הוק

( בואכה אלכסנדריה. במרחב הסקר נתגלו כמה קטעים מהדרך דהיום טורקיההרומי מאנטיוכיה )

בונים )קטע כביש ברוחב כשבעה מטרים, שרידי ריצוף ואבני מיל(, מושב ההרומית, בין היתר צפונית ל

ות כתובות מימי קיסרים שונים, החל מימי מרקוס אבני מיל, שבע מהן נושא 19בקרבת מעגן מיכאל )

לספירה(, וכן שש אבני מיל שנמצאו שלא  238 –לספירה ועד לימי גורדיאנוס השני  161/2 –אורליוס 

 (.2008באתרן המקורי באזור שפך נחל דליה אל הים )רגב, 

פליניוס את התנינים המרחב, ובין היתר מזכיר  את מזכירים של התקופה הרומיתהיסטוריונים וחוקרים 

 קרוקודילופוליס )תל תנינים( כיישוב חרב. –בנחל תנינים ואת עיר התנינים 

הרומאי בקיסריה, ולפי האמונה הנוצרית הוא הלא יהודי הראשון מתנצר קורנליוס לספירה  39בשנת 

 שהתנצר.

הבטחות של ו ניתנבעקבות סכסוך על הגישה לבית כנסת יהודי בעיר, פרוץ המרד הגדול בקיסריה: 

ות נוספות של היוונים הביאו אך לא נעשה דבר. התגרוי ,הנציב הרומי פלורוס להפסיק את העבודה

והניצולים נאסרו בידי הרומאים ונשלחו לעבודת פרך  ,טבח ביהודי קיסריההתרחש  לסכסוך אלים:

 70יטוס )פרצה התקוממות בכל ארץ ישראל. עם כיבוש ירושלים בידי ט ,בספינות. כתוצאה מכך

יהודים באמפיתיאטרון. בימי  2,500-בהן נרצחו יותר מהוא ערך בקיסריה חגיגות המוניות שלספירה(, 

מרד בר כוכבא ישב בקיסריה הצבא הרומאי, וחלק מעשרת הרוגי מלכות הוצאו להורג בקיסריה כולל 

רבי עקיבא. לאורך אמת המים הגבוהה לקיסריה )שהוקמה כנראה בידי  –המנהיג הרוחני של המרד 

 של הלגיונותות: תשע מהן כתוב 10הורדוס, אך אין לכך תיעוד במקורות ההיסטוריים(, נמצאו עד כה 

עדות לכך שהלגיונות שישבו בקיסריה עסקו גם בשיפוץ  –דריאנוס הרומיים, וחלקן מזמנו של הקיסר א

ובות היא 'טבולה אנסטה' ללא כתובת, וקיימת השערה כי בכתובת זו הונצח אמת המים. אחת הכת
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 ,, אשר כנראה הובס ע"י מורדי בר כוכבא, וכאות קלון מחקו את שמו מהכתובת. כמו כן22-הלגיון ה

 (.א'1989בה מסופר על תיקון האמה )פלג, שלספירה,  385נמצאה כתובת אחת ביוונית משנת 

וקמו )כנראה בתקופה הביזנטית( שני סכרים גדולים שיצרו אגם מים גדול עם שגשוגה של קיסריה, ה

רמת מים והתאפשרה הז ,מטרים 6-הורם מפלס המים ב ,כבארה. כתוצאה מכךמרזבת הבאזור 

אחד המפעלים הגדולים והוא היה )האמה הנמוכה(. בסכר שולבו טחנות קמח,  בכח הכובדלקיסריה 

 בעולם העתיק.

 א'(.1989: תוואי מערכת המים לקיסריה )מתוך: פלג, 9מפה 

 

 קמו(. בתקופה זו 20-את שיא ההתיישבות בכל רחבי הארץ )עד למאה ה מייצגתהתקופה הביזנטית 

קנים קברים חצובים, מתהממצאים כוללים  יישובי פרזות( וחוות חקלאיות.במרחב יישובים רבים )רובם 

 באזור עתלית ההתיישבות בתקופה זו הייתה מצומצמת למדי.חצובים ומחצבות קדומות רבות. 

נחשב לאבי בה הארכיבישוף אוסביוס, שופעל חי בקיסריה  ,)לערך(לספירה  340-265בשנים 

שהוא רשימה שכתב אוסביוס הינו האונומסטיקון,  החשוביםההיסטוריה הכנסייתית. אחד המסמכים 

משמש עד היום את חוקרי סמך שמ – כרים בכתבי הקודש וזיהויים בימיונזשל מקומות ש אלפביתית

 כפוף למרכז הכנסייתי בקיסריה.בתקופה הביזנטית ישב בדור הגמון שהיה  ארץ ישראל.

בתקופה הרומית(. עם זאת, מחוץ פרוזה הוקמה חומה סביב קיסריה )שהייתה  זותקופה במהלך 

ובהם רצפות פסיפס ובתי מרחץ )פסיפס הציפורים,  ,וזה גדולים ומפואריםלחומה הוקמו מספר בתי אח
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תופעה שאין לה מקבילות  –, תשס"ז( ועמיתיו פסיפס 'בית הברכות לחקלאי' ובית מרחץ מפואר( )פורת

 בערים ביזנטיות אחרות בארץ ישראל.

 (לספירה 1099-638) התקופה האיסלאמית הקדומה 4.4.5

ירידה ניכרת בהתיישבות ברחבי הארץ. מגמה זו לא פסחה על יישובי  שלתקופה זו נחשבת לתקופה 

חוף הכרמל, אם כי הערים המרכזיות נותרו מיושבות. ראויה לציון הקמתה של מצודה בכפר לאם 

חלק ממערך ביצורים  –"ריבאט" -( מגדירה מצודה זו כMasarwa, 2006. מסארווה )הבונים(מצודת )

 .)המאה השביעית לספירה( להגנת ערי החוף מפלישה ביזנטית שהוקם כבר בתקופת בית אומיה

ם וקנאי מוסלמי מהמאה כפרלאבי, לוח-, ע"ש מוג'אהיד אללאבהיישוב נקרא בתחילה כפר  ,לדבריה

השמינית לספירה. במהלך התקופה הצלבנית השתנה השם לכפרלט ובתקופה העות'מאנית לכפר 

 לאם. 

 הוזנחה בתקופה זו, דבר שהוביל להיווצרות ביצות. הכבארהמערכת ההשקייה באגם 

 לספירה( 1517-1260) והממלוכיתלספירה(  1260-1099)התקופות הצלבנית  4.4.6

אחרי שבועיים של  ,1102בלדווין הראשון את קיסריה בשנת המלך במהלך מסע הצלב הראשון, כובש 

זר בלדווין מעכו וח 1103 טבח המוני בתושבים שמצאו מחסה במסגד הגדול. בשנתומבצע  התקפות,

 –אחרי כישלון המצור עליה, ונע לאורך החוף בואכה קיסריה. בהגיעו לפטרה אינקיסה )דיסטריקטוס( 

ממנה נחלץ שנתקל במארב של שודדים. בעקבות ההתקפה, הוא  –מעבר סלע צר ממזרח לעתלית 

ואה )או דוסטרי(, רדט-מאבטחת את המעבר, מצודת להי, הורה המלך על הקמתה של מצודה שבקוש

בתקופה  שיסודותיה נחצבו בסלע. עד להקמתו של מבצר עתלית הייתה זו המצודה המרכזית באזור.

חורבת ו יסריה ועתלית )מצודת הבונים, דורהיו מיושבים אתרים מעטים יחסית בחוף הכרמל, למעט ק זו

 טפת(.

צלאח ו ץ ישראל )למעט העיר צור(,בנים באר, נכבשו כל מעוזי הצל1187לאחר מפלת קרני חיטים בקיץ 

בעקבותיו שבו שנערך מסע הצלב השלישי,  1192-1189ין החריב את חומות קיסריה. בשנים ד-א

הצלבנים וכבשו את רצועת החוף של ארץ ישראל, כולל כל מישור חוף הכרמל )קיסריה נכבשה בשנת 

מבצר אדיר, שהיה גדול  הוקם בעתלית 1218, עלתה קרנה של עתלית ובשנת 13-(. במאה ה1191

ו הוליכו מספר דרכים עתיקות. ביצורים נוספים אלישרין, גשאטו פל – 13-מבצרי ארץ ישראל במאה ה

יסריה בידי הסולטן נכבשה ק 1219-שחלקם קדמו למבצר )כגון דוסטרי( שולבו במערך ההגנה עליו. ב

ם צר גם על עתלית, אולם לא אלמליכ אל מוע'טם, וחזרה לשליטה צלבנית לאחר זמן קצר. אלמועט'

תלית, אך הטמפלרים שהחזיקו צר הקיסר פרידריך השני על ע 1229הצליח לכבוש אותה. בשנת 

 חידש מלך צרפת לואי "הקדוש" את ביצורי קיסריה. 1251-סירבו לוותר עליו. ב במבצר

עתלית המשיך  , וחדלה להתקיים כעיר מרכזית. מבצר1265בשנת הממלוכי קיסריה נפלה בידי בייברס 

בידי אלמליכ אלאשרף איבן קלאון, נטשו הצלבנים  1291 במאי. עם נפילת עכו בעת הזו להתקיים

שנות שלטון צלבני בארץ  192והפליגו משם לקפריסין. בכך תמו  ,באוגוסט את מבצר עתלית ללא קרב
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לוכית התקיימו בתקופה הממו ת חורבן קיסריה ושאר יישובי החוף,ישראל. אלמליכ אלאשרף השלים א

בחוף הכרמל יישובים בודדים בלבד. עם חורבן יישובי החוף, קרסה גם מערכת הדרכים העתיקות 

 (.2008לאורך החוף, ועיקר התנועה הוסט אל פנים הארץ )רגב, 

בשלהי התקופה הצלבנית או בראשית התקופה הממלוכית, נסתמו הפרצות בסכר תנינים, דבר 

 (.2011עד וסעיד, בארה הצפוני והקמת שתי טחנות בסכר תנינים )שאיפשר הפעלת טחנות בסכר כ

 (1994, גרוסמן :התקופה העות'מאנית )בעיקר עפ"י 4.4.7

חוף הכרמל מוגדר ע"י  .1917עד לשנת  1516שנה, משנת  401-תקופה זו נמשכה בארץ ישראל כ

רקע חקלאית, אולם גרוסמן כאחד האזורים היציבים בארץ מבחינה יישובית. ליישובי האזור לא חסרה ק

בשל רוחבו המצומצם של המישור, לא התקיימה באזור אוכלוסייה רבה. ניקוז לקוי וביצות הקשו על 

ההתיישבות במרחב, אולם ההשפעה הבולטת ביותר על גודל היישוב נבעה מקרבתה של העיר הגדולה 

חסה לשודדי ים, כמ ימשהשפה העות'מאנית, מעיירת נמל קטנה שחיפה. השתנות העיר במהלך התקו

 לעיר נמל בינלאומית, השפיעה רבות על העורף הכפרי בקרבתה.

קופה העות'מאנית היה הכפר צרפנד לכל אורך התבתחום הסקר הנוכחי היישוב היחיד שהתקיים 

)מחוץ למרחב החוף, היה רצף התיישבותי גם בכפרים טירה, עין חוד ואיג'זים(. במפתיע, טנטורה אינה 

האם היישוב דריהמה קיים בראשית התקופה העות'מאנית, וקיימת מחלוקת במחקר מתועדת כיישוב 

 שני יישובים נפרדים., או שמדובר בהוא למעשה טנטורה בראשית התקופה

 (1994במרחב הסקר )עפ"י: גרוסמן,  : ישובים בתקופה העות'מאנית2טבלה 

 הערות בסוף התקופהמצב  מצב בתחילת התקופה שם הכפר מס'

  יישוב קבע יישוב קבע טירה 1

  יישוב קבע לא מוזכר עתלית 2

 ילחהמ-חורבת מגדל יישוב חרב או נטוש יישוב קבע מלחה 3

  יישוב קבע לא מוזכר קשייח' בוריי 4

  יישוב קבע יישוב קבע צרפנד 5

 הבוניםכיום מושב  יישוב קבע לא מוזכר כפר לאם 6

 חורבת חדרים יישוב חרב או נטוש קבע יישוב חודרה 7

 חורבת דרכמון יישוב חרב או נטוש יישוב קבע דריהמה 8

 דורכיום מושב  יישוב קבע לא מוזכר טנטורה 9

  יישוב עונתי לא מוזכר רקאז-ג'יסר א 10

  יישוב עונתי לא מוזכר קיסריה 11

חורבת המבצר שימשה כנראה עתלית הייתה בראשית התקופה העות'מאנית יישוב חרב, כאשר 

פלאחים, ובתקופת  100-80ישבו בעתלית בין  20-כמחסה לרועים מכפרי הסביבה. בראשית המאה ה

ידיעות ברורות  , אולם אין16-כנראה ניטש לאחר המאה ה ט גדל היישוב במקום. שייח' בורייקהמנד

 על מצבו במהלך התקופה.

 את אזור עתלית וטנטורה והעלה את שני הכפרים באש.עומאר, שליט הגליל, -'אהר אלדכבש  1738-ב

ג'זאר, וברשימותיו -חלק מאדמות חוף הכרמל היו אחוזות של מושל עכו אחמד אל 18-בשלהי המאה ה

מוזכרים טנטורה, דרהימה, חודרה וזמארין )היא זכרון יעקב של ימינו(. מסורת מקומית אומרת 

נמצא בהודו, וכך השתרש השם טנטורה והחליף ר ששבה ע"י מהגרים ממקום בשם טנטושטנטורה יו
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לפי רשימת נכסי ג'זאר, טנטורה ודרהימה  ,את השם הקדום דור ואת השם הרשמי דרהימה. עם זאת

 הינם שני מקומות שונים.

 –קרויים גם ע'ווארנה )על שם הע'ור , שמגדלי הג'אמוס )התאו( –בביצות הכבארה שכנו הג'מאסין 

רנה חיו בתנאי חיים ירודים, הן מבחינה חברתית והן מבחינה בריאותית בקעת הירדן(. הע'ווא

זרקא. -סר איג' א, נבנה לע'ווארנה יישוב קבע, הכפרוסניטארית. לאחר ייבוש ביצות כבארה בידי פיק"

 פלאחים ואף גידלו אורז, תירס ובוטנים.כבר חיו בני הע'ווארנה כ 20-' של המאה ה30-בשנות ה

 לקיסריה מוסלמים מבוסניה והקימו במקום כפר קטן.הגיעו  1882בשנת 

במהלך התקופה העות'מאנית פעלו בחוף הכרמל טחנות קמח בפלג נחל דליה ובעיקר בנחל תנינים, 

מערבי של סכר תנינים שבע טחנות קמח הנבנו בצד  18-על בסיס הסכר הביזנטי הקדום. במאה ה

רה )טירת כרמל( בצפון הגיעו מאזור נרחב, מטי . לקוחות הטחנה1922מסוג טחנות מגלש, שפעלו עד 

ה התקיים עד פריצת הסכר במהלך ייבוש ביצות כבארה, ונחשב מזרח. מפעל ז-כרם בדרוםועד לטול 

 (.2011צוק,  ;1963ליוצא דופן ברמה עולמית )אביצור, 

 שלהי התקופה העות'מאניתחוקרי ארץ ישראל ב 4.4.8

 (1870ויקטור גרן )יוני  4.4.8.1

גיאוגרף צרפתי, שערך מסעות מחקר גיאוגרפיים, היסטוריים וארכיאולוגיים בארצות ויקטור גרן היה 

רסם את סיכומי מסעותיו בספרים. ישסביב אגן הים התיכון )צפון אפריקה, יוון, סוריה וארץ ישראל(, ופ

-ו 1884, 1882, 1875, 1870, 1863, 1854, 1852הוא ביקר בארץ ישראל שמונה פעמים, בשנים: 

גרן הותיר אחריו תיאורי מסע מפורטים, שמספקים עדות חשובה על צביון הארץ בשלהי . 1888

 י בארץ, עבר גם במרחב חוף הכרמל.במסעו הרביע התקופה העות'מאנית.

כמקום בו הותקף המלך בלדווין הראשון, ש זיהה את מעבר הסלע הצר ליד עתליתגרן  :באב אלעג'ל

 מדרום למצודת דוסטרי כיום(:שער העגלות בערבית, נמצא )באב אלעג'ל  שהתקרא בזמנו

נענו לאורך דיונות, לימיננו, שנוצלו לפנים לחציבה... חצינו את ואדי אדיסתרה. הוא זורם באפיק "

הנראה בצד הים, כאילו נחפר בדיונות בידי אדם. השם הזה, דיסתרה, שכנראה אינו ערבי, נגזר אולי 

 )מיצר(. Districtumמן המילה הלאטינית 

-על יד הנחל עמד מגדל עוז עתיק, שמידות בסיסו החצוב בסלע היו עשרים ושניים צעד על שמונה

עשר. כל מה שנבנה מעל הבסיס הזה נמחה כמעט כליל. הבור שסיפק מים לאנשי המגן על המגדל 

ף חומה, הזה סתום עכשיו. כלפי מזרח היה המגדל מוגן באמצעות חפיר כרוי בסלע. אף הוא היה מוק

 שהיום היא הרוסה כמעט לגמרי.

מקדם נמשך מעבר ממערב למזרח, שנחצב בשרשרת גבעות מסולעות. רוחבו אינו עולה על ארבעה 

מטרים ואורכו על מאתיים וחמישים מטר. זוהי כעין מנהרה חשופה, כנראה עתיקה עד מאד. הדרך 

זה, המזרחי והמערבי, רואים בקירות הסלולה עטורה בשני צידיה מדרכות קטנות. בשני קצות המעבר ה

הסלע כמה חורים נגדיים המעידים לכאורה ששני הקצוות היו סגורים בדלת לפנים. מקום הדלת קרוי 
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עד היום באב אלעג'ל, שם שמכנים בו אף את המעבר כולו. זה מה שקוראים כותבי תולדות מסעי הצלב 

 Castrum'אבירי ההיכל' את המצודה . בטרם בנו Via Strictaאו  Districtumבכמה מקומות 

Peregrinorum  היו כנופיות של שודדים תופסות עמדה במעבר המסוכן הזה, ותוקפות את הצליינים

העולים ירושלימה או השבים משם. זה המקום שבאלדווין הראשון נפצע בו קשה כאשר חזר לעיר 

קרא גם פטרה אינקיסה )הסלע הקודש דרך קיסריה לאחר שחדל מן המצור על עכו... המעבר הזה נ

 "המבותר, האבן המבוקעת(.

תמצית להלן  .מפורט מאדאותו באופן ר , ומתא1854גרן ביקר לראשונה במבצר בשנת  :מבצר עתלית

ואולמות מקומרים, שאחד מהם שימש בעת  חומותהוא מציין חפיר חצוב בסלע, מגדלים,  תיאורו בלבד:

מטרים שחילק  4ממערב לחומה הדרומית היה מזח ברוחב  ת.ביקורו כדיר לעדריהם של תושבי עתלי

שתי גם לשניים את מפרץ עתלית )את אורכו של המזח גרן לא יכל להעריך בשל הגלים בים(. גרן זיהה 

החורבה "ה הוקם בית קברות, וצפה את עתיד החורבות: סביבשבריכות חצובות בסלע ובאר עתיקה 

בר כמקור אבני בניין, ואולי בעוד שנים ספורות שוב לא המרשימה של המצודה הזאת משמשת זה כ

 "ייראה מה שאתאר להלן...

הנמל הצבאי )להבדיל  –מרוצף במרצפות גדולות ח מחולק לשני אגנים במזהוא מזכיר גם נמל קטן ש

השתמר אולם יפה מהנמל המסחרי שבדרום העיר(. המתחם הטמפלרי היה בקצה המערבי, ובו 

כיוון שהמקום סמוך לים ולכן קל מ, 1870-1854על אף נזק ניכר שנגרם בין השנים קיים עד היום(, ש)

 בנית במרכז המתחם מתוארת בכתבי נוסעים שונים:כנסייה צל לטעון ולהעביר ממנו אבנים החוצה.

עמודי שחם אחדים ושברי שיש מגולפים שמקורם בבניין הזה פזורים  .היום היא הרוסה כמעט כליל"

 מתאר גרן. ."ינים עד שיגיע תורם ויועמסו למשלוחפה ושם, וממת

בין כל החורבות הנאדרות האלה דרים תושבי עתלית בבתי מגורים דלים ורעועים. יצא "עוד ציין גרן כי: 

ה, שהיה לפנים מקלט לצליינים, מעורר בהם עתה אימה ופחד. הם שם של שונאי זרים, והמקום הזל

ם בחברת מורה דרך יחיד וכל ההפרעה לחקירתי הסתכמה בקצת ברם עלי להודות שביקרתי כאן פעמיי

 ".צריחות של נשים וילדים שקיללוני אגב בריחתם בראותם אותי מתקרב

צודת עתלית הייתה לפנים אי, וגרן סבור כי ( טען שמ1585-1533הקרטוגרף והתיאולוג ואן אדריכם )

 מדובר על טענה הגיונית.

מספר כי בעת הקמת מבצר עתלית, חשפו הטמפלרים בימי הביניים, ש'אק מוויטרי, שחי גרן מצטט את ז

שרידי שתי חומות עתיקות, מטמון מטבעות שחקוקות עליהם אותיות לא מוכרות )גרן סבור שמדובר 

נכתב אמנם  Bongars(. ספרו של Bongars, 1611בכתב פניקי או עברי( ומספר מעיינות מים מתוקים )

 שנים לפניו. 500-, כ12-סק באירועים שהתרחשו בראשית המאה האולם עו ,17-בראשית המאה ה

באבניה נעשה שימוש משני שכי מבצר עתלית נבנה על חורבות מצודה קדומה יותר, מכך גרן הסיק 

בימינו הרבו להפיק חורבותיה העצומות, כמו מקרן השפע, אבנים לקימום להקמת המצודה. לדבריו "

 ".הביצורים של עכו



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 104 ~ 

 

יושב ריו מתייחסים כנראה לאותה שנה. הכפר "ותיאו ,1863-ציין שעבר במקום כבר בגרן מ :צרפנד

על גבעת טרשים שצלעותיה נוצלו לפנים לחציבה. מספר תושביו אינו עולה על שלוש מאות. הבתים 

 ."בנויים בנייה גסה. כמה קברים מוסלמיים בבית הקברות הסמוך מכוסים לוחות אבן עתיקים נאים

כפר היושב אף הוא על גבעת טרשים... גם מספר תושבי הכפר הזה כשלוש מאות. את כל " :כפר לאם

מגדלים חצי עגולים, הבנויה מאבנים קטנות אך מהוקצעות גדר מחוזקת ב-גב הגבעה מקיפה חומת

היטב ומתואמות יפה. היא הוקמה בלי ספק בתקופת מסעי הצלב. המתחם מחולק עכשיו לכמה מדורים, 

 ."שייך למשפחה אשר איוותה לה מושב בושכל אחד מהם 

עברנו מצפון לגבעה מוארכת קטנה שלפנים עמדה עליה מצדית של כלום בשם קצר " :חורבת טפת

 ".אלמזרעא

הכפר הגדול הזה, שיש בו כאלף ומאתיים תושב, נבנה בחלקו הגדול מאבני בניין שהובאו ": טנטורה

מדרום לאתרה ושומר על שמה בשינוי קל. המילה תנתורא מן העיר הקדומה דור )או דורה(, שהוא יושב 

רה. המצדית ששוכן בה המושל )מותסלים( מוקפת רה או מדּוהיא סירוס של דנדואר, שם שנגזר מדו  

חומות עבות מאד שפעורים בהן חרכים. זה בניין מוסלמי מט לנפול. יש כאן גם שני מסגדים חרבים 

 חם עתיקים בעליל.למחצה, בתוך אחד מהם יש כמה עמודי ש

לפני הכפר מתעגל מעגן, ובבואנו עגנה בו ספינה קטנה. לצד הים הפתוח מגינים עליו שלושה או 

ארבעה איים קטנים מפני הרוח המערבית והם מפיגים את עצמת הגלים. נוסף על כך מגינה עליו בצידו 

חציבה. על החול המכסה הצפוני שן סלע הבולטת לתוך הים בתבנית חרטום. הכף הזה נוצל פה ושם ל

 את פניו נקלטו חבצלות רבות, ונודף מהן ריח ניחוח.

רה, שתוחמים אותו שני חרטומים אשר בריחוק מה מצפון למעגן הזה רואים את הנמל העתיק של דו  

שני מזחים היוו להם לפנים המשך הלאה לתוך הים. המזח הדרומי נהרס כמעט כליל, ואילו מן הצפוני 

אחדים בנויים מאבני גזית גדולות. החרטום שזה האחרון נמשך ממנו היה מבוצר לפנים.  יש עוד שרידים

סמוך לקצהו, בנקודה הגבוהה ביותר, מבחינים בשרידי מגדל גבוה, בנוי מאבנים בינוניות מתואמות 

יפה מאד, שלפי מראהו נבנה לא לפני תקופת מסעי הצלב. ממערב ולרגלי החרטום הזה נכרו כמין שני 

" גרן מייחס את המגדל לימי נים קטנים המשמשים גם כחפירים מצד זה למגדל שהזכרתי...אג

החומה שהקיפה אותה " הצלבנים. הוא מתאר בהרחבה שרידים ברצועת החוף. לגבי העיר עצמה:

נמחתה כמעט כולה מן המסד עד הטפחות... לא זו בלבד ששוב אי אפשר לעמוד על מערכה הפנימי, 

 ."הציבוריים והפרטיים נהרסו כליל אלא אף כל בתיה

חצינו מדף סלע עצום המשתרע מדרום לצפון לאורך שלושה קילומטרים, ששימש לפנים : "רכס דרכמון

משם נוקרו " :מספר גרן מערות הקבורה ברכס דרכמון". על כמחצבה. כרו בו גם הרבה חדרי קבורה

העיר הזאת. הרבה מאד מן הקברים האלה  . שם היה גם בית הקברות של]דור[ כל האבנים לבניין העיר

השתמרו יפה מאד, אבל כולם נשדדו. מקצתם פשוטים ואחרים מחזיקים כמה חדרי קבורה. הכניסה 

בדרכי צפונה בין המחצבות וזדור קטן בצורה קשותה... אליהם צרה ומלבנית, ולפניה בדרך כלל כמין פר
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כשלושה קילומטרים מתנתורא, וראיתי  והקברים האלה הגעתי לאתר בשם ח'רבת חדרה, המרוחק

שם גלי עיים של בתים עתיקים אחדים שנהרסו, על יד באר בשם ביר חדרה, עתיקה למראה... הגעתי 

בדרכי דרומה לאורך בית העלמין הזה לעוד באר עתיקה, ואמרו לי ששמה ביר דרימה. היא נחצבה 

יזה לידיים ולרגליים, כדי לאפשר את בסלע בתבנית רבועה. בקירותיה נחרצו חריצים, הנותנים אח

הירידה עד לתחתיתה. על ידה יש קצת חורבות. ראיתי שם על יד 'ואלי' שני קטעי עמודי שיש לבן 

 ".וכחלחל שמקורם בחורבות דורה

שמתי לב שהדרך חצובה בסלעי " ך מטנטורה לשפך נחל דליה, מציין גרן:במחצית הדר: נחל דליה

חצינו את ואדי כראג'ה. במקום שצלחנו אותו ברגלי סוסינו רוחבו " כתב:ה נחל דלי", ועל חציית החוף

מק המים הגיע בערך לשישים סנטימטר. הוא מתפתל נפתולים רבים במישור שהוא עשר צעד, ועו-שנים

 ."מבתר עד הגיעו אל הים. הוא קרוי גם ואדי תנתורא ועוד אחרים מכנים אותו ואדי אדפלא

ו במישור נאה שפה ושם רועים בו עדרי תאואים בהשגחת ערביים המכונים רכבנ": אזור נחל תנינים

לפיכך ג'אמוסיה...נהר זרקא מתפתל בין גדות מכוסות סבכים, ובעיקר חישות קנים ענקיים. הוא לא 

רחב; עומק מימיו עלה על מטר וחצי, ובמקומות אחרים, רדודים יותר, נקל לצלחו ברגל. לפי דברי כמה 

". לדברי גרן, המסורת על ייבוא יש בנחל הזה תנינים קטנים שאורכם כמטר וחצי רועים שפגשתי,

. על צליחת הנחל קרוב לשפך כותב גרן: 12-התנינים לנחלי קיסריה, קיימת לפחות מאמצע המאה ה

צלחנו את נהר זרקא קרוב לשפכו לים וסמוך לשרידי גשר עתיק, חרב עכשיו, שהיו בו חמש קשתות. "

ב הנהר הקטן הזה כאן אינו אלא עשרים צעד, ואף על פי שהמים הגיעו רק עד החזה של בעונה זו רוח

 ."סוסינו החוצים אותו, הם הגיעו לעברו השני לא בלי קושי כלשהו בגלל מהירות הזרם הסוחף

על הגדה השמאלית של ואדי זרקא מתרוממת ": דילופוליס(טנטור )קרוקו-ח'רבת אבו –תל תנינים 

טורה בצד הים סלעים ושוניות. על פסגת הגבנון הזה רואים בין סבכים קווי קירות של גבעה חולית הע

מגדל וסמוך לשם קטע פסיפס של אבנים שחורות, לבנות וצהובות. בנקודות אחרות מבצבצים מעל פני 

 ..."החול עיי עוד בניינים

פנים מים מצבארין לימיננו שפת הים ולשמאלנו שרידי אמת מים עתיקה שהוליכה ל": חוף קיסריה

לקיסריה. סגנון בנייתה נראה רומי, והיא ככל הנראה אחד ממפעליו של הורדוס. הקשתות שנשאו אותה 

טמונות כמעט לגמרי בחול ופה ושם אפשר לראות רק את החלק העליון של התעלה שהמים זרמו בה. 

ויות מאבני גזית הן עגולות ובנ –אף על פי כן אפשר עוד לראות חלק מועט של קשתות אחדות 

 ..."נהדרות

ל ארבעת אכן, בכ": גרן מתאר את קיסריה בהרחבה, וגם את ההרס הממושך של עתיקותיה: קיסריה

בקיסריה ראיתי ערביים עוסקים בביתור, אם אני רשאי לבטא זאת כך, של השפוכת כדי להפיק  ביקורי

אבני בניין למכירה או להעברה. לא ייפלא איפוא שכה מעט נשאר עומד על תילו מעיר הצלבנים עצמה, 

 ". להוציא את חומותיה ואת מצודתה
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ה, עשוי משחם ורוד, שראיתי מוטל הדבר שמשך ביותר את שימת לבי היה אובליסק נא": האובליסק

 –המצוי עדיין באתרו והעשוי גם הוא משחם ורוד  –על הארץ בתוך חלקת שדה. הוא נעקר מעל כנו 

נותץ ונוסר בכמה מקומות כדי שייקל להעתיקו. ברם חוץ מן הראש דמוי הפירמידה, שהוסר, דומה 

וכך עודנו שרוע שם על הארץ לאורך  שכוח משקלו הרב עמד בפני מאמצי האנשים שביקשו לשדוד אותו

ם ניטל ראשו היה מן הסתם ארוך במטר אחד נוסף. שלוש הפיאות הנראות עשר מטר. בטר-ארבעה

של האובליסק הזה חלקות לחלוטין, ולא נחקקה בהן שום כתובת. אינני יודע אם על הפיאה הנוגעת 

קת השדה רואים שלושה ציוני באדמה יש איזו כתובת, בכתב החרטומים או בכתב אחר. באותה חל

גבול ענקיים, עשויים גם הם מסייניט ורוד, שהחלו לנסרם. כלום אין האבנים האלה מלמדות כי זהו 

 "אתרה של זירה עתיקה, שהן סימנו את הספינה שלה ושהאובליסק ניצב במרכזה?

 ,PEF (1875( )Conder & Kitchener –סקר הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל  4.4.8.2

1881, 1882) 

-( היא ארגון שהוקם בPalestine Exploration Fund – PEFהקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל )

במטרה לחקור את ארץ ישראל והלבנט. גולת הכותרת של פעילותה הייתה מפעל המיפוי הגדול  1865

ן , שבו מופתה כל ארץ ישראל שממערב לנהר הירדן, מנהר הליטני בצפו1878-1871שלה בין השנים 

ועד נחל באר שבע בדרום. המשלחת הובלה תחילה ע"י ראש המשלחת סטיוארט, ולאחר שחלה 

במלריה הוחלף ע"י קונדר, שנפצע בהמשך במהלך מתקפה של תושבי צפת על המשלחת, והוחלף 

שישה ספרים שתיארו את גיליונות, ו 26-מו כמפה שחולקה ללבסוף ע"י קיצ'נר. תוצאות הסקר פורס

הסקר מרחב נו במפה. המשלחת מיפתה גם את הדרכים הרומיות בארץ ישראל. המקומות שסומ

כרך הגליל )מאזור נחל מהר"ל כיום וצפונה(  ן שני כרכים של סקר הקרן הבריטית:מחולק ביהנוכחי 

-במחצית הראשונה של שנות ההסקר עברו באזור רי הקרן . סוק)מנחל מהר"ל ודרומה( וכרך יהודה

  .19-' של המאה ה70

-, מאת סגן1856, מצטטים לעתים הסוקרים תכתובת דיפלומטית בריטית משנת תיאורי המקומותב

קונסול אנגליה בחיפה, סר אדוארד תומאס רוג'רס, ובה אומדנה של כמות האוכלוסין ושטחי העיבוד 

במחוז עכו. המדובר במקור ייחודי שאמיתותו אינה שנוייה במחלוקת, וצוטט בהרחבה בעבודות 

ת בגיאוגרפיה ההיסטורית של הכפר הערבי בארץ. ככל הנראה, רשימתו של רוג'רס היתה שעוסקו

מברק דיפלומטי שנשלח למשרד המושבות והוא לא ראה אור בדפוס. לכן, מקובל על כל החוקרים 

 ,PEF (Conder & Kitchener, 1881-במחקר הגיאוגרפי ההיסטורי לצטט את הנתונים מתוך סקרי ה

מקורות אחרים )כתבי יד, דיווחי נוסעים ועוד( שלא השתמרו בעקבות תהפוכות (, בדומה ל1882

 במפה ובספרים: PEF-סוקרי היינו להלן תיאור המקומות שצ מלחמות העולם באירופה.

 כפרים: 

קומתיים מבוץ. ממזרח יש מבנה אבן רבוע -כפר בינוני של מבנים חד החשוב בכפרי החוף. :טנטורה

 רוג'רסהקונסול סגן מזרח לכפר. -ית הארחה לנוסעים חולפים. באר מצפוןמבודד המשמש כמדאפה/ב
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 דונם 4פדאן =  1יחידת מידה עות'מאנית. ) פדאן אדמה 25נפש שעיבדו  300-אמד את האוכלוסייה ב

 . לטנטורה יש מסחר מצומצם עם יפו, וסירות עוגנות בחוף.(לערך

הקונסול רוג'רס אמד את האוכלוסייה סגן כפר בוץ קטן החוסה בין חומות מצודה עתיקה.  :כפר לאם

-. יש מעיין ממערב לכפר. גרן מעריך שיש במקום כאדמה פדאן 16-כ שעיבדונפש,  120-ב 1859-ב

 נפש. 300

. תדרקע מעובקפדאן  16-ו נפש 150ג'רס העריך שבמקום כפר בוץ קטן וחורבות מצפון לו. רו :סרפנד

האוכלוסייה אינה עולה על שוהעריך  1863-הבתים ניצבים ברכס בין המישור לים. גרן ביקר בסרפנד ב

 נפש. 300

דים נפש המעב 200-: כפר בוץ תופס חלק ניכר מהאתר העתיק. רוג'רס העריך שבמקום גרים כעתלית

 פדאן. לתושבים המוסלמים מוניטין גרוע ביותר כגנבים ורוצחים. 20

 דרכים: 

תיקה לאורך הייתה דרך ע רגל. עם זאת,-ין דרכים של ממש ברצועת החוף, אלא רק שבילים להולכיא

חוף הים, וניתן לעקוב אחריה בשורת גשרים לאורך הנחלים. הדרך עוברת ממזרח לטנטורה ונכנסת 

דרך החוף עוברת לאורך החוף ממערב לרכס הכורכר, ובאזור עתלית חוצה  לקיסריה הצלבנית במזרח.

 את הרכס דרומית לחורבת דוסטרי. 

 נחלים: 

ם ליד ממאס )שוני(, אחד הנחלים החשובים ביותר בפלשתינה. מקור המים במעיינות יפי :זרקא-נהר אז

רה בריכה רחבה ועמוקה. ביצות נרחבות, בלתי עבירות כליל, לאורך זרקא, שם נוצ-והוא סכור בג'סר אז

בים. למים זרם חזק. בשפך הנחל הריסות גשר המעידות ערוץ הנחל בשתי גדותיו. המים צלולים וטו

על כך שהנחל סטה מעט דרומה לעומת מועד הקמת הגשר. נתיב הנחל מעל לסכר מוסתר ע"י חישות 

קנים. אשלים גדלים בשפע בביצות, וגומא הפפירוס צומח בנחל, המקום היחיד בו הוא נצפה בחוף 

י נור )גשר רגל-חצות רק בשלוש נקודות: ליד טחנת אבונינים ניתן לפאליק. את נחל הת-למעט נהר אל

 נמוך(, בסכר תנינים ובדרך כלל גם בשפך.

ה איתן. ביצות בשתי גדותיו. גשר קטן חוצה את הנחל יארד, כנרא 10-5: ערוץ ברוחב דיפלה-נהר אד

כחצי יפלה יש טחנה הרוסה, עם שני גשרים ותעלה חצובה בסלע ד-בנהר אד ליד עבדון )תל עבדן(.

 מייל צפונה.

 חורבות: 

ארכים. בורות ושרידי חורבות נמצאים וחורבה ובה יסודות ללא ממצאים מת :עבדון )תל עבדן(

 למרגלות האתר.

ליד המעיינות בדרך, יש חריצים עמוקים שנוצרו  :)ממערב לחורבת חדרים( (Heiderahעיון חידרה )

של הרכס הסלעי יש אינץ'. בכל צד  6ד ברוחב אינץ' ביניהם, וכל אח 3-רגל ו 3מגלגלים בסלע הרך, 

משכבי  3הם תאים רבועים, עם  4שמונה, מהם  –בים בסלע. אלו בצד המערבי קבוצת קברים חצו



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 108 ~ 

 

בקבוצת  קבורה, אחד בכל קיר תחת קשת... צפונית לקבוצת הקברים הללו יש כתריסר מערות קטנות.

 מהם יש אבן גולל. הקברים השנייה יש שבעה קברים השונים זה מזה. באחד

 9עתיקה. באונומסטיקון הביזנטי, דור נמצאת המזוהה עם דור   :)תל דור( בורג'-ח'רבת טנטורה/אל

החורבות כוללות תל עם מגדל בחלק מיילים רומיים מקיסריה, מה שמתיישב עם מיקום החורבה. 

ם מוגבהים המובילים חנאנה ומעברי-הדרומי, שרידי נמל ומבנה אכסדרה לידו, בור גדול הנקרא אל

צפונה ודרומה לצד המזרחי של העיר. קברים חצובים בסלע קיימים אף הם מצפון ומדרום לחורבות. 

המייל הרומי התשיעי מקיסריה. יש עמדת  תשעה עמודי גרניט המסודרים בשורה, ואולי נועדו לציין את

ה צלבני, וחפיר המגדל כנראדריהמה )ראו להלן(.  –משמר במעבר שבו הדרך חוצה את רכס הכורכר 

ה שהוא מגדל פינתי של מצודה. יסודות רגל, ונרא 40-בין העיר. גובה המגדל כעמוק מפריד בינו ל

פונית לטנטורה המודרנית, יש קבר בות וצדרומית לחור מגדל פינתי נוספות נראות בקרבת מקום.

כוכי קבורה. בארבע פינות האולם יש ארבעה תאים קטנים,  12מסומן במפה. זהו אולם גדול ובו 

הנראים ככוכים כפולים לקבורת שתי גופות בכל אחד מהם. הכניסה לקבר היא במסדרון ארוך היורד 

ובו שלד  ע"מ[ –מאספה יש תא נוסף ] מעליו. משמאל למעבר במדרגות לפתח, שהוא רבוע עם קשת

מצרפים תרשים ומציינים שהסיור  PEF-כנראה מאוחר. בקבר עצמו נמצאו עצמות וגולגולות. סוקרי ה

הם אינם מזכירים את הפתח בתקרת המערה, וייתכן שהלה נפרץ בשלב  .1873במקום נערך במרץ 

 מאוחר יותר.

 
 הקדום בתל דור, מתוך סקר הקרן הבריטית.: המגדל 11תמונה 
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ת לחצר יורדוסלע שקברים ומערות קבורה. שלוש מדרגות חצובות ב :)חורבת דרכמון( דריהמה

מספר עמודי אבן גיר אפורה במצב השתמרות סביר.  מזכירים שומרה.ממערב להן. יסודות למגדל ש

דור(. זהו הדרומי ביותר מארבעה ורג' )תל ב-מעבר חצוב בסלע נמצא בקרבת החורבה ומוליך לאל

מעברים, אבל היחיד שהוסדר אקסטנסיבית לתנועה. קברים חצובים עם כוכים בדפנות המעבר מעידים 

סה המזרחית חסומה חלקית בסלעי רגל. הכני 10-הו כרגל וגוב 200-אורך המעבר כ על עתיקותו.

 חלק מעמדת שמירה.תמך. בדופן הצפונית קיימות גומחות חצובות ששימשו ככל הנראה 

 זהו יותר סכר מאשר גשר. יש שביל בראש הסכר. :זרקא-ג'סר אז

 לול חורבת דרכמון.קשורים למכן לח' חדרים(: יסודות וקברים בודדים ש)בין ח' דרכמו ג'ילימיה-אל

 מיושב בתקופה זו.היה . חשוב לציין שהמקום לא להלן תיאור מורחבראו  :קיסריה

שרידי חורבות, מערה וקבר עם תשעה כוכים. סכר התוחם את התפשטות הביצות ומסתיים  :כבארה

 בתלולית בצידו המזרחי. הבנייה דומה לזו של אמת המים לקיסריה.

קצר, -מצודת כפר לאם נקראת אל  המגדלים המזרחיים השתמרו היטב. : מצודה "צלבנית".כפר לאם

 בסה"כ. בחלקם יש כוכים חצובים. 17צת קברים חצובים, "המגדל". דרומית ליישוב יש מחצבות וקבו

יסודות ואבנים רבועות. שקע במרכז החורבה ותריסר גומחות מלבניות  )ח' חדרים(: ח'רבת חידרה

נראות ות קבורה, שאחת מהן התגלתה מלאה בגולגלות שחצובות בדפנותיו. מערכת של חמש מער

לתושבים שנרצחו בידי המקומיים. שרידי סרקופג וגת  תודווקא מודרניות, ולפי עדות מקומית משתייכ

רגל, החצוב בסלע. גרם מדרגות היורד  16רגל וברוחב  10חצובה בסלע מרשימה במיוחד. פיר בעומק 

 בצידו וקשת סלע שהושארה באמצע.

 שרידי מגדל קטן בחוף, יסודות ובורות. שרידי גשר באפיק נחל תנינים. )תל תנינים(: אל חלאת

ייתכן  ורג' )תל דור(. כנראה מאותו תאריך.ב-מגדל הרוס דומה לזה שבאל )חורבת טפת(: עאל מזר

ארי, בין בית המעבר הצר )דוסטרי( לנהר ה-שמוזכרת במסעו של המלך ריצ'רד לב Merlaשזוהי 

 התנינים.

בסה"כ. בשמונה מהם יש שלושה כוכים  16צפונית לכפר יש מערכת קברים חצובים בסלע,  :צרפנד

ובים בסלע, ובשלושה מקומות נותרו אבני הגולל. בשאר הקברים יש כוך או שניים בלבד )אחד חסום חצ

לחלוטין(. קבוצת הקברים הזו מציגה את הדוגמאות היפות ביותר של אבני גולל שתיעדה משלחת 

 הסקר.

תל. באחד תל מלאכותי עם שרידי חורבות וסרקופגים פזורים. קברי כוכים ליד ה )תל מבורך(: תל ברכ

 נראית קשורה לאמות המים.די בריכה, שמערבית לתל, שרי-רומיתמהם קבר שהורחב. ד

 יפה לעתלית.)תל קרעה(: מוזכר בתור הגבעה הבולטת ביותר ברכס הכורכר בין ח אקרע-ראס אל

קסטרום פרגרינורום הצלבנית, ומקום העגינה לצליינים. הצלבנים קראו לה גם צור  :מבצר עתלית

המבנים שבמתחם הם כנראה השרידים הצלבניים השמורים ביותר  (.Tyrus Antiquaהעתיקה )

, אבני בנייה מעתלית הובלו בידי הטורקים לעכו, ליפו 1837-בפלשתינה. לאחר רעידת האדמה ב
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 חצובים ברכס הכורכר. מצודת דוסטרי נמצאת מאחורי המעבר הצפוני.ולביירות. שני מעברים 

 יזק, 'באר הזקיף'. ראו תיאור מורחב להלן. -שלוש בארות, שתיים במדרון ואחת מבחוץ הקרויה ביר אל

)'בית המעבר הצר'(: מצודה שהקימו הטמפלרים במרחק מה מהים לפני שנת  לה דטרואהדיסטריקט/

 ונקרא גם פטרה אינקיסה. 1191-וכחית, ליד עתלית. המקום מוזכר כבר ב. בחורבת דוסטרי הנ1218

. מתקן : תעלה מחופה באבנים, עם צינורות ניקוז שמובילים לים, ליד הבריכה והמלחהמיקלה-אל

 (.Beit el Milh( שממוקם בחוף )Salt-panלהפקת מלח )?

 מסקרן ועמוק ליד עתלית. קבר פיר

צפון, מעבר צר בסלע בצד דרום. המצודה חצובה בחלקה בסלע. מגדל : ערוץ מגן על המקום מדוסטרי

 איש וסוסיהם. 20-15קטן המוקף בחצר, אורוות חצובות. חפיר במזרח. המצודה יכלה להחזיק 

קבור בים. קשת מודרנית עדיין ניצבת. )ח' מגדל מילחה(: הריסות כפר וקברים חצו ח'רבת מלחה

ה באבנים גדולות. מכסה סרקופג. שתי מערכות קברים בסמוך, ח היטב ומקוריבסלע, בור חצוב מטוי

 באחת שמונה קברים.

 :אתנוגרפיה 

ם דייגים ומלחים, ומשווקים פירות וירקות ליפו דרך . תושבי טנטורה התושבי הכפרים הינם מוסלמים 

 מכירים את הדרךעות בביצות הנהר זרקא, והיחידים שמאהלים קטנים של ערבים החיים בקבי הים.

 בין הביצות, כך שהם כמעט חופשיים לחלוטין ממיסים לממשלה. מוכרים בשם ערב אל ע'ווארני.

 הכומר הסקוטי הנרי בייקר טריסטראם 4.4.8.3

היה חוקר טבע סקוטי שהתעניין בעיקר בציפורים, ואחד מהחוקרים הנרי בייקר טריסטראם הכומר 

, ובמסעות 1897, 1872, 1863, 1858האירופיים הראשונים שהגיעו לארץ ישראל. ביקר בארץ בשנים 

אלו חקר את עולם החי והצומח. כתביו ואוסף הפוחלצים והעורות שלו מהווים מקור ידע חשוב אודות 

אך מזכיר חלק מהמקומות  ,לא ביקר בחוף הכרמל םאריסטרט .19-עולם החי של ארץ ישראל במאה ה

 (:1864-1863ראל )במרחב במהלך מסעו לארץ יש

ת צשמועות על מציאותו של התנין בוואדי זרקא, הוא "הנהר הכחול" שבשפלת השרון, קשמענו כמה "

דרומה לכרמל. ביצות נחל זה עוד שורצות מפלצות מעטות ממין זה של זוחלים, הקרוי בפי הילידים 

תמסאח. ברי כי נחל זה הוא שנקרא בפי הקדמונים "נחל התנינים", כינוי שניתן לו בשל מציאות החיה 

ותיו... אחים מן הערבים ששלחנו לחפש "תמסח" הצליחו לצוד אחד שאורכו יותר משלושה מטרים בביצ

הם הביאוהו אלינו לנצרת, וראשו עודנו ברשותי. זה מוצג מעניין מאד, שהרי אין בשום אוסף עוד  ;וחצי

 ."תנין שניצוד באסיה, והוא כמובן המין המצרי

ית, על טירתה היבשה של עתל-ביותר נראתה לשון קרובה אלינותצפית מסטלה מאריס דרומה: "

ההרוסה ושריד חורבה הנראה כמעט כעמוד בודד, אך לאמיתו של דבר הוא חלק מכנסייה עתיקה... 

מעבר לה עוד תל נמוך השלוח אל תוך הים, ניכר גם הוא בשריד דק של צריח נושן, הדומה עוד יותר 

עוד הלאה מזה נראות היטב חורבות קיסריה המזדקרות לעמוד מרוחק. זוהי טנטורה, דור העתיקה... ו

 ".על רקע הים
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 (1908פון מולינן )אברהארד  4.4.8.4

 . מחקריו1908-1898הדיפלומט השוויצרי אברהארד פון מולינן חי וחקר את אזור חיפה והכרמל בשנים 

 .(2013רצי )א-תורגמו לעברית בספר בעריכת הפרופסורים אהרן גבע קלינברגר ויוסי בן

לשם הפקת מלח קיימים בחוף גבים יאר פון מולינן את תהליך הפקת המלח באזור חוף הכרמל: "כך ת

)ג'ורת מלח( האוצרים את מי הים. לאחר התאדות מי הים נותר המלח. מאז הפכה מכירת המלח 

למונופול, בשל חובות ציבוריים של המדינה, קיים פיקוח על החופים והפלאחים מקימים אתרים 

 ".החוף, ומביאים אליהם מי ים לשם מטרה זאתהמרוחקים מ

 מקומות שתוארו בעבודותיו:

ווית'(, שלה מערכת שאיבה 'באר הבד)בדוויה -ביר אל –באר עתיקת יומין החצובה בסלע : "באר מגדים

 ."מודרנית

בצד המערבי של הפתחה  .יד מים, חורץ לו דרך ברכס הכורכרואדי פלאח, המלא תמ: "צר עתליתמב

בינות למבואות החצובות עמוק  ..., שממנה הוליך מוביל מים לעת'לית'להבחין בבאר צלבניתניתן 

הייתה המצודה מוקפת חומה במקומות חסרי מסלע. שרידיה כוללים בארות ומקווי מים המדהימים 

אותנו עוד היום וגורמים לנו להבין כי הם מחזיקים זמן כה רב בעת'לית' עוד מימי התקפותיהם של 

 ."וכיםהממל

הקיסרי בנחל אורן ממזרח לדוסטרי, ובהמשך, מתאר את  גשר אבן לכבוד הזוגפון מולינן מזכיר 

מכאן פונה לה הדרך ישירות מערבה בעוקבה אחר מבתר מלאכותי עתיק העובר דרך מבתר "המעבר: 

 עדיין היה 1898ג'ל )שער המרכבה(... לפני ההרחבה של המבתר בשנת ע-הכורכר ומכונה באב אל

ניתן לראות בקירותיו הצדדיים גומחות עתיקות וחדרים חצובים.... משני צידי המעבר ניתן לראות בסלעי 

הכורכר גומחות עתיקות רבות, קברים בודדים ומדבסות. ממש מימין, ליד הכניסה, נמצאים על המדרון, 

מנו מאמר על כשמונה מטרים מעל הקרקע, שני סימנים עמוקים חקוקים, שמר ד"ר שומאכר פרסם בז

 (".1889אודותיהם )

השרידים גרים בין בין " בהמשך מופיע תיאור מפורט של שרידי מבצר עתלית )ראו להלן(, ומציין כי:

ערביים של הרכס, לא רחוק מהמצודה, במורדות המ סובלים כמעט תמיד מקדחת.פלאחים ש 100-80

ן ג'מאזי )מעיי-יו נמצא עין אג'מכונה ראן )שוקת שתייה( ומייד מעלתן לראות מבתר בסלע, שני

מכונים עויון ם דרומה לארבעה מעיינות נוספים, שהשקמה(... במרחק דקות ספורות לכיוון מעלה מגיעי

חורבה זו מצטיינת בשרידיה, ומתחתיה מושכות 'ונייזירה. ח-ה, למרגלות ח'רבת אלח'ונייזיר-אל

 .ע"מ[ –העיר הצלבנית מדרום למבצר  ומה שלכנראה פינת הח..." ]תשומת לב חומות אורתוסטטיות

מלח יש מבתרים עמוקים -בין תחנת המשמר לבין האי ג'זירת בית אל" )אי מלח(: דרום מפרץ עתלית

בסלע. עוד כיום נסתמת הזרוע הימית המשתרעת כאן בימי הקיץ בשני קצותיה, כך שהמים הנתחמים 

ה שהטילו עליהם השלטונות, ומובל פי המשימ-ח שנותר נאסף על ידי החיילים, עלמתאדים. המל

מלח )בית המלח(. צפונית -לחיפה. בשל הפקת מלח שכזאת נקרא המקום מימים ימימה בית אל
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מקטועה )האי -מלח נמצא בים אי נוסף קטן ממדים, אשר כפי ששמו ג'זירת אל-לג'זירת בית אל

 ".הקטוע/החצוב( מציין, הוא כולל שרידים של חציבות

לאל, ודרומה מערה ת-קלע וביר אתמ-ביר אל ית מוזכרות בארות מים מתוקים:עתל דרומית למפרץ

 וכרת הדגים(.סמאכי )מערת מ-מע'ארת אס –קטנה בסלע 

-קטן( ובאב אסהצע'יר )השער -רוח(, באב אצהואא' )שער ה-באב אל :מעברים חצובים ברכס עתלית

 מחצבות(.המקאטיע )שער -תר באב אלסור )שער החומה(, המעבר הדרומי ביו

וטמי )מחצבות ב-ות עץ הזית( ומקאטיע אלזיתונה )מחצב-מקאטיע אז ישנן מחצבות עתיקות:מדרום 

 .אלת המסטיק(

אתר עם גומחות בסלע שפון מולינן מגדיר  ומערות הקבורה הקדומות בסביבתו: שייח בורייקמקאם 

יש לחפש אותו בקרבת  ר,אתר זה לא זוהה בסקר הנוכחי )לפי התיאו ."אתר עתיק להקרבת קרבנות"

מלח )אתרי . כיום נעשה שימוש ברבים מן השקעים הללו כג'ורת ורייק, כנראה ממזרח לו(במקאם שייח' 

 .הפקת מלח(

כפר דל זה שעל רכס הכורכר שוכן על מקומו של יישוב עתיק, כפי שמעידים "וכפר לאם:  צרפנד

ת לבתי הפלאחים מבנה של מסגד ומזבלה מחצבות האבן והקברים הפזורים בשטח... כיום בולט בינו

גדולה... בימינו אנו משתמשים במי מעיין עין צרפנד היפה והקדום, החצוב בסלע וממוקם ליד הכביש, 

ולידו עץ שיזף גדול... במרחק של פחות מקילומטר וחצי דרומית לצרפנד שוכן על רכס הכורכר היישוב 

שוב עתיק, ולו בקתות אבן הנראות עלובות למדי. ברם, התאום כופר לאם, השוכן אף הוא במקומו של יי

 ".יניימית, השמורה טוב יותר משאר האתרים הדומים באזורב-זרחי שוכנת מצודה ימימ-על הצד הצפון

האבן  חיאר )מחצבות-ריכוז מחצבות אבן וקברי סלע המכונה מקאטע אל :רכס הכורכר מצפון למצודה

ום צופן רכס בכיוון דר זמן הצפה כאפיק זרימה לעבר הים.משמש במעבר ברכס ש –של המלפפונים( 

ונוסף על כך גומחות  ,ומתקנים מודרניים להפקת מלח ע"מ[ –קברים מלבניים הכורכר קובור שמסיה ]

 חצובות בסלע ומצד מערב אגנים וקברי סלע.

לכיוון דרום. אנו מציעים לעלות לשוליים המזרחיים של רכס הכורכר ולנוע עליו " :דרומית לכפר לאם

חינת פיר של בור מים רחב ועמוק מלכ, שהוא בב-לאחר כמה מאות מטרים ניתן להבחין בביר קלעת אל

מדרגות הממוקמות בצד המזרחי  45ביותר וחצוב בסלע ואשר למפלס המים שלו יש להגיע באמצעות 

ם בימי הקיץ והמתעקלות בחלק האמצעי שלהן. התושבים משבחים את טיב המים, הנותרים רעננים ג

החמים, משום שקרני השמש אינן מגיעות עד לבסיס הפיר. בצד המערבי של הבור משתרע על גבי 

הרכס אזור קבורה בלב מחצבת אבן רחבת ידיים, מקום שבו ניתן לראות ראשית כל שמונה קובור 

וקולי שמסיה... שאר הקברים, שמספרם רב מאד, מתאפיינים חלקית כקברים משפחתיים עתיקים עם ל

דבר שנפוץ כאן מאד, וחלקם כקברים בעלי שישה כוכים... מעל לאתר הקבורה ישנו , ע"מ[ –מקמרים ]

משטח סלע, שעל גביו הוא נושא את חומות הבסיס של מגדל עתיק יומין. החומות מטויחות בלבן 

שמו, ככל  לכ, והעניק אתמ-מטרים. המגדל מכונה קלעת אל 12ויוצרות מעגל, שקוטרו איננו עולה על 

 ."הנראה, לאתר הקבורה )ח'רבת קלעת אלמלכ(, כפי שניתן לבאר, שתוארה קודם
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ע כיום, והאתר אינו מתועד במפות היסטוריות או בסקר מלכ אינו ידו-מיקומו של ביר קלעת אל

הארכיאולוגי. לאור נקודת הייחוס של שדה הקברים, ייתכן כי הבור נהרס במהלך סלילת כביש החוף, 

 סתר בסבך הצברים העבות שבין מצודת הבונים לריכוז הקברים.או שמו

באתר, שאיננו גדול במיוחד, ראיתי רק שני עמודים בגודל בינוני העשויים אבני בנייה : "חורבת חדרים

כותרת גדולה ויפה של עמוד, עם קנוקנות, שלמרבה הצער הן הרוסות  –קטנות, וכן הלאה לכיוון דרום 

חים להם קובור שמסייה וחללי קבורה. מזרחית לאתר זה שולח רכס הכורכר ברובן. מערבית לכך נ

י פירים ג'לאלים, בשנ-גבעה קטנה לכיוון המישור... בשוליים הדרומיים של הגבעה נמצאים עיון אג'

איננו מכיל מים, ואילו המדרגות  מלכ, אך כיום-חצובים בסלע. אחד מהם מזכיר את ביר קלעת אל

המים מכוסות צמחיית פרא. לפיר האחרי יש אופי שונה לגמרי ואני בספק אם  שהובילו פעם למפלס

הוא מכיל כיום מעיין... הקרקע, אשר ממנה צומחים להם עצי תאנה, הינה בעומק של שלושה מטרים 

בלבד, והפיר נחצה על ידי קיר סלע לשני חלקים. בצד יש שורות רבות של גוחמות קטנות, המגובבות 

 .בסקר הארכיאולוגי ובסקר הנוכחי וג'לאלים תועד-אתרי עיון אג'...". תהאחת על גבי רעו

ננו מציג עוד שרידים משמעותיים, באתר החורבות, אשר אידריהמה(: "-)ח'רבת אד חורבת דרכמון

מונחות מספר רב של אבני בנייה, וכן פזורים בשטח שברי חרס רבים, המתוארכים עד לימי הביניים. 

אין לפתח כל טיח ובמקום מדרגות, בכדי  ;באר בעל פתח מרובע בגודל מטר וחצייש לציין שקע של 

לטפס מהקרקע, יש לו בצד שורה של חורים קטנים ומאונכים, אשר נעשה בהם שימוש ככל הנראה 

 .בסקר הנוכחי באר זו אותרה. "כדי לעלות ולרדת בעזרתם אל פני הקרקע

ום שמימיו באיכות גרועה ומשמאל מימין מעיין קדלאחר מרחק קצר נמצא : "טנטורה-דרך כפר לאם

משתרעות מחצבות האבן של רכס הכורכר. צפונית לטנטורה יש ביצה גדולה, המאלצת את הכרכרות 

לשנות את דרכן לכיוון מזרח. בכניסה ליישוב טנטורה אנו נתקלים בבניין מרהיב ומוקף עצי אקליפטוס 

 ".יתועצי תמר אשר נבנה לאחרונה כמזגגה היהוד

בשטח ניכר משתרעים להם הקברים של העיר העתיקה, מעבר לעויון חידרה ועד ": מרחב טנטורה

זזים בשקיקה על ידי התושבים של טנטורה ושל כפר לאם, ובשל העובדה שהם טוויל. הם נב-לראס אט

תרים אך ורק אחר אוצרות, הרי שעתיקות רבות מושמדות על ידי כך. כך ראיתי ליד קבר, שנפתח 

 ".ממש לאחרונה, את השברים של פסל של אריה ושל ארון קבורה משיש, שראה ימים טובים יותר

בצד המערבי, לפני הכניסה, נבחין בכמה " (:כיום 7011מעבר רכס הכורכר בכביש ) באב טנטורה

סמאכי הנמצאת דרומית לעת'לית', ובוודאי -גומחות אשר בסיתותן הגס מזכירות את מע'ארת אס

'שער' עצמו מציג בשני קירותיו כמות רבה של חדרים עגולים, קובייתיים -רות פולחניות. השימשו למט

או מרובעים, ובאחדים מהם גומחות קטנות להנחת אלילים או תמונות קדושים... לאחר שנעבור את 

באב טנטורה, אנו מלווים את רכס הכורכר בשוליו המזרחיים לכיוון דרום. לאחר פרק זמן קצר אנו 

ה מים טובים יותר ב, יש 1904הבאר מתוארכת לשנת  ;אים פיר מודרני ועמוק של באר עם גלגלתמוצ

. מיד לאחר מכן ניתן לראות עץ תאנה הצומח ביר טנטורהמאשר ניתן למצור ביישוב עצמו, והיא מכונה 

נו מתוך באר ואז פיר עתיק של באר בעלת פתח רובע בגודל של מטר אחד. לאחר חציית קו הטלגרף א

)חורבת  מזרעה-ח'רבת אלמתקרבים לגבעה אחת הנדחקת על ידי רכס הכורכר לכיוון מזרח ושמה 
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דריהמה יש לו -היישוב החדש(. על השביל נמצא ממזרח פיר של באר שבדומה לזה של ח'רבת אד

חורים צדדיים לשם טיפוס ופתחו בצורת מרובע ברוחב שני מטרים על מטר אחד. למרגלות הגבעה 

. מע'רבי-מקאם שייח' מחמד אלצוא קבר דל למראה של קדוש, שהוא אמנם חדש, הנקרא ניתן למ

כנראה ] רבה הייתה ככל הנראה מצודה קטנהמהחורבה עצמה עדיין נותרו החומות המקיפות... החו

לכיוון דרום צונח רכס הכורכר. לאחר שעוברים עוד פיר של באר בעל פתח ... ע"מ[ –חורבת טפת 

, שעליו גשרון אבן ערבי צר... ליד הגשר עומדת טחנה המופעלת דפלה-נהר אדל מרובע, מגיעים

באמצעות מים, אך היא עובדת רק בתקופה הגשומה... בסמוך מתנשאת לה חומה רבועה, עם משטח 

, ולמקום קטנאני-המקאם של שייח' אלקבר שחור וגומת מח'רא, נוסף על בקתת אבן דלה למראה. זהו 

מזרחית לחג'ר -שייח'.... במרחק עשר דקות בלבד דרום-הקבר הקדוש חג'ר אש עצמו קוראים על שם

למרגלותיה ולכל היקפה נמצאת חומה  ;דבת עבדוןשייח' נמצאת גבעה קטנה הנקראת -אש

אורתוסטטית עתיקת יומין ביותר, אשר בינותיה פזורים קברים של בדווים. הפסגה המוצלת על ידי עץ 

תקן דמוי באר עתיק ביותר החצוב בסלע, ואשר לפתחיו צורה עגולה, אך חרוב גדול צופנת אף היא מ

 ".מקאם שייח' עבדוןבלתי סדירה. בסמוך הבחנתי במרובע הפשוט למראה והעשוי אבני שדה של 

 התיישבות חדשה בשלהי התקופה העות'מאנית 4.4.9

קים ביטלו חכרה ממשלת פרוסיה את קיסריה, מתוך כוונה להשתלט על המקום, אולם הטור 1880-ב

יישבו השלטונות העות'מאניים מוסלמים בוסניים באזור בנימינה  1882את חוזה החכירה. בשנת 

בשל ונגריה הקתולית השתלטה על ארצם. ה-)חורבת חידות וחורבת צף של ימינו(, לאחר שאוסטרו

ה דומיקות קיסריה, ובנו יישוב מתוכנן שבות בעתלהתייש 1884-הקדחת, עברו הבוסנים ב מחלת

(. אזור קיסריה נרשם בסוף המאה על שמו של צדקי פחה, אחיו של 2011ליישוביהם באירופה )אילן, 

 ., שכן האזור כולו השתייך לסנג'ק עכו. הרישום על שם אחי המושל מעיד על חשיבות המקוםמושל עכו

אדמות  על 1882ה בשנת היישוב העברי הראשון באזור חוף הכרמל היה המושבה זכרון יעקב, שהוקמ

מרבית אדמותיה החקלאיות של זכרון יעקב משתרעות בבקעת הנדיב, אולם חלק הכפר זמארין. 

קידות הברון ניסתה פ 1888-1887בחוף הכרמל למרגלות המושבה. בשנים  ממוקמות גםמהאדמות 

ל מאיר הוקם מפעל הזכוכית )המזגגה( בניהולו ש 1893-ליישב מספר משפחות פועלים בטנטורה, וב

ר בקבוקי יין, תוך התבססות על המפרץ הטבעי למעגן סירות, חול ים עבור נגוף. המפעל נועד לייצדיז

ייצור הזכוכית, ואילו את היין היו אמורים לייצר החקלאים בזכרון יעקב הסמוכה. המפעל נתקל בקשיים 

התברר כי  ,ךבירוקרטיים וכלכליים, והתברר כי החול באזור אינו מתאים לתעשיית הזכוכית. יתרה מכ

במקום התגוררו כחמישים תושבים עד  משתלם יותר לרכוש בקבוקים משומשים מאשר לייצר חדשים.

 (.2008רגב,  ;1979)סייר,  1896לסגירתו בשנת 

דונם בקרבת הכפר הערבי טירה, שעובדו ע"י  3,000-רכשו הטמפלרים כ 19-בשלהי המאה ה

נבנה בית הקבע הראשון  1897. בשנת נויהרטהוף( )חוות הטמפלרים יושבי המושבה הגרמנית בחיפה

המקום היה נחות מבחינה חקלאית וללא מים ראויים לשתייה.  ,. עם זאת1899-ושלושה נוספים נבנו ב

נרצח אחד מתושבי המקום בידי ערביי טירה, דבר שגרר משבר בינלאומי. תושבי המקום  1910בשנת 
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ב. כיום יוהאדמות עברו לניהול האפוטרופוס לרכוש האוי 1944גורשו יחד עם שאר הטמפלרים בשנת 

, ובשטחו נותר המבנה האחרון באזור התעשייה טירת כרמלי כרמל" ממוקם במקום מפעל "חישול

 (.1982ארצי, -)בן מהחווה

הוקמו או שופצו מספר  ילהלם השני. לכבוד הביקורביקר בארץ ישראל קיסר גרמניה ו 1898בשנת 

 גשרים לאורך חוף הכרמל, ובפרט הגשר בשפך נחל תנינים לים.

ת זכרון אשימול שניהל -דרך פקידו יעקב בן רכש הברון רוטשילד את אדמות עתלית, 1892בשנת 

ים. עם העברת פעילות הברון לידי ים עובדו האדמות בידי אריסים ערביעקב ובנותיה. במשך מספר שנ

ישתלטו על אדמות עתלית. כדי להקדים העות'מאניים חברת יק"א, התעורר החשש שהשלטונות 

ת למנוע סערה בקרב ומבת שלמה. על מנ איכרים מזכרון יעקב 1901-תרופה למכה, נאחזו במקום ב

רהדטהוף, ם, הוחכרו האדמות לכאורה לפריץ אונגר, ממייסדי המושבה הטמפלרית נויהאריסים הערבי

מקום מושבה, אחת האחרונות ביישובי העלייה הוקמה ב 1903-בוהאיכרים היהודים נחשבו לאריסיו.  

ליו המזרחיים של רכס עתלית )אתר , בשיפו1907הראשונה. בניית בתי הקבע החלה רק בשנת 

ההיאחזות הראשון היה במרזבה המזרחית(. התושבים סבלו רבות מהקדחת, וד"ר הלל יפה המליץ 

 למנהל מושבות יק"א בשומרון: 1909-על נטישת המקום במכתב מ

, שלא פסחה על שום בית, ע"מ[ –מחלה נגיפית ]של עטלית הוא נואש. מלבד הדנגה  מצבה הסניטרי"

ורים התושבים מלריה, ויש חששות רציניים בעתיד הקרוב. האקלים הרע, מצב הבתים, מצב באר חד

המים, סדור עבודת חריש עמוק ליד הבתים, העדר כל שירות רפואי, חוסר כל סולידריות בין התושבים. 

שוט הוא פ –הכל יוצר אווירה קשה, ומוטב היה שכולם יילכו מכאן... בית החולים מלא חולי עטלית 

". עם זאת, המושבה לא נעזבה מעולם. יפה נאבק בקדחת בעתלית הן ע"י מתן כינין מצילם ממוות

לחולים והן ע"י מיגון )רשתות צפופות בפתחי הבתים, נטיעת עצים(, דבר שהביא לירידה בתחלואה 

 .1911-ביישוב כבר ב

שון בארץ ישראל, י הראמלר-בוצע במיצר עתלית )דוסטרי( הניקוז האנטי 1914-1911בשנים 

 (.2008בהובלתם של אהרן אהרונסון וד"ר הלל יפה )רגב, 

הדרך מזכרון יעקב לעתלית ארכה כשלוש שעות ומחצה, ונעשתה בשוליו המזרחיים של רכס הכורכר. 

 (.2008כאשר דרך זו הייתה בלתי עבירה, התנהלה התנועה לאורך שפת הים )רגב, 

תחנת נסיונות חקלאית בקרבת עתלית. תחנה זו היוותה אחת  הקים הבוטנאי אהרן אהרנסון 1910-ב

מזירות הפעילות העיקריות של מחתרת ניל"י במהלך מלחמת העולם הראשונה, בין פברואר לאוקטובר 

, נחתה יונת דואר בשובך היונים של אחמד בק, הממונה הטורקי על 1917בספטמבר  3-. ב1917

פתק ששלחה שרה אהרונסון  –קשור לרגל היונה ים בקיסריה. אחמד בק שם לב לפתק שהבוסנ

לבריטים בבקשה לשלוח אונייה לחוף עתלית. אחמד מסר את יונת הריגול לממוניו הטורקים, ואף שהם 

לא הצליחו לפענח את המסר המוצפן, הם הצליחו להגיע למחתרת ניל"י ולרדוף אחרי אנשיה )אילן, 

 נסיונות במתכונתה המקורית.(. חשיפת המחתרת שמה קץ לפעילות תחנת ה2011
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 יפא(. ש-' נחפרה ע"י גרמנים באר לתושבי הכפר טנטורה )ביר א20-בתחילת המאה ה

, ולפיק"א את דונם באדמות קיסריה 600ודוקסית תאור-מכר צדקי פחה לכנסייה היוונית 1913בשנת 

ונם בתחומי העיר ד 6ית ורתודוקסא-השטחים שמצפון לדרך קיסריה. כמו כן, רכשה הכנסייה היוונית

ר הבוסני בקיסריה ניהל את קפריסאי שישב בכפ-שרידי כנסייה עתיקה. כומר יווני כולליםהצלבנית, ש

 (.2011המקום )ששון, 

 תקופת המנדט הבריטי 4.4.10

ריטים בסלילת מסילת הרכבת מחדרה לחיפה, ששימשה כעורק החיים ליישובי החלו הב 1919-כבר ב

הגיעה קבוצת פועלים ראשונה לעתלית )קבוצת גרודנה או קבוצת  1921(. בינואר 2008האזור )רגב, 

או בראשית  1920-דונם עצי אורן הצנובר בצידה הדרומי של המושבה. ב 60הייעור( ועסקה בנטיעות 

התיישבו שמונה ממשוחררי הגדודים העבריים במבצר עתלית וניסו לפתח את ענף הדייג במשך  ,1921

לקדחת ונטשו את המקום. ניסיון נוסף לפיתוח ענף הדייג ע"י קבוצה אחרת  מספר חודשים, עד שנכנעו

 .1925-1923התרחש בשנים 

חברת התיישבות היהודים" )יק"א( זיכיון ראשוני להקמת מפעל מלח בארץ ישראל. קיבלה " 1921-ב

שנים אדמות בקרבת עתלית,  99-הוקמה "חברת המלח בארץ ישראל", שחכרה ל 1922באוגוסט 

הוחל בייצור המלח בעתלית, ובמקביל הוקמה שכונת  1924בהן הוקמו בריכות מלח. החל משנת ש

 איכרים חדשה ממערב למסילת הרכבת )עתלית ב'(.

הוחל בעבודות  1926-1924במדידות כהכנה לייבוש ביצות כבארה. בשנים גם החלה יק"א  1921 -ב

מצמחייה, חפירת מערכת תעלות והעמקת  , ע"י המהנדס הצרפתי קרון, שתכנן ניקוי השטחהניקוז

. אפיקי הנחלים. בעבודה הועסקו בני הע'ווארנה, פועלים מצרים ופועלים יהודים מזכרון יעקב הסמוכה

, שהשתתף , היא לא נוקזה. איש המים דב קובלנובבמקצת ברם, בעוד שמפלס המים בביצה ירד

-הבין כי בביצה קיימות גם נביעות תתחקר את הסיבות לכך ו תחילה במפעל הניקוז כפועל פשוט,

 (. קובלנוב הציע תוכנית חדשה לניקוז הביצה,10,000-3,000)שמספרן הוערך בין  קרקעיות רבות

מנהל מפעל הניקוז. קובלנוב דאג לאתר כל אחת מהנביעות ולנקז את לתפקיד מונה  1927בשנת ו

במסגרת . 1936ידני ונמשכה עד לשנת  קרקעי לתעלות ניקוז. העבודה בוצעה באופן-מימיה בצינור תת

זו, גם נפרץ הסכר העתיק בנחל תנינים )הסכר נפרץ חלקית גם בידי קרון, אך הוא לא העמיק את 

הפרצה בשל חששו מפלישת גאות הים לתוך הנחל(. פריצת הסכר והעמקת אפיק הנחל הביאה גם 

נוי ידני מייגע של העפר מתעלות לסחף טונות של קרקע שהושקעו קודם לכן בביצות )זאת, במקום פי

משלב את נחל תנינים, שתי תעלות משנה צדדיות, צאה מכך, נוצר מפעל ניקוז מורכב שכתוהחפירה(. 

(. במהלך ניקוז הביצות, הוקם 2019קרקעיים )מיוחס, -ק"מ צינורות תת 50-תעלות מאספות וכ 15-כ

אדמות הכבארה הוחכרו  ו עד אז בביצות., עבור בני הע'ווארנה ששכנ1924זרקא בשנת -סר איהכפר ג'

, הועברו נכסי פיק"א לרשות המדינה, והאדמה חולקה בין מעגן 1948לאיכרים ולקיבוצים באזור )אחרי 

מיכאל לבית חנניה(. במהלך השנים נסתמו חלק מהתעלות הפתוחות והועברו לצינורות, על מנת 
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טר מי התהום ולהופעת כתמי מלחה )איילון, לאפשר עיבוד מודרני רציף, אולם הדבר תרם לשינוי מש

 תשמ"ו(.

 
 ארכיון מעגן מיכאל(. צילום:: דב קובלנוב )12תמונה 

 
 ארכיון מעגן מיכאל(. צילום:: חלוצים בעבודות ניקוז הכבארה )13תמונה 
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(, ע"י פליטים ארמניים שהגיעו אבריק )הקרוי ברבים שייח' בורייק הוקם הכפר שייח' 1926בסביבות 

מטורקיה והתיישבו כאריסים ברכס הכורכר מדרום לעתלית, באדמותיו של הנוצרי אנטון חמודה. 

ה. התושבים דונם אדמ 800-יבדו בשותפות כמשפחות שע 30-במקום התגוררו בשיא התפתחותו כ

 קרק ואופנהיים, תשע"ז(. ;1979אילן,  ;1965למי, זרעו חיטה, שעורה, חומוס ותירס )ת

חצבת כורכר גדולה מצפון לעתלית, לבניית נמל חיפה. במחצבה עבדו מאות פועלים, הוקמה מ 1929-ב

 (.2008)רגב,  1933יהודים. עבודות החציבה נמשכו עד  150-מהם כ

 ת חקלאיים ברחבי הארץ.חנות נסיונוהחליטו שלטונות המנדט הבריטי על הקמתן של מספר ת 1932-ב

מעולם לא הוקמה זו תחנה  אולם ,דונם בכפר לאם )הבונים( 75ברשימה שפורסמה נכלל גם שטח של 

 (.1932)"דבר", 

מלחמת העצמאות, ור ללא התיישבות יהודית עד אזהיה  –וף הכרמל חנווה ים, כל מישור -למעט עתלית

היו דרומה ואת, מרבית האדמות מנחל דליה שדות ים. עם זקיבוץ אחיזה קטנה בהיתה ורק בדרום 

 ת עם גורמים לא יהודיים( וכן בעתלית.ומשותפ עלות גורמים פרטיים יהודיים )חלקןבב

פרץ המרד הערבי. עתלית וסביבתה היו מובלעת יהודית באזור ערבי, כאשר  1939-1936בשנים 

ל אביב לחיפה הייתה יעד הדרכים לחיפה ולחדרה נשלטו ע"י הכפרים הסמוכים. מסילת הרכבת מת

(. לאור חשיבותה הבטחונית של עתלית )מסילת הרכבת ומפעל המלח( 1936לחבלות )"הארץ", 

של  4כביש  – 1937-הוקמה במושבה תחנת משטרה, והואצה סלילת כביש מחדרה לחיפה )נפתח ב

קצין המשטרה משה לזרוביץ' ובני של רצח הו החטיפהימינו(. האירוע הבטחוני הבולט בתקופה זו היה 

 במשך, בידי כנופיות אבו דורה, בקרבת כלא עתלית )מחוץ לגבולות הסקר(. 1938משפחתו באוגוסט 

המרד הערבי, שימשה עתלית כחוליה מקשרת עבור נקודת ההתיישבות הזעירה "יערות הכרמל", כל 

 1939ות הכרמל. בשנת יערששימשה להעברת הודעות בין חיפה ל ובמושבה פעלה תחנת ממסר

הוסדר מעמדם המשפטי של איכרי עתלית מול חברת פיק"א, ובכך תמו יותר משלושים שנות אריסות 

 (.2008של איכרי המושבה )רגב, 

נרצחו הנזיר שניהל את הבייארה היוונית בקיסריה יחד עם אחיו. בעקבות כך השתלטו נחטפו ו 1938-ב

 (.2011ן, ערביי קיסריה על אדמות הבייארה )ששו

ה דונם בגבע 10-כשל ובעקבות פרוץ המרד הערבי, הוקם הקיבוץ הקטן "עין הים" בשטח  1936בשנת 

נהרג אחד מחברי  1940בעתלית. תושבי הקיבוץ עבדו בכריית מלח בעתלית ובחקלאות ביישוב. ביולי 

בכיבוש  הקיבוץ, יצחק המל, בשמירה על כרמי עתלית. במלחמת העצמאות השתתפו חברי הקיבוץ

ברי הקימו ח 1950-. בבדו החברים את אדמות שייח' בורייקעי 1948הכפרים הערביים באזור. בסוף 

עין הים יחד עם חברים יוצאי רמת רחל את קיבוץ עין כרמל, ואדמות עין הים הועברו לעתלית )אתר 

 הקיבוץ(.

ן" )לימים מעיין צבי( וקיבוץ קיבוץ "מעיי לו לקרקע שני קיבוצים בחוף הכרמל:בתקופת "חומה ומגדל" ע

דונם בבעלות חברת פיק"א,  860-"מעפילים" )לימים נווה ים(. מעיין צבי הוקם על משבצת קרקע של כ
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דונם קרקעות פוריות.  500-משקי ו דונם יער איקליפטוס 160שנה,  40-דונם פרדס בן כ 200שכללה 

(. מתיישבי 1938מק )"דבר", אדמותיהם שבע לאעברו המתיישבים לצלע ההר הצופה  1942-ב

(. הקיבוץ 1954"מעפילים" עסקו תחילה בדייג, אולם ענף זה הופסק בשל משבר כלכלי )"על המשמר", 

 מפעל "נון". –"נווה ים" והוקם בו מפעל שימורים -שינה את שמו ל

צת לקבו 1943-עלה לקרקע קיבוץ שדות ים. עם מקימי הקיבוץ נמנתה חנה סנש, שהצטרפה ב 1940-ב

ש את הגבול מיוגוסלביה חצתה סנ 1944-ם באירופה במלחמת העולם השנייה. בישראלי-צנחנים ארץ

להונגריה, שם נתפסה, נעצרה והוצאה להורג. שיריה הרבים )כולל "הליכה לקיסריה"( נחשפו רק לאחר 

הסכם עם מותה. לימים הוקם לזכרה מוזיאון בית חנה סנש בקיבוץ שדות ים. אנשי שדות ים חתמו על 

חריש בשטח הופסק בשל התנגדות אלימה של ערביי ההכנסייה לחכירת כל אדמות קיסריה, אולם 

רביי קיסריה לשדות ים כמה עשרות דונמים, כולל בעלות על מחצית מהבאר עהחכירו  1943-המקום. ב

 (.2011שבמתחם הבייארה )ששון, 

ואות עתלית. המעפילים שהו במחנה החלו הבריטים בהקמת מחנה מעצר למעפילים במב 1939בקיץ 

פרץ למחנה כוח מן הגדוד הראשון של  1945באוקטובר  10-9ליל חודשים. ב 23-בין ימים בודדים ל

המעפילים שהיו עצורים במקום באותה  208הפלמ"ח, בפיקוד נחמיה שיין וסגנו יצחק רבין, ושחרר את 

יגור, שם התערבבו בתושבי הקיבוץ  עת. המשוחררים הובלו ברכב וברגל דרך הר הכרמל לקיבוץ

ויישובים סמוכים, דבר שהביא לכך שהבריטים נאלצו לוותר על מעצר המעפילים. מבצע זה נחשב 

לפעולה הראשונה של תנועת המרי העברי )איחוד שלוש המחתרות במאבק נגד השלטון הבריטי(. 

פעול סין. המחנה המשיך להחלו הבריטים לגרש את המעפילים למחנות מעצר בקפרי 1946מאוגוסט 

 ידי הבריטים.-כאשר פונה על 1948עד סוף מאי 

מישור החוף מטנטורה עד פאתי חיפה הוגדר כאזור שהעברת  –( 1940בתקנות העברת הקרקע )

בו העברת שקרקעות בו מותרת רק באישור הנציב העליון. המרחב מטנטורה דרומה נכלל באזור חופשי 

 קרקעות מותרת ללא הגבלה.

נפתח בית ספר חדש ומפואר בטנטורה לתושבי הכפרים הערביים, על רכס הכורכר  1944בשנת 

חקר תלמידים )כיום המבנה משמש את התחנה ל 186מזרחית לכפר. כבר באותה שנה נמנו בו 

 (.2015ירקוני, -המדגה( )לינדר

 1945ובאפריל  חניכים, 31נערך בקיבוץ שדות ים קורס מפקדי סירות שבו השתתפו  1943בינואר 

הוקמה הפלוגה הימית של הפלמ"ח )פלי"ם(, שהמרכז שלה היה בשדות ים. אנשי הפלי"ם נטלו חלק 

במבצעי העפלה, בפעולות חבלה ימית )בעיקר נגד אוניות גירוש בריטיות( ובסיוע לפעולות לחימה 

ל הים אחרי יבשתיות. הפלי"ם התקיים שלוש שנים בלבד, אולם הניח את היסודות להקמתו של חי

 הקמת מדינת ישראל.
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 : יישובים שהוקמו בחוף הכרמל עד מלחמת העצמאות3טבלה 

 הערות צורת התיישבות שנת הקמה שם מס'

  מושבה 1903 עתלית 1

-סר איג' 2
 זרקא

מועצה מקומית עצמאית. בטרם הקמת יישוב הקבע, התגוררו התושבים  כפר ערבי 1926
 ביצות הכבארה. בשולי

 ראו בנפרד. קיבוץ 1936 עין הים 3

 .1942יישוב חומה ומגדל, עלה לקרקע במישור ועבר להר בשנת  קיבוץ 1938 מעיין צבי 4

נקרא בתחילה מעפילים. כיום בתהליכי התפרקות וייתכן שייהפך ליישוב  קיבוץ 1939 נווה ים 5
 קהילתי.

 עברו לנקודת הקבע. 1941 -חומות קיסריה. בהתיישבו בין  קיבוץ 1940 שדות ים 6

 : יישובים שהוקמו בחוף הכרמל במלחמת העצמאות ולאחריה4טבלה 

שנת  שם מס'
 הקמה

צורת 
 התיישבות

 הערות

  קיבוץ 1948 נחשולים 1

 .1952 -התיישבו בנויהרדטהוף, ועברו ליישוב הקבע ב קיבוץ 1948 החותרים 2

מעגן  3
 מיכאל

  קיבוץ 1949

  מושב 1949 דור 4

  מושב 1949 הבונים 5

  מושב 1949 מגדים 6

  מושב 1949 עין איילה 7

  מושב 1949 גבע כרמל 8

  מושב 1949 צרופה 9

  מושב 1950 בית חנניה 10

  קיבוץ 1950 עין כרמל 11

  כפר נוער 1954 כפר גלים 12

' או 70-, הקמת בתי מגורים כנראה בשנות ה1958-תחילת פיתוח השטח ב יישוב קהילתי ?1958 קיסריה 13
 '.80-תחילת שנות הב
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 (.1940: בעלויות קרקע בחוף הכרמל במפת תקנות העברת הקרקעות )10מפה 
 בבעלות קק"ל )כחול(.רוב האדמות היהודיות באזור בבעלות פרטית )ירוק( לעומת אזורים אחרים שבהם מרבית האדמות 
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 מדינת ישראלתקופת  4.4.11

חיפה ע"י הכפרים הערביים באזור, והתנועה לחיפה -בנחסם כביש תל אבי מלחמת העצמאותבתחילת 

הוסטה לציר זכרון יעקב ויקנעם. מגיני עתלית תפסו את "החווה השוודית"/חוות לינד )כיום מדרום 

מוך, וזאת אחרי שהפועלים בחווה הטרידו באש למוא"ז חוף הכרמל( כנקודה החולשת על הכביש הס

לאחר כיבוש חיפה וגירוש ערביי קיסריה, הפך הכפר טנטורה, יחד עם את התנועה היהודית בכביש. 

 המעגן שבו, לקשר המרכזי של האוכלוסייה הערבית באזור עם כוחות מבחוץ: קבלת אספקה ונשק

הכרזת העצמאות, נכבש הכפר טנטורה ע"י  יאחרמאידך. זמן קצר  מחד, ומעבר פליטים לעבר לבנון

מלוחמי החטיבה  13בו נהרגו ש( בקרב קשה 1948במאי  23, "נמל"חטיבת אלכסנדרוני )מבצע 

תושבי הכפר עזבו לכיוון  ורג' )תל דור(.ב-. ציר הפריצה העיקרי היה מכיוון ח'רבת אלועשרות מקומיים

 בשו הכפרים טירה, כפר לאם וצרפנד.עשרת הימים( נכ)קרבות  1948פוריידיס ויישובי ואדי ערה. ביולי 

(. 1948, "המדינה"בתקופה זו הופצצה טנטורה, יחד עם זכרון יעקב, בידי מטוסי אוייב, ללא נפגעים )

במהלך ההפוגה השנייה נכבשו כפרי "המשולש הקטן" )איג'זים, ג'בע ועין ע'זאל( במבצע שהוסווה 

 .(1964)ריבלין וסיני,  "מבצע שוטר" –כפעולה משטרתית 

שטח  מתכונת דומה:לאחר מלחמת העצמאות הוקמו יישובים רבים בחוף הכרמל. מושבי האזור נבנו ב

נהנה מקרקע ה משפחות ומשק אינטנסיבי מעורב, שדונם בין הכביש לים, כמא 3,000-2,500של 

קמו בשטח המרזבה כלל המושבים הופורייה, קרבה לחיפה וסבירות גבוהה לאספקת מים לחקלאות. 

בשל נוחות הבנייה. המתכונת הדומה שבה הוקמו המושבים גרמה לכינוי "יישובי מגבת" שכן הם 

פרושים כמו מגבת מטבח ממערב למזרח או מצפון לדרום, כאשר לכל מתיישב נחלה חקלאית צמודה. 

על רכס הכורכר,  למעט מייסדי דור והבונים, שהתיישבו בשרידי הבתים הערביים של טנטורה וכפר לאם

באוהלים והכשירו קרקע לבניית יישובי התגוררו ם שאר היישובים הוקמו על אדמות חקלאיות, והמייסדי

כבר . רוב היישובים היו מושבי עולים לפי השתייכות מפלגתית. הקבע, תוך כדי קבלת הכשרה חקלאית

יים של מפא"י לעומת דווח על סכסוך שהתגלע במושב עין איילה על רקע לחצים מפלגת 1950-ב

 ;1950"הציונים הכלליים", וניצחון מוחלט של תומכי "הציונים הכלליים" בבחירות לוועד המקומי )נשר, 

הבתים הראשונים, הם החלו  102(. תלאות המושב לא הסתיימו, וזמן קצר לאחר בניית 1950"הבקר", 

, באזורשל הקרקע הכבדה , ככל הנראה בלא ראויים למגורי אדם. זאתלהיות להיסדק והפכו 

. מחלוקות על טיב הבנייה נמשכו שמתנפחת בחורף בהרטבתה, ומתייבשת, נסדקת ושוקעת בקיץ

בעיות מסוג זה התרחשו למעשה בכל מושבי חוף הכרמל. במושב  (.1956)"הארץ",  1956לפחות עד 

אי עמידות הבנייה הבונים, דרשו התושבים להרוס את הבתים הערביים ולבנות בתים מודרניים, בשל 

 ע"פ(.ירקוני, ב-הישנה לפגעי מזג האוויר )לינדר

 (.1951הוקמה המועצה האזורית חוף הכרמל )"הצופה",  1951ביולי 

' שבו חברי נווה ים לעסוק בדייג, וכך גם חברי קיבוץ החותרים )"על המשמר", 50-בראשית שנות ה

1954.) 
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)ארכיון בדור, על חלק מאדמות הכפר טנטורה  ה( הוקמה התחנה לחקר המדגה)ככל הנרא 1952-ב

(. באותה שנה העתיקו חברי החותרים את מקום מושבם מנויהרדטהוף ליישוב הנוכחי קיבוץ נחשולים

' התפתח ענף המדגה ביישובי האזור ונחפרו בריכות דגים 50-(. במהלך שנות ה1952)"על המשמר", 

 .במרזבות שבין רכסי הכורכר רבות

יעקב, בן -הונחה אבן פינה לאכסניית נוער בקיבוץ החותרים, לזכר הצנחן צבי בן 1954באוקטובר 

 (.1955המשק )"למרחב", 

מועצה האזורית חוף הכרמל את הריסות שלושת הכפרים טנטורה )דור(, כפר לאם ה, פינתה 1955-ב

על יסות )")הבונים( ואיג'זים )כרם מהר"ל( וסללה דרכים ביישובים היהודיים השכנים מאבני ההר

 (.1955", המשמר

כרייה  חברת "פרי עמל" שהחלה בכריית זיפזיף בקרבת אתררץ סכסוך בין קיבוץ החותרים לפ 1956-ב

של חברי הקיבוץ, כאשר חברי הקיבוץ )שעסקו בעצמם בכריית זיפזיף בחוף הים(, מנעו מהחברה 

 (.1956המתחרה להכשיר דרך גישה באדמות הקיבוץ )"למרחב", 

 רכשו משפחות דנקנר וג'יניאו את מפעל המלח בעתלית מממשלת ישראל, והמשיכו בתהליך 1957-ב

 כאלף דונם והתהליך עבר מיכון.של מודרניזציה שהחל עוד קודם לכן. הוקמו בריכות חדשות בשטח 

, תוכנן ניצול מי הביוב של טירת כרמל להשקיית השטחים החקלאיים של החותרים, כפר גלים 1958-ב

ספקת המים ממפעל המים בנחל אורן. לצורך ההשקייה , על רקע אי היכולת להגדיל את אזאת ומגדים.

החקלאית, נדרשה הקמתו של מכון טיהור שפכים בטירת כרמל )שרידי המכון הישן קיימים עד היום 

 .(1958)"דבר",  מאחורי מחנה החותרים(

בארץ, נגד תוכנית להקמת התרחש בחוף הכרמל אחד המאבקים הסביבתיים הראשונים  1959-ב

 מפעל נחושת בחוף דור.

 ;1959' נקלעו כמה ממושבי האזור למצב כלכלי קשה, ובפרט מגדים )גלבוע, 60-בתחילת שנות ה

ר היום ניצול הכורכר ברכס מגדים לקראת סלילת עלה לסד 1964-(. ב1960מרקוביץ, ; 1960"הבקר", 

הזיכיון לכריית הכורכר כדי להציל את היישוב מפשיטת כביש החוף, וחברי המושב קראו לתת להם את 

(. גם מושב צרופה סבל מבעיות דומות, שיוחסו הן למיעוט החלקות החקלאיות, והן 1964רגל )אזולאי, 

הצפות באדמות המושב. תושבי המושב ביקשו אישור לנטיעת בננות, שלא שגרם ל עדר ניקוזילה

 ;1965", על המשמררי המושבים נאלצו לעבוד כשכירים )"התקבל. כתוצאה מקשיים אלו, לא מעט מחב

מת נזקים סביבתיים קשים ', תוך גרי60-כריית הכורכר נמשכה במרץ במהלך שנות ה (.1965פלס, 

 (.1965)אילן, 

 הוקמה שכונת הווילות קיסריה, באדמות פרטיות של משפחת רוטשילד. 1962בשנת 
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ללבנון, ובה עשרה דייגים דייג מרצועת עזה בדרכה  חוף החותרים סירתעלתה על שרטון ב 1965-ב

 ,בעתליתשל אהרונסון (. באותה שנה שוקמה תחנת הנסיונות 1965ידי המשטרה )"דבר", -שנעצרו על

 (.2008והוקם בה מחנה קבע לתנועות הנוער )רגב, 

 (, כאשר1968, "על המשמר"נפתח קטע הכביש המהיר מחדרה למחלף זכרון יעקב ) 1969בשנת 

 (. 1967מחלף זכרון יעקב היה למעשה המחלף הראשון בישראל )שיוו, 

בין החותרים לכפר גלים, ראש עיריית רמת גן, אברהם  4בתאונת דרכים בכביש  נספו 1969בנובמבר 

 (.1969קריניצי, יחד עם נהגו וחתנו )"למרחב", 

 
 .לאחר כריית כורכר אינטנסיבית (זרחית למעגן מיכאלמ-צפונית) שרידיו של תל שריש: 14תמונה 
 (.1965)מתוך: אילן, ומגדל המים של מעיין צבי  רכס זכרון יעקב –ברקע 

 1970(, ובדצמבר ב'1969, "דבר"נפתח קטע הכביש ממחלף זכרון יעקב עד עתלית ) 1969באוקטובר 

 15 ובכך הושלמו(, 1970, "דבר"נפתח קטע הכביש מעתלית למפעל חישולי כרמל במבואות חיפה )

שנות עבודה על סלילת כביש החוף מתל אביב לחיפה. כחלק מסלילת הכביש הוקמו גשרים עיליים 

גשרונים מנחל דליה עד נחל טירה.  34מעל כבישי גישה ליישובי חוף הכרמל ומסילת הרכבת, וכן 

(. 1967חיים )שיוו, -ליגל ובער-"מ למניעת מעבר הולכיק 45-אורך כלאורך הכביש הוקמה גדר רשת ב

הכביש כבר נפתח, הוקם גשר עילי ליד קיבוץ נווה ים, כתחליף למעבר תחתי שהוקם , לאחר ש1972-ב

 (.1972עם סלילת הכביש אך לא איפשר תנועת כלי רכב כבדים )"דבר", 

ח, החליטה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה להכין תוכנית מתאר ארצית לתחנות כו 1970במרץ 

ובמסגרת זו לאתר שטח לתחנת כוח בין חיפה לתל אביב. שתי החלופות שנדונו היו בשפך נחל חדרה 

ובשפך נחל תנינים. חלופת שפך תנינים עוררה התנגדות רחבה של החברה להגנת הטבע וגופים 
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הוחלט להקים  1972נוספים, אל מול התנגדות עיריית חדרה להקמת התחנה בשפך נחל חדרה. בשנת 

התחנה בשפך נחל חדרה, ולשלב בה ארובות גבוהות להרחקת זיהום האוויר מהעיר חדרה.  את

 (. 1975)ולטר,  1975עבודות הבנייה החלו בשנת 

עברו לרשות האפוטרופוס  לט ללבנון ואדמותיו בשייח' בורייקלאחר מלחמת העצמאות, אנטון חמודה נמ

יישובים אחרים. לחלק מהתושבים לחיפה ו לנכסי נפקדים, דבר שהוביל להידלדלות הכפר ונטישת

. במשך שנים 1948קיבוץ עין הים השתלט על חלק מהאדמות החקלאיות שעיבדו תושבי הכפר עד 

נעשו נסיונות שונים להסדיר את מעמדם של תושבי הכפר, אך ללא הצלחה )קרק ואופנהיים, תשע"ז(. 

משפחות,  5נותרו במקום  1979. בשנת (1965, ישבו בכפר תריסר משפחות )תלמי, 1965נכון לשנת 

שחתמו עם מינהל מקרקעי ישראל על הסכם פינוי תמורת פיצויים, ובגבעה הסמוכה הקימו שתי 

, כאשר 1981(. הכפר פונה סופית בשנת 1979משפחות בדוויות מאזור יקנעם מבנה נוסף )אילן, 

 .(2003ר, ד-קיומו היה נטול תשתיות חשמל )ליבוביץ שנות במשך כל

אירע הפיגוע בכביש החוף )אסון אוטובוס הדמים(. חוליית מחבלים מלבנון הגיעה  1978במרץ  11-ב

לחוף מעגן מיכאל. בדרכם לכביש פגשו ורצחו את צלמת הטבע גייל רובין. עם הגעתם לכביש החוף, 

לחיפה, בה התקדמו לכיוון תל אביב, ויתר המחבלים עצרו אוטובוס בדרכו שעצרו שני מחבלים מונית 

בו היו חברי חוג המשוטטים של "אגד" ובני משפחותיהם. המחבלים עצרו את האוטובוס ביריות, ש

השתלטו עליו וכפו על הנהג להסתובב לכיוון תל אביב. במהלך הנסיעה ירו המחבלים לעבר מכוניות 

ס נוסף חולפות ומירי זה נהרגו ארבעה אנשים. באזור אולגה הצליחו המחבלים להשתלט על אוטובו

( שנוסעיו הועלו לאוטובוס הראשון, שנבלם רק במחסום משטרה בגלילות. במקום התפתח 901)קו 

ישראלים )ביניהם  35במהלכו פוצצו המחבלים את האוטובוס ורוב הנוסעים נהרגו. בטבח נהרגו שקרב 

רום לבנון. . בעקבות המבצע, יצאה ישראל למבצע ליטני בד71בני משפחת הוכמן מנווה ים( ונפצעו  3

בית גייל בבית ספר שדה מעגן מיכאל, אנדרטה  ן הוקמו שלושה אתרי הנצחה בחוף הכרמל:לזכר האסו

 בכניסה לקיבוץ נווה ים ומצבת זיכרון לאמנון דרורי בכביש החוף ליד תל עבדן.

ברנר" בבית הספר " 12איש, רובם תלמידי כיתה ז'  22בו נהרגו שים, אירע אסון הבונ 1985ביוני  11-ב

בו נסעו התנגש ברכבת. האירוע גרם להלם שים נפצעו, כאשר האוטובוס נוספ 16-בפתח תקווה, ו

 ציבורי ובמקום האירוע הוקמה אנדרטת זיכרון.

ליכי המלחת קרקעות באדמות הכבארה. תהליכים אלו התרחשו בשל ' התגלו תה80-במהלך שנות ה

ים, וסלילת הרמפה המוגבהת של הכביש המהיר מספר סיבות, וביניהן השקיית הקרקעות במים מליח

. תהליכים אלו הובילו לנטישה של חלק קרקעית באזור-שגרמה לחסימת זרימה עילית ותת –לחיפה 

 (.1994משטחי הקרקע, כמו גם לנטיעת חורשות איקליפטוסים משקיות )אלעד, 

ריה למוא"ז חוף וקיס עתלית 2004בשנת  במסגרת מהלך איחוד רשויות שביצע משרד הפנים, הצטרפו

 .הכרמל
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 סקירה מורחבת על אתרים בולטים 4.5

 חוף דור 4.5.1

ה כנחנ 1953באפריל  (.1949הוקם בחוף דור מחנה נוער לספורט ימי )וורצל,  1949כבר בקיץ 

 (.1953, "על המשמר"האנדרטה לחללי קרב טנטורה )

מדינת ישראל הצעירה. ידע חוף דור את אחד המאבקים הסביבתיים הראשונים ב 1959בראשית שנת 

-חתם שר המסחר והתעשייה, פנחס ספיר, על זכרון דברים עם המשקיע היהודי 1958בדצמבר 

קפריסאי מיכאל וולף ברדי, להקמת מפעל לעיבוד עפרות נחושת בחוף דור. חומרי הגלם היו אמורים 

וההסכם נחשף להגיע דרך הים מקפריסין למפעל שתוכנן לקום בחוף הים. המו"מ נוהל בחשאיות, 

לציבור הרחב במסיבת עיתונאים של ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, שהתנגדה לתוכנית, בסוף 

-בעקבותיה ביקר במקום שר הפנים ישראל ברש. החשיפה עוררה סערה ציבורית, 1959פברואר 

יהודה והשתכנע שאין לאפשר הקמת אזור תעשייה בחוף הים. בעקבות מגעים עם היזם, הועתקה 

 ;1959יוזמה שלו לאזור שפך הקישון )לא ידוע לנו האם המפעל הוקם בסופו של דבר( )קוטלר, ה

חוף דור תחנת ההצלה נפתחה ב 1960-. ב)1959, "חרות" ;1959, "על המשמר" ;א', ב'1959, "דבר"

נפתח כפר הנופש בחוף דור, והחוף  1961( ובשנת 1960"דבר", הראשונה בכל מרחב חוף הכרמל )

 (.1961ליו עשרות אלפי מבקרים בעונת הרחצה )סולר, משך א

, כאשר מטען 1969יסיון פיגוע כושל בקיץ נ' מעיד גם 60-על הפופולאריות הרבה של חוף דור בשנות ה

 (.א'1969, "דבר"חבלה של ארגון "פתח" התפוצץ במקום אך ללא נפגעים )

 (1992שטרן, עפ"י: חפירות תל מבורך ) 4.5.2

נחפר בידי חופרי תל דור כפרוייקט מודל לקראת החפירות )שנמצא צפונית לבית חנניה(, תל מבורך 

בדור. גובה התל כשבעה מטרים, שטחו כשבעה דונם בקירוב, ונמצאו בו שבע שכבות ארכיאולוגיות. 

מממצאי החפירות מסתבר שבמקום שכנו מצודה מצרית ויישוב כנעני. במקום הוקם מקדש כנעני, 

ופת הברזל היה במקום מרכז מנהלי, אך המקום לא היה מיושב במרבית תקופת הברזל. ובראשית תק

בתקופות הפרסית וההלניסטית הייתה במקום אחוזה חקלאית, ואילו בתקופה הרומית הוקם במקום 

נקרופוליס משמעותי. בימי הביניים היו באזור קברים מוסלמיים וצלבניים. חלק מהקברים היו קברי 

נחפר מאוזוליאום בנוי  1923ים שנקברו בכדים גדולים, תופעה חריגה בארץ. כבר בשנת ילדים ועובר

שניים מהם ש בו התגלו מספר סרקופגים,ושרד עד היום בשטח(, שאבני גזית גדולות בצלע התל )מ

על  באחד מוצגת מלחמת היוונים באמזונות ר שנתגלו בארץ ישראל עד היום הזה:היפים ביותמ הם

בסרקופג השני שורה של זרים שבמרכזם דמויות  בדופן אחרת שני גריפונים מכונפים;, ודופן אחת

ממערך בתי הקברות סביב קיסריה. מבנה מונומנטלי  מיתולוגיות שונות. ככל הנראה המתחם היה חלק

, שהוליכה את הגבוהה שעובר בשולי תל מבורך הוא אמת המיםשני מהתקופה הרומית )והביזנטית( 

 (.להלן שולי רמת מנשה אל העיר קיסריה )ראו הרחבה בנפרדמעיינות מי 
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עליו חקוק ראש פר. מערת ש ,כוכים ועמוד תמך 13זרח לתל נמצאת מערת קבורה עגולה ובה מ-מדרום

 (.2014קבורה נוספת בתל הינה מערת מקמרים )שלא אותרה במהלך הסקר( )שדמן, 

 
 הגרלנדות" מתל מבורך )המאה השלישית לספירה(.: "סרקופג 15תמונה 

אסיה הקטנה. מפה שבמרכזו מלמדת על מוצאו של הסרקופג ה-מכונה על שם עיטורו בשרשראות פרחים. המסכה פעורת
 כיום מוצג הסרקופג במוזיאון רוקפלר בירושלים.

 (תשנ"בשטרן, עפ"י: חפירות תל דור ) 4.5.3

עונות חפירה. בין הממצאים הייחודיים  30-עלה מרכו למדונם, נע 100-משתרע על פני כבתל דור, ש

. בבתי המלאכה חלזונות הארגמן ולתעשיית הארגמן לגידולמערכת בריכות ותעלות ראויים לציון 

הסמוכים לחוף התגלתה ערימה גדולה של רסק שבלולי ארגמן כתושים. הסתבר שכל השבלולים )אלפי 

 על כך שגודלו בבריכות ולא נשלו מהים. מעידרטים( היו כמעט בגודל אחיד, דבר שפ

 מהםאחד ש פרסית. במתקן זה נמצאו שני בורות,התקופה הרב התל התגלה מתקן נוסף ממע-בדרום

לבור נוסף ולצידו אגן קטן.  ,יחת היטב בסידיממנו תעלה מטווחלזונות ארגמן כתושים, במלא היה 

שריד לצבע הארגמן המקורי. כפי הוא ים להערכת החוקרשבאזור זה נמצאו שרידי חומר בצבע סגול, 

 תעשיית הארגמן הייתה פזורה ברחבי התל במהלך התקופות הפרסית וההלניסטית. ,הנראה

 במזרח התל נמצאים שרידי שער העיר, אמפיתיאטרון, אמת המים, מערכת ניקוז וכנסייה ביזנטית.

 טריפוןהמצביא הסלווקי מהמצור על לאורכה התגלו חיצים ואבני קלע שסיבית, בחומה מאתל דור מוקף 

התגלו  2019על חלק מהאבנים מופיע הכיתוב "ניצחון על טריפון". בשנת  לעיל(. 4.4.3)ראו סעיף 

מטרים מהחוף ובעומק  20-ההלניסטית )במרחק כימי שתוארך אף הוא לתקופה -שרידי ביצור גדול תת
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נה הראשון, מעריכים החוקרים כי ביצור זה היה קו ההג ,מטרים מתחת לפני הים(. לאור הממצאים 2

התנשא היה כמטר מתחת לפני הים דאז, תה קו ההגנה השני. בסיס הביצור וחומת הים הצפונית הי

מדיו המרשימים, המבנה ימטרים. למרות מ 20×40-לגובה שתי קומות לכל הפחות והיה בגודל של כ

ככל הנראה לים תוך עשרות שנים בלבד, גם בגלל עלייה מהירה של מפלס פני הים, וגם בגלל קרס 

 (.2019עדר תחזוקה )חסון, יה

כפר הנוער אמת נחל דליה שהגיעה ממעיינות באזור  ליכו בתקופה הרומית שתי אמות מים:לעיר דור הו

והיתה  וספת שהגיעה מדרום )מאגם הכבארה(ואמה נ שפיה, והובילה מים אל תוך העיר;ר מאידהיום 

דור מוצגים כיום תל ממצאי החפירות ב (.2011ולכן כנראה שיעדה היה הנמל )צוק,  ,נמוכה מהעיר

 במוזיאון המזגגה בקיבוץ נחשולים הסמוך.

 ב'(.1989: אמות המים לדור )מתוך: פלג, 11מפה 
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 (2009גלילי ותירוש,  :)בעיקר עפ"יעתלית  4.5.4

שנה.  9,000-תקופה הניאוליתית, לפני כאשית התיישבות האדם במפרץ עתלית מתועדת מהר

וקו החוף היה מערבית  ,החופפת לתקופת הקרח האחרונה, היה מפלס הים נמוך מהנוכחי ,בתקופה זו

מ' משפת הים  400-כשל נמצא כיום במרחק ונם, שד 50-כשל לקיים. על שפת הים הוקם כפר בשטח 

מ'. עליית מפלס הים המהירה בתום תקופת הקרח הביאה להשתמרות גבוהה של מבני  10של ובעומק 

-רים ובהם שלדים של כשישים בניקב התגלו מבנים, בארות מים,ים', -שמכונה 'עתלית ,הכפר. ביישוב

וצמחים. בניגוד  חיים-החקלאית ותחילת ביות בעלי המהפכהועוד. הממצאים מעידים על ראשית  ,אדם

ים -ו בעתליתים(, לא נמצא-לכפרים מוצפים אחרים בחוף הכרמל )שהוצפו כאלף שנה לאחר עתלית

עדויות לשימוש בגלעיני זיתים, מה שמאפשר להסיק שראשית הפקת שמן הזית באזורנו החלה לפני 

 ות המים הקדומות ביותר בעולם.ארים נחשבות לב-שנה. בארות עתלית 9,000-8,000

בתקופת הברזל, שכן בעתלית יישוב פניקי, ובו הנמל הבנוי הקדום ביותר לאורך חופי ישראל )המאה 

מצאו שרידי עשרות ספינות התשיעית לפני הספירה(. גם נמל זה שקוע כיום בים. במפרץ ובקרבתו נ

 מעידות על התפתחות הספנות בחופי הארץ.טרופות ש

רין( הוקם לצד אחד המפרצים המוגנים היחידים בחוף הארץ. זמינותו של גית )שאטו פלמבצר עתל

הצלבנית המפרץ הייתה נכס גדול עבור הצלבנים, שהיו תלויים מאד בקשר עם אירופה. סביב עתלית 

מטרים, חומה חיצונית בגובה  34חומה פנימית עם שני מגדלי ענק בגובה  הוקם מערך ביצורים מורכב:

, חומה שתחמה את חצי האי ממזרח מטרים 6רים עם שלושה מגדלים מרובעים, חפיר בעומק מט 16

מקיפה גם את העיר הצלבנית( וחדרה אל הים, וקו ביצורים נוסף ברכס עתלית שנשען בחלקו על )ו

מ'. במספר  6-3ק"מ ובגובה  2.1מצוק מלאכותי חצוב, באורך כולל של על מחצבות קדומות ובחלקו 

נחל אורן סיפק מבתר , ממזרח ומצפון לחורבת קרתה, קו הביצורים לא היה מלא )לדוגמה, מקטעים

עג'ל )מדרום -באב אל –הצפוני הגנה נאותה(. בקו ביצורים זה שולבו מספר מעברים מוגנים היטב: 

-באב אל –באזור שכונת יפה נוף בעתלית, והדרומי  (מקטע-לחורבת קרתה(, מעבר מרכזי )באב אל

שמונה  זיהו ותירושהיו ניתנים לסגירה מכיוון מבצר עתלית. גלילי ל המעברים היו שערים שבכהווא. 

החציבה ברכס עתלית בוצעה  דרכי רוחב ושתי דרכי אורך שקישרו את המעברים אל העיר הצלבנית.

מעיד על תכנון מראש שיועד להפוך לק המערבי הקרוב יותר לעיר, דבר שדווקא בחלקו המזרחי ולא בח

 הרכס לחלק ממערך ההגנה על עתלית. את

אלא לעכב את האויבים עד שתושבי העיר  ,הביצורים החיצוניים לא תוכננו לעמוד במצור ממושך

והעובדים במחצבות, בשדות ובבריכות המלח יוכלו להימלט למבצר. המבצר תוכנן לעמוד במצור של 

במבחן בשלושה ניסיונות כיבוש  המבצר עמדואכן, חודשים ארוכים, ונהנה מאספקת מים מתוקים. 

 -ובייבארס ב ,1229-דריך השני בי, פר1220-כושלים ע"י אוייבים: אלמועט'ם עיסא, שליט דמשק ב

 & Galili, אולם לא הצליח לכבוש את המבצר ). בייבארס הצליח לכבוש את העיר הצלבנית1265

Ronen, 2019.)  השמורות שבהן נמצאות כיום שמצבות,  1700בבית הקברות הצלבני נמצאו לפחות

 .במוזיאון רוקפלר בירושלים, ואילו בשטח נותרו בעיקר מצבות פשוטות יחסית
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 לספירה(. 13-ברות בעתלית )המאה ה: מצבה צלבנית מבית הק16תמונה 

כיום במוזיאון רוקפלר מוצגת ופטיש.  וויתז-כנראה מצבתו של בנאי או ארכיטקט, שכן בחלקה העליון מגולפים צלב ולידו מד
 בירושלים.
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 נחל תנינים 4.5.5

נחל תנינים נחשב לאחד המרשימים בנחלי החוף בישראל, והאחרון שנותר איתן ויחסית נקי מזיהום 

סופר, )פליניוס הזקן והיסטוריונים כבר בתקופות קדומות: סביבתי. המקום זכה להתייחסות גיאוגרפים 

. ההיסטוריון הצלבני בכתביו מזכיר את נחל התניניםלספירה(  79-23, וצי רומאיחוקר טבע ומפקד צבא 

מורי דרך בשנים גם , ו(1875)מתוך: גרן,  ז'אן מוויטרי מזכיר קיום תנינים קטנים "בנהרה של קיסריה"

-רידוס דה וינו סאלוו מציין שצבאו של ריצ'רד לבהנוסע הצלבני גאלפ הצהירו על קיומם. 1870-1854

רי חנה סמוך לנהר שליד קיסריה, שכונה לדבריו "נהר התנינים" מפני שהחיות הללו טרפו שני הא

( מציין גם הוא שממזרח לקיסריה יש ביצת מים מתוקים 1283חיילים שרחצו בו. הנזיר בורכארד )

 ,אללפי מסורת מקומית, הובאו לפנים שני זוגות תנינים ממצרים לארץ ישר ועמוקים, ובה תנינים בשפע.

והשני לנחל חדרה. גירסאות מדעיות יותר סבורות שהתנינים הינם  )תנינים( זרקאנחל והוכנסו האחד ל

ניצוד התנין האחרון בנחל תנינים, שנמצא כיום באוסף  1912בשנת  שריד מהפאונה הטבעית במרחב.

 האב שמידט במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב.

התנינים"  מזוהה עם "עירתל תנינים, ש –נמצא תל עתיקות קטן כון לים התיבשפך הנחל 

 ,החל מהתקופה הרומית שהתקיימה מהתקופה ההלניסטית ועד לתקופה הביזנטית.)קרוקודילופוליס(, 

במאה הרביעית לספירה הוקמה  ,התבצעו מספר מפעלי פיתוח גדולים במרחב נחל תנינים. ככל הנראה

ם כבארה, מה שאיפשר הזרמת מים באמת המים הנמוכה לקיסריה. מערכת הסכרים שיצרה את אג

מ'. אורך הסכר הצפוני כקילומטר אחד. ייתכן שבאותה עת  3מ' וגובהו  193אורך הסכר המערבי 

. הקמת הסכרים והמאגר אינה (2007)פורת ועמיתיו,  שולבה בסכר המערבי טחנת ארובה אחת

, נבנו שש טחנות קמח רהלספי שביעית-מאות השישיתמתועדת במקורות היסטוריים בני התקופה. ב

התקופה הביזנטית. בתקופה  לאחר הנעזב כל המערכת. מערב לסכר המערבי-מדרום משוכללות

עם  1922שבע טחנות מגלש, שפעלו עד המערבי ר ( נבנו ממערב לסכ17-העות'מאנית )המאה ה

וש נקודות, רץ סכר תנינים בשלנפ 20-של המאה ה '50-תחילת פעולות ניקוז הכבארה. בשנות ה

 ומות,גשבשנים  החוף חוזרות ונשנות של כבישאחרי הצפות , 2002-2000שנים לשיפור הניקוז. ב

ביצעה רשות העתיקות חפירות ארכיאולוגיות בשיתוף רשות ניקוז כרמל, לחשיפה מלאה של מכלול 

 (.2011הסכר וטחנות הקמח )צוק, 

התקיים מאבק סביבתי נרחב למניעת הקמתה של תחנת כוח  20-' של המאה ה70-בסוף שנות ה

הובילה החברה להגנת הטבע, נבנתה תחנת  שאותוגדולה בשפך נחל תנינים. כתוצאה מהמאבק, 

 הכוח בשפך נחל חדרה.

 עתיקות קיסריה 4.5.6

ראשית היישוב בקיסריה כנראה בשלהי התקופה הפרסית או בראשית התקופה ההלניסטית, כאשר 

לפנה"ס  22-לפנה"ס, וב 30הפניקי מגדל סטרטון. המקום הוענק במתנה להורדוס בשנת הוקם היישוב 

לפנה"ס. לאחר הדחת ארכלאוס בן הורדוס  10/9החל הורדוס בהקמת העיר החדשה, שנחנכה בשנת 

לספירה, הפכה קיסריה למקום מושבם של הנציבים הרומאים ביהודה. רוב התושבים היו  6בשנת 
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עיר גם קהילה יהודית משמעותית. בין שתי האוכלוסיות שררה מתיחות שהובילה נוכרים אך הייתה ב

לספירה פרצו בקיסריה האירועים שהובילו למרד הגדול ביהודה. העיר  66למהומות דמים, ובשנת 

לעיל(, והמשיכה  4.4.4הייתה עיר מרכזית במהלך התקופות הרומית והביזנטית )ראו הרחבה בסעיף 

נכבשה העיר בידי בייבארס שהרס  1265להיות מיושבת בתקופות הערבית הקדומה והצלבנית. בשנת 

השלים את ההרס יורשו אלמליכ אל אשרף. ההתיישבות בקיסריה חודשה  1291את העיר, ובשנת 

 .1948שהתגוררו במקום עד  1878ניה בשנת בידי מוסלמים מבוס

. חפירות המחקר הארכיאולוגי בקיסריה החל בתקופת סיורי הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל

. חפירות 1945בשנת  המנדטורית בבית הכנסת העתיק ראשונות נערכו בידי מחלקת העתיקות

חפירות בקיסריה ובסביבתה. הין עד היום נמשכות לסירוגו, ומאז 1959שיטתיות בקיסריה החלו בשנת 

ת שנערכו בבית הכנסת העתיק בתחילת שנות . בחפירו1963-1959התיאטרון הרומאי נחשף בשנים 

ימי הקיסר קונסטנטיוס השני. נראה ממטבעות נחושת, רובם  3,700', התגלה מטמון ובו 60-ה

קופה. בבית הכנסת לספירה, ונשכח עם הריסת הבניין באותה ת 355שהמטמון הוסתר סביב שנת 

 התגלו רצפות פסיפס ושרידי כתובות עבריות, כולל רשימת משמרות הכהונה ומקומות מושבן בגליל. 

הוכרזה הרחבה קטנה לגן הלאומי, וכן גן לאומי  2021)באפריל  1968המקום הוכרז כגן לאומי ביוני 

 היפודרום קיסריה הסמוך(.

. בשטח אסי"חקלאות מו, שמכונה "בנית נוף ייחודיתת '70-דרומית לקיסריה התקיימה עד לשנות ה

כק"מ אחד( שכנו שדותיה הקדומים של קיסרי. אזור זה  ק"מ ורוחבו 3-שאורכו כדונם ) 3,000-כשל 

שם שכן בתחום האבוס המערבי )מניפת הסחף של נחל חדרה הקדום(, והחקלאים הקדמונים הסירו 

-רעו שדות מעובדים. כתוצאה מכך נוצר דגם גיאומטריביניהן השתשאת מעטה החול ובנו ממנו סוללות 

 שהגדולה שבהן במימדים, 200-מלבני שנראה בעבר היטב בתצלומי אוויר. מספר החלקות התקרב ל

מ'. הסוללות החוליות כוסו ברובד עבה למדי של חרסים,  20×20 מ', והקטנות במימדים של 90×90של 

שברי שיש, שברי זכוכית וכיוצא באלה, כדי לייצב את החולות. בשדות הסמוכים לחוף כוסו סוללות 

ר בקיסרי בשנת ח'וסרו )שביק-החול בחלוקי כורכר. גני קיסרי מתועדים אצל הנוסע הפרסי נאציר א

פר סבא "במרחק פרסה אחת הלכנו על חול, הנקרא מכאי, ואחרי לספירה(, בדרכו מקיסרי לכ 1047

)קידר וזיו,  עוברת כאן בחבל של גבעות ועמקים"זה ראינו שוב הרבה תאנים ועצי זית, כי כל הדרך 

 תשכ"ד(.
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 .1978מבר בין שדות ים לתחנת הכוח בחדרה, ספטהמואסי ות חלקות חקלא תצלום אוויר של: 17תמונה 

 ., אך מאפייני השטח המופר ניכרים היטב בקרקעכיום לא ניתן לזהות את המערכת בתצ"א

 נוף ומורשת האדם אתרי 4.6

אתרים ארכיאולוגיים,  398שיש בהם עניין לציבור:  מורשתנוף ו אתרי 869בתחום הסקר  תועדוסה"כ 

 אתרי ביקור 38(, בוטניים, בוסתניםגנים אתרים בוטניים )כתמי פריחה, עצים בולטים בשטח,  52

אתרים  58, )חופים, פינות ישיבה, נקודות תצפית, שולחנות פיקניק, פסלים סביבתיים, מוזיאונים(

משטחי סלע, מצוקים, מחשופי סלע, ריכוזי צדפים, סלעי חוף, מערות, ריכוזי חלוקים, גיאומורפולוגיים )

עיינות, בארות, בורות מים, אמות מים, מתקני שאיבה, מאתרים הידרולוגיים ) 163(, מבתרים, מפרצים

)מבנים, מגדלים, בונקרים,  אתרים היסטוריים 80(, בריכות מים, גבים, ספלולים, שקתות, מאגרים וכו'

)אנדרטאות, מצבות, לוחות זיכרון, פינות זיכרון,  אתרי הנצחה 62, מחפורות, גשרים, שערים וכיוב'(

 .אתרים שסווגו בסיווג אחר 18, ועוד ד'(גני זיכרון, בתי קברות וכ

ברמה בעלי חשיבות כ אתרים 215, ארציתברמה החשיבות הללו דורגו כבעלי  אתריםמה 291

לפירוט רשימת האתרים המלאה )בלבד חשיבות מקומית עלי באתרים, כ 353 –והשאר  ,אזוריתה

תוך ניהול  ,(. חשיבות האתרים נקבעה בהתאם להערכת מומחהטבלת אתרים: נספח א'ראו ותיאורם, 

להם ניתנה ערכיות ששיח עם בעלי עניין ומומחים מקומיים. במספר מקומות זוהו מכלולי אתרים 

, מכלול הבארות החצובות לדוגמה יה עשוי לקבל ערכיות שונה.אחידה, גם אם כל אתר בפני עצמו ה

בעורף חוף הבונים, ומכלול נקודות העניין בגן הלאומי קיסריה. ניתן לראות מספר ריכוזים של אתרים 

 בעלי חשיבות ארצית:
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: אחת הערים החשובות ביותר בישראל בתקופות הרומית, הביזנטית והצלבנית, גן לאומי קיסריה .1

קשור עצמה, חשוב לציין גם מכלול אתרים של. לצד העיר ואחד מאתרי התיירות המובילים בישרא

 למערכת אמות המים לקיסריה וסכר תנינים.

: עתלית הגיעה לשיא חשיבותה הארצית בתקופת ממלכת עכו הצלבנית, אולם לצד מרחב עתלית .2

אתרים צלבניים רבים, יש במרחב גם אתרי מורשת חשובים נוספים כגון מחנה המעפילים, שדרת 

 הוושינגטוניות של אהרן אהרונסון ומפעל המלח על אוכלוסיות עופות המים שבו.

וריכוז  ,: חוף הים המפורץ ביותר בישראל, שרידיה של עיר הנמל העתיקה דורהבונים-מרחב דור .3

 חצובות בסלעי הכורכר.  ד מסוגו בישראל של בארות רבועות רדודות שיחי

 תרבותית-ערכיות נופית .5

 שיטת העבודה 5.1

 ניתוח על מבוססת( מורשת לאתרי גם מתייחסת היא שכן ,תרבותית-נופית למעשה) נופית יותערכ

 דרמטיות, מגוון, עוצמה: כגון תארים בשורת – כזה באופן ברובם מוגדרים הקריטריונים ולפיכך איכותני

 אחת לכל חושב, מהקריטריונים אחד בכל דירוג סמך על (.נופיתה ערכיותה מדדי – להלן אור' )וכד

: ערכיות דרגות חמש של סולם מתוך סופי נופית ערכיות דירוג( בנויות יחידות-לתת פרט) היחידות מתת

מפה ת הערכיות הנופית )במפ. רביתימ – 5, מאד גבוהה – 4, גבוהה – 3, בינונית – 2, נמוכה – 1

 אלמנט קיים כזה דירוג בתהליך. הערכיות דרגת פי-על בצבע הנוף יחידות-תת מופיעות שבהמשך (13

 גם לעיתים, בנוסף. נוף יחידות-לתת שונה חלוקה ואף שונה ערכיות אומדן להציע וניתן ,סובייקטיבי

-ותתנוף  ליחידות שהחלוקה מקווים אנו. )תת היחידות( מרכיביו מסכום גדול( הנוף יחידת) השלם

 המנהלים הגופים של ליכולת יתרמו( פחות סובייקטיביים תהליכים) בהן המצאי והגדרת, נוף יחידות

 אם ,האזור של תרבותיים-הנופיים בערכים שיתחשב באופן ולתכנן ,משלהם הערכה לבצע השטח את

 . בכך ירצו

  נופיתה ערכיותה דדימ 5.1.1

 תבליט בעיקר) שונים נוף מרכיבי בו מופיעים אשר לשטחניתן  גבוה ערך :חזותי ועושר מגוון 

 .ברורה זהות בעל נופי מכלול ויוצרים בזה זה משתלבים שהם תוך( ותכסית

 עמקי, רכסים כגון בולטים נוף קווי של לנוכחותניתן  גבוה ערך :"דרמטיות"/ונוכחות בולטות 

חוף ים : המפגש בקווי שונים נוף מרכיבי בין ניגודים בו שמופיעים לשטח, ו'וכד חוף ים, נחלים

 מפורץ, רכס כורכר לעומת מחצבות ועוד.

 "אמת. שונות פיתוח מפעולות כתוצאה בולטות הפרות ללא לשטחניתן  גבוה ערך :"ראשוניות 

 החזותיים הקווים ברציפות מלאכותיים מרכיבים של פגיעתם למידת גם מתייחסת זו מידה

 צבע, גודל מבחינת היחידה של הטבעי לאופי ובהתאמתם( לדוגמה רקיע קועל ) בנוף הטבעיים

הואיל וחלק מהותי משטחי הסקר הינם שטחים חקלאיים אינטנסיביים, הוחלט כי גם שטחים  .וצורה

 אינטנסיביים שאין בהם הפרות נוף בולטות יקבלו ניקוד בסעיף זה.
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 לאזור אופייני תרבותי או/ו טבעי נוף משמרש לאזורניתן  גבוה ערך :ותרבותי טבעי אזורי ייצוג .

 תרבותית משמעות בעלת חיים דרך מבטאיםש הנוף של מאפיינים לשמירת גם רבה חשיבות ישנה

 , דרכים קדומות ומעברים חצובים ברכס עתלית(.לדוגמה)

 הארץ בנוף ייחודית תופעה בו שמופיעה לשטחניתן  גבוה ערך :הארץ בנוף ייחודיות. 

 כך גדלה משמעותם של  ,ידי מספר רב יותר של אנשים-ככל שהשטח נצפה על :נצפות ותצפית

השינויים באופיו החזותי. שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים 

החשיפה של  מידת הנצפות משוקללת מתוך הערכת ,שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף. לכן

-נשקף מתתשמשבילי מטיילים. חשוב גם הנוף ו שוביםיהיחידה המוערכת מכבישים, מי-תת

 יחידה.ה-נמצאות בשטח תתשייחסות גם לנקודות תצפית בולטות היחידה עצמה, ולכן קיימת הת

 חלקים גדולים ממרחב הסקר עברו פיתוח חקלאי והתיישבותי, אך שותדוהתח שיקום פוטנציאל :

בהם פיתוח ש. במקומות עותיים, בעיקר בשטחים שהוכרזו כשמורותיימים שטחי טבע משמעדיין ק

 חדש צפוי לגרום לפגיעה נופית בלתי הפיכה, ניתן ניקוד מירבי בסעיף זה.

 תוצאות 5.2

רוב מכריע של שטחי הסקר הינם בערכיות נופית גבוהה ומעלה. ניתן לומר כי מרבית רצועת החוף 

ערכיות נופית מירבית. באזור אמות המים לקיסריה ובשמורת חוף הבונים,  בתחום הסקר דורגה כבעלת

"מתעבה" אזור הערכיות המירבית אל פנים המישור, וכן אזור בריכות המלח בעתלית. רכס הכורכר 

המזרחי נפגע במקומות רבים ע"י מחצבות ופסולת, אולם מקטעים שמורים שלו )שייח' בורייק, רכס 

ית. נציין בהקשר זה גם את שמורת נחל תנינים, תרבותית מירב-בערכיות נופית דרכמון( דורגו אף הם

 בריכת תמסח ואזור הדיפלה במורד נחל דליה.

בעיקר בקרבת עתלית, באזור מושב דור ומחצבות  נמוכה נמצאים-שטחים בעלי ערכיות נופית בינונית

סובייקטיבי שמושפע גם מגבולות  רופה. יש לזכור כי מדד הערכיות הינו מדדצ-מופרות במרחב הבונים

הסקר, וגם לשטחים שמדרום לחוף דור, שהוגדרו כבעלי ערכיות נופית נמוכה יחסית, יש ערך משמעותי 

 בשל מיקומם בין כביש החוף לים, ללא הפרות חזותיות משמעותיות.
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 מורשת האדם : אתרי12מפה 
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 : ערכיות נופית13מפה 
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שטחים פתוחים  פרק ג': רצף

 ומסדרונות אקולוגיים

 
 )צילום: אמיר פרלברג(. : מעבר נחל גלים מתחת למסילת הרכבת18תמונה 
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 רצף שטחים פתוחים .6

 כללי רקע 6.1

להערכת משאבי הטבע והנוף. פגיעה בשטחים  את הבסיסהערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה 

והן בעקבות קטיעתו בקווי תשתית  ,השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי פתוחים נגרמת הן בגלל צמצום

כגון כבישים, מסילות ברזל, צינורות וקווי חשמל. לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה 

ההתייחסות  ,נמצאים לידם או מסביבם. לפיכךשהשטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים  מפריעה על

 אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות. 

טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים: עוצמת הבינוי )גובה, צפיפות(, אורך 

 שנוצרים בשטח הבנויהמזהמים הגבולות וצורתם, תבליט השטח )שיפוע, מיקום באגן הניקוז(, סוג 

פעתם של הכבישים על רצף השטח טווח הש הטיפול( בהם ועוד.-אי , וכן דרך הטיפול )אוםוכמות

הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות חצובים(, לקיומן של 

 מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכן לנפח התנועה בכביש.

תשתיות היישוביות והקוויות על מפת רצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת ה

, כל תא שטח באזור הסקר. זאת, במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים

 שאינה באה במלואה לידי ביטוי במפות ערכיות משאבי הטבע והנוף. תפקודים נוספים אלו הם:

 גידול -קולוגיות ובתי: לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אתפקוד אקולוגי

איפשור תנועת יצורים ברחבי תחום התפוצה ידיים, וכן ב-מגוונים, שחלקם דורשים שטחים רחבי

 יות של אותו מין.אוכלוס-שלהם וקשר גנטי בין תת

 רקע לפעילות נופש וטיולים. רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי תפקוד חזותי/חברתי :

 טיול והנופש בחיק הטבע.בחוויית המבט אל הנוף, ה

 חייצים בקנה מידה מקומי, אזורי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים, שבהם תפקודים מערכתיים :

 נשמר המרחב הפתוח.

 אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים מרחב לתכנון עתידי :

 אליהם.בדור הנוכחי אין כלל מודעות שתכן יאשר י

 ערכההשיטת ה 6.2

שטחים מבונים, כבישים ומתקני תשתית )למשל תחנות שאיבה, אנטנות סלולריות( סווגו בקבוצות 

קרקע -מסלולי" וכו'(. לכל סוג שימוש-קרקע )למשל "ישוב עירוני", "כביש ארצי דו-כלליות של שימושי

ם מכונה גם "משקל בוצע אומדן יחסי משוער של מידת השפעתו על השטח הפתוח. מידת השפעת

ל שובים עירוניים. מידת השפעתן שי( מיוחסת לאזורי תעשייה ולי100%הפרה". השפעה מקסימלית )

ודה בשטח הסקר חושב לכל נק .(להלן 6טבלה ו 5טבלה )ראו  הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר

"גורמי ההפרה" השונים )גם כאלו שנמצאים -מפי המרחק המשוקלל של אותה נקודה -"ערך רצף" על
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מעט מחוץ לתחום הסקר אך עשויים להשפיע עליו(. ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר, הוערך 

   .(Levin et al., 2007פי מודל מבוסס ממ"ג שפותח במכון דש"א )-, עלהשטח הפתוח כאיכותי יותר

 לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי. מנת-עללהדגיש שאין נתונים אלו מספיקים חשוב 

מימדים אקולוגיים השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו 

יוצאים מיישוב וטורפים חיות בר(, ומימדים נופיים )למשל: פגיעה בקו רכס ע"י ש)למשל: חתולים 

שונות על יצורים מהמערכת הטבעית לאיים ישנן השפעות אנטנות(. יתר על כן, ברור שגם לשטחים חק

ימת גם בתוכם(. כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפעה של ינמצאים מסביבם )ובמידה מסוש

 "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות בחישוב זה.

 מודל רצף שטחים פתוחים –ישויות פוליגונליות  : משקלי הפרה5טבלה 

  

 אותדוגמ משקל תיאור קטגוריה

 אור עקיבא, טירת הכרמל 100 עיר מגורים

 עתלית, זכרון יעקב, בנימינה, קיסריה 75 ישוב פרברי גדול

 רקאז-פוריידיס, מעגן מיכאל, ג'יסר א 50 ישוב פרברי בינוני

 , מבנים שדות יםת מעיין צביא"א"ת הבונים,  50 מחסנים תעשייתים

 עתלית –שכונות בבנייה  30 אתר בבנייה

כפר גלים, החותרים, מגדים, בית צבי, נווה ים, עין כרמל, גבע  25 ישוב כפרי
כרמל, צרופה, עין איילה, הבונים, נחשולים, דור, מעיין צבי, בית 

 חנניה, שדות ים

 זרקא-ג'יסר אהדייגים בחוף כפר  15 התיישבות פזורה

 יי" )נטוש(ה-מטווח "דני 10 חווה ללא מגורים

, תעשיה
, מסחר

תיירות 
 וביקור

 א"ת מעגן מיכאל, א"ת שדות ים, מפעל "מלח הארץ" 75 אזורי/אזור תעשיה בינוני

 מפעל "תפן" בנחשולים 50 אזור תעשיה מקומי

 מרכז הקניות "מול זכרון" 75 מסחר ותעסוקה אזורי

 תל דור, עתיקות קיסריה 25 ביקור גדולאתר 

 גולף קיסריה 15 ספורט ונופש

 פארק המים נווה ים, פארק הדייג מעיין צבי 10 אתר ביקור קטן

 בית עלמין עתלית, בית עלמין הבונים, בית עלמין בית חנניה 5 בית עלמין כפרי

, חשמל
 אנרגיה

 תתשתיו

 רבין"תחנת הכח "אורות  150 תחנת כח גדולה

 מחצבת עין איילה 50 מחצבה פעילה

 "פז" צומת אורן 50 תחנת תידלוק ושרותי דרך

מבני מדגה בריכות המלח )נטוש(, מט"ש ניר עציון, מט"ש, התחנה  25 הנדסי גדול ןמתק
 לחקר המדגה

מחסני התחמושת עתלית, מבני מדגי נחשולים ומעגן מיכאל, מט"ש  15 מתקן הנדסי בינוני
 מעיין צבי, מתקן קליטת הגז 

, בית אריזה, בריכות מים, ריכוז אנטנות סלולריות, תחנת שאיבה 5 מתקן הנדסי קטן
 תחמ"ש מקומי/תחנת מיתוג, מתקן התפלה קטן

מתקני 
 תחבורה

 מנחת הבונים 10 מנחת מטוסים פעיל

מתקנים 
 צבאיים

 בסיס השייטת בעתלית 75 בסיס צבאי בקנ"מ פרברי גדול

 בסיס "החותרים" 50 בסיס צבאי בקנ"מ פרברי בינוני

 6בסיס טירת כרמל, כלא  25 בסיס צבאי בקנ"מ כפרי

 חוות סוסים בית חנניה 25 אורווה חקלאות

  10 חממות קבועות

   5 רשת יתב
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 מודל רצף שטחים פתוחים –ישויות קוויות  : משקלי הפרה6טבלה 

 תוצאות 6.3

השטחים הפתוחים הרציפים בצבע ירוק את (, ניתן לראות 14מפה במפת רצף השטחים הפתוחים )

אין רצף גדול של שטחים ני האדום )לפי עוצמת ההפרה(. בתחום הסקר כהה, ואת ההפרות בגוו

פי כן, -אף על המרזבה החקלאית המזרחית והכרמל. –, בהשוואה למרחב שנמצא ממזרח פתוחים

 ישנם מספר כתמים, בקנה המידה המקומי, שחשוב להתייחס אליהם:

 :רך, שנמשך וזהו רצף של שטח פתוח צר ומא חוף גלים, רכס חורבת קרתא ובריכות המלח

חורבת ממערב לכביש החוף, דרך פתחת נחל אורן ושמורת  חיפה בצפון, לאורך שמורת גלים מחופי

קרתא, ועד לבריכות המלח של עתלית. אמנם בריכות המלח הן חלק ממתקן תעשייתי, אולם עדיין 

נקטע בדרום הרצף  .מדובר בשטח פתוח ובלתי מגודר, שבו גם ערכי טבע, נוף ומורשת חשובים

במקום שבו היה בעבר אזור תעשייה , לבריכות המלחדרום מבעתלית בשכונה החדשה שנבנית 

 תא השטח הזה חוצה מסילת הרכבת באזור שמצפון לעתלית.קטן. את 

 אם כי רחב יותר  בין נווה ים לנחשולים, פתוח צר ומאורךרצף של שטח  :נחשולים-מרזבת נווה ים

מהקודם, מקו החוף ממערב ועד כביש החוף במזרח. חלק גדול מהשטח מוכרז כשמורות טבע, 

הרכבת את הרצף לכל אורך תא השטח, וחלק אחר מוצע כשמורה. גם כאן, קוטעת מסילת 

 שמצטמצם באזור מושב הבונים. הרצף מסתיים בדרום בקיבוץ נחשולים.

 רצף צר ומאורך בין קו החוף ממערב לכביש החוף  :)אזור הדיפלה( זרקא-בין דור לחוף ג'יסר א

דור דגים של מעגן מיכאל ומעיין צבי. בריכות הדגים של ההשטח בריכות מ בחלק גדולממזרח. 

ננטשו זה מכבר, וכרגע עומדות בעזובתן. במרכז הבריכות הנטושות נמצא מתקן הקליטה של 

אסדת הגז "לווייתן", שמקטע את רצף תא השטח. הרצף מצטמצם באזור קיבוץ מעגן מיכאל, 

זרקא. בין רצף זה לרצף מרזבת הכבארה )להלן(, -ומסתיים מדרום לנחל תנינים, בחוף ג'יסר א

 חוף.מפריד כביש ה

 רצף השטח הפתוח הרחב ביותר בתחום הסקר, בין כביש החוף ממערב  :מרזבת הכבארה

למסילת הרכבת ממזרח, ובין מחלף זכרון יעקב בצפון לאור עקיבא בדרום. רובו ככולו חקלאי, 

ידי -על בריכת תמסח. הרצף נקטע לכיוון צפון ומופרד מהמשך המרזבה המזרחיתלמעט שמורת 

. לכיוון מערב, כאמור, מפריד כביש 4ידי כביש -יוון מזרח מבקעת הנדיב עלמסילת הרכבת, ולכ

החוף בין תא שטח זה לתא השטח של אזור הדיפלה. בדרום מסתיים הרצף במועצה המקומית 

 אור עקיבא.

 ,כבישים
מסילות 

רכבת 
 ודרכים

  75 צומת מרומזר/מחלף

 כביש החוף 100 תאורההפרדה ונתיבי עם -כביש רב

 70, כביש 4כביש  50 נתיבי עם תאורה-כביש רב

 חיפה -מסילת הרכבת תל אביב  30 מסילת ברזל כפולה

 653, כביש 652, כביש 721כביש  25 כביש אזורי

  15 הפרדה מפלסית

 6511, כביש 7011, כביש 7110כביש  10 כביש מקומי

  8 מעל כביש גשר חקלאי

   5 , רחובכביש גישה
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 אמות המים. רובו ככולו גן לאומי מאושר. הרצף לאורך של חולות רצף צר וקצר  :חוף אמות המים

 ידי עתיקות קיסריה. -די קיסריה, ומדרום עלי-רקא, ממערב עלז-די ג'יסר אי-תחום מצפון על

 זרקא בצפון -תא שטח קטן, כולו בשמורה מופקדת, שתחום בין ג'יסר א :שמורת חרובי קיסריה

 ביש החוף במזרח.למגרש הגולף של קיסריה מדרום, ובין קיסריה במערב לכ

  ושכונות קיסריה הדרומיות , בין שדות ים שרובו מחוץ לתחום הסקר קטןתא שטח  :שדות יםחולות

עיקרו שטחי  קו החוף במערב לכביש החוף במזרח. לתחנת הכח "אורות רבין" בדרום, ובין ,בצפון

כמו גם מבני  הים,שכונת חוף הזהב, כפר האיזון ומלון כוכב מקבץ חולות בדרגות ייצוב שונות. 

 טעים את הרצף בשטח זה.וקהמטווח הנטוש "דני היי" 
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 פתוחיםהשטחים ה: רצף 14מפה 
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 מסדרונות אקולוגיים .7

 רקע כללי  7.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, ונושאים מזה זהמנותקים אקולוגיים'  'איים-את השמורות ל הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך

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

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

ידי האדם )כגון -נגרמות עלש(; פגיעות מפני הפרעות , הצפות וכד'טבעיות קיצוניות )רצף שנות בצורת

)גיוס ותמותת פרטים(; ובמקרה של  אוכלוסיותה מיקה שלבדינשריפות(; רגישות לתנודות הטבעיות 

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

שומרים שפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים ם סביבתיים. לפיכך, גם אם אין איה לשינוייהאוכלוסי

מחברים בין ששמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים ליש  –על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות 

 (.2011; קפלן ועמיתיו, 2011עיים המובהקים )קפלן וויטמן, האזורים הטב

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

ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים גנים לאומיים ומטעים,  גידולי שדה –חקלאות השטחים הפתוחים 

יים ח-מאפשרים תנועת בעלישו לאפשר רצף של שטחים פתוחים ועדכשמורות טבע. אזורים אלו נ

צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, ובכך תתמוך רשת המסדרונות  יחידות הפצה שלו

שתכניות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני עבור גופי התכנון, כך 

נכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח שים המרחב עלפיתוח ישמרו ככל הניתן 

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

 .(2015ועמיתיו, 

" 2040כיום מתבצעים במקביל, הן תהליך ברמה הארצית, כחלק מהכנת התכנית האסטרטגית "ישראל 

נות האקולוגיים בקנה המידה הארצי; התכנון, ובמסגרתו מתבצע גם עדכון של המסדרושמוביל מנהל 

מסדרונות הועדות התכנון המחוזיות להכין עדכון של המחוזית, שבמסגרתו החלו ברמה והן תהליך 

סטטוטורית של תכניות המתאר הבמסגרת הוראות תכנוניות  יעהטמל, ושבתחומיהן אקולוגייםה
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תחום הסקר נמצא תחת אחריות מחוז חיפה, שבו מקודם עדכון לתמ"מ שעניינו מסדרונות  .המחוזיות

 (.20, שינוי 6אקולוגיים )תמ"מ 

  מטרות  7.2

 ם שונים יירה על קישוריות בין אזורים גיאוגרפילפרט אמצעים נדרשים לשמ :ברמה הארצית

, ומפת (2015)ו יעמיתמפת המסדרונות שהוכנה ע"י רותם ועדכון שבתחומי הסקר, כחלק מ

  .של מנהל התכנון 2040המסדרונות של התכנית האסטרטגית 

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

 , בהתייחס לעדכון לתמ"מ מחוז חיפה.כאזורי הליבה בתחום הסקרשהוגדרו 

 בהם נדרש שיפור בקישוריות האקולוגיתשאזורים ב"צווארי בקבוק" ו-לטיפול ב גיבוש המלצות ,

 .בעיקר במעברים אקולוגיים חוצי תשתיות

 ניתוב הצירים האקולוגייםלעקרונות   7.3

 יערות קק"ל. בסקלה ו מורות טבעש :המסדרונות ישמשו ליצירת קישוריות בין שטחים מוגנים

 ,שוניםבעלי מאפיינים ם יגיאוגרפייצירת קישוריות בין אזורים המסדרונות נועדו לרחבה יותר, 

קו רצועת החולות והכורכר שלאורך בין  שמקשרים השטחים החקלאיים של המרזבות,דוגמת 

 .של הכרמל ורמות מנשה ערהחורש והי ילשטח ,החוף

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

לעומת זאת ן המסדרון במלוא רוחבו, וסומ ,הדבר התאפשרכאשר  בשטח. קיימיםש אפשרויותלו

 .בלבד עשרות מטרים עתים היה רוחבובמעברים הכרחיים סומן מסדרון של

 שובים בתחום הסקר קרובים מאוד לקו יהישמאחר :  שוביםיהשארת שטח לפיתוח עתידי של הי

שנעשה כפי  ,שוביםימ' מגבולות הי 200הים, מיפוי המסדרונות נעשה ללא התחשבות בחיץ של 

מ',  200בייחוד באזור החוף, רוחב המסדרון לא עולה על  ,מיםי. במקומות מסויבאזורים אחרים

לחסום לגמרי את  ואר בקבוק'. פיתוח תשתיות בתחום זה עלול'צו-כהוגדר האזור במקרים כאלו ו

  וליצור קיטוע חמור לאורך קו החוף. ,חייםהתנועת בעלי 

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

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

-הסכמות עם בעליהגעה לב יתומותנ ,מוגבלת מאפייני הגידור ההשפעה עללכן גם ו ,כרגע מוגבלת

, ניתן בתיאום ם פתוחים בהמשךלשטחי אב-הכנת תכניתמסגרת חקלאים. ב בעיקרניין שונים, ע

, או לכל הפחות להטמיע עקרונות גידור עתידי באזורי המסדרונות לנסות למנועחקלאים עם ה

 (.2014"ידידותיים" יותר לסביבה בהקמת גדרות )רותם, 

  ייחסות למעברי ניקוז ישנה הת ,את המסדרון או מסילת רכבת(כביש ) תשתית אורךבחצייה של

 מוגדריםאזורים אלו  .הניתן של המסדרון למיקומים אלו והכוונה ככלאו מעל לכביש/מסילה,  מתחת

 'מעבר אקולוגי חוצה תשתיות'.-כ
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 שיטת העבודה 7.4

 בוצע שימוש בשכבות המידע הבאות:של תחום הסקר מפת המסדרונות האקולוגיים הכנת ב

 גנים לאומיים ויערות קק"ל., טבע: שמורות שטחי הליבה 

 של רט"ג תארצי יםאקולוגי שכבת מסדרונות. 

 במסגרת התכנית האסטרטגית של מנהל התכנון  תמוצע תארצי יםאקולוגי שכבת מסדרונות

 , שכוללת גם סימון של 'צווארי בקבוק'."2040"ישראל 

  ז חיפה, במסגרת בנייה, מחוללתכנון והמחוזית שכבת מסדרונות אקולוגיים מוצעת של הוועדה

 לתמ"מ, שכוללת גם סימון של 'צווארי בקבוק' ומסדרונות מקומיים )'תשתית ירוקה'(. 20תיקון 

מתוך ההיכרות תוצר העבודה הנוכחית היה שילוב של שכבות המידע הללו, תוך בחינה ועדכון ידניים 

והמעברים  עם השטח, של המסדרונות האקולוגיים, המעברים ההכרחיים )'צווארי הבקבוק'(

 האקולוגיים חוצי התשתיות.

 וצאותת 7.5

עולה כי בתחום הסקר ובסביבתו המיידית, ישנם שני מסדרונות ( 15מפה מפת המסדרונות )מניתוח 

מעברים אקולוגיים  מערב, תשעה-דרונות רוחב בציר מזרחדרום, עשרה מס-אורך עיקריים בציר צפון

לושה מסדרונות מקומיים )'תשתית ירוקה'(, ורית, שטוטשאינם מוגנים סט)'צווארי בקבוק'( הכרחיים 

 – מעל/מתחת לכבישיםאו דרכי גישה ליישובים מעברים חקלאיים כביש/מסילה, -י נחלמפגש 36וכן 

 .שרובם יכולים לשמש כמעברים אקולוגיים חוצי תשתיות, אם ישופר מצבם

 מסדרונות אורך 7.5.1

 :וםדר-בציר צפון ך אקולוגייםשני מסדרונות אורבתחום הסקר בראייה אזורית רחבה, נמצאים 

 הכורכר  פים החוליים, אזורי הדיונות ורכסיתבסס על רצועת החוף עצמה, החומ: מסדרון החוף

מצטמצם לכדי . מסדרון זה )רכס מגדים מנחל גלים עד עתלית, ורכס דור מעתלית ודרומה( החופי

וף שנמשך נחשולים, ובח-דורבחוף נווה ים, בחוף עתלית, לאורך חוף מחנה עשרות מטרים בודדים 

כאשר אזורים אלו אינם מוגנים סטטוטורית, הם הוגדרו  עד שדות ים.וזרקא, דרך קיסריה -מג'יסר א

 ראו בהמשך(. –כמעברים אקולוגיים חיוניים )'צווארי בקבוק' 

 ושני רכסי הכורכר שבעורף  מתבסס על המרזבות החקלאיות :מסדרון המרזבות ורכסי הכורכר

מעתלית ודרומה(. מסדרון זה שומר על רציפות לכאורה לכל  ,ס עתלית ורכס מגדיםהחוף )רכ

-די מספר רב של תשתיות: כביש החוף, מסילת הרכבת תל אביבי-אורכו, אם כי הוא נחצה על

ורוחבו מצטמצם בקרבת  שובים,י( וכבישי הגישה לי70, כביש 721כביש חיפה, כבישי הרוחב )

 יים, שנמצאים רובם ככולם בתחום מסדרון זה.ן הכפריים והן הפרברה –ישובי חוף הכרמל עצמם 

 מסדרונות רוחב 7.5.2

ם , רובמסדרונות רוחב 10מחברים הכרמל, האורך של אלו, וביניהם למסדרון אורך בין שני מסדרונות 

 נחלים:העל בסיס ערוצי 
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 במסדרון שטחים חקלאיים  : בין קיבוץ החותרים למושב מגדים.מסדרון נחל ספונים/מתלה/מגדים

 ומסילת הרכבת. 4די כביש החוף, כביש י-של קיבוץ החותרים, והוא נקטע על

 מתבסס על שטחים חקלאיים של מושב מגדים, קיבוץ  : בין מושב מגדים לעתלית.מסדרון נחל אורן

ומסילת הרכבת, ובליבו קיטוע משמעותי  4ף, כביש ידי כביש החו-בית אורן ועתלית. נקטע על

מחנה  ,בכניסה לעתליתהחדש ותחנת דלק פז  "דרך הים"שיוצר מתחם מחלף עתלית, קניון 

בתחום הבינוי המתוכנן, הוגדר  .תלית, וכן הבינוי המתוכנן בין תחנת דלק פז למחלף עהמעפילים

 )מסדרון מקומי(. 'תשתית ירוקה'-נחל אורן כ

 במסדרון שטחים חקלאיים של קיבוץ עין  : בין עין כרמל ונווה ים לגבע כרמל.מסדרון נחל מערות

 ומסילת הרכבת. 4די כביש החוף, כביש י-כרמל, קיבוץ נווה ים ומושב גבע כרמל. נקטע על

 "במסדרון שטחים חקלאיים של המושבים צרופה והבונים. : בין צרופה להבונים.למסדרון נחל מהר 

 ומסילת הרכבת. 4החוף, כביש  ידי כביש-נקטע על

 במסדרון שטחים חקלאיים של המושבים  : בין עין איילה והבונים לנחשולים.מסדרון רכס דרכמון

רכמון", ושמורה מופקדת "כורכרי בליבו שמורה מוכרזת "חרבת ד עין איילה ודור, וקיבוץ נחשולים.

ומסילת הרכבת, וכן "צוואר בקבוק" צר לאורך רכס  4ף, כביש ידי כביש החו-חוף הכרמל". נקטע על

 .הבונים( מצודת) הכורכר בין מושב הבונים לכביש החוף

 לכביש החוף(  4שבמזרחו )בין כביש מסדרון רחב יחסית,  למעגן מיכאל. בין דור :מסדרון הדיפלה

שטחים חקלאיים של פוריידיס, קיבוץ מעיין צבי, זכרון יעקב, וכפר הנוער מאיר שפיה; ובמערבו 

)מערבית לכביש החוף( בעיקר בריכות דגים פעילות ונטושות. בליבו שתי שמורות מוכרזות: "שפך 

 ומסילת הרכבת. 4די כביש החוף, כביש י-לנקטע ע "ביצת נחל דליה".-נחל דליה", ו

  לכביש  4סדרון צר, שבמזרחו )בין כביש מ זרקא.-: בין מעגן מיכאל לג'יסר אתניניםמסדרון נחל

החוף( שטחים חקלאיים של קיבוץ מעגן מיכאל ומושב בית חנניה; ובמערבו )מערבית לכביש החוף( 

לק זרקא, שהוא ח-בעיקר בריכות דגים פעילות. בליבו "צוואר בקבוק" צר בין מעגן מיכאל לג'יסר א

 ומסילת הרכבת. 4די כביש החוף, כביש י-נקטע על המוכרזת: "נחל תנינים".מהשמורה 

  מתבסס על  קיסריה.בא ואור עקיזרקא ל-: בין ג'יסר אקיסריה-סוללת ג'יסר –נחל עדה מסדרון

שטחים חקלאיים של מושב בית חנניה ובנימינה, על תוואי נחל עדה, ועל "צוואר בקבוק" צר שהוא 

ומקשר בין השמורה רקא לקיסריה, ז-שהוקמה כחייץ בין ג'יסר א סוללת העפר המלאכותית

ידי -נקטע על במזרח, לגן הלאומי המאושר "חוף האקוודוקט" במערב. "המופקדת "חרובי קיסריה

 .4כביש החוף וכביש 

 וניות לשכונות קיסריה הדרומיות ושדות ים: בין שכונות קיסריה הצפשדות ים-מסדרון קיסריה .

מועדון הגולף של קיסריה, ושטחי החקלאות של קיבוץ שדות ים. מקשר בין  מתבסס על שטחי

ידי -חרובי קיסריה" במערב לגן לאומי מוכרז "עתיקות קיסריה" במזרח. נקטע עלשמורה מופקדת "

 כבישי קיסריה הפנימיים.
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 חנת : צמוד מדרום לגבול הסקר, בין שכונות קיסריה הדרומיות ושדות ים לתמסדרון חולות קיסריה

חלקו שמורה מופקדת "חולות קיסריה", ושמורה מוצעת "שקע קיסרי". נקטע  .הכח "אורות רבין"

 .4ידי כביש החוף וכביש -על

 מעברים אקולוגיים הכרחיים )'צווארי בקבוק'( 7.5.3

 ישה מעברים אקולוגיים הכרחיים שאינם שמורות טבע:בתחום הסקר סומנו ש

  בריכות המלח במזרח  הקצה הדרומי של, בין ולא בנוייה רצועה צרה: חוף נווה ים –בריכות המלח

השפך הדרומי של בריכות הניקוז ים במערב, במעבר הצר שבו עובר לרכס הכורכר של שמורת נווה 

 ווילותושכונת הקר ,לים, בין מחנה עתלית בצפון לשכונה החדשה של עתלית שנבנית בימים אלו

 בדרום.של מפוני גוש קטיף 

 וף הים בין רכס הכורכר של שמורת נוה ים בצפון לשפך נחל מערות בדרום, לאורך ח :חוף נווה ים

 חוף הרחצה של נווה ים.

 בין כביש החוף למושב הבונים. אזור חורבות המצודה :מצודת הבונים  

  לאורך חוף  לרצועת חוף דור בדרום, בצפוןחוף הים בין גן לאומי תל דור  :נחשולים –חוף דור

 ם ודור.הרחצה של נחשולי

  בין שמורת חרובי קיסריה במזרח לגן מלאכותית שהוקמה סוללת עפר : קיסריה –סוללת ג'יסר

בין השטח המבונה של קיסריה בדרום, לשטח המבונה  שחוצצתלאומי חוף האקוודוקט במערב, 

 זרקא בצפון.-של ג'יסר א

 כאשר  ,בדרום קיסריהלחולות בצפון מעבר צר בין חקלאות שדות ים : שדות ים – נאות גולף

 ממזרח מתחם נאות גולף קיסריה, וממערב קיבוץ שדות ים ואזור התעשייה.

'צווארי  גנים לאומיים צרים וארוכים, שמהווים בעצמם/מספר שמורות טבע חשוב לציין כי בסקר זה ישנם

 בקבוק':

 במזרח לחוף וארוכה, בין כביש החוף מאד : שמורה צרה )מוכרזת ומאושרת( שמורת חוף גלים

 הים במערב.

 שמורה צרה מאד לאורך רכס הכורכר החופי, שרובה בתוך מתחם  :)מאושרת( שמורת חוף נווה ים

 מחנה עתלית.

 הצר שבין קיבוץ מעגן מיכאל בצפון לג'יסר א מפתחב :)מוכרזת ומאושרת( שמורת נחל תנינים-

 זרקא בדרום.

 סר צרה בין השטח הבנוי והמיועד לבינוי של ג'י: רצועת חוף )מאושר( זרקא-גן לאומי חוף ג'יסר א

 זרקא במזרח לחוף הים במערב.-א

 רצועה צרה בין כביש החוף במזרח לשטח הבנוי של קיסריה  :)מופקדת( שמורת חרובי קיסריה

 במערב.
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 רצועת חוף צרה בין השטח הבנוי של קיסריה במזרח לחוף : )מאושר( גן לאומי חוף האקוודוקט

 הים במערב.

 סמוך לגבול הסקר ממזרח:י בקבוק'(, רעוד שלושה מעברים הכרחיים )'צוואזאת, סומנו  מלבד

  ש לכבירום, בין עין כרמל במזרח ד-: רצועה חקלאית צרה בציר צפוןכרמל לכביש החוף עיןבין

 .החוף במערב

 בין השטח רב, מע-בציר מזרח: רצועה חקלאית צרה אזור נחל מערות בין עין כרמל לגבע כרמל

 המבונה של עין כרמל בצפון לשטח המבונה של גבע כרמל בדרום.

  מערב, שחוצה -: רצועה חקלאית צרה בציר מזרחבנימינהאזור נחל תנינים בין בנימינה למחצבת

על בסיס נחל תנינים, בין מחצבת בנימינה בצפון לשטח המבונה של בנימינה  מסילת הרכבתגם את 

 בדרום.

 
בין מחנה עתלית לשכונת 'צוואר הבקבוק' -: שועל מצוי בתעלת הניקוז הדרומית של בריכות המלח, ב19תמונה 

 של נווה ים )צילום: אמיר פרלברג( הקרווילות

 מסדרונות מקומיים )'תשתיות ירוקות'(: 7.5.4

שוב בקבוק', אך ח צוואר'-שהוא צר מדי לשמש אפילו כ, מסדרון מקומי אחדגם  הוגדרבתחום הסקר 

 החלקי עוד מאפשר: בכל זאת לשמר את המעט שתפקודו

 בתוך מתחם מחנה עתלית, חוף חולי במחצית הדרומית של מפרץ עתלית, : חוף מפרץ עתלית

 .בדרום לשמורת חוף נווה יםבצפון בין גן לאומי עתיקות עתלית שמחבר 

 20)מופיעים כך כחלק משינוי  מקומייםסמוך מאד ממזרח לגבול הסקר, הוגדרו עוד שני מסדרונות 

 :לתמ"מ מחוז חיפה(

  מדרום לתחנת דלק עתלית בצפוןבינוי עתידי : בתחום 7110לכביש  כביש החוףנחל אורן בין ,

 .פז בכניסה ליישוב
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 4: בין כביש החוף לכביש של נחל מהר"ל האפיק המלאכותי. 

 תשתיות-חוצי מעברים אקולוגיים 7.5.5

חוף, חיים: כביש ה-ות בתחום הסקר מהוות חסם משמעותי למעבר בעלישלוש תשתיות אורך עיקרי

)במקומות שבהם גבול הסקר נצמד אליו(. לאורך תשתיות  4יפה, וכביש ח-מסילת הרכבת תל אביב

-מפגשי נחל שבעה, כביש-נחל ימפגש 12-בפוטנציאליים מעברים אקולוגיים  36סה"כ אותרו  אלו

מעברים עיליים/תחתיים  11-וסילה, מ-שני מפגשי כביש ,מסילה-כבישהפרדות מפלסיות  ארבע, מסילה

. חלקם מעברים חקלאיים וחלקם כבישי גישה ליישובים – למסילת הרכבת/מעל/מתחת לכביש החוף

אקולוגי, והשימוש בהם  שימושי כמעבר-או דו ייחודיאף אחד מהמעברים הללו אינו מותאם לשימוש 

ני המעבר הקבועים: רוחבו, , בהתאם למאפייכלל()אם ב מוגבלת חיים מתבצע בצורה-לחציית בעלי

; והמאפיינים שמשתנים במשך השנה, כמו רוחב החלק הרטוב והיותו מעבר עילי או תחתי אורכוגובהו, 

כמו נפח פעילות האדם בשעות  –מאפיינים שמשתנים על פני היממה ה; או וגובה פני המים

 .גל, רוכבי אופניים וכד'(ר-י, כלים חקלאיים, הולכיהיום/הלילה, וסוג הפעילות )רכב פרט

ניתן לשפר את תפקודם האקולוגי של חלק מהמעברים הללו ללא מאמץ רב, ואילו במעברים אחרים 

נדרש תכנון מחודש על מנת לאפשר להם לשמש גם כמעברים אקולוגיים נוסף על תפקודם הנוכחי. 

יש החוף מזרחה ( או התכנית להסטת כב65"ל תכניות חדשות, דוגמת הרחבת מסילת הרכבת )תת

הנחיות  הן הזדמנות טובה לטפל במסגרתן גם בסוגייה זו. –זרקא -כחלק מתכנית המתאר של ג'יסר א

ן רשימת המעברים להל(. 2012)פרומקין -אחירוןמפורטות לאפיון מעברי בע"ח ניתן למצוא אצל 

 מצפון לדרום:בתחום הסקר שאותרו 

  ברמעה: מתחת למסילת הרכבת ומתחת לכביש החוף. גליםנחל קרובים של מים  ימעבירשני 

. המעבר מתחת לרכבת מקושת, ובעל יםמרובע יםמפתחשני  ובעל מתחת לכביש החוף מבוטן,

 בתכנון הרחבת מסילת הרכבת ישנה הזדמנות לשפר את המעבר האקולוגי. .אחד מפתח

 ברי רכב תחתיים קרובים מתחת למסילת : שני מעשני מעברי רכב קרובים של קיבוץ החותרים

הרכבת ומתחת לכביש החוף, למעבר מכיוון קיבוץ החותרים אל דרך עפר שנמצאת ברצועה הצרה 

בעלי בין כביש החוף למסילת הרכבת )דרך שירות של המסילה(, ואל חוף הים. שני המעברים 

 המעבר האקולוגי. בתכנון הרחבת מסילת הרכבת ישנה הזדמנות לשפר את .מפתח מרובע אחד

  מתחת למסילת הרכבת ומתחת לכביש החוף, למעבר : ספוניםשני מעבירי מים קרובים של נחל

מכיוון מושב מגדים אל דרך עפר שנמצאת ברצועה הצרה בין כביש החוף למסילת הרכבת )דרך 

(, ואל חוף הים. ותל סחר שירות של המסילה ודרך גישה אל מחצבות הכורכר של רכס מגדים

הצפוני של שני המעברים עובר  במפתח. בעלי שני מפתחים מרובעים כל אחדמעברים מבוטנים 

 הצפוני במפתחכב, אך גם הוא מוצף בחורף. ר-הדרומי משמש למעבר כלי והמפתחערוץ הנחל, 

המעבר כאשר כביש החוף, הקימו התושבים מעבר מאולתר מצמיגים, לחציית מתחת למעבר השל 

 בתכנון הרחבת מסילת הרכבת ישנה הזדמנות לשפר את המעבר האקולוגי. וא מוצף.ה
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 "מתחת למסילת הרכבת ומתחת לכביש החוף, למעבר : שני מעבירי מים קרובים של "נחל חציב

דרך ילת הרכבת )מכיוון מושב מגדים אל דרך עפר שנמצאת ברצועה הצרה בין כביש החוף למס

בעלי מפתח רכר של רכס מגדים(, ואל חוף הים. מעברים מבוטנים מחצבות הכותל סחר וגישה אל 

, שקרקעיתם מכוסה בסחף קרקע שמגיעה עם הנחל, ובחול מנושב מחוף הים. במעבר מרובע אחד

בתכנון הרחבת מסילת הרכבת  שמתחת לכביש החוף, דרגש צר ונמוך, שמכוסה בחורף במים.

 ישנה הזדמנות לשפר את המעבר האקולוגי.

 בין עתלית למגדים, עוברת מסילת הרכבת בגשר מסילת הרכבת –מפלסית כביש החוף  הפרדה :

שמורת חוף גלים. אין התאמות לשימוש בגשר  –ממערב למסילה ולכביש  מעל כביש החוף.צר 

חיים -שוליים רחבים שמאפשרים מעבר בעלי –כביש המשני צידי חיים. -כמסדרון אקולוגי לבעלי

ערב מתחת למסילה, אם כי הצמידות לכביש הסואן מגבילה את השימוש בהם. מ-בכיוון מזרח

לחציית כביש החוף  בתכנון הרחבת מסילת הרכבת ישנה הזדמנות לשפר את המעבר האקולוגי

 .דרום-בכיוון צפון

 ומתחת למסילת הגישה אל חוף עתלית, ש : מתחת לכבישני מעבירי מים קרובים של נחל אורן

, ותחתיתו מוצפת במים רוב השנה. המעבר יםמפתחשלושה המעבר מתחת לכביש בעל הרכבת. 

אינו מוצף רוב השנה, הדרומי  מפתחים. המפתח וגם הוא בעל שלושה רחב יותרמתחת לרכבת 

דמנות לשפר את ומכוסה בסחף קרקע שמגיעה עם הנחל. בתכנון הרחבת מסילת הרכבת ישנה הז

 המעבר האקולוגי.

 לנחל אורן, ישנו מפגש כביש הגישה אל חוף  מ' מדרום 200-: כמסילה צפון עתלית-מפגש כביש

חוף עתלית  –רכס שמורת חרבת קרתא, וממערב  –ממזרח למפגש זה עתלית עם מסילת הרכבת. 

ית במקום מפגש הפרדה מפלס –ואזור שפך נחל אורן, שם מתחילה שמורת חוף גלים. בתכנון 

 סילה, וזאת הזדמנות לייצר בתכנית זו מעבר אקולוגי עילי.מ-כביש

 לי רכב מעל כביש החוף, בין עין כרמל לעתלית. : גשר למעבר כעתלית-מעבר עילי עין כרמל

 גשר הפרדה מפלסית מעל מסילת הרכבת. –בהמשך הכביש 

 השכונות המערביות של עתלית : הפרדה מפלסית בין כביש הגישה אל הפרדה מפלסית נווה ים

ללא התאמות  כבת,י ומדרכה על גשר מעל מסילת הרמסלול-כביש דו ונווה ים, למסילת הרכבת.

 מגודרת משני עבריה. –מתחת לגשר  חיים. המסילה-לשימוש כמעבר בעלי

 מעברים למסילת הרכבת.  : מתחת לכביש החוף ומתחתשני מעבירי מים קרובים של נחל מערות

 –שמורת עתלית, וממערב למסילת הרכבת  –בעלי שני מפתחים. ממזרח לכביש החוף מבוטנים 

הנחל אכזב והמעברים יבשים רוב השנה. בתכנון הרחבת מסילת הרכבת  שמורה מוצעת נווה ים.

 ישנה הזדמנות לשפר את המעבר האקולוגי.

 ש החוף, וגשר נמצאים גשר נחל מהר"ל מתחת לכבי: צמודים זה לזה גשר הבונים ונחל מהר"ל

ובעל מפתח  כביש הגישה אל מושב הבונים מעל לכביש החוף. מעבר הנחל מתחת לכביש מבוטן

מסלולי צר, -הנחל אכזב והמעבר יבש רוב השנה. הגשר מעל כביש החוף הוא של כביש דו אחד.
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מ' מערבה, עובר נחל מהר"ל מתחת למסילת  500-חיים. כ-ללא התאמות לשימוש כמעבר בעלי

המעבר יבש רוב השנה. בתכנון הרחבת מסילת  במעבר מבוטן בעל שלושה מפתחים. הרכבת

רכס  –בין כביש החוף למסילת הרכבת הרכבת ישנה הזדמנות לשפר את המעבר האקולוגי. 

מורד הנחל הוא חלק משמורה מוצעת  – למסילת הרכבתממערב הכורכר עם חורבות צרפנד, ו

 "נווה ים".

  יש החוף, בין מושב עין איילה למושב רכב מתחת לכב-: מעבר לכליהבונים-איילהמעבר תחתי עין

יים. משני צידי ח-מעבר צר ומבוטן בעל מפתח אחד, ללא התאמות לשימוש כמעבר בעלי הבונים.

 שמורה מופקדת "כורכרי חוף הכרמל". –כביש החוף 

 ילת בונים" עם מסה-שמורת "חוף דור מפגש כביש הגישה אל :מסילה הבונים-מפגש כביש

זרח, שמורה מופקדת "כורכרי חוף הכרמל" ובהמשך ממערב מ-הרכבת. ממערב למפגש, וכן בדרום

-כבישמפגש בונים". לאחרונה החלה הקמת הפרדה מפלסית במקום ה-שמורה מוכרזת "חוף דור –

 מסילה, וזו הזדמנות לשפר את המעבר האקולוגי.

 כביש  7011חת לכביש החוף של כביש תחתי מת מעבר :נחשולים-גשר והפרדה מפלסית דור(

, והפרדה מפלסית בבנייה מתחת למסילת הרכבת. מעבר הגישה אל מושב דור וקיבוץ נחשולים(

פתח אחד, עם שוליים צרים משני צידי הכביש. מסלולי בעל מ-מתחת לכביש החוף דו 7011כביש 

-רגע ישנו עדיין מפגש כבישההפרדה המפלסית מתחת למסילת הרכבת נמצאת בשלבי בנייה, וכ

-מסילה מרומזר על פני הקרקע. אין בשני המעברים התחתיים התאמות לשימוש כמעבר בעלי

"כורכרי -יער חוף הכרמל", ו –שמורות מופקדות: "שיטה מלבינה  –חיים. משני צידי כביש החוף 

 חוף הכרמל".

 בעל : נחל דליה עובר במובל בטון מסילה-, והפרדה מפלסית כביש החוףמעבירי מים נחל דליה

מתחת למסילת במפתח אחד מחלף זכרון יעקב, ובהמשך שלושה גשרים של מתחת לשני מפתחים 

, עוברת המסילה בגשר מתחת לכביש מ' דרומה 200-כ המעבירים יבשים רוב השנה. הרכבת.

באזור זה.  החוף. בתכנון הרחבת מסילת הרכבת ישנה הזדמנות לשפר את המעברים האקולוגיים

 שמורת שפך נחל דליה. –ממערב למסילה ולכביש 

 לאחרונה הסתיימה הקמת הפרדה מפלסית בין דרך הגישה : הפרדה מפלסית וגשר מעיין צבי

סלולי מעל למסילה, ללא התאמות לשימוש מ-הוקם גשר עילי דו למדגה מעיין צבי למסילת הרכבת.

ף, לכיוון פארק הדייג של מעיין לי מעל כביש החוגשר עיקיים מ' מערבה,  800-. כאקולוגיכמעבר 

שמורת  –סלולי ללא התאמות לשימוש כמעבר אקולוגי. מערבית לכביש החוף מ-צבי. זהו גשר דו

 ביצת נחל דליה.

 כביש הגישה אל מעגן מיכאל עובר בגשר עילי מעל מסילת הרכבת, ובהמשך, : גשרי מעגן מיכאל

תאמות לשימוש כמעבר אקולוגי. מדרום המסלולי, ללא -ש דובגשר עילי מעל כביש החוף. זהו כבי

נחל תנינים, וממערב למסילה בריכת תמסח ות ושמור –סילה לכביש הגישה, בין כביש החוף למ

 .שמורת חוטם הכרמל – 4ולכביש 
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 מעבר חקלאי מתחת לכביש החוף, כקילומטר מדרום לגשר העילי. מעבר חקלאי מעגן מיכאל :

 אחד, וללא התאמות לשימוש כמעבר אקולוגי.מרובע בעל מפתח 

 בעל מספר 4נחל תנינים עובר מתחת לגשר ארוך ורחב של כביש  :ועדה גשרי נחל תנינים ,

אמנם אין הנחל איתן. שתי גדותיו דרכים חקלאיות שחוצות את הגשר. ב, ומקושתים מפתחים

אולם ניתן ללא מאמץ רב התאמות מיוחדות לשימוש הדרכים הללו וגדות הנחל כמעבר אקולוגי, 

 מפתח אחד,לכביש החוף במובל בטון בעל  תלשפר את תפקודם. בהמשך, עובר נחל תנינים מתח

, מ' דרומה 100-. כללא מפתנים או דפנות מוגבהות. הנחל איתן, ואין מעבר יבש מתחת לגשר

לאורך הדופן ן צר וגבוה בו מפתוף במובל בטון בעל מפתח אחד, וחוצה גם נחל עדה את כביש הח

מתחת לכביש  זה למעברהנחל איתן במקטע זה.  .הדרומית, שמשמש גם כשביל לרוכבי אופניים

ממזרח וממערב באזור זה . שמורת נחל תנינים משתרעת תפקוד סביר כמעבר אקולוגי –החוף 

 לכביש החוף.

 גשר עילי  – זרקא ישנם שני גשרי חצייה של כביש החוף: הצפוני-ג'יסר א: לזרקא-גשרי ג'יסר א

מסלולי עם מדרכה, ללא -שמהווה גם כביש גישה אל מבואת שמורת נחל תנינים. זהו כביש דו

מסלולי, ללא שוליים, שמוביל אל מרכז -גשר תחתי חד –התאמות לשימוש כמעבר אקולוגי; הדרומי 

במהלך הכפר. לגשר הדרומי אין שימוש כמעבר אקולוגי, אולם את תפקוד הגשר הצפוני ניתן לשפר 

 תכנון הסטת כביש החוף מזרחה.

 
 )צילום: עמית מנדלסון(. מעבר מסילת הרכבת מעל כביש החוף באזור מגדים :20תמונה 
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 מעביר מים נחל מהר"ל מתחת לכביש החוף )צילום: עמית מנדלסון(. :21תמונה 

 
 גשר נחל תנינים בכביש החוף )צילום: עמית מנדלסון(. :22תמונה 
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 פתוחים : מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחיםערכיות מרחבית משולבת .8

 שיטות העבודה בדירוג ערכיות מרחבית משולבת  8.1

( וממפת 14מפה ( מורכבת ממפת רצף שטחים פתוחים )17מפה )מפת הערכיות המרחבית המשולבת 

בהם עובר ש(. במפה זו ניתן משקל גבוה יותר למקומות 16מפה גיים )וערכיות המסדרונות האקול

גם אם לא נשמר בהם רצף גדול של שטחים פתוחים, כמו למשל במעברים הכרחיים  ,מסדרון אקולוגי

כשאין אפשרויות אחרות  צי תשתיות,)'צווארי בקבוק'( או במעברים אקולוגיים חו בין אזוריים בנויים

 למעבר בע"ח בסביבה.

 דירוג ערכיות מסדרונות אקולוגיים: 8.1.1

 )משכבה זו הושמט  )מירבית(. 5: ערכיות שטחי ליבה )שמורות טבע, גנים לאומיים ויערות קק"ל

 יער קק"ל שנמצא בתוך עתלית, ואינו מנוהל בפועל ע"י קק"ל )חלקו הגדול כבר מבונה(.

  20ושינוי  2040התכנית האסטרטגית של רט"ג,  שכבות המסדרונות איחוד: לפי אקולוגימסדרון 

 )גבוהה מאוד(. 4: ערכיות של תמ"מ מחוז חיפה, עם דיוק בהתאם להיכרות הסוקרים עם השטח

 שמקשר בין וכד'( , חוף ים)שצ"פ, גינון בעל מאפיינים טבעיים במרחב מופר שטח: מסדרון מקומי ,

 )גבוהה(. 3ה גבוהה יותר: ערכיות מסדרונות ברמ

 )'מירבית(. 5: ערכיות מעבר הכרחי )'צוואר בקבוק( 

 למעבר בתפקוד  )מירבית( 5ערכיות בהתאם למאפייני המעבר, מ: מעבר אקולוגי חוצה תשתיות

 .חיים-בעלישאינו יכול לשמש  )נמוכה( למעבר 1הגבוה ביותר, ועד ערכיות 

 דירוג ערכיות רצף שטחים פתוחים: 8.1.2

 סיווג לחמש קטגוריות:

 ערכיות רצף נמוכה –מ'  125-0: שולי הפרה 

 ערכיות רצף בינונית –מ'  250-125 :אזור חייץ 

 ערכיות רצף גבוהה –מ'  375-250 :שולי אזור חייץ 

 ערכיות רצף גבוהה מאד –מ'  500-375 :ת רצףשולי ליב 

 ערכיות רצף מירבית –ומעלה מ'  500 :רצףהת ליב 

 מטריצת חיבור בין מפת מסדרונות למפת רצף שטחים פתוחים: 7טבלה 

מפת ערכיות 
 מרחבית

 רצף שטחים פתוחים

 גבוהה בינונית נמוכה
גבוהה 

 מאד
 מירבית

 מסדרונות

מחוץ 
 למסדרון

 גבוהה בינונית נמוכה
גבוהה 

 מאד
 מירבית

 גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה
גבוהה 

 מאד
 מירבית

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

 מירבית

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית
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 תוצאות 8.2

דונם( דורג  17,000-מבחינת הערכיות המרחבית בתחום הסקר, עולה שכשליש משטח הסקר )כ

(. כמעט שלא 8איור דונם( דורג בערכיות גבוהה מאד ) 23,500-בערכיות מירבית, ועוד כמחצית )כ

דונם( דורג בערכיות בינונית  8,500-דונם בלבד(. שאר השטח )כ 80-נמצאו שטחים ערכיות גבוהה )כ

 ומטה )כולל השטחים הבנויים(.

ובמקומות שבהם שטח פתוח  לכל אורכו עד שדות ים,ף רצועת החובערכיות המירבית דורג אזור 

זרקא, ומג'יסר -בין נחשולים לג'יסר א, בין נווה ים לנחשוליםאזור חרבת קרתה, משמעותי בעורף החוף: 

אזור רכס זרקא עד שדות ים; האזור המזרחי מקוטע יותר, ומופיעים בו כתמים בערכיות מירבית ב-א

, וכן דרכמון מהבונים עד דור, רכס טפת מדור עד נחל דליהרכס צרפנד משיח' בורייק עד צרופה, 

בלב שמורת חרובי קיסריה, וכתמים כתמים בלב השטח הפתוח החקלאי של מרזבת הכבארה, 

בתחום כמעט כל שאר השטח שאינו  .השטחים החקלאיים של שדות ים, ובדיונות שמדרום לשדות ים

 .(17מפה )מבונה, דורג בערכיות גבוהה מאד השטח ה

 : התפלגות ערכיות מרחבית משולבת בתחום הסקר8איור 
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 : מסדרונות אקולוגיים15מפה 
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 ערכיות מסדרונות אקולוגיים: 16מפה 
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 רצף שטחים פתוחיםו ערכיות מרחבית משולבת: מסדרונות אקולוגיים: 17מפה 

 

 



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 160 ~ 

 

 

 פרק ד': בוטניקה

 
במהלך נמצא במספר אתרים . 2017נחשב כנכחד מישראל עד ש ,בסכנת הכחדה צמח .שברק ססגוני :23תמונה 

  .)צילום: אמיר פרלברג( הסקר
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 בוטניקה .9

 רקע בוטני  9.1

מים ביותר בארץ מבחינת מגוון מיני יגידול הייחודיים והמאויה-כולל בתוכו כמה מבתיתחום הסקר 

רכסי  (,2011 ,כהן ועמיתיוחולות מישור החוף ) (,2013 ,)בן נתןמלחות החוף  :הצמחים והרכב הצומח

. המאפיינים ותוקרקעות כבד (2009 ,להב ועמיתיה) גידול לחים-בתי, (2011 ,לבנוניהכורכר )

ידול אופייניים למישור החוף, ג-ימעצבים את הנוף והתשתית, יוצרים מקבץ נדיר של בתשהסביבתיים 

, רכסי כורכר במרחקים בדרגות ייצוב שונות דחוסים לאורך שטח צר וארוך: שטחי חולות גדוליםש

 םנחליביניהם  –ם חילגידול -, ושלל בתיבין רכסי הכורכר שונים מהחוף, מרזבות של קרקעות כבדות

קשות גידול אלו נפגעו -מלחות חוף. בתיו נים, נחלי אכזב, בריכות חורף, כרי אחו לח, שטחי ביצהאית

בחלקם מתמשכת הפגיעה גם מאות ולעתים אף אלפי ו ים,האחרונ וריםאדם בעשהמפעילות כתוצאה 

שים ומסילות(, חקלאות . הפגיעות כוללות בעיקר בינוי ותשתיות )יישובים, כבישנים קודם לזמננו

עדיין ניתן  בשטח הסקר למרות כל זאת,פיסת מעיינות וייבוש ביצות. )בעיקר בקרקעות הכבדות(, ת

, בכל אחד משמרים חלק ניכר מהמגוון של הצומח הייחודי לאזורשלמצוא שטחים פתוחים משמעותיים 

 .מבתי הגידול הללו

ירבת הים בק ירבה לים:הוא מידת הק יםהוף גידול של ח-על הצומח בבתי משפיעהגורם העיקרי ש

ס והשפעתו על צמחים רבה ים. כמות הרס-נושאות עמן רסס מלוח של מינושבות רוחות חזקות ש

. בהדרגה ביותר בקרבת הים, ואילו במרחק של כמה עשרות מטרים מן החוף והלאה, השפעתו פוחתת

מקבילות לחוף. החגורות הקדמיות ות וברסס, מאורגן הצומח בחגורות בהתאם לשינוי בעוצמת הרוח

צמחים קבוצה מיוחדת של  ובוים, -מיד בפני רוחות ורססעידי צומח חופי מיוחד ש-ופיינות עלמא

ערכים ב מתאפיינים צמחים אלו מכונה בשם אירוהלופיטים.מליחות( שעמידים להלופיטים )=

הטופוגרפיה והתשתית בקרבת הים משפיעות גם למליחות.  גבוהאוסמוטיים גבוהים ובכושר עמידות 

. כך, שטחים בעלי תשתית דומה, למשל על רוחב חגורות הצומח ועל הרכב המינים בחגורות השונות

ולהפרות )לדוגמה: השתלטות  רכסי כורכר, מציגים חברות צמחים שונות בהתאם למרחק הרכס מהים

 .מינים פולשים(

 :(1978עפ"י: ויזל ועמיתיו, ) הצומח בחוף היםשל מיוחדות התאמות  9.1.1

 תכונה זו קשורה בתכולת יוני נתרן וכלוריד, והיא הבולטת במיוחד בנוף של צמחי החוף :בשרניות ,

רנית בשרנית, מלחית ופיי, צפרק חופ-העלים )לדוגמה: דוקולטים יונים אלה ישירות דרך ש

 אשלגנית ועוד(.

 ר, אפו-צמחי חוף מצטיינים בכסות צפופה של שערות על העלים וחלקם גם בצבע כחלחל :שעירות

לדוגמה: לבנונית ימית, אספסת הים, לוטוס מכסיף, קוצניים )-ובעלי עלים רחבים, רכים ובלתי

השפעה על  .1שפעה משולשת על התנהגות הצמחים: חבלבל החוף ועוד(. לכסות השערות יש ה

בעקבותיה מורידה רות מפחיתה את תנועת האוויר ליד שטח העלה החי וכסות השע –משק המים 
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כסות השערות מעלה את הקרינה המוחזרת  –השפעה על טמפרטורת העלה  .2; את שיעורי הדיות

 ה מהטמפרטורה של עליםעלים מוגנים בשערות נמוכ כבת בידוד. טמפרטורתונותנת לעלה ש

שערות מונעת מגע בין טיפות הרסס כסות ה –סס . השפעה על הימנעות מר3; חשופים לקרינהש

 נישאות ברוח לבין התאים החיים של העלה.ש

  שכבת הקוטיקולה על גבי העלה מכוסה בשעווה )חומר דוחה מים(,  :("קוטיקולה")שכבת הגנה

שומרת על העלה מפני היאחזותן של הטיפות. תכונה זו מונעת הצטברות מלחים על העלה ש

 (.לדוגמה: חבצלת החוף ומרור הגינהמלח )-רסיסי מיכתוצאה מהתייבשות 

 ת בצידם החיצוני ואזורים פעילים שמופנים בעלי רקמות סקלרנכימה מתו :עלים ארוכים וגלולים

שיעור קליטת המלח שלו, ומגינים וצמת הדיות של הצמח והפחתה של על כלפי פנים בגליל: תורמים

 (.גלדן סמרניומצוי חולות -ידידלדוגמה: ברוח )מוסעים ל הצמח מפני שיפשוף בגרגירי חול שע

הגידול  יחידות הצומח בבתי ,השפעת רוחות הים והרסס פוחתת והולכת ככל שגדל המרחק מן הים. לכן

די י-תשתית או עליב הידי ט-ים, והרכבן נקבע בעיקר עלה-אינן מושפעות מרסס מישימיים כמעט הפנ

 גורמים ביוטיים.

 חוף הכרמלמאפייני הצומח במישור  9.1.2

-חצי חולדיונות , חול נודדדיונות וכוללים  ,מגוונים ביותרהכרמל חוף בתי הגידול במישור כאמור, 

גידול -בתימגוון ו כבדותעות כורכר, קרקעות , גב)מעטות( בים, קרקעות חמרהצוימיוצבות, חולות מ

הגידול י של בת להלן חלוקה כללית .לו תידוחימאוכלס ע"י חברת צמחים י הםכל אחד משלחים, 

 העיקריים בשטח הסקר:

 הצומח בחולות 9.1.2.1

 נערמות  ,בה לא גדלים צמחים כלל. לעיתיםש ,רצועת החולות הקרובה ביותר לים :החוף החשוף

גדלים  הבש ,מאוד הצומח דלילחברת עם מאד )בגובה של סנטימטרים ספורים(, ות נמוכחוליות 

 פרק חופי.-מלחית אשלגנית ודו כגון שנתיים-עשבוניים חד מיני

 עם מעט מינים  הצומח דלילשבה חברת רצועת הצומח הראשונה,  :קו הרסס הראשוןשל צומח ה

לפופית החוף. ו רק חופיפ-י, ציפורנית בשרנית, דושרובם עשבוניים. צמחים לדוגמה: גלדן סמרנ

דוגמת זוגן לבן, חרחבינה חופית  ,ם בסכנת הכחדהצמחי ברצועה זאת תועדו גם מספר מיני

 וחלבלוב שרוע.

 הרסס קו עם רצועת מינים משותפים רבים  ורצועה זל :דיונות חול ברצועת הרסס, הקו השני

חול דוקרני, -וצפיפות הצומח עולה. מינים כמו מד ,זו מתקיימים מינים נוספיםרצועה , אך בהראשון

וביניהם מוצאים לעיתים קרובות  ,שכיחים יותר וגומא הקרקפת נעשיםגומא שרוני  ,לוטוס מכסיף

מינים ברצועה זו גם לילה החופי. כמו כן, ניתן למצוא ה-גם מינים פולשים כמו טיונית החולות ונר

 נים כגון סביון יפו וחולית החוף.שנתיים עדי-חד

 הכיסוי מרחק גדול מהחוף. לנכנסים פנימה ששטחי חולות נרחבים  :)באזור קיסריה( חולות נודדים

(. הגורם העיקרי שמשפיע על Bar, 2013( )15%הכללי של הצומח בחברה זו הוא נמוך )עד 
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הצומח בחולות הנודדים הוא חוסר היציבות של התשתית: הצמחים סובלים תכופות גם מכיסוי 

בחול וגם מחשיפה של השורשים. כתוצאה מכך, מוצאים בין צמחי החולות הנודדים התאמות 

שורש עמוקות ומסועפות, -גידולם: מערכות שורשים או קני-שמסגלות אותם לתנאי ביתמיוחדות 

גידול זה צומחים בעיקר צמחים -בבית וריבוי וגטטיבי. ,כושר התחדשות טוב לאחר כיסוי וחשיפה

שנתיים בעלי עמידות רבה מפני כיסוי חול או חשיפת -שיח ושיחים רב-שנתיים, בני-עשבוניים רב

י חלוץ שמתבססים בחול מייצבים אותו במידת מה ויוצרים כתמי קרקע, תלוליות השורשים. צמח

שנתיים בעלי -ושקעים, ששוררים בהם תנאים קיצוניים פחות. מינים נוספים, בעיקר צמחים רב

שנתיים, עוקבים אחר מיני החלוץ ומתבססים -שורשים מעמיקים בקרקע ומינים מעטים של חד

אלו ע"י שיחים שטחים נשלטים באזור הסקר,  (.2003ומקין ועמיתיה, פר-בחול בעקבותיהם )אחירון

וביניהם צומח מגוון ועשיר. בין העשבוניים בולטים צמחי  ת,זרעי-דוגמת רותם המדבר ולענה חד

פרי בשרני, מרסיה יפהפיה -רב ,חולות אופייניים כמו: חומעה מגויידת, שברק משונן, לוטוס שעיר

 מינים נדירים כמו: ציפורנית חופית, מרסיה זעירה ושברק ססגוני.ושילשון סרגלני, יחד עם 

 בם ולהפיכתם לחולות מיוצביםתוספת הצומח בחולות תורמת עוד לייצו :מיוצבים-חולות חצי-

 ,בבד-(. בדBar, 2013) לים לצמוח מינים נוספים של צמחים, שבהם יכו(כיסוי 30-16%) למחצה

פרומקין -שיעור החומרים האורגניים בקרקע, קיבולת הקטיונים והכושר לאחוז מים )אחירון גדל

 ים כגון אלת המסטיק, שמשון סגלגלאל שיחי הרותם והלענה מצטרפים מעוצ (.2003ועמיתיה, 

דבקת פלשת  :וגלעינון החוף, והרכב העשבוניים עשיר יותר וכולל את המינים בסכנת הכחדה

 וחרצית דביקה.

 עשירה  ,כיסוי( 31%מעל ת חול מיוצבת )תשתי :דיונאריים-בשקעים הבין חולות מיוצבים

-עשבוניים רב ויח( ולצידש-צה )עצים, שיחים ובניבה מתפתח צומח מעושבחומרים אורגניים, 

תשתית שבהם  ,דיונותה ביןשעמוקים השקעים בחלק מה(. Bar, 2013שנתיים )-שנתיים וחד

 ,בשליטת סמר חד ,ידול לח ומלוח ייחודיג-מתקיים בית ,תהום-של מיחרסיתית או מפלס גבוה 

עדעד הביצות, , עם מינים מלווים שחלקם נדירים, כמו: לחך המלחותסמר ימי ואגמון הכדורים, 

 .מון נטויזנב נימי ואג-, דקעלים-לוטוס צר, שנתי-שרשר רב

תיתם יציבה יחסית עלולים גם שטחים שתש :ש דינמיקה מיוחדת של בנייה והרסבשטחי חולות י

ישרדו, ואילו צמחים  – עמידים לכיסוי ולחשיפה של שורשיםשתכסות בחול. צמחים מעמיקי שורש, לה

צד אלה, להמקום, אפשר למצוא אלה בעלי מערכת שורשים שטחית ייעלמו. לכן, כעדות לעברו של 

רומקין ועמיתיה, פ-)אחירוןמקטעי חברות שנותרו משלבי בנייה והרס שונים של התשתית החולית 

2003.) 

 הצומח ברכסי הכורכר 9.1.2.2

ככל  –פי המרחק מהים -נקבע בעיקר עלהכרמל חוף על רכסי הכורכר של מישור  הצומח הרכב חברת

תיכוני -והרכב המינים הופך דומה יותר ויותר לחורש ים ,שהולכים מזרחה, השפעת רסס הים יורדת

לכן מהמפנה. ומטיב הקרקע, מעומקה  סף למרחק מהים, גםבנומושפע הצומח מגוון מאוד ו טיפוסי.
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גורמי  כאשר כל אחת תופסת שטח מצומצם יחסית. ,מופיע לעיתים בפסיפס של חברותהכורכר צומח 

 כיסוי חולי על הכורכר.ומציאותם של רבדי חמרה או התשתית החשובים הם מידת פריכותו של הכורכר, 

רכס מגדים הוא בדרך כלל פריך או מכוסה בחול, ואילו כורכר  )הרכס המערבי ביותר( רכס דורכורכר 

. ככל שהכורכר קשה וגירי יותר, , ומכוסה ברובו בשכבת נאריקשה וגירי יותר)הרכס המזרחי ביותר( 

, ככל שהכורכר פריך וחולי יותר ,תיכוניים. לעומת זאת-שיח ים-כך מרובים בצומח החופי שיחים ובני

, ומינים אופייניים לקרקעות שמתפתחות על םמינים מדבריי גם מספר ףחי החובנוסף לצמ מוצאים עליו

 להלן אפיון קצר של חברות הצומח של הכורכר באזור הסקר: .חוואר וקירטון

 ומכוסה באצות , הקרוב ביותר לים חשוף מצומח עילאיחלקו  :רכס הכורכר הקרוב ביותר לים

אשר אינם נשטפים ע"י הגלים, מתקיים  ,הגבוהים יותרבחלקים כחוליות בלבד )=ציאנובקטריות(. 

ועדעד  , פרנקניה שעירהנמוכים כגון קריתמון ימי שיח-בנימורכב בעיקר מש ,צומח דליל וייחודי

נב מכונף, ז-סיסן זוני, דק ,רותמי, ובחלקם מתקיימים גם מינים בסכנת הכחדה דוגמת לוטוס קירח

אלמוות  :המין האנדמי בסכנת הכחדהבנוכחותו בולט . יצותועדעד הבאוכם אמיתי  ,ציפורנית זעירה

 .הנוכחי הסקר בתחוםנמצאת העולמית אוכלוסייתו העיקרית ישראלי, ש-ארץ

 השפעת הים עדיין ניכרת, הצומח המעוצה לרוב נמוך והצומח העשבוני דליל.  :תיכוןרכס הכורכר ה

 שעיר. קורקפת, סירה קוצנית ומתנןמינים כמו קורנית מבו שולטים 

 וכתמי בתה בכורכר  ,תצורת הצומח האופיינית היא שיחייה בכורכר הקשה :רכס הכורכר המזרחי

עם עצים פזורים  ,שראליי-הפריך. המינים השולטים הם אלת המסטיק, קידה שעירה ואשחר ארץ

ם לים. בכורכר הפריך שולטיע-ית בינוני ואשחר רחבז-מהמינים חרוב מצוי, זית אירופי ולעיתים בר

תיכוני, -והרכבו דומה לזה של חורש ים ,קורנית מקורקפת וסירה קוצנית. הצומח העשבוני עשיר

סידה תמים. ח-פעה קטנה ומקורא-אך מוצאים בו גם מיני קרקעות קלות שחלקם נדירים, כמו: לשון

 ס סתווינרקי :בהם המינים בסכנת הכחדהוגיאופיטים, מיני הגם בעושר  רכס הכורכר המזרחי בולט

 חופי.מין -תת רדווכרכום גיי

 הצומח במרזבות 9.1.2.3

ובהם קרקעות גרומוסול  ניקוז גרוע,מאופיינים ב בין רכסי הכורכרבמרזבות שהשטחים השקועים 

ולכן  ,לא נותרו שטחים שאינם מעובדים או מופריםשמשמשות בעיקר לחקלאות. כמעט שחרסיתיות 

וך לרכסי הכורכר מוצאים לעיתים שטחים יותר סמם זאת, עעשבוני רודרלי. במרזבות הוא רוב הצומח 

נמצא ש חלוף,-בן שנתי-רבעשבוני  – נעצוצית סבוכההם בולטות מספר אוכלוסיות של בש ,טבעיים

העיבוד  םשבחלק ,)ראו להלן( שקעים לחים ובריכות חורףבמרזבות בסכנת הכחדה. כמו כן, קיימים 

שיניים -ולכן מוצאים בהם מעט צומח אופייני, דוגמת דמסון כוכבני, שנית שוות ,החקלאי לא מתאפשר

 ועטיינית קצרה.

 הצומח בבתי הגידול הלחים 9.1.2.4

 חות(. עושר המינים יחובב מל=אופיינים בצומח הלופיטי )משגידול לחים מלוחים, -בתי: מלחות

נמוך, אך הרכב המינים ייחודי ובו צמחים נדירים רבים יחסית. בעבר, באזור עתלית, התקיימה 
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בה הצומח גדל בחגורות בהתאם לרמת המליחות. כיום המלחות באזור שמלחה גדולה ורציפה 

מלחות של  יםמח(. מיני צ2013 ,ות ברורות )בן נתןוהצומח אינו מסודר בחגור ,מקוטעות וקטנות

דוגמת עיינות תמסח ובשקעים קרובים לים. בולטים מינים כמו  ,חותימוצאים גם בשטחי נביעות מל

טיון -, בן, אשל מרובעהיאור אשלמלח מכחיל, פרקן עשבוני, -בןשיחני, שנתי, שרשר -שרשר רב

  בשרני, סמר חד ועוד.

 אשר בחלקן  ,בשטח הסקר קיימים מספר שטחי בריכות דגים נטושות :כות דגים נטושותיבר

נה מצוי, אך בחלקן מוצאים גם השתקם צומח טבעי אופייני למלחות. ברובן שולטים מיני אשל וק

 ., סמר מרצעני ופרקן עשבונישנתי-שרשר רבדוגמת:  ,בסכנת הכחדה ניםמי

 בהם אשר הותירו  ,מחצבות ישנות צאותנמבמרבית רכסי הכורכר הגדולים  :מחצבות כורכר ישנות

מליחים -גידול לחים-גבוהים, התפתח צומח בתיתהום -מי שבהןשקעים עמוקים. בחלק מהמחצבות 

ה יוכר גבוה, קנה מצוי ומיני אשל. באחת מהמחצבות גדלה האוכלוסיס-בשלטון סמר חד, קנה

 של המין בסכנת הכחדה פשתת החוף.בארץ היחידה הידועה ששרדה 

 אשר מאופיין בצומח  ,ביצתיהצפה חלק מהנחלים, דוגמת נחל דליה, יוצרים פשט  :נחלים פשטי

-בו מספר מינים בסכנת הכחדה: לפופית החיצים, מכבד הביצות, אסתר הביצות, סםוגדות ייחודי 

 קנה מצוי, פטל קדוש וחנק מחודד. וןטצומח גדות אופייני בשלבכלב מזרחי ועוד. אלו מלווים 

 ברובו ע"י  הצומח נשלטולכן אפיקי הנחלים מוסדרים והגדות צרות, תלולות ומופרות,  :נחלי איתן

ניהם גדלים לעיתים גם מספר מינים נדירים: בנחל תנינים ים זאת, בעקנה מצוי ופטל קדוש. 

, ובאפיק הנחל סמנית קיפחת ושוש קוצנידולות של ורד צידוני, נלדוגמה, מתקיימות אוכלוסיות ג

 .צמח צף שנמצא בסכנת הכחדה –עצמו מתקיימת אוכלוסייה של נופר צהוב 

 תמורות בצומח חוף הכרמל 9.1.3

לאורך השנים, נערכו מספר סקרים ועבודות על הצומח של מישור החוף בכלל וחוף הכרמל בפרט. 

ל השינויים שחלו , כמו גם עבאזור הסקר הצומחחברות מאלו, ניתן ללמוד על ההרכב והמאפיינים של 

( על הצומח של נחל 1997וז )אנהיעשרות השנים האחרונות. מעבודתם של פרומקין וקלי במהלך הןב

מיני  113מהאזור , נעלמו 1996-עד ל 20-של המאה ה '20-תנינים וביצת כבארה, עולה כי בין שנות ה

רי, אך אין ספק כי הוא מציג מינים נדירים. ייתכן כמובן שנתון זה אינו מדוייק לגמ 40 םצמחים, מתוכ

(, מוערך 2011הגידול הלחים. בעבודתה של לבנוני )-מגמה של התמעטות הצומח הטבעי הייחודי לבתי

 גם השטחים שנותרוומשטחי הכורכר והחמרה של ישראל נותרו בלתי מעובדים/בנויים,  1%-כי פחות מ

החולות  ילהם. שטחשינים הייחודי את הרכב המ יםמשנשהשפעות שוליים מסובלים ברובם מקיטוע ו –

)כהן ועמיתיו  20-של המאה ה '40-מאלו שהתקיימו עד שנות ה 30%-שנותרו מוערכים בפחות מ

 .בשל פיתוח ובנייה נוספים בחולות עוד יותר קטןמספר זה  ,(, ובעשור שחלף מאז2011

חוה ( ובעיקר ע"י 1994קובי כח )ע"י לפני כשני עשורים חוף הכרמל נעשו בל הצומח ש יםמקיפ סקרים

; להב וסיני, 2001, 2000 ,1998 ,להב; 1999להב ועמיתיה,  ;1996 ,מוזס-אלון)להב וועמיתיה להב 

בהם מופו חברות ו(. 2009וכן לפני כעשור ע"י רון פרומקין )פרומקין, (, 2009; להב וגולדבלט, 2002
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ת הכחדה. נתונים נוספים על צמחים בסכנת וסומנו מינים נדירים ובסכנ ,הצומח בשטחים הפתוחים

 ;2007 ,מרוכזים בספר האדום לצמחים בסכנת הכחדה בישראל )שמידע ופולקבאזור הסקר הכחדה 

 .ובמאגר המידע של רט"ג (2011 ,שמידע ועמיתיו

 שיטות העבודה 9.2

של שטח  דש"א. היותו בשימוש ביחידת הסקרים של מכוןשמיפוי הצומח נעשה לפי שני מדריכי המיפוי 

, מחייב בעל מאפיינים מדבריים –ים וחולות -לצומח חוף ניתיכו-ים בין צומחמפגש הסקר במקום 

מיפוי נעשה לפי חלוקה הבהתאם ליחידת הצומח בשטח.  ,התייחסות לצומח בשטח לפי שני המדריכים

מח בישראל חקלאי, כפי שהוגדרו במדריך למיפוי צו-היררכית לארבע דרגות פירוט של תכסית צומח לא

חלק הצומח  –'מדריך למיפוי צומח בישראל -( וב2014תיכוני )סבר ועמיתיה, -חלק הצומח הים –

 (.. לפירוט נוסף, ראו נספח ב'8טבלה ועמיתיו, בהכנה( ) שמשהמדברי' )

)שטח חקלאי מובר, בעיקר בריכות דגים  קלאיים חולקו ליחידות צומחח-כל השטחים הפתוחים הלא

פיינים 'יחידת צומח' היא תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מא .נטושות, מופה כשטח טבעי(

בניגוד לרוב הסקרים עיקריים דומים )תצורת צומח אחידה ומינים שליטים זהים(, ושונים מסביבתם. 

בשל מאפייניו  ,בסקר זה ,יחידת צומחגודל מינימלי להמרחביים של מכון דש"א, שבהם מוגדר 

ודל מינימלי הכתמיים, וריבוי משארים טבעיים קטנים חשובים )שולי שדות, ערוצי נחלים(, לא הוגדר ג

. באותו 'טיפוס צומח' ייכללו כל יחידות הצומח שלהן תצורת צומח ומינים שליטים זהים. ומחליחידת צ

 ידי דיגום של-בחלק מהמקרים מספר טיפוסים דומים מוכללים לטיפוס אחד. 'אפיון מפורט' נעשה על

 בשטח הדיגום. יחידת צומח אופיינית בכל טיפוס צומח, ורישום כל מיני הצמחים שמופיעים

; שמש ועמיתיו, 2014חקלאי )סבר ועמיתיה, -דרגות פירוט לתכסית צומח לא ארבערכית לחלוקה היר :8טבלה 
 (.בהכנה

 קטגוריות צומח מדברי ניתיכו-קטגוריות צומח ים דרגת פירוט

תצורת 
 צומח כללית

  מ'( 12יער תמיר: עצים גבוהים מאד )מעל 

  מ'( 12-6גבוה: עצים גבוהים )יער 

 ( 6-2יער וחורש: עצים ושיחים )'מ 

 ( 2-1שיחייה: שיחים ועצים נמוכים )'מ 

  מ'( 1בתה: מעוצים נמוכים )עד 

 עשבוניים 

 ( 6-2עצייה: עצים ושיחים גבוהים  )'מ 

 ( 2-1שיחייה: שיחים ועצים נמוכים )'מ 

  מ'( 1בתה: מעוצים נמוכים )עד 

 עשבוניים 

 בסקר הנוכחי, נעשה שימוש במונח 'חשוף  ישימון(
 מצומח', שמתאים יותר לתיאור האזור(

תצורת 
צומח 

  מפורטת

ורטות על סמך אחוזי תצורות מפ 18-חלוקה ל
הכיסוי של צורות החיים השליטות )לדוגמה: 

צי חורש(, או עכיסוי של  33-10%חורש פתוח =
-נתיים/חדש-מאפייני חברת העשבוניים )רב

ישת קנים וכו'(, חקיימא/חלוף, -בנישנתיים, 
והוספת מאפיינים מעוצים גבוהים מתצורת 

 הצומח, אם ישנם

ורטות על סמך אחוזי הכיסוי של תצורות מפ 10-חלוקה ל
כיסוי  10-5%כל צורת חיים )לדוגמה: עצייה דלילה = 

-של עצים(, או מאפייני חברת העשבוניים )רב
כו'(, והוספת א/חלוף וקיימ-נתיים, בניש-שנתיים/חד

 מאפיינים מעוצים שגבוהים מתצורת הצומח, אם ישנם

בתה דלילה עם שיחים בודדים שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים )לדוגמה:   טיפוס צומח
 נתיים ורותם המדבר(ש-בשלטון קורנית מקורקפת, עשבוניים חד

אפיון 
  מפורט

 .הצמחים בחתך מייצג של יחידת הצומחרשימה מפורטת של כל מיני 

 מיפוי הצומח בשטח 9.2.1

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 השטח כולו, וביצוע 
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מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו. להלן פירוט תרשימי צומח מפורטים בשטחים 

 השלבים:

 בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח הכנת העזרים :

(. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח אורתופוטו)מיושרים תצלומי אוויר 

התקבל ) ס"מ לפיקסל 50ברזולוצייה של  2020משנת  ואורתופוטפי ניתוח -באזורים הטבעיים על

 ס"מ לפיקסל 20ברזולוצייה של  2018, ואורתופוטו מפורט יותר משנת (ממפ"י, באמצעות רט"ג

 מפ"ית של . שכבת התכסי)התקבל מאופק צילומי אוויר, באמצעות רשות ניקוז ונחלים כרמל(

, ופעמים רבות גם י השטחים החקלאיים והבנוייםהיוותה מקור לתיחומ( המרכז למיפוי ישראל)

יש לציין שלמרות הסתמכות זו, תיחום וסיווג  .לסיווג בתוך השטח החקלאי )גד"ש, מטע וכו'(

השטחים החקלאיים אומת )ולעיתים גם שונה(, בעקבות ביקורים בשטח, בייחוד במקרים של 

חים חקלאיים שאינם מעובדים , או הברה של שטממות חדשים בשטח חקלאי פתוחחהקמת מבני 

והמיוערים. על סמך התבוננות מרבית העבודה באפיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים  .עוד

נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים )למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן  אורתופוטוב

שיח או צומח -באזורים עם בנייכולים להצביע על שונות גם ש, ו/או גוון ומרקם אורתופוטובלראותם 

 ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח.  ,עשבוני(

 מבחינת  אורתופוטוב: בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי

יפוס הצומח שבהן, בהתאם אופי הצומח בהן, הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וט

וחלק (, 2014 ,)סבר ועמיתיה תיכוני-חלק הצומח הים :מדריך למיפוי צומח בישראלהלהנחיות 

כפי שפורט לעיל. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח המדברי )שמש ועמיתיו, בהכנה(, 

וטבלאות לסיווג תצורות צומח ומינים  זרימה מי': תרשיבנספח ראו ) מינים שליטים 3-1ולפי  הצומח

. בוצעו סיורים לנקודות שונות באזורים השונים זה מזה, ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח (שליטים

ע"פ רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות. בכל נקודה כזו נרשמו גם 

)מפנה, מסלע ועוד(, ומאפיינים של פעילות אדם: סימני עיבוד  ביוטיים של השטח-המאפיינים הא

  .הפרות שונותו לאי מהעבר, נטיעות/זריעים, רעייהחק

 סיורים בכל שטח הסקר, לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח מיפוי רציף :

בים בשטח שהוגדרו בשלב הראשון, ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים ר

והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח, או לכל הפחות תצפית מבחוץ לעבר יחידת הצומח מנקודת 

תצפית. שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות, וכן הגדרת טיפוס הצומח בכל 

חדש ך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, או שהוגדר טיפוס צומח יאחת מהן. לכל יחידת צומח שוי

 ,יערה-ביחידות צומח מיוערות הוגדרו גם תצורת הצומח והמינים השליטים בתת במקרה הצורך.

 העצים הנטועים.משכבת  תעלםבה

 פי תצורת הצומח, -ל: מכיוון שבשלב הקודם הוגדרו טיפוסי הצומח עאיחוד של טיפוסי צומח דומים

פוסי צומח מפורטים. חלק פי שלושה מינים שליטים, התקבל מספר רב של טי-גם על –ולרוב 
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כדי לאפשר השלישי או בסדר המינים השליטים. מהטיפוסים נבדלים זה מזה במין השליט השני/

הכללה והבנה טובה יותר של הצומח בשטח, בוצעו איחודים של טיפוסי צומח קרובים. כך למשל: 

פתוחה עם  "בתה-עדעד כחול ואשל ב.מ.", ו "בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון סירה קוצנית,

וס מוכלל: "בתה שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, קורנית מקורקפת ואלת המסטיק" אוחדו לטיפ

 ים פזורים בשלטון סירה קוצנית".פתוחה עם עצים/שיח

 חולקו כל השטחים ואיחוד טיפוסי הצומח הדומים : בתום המיפוי הרציףתרשימי צומח מפורטים ,

. בשלב זה, נבחרה אחת מיחידות הדיגום מוכללים לטיפוסי צומח – חקלאייםהפתוחים שאינם 

כמייצגת את טיפוס הצומח )על סמך שיקולי גודל, מיקום, הרישומים לגבי יחידה זו מהשלבים 

באזור  .הקודמים, וכן שיקול של נגישות(, ובה בוצע רישום מפורט של כל מיני הצמחים העילאיים

ובאזורים , אחד של דונם שטח נדגם , שם עושר מיני העשבוניים גבוה יותר,ני של הסקרתיכו-הים

בנוסף, במקומות שבהם לא . שני דונם וכורכר חופי( נדגם שטח של שבהם הצומח דליל )חולות

ניתן היה לפרוש סרט מדידה )כמו בסבך חישת קנים, סבך אשלים או לאורך מצוק(, נדגמה יחידת 

, ההשוואה בין יחידות הצומח השונות היא על סמך מאמץ דיגום דומה )כשעתיים כךהצומח כולה. 

כאשר ניתן היה לפרוש סרט מדידה, על סמך שטח דיגום אחיד. בהכרח לתרשים מפורט אחד(, ולא 

מ'  50שנפרש לאורך של  ,סרטהמ' מכל צד של  1דקת ברוחב של הרישום בוצע ע"י סריקה מדוק

( באזור הצומח מ"ר 200=  2×100סה"כ מ' ) 100או , תיכוני-באזור הים מ"ר( 100=  2×50)סה"כ 

שר הסריקה כא –וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו הדליל; 

 20×100 " אומ' = "השלמה לדונם 20×50מכל צד של הסרט )סה"כ  מ' 10מתבצעת ברוחב של 

, בוצע שימוש ברשימת כל בוטניתלצורך חישוב הערכיות ה(. בהתאמה "לשני דונם = "השלמה

, בעת שמגוון המינים (תחילת יוני-)מרץ המינים שתועדו בשטח שנסקר. רישומים אלו בוצעו באביב

העשבוניים נמצא בשיאו. רשימת המינים המלאה שימשה בהמשך לצורך חישוב הערכיות הבוטנית 

 להלן(. 9.2.3 סעיףראו של כל אחד מטיפוסי הצומח )

 שיטות המיפוי בסקר 9.2.2

 כאמור לעיל, בסקר זה בוצע שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח, בארבע דרגות שונות של רזולוציה:

 הצומח.רישום כל מיני הצמחים ביחידת : ביחידה תרשים מפורט 

  תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע תרשים מפורט של כל דף תצפית מלארישום :

 ה.ליחידמחוץ בתצפית לרוב ביחידה, ולעיתים . המינים

 במידה  .סיווג יחידת הצומח לטיפוס צומח קיים שכבר הוגדר קודם לכן: קביעת טיפוס צומח בלבד

ת ושלושה מינים שליטים, תוך ציון הערות ייחודיות לאותה הוגדרו תצורת צומח מפורט ,לא קייםש

יחידה, ולעיתים מתוך ה. לרוב יחידת צומח לצורך איפיון היחידה והערכת ערכיותה האקולוגית

 מחוץ ליחידה.בתצפית 

  לא נגישות שלא נסקרו בשל היותן יחידות: (אורתופוטוניתוח ממקור חיצוני )סיווג על סמך ,

 .בתחום מחנה עתלית
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 חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר 9.2.3

-הצומח מייצג במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעליחברת והרכב המינים עושר 

ועלת ת-חיים שונות, ומהווה את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות

(Mandelik et al., 2010לפיכך, ערכ .) ,יות הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א

 תמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים.מס

ם צורות החיים תיכוניים שבה-גידול ים-, בשל ההטרוגניות הרבה של מאפייני השטח )בתיבסקר זה

ונדירים יותר, כגון חולות, כורכר חופי,  גידול חשובים-גבוהות יותר ועושר המינים גדול יותר, לעומת בתי

הנדירים,  חיים נמוכות, אבל אחוז המיניםהשבהם עושר המינים קטן וצורות  –גידול לחים -מלחות ובתי

נעשה בצורה הצומח  יחידותשל גבוה(, חישוב הערכיות הבוטנית  –האנדמיים ובסכנת הכחדה בהם 

נתונים העל התבססה ות הבוטנית ערכיהערכת ה שונה מזו שנהוגה בסקרים אחרים של מכון דש"א.

ל ועל הנתונים שנמצאים במאגר המידע ש ,פו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטחכמותיים שנאסה

בהתאם למדד , 2021-2000רט"ג )שכוללים את כל התצפיות שבוצעו במהלך הסקר(, בין השנים 

 מורכב ממדדי המשנה הבאים:שערכיות 

 מספר מינים גדול יותר. השתועד ב צומח יחידתליותר : ערכיות גבוהה עושר המינים 

 י: שמידע "פ'מספר אדום' )ע הםשיש ל ניםמיבכל יחידת צומח בוצעה סכימה של כל ה: בסיכון מינים

ליח' הצומח היה סכום כל המספרים האדומים ציון ה .(2011 ,; שמידע ועמיתיו2007 ,ופולק

שמתועדים באותה יחידה. ערכיות גבוהה יותר ניתנה ליח' צומח שבה יותר מינים בסכנת הכחדה 

 ר(.)או 'על סף איום'(, ושדרגת הסיכון שלהם גבוהה יותר )מס' אדום גדול יות

 שמוגדרים באחת מדרגות  ניםמי: בכל יחידת צומח בוצעה סכימה של כל הארצית יםנדיר ניםמי

 ניקוד(, בהתאם ל, עם עדכונים עפ"י הערכת בוטנאי מכון דש"א1999 ,)פרגמן ועמיתיוהנדירות 

ים ינכל המהניקוד של . הציון ליח' הצומח היה סכום O  =2.5 ;RR  =2 ;RP  =1.5; R  =1הבא: 

, נדיריםשמתועדים באותה יחידה. ערכיות גבוהה יותר ניתנה ליח' צומח שבה יותר מינים  הנדירים

 שלהם גבוהה יותר. נדירותושדרגת ה

 ת/ו ע"י בוטנאיוגדרהש ניםמי: בכל יחידת צומח בוצעה סכימה של כל המינים נדירים אזורית 

 יון הכללי של יח' הצומח.מומחה כנדירים לאזור הסקר. כל מין כזה הוסיף נקודה אחת לצ

 האנדמיים. כל מין כזה הוסיף  ניםמיבכל יחידת צומח בוצעה סכימה של כל ה :יםאנדמי ניםמי

 נקודה אחת לציון הכללי של יח' הצומח.

 בכל יחידות הצומח שיש בהן רשימת הוא סכום חמשת מדדי המשנה :ציון הערכיות הבוטנית ,

 מינים.

 כל יחידות הצומח שקיבלו ציון ערכיות בוטנית, חולקו לארבע דרגות  :דרגת ערכיות מחושבת

-276, מירבית )(72-42(, גבוהה מאד )41-22(, גבוהה )21-7ערכיות: בינונית )ציון ערכיות בין 

לא דורגה ערכיות נמוכה, מכיוון שלא היו בשטח הסקר יח' צומח בציון מתאים )יחידות מופרות  (.74

 חים פולשים בלבד(.מאד, ללא צומח או צמ
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 ורת של ביק המהחישוב עבר התקבלהש: בכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל הערכת מומחה

כאשר מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח.  ינתבחלבוטנאי/ת מומחה, 

בנוסף,  .ההחלטה המקותקבל, ונשהד תיקון בערך המד בוצעהתאמה, -לדעת המומחה אי הנמצא

שבהן לא בוצעה רשימת יחידות צומח בוטנית לניתנה דרגת ערכיות  הערכת המומחה,במסגרת 

מך ההתרשמות בשטח )ערכיות ס-מך השוואה ליח' צומח דומה, או עלס-, עלמינים מלאה

 אינטואיטיבית(.

 ניתוח הנתוניםאיסוף ו 9.2.4

, Survey123טופס דיווח שנבנה לצרכי הסקר באפליקציית  איסוף הנתונים בשדה נעשה באמצעות

הוכנסו ובבע"ח כל התצפיות בצמחים במהלך עבודת השדה,  .Collector for ArcGISובאפליקציה 

הנתונים המרחביים עובדו בתכנת ישירות למאגר המידע של רט"ג באמצעות יישומון "דיווחים לרט"ג". 

להמשך עיבוד  Excel(, והועברו לגיליונות .for Desktop, Esri 7ArcGIS 10®) ArcGISממ"ג 

(2016 ®Excel ®Microsoft.)  חישוב הערכיות הבוטנית נעשה באמצעות תוכנתstatistics-R. 

 תוצאות 9.3

 תמוכלל עקרק תכסית 9.3.1

שובים, אזורי תעשייה, יקטגוריה זו נכללים: יב .(דונם 14,200-)כאו מופר  בנוישטח הסקר מ 36%-כ

, כבישים, מגרשי חנייהמחצבות פעילות, אתרי פסולת, אתרי תיירות בנויים,  ,, מאגרי מיםחממות

מסילות רכבת, מתקני מדגה מתועש )בבריכות בטון(, וכן בריכות המלח שמוגדרות כחלק ממפעל 

כחקלאי  דונם( מוגדר 10,300-רבע משטח הסקר )כ. כתעשייה, למרות שהן מתפקדות כשטח פתוח

 .לגידול דגיםפתוחות רשת, גידול במנהרות, וכן בריכות עפר -טעים, בתיפעיל, כולל גידולי שדה, מ

מפה , 9איור )פעיל  שאינו חקלאימוגדר כשטח פתוח  דונם(, 14,750-)כ משטח הסקר 38%-כשאר, ה

 .)כמו גם בבריכות המלח, למרות שהן מוגדרות כשטח מופר( , ובו בוצע מיפוי הצומח בהמשך(18

 תכסית קרקע בתחום הסקרכלליות של התפלגות קטגוריות : 9איור 
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 שיטות המיפוי בסקרהתפלגות  9.3.2

סווגו כשטח פתוח שאינו חקלאי שדונם  14,750-כדונם משטח הסקר בוצע מיפוי צומח ) 15,700-בכ

-)כ. מהם, בכרבע מהשטח דונם של בריכות המלח בעתלית שהוגדרו כשטח מופר( 950-, וכפעיל

המינים המעוצים והעשבוניים  לכלשל , שכלל רישום דונם( בוצע תרשים מפורט ביחידת הצומח 3,700

, שכלל רישום של ונם( בוצע רישום של דף מלא ביחידהד 2,000-מהשטח )כ 12%-בשטח הנדגם; ב

-כל המינים בני הקיימא וכל מאפייני השטח; בכמחצית מהשטח בוצעה קביעת הטיפוס ביחידה )כ

מהשטח בלבד  4%-; בכשל השטח דונם(, שכללה את הגדרת טיפוס הצומח ומאפיינים עיקריים 8,000

, בד"כ במקומות סבוכים או מוצפים במים דונם( 600-ידי תצפית מבחוץ )כ-בוצעה קביעת הטיפוס על

 1,400-מהשטח אין צומח )כ 10%-; בכשהגישה אליהם קשה, וניתן היה לצפות בהם מנקודה שולטת

לא ניתן היה  ,דונם( 43-)כבלבד מהשטח  0.3%וליים וסלעיים ואפיק נחל איתן(. אל ; חופים חדונם

 (.19מפה , 10איור ) לצורך מיפוי הצומח, מטעמי בטחון שדה להגיע

 : התפלגות השטחים של שיטות מיפוי יחידות הצומח10איור 

 

 גידול-בתי 9.3.3

קטגוריות  10-, שסווגו ל(9טבלה גידול שונים )-בתי 30 ,שטח הפתוח שאינו חקלאי פעילבסה"כ מופו 

בכעשירית מהשטח ישנם חופים חשופים מצומח )חופים חוליים, חופים סלעיים  גידול.-כלליות של בתי

חולי )חולות וחופי צדפים(. בשטח שבו ישנו כיסוי צומח, כשליש הוא חופי חלוקים סלעי חוף וכורכר,  –

 – רבעכתיכוני(, -רכס כורכר )כורכר חופי וכורכר ים – כרבע(, , כולל חול על כורכרבדרגות ייצוב שונות

, מעיינות, נחלים איתנים ואכזבים, מלחות, שקעים לחים ושטחי אחו אגם/גידול לחים )שטחי ביצה-בתי
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או בתילים  על כורכר גרגר במרזבות,-דקותקרקעות אלוביאליות  –לח(, וכעשירית מהשטח 

 (.20מפה , 9טבלה , 11איור ) הוא חורבות מבצר עתליתמהשטח  0.3%-. כארכיאולוגיים

 גידול )שטח פתוח שאינו חקלאי פעיל(-התפלגות קטגוריות מפורטות של בתי: 9טבלה 

 גידול-בית קטגוריה
 שטח
 ]דונם[

 %
 מהשטח

 8.7% 1,375 חוף חולי חשוף (9%חוף הים )

 0.1% 11 חוף חלוקים חשוף

 0.3% 40 חוף סלעי חשוף

 0.04% 6 חוף צדפים
 4.2% 666 דיונות חול נודד (32%חולות )

 3.3% 525 יוצבמ-דיונות חול חצי

 6.8% 1,074 דיונות חול מיוצב

 2.8% 437 יוצב על כורכרמ-חול חצי

 10.5% 1,658 חול מיוצב במרזבה

 3.3% 515 חול מיוצב על כורכר

 0.9% 146 מיוצב על כורכר )תל(חול 

 0.05% 8 חול על כורכר חופי
 2.9% 452 כורכר חופי (25%כורכר )

 22.5% 3,531 יתיכונ-כורכר ים
 8.2% 1,290 אלוביום במרזבה (11%אלוביום )

 0.4% 60 אלוביום על כורכר

 1.4% 224 אלוביום על כורכר )תל(

 0.4% 58 אלוביום על כורכר חופי

 0.3% 49 אלוביום על כורכר חופי )תל(
 0.4% 60 אחו לח (23%ידול לחים )ג-בתי

 5.5% 866 שקע לח

 2.6% 412 ביצה/אגם

 0.9% 147 נביעות

 2.0% 318 נחל איתן

 0.8% 119 גדת נחל איתן

 0.3% 47 נחל אכזב

 0.02% 3 שפך נחל אכזב

 0.6% 97 שפך נחל/מלחה

 9.4% 1,484 מלחה
 0.3% 46 חורבות (0.3%אחר )

 100%  15,721 סה"כ

 גידול כלליות-קטגוריות בתי: התפלגות השטחים של 11איור 
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 תצורות צומח כלליות 9.3.4

ניתן לראות שתצורת הצומח העיקרית (, 21מפה , 12איור בבחינת התפלגות תצורות הצומח הכלליות )

משטח הסקר(. שיחיות אופייניות לעורף רכס הכורכר החופי )רכס  35%-)כ שיחייהבשטח הסקר היא 

כון )רכס עתלית( דור מעתלית דרומה, ורכס מגדים מצפון לעתלית(, ומכסות את עיקר רכס הכורכר התי

המין השליט ברוב  .והרכס המזרחי )רכס מגדים מעתלית דרומה(, כמו גם את רוב שטחי חולות קיסריה

השיחיות הוא אלת המסטיק, והמינים השליטים בשיחיות הנותרות מתחלפים בהתאם למאפייני בית 

 הגידול.

ר החופי, שטחי חולות פיינת את רכס הכורכשיח. הבתה מא-של בני בתהמהשטח מתקיימת  14%-ב

ומלחה, וכן שטחים מופרים. המינים השליטים של הבתה מגוונים, ומשתנים בהתאם למאפייני בית 

 הגידול.

גידול -פי רוב בבתי-על –% משטח הסקר, מופיעה בכתמים 13-מהווה כ חורשתצורת הצומח של 

מי התהום(, בבריכות דגים לחים: בגדות נחלים, בשקעים לחים )כמו מחצבות כורכר שהגיעו אל מפלס 

 –א. היאור וא. מרובע העיקרי בחורש הוא אשל )השליט  ולאורך הדיונות של קו החוף. המין נטושות

מין פולש  – שיטה כחלחלה –השנה לא ניתן להבדיל ביניהם(, ובמקומות מסויימים מעונות  שבחלק

חולות,  –מתפשט בעיקר )אבל לא רק( בקרקעות קלות ש(, 2019דרור, -מהמזיקים ביותר בארץ )דופור

 .ובקרקעות מופרות )מחצבות נטושות, מעזבות, לאורך תשתיות וכד'( כורכר וחמרה

גידול לחים, -ולות, אך גם בבתי, בעיקר בשטחי חקיימא-עשבוניים בנישולטים מהשטח  10%-ב

ם השליטים משתנים בהתאם למאפייני המיני ידול מופרים.ג-מלחות ולעתים גם על כורכר, בעיקר בבתי

(, 2019רור, ד-מהמזיקים ביותר בארץ )דופורמין פולש  –בית הגידול. בולטת בנוכחותה טיונית החולות 

 שהולך ומשתלט על שטחי החולות.

ם נטושות, בבריכות דגי תהום גבוהים,-, במחצבות נטושות עם מיחישת קניםמהשטח ישנה  9%-ב

קוז של המדגה, סביב שמורת ים לחוף הים, לאורך ערוצי נחלים ותעלות ניבשקעים בין בריכות הדג

 מצוי.סוף  –המין השליט בחישות הקנים הוא הקנה המצוי, ולעתים ובביצת הכבארה.  הדיפלה

תילים מעזבות, ם מופרים: פי רוב בשטחי-על ,חלוף-עשבוניים בנימהשטח שולטים  5%-ב

ארכיאולוגיים, סוללות עפר מלאכותיות, שטחים שעברו שריפה לאחרונה וטרם השתקמו, שטחים תחת 

לתי מופר, שם שולטים גידול טבעי ב-בית –תים יוכן לעשטחים שעובדו בעבר והוברו; רעייה כבדה, 

 שקרובים אל קו החוף.חולות בחלוף )דוגמת חבצלת החוף( -נתיים בניש-עשבוניים רב

 יער גבוהמהשטח(,  1%מ';  12-)עצים שגבוהים מ יער תמירמשטח הסקר ישנם יערות:  4%-רק ב

כמעט כולם יערות נטועים: (. 1%מ';  6עצים בגובה של עד ) יער(, ומהשטח 2%מ';  12-6צים בגובה )ע

רובם אינו בניהול קק"ל )אם כי לעתים קק"ל סיפקו את השתילים לנטיעה(, חלקם במחצבות כורכר 

רוח בין חלקות -שות, חלקם אולי ניטעו כיער משקי לעצה, חלקם ניטעו כשדרות עצים משברינטו

 –חקלאיות, וחלק קטן מהיערות הוא תוצאה של התפשטות זריעי אורן ירושלים אל שטחים לא נטועים 
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איקליפטוסים )בד"כ א. המקור או א. מסמרי(, יערות הם רוב המופרים או טבעיים. המינים השליטים ב

 ובחלקם אורנים )א. ירושלים וא. הגלעין(, ברושים וקזוארינה.

 נדגם. לא –( מחנה עתליתמהשטח )בתחום  0.3%-אין צומח, וכ –מהשטח, לאורך קו החוף  9%-ב

 תצורות הצומח הכלליות: התפלגות השטחים של 12איור 

 

 מפורטותמוכללות ותצורות צומח  9.3.5

שטח הסקר כתמי מאד, ובא לידי ביטוי בגיוון גדול של תצורות צומח מפורטות. סה"כ תועדו בתחום 

תצורות צומח של יער, שלוש תצורות של חורש, שמונה  שמונהתצורות צומח מפורטות, מהן  58הסקר 

תצורות של עשבוניים  12תצורות של בתה, חמש תצורות של חישת קנים,  15תצורות של שיחייה, 

. תצורת הצומח המפורטת הנפוצה ביותר (10 טבלהחלוף )-קיימא, ושבע תצורות של עשבוניים בני-בני

משטח  9%-משטח הסקר(, ואחריה: חורש פתוח )כ 13%-היא שיחייה פתוחה עם עצים פזורים )כ

-כ) פזורים שיחים עם צפופה בתה, משטח הסקר( 7%-)כ בודדיםשיחייה פתוחה עם עצים סקר(, ה

משטח הסקר(, שיחייה בצפ' בינונית  5%-חישת קנים עם עצים ושיחים פזורים )כ(, משטח הסקר 6%

משטח הסקר(.  5%-משטח הסקר( ושיחייה בצפ' בינונית עם עצים בודדים )כ 5%-עם עצים פזורים )כ

מכיוון שישנה בעיה להציג  משטח הסקר כל אחת. 5%-תצורות הצומח המפורטות כיסו פחות משאר 

תצורות צומח מפורטות, בוצעה הכללה לתצורות צומח מוכללות, שכל אחת מהן  58-במפה חלוקה ל

 (.22מפה מאגדת בתוכה אחת או יותר תצורות צומח מפורטות דומות )
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 מפורטות צומח תצורות פירוט: 10 טבלה

 % מהשטח ]דונם[ שטח תצורת צומח מפורטת תצורת צומח כללית

 0.05% 7 יער תמיר צפוף יער תמיר

 0.05% 8 יער תמיר בצפ' בינונית

 0.8% 124 תמיר פתוחיער 
 0.3% 48 יער גבוה צפוף יער גבוה

 1.5% 241 יער גבוה בצפ' בינונית

 0.3% 53 יער גבוה פתוח
 0.04% 6 יער צפוף יער

 1.2% 194 יער פתוח
 0.8% 132 חורש צפוף חורש

 2.9% 463 חורש בצפ' בינונית

 9.1% 1,428 חורש פתוח
 0.2% 26 פזוריםשיחייה צפופה עם עצים  שיחייה

 0.3% 40 שיחייה צפופה

 5.3% 831 שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים

 5.0% 781 שיחייה בצפ' בינונית עם עצים בודדים

 1.0% 161 שיחייה בצפ' בינונית

 13.2% 2,079 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים

 6.9% 1,091 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים

 3.4% 534 פתוחהשיחייה 
 6.2% 967 בתה צפופה עם שיחים פזורים בתה

 0.8% 124 בתה בצפ' בינונית עם עצים ושיחים פזורים

 0.03% 5 בתה בצפ' בינונית עם עצים פזורים

 0.2% 30 בתה בצפ' בינונית עם שיחים פזורים

 0.4% 64 בתה בצפ' בינונית עם עצים ושיחים בודדים

 0.1% 9 בינונית עם עצים בודדיםבתה בצפ' 

 0.02% 3 בתה בצפ' בינונית

 0.4% 56 בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים

 1.5% 235 בתה פתוחה עם שיחים פזורים

 1.3% 204 בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים

 0.2% 36 בתה פתוחה עם שיחים בודדים

 1.4% 225 בתה פתוחה

 0.1% 23 ושיחים פזוריםבתה דלילה עם עצים 

 0.9% 143 בתה דלילה

 0.1% 10 בתה דלילה מאד עם עצים בודדים
 5.3% 840 חישת קנים עם עצים ושיחים פזורים חישת קנים

 2.7% 430 חישת קנים עם עצים פזורים

 0.5% 78 חישת קנים עם מעוצים פזורים

 0.2% 30 חישת קנים עם עצים ושיחים בודדים

 0.6% 101 קנים עם עצים בודדיםחישת 
-עשבוניים בני

 קיימא
 2.1% 334 יימא עם עצים ושיחים פזוריםק-עשבוניים בני

 1.4% 221 יימא עם עצים פזוריםק-עשבוניים בני

 1.2% 187 יימא עם שיחים פזוריםק-עשבוניים בני

 1.5% 235 יימא עם מעוצים פזוריםק-עשבוניים בני

 0.4% 65 יימא עם עצים ושיחים בודדיםק-בניעשבוניים 

 0.1% 19 יימא עם מעוצים בודדיםק-עשבוניים בני

 0.1% 10 קיימא-עשבוניים בני

 1.1% 181 יימא בכיסוי דליל עם עצים פזוריםק-עשבוניים בני

 0.8% 118 יימא בכיסוי דליל עם עצים בודדיםק-עשבוניים בני

 0.7% 118 דליל עם מעוצים פזורים יקיימא בכיסו-עשבוניים בני

 0.9% 140 יימא בכיסוי דליל עם מעוצים בודדיםק-עשבוניים בני

 0.05% 7 יימא בכיסוי דליל מאד עם מעוצים בודדיםק-עשבוניים בני
 0.9% 148 לוף עם עצים ושיחים פזוריםח-עשבוניים בני לוףח-עשבוניים בני

 0.6% 102 לוף עם עצים פזוריםח-עשבוניים בני

 2.4% 377 לוף עם שיחים פזוריםח-עשבוניים בני

 0.4% 65 לוף עם מעוצים פזוריםח-עשבוניים בני
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 % מהשטח ]דונם[ שטח תצורת צומח מפורטת תצורת צומח כללית

 0.02% 3 לוף עם עצים ושיחים בודדיםח-עשבוניים בני

 0.5% 79 לוף עם מעוצים בודדיםח-עשבוניים בני

 0.03% 4 חלוף-עשבוניים בני

 9.0%  1,411 ללא צומח

 0.3% 44 לא נסקר

 סה"כ
          

15,721  
100% 

 טיפוסי צומח 9.3.6

ביתר שאת בפירוט טיפוסי הצומח: בשטח  תהכתמיות הרבה שנמצאה בפירוט תצורות הצומח, ניכר

טיפוסי צומח שונים, כאשר הרוב המוחלט של טיפוסי הצומח נמצא ביחידת צומח  246הסקר תועדו 

חורש פתוח יוצגו ביותר מיחידת מיפוי אחת:  טיפוסים(. רק חמישה טיפוסי צומח 241אחת בלבד )

חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., קנה מצוי )שתי יח' מיפוי(,  בשלטון אשל ב.מ., מלוח רגלני ושרשר ב.מ.

שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, קורנית )שתי יח' מיפוי(,   ואלת המסטיק

 טיון בשרני-בתה פתוחה בשלטון קריתמון ימי, עדעד רותמי ובן)שתי יח' מיפוי(,  מקורקפת וזית אירופי

)שלוש  חישת קנים עם עצים ושיחים פזורים בשלטון קנה מצוי, פטל קדוש ואשל ב.מ.)שתי יח' מיפוי(, ו

 יח' מיפוי(.

מלח מכחיל, מלוח רגלני -בן בתה צפופה עם שיחים פזורים בשלטוןמבחינת שטח, טיפוס הצומח של 

חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., דונם(, ואחריו:  970-כיסה את השטח הגדול ביותר )כואלת המסטיק 

שיחייה בצפ' בינונית עם עצים בודדים בשלטון אלת דונם(,  820-)כ חלוף וקנה מצוי-עשבוניים בני

עצים ושיחים פזורים בשלטון קנה  חישת קנים עםדונם(,  590-)כ המסטיק, רותם המדבר וחרוב מצוי

-שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אשחר ארץדונם(,  450-)כ מצוי, פטל קדוש ואשל ב.מ.

שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון רותם דונם(,  370-)כ ישראלי, אלת המסטיק וחרוב מצוי

עם עצים בודדים בשלטון רותם שיחייה פתוחה דונם(,  340-)כ זרעית ואשל ב.מ.-המדבר, לענה חד

שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון דונם(,  330-)כ זרעית וטיונית החולות-המדבר, לענה חד

חישת קנים עם עצים ושיחים פזורים דונם(, ו 320-)כ אלת המסטיק, קורנית מקורקפת וזית אירופי

 300-שאר טיפוסי הצומח היו בשטח קטן מ דונם(. 310-)כ בשלטון קנה מצוי, עבקנה שכיח ואשל ב.מ.

לא ניתן להציג בצורה גרפית על מפה מספר טיפוסי צומח כה רב, ולכן טיפוסי הצומח  .(11טבלה ) דונם

 .11טבלה במפה ממוספרים עפ"י המספור שמופיע ב

תצורת , נמצא שהכלליות השונות תצורות הצומחהתפלגות טיפוסי הצומח בחלוקה לכאשר בוחנים את 

 48קיימא עם -טיפוסי צומח, ואחריה עשבוניים בני 66הצומח המגוונת ביותר היתה שיחייה, שבה 

טיפוסים. תצורות  25חלוף עם -טיפוסים ועשבוניים בני 33טיפוסים, חורש עם  39טיפוסים, בתה עם 

 (.13איור טיפוסים( ושלוש תצורות היער היו הכי פחות מגוונות ) 15הצומח של חישת קנים )
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 בחלוקה לתצורות צומח כלליות : התפלגות מספר טיפוסי הצומח13איור 

 

 מין שליט ראשון )צומח( 9.3.7

מיני עצים כשליט ראשון,  11(, נמצא שסה"כ תועדו 12טבלה בהתייחסות למין השליט הראשון )

השנה לא ניתן להבחין ביניהם(,  שבחלק מעונותכשהנפוץ מביניהם הוא האשל )א. היאור וא. מרובע, 

ים, כשהנפוצים ביותר הם מיני שיח 12מהשטח הפתוח שאינו חקלאי;  12%שמכסים כשליט ראשון 

שיח, -מיני בני 16מהשטח(;  10%-מהשטח כשליט ראשון( ורותם המדבר )כ 21%-אלת המסטיק )כ

מהשטח, בבריכות המלח בעתלית( וקורנית מקורקפת  7%-מלח מכחיל )כ-כשהנפוצים ביניהם הם בן

מהשטח(,  10%-)כ קיימא, כשהנפוצים ביותר הם קנה מצוי-מיני עשבוניים בני 13מהשטח(;  2%-)כ

חלוף, למעט לעיתים -מהשטח(; בעשבוניים בני 3%-מהשטח( וטיונית החולות )כ 4%-גלדן סמרני )כ

שורשים(, לא מוגדר מין -חלוף )בסקר הנוכחי: חבצלת החוף וכתמה עבת-שנתיים בני-עשבוניים רב

, הוגדרו שליט, מכיוון שהמינים מתחלפים בדומיננטיות שלהם בשטח במהלך השנה. תחת זאת

עלים( -חלוף. בקטגוריות אלו, השכיחות ביותר היו עשבוניים )רחבי-קטגוריות כלליות יותר של מינים בני

 מהשטח(. 2%-מהשטח(, ועשבוניים דגניים )כ 3%-שנתיים )כ-חד
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 פירוט טיפוסי צומח מפורטים )שטח פתוח שאינו חקלאי פעיל(: 11טבלה 

תצורת צומח 
 כללית

 טיפוס צומח תצורת צומח מפורטת
 יח' מס'

 צומח
 שטח
 ]דונם[

 %
 מהשטח

מס' טיפוס 
 במפה

 1 0.05% 7 1 איקליפטוס המקור, עשבוניים רודרליים ושיטה כחלחלהיער תמיר צפוף בשלטון  יער תמיר צפוף יער תמיר

 2 0.05% 8 1 ליםע-יער תמיר בצפ' בינונית בשלטון ברוש מצוי, איקליפטוס המקור ואשחר רחב יער תמיר בצפ' בינונית

 3 0.02% 3 1 יער תמיר פתוח בשלטון איקליפטוס ב.מ., עשבוניים רודרליים וללא שליט שלישי יער תמיר פתוח

 4 0.77% 121 1 יער תמיר פתוח בשלטון איקליפטוס מסמרי, איקליפטוס המקור ושיטה כחלחלה

 5 0.30% 48 1 יער גבוה צפוף בשלטון איקליפטוס המקור, אשל ב.מ. וקנה מצוי יער גבוה צפוף יער גבוה

 6 0.18% 29 1 צבר מצוי ואיקליפטוס המקוריער גבוה בצפ' בינונית בשלטון אורן ירושלים,  יער גבוה בצפ' בינונית

 7 0.13% 21 1 יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון איקליפטוס המקור, אלת המסטיק ושיטה כחלחלה

 8 0.17% 26 1 יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון איקליפטוס המקור, ברוש ב.מ. ושרביטן ריסני

 9 0.16% 26 1 מסמרי, קנה מצוי ואשל ב.מ.יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון איקליפטוס 

 10 0.54% 86 1 עלים-רנית ואשחר רחבק-יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון ברוש מצוי, שיטה חד

 11 0.34% 54 1 יער גבוה בצפ' בינונית בשלטון קזוארינה דקיקה, אשל ב.מ. וצפצפת הפרת

 12 0.14% 22 1 לוףח-ב.מ., טיון דביק ועשבוניים בנייער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס  יער גבוה פתוח

 13 0.08% 12 1 לים ושרביטן ריסניע-יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס המקור, אשחר רחב

 14 0.12% 19 1 יער גבוה פתוח בשלטון איקליפטוס המקור, שרביטן ריסני ושיטה כחלחלה

 15 0.04% 6 1 נתיים ואספרג החורשש-ב.מ., עשבוניים חדיער צפוף בשלטון איקליפטוס  יער צפוף יער

 16 0.82% 130 1 יער פתוח בשלטון אורן הצנובר, אלת המסטיק וטטרקליניס מפריק יער פתוח

 17 0.10% 16 1 לוף ואלת המסטיקח-יער פתוח בשלטון אורן ירושלים, עשבוניים בני

 18 0.08% 13 1 הבולבוסין ואלת המסטיקיער פתוח בשלטון איקליפטוס ב.מ., שעורת 

 19 0.09% 14 1 יער פתוח בשלטון איקליפטוס ב.מ., שרביטן מצוי ואטד אירופי

 20 0.14% 22 1 יער פתוח בשלטון ברוש ב.מ., בלוטנית אפריקנית ואיקליפטוס המקור

 21 0.01% 1 1 ליםע-חורש צפוף בשלטון אשל ב.מ., אטד ב.מ. ואספרג ארוך חורש צפוף חורש

 22 0.18% 29 1 חורש צפוף בשלטון אשל ב.מ., חנק מחודד ופטל קדוש

 23 0.42% 66 1 חורש צפוף בשלטון שיטה כחלחלה, עשבוניים רודרליים וחרוב מצוי

 24 0.23% 36 1 חורש צפוף בשלטון שיטה כחלחלה, פרקן עשבוני ושרשר ב.מ.

 25 0.10% 15 1 ליםע-בינונית בשלטון אשל ב.מ., אטד החוף ואספרג ארוךחורש בצפ'  חורש בצפ' בינונית

 26 0.15% 24 1 חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל ב.מ., אמברוסיה מכונסת ומלוח רגלני

 27 0.28% 44 1 חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל ב.מ., סמר ימי ואלת המסטיק

 28 0.27% 42 1 יים וחמציץ נטוידגנ -עשבוניים חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל ב.מ., 

 29 0.05% 7 1 חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל ב.מ., פטל קדוש ואלת המסטיק

 30 0.81% 127 1 ליםע-חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל ב.מ., פטל קדוש ואשחר רחב

 31 0.26% 41 1 חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל ב.מ., פטל קדוש וקנה מצוי

 32 0.15% 23 1 חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל ב.מ., קנה מצוי ואטד אירופי

 33 0.19% 30 1 חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל ב.מ., קנה מצוי ופטל קדוש

 34 0.70% 111 1 חורש בצפ' בינונית בשלטון שיטה כחלחלה, אלת המסטיק ואיקליפטוס המקור

 35 0.69% 108 1 פתוח בשלטון אשל ב.מ., אלת המסטיק ואורן ירושליםחורש  חורש פתוח

 36 0.20% 32 1 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., אלת המסטיק ופטל קדוש

 37 0.14% 23 1 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., טיון דביק וקנה מצוי

 38 0.13% 20 2 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., מלוח רגלני ושרשר ב.מ.

 39 0.02% 3 1 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., סמר חד ומלוח רגלני

 40 0.02% 3 1 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., סמר ימי ופטל קדוש

 41 5.23% 822 1 לוף וקנה מצויח-חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., עשבוניים בני

 42 0.25% 39 1 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., פטל קדוש ומלוח קיפח

 43 0.06% 10 1 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., פטל קדוש וקיקיון מצוי

 44 0.26% 40 1 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., קנה מצוי ואטד אירופי

 45 0.59% 94 2 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., קנה מצוי ואלת המסטיק

 46 0.11% 17 1 שרניבטיון -חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., קנה מצוי ובן

 47 0.67% 106 1 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., קנה מצוי וללא שליט שלישי

 48 0.06% 10 1 חורש פתוח בשלטון אשל ב.מ., קנה מצוי וצלקנית החרבות

 49 0.17% 26 1 חורש פתוח בשלטון שיטה כחלחלה, אלת המסטיק ואיקליפטוס המקור

 50 0.18% 28 1 שיטה כחלחלה, אלת המסטיק וסירה קוצניתחורש פתוח בשלטון 

 51 0.08% 13 1 חורש פתוח בשלטון שיטה כחלחלה, עבקנה שכיח וקיקיון מצוי

 52 0.08% 12 1 חורש פתוח בשלטון שיטה כחלחלה, שרביטן ריסני ואיקליפטוס המקור

 53 0.14% 22 1 חורש פתוח בשלטון שיטה כחלחלה, שרביטן ריסני ורותם המדבר

שיחייה צפופה עם עצים  שיחייה
 פזורים

 54 0.10% 16 1 ליםע-שיחייה צפופה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, שרביטן ריסני ואשחר רחב

 55 0.06% 9 1 שיחייה צפופה עם עצים פזורים בשלטון פטל קדוש, קנה מצוי וושינגטוניה חסונה

 56 0.26% 40 1 שראליי-בשלטון אלת המסטיק, שרביטן ריסני ואשחר ארץשיחייה צפופה  שיחייה צפופה

שיחייה בצפ' בינונית עם 
 עצים פזורים

 57 0.25% 39 1 וניזית בינ-שראלי וברי-שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, אשחר ארץ

 58 0.98% 155 1 שראלי וזית אירופיי-אשחר ארץשיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, 

 59 0.15% 23 1 שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, טיונית החולות ורותם המדבר

 60 2.05% 322 2 שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, קורנית מקורקפת וזית אירופי

 61 0.12% 19 1 בינונית עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה וזית אירופישיחייה בצפ' 

 62 0.24% 37 1 שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, קידה שעירה וחרוב מצוי

 63 0.04% 6 1 שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, שרביטן מצוי ושיטה כחלחלה

 64 0.07% 10 1 קרנית-לים ושיטה חדע-שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון בלוטנית אפריקנית, אספרג ארוך
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 65 1.39% 219 1 רעית ושיטה כחלחלהז-שיחייה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון רותם המדבר, לענה חד

שיחייה בצפ' בינונית עם 
 עצים בודדים

 66 0.33% 52 1 שיחייה בצפ' בינונית עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, אטד החוף וינבוט השדה

 67 0.03% 5 1 שראלי וזית אירופיי-שיחייה בצפ' בינונית עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, אשחר ארץ

 68 3.73% 587 1 וחרוב מצוישיחייה בצפ' בינונית עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, רותם המדבר 

 69 0.63% 98 1 שיחייה בצפ' בינונית עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה, אלת המסטיק וזית אירופי

 70 0.24% 38 1 שיחייה בצפ' בינונית עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה, אלת המסטיק ושיטה מלבינה

 71 0.04% 6 1 בשלטון מלוח קיפח, ינבוט השדה וגלדן סמרני שיחייה בצפ' בינונית שיחייה בצפ' בינונית

 72 0.23% 37 1 שיחייה בצפ' בינונית בשלטון מלוח קיפח, קנה מצוי ואשל ב.מ.

 73 0.14% 23 1 שיחייה בצפ' בינונית בשלטון פטל קדוש, קנה מצוי ואשל ב.מ.

 74 0.01% 2 1 צוימישראלי ותמר -ארץשיחייה בצפ' בינונית בשלטון צחנן מבאיש, אשחר 

 75 0.18% 28 1 שיחייה בצפ' בינונית בשלטון רותם המדבר, שרביטן ריסני וחרוב מצוי

 76 0.41% 65 1 שיחייה בצפ' בינונית בשלטון שרביטן ב.מ., אלת המסטיק ורותם המדבר

שיחייה פתוחה עם עצים 
 פזורים

 77 0.14% 21 1 שראלי ואיקליפטוס ב.מ.י-בשלטון אלת המסטיק, אשחר ארץשיחייה פתוחה עם עצים פזורים 

 78 0.10% 15 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, נשרן צפוף וצחנן מבאיש

 79 1.63% 256 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית וזית אירופי

 80 1.27% 200 1 עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית וחרוב מצוישיחייה פתוחה 

 81 0.04% 6 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית ושרביטן מצוי

 82 0.62% 98 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, קורנית מקורקפת ואורן ירושלים

 83 0.18% 28 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, קורנית מקורקפת וזית אירופי

 84 0.84% 132 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, שיטה כחלחלה ואורן ירושלים

 85 0.04% 6 1 מסמרישיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, שיטה כחלחלה ואיקליפטוס 

 86 0.31% 48 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, שרביטן מצוי ואיקליפטוס ב.מ.

 87 0.04% 7 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, שרביטן מצוי וחרוב מצוי

 88 0.27% 42 1 ריסני וחרוב מצוישיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק, שרביטן 

 89 0.28% 45 1 שראלי, איקליפטוס ב.מ. ושיזף מצויי-שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אשחר ארץ

 90 2.34% 368 1 שראלי, אלת המסטיק וחרוב מצויי-שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אשחר ארץ

 91 0.07% 11 1 שראלי, ינבוט השדה וברוש מצויי-אשחר ארץשיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון 

 92 0.06% 10 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון פטל קדוש, אשל ב.מ. ושיזף מצוי

 93 0.94% 147 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון קידה שעירה, סירה קוצנית ואורן ירושלים

 94 2.13% 335 1 רעית ואשל ב.מ.ז-בשלטון רותם המדבר, לענה חד שיחייה פתוחה עם עצים פזורים

 95 1.55% 244 1 ליםע-שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון רותם המדבר, שמשון סגלגל ואספרג ארוך

 96 0.34% 53 1 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון שרביטן ריסני, אטד אירופי ושיטה כחלחלה

 97 0.05% 8 1 פתוחה עם עצים פזורים בשלטון שרביטן ריסני, אלת המסטיק ורותם המדברשיחייה 

שיחייה פתוחה עם עצים 
 בודדים

 98 0.51% 80 1 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, זקנן שעיר ועכנאי שרוע

 99 1.43% 225 1 וקורנית מקורקפתשיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, זקנן שעיר 

 100 0.63% 99 1 שראליי-שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית ואשחר ארץ

 101 0.44% 70 1 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית וזית אירופי

 102 0.02% 3 1 המסטיק, עירית גדולה וקורנית מקורקפתשיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת 

 103 0.30% 47 1 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, עכנאי שרוע ושרביטן ריסני

 104 0.45% 71 1 לוף ואטד ב.מ.ח-שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, עשבוניים בני

 105 0.28% 44 1 שראליי-בודדים בשלטון אלת המסטיק, קורנית מקורקפת ואשחר ארץ שיחייה פתוחה עם עצים

 106 0.20% 31 1 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, קורנית מקורקפת ושרביטן מצוי

 107 0.25% 40 1 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אלת המסטיק, שרביטן מצוי ואטד החוף

 108 0.20% 32 1 לוףח-שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון בלוטנית אפריקנית, שרביטן ריסני ועשבוניים בני

 109 0.10% 15 1 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון ויתניה משכרת, זקנן שעיר ואלת המסטיק

 110 2.12% 333 1 וטיונית החולותרעית ז-שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון רותם המדבר, לענה חד

 111 0.17% 27 1 רק חופיפ-שיחייה פתוחה בשלטון אטד החוף, ינבוט השדה ודו שיחייה פתוחה

 112 0.04% 6 1 שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, יבלית מצויה ושרביטן מצוי

 113 1.22% 192 1 שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית וקידה שעירה

 114 0.05% 8 1 שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, עכנאי שרוע ואטד אירופי

 115 0.13% 21 1 שראלי, סירה קוצנית ושרביטן מצויי-שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ

 116 0.01% 2 1 שיחייה פתוחה בשלטון הרדוף הנחלים, קורנית מקורקפת וסמר ימי

 117 0.04% 7 1 בשלטון מלוח קיפח, מלוח רגלני ואטד ב.מ.שיחייה פתוחה 

 118 1.59% 251 1 רעיתז-שיחייה פתוחה בשלטון רותם המדבר, טיונית החולות ולענה חד

 119 0.14% 21 1 שיחייה פתוחה בשלטון שיטה כחלחלה, צלקנית ב.מ. ואטד החוף

בתה צפופה עם שיחים  בתה
 פזורים

 120 6.15% 967 1 לח מכחיל, מלוח רגלני ואלת המסטיקמ-פזורים בשלטון בןבתה צפופה עם שיחים 

בתה בצפ' בינונית עם 
 עצים ושיחים פזורים

 121 0.11% 18 1 בתה בצפ' בינונית עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, מתנן שעיר ואורן ירושלים

 122 0.24% 38 1 קורנית מקורקפת, אלת המסטיק ואורן ירושליםבתה בצפ' בינונית עם עצים ושיחים פזורים בשלטון 

 123 0.43% 68 1 בתה בצפ' בינונית עם עצים ושיחים פזורים בשלטון קורנית מקורקפת, אלת המסטיק וזית אירופי

בתה בצפ' בינונית עם 
 עצים פזורים

 124 0.03% 5 1 ואשל ב.מ.בתה בצפ' בינונית עם עצים פזורים בשלטון מלוח רגלני, שרשר ב.מ. 

בתה בצפ' בינונית עם 
 שיחים פזורים

 125 0.05% 8 1 לוף ומלוח רגלניח-בתה בצפ' בינונית עם שיחים פזורים בשלטון אוכם אמיתי, עשבוניים בני

 126 0.14% 21 1 בתה בצפ' בינונית עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, קורנית מקורקפת ורותם המדבר

בתה בצפ' בינונית עם 
 עצים ושיחים בודדים

 127 0.41% 64 1 שראליי-בתה בצפ' בינונית עם עצים ושיחים בודדים בשלטון סירה קוצנית, קורנית מקורקפת ואשחר ארץ
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תצורת צומח 
 כללית

 טיפוס צומח תצורת צומח מפורטת
 יח' מס'

 צומח
 שטח
 ]דונם[

 %
 מהשטח

מס' טיפוס 
 במפה

בתה בצפ' בינונית עם 
 עצים בודדים

 128 0.06% 9 1 בתה בצפ' בינונית עם עצים בודדים בשלטון מלוח רגלני, שרשר ב.מ. וקנה מצוי

 129 0.02% 3 1 בתה בצפ' בינונית בשלטון טיון דביק, קנה מצוי וסוף מצוי בתה בצפ' בינונית

בתה פתוחה עם עצים 
 ושיחים פזורים

 130 0.21% 33 1 וצה חבוי ופטל קדושנ-בתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון ינבוט השדה, זיף

 131 0.14% 22 1 וצה מחוספס ואורן ירושליםנ-בשלטון קורנית מקורקפת, זיףבתה פתוחה עם עצים ושיחים פזורים 

בתה פתוחה עם שיחים 
 פזורים

 132 0.06% 9 1 בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון חבלבל החוף, אספסת הים ומלוח קיפח

 133 0.14% 21 1 בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אלת המסטיק וינבוט השדה

 134 0.13% 20 1 בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, אלת המסטיק ושרביטן מצוי

 135 0.11% 17 1 ול דוקרני ומתנן שעירח-בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, מד

 136 0.14% 23 1 ואלת המסטיקנתיים ש-בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית, עשבוניים חד

 137 0.19% 30 1 ליםע-בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון עכנאי שרוע, זקנן שעיר ואספרג ארוך

 138 0.73% 115 1 בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון קורנית מקורקפת, סירה קוצנית ואלת המסטיק

בתה פתוחה עם עצים 
 ושיחים בודדים

 139 0.67% 106 1 יון בשרניט-עצים ושיחים בודדים בשלטון לוטוס מכסיף, צלקנית ב.מ. ובןבתה פתוחה עם 

 140 0.23% 37 1 רעית, טיונית החולות וגלעינון החוףז-בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים בשלטון לענה חד

 141 0.04% 6 1 סמרני רעית, צלקנית ב.מ. וגלדןז-בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים בשלטון לענה חד

 142 0.35% 55 1 בתה פתוחה עם עצים ושיחים בודדים בשלטון קורנית מקורקפת, מתנן שעיר ואורן ירושלים

בתה פתוחה עם שיחים 
 בודדים

 143 0.07% 11 1 לח מכחילמ-יון בשרני, קריתמון ימי ובןט-בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון בן

 144 0.16% 25 1 בודדים בשלטון צמרנית הסלעים, טיונית החולות ועכנאי שרוע בתה פתוחה עם שיחים

 145 0.01% 2 1 י וקריתמון ימיחול דוקרנ-יון בשרני, מדט-בתה פתוחה בשלטון בן בתה פתוחה

 146 0.08% 13 1 יון בשרני וקריתמון ימיט-בתה פתוחה בשלטון מתנן שעיר, בן

 147 0.11% 17 1 חול דוקרני-ימי, חבצלת החוף ומד בתה פתוחה בשלטון קריתמון

 148 0.23% 37 1 בתה פתוחה בשלטון קריתמון ימי, מתנן שעיר ועדעד כחול

 149 0.76% 120 2 יון בשרניט-בתה פתוחה בשלטון קריתמון ימי, עדעד רותמי ובן

 150 0.23% 37 1 בתה פתוחה בשלטון קריתמון ימי, עדעד רותמי ופרנקניה מאובקת

בתה דלילה עם עצים 
 ושיחים פזורים

 151 0.14% 23 1 רעית, אשל ב.מ. וגלדן סמרניז-בתה דלילה עם עצים ושיחים פזורים בשלטון לענה חד

 152 0.53% 83 1 בתה דלילה בשלטון אספסת הים, גלדן מאורך וציפורנית בשרנית בתה דלילה

 153 0.24% 38 1 שני ושברק ססגוני בתה דלילה בשלטון אספסת הים, ללא שליט

 154 0.04% 6 1 בתה דלילה בשלטון אספסת הים, עדעד כחול ולוטוס מכסיף

 155 0.05% 8 1 מלח מכחיל-יון בשרני, אוכם אמיתי ובןט-בתה דלילה בשלטון בן

 156 0.01% 1 1 יון בשרני, עדעד הביצות וקריתמון ימיט-בתה דלילה בשלטון בן

 157 0.04% 6 1 יון בשרני, קריתמון ימי ופרנקניה מאובקתט-דלילה בשלטון בןבתה 

בתה דלילה מאד עם 
 עצים בודדים

 158 0.06% 10 1 שיבולתה-בתה דלילה מאד עם עצים בודדים בשלטון לוטוס מכסיף, גלדן סמרני ואשל עב

חישת קנים עם עצים  חישת קנים
 ושיחים פזורים

 159 0.28% 44 1 ושיחים פזורים בשלטון סוף מצוי, אלת המסטיק ואשל ב.מ.חישת קנים עם עצים 

 160 0.12% 18 1 שראליי-חישת קנים עם עצים ושיחים פזורים בשלטון קנה מצוי, אטד אירופי ואשל ארץ

 161 0.09% 15 1 חישת קנים עם עצים ושיחים פזורים בשלטון קנה מצוי, סמר חד ופלגית שיחנית

 162 1.97% 310 1 קנים עם עצים ושיחים פזורים בשלטון קנה מצוי, עבקנה שכיח ואשל ב.מ. חישת

 163 2.88% 452 3 חישת קנים עם עצים ושיחים פזורים בשלטון קנה מצוי, פטל קדוש ואשל ב.מ.

חישת קנים עם עצים 
 פזורים

 164 1.01% 158 1 התאומיםחישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, אשל ב.מ. ופספלת 

 165 1.13% 177 1 חישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, טיון דביק ואשל ב.מ.

 166 0.10% 16 1 חישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, פטל קדוש ואשל ב.מ.

 167 0.25% 40 1 חישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, פטל קדוש וערבה לבנה

 168 0.24% 38 1 חישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי, פרקן עשבוני ואשל ב.מ.

חישת קנים עם מעוצים 
 פזורים

 169 0.24% 37 1 שראלי וללא שליט שלישיי-חישת קנים עם מעוצים פזורים בשלטון קנה מצוי, אשל ארץ

 170 0.26% 41 1 מצוי, יבלית מצויה וקיקיון מצויחישת קנים עם מעוצים פזורים בשלטון קנה 

חישת קנים עם עצים 
 ושיחים בודדים

 171 0.19% 30 1 חישת קנים עם עצים ושיחים בודדים בשלטון קנה מצוי, אשל ב.מ. ופלגית שיחנית

חישת קנים עם עצים 
 בודדים

 172 0.05% 8 1 ב.מ.לח מכחיל ואשל מ-חישת קנים עם עצים בודדים בשלטון קנה מצוי, בן

 173 0.59% 93 1 גנייםד -חישת קנים עם עצים בודדים בשלטון קנה מצוי, פרקן עשבוני ועשבוניים 

עשבוניים 
 קיימא-בני

קיימא עם -עשבוניים בני
 עצים ושיחים פזורים

 174 0.22% 34 1 ב.מ.יימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון אגמון הכדורים, טיונית החולות ואשל ק-עשבוניים בני

 175 0.90% 141 1 שראלי וחרוב מצויי-יימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, אשחר ארץק-עשבוניים בני

 176 0.07% 11 1 לוף ושיטה כחלחלהח-יימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון טיונית החולות, עשבוניים בניק-עשבוניים בני

 177 0.33% 52 1 יימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון יבלית מצויה, אלת המסטיק ואשל ב.מ.ק-בניעשבוניים 

 178 0.04% 6 1 יימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סמר ימי, אשל ב.מ. ואורן ירושליםק-עשבוניים בני

 179 0.10% 16 1 בשרני ואשל ב.מ.יון ט-יימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סמר ימי, בןק-עשבוניים בני

 180 0.19% 30 1 יימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון סמר ימי, טיונית החולות ואשל ב.מ.ק-עשבוניים בני

 181 0.28% 44 1 יימא עם עצים ושיחים פזורים בשלטון שומר פשוט, אלת המסטיק וחרוב מצויק-עשבוניים בני

יימא עם ק-עשבוניים בני
 עצים פזורים

 182 0.37% 58 1 נתיים ואיקליפטוס המקורש-יימא עם עצים פזורים בשלטון אגמון ימי, עשבוניים חדק-עשבוניים בני

 183 0.27% 43 1 יימא עם עצים פזורים בשלטון גלדן סמרני, טיונית החולות ושיטה כחלחלהק-עשבוניים בני

 184 0.12% 20 1 טיונית החולות, אשל ב.מ. ודרדר נמוך ורים בשלטוןקיימא עם עצים פז-עשבוניים בני

 185 0.41% 64 1 יימא עם עצים פזורים בשלטון טיונית החולות, סמר חד ואשל ב.מ.ק-עשבוניים בני

 186 0.08% 13 1 יימא עם עצים פזורים בשלטון סמר חד, לחך המלחות ואשל ב.מ.ק-עשבוניים בני

 187 0.15% 23 1 וי וערבה לבנהטורי, סוף מצ-עצים פזורים בשלטון פספלון דוקיימא עם -עשבוניים בני

קיימא עם -עשבוניים בני
 שיחים פזורים

 188 0.82% 129 1 יימא עם שיחים פזורים בשלטון זקנן שעיר, אלת המסטיק ועכנאי שרועק-עשבוניים בני

 189 0.37% 58 1 רעיתז-החולות, רותם המדבר ולענה חדיימא עם שיחים פזורים בשלטון טיונית ק-עשבוניים בני

 190 0.19% 29 1 ישראלי-לוף ואשחר ארץח-יימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים בניק-עשבוניים בני
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תצורת צומח 
 כללית

 טיפוס צומח תצורת צומח מפורטת
 יח' מס'

 צומח
 שטח
 ]דונם[

 %
 מהשטח

מס' טיפוס 
 במפה

קיימא עם -עשבוניים בני
 מעוצים פזורים

 191 0.41% 65 1 המסטיק וסירה קוצניתיימא עם מעוצים פזורים בשלטון טיונית החולות, אלת ק-עשבוניים בני

 192 0.07% 10 1 חול דוקרני-וצה מחוספס ומדנ-יימא עם מעוצים פזורים בשלטון טיונית החולות, זיףק-עשבוניים בני

 193 0.12% 19 1 יימא עם מעוצים פזורים בשלטון טיונית החולות, לחך המלחות וקנה מצויק-עשבוניים בני

 194 0.13% 20 1 ול דוקרני וקריתמון ימיח-יימא עם מעוצים פזורים בשלטון טיונית החולות, מדק-בניעשבוניים 

 195 0.13% 21 1 ול דוקרני ושמשון סגלגלח-יימא עם מעוצים פזורים בשלטון טיונית החולות, מדק-עשבוניים בני

 196 0.06% 10 1 יון בשרניט-מדחול דוקרני ובןיימא עם מעוצים פזורים בשלטון טיונית החולות, ק-עשבוניים בני

 197 0.04% 7 1 רעיתז-יימא עם מעוצים פזורים בשלטון טיונית החולות, עכנאי שרוע ולענה חדק-עשבוניים בני

 198 0.12% 19 1 לוף ושיטה כחלחלהח-יימא עם מעוצים פזורים בשלטון טיונית החולות, עשבוניים בניק-עשבוניים בני

 199 0.10% 15 1 יימא עם מעוצים פזורים בשלטון יבלית מצויה, ינבוט השדה וארכובית שבטבטיתק-עשבוניים בני

 200 0.01% 2 1 יימא עם מעוצים פזורים בשלטון סמר חד, מלוח רגלני ולחך המלחותק-עשבוניים בני

 201 0.03% 5 1 התאומים וטיון דביקיימא עם מעוצים פזורים בשלטון סמר חד, פספלת ק-עשבוניים בני

 202 0.08% 13 1 יימא עם מעוצים פזורים בשלטון סמר ימי, שרשר ב.מ. ואשל ב.מ.ק-עשבוניים בני

קיימא עם -עשבוניים בני
 עצים ושיחים בודדים

 203 0.30% 48 1 יימא עם עצים ושיחים בודדים בשלטון טיונית החולות, רותם המדבר ושיטה כחלחלהק-עשבוניים בני

 204 0.11% 17 1 יימא עם עצים ושיחים בודדים בשלטון סמר ימי, סמר חד ומלוח רגלניק-עשבוניים בני

קיימא עם -עשבוניים בני
 מעוצים בודדים

 205 0.12% 19 1 יימא עם מעוצים בודדים בשלטון טיונית החולות, ללא שליט שני ואטד החוףק-עשבוניים בני

 206 0.06% 10 1 נתייםש-יימא בשלטון יבלית מצויה, טיונית החולות ועשבוניים חדק-עשבוניים בני קיימא-בניעשבוניים 

קיימא -עשבוניים בני
בכיסוי דליל עם עצים 

 פזורים

 207 0.68% 106 1 יימא בכיסוי דליל עם עצים פזורים בשלטון גלדן סמרני, הגה מצויה ואשל ב.מ.ק-עשבוניים בני

 208 0.47% 74 1 יימא בכיסוי דליל עם עצים פזורים בשלטון גלדן סמרני, ציפורנית בשרנית ואשל ב.מ.ק-עשבוניים בני

קיימא -עשבוניים בני
בכיסוי דליל עם עצים 

 בודדים

 209 0.75% 118 1 ול דוקרני וחבצלת החוףח-יימא בכיסוי דליל עם עצים בודדים בשלטון גלדן סמרני, מדק-עשבוניים בני

קיימא -עשבוניים בני
בכיסוי דליל עם מעוצים 

 פזורים

 210 0.05% 8 1 יימא בכיסוי דליל עם מעוצים פזורים בשלטון גלדן סמרני, לבנונית ימית ואשל ב.מ.ק-עשבוניים בני

 211 0.32% 50 1 יימא בכיסוי דליל עם מעוצים פזורים בשלטון גלדן סמרני, לפופית החוף וחלבלוב היםק-עשבוניים בני

 212 0.18% 29 1 יימא בכיסוי דליל עם מעוצים פזורים בשלטון גלדן סמרני, לפופית החוף וציפורנית בשרניתק-עשבוניים בני

 213 0.15% 23 1 יימא בכיסוי דליל עם מעוצים פזורים בשלטון גלדן סמרני, קריתמון ימי ורותם המדברק-עשבוניים בני

 214 0.02% 3 1 ול דוקרני, גלדן סמרני ולבנונית ימיתח-יימא בכיסוי דליל עם מעוצים פזורים בשלטון מדק-בניעשבוניים 

 215 0.03% 5 1 ול דוקרני, גלדן סמרני וקריתמון ימיח-יימא בכיסוי דליל עם מעוצים פזורים בשלטון מדק-עשבוניים בני

קיימא -עשבוניים בני
בכיסוי דליל עם מעוצים 

 בודדים

 216 0.18% 28 1 יימא בכיסוי דליל עם מעוצים בודדים בשלטון גלדן סמרני, אגמון הכדורים וטיונית החולותק-עשבוניים בני

 217 0.05% 7 1 רק חופיפ-יימא בכיסוי דליל עם מעוצים בודדים בשלטון גלדן סמרני, טיונית החולות ודוק-עשבוניים בני

 218 0.21% 33 1 ן סמרני, לפופית החוף וציפורנית בשרניתבכיסוי דליל עם מעוצים בודדים בשלטון גלדקיימא -עשבוניים בני

 219 0.13% 20 1 ול דוקרני וחרחבינה חופיתח-יימא בכיסוי דליל עם מעוצים בודדים בשלטון גלדן סמרני, מדק-עשבוניים בני

 220 0.33% 52 1 בשלטון טיונית החולות, אגמון הכדורים וגלדן סמרני מא בכיסוי דליל עם מעוצים בודדיםקיי-עשבוניים בני

קיימא -עשבוניים בני
בכיסוי דליל מאד עם 

 מעוצים בודדים

 221 0.05% 7 1 ול דוקרניח-יימא בכיסוי דליל מאד עם מעוצים בודדים בשלטון גלדן סמרני, אספסת הים ומדק-עשבוניים בני

עשבוניים 
 חלוף-בני

חלוף עם -בניעשבוניים 
 עצים ושיחים פזורים

 222 0.27% 42 1 גניים, אלת המסטיק ואשל ב.מ.ד -לוף עם עצים ושיחים פזורים בשלטון עשבוניים ח-עשבוניים בני

 223 0.13% 20 1 גניים, אשל ב.מ. וסמר חדד -לוף עם עצים ושיחים פזורים בשלטון עשבוניים ח-עשבוניים בני

 224 0.01% 2 1 סטיק ואשל ב.מ.חלוף, אלת המ-עם עצים ושיחים פזורים בשלטון עשבוניים בניחלוף -עשבוניים בני

 225 0.30% 47 1 נתיים, אלת המסטיק ואורן ירושליםש-לוף עם עצים ושיחים פזורים בשלטון עשבוניים חדח-עשבוניים בני

שראלי ופרקינסוניה י-רודרליים, אשחר ארץלוף עם עצים ושיחים פזורים בשלטון עשבוניים ח-עשבוניים בני
 שיכנית

1 36 0.23% 226 

חלוף עם -עשבוניים בני
 עצים פזורים

 227 0.10% 16 1 גניים, שיטה כחלחלה וארכובית שבטבטיתד -לוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים ח-עשבוניים בני

 228 0.13% 20 1 נתיים, זית אירופי וללא שליט שלישיש-חדלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים ח-עשבוניים בני

 229 0.10% 16 1 נתיים, חצב מצוי וחרוב מצויש-לוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים חדח-עשבוניים בני

 230 0.09% 14 1 לוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים רודרליים, זית אירופי וללא שליט שלישיח-עשבוניים בני

 231 0.23% 35 1 לוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים רודרליים, שיטה כחלחלה וללא שליט שלישיח-עשבוניים בני

חלוף עם -עשבוניים בני
 שיחים פזורים

 232 0.32% 50 1 גניים, חצב מצוי ואלת המסטיקד -לוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים ח-עשבוניים בני

 233 0.31% 49 1 נית החולות ואלת המסטיקדגניים, טיו -עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים  חלוף-עשבוניים בני

 234 0.43% 67 1 נתיים, אלת המסטיק ועירית גדולהש-לוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים חדח-עשבוניים בני

 235 0.77% 121 1 מסטיקהעלים ואלת -ארוך נתיים, אספרגש-לוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים חדח-עשבוניים בני

 236 0.14% 22 1 נתיים, חצב מצוי ואלת המסטיקש-לוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים חדח-עשבוניים בני

 237 0.44% 69 1 נתיים, עכנאי שרוע ואלת המסטיקש-לוף עם שיחים פזורים בשלטון עשבוניים חדח-עשבוניים בני

חלוף עם -בניעשבוניים 
 מעוצים פזורים

 238 0.02% 4 1 ול דוקרניח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון חבצלת החוף, לוטוס מכסיף ומדח-עשבוניים בני

חלוף עם -עשבוניים בני
 עצים ושיחים בודדים

 239 0.05% 7 1 ורשים, נעצוצית סבוכה וינבוט השדהש-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון כתמה עבתח-עשבוניים בני

 240 0.28% 44 1 ליםע-לוף, עכנאי שרוע ואספרג ארוךח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני

 241 0.07% 10 1 גנייםד -נתיים, טיון דביק ועשבוניים ש-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים חדח-עשבוניים בני

 242 0.02% 3 1 ון עשבוניים רודרליים, קיקיון מצוי ושיטה כחלחלהושיחים בודדים בשלטחלוף עם עצים -עשבוניים בני

חלוף עם -עשבוניים בני
 מעוצים בודדים

 243 0.04% 6 1 נתיים ועכנאי שרועש-גניים, עשבוניים רבד -לוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים ח-עשבוניים בני

 244 0.29% 46 1 גניים, עשבוניים רודרליים והגה מצויהד -ן עשבוניים בודדים בשלטוחלוף עם מעוצים -עשבוניים בני

 245 0.17% 27 1 לוף, ללא שליט שני וסמר חדח-לוף עם מעוצים בודדים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני

 246 0.03% 4 1 וללא שליט שלישילוף בשלטון עשבוניים רודרליים, ללא שליט שני ח-עשבוניים בני לוףח-עשבוניים בני

  8.97%  1,411  22 ללא צומח

  0.28%  44  3 לא נסקר

  100%  15,721  277 סה"כ

 



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 182 ~ 

 

 מין שליט ראשון )צומח(: 12טבלה 

 מין שליט ראשון צורת חיים
שטח 
 ]דונם[

% 
  מהשטח

 מין שליט ראשון צורת חיים
שטח 
 ]דונם[

 %
 מהשטח

  0.9% 130 אורן הצנובר עצים

יח ש-בני
 )המשך(

 0.2% 33 ינבוט השדה

 0.8% 115 לוטוס מכסיף  0.3% 45 אורן ירושלים

 0.5% 65 זרעית-לענה חד  0.4% 57 איקליפטוס ב.מ.

 0.1% 14 מלוח רגלני  0.9% 134 איקליפטוס המקור

 1.3% 184 סירה קוצנית  1.0% 146 איקליפטוס מסמרי

 0.2% 30 עכנאי שרוע  3.1% 444 שראליי-אשחר ארץ

 0.2% 25 צמרנית הסלעים  11.9% 1,709 אשל ב.מ.

 2.1% 298 קורנית מקורקפת  0.2% 22 ברוש ב.מ.

 1.5% 210 קריתמון ימי  0.7% 93 ברוש מצוי

  0.4% 54 קזוארינה דקיקה

עשבוניים 
 מאקיי-בני

 0.2% 34 אגמון הכדורים

 0.4% 58 אגמון ימי  2.3% 335 שיטה כחלחלה
 3.8% 548 גלדן סמרני  0.2% 27 אטד החוף שיחים

 2.1% 299 זקנן שעיר  21.5% 3,077 אלת המסטיק

 3.1% 440 טיונית החולות  0.3% 42 בלוטנית אפריקנית

 0.5% 77 יבלית מצויה  0.0% 2 הרדוף הנחלים

 0.1% 8 וקרניחול ד-מד  0.3% 50 מלוח קיפח

 0.3% 44 סוף מצוי  0.1% 13 מתנן שעיר

 0.1% 20 סמר חד  0.3% 42 פטל קדוש

 0.6% 82 סמר ימי  0.0% 2 צחנן מבאיש

 0.2% 23 יטור-פספלון דו  2.0% 283 קידה שעירה

 10.0% 1,434 קנה מצוי  9.8% 1,410 רותם המדבר

 0.3% 44 שומר פשוט  0.5% 65 שרביטן ב.מ.

  0.4% 61 שרביטן ריסני

עשבוניים 
 חלוף-בני

 0.0% 4 חבצלת החוף
 0.1% 7 ורשיםש-כתמה עבת  0.1% 8 אוכם אמיתי שיח-בני

 0.5% 73 לוףח-עשבוניים בני  0.9% 127 אספסת הים

 1.6% 229 גנייםד -עשבוניים   0.2% 29 ון בשרניטי-בן

 2.6% 372 נתייםש-עשבוניים חד  6.8% 967 כחילממלח -בן

 0.7% 93 עשבוניים רודרליים  0.1% 15 ויתניה משכרת

 8.97%  1,411 ללא צומח  0.1% 9 חבלבל החוף

 0.28%  44 לא נסקר  0.0% 3 טיון דביק

 100% 15,721 58 סה"כ     
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 : תכסית מוכללת18מפה 
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 : שיטות המיפוי בסקר19מפה 
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 גידול-בתי: 20מפה 
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 : תצורות צומח כלליות21מפה 
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 )מוכללות( : תצורות צומח מפורטות22מפה 
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 צומח –: מין שליט ראשון 23מפה 
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 צומח )בשני גיליונות נפרדים(: טיפוסי 24מפה 
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 רשימת מיני הצמחים המלאה ותכונותיהם 9.3.8

ועד  1922תצפיות בצמחים, משנת  18,397בתחום הסקר הנוכחי מתועדות במאגר המידע של רט"ג 

, שעברו בחינה קפדנית ואימות ע"י בוטנאים מומחים, שסיננו מהרשימה תצפיות שגויות. מתוכן, 2021

מכלל התצפיות( התווספו למאגר המידע במהלך ביצוע הסקר הנוכחי. הרשימה  62%תצפיות ) 11,315

מינים שזוהו  19מינים שזוהו ברמת המין, ועוד  863המלאה של הצמחים שתועדו בתחום הסקר כללה 

מיני צמחים  130רק ברמת הסוג )לפירוט רשימת הצמחים המלאה ותכונותיהם, ראו נספח ג'(. מהם 

חיים -תועדו לראשונה בתחום הסקר במהלך הסקר הנוכחי. בבחינת התפלגות מיני הצמחים לצורות

חלוף, -שנתיים בני-חלוף )כולל עשבוניים רב-מהם הם עשבוניים בני 70%-(, נמצא כי כ14איור )

 שיח(.-מעוצים )עצים, שיחים ובני 15%-קיימא, ורק כ-עשבוניים בני 15%-שנתיים(, כ-גיאופיטים וחד

 : התפלגות מיני הצמחים לפי צורות החיים14איור 

 

(, בולט הגיוון הרב של 15איור בבחינת התפלגות מיני הצמחים לפי בתי הגידול האופייניים שלהם )

 20%-גידול לחים, כ-של בתי 15%-חברת הצומח בתחום הסקר: כשליש מהמינים הם מיני בתה, כ

 5%הם מינים של אזור הרסס/קרקעות מלוחות,  7%-שיחים, כ-הם מינים של חולות/מדבר/ערבות

גידול -הם מינים של בתי 20%-של מחשופי סלע/סלעים מוצלים, וכ 3%-חורש, כמינים של 

-מופרים/שטחים מעובדים/רודרליים/קרקעות עשירות בנוטריינטים )רוב המינים מופיעים ביותר מבית

 גידול אחד(.
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 גידול אופייניים-: התפלגות מיני הצמחים לפי בתי15איור 

 

מי התפוצה הפיטוגיאוגרפיים של הצמחים שמתועדים בתחום הסקר )מינים מקומיים בלבד, בבחינת דג

 90%-מינים )כ 700-תיכוני, שמופיע בכ-(, בולט מאד הרכיב הים16איור ללא המינים הזרים/פולשים( )

-סיבירי מופיע בכ-מינים )כשליש מהמינים(, ורכיב אירו 250-טורני מופיע בכ-מינים(. רכיב אירנומה

 8%-מינים )כ 60-ערבי ורכיב סודני/טרופי מופיעים כל אחד רק בכ-(. רכיב סהרו15%-מינים )כ 120

 מהמינים בלבד(.

 גיאוגרפיים-צה הפיטו: התפלגות מיני הצמחים לפי דגמי התפו16איור 

 

-(, נמצא שכ17איור בבחינת התפלגות מיני הצמחים לפי רמת המופרות האופיינית של בית הגידול )

מהמינים  30%-גידול טבעיים, ורק כ-גידול טבעיים בלבד או בעיקר של בתי-מהמינים הם של בתי 70%

 גידול מופרים.-אופייניים לבתי
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 ת אופיינית של בית הגידולמופרו-: התפלגות מיני הצמחים לפי רמת17איור 

 

 צמחים בסכנת הכחדה, נדירים ארצית, נדירים אזורית ואנדמיים 9.3.9

של הצמחים בסכנת הכחדה  רשימה האדומהב שמוזכרים מיני צמחים 94בתחום הסקר מתועדים 

, 1(אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל; 2011; שמידע ועמיתיו, 2007)שמידע ופולק, בישראל 

מינים  17נמצאים בסכנת הכחדה, ועוד שמינים  77מהם מהרשימה הארצית!  חמישיתמהווים כש

, מהם מינים נכחדו ככל הנראה מהאזור 20רשימה זו,  מתוך (.13טבלה שמוגדרים 'על סף איום' )

שלושה מינים של חולות, שני מינים של גידול לחים, והשאר: -מינים( הם מינים של בתי 10כמחצית )

 .ומין אחד של בתות לוחותשני מינים של קרקעות מאזור הרסס של חוף הים התיכון, 

תועד מין אחד בסכנת הכחדה שלא היה ידוע מתחום הסקר: נסמנית קיפחת, ועוד  בסקר הנוכחי 

ראליק ותורמוס שעיר. נסמנית קיפחת היא מין של שנתי, עשנן ק-מינים על סף איום: עדן חד שלושה

 האחרים הם מינים של בתות. נתי הוא מין של חולות, ושניש-ן חדגידול לחים, עד-בתי

 בתחום הסקר קיימות גם מספר אוכלוסיות של מינים בסכנת הכחדה שהועתקו ע"י חוקרים או רט"ג: 

 כל ו ,קרקעות חמרה וחמרה חוליתגדל על גיאופיט אנדמי למישור החוף בישראל, , אירוס הארגמן

ת ואף קיימא שמשגשג-בת מקיים אוכלוסייה מועתקת סקר נכחדו.אוכלוסיותיו הטבעיות בתחום ה

מתרחבת באזור תל קרעה, על רכס הכורכר שבין כביש החוף למסילת הרכבת, מערבית למושב 

 השטח אינו חלק משמורה. מגדים.

                                                        

בסכנת הכחדה בישראל מבוססת על שני כרכי הספר האדום של הצמחים בסכנת הכחדה הרשימה האדומה של הצמחים 1
ועית מייעצת לרשות ידי ועדה מקצ-(, ומתעדכנת באופן שוטף על2011; שמידע ועמיתיו, 2007בישראל )שמידע ופולק, 

המידע בספרים האדומים הטבע והגנים. המידע בדוח זה מתייחס לרשימה המעודכנת ביותר, ולכן ייתכנו אי התאמות בין 
 למידע שמופיע כאן.
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 1980של מלחות חוף, תועד פעם אחת בדיפלה בשנת  חיים-שנתי קצר-עשב רב, אסתר הביצות 

נסיונות השבה של מין בוצעו ע"י רט"ג  2011-2009בשנים ע"י חווה להב, ומאז לא נמצא באזור. 

ור הדיפלה. בעיינות אזור הדיפלה ולעיינות תמסח. אין תיעוד תצפיות מהשנים האחרונות מאזזה ל

 וזנברג(.בן ר) 2017ת משנת תמסח יש תצפית מתועד

 אין בתחום הסקר מים צלולים-מקוויוגדל ב שנתי שבסיסו טבול במים-עשבוני רב: בוציץ סוככני .

בבריכת החורף של  2017אוכלוסיות טבעיות של המין, אולם הוא נשתל ע"י דותן רותם בשנת 

קיבוץ החותרים. הבריכה אינה מוכרת באופן רשמי ואין עליה כל הגנה סטטוטורית, ולכן חשופה 

לפגיעה בשוגג או במזיד. כיום הגידור סביב הבריכה נהרס, והבריכה כוסתה בערימות עפר. מצב 

 יה לא ברור.האוכלוסי

, מתועדים בתחום הסקר עוד סף איום(-בנוסף למינים שנמצאים ברשימה האדומה )בסכנת הכחדה ועל

בארץ מלא יותר שמוכרים מינים  (. מהם שני14טבלה מיני צמחים נדירים שאינם בסכנת הכחדה ) 49

. גלית גדולה תועדה גידול לחים-ם מינים של בתישניה – חומעת החוףו : גלית גדולהמשלושה אתרים

חומעת ונכון;  הבונים, ולא ברור האם הזיהוי-( בשמורת דור2007פעם אחת בתחום הסקר )דותן רותם, 

-נוספת בשמורת דור, ולפני כן פעם סקר הנוכחי בבריכת החורף של הבוניםמהלך הבהחוף תועדה 

אתרים מוכרים בארץ(:  30-4שני מינים נוספים מוגדרים כנדירים מאד )בין  .(1988הבונים )זאב קולר, 

גידול לחים ותועד ע"י עידן ידין בשפך -תיאחיגומא משחיר ואפזרית מלולה. האחיגומא הוא מין של ב

. (2008הבונים )-מרזבה בשמורת דור( וב2019( וע"י דותן רותם בשולי בריכות המלח )2021נחל אורן )

המין תועד גם ע"י אבינעם דנין, אולי באזור הכבארה, אולם ללא שנת תצפית וללא מיקום מדוייק; 

. מתועדת בתחום הסקר בבריכות המלח )אבינעם דנין, קרקעות מלוחות אפזרית מלולה היא מין של

בתחום עוד מתועדים  ור מצבה הנוכחי.(. לא בר1988ללא שנת תצפית(, ובעיינות תמסח )אריה קלר, 

גידול לחים, -אתרים מוכרים בארץ(, מהם ארבעה מינים של בתי 100-31בין מינים נדירים ) 11 הסקר

מבין המינים הללו  שמונהמינים של בתות, מין אחד של קרקעות מלוחות ומין אחד תרמופילי.  חמישה

 100-מינים נדירים למדי )מוכרים ביותר מ 34בנוסף, תועדו בתחום הסקר עוד  נצפו גם בסקר הנוכחי.

 מינים של שטחים גידול לחים, שלושה-בתי מינים של 15 מינים של בתות, תשעהים בארץ(, מהם אתר

מין  ,מינים של מחשופי סלע/סלעים מוצלים, ארבעה מינים של חולות גידול מופרים, שני-מעובדים/בתי

 תיכוני.-של חורש ים מין אחדועות מלוחות אחד של קרק

טבלה הם גם אנדמיים לישראל וסביבתה ) 12מבין המינים שנמצאים בסכנת הכחדה/על סף איום, 

(. מלבדם, יש עוד 14טבלה ) ים נוספיםאנדמי שני מיניםבסיכון,  (, ומבין המינים הנדירים שאינם13

 (.15טבלה מיני צמחים בתחום הסקר שהם אנדמיים לישראל לסביבתה, ואינם נדירים או בסיכון ) 39

נוסף על כל אלו, חשוב לציין גם מינים שאינם בהכרח נדירים בארץ, אך הם נדירים בתחום הסקר.  

גידול לחים, -מינים של בתות, ארבעה מינים של בתי שבעהמינים כאלו, מתוכם  21סה"כ מתועדים 

ושני  שיחים/מדבר-תיכוני, מין אחד של ערבות-עה מינים של חורש יםשלושה מינים של חולות, ארב

(.16טבלה מינים של קרקעות עשירות בנוטריינטים/רודרליים )
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 .: רשימת מיני הצמחים בסכנת הכחדה ועל סף איום בתחום הסקר13טבלה 
ואתר הצמחים בסכנת הכחדה של רט"ג )בסוגריים המספר הקודם  (2011שמידע ועמיתיו ), (2007מתוך שמידע ופולק ) (. המספר האדום1999גמן ועמיתיו )שכיחות ואנדמיות מתוך פר

 , ובמקרה הצורך שונה המאפיין מהכתוב בספרות.מחהבוטנאי מו. כל המאפיינים עברו בקרה של Danin & Fragman-Sapir (2016+)גידול ע"פ -. ביתמתוך הספר האדום, אם השתנה מאז(

 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 מיותאנד שכיחות

מס' 
 אדום

 מצב נוכחי גידול-בית

 (2008נדיר מאד באזור הסקר. תיעוד אחרון מבריכות המלח )דותן רותם,  חיםגידול ל-בתי R   2.5 0% 0 3 אגמון החוף

טרם   R 75% 6 8 אגמון נטוי
 חושב

בחוף תועד בסקר הנוכחי בשני אתרים: בשקע לח מצפון לשפך נחל מהר"ל, ובשקע לח  חיםגידול ל-בתי
 תצפיות עבר של אבינעם דנין, בלי שנת תצפית ובלי מיקום מדוייק. מדרום למושב דור.

אגרוסטמת 
 השדות

2 0 0% O   4.7 נזרעה בבריכת החורף של 1992תצפית אחרונה בשמורת נחל תנינים בשנת  שטחים מעובדים ;
 . לא ברור אם שרדה.2017החותרים בשנת 

אזור הרסס של חוף הים  R   2.5 62% 8 13 אהל הגבישים
 התיכון

 אוכלוסייה קיימת.

מדבר, קרקעות מלוחות,  RR   2.5 57% 12 21 אוכם אמיתי
אזור הרסס של חוף הים 

 התיכון

 אוכלוסייה גדולה בתל דור.

 אוכלוסייה קיימת. קרקעות מלוחות RR   3.7 38% 16 42 אוכם חופי

רקא )רן ז-בבריכת החורף מז' לג'יסר א 2017-נצפתה פעם אחת בתחום הסקר ב חיםגידול ל-בתי RR   4.2 0% 0 1 אולדנית הכף
 לוטן(.

 ור.כנראה שנכחד מהאז, ושל המאה הקודמת '40-בשנות הבתחום הסקר תועד  קרקעות מלוחות O   3.7 0% 0 1 אזנן משולשן

RP EI (6.3 ) 6% 2 31 אירוס הארגמן
6.8 

האתרים בתחום הסקר. קיימת אוכלוסייה מועתקת האוכלוסייה הטבעית נכחדה מכל  חולות
 ברכס הכורכר מערבית למגדים.

 כנראה שנכחד מהאזור.. הסקר מנתוני רת"ם, ללא שנת תצפיתתצפית יחידה בתחום  חיםגידול ל-בתי RP   6.3 0% 0 1 אירוס הביצות

-אלמוות ארץ
 ישראלי

146 88 60% RR EC (5.3 )
4.2 

 קיימת.אוכלוסייה  כורכר חופי

לה ע-אלף
 משובל

10 0 0% RR   3.7 90-כנראה שנכחד מהאזור מאז שנות ה חיםגידול ל-בתי.' 

אזור הרסס של חוף הים  RP   3.2 5% 1 21 אמברוסיה ימית
 התיכון

 כיום. ייתכן שנכחד. האוכלוסייה זיהוי המין קשה. לא ברור מצב

אספסת 
 איטלקית

4 0 0% RR   3.7 רון פרומקין(. 2009-, ושוב ב1926-27-חרובי קיסריה ב תועדה בשמורת חולות( 

-בתות, צומח עשבוני ים RP   2.5 100% 2 2 אספסת הגליל
 תיכוני

-תועדה לראשונה בתחום הסקר בסקר הנוכחי. שתי אוכלוסיות על כורכר באזור דור
 הבונים.

)אביבה רבינוביץ'(. לא ברור מצב המין  1996-ב תיעוד יחיד בשמורת חרובי קיסריה בתות RR   4.2 0% 0 1 אספסת החילזון
 כיום.

 אוכלוסייה קיימת. חולות RR   2.5 75% 3 4 אספסת כדורית

 '. נעשו השבות בביצת שפך נחל דליה. לא ברור אם שרדו.80-נכחד מהאזור בשנות ה קרקעות מלוחות O   4.7 0% 0 20 אסתר הביצות

אזור הרסס של חוף  חולות, RR   3.7 0% 0 7 ארכובית החוף
 הים התיכון

 '.90-כנראה שנכחד מהאזור מאז שנות ה
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 מיותאנד שכיחות

מס' 
 אדום

 מצב נוכחי גידול-בית

אוכלוסייה מושבת בבריכת חורף החותרים. לא ברור מצב הפרטים בעקבות הרס  חיםגידול ל-בתי RP   4.2 0% 0 2 בוציץ סוככני
 הבריכה.

 נראה שנכחד מהאזור.כשנה, ו 100-לא תועד בתחום הסקר כ חיםגידול ל-בתי RR   4.7 0% 0 3 גומא הפפירוס

RR EI (3.7 ) 68% 56 82 גומא שרוני
3.2 

 אוכלוסייה קיימת. חולות

 אוכלוסייה קיימת. חיםגידול ל-בתי RR   3.7 59% 13 22 גלדן מאורך

 אוכלוסייה קיימת. חולות R EI 3.7 35% 6 17 גלונית פלשתית

וב ר בשמורת נחל תנינים )דותן רותם(. 2011משנת בתחום הסקר תצפית אחרונה  חיםגידול ל-בתי RR   3.7 0% 0 7 געדת הביצות
 אוכלוסיות העבר נכחדו מהאזור.

RP EI (4.7 ) 75% 3 4 דבקת פלשת
5.3 

 אוכלוסייה קיימת. חולות

( 3.2)     63% 25 40 נב מכונףז-דק
2.6 

אזור הרסס של חוף הים 
 התיכון

 אוכלוסייה קיימת.

 אוכלוסייה קיימת. קרקעות מלוחות RP   4.2 48% 12 25 נימי זנב-דק

חולות, אזור הרסס של חוף  RP   4.7 86% 189 219 דרדר נמוך
 הים התיכון

 אוכלוסייה קיימת.

דרכמונית 
 סורית

1 0 0% O   6.8 דרור מלמד(. 2014תצפית יחידה בתחום הסקר בשולי בריכות המלח משנת  בתות( 

 אוכלוסייה קיימת. יכונית-חורש ויער ים RP   4.2 25% 2 8 ורד צידוני
 אוכלוסייה קיימת. חולות RP EI 5.3 22% 2 9 זהבית שרונית

בסקר נמצא פרט בודד בשמורת גלים. מוכרת אוכלוסייה נוספת בחוף מעגן מיכאל שלא  מדבר, קרקעות מלוחות RP   3.7 50% 2 4 זוגן לבן
עמיר פז(. אוכלוסייה נוספת דווחה ע"י , 2016אותרה בסקר הנוכחי )תצפית משנת 

 . לא ברור אם שרדה.1993קובי כח בחולות קיסריה בשנת 

 , מרכס מעגן מיכאל.1985תצפית יחידה של א. שמידע בתחום הסקר משנת  שטחים מעובדים RP   5.3 0% 0 1 זליה מחומשת

אזור הרסס של חוף הים  RP   5.3 50% 5 10 חגווית החומות
 התיכון

 אוכלוסייה קיימת.

חולות, אזור הרסס של חוף  RP   3.7 55% 28 51 חולית החוף
 הים התיכון

 אוכלוסייה קיימת.

RP EI (6.3 ) 0% 0 3 חומעת האווירון
6.8 

כנראה שנכחד  בשמורת חרובי קיסריה. 1977משנת בתחום הסקר תצפית אחרונה  חולות
 מהאזור.

-חלבלוב קטן
 פרי

9 6 67% RP   4.2 אוכלוסייה קיימת. בתות 

אזור הרסס של חוף הים  RP   3.2 54% 14 26 חלבלוב שרוע
 התיכון

 .קיסריהבה קטנה בחוף האקוודוקט יאוכלוסיו ,כלוסייה גדולה במפרצי מחנה עתליתאו

חרחבינה 
 חופית

157 80 51% RP   3.7  חולות, אזור הרסס של חוף
 הים התיכון

 אוכלוסייה קיימת.
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 מיותאנד שכיחות

מס' 
 אדום

 מצב נוכחי גידול-בית

 אוכלוסייה קיימת. חולות RP   3.2 38% 3 8 חרצית דביקה

כנראה  תצפית אחרונה של דנין בתחום הסקר, ללא שנת תצפית וללא מיקום מדוייק. חיםגידול ל-בתי O   3.7 0% 0 5 ישרוע מאוגד
 שנכחד מהאזור.

 בריכות המלח )דותן רותם(., בשולי 2007תצפית אחרונה מהאזור בשנת  מדבר, קרקעות מלוחות R   2.5 0% 0 2 יתדן מפושק

תול ח-כף
 שרועה

7 1 14% F   3.2 אוכלוסייה יחידה בתחום הסקר נמצאה בסקר הנוכחי בגבול בין מחנה עתלית לבריכות  קרקעות מלוחות
 המלח. מצב שאר האוכלוסיות לא ברור.

כרכום גיירדו 
 חופי

47 32 68% RR ES 4.2 אוכלוסייה קיימת. בתות 

 יתכן שנכחד מהאזור.י '.80-תצפיות אחרונות בתחום הסקר בשנות ה בתות RP   3.2 0% 0 2 כשות גס

אזור הרסס של חוף הים  RP   4.2 82% 23 28 לוטוס קירח
 התיכון

 אוכלוסייה קיימת.

 אוכלוסייה קיימת. קרקעות מלוחות RP   2.5 58% 19 33 לחך המלחות

 אוכלוסייה קיימת. לחיםגידול -בתי RP   4.7 22% 17 77 לפופית החיצים

פעה א-לשון
 קטנה

23 6 27% RP   4.2 אוכלוסייה קיימת. יכונית-חורש ויער ים 

לשישית 
 מקומטת

5 4 80% RP   3.7 ידול מופרעיםג-חולות, בתי-
 מופרים

 אוכלוסייה קיימת.

מחרוזת 
 קשתית

57 32 56% RP   3.7  אזור הרסס של חוף הים
 התיכון

 אוכלוסייה קיימת.

RP   (3.2 ) 23% 9 39 מכבד הביצות
2.5 

 אוכלוסייה גדולה במחצבה נטושה בין כביש החוף למסילת הרכבת, מדרום למושב דור. חיםגידול ל-בתי

(. לא 2019אוכלוסייה מוכרת מבריכות הדגים הנטושות של נווה ים )מרגרטה וולצ'אק,  קרקעות מלוחות RP   2.5 0% 0 4 מלחית הבורית
האוכלוסייה בכבארה. בסקר הנוכחי תועד פרט בודד בשולי מטע בננות ברור מצב 

 במושב מגדים, מעט מחוץ לתחום הסקר.

סידה ח-מקור
 תמים

55 11 20% RP EI (4.7 )
5.2 

 אוכלוסייה קיימת. חולות

 האוכלוסייה בדיפלה.אוכלוסייה קיימת בנחל תנינים. לא ברור מצב  חיםגידול ל-בתי RP   5.3 42% 15 36 נופר צהוב

של דנין בתחום הסקר, ללא שנת תצפית וללא מיקום מדוייק. כנראה  ותת אחרונותצפי חיםגידול ל-בתי O   6.8 0% 0 4 נטופית רפואית
 שנכחד מהאזור.

 הכבארה.תועדה לראשונה בתחום הסקר בסקר הנוכחי, בכל אזור מרזבת  חיםגידול ל-בתי RP   3.7 100% 14 14 נסמנית קיפחת

תצפית אחרונה של דנין בתחום הסקר, ללא שנת תצפית וללא מיקום מדוייק. כנראה  חיםגידול ל-בתי RP   3.2 0% 0 1 נענע המים
 שנכחד מהאזור.

 אוכלוסייה קיימת. בתות RP   3.2 23% 11 48 נעצוצית סבוכה

 אוכלוסייה קיימת. חיםגידול ל-בתי RP   4.7 59% 58 98 נרקיס סתווי

אזור הרסס של חוף הים  2.5     75% 6 8 סגינה חופית
 התיכון

 אוכלוסייה קיימת.
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 מיותאנד שכיחות

מס' 
 אדום

 מצב נוכחי גידול-בית

 כנראה שנכחד מהאזור.ו ,1922צפית יחידה בתחום הסקר משנת ת בתות RP   3.7 0% 0 1 סומקן ענקי

כנראה שנכחד הקודמת, ו' של המאה 80-אחרונות בתחום הסקר משנות הת ותצפי חיםגידול ל-בתי RP   4.7 0% 0 1 סחלב הביצות
 מהאזור.

 אוכלוסייה קיימת. חולות RP   3.2 60% 12 20 סיסן זוני

 אוכלוסייה קיימת. חיםגידול ל-בתי RP   3.7 8% 4 49 לב מזרחיכ-סם

 אוכלוסייה קיימת. חיםגידול ל-בתי RP   2.5 73% 27 37 סמר מרצעני

 כנראה שנכחד מהאזור.ו ,1926יחידה בתחום הסקר משנת צפית ת חיםגידול ל-בתי RP   3.7 0% 0 1 ספה המים

 נראה שנכחד מהאזור.כשנה, ו 100-לא תועד בתחום הסקר כ חיםגידול ל-בתי O   4.2 0% 0 5 ספלילה טבורית

 תועד לראשונה בתחום הסקר בסקר הנוכחי, באתר בודד בשקע לח בדרום מפרץ דור. חולות RP   (2.5) 100% 3 3 2שנתי-עדן חד

 באזור בריכות הדגים הנטושות של נווה ים )מרב לבל(. 2019-יש תצפית עדכנית מ חיםגידול ל-בתי RP   2.5 0% 0 3 עטיינית פקטורי

 אוכלוסייה קיימת. חיםגידול ל-בתי RP   3.7 14% 1 7 ערבז החוף

בודד ברכס הכורכר של מעגן  תועד לראשונה בתחום הסקר בסקר הנוכחי, באתר בתות RP   2.5 100% 1 1 עשנן קראליק
 מיכאל.

אזור הרסס של חוף הים  F   2.5 63% 19 30 פרגה צהובה
 התיכון

 אוכלוסייה קיימת.

 אוכלוסייה גדולה בבריכות הדגים הנטושות של מושב דור. קרקעות מלוחות F   2.5 83% 35 42 פרקן עשבוני

טבעית אחת מוכרת כיום )היחידה בארץ!(: במחצבה הנטושה בין כביש אוכלוסייה  חיםגידול ל-בתי O   5.3 0% 0 23 פשתת החוף
(. מספר אוכלוסיות הועתקו 2019החוף למסילת הרכבת מדרום למושב דור )מרב לבל, 

בונים ולשמורת נחל תנינים. לא ה-קרתה, לשמורת דור לשמורת ח' 2011-12בשנים 
 ברור מצבן.

הרסס של חוף הים אזור  RP   3.7 57% 60 106 ציפורנית זעירה
 התיכון

 אוכלוסייה קיימת.

RP EC (4.2 ) 71% 15 21 ציפורנית חופית
2.5 

 אוכלוסייה קיימת. בתות, חולות

אזור הרסס של חוף הים  RP   3.2 0% 0 4 צלבית החוף
 התיכון

השנים  30-לא ברור מצב האוכלוסייה. לא תועד בסקר הנוכחי ואין תצפיות מאומתות מ
 האחרונות.

ור ש-צלע
 דקיקה

19 2 11% RP   4.2 ידול לחים, קרקעות ג-בתי
 מלוחות

 אוכלוסייה קיימת.

 תרבות.-ייתכן שפליט אוכלוסייה קיימת. חיםגידול ל-בתי R   2.5 67% 6 9 צפצפת הפרת

-עד גילויו מחדש בסקר הנוכחי בבריכת החורף מז' לג'יסר א רץנחשב כנכחד מהא בתות RP ES 4.7 80% 4 5 ליםע-קחוון קטן
כנראה שנכחד מאתר נוסף באזור חדרה, ולכן האתר שהתגלה בסקר הנוכחי זרקא. 

 הוא היחיד הוודאי ששרד בארץ!

                                                        

 ף איום' לקטגוריית 'בסכנת הכחדה', אך טרם חושב לו מספר אדום חדש.ס-עבר מקטגוריית 'על2
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 מיותאנד שכיחות

מס' 
 אדום

 מצב נוכחי גידול-בית

 (.2017אתר יחיד בתחום הסקר מוכר מהשטח המופר מערבית למושב דור )מימי רון,  בתות O   4.7 0% 0 1 רומולאה זעירה

מח מים צ -ידול לחים ג-בתי RP   3.2 33% 2 6 רופיית הים
 טבול

(. בסקר הנוכחי נמצאה גם באזור 2017אוכלוסייה מוכרת מבריכות המלח )דותן רותם, 
 שפך נחל תנינים.

)נכחד(    F 60% 12 20 שברק ססגוני
5.2 

אתרים: בדרום . בסקר הנוכחי תועדו שלושה 2017נחשב כנכחד מהארץ עד שנת  חולות
-מפרץ דור )כנראה האוכלוסייה הגדולה בארץ(, מדרום לכפר הדייגים של ג'יסר א

 זרקא, ובין שתי אמות המים מצפון לחוף האקוודוקט.

 אתר יחיד בתחום הסקר בשמורת נחל תנינים. חיםגידול ל-בתי RP   3.2 50% 1 2 שחליים גבוהים

שמשונית 
 הטיפין

4 2 50% RP   3.7 אוכלוסייה קיימת. חולות 

-שרשר רב
 שנתי

44 14 32% RP   4.2 ידול לחים, קרקעות ג-בתי
 מלוחות

 אוכלוסייה קיימת.

ידול לחים, קרקעות ג-בתי RP   2.5 35% 6 17 שרשר שיחני
 מלוחות

 אוכלוסייה קיימת.

 בונים.ה-בשמורת דור תועד לראשונה בתחום הסקר בסקר הנוכחי, באתר בודד בתות RP   2.5 100% 1 1 תורמוס שעיר

וד ח-תלת
 מבריק

53 28 53% RP   3.7 אוכלוסייה קיימת. חולות 

 ם )יעל אורגד(הבוני-בשמורת דור 2020-יש תצפית עדכנית מ בתות RP EI 4.2 0% 0 1 תלתן ישראלי
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 .: רשימת מיני הצמחים הנדירים שאינם בסיכון בתחום הסקר14טבלה 
. כל המאפיינים Danin & Fragman-Sapir (2016+)גידול ע"פ -(. בית1999שכיחות ואנדמיות מתוך פרגמן ועמיתיו )

 , ובמקרה הצורך שונה המאפיין מהכתוב בספרות.בוטנאי מומחהעברו בקרה של 

 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 גידול-בית אנדמיות שכיחות

 בתות   R 0% 0 1 אאירה נימית

 גידול לחים-בתי   R 75% 6 8 אגמון נטוי

 גידול לחים-בתי   RR 20% 1 5 אחיגומא משחיר

 חולות   R 78% 7 9 איטן החולות

 יכונית-בתות, צומח עשבוני ים  RP 100% 2 2 אספסת הגליל

 גידול לחים-בתי   R 53% 18 34 שראליי-אספרג ארץ

 קרקעות מלוחות   R 52% 11 21 אפזרית מלוחה

 קרקעות מלוחות   RR 0% 0 3 אפזרית מלולה

 מעובדיםשטחים    R 100% 1 1 נתיתש-ארכובית חד

 גידול לחים-בתי   R 100% 3 3 ביצן מכסיף

 גידול לחים-בתי   R 58% 19 33 יבוליתש-ברומית קצרת

 גידול לחים-בתי   R 100% 2 2 גומא צפוף

 גידול לחים, ים-בתי   O 0% 0 1 גלית גדולה

 גידול לחים-בתי   R 57% 13 23 דמסון כוכבני

 בתות   R 0% 0 1 היפוכריס נדיר

 בתות RP EI 81% 72 89 חוחן קרדני

 גידול לחים-בתי   R 67% 6 9 חומעה מגובבת

 גידול לחים-בתי   R 100% 4 4 חומעה מסולסלת

 גידול לחים-בתי   O 50% 1 2 חומעת החוף

 מופרים-ל מופרעיםגידו-בתי   R 100% 1 1 טיון חריף

 גידול לחים-בתי   RP 50% 1 2 יצהרון מכסיף

 מופרים-ל מופרעיםגידו-בתי   R 100% 5 5 אדומהאווז -כף

 גידול לחים-בתי   R 50% 2 4 פרדע אזמלניתצ-כף

 בתות   RP 50% 1 2 כרסתן נפוח

 גידול לחים-בתי   R 100% 2 2 לוטוס דקיק

 בתות   R 64% 18 28 לוטוס נאכל

 גידול לחים-בתי   RP 50% 2 4 עלים-לוטוס צר

 גידול לחים-בתי   R 0% 0 1 לחך גדול

 חולות   R 63% 10 16 לחך החוף

 בתות   RP 0% 0 2 ה יפהחסיד-מקור

 בתות R ET 0% 0 1 מרווה מנוצה

 מחשופים של סלעים קשים   R 67% 2 3 מרור עדין

 גידול לחים-בתי   R 0% 0 2 נענע הכדורים

שטחים בתות, סלעים מוצלים, קירות וחומות,    R 75% 3 4 סגינה זעירה
 מעובדים

 בתות   R 50% 4 8 סחלב קדוש

 גידול לחים-בתי   RP 0% 0 1 סיסנית הביצות

 קרקעות מלוחות, אזור הרסס של חוף הים התיכון   RP 65% 33 51 עדעד הביצות

 גידול לחים-בתי   RP 0% 0 1 בקניתא-עטיינית דו

 בתות   R 0% 0 2 עלקלוק דביק

 תיכוני-חורש ויער ים   R 100% 1 1 עפעפית הקנוקנות

 בתות   R 0% 0 2 ליםע-עפעפית עגולת

 גידול לחים-בתי   R 50% 1 2 ערידת הביצות

 בתות   RP 45% 5 11 שנתי-ציפורן חד

 חולות   R 100% 1 1 קדד בירותי

 בתות   R 67% 2 3 קיצנית צמרנית

 מח מים טבולצ -ידול לחים ג-בתי   R 0% 0 5 קרנן טבוע

 תרמופיליים   RP 33% 1 3 מלבינהשיטה 

 חולות   R 71% 5 7 שעלב מקופח

 גידול לחים-בתי   R 88% 7 8 תלתן רפה
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 .בתחום הסקר, שאינם נדירים או בסיכון : רשימת מיני הצמחים האנדמיים לישראל וסביבתה15טבלה 
. כל המאפיינים Danin & Fragman-Sapir (2016+)גידול ע"פ -בית(. 1999שכיחות ואנדמיות מתוך פרגמן ועמיתיו )

 , ובמקרה הצורך שונה המאפיין מהכתוב בספרות.בוטנאי מומחהעברו בקרה של 

 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 גידול-בית אנדמיות שכיחות

 בתות F ET 75% 9 12 עלים-אחילוף צר

 בתות F ES 59% 57 96 ראלייש-אירוס ארץ

 חולות C EC 0% 0 5 3ישראלית-ארכובית ארץ

 מחשופים של סלעים קשים C ES 23% 3 13 ליישרא-אשבל ארץ

 חולות C EC 64% 7 11 ניחיטה שרו-בן

 מחשופים של סלעים קשים F ES 43% 9 21 רחיםפ-בצלת קטנתח-בת

 בתות F ET 0% 0 1 גרגרנית בירותית

 בתות F ES 100% 7 7 דבקת האפונים

 בתות F ES 65% 15 23 ים כרמליקרני-דל

 חולות CC EC 63% 25 40 דרדר הקורים

 בתות C ES 50% 1 2 דרדר כחול

 בתות CC ES 0% 0 1 זמזומית מצויה

 שטחים מעובדים, שדות בור F ES 100% 1 1 ראלייש-חבלבל ארץ

 חולות C EI 58% 62 106 חבלבל החוף

 עשירות בנוטריינטים, רודרלייםקרקעות  F ES 63% 5 8 חוחן הקנרס

 חולות C EC 100% 1 1 חומעה עטויה

 בתות C EL 33% 1 3 חורשף מצויץ

 תיכוני-חורש ויער ים C ES 80% 12 15 טמוס מזרחי

 בתות CC ES 0% 0 2 כרכום חורפי

 בתות CC EL 100% 1 1 כרמלית נאה

 בתות F EL 0% 0 9 ישראלי-לוף ארץ

 חולות F EC 100% 3 3 מצילות החוף

 חולות C EC 56% 27 48 מרסיה יפהפיה

 בתות C ES 67% 2 3 מררית הגליל

 בתות, חולות F EC 43% 6 14 מררית החוף

 חולות C EY 38% 13 34 ניסנית שיכנית

 חולות CC EC 64% 78 121 סביון יפו

 יחים, מדברש-בתות, ערבות CC ES 9% 1 11 עכנאי יהודה

 בתות C ET 75% 6 8 עכנאי מגובב

 חולות F EC 8% 1 12 פעמונית גפורה

 בתות, חולות F EI 0% 0 3 שראליתי-ציפורנית ארץ

 בתות CC ET 17% 1 6 ראלייש-קחוון ארץ

 חולות CC EC 62% 18 29 קחוון החוף

 בתות F ES 67% 2 3 קנרס סורי

 חולות F EC 93% 13 14 שילשון חופי

 יחים, מדברש-בתות, ערבות CC ES 55% 6 11 שערור שעיר

 חולות C EC 59% 16 27 ליישרא-תלתן ארץ

 בתות F ET 50% 2 4 תלתן בירותי

 אזור הרסס של חוף הים התיכון F EY 100% 4 4 תלתן בלאנש

 
  

                                                        

האם מגיע להן מעמד של  –שראלית לא. שבטבטית היא קשה, והדעות בקרב הבוטנאים חלוקות י-ההבחנה בין א. ארץ3
 מינים נפרדים, או שמא מדובר באותו מין. הוחלט להשאיר את התצפית. שני 
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 .בתחום הסקר נדירים: רשימת מיני הצמחים ש16טבלה 
. כל המאפיינים Danin & Fragman-Sapir (2016+)גידול ע"פ -(. בית1999) שכיחות ואנדמיות מתוך פרגמן ועמיתיו

 , ובמקרה הצורך שונה המאפיין מהכתוב בספרות.בוטנאי מומחהעברו בקרה של 

 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
% 
 כ"מסה

 גידול-בית אנדמיות שכיחות

 בתות   F 0% 0 1 אבובית מקורקפת

 תיכוני-ויער יםחורש    F 0% 0 1 אוג הבורסקאים

 תיכוני-חורש ויער ים   C 100% 2 2 אלון התבור

 חולות C EC 0% 0 5 3ישראלית-ארכובית ארץ

 קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים   F 0% 0 1 גוני-בבונג דו

 גידול לחים-בתי   F 0% 0 1 בקיית הביצות

 תיכוני-חורש ויער ים   F 0% 0 1 ראלייש-שנן ארץע-בר

 חולות, לס   F 100% 1 1 שראליתי-ול ארץח-בת

 גידול לחים-בתי   C 0% 0 1 גרגר הנחלים

 בתות F ET 0% 0 1 גרגרנית בירותית

 בתות   CC 0% 0 1 דבקנית הפרקים

 בתות   C 0% 0 4 פרי-דמומית קטנת

 גידול לחים-בתי   F 0% 0 5 חבלבלן המשוכות

 חולות   F 0% 0 1 חילף החולות

 בתות   C 0% 0 1 חלבלוב מגובשש

 בתות   F 0% 0 1 חריריים מצויים

 בתות   F 0% 0 2 חרצית השדות

 תיכוני-חורש ויער ים   C 0% 0 3 טמוס מצוי

 גידול לחים-בתי   F 0% 0 2 כוסנית ממולענת

 קרקעות עשירות בנוטריינטים, רודרליים   C 0% 0 4 סרפד צורב

 שיחים, מדבר-ערבות   F 0% 0 2 עלים-עירית צרת

 וזרים צמחים פולשים 9.3.10

, ולכן ייתכן שבתחום הסקר 4חשוב להדגיש כי במסגרת עבודה זו לא בוצע סקר מינים פולשים ייעודי

 קיימים ריכוזים נוספים של מינים פולשים באזורים שלא נסקרו. להשלמת התמונה יש לבצע סקר ייעודי.

המקורי, ושנוכחותם במקום היא  מתייחס לצמחים שנמצאים מחוץ לתחום תפוצתם‘ מינים זרים’המונח 

מינים בעלי השפעה  –תוצאה של התערבות האדם. חלק מהמינים הזרים מוגדרים כפולשים, קרי 

שלילית על הסביבה ועל האורגניזמים המקומיים. ההשלכות של נוכחות מינים אלו בשטחים טבעיים 

נות בית הגידול כולו. למקצתם גם ידולם, ושינוי תכוג-כוללות דחיקת מיני צמחים מקומיים, צמצום בית

השפעות כלכליות, בהיותם מזיקים לחקלאות, ואף השפעות בריאותיות בהיותם אלרגנים חריפים 

 (.2019דרור, -)דופור

פולשים, והשאר מינים מוגדרים כ 65מיני צמחים זרים לישראל, מהם  99בתחום הסקר הנוכחי תועדו 

רם הוגדרו כפולשים. חלקם נטועים וחלקם פליטי תרבות הם מינים שתועדו בשטחים הפתוחים, אך ט

(. מבין המינים הפולשים, חמישה מינים הוגדרו כגורמים לנזק אקולוגי חמור: אמברוסיה 17טבלה )

מינים נוספים עדיין  שמונהמכונסת, טיונית החולות, פיסטיה צפה, צלקנית נאכלת ושיטה כחלחלה. 

ור, אך הם בעלי פוטנציאל להפוך לכאלו, אם לא יינקטו בזמן הקרוב אינם גורמים לנזק אקולוגי חמ

                                                        

מינים פולשים שזוהו במהלך סקר הצומח תועדו, אך יש לקחת בחשבון שזהו סקר מדגמי ולכן ייתכן שהוחמצו מוקדי 4

 פלישה נוספים.
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אלה, -ינבוט המסקיטו, פלפלון דמויחמנית מצויה, פעולות ממשק מתאימות: דודוניאה דביקה, 

 ערבה.-קרנית ושיטת עלי-פרקינסוניה שיכנית, צחר כחלחל, שיטה חד

שיטה כחלחלה, ואחריהן החולות ו טיוניתתחום הסקר הם בהמינים הפולשים הדומיננטיים ביותר 

, מצפון לגן לאומי קיסריה שטח בור מופר. ביחידת צומח אחת, באסתר מרצעני, חמציץ נטוי וקיקיון מצוי

השליט הראשון  ,השליט הראשון והשני הם פולשים: שיטה כחלחלה וצלקנית ב.מ.; בעשר יחידות צומח

טיונית  –ה היא השליט הראשון, בשלוש והשלישי הם פולשים, כאשר בארבע מתוכן שיטה כחלחל

יחידות רק השליט הראשון הוא פולש, כאשר טיונית  21-איקליפטוס המקור; ב –החולות ובשלוש 

בארבע יחידות  ;איקליפטוס המקור בשלושומהן, שיטה כחלחלה בארבע  12-החולות היא השליט ב

 ;או טיונית החולות מופיעות בכולן/צומח השליט השני והשלישי הם פולשים, וגם כאן שיטה כחלחלה ו

-; וביחידות צומח רק השליט השני הוא פולש )טיונית החולות בתשע, שיטה כחלחלה בארבע( 19-ב

  (.26מפה יחידות נוספות, רק המין השליט השלישי הוא פולש ) 13

 .בתחום הסקר : רשימת מיני הצמחים הפולשים והזרים לישראל17טבלה 
ל המאפיינים עברו בקרה של בוטנאי מומחה, ובמקרה הצורך שונה המאפיין כ. (2019דרור )-מאפייני הצמחים עפ"י דופור

 מהכתוב בספרות.

 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 מוצא

שכיחות 
בטבע 
 בארץ

שלב 
 פלישה

נזק 
 נוכחי

נזק 
 פוטנציאלי

 הערות

אגבה 
 אמריקאית

 נטוע/פליט תרבות     מאוזרח נדיר אמריקה 86% 19 22

נטוע    האיים הקנריים 100% 1 1 אורן קנרי
ביערות 

 קק"ל

      

אורן 
 קפריסאי

 נטוע/פליט תרבות משמעותי בינוני מאוזרח נדיר תיכוני-ים 100% 3 3

 אזדרכת
 מצויה

אוסטרליה,  98% 56 57
 אסיה הטרופית

  משמעותי בינוני פולש מצוי

איילנתה 
 בלוטית

  משמעותי משמעותי פולש מצוי אסיה 100% 1 1

איקליפטוס 
 ב.מ.

מינים רבים, נטועים          האוסטרלי 73% 8 11
ביערות קק"ל וכיערות 

 משקיים

איקליפטוס 
 המקור

   משמעותי בינוני פולש נדיר האוסטרלי 100% 24 24

איקליפטוס 
 מסמרי

נטוע    האוסטרלי 100% 4 4
ביערות 

 קק"ל

      

-אירוס ארם
 נהריים

 שתול/פליט תרבות         תיכוני-ים 60% 3 5

יצית צ-אל
 לבנה

אמריקה, אסיה  75% 6 8
 הטרופית

       מאוזרח מצוי

אמברוסיה 
 מכונסת

   חמור חמור פולש מצוי אמריקה 73% 16 22

אמברוסיה 
 עלים-צרת

       מאוזרח נדיר מאד אמריקה 0% 0 10

אסתר 
 מרצעני

       פולש נפוץ אמריקה 86% 105 122

ארכובית 
 צפופה

     נפוץ אסיה 0% 0 1

 צמח גינון         אמריקה 100% 3 3 בוגנוויליאה
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 מוצא

שכיחות 
בטבע 
 בארץ

שלב 
 פלישה

נזק 
 נוכחי

נזק 
 פוטנציאלי

 הערות

בקיה 
 ארגמנית

 פליט תרבות         תיכוני-ים 0% 0 1

מזרח אפריקה  100% 2 2 גומא מניפני
 הטרופית

   משמעותי בינוני פולש נדיר מאד

אפריקה  50% 1 2 דגנה הודית
 הטרופית

       מאוזרח מצוי

דרום אמריקה  0% 0 1 שעיר שן-דו
 הטרופית

       פולש מצוי

דודוניאה 
 דביקה

אמריקה, אסיה,  100% 23 23
אפריקה, 
 אוסטרליה

   חמור בינוני מאוזרח נדיר

אפריקה, אסיה,  67% 2 3 דוחן קיפח
 אירופה

       מאוזרח מצוי

דוחן 
 תרבותי

       מאוזרח מצוי אסיה 0% 0 1

דורה 
 רותמית

מזרח אפריקה  0% 0 1
 הטרופית

       מאוזרח מצוי

דטורה 
 אכזרית

       מאוזרח נדיר אסיה הטרופית 60% 3 5

דטורה 
 פרי-זקופת

מרכז ודרום  100% 6 6
אמריקה 
 הטרופית

   בינוני בינוני פולש נפוץ

דטורה 
 יפר-נטויית

מרכז ודרום  100% 15 15
אמריקה 
 הטרופית

       מאוזרח נפוץ

ושינגטוניה 
 חוטית

 נטוע/פליט תרבות בינוני בינוני מאוזרח מצוי אמריקה 30% 3 10

ושינגטוניה 
 חסונה

 תרבותנטוע/פליט  בינוני בינוני מאוזרח מצוי אמריקה 100% 63 63

וצה נ-זיף
 חבוי

מזרח אפריקה  90% 19 21
 הטרופית

   משמעותי משמעותי פולש נדיר

       מזדמן נדיר תיכוני-ים 100% 1 1 זיפן מצוי

 פליט תרבות         תיכוני-ים 100% 3 3 חיטה רכה

חלבלוב 
 זוחל

מרכז ודרום  100% 2 2
אמריקה 
 הטרופית

       מאוזרח מצוי

חלבלוב 
 מאדים

       מאוזרח מצוי צפון אמריקה 100% 1 1

חלבלוב 
 נטוי

       מזדמן נדיר צפון אמריקה 0% 0 1

חלבלוב 
 קעור

       מאוזרח מצוי צפון אמריקה 0% 0 1

חמנית 
 מצויה

מתפשט מאד בעיקר  חמור משמעותי פולש מצוי צפון אמריקה 54% 19 35
בשולי מקומות לחים 

 ותעלות

   משמעותי משמעותי פולש מצוי דרום אפריקה 90% 135 150 חמציץ נטוי

 -זורי א-רב 0% 0 1 חמציץ קטן
 טרופי

          

   משמעותי משמעותי פולש נפוץ דרום אמריקה 91% 48 53 טבק השיח

טטרקליניס 
 מפריק

-מערב הים 100% 4 4
 התיכון

נטוע ויוצר כמויות  משמעותי בינוני מאוזרח נדיר מאד
 גדולות של זריעים
 בסביבת הנטיעות

טיונית 
 החולות

   חמור חמור פולש מצוי צפון אמריקה 80% 280 350
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 מוצא

שכיחות 
בטבע 
 בארץ

שלב 
 פלישה

נזק 
 נוכחי

נזק 
 פוטנציאלי

 הערות

ינבוט 
 המסקיטו

   חמור בינוני פולש נדיר מאד מרכז אמריקה 100% 1 1

 -זורי א-רב 0% 0 1 ירבוז יווני
 טרופי

       פולש נפוץ

-ירבוז ירוק
 שיבולת

מרכז ודרום  0% 0 1
אמריקה 
 הטרופית

       פולש מצוי

       פולש מצוי צפון אמריקה 100% 5 5 ירבוז לבן

ירבוז 
 מבריק

       פולש נפוץ אסיה-אירו 100% 8 8

ירבוז 
 מופשל

       פולש מצוי צפון אמריקה 0% 0 1

 -זורי א-רב 0% 0 1 ירבוז עדין
 טרופי

          

       פולש מצוי צפון אמריקה 80% 4 5 ירבוז פלמר

       פולש נפוץ צפון אמריקה 78% 7 9 ירבוז שרוע

           אמריקה 100% 1 1 כובע הנזיר

   משמעותי בינוני פולש מצוי צפון אמריקה 75% 6 8 כנפון זהוב

ווז א-כף
 ריחנית

מרכז ודרום  75% 6 8
אמריקה 
 הטרופית

       מאוזרח מצוי

           תיכוני-ים 100% 1 1 כרוב הנפוס

כשות 
 השדות

       פולש נדיר צפון אמריקה 85% 11 13

מחוץ תצפית ראשונה      מזדמן נדיר אוסטרליה 100% 2 2 לחן לביד
 .לנגב ומדבר יהודה

חשוב להדביר או לכל 
לעקוב אחר הפחות 

 התפשטותו.

לכיד 
 הנחלים

   משמעותי משמעותי פולש מצוי צפון אמריקה 79% 26 33

דרום אמריקה  80% 8 10 לכיד קוצני
 הטרופית

       מאוזרח מצוי

לנטנה 
 ססגונית

דרום אמריקה  98% 41 42
 הטרופית

 פליט תרבות בינוני בינוני מאוזרח מצוי

לענה 
 שיחנית

 פליט תרבות     מאוזרח נדיר מאד תיכוני-ים 33% 1 3

מלוח 
 הענבות

       פולש מצוי אוסטרליה 67% 2 3

-מלוח קטן
 פרחים

           אסיה-אירו 100% 5 5

-מלוח קטן
 פרי

       פולש מצוי אוסטרליה 100% 2 2

לילה ה-נר
 החופי

צפון ומרכז  74% 43 58
 אמריקה

   בינוני בינוני פולש מצוי

סולנום 
 המקור

צפון ומרכז  57% 4 7
 אמריקה

       מזדמן נדיר מאד

סולנום 
 זיתני

   בינוני מינורי פולש מצוי צפון אמריקה 90% 65 72

עשבת 
 המרעה

           אמריקה 0% 0 1

פוקה 
 קוצנית

           אמריקה 0% 0 1
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 בסקר
 %

 מסה"כ
 מוצא

שכיחות 
בטבע 
 בארץ

שלב 
 פלישה

נזק 
 נוכחי

נזק 
 פוטנציאלי

 הערות

פיסטיה 
 צפה

רופי/דרום ט-פן 50% 1 2
 אמריקה

   חמור חמור פולש  

זרח מ-דרום 83% 5 6 פיקוס בנגלי
 אסיה

   משמעותי בינוני פולש נדיר מאד

פיקוס 
 השדרות

אסיה הטרופית,  100% 8 8
אוסטרליה 

 הטרופית

   משמעותי בינוני פולש נדיר מאד

   משמעותי בינוני פולש נדיר מאד אסיה הטרופית 100% 1 1 פיקוס קדוש

פלפלון 
 אלה-דמוי

דרום אמריקה  93% 13 14
 הטרופית

   חמור משמעותי פולש נדיר

פספלון 
 ב.מ.

מתפשט שמין דשא          אמריקה 100% 2 2
בעיים גידול ט-יתבב

נחלים על  כישל שפ
 .תשתית חולית

-פספלון דו
 טורי

   משמעותי בינוני פולש מצוי אמריקה 100% 11 11

פרקינסוניה 
 שיכנית

מרכז ודרום  95% 21 22
אמריקה 
 הטרופית

   חמור משמעותי פולש מצוי

       מאוזרח נפוץ מרכז אמריקה 95% 18 19 צבר מצוי

   חמור מינורי מאוזרח מצוי מרכז אמריקה 100% 21 21 צחר כחלחל

צלקנית 
 החרבות

       פולש מצוי יקהאפר-דרום 89% 8 9

צלקנית 
 נאכלת

   חמור חמור פולש מצוי יקהאפר-דרום 98% 44 45

קוכיה 
 הודית

זרח מ-דרום 86% 6 7
 אסיה

          

קזוארינה 
 דקיקה

 נטוע/פליט תרבות         האוסטרלי 75% 6 8

קייצת 
 מלבינה

דרום אמריקה  0% 0 2
 הטרופית

   בינוני בינוני פולש נדיר

קייצת 
 מסולסלת

דרום אמריקה  93% 55 59
 הטרופית

   בינוני בינוני פולש נפוץ

קייצת 
 קנדית

   בינוני בינוני פולש נפוץ צפון אמריקה 50% 3 6

אפריקה  90% 111 123 קיקיון מצוי
 הטרופית

   משמעותי משמעותי פולש מצוי

 נטוע/פליט תרבות         צפון אמריקה 100% 1 1 קריית הפקן

וץ מ-רב
 מחוספס

זרח מ-דרום 93% 38 41
 אסיה

   משמעותי בינוני פולש מצוי

שחליל 
 מכופל

דרום אמריקה  50% 1 2
 הטרופית

       מאוזרח מצוי

-שיטה חד
 קרנית

דרום ומזרח  100% 6 6
אפריקה 
 הטרופית

   חמור בינוני פולש נדיר

שיטה 
 כחלחלה

   חמור חמור פולש נפוץ אוסטרליה 92% 191 207

שיטת 
 המשוכות

       מאוזרח מצוי מרכז אמריקה 100% 9 9

-שיטת עלי
 הערבה

   חמור בינוני פולש מצוי אוסטרליה 100% 3 3

אפריקה ואסיה  100% 1 1 שלשי רגלני
 הטרופית

       מזדמן נדיר מאד

 נטוע/פליט תרבות         אסיה 100% 3 3 תות לבן
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 ערכיות בוטנית 9.4

מהשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים בתחום  60%-כבבחינת ממצאי הערכיות הבוטנית, עולה ש

בערכיות גבוהה.  13%-בערכיות גבוהה מאד, ו 20%-הסקר הוגדרו בערכיות בוטנית מירבית, עוד כ

בערכיות (. 18איור נמוכה ) משטח הסקר הוגדר בערכיות בינונית, ולא נמצאו שטחים בערכיות 5%רק 

מירבית דורגו אזור שמורת חוף גלים עד שפך נחל אורן, רכס חרבת קרתה )כולל המשך הרכס ה

ת במחנה עתלית ועד נווה בעתלית(, בריכות המלח, מבצר עתלית, רכס הכורכר החופי ממפרץ עתלי

ים, רכס שיח' בורייק באזור אנדרטת בני חוף הכרמל, ובהמשך מנחל מערות עד ח' צרפנד, אזור שפך 

נחל מערות ובריכות הדגים הנטושות של נווה ים, שלושת רכסי הכורכר ממושב הבונים ונחל מהר"ל 

בריכות הדגים חלק מץ דור וודרומה עד נחשולים, אזור רכס דרכמון עד ח' טפת ונחל דליה, מפר

חוף מעגן מיכאל, , רכס מעגן מיכאל, ושפך נחל דליה הנטושות של מושב דור, אזור ביצת הדיפלה

ת החורף שמזרחית בריכינות תמסח, נחל תנינים, גבעת הכורכר ושמורת עישרידי ביצת הכבארה, 

בין תל תנינים לקיסריה  קו החוף ואמות המיםזרקא, חרבת מלח, שמורת חרובי קיסריה, -לג'יסר א

 (.27מפה )חולות שדות ים העתיקה ו

 : התפלגות השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים לפי הערכיות הבוטנית18איור 

 

 ספוטס'(-מיני צמחים נדירים )'הוטאתרים חיונייים לשימור  9.5

ריכוזים גבוהים במיוחד )'הוט ספוטס'( של מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה נמצאו לכל אורך שמורת 

חוף גלים, בשפך נחל אורן, בשמורת חרבת קרתא, בבריכות המלח, במפרצי מחנה עתלית ובהמשך 

המשך  הבונים, וב –רכס הכורכר החופי עד נווה ים, באזור שפך נחל מערות, לכל אורך חוף נווה ים 

הבונים, -הבונים לכל אורכה עד תל דור )כולל(, בבריכת החורף שמזרחית לשמורת דור-בשמורת דור

בדרום מפרץ דור ובבריכות הדגים הנטושות של מושב דור, באזור ביצת הדיפלה, ברכס מעגן מיכאל, 

לג'יסר  בשרידי ביצת הכבארה, בשמורת עינות תמסח, לאורך נחל תנינים, בבריכת החורף שמזרחית

בשמורת חרובי קיסריה, לאורך קו החוף ואמות המים בין תל תנינים לקיסריה  זרקא, בחרבת מלח,-א

(.25מפה העתיקה ובחולות שדות ים )
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 .(18 טבלה) המלווה. מספרי המינים בטבלה 2021-2000השנים התצפיות מ .נדירים ארצית )בשני גיליונות נפרדים(ו בסכנת הכחדה, על סף איום י צמחים: מינ25מפה 

 



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 209 ~ 



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~210 ~ 

 (.25מפה סף איום ונדירים )טבלה מלווה ל-על: רשימת צמחים בסכנת הכחדה, 18 טבלה

 מס' במפה שם המין  מס' במפה שם המין  מס' במפה שם המין

 77 סחלב קדוש  39 חוחן קרדני  1 אגמון החוף

 78 סיסן זוני  40 חולית החוף  2 ון נטויאגמ

 79 רחיכלב מז-סם  41 חומעה מגובבת  3 אגרוסטמת השדות

 80 סמר מרצעני  42 חומעה מסולסלת  4 אהל הגבישים

 81 שנתי-עדן חד  43 חומעת החוף  5 אוכם אמיתי

 82 עדעד הביצות  44 יפר-חלבלוב קטן  6 אוכם חופי

 83 עטיינית פקטורי  45 חלבלוב שרוע  7 אולדנית הכף

 84 עלקלוק דביק  46 חרחבינה חופית  8 אחיגומא משחיר

 85 עפעפית הקנוקנות  47 חרצית דביקה  9 איטן החולות

 86 ליםע-עפעפית עגולת  48 טיון חריף  10 אירוס הארגמן

 87 ערבה לבנה/מחודדת  49 יצהרון מכסיף  11 שראליי-אלמוות ארץ

 88 ערבז החוף  50 יתדן מפושק  12 אמברוסיה ימית

 89 ערידת הביצות  51 אדומה אווז-כף  13 אספסת הגליל

 90 עשנן קראליק  52 שרועה חתול-כף  14 אספסת כדורית

 91 פרגה צהובה  53 פרדע אזמלניתצ-כף  15 שראליי-אספרג ארץ

 92 פרקן עשבוני  54 כרכום גיירדו חופי  16 אסתר הביצות

 93 פשתת החוף  55 כרסתן נפוח  17 אפזרית מלוחה

 94 תישנ-ציפורן חד  56 לוטוס דקיק  18 נתיתש-ארכובית חד

 95 ציפורנית זעירה  57 לוטוס נאכל  19 בוציץ סוככני

 96 ציפורנית חופית  58 עלים-לוטוס צר  20 ביצן מכסיף

 97 קיקהדשור -צלע  59 לוטוס קירח  21 יבוליתש-ברומית קצרת

 98 צפצפת הפרת  60 לחך החוף  22 גומא צפוף

 99 קדד בירותי  61 לחך המלחות  23 גומא שרוני

 100 יםעל-קחוון קטן  62 לפופית החיצים  24 גלדן מאורך

 101 קיצנית צמרנית  63 עה קטנהאפ-לשון  25 גלונית פלשתית

 102 קרנן טבוע  64 לשישית מקומטת  26 גלית גדולה

 103 רומולאה זעירה  65 מחרוזת קשתית  27 געדת הביצות

 104 רופיית הים  66 מכבד הביצות  28 דבקת פלשת

 105 שברק ססגוני  67 מלחית הבורית  29 דמסון כוכבני

 106 שחליים גבוהים  68 ידה יפהחס-מקור  30 זנב נימי-דק

 107 שיטה מלבינה  69 סידה תמיםח-מקור  31 דרדר נמוך

 108 שמשונית הטיפין  70 מרווה מנוצה  32 דרכמונית סורית

 109 שעלב מקופח  71 מרור עדין  33 הדס מצוי

 110 שנתי-שרשר רב  72 נופר צהוב  34 היפוכריס נדיר

 111 שרשר שיחני  73 נסמנית קיפחת  35 ורד צידוני

 112 תורמוס שעיר  74 נעצוצית סבוכה  36 זהבית שרונית

 113 בריקמחוד -תלת  75 נרקיס סתווי  37 זוגן לבן

 114 תלתן רפה  76 סגינה זעירה  38 חגווית החומות
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 (.19 טבלההמלווה ). מספרי המינים בטבלה 2021-2000התצפיות מהשנים  .גיליונות נפרדים(: מיני צמחים פולשים וזרים )בשני 26מפה 
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 (.26מפה : רשימת צמחים פולשים וזרים )טבלה מלווה ל19 טבלה

 מס' במפה שם עברי  מס' במפה שם עברי

 42 כנפון זהוב  1 אגבה אמריקאית

 43 כרוב הנפוס  2 אורן קנרי

 44 כשות השדות  3 אורן קפריסאי

 45 לחן לביד  4 אזדרכת מצויה

 46 לכיד הנחלים  5 איילנתה בלוטית

 47 לכיד קוצני  6 איקליפטוס ב.מ.

 48 לנטנה ססגונית  7 איקליפטוס המקור

 49 לענה שיחנית  8 איקליפטוס מסמרי

 50 מלוח הענבות  9 הרייםנ-אירוס ארם

 51 רחיםפ-מלוח קטן  10 ת לבנהציצי-אל

 52 פרי-מלוח קטן  11 אמברוסיה מכונסת

 53 לילה החופיה-נר  12 ליםע-אמברוסיה צרת

 54 סולנום המקור  13 אסתר מרצעני

 55 סולנום זיתני  14 בוגנוויליאה

 56 פיסטיה צפה  15 גומא מניפני

 57 פיקוס בנגלי  16 דגנה הודית

 58 פיקוס השדרות  17 דודוניאה דביקה

 59 פיקוס קדוש  18 דוחן קיפח

 60 להא-פלפלון דמוי  19 דטורה אכזרית

 61 טורי-דופספלון   20 דטורה ב.מ.

 62 פרקינסוניה שיכנית  21 ריפ-דטורה זקופת

 63 צבר מצוי  22 ריפ-דטורה נטויית

 64 צחר כחלחל  23 ושינגטוניה ב.מ.

 65 צלקנית החרבות  24 ושינגטוניה חוטית

 66 צלקנית נאכלת  25 ושינגטוניה חסונה

 67 קוכיה הודית  26 חבוי נוצה-זיף

 68 דקיקהקזוארינה   27 זיפן מצוי

 69 קייצת מלבינה  28 חיטה רכה

 70 קייצת מסולסלת  29 חלבלוב זוחל

 71 קייצת קנדית  30 חלבלוב מאדים

 72 קיקיון מצוי  31 חמנית מצויה

 73 קריית הפקן  32 חמציץ נטוי

 74 ץ מחוספסמו-רב  33 טבק השיח

 75 שחליל מכופל  34 טטרקליניס מפריק

 76 ניתקר-שיטה חד  35 טיונית החולות

 77 שיטה כחלחלה  36 ינבוט המסקיטו

 78 שיטת המשוכות  37 ירבוז לבן

 79 ערבהה-שיטת עלי  38 ירבוז מבריק

 80 שלשי רגלני  39 ירבוז פלמר

 81 תות לבן  40 ירבוז שרוע

      41 כובע הנזיר
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 : ערכיות בוטנית )בשני גיליונות נפרדים(27מפה 
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 פרק ה': זואולוגיה

 
 (עמית מנדלסון: פלמינגו בבריכות המלח בעתלית )צילום: 24תמונה 
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 זואולוגיה .10

 זואולוגי רקע 10.1

שמירת הטבע  ( מבחינתHotspot"נקודה חמה" )-נחשב ל , וישראל בתוכו,התיכון-יםאגן ה

. ונים בסביבתובמוקדים ששל צומח וחי גדול ומגוון גבוה מקיים עושר בקנה מידה עולמי, והוא 

 ידול מהוות את מוקד העניין עבור בעלי החיים:ג-באזור הסקר, שתי קטגוריות עיקריות של בתי

ומגוון בתי הגידול הלחים )כולל המלחות(. למרזבות האלוביאליות אין ייחוד יוצא דופן  חולות

הסקר, מכיוון שרוב שטחן הותמר לחקלאות, ולא נותר מהן שטח ור זעבור בעלי החיים בא

לרכסי הכורכר חשיבות בעיקר עבור עופות מקנני חורים. מלבד זאת,  טבעי משמעותי.

מאפייניהם תלויים בעיקר בכיסוי הקרקע שעליהם: כאשר הם מכוסים בקרקעות קלות )חול, 

ם לאלו של החולות; וכאשר הם מכוסים פרארנדזינה וחמרה(, יהיו מאפייני החי )והצומח( דומי

דרגות הסיכון  יכוני.ת-בקרקעות כבדות יותר, יהיו המאפיינים דומים לאלו של האזור הים

 .Meiri et al. (2019)להכחדה לחולייתנים בפרק זה הן עפ"י 

 בעלי החיים בחולות 10.1.1

, לישראל הוא נדיר וייחודי תיכוני-מדברית מהסהרה באקלים יםהשילוב של שלוחת חולות 

 מישור החוף חולות יחודיים לישראל ולסביבתה.ימינים ש-ומאפשר התפתחות מינים ותת

יכוני, ת-החבל היםרתיים מהמדבר אל מהווים מסדרון אקולוגי למעבר אוכלוסיות צומח וחי סה

צתם הצפוני גבול תפוגם כך  ובשלמזרחי של חולות הסהרה, -גבול התפוצה הצפוני בהיותם

שוכני החולות. תנאי הסביבה בשוליים שונים לרוב מאשר במרכז אזורי התפוצה, )שוליים( של 

ונית לסביבה שונה מזו שבה התפתחו ולכן הפרטים בשוליים חייבים להתאים את עצמם אבולוצי

ים חשוב והם. מינים בקצה גבול התפוצה נקראים מינים פריפריאליים, במרכז תחום התפוצה

מינים התמיינות של ומהווים מקור חשוב להמשך ה ,יכחדות מיניםהמאוד למאזן בין היווצרות ל

-מהווים קצה גבול תנאים ביוישנה חשיבות רבה לשימור אזורים ש וליצירת מינים חדשים. לכן

 .(2011)כהן ועמיתיו,  ירה על מגוון המינים והאוכלוסיותשמלצורך הגיאוגרפיים, 

בעלי לקיומם של גם הגידול החולי מציבים אתגרים  התנאים הקשים בביתבדומה לצומח, 

גשגו אלו ולעומתם יש ,לתנאים לא ישרדו בחולותהיטב . מינים שאינם מותאמים החיים

אוהבי חולות(. תנאי הסביבה =מכונים 'פסמופיליים' )ובראשם מינים שטוב יותר, שמותאמים 

 (:2011יתיו, כהן ועמ) ם בחולותחיים לחיי-התאמותיהם של בעליוהקיצוניים 

  שינוי זמני פעילות ללילה,  :במהלך היום והתקררות מהירה בלילהטמפ' וקרינה גבוהות

החילזון דרחול השיח, בורח במחילות/מאורות/שיחים במהלך היום )לדוגמה: הסתתרות 

בלילות יורד לרעות ימלט מלהט החול ומפני טורפים, כלפי מעלה על השיחים כדי לה

 בוקר למשכנו על השיח(. בחולות, וחוזר לקראת
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 מנעות מהזעה והלחתה יחסכנות במים ע"י ה :יעדר מים זמינים וחלחולם לעומקה

)התנשפות מאומצת לקירור( וע"י הפרשת שתן וצואה מרוכזים. השגת מים ממקורות 

 ,תנאי הלחות גבוהים שבהןבמחילות  ,כמו זרעים ,צמחיים ומגוף הטרף. שמירת מזון

 ואכילתם לאחר שתפחו וספגו מים.

 פה מפני חדירת חול הזניים והאועיניים, ההגנה על פתחי  :נדידת החול ע"י הרוח

)קשקשים בזוחלים, שערות ביונקים(, סילוק חול שגלש לתוך המחילה או חפירתה מחדש 

 אם התמוטטה. 

 הגדלת ורך ביש צ ,יבשל תכונתו הפיסיקלית שמזכירה חומר נוזל :התנועה על פני החול

 –מברשות וזיפים בגפיים, ביונקים  –בחרקים  :שטח המגע עם החול כדי למנוע שקיעה בו

ון מוגדל )לדוגמה: בולטים באצבעות ושטח גח קשקשים –פרווה בין האצבעות, בזוחלים 

שקשים משוננים, ומכאן נגזר שמה, צבעות רגליה בקבא ידתישנונית החולות מצו הלטאה

 המגע שלה עם החול ומונעים את שקיעתה(.מגדילים את שטח ש

 חיים שמתחפרים ישירות לתוך החול, ללא חפירת מחילה, -בעלי :התחפרות בתוך החול

דמוי הראש  –בזוחלים  עה ונשימה בתוכו:נדרשים להתאמות שיאפשרו חדירה לחול, תנו

האוזניים פתחי ה על השפה התחתונה למניעת כניסת חול לפה, יתד, השפה העליונה חופ

קשקשים בולטים, הגחון  בקשקשים, הגפיים )בלטאות( דמויות סנפיר ו/או בעלות מכוסים

התחפרות בחול בתנועת התברגות )לדוגמה: החילזון שיננית  –משוטח ורחב. בחלזונות 

 גבוהה(. שבו הוא מוגן מפני טמפרטורהמתברג בחול עד לעומק  החוף

 חוליות-חסרי 10.1.1.1

רגליים ידועים בישראל רק בחולות מישור החוף, חוץ ממין אחד, החיפושית -מיני פרוקי 22

Ocypus ophthalmicus  ( ממשפחת הקצרחפיתייםStaphylinidae .שאינו בלעדי לחולות )

התיכון(, ששניים מהם אנדמיים -מינים מתוכם נחשבים למינים אנדמיים ללבנט )אגן הים 13

( Polyphagidaeהשדה האפריקני )-ממשפחת תיקן Arenivaga hebreaלישראל: התיקן 

(. Chrysomelidaeממשפחת העליתיים ) Chrysolina ruffoi benijaminicaוהחיפושית 

מיוצב(, -( חובבים חולות עם כיסוי נמוך של צומח )חול נודד עד חצי13-שמונה מינים )מתוך ה

י צומח גבוה )חולות מיוצבים(. מתוך גידול חוליים עם כיסו-וחמשת הנוספים נמצאים בבתי

מינים(, גם הם אופייניים לחולות וחמישה מתוכם נפוצים גם  9המינים שאינם אנדמיים ללבנט )

קי ורמעט מידע על מיני פקיים  .נשמרתשבהם לחות הקרקע גידול -באירופה ואסיה בבתי

 .יציבותםהרגליים בחולות מישור החוף ועל החלוקה שלהם לנישות אקולוגיות בחולות לפי רמת 

מספר שנים בשמורת הטבע ניצנים, ניתן ללמוד מזה קיימת טווח ש-מנתוני תחנת ניטור ארוך

כי בחולות סדרת פרוקי הרגליים הדומיננטית היא החיפושיות, בעיקר מיני שחרוריות 

(Tenebrionidea) חיות בחולות החוף ורכסי הכורכרש, ( ומיני רצניתייםCarabidae) חיים ש

לראות את החלוקה של מיני החיפושיות לנישות אקולוגיות לפי רמת גם בקרקעות חוליות. ניתן 
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 כיסוי צומח 30%כיסוי צומח(, וחולות יציבים ) 15-10%יציבות החולות: חולות נודדים )

צבים ניתן למצוא מינים ששוכנים גם בחולות הנודדים וגם מיו-(, כאשר בחולות החציומעלה

בחולות המיוצבים, תלוי ברמת היציבות. מהנציגים הבלעדיים של החולות הנודדים: מין 

(, ומין החיפושית Carabidaeממשפחת הרצניתיים ) Scarites striatusהחיפושית 

Mecynotarsus bison ממשפחת ש( דומה לנמלהAnthicidaeומ .)ציגים הבלעדיים של נה

ממשפחת הרצניתיים  Carabus impressus hybridusהחולות היציבים: מין החיפושית 

(Carabidae( )Bar, 2013.) 

 זוחלים 10.1.1.2

מהם  תשעהמיני זוחלים יבשתיים, כאשר  36בחולות מישור החוף של ישראל שוכנים 

כח ף, כ-שנונית ארוכתות, חרדון חולות, נחושית חולות, שנונית חולמתקיימים אך ורק בחולות: 

חרדון החולות היה מצוי בעבר בחולות אפור, נחש חולות, נחש כיפה, עכן החרטומים ועכן קטן. 

גידול -מישור החוף, והם היוו את קצה גבול התפוצה העולמי הצפוני שלו, אך בשל אובדן בתי

בר ; 2003תיה, רומקין ועמיפ-האוכלוסייה התמעטה ושרדה רק בחולות הנגב המערבי )אחירון

)מאגר  חוף הכרמלהחולות בחופי  נחושיתמבין המינים הללו, נצפתה רק  (.2013וחיימוביץ, 

מדברי נפוצים  גיאוגרפי הוא-מינים אחדים נוספים של זוחלים שמקורם הביו .המידע של רט"ג(

מטבעון מדבר, ישימונית מצויה. גבולות התפוצה הידועים במישור החוף של  בחולות החוף:

 ( והמדבריים יפורטו בהמשך.psammophilesהמינים מתמחי החולות )פסמופיליים = 

מין נוסף של שנונית שאינו בלעדי לחולות מישור החוף, אך נפוץ מאוד בחוף הצפוני הוא 

 Acanthodactylus schreiberi מיןהחוף כ . בעבר זוהו הפרטים במישורשפלה"שנונית ה"

(, 2002לה, יק)בוס והוגדרו בסכנת הכחדה חמורה בשל תחום תפוצתה העולמי ומצבה בעולם

 Acanthodactylus schreiberiושהמין  ,נכון אינושהזיהוי  מחקר מולקולרי חדש גורסאך 

עד לבירור מעמיק (. Meiri et al., 2019בישראל )כלל אנדמי לחופי קפריסין בלבד ולא מצוי 

של מישור החוף, הן נחשבות מקוננות  של המעמד הטקסונומי של אוכלוסיות "שנונית השפלה"

שכיחה בנגב ובערבה, (, אשר Acanthodactylus boskianus)שנונית הנחלים בתוך המין 

במישור החוף אדמות קלות "שנונית השפלה" מאכלסת  .שם היא מאכלסת אפיקי ואדיות

 כנעדרתלחולות מיוצבים עשירים בצומח ו תמוגבלבעבר נחשבה  ;מת חמרה( ושטחי חולות)דוג

(. באזורים שבהם החולות הולכים ומתייצבים, היא אף 1986חולות נודדים )ארבל,  משטחי

להחליף את שנונית החולות שמותאמת יותר לחיים בחולות הנודדים )פרלברג ועמיתיו,  עשויה

2006 ;Shacham, 2010.)  אך מצפון לקו של שפך נחל הירקון, שידוע היום כגבול התפוצה

הצפוני של שנונית החולות, אוכלוסיות "שנונית השפלה" בהחלט מאכלסות גם חולות נודדים, 

 א'(. 2019, 2018( בעורף קו החוף )לדוגמה: שחם, frontal dunesאפילו דיונות חזיתיות )

גיאוגרפי -לשטחי החולות, למרות שמקורם הביו ישנם מיני זוחלים רבים נוספים שמזדמנים

הוא ים תיכוני ולא מדברי או שאינם מתמחי חולות. חלקם מופיעים גם בחולות חוף הכרמל, 



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 220 ~ 

וביניהם: שממית הבתים, חרדון מצוי, צפע מצוי וצב הביצות שמתקיים בנחלי החוף )גם בנחלים 

. (2003פרומקין ועמיתיה, -)אחירוןמזוהמים(, בבריכות חמצון, במאגרי מים ובבריכות דגים 

יבשה -מזדמנים אל החולות גם מיני זוחלים בסכנת הכחדה שאינם פסמופיליים מובהקים: צב

תיכוני -(, שהינם בעלי דגם תפוצה צפוני יםNT –( וקמטן )בסיכון נמוך VU –מצוי )עתידו בסכנה 

סף, ושימורם ישרת גם את גידול נו-(. החולות המיוצבים משמשים אותם כבית2002)בוסקילה, 

כל מיני הזוחלים בישראל מוגנים עפ"י 'חוק הגנת חיית הבר', וכל המינים  ההגנה על מינים אלו.

; פרלברג 2003פרומקין ועמיתיה, -)אחירון הבלעדיים לחולות מוגדרים פגיעים או נדירים

 .(2006ועמיתיו, 

 עופות 10.1.1.3

עד שנות הארבעים של המאה העשרים נחשב התחמס המצרי לדוגר שכיח בחולות מישור 

תיה, פרומקין ועמי-)אחירוןהחוף, אך בשל פעילות האדם ושינוי בית הגידול, חדל לקנן באזור 

תיכון, -בנוסף, דוגרים באזור חולות החוף מינים שאינם בלעדיים לחופי הים (.1986פז, ; 2003

קע: כרוון מצוי, חגלה ועפרוני מצוייץ, ומקנני השיחים: פשוש וצופית. מינים דוגמת דוגרי הקר

אחדים מקננים בעצים ובמבנים שנמצאים מחוץ לשטחי החולות, אך הם מוצאים בבית הגידול 

החולי את מזונם. עימם נמנים לדוגמה: עורב אפור, בז מצוי, נקר סורי, שרקרק מצוי, תנשמת, 

 (.1986פז, ; 2003רומקין ועמיתיה, פ-)אחירוןכיפה -ורתור צווארון ועורבני שח

 יונקים 10.1.1.4

בישראל ידועים שישה מינים של יונקים קטנים שוכני חולות בלעדיים )"פסמופיליים"(, שאינם 

מצויים בקרקעות שאינן חוליות, והם: גרביל חוף )'גרביל אלנבי'(, גרביל חולות, גרביל דרומי 

לות, ירבוע חולות וקיפוד חולות. כל מיני היונקים שבלעדיים )בחולות הנגב והערבה(, מריון חו

 .(2003רומקין ועמיתיה, פ-)אחירוןלחולות מוגדרים בדרגות שונות של סכנת הכחדה 

ועמיתיו,  )פרלברג 2006-2002בסקר יונקים וזוחלים בחולות מישור החוף שנערך בין השנים 

שנצפה רק בחולות ניצנים אך גבול  –לות ( נמצאו שלושה ממיני יונקים אלו: ירבוע החו2006

נצפה בחולות ניצנים וחולות פלמחים,  –ביב; גרביל חולות א-תפוצתו הצפוני הינו חולות תל

צפתה אוכלוסייה של מין זה גם בחופי אביב. בעבר נ-וגבול תפוצתו הצפוני הוא בחולות תל

מה, אך גבול תפוצתו הצפוני נצפה מקיסריה דרו –(; וגרביל חוף 2002הגליל המערבי )שלמון, 

נמצא בעמק זבולון. קיפוד חולות לא נצפה כלל בסקר, אך גבול תפוצתו הצפוני הינו חולות 

קיסריה. קיים חשש כי אוכלוסיותיו במישור החוף הצטמצמו מאד, אולי כתוצאה מדחיקה ע"י 

. מריון חולות שגדול ממנו, במקומות שבהם החולות התייצבו או שהפכו למבונים –קיפוד מצוי 

גם הוא לא נצפה בסקר, אך גבול תפוצתו הצפוני הינו חולות חולון. מין זה אנדמי לישראל 

 (.2002)שלמון, 
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עם התייצבות החולות, מחליפים את המינים הפסמופיליים מיני מכרסמים ג'נרליסטיים ומינים 

ם לשטחי חולות בלבד דם כגון: מריון מצוי, עכבר מצוי וחולדה מצויה, שאינם מוגבליא-מלווי

, לא Abramsky & Sellah (1982)י פ-(. על2006ומוגדרים כמזיקים )פרלברג ועמיתיו, 

חוף ומריון מצוי, אלא תחרותית בין מינים דוגמת גרביל  מתקיימת תחרות ישירה או דחיקה

ידול שונים, אולי כתוצאה מתחרות בין המינים בעבר ג-קיימת העדפה לשימוש בבתי

מתקיימת  –חולות וגרביל  אלנביגרביל  :ן שני מיני הגרבילים הפסמופילייםהאבלוציוני. גם בי

חוף יוצבים וגרביל מ-נטי בחולות בלתיהגידול, כאשר גרביל חולות דומינ חלוקת נישות בבתי

, וכתוצאה מכך ניהםייוצבים קיימת חפיפה חלקית במ-חצילות מיוצבים. בחולות דומיננטי בחו

ייתכן כי  (.2011)כהן ועמיתיו,  הקטן והעדין יותר, את שעות פעילותו –ביל החוף מסיט גר

תהליך ייצוב החולות המואץ שמתרחש בעשרות השנים האחרונות גורם להיעלמות המינים 

-מים טוב יותר לבתיתיכוני ומותא-המתמחים בחולות, שמוחלפים במינים בעלי דגם תפוצה ים

 (.2006לברג ועמיתיו, גידול של חולות מיוצבים )פר

נוסף על מיני החולות המתמחים, מתקיימים בחולות מישור החוף מיני יונקים נוספים שאינם 

ייחודיים לחולות. ביניהם יונקים גדולים כמו: צבי ישראלי, זאב וחתול ביצות )מוגדרים 

רנבת ודרבן; (, תן זהוב ושועל מצוי; יונקים בינוניים, כמו: אVU –בקטגוריית 'עתידו בסכנה' 

(, שמתקיים בעיקר בשטחים NT –אל היונקים הקטנים מצטרף גם המין חדף קטן )בסיכון נמוך 

 .(2003ומקין ועמיתיה, פר-)אחירוןבעלי סבך צומח ובמקומות לחים 

 בתי הגידול הלחיםבעלי החיים ב 10.1.2

נחלים איתנים, נחלי אכזב, מעיינות,  –בעיים ט גידול לחים:-ישנו מגוון של בתי הסקרבאזור 

בריכות  –בריכות חורף, שטחי ביצה, כתמי אחו לח, אסטוארים ומלחות קטנות; ומלאכותיים 

הום גבוהים )בעיקר באזור הכבארה(, מאגרי ת-דגים, תעלות ניקוז של בריכות הדגים ושל מי

וכיום מהוות חלק מבתי בארות. חלק מבריכות הדגים באזור ננטשו, עברו תהליך הברה, ו מים

וחלקן  ו לשטחי ביצה, חלקן לבריכות חורףחלקן הפכ –הגידול הלחים כתלות במאפייניהן 

בדומה לכך, במחצבות הכורכר שבהן עומק החציבה הגיע למפלס מי התהום, נוצרו למלחות. 

יולוגי ידול לח מאכלס מגוון בג-ידול לחים שכיום יש להם מאפיינים טבעיים רבים. כל ביתג-בתי

ו: גודל גוף המים, גודל אגן הניקוז שלו, מקור ביולוגיים של-שונה, בהתאם למאפיינים ההידרו

המים, איכות המים )הרכב כימי, חומציות, מזהמים, עכירות וכד'(, מהירות זרימת המים, עומק 

עמודת המים, טמפרטורת המים ומספר הימים שבהם מחזיק בית הגידול מים במהלך השנה 

מנחלי אכזב ובריכות חורף שבהם מים במשך מספר חודשים, ועד לנחלים איתנים שבהם )החל 

 זרימת בסיס כל השנה(.

 חוליות גדולים )חח"ג( אקווטיים-יחסר 10.1.2.1

 המידע ועיקר, ביולוגית מבחינה בישראל ביותר הנחקרים מהנחלים אחד הינו התנינים נחל

 תנינים נחל של התחתון בחלקו נעשוש מעבודות הוא הסקר בתחום אקווטיים ג"חח על שנאסף
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 מליח חוף לנחל אופיינית חברה על מצביעים הממצאים. )מורד נחל דליה( דיפלהואזור ה

 נותיעי בין) תנינים נחל בשפך תועדו השנים במהלך כ"סה(. וסרטנים רכיכות חברות שליטת)

 ממחלקת נציגים 21 ביניהם, חוליות-חסרי של שונים טקסונים 50-ל קרוב( הנחל לשפך תמסח

 מיני הארבע, ישראל של החוף לנחלי וייחודיים נדירים סרטנים של מינים שישה, החרקים

, הרשקוביץ) ועלוקות זיפיות-דל תולעים של טקסונים ושלושה חלזונות של מינים 16, צדפות

2017 .) 

 מצויים שחלקם, נדירים מליחים מים סרטני של ייחודית בפאונה מאופיין תנינים נחל שפך

 מאפשרים הסביבתיים התנאים בהםש נחלים שפכי באזורי ורק אך מתקיימיםו, הכחדה בסכנת

 לצרכיהם מתאים גידול-בית ומהווים ,(ניאורג חומר ריכוז, טמפרטורה, מליחות, תשתית) זאת

 יחידה כיום נותר תנינים נחל, ישראל של החוף נחלי מבין(. 2017, הרשקוביץ; 1996, הרבסט)

 Echinogammarus foxi, Corophium: לולה הסרטנים מיני ששת כל מתקיימים בוש

orientale, Diamysis bahirensis hebraica, Lekanesphaera (Sphaeroma) hookeri, 

Cyathura carinata, Palaemon elegance (1996, הרבסט .)נביעות של קיומן, לכך מעבר 

 משמשיםש ונקיים מליחים למים קבוע מקור מהווה(, תמסח עיינות) השפך באזור מליחות

בביצת , בנוסף. הנחל בשפך מתקיימיםש אחרים ומינים לסרטנים( מקור או) מפלט כאתר

(, צדפוניות .Daphnia spמיני דפניה ) כגון נוספים סרטניםהכבארה תועדו בעבר 

(Ostracoda( שטרגליים ,)Cyclops( וסרטן הנחלים ,)Potamon potamios וסמוך לשפך ;)

( ושני סוגים נוספים של שטצדים Callinectes sapidussשייט אמריקאי ) –אל הים 

(Orchestia, Talitrus). 

. תחתון תנינים בנחל בעבר שהתקיימו שידוע והצדפות החלזונות מספר הוא במיוחד מרשים

כאשר מתוכם  (,1996שנת עד מינים ) 29תועדו באזור זה  במשך השניםהמחברים מציינים כי 

 ומצביעים – 1991וחמישה מינים בלבד בשנת , 1989-ב מינים 10, 1986-מינים ב 16 תועדו

ממצא שיכול להעיד על הרעה  ,זה במקטע בעבר שתועדו הרכיכות מיני מרבית היעלמות על

 אחרון שבסקר לציין יש .(1999גזית וגורן, ; 1997)קליינהאוז ופרומקין,  במצבו של בית הגידול

 של חיים פרטים כלל נמצאו לא, דרמטית פחתה הרכיכות אסופת, תנינים נחל בשפך שנערך

 (.Mienis & Rittner, 2013) בלבד פולשים מינים ואותרו מקומיים מינים

 תנינים נחל של התחתון במקטע מים חרקי כמעט נמצאו לא, 1986 לאחר שנערכו בסקרים

 הקבוצות לשאר ביחס קטן חרקיםמינים ה ועושר(, 2005, דוד בן; 1990, ווינקלמן)

 אפשרות מכלל להוציא אין. תנינים נחל של העליונים מהמקטעים בשונה וזאת, הטקסונומיות

 .לכך המרכזי הגורם היא המים במליחות עלייה כי
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, הרשקוביץמתוך: ) תנינים נחל של התחתון מקטעב אקווטיים חוליות-חסרי של ייחודים מינים: 20 טבלה
2017). 

 
 פולשים. *מינים;  *מישראל נכחדו הנראה *ככל

 טקסונים שונים של חח"ג 31בבריכות המלח בעתלית, נמצאו  2008בסקר שנערך בשנת 

זבובחופיים,  –)זבובאים  םמי טקסונים של חרקי 16שפיתחו עמידות למליחות גבוהה: 

 חובבי מים –; חיפושיות וימשושיים דוליכופודידיים, אסטרטיונייםיבחושיים, זבוביים, פיזוזיים, 

וחמישה  שישה מיני חלזונות) טקסונים של רכיכות 11, (חותרניים – פשפשאים; וושחייניתיים

 ומין אחד של שטצדיים)שני מיני  שלושה טקסונים של סרטניםכולם ממוצא ימי,  –( מיני צדפות

הוא מקור מזון עקרי של  ,היפרסליניים שייחודי למקוי מים זימרגל המלחותהסרטן  .זימרגליים

 .(2009)אשבול ועמיתיו,  זיפיות-תולעים רב(, ומין אחד של הפלמינגו

 דגים 10.1.2.2

בסקירת ספרות רוב המידע על דגים באזור הסקר מגיע מסקרים שנעשו בנחל תנינים ויובליו. 

מיני דגים מקומיים,  12בנחל (, מתועדים 1997קליינהאוז ופרומקין, ) 1997שנערכה בשנת 

לוחמה ביולוגית נגד זחלי יתושים, וכיום אמצעי ושני מינים זרים: גמבוזיה )שהוכנס למים כ

 1999בסקר שנערך בשנת מבריכות הדגים(.  תרבות-מוגדר כמין פולש( ואמנון היאור )פליט

אמנון מצוי, אמנון ה מיני דגים מקומיים: בעבמורד נחל תנינים ש(, תועדו 1999)גזית וגורן, 

, וכן דג ועגלסת הירדןיבלסת מצויה  ,הגליל, שפמנון מצוי, חפף ישראלי, נאווית כחולה

, וככל הנראה נכחד מהאזור. 1972ת בשנ לאחרונה במערכת זו תועד. קרנון הנהרות הגמבוזיה

גם כאן, בדומה למסקנות מסקר החח"ג, עולה חשש כי מתרחשת ירידה משמעותית ומתמשכת 

-2012בעושר המינים ובשפע הפרטים. מסקר נוסף שנערך סמוך לשפך נחל תנינים בשנים 

קומיים: קיפון בורי, אמנון הירדן, ארבעה מיני דגים מ, נמצאו מ' מזרחית לים 300-כ 2011

שמקורם  שני מיניםתועדו גם בנוסף לגמבוזיה, אמנון הגליל, אמנון מצוי; ושלושה מינים זרים: 

באותו סקר נמצאו  (.Poecilia velifera) ןמפרשומולי  קרפיון מצוי יכות הדגים:ככל הנראה בבר

 גם סקר באותו נתפסו, בנוסף (.2012אמנון הירדן ודגי גמבוזיה גם בנחל דליה )גולני ועמיתיו, 

 קטנים צלופחים גם בעבר נתפסו זה בקטע ,כן כמו. תוארו שלא ימי ממקור מינים ארבעה

 (.2005, ועמיתיו גורן) הנחל למעלה בדרכם

Bivalvia צדפותGastropda חלזונותCrustacea סרטנים

Unio mancus eucirrus*Islamia gaillardotiPalaemon elegance

Unio terminalis delicates*Hydrobia sp.Lekanesphaera (Sphaeroma) hookeri

Leguminaia Saulcyi*Cleaopatra Bulimoides syriaca*Cyathura carinata

Potamida littoralis delesserti*Phytia myosotisDiamysis bahirensis hebraica

Corbicula consobrinaPlanorbis planorbis antiochianusEchinogammarus foxi

Pisidium milium*Galba TruncatulaCorophium orientale

Stagnicola palustris

Radix peregra tenera

Oxyloma elegans

Pyrgophorus sp.

Pseudoplotia (Thiara) scabra **

Mollusca רכיכות
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 ,2016-ב דגים סקר נערך ,הניקוז לתעלת עד החקלאיים השטחים באזור ,4 כביש במורד

 בשתי ביותר הנפוץ המין. משפחות ארבע על נמניםש דגים מיני שבעה נתפסו ובמהלכו

 גם נמצאו בדיגום. מצוי ושפמנון כחולה נאווית, מצוי אמנון ואחריו, הירקון לבנון היה התחנות

 גליל אמנון :הרומי הסכר ומעל תמסח נותיבעי בעבר שדווחו אמנונים של מקומיים מינים שני

, בנוסף(. 2005, ועמיתיו גורן; והגנים הטבע רשות, פנימיים מים דגי מידע מאגר) ירדן ואמנון

 (.  א'2017, אלרון) הסמוך מהמדגה לנחל שחדר מין, מצוי קרפיון גם נצפה

כחלק ממאמצי אישוש אוכלוסיית לבנון הירקון שנמצאת בסכנת הכחדה, הושבו אל נחל דליה 

ים שגודלו בגרעין רבייה באוניברסיטת תל אביב. דיגום שנערך אלפי דג 2007-2005בשנים 

שמאמצי ההשבה לטבע מצליחים  קיימא, ונראה-מצא אוכלוסייה בת 2008בנחל דליה בשנת 

נערך סקר נוסף בנחל תנינים, ובו נמצאו בבריכה שבשמורת נחל  2012(. בשנת 2008)גורן, 

תנינים שלושה מינים מקומיים: לבנון ירקון )שמקורם באוכלוסייה המושבת(, צלופח אירופי 

קרפיון קוי )זן צבעוני של קרפיון מצוי( שמקורו בבריכות הדגים של  –ואמנון מצוי; ומין זר אחד 

 (.2012מעגן מיכאל )קרוטמן, 

סקר שנערך בבריכות המלח בעתלית, נמצאו דגים ודגיגים של נאווית המלחות )אשבול ב

 (.2009ועמיתיו, 

 חיים-דו 10.1.2.3

הצטמצמה  ,החורף בישראל והעלייה בשימוש בחומרי הדברה כימיים בריכותעם התמעטות 

נמצאים  ,שמונת המינים שקיימים בארץשכל  עד כדי כךחיים בישראל, -תפוצתם של הדו

המינים שמונת חמישה מ מישור החוף מתקיימיםחולות סכנת הכחדה. בונות של בדרגות ש

(, קרפדה ירוקה נמצאת CRהללו: חפרית מצויה וטריטון פסים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה )

 (NT( וצפרדע נחלים בסיכון נמוך )VU) עתידה בסכנה –(, אילנית מצויה ENבסכנת הכחדה )

אזור הסקר מוכרים שלושה מבין המינים הללו )קליינהאוז ב .(2003פרומקין ועמיתיה, -)אחירון

בת קרהגבוהה שב נמצאת בעיקר בשטחי האחו והצמחייהשאילנית מצויה, (: 1997ופרומקין, 

שמנצלת בעיקר את בתי הגידול הזורמים )נחלים ותעלות  צפרדע הנחלים בתי הגידול הלחים,

ם הקבועים והזמניים באזור הסקר, ומנצלת נמצאת ברוב מקווי המי, וקרפדה ירוקה, שניקוז(

 גם את השטחים החקלאיים המושקים.

 ,זרקא-א סרי'ג חורף מבריכת אילנית ראשני על דווחשל המאה הקודמת,  '90-ה שנות בסוף

-דו בסקר(. 2005, וגזית גפני) החוף לכביש ממזרח ,לכפר הגישה לכביש במקביל ממוקמתש

 הגידול בית, למעלה בהשוואה. דל היה חיים-הדו מיני מצאי תנינים נחל במורד שנערך חיים

 מתחיל תנינים נחל של האיתן המקטע. הראשנים לשרידות מיטבי אינו זה באזור הנחל באפיק

 והוא ,למעלה בהשוואה יותר הרבה גבוהה זה במקטע המליחות. 4 כביש במורד' מ 100-כ

 (.ב'2017, אלרון) קל טרף מהווים חיים-דו ראשני שעבורם דגים מיני מספר מכיל
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 זוחלים 10.1.2.4

מ"צ כל  25-24בזכות טמפרטורת המים הגבוהה יחסית של הנביעות )טמפרטורה קבועה של 

 –ים ובביצות הכבארה בנחל תנינ 19-השנה(, ושטח הביצות הנרחב, שכן עד סוף המאה ה

ם תנין היאור שמוצאו טרופי, והוא שהקנה לנחל תנינים, לעיינות תמסח ולתל תניני

)קרוקודילופוליס( את שמם. שלדי תנינים )ובעיקר שיניים( עדיין ניתן למצוא במשקעי קרקעית 

הביצות. נחל תנינים היה כנראה מקלטו האחרון של תנין היאור במזרח התיכון. בנחל תנינים 

צב ביצות נפוץ בכל מקווי ובבריכות תמסח נמצאים גם שני מיני צבי מים: צב רך וצב ביצות. 

נמצא בישראל בסכנת הכחדה לעומת זאת,  ,הצב הרךתיכוני של הארץ. -באזור היםהמים 

על סמך מספר הקינים . , ובכל העולם אוכלוסיותיו מראות סימני הידרדרות(CRחמורה )

 יםנחלהבאזור , ההערכה היא שבניטור שנתי של אוכלוסיותיו שמאותרים על גדות הנחלים

באזור נחל דליה נראה שהאוכלוסייה  .מהאוכלוסייה בארץליש דליה, נמצאת כש-עדה-תנינים

דה נראה שקיימת תנודתיות ע-; באזור תנינים2020-2016ם קינים בשני 12-8בין  –יציבה 

 51±6, למקסימום של 2012-2007קינים בשנים  24±9נע בין מספר הקינים רבה בין השנים, ו

. אזור 2020-2017ים ינים בשנק 26±9ואז לירידה חזרה למספר של , 2016-2014בשנים 

מורד נחל עדה יציב יותר מבחינת מספר ההטלות השנתי מאזור נחל נחל תנינים. החשש הוא 

)מילשטיין שהירידה במספר הקינים בשנים האחרונות נובעת מירידה בגודל האוכלוסייה 

גם נחש  מבין הזוחלים, מוכר בבתי הגידול הלחים (.; נתן ומילשטיין, בהכנה2021ועמיתיה, 

 (.NTמים, שנמצא בסיכון נמוך )

 (2017עפ"י: פרלברג, בעיקר ) עופות 10.1.2.5

 Birdlifeמייצגת בישראל את הארגון שידי החברה להגנת הטבע, -הוגדר על אזור חוף הכרמל

International ,האזורים החשובים לציפורים בישראל  15-כאחד מ(IBA = Important Bird 

Area .)ות מדגה התיכון, בריכ-חשיבותו של האזור בריכוז גופי המים המגוונים שבו: חוף הים

מעיינות, רדודות, בריכות חמצון של מכוני טיהור שפכים, מאגרי מים עמוקים, בריכות מלח, 

 גידול לחים.-תימושכים עופות רבים של בש –נחלים ושלוליות חורף 

ם טבעיים רבים ומגוונים: אזורי ביצה נרחבים, עד לפני כמאה שנים, היו בישראל מקווי מי

מלחות, מקווי מים מתוקים בגדלים שונים )הכינרת, החולה, מעיינות קטנים, פשטי הצפה, 

בריכות חורף(, נחלים איתנים ונחלי אכזב שיטפוניים. במהלך השנים, יובשו רוב מקווי המים 

ו בשל פעילות אדם. מקווי מים אלו הטבעיים בארץ, ומי הנחלים והמעיינות נלקחו, או שהזדהמ

 היו אתרי קינון מרכזיים למינים רבים של עופות, ואתרי הזנה ומנוחה לעופות נודדים וחורפים.

ברירה מקורות המים המלאכותיים -הגידול הטבעיים, מהווים בלית-כיום, בשל הצטמצמות בתי

ים, בריכות מלח ותעלות מים כמו: בריכות דגים, מאגרי מים, בריכות חמצון במכוני טיהור שפכ

מוש בכל מקווי הגידול המימיים שנעלמו. עופות המים עושים שי-תחליף לבתי –מלאכותיות 

 הגידול הטבעיים שלהם:-תואם ככל הניתן את מאפייני בתישהמים הללו, באופן 
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 מהוות מוקד משיכה בעיקר לעופות ל מט"ש רפת מושב הבונים, דוגמת זו ש :בריכות חמצון

ים ועופות שמוצאים את מזונם בבוץ: ברווזים, חסידות, אנפות, מגלנים, תמירונים, מסננ

 כפנים, שחפים וחופמים.

 כמו גם במאגרי המים ובבריכות בהן,  : נוצרות בשקעים בעלי ניקוז לקוי.חורף בריכות

דוגמת: אגמיה, , ברווזים, שחפים וחופמאיםהדגים, חורפים עופות מים רבים, בעיקר 

רומקין פ-)אחירון שחף אגמיםוצח, ברכיה, צולל חלודי מ-ברווז צהובשרשיר, מרית, סופית, 

 (.1986פז, ; 2003ועמיתיה, 

 ם גדולים ועמוקים, בעיקר של קולחים מושבים ומי שיטפונות, ימאגר: מים מאגרי

. לצורך שמירה על איכות המים בדגיםלעתים שקרקעיתם מחופה ביריעות, ומאוכלסים 

ניזונים שגם עופות נוסף לעופות מים מסננים )ברווזים(,  ,ם מאגרים אלובהתאם, מושכי

צולל חלודי, צולל , דוגמת: חסידות ואנפותשחפים, מדגים ובעיקר שקנאים, קורמורנים, 

. מצויץ, מרית, אגמית, ברכיה, אנפה אפורה, חסידה שחורה, לבנית גדולה וקורמורן גדול

. בחוף הכרמל, שני מאגרים כאלו, סמוך מקננות שחפיותעל סוללות העפר שבין המאגרים 

. מאגר נוסף מוקם בימים אלו מאגר מעיין צביומאגר ניר עציון ממזרח לגבול הסקר: 

רלוונטי  פחותמזרחית למושב הבונים, ויכוסה ככל הנראה בפאנלים סולאריים, ולכן 

 לעופות.

 גים בגדלים שונים בצפיפות מאוכלסים בדשמקווי מים בגדלים משתנים, : דגים בריכות

גבוהה, ומרוקנים מדי פעם בהתאם למחזורי גידול הדגים. בעת ריקונן, נותרת הבוצה 

חשופה. בגדות ישנה לעתים צמחיית גדות עבותה )בחלק מהמדגים  –שבקרקעית הבריכה 

וחשופות מצומח(. ברור כי מקווי מים אלו, בהיותם עשירים  , מרוססותהגדות מטופלות

בחומר אורגני, מהווים את מוקד המשיכה הגדול ביותר למיני עופות מים רבים. בדגה ו

מאידך, אנשי המדגה עושים מאמצים רבים באמצעים שונים, כדי להרחיק מהבריכות את 

נחשולים, מעיין  ימדגהסקר, משתרעים  תחוםפוגעים בפרנסתם. בשהמינים אוכלי הדגים, 

במרזבות, וצמוד לגבול הסקר ממזרח, גם מדגה  על פני שטחים נרחבים צבי ומעגן מיכאל

מורנים, ברווזים, פברואר(: קור-חורפים )דצמברהתחנה לחקר המדגה בדור. מיני עופות 

חופמאים, פלמינגו ושחפים. מינים עיקריים: אגמית, אנפה אפורה, אנפת לילה, לבנית 

תמירון, סייפן,  גדולה, לבנית קטנה, מגלן חום, חסידה שחורה, מרית, שרשיר, ברכיה,

; מינים פלמינגו, שחף אגמים, שחף ארמני, שחף עיטי, קורמורן גדול וחופמאים שונים

; מינים ובמבר(: שקנאים, קורמורנים, ברווזים, שחפים וחופמאיםנ-אי, יולימ-נודדים )מרץ

וגוסט(: מספר העופות בעונת הקינון נמוך יחסית, ובעיקר במדגים שבהם א-מקננים )אפריל

ית גדות מפותחת: לבנית קטנה, אנפת לילה, מגלן חום, אנפית בקר, מגלן חום, ברכיה צמחי

 וסיקסק.
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 מאי, יולי-דים )מרץפברואר( ונוד-חורפים )דצמבר: מינים המלח בעתלית בריכות-

: לימוזה מצויה, עיקרייםנובמבר(: בעיקר חופמאים, ברווזים, שחפים ופלמינגו. מינים 

-למינגו, שחף צרזנב, מרית, פ-ברווז חד מצח, טדורנה,-ברווז צהובחופית, סייפן, תמירון, 

שחפיות, גל, ר-שחף צהובאוגוסט(: -ילמקננים )אפרמינים  מקור.-מקור ושחפית שחורת

' של המאה 90-ה שנות עד .סייפן )מקנן נדיר בארץ( –, ולעיתים נדירות תמירונים וסיקסקים

)בסכנת הכחדה בארץ  אלכסנדרי חופמי של תזוגו גם ובגדותיהן בבריכות קיננוהקודמת, 

– EN בסכנת הכחדה  ', גם חופמי גדות70-(, ועד שנות הניסיון קינון נכשל 2014. בשנת(

 (.2017; מירוז ועמיתיו, 2009)אשבול ועמיתיו, ( CR –חמורה בארץ 

 יונקים 10.1.2.6

(: 1997בבתי הגידול הלחים באזור הסקר מוכרים שמונה מיני יונקים )קליינהאוז ופרומקין, 

(; נברן שדות NT, ונמצא בסיכון נמוך )סמוך למיםהגדות  תצמחייעיקר בבששוכן  חדף קטן

מין פולש ותיק  –שנפוץ בכרי אחו לח ובקרקעות כבדות, ונחשב למזיק חקלאי; חולדה נודדת 

-מין פולש שהובא לארץ בשנות ה –ורך גדות הנחלים ומקווי המים; נוטריה בארץ, שנפוץ לא

שוחררו הפרטים  –' של המאה הקודמת לצורך גידולו לתעשיית הפרווה, ומשלא צלח הדבר 50

ראל; נמייה תיכוני של יש-לטבע, התרבו בו, ומאז מאכלסים את כל מקווי המים באזור הים

-נפוץ בכל האזור הים(, וכן חזיר בר שVUעתידו בסכנה )שנפוצה במקווי המים, חתול ביצות ש

 גם לבתי הגידול הלחים.מזדמן תיכוני של הארץ, ו

באזור הסקר באופן ספורדי  , מתועדת(CRהלוטרה, שנמצאת בארץ בסכנת הכחדה חמורה )

התקבל דיווח על לוטרה בים מול שדות ים, נצפתה  2000מאד בעשורים האחרונים: בשנת 

דווח בשני מקרים נפרדים  2008בשנת בבריכות תמסח, ונמצאו גללים בנחל תנינים; ולוטרה 

ידי -)אולי עלת של אכלוס ומקרי אפיזודותשתי ככל הנראה במדובר  על לוטרה במעגן מיכאל.

 (.2019שחל ועמיתיה, ; 2011דולב ועמיתיו, )והכחדה פרטים צעירים( 

 חוף הים 10.1.3

 :(2018ברנע, בעיקר עפ"י: באזור הכרית )חלזונות ישיבים )צינורניים(  10.1.3.1

, שקונכיותיהם תיכון של ישראל קיימים שישה מיני חלזונות ישיבים )צינורניים(ה-הים בחוף

בימים טרופיים )אזור הגאות והשפל( חיים בתחום הכרית פותלים כסליל, שדמויות צינורות מ

( Dendropoma petraeumונה )צינוריר בהגידוד:  בטבלאותוסובטרופיים. שניים מהם נפוצים 

 (.2006)גליל וגורן, ( Vermetus triqueterושלשולן משולש )

טבלאות הגידוד הינן מבנים קשיחים בדמות משטחי סלע בצמוד או בקרבת החוף, תוצר משולב 

ואצות גירניות. שוניות דומות במבנן אלו של תשתית סלעית ובנייה ביוגנית של שני מיני חלזונות 

והרכבן לאלו שבחוף הישראלי מצויות בחופי לבנון, אלג'יריה, טוניסיה וסיציליה והן נחשבות 

, יצר צברים התיכון-יםייחודי למזרח הש. הצינוריר הבונה, ייחודי בקנה מידה עולמי גידול-בית
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ס מבנה זה מאכל .כרכוב בשפת הטבלה שלעתים מגביהים את השפה ויוצרים מבנה הקרוי

אוחז מים במרכז שאגן רדוד חיים ואצות, ומאפשר יצירת -בתוכו מגוון גדול של מיני בעלי

ה פיזית, יבליבנייה ו כימשקל דינמי של תהלי-ות גידוד "בריאות" נמצאות בשיוויטבלא .הטבלה

 – יפובחופי גידול ייחודי ועשיר. בחופי הארץ קיימות טבלאות גידוד בפלמחים, -ויוצרות בית

. מלבד היותן ראש הנקרהבאכזיב ובעכו, בשיקמונה, בדור, ב, קיסריהבמכמורת, בים, -בת

מגוון וייחודי, טבלאות הגידוד מהוות מחסום טבעי שמקנה הגנה לקו החוף מפני  גידול-בית

 ישראל חופי לאורך הגידוד , טבלאותמימי החופין של ישראליכות דו"ח אפי -משברי הגלים. על

 משמעותי. באופן בו עלולים לפגועש שינוי תהליכי כרגע עוברש ייחודי סלעי גידול-בית הינן

ברוב  .בונה החילזון צינוריר של חיים פרטים לא נמצאו ,2010-2009שנים בסקרים שנערכו ב

 עצמו הכרכוב כבר חסר מותימסוי ובטבלאות הטבלאות מכוסה הכרכוב בכיסוי צפוף של אצות

לא ברור גם ו ,ה והבלייהיכפועל יוצא מכך, מופר האיזון בין תהליכי הבני לחלוטין. כמעט

ה. ירביה היתאין פרטים חיים גם לא פוטנציאל ההתחדשות של אוכלוסיית החילזון, שהרי אם 

לרבים מחסרי החוליות הישיבים  בניגודבהקשר לתהליך הרבייה של החילזון, חשוב להבין כי 

שמתרבים באמצעות שחרור תאי מין למים ויצירת לרווה שחיינית, הצינוריר מדגיר את הלרוות 

הלרוות זוחלות  .שלו והן משתחררות לסביבת הבוגר כשהן בעלות יכולת תנועה מוגבלת ביותר

לא קיימת אפשרות לגיוס לרוות ממקומות שולכן כמעט  ,בקרבת צבר הבוגרים ותומתיישב

-לזון ברחבי היםית של אוכלוסיות החבדבר השונות הגנטיבאותו מחקר מרוחקים. ממצא נוסף 

התיכון עד כדי הגדרתם כמינים שונים, מהווה סמן מדאיג נוסף, שכן ייתכן כי מין הצינוריר 

 נכחד.  הבונה הייחודי לאזור ישראל,

מהנדס כ נחשבשהכרכוב,  בונה החילזון אוכלוסיות בשנים האחרונות גבר החשש כי להיעלמות

 מתקיימתש האקולוגית והחברה הגידול בית על לכת מרחיקות השלכות להיות , עלולותסביבה

יה הביוגנית גורמים להצפה של טבלאות יתהליך הבנ והפסקת. היעדרם של החלזונות בו

להמשך ממשי יש חשש  ,רוף ההשפעות של עליית מפלס פני היםיובצ ,ולהיחלשותןהגידוד 

ולכן  ,בלייהקיומן. יתרה מכך, טבלאות הגידוד משמשות כמגן טבעי של המצוק החופי מפני 

 להיעלמותן עלולות להיות השפעות נוספות על החוף החולי ועל המצוק החופי.

 חולון החוף 10.1.3.2

(. זהו Ocypode cursorהחוליים נוכחותו של חולון החוף )מבין הסרטניים, בולטת בחולות 

להגדיל שמטרתן  גדול יחסית, בעל עיניים שנישאות גבוה על מעין 'אנטנות',בטן -סרטן קצר

אגן שנמצא ב Ocypodeמינים בסוג  20-. החולון הוא היחיד מבין יותר מאת שדה הראייה שלו

בין האביב , לילהבעיקר בפעיל הוא  .זרח האגןבעיקר במ בחופי ים חוליים, ונפוץ ים התיכוןה

 ,במחילות שהוא חופר בחול מעל קו הגאות העליון ושוכן, )הרבייה מתרחשת בקייץ( לסתיו

 )עומק אופייני הוא גדול יותר ןעומק ,מהחוףהן רחוקות ככל ש –תלוי בלחות הקרקע  ןעומקש

החולון הם קרוב יותר לקו החוף. סרטנים צעירים יותר נוטים לחפור את מחילותי .(ס"מ 90-80
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דוגמת  רףטומ ,חיים מתים שנסחפים לחוף או אצות-בעלי כגון: וניזון בעיקר מפלט ים ,לכ-אוכל

הטורפים העיקריים של החולון הם עופות, נמיות  .ים-של צביאבקועים או ביצים רגליים, -פרוקי

חשוב במארג האקולוגי של החוף "מנקה" של חופי הים הופכת אותו למרכיב -פעילותו כודגים. 

 החולי. בנוסף, בשל היותו רגיש גם לפעילות האדם בחופים, הוא מהווה סמן חשוב למצב

המערכת האקולוגית של החוף החולי: מחד, נמשך החולון לחופים שבהם פסולת אדם; אך 

ינות, הקמת נמלים, מר בשל עבודות פיתוח רבות לאורך החופים )כריית חול, בינוי, –מאידך 

בית הולך  – רכב על החול וחריש החול בחופי רחצה-וכן בשל נסיעת כלי (תשתיותו טיילות חוף

המין מוגן בישראל  (.2020; נמצוב, Deidun et al., 2017ומצטצם, וכך גם אוכלוסיותיו ) גידולו

ערכי טבע )אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה עפ"י חוק )

פרוטוקול המגוון הביולוגי של אמנת ברצלונה , וכן עפ"י (2019-התש"ף ,(תיקון) גנים(מו

 .)האמנה לשמירה על ים התיכון( שישראל חברה בה

על מנת לאמוד את השפעת היעדר נוכחות אדם על אוכלוסיות  2020בסקר שנערך באפריל 

-חולון החוף בחופים החוליים בשל סגר הקורונה, נמצאה צפיפות מחילות נמוכה בשמורת דור

מתוך שישה אזורים שנסקרו, רק בחוף פלמחים  –הבונים, בהשוואה למצב בשמורות אחרות 

ם' בחוף, נמצאה 'פחות מופרעי-ל מחילות. באזורים שהוגדרו כהיתה צפיפות נמוכה יותר ש

מ"ר,  100-פרטים ל 2-פרטים ו 4) 'מאד מופרעים'צפיפות מחילות כפולה מזו שבאזורים 

, 2003בונים בשנת ה-שנערכה בשמורת דור קודמתבעבודה  .(2020)נמצוב, בהתאמה( 

 100-פרטים ל 300-דרי גודל )כהיתה גבוהה בשני סבהשוואה לסקר הנוכחי צפיפות המחילות 

רכב -נסיעת כלי עשר בחוף שבו-בחוף שבו נוכחות נמוכה של מתרחצים, גבוהה פימ"ר( 

מה בחוף הרחצה שבו נוכחות מ"ר( ודו 100-פרטים ל 30-ונוכחות נמוכה של מתרחצים )כ

ובהקת מנמצאה השפעה  מ"ר(. בהתאם לכך, 100-פרטים ל 4-גבוהה מאד של מתרחצים )כ

מופרע, שם גם  פחותמחילות נמצאו כמעט רק בחוף ה הפרעות אדם על נוכחות החולונים:של 

צפיפות נמוכה מאד של  (.2003נמצא מתאם בין המרחק מהים לגודל המחילות )לוי ועמיתיה, 

)דור  2017-אה גם בחוף נחשולים בסקר שנערך במ"ר( נמצ 100-מחילות ל 0.3מחילות )

 אדליסט, מידע בע"פ(.

 םזוחלי 10.1.3.3

ים ירוק. -ים חום וצב-ים גלדי, צב-צבים: -מינים של צבי שלושה מוכריםבחופי מישור החוף 

 חוף הכרמל בישראל, כאשר חופי התיכון-יםשני המינים האחרונים מקננות בחופי נקבות 

-בו( נפוצים בימים טרופיים וסChelonidaeהצבים הימיים ) .מהווים אזור קינון מרכזי עבורן

 ם בים, לפעמים במרחק רב מן היבשה,עונת הרבייה, שוהים הצביבטרופיים. כל חייהם למעט 

כאשר הם עשויים לגמוא מרחקים ארוכים בין אזורי שיחור המזון לאזורי הרבייה. בעונת הרבייה 

כל נקבה חוזרת להטיל את ביציה באותו חוף עולות הנקבות להטיל על חופים חוליים נבחרים. 

גם  –עדר גלים יההזדווגות נערכת מול חוף ההטלה, על פני המים, ובהחה מהקן. שבו הגי
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במים רדודים מאוד. הזכר עולה על גב הנקבה ונאחז בציפורני גפיו הקדמיות בשריונה. נקבה 

עשרה פעמים. מספר הביצים בהטלה יחידה נע -יכולה להטיל בעונה בין פעם אחת לשתים

הנקבות מכינות את משטח ההטלה וחופרות את הקן מעבר מעשרות אחדות עד ליותר ממאה. 

רבי של הגלים, כדי למנוע הצפה של המחפורות. משך ההדגרה מתקצר ילתחום השטף המ

 67-מ"צ הוא נמשך כ 26כשהטמפרטורה גבוהה ומתארך כשהטמפרטורה נמוכה. בחום של 

בוקעים ומגיחים יחד  האבקועים )הצבים הצעירים(יום. כל  55-מ"צ הוא מתקצר ל 33-יום, וב

אל פני השטח, שם הם יכולים לחוש בשינויי טמפרטורה בין יום ללילה, לילות  4-3במשך 

ולקבוע לפיהם את שעת היציאה לים, עם רדת החשכה. היציאה הלילית מן המחפורות חיונית 

נעים אל הים האבקועים שידי עופות. -להם: כך קטנות סכנת ההתייבשות וסכנת הטריפה על

עת כניסתם לים, שוחים שלושה מ-והק החוזר מן האופק. במשך יומייםידי הב-ודרכים עלמ

פני המים, ועדיין אינם מסוגלים לצלול. בשל כך הם מהווים טרף קל לדגים -הצעירים על

 (.2006מגיע לבגרות )גליל וגורן, ולעופות, ופחות מאחוז אחד 

 צב-( ים חוםCaretta caretta): אדמדם. -חום עד חום ראשו גדול ושריונו העליון בגוון

הים -ק"ג. צבי 100-. בבגרותו אורך שריונו כמטר ומשקלו כגפיו מותאמות לשחייה כסנפירים

עור, -קווצימדוזות, חוליות ימיים כגון -אוכלי כל, הניזונים, למשל, מחסריהחומים הם 

סמוכים לחוף, מעל מדף שהימיים  זנה שלהם נמצאים באזוריםספוגים ורכיכות. אזורי הה

היבשת. בישראל הזכרים והנקבות מזדווגים במים רדודים יחסית מול החוף בין החודשים 

פברואר ליולי. הנקבות מטילות בממוצע שלוש פעמים בעונה, מדי שנתיים ומעלה. בין מאי 

. וצעבממביצים  80-כלאוגוסט הן עולות בלילות אל החוף ומטילות בבור שחפרו בחול 

  נים ועושים את דרכם אל הים.ימגיחים מהק כעבור כחודשיים האבקועים

נקבות  4,000-יה בת כיתה בחופי ישראל אוכלוסיהישל המאה הקודמת  '30-בשנות ה

המשיכו ה הנותרת יג. שרידי האוכלוסייאשר נפגעה קשה ביותר כתוצאה מדי ,מטילות

קו החוף בבניה ופיתוח המאוחרות:  '60-בשנות ה להיפגע עם האצת פיתוח חופי הארץ

, אתרי הדגירה שלהםל צמצמו את השטח המתאיםכרייה אינטנסיבית של חולות הים ו

. וזיהום אור פוגע קשות ביכולת האבקועים לנווט את דרכם אל הים לאחר הגחתם מהקן

 פרטים בוגרים 50-20פגיעות נוספות שברובן אינן מזוהות, גורמות מידי שנה לתמותה של 

מוערכת  די פיצוצים ימיים. כיוםי-נגרמות עלשנפלטים אל החוף. יש גם פגיעות ש

עפ"י חוק  ם הינו מין מוגןהחו צב הים .פרטים בוגרים 450-300-בהאוכלוסיה בישראל 

 ערכי טבע מוגנים()אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )

השיפור במצב האוכלוסייה בעשור האחרון, הוגדר  בשל מגמת (.2019-התש"ף ,(תיקון)

( VU(, ומצבו העולמי בקטגוריית "עתידו בסכנה" )LC"לא בסיכון" )-מצב המין בים התיכון כ

 .(2021, רט"ג; לוי, ים-המרכז הארצי להצלת צבישל  אתרמתוך ה)
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 צב-( ים ירוקChelonia mydas):  ם של שחור, אפור, ירוק חלק עם גווני ושריונוראשו צר

ים ירוק בשל שומן גופו הירקרק, שקיבל -ות לשחייה כסנפירים. הוא קרוי צבוחום. גפיו מותאמ

את גונו בעקבות תזונתו הצמחונית בעיקרה. בבגרותו אורך שריונו כמטר ומשקלו יכול להגיע 

גרים, ים ירוקים בו-של צבי ים הירוקים הם אוכלי כל. תזונתםה-בצעירותם צביק"ג.  150-ל

ים שהם מלחכים באזורים -לעומת זאת, היא צמחונית בעיקרה ומורכבת מאצות ומעשב

הימיים הסמוכים לחוף, מעל מדף היבשת. בישראל, הזכרים והנקבות מזדווגים במים 

ת ים הירוק מטילוה-רדודים יחסית מול החוף בין החודשים פברואר ליולי. נקבות צב

שלוש שנים ומעלה. בין מאי לאוגוסט הן עולות בלילות פעמים בעונה, מדי  בממוצע ארבע

. כעבור כחודשיים האבקועים בממוצעביצים  130-כאל החוף, ומטילות בבור שחפרו בחול 

  נים ועושים את דרכם אל הים.ימגיחים מהק

מדי ים ירוקים -צבי 2,000-יד בהיקף של כישל המאה הקודמת דווח על צ '30-בשנות ה

מחקרים , ובלבד מטילות 15-שנה לאורך חופי ישראל. כיום מוערכת האוכלוסיה בישראל בכ

הירוק הינו הים -צב .תיכוןהים הגנטיים הצביעו על תת אוכלוסייה קטנה ומבודדת במזרח 

 .( עולמיתEN, ובסכנת הכחדה )( בישראלCR)חמורה בסכנת הכחדה  ונמצאמין מוגן 

עם זאת, בגרעין  מתקשה להתאושש.למרות מאמצי הממשק הרבים, נראה שאוכלוסייתו 

הטלות  24 – 2019-20, הוטלו בשנים ים-מרכז הארצי להצלת צביהרבייה שהוקם ב

המרכז הארצי להצלת של  אתרמתוך ה) ראשונות, שמהוות מקור להשבת פרטים לטבע

 .(2021; לוי, , רט"גים-צבי

-יםהים החום ב-ואף נראה שגודל אוכלוסיות צב ,מוגנים כיום לפי חוקהים -אף על פי שצבי

ג כשלל לוואי, פסולת יכמו: די ,במגמת עלייה, סכנות רבות מאיימות על אוכלוסיותיהם התיכון

שיט ופגיעה באתרי הטלה, תאורה בחוף אשר מטשטשת את בוהק -זיהום בים, תנועת כליו

כחלק  (.Mazor et al., 2013נווט את דרכם אל הים )ידי כך מקשה על האבקועים ל-הגלים ועל

של המאה  '80-, מאז שנות הואישושן הים-ת צביממאמצי רשות הטבע והגנים לשימור אוכלוסיי

במהלך עונת  ה מוגנים במספר חופים בארץ.דגרנים מועתקים לאתרי היהקודמת, רוב הק

ים שמאותרים, -ידי פקחי רט"ג, וקינים של צבי-ההטלות, נסרקים חופי הים מדי בוקר על

מועתקים אל חוות הדגרה שנמצאות בשמורות טבע מוכרזות. זאת, על מנת להבטיח ככל 

הניתן שלנקבות שבוקעות מהקן, יהיה חוף ים מוגן לחזור אליו בבגרותן, כעבור כשני עשורים. 

קר ישנה חוות הדגרה אחת, בשמורת חוף גלים, שאליה מועתקים קינים מכל אזור באזור הס

קינים המכלל חווה זו שיעור נכבד במנחל חדרה בדרום ועד חוף שקמונה בצפון.  –חוף הכרמל 

, והחופים החוליים בחוף הכרמל הוגדרו ע"י רט"ג בדרגת רגישות קריטית המועתקים בארץ

מאבדים האבקועים  בשל זיהום אור,כאמור, . (2018, ים )אלומה וברנע-להטלות צבי

ים, מתפזרים לכל עבר. על מנת ובמקום לעשות את דרכם אל ה, עם הגחתם מהקן האוריינטצי

בחוות ההדגרה שבשמורת חוף גלים, נפרשות בכל לילה יריעות ברזנט  להתגבר על בעיה זו,
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ה המוארת, ומתעלות את כיוון בצורת חרוט שפתחו אל הים, מסתירות מהאבקועים את הסביב

ים פצועים -ים של רט"ג בצבי-, מטפל המרכז הארצי להצלת צבינוסףב תנועתם אל הים.

הים הירוק )מתוך האתר של המרכז -ופגועים ועורך מחקרים לשימורם, ומקיים גרעין רבייה לצב

 (.2021; לוי, ים, רט"ג-הארצי להצלת צבי

 עופות 10.1.3.4

עופות שדוגרים לאורכם: שחפית הים דוגרת במספר מיני ההתיכון דלים למדי -חופי הים

ו רגל. לאורך ק-במושבות בחלק מאיי החוף, ואליהם מצטרפים זוגות בודדים של שחף צהוב

החוף קיננו בעבר זוגות מעטים של חופמי גדות וחופמי אלכסנדרי, אך רובם נכחדו עקב זיהום 

 החופים בזפת.

ים עשיר יותר בעופות חורפים וחולפים. אז ניתן לצפות בתקופת החורף ונדידת הסתיו, חוף ה

לאורכו בשלצדף, ארנריה, חופמי חוף, חופזי מנומר וחרמשון קטן. עשויים להזדמן גם: יסעור 

התיכון(. -חת בלבד בחופי היםבטן )תצפית א-ויה וסולה לבנתרגל, סולה מצ-גדול, ריסה שחורת

ותר בצומח, שוהים במהלך החורף )חורפים( בחגורות הרחוקות יותר מרסס הים, שעשירות י

 צבעות, נחליאלי לבן, סבכי טוחנים ושליו.א-רון, חוחית, עפרונן קצרג-המינים: דוחל שחור

ם בגודלם, שדומים לשחפים. הן בעלות גוף ובינוניי-השחפיות הן משפחה של עופות מים קטני

ג. שחפיות חיות על החוף, על איים כנפיים ארוכות, צרות ומחודדות, וזנבן ארוך וקדוד או ממוזל

מ' מקו החוף. ניזונות בעיקר מדגים, אך גם  100בים ובשולי אגמים, לרוב עד טווח של 

. השחפיות דוגרות במושבות צפופות על פני הקרקע, ולעיתים חוליות אחרים-מסרטנים ומחסרי

ון הישרדותי קרובות מעורבים בה מינים אחדים מאותה משפחה. הקינון במושבה מקנה יתר

עקב מאמצי השמירה והתקיפה המשותפים שמבצעות השחפיות כלפי אוייבים שמתקרבים 

 (.1986לאזור )פז, 

באורח מינים נוספים מקננים , ושחפית ים ושחפית גמדית :שחפיות שני מיני יםבישראל מקננ

ת מרוכזו. אוכלוסיות שני המינים קטנות ורסן, שחפית שוניות ושחפית כספית שחפית :מזדמן

המשמעותיים ביותר נמצאים בחוף הכרמל, ם ריכוזישהכ ,במספר מצומצם של מושבות קינון

לשחפית הים ישנן  .מקננות בארץשמרבית שחפיות הים ת הגמדיות ובו מקננות כל השחפיוש

שני מושבות קינון נוספות בצפון הארץ: בשמורת החולה ובאי נחליאלי מול חופי ראש הנקרה. 

בסכנת הכחדה בארץ: שחפית גמדית נמצאת בסכנת הכחדה כמינים מיני השחפיות מוגדרים 

(EN( ושחפית הים בקטגוריית 'עתידה בסכנה )VU על מנת לשמור על שני מיני השחפיות .)

החל פרוייקט שימור בשיתוף החברה להגנת  2010ולמנוע החמרה במצבם הפגיע, משנת 

אוניברסיטת ת"א וצפרים עצמאיים תושבי ברת המלח בעתלית, חהטבע, רשות הטבע והגנים, 

האזור. במסגרת הפרוייקט נעשה ניטור מסודר, ומחקר שמטרתו להבין את הגורמים שמגבילים 
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; 2017; מירוז ועמיתיו, 2011את היקף הקינון וגורמי הסיכון של האוכלוסיות )הצופה ומירוז, 

 (.Goldstein, 2016; 2019כיאט ועמיתיו, ; 2018ריבק ועמיתיה, 

 ( שחפית יםSterna hirundo(:  בצפון  –לשחפית הים תפוצה הולארקטית רחבה

, אמריקה הצפונית, במרבית שטחן של אירופה ואסיה וכן במזרח התיכון ובצפון אפריקה

. דוגרת מושבתית בחופי ימים או באגמים ובריכות בפנים והיא השחפית המצוייה בעולם

-ב ממוקמת על איים סלעיים, שרטוני בוץ וחול או חופים בלתיהיבשת. המושבה לרו

ים. שמוקף במ 40-20%מופרעים. השחפיות מעדיפות שטח קינון עם כיסוי צומח של 

. בצפון מיליון פרטים, והיא נמצאת במגמת ירידה 3.6-1.6אוכלוסיית המין העולמית מונה 

 Birdlifeם האחרונים )במהלך ארבעת העשורי 70%-אמריקה ירדו מספרי השחפיות ב

International, 2016 בישראל היא חולפת ומקייצת שכיחה, וגודל האוכלוסייה המקננת .)

נות עשרות עד מאות זוגות. מושבות הקינון נפגעות במושבות שמו זוגות, 1,000-עומד על כ

 טח וברגל בחופים ובמאגרים,ש-ממגוון של גורמים: הפרעות אדם ישירות )מטיילים ברכבי

פעילות סירות ודייגים סביב איים וכו'(; שינויים מהירים במפלס המים במקווי מים 

מלאכותיים )כמו בריכות דגים( שגורמים להצפת הקינים או לחשיפתם לטורפים; אובדן 

ידי רעלים -מפיתוח בחופים והתפשטות צמחייה פולשת; זיהום כימי על גידול כתוצאה-בתי

תנים, ית, נמיות, ב-ולשים ומתפרצים דוגמת חתולימיני פידי -ונפט; וטריפה מוגברת על

ורם הפרעה רגל מהווים ג-שועלים ועורבים. בעולם, גם מיני שחפים גדולים כמו שחף צהוב

לקינון ע"י טריפה ישירה של ביצים ואפרוחים או ע"י 'תפיסת' אתרי קינון. לאורך השנים 

לארבעה אתרי  1980קינון בשנת אתרי  13-חלה ירידה במספר מושבות הקינון בארץ, מ

. לאור מגמת הירידה באוכלוסייה 2014קינון יציבים )ועוד כמה אתרים לא עקביים( בשנת 

; 2017מירוז ועמיתיו, ( )VUהמקננת, מצבן בישראל מוגדר כמין שעתידו בסכנה )

Goldstein, 2016.)  וכלוסייה בחוף הכרמל על יציבות מראה הא 2019-2010בין השנים

נות מושבות בש 10-ננים, אך מספר אתרי הקינון בארץ הולך ויורד, מזוגות מק 850-ומונה כ

מהקינים בארץ  72%קודמת, עד לארבעה אתרים בלבד כיום, כאשר ה' של המאה 80-ה

 (.2019נמצאים בבריכות המלח בעתלית )כיאט ועמיתיו, 

  גמדיתשחפית (Sternula albifrons(: הקטנה שבמיני אסיאתית, ו-מין בעל תפוצה אירו

אלף זוגות מקננים,  410-190גודל האוכלוסייה העולמית מוערך בין  .השחפיות בישראל

גודלה המצומצם  ,שטח המחייה שלה צמצוםבשל ( EN) בסכנת הכחדהנמצאת  בארץאך 

נודדת למרחקים והתלות שלה בגורמים מלאכותיים ובממשק פעיל.  ,של אוכלוסייתה

ארוכים, מקייצת מקננת נדירה וחולפת שכיחה למדי, בעיקר לאורך חופי הים התיכון ומפרץ 

, ספטמבר-עוזבת באוגוסט ,הלך אפרילהאוכלוסייה המקננת מגיעה ארצה במ אילת.

בעת  1953-ננת בישראל בחורפת ככל הנראה במזרח אפריקה. נתגלתה לראשונה כמקו

בבריכות המלח בעתלית.  – ' של המאה הקודמת70-ייבוש אגם החולה, והחל משנות ה
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-וה '80-בשנות ה 250-100מספר הזוגות בעתלית טיפס בהדרגה מזוגות בודדים לכדי 

. עמק יזרעאלבצפון הכנרת ובובמקביל קיננה במספרים קטנים גם בעמק החולה,  ',90

כיום מקננת  בגלל הפרעות אדם. פי רוב,-לא צלחו עלחופי הים התיכון בניסיונות קינון 

מושבות לוויין בו ,מהקינים( 82%) בבריכות המלח בעתליתמרכזית אחת במושבת קינון 

בחופים חוליים או בשולי דרכי עפר  ,בריכות דגים ובמאגרים בחוף הכרמלקטנות נוספות ב

כיום אוכלוסייה המקננת בחוף הכרמל מונה ה ועל שרטונות חול ובוץ בבריכות ובמאגרים.

. לבריכות המלח אין (2019-2010ומראה על יציבות בעשור האחרון ) זוגות 260-200

מעמד סטטוטורי מחייב, וחלק מהן עשוי לעבור הסבה ופיתוח. בנוסף, המושבה נפגעת 

אי הקינון  .לעיתים מטורפים דוגמת שועלים ותנים, וכן ממחלות דוגמת נגיף ניוקסל

בבריכות המלח בעתלית נמצא תחת ניטור מתמשך, הוא הוגדל והוגבה כדי למנוע הצפות 

וגודר כדי למנוע חדירת טורפים. ניסיונות להשיב את השחפיות לקנן בחופי  ,של הקינים

בעבר תועדו מושבות קינון גדולות בחופי צפון סיני, אך אין מידע  הים התיכון לא צלחו.

 .(2019; כיאט ועמיתיו, 2017)מירוז ועמיתיו, כיום  מצבןעדכני באשר ל

 ימיים יונקים 10.1.3.5

נצפו בחופי ויתנאים ליו מיני 14 :מארח מגוון נרחב של יונקים ימייםהמרחב הימי של ישראל 

, יכוני, סטנלה פסוסה, דולפין מצוית-דולפינן יםם שוכני קבע: ישה מינים הש, מתוכם ישראל

ים ככל הנראה אוכלוסייה שרידית מקיש) שן-דולפין תלוםו חרטום-חלול, זיפיוס גרמפוס אפור

ה מינים מונוש ;ו באוקיינוס האטלנטי(יתסיוו, ומנותקת מיתר אוכלהתיכון-מוגבלת למזרח היםש

נפיר, לווייתן ס-דולגלווייתן שן קטלני, עב, לווייתן גוץ, ראש-גדול לווייתן מצוי, ראשתןמזדמנים: 

נוסף, פוקד לעתים את חופי הארץ מין אחד ב פסיפי.-ודולפין מגובנן אינדו תן אפורילוויקטלן, 

 (.Kerem et al., 2012; Bearzi, 2017תיכוני )-יםים -כלב –ימיים' מסדרת 'טורפים 

  תיכוני-יםדולפינן (sTursiops truncatu): יותר מעל מדף הדולפין הנפוץ והמוכר ב

נעים פרטים, ש 350-ל. אוכלסיותו יציבה ומונה כהתיכון בישרא-היבשת שלאורך חוף ים

פרטים  50-כ. ה לאורך כל השנהיתיכון ונאמנים לאזור המחיה-לכל אורך חוף ישראל בים

עולה פ-ףחופינו ומנוטרים כחלק ממחקר ימי שמבוצע בשיתומתוכם נצפים דרך קבע מול 

 רשות הטבע והגנים.יונקים ימיים בישראל )מחמל"י( לבין המרכז לחקר, מידע וסיוע ל בין

-6להקה מונה בממוצע  ים.חיים שוכני קרקע ובעיקר מדג-הם ניזונים ממגוון רחב של בעלי

הדולפינות ממליטות גורים בחודשי האביב והקיץ. קצב  וף ישראל.דולפינים לאורך ח 5

-יםהאוכלוסייה ה-מין זה אינו מוגדר בסיכון, אך תת על מצב בריאותי טוב.מעיד ן התרבות

(. הסכנות העיקריות שנשקפות למין VU –תיכונית מוגדרת כפגיעה )מין שעתידו בסכנה 

ות של ספינות דייג(, זיהום כימי, בליעת ג )בעיקר מרשתיזה הן: לכידה בשוגג בציוד די

 גורפות את קרקעית היםבידי ספינות מכמורת ש מזון הקרקעיוהרס מארג ה פסולת מוצקה

 תאחדות הישראלית לצלילה(. המחמל"י וה )מתוך האתרים של
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 תיכוני -ים ים-כלב(Monachus monachus): נדירים ביותר בעולם. יונקים המה

במספר אוכלוסיות קטנות  ,רטים בטבעפ 700-האוכלוסייה העולמית של המין מוערכת בכ

-כיום נמצא לאורך חופי צפון .(CRבסכנת הכחדה חמורה )צבו מוגדר מו זו מזו, ומבודדות

ערב אפריקה. האוכלוסיות הגדולות ביותר מ-פי צפוןהתיכון, ובחו-מערב הים-מזרח ודרום

טורקיה ביוון ובסהרה המערבית )לחופי האוקיינוס האטלנטי(, בנמצאות במאוריטניה ו

 הקודמת המאה של '60-ה שנות בסוף ישראל מחופי נעלם זה גיאי(. מין)לחופי הים האי

עשרות  התקבלו אך בעשור האחרון ,(1958)התצפית האחרונה מאזור דור היתה בשנת 

חמישה בצפון ועד אשקלון בדרום, כולל  ראש הנקרהמ ,הארץ בחופי ותצפיות ב לע דיווחים

בהערכה הזהירה ביותר, מדובר בנקבה צעירה אחת  .דיווחים מאזור עתלית, נווה ים ודור

-שפוקדת את חופי הארץ באופן קבוע )ונצפתה גם בלבנון(, ופרט נוסף שהגיע באופן חד

; Scheinin et al., 2011; Roditi-Elasar et al., 2021)פעמי לאזור ראש הנקרה 

 . (2002פרלברג ודולב, 

משקל הזכרים  ם.מעט מהזכרי קטנותס"מ. הנקבות  280-230של כלבי הים  גופםאורך 

ק"ג. גפיהם האחוריות אינן מתקפלות ולכן  360עד ק"ג ואילו משקל הנקבות  400 מגיע עד

הים ייה בלבד. על היבשה מתקדמים כלבי לשח שימושיות לתנועה על היבשה, אלאאינן 

כלל יכוני נצפה בדרך ת-הים היםדמיות בלבד. כלב יפיהם הקבקפיצות מפותלות בעזרת ג

מעדיף סביבת חיות בקרבת החוף, חוף, ונחשב כמין שק"מ מה 6-5ה על במרחב שאינו עול

תוח. גודל תחום פ-אולם תצפיות על המין מעידות כי יש באפשרותו גם לחצות מרחבי ים

פעיל ביום ובלילה וצד בעיקר בשעות  החוף. מין זה-קו ק"מ לאורך 40-20 -המחיה מוערך ב

: צלופחים, סרדינים, טונה, סולית בעיקר מדגים שונים )כגון הגאות. תזונתו מורכבת

-הים הים. מנגנון ויסות חום הגוף של כלב רגלאים )תמנונים ודיונונים(-מולית( ומראשו

, נמצאים כלבי תיכוני אינו יעיל, ולכן אינו יכול לרבוץ זמן רב על חוף חשוף לשמש. לפיכך

מערות. עונת החיזור מתרחשת בסתיו הים במקומות מוצלים ע"י סלעים, מצוקים ו

וההמלטות מתרחשות  חודשים 11-ובמבר(, ההזדווגות במים, משך ההריון כנ-)אוקטובר

ועים תיכוני לא יד-הים היםב אוקטובר. לכל-כאשר השיא בספטמברינואר, -בחודשים מאי

תן יויאויבים טבעיים מלבד האדם, אם כי התקבלו בעבר דיווחים על טריפה ע"י כרישים ולו

 .(2002)פרלברג ודולב,  קטלן

 אדם )דייגים שרואים בכלב-הרג מכוון בידי בניעלמות של מין זה בעולם הם: היגורמי ה

מוות בעור ובפרווה(;  לצורך הפקת שמן, אכילת בשר ושימושהים מזיק בלתי רצוי, צייד 

והפרעות גידול )ריבוי הפרות -(; אבדן בתימידי האדם )הסתבכות ברשתות דייג בשגגה

ט, נופש, מסחר, תעשייה, חקלאות ימית ילצרכי תיירות, מגורים, קי התיכוןהים לאורך חופי 

ים וצרכים צבאיים( ודחיקה של כלבי הים לאזורים לא מופרעים; ירידה בכמות הדגה ב

בשל דייג יתר; הפרעה במקומות רבייה )ע"י תיירים, צוללים, שחיינים, שייט סירות  התיכון
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מצטברים בגופם מכיוון ש –הום של מתכות כבדות, חומרי הדברה ורעלים כימיים ועוד(; זי

מערכת החלשות ינגרמות כתוצאה מההם נמצאים בראש מארג המזון; ומחלות שש

 אוכלוסיות בעשרות השנים האחרונותאליהם חשופות השהחיסונית במצבי העקה 

 (.2002)פרלברג ודולב, 

ראש חופי הקמת גרעין רבייה בידי -על ופי ישראלחבישראל נבחנה הצעה להשבת המין אל 

היעדר היתכנות  יניהם:בו, התכנית לא יצאה לפועל בשל מגבלות וקשיים רביםאך  ,הנקרה

יות לשמש שעשו ראש הנקרהכולל בנקרות  ,תיירות הומה אדם ברצועת החוףכלכלית, 

תאים לאורך חופי ישראל שבו גידול טבעי מ-בית היעדרמחסה ומקום מנוחה לכלבי הים, ו

ל עוד לא מוגדרת שמורת טבע ימית שסגורה כיכולים כלבי הים למצוא מחסה ולהתרבות, 

סקר לאיתור אתרים מתאימים לקיום המין  (.2002)פרלברג ודולב,  לחלוטין לכניסת אדם

ור ראש הנקרה ובאזור מערות עם פתח מעל פני המים, באז 10, איתר 2015שבוצע בשנת 

 .(Roditi-Elasar et al., 2021) חוף דור

 סקרים זואולוגיים 10.2

מידע הזואולוגי של עופות ויונקים על ניתוח המידע הקיים במאגרי התבסס הבסקר הנוכחי 

סקרים זואולוגיים בשתי קבוצות  וצעובהמידע של רט"ג וחלה"ט. להשלמת מידע חסר, 

ולים )חח"ג( ים גדחוליות אקווטי-בוצע סקר של חסריהזמניים : בבתי הגידול הלחים תטקסונומיו

 .בוצע סקר מדגמי של זוחליםחיים, וכן -ודו

 חיים-דוו חוליות אקווטיים )חח"ג(-לוגי של חסריביו-סקר הידרו 10.2.1

 שיטות עבודה 10.2.1.1

 בכל אתר דיגום בוצעו שלוש בדיקות מרכזיות:

  :רוחב, הרטוב לל את מימדי האפיק כשוגי של התחנה תיאור מורפולאפיון בית הגידול(

נובעים ממאפייני הצומח בגדות ובנחל, שתיאור בתי הגידול הדומיננטיים  ,עומק(

 מאופי הזרימה בערוץ.ומהתשתית, 

 ניתנים למדידה ומתארים את איכות המים ש: משתנים מדידת משתנים לימנולוגיים

, מליחות המים, מוליכות (יוסצלז במעלות) בשטח. בסקר הנוכחי נמדדו טמפרטורת המים

המומס החמצן וריכוז החמצן רוויית  י, אחוז(מ"ס/מיקרוסימנס) C25°-ל מתוקנת חשמלית

 Euthech . החמצן והטמפרטורה נמדדו באמצעות מכשיר תוצרת(ל"מג) במים

 Euthech מוליכות חשמלית והגבה נמדדו ע"י מכשיר תוצרת, CyberScan DO 110דגם

 .סטנדרטית ושקיפות המים באמצעות דסקית סקי, CyberScan PC300 meterדגם

  חח"ג  :חיים-ודו החח"גחברת דיגום של(macroinvertebrates )מתקיימים בגוף ש

טיבי וכלל את הדיגום היה אינטגר(. µm 400המים נאספו באמצעות רשת )גודל נקבים 

המים הפתוח, צמחיית מים מזדקרת  מאפיינים את אתרי הדיגום )גוףשבתי הגידול השונים 
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מכיוון  בי אבנים וחיפוש בתחתית האבנים(.בגדות, ענפים שקועים במים, זרימה על ג

לא נעשה מאמץ לדיגום סטנדרטי בכל  ,שהאופי של האתרים שנדגמו היה שונה מאד

חיים זוהו בשטח -חסרי החוליות ודו אלא נערך דיגום שמייצג את האתר ככל הניתן. ,תחנה

דגימה שפיעותם היחסית של חסרי החוליות ב .נערך רישום ראשוני של עושר הטקסוניםו

 – 2; פרטים( 9עד  1) פרטים בודדים – 1פי המפתח הבא: -הוערכה באופן קטגוריאלי על

ממצאי אלפים ומעלה.  – 4; פרטים( 999עד  100) מאות – 3; פרטים( 99עד  10) עשרות

במידה אך ורק פרטים שאותרו בגוף המים. כך לדוגמה,  חסרי החוליות האקווטיים כוללים

סייעו בהגדרה הם לא נכללו בתוצאות.  ,מיני שפיראים בוגרים התעופפו באתרש

חיפושיות  –פרופ' ולדימיר צ'יקטונוב ודפניתאים ושטצדיים,  – לירון גורןד"ר הטקסונומית: 

 מים.

חוליות אקווטיים שעלה -חסרי 70%מרו בשטח באתנול בריכוז שו ,בסיום הדיגום בכל אתר

והם  ,הצורך להגדרתם תחת בינוקולר עד הרמה הטקסונומית הנמוכה ביותר האפשרית

צג עבור כל גוף מים. עבור ביולוגיים מו-הועברו למעבדה. סיכום פרטני של הממצאים ההידרו

 קה,נרשמה בטבלה שייכותו הטקסונומית מרמת המחל ,כל אורגניזם אקווטי שזוהה בסקר

-שמו העברי, אך יש להדגיש שלחסרי מין. בנוסף, נרשםסדרה, משפחה ועד לרמת הסוג/

סוג אחר. הסקר שפה העברית שיבחין בינו לבין מין/חוליות רבים אין שם מובחן ומקובל ב

גום יחיד בכל אתר ללא חזרות, מאי(, כלל די-שבוצע בעונה אחת בלבד )במהלך האביב, מרץ

הסקר אינו  ,נכונה למועד הסקר. מסיבה זוש"ח האקווטים הבעולכן משקף תמונת מצב של 

נובעת שאו הקטנת השונות  ,עוברים על אסופת בעלי החיים בזמןשמאפשר לאתר שינויים 

היו זמינים ממצאים מסקרי עבר, נעשה שימוש כאשר עם זאת, . מפיזור לא אחיד במרחב

קביל במ שנאסף על האתרים.הרחיב את המידע כדי ל ,בניתוח הממצאים גם בנתונים אלה

הם הוכנסו  ,נתפסו או נראו פרטים של חולייתנים אקווטייםשלאפיון אסופת החח"ג, במידה 

ודי במהותו לדיגום יולוגי אינו ייעב-לממצאי הסקר. עם זאת, חשוב להדגיש שהסקר ההידרו

 דגים.

ו שלושה מדדים אמצעים סטטיסטיים. נבחנב –הממצאים נותחו באופן איכותי, ובמידת האפשר 

והערכת (, OETעושר הטקסונים נושמי הזימים )(, Sאקולוגיים: עושר הטקסונים הכללי )

 מומחה. להלן הסבר על מדדים אלה:

 מונה בפשטות את מספר הטקסונים שזוהו ש: מדד אקולוגי שכיח עושר הטקסונים הכללי

קת ביותר ידויבאתר הדיגום. "טקסון" הוא שווה ערך למין או לרמה הטקסונומית המ

גידול איכותי -ת ביותר שאותה ניתן לזהות(. בביתניתנת להגדרה )קבוצת המיון הספציפיש

גידול באיכות ירודה -ת לעושר טקסונים גבוה, לעומת ביתשבו התנאים מיטביים, ניתן לצפו

שיסבול מעושר טקסונים נמוך. ניתן להשוות מדד זה גם לתוצאות שהתקבלו בסקרים 

 בעבר.שבוצעו בנחל 
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 מצן המומס מתבסס על התלות של מאכלסי המים בחש: מדד עושר הטקסונים הרגישים

נושמים בעזרת זימים מנצלים את מפל הריכוזים בין שחוליות -בהם לטובת נשימה. חסרי

ם בחמצן מומס. זאת, החמצן בנוזלי גופם לחמצן המומס במים, ועל כן זקוקים למים עשירי

צעות ריאות או טרכיאות, וכן רה באמינושמים חמצן מהאטמוספשחוליות -בניגוד לחסרי

עמידים יותר להרעה באיכות שחוליות בעלי פיגמנט נשימה )דוגמת המוגלובין(, -חסרי

המים המלווה בריכוזים נמוכים של חמצן מומס. אחוז החמצן במים יורד, ועושרם של 

עם העלייה במליחות, בזיהום אורגני, בנוכחות  –הטקסונים נושמי הזימים יורד במקביל 

 אופי הזרימה,, כמות המים לע שמשפיעיםאצות"(, או בשל שינויים הנדסיים אצות )"פריחת 

קלם של הערבול וההרחפה. מדד זה מסנן את הטקסונים העמידים יותר, ומגדיל את מש

נושמים שחוליות -ותר מהרעת תנאי בית הגידול. חסרינוטים לסבול ישהטקסונים הרגישים, 

 ימאים.ז-כנף וחלזונות קדם-ם זחלי בריומאים, שפיראים, שעיריבאמצעות זימים ה

  ביולוגי -ניקוד הסופי שניתן לכל תחנה בסקר ההידרו: הכולל הערכת מומחהשניקוד סופי

משקלל את ממצאי עושר הטקסונים הכללי ועושר הטקסונים הרגישים, יחד עם הערכת 

מומחה, מהיכרותו עם מאפיינים מורפולוגיים, לימנולוגיים, מצאי וגיוון ההרכב הטקסונומי 

 של אסופת בעלי החיים שמצא בבית הגידול.

 תוצאות 10.2.1.2

ע"י ד"ר אלדד  06.05.21-ו 06.04.21, 07.03.21ביולוגי בוצע בתאריכים: -והסקר ההידר

זרקא -סר איג'החותרים בצפון ועד קיבוץ מאזור  תחום הסקר,גופי מים ב 14לרון, וכלל א

שפכי נחלים, גופי מים קבועים ובריכות עונתיות. מרבית האתרים נקבעו מראש  םבדרום, ביניה

בהם בוצע ביקור במהלך שע"י מכון דש"א. כל האתרים בוצע שהמקדים שטח ה מיפויבמסגרת 

-הסקר נמצאו עם מים ובוצע בהם דיגום. עבור כל האתרים נבדק האם נאסף בהם מידע הידרו

 21טבלה במו לראשונה במסגרת הסקר הנוכחי. אך נמצא שכולם נדג ,ביולוגי בסקרים קודמים

מיקום האתרים  ., תאריך הדיגום, מצב סטטוטורי ואופי בית הגידולשנדגמו האתרים פורטיםמ

 . 28מפה במופיע 

 )מצפון לדרום(.ולוגי בי-הידרוהסקר ב פירוט אתרי הדיגום: 21טבלה 

 שם האתר מס"ד
 תאריך
 הדיגום

 אופי בית הגידול סטטוטוריקה

מוגן מכביש החוף מערבה. שמורה  07.03.21 מתלה/מגדים/שפך נחל ספונים 1
 מוכרזת "חוף גלים".

 שפך נחל ומלחה

לא מוגן. שטח כלוא בין מסילת  07.03.21 כורכר מערבית למגדים מחצבת 2
 הרכבת לכביש החוף.

תהום -מלחה/מי
 גבוהים

מוגן. שמורה מוכרזת "חורבת  06.04.21 שפך נחל אורן 3
 קרתא".

 שפך נחל ומלחה

ממסילת הרכבת מערבה, שמורה  06.04.21 שפך נחל מערות 4
 מוצעת "נווה ים".

 שפך נחל ומלחה

 מלחה/בריכת חורף שמורה מוצעת "נווה ים". 06.04.21 נווה ים נטוש מדגה 5

-ג"ל בהחלטה להפקדה "חוף דור 06.04.21 שפך נחל מהר"ל 6
 הבונים"

 שפך נחל ומלחה
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 שם האתר מס"ד
 תאריך
 הדיגום

 אופי בית הגידול סטטוטוריקה

בריכת חורף מזרחית לשמורת  7
 הבונים-דור

 בריכת חורף שדה חקלאי. מוצף בחורף. 07.03.21

כורכר מצפון למדגה  צבתמח 8
 נחשולים

קטע קטן בשמורה מופקדת "כורכרי  06.04.21
 חוף הכרמל"

בריכת חורף/מי תהום 
 גבוהים

 מלחה/בריכת חורף חקלאי מובר. ללא הגנה. 06.05.21 דור נטוש מדגה 9

 מלחה ללא הגנה. 06.05.21 ים מדרום למושב דור-בריכת מי 10

גוף מים דרומית לשפך נחל  11
 דליה

שמורות מוצעות "חוף נחל דליה",  06.05.21
 חוף מעגן מיכאל".

 מלחה/חלחול ארטזי

שרידי ביצת הכבארה, מדרום  12
 למדגה מעיין צבי

-מי/נביעות מלוחות חקלאי מוצף רוב השנה. ללא הגנה. 06.05.21
 תהום גבוהים

-מז' לג'סר א 1בריכת חורף  13
 זרקא 

 בריכת חורף הגנה.חקלאי מוצף בחורף. ללא  07.03.21

-מז' לג'סר א 2בריכת חורף  14
 זרקא 

 בריכת חורף חקלאי מוצף בחורף. ללא הגנה. 07.03.21

ניתן לחלק את האתרים שנדגמו למספר טיפוסים שונים של גופי מים. הקבוצה הראשונה כוללת 

נחל ספונים, נחל  :את שפכי הנחלים )אסטוארים( ומשתייכים אליה לפי הסדר מצפון לדרום

שכולם נחלי אכזב, חוצים את רכסי הכורכר והעמקים  ,אורן, נחל מערות ונחל מהר"ל. הנחלים

חייבו חציבה מלאכותית להעברת המים  ,את הרכס התיכוןלרוחבם, ואלה שלא הצליחו לחצות 

 .ומיםצרות ביצות. בנחל דליה ובנחל מערות ניתן לראות עד היום שרידי חציבה קדוומניעת היו

הקבוצה השנייה כוללת גופי מים, לרוב קבועים, שמצויים במרזבה המזרחית או המערבית בין 

או על גבי הכורכר בשולי הרכסים. קבוצה זו אינה הומוגנית וכוללת טיפוסים  ,רכסי הכורכר

של כתוצאה מחציבה בעבר של חומרי גלם( )למ מלאכותיים מים-ם של גופי מים: מקווישוני

מי נגר. דוגמה טובה הן ארטזי מבריכות הדגים, או מחלחול מתהום גבוהים, -במישמתמלאים 

את . לקבוצה זו ניתן לשייך גם מצפון למדגה נחשוליםו למגדים רביתכורכר מעה צבותחמ

בריכות הדגים הנטושות. קשיי הניקוז של המרזבות האלוביאליות, בעיקר בעונה הגשומה, 

היו כר נוח לניצול השטח לבריכות דגים  ,מיםביצות ועודפי ולהיווצרות  שגורמים להצפת השטח

בריכות מת(. של המאה הקוד '50-במהלך שנות הישובי האזור יב)ענף המדגה התפתח 

. אתר נוסף מזה עשור ויותר ואינן בשימוש חקלאי זה מכבר, ננטשוודור  נווה יםהמדגה של 

ונמצא  מאה העשרים,של ה '20-שנוקזה בשנות ה ת הכבארהוביצלשריד בקבוצה זו הוא 

 .  מדרום למדגה מעיין צביבמרזבת הכבארה 

הקבוצה השלישית כוללת בריכות חורף טיפוסיות שנוצרות בשקעי קרקע ומתמלאות ממי 

 ,הבונים-דורחוף מזרחית לשמורת ש הבריכגשמים בתקופת החורף. משתייכים לקבוצה זו ה

 זרקא.-סר איושתי הבריכות הצמודות ממזרח לג'
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 תיאור האתרים ומדדים לימנולוגיים ומורפולוגיים .א

בסעיף זה מובא תיאור של האתרים שנסקרו. במרבית האתרים שנדגמו נמדדו מאפיינים 

: טמפרטורת המים, ריכוז החמצן המומס, אחוזי רווית חמצן, כדלהלןכימיים -לימנולוגיים ופיזיקו

תיאור  23טבלה עוד ב (.23טבלה ( ושקיפות סקי )22טבלה (, מוליכות חשמלית )pHהגבה )

 רבי שנמדד.ישל כל אתר והעומק המ תמציתי

 כימיים שנמדדו באתרי הדיגום.-פיזיקומדדים : 22טבלה 

 שם האתר מס"ד
שעת 
 הדיגום

טמפ' 
(C)° 

מוליכות חשמלית 

(µS/cmב )-25C 

כלל מוצקים 
מומסים 

(ppm) 

 הגבה
(pH) 

חמצן 
מומס 

(mg/l) 

רוויית 
 חמצן )%(

1 
שפך נחל 

 מתלה/מגדים/ספונים
09:00 16.4 22,100 6,900 8.70 18.6 186 

2 
כורכר  מחצבת

 מערבית למגדים
07:40 13.2 4,080 1,270 7.86 0.91 8.7 

 25.6 2.35 7.67 3,000 10,400 19.8 08:00 שפך נחל אורן 3

 82.6 7.45 7.97 4,750 16,400 20.4 09:15 שפך נחל מערות 4

 38.1 3.5 7.91 654 2,220 19.4 10:50 נטוש נווה ים מדגה 5

 180 17.9 8.80 546 1,887 24.9 12:40 שפך נחל מהר"ל 6

7 
בריכת חורף מזרחית 

 בוניםה-לשמורת דור
11:00 18.2 824 257 8.54 8.04 86.4 

8 
כורכר מצפון  צבתמח

 למדגה נחשולים
14:15 18.2 1,177 --- 7.78 2.7 30.3 

 105.8 6.68 7.89 2,530 8,760 24.8 12:00 נטוש דור מדגה 9

10 
ים מדרום -בריכת מי

 למושב דור
13:10 27.0 38,200 11,200 8.54 10.58 133 

11 
גוף מים דרומית לשפך 

 נחל דליה
15:15 29.9 5,400 --- 7.49 7.03 90.7 

12 
שרידי ביצת הכבארה, 

מדרום למדגה מעיין 
 צבי

09:10 24.3 11,000 3,190 7.41 9.2 108.9 

13 
מז'  1בריכת חורף 

 זרקא -לג'סר א
13:10 --- 587 183 --- --- --- 

14 
מז'  2בריכת חורף 

 זרקא -לג'סר א
13:45 22.5 479 149 7.08 9.25 106.6 

המוליכות החשמלית וכלל המוצקים המומסים באתרים השונים מצביעים על רמת המליחות 

של גוף המים והם משתנים בהתאם למיקום האתר ולמקור המים )מי נגר, מי תהום, חלחול 

(. המוליכות הגבוהה ביותר נמדדה בשלושה 22טבלה  ראוארטזי, מעיינות, שטחי מלחה; 

 38,200-10,400משפכי הנחלים )ספונים, אורן ומערות( ובבריכת מי הים מדרום למושב דור )

התיכון. גאות הים מסיעה את המים המלוחים מיקרוסימנס(, שמושפעים כולם מהקרבה לים 

שפך הנחל כאשר גם  אל תוך האסטואר ומעלה את המפלס, ובעת השפל התהליך מתהפך.

אסטואר מוגבל, יכולה להיות לילוף המים הישיר בין הים הפתוח לים חסום בשרטון חולי וח

אזור השפך  בהםשקרקעי. זאת ועוד, בניגוד לנחלי חוף אחרים -השפעה של מעבר מים תת

מגיעים מהמעלה, לאורך פרקי זמן ארוכים במהלך השנה, שלושת שלים נהנה מתחלופת מים 

שיטפונות חורפיים בלבד, ללא זרימות בסיס.  הלךבמהנחלים הללו מוזנים במים מהמעלה 

שערך המוליכות החשמלית שנמדד בו היה נמוך בסדר  ,יוצא דופן בסקר היה שפך נחל מהר"ל

בו בוצעה המדידה מהים זניחים, ש. ההבדלים בין שפכי הנחלים במרחק (22טבלה גודל )
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שהסיבה למליחות הנמוכה קשורה למקור מים מתוקים שמגיעים ממעלה הנחל, להניח וסביר 

 ביר מים מתחת לפסי הרכבת.  ונראו בסקר זורמים בערוץ במע

בגוף מים בין בריכות הדגים לחוף ות של דור וגם בבריכות הדגים הנטוש המליחות גבוהה נמדד

ימנס, בהתאמה(. אתר נוסף שנמדדה מיקרוס 8,760-ו 11,000) , מדרום לשפך נחל דליההים

 11,000בו מוליכות גבוהה היה בשטח הצפה במרזבת הכבארה מדרום למדגה מעיין צבי )

מרוחקת יותר מהים, אולם הוא מושפע שס(. אתר זה נמצא במרזבה המזרחית מיקרוסימנ

 נות תמסח.  ימנביעות מליחות, בדומה לעי

וז החמצן המומס שנמדד החל משעות הבוקר ועד הצהריים היה נמוך מרוויה ברוב התחנות ריכ

( שנמדדו במרבית האתרים היו תקינים pH<( או רק מעט גבוה יותר. גם ערכי ההגבה )100%)

גבוהים נמדדו  pHובטווח הערכים המקובל לגופי מים. לעומת זאת, ריכוזי חמצן גבוהים וערכי 

התוצאות המשולבות של שני ≥(. 8.7הר"ל )ערך הגבה בשפך נחל ספונים ובשפך נחל מ

ה בביומסה של האצות ומצב של פריחה. בשני שפכי הנחלים יעל עלי ותמעידהללו המשתנים 

רווית חמצן(. פעילות  180%-ו 186%ריכוזי החמצן המומס שנמדדו היו גבוהים מאד )

פד"ח המים. ההפחתה ב ( מגוף2COפד"ח = חמצני )-וסינתזה כרוכה בקליטה של פחמן דופוט

בנחל עולה.  pH-( במים, וכתוצאה מכך ערך ה3CO2Hמקטינה את ריכוז החומצה הפחמתית )

אתר נוסף שיש לציינו בנושא זה, הוא בריכת מי הים מדרום למושב דור, שגם בו נמדד שילוב 

 רוויה(. 133%יל בשעות הצהריים )גבוה יחסית וריכוזי חמצן גבוהים מהרג pHשל ערך 

 (. Secchiרבי והשקיפות )דיסקית יהעומק המביולוגי, -הדיגום ההידרו תיאור אתרי: 23טבלה 

 שם האתר מס"ד
עומק 

רבי ימ
 )מ'(

שקיפות 
Secchi 

 )מ'(
 תיאור מאפייני אתר הדיגום

שפך נחל  1
 מתלה/מגדים/ספונים

עד  0.39
 הקרקעית

ואילו  ,מ'. המעלה נמצא יבש 5.2-גוף מים מאורך שרוחבו המרבי כ
במורד גוף המים מגיע עד לשרטון חול ללא חיבור לים. התשתית 

חולית עם מעט אבנים קטנות. במעלה השפך סלעים ואבנים 
 גדולות יותר. באתר נראו חתיכות זפת ע"ג האבנים ובחול.  

כורכר  מחצבת 2
 מערבית למגדים

עד  0.25
 הקרקעית

מ'(,  x 5 8מספר גופי מים לא גדולים ורדודים )הבריכה הגדולה 
סדימנט רך עם מעט אבני כורכר בשוליים, לאחר דריכה על 

   .הקרקעית ישנו ריח גופריתי

קרבת המפגש עם הים במ'(, למעט  10-9שפך נחל רחב למדי ) 0.45 0.63 שפך נחל אורן 3
ר גשר הרכבת. שם הוא צר ורדוד מאד. הקטע העמוק נמצא באזו

 ת גדות ממורד גשר מסילת הרכבת.   יהנחל כמעט ללא צמחי

מ'( אך  0.3-0.1יים רדודים )מ'(, השול 20-18שפך נחל רחב ) 0.32 >1.2 שפך נחל מערות 4
מ'(. סדימנט רך ללא אבנים. על  1.2מרכז האפיק עמוק )מעל 

ת ירופי בסכנת הכחדהשוליים כיסוי מסיבי של הצמח הקרקעית ב
הים. צמחיית הגדות תורמת חלקית למורכבות המבנית. באתר 

 ת הגדות.   ינראו חתיכות זפת ע"ג התשתית וצמחי

עד  0.26 נטוש נווה ים מדגה 5
 הקרקעית

גוף מים בינוני בגודלו ורדוד למדי בשולי רכס הכורכר התיכון. 
צפיפות גבוהה של מנט רך מאד יחד מעט אבני כורכר. הסדי

 אשלים, סמר חד וקנה מצוי.  

מדי. במורד סבך של למ'( ורדוד  6-5שפך נחל בינוני ברוחבו ) 0.2 0.36 שפך נחל מהר"ל 6
אשלים. ניזון מזרימת מים מהמעלה )ישנה זרימה במעביר המים 

 ס"מ(.    50-40של פסי הרכבת(. הסדימנט רך מאד )עומק הבוצה 
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 שם האתר מס"ד
עומק 

רבי ימ
 )מ'(

שקיפות 
Secchi 

 )מ'(
 תיאור מאפייני אתר הדיגום

בריכת חורף  7
מזרחית לשמורת 

 הבונים-דור

שטח חקלאי בשקע קרקע שמתמלא מים בחורף ויוצר בריכה  0.06 0.35
עונתית גדולה מאד ורדודה. תשתית מסדימנט חרסיתי כהה ללא 

גידול -לאורך הגדות ובשולי גוף המים ישנה צמחיית בתי אבנים.
 לחים וצמחים סגטליים דוגמת ינבוט השדה. מעט אשלים. 

כורכר מצפון  צבתמח 8
 למדגה נחשולים

סדימנט רך בצבע שחור  .ועמוק דונם( 30)מעל גוף מים גדול מאד  0.8 >1.0
בגדות אשלים,  .ומר צמחי גדולה )בעיקר ענפי אשל(עם כמות ח

 קזוארינות וצפצפות פרת.   

עד  0.45 נטוש דור מדגה 9
 הקרקעית

דגים עד גופי מים גדולים ומאורכים ששימשו בעבר כבריכות 
שננטשו. הסדימנט רך, צבעו שחור עם ריח אנאירובי. הצמח 

הדומיננטי במים הוא קנה מצוי שהכיסוי שלו מותיר אזורים 
מים רבים של האצה החוטית תפתוחים וסגורים. במים כ

 ת היםירופי בסכנת הכחדהפורה. על הקרקעית נמצא הצמח קלדו

ים מדרום -בריכת מי 10
 למושב דור

בין  ,סוללות חולבמוקף  ,ועמוק( דונם 26-גוף מים גדול מאד )כ 0.15 >1.2
לחוף הים. כנראה חפור. מדרום ישנו גוף הנטושות בריכות הדגים 

של מספר ס"מ הקרקע  מים דומה נוסף. תשתית חולית. בעומק
 מסביב אשלים וצמחי מלחה.   .ה במיםיאין צמחיששחורה. כמעט 

דרומית  גוף מים 11
 לשפך נחל דליה

עד  0.6
 הקרקעית

שקע לח, כנראה חפור, בין בריכות הדגים לחוף הים. מצפון שפך 
נחל דליה. סדימנט רך בצבע שחור עם הרבה חומר אורגני על 

הקרקעית. ריח אנאירובי של רקב. רוב גוף המים עם עומד צפוף 
 של קנה מצוי. 

שרידי ביצת  12
הכבארה, מדרום 
 למדגה מעיין צבי

עד  0.15
 הקרקעית

במועד הסקר בשלבי מוצף גדול ורדוד מאד שנמצא שטח 
התייבשות. מורכב משטחים מוצפים ומשטחים בוציים לחים 

וחשופים. התשתית חרסיתית ובוצית. באתר אשלים רבים 
רבות. על הקרקעית ובשוליים קנה מצוי. המקום מושך ציפורים 

 ת הים. ירופי בסכנת הכחדהנמצא הצמח 

 מז' 1בריכת חורף  13
 א זרק-לג'סר א

עד  0.15
 הקרקעית

אתי שדה חקלאי שמתנקזת דונם( בפ 1.5-חורף קטנה )כ תבריכ
לתעלה חפורה לאורכה של אמת המים העתיקה. התשתית 

חרסיתית ורכה. ללא צמחיית גדות. במים נראה דמסון כוכבני 
 ומעט עומדים של אגמון ימי. 

מז'  2בריכת חורף  14
 א זרק-לג'סר א

עד  0.35
 הקרקעית

לאת בשקע מאורך דונם( שמתמ 8-7חורף בינונית בגודלה ) תבריכ
בין כביש החוף לשדה חקלאי. התשתית חרסיתית ורכה. בגדות 

קליפטוסים וותיקים יובמים צמחיית גדות מפותחת. בשטח מספר א
 מכסה בחלקו את קרקעית הבריכה.שנשר העלים שלהם 

 
 (.07.03.21שפך נחל ספונים )צילום: אלדד אלרון, : 25תמונה 
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 (.06.04.21שפך נחל אורן בקרבת הים )צילום: אלדד אלרון, : 26תמונה 

 
 (.06.04.21מ' לפני המפגש עם הים )צילום: אלדד אלרון,  250-שפך נחל מערות כ :27תמונה 

 
 (.06.04.21הבונים )צילום: אלדד אלרון, -בריכת חורף מזרחית לשמורת דור :28תמונה 
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 (.06.05.21בריכות הדגים הנטושות של דור באתר הדיגום )צילום: אלדד אלרון,  :29תמונה 

 
 (.06.05.21בריכת מי ים מדרום למושב דור )צילום: אלדד אלרון,  :30תמונה 

 
 (.06.05.21שרידי ביצת הכבארה )צילום: אלדד אלרון,  :31תמונה 
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 גידול לחים -חולייתנים בעלי זיקה לבתי .ב

כגון דגים חיים, אך תועדו גם חולייתנים אקוואטיים -הסקר התמקד בחברת חסרי החוליות ודו

(. סה"כ תועדו שני 24טבלה וזוחלים שנצפו במהלך הדיגום או שנמצאו סימני פעילות שלהם )

חיים )צפרדע -מינים של דגים )דג קיפון גדול ראש/קיפון בורי וגמבוזיה(, שלושה מינים של דו

נחלים, קרפדה ירוקה ואילנית מצויה( ומין אחד של זוחל )צב ביצה(. המין השכיח ביותר, 

-ראש )כמהתחנות( היה צפרדע נחלים ואחריו דג קיפון גדול  50%אתרי דיגום ) 7-שהופיע ב

 מהתחנות(. יתר המינים נצפו באתר אחד או שניים.     28.5%

 גידול לחים שנצפו במהלך הסקר.-תיחולייתנים בעלי זיקה לב :24טבלה 
ת אופי הפירוט בטבל-)מספרי התחנות עלנצפו חולייתנים במהלך הסקר  םופיעים כלל האתרים שבהבטבלה מ

נת חלוקה לקבוצה ים מופיעים בשמם העברי )משמאל( והמדעי )מימין(. לצד השם העברי מצויקודמות(. הטקסוניה
 יים; דג = דגי גרם.ח-פי המפתח: זח = זוחלים; דח = דו-קסונומית גבוהה יותר )מחלקה(, עלט

 מין מח' 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מס' תחנה / שם מדעי

Mauremys caspica           +    צב ביצה זח 
Pelophylax bedriagae   +  + + + + +  +    צפרדע נחלים דח 
Bufotes variabilis      +       +  קרפדה ירוקה דח 
Hyla savignyi             + + אילנית מצויה דח 
Gambusia affinis         +      גמבוזיה דג 
Mugil cephalus +  + +      +     ראש-קיפון גדול דג 

מתקיים שלייתנים בסקר. זהו מין ג'נרליסט צפרדע נחלים הייתה השכיחה ביותר מבין החו

אקווטים קבועים. בסקר גידול -ל יכולת תנועה גבוהה והעדפה לבתיבטווח רחב של תנאים, בע

אורן ומהר"ל, בריכות דגים נטושות,  –היא נמצאה בגופי מים קבועים מגוונים )שפכי נחלים 

ין לציין את הבונים. מעני-מחפורות ובריכות חורף(, אך גם בבריכה העונתית בשמורת דור

תר ת. המוליכות החשמלית הנמוכה ביויוהעמידות של ראשני הצפרדע לטווח רחב של מליחו

והגבוהה ביותר  ,בוניםה-מיקרוסימנס בבריכת החורף בשמורת דור 824הייתה  וותרא םבו הש

 מיקרוסימנס בשפך נחל אורן.  10,400הייתה 

משתייך למשפחת הקיפוניים  'בורי'ובשמו העממי ( Mugil cephalusראש )-קיפון גדול

(Mugilidaeהוא .) בנוסף גם ו ,רן ומערותספונים, או :נמצא בסקר בשלושה משפכי הנחלים

ימים בבבריכת מי הים מדרום לדור. תפוצתם של הקיפוניים קוסמופוליטית, באוקיינוסים ו

תיכון ניתן למצוא את הקיפוניים במים הרדודים הבאזורים טרופיים, סובטרופיים וממוזגים. בים 

תייכים מששרכה. בישראל קיימים כשבעה מינים ובשפכי הנחלים, בלהקות על פני קרקעית 

ביותר  ראש הוא בעל העניין הרב-(, וביניהם קיפון גדול2008יתיו, למשפחה זו )הייניש ועמ

מסוגל לחיות בטווח רחב מאוד של ש( euryhalineהליני )יוראובחקלאות המים. הוא דג 

מליחויות מים. הדגיגים שבוקעים בים נודדים בלהקות אל אזור החוף ושפכי הנחלים השקטים 

עד שנים  4-3ת החורף הראשונות. הם יכולים לבלות בשפך הנחל תקופה של במהלך סערו

(. גודלם Saleh, 2006שבים ונודדים חזרה אל הים הפתוח )לבגרותם המינית, ולאחר מכן 

מעדיפים לנדוד ש ,הקטן של שפכי הנחלים שנסקרו אינו מושך אוכלוסיות גדולות של קיפונים
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נעמן(, אך מעניין ו ירקון, חדרה, קישון ים )לכיש, שורק,במישור החוף אל שפכי הנחלים הגדול

 לגלות שגם הם מהווים אתרי מקלט וגדילה עבור דג זה.    

נמצא בסקר בגוף מים אחד בלבד  ,דג הגמבוזיה שזר לישראל ופלש עקב פעילות אדם מכוונת

שנבדקו שבחלק מגופי המים הגדולים להניח )בריכות הדגים הנטושות של דור(. סביר 

 סקר זה. תמתקיימים מיני דגים נוספים שלא ניתן היה ללכוד במסגר

זרקא ובשפך נחל -הקרפדה הירוקה והאילנית המצויה אותרו רק בבריכות החורף ליד ג'סר א

מהר"ל. לקרפדה יש העדפה למקווי מים עונתיים ולנחלים רדודים שזרימתם איטית ומליחותם 

 אינה גדולה מדי. 

 הגדולים )חח"ג( האקוואטיים ליותחברת חסרי החו .ג

טקסונים של  46-בסקר, זוהו כביולוגי -בהם התבצע דיגום הידרושאתרים ה 14-בסך הכול, ב

(. חלק גדול מהטקסונים זוהו לרמת המין או הסוג, אולם בפועל 25טבלה אקוואטיים ) חח"ג

עושר חסרי החוליות שנאסף בסקר הנוכחי גבוה אף יותר, מאחר שישנן קבוצות טקסונומיות 

בהן קיים קושי רב יותר להגיע לרמת הזיהוי הנמוכה ביותר האפשרית )כגון שספציפיות 

על כך שמרבית הטקסונים משתייכים  מצביע החח"גצידפוניות וזבובאים(. הרכב אסופת 

 .(19איור ) סרטנאים, חלזונות ותולעים טבעתיות :מחלקת החרקים, ואחריהם לפי הסדרל

 ת טקסונומיות.ת חסרי החוליות בכלל אתרי הסקר למערכות ומחלקוהתפלגות אסופ :19איור 

 

מחלקת החרקים היא לרוב הקבוצה הדומיננטית במקווי מים פנימיים. מסקרים שבוצעו בגופי 

, 80%-ל 50מים כגון נחלים ומעיינות ידוע שאחוז החרקים מתוך כלל הטקסונים לרוב נע בין 

החרקים מאכלסים ראשונים גופי מים, בין השאר, (. 65%-כפי שגם נמצא בסקר הנוכחי )כ

2%
7%

26%

65%
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בשל העובדה שלמרביתם שלבים בוגרים מעופפים וניידים בעלי יכולת תעופה והפצה מרחבית 

 גבוהה, ולכן יכולת אכלוס ע"י מעבר מהיר ממקווה מים אחד לאחר.

איור הסרטנאים היא הקבוצה השנייה בגודלה מבחינת מספר הטקסונים בסקר לאחר החרקים )

(. נראה שהסיבה לכך קשורה באופן חלקי לעובדה שרבים מגופי המים מתאפיינים ברמות 19

כיהם גידול מתאים לצר-סרטני מים מליחים והם מהווים ביתמליחות משתנות שמתאימות ל

 Palaemon)תשתית, מליחות, טמפרטורה(. בין הסרטנים אותרו הטקסונים קפצן מצוי )

elegans  והשטצד )Echinogammarus foxi  שמוכרים משפך נחל תנינים. שניהם נמצאו אך

ורק בשפכי הנחלים או בבריכת מי הים מדרום לדור. גם סרטנים שתועדו בעבר בביצת 

 (. 25טבלה צידפוניות ושטרגליים אותרו בחלק מהאתרים בסקר ) הכבארה כגון מיני דפניתאים,

חלזונות היא הקבוצה השלישית בגודלה מבחינת מספר הטקסונים בסקר לאחר החרקים 

(. ידוע שבעבר מספר החלזונות והצדפות שהתקיימו בחלקו התחתון של 19איור והסרטנאים )

נחל תנינים היה גבוה במיוחד. עושר מיני רכיכות דומה לא נמצא בגופי המים שנסקרו. המין 

(. היותו חלזון נושם ריאה Haitia acutaותר היה החילזון הפולש בוענית חדה )השכיח בי

ועמידותו למגוון של תנאים סביבתיים אפשרה את התפשטותו לגופי מים ברחבי הארץ וגם 

מלחות  ,לגופי מים בחוף הכרמל. חוץ מהבוענית, נמצאו שני חלזונות אופייניים למים מליחים

 ושפכי נחלים.   

 .Chironomus spהאתרים כוללים: ימשוש מהסוג  14-השכיחים ביותר שנמצאו בהטקסונים 

(, הפשפשאים תלומית צפונית 57%מהאתרים(, טקסונים שונים ממחלקת הצידפוניות ) 78%)

כל אחד(. בנוסף  36%כל אחד( והחילזון בוענית חדה והבריום מהסוג קלאון ) 43%ושטגבון )

-גופי המים של ימשושים נוספים מתתהשכיחות הגבוהה ב , חשוב לציין גם אתאלולטקסונים 

( ומינים ממשפחת הדפניתאים. חסרי החוליות הללו Orthocladiinaeמשפחות אחרות )כגון 

גידול לחים, -יינים בתפוצה רחבה במגוון של בתימתאפשם )ג'נרליסטים( יהם מינים כוללני

נמוכים. כולם עם  חמצן וריכוזי גבוהה מליחות ובעמידות גבוהה יחסית לתנאים משתנים כגון

. אין ביניהם בלעדיהאו צמחיית גדות גידול בריכתיים של מים עומדים עם -העדפה לבתי

מכיוון שהללו אינם  ,גידול עם זרימה-ה להיצמדות לתשתית אבנית או לבתיטקסונים עם העדפ

 .תחום הסקרמאפיינים את גופי המים ב

פרטים של החילזון במהלך הסקר נמצאו יש לציין כי , אשר למינים בעלי חשיבות מיוחדת

מימנית חופית בשפך נחל אורן, מין שמוגדר בישראל בסטטוס נדיר )מילשטיין ועמיתיה, 

אקווטיים נדירים נוספים או בסכנת הכחדה. ישנם  חח"ג(. מעבר לממצא זה, לא נמצאו 2012

רולוגי ביניהם לים התיכון. לעיתים מינים שמוגבלים למחייה רק בשפכי נחלים בגלל הקשר ההיד

זיפית -ל ולהיפך. כך לדוגמה, התולעת הרבאלה אורגניזמים ממוצא ימי שנודדים מהים אל הנח

Nereis persica ,ממקור  בע"חהיא  שנמצאה בסקר מתחת לאבנים אך ורק בשפך נחל אורן
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בדיגומים בשפך ימי, ולכן האפשרות לאתרה היא רק באתרים עם קשר לים. מין זה נמצא גם 

 (.  2019נחל הקישון )אשכולי, 

 .וערכי שפיעות קטגוריאליתשל חח"ג טקסונים : רשימת ה25טבלה 
פרטים  – 1עיל(. מפתח לערכי השפיעות הקטגוריאלית: אות הקודמות וט בטבלפי הפיר-)מספרי התחנות על

 .אלפים ומעלה – 4פרטים(;  999עד  100אות )מ – 3פרטים(;  99עד  10שרות )ע – 2פרטים(;  9עד  1בודדים )
נת חלוקה לקבוצות יהטקסונים מופיעים בשמם העברי )משמאל( והמדעי )מימין(. לצד השם העברי מצוי

שטוחות; על = עלוקות; תל = תולעים  פי המפתח: תש = תולעים-והות יותר )סדרה או מחלקה(, עלטקסונומיות גב
צדפות; חל = חלזונות; סר = סרטנים; אק = אקריות; בר = בריומאים; שפ = שפיראים; פש =  זיפיות; צד =-דל

 ף; זב = זבובאים; חי = חיפושיות.פשפשאים; שע = שעירי כנ

 שם מדעי
 מספור האתרים

 שם עברי  14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Nereis persica   2            זיפית-תולעת רב תל 

Gastropoda          1     חלזון ימי חל 
Ecrotia ventrosa    2           מימנית חופית  חל 
Haitia acuta   1  2 2  2      1 בוענית חדה חל 

Ostracoda sp.1    2   4    3   1   צידפונית ירוקות קטנות סר 

Ostracoda sp.2        2        3 צידפונית אדומות קטנות סר 

Ostracoda sp.3        
 3 

      
 

 סר
צידפונית ירוקה גדולה 

 מאורכת

Ostracoda sp.4          1      2 צידפונית ירוקה גדולה  סר 

Ostracoda sp. 5           2  4    צידפונית גדולה מנוקדת  סר 
Arctodiaptomus similis       4      3  שטרגל אדמדם סר 
Cyclops sp.    1           2 ציקלופס  סר 

Cladocera     3  4      3 2 דפניתאים סר 
Ceriodaphnia sp.  4         2    צריודפניה סר 
Daphnia sp.  2   2  3 4       דפניה  סר 
Palaemon elegans    1      1     קפצן מצוי סר 
Echinogammarus foxi   2 2  1    2     שטצד סר 
Cloeon sp.  2   2   1 2     1 קלאון בר 

Zygoptera              1 שפרירית שפ 

Lestidae Gen. sp.   1     1       ִביִביִתִיים שפ  שפרירית, שְׁ
Lestes virens     1    1      ִביִבית ֲעִדיָנה שפ  שפרירית, שְׁ
Ischnura elegans  1       1      שפרירית ִחִצית ֲהדּוָרה שפ 
Anax sp.  1             שפירית ַסָיָרן שפ 
Anax imperator         1      שפירית ַסָיָרן קיסרי שפ 

Anisoptera              1 שפירית שפ 
Libellula sp.   1             שפירית טיסנית שפ 
Micronecta sp.    1 1   1     2  חותרנית פש 
Sigara lateralis 1     3 1  2  3 2   תלומית פש 
Plea pullula              1 שטגבונית ננסית פש 
Anisops sp.  2   2    2  3 1 1  שטגבון פש 
Notonecta sp.     1  1       1 שטגב  פש 
Microvelia sp.     1    1      מיקרווליה פש 

Chironominae Gen. sp.            1  2 שפחה(מ-ימשוש אפור )תת זב 

Orthocladiinae  Gen. sp.  2 1   2 3 1   1    שפחה(מ-ימשוש אפור )תת זב 

Tanypodinae  Gen. sp.      2         שפחה(מ-ימשוש אפור )תת זב 
Chironomus. sp.  2  2 2 2 1 2 2 2 3 2  1 ימשוש אדום זב 
Culex. pipiens        1  1       כולכיתיים, כולכית הבית  זב 
Aedes sp.    1          1 2 כולכיתיים, אדס זב 
Aedes caspius               2 כולכיתיים, אדס כספי זב 

Ephydridae Gen. sp.           1    ִפִייםחֹו-ְׁזבּוב זב 
Dixella sp.  2            2 כפופן זב 

Tipulidae Gen. sp.        1         ִטיפּוָלִתִיים זב 

Dytiscidae Gen. sp. Lv.     1   1 1    1 1 שחייניתיים )זחל( חי 

Dytiscidae Gen. sp. Lv.              1 שחייניתיים )זחל( חי 

Dytiscidae Gen. sp. (sp. 1)        1        שחיינתיים )בוגר( חי 
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 שם מדעי
 מספור האתרים

 שם עברי  14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Hydrophilidae Gen. sp.  Lv.       1 1         חובבת מים )זחל( חי 

Hydrophilidae Gen. sp. (sp. 1)     1          חובבת מים )בוגר( חי 

Hydrophilidae Gen. sp. (sp. 2)        1       חובבת מים )בוגר( חי 

Hydrophilidae Gen. sp. (sp. 3)        1       חובבת מים )בוגר( חי 

Hydrophilidae Gen. sp. (sp. 4)         1     1 חובבת מים )בוגר( חי 
Berosus sp.        2     1 2  חובבת מים )בוגר( חי 
Taxon richness 1 11 7 6 14 10 10 12 12 4 7 6 7 18 עושר טקסונים לתחנה 

Overall richness 46 עושר טקסונים מצטבר 

 ערכיות של גופי המים ההערכת  10.2.1.3

הערכיות האקולוגית בתחנות הסקר נקבעה בעזרת שלושה מדדים: עושר טקסונים, עושר 

והערכת מומחה של איכות בית הגידול ואסופת בעלי  ,טקסונים רגישים לריכוזי חמצן נמוכים

 .26טבלה החיים האקווטיים. תוצאות המדדים והניקוד הסופי מוצגים ב

אקווטיים היו בריכת החורף הגדולה מבין השתיים ממזרח  בחח"גהאתרים העשירים ביותר 

 צבתטקסונים(, מח 14של נווה ים ) טקסונים(, בריכות הדגים הנטושות 18רקא )ז-סר אילג'

 ,טקסונים כל אחת( 12הדגים הנטושות של דור ) הכורכר מצפון למדגה נחשולים ובריכות

טקסונים(. חשוב להדגיש שגם לגיוון בהרכב הטקסונומי  11כורכר מערבית למגדים )הת צבומח

של האסופה ולפוטנציאל האכלוס של גוף המים יש חשיבות רבה בהגדרת ערכיותו האקולוגית 

 ואיכותו של האתר.

האתרים הבאים: שפך נחל ספונים )טקסון אחד כוללות את  חח"גהתחנות העניות ביותר ב

טקסונים(, שפך נחל מערות ושרידי ביצת הכבארה  4בלבד(, בריכת מי ים מדרום למושב דור )

טקסונים כל אחד(. הסיבות לעושר המינים הנמוך משתנות מגוף  6מדרום למדגה מעיין צבי )

 מים אחד לאחר. 

גידול ייחודיים ושונים מיתר האתרים -בתיובריכת מי הים מדרום לדור הם שפכי הנחלים 

מספר מועט של מינים דומיננטיים  שנדגמו בסקר. מאכלסי המים של שפכי נחלים מאופיינים ע"י

גדולה בתנאי  ביניהם מליחות גבוהה ותנודתיתו ,עמידים לעקות ולמגוון רחב של תנאיםש

אינה גדולה. באופן לא . יש לציין שגם המורכבות המבנית של שפכי הנחלים הללו הסביבה

 10עושר הטקסונים בשפך נחל מהר"ל היה הגבוה ביותר מבין ארבעת שפכי הנחלים ) ,מפתיע

מהמעלה. מים זרימות בשל טקסונים(, מכיוון שהשפעת הים והמליחות באתר הזה נמוכה יותר 

לגבי שרידי ביצת הכבארה, השילוב של גוף מים רדוד שנדגם בשלבי התייבשות מתקדמים 

 .    ח"גמצמצמים את הסיכוי למצוא בו עושר גבוה של ח ,יחד עם מליחות גבוהה

עקב רגישותם  ,חלק מהטקסונים שנמצאו בסקר נוטים לסבול יותר מהרעת תנאי בית הגידול

הגבוהה יותר לריכוזי חמצן נמוכים, עומס אורגני וגורמי זיהום נוספים. מרביתם מנצלים 

לנשימה את החמצן המומס באמצעות זימי טרכאות, בניגוד למינים נושמי חמצן אטמוספרי או 

מינים בעלי המוגלובין בהמולימפה, ולנוכחותם חשיבות כסמן לבריאות המערכת האקולוגית 
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שנמצאו  ,זימאים, זחלי בריומאים וזחלי שפיראים-וטית. בקבוצה זו נכללים חלזונות קדםהאקו

וסיפה ה גוף המיםחיים ודגים ב-בחלק מאתרי הסקר. בנוסף, נוכחותם של דו החח"גבאסופת 

סווגה הערכיות  ללושקלול של הפרמטרים הלאחר  .גם היא לאיכות בית הגידול וחשיבותו

 .חה של כל הגורמים והשיקוליםכת מומהאקולוגית על בסיס הער

 ביולוגית באתרים שנסקרו.-ההידרו סיכום ממצאי הערכיות :26טבלה 
את הניקוד הסופי בחלוקה חיים ודגים ו-הטבלה כוללת עושר טקסונים, עושר טקסונים רגישים, נוכחות ראשני דו

חוות דעת מומחה )מספרי ול ציוני שני המדדים, יחד עם ל(, המבוסס על שק1-5לסולם בן חמש קטגוריות )
 (. אות הקודמותפי הפירוט בטבל-התחנות על

 שם האתר מס"ד
עושר 

 טקסונים כללי
עושר חח"ג 

 רגישים
נוכחות ראשני 

 יםדג/חיים-דו
שקלול הערכת 

 מומחה וניקוד סופי

 1.5 1 0 1 מתלה/מגדים/שפך נחל ספונים 1

 4.5 0 4 11 כורכר מערבית למגדים מחצבת 2

 3.5 2 0 7 שפך נחל אורן 3

 4 1 1 6 שפך נחל מערות 4

 5 1 2 14 נטוש נווה ים מדגה 5

 4 2 0 10 שפך נחל מהר"ל 6

7 
-בריכת חורף מזרחית לשמורת דור

 הבונים
10 

0 
1 3.5 

 4 1 1 12 כורכר מצפון למדגה נחשולים צבתמח 8

 5 1 4 12 נטוש דור מדגה 9

 2.5 1 1 4 ים מדרום למושב דור-בריכת מי 10

 2 1 0 7 גוף מים דרומית לשפך נחל דליה 11

12 
שרידי ביצת הכבארה, מדרום למדגה 

 מעיין צבי
6 

0 
0 2.5 

 3 2 0 7 רקא ז-מז' לג'סר א 1בריכת חורף  13

 5 1 2 18 רקא ז-מז' לג'סר א 2בריכת חורף  14

 ביולוגית-ההידרוסיכום ממצאי הערכיות  10.2.1.4

 גופי מים בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה לשימור: 

 כורכר מערבית למגדיםהת צבמח -

 בריכות הדגים הנטושות של נווה ים.  -

 כורכר מצפון למדגה נחשוליםהת צבמח -

 בריכות הדגים הנטושות של דור -

 זרקא-סר אימזרחית לג' 2בריכת חורף  -

 שרידי ביצת הכבארה -

  בעלי פוטנציאל אקולוגי לשיקוםגופי מים מופרים אך: 

 הבונים-חורף מזרחית לשמורת דורהבריכת  -

 ים מדרום למושב דורהבריכת מי  -

 דליהנחל דרומית לשפך שמים הגוף  -

  שפכי נחלים 

שפכי נחלים )אסטוארים( הינם קטעי נחל שבהם קיימת כניסה של מי הים, כתלות במשטר 

אופן טבעי עיקר ההשפעה היא מהמעלה. ככלל, בספיקה בעוצמת גלי הים, וב ,הגאות והשפל

מדובר  ,ים. הלכה למעשה-שהופכים דומים יותר למי ,והרכבם ידי שינוי כמות היונים במים-על
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שונה במאפייניה הטבעיים מגופי המים האחרים שנדגמו י ייחודיות אקולוגית, שבגופי מים בעל

י הנחלים המצב האקולוגי בשפכבסקר. לפיכך, יש לקחת בערבון מוגבל את ההשוואה בין 

. באופן כללי, מומלץ לסווג את כל שפכי הנחלים בחוף הכרמל (26טבלה לשאר גופי המים )

בגלל  ,י חשיבות אקולוגית גבוהה לשימורכבעל)ספונים, אורן, מערות, מהר"ל, דליה, תנינים( 

 ייחודיותם והפוטנציאל האקולוגי הטמון בהם, כולל נחלים שלא נסקרו בפרק זה.  

 זוחליםסקר  10.2.2

 שיטות עבודה 10.2.2.1

 גידול-התמקדות בבתי 

על מנת למקסם ולשפר את רשימת מיני הזוחלים לאזור פארק חוף הכרמל, הוחלט להתמקד 

גידול של -גידול יבשתיים, שבהם צפוי מצאי גבוה יותר של זוחלים, עם עדיפות לבתי-בבתי

לא  .(20מפה בתי הגידול )למפת בהתאם כורכר וחולות )מיוצבים, מיוצבים למחצה, נודדים(, 

חקלאיים. מאחר שיש מידע יחסית עשיר ועדכני הגידול לחים או בשטחים -בתיבבוצע דיגום 

(, לרבות בסיס המידע של ניטור ב'2019; 2014על חלק ניכר של חולות קיסריה מזרח )שחם, 

בשטחי חולות ממערב  התמקד(, הסקר Shacham et al., 2016מיזם המארג )זוחלים מטעם 

 בוצעהבהצגת נתוני הסקר ומצפון לשטחים הללו, שעליהם יש מידע זמין מהשנים האחרונות. 

נתוני עבר על זוחלים במרחב הנסקר, לרבות להתייחסות השוואתית למקורות קודמים וגם 

 וש בשיטות המקובלות בסקרי זוחלים:עשה שימנבמהלך הסקר מינים אקווטיים. 

שונים  מחסה פוטנציאליים יים פעילים + הפיכת אבנים וחפציח-סקר רגלי לחיפוש בעלי .1

מקטעי הליכה בני מאות עד אלפי מטרים, מינימום זמן חיפוש וסריקה בתא שטח בשטח. 

 דקות.  20-נתון כ

 ללים, שלדיםנשלים, גרישום מפורט של תצפיות בזוחלים ובסימני שדה שלהם )כגון  .2

עקבות( וציון מין, זוויג, הערות התנהגות ומורפולוגיה. צילום החיות/הסימנים כשרלוונטי ו

  ואפשרי.

רישום תצפיות מזדמנות בזוחלים פעילים בעת דילוג רכוב בין תאי שטח נדגמים; כולל  .3

 רכוב. בעת דילוג  של ערימות אבנים או גרוטאות מזדמנותלבדיקה עצירות נקודתיות 

ימי( בעזרת כת הדיווח של רשות הטבע והגנים )תמערכל התצפיות הוקלדו ישירות ל .4

פילוח של מצאי המינים ולגזור ממנה  ,לחלץ שכבת תצפיותהיה הטלפון החכם, כך שניתן 

 .(ידי רועי טלבי-י נעשה עלממ"גה הפילוח) לפי מפת בתי הגידול של הסקר

בשעות  לסריקות רגליות וקדשמשעות הדיגום האור יום. חלק ב בוצעמרבית הדיגום  .5

נוכחות  לילה וסימני-חולות, לאיתור מינים פעילי בשטחי יד-החשיכה, בעזרת תאורת פנסי

 שלהם )עקבות(. 

מאחר שתינתן עדיפות לדיגום של תאי שטח רבים ככל הניתן, ומדובר במרחב גדול יחסית,  .6

, אשר מצריכים השקעה של חזרה שימוש בשבילי טשטוש או במלכודות נפילה בוצעלא 
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-תנו התרומה של שיטות אלו בסקר חדלאותם תאי שטח למחרת בבוקר לבדיקתם. להערכ

-מצאי, לעומת ניטור רברשימת המרכזי הוא בסקר שיעדו  ,פעמי היא מועטה ולא מוצדקת

שבו שיטות אלו תורמות מידע שמצדיק את  –שנתי של אתרים קבועים -עונתי או רב

 ן. ההשקעה בה

 הסקר  מועדי ביצוע 

לל מאמץ דיגום כולל של שני ימי עבודה מלאים במצטבר, של שני סוקרים מיומנים הסקר כ

)ד"ר בעז  בעלי ניסיון בסקרי זוחלים ועם היכרות טובה של פאונת הזוחלים באזור זה ובכלל

 סוקרים 2 ×ימים  2 ×שעות  7 הכללי )ברוטו( היהדיגום ה. כלומר, מאמץ שחם ורועי טלבי(

 .(27טבלה )

 הזוחליםסקר : פרטי ביצוע 27טבלה 

 הערות סיום התחלה אזור נסקר תאריך 

26/04/2021 
בערך מחוף שדות  החלק הדרומי של מרחב הסקר:

 ים עד לאזור עין איילה 
09:20 17:30  

12/05/2021 
בערך מהקו של  החלק הצפוני של מרחב הסקר:

 הבונים עד לאזור עתלית
15:30 21:30 

כולל כשעתיים סריקה 
 בחושך 

 תוצאות 10.2.2.2

מיני  12מיני צבים,  2 מינים: 20תצפיות בזוחלים, וזוהו  224נרשמו במצטבר בסקר הנוכחי 

תצפיות  60תצפיות בנשלים,  2תצפיות ישירות,  114מיני נחשים. הממצאים כוללים  6-לטאות ו

ות במיני . תצפיות אחד(28טבלה ) תצפיות בעקבות 46תצפיות בפגרים,  2בקליפות ביצים, 

יונקים, עופות ועקרבים תועדו במערכת התימי במהלך הסקר והן זמינות בבסיס הנתונים 

פי קטגוריות -המינים וכמות התצפיות, מפולח על המקוון )אינן נכללות בדוח זה(. פירוט של

. דיון בתוצאות, לרבות השוואה 28טבלה , מוצג להלן בגידול שהוגדרו בסקר הצומחהבתי 

ת מפ. 30טבלה וב 29טבלה ב ,למידע קודם על האזור ממקורות שונים, מופיע בהמשך פרק זה

 (.28מפה מוצגת בהמשך ) סקרזוחלים בתחום ההתצפיות ב

תצפיות(, אך למעשה נתון זה כולל  84המין הנצפה ביותר בסקר היה לכאורה מניפנית מצויה )

קליפות(, ככל הנראה אתר  60ריכוז גדול של קליפות ביצים שמצאנו בפתח מערת כורכר )

כרת במניפנית מצויה הטלה קיבוצי של מספר נקבות ולאורך מספר רב של דורות )תופעה מו

מספר התצפיות הרב ביותר נרשם במין  ,(. בפועלWerner, 2016 גמה, ראו:בישראל; לדו

תצפיות, בקיבוץ אתר קליפות  25)מניפנית מצויה ואחריה תצפיות(,  53שנונית שפלה )

ונחושית  תצפיות( 16תצפיות(, חרדון מצוי ) 17בלטו גם המינים נחושית עינונית )הביצים(; 

מניפנית, חמשת הביצים של ההתצפיות בקליפות  "ניפוח"תצפיות(. ללא תיקון של  15חולות )

, חמשת המינים לאחר התיקוןמתוך כלל התצפיות בסקר זה.  83%-המינים הללו מהווים כ

 תצפיות(. 164מתוך  124סקר זה )ב מתוך כלל התצפיות 76%-הללו מהווים כ
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 Psammophisקו מובהק )-: ארבע32 תמונה

schokari.פרט מתבגר ,) 
נמצא בתוך מחסה באזור של חול חופי נודד צפונית 

 .(12/05/2021, בעז שחם ם:וציל)לעתלית 

 

 
 Carettaים חום )-: פגר של צב33 תמונה

caretta.) 
 ם:וציל) נמצא על החוף )חול נודד( צפונית לעתלית

 .(12/05/2021 ,בעז שחם

 
: עקבות של ישימונית מצויה 34תמונה 

(Stenodactylus sthenodactylus.) 
בעז  אזור חול חופי נודד צפונית לעתלית )צילום:

 (.12/05/2021שחם, 

 

 
 (. Daboia palaestinaeצפע מצוי ): 35תמונה 

בעז  ם:וציל) אזור חול חופי נודד צפונית לעתלית
 .(12/05/2021שחם, 

 
 Chalcidesנחושית עינונית ): 36תמונה 

ocellatus.) 
עי רו ם:וציל)מיוצב סמוך לקיסריה -אזור חול חצי

 (.26/04/2021טלבי, 

 

 
ביצים וקליפות ביצים של מניפנית : 37תמונה 
 (.Ptyodactylus guttatusמצויה )

רועי  ם:וציליכוני בשיח בורייק )ת-כורכר יםאזור 
 (.12/05/2021, טלבי
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 (.Eryx jaculusחנק ): 38תמונה 

 ם:וציל)מיוצב בין אור עקיבא לקיסריה -אזור חול חצי
 . (12/05/2021, בעז שחם

  

 דיון ומסקנות  10.2.2.3

נראים, על פניהם,  הסקרבמרחב הנופים ובתי הגידול  :דיון כללי והשוואה למידע קודם

-גידול מגוונים ועשירים בצומח חד-מצאנו בהם בתי .י זוחליםמתאימים למגוון רחב של מינ

 , והיו(43-38גידול מייצגים במרחב הסקר, ראו תמונות -)לדוגמאות של בתי שנתי-שנתי ורב

הטקסונומיות. מבחינת עיתוי הסקר,  חיים מכל הקבוצות-תצפיות או סימני פעילות של בעלי

(, מה שאכן הביא לייצוג של מגוון 2021אביב )דיגום בסוף  הביצוע תאם את התכנון שלנו

עבורם עדיף לדגום ש ,לרבות מינים אופייניים לקרקעות חוליות ודיונות ,יחסית רחב של מינים

לילה רבים ככל -יליחות קרים ויש ייצוג למינים פעבאביב המאוחר כאשר הלילות נעשים פ

 במסתור )בעיקר מתחת לאבנים מצאנו תמהיל סביר של חיות פעילות וחיות ,. במצטברהניתן

 19מתוכם מינים שונים של זוחלים,  20(. בסקר הנוכחי מצאנו במצטבר וגרוטאות שונות

מיני  36ובה  ,מישור החוףזהו נתח יפה מתוך רשימת המצאי המוכרת לחלק זה של  יבשתיים.

אם ננכה את המינים הימיים והאקווטיים מן מתוך הרשימה.  56%(, קרי 30טבלה זוחלים )

 63%-מהווים כ, שמינים 19/30מיני צבים( ונשאיר רק את היבשתיים, אזי מצאנו  6הרשימה )

 ,בחולות קיסריה מטעם רט"ג )שחםסקר מצאי ב ,תייםנהמצאי האזורי הידוע. לפני כשמן 

ויש מינים,  17נמצאו  ,בסתיום במאמץ דיגום דומה ש, גידול חוליים בלבד-בבתי, (ב'2019

מאגר התצפיות של רט"ג בנתוני (. 30טבלה מינים שנמצאו בשני הסקרים ) 15חפיפה של 

-צב –ימיים התצפיות )בניכוי של מאות תצפיות במינים  367נמצאו למרחב זה,  ה"היסטוריים"

 14עומד על סקר הנוכחי מינים, והחפיפה עם מצאי ה 21אשר כוללים  ,ים ירוק(-ים חום וצב

יש לציין שבהשוואה לכל המקורות הקודמים הזמינים, בסקר הנוכחי  .(30טבלה מינים בלבד )

לא חידשנו אף מין לרשימה שלא היה ידוע לפני כן מהמרחב. למרות זאת, יש לפחות שישה 

אשר צפויים להימצא לפחות בחלק מבתי הגידול של  ,ידועים מאזור הכרמלשים מיני זוחל

 ,זעמן מטבעות(ו לטאה זריזה תיכונית )כגון:-סקר, בעיקר כורכר בתצורת צומח יםמרחב ה

(. 30טבלה שיש להם נוכחות בשטח )להניח וסביר מאד  ,שאינם מופיעים באף מקור

ההתרשמות הכללית היא שלמרות המצאי היפה "על הנייר", התקשינו למצוא חלק מהמינים 
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כלל נמצאים בשפע גדול יותר, למשל ישימונית מצויה )בשטחים חוליים(; יתכן שיש -שבדרך

תפרצים ומינים פולשים חץ טריפה של מינים מלללזה קשר לגורמי הפרעה במרחב ובפרט 

 בהמשך(. )ראו 

מיוצבות -חצי בתי הגידול של דיונות מיוצבות, דיונות יות בתי הגידול לפי מצאי הזוחלים:ערכ

ת שפע התצפיוומבחינת מצאי מיני זוחלים תיכוני נמצאו העשירים ביותר -על כורכר וכורכר ים

שרמת ההתייצבות של  ל חוליים במישור החוף, ככלגידו-בסקר הנוכחי. בהחלט ידוע שבבתי

(, Shacham, 2010 צוא עושר מינים גבוה יותר )לדוגמה:החולות גבוהה יותר, אנו מצפים למ

הגידול  כוניים(. ביתתי-'נרליסטיים )יםמתקבל שילוב של מינים פסמופיליים ומינים גמאחר ש

ה זוחלים מאד דומה לזה של אזורי השיחייידי מגוון -כלס עלתיכוני, למשל, מאו-של כורכר ים

הסקר(. אין כאן הפתעות גדולות, אך  ית לתחוםמזרחוהחורש הפתוח של הכרמל הסמוך )

לנו הם בעלי חשוב לציין שמבחינת זוחלים מצאנו שמרבית בתי הגידול שנכללו בדיגום ש

כורכרים החופיים, זוחלים. יש כמובן משקל גבוה יותר לשטחים החוליים והערכיות גבוהה עבור 

בהם נמצאה שנונית שבהם יש ייצוג משמעותי של מינים פסמופיליים. בכל בתי הגידול ש

שפלה, למשל, יש לכך משקל גבוה מבחינת הערכיות של השטח, מאחר שמדובר במין שנמצא 

בסכנת הכחדה עקב צמצום קטסטרופלי של בתי הגידול הטבעיים שלו בעשורים האחרונים, 

 יתוח. פ בשלבעיקר 

נמצאים ברשימה האדומה של מיני זוחלים ש 10נכללים  האזורי במאגר המידע :בסיכון מינים

בדרגות סיכון  ,(2002)בוסקילה, פי הספר האדום של החולייתנים בישראל -על המינים בסיכון

. יבשתיים שישה מיניםאקווטי ו מין אחדימיים,  , מתוכם שלושה מינים(30טבלה )שונות 

בסיכון  מוגדרת(, שChalcides sepsoidesנחושית חולות )מהם נמצאו בסקר הנוכחי:  חמישה

(, Chalcides guentheriנחשונית )נחושית ( וTestudo graecaיבשה מצוי )-(; צבNT) נמוך

 Acanthodactylus) שנונית שפלהו( Caretta carettaים חום )-צב(; VU) בסכנה םעתידש

schreiberi ,)בסכנת הכחדה חמורה יםשנמצא (CR .) בסיכוןשל מינים זהו מספר לא מבוטל 

בתי הגידול  ( בעיקר אתלמרחב גיאוגרפי אחד, גם אם לוקחים בחשבון )כפי שעשינו בסקר זה

 היבשתיים.

לגבי האתרים שנדגמו בסקר הנוכחי, לגבי סקרים או ניטור עתידיים, ולגבי  :מסקנות והמלצות

 פעולות לשמירה על שטחים אלו ומרכיבי הנוף, הצומח והחי בהם: 

 ים הם קבוצה חשובה ויעילה קיים מגוון יחסית גבוה של זוחלים. הזוחל הסקרמרחב ב :כללי

 בכלל.  החוף מישורהחוף ו אינדיקטור במרחב זה ובשפלת-וביבתור 

 ץ לחזור ולבצע סקר כללי או בתאי מלומ :טווח של זוחלים-סקרי השלמה וניטור ארוך

ולהרחבת  במרחב זהשטח ספציפיים בעתיד, לצורכי מעקב אחר מצב מאסף הזוחלים 

המועדף הוא בחודשי  . העיתויהגורמים הרלוונטייםרשימת המצאי, לפי דגשים ותיעדוף של 

לשקול מלץ גם ומאי(, בהתאם לפיזור ועיתוי הגשמים של סוף החורף. מ-ץהאביב )סוף מר
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 ניטור שיטתי תקופתי של אוכלוסיות הזוחלים, למשל ניטור )כולל צילום לצורכי זיהוי פרטני(

 וג זהיבשה מצוי, מין שידוע באריכות ימים ולכן אינדיקטור מעניין לניטור בשטח מס-של צב

 . יבשה(-פעילות צביבבאביב המאוחר, שבו יש ירידה בנוכחות ו בוצעסקר הנוכחי )ה

 ו בסקר סימנים בולטים להפרעות נמצאלא  :וממשק שלהם מרחבגורמי הפרעה ב

הבולטים  גורמי ההפרעה. רעייה ושריפות –שמוכרות באזורים יותר מזרחיים בכרמל 

ובפרט )ונים חים חוליים(, אשפה מסוגים ששטח )בעיקר בשט-בשטח היו נזקים של רכבי

 חיים פולשים, מתפרצים וחיות בית-ם ומיני בעלייים פולשמח(, מיני צפסולת בניין

. בולטת נוכחות גבוהה של טורפים אשר מוגדרים כמינים מתפרצים כגון תן זהוב משוטטות

(Canis aureus) ,( מינים פולשים כגון מיינה מצויהAcridotheres tristis)חתולי בית , ו

(Felis catus) על מנת לוללצמצום של אוכלוסיות הטורפים ה נדרש טיפול .משוטטים ,

מלחץ טריפה לשמור על אוכלוסיות חיות הבר במרחב לרבות זוחלים כמובן, שנפגעים מאד 

נפית הבקר קרואים אלו. אמנם לא ראינו נוכחות מוגברת של א-מוגבר של אורחים בלתי

(Bubulcus ibisבשטח בזמן הדיגום )כמו במקומות  ,, אולם אנו חושדים שבמרחב המדובר

המוגבר על רבים אחרים )משם יש לנו עדויות ישירות(, גם הן תורמות ללחץ הטריפה 

שבאזור השרון, הוא מצא למשל )בכתיבה( של רועי טלבי הדוקטורט  הזוחלים. בעבודת

נית שפלה. אין להוציא מכלל אפשרות הדיאטה של אנפיות הבקר כוללת את המין שנו

שהמיינות המצויות מסוגלות אפילו לאתר לטאות בתוך מחילות רדודות בחול ולטרוף אותן, 

אינם חסינים בפני טריפה מוגברת זו.  כך שאפילו מינים פעילי לילה )כגון ישימונית מצויה(

וד שפעילות המיינות דים, בעגידול שאינם חולות נוד-פוי שהאנפיות תהיינה פעילות בבתיצ

חות וגם עורב אפור תכלול את כל בתי הגידול )בהסתמך על מה שרואים בשטח מבחינת נוכ

ובעקבות  ,אשר משנים את תכונות בית הגידול םיים פולשמחהמינים הללו(. מבחינת מיני צ

כך גם את חברות בעלי החיים לרבות הזוחלים, בולטות בעיקר טיונית חולות 

(Heterotheca subaxillaris( שיטה כחלחלה ,)Acacia saligna וצלקנית נאכלת )

(Carpobrotus edulis) סמוך לחופים, הטיונית על כל . הצלקנית בעיקר באזורים חוליים

רמת  . נדרש טיפול לצמצוםשיטה כמעט בכל בתי הגידולסוגי בתי הגידול החוליים, וה

 הללו. םיים הפולשמחהאילוח והנוכחות של מיני הצ
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מיוצבים, צפונית -חולות נודדים וחצי: 39תמונה 

 לתחנת הכח אורות רבין.
 בעז שחם, ם:וצילחולות קיסריה מערב )

26/04/2021). 

 

 
, בין מיוצבים-חולות מיוצבים וחצי: 40תמונה 

 .קיסריה לאור עקיבא
 אלת המסטיקמצוי ו חרובוחברת  עשבוניים כתמי

 (.26/04/2021בעז שחם,  )צילום:

 
מיוצב עם אילוח גבוה של -חול חצי: 41תמונה 

 טיונית החולות.
בעז שחם,  רקא )צילום:ז-בין קיסריה לג'יסר א

26/04/2021.) 

 

 
 תיכוני.-כורכר ים: 42תמונה 

רועי טלבי,  מזרחית לעין כרמל )צילום:שיח בורייק 
12/05/2021.) 

 
 תיכוני.-כורכר ים: 43תמונה 

רועי טלבי,  סמוך לשמורת חורבת דרכמון )צילום:
12/05/2021.) 

 

 
 חולות נודדים בחוף.: 44תמונה 

רועי  שמורת חוף גלים סמוך לכביש החוף )צילום:
 (.12/05/2021טלבי, 

 

 



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 258 ~ 

 גידול-( בסקר בחלוקה לבתימיןה ברמת שזוהו וגללים נשלים, פגרים ריכוז מינים ותצפיות בזוחלים )כולל :28טבלה 

 גידול-ביתסדרה: משפחה                                     
 שם המין ושם מדעי

על אלוביום 
 כורכר חופי )תל(

דיונות חול 
 וצבמי-חצי

דיונות חול 
 מיוצב

דיונות 
 חול נודד

יוצב מ-חול חצי
 על כורכר

חול מיוצב 
 במרזבה

חול מיוצב 
 על כורכר

-כורכר ים
 תיכוני

 סה"כ שקע לח מלחה

 ים-צבי צבים:
 Caretta caretta 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1ים חום   -צב

 יבשה-צבי צבים:
 Testudo graeca 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1יבשה מצוי   -צב

 יתייםמשפחת זיק סדרת לטאות:-תת
 Chamaeleo chamaeleon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1זיקית   

 דרת לטאות: משפחת חרדונייםס-תת
 Stellagama stellio 0 0 1 1 1 0 1 10 2 0 16חרדון מצוי 

 דרת לטאות: משפחת לטאייםס-תת
 Acanthodactylus "schreiberi" 0 6 9 2 3 1 32 0 0 0 53שנונית שפלה 

 דרת לטאות: משפחת שממיתייםס-תת
 Hemidactylus turcicus 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 4שממית בתים  

 Stenodactylus sthenodactylus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1ישימונית מצויה   
 Ptyodactylus guttatus 0 0 0 0 0 0 0 84 0 0 84מניפנית מצויה 

 דרת לטאות: משפחת חומטייםס-תת
 Ablepharus rueppellii 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2חומט גמד 

 Eumeces schneideri 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4חומט מנומר   
 Heremites vittata 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 13חומט פסים 

 Chalcides sepsoides 0 6 5 2 0 2 0 0 0 0 15נחושית חולות   
 Chalcides ocellatus 0 2 2 1 1 2 8 1 0 0 17נחושית עינונית 

 Chalcides guentheri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1נחושית נחשונית  

 דרת נחשים: משפחת נחשילייםס-תת
 Xerotyphlops vermicularis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1נחשיל מצוי   

 נחשים: משפחת חנקייםסדרת -תת
 Eryx jaculus 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3חנק   

 דרת נחשים: משפחת זעמנייםס-תת
 Platyceps collaris 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1זעמן זיתני   
 Dolichophis jugularis 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1זעמן שחור  

 Psammophiidae: משפחת סדרת נחשים-תת
 Psammophis schokari 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1קו מובהק -ארבע

 צפעיים סדרת נחשים:-תת
 Daboia palaestinae 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 4צפע מצוי   

 224 1 3 115 42 7 10 11 20 14 1 סה"כ תצפיות )כולל נשלים, קליפות ביצים וכו'(:
 20 1 2 9 4 5 8 9 7 3 1 עושר מינים:
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 מתוך מאגר המידע של רט"ג(, בחלוקה לבתי הגידול של הסקרם ותצפיות ממקורות קודמים )זוחלי ריכוז מיני :29טבלה 

 

 גידול-יתב                                                        
 שם המין ושם מדעי
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 Caretta caretta 0 2 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 5 0 7 0 0 0 0 5 1 1 0 31צב ביצות   

 Trachemys scripta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1אוזן  -צבגון אדום

 Trionyx triunguis 1 6 24 5 55 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 20 0 0 0 0 7 3 0 0 129צב רך   

 Testudo graeca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 20 8 7 2 0 0 0 0 5 0 0 0 43יבשה מצוי   -צב

 Chamaeleo chamaeleon 0 1 0 0 1 0 3 0 0 21 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 22 0 0 52זיקית   

 Stellagama stellio 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 0 3 1 6 2 0 0 4 1 0 0 29חרדון מצוי 

 Acanthodactylus "schreiberi" 0 0 1 0 0 1 2 6 0 0 0 6 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 33שנונית שפלה 

 Mediodactylus kotschyi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1שממית עצים  

 Stenodactylus sthenodactylus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 15ישימונית מצויה   

 Ptyodactylus guttatus 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4מניפנית מצויה 

 Eumeces schneideri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2חומט מנומר   

 Heremites vittata 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2חומט פסים 

 Chalcides sepsoides 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5נחושית חולות   

 Chalcides guentheri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1נחושית נחשונית  

 Eryx jaculus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1חנק   

 Dolichophis jugularis 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4זעמן שחור  

 Natrix tessellata 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2נחש מים   

 Telescopus fallax 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1חתול חברבר   -עין

 Psammophis schokari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 6קו מובהק -ארבע

 Malpolon insignitus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1קשקשים מצוי   -תלום

 Daboia palaestinae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4צפע מצוי   

 367 2 1 30 31 1 1 2 6 42 12 18 36 9 7 14 1 21 4 14 9 1 57 7 31 9 1 סה"כ תצפיות 

 21 2 1 7 11 1 1 1 1 10 4 7 6 6 3 5 1 1 4 7 4 1 3 3 6 3 1 עושר מינים
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 ים + צפי מצאימקורות קודמהזוחלים בהשוואה לסקר ממצאי  :30טבלה 

 

  

 ית גידולב                                                        
 סדרה: משפחה
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דרגת 
 סיכון

 Dermochelys coriacea 0 2 0 0 0 0 (CR)גלדי    ים-צב

 CR 0 0 0 0 מאות Chelonia mydas 0ים ירוק  -צב

 CR 0 0 0 0 מאות Caretta caretta 1ים חום   -צב

 Mauremys rivulata 0 31 0 0 0 0 LCצב ביצות   

 Trachemys scripta 0 1 0 0 0 0 NEאוזן   -צבגון אדום

 Trionyx triunguis 0 129 0 0 0 0 CR צב רך 

 Testudo graeca 1 43 3 0 0 10 VUיבשה מצוי   -צב

 Chamaeleo chamaeleon 1 52 27 3 3 51 LCזיקית   

 Stellagama stellio 16 29 0 0 0 1 LCחרדון מצוי 

 Pseudopus apodus 0 0 1 0 0 2 NTקמטן   

 Acanthodactylus "schreiberi" 53 33 14 19 0 53 CRשנונית שפלה 

 Phoenicolacerta laevis 0 0 0 0 0 0 LCלטאה זריזה  

 Mediodactylus kotschyi 0 1 0 0 0 1 LCשממית עצים   

 Hemidactylus turcicus 4 0 1 0 0 14 LCשממית בתים  

 Stenodactylus sthenodactylus 1 15 12 44 3 92 LCישימונית מצויה   

 Ptyodactylus guttatus 84 4 0 0 0 0 LC מניפנית מצויה

 Ablepharus rueppellii 2 0 0 0 0 2 LCגמד חומט 

 Eumeces schneideri 4 2 0 0 0 0 LCחומט מנומר   

 Heremites vittata 13 2 0 0 0 0 LC חומט פסים

 Chalcides sepsoides 15 5 4 20 1 54 NTחולות   נחושית 

 Chalcides ocellatus 17 0 1 18 0 5 LC נחושית עינונית

 Chalcides guentheri 1 1 0 0 0 0 VU  וניתחשנחושית נ

 Xerotyphlops vermicularis 1 0 0 0 0 1 LCנחשיל מצוי   

 Eryx jaculus 3 1 0 4 0 20 LCחנק   

 Platyceps collaris 1 0 0 0 0 2 LCזעמן זיתני   

 Dolichophis jugularis 1 4 0 0 1 1 LCזעמן שחור  

 Hemorrhois nummifer 0 0 0 0 0 0 LCזעמן מטבעות  

 Eirenis rothii 0 0 0 0 0 0 LCראש   -שלון טלוא
 Eirenis decemlineata 0 0 0 0 0 0 LC   קויםשלון 
 Eirenis lineomaculatus 0 0 0 0 0 0 LC   כתמיםשלון 

 Rhynchocalamus melanocephalus 0 0 0 0 0 0 LCשחור ראש  

 Natrix tessellata 0 2 0 0 1 0 NTנחש מים   

 Telescopus fallax 0 1 0 0 0 0 LCחתול חברבר   -עין

 Psammophis schokari 1 6 7 1 1 11 LCקו מובהק -ארבע

 Malpolon insignitus 0 1 1 0 0 0 LCקשקשים מצוי  -תלום

 Daboia palaestinae 4 4 7 4 1 9 LCצפע מצוי   

  329 11 113 78 369 224  סה"כ תצפיות
  17 7 8 11 24 20 עושר מינים:
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 ולוגיתערכיות זוא 10.3

 שיטת העבודה 10.3.1

, כפי שמופיעים במפת רכת חשיבות בתי הגידול לבעלי החייםולוגית מתבססת על העהערכיות הזוא

מיפוי ועל על ממצאי הסקרים הזואולוגיים, (, 20מפה )בקנה המידה האזורי של הסקר בתי הגידול 

 :הבאות להגדרות בהתאם, (2016, ועמיתיו)רותם  הארצי המידה בקנה תוהאקולוגי ותיחידה

 קמ"ר ארצי(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים  1,000יחידה אקולוגית קטנה )עד  :ערכיות מירבית

יות המירבית בסקרים הזואולוגיים: כגידול שנמצאו בער-שטחה(, ובתימ 17%-)פחות מ מוגנים

-יחצ חולדיונות מיוצבות, ; זוחלים: בריכות החורף, שרידי ביצת הכבארה, שפכי הנחליםחח"ג: 

 .תיכוני-יםכורכר , על כורכר מיוצב

 קמ"ר(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים  1,000יחידה אקולוגית גדולה )מעל  :ערכיות גבוהה מאד

בסקרים הזואולוגיים:  בערכיות גבוהה מאד גידול שנמצאו-, ובתימשטחה( 17%-)פחות מ מוגנים

-חצי חול, נודד חול דיונות ; זוחלים:גופי המים במחצבות הכורכר, בריכות הדגים הנטושות חח"ג:

 .כורכר על מיוצב חולו במרזבה מיוצב חול, מיוצב

 יותר  קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים 1,000יחידה אקולוגית קטנה )עד  :ערכיות גבוהה(

גופי המים  בסקרים הזואולוגיים: חח"ג: ידול שנמצאו בערכיות גבוההג-, ובתימשטחה( 17%-מ

 כורכר על ; זוחלים: מלחה, שקע לח, אלוביוםהמלוחים שבשקעים בין בריכות הדגים לחוף הים

 .(תל) חופי

 קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים 1,000יחידה אקולוגית גדולה )מעל  :ערכיות בינונית 

 משטחה(. 17%-)יותר מ

 חקלאי או מבונה. :ערכיות נמוכה 

טבלה ) מירבית בדרגות ערכיות מגבוהה עד יחידות אקולוגיות ארציות ישנן ששהסקר הנוכחי  בתחומי

31.) 

 (2016ועמיתיו, ולוגית בהתאם למאפייני היח' האקולוגיות הארציות )רותם זואערכיות : 31טבלה 

שטח ארצי  יחידה אקולוגית
 ]קמ"ר[

בסקר שטח  מוגן
 ]קמ"ר[

 ערכיות

 מירבית 17.8 17%-פחות מ 1,000-קטן מ חולות מישור החוף

 גבוהה מאד 10.8 17%-מ פחות 1,000-גדול מ יכונית-עמקים אלוביאליים באקלים ים

 מירבית 9.1 17%-מ פחות 1,000-קטן מ קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

 גבוהה 0.7 17%-יותר מ 1,000-קטן מ נחלים אלוביאלים איתנים

 גבוהה 0.6 17%-מ יותר 1,000-קטן מ התיכון-חוף ים סלעי בים

 מירבית 0.6 17%-פחות מ 1,000-קטן מ מלחות חוף*

במיפוי זה מיפוי היחידות האקולוגיות נעשה בקנה מידה ארצי ולא אזורי, לא נכללו מאחר ש –*מלחות חוף 
ישוב הנדירות הארצית של לצורך ח ,לכן כמו מלחות החוף שבתחום הסקר. ,יחידות אקולוגיות ששטחן קטן מאד

 י הארצי.שלא מופיעה במיפו , למרותמופיעות בתחום הסקר, נוספה אל הרשימה יחידה אקולוגית זוהיחידות ש
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 תוצאות 10.3.2

שליש -בסיכום כלל הממצאים הזואולוגיים, נמצא שהערכיות הזואולוגית המירבית הוגדרה בכמעט שני

ת , ועוד כשליש מהשטח הוגדר בערכיודונם( 10,000-)כ חקלאיים פעילים הפתוחים שאינם מהשטחים

השטחים בערכיות המירבית כוללים  (.20איור )דונם(  1,500-)כ וגבוהה דונם(  3,600-גבוהה מאד )כ

את כל רכס הכורכר, הדיונות והחוף בשמורת חוף גלים, את אזור רכס הכורכר בחרבת קרתה ובעתלית, 

הכורכר החופי בנווה ים, במחנה עתלית, עד קצה רכס  מופרים-הבלתיאת בריכות המלח והשטחים 

הבונים, תוואי נחל מערות ונחל מהר"ל, ורכסי הכורכר התיכון והמזרחי  –את חוף נווה ים  –ובהמשך 

ממשיך המסלול . דרומה מנחל מהר"ל, , למעט המחצבות הנטושות)משיח' בורייק עד רכס צרפנד(

עד תל דור ובהמשך לאורך חוף דור  –ורכס הכורכר התיכון המרזבה המערבית המערבי לאורך החוף, 

מושב דור )שוב, למעט עד ממושב הבונים רכס דרכמון  כולל אתעד נחל דליה, והמסלול המזרחי 

המסלול המערבי לאורך כל חוף הים עד קיסריה נמשך מדרום לנחל דליה, המחצבות הנטושות(. 

בין קיסריה לים,  מות המיםכל אזור א, כולל זרקא(-)למעט חוף כפר הדייגים של ג'יסר א העתיקה

ברכס מעגן מיכאל, , וכולל מספר כתמים איכותיים במיוחד מנחל דליה ודרומהוהמסלול המזרחי מקוטע 

חרבת תל מבורך ותנינים(, עד  נחלעייינות תמסח ובשמורות הדיפלה ונחל דליה, במרזבת הכבארה )

קיסריה, ומסתיים במגרש הגולף מלח בדרום גבול הסקר. אז ממשיך הנתיב המזרחי בשמורת חרובי 

של קיסריה. כתם נוסף של שטח בערכיות מירבית, הדרומי ביותר בסקר, הוא אזור החולות הגדול בין 

 (.31מפה קיסריה לשדות ים ומדרום לשדות ים )

 .התפלגות השטחים של הערכיות הזואולוגית :20איור 
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 ואתרי הסקר ההידרואקולוגי, בסיכון דגיםחיים ו-תצפיות בזוחלים, דו: 28מפה 
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 (.32טבלה המלווה )מספרי המינים בטבלה . בסיכון תצפיות בעופות: 29מפה 
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 (.29מפה רשימת עופות בסיכון )טבלה מלווה ל :32טבלה 

 מס' במפה שם עברי

 1 אירניה

 2 אנפה ארגמנית

 3 בז אדום

 4 בז נודד

 5 בז עצים

 6 בז צוקים

 7 קורמ-גיבתון אדום

 8 זמירון

 9 שדותזרון 

 10 חופמי אלכסנדרי

 11 חופמי גדות

 12 חטפית אפורה

 13 גב-חנקן אדום

 14 חסידה לבנה

 15 טבלן מצויץ

 16 ינשוף שדות

 17 כחל

 18 נחליאלי לבן

 19 נחליאלי צהוב

 20 נשר מקראי

 21 סבכי ערבות

 22 סלעית חורף

 23 סלעית ערבות

 24 סלעית קיץ

 25 עורב שחור

 26 ניציעיט 

 27 עיט שמש

 28 עלווית החורף

 29 עפרוני ענק

 30 צבעותא-עפרונן קצר

 31 פיפיון צהוב

 32 צולל ביצות

 33 קורמורן גמד

 34 קנית אירופית

 35 רחם

 36 נףכ-שדמית אדומת

 37 רגל-שחף צהוב

 38 שחפית גמדית

 39 שחפית הים

 40 שליו נודד

 41 שרקרק מצוי
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 בסיכון תצפיות ביונקים: 30מפה 
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 זואולוגיתערכיות : 31מפה 
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 והפרות מפגעיםפרק ו: 

 
 : ערימות פסולת בניין במחצבת כורכר נטושה )צילום: אמיר פרלברג(45תמונה 
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 והפרות מפגעים .11

בנושא חשוב לציין שסקר זה לא התמקד באיתור מפגעים ומיפויים, נושא שדורש סקר ייעודי שמתמקד 

בפרק זה יתוארו . עם זאת, מפגעים שנצפו במהלך עבודת השדה, תועדו ע"י הסוקרים בשטח. זה

מאפייני המפגעים העיקריים בתחום הסקר, ומוקדי הימצאותם. לא יתוארו מפגעים קבועים שדורשים 

אמץ משמעותי להסרתם )מבנים, יציקות בטון, דרכים כבושות וכד'(, אלא רק מפגעים שניתנים מ

לצמחים פולשים כבר ניתנה התייחסות בפרק הבוטני, ולכן פרק להסרה ולתיקון המצב בקלות יחסית. 

פית, פסולת ימית וחוגינון, פסולת חקלאית, פסולת בניין, פסולת : ם הנוספיםמפגעיבעיקר בזה יתמקד ב

של רכבי  , קוליסיםרעייהמפגעי וכן וגרוטאות; פסולת נופשים ומטיילים, פסולת ביתית, פסולת דייגים 

(, היה יותר ממפגע אחד. 32מפה בחלק מהאיתורים שמופיעים במפה ) .בחופים וזפתביוב  ,שטח

במפה מצויין רק המפגע העיקרי באותו אתר, והמידע המפורט שבו מצויינים כל המפגעים מופיע 

 בשכבת הממ"ג הנלווית.

 בניין פסולת 11.1

, ערימות בולדרים מסלילת כביש החוףו ערימות של פסולת בניין, כולל שברי אספלט מקרצוף כבישים

ועין איילה; וכן  מושב דורתל שריש, כל מחצבות מגדים, נמצאות בעיקר במחצבות הכורכר הנטושות: 

בשולי בריכות דגים נטושות ובתוכן, ולעתים בשולי היישובים. במספר מקומות אותרו גם ערימות של 

הן ישנות, ואין שפיכה חדשה של פסולת.  לוחות אסבסט. חשוב להדגיש כי נראה שערימות הפסולת

 עם זאת, יש לפעול לאיסוף הפסולת הקיימת, גם אם היא ישנה.

 
 : פסולת בניין במחצבת כורכר נטושה )צילום: אמיר פרלברג(46תמונה 
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 פסולת חקלאית 11.2

ם הסקר, כוללת הפסולת האורגנית אורגני. בתחו-חומר אורגני וחומר איפסולת חקלאית מורכבת מ

גזם תוצרת שנרקבה ונשרה אל הקרקע, , או בשוליה חלקהבפסולת צמחית )שאריות תוצרת שהושלכו 

( פגרי דגים מבריכות המדגה, וקולחין של מי המדגה שמשוחררים לים או לנחל. שלף קצור וכד'חקלאי, 

שרוולי פלסטיק )בעיקר מיכלים, , כוללת פסולת פלסטיק מסוגים שונים: אריזותאורגנית -הפסולת האי

-בתיקרועות של מיחה ומנהרות, רשתות צ-חיפוי של בתי יריעותשל אשכולות בננות(, שאריות צנרת, 

לולה לגרום לזיהום האוויר, הקרקע ע ראויכפסולת חקלאית שאינה מטופלת  , וכן קרטונים וקלקר.רשת

, החי והצומח, ולהוות מפגע אסתטי למטיילים תושביםה ,גיעה בבריאות החקלאיםהמים, ולפו

באמצעות דישון למשאב,  ממפגע התולהפוך א חקלאית עשויהפסולת במיטבי מאידך, טיפול ולנופשים. 

; 2013הפקת אנרגיה וכיוב' )הדס ועמיתיה, חזור לחומרי גלם, ימחיפוי קרקע, שימוש כקרקעות, 

 (.2013 קפואה ועמיתיו,

לעתים מזומנות מוצאת את דרכה אל שולי השטח בתחום הסקר מוקדים רבים של פסולת חקלאית, ש

הכורכר מחצבות , ואל מגיעה אל הים ונפלטת אל החוף( –החקלאי, אל הנחל )ומשם עם השטפונות 

 הנטושות.

 
 עתיקה ובה קברים חצובים )צילום: אמיר פרלברג(: פסולת אריזות מושלכת במחצבת כורכר 47תמונה 

 פסולת גינון 11.3

פסולת זו כוללת ערימות גזם גנני, וצמחים שהושלכו אל מחוץ לתחום החצרות. לעתים מזומנות, מהווה 

מיני דשא:  קור להתפשטות מינים פולשים, בעיקר כאלו שמתרבים בצורה וגטטיבית, דוגמתפסולת זו מ

כובע  ,יוקהמיני צמחי אגבה אמריקאית, הלילה החופי, -נוצה חבוי ומיני פספלון, חמציץ נטוי, נר-זיף

(. במחצבת הכורכר הנטושה שמצפון לנחשולים, אף 2019דרור, -)דופור הנזיר, צלקנית נאכלת ועוד
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, מידע בע"פ(. קלה ויקהתפתח יער גבוה של קזוארינות כתוצאה מהשלכת הגזם של הקיבוץ )יענ

ת מעגן ובמזבלבשולי היישובים, בעיקר סביב קיסריה, נפוצות ערימות של פסולת גננית  בתחום הסקר

 מדרום לשדות ים, וכן במחצבות הכורכר הנטושות שסמוכות ליישובים.ו מיכאל

 חופיתימית ופסולת  11.4

פלסטיק, הכיר האו"ם ה להיות פסולת יב המסה באוקיינוסים עשויורשנה  30לנוכח ההבנה שתוך 

. ולחקור את כמותה וסוגיה ,העולם להירתם להפחתתה קרא למדינותו ,סטיק הימי כבעיה עולמיתבפל

 ,בצריכת יתר של מוצרים שאינם מתכלים ,של פסולת מוצקה וימקורה של פסולת ימית הוא בניהול לק

 ציבורשל ה היעדר מודעותבו ,בחוסר בתשתיות ,שייט-כלימהשלכה של ציוד דייג ופסולת בבאובדן או 

פסולת  :ת הם סביבתיים, כלכליים וחברתייםהפסולת הימי נזקי ו.לתוצאות הפוטנציאליות של מעשי

ומגבירה  גידול-הורסת בתיאו אוכלים אותה, היא  נחנקים ממנה ,נתפסים בהשחיים -ימית פוגעת בבעלי

במקומות שאליהם פכים לפולשים שנצמדים לפסולת הצפה, והו את יכולת הנדידה של יצורים ימיים

פי בערך הכלכלי של חווכן ג, יג ובאמצעי דיישיט, בשלל הדי-הפסולת פוגעת בכלינסחפת הפסולת; 

. בישראל פועל מיזם "חוף נקי" במימון המשרד להגנ"ס, םעליהים שמתבסס הרחצה ושל ענפי התיירות

עפ"י "מדד ציון  מקבל אחת לשבועייםשבמסגרתו מנוקים החופים ע"י הרשויות המקומיות, וכל חוף 

 (.2020)פסטרנק ועמיתיה,  חוף נקי"

מהפסולת  90%-, נמצא שפלסטיק מהווה כ2018-2012במחקר שבוצע בחופי הארץ בין השנים 

תרם ( 2016-עמיות, התשע"ופ-החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד)"חוק השקיות" בחופים, וכי 

למזון היו המרכיב  פעמי שקשורים-פריטים לשימוש חד .הפלסטיק שקיותלהפחתה משמעותית בכמות 

חוק הדומיננטי בפסולת הפלסטיק, ולעומת זאת בקבוקי משקה קטנים שחל עליהם "חוק הפיקדון" )

 (.2020)פסטרנק ועמיתיה, היו המרכיב הקטן ביותר  (1999-הפיקדון על מכלי משקה, תשנ"ט

ך החופים החוליים שאליהם היא מגיעה עם גלי הים, מתפזרת הפסולת הימית לאור בתחום הסקר

אך במפרצים הסלעיים, שהמוצא מהם ומהם היא גם נאספת בתדירות גבוהה ע"י עובדי המועצה; 

חזרה לים מוגבל מחד, והגישה אליהם של עובדי הניקיון מוגבלת מאידך, מצטברת כמות גדולה של 

הבונים, פנינה תיירותית -בשמורת דור פסולת. דוגמה בולטת לכך היא "בריכת קליאופטרה"

שמגבילה מאד את במיוחד אחרי סערות,  – מצטברת כמות גדולה מאד של פסולת פוטנציאלית, שבה

היכולת ליהנות מאטרקצייה זו. בולטים בהקשר זה גם חופי מחנה עתלית, שאין בהם פעילות פינוי 

 פסולת מסודרת.
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 פסולת שנפלטה מהים באזור שדות ים )צילום: ארבל לוי(.: 48תמונה 

 נופשיםפסולת  11.5

פסולת הנופשים, בעיקר אלו שבאים ללון בחוף הים, מתחלקת לשלושה סוגים עיקריים: על חוף הים, 

משאירים נופשים רבים את שאריות האשפה שייצרו במהלך שהותם בחוף, ולא אוספים אותה בצאתם: 

ם מהלני ; חלק(49תמונה ) שימורים, אריזות פלסטיק, בקבוקים ופחיות משקהשאריות מזון, קופסאות 

 –וכד'  , מחצלות, רהיטים שבוריםספות, כורסאות, מזרנים – שונים אף משאירים אביזרי נוחותבחוף 

מוצרי היגיינה הפרשות הנופשים ווף אך לא טרחו לפנותם; סוג הפסולת השלישי הוא שהביאו אל הח

בצד המזרחי של הדיונות החופיות, שם  –מצטברים בעורף החוף בהיעדר שירותים מסודרים, שנלווים, 

שחלקם נקברים בחול  –עושים הנופשים את צרכיהם: ניירות טואלט, מגבונים ומוצרי היגיינה נשית 

הנופשים עצמם,  הפרשותכמובן גם  ות. למפגע התברואתי נוספ(50תמונה ) בנשוב הרוחות ונחשפים

 הקרקע.פני על  נשארות גלויותשלעתים 

ם )למעט התחום הסגור של מחנה עתלית(, פני כל החופי-פסולת הנופשים פזורה עלבתחום הסקר, 

החוף מפונה ע"י צוותי הניקיון, אך זו שבעורף החוף אינה מטופלת. בנוסף,  כאשר זו שלאורך רצועת

שם כמות הפסולת רבה מאד ועיקרה מוצרי היגיינה,  –מורגש הבדל ברור בין החופים שמשמשים ללינה 

 ובהם כמות פסולת קטנה יותר, ועיקרה אשפה. –לאלו שמשמשים לשהות יום בלבד 



 דו"ח סופי –הכרמל חוף פארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 273 ~ 

 

 
 : פסולת נופשים שהושארה על חוף הים )צילום: גליה פסטרנק(.49תמונה 

 
 .על הדיונות ובעורף החוף )צילום: אמיר פרלברג( נופשים: פסולת 50תמונה 

 אשפת מטיילים 11.6

בתחום הסקר שבילי טיול רבים )מסומנים ושאינם מסומנים(, שמושכים אליהם מטיילים רבים מכל 

בקבוקי פלסטיק,  הארץ. לאורך השבילים מפוזרת אשפה אופיינית שזורקים המטיילים בדרכם: רחבי

 מוצצים, כובעים וכו'. –למטיילים פריטים שונים שאבדו כן ו ,אריזות מוצרי מזון, נייר טואלט, מגבונים

לא הפסולת אינה נשארת סמוך לשבילים, ומתפזרת עם הרוחות גם לשטחים מרוחקים יותר. כמעט ש

נמצא מקום בתחום הסקר שבו לא נמצאה פסולת מטיילים, כאשר רובה מתרכז כצפוי לאורך שבילי 

 הטיול המסומנים.
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 פסולת דייגים 11.7

לאורך כל קו החוף, במקומות שבהם ישנן טבלאות גידוד שחוגרות את רכס הכורכר החופי, משמשות 

פסולת דייגים רבה: מצטברת  אותצמוד לטבלטבלאות הגידוד את קהילת דייגי החכות. על הכורכר ה

במהלך סערות החורף שאריות פתיונות, אשפה, ציוד דייג שיצא מכלל שימוש, שברי כיסאות וכיוב'. 

למותר לציין וברוחות המזרחיות העזות של עונות המעבר, חלק גדול מהפסולת מוצא את דרכו אל הים. 

טי דייג, קרסים, פתיונות גומי ופלסטיק שגם במים ציוד דייג רב שנקרע ואבד: משקולות עופרת, חו

 )מדמים טרף( ומצופים.

  
 : עמדת דייגי חכות על כורכר חופי צמוד לטבלאות הגידוד )צילום: אמיר פרלברג(51תמונה 

 רעיית יתר 11.8

מהגורמים ורה של אחד או יותר בו לחץ רעייה חזק לאורך זמן מביא להופעה ברשרעיית יתר היא מצב 

גנוני התאמה אצל התפתחות מנ, שינוי בהרכב המינים בחברה ,הורדת הביומסה הצמחיתבאים: ה

חשיפתה לגשמי מסחיפת קרקע כתוצאה בקרקע, ו שינויים במאזן המינרלים ,רעייהתחת לחץ צמחים 

ידות החורף. רעיית יתר אינה יכולה להיות מתוקנת מיידית כתוצאה מהרחקת הרעייה, אלא דורשת יח

 (.2017דה מלאך וסגרה, ; 1992פרבולוצקי ועמיתיו, ) זמן ארוכות: זמן אבולוציוני בניגוד לזמן אקולוגי

ובכר המרעה  ד נחל תנינים: בשמורת נחל תניניםהם לאורך מורבתחום הסקר מוקדי הרעייה העיקריים 

ר בריכת החורף שמזרחית וכן ברכס שיח' בורייק ובאזו, בשמורת רכס דרכמון, זרקא לנחל-בין ג'יסר א

מתקיים עדר קבוע, שאתר המרבץ שלו )בין האגם בשמורה לנחל  זרקא. בשמורת נחל תנינים-לג'יסר א

פסטורליים. מינים נדירים שנשתלו בגן מקלט -ועשיר במיני צמחים ניטרופיליים ואנטי מאדעדה( מופר 

מספקת, ונאכלים ע"י הבקר. בכר )כמו מכבד הביצות(, אינם מוגנים בצורה שבשמורה על גדת האגם 

של תושבי  –מתקיימת רעייה מגוונת: בקר, צאן וסוסים זרקא לנחל תנינים -שבין ג'יסר אהמרעה 
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 פסטורליים מעטים.-. הרעייה חזקה מאד, ומותירה צומח רמוס ונמוך מאד, למעט מינים אנטיהיישוב

ר, אך השפעתה על הרכב חברת גם ברכס דרכמון מתקיימת רעיית בקר, אמנם בעוצמה נמוכה יות

ניכרת היטב בשטח. ברכס שיח' בעיקר במרבצי הבקר, פסטורליים, -מינים ניטרופיליים ואנטי –הצומח 

, למעט במרבצי הבקר בורייק מתקיימת רעיית בקר עונתית, ונראה שלחץ הרעייה שם מתון ומתאים

בעבר התקיימה שם גם רעיית צאן, אך מזה כמה שנים שהופסקה  .)שבמחצבות הכורכר העתיקות(

זרקא, מתקיים עדר בקר קבוע, -. באזור בריכת החורף שממזרח לג'יסר א)מיכה סילקו, מידע בע"פ(

 וגם שם ניכרת השפעתו על הרכב חברת הצומח בבריכת החורף.

 גרוטאות 11.9

שאריות בעיקר  –ה ים, דור ונחשולים גרוטאות נמצאות בעיקר בשולי בריכות הדגים הנטושות של נוו

ומבני בטון מתפוררים של מתקני המדגה. גם של מגדלי האכלה )סילו(, שרידי צנרת מחלידות 

, או שנותרו הושלכו גרוטאותובשטחים פתוחים נוספים בתחום הסקר במחצבות הכורכר הנטושות 

 .ישנים שפזורים במרזבות()דוגמת בתי המשאבות ה במקומן כשריד מתפורר ומחליד מתקופות עבר

 קוליסים של רכבי שטח 11.10

 (. נסיעת1997-וק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ״זחפי חוק )-לאורך חוף הים אסורה עלנסיעה ה

שבהן: הידוק הקרקע, רמיסת דיונות החול, בחי ובצומח מבנה שות בקפוגעת רכבי שטח בחולות 

נסיעה פרועה נוסף על כך,  רעש, אור )בלילה(, וזיהום אוויר.חי וצומח, כמו גם הפרעות דריסת מחילות, 

)כהן  , הנופשים והמתרחצים, והביאה לא פעם לפגיעות בנפשמסכנת את המטיילים לאורך החוף

 (.2011ועמיתיו, 

 אמות המיםבתחום הסקר, עיקר הדרכים שנפרצות בדיונות החול נמצא באזור שסביב קיסריה: לאורך 

קוליסים ובדיונות שמדרום; בנוסף, לאורך סוללת העפר מצפון ממערב, בשמורת חרובי קיסריה ממזרח, 

רבים נמצאים על גבעות הכורכר החופיות שאינן בתחומי שמורות מוכרזות: תל תנינים, בגבעה שבדרום 

 ורת חוף גלים.(, וכן בדיונות של שמלחוף הבונים )תל נאמי ואחרות מפרץ דור, בגבעות שבין נווה ים

 ומי פלט של המדגה ביוב 11.11

יישוב שלולית ביוב גדולה, לזרקא: ממזרח -מפגעי ביוב גולמי נמצאים בעיקר באזור שסובב את ג'יסר א

 וכן מספר מוקדי ביוב מערבית ליישוב, שמוזרמים אל נחל תנינים.

המדגה בדור, מנוקזים נוסף על כך, שפכי המדגים של נחשולים, מעיין צבי, מעגן מיכאל והתחנה לחקר 

מקודמת הרפורמה בענף המדגה ש במספר תעלות ניקוז ישירות אל הים, או דרך הנחלים תנינים ודליה.

טיוטת תקנות בריאות העם ) טרם יצאה אל הפועל –כבר שנים ארוכות ואמורה לטפל גם בהיבט זה 

נוהל תמיכה בשיקום בריכות ; 2012-לטיפול בהם( התשע"ב )תקני איכות מי פלט מבריכות דגים וכללים

המשרד להגנ"ס ומשרד  – 2020; מפרט אחיד לגידול בע"ח 2020פתוחות לגידול דגים לשנת 

 (.2015לבעיה זו )סקוטלסקי ולבינגר,  ,חלקילפחות  ,, וכאשר תיושם, תיתן פתרון(החקלאות
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 זפת 11.12

דולות בחוף גמטרים, החלו לנחות כמויות זפת  5.5בעת סערת חורף עם גלים בגובה  ,17.2.2021-ב

חמישים ק"מ מערבית כ, כןכלית כשבוע לפני יהיה נפט גולמי שנשפך לים ממהכרמל. מקור הזפת 

לאשקלון. לנפט ותוצרי הפירוק שלו השפעות שליליות רבות ומתועדות היטב על כלל הביוטה החופית 

על שירותי מערכת אקולוגית רבים. עשרות צבי ים מתים נמצאו לאורך החופים, וכמות לא והימית, וכן 

וצמחים בים ובחוף נפגעו. אופי הפגיעה של זפת בחוף  חוליות-של עופות ים, דגים, יונקים, חסריידועה 

 סלעי שונה מאשר בחוף חולי. בעורף החוף החולי נחתו כמויות זפת גדולות יותר, אך המסלע עשיר

מרבית  ,קשה יותר להסיר ממנו את הזפת. בשל הסערה בימים הראשונים –יותר בחי וצומח, ובנוסף 

כך שבתי הגידול הרגישים ביותר בחוף מ' מקו המים,  100עד למרחק של הזפת נחתה בעורף החוף, 

ר לדיונות יצלו. עם זאת, ייתכן שמצבורי זפת נותרו עדיין בעורף החוף ונקברו מעבנ –וד טבלאות הגיד –

-במרחק עשרות מטרים מקו המים. בנוסף, ריבוי החופים הסלעיים בחוף הכרמל, בעיקר בשמורת דור

שהצריכה מאמצי ניקוי בחופים הסלעיים, הבונים ובחוף החותרים, הביא לפגיעה משמעותית ומורכבת 

, בפרט ף הכרמלחופי צפון המדינה כולל חום המשיכו חופי ישראל בכלל, ורבים. למשך כשלושה חודשי

בכללם גם עובדי ו ,לבכמויות הולכות ופוחתות. התגובה המהירה של אזרחי ישרא ות זפתלחוות נחית

, שנרתמו והתנדבו לפעולות הניקוי יחד עם הרשויות והעמותות ותושביה כרמלההמועצה האזורית חוף 

כלל הגופים  שהציבו את התשתית הארגונית, הייתה חסרת תקדים בהיקפה. המאמץ המשותף של

. חצי מועצההביא לאיסוף של מעל אלף טון זפת בחופי ישראל, שמאות טונות מתוכם פונו מחופי ה

כמות הזפת , וצומח בחופים צומצם לטווח הקצרבה בחי ועיקר הפגיענראה כי שנה לאחר האירוע, 

נותרו דבוקות אם כי כמויות זפת לא מבוטלות עדיין כבר הגיעה לרמה נמוכה מאד, החוליים בחופים 

 לסלעי החוף.

 
במעלה נחל מערות מזרחית לקו החוף מ'  200-צמח בסכנת הכחדה, כ –שנתי -: זפת מכסה שרשר רב52תמונה 

 )צילום: אמיר פרלברג(
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מ' מעל פני הים בשמורת  5-בגובה של כעל כורכר חופי , נדיר ומוגןצמח  –עדעד הביצות את : זפת מכסה 53תמונה 

 )צילום: אמיר פרלברג( הבונים-דור
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 והפרות מפגעים: 32מפה 
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 אינטגרטיביתערכיות פרק ז: 

 
 מצוק הכורכר של תל תנינים )צילום: אמיר פרלברג(: 54תמונה 
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 אינטגרטיביותערכיות מפות  .12

 ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים 12.1

 רקע 12.1.1

פותח בעקבות עבודה ראשונית שמדד ערכיות אקולוגית בשטחים החקלאיים חושבה באמצעות 

(, ודיונים בצוותי היגוי שנערכו 2017)פרלברג ועמיתיו,  2017שהוגשה למשרד להגנ"ס בדצמבר 

 (.2018מנשה )אבישר ועמיתיה,  במוא"ז 2018( וביוני 2018באוניברסיטת ת"א )אמדור,  2018בינואר 

 משקלותומדדים  12.1.2

  :מקבלת את המידע ש – ארציתהמדד מחולק לארבע רמות היררכיות: הרמה המאפייני המדד

יחידת  ה האזורית:רמהמשכבות מידע ארציות )יחידות אקולוגיות ומסדרונות אקולוגיים ארציים(; 

 חלקההמאפיינים החקלאיים בורמת  ;שוליההמאפיינים הטבעיים בחלקה וב; רמת החקלאי הנוף

 בכל רמה היררכית מספר מדדי משנה. עצמה.

 קיים ש, בהתאם לאיכות המידע דרגות ערכיותכל מדד משנה מחולק למספר  :המשנה ערכי מדדי

יחידת  ברמה הארצית ארבע דרגות; ברמת לגביו, ולמאפייני הערכים שאותם יכול המדד לקבל.

 שתי דרגות ערכיות. –לקה ושוליה שלוש דרגות; וברמות הח הנוף

  בהתאם לעמודתיעשה משנה יאם מסד הנתונים שלם, הניקוד הסופי של כל מדד  :משוקללמשקל 

)למשל  המשנה חסרים נתונים עבור חלק ממדדיאם  .(33טבלה ) הבאהבטבלה  "משקל מפורט"

של (, יש לעבוד עם המשקל הכללי כאלו שדורשים עבודת שדה, אם לא בוצעה עבודת שדה

 מדדי (, ולחלק את האחוזים שווה בשווה בין שארבטבלה )עמודה שמאליתהסקאלה המרחבית 

 באותה סקאלה מרחבית. המשנה

  . מדדים נבחרים ומשקלות להערכת ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים33טבלה 
סקאלה 
 מרחבית

 המשנה מדדערכי  משנה מדד
 משקל מוצע )%(

 כללי מפורט

 ארצית

מסדרון אקולוגי 
 אזורי/ארצי

 :מוגן ליבהתחום שטח בהחלקה או חלק ממנה  ערכיות מירבית 
 (.15)ציון )שמורת טבע/גן לאומי/יער קק"ל( 

  :מעבר הכרחי תחום החלקה או חלק ממנה בערכיות גבוהה
 (.10)"צוואר בקבוק"( )ציון 

 :מסדרון אקולוגי תחום החלקה או חלק ממנה ב ערכיות בינונית
 (.5)ציון  אזורי/ארצי

 :(.0)ציון  אזורי/צימסדרון אקולוגי ארמחוץ להחלקה  ערכיות נמוכה 

15 

30 

יחידה אקולוגית 
 ארצית

 בתחום יחידה  יםנמצאאו חלק ממנה : החלקה ערכיות מירבית
ממנה מוגן  17%-קמ"ר, ופחות מ 1,000-אקולוגית ששטחה קטן מ

 : כורכר, חולות מישור החוף, מלחות חוף.(15)ציון 

 בתחום יחידה  יםנמצאאו חלק ממנה : החלקה ערכיות גבוהה
מוגן ממנה  17%-ות מפחוקמ"ר,  1,000-מ גדולאקולוגית ששטחה 

 יכוני.ת-: עמקים אלוביאליים באקלים ים(10)ציון 

 בתחום יחידה  יםנמצאאו חלק ממנה : החלקה ערכיות בינונית
וגן ממשטחה  17%-יותר מוקמ"ר,  1,000-אקולוגית ששטחה קטן מ

 : אין בתחום הסקר.(5)ציון 

 בתחום יחידה  יםנמצאאו חלק ממנה : החלקה נמוכה ערכיות
משטחה  17%-מ יותרו קמ"ר, 1,000-מ גדולאקולוגית ששטחה 

 : אין בתחום הסקר.(0מוגן )ציון 

15 
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סקאלה 
 מרחבית

 המשנה מדדערכי  משנה מדד
 משקל מוצע )%(

 כללי מפורט

יחידת 
הנוף  

 החקלאית

 פשט הצפה

 :(.15החלקה נמצאת בתחום פשט הצפה )ציון  ערכיות מירבית 

 :מ' מפשט  500החלקה נמצאת במרחק של עד  ערכיות בינונית
 (.8הצפה )ציון 

 :מ' מפשט  500-החלקה נמצאת במרחק של יותר מ ערכיות נמוכה
 (.0הצפה )ציון 

15 

45 
 

אחוז השטח 
הטבעי מתוך 
 יחידת הנוף

 :מהשטח טבעי )חלקות חקלאיות הן  80%מעל  ערכיות מירבית
 (.15"איים" בשטח טבעי. ציון 

  קלאי. ח-עי )פסיפס טבעימהשטח טב 80-20%בין  בינונית:ערכיות
 (.8ציון 

 :עי )שטחים טבעיים הם מהשטח טב 20%-פחות מ ערכיות נמוכה
 (.0"איים" בשטח חקלאי. ציון 

15 

רצף שטחים 
 פתוחים

 :החלקה או חלק ממנה נמצאים בליבה של רצף  ערכיות מירבית
 (.15שטחים פתוחים )ציון 

 :(.8החלקה או חלק ממנה נמצאים באזור חייץ )ציון  ערכיות בינונית 

 :(.0קה או חלק ממנה צמודים להפרה )ציון החל ערכיות נמוכה 

15 

 מאפיינים
 טבעיים
 בחלקה
 ובשוליה

מאפיינים טבעיים 
 5בחלקה ובשוליה

 :בשולי  שדרות עצים/גדר חיה/יש משאר טבעי ערכיות גבוהה
 מאפיינים טבעיים בחלקה/החלקה

  בשולי  שדרות עצים/גדר חיה/משאר טבעי אין נמוכה:ערכיות
 מאפיינים טבעיים בחלקה/החלקה

7 

15 

 גדות ערוצי ניקוז
 ה.תוחוצה אבחלקה או  גובל ניקוז ערוץ :ערכיות גבוהה 

 :נחצית ע"י ערוץ ניקוזאו  החלקה לא גובלת ערכיות נמוכה. 
8 

מאפיינים 
 יםחקלאי

 חלקה ב

חקלאות שטח 
 חלקיפתוח/בכיסוי 

 :גד"ש/מטעים(. בשטח פתוחחקלאות  ערכיות גבוהה( 

 :בתי רשת/מנהרות(חלקי בכיסוי  חקלאות ערכיות נמוכה(. 
5 

10 
חקלאות 
 בעל/שלחין

 גידולי בעל ללא השקיהערכיות גבוהה : 

 ים )שלחין(מושק: גידולים ערכיות נמוכה 
5 

 בשטחים חקלאיים אקולוגיתחישוב דרגת הערכיות ה 12.1.3

, מחלקים לשלוש דרגות ערכיות, בחלוקה שווה לפי הציונים חלקה חקלאיתאת הציון שמתקבל עבור כל 

ערכיות  –ערכיות בינונית; שליש עליון  –ערכיות נמוכה; שליש אמצעי  –שהתקבלו: שליש תחתון 

 –כה גבוהה. ערכיות זו מקבילה לשלוש הדרגות הנמוכות יותר בסולם הערכיות האקולוגית המלא )נמו

מירבית(, והיא דרגת הערכיות שתופיע בשטחים החקלאיים במפת  –גבוהה מאד  –גבוהה  –בינונית 

 .אקולוגית המשולבתהערכיות ה

  . מקורות המידע לחישוב ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים34טבלה 
סקאלה 
 מרחבית

 שכבות המידע מדד

 ארצית
מסדרון אקולוגי 

 אזורי/ארצי

 רותם ועמיתיו, של רט"ג שכבת המסדרונות  :מסדרונות אקולוגיים ארציים(
" של מנהל 2040, שכבת המסדרונות בתכנית האסטרטגית "ישראל (2015

 התכנון.

 לתמ"מ מחוז חיפה. 20, תיקון מסדרונות אקולוגיים אזוריים: סקר דש"א 
 (2016)רותם ועמיתיו, של רט"ג יחידות אקולוגיות ארציות   יחידה אקולוגית ארצית

יחידת 
הנוף  

 החקלאית
 פשט הצפה

 שכבת פשטי הצפה מעודכנת של משרד החקלאות 
  1שכבת פשטי הצפה ושטחי הצפה מתוך תמ"א 
 סקר דש"א 

                                                        

(/שדרות גדר או דרך לאורך למשל, החלקה בגבול מטופלת לא צמחייהמשארי שדה )ובשוליה:  בחלקה טבעיים מאפיינים5

, רדודה קרקע בשל מעובדים לא כתמים, בחלקה בודדים עציםמאפיינים טבעיים בחלקה )/חיהרוח/גדר -משברי עצים

 '(.וכד השדה בפאת מוברים כתמים
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השטח הטבעי אחוז 
 מתוך יח' הנוף

 ניתוח אורתופוטוסקר דש"א , 
  משרד החקלאותשכבת חלקות חקלאיות של 

 סקר דש"א  רצף שטחים פתוחים

 מאפיינים
 טבעיים
 בחלקה
 ובשוליה

 סקר דש"א  טרסות/גלי אבנים
מאפיינים טבעיים 

 ובשוליה בחלקה
 ניתוח אורתופוטו, סקר דש"א 

 גדות ערוצי ניקוז

 ( שכבת ערוצים של מפ"יWATER_FLOW( סדר ערוץ .)STRM_ORDER > )2 

  משרד החקלאותשכבת חלקות חקלאיות של (AgriParcels) 
  דש"אסקר 

מאפיינים 
 יםחקלאי

 חלקה ב

חקלאות שטח 
 פתוח/בכיסוי חלקי

  משרד החקלאותשכבת חלקות חקלאיות של (AgriParcels עמודת סוג ,)

 (CoverTypeכיסוי )

 סקר דש"א 

 חקלאות בעל/שלחין
  משרד החקלאותשכבת חלקות חקלאיות של (AgriParcels עמודות: סוג ,)

 (.Irrigation(, השקיה )WaterSource(, מקור מים )WaterTypeמים )

 תוצאות: ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים 12.1.4

ערכיות אקולוגית גבוהה התקבלה בחלקות החקלאיות שנמצאות במרזבה שבין רכס הכורכר החופי 

לתיכון )כולל משקי המדגה בבריכות עפר פתוחות(, וכן בחלק מהחלקות שבמרזבת הכבארה וסביב 

במרזבה שבין רכס הכורכר החופי לתיכון חרבת מלח. ערכיות בינונית התקבלה בחלקות חקלאיות 

הכבארה, בחלקות שסמוכות לתשתיות ולבינוי, וכן בחלקות המערביות של שדות ים ובמרזבת 

שטח מה 43%-, נמצא שכ. סה"כ(33מפה ) שסמוכות לגן הלאומי עתיקות קיסריה )או שהן חלק ממנו(

דונם(,  4,200-מהשטח בערכיות בינונית )כ 41%-דונם( דורג בערכיות גבוהה, כ 4,400-החקלאי )כ

  .(21איור ) דונם( 1,600-דורג בערכיות נמוכה )כ 16%-ורק כ

 .התפלגות השטחים של הערכיות האקולוגית בשטחים החקלאיים :21איור 
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 חקלאית-זואולוגית-אקולוגית משולבת: בוטניתערכיות  12.2

 שיטת העבודה 12.2.1

מפה )הפעילים ממפת הערכיות של השטחים החקלאיים מורכבת  מפת הערכיות האקולוגית המשולבת

מפת ו (27מפה מפת הערכיות הבוטנית )משילוב  –פעילים אינם חקלאיים (, ובשטחים הפתוחים ש33

 לפי מטריצת החיבור הבאה: (,31מפה הערכיות הזואולוגית ) ת אתמייצגערכיות בתי הגידול ש

 הזואולוגיתלמפת הערכיות  הערכיות הבוטנית בין מפתחיבור  : מטריצת35טבלה 

אקולוגית ערכיות 
 משולבת

 ערכיות בוטנית

 גבוהה בינונית נמוכה
גבוהה 

 מאד
 מירבית

ערכיות 
 ולוגית זוא

 גבוהה בינונית נמוכה נמוכה
גבוהה 

 מאד
 מירבית

 גבוהה בינונית בינונית בינונית
גבוהה 

 מאד
 מירבית

 גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה
גבוהה 

 מאד
 מירבית

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

 מירבית

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית

 תוצאות 12.2.2

מעט יותר ממחצית מהשטח בתחום הסקר שאיננו בנוי )חקלאי פעיל ופתוח שאיננו חקלאי פעיל(, דורג 

-בערכיות גבוהה מאד )כ –דונם(, ועוד כמעט רבע מהשטח  14,000-בערכיות אקולוגית מירבית )כ

נונית דונם(. רק כרבע מתחום הסקר )שאיננו בנוי( הוגדר בערכיות בי 4,800-דונם( וגבוהה )כ 1,200

השטחים בערכיות המירבית כוללים את כל רכס הכורכר,  (.22איור דונם( ) 6,500-ונמוכה )סה"כ כ

כות המלח הדיונות והחוף בשמורת חוף גלים, את אזור רכס הכורכר בחרבת קרתה ובעתלית, את ברי

את חוף נווה  –והשטחים הפתוחים במחנה עתלית, עד קצה רכס הכורכר החופי בנווה ים, ובהמשך 

הבונים, כולל המרזבה שבה בריכות הדגים הנטושות של נווה ים, תוואי נחל מערות ונחל מהר"ל,  –ים 

, ממשיך המסלול ורכסי הכורכר התיכון והמזרחי )משיח' בורייק עד רכס צרפנד(. דרומה מנחל מהר"ל

המסלול , וובהמשך לאורך חוף דור עד נחל דליה המערבי לאורך החוף והמרזבה המערבית עד תל דור

בנחל דליה וביצת הדיפלה מתחברים שני לאורך רכס דרכמון עד ח' טפת ונחל דליה. המזרחי ממשיך 

כל חוף הים עד  המסלולים, ומתפצלים שוב מדרום לנחל דליה, כאשר המסלול המערבי נמשך לאורך

קיסריה העתיקה, כולל חוף האקוודוקטים בין קיסריה לים, והמסלול המזרחי מקוטע ממעגן מיכאל 

ודרומה, וכולל מספר כתמים איכותיים במיוחד במרזבת הכבארה )שרידי הביצה, עייינות תמסח 

גבול הסקר. זרקא בדרום -והנחלים תנינים ועדה(, עד חרבת מלח ובריכת החורף שממזרח לגי'סר א

אז ממשיך הנתיב המזרחי בשמורת חרובי קיסריה, ומסתיים במגרש הגולף של קיסריה. כתם נוסף 

של שטח בערכיות מירבית, הדרומי ביותר בסקר, הוא אזור החולות הגדול בין קיסריה לשדות ים 

 (.34מפה ומדרום לשדות ים )
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 .חקלאית-זואולוגית-התפלגות השטחים של הערכיות האקולוגית המשולבת: בוטנית :22איור 

 

 מרחבית-אקולוגית: ערכיות כוללת 12.3

 שיטת העבודה 12.3.1

הערכיות ( ומפת 17מפה ) הערכיות המרחביתמפת הערכיות הכוללת מורכבת משילוב מפת 

שורים אקולוגיים מקומיים של חי וצומח שק . מפה זו כוללת היבטים(34מפה )המשולבת האקולוגית 

קישוריות, רצף שטחים פתוחים,  :הגידול עצמו, יחד עם היבטים אקולוגיים מרחביים כמולמאפייני בית 

הסקר  בכל שטח '(,צווארי בקבוקמעברים הכרחיים )'עוצמת הפרה של הרצף, מסדרונות אקולוגיים ו

 פי מטריצת החיבור הבאה:-ובשטחים הסובבים את גבולותיו, על

 מרחבית למפת ערכיות אקולוגיתערכיות  בין מפת: מטריצת חיבור 36טבלה 

 ערכיות כוללת
 ערכיות מרחבית

 גבוהה בינונית נמוכה
גבוהה 

 מאד
 מירבית

ערכיות 
 ולוגיתאק

 משולבת

 גבוהה בינונית נמוכה נמוכה
גבוהה 

 מאד
 מירבית

 גבוהה בינונית בינונית בינונית
גבוהה 

 מאד
 מירבית

 גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה
גבוהה 

 מאד
 מירבית

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

גבוהה 
 מאד

 מירבית

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית
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 תוצאות 12.3.2

כצפוי ממאפייני השטח, מבתי הגידול החשובים והנדירים שבו, ומעושר ומגוון מיני החי והצומח הנדירים 

כמעט כל השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים שבתחום שמאכלסים את בתי הגידול הללו, 

-מהשטח, כ 40%דונם( או גבוהה מאד ) 18,000-מהשטח, כ 57%הסקר, דורגו בערכיות מירבית )

 (..Error! Not a valid bookmark self-referenceדונם( ) 13,000

לאורך החוף, בעורף החוף, ברכסי הכורכר ובמרזבות, כמו גם ליבות  –השטחים האיכותיים ביותר 

רחוקים יחסית מהפרעות )בכבארה ובשדות ים( דורגו בערכיות השטחים החקלאיים הגדולים ש

שרובם משמשים כמסדרונות אקולוגיים, דורגו  –המירבית, בעוד שהשטחים הפתוחים האחרים 

דונם בלבד(  90-מהשטח, כ 0.3%בערכיות גבוהה מאד. שטחים פתוחים בודדים בערכיות גבוהה )

 1%מחוץ למסדרונות, ושטחים בערכיות בינונית ) סומנו בעיקר כאשר היו צמודים לשטחים בנויים

דונם( סומנו בעיקר במובלעות פתוחות בתוך  580-מהשטח, כ 2%-דונם( ונמוכה )כ 360-מהשטח, כ

 (.35מפה המרחב הבנוי )

 .מרחבית-התפלגות השטחים של הערכיות הכוללת: אקולוגית :23איור 
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 חקלאייםהשטחים ערכיות אקולוגית של ה: 33מפה 
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 חקלאית-זואולוגית-ערכיות אקולוגית משולבת: בוטנית: 34מפה 
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 מרחבית-ערכיות כוללת: אקולוגית: 35מפה 
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 מקורות

 
 : כרכום גיירדו חופי )צילום: עמית מנדלסון(55 תמונה
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 מקורותרשימת  .13

 . הוצאת מכון אבשלום.בארץ ישראלסקר מתקני כוח המים . 1963אביצור, ש. 

 בשטחים אקולוגית ערכיות בנושא סיכום דיון 2018אבישר, א., אמדור, א., פרלברג, א. ורמון, א. 

 . מכון דש"א.מנשה במוא"ז דיון –חקלאיים 

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".30/4/1964. "דבר", מושב מגדים קורא לעזרה. 1964אזולאי, א. 

 י תשתיות תחבורה. מדריך לאיתור קונפליקטים.קיטוע בתי גידול על יד. 2012פרומקין, ת. -אחירון

 .החברה הלאומית לדרכים –מע"צ 

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

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

 מכון ירושלים לחקר ישראל.ו קימת לישראל, השירות ההידרולוגי קרן

 . בית ספר שדה חוף הכרמל, החברה להגנת הטבע.כבארה ביצות ניקוזאיילון, י. תשמ"ו. 

יהודית באתר "עיתונות . 29/10/1965. "למרחב", מחצבות הכורכר –אויב חדש לנוף . 1965אילן, צ. 

 היסטורית".

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".13/11/1979, "דבר", חבלי סופו של שייח' אבריק. 1979אילן, צ. 

. בתוך: איילון, א., אזדרכת, א., פורת, י. )עורכים(. מכמני התיישבות הבוסנים בקיסריה. 2011אילן, צ. 

דידי . עמותת י304-295ך ב': עמ' סיכומים ומחקרים בנושאי קיסריה וסביבתה, כר –קיסריה 

 קיסריה העתיקה.

השפעה אקולוגית של מפגעים אנתרופוגניים על סביבת  חוות דעת בנושא:. 2018אלומה, י. וברנע, א. 

 .חוף הים התיכון בישראל

אנרגיה . משרד השל ישראל, מהדורה שלישית מורחבת התיכון-יםחוף ה. 2012פרת, א. ו אלמגור, ג.

 הגיאולוגי. והמים, המכון

 . ארכיון מעגן מיכאל.22/2/1994. "הארץ", הקנה מתחיל לבצבץ. 1994אלעד, א. 

ידרולוגית ה-עורך(. שיקום המערכת האקובתוך: מורן, א. ) .דוח מידע קיים –דגים . א'2017אלרון, א. 

רמל, רמת הנדיב, השותפות וגש לרשות ניקוז ונחלים כה .2016-2015חלק א'  בנחל תנינים.

 קיימות אזורית. מורן ייעוץ ופיתוח.ל

ידרולוגית ה-רן, א. )עורך(. שיקום המערכת האקובתוך: מו .דוח מידע קיים – חיים-דו. ב'2017אלרון, א. 

רמל, רמת הנדיב, השותפות וגש לרשות ניקוז ונחלים כה .2016-2015חלק א'  בנחל תנינים.

 לקיימות אזורית. מורן ייעוץ ופיתוח. 
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פיתוח מדד לערכיות אקולוגית של שטחים חקלאיים: סיכום מפגש שנערך  2018אמדור, ל. 

 כון דש"א.מ .2018בינואר  30-באוניברסיטת תל אביב ב

 . הוצ' כתר, ירושלים. מדריך לזוחלים ודוחיים בישראל. 2001אמתי, פ. ובוסקילה, ע. 

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".15/11/1932. "דבר", שדות נסיונות חדשים. 1932. אנונימי

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".2/8/1936. "הארץ", שוב התנקשות בפסי הרכבת. 1936. אנונימי

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".31/8/1938. "דבר", ישוב חדש בשומרון. 1938. אנונימי

. באתר "עיתונות 19/7/1948. "המדינה", טנטורה וזכרון יעקבמטוסי האויב הפציצו את . 1948. אנונימי

 יהודית היסטורית".

. באתר "עיתונות יהודית 8/5/1950. "הבקר", נמשך מסע האימים על תושבי עין אילה. 1950. אנונימי

 היסטורית".

 . באתר "עיתונות יהודית11/7/1952. "על המשמר", קיבוץ החותרים בונה ביתו. 1952. אנונימי

 היסטורית".

. באתר "עיתונות יהודית 29/4/1953. "על המשמר", גלעד לזכר חללי טנטורה. 1953. אנונימי

 היסטורית".

. באתר 13/6/1954. "על המשמר", "החותרים" ו"נווה ים" חוזרים אל ענף הדייג. 1954. אנונימי

 "עיתונות יהודית היסטורית".

. באתר 21/4/1955. "למרחב", יעקב ב"חוף הכרמל"-אכסניה לזכר הצנחן צ. בן. 1955. אנונימי

 "עיתונות יהודית היסטורית".

. באתר 12/9/1955. "על המשמר", בחוף הכרמל מפנים חורבות וסוללים דרכים. 1955. אנונימי

 "עיתונות יהודית היסטורית".

יהודית . באתר "עיתונות 21/3/1956. "הארץ", הבתים מתפוררים בעין אילה. 1956. אנונימי

 היסטורית".

. באתר "עיתונות יהודית 9/5/1958. "דבר", מו"מ לניצול מי הביוב של טירה להשקייה. 1958. אנונימי

 היסטורית".

. באתר 22/3/1959. "על המשמר", המפעל לזיקוק נחושת לא יוקם בחוף טנטורה. 1959. אנונימי

 "עיתונות יהודית היסטורית".

. 1/3/1959. "חרות", הכרמל" מתנגדת להקמת מפעל לזיקוק נחושתמועצת "חוף . 1959. אנונימי

 באתר "עיתונות יהודית היסטורית".
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. באתר "עיתונות יהודית 6/5/1959. "דבר", מפעל הנחושת יוקם באזור הקישוןא'. 1959. אנונימי

 היסטורית".

. 2/3/1959ר", . "דבמשרד הפנים נגד הקמת מפעל זיקוק נחושת בחוף טנטורה. ב'1959. אנונימי

 באתר "עיתונות יהודית היסטורית".

. באתר 9/3/1960. "הבקר", ממתיישבי מגדים הפגינו במשרדי הסוכנות בחיפה 200. 1960. אנונימי

 "עיתונות יהודית היסטורית".

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".5/6/1960. "דבר", תחנת הצלה בחוף טנטורה. 1960. אנונימי

. באתר "עיתונות 21/3/1965. "על המשמר", נידון המצב החמור של מושב "צרופה". 1965, אנונימי

 יהודית היסטורית".

. נעצרו דייגים מרצועת עזה שעלו על שרטון בחוף החותרים, וסירתם נגררה לנמל חיפה. 1965. אנונימי

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".25/6/1965"דבר". 

. באתר 24/12/1968. "על המשמר", רוארפרדיס ייפתח בפב-המהיר חדרההכביש . 1968. אנונימי

 עיתונות יהודית היסטורית.

. באתר 13/7/1969. "דבר", פץ התפוצץ בחוף טנטורה, איש לא נפגענ-מטען. א'1969. אנונימי

 "עיתונות יהודית היסטורית".

. באתר 21/10/1969ר", . "דבחיפה –נפתח קטע נוסף של הכביש המהיר ת"א . ב'1969. אנונימי

 עיתונות יהודית היסטורית.

. באתר "עיתונות יהודית 14/11/1969. "למרחב", קריניצי נהרג בתאונת דרכים. 1969. אנונימי

 היסטורית".

. באתר "עיתונות 1/12/1970. "דבר", חיפה נפתח לתנועה-עתלית המהירהכביש . 1970אנונימי. 

 יהודית היסטורית".

. הוצאת 5. כרך ל ארץ ישראלהחי והצומח ש אלון, ע. )עורך( :תוך. בחיים-זוחלים ודו. 1986ארבל, א. 

 משרד הביטחון, ישראל.

 .ריכוז מידע על תחנת המדגה בטנטורה )ללא תאריך(ארכיון קיבוץ נחשולים 

. YNET" ,12/2/2010. "מקננות על הגובה: אי חדש לשחפיות בעתלית. 2010, א. ארליכמן

3805599,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 –בריכות המלח בעתלית . 2009אשבול, י., פרלמן, י., מירוז, א., להב, ח., גזית, א., גורן, ל. וויזן, ג. 

 ברה להגנת הטבע.. החסקר ביולוגי

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3805599,00.html
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וגש לרשות נחל קישון. המרכז ה. 2018תיו ס –ניטור הידרוביולוגי  של נחל הקישון . 2019אשכולי, ט. 

 הלאומי לאקולוגיה אקווטית, מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אוניברסיטת תל אביב. 

מינים בסכנת  –ום תוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים( הספר האדב. זוחלים .2002בוסקילה, ע. 

ולייתנים. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת ח –הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון 

 מפעלות "יפה נוף", ירושלים. הטבע.

 הגנת הטבע.. החברה ל177-175: (4)כ"ד ,טבע וארץ. מנויהרדטהוף לקבוצת טירה. 1982ארצי, י. -בן

 ,'מוסמך'תואר  שם קבלתל חיבור. חוליות להמלחה שיקום נחלים: רגישות חסרי. 2005א.  ,דוד-בן

 אביב. -אוניברסיטת תל

 החברה להגנת הטבע.. ונוף טבע רסק – הנדיב רמת .1983דוד, ז. ופרקש, מ. -בן

 ים, א', כ"א.מתתיהו, י. מלחמת היהוד-בן

 לקובעי והמלצות מידע סביבת חיים קיצונית ומיוחדת. חוברת –מלחות בישראל . 2013בן נתן, ג. 

 החברה להגנת הטבע.. מדיניות, מתכננים, מנהלי שטח ואנשי חינוך

 הטבע והגנים.  . הוצאת רשותמדריך שדה –ים בישראל חי-זוחלים ודו. 2013חיימוביץ, ג. בר, א. ו

החברה  .אור עקיבאירוני בעסקר תשתיות טבע . 2020( , י. )עורכותברזידה-זילברשטייןברדה, ח. ו

 להגנת הטבע.

 .תיות טבע עירוני בטירת הכרמלסקר תש. 2020, י. ובלבן, ע. )עורכים( ברזידה-זילברשטייןברדה, ח., 

 החברה להגנת הטבע.

. סיכום סקר ביולוגי בטבלאות הגידוד ברצועת החוף שבין שבי ציון לבוסתן הגליל. 2018ברנע, א. 

 רשות הטבע והגנים.

. הוצאת מאגנס, הכרמל של פון מולינן. 2013רצי, י. )מתרגמים ועורכים(. א-גבע קלינברגר, א. ובן

 האוניברסיטה העברית, ירושלים.

. המחלקה לאקולוגיה, 2011-2012דו"ח סקר דגים אקזוטיים  .2012 .י ,בז'רנוו .א ,, גבע.ד ,גולני

 אגף הדייג, משרד החקלאות.אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית בירושלים, ו

. 2008 –סיכום ניטור הצלחת הדגים בטבע . פרויקט השבת לבנון הירקון לטבע. 2008 .מ ,גורן

 אביב-אוניברסיטת תל, המחלקה לזואולוגיה

צת בוחן למצבה הסביבתי שימור דגי מערכת נחלי החוף כקבו. 2005 טויטו, נ.-דסהו א. הלוי,מ.,  גורן,

האיכטיופאונה של נחל תנינים כמודל לבחינת הצרכים הסביבתיים של דגי נחלי  –של המערכת 

וגש למשרד זואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. ה. המחלקה למסכם –החוף. דוח שנתי שלישי 

 להגנת הסביבה.
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ינים בסכנת הכחדה מ –תוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים( הספר האדום ב. דוחיים. 2002גזית, א. 

 ולייתנים. רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.ח –בישראל. רשימת המינים בסיכון 

 מפעלות "יפה נוף", ירושלים.

. המכון לחקר שמירת טבע 9.8.99 –דו"ח סקר עינות תמסח ונחל תנינים  .1999 .מ ,גורןו .א ,גזית

 והמחלקה לזואולוגיה, אוני' ת"א.

ערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע בשטחים הליך לניתוח וה .1988דליזון, א. יג

 מכון טכנולוגי לישראל, חיפה. –. חיבור לשם קבלת תואר 'מוסמך', הטכניון הפתוחים

מועצה האזורית חוף הכרמל, כרך תכנית אב לשימור ל. א'2015ראודניץ, ט.  גינת נוימרק, ל. ופרידמן

 . המועצה האזורית חוף הכרמל.עד קום המדינהו 19-:  יישובים שהוקמו מסוף המאה הא'

תוכנית אב לשימור למועצה האזורית חוף הכרמל, כרך . ב'2015גינת נוימרק, ל. ופרידמן ראודניץ, ט. 

 .. המועצה האזורית חוף הכרמל.יישובים שהוקמו אחרי קום המדינה: ב'

 "עיתונות יהודית היסטורית". . באתר14/8/1959. "הארץ", בן הרוש ממושב מגדים. 1959גלבוע, י. 

. המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה, חקר ימים מסמך ביולוגי –ציון -שמורת שבי. 2006גליל, ב. וגורן, מ. 

 ואגמים לישראל, חיפה ואוניברסיטת ת"א.

 . הוצאת דפוס אלגדיר, קלנסווה.שביל הרכס בעתלית. 2009גלילי, א. ותירוש, ר. 

 . חברת מלח הארץ בע"מ.הקדומה והחדשה בחופי ישראל המלחתעשיית . 2015גלילי, א. וארנסון, ש. 

 .55-48: 153 ,קדמוניות. תעשיית המלח הקדומה בחופי ישראל. 2017גלילי, א. וארנסון, ש. 

מירת הטבע, שהמכון לחקר  .(2003-1997שלוליות חורף בישראל ). 2005גזית, א. וגפני, ש. 

 ות הטבע והגנים.אביב. דו"ח לרש-לאוניברסיטת ת

החברה  .בחדרהבע עירוני סקר תשתיות ט. 2020, י. )עורכות( ברזידה-זילברשטייןגרוסברד, ש. ו

 להגנת הטבע.

בזכרון תשתיות טבע עירוני  סקר. 2020, י. ובלבן, ע. )עורכים( ברזידה-זילברשטייןגרוסברד, ש., 

 החברה להגנת הטבע. .יעקב

. שראל בתקופה העות'מאניתי-ובנותיו, תהליכים ביישוב הערבי בארץהכפר הערבי . 1994גרוסמן, ד. 

 צבי, ירושלים.-הוצאת יד יצחק בן

. תרגום שראל. כרך חמישי: השומרון )ב(י-גיאוגראפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ תיאור. 1875גרן, ו. 

 צבי.-ןעמרם. הוצאת יד יצחק ב-חיים בן

שיפור  –בוניים בישראל השפעת רעייה על עושר והרכב מיני צמחים עש .2017 .ה ,וסגרה .נ ,דה מלאך

 herbs-https://www.kalanit.org.il/grazing/ .4 ,עת לצמחי ישראל-כתב – כלנית או דיכוי?

https://www.kalanit.org.il/grazing-herbs/
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אוכלוסיות הלוטרות בישראל . 2011, ע. וגוטרר.  ,שחל י.,ארי, -בן נ.,שור, -קרונפלד ד.,זלץ,  ע.,דולב, 

 .291-287: 4, אקולוגיה וסביבה. תמונת מצב –

וקידום שמירת הטבע במזרח מותה לעידוד . העהצמחים הפולשים בישראל. 2010דרור, ז'.מ. -דופור

 התיכון.

 בהדורה שנייה. המשרד להגנת הסבי. מההצמחים הפולשים בישראל. 2019דרור, ז'.מ. -דופור

ון, לשנר, ה., גל-ן, ס., יעקבי, ט., וולצ'אק, מ., אבישי, מ., ורדספיר, א., קג-פרגמן דרור, ז'.מ.,-דופור

. המשרד להגנת ם בישראלירשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצוי. 2013י., הלר, א. וגוטליב, א. 

 הסביבה.

בחקלאות ישראל והגדלת כושר הטיפול ניהול תוצרי הלוואי . 2013הדס, א., גרינהוט, צ. ופרידקין, צ. 

שה"מ, החטיבה למחקר,  –. מנהלת ההשקעות בחקלאות, האגף לאגרואקולוגיה במשאביהם

 כלכלה ואסטרטגיה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 . מכון דש"א.אטלס הכורכרים. 2014מם, א. )עורכים( הראל, ע. ורו-הורוביץ

גיה, דיג ומדגה ומחקר ראש, ביולו-. קיפון גדול2008ח.  ,א. ורוזנפלד ,אשכנזי-, מאיריג. ,הייניש

 . 1201-1197(: 2-1) 2008 ,דיג ומדגה בישראלישראלי. 

. 2011והכנות לעונת  2010יכום עונת ס –קינון שחפיות בחוף הכרמל . 2011הצופה, א. ומירוז, א. 

 רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.

-20)עמ'  בסכנת הכחדה במים מליחים של אגן נחל תנינים תחתוןחסרי חוליות . 1996ג.  ,הרבסט

סיכום ממצאי מחנות מחקר  –נים נחל תני (.עורכים)י.  ,ר., קולר, ז. ושרון ,עינב. בתוך: (15

 רשות שמורות הטבע. .1986

 בתוך: מורן, א. )עורך(. שיקום המערכת .ייםקדוח מידע  –חסרי חוליות גדולים . 2017הרשקוביץ, י. 

וגש לרשות ניקוז ונחלים כרמל, רמת ה .2016-2015 חלק א' הידרולוגית בנחל תנינים.-האקו

 הנדיב, השותפות לקיימות אזורית. מורן ייעוץ ופיתוח. 

 התנ"ך.

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".17/8/1949. "קול העם", נמל הנוער –טנטורה . 1949וורצל, א. 

על התפתחות מקרופיטים, הקשר בין חסרי חוליות למצע  תנאי בית הגידול. השפעת 1991ווינקלמן, ג. 

 .אביב-תל אוניברסיטת', מוסמך' תואר קבלת לשם חיבורוקצב פירוק חומר אורגני בנחל תנינים. 

. הוצאת המדור לאקולוגיה אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל. 1978. וכהן, י. ויזל, י., פולק, ג.

 א.אוניברסיטת ת"
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באתר . 11/3/1975. "מעריב", הארובה שעוד איננה כבר מהלכת אימים בחדרה. 1975ולטר, י. 

 "עיתונות יהודית היסטורית".

. "הארץ", משחקי הכס של הממלכה החשמונאית הגיעו אל מתחת לפני המים. 2019חסון, נ. 

31/5/2019 .1.7309059-https://www.haaretz.co.il/science/archeology/.premium 

 יתיכונ-ים יער של אקולוגית במערכת הזוחלים מאסף על הנוף ניהול השפעותטלבי, ר. בכתיבה. 

 , אוניברסיטת חיפה.וסביבתית אבולוציונית יולוגיהלב החוג. עבודת דוקטורט, בישראל

. החברה שיבות ואתגר השימורח –חולות מישור החוף בישראל . 2011כהן, ע., שחם, ב. ורוטשילד, א. 

 להגנת הטבע.

בצפון  פרויקט שימור השחפיות המקננות. 2019כיאט, י., ריבק, א., הצופה, א., אלון, ד. ושקלר, ע. 

ים, מלח הארץ, החברה להגנת הטבע . רשות הטבע והגנ(2019-2010סיכום עשור ) :ישראל

 ומרכז הטיבוע הישראלי.

 יחידת הסקרים, החברה להגנת הטבע. .ונוף טבע סקר – קיסריה חולות .1994. י ,כח

. החברה להגנת נקודות החן של מישור החוף – בתי הגידול של הכורכר והחמרה. 2011לבנוני, ט. 

 הטבע.

. יחידת הסקרים, החברה א. סקר משאבי טבע ונוףזרק-ג'סר א –חוף הכרמל: דור . 1998להב, ח. 

 להגנת הטבע.

. יחידת הסקרים, החברה להגנת חיפה. סקר משאבי טבע ונוף –חוף הכרמל: עתלית . 2001להב, ח. 

 הטבע.

 . יחידת הסקרים, החברה להגנת הטבע.נוף רצוי –רמת הנדיב . 2003להב, ח. 

 יחידת הסקרים, החברה להגנת הטבע. .רדו –נווה ים  חוף הכרמל:. 1996מוזס, ט. -להב, ח. ואלון

טבע,  קיימא. משאבי-סובב רמת הנדיב: בסיס לפיתוח בר. 1999להב, ח., לוין, נ., שגיא, י. וכץ, ש. 

 . מכון דש"א, החברה להגנת הטבע.נוף ושימושי קרקע

 .החברה להגנת הטבע. נחל תנינים וסביבותיו. 2009להב, ח., מירוז, א. וגולדבלט, ר. 

 .יחידת הסקרים, החברה להגנת הטבע. עיינות תמסח –סקר צומח והערכה . 2002להב, ח. וסיני, י. 

 החברה להגנת הטבע.. ונוף טבע סקר: כרמל. 1983להב, ח. ופרקש, מ. 

של רשות הטבע  12-חוברת תקצירי הכנס ה .תכנית הממשק לצבי היםאבולוציה של . 2021לוי, י. 

-8". התפקיד המרכזי של פרויקטים ארוכי טווח – כך אנחנו שומרים על הטבעוהגנים: "

9.3.2021. 

https://www.haaretz.co.il/science/archeology/.premium-1.7309059
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שיפעת סרטן החולות בחוף הבונים, כפונקציה לרמת הפרעת . 2003לוי, ש., שני, ר. ומייזלין, ס. 

החוג לניהול משאבי . עקרונות בביולוגיה של שמירת טבע. עבודה סמינריונית בקורס: האדם

 .אוניברסיטת חיפה ,טבע וסביבה

 .13/5/2003. "הארץ", זה הגורל שלהם. 2003דר, ש. -ליבוביץ

. בתוך: גינת נוימרק, ל. עד קום המדינה ההתיישבות הערבית בחוף הכרמל. 2015ירקוני, ש. -לינדר

ראודניץ, ט. תוכנית אב לשימור למועצה האזורית חוף הכרמל, כרך א': יישובים שהוקמו ופרידמן 

 מועצה האזורית חוף הכרמל.ה ועד קום המדינה. 19-מסוף המאה ה

, yoaview. אתר חלוץ נשכח של משק המים הישראלי –דב קובלנוב . 2019מיוחס, ע. 

http://www.yoaview.com/Yoaview/SITE/?action=showobject&sn=2_891 

. רשות מגדיר שדה לרכיכות המים הפנימיים של ארץ ישראל. 2012ריטנר, ע. ו מילשטיין, ד., מיניס, ה.

הזואולוגי, משכן אוספי הטבע הלאומיים ע״ש שטיינהרדט הטבע והגנים והמוזיאון 

 באוניברסיטת תל אביב.  

חוברת תקצירי הכנס  .ניטור ארוך טווח וממשק של צבים רכים. 2021מילשטיין, ד., מלכה, י. ונתן, מ. 

התפקיד המרכזי של פרויקטים  – מרים על הטבעכך אנחנו שושל רשות הטבע והגנים: " 12-ה

 .8-9.3.2021 ".ארוכי טווח

. 2017נ.  ,לידרו .ד ,, אלון.י ., פרלמן.א ,, חביב.א ,, הצופה.ע ,, שטייניץ.ז ,, לבינגר.ג ,, וין.א ,מירוז

. החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. הספר האדום של העופות בישראל

/s.org.ilhttps://aves.redlist.park 

אומי ל, גן 303-0176230נספח שימור לתכנית מס'  קיסריה, חוף האקוודוקט.. 2018ע.  ,מרדכוביץ

 . מינהל שימור, רשות העתיקות.חוף האקוודוקט בקיסריה

. באתר "עיתונות יהודית 10/3/1960. "מעריב", מגדים נאחז בנשק אחרון: הפגנה. 1960מרקוביץ, א. 

 היסטורית".

רשות הטבע . אגף מידע מדעי, חטיבת מדע, סיכום סקרי חולון החוף בימי הקורונה. 2020נמצוב, ס. 

 והגנים

. באתר "עיתונות יהודית 15/5/1950. "הארץ", מה מתרחש במושב "עין איילה". 1950נשר, א. 

 היסטורית".

צבים רכים בנחלי החוף סיכום ממצאי ניטור קיני צבים רכים וממשק נתן, מ. ומילשטיין, ד. בהכנה. 

 . רשות הטבע והגנים.טיוטה – (2020)

http://www.yoaview.com/Yoaview/SITE/?action=showobject&sn=2_891
https://aves.redlist.parks.org.il/
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מדריך  .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  למיפוי צומח בישראל. חלק הצומח הים תיכוני.

 דיב והמשרד להגנת הסביבה.לישראל, המארג, רמת הנ

 יאליק, ירושלים.בהוצאת מוסד  .ישראל בעת העתיקה-התיאטראות בארץ. 1999סג"ל, א. 

. 30/5/1961. "מעריב", בחוף הים המקסים של טנטורה ייערכו "פיקניקים" להמונים. 1961סולר, ש. 

 באתר "עיתונות יהודית היסטורית".

. באתר "עיתונות יהודית 25/5/1956. "למרחב", ית זיפזיףסכסוך על רקע כרי. 1956סופר "למרחב".

 היסטורית".

. 18/4/1972. "דבר", םי-חיפה ייבנה ליד משק נווה –גשר מעל כביש ת"א . 1972סופר "דבר" בחיפה. 

 באתר "עיתונות יהודית היסטורית".

. באתר 2/7/1951. "הצופה", שר הפנים חנך מועצת "חוף הכרמל". 1951סופר "הצופה" בשומרון. 

 "עיתונות יהודית היסטורית".

. באתר 31/1/1979. "מעריב", מפעל הבקבוקים עלה על שרטון בחוף טנטורה. 1979סייר, מ. 

 "עיתונות יהודית היסטורית".

 ספר מקבים א'.

חלון הזדמנויות לשיפור התפקוד האקולוגי  –. הרפורמה בענף הִמדגה 2015סקוטלסקי, א. ולבינגר, ז. 

  .75-76: (2)6 ,אקולוגיה וסביבהשל בֵרכות דגים. 

https://www.magazine.isees.org.il/?p=15986 

 . בתוך: איילון, א., אזדרכת, א., פורת, י. )עורכים(. מכמני קיסריהסכר תנינים. 2011 עד, ע. וסעיד, ע.

דידי קיסריה . עמותת י(128-113עמ' ) ם בנושאי קיסריה וסביבתה, כרך ב'סיכומים ומחקרי –

 העתיקה.

 . אתר הסקר30 –סקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת דור א'. 1996עולמי, י., סנדר, ש. ואורן, א. 

 הארכיאולוגי של ישראל.

. אתר הסקר 48 –סקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת בנימינה ב'. 1996עולמי, י., סנדר, ש. ואורן, א. 

 הארכיאולוגי של ישראל.

-142 :122 ,קתדרהוזין, י. תשס"ז. ארמונות בעיבורי קיסריה הביזנטית. ר-גוריןו פורת, י., גנדלמן, פ.

117. 

. טחנת קמח קדומה על הסכר הצפוני של 'מאגר נחל תנינים'. 2007ארנון, י. ו פורת, י., גנדלמן, פ.

 .166-151: 56 ,עתיקות

https://www.magazine.isees.org.il/?p=15986
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. הוצאת משרד 6. כרך החי והצומח של ארץ ישראלאלון, ע. )עורך(,  :תוך. בעופות. 1986פז, ע. 

 הביטחון, ישראל.

הירשפלד, י. ופטריך, י. )עורכים(. . בתוך: עמית, ד., מערכת הספקת המים של קיסריה. א'1989פלג, י. 

 .122-115בי. עמ' צ-שראל. הוצאת יד יצחק בןי-אמות המים הקדומות בארץ

. בתוך: עמית, ד., הירשפלד, י. ופטריך, י. )עורכים(. אמות המים שתי אמות מים לדור. ב'1989פלג, י. 

 .114-109 צבי. עמ'-שראל. הוצאת יד יצחק בןי-הקדומות בארץ

. באתר "עיתונות יהודית 23/5/1965. משבר כלכלי חמור במושב צרופה. "מעריב", 1965פלס, ד. 

 היסטורית".

. שינויים בהרכב פסולת הפלסטיק בחופי הים 2020ד.  ,וצביאלי .א ,, אריאל.א ,, שפניר.ג ,פסטרנק

 .(3)11 ,אקולוגיה וסביבה. 2201-8201התיכון של ישראל בשנים 

https://magazine.isees.org.il/?p=18748 

. יד הנדיב יכום ספרותס –החורש הים תיכוני: רקע כללי . 1992פרבולוצקי, א., פולק, ג. ולחמן, א. 

 והחברה להגנת הטבע

. מחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיהרשימת צ. 1999. פרגמן, א., פליטמן, ע., הלר, ד. ושמידע, א

 המחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

אקולוגיה . 20-שינויים בצמחיית נחל תנינים וביצת כבארה במאה ה. 1997, ש. וזאנהיקליו ר., פרומקין

 .72-65(: 2)4, וסביבה

ד"ר רון פרומקין, ייעוץ . דוח מסכם – "חרובי קיסריה"סקר אקולוגי באזור שמורת . 2009פרומקין, ר. 

 . בוצע עבור החברה לפיתוח קיסריה.אקולוגי

. הוגש לאגש"ח מי חוף (303-0361097סקר ציפורים באזור מאגר הבונים )תכנית . 2017 פרלברג, א.

 .אדריכלים ובוני ערים בע"מ –הכרמל, וא.ג. איזן 

 לסקירת שיטה חקלאיים: פיתוח בשטחים אקולוגית ערכיות 2017ורמון, א.  א., אמדור, ל., פרלברג

 . מכון דש"א.ונוף טבע סקרי במסגרת חקלאיים שטחים

 Monachusתיכוני )-ם יםי-בדיקת התכנות לביצוע השבת כלב. 2002פרלברג, א. ודולב, ע. 

monachusחברה להגנת הטבע.ה –. מרכז יונקים ( לחוף ראש הנקרה 

סקר יונקים וזוחלים בחולות מישור . 2006לד, נ. פ-פרלברג, א., שחם, ב., דולב, ע., ברגר, ח. וקורנפלד

גידול החוליים, הגדרת החשיבות לשימורם וגיבוש אמצעי ה-החוף כאמצעי להערכת מצב בתי

 . החברה להגנת הטבע והמשרד להגנת הסביבה.ממשק לקיומם

צבי, רשות הטבע -. יד יצחק בןלטייל במפעלי המים הקדומיםמים בקצה המנהרה, . 2011צוק, צ. 

 והגנים.

https://magazine.isees.org.il/?p=18748
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. באתר "עיתונות יהודית 31/3/1959"הארץ",  מפעל נחושת או חוף רחצה?. 1959קוטלר, י. 

 היסטורית".

, שראל ועתיקותיהי-ידיעות בחקירת ארץקידר, י. וזיו, י. תשכ"ד. על אספקת המים לקיסרי ולשדותיה. 

 .131-122ב'(: -כ"ח )א'

שני קליינהאוז, . סקר אקולוגי בנחל תנינים תחתון ובביצת כבארה .1997פרומקין, ר. ו , ש.קליינהאוז

 .ייעוץ אקולוגי

דר' אבנר קסלר, הנדסת סביבה . ביצת הדיפלה: ממשק המים בשמורה ובסביבותיה. 2015קסלר. א. 

 ( בע"מ.2002ומשאבי מים )

, , עופרי, ל., גולדפרב, א., שליט, א., שניר, ג., קציר, י., פולק, א.קפואה, ש., פלודה, ד., צדיקוב, א.

. אשכול משאבי טבע, המשרד מדיניות הטיפול בפסולת חקלאית. 2013זורננו, ד. ובראור, י. 

 להגנת הסביבה.

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

 רשות הטבע והגנים. 

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

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

. המשרד להגנת להערכת רגישות וערכיות שטחים פתוחיםמתודולוגיה . 2003קפלן, מ. וזלוצקי, מ. 

 ה.הסביב

אביב  - ברמות מנשה( Acanthobrama telavivensis) סקר והשבת לבנון ירקון. 2012קרוטמן, י. 

 . הוגש לרשות הטבע והגנים הלאומיים.2012

 ,קתדרהקרק, ר. ואופנהיים, א. תשע"ז. חקלאים ארמנים בארץ ישראל: שיח' בוריך במאה העשרים. 

162 :94-67. 

 . הוצאת אחיאסף.הכרמל עתלית, מושבה לחוף. 2008רגב, י. 

. אתר הסקר הארכיאולוגי של 26 –סקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת עתלית . 1978רונן, א. ועולמי, י. 

 ישראל.

ידיעות בחקירת כרמל הדרומי. ה-. החלוקה הפיסיוגראפית של הרצועה המערבית בחוף1962רון, צ. 

 .40-31: (ב'-א') כ"ו ,ישראל ועתיקותיה-ארץ

 . רשות הטבע והגנים.דיניות והמלצות לפעולהמ –השפעת גידור על שטחים פתוחים . 2014רותם, ד. 
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מהלכה למעשה.  –מסדרונות אקולוגיים . 2015ון, ג. נ-רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן

. הוצאת חטיבת המדע והממשק עקרונות והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל

 טיבת מורשת ונוף. רשות הטבע והגנים.וח

. מידת ייצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים 2016רותם, ד., וייל, ג., וולצ'אק, מ. ואמיר ש. 

 .23-16 (:1)7, אקולוגיה וסביבה .המוגנים בישראל

. 28/6/2001. "הארץ", התנועה האיסלמית תפנה את מסגד סרפנד עד שבת. 2001, ד. רטנר

https://www.haaretz.co.il/misc/1.713274 

 "מערכות". הוצאת. הקוממיות במלחמתחטיבת "אלכסנדרוני" . 1964וסיני, צ.  , ג.ריבלין

. 2018יכום עונת ס –קינון שחפיות בחוף הכרמל . 2018ריבק, א., כיאט, י., שקלר, ע. והצופה, א. 

 ביב, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.א-אוניברסיטת תל

, חדשות ארכיאולוגיות, הפרסית והרומית. 2. תל מבורך: שרידים מתקופות הברזל 2014שדמן, ע. 

 . רשות העתיקות.126ליון יג

ומרכז  . רשות הטבע והגנים2019סיכום סקר לוטרות . 2019שחל, ר., ידוב, ש., דולב, ע. ולידר, נ. 

 יונקים, החברה להגנת הטבע.

. הוגש (2013מכרסמים וזוחלים בחולות קיסריה מזרח )אוקטובר  סקר מצאי ראשוני:. 2014שחם, 

 לידי אגף שמירת טבע, החברה להגנת הטבע. 

. הוגש לידי מחוז צפון, רשות הטבע (2018סיכום ניטור זוחלים בחולות שפך נעמן )סתיו . 2018שחם, 

 והגנים. 

. הוגש לידי מחוז צפון, רשות הטבע 2019במאי  12דוח סקר זוחלים בחוף בצת, . א'2019שחם, 

 והגנים. 

. הוגש לידי מחוז צפון, (2019וקטובר א-סיכום סקר זוחלים בחולות קיסריה )ספטמבר. ב'2019שחם, 

 רשות הטבע והגנים.

. פיניקית לחוף הכרמל –ישראלית . דור המושלת בימים, עשר שנות חפירה בעיר נמל שטרן, א. תשנ"ב

 ישראל ועתיקותיה.-רת ארץמוסד ביאליק והחברה לחקי

החברה  האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל.. 1992שטרן, א. )עורך(. 

 הוצאה לאור, כרטא, ירושלים.ה –לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון 

.  7/9/1967"דבר",  .בספטמבר 15-יפה ייפתח לתנועה בח-היר חדרהקטע הכביש המ. 1967שיוו, י. 

 באתר "עיתונות יהודית היסטורית".

https://www.haaretz.co.il/misc/1.713274
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מינים בסכנת  –הספר האדום  ,תוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים(ב. יונקים .2002שלמון, ב. 

רשות הטבע והגנים והחברה להגנת  .ולייתניםח –הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון 

 הטבע.

)כרך א'(. רשות הטבע  מחים בסכנת הכחדה בישראלצ –הספר האדום . 2007שמידע, א. ופולק, ג. 

 והגנים.

)כרך  מחים בסכנת הכחדה בישראלצ –הספר האדום . 2011ספיר, א. -שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן

 ב'(. רשות הטבע והגנים.

 מדריךשמש, ב., פרלברג, א., רון, מ., בן נתן, ד., רומם, א., הופמן, א., טלמון, א. ורמון, א. )בהכנה(. 

 . יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש""א.לק הצומח המדברי )טיוטה(ח –למיפוי צומח בישראל 

 ,חטיבת מדע. לי לשמירת טבעכ –ים בשטחים הפתוחים ימסדרונות אקולוג .2000שקדי, י. ושדות, א. 

 רשות הטבע והגנים.

 פורת, י. )עורכים(. מכמניו . בתוך: איילון, א., אזדרכת, א.ה'בייארה' היוונית בקיסריה. 2011ששון, א. 

ידי . עמותת יד(320-305)עמ'  ביבתה, כרך ב'סיכומים ומחקרים בנושאי קיסריה וס –קיסריה 

 קיסריה העתיקה.

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".10/12/1965עריב", . "מכפר ארמני עצוב. 1965תלמי, מ. 

Abramsky, Z. & Sellah, C. 1982. Competition and the role of habitat selection in 
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 אתרי אינטרנט

 https://redlist.parks.org.il :אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל

 https://www.birds.org.il :אתר הצפרות הישראלי

 http://www.amudanan.co.ilאתר "עמוד ענן" 

 תולדות קיבוץ עין כרמל:

carmel.org.il/viewpage.asp?pagesCatID=7500&siteName=eincarmel-http://www.ein 

 

  

https://redlist.parks.org.il/
https://www.birds.org.il/index.aspx?langID=1
http://www.amudanan.co.il/
http://www.ein-carmel.org.il/viewpage.asp?pagesCatID=7500&siteName=eincarmel
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  נספחים

 
 במוזיאון המזגגה בנחשולים( )צילום: עמית מנדלסון(.: רצפת פסיפס שהתגלתה בתל דור )נמצאת כיום 56 תמונה
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 נספחים .14

 טבלת אתרים: נספח א' 14.1

 = חשיבות ארצית. 3אזורית, = חשיבות  2= חשיבות מקומית,  1דירוג חשיבות האתר: 

. המספור הינו מצפון (12מפה ) מספר האתר שבעמודה הימנית זהה למספרו במפת האתרים

 לדרום.

 רשימת קיצורים בטבלת האתרים:

 סקר נוכחי –נוכחי 

. חברת מלח הקדומה והחדשה בחופי ישראל המלחתעשיית . 2015א. וארנסון, ש. גלילי,  –מלח 

 הארץ בע"מ.

תכנית אב לשימור למועצה האזורית חוף . 2015ראודניץ, ט.  גינת נוימרק, ל. ופרידמן –שימור א' 

. המועצה האזורית ועד קום המדינה 19-הכרמל, כרך א' :  יישובים שהוקמו מסוף המאה ה

 חוף הכרמל.

תכנית אב לשימור למועצה האזורית חוף . 2015ראודניץ, ט.  גינת נוימרק, ל. ופרידמן –שימור ב' 

 . המועצה האזורית חוף הכרמל.הכרמל, כרך ב' : יישובים שהוקמו אחרי קום המדינה

 דפוס אלגדיר, קלנסווה. .שביל הרכס בעתלית. 2009גלילי, א. ותירוש, ר.  – הרכס

יחידת הסקרים, החברה  .דור –וף הכרמל: נווה ים ח. 1996מוזס, ט. -להב, ח. ואלון –( 1996להב )

 להגנת הטבע.

. יחידת הסקרים, חיפה. סקר משאבי טבע ונוף –חוף הכרמל: עתלית . 2001להב, ח.  –( 2001להב )

 החברה להגנת הטבע.

. אתר 30 –סקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת דור א'. 1996עולמי, י., סנדר, ש. ואורן, א.  –דור 

 הסקר הארכיאולוגי של ישראל.

. אתר הסקר 26 –סקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת עתלית . 1978רונן, א. ועולמי, י.  –עתלית 

 הארכיאולוגי של ישראל.

. 48 –סקר ארכיאולוגי של ישראל, מפת בנימינה ב'. 1996עולמי, י., סנדר, ש. ואורן, א.   –בנימינה 

 אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל.

 ,קתדרהוזין, י. תשס"ז. ארמונות בעיבורי קיסריה הביזנטית. ר-גוריןו פורת, י., גנדלמן, פ. –פורת 

122: 142-117. 

, 303-0176230נספח שימור לתכנית מס'  קיסריה, חוף האקוודוקט.. 2018ע.  ,מרדכוביץ –קיסריה 

.מינהל שימור, רשות העתיקות .גן לאומי חוף האקוודוקט בקיסריה
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 X Y חשיבות תיאור האתר קטגוריה שם האתר מס"ד
מקור 
 המידע

, נוכחי 740413 195898 2 מדרגת סלע חוף בגובה כשני מטרים. גיאומורפולוגי סלע חוף 1
Galili et 

al. 
(2007) 

 נוכחי 740293 195837 1 מ'. 1.5מ' וקטור  1.2בור חצוב, עומק  ארכיאולוגי בור 2

 נוכחי 740271 195706 2 נקיק באורך כעשרה מטרים בסלעי החוף. מעט מצפון קשת סלע קטנה. גיאומורפולוגי נקיק 3

 נוכחי 740190 195697 1 בורות ובריכות בסלעי החוף. ייתכן חצובים. גיאומורפולוגי בורות 4

 נוכחי 740070 195704 1 . החלוקים ממשיכים מנקודה זו וצפונה."555"אשו שלט מ'.  בר 1.5 -גל חלוקים בגובה כ אחר גל חלוקים 5

, להב נוכחי 739719 195678 2 ריכוזי חלוקים לאורך עשרות מטרים. גיאומורפולוגי חלוקים 6
(2001) 

 נוכחי 739649 195688 1 מ'. 1.5 -בגובה כגל אבני כורכר וחלוקים  אחר גל אבנים 7

. שביל 1968, שנפל במילוי תפקידו בסיני במאי אנדרטה לסא"ל זאב אילון בן קיבוץ החותרים הנצחה אנדרטה 8
 מסודר מצד דרום.

, נוכחי 739620 195753 2
 אתר יזכור.

, נוכחי 739427 195721 1 שני משטחי בטון. בדרומי יש גם גרם מדרגות קטן. היסטורי משטחי בטון 9
 עתלית

 היסטורי עמוד בטון 10
 שרידי מחנה צבאי בריטי. עמוד בטון וממזרח לו שוחת ניקוז.

, נוכחי 739427 195701 1
 עתלית

שרידי מחנה צבאי  מ'. כנראה שרידים לגדר. 2מנקודה זו וצפונה מספר עמודי בטון, גובהם עד  היסטורי עמוד בטון 11
 בריטי.

, נוכחי 739337 195688 1
 עתלית

אתר, המתפרס על שתי גבעות, נמצאו שרידים ב ימי.-חרסים מעטים. עיקר האתר תת ארכיאולוגי תל חריס 12
מהתקופות הכלקוליתית, הברונזה הקדומה, הברזל ב', הפרסית, ההלניסטית והערבית. לפי 

הסקר הארכיאולוגי של ישראל, נמצאו בשטח שרידי מבנים בנויים אבני גוויל גדולות, מחצבת 
חצובים בסלע ומספר קבוצות  כורכר עתיקה, מספר תלוליות חלוקי אבן, מבנה מרובע, מתקנים

 ספלולים חצובים )לא זוהו בסקר הנוכחי(. באזור התגלה ראש צלמית סוס מחרס.

, נוכחי 739251 195697 1
 עתלית

)בסקר הארכיאולוגי מוזכרים ספלולים חצובים תל  פזורת חלוקים, ספלולים מעטים בכורכר גיאומורפולוגי פזורת חלוקים 13
 חריס, ובסביבות נקודה זו מוזכרים מתקנים חצובים בסלע(.

, נוכחי 739197 195603 2
 עתלית

 נוכחי 739167 195598 1 משטחי כורכר בחוף. גיאומורפולוגי משטחי כורכר 14

 נוכחי 738707 195591 2 פזורת חלוקים בעורף החוף. גיאומורפולוגי פזורת חלוקים 15

 נוכחי 738522 195736 1 מקבץ חצבים צפוף אך לא גדול. בוטני חצבים 16

 נוכחי 738455 195615 1 החלק הצפוני מוצף הידרולוגי מחפורת 17

 נוכחי 738360 195570 1 שפך נחל מתלה לים. השפך חסום בחול. הידרולוגי שפך נחל מתלה 18

 נוכחי 738313 195661 1 ובולט של חרוב מצוי.שיח גדול  בוטני חרוב 19

 מחצבה נטושה. דומה במידת מה לשרידי מבנה הרוס, אך ככל הנראה לא מדובר בעתיקות. אחר מחצבה 20
בקרבת נקודה זו מוזכר בסקר הארכיאולוגי של ישראל אתר פרהיסטורי עם ריכוז כלי צור 

 מהתקופות הניאוליתית והכלקוליתית.

, נוכחי 738286 195688 1
 עתלית

 נוכחי 738048 195525 1 משטח סלע בקרקעית המחצבה. גיאומורפולוגי משטח סלע 21

 נוכחי 737955 195515 1 יון בשרני. ושינגטוניות בחלק הצפוני.ט-מחפורת מוצפת. ריכוז סמר חד ובן הידרולוגי מחפורת 22

 נוכחי 737935 195654 1 שכבת חמרה במצוק המחצבה. גיאומורפולוגי חמרה 23

. נסקר Joyce 1957-1978לוח זיכרון קטן בצידו המערבי של מבתר כביש החוף, ועליו כתוב  הנצחה לוח זיכרון 24
(. לא 1978בנסיעה בלבד, מיקום משוער. הלוח נראה שמור )לא סביר שנותר במקום מאז 

 הצלחנו לאתר את זהותה של ג'ויס.

 נוכחי 737785 195523 1

מחצבה נטושה גדולה ומרשימה. משלבת מחשופי חמרה בשתי הדפנות, צמחייה פולשת  גיאומורפולוגי מחצבה נטושה 25
 וצמחיית מלחה.

 נוכחי 737635 195584 2

בסקר הארכיאולוגי של ישראל מוזכרים  פסגה בולטת )שריד מהרכס שנחצב כמעט לחלוטין(. גיאומורפולוגי תל קרעה 26
. בעבר שרידי בנייה דלים, אולי שרידי מצודה, ומעט מתקנים חצובים בסלע למרגלות הגבעה

פסל בממדי )הוחלף -כיסא אדום ענק תלת – פסל סביבתי של האמן יאירו טורצ'יןניצב בפסגת 
ל הוקם לזכרו של האמן מדי ולאחר מכן נהרס, כיום נותרו רק שרידי בסיס הכיסא(. הפסמ-דו

-במפה מנדטורית המקום נקרא תל אל. )שרשור בפייסבוק( 1994דני זקהיים שנפטר בשנת 
 אקרע.

, נוכחי 737527 195527 2
 עתלית

 נוכחי 737488 195425 1 מ' הנשען על סלע אחר. נקודת הזדהות בחוף. 2.5-סלע כורכר גדול בגובה כ אחר סלע כורכר 27

ובה טבוע השם "אמיר".  )בעבר זר פרחים מתכתיים( רזלבזרוע נושאת זר מוטות  -אנדרטה  הנצחה אנדרטה 28
. בקרבת מקום מוזכרים 2009האנדרטה קיימת לפחות מאז שנת  זהות המונצח אינה ידועה.

 בסקר הארכיאולוגי של ישראל ספלולים חצובים וריכוז כלי צור.

, נוכחי 737402 195493 1
 עתלית

 נוכחי 736953 195464 1 מ'. 1מ' ובעומק  2.5בור רבוע באורך וברוחב  ארכיאולוגי בור 29

בסקר הארכיאולוגי של ישראל מוזכרים באזור זה מספר ריכוזי  מקבץ ספלולים סתומים. ארכיאולוגי ספלולים 30
 במפת עתלית(. 53ספלולים )אתר  16ספלולים, הגדול שבהם עם 

, נוכחי 736843 195434 1
 עתלית

תל ארכיאולוגי גדול יחסית ובו מספר מתחמי חפירות ארכיאולוגיות מוזנחים. פלישה מאסיבית  ארכיאולוגי תל סחר 31
שם התל קשור לממצאים הארכיאולוגיים שנתגלו בו. בין היתר נמצאו כאן  של טיונית החולות.

שרידי יישוב גדול מהתקופה הפרסית, וכלים רבים שיובאו מיוון, קפריסין ורודוס. התל בנוי 
 -(. בשנות ה1968מדרגות רחבות עם שיפועים ביניהן. בעבר כונה בשם תל מגדים )למרחב, 

 ' נשתל בתל אירוס הארגמן.2000

, נוכחי 736677 195401 2
 עתלית

 נוכחי 736449 195258 2 מתחם מגודר לשמירה על קיני צבי ים בעונת הקינון. אחר חוות צבי ים 32

המערה מוזכרת אצל להב  מ'. 3מערה מפולשת ברכס הכורכר. בצד המערבי יש מצוק בגובה  גיאומורפולוגי מערה 33
(2001.) 

 נוכחי 736248 195341 2

ללא נמדד מ'. משמשת כזולה. נ"צ  2.5 -מ'. גובה בפתח כ 5 -מ' וברוחב כ 7 -מערה בעומק כ גיאומורפולוגי מערה 34
GPS .( מזכירה מערה אחת בלבד.2001להב ) בשל תקלה טכנית 

 נוכחי 736231 195333 2

 נוכחי 735740 195398 1 מ' ללא כוכים. 1.5מ' ובגובה  3ערב יש חלל בעומק מ-מערה הנראית כבור סגלגל. בצד דרום ארכיאולוגי מערה 35

מ'. יש סולם מתכת וסולם עץ. מעל הבאר מנוע  2.5 -ר כמ' ובקוט 10 -באר יבשה בעומק כ הידרולוגי באר מגדים 36
 בדוויה.-ביר אל –במפה מנדטורית  שאיבה משוחזר.

, נוכחי 735732 195469 3
 עתלית

באזור זה מוזכר בסקר הארכיאולוגי של ישראל בית גת  מ'. 1.5ובקוטר מ'  1בור עגול בעומק  ארכיאולוגי בור 37
 ביזנטי חצוב, שלא זוהה בשטח.

, נוכחי 735724 195421 1
 עתלית

ככל הנראה הבריכה קלטה את מי  מ'. 5מבנה כורכר וממזרחו בריכת אגירה באורך וברוחב  הידרולוגי מבנה ובריכה 38
 באר מגדים.

, נוכחי 735723 195445 2
 עתלית

 נוכחי 735668 195402 3 מגדל שמירה צפוני במחנה המעפילים בעתלית. היסטורי מגדל שמירה 39

למרות הכינוי, מדובר על מבנה מנדטורי שלא היה מבנה בנוי לבני סיליקט עם גג עגול שקרס.  היסטורי י""בית ניל" 40
 קיים בתקופת מחתרת ניל"י, ושימש חלק ממערך תצפית ימי.

, נוכחי 735643 195098 2
 שימור א'

בנוי אבן מסותתת. גג פח קרס. כניסה מדרום. מדרום חציבה רבועה מבנה מקומר גלילי  היסטורי בונקר 41
בסקר שימור אתרים מתוארים במחצבה הנטושה חמישה בונקרים )שלושה מהם  בכורכר.

 תועדו בסקר הנוכחי( ובריכת מים )המבנה הנדון מתואר בנפרד מהבונקרים(.

נוכחי,  735596 195288 1
 שימור א'

 נוכחי 735556 195249 1 בונקר גדול, כניסות מצפון ומדרום. היה בשימוש בשנים האחרונות. היסטורי בונקר 42

 נוכחי 735515 195391 1 ס"מ, מעט מתרחב למטה. כנראה טבעי. 30 -מ'. קוטר הפתח כ 1.2בור בעומק  גיאומורפולוגי בור 43

 נוכחי 735502 195390 3 מגדל שמירה. למרגלותיו גרוטאת פח. היסטורי מגדל שמירה 44

נוכחי,  735468 195379 1 עדיין בשימוש. בונקר תחמושת בנוי לבני סיליקט. כנראה היסטורי בונקר 45
 שימור א'
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נוכחי,  735359 195233 1 שני מבנים מנדטוריים במצב טוב. מיקום משוער )נסקר בתצפית בלבד(. היסטורי מבנים 46
 שימור א'

, נוכחי 735349 195308 1 סקר בתצפית בלבד.נ -בונקר תחמושת במחצבה הנטושה. מיקום משוער  היסטורי בונקר 47
 שימור א'

 נוכחי 735347 195095 1 משטח בטון ושרידי ריצוף. היסטורי משטח בטון 48

 נוכחי 735338 195369 1 מקבץ יסודות משטחי בטון באזור. היסטורי משטחי בטון 49

 נוכחי 735327 195091 1 דרת הרדוף הנחלים וסלעי כורכר.ש -גבול חלקה ללא צמחייה  אחר גבול חלקה 50

 נוכחי 735285 195326 3 מגדל שמירה ומבנה בטון מדרום לו. היסטורי מגדל שמירה 51

 נוכחי 735143 195056 1 רחים וסתוונית היורה.פ-ריכוז משטחי סלע כורכר. פריחת כדן קטן גיאומורפולוגי משטחי סלע 52

 נוכחי 735138 194914 2 בחול. שפך נחל אורן לים. עשרות המטרים האחרונים חסומים הידרולוגי שפך נחל אורן 53

 נוכחי 735099 195291 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה 54

הגשר אינו מתועד בסקר  כל הנראה מנדטורי. הגשר המערבי חדש.כ -גשר הרכבת המזרחי  היסטורי גשר רכבת 55
 שימור האתרים של המוא"ז.

 נוכחי 735093 195078 2

 נוכחי 735090 195276 1 עתיקה רדודה. אבן לקראת ניתוק וגב מים..מחצבה  ארכיאולוגי מחצבה 56

תחנת רכבת  57
 מנדטורית

שלושה חדרים. המבנה הצפוני לא נגיש בגלל גידור יש שני מבני לבנים מנדטוריים. בדרומי  היסטורי
, ששימשה 1929לפי גלילי ותירוש, מדובר על תחנת רכבת מנדטורית משנת  וצמחייה גבוהה.

 את מחנות הצבא והמחצבות באזור.

, נוכחי 735062 195078 2
 הרכס

מ'.  3.5קירוב. רוחב משוער מטרים ב 150 -השתמרה לאורך כ דרך צלבנית חצובה בסלע, ארכיאולוגי דרך צלבנית 58
מפת עתלית,  –בסקר הארכיאולוגי  68אתר  חסומה בסבך.בחלקה מוסתרת בצמחייה. במזרח 

מ'(. שתי  5מ' )בפתח המזרחי רוחב  2.8ה הממוצע מ' ורוחב 80 -שם מצוין שאורך הדרך כ
מ' אחת מהן השנייה הן עקבות של גלגלי עגלות.  1.3תעלות מקבילות צרות ורדודות במרחק 

 חרים שנחצבו לעומק ניכר.מ', בניגוד למעברים א 0.7הרכס חצוב לעומק מרבי של 

, נוכחי 735058 195246 3
 עתלית

כחמישה מטרים בתחתית משטח סלע, מוקפת בגדר בטון נמוכה. גרם  אורךמערת אולם ב ארכיאולוגי מערה 59
ייתכן שמערה זו  בתקרת המערה.נצפה . פרסף בודד יורד למערה מדרגות )חלקו חיצוני(

ב' בסקר הארכיאולוגי של ישראל )מערה אליה יורדים בשלוש מדרגות(, הגם  67חופפת לאתר 
 שהמיקום בסקר הארכיאולוגי הינו מצפון לנחל אורן.

, נוכחי 735022 195160 2
 עתלית

הנחל  מיקום מקורב.. בגלל סבך פטל שלוש מערות בגדה הצפונית של נחל אורן. גישה קשה ארכיאולוגי מערות 60
באזור זה עובר במבתר חצוב שייתכן ששימש גם כדרך עתיקה בחודשי הקיץ. המערות אינן 

 מוזכרות בסקר הארכיאולוגי.

 נוכחי 735022 195274 2

 נוכחי 735020 195182 1 אבן לקראת ניתוק מהסלע. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 61

 נוכחי 735013 195132 1 ברזלים בולטים. יסודות מבנה בטון, היסטורי יסודות מבנה 62

 נוכחי 735013 195199 1 מספר אבנים מוכנות לניתוק מהסלע. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 63

 נוכחי 734996 195234 1 מ', נראים מנדטוריים. מדרום מחצבה עתיקה. 2.5-צמד קירות לבנים בגובה כ היסטורי קירות לבנים 64

 נוכחי 734989 195273 1 חציבות בסלע. ארכיאולוגי חציבות בסלע 65

 היסטורי מבנה מנדטורי 66
מבנה לבנים המחולק לשני חדרים נפרדים. ממערב למבנה יש קיר אבנים לא מסותתות, 

 .1929משנת  בצילוםמדרום בקיר המחצבה מספר גומחות קטנות. מופיע 

, נוכחי 734985 195248 2
שימור א', 

 הרכס.

 הנצחה לימורמצפה  67
בריכת מים רבועה עם גרם מדרגות אליה. התצפית ע"ש לימור ג'יניאו, אולם כיום השלט היחיד 

 .1929הבריכה מופיעה בצילום משנת  במקום הוא לזכר אברהם דנקנר.

, נוכחי 734938 195259 3
שימור א', 

 הרכס.

המערות נחצבו ככל הנראה  שני אבוסים ובדרומי שלושה.שני חדרים מחוברים. בחדר הצפוני  ארכיאולוגי אורוות חצובות 68
בתקופת הברונזה ושימשו במקור לקבורה. הן הורחבו בתקופות הרומית והביזנטית. בתקופה 

הצלבנית הוסבו המערות לאורוות ששימשו את מצודת דוסטרי הסמוכה. בדורות האחרונים 
 שימשו המערות כדיר לצאן.

, נוכחי 734904 195249 3
, עתלית
 הרכס

כוכים ובעליונה  25-מ' מהקרקע. בתחתונה כ 2-ו 1שתי שורות כוכים חצובים בסלע, בגובה  ארכיאולוגי כוכים חצובים 69
 כוכים אלו שימשו כפי הנראה לקיבוע קורות עץ שכיסו מתחם מקורה מדרום להם. .10

, נוכחי 734897 195262 3
 הרכס

 נוכחי 734879 195079 1 וארוכה, מוסתרת בצמחייה.מחפורת חצובה צרה  היסטורי מחפורת 70

 נוכחי 734864 195080 1 מחפורת חצובה צרה וארוכה, מוסתרת בצמחייה. היסטורי מחפורת 71

 נוכחי 734862 195095 1 ערב.מ-מ'. פתוח לצפון ולדרום 1מ', מערבי בגובה  2.5מחצבה עתיקה. קיר מזרחי בגובה  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 72

 נוכחי 734830 195098 1 ערבית קיר לבני סיליקט.מ-שטח בטון ובפינה צפוניתמ -יסודות מבנה הרוס  היסטורי יסודות מבנה 73

חפיר מ'.  4-3מ' וגובהה  18מ', רוחבה  21אורכה ובה בסלע. מצודה צלבנית החצ -דוסטרי  ארכיאולוגי חורבת קרתה 74
רבה עצמה מזרחית. מהחו-רק מהפינה הצפוניתמרשים מקיף את המצודה, כך שניתן לעלות 

 נותר בעיקר המסד, וכן הקיר המזרחי. בקיר המערבי חריץ יפה. בקיר הדרומי חריץ וכוכים.
 במפת עתלית. 57למרגלות החורבה ממערב בור פעמון חצוב. אתר 

, נוכחי 734828 195230 3
הרכס, 
 עתלית

 נוכחי 734805 195207 1 מקבץ חרובים עתיקים. בוטני חרובים 75

, נוכחי 734788 195038 1 מתקופת מלחמת העולם השנייה. מבנה מנדטורי קטן יחסית, גג פח. מגודר. היסטורי מבנה מנדטורי 76
 שימור א'

 נוכחי 734769 195201 1 שדה חצבים גדול וצפוף משני צידי השביל. בוטני חצבים 77

מתקופת מלחמת  בנוי לבני סיליקט. מגודר ובסכנת התמוטטות.מחסן תחמושת מנדטורי  היסטורי מחסן תחמושת 78
 העולם השנייה.

, נוכחי 734756 195007 2
שימור א', 

 הרכס

, נוכחי 734726 194701 3 )צלב מסותת על המצבה(. מצבה מפוארת בבית הקברות הצלבני ארכיאולוגי מצבה מפוארת 79
 הרכס

 נוכחי 734722 195176 1 מ'. 5-מ' וברוחב כ 10 -משטח בטון באורך כ היסטורי משטח בטון 80

ברים. המצבות המפוארות קמצבות  1700 -, ובו כבית הקברות הצלבני השמור ביותר בישראל ארכיאולוגי בית הקברות הצלבני 81
 .ביותר מוצגות כיום במוזיאון רוקפלר בירושלים

, נוכחי 734718 194661 3
 הרכס.

מ'. קיר בטון מסביב. ממערב שוקת חצובה  2.5מ', רבועה באורך וברוחב  2.5באר בעומק  הידרולוגי באר 82
 בסלע.

, נוכחי 734715 195072 2
 הרכס

 נוכחי 734712 194607 1 מספר אבנים ברצועת החוף. אולי שרידי מזח ישן. ארכיאולוגי אבנים 83

מדרום לו מערה, מול הפתח כוך דמוי קבר חצוב. ממש  מערב-שן סלע רבועה. בצד צפון ארכיאולוגי מערה וקבר 84
 חמסה. משמאל לפתח מדף בגובה כמטר מהקרקע ומימין חדר חצוב.

, נוכחי 734690 195175 3
 הרכס

חלק ממערך ההגנה הצלבני על  מ'( בין הרכס לסלעים ממזרח לו. 4-חריץ צר ועמוק )עומק כ גיאומורפולוגי חריץ 85
 עתלית.

, נוכחי 734688 195250 2
 הרכס.

 נוכחי 734676 194992 1 ים ושולחנות פיקניק.איקליפטוסקבוצת  ביקור יםאיקליפטוס 86

האותיות הפניקיות ע' ות' חצובות בראש המצוק )יש המציעים שזו התחלת השם עתלית(.  ארכיאולוגי אותיות פניקיות 87
 הגישה לנקודה זו קשה.

, נוכחי 734662 195238 3
 הרכס

מטרים והוא נבנה  115אורך המזח  הדייגים בחוף עתלית. עליו צינור שאיבה וקרשי עץ.מזח  היסטורי המזח 88
י רכבת שננעצו בקרקעית הים ועליהם ישראלית, מפס-ת המלח הארץע"י חבר 1920-בשנות ה

 (.2021, ועמיתיונבנה גשר הנושא צינור השואב את מי הים לאגני אידוי בעורף החוף )גלילי 

, נוכחי 734649 194532 3
גלילי 
 ועמיתיו
2021. 

 נוכחי 734646 195207 1 אגן חצוב בסלע. ארכיאולוגי אגן 89

המעבר  מ'. 2.5מ'. דרך עתיקה. עומק  180 -מעבר חצוב בסלע באורך כ –"שער העגלות"  ארכיאולוגי עג'ל-באב אל 90
 לקראת ביקור קיסר גרמניה וילהלם השני. 1898שופץ בשנת 

, נוכחי 734644 195193 3
הרכס, 
 עתלית
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 X Y חשיבות תיאור האתר קטגוריה שם האתר מס"ד
מקור 
 המידע

 נוכחי 734627 195237 2 שתי גומחות גדולות חצובות וכמה כוכים קטנים. ארכיאולוגי גומחות 91

וניטש ללא קרב  1218המבצר החזק ביותר של הצלבנים בארץ ישראל המערבית. הוקם בשנת  ארכיאולוגי מבצר עתלית 92
 . כיום שטח צבאי סגור.1291בשנת 

עתלית,  734557 194195 3
 הרכס

מיקום משוער לכנסייה הצלבנית. הכנסייה עוטרה בעמודים מגולפים, חלקם מאבן גיר לבנה  ארכיאולוגי הכנסייה הצלבנית 93
מ' בקירוב.  35)המבנה היחידי בעתלית שלא נבנה כולו מכורכר מקומי(. קוטר הכנסייה 

השוקל עשרות טונות, וחלקה העליון,  1837הכנסייה נחרבה כליל ברעידת אדמה בשנת 
 התהפך וצנח כיחידה אחת.

עתלית,  734549 194087 3
 הרכס

לחת החפירות הבריטית, כמוזיאון לחפירות. ע"י מש 1930 -מבנה שהוקם בתחילת שנות ה היסטורי בית השומר 94
 כיום משמש את חיל הים.

הרכס,  734541 194293 2
 שימור א'

, ובו קבר שייח' )מצבה מפוארת עם כתובת ערבית (לפי מפת עתלית)ת מוסלמי קברו בית ארכיאולוגי בית קברות מוסלמי 95
(. צילום מופיע בסקר הארכיאולוגי מעל המצבה. , ללא מבנה1801/00 –ג'רה ילה 1215משנת 

 .לא התאפשרה גישה לאתר בסקר הנוכחי, אך לפי תצ"א נראה שהאתר נהרס

 עתלית 734510 194378 1

 עתלית 734482 194067 3 מיקום משוער. מזח צלבני ששופץ בתקופת המנדט הבריטי. ארכיאולוגי המזח הצלבני 96

 נוכחי 734347 194396 3 רד רק הנדבך התחתון מאבני החומה.ש -יסודות שער העיר הצלבנית  ארכיאולוגי יסודות שער 97

בסקר  86אתר  בריכות המלח. מגודר.תוואי דרך צלבנית עתיקה המוצף בחלקו במי  ארכיאולוגי דרך עתיקה 98
 מפת עתלית. –הארכיאולוגי של ישראל 

, נוכחי 734293 194504 3
 עתלית

 נוכחי 734187 195123 1 פרגולת תצפית ודק עץ. ביקור פרגולה 99

 נוכחי 734167 195108 2 מחצבה עתיקה שנחפרה ארכיאולוגית ועברה חישוף צמחייה. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 100

מקומות  26לפי הסקר הארכיאולוגי, חצר משמר בת שתי כניסות, ובה  מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 101
 שקתות. 8-לקשירת סוסים ו

, נוכחי 734097 195072 1
 עתלית

, נוכחי 734058 195057 2 '.מ 2-2.3מ' ורוחבו  80-במפת עתלית. אורך המעבר כ 91אתר  שביל חצוב במצוק. ארכיאולוגי שביל חצוב 102
 עתלית

 נוכחי 734027 194386 3 מגדל פינתי בפינת חומת העיר הצלבנית )תצפית מרחוק(. ארכיאולוגי מגדל פינתי 103

 מ' במקום הצר ביותר. 1.6מ', המצטררת לרוחב  3.5חב ברו מ' ודרך חצובה 4-מצוק בגובה כ ארכיאולוגי הווא-באב אל 104
 בסקר הארכיאולוגי. 103אתר  למזרח גובל במגרשים פרטיים.

, נוכחי 734026 195048 3
הרכס, 
 עתלית

 נוכחי 734016 195019 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה 105

 101אתר  ארבע מערות חצובות מלבניות ממערב לכביש הגישה לבסיס )תצפית מרחוק(. ארכיאולוגי מערות חצובות 106
 שתי מערכות קברים חצובים בסלע. –במפת עתלית 

, נוכחי 734014 194419 3
 עתלית

 נוכחי 733978 194981 2 אבוס חצוב בסלע. ארכיאולוגי אבוס 107

 105כנראה מדובר על חצר משמר )אתר  מ'. 5-ספק אבוס חצוב בסלע למרגלות מצוק בגובה כ ארכיאולוגי אבוס 108
 במפת עתלית(.

, נוכחי 733959 195013 2
 עתלית

הפסל הוקם )לא נסקר בשטח(.  תומרקין על חצי האי. מיקום מקורבפסל סביבתי של יגאל  ביקור פסל סביבתי 109
 (.13)תומרקין שירת כמדריך חבלה בשייטת  1964-1962בטווח השנים 

ביקור  733852 193616 1
בעבר, 
 ויקיפדיה.

לפי מחקרם של גלילי  A1מכלול תעלות הסעה/הזנה וסכרים בדופן הדרומית של האי,   ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 110
 במפת עתלית. 99אתר  וארנסון. לא נסקר בשטח. מיקום מקורב.

מלח,  733829 193561 3
 עתלית

 נוכחי 733773 194850 1 מחצבה עתיקה ארכיאולוגי מחצבה 111

לפי מחקרם של גלילי וארנסון. האתר נפגע בעבודות צבאיות  A2משטח הרמה ותעלת הסעה  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 112
 ח, מיקום מקורב.לא נסקר בשט .1990 -בשנות ה

 מלח 733770 193539 3

 נוכחי 733761 194452 1 גב מלבני קטן, יסודות פינת מבנה. הידרולוגי גב ויסודות מבנה 113

 נוכחי 733700 194428 1 במים רדודים וצמחיית מים.מחצבה מלאה  הידרולוגי מחצבה 114

 נוכחי 733673 194069 1 בני העדה התימנית. 8חלקה תחומה בגדר אבן נמוכה ובה קבורים  הנצחה החלקה התימנית 115

. בראש הגבעה , בתפר בין בריכות המלח למחנה עתליתבית הקברות של המושבה עתלית הנצחה בית קברות עתלית 116
 של מייסד חברת המלח.קברו 

, נוכחי 733633 194003 2
 שימור א'

לבאר פתח מלבני. חלקה העליון של מ'.  1.2מ' ורוחב  2.5מ', אורך  2.5עומק  באר עתיקה. הידרולוגי יזק-ביר אל 117
מים רדודים נדבכים, עם אבנים גדולות )מעל מטר אורך(. בקרקעית  5הבאר בנוי בגובה 

 מפת עתלית.ב 102לצד הבאר שקתות חצובות בכורכר. אתר  שולמית.-שערותבדפנות ו

, נוכחי 733619 194790 2
הרכס, 
 עתלית

 נוכחי 733608 194199 2 בעל צורת זנב דג. כנראה משמש כאתר קינון לשחפיות ים.בתוך בריכות המלח, מתחם מגודר  אחר "מתחם זנב הדג" 118

 נוכחי 733587 194975 1 שלוש תעלות חציבה בדופן המצוק. ארכיאולוגי תעלות חציבה 119

לפי גלילי ותירוש, זו הייתה עמדת השמירה  עמדת שמירה מנדטורית מבטון, כניסה זוויתית. היסטורי עמדת שמירה 120
 הצפונית מבין שלוש עמדות שמירה סביב עתלית.

, נוכחי 733442 194902 2
הרכס, 
 שימור א'

ב. האי מוזכר דונם בקירו 3-, בשטח כאי מלאכותי ומגודר המשמש כאתר קינון לשחפיות ים אחר אי השחפיות 121
 .2007כבר בשנת  govmap( אולם מופיע בתצלום אוויר באתר 2010בכתבה של ארליכמן )

 נוכחי 733404 193870 3

 נוכחי 733292 194848 1 מבנה ישן וקבוצת אורנים לצידו. היסטורי מבנה ישן 122

 נוכחי 733291 194880 1 פרצה רחבה ברכס הכורכר.כנראה לא קדומה. אחר פרצה 123

מרכז מבקרים מלח  124
 הארץ

 1926המבנה הוקם בשנת  מבנה היסטורי מרשים בכניסה למתחם בריכות המלח בעתלית. היסטורי
, 2011ושימש כמבנה העיקרי של מפעל המלח. המבנה שוחזר ונפתח כמרכז מבקרים בשנת 

 במיקום חדש. חלקו משמש את משרדי חברת המלח.

, נוכחי 733247 194301 3
 שימור א'

 נוכחי 733241 194324 1 . "איש המלח" – קיר זיכרון והנצחה לאברהם דנקנר הנצחה קיר זיכרון 125

 נוכחי 733233 194366 1 ריכוז שולחנות פיקניק בכניסה למפעל המלח. ביקור שולחנות פיקניק 126

נוכחי,  733218 194386 1 שדרת וושינגטוניות באורך עשרות מטרים. בוטני שדרת וושינגטוניות 127
 שימור א'

לחמת העולם השנייה הייתה במקום '. במ20 -נבנתה בראשית המאה הבריכת מים מלבנית,  הידרולוגי בריכת מים 128
עמדת תצפית לזיהוי מטוסי אויב. מצפון לבריכה הייתה בעבר בריכה נוספת עגולה מלוחות 

 פח, שנבזזה בידי גנבי מתכות.

, נוכחי 733202 194931 2
 שימור א'

, נוכחי 733189 194868 3 חצר גדולה ששימשה מחנה חוצבים בתקופה הצלבנית. ארכיאולוגי מחנה החוצבים 129
 עתלית

 נוכחי 733188 194861 2 גומחות חצובות בבסיס המצוק. ארכיאולוגי גומחות חצובות 130

-דרום-, הדרומי בין המעברים החצובים ברכס הכורכר, וכיוונו מדרוםמעבר חצוב ברכס הכורכר ארכיאולוגי מקטע-באב אל 131
 עתלית.במפת  106מזרח. אתר -צפון-מערב לצפון

, נוכחי 733186 194877 3
 עתלית

, נוכחי 733181 194692 2 תחנת רכבת מנדטורית, פעילה עד ימינו. היסטורי תחנת רכבת עתלית 132
 שימור א'

 נוכחי 733167 194855 3 לסוסים, שניים שלמים ושניים שבורים.חצובים אבוסים  ארכיאולוגי אבוסים 133

. חלק מאתר קולומבריום חצוב במפלס העליון של המצוק. שתי שורות גבוהות יחסית לסירוגין ארכיאולוגי קולומבריום 134
 במפת עתלית. 107

, נוכחי 733160 194859 3
הרכס, 
 עתלית

 נוכחי 733140 194885 2 מבואת שביל הרכס ביקור מבואה 135

, נוכחי 733123 194844 2 הברית והאות ב'.חציבות מודרניות בסלע: אמוניט, מנורה , לוחות  אחר חציבות בסלע 136
 הרכס

 נוכחי 733114 194866 2 .ומאחוריה מסדרון חצוב בסלע שנפלו במלחמת העצמאות, אנדרטה לבני עתלית הנצחה אנדרטה 137

. בצמוד ומדרום היה מעבר קדום חצוב בסלע, שהורחב בתקופת חריץ לניתוק גושי כורכר ארכיאולוגי חריץ ניתוק 138
 המנדט לכביש הקיים כיום.

 נוכחי 733099 194856 1
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 X Y חשיבות תיאור האתר קטגוריה שם האתר מס"ד
מקור 
 המידע

חלק ממכשול ההגנה הצלבני המבוסס על מחצבה עתיקה שיצרה קיר תלול מחצבה עתיקה,  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 139
 לכיוון מזרח. 

, נוכחי 733055 194860 2
 הרכס

לפי מחקרם של גלילי וארנסון. מיקום מקורב. לא  A3משטח הרמה, תעלות הסעה ובאר מי ים  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 140
 נסקר בשטח.

 מלח 732971 193592 3

נוכחי,  732970 194357 1 ששימש כמבנה משק בשכונת נווה רחל. בנוי כורכר.מבנה היסטורי  היסטורי מבנה אבן 141
 שימור א'

מ'. בתוך העמדה יש כיום  2הפתח בגובה עמדת שמירה עם גג פח, על גג בריכת מים רבועה.  היסטורי עמדת שמירה 142
 אנטנה סלולרית.

, נוכחי 732939 194389 2
 שימור א'

. לפי חוברת 2005גן ציבורי ופינת הנצחה לסרן שרון אלמקיאס ז"ל שנהרג בחרמון בשנת  הנצחה גן שרון 143
 שביל הרכס, בקרבת מקום שכן קיבוץ עין הים, אך האתר לא זוהה בשטח.

, נוכחי 732831 194924 1
 הרכס

מ'. עמודים מאסיביים המשלבים גרמי  15 -דרני בגובה כמגדל מים מו -מגדל המים של עתלית  הידרולוגי מגדל מים 144
 מדרגות.

 נוכחי 732818 194970 1

 רונן לפי גן הזיכרון לבני עתלית. תותח, מדשאה וקיר הנצחה. מחצבה עתיקה לא מרשימה. הנצחה גן הזיכרון 145
 (.112)אתר  עתלית ברכס החצוב המצוק של הדרומי קצהו נמצא זו בנקודה, ועולמי

, נוכחי 732785 194838 2
 עתלית

ורשע לאחר שה 1938לוח זיכרון לשוטר מרדכי שוורץ, חבר ה"הגנה", שהועלה לגרדום בשנת  הנצחה מצבת זיכרון 146
הלוח נראה חדש  בעתלית.ברצח שוטר ערבי איתו שמר על בית הנופש של הנציב העליון 

 יחסית וניצב במחצבה עתיקה בבריכת השחייה בעתלית. המקום אינו מתועד באתר יזכור.

 נוכחי 732765 194879 2

לפי מחקרם של גלילי וארנסון. מיקום מקורב. לא נסקר  A4משטח הרמה ותעלת הסעה  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 147
 בשטח.

 מלח 732565 193535 3

המקום לא מוזכר  מבנה בטון רבוע, כניסה מצפון. כיום העמדה טבולה במי בריכות המלח. היסטורי עמדת שמירה 148
 בסקר השימור של המועצה.

 נוכחי 732426 193976 2

לפי מחקרם של גלילי וארנסון. מיקום מקורב. במקום  A5תעלות הסעה ובריכת איסוף ביניים  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 149
 . נמצא בתחום הבסיס הצבאי..2001בוצעה חפירת הצלה בשנת 

 מלח 732162 193540 3

, להב נוכחי 732119 193543 2 לוחות מרשימים של סלע חוף. גיאומורפולוגי מפרץ הלוחות 150
2001. 

 נוכחי 732062 193459 1 ריכוז צדפים בחוף. גיאומורפולוגי צדפים 151

 נוכחי 731908 193498 1 ריכוז צדפים בחוף. גיאומורפולוגי צדפים 152

בריכוז צפוף. השטח  "בארות מלח" 10-, בשטח זה התקיימו כ2015 -לפי אורתופוטו איכותי מ הידרולוגי ריכוז בארות 153
 ונראה כי לא נותר שריד לבארות. 2018הוכשר לבנייה בשנת 

, נוכחי 731899 193957 3
אתר 

govmap 

 נוכחי 731871 193389 1 מ' ויורד פנימה. 2-מ', הגובה מתחיל ב 5מערה בשפת הים, אורך ועומק  גיאומורפולוגי מערה 154

חדר האוכל הראשון  155
 בנווה ים

'. המבנה מחופה כיום בטיח דמוי 40-חדר האוכל הראשון שהוקם בנווה ים בתחילת שנות ה היסטורי
 ומשולב במתחם גן אירועים.אבן 

 שימור א' 731846 193464 1

מ"אגד"  חללים 18. באחת מונצחים 1978 -ב צמד אנדרטאות לזכר חללי הפיגוע בכביש החוף הנצחה אנדרטאות 156
 בני משפחה מנווה ים. פינת ישיבה. 3ומנווה ים. בשנייה מונצחים 

 נוכחי 731796 194135 2

של נווה  מעל תעלה חצובה בטבלת הגידוד. ככל הנראה קשור למעגן הסירות הישן גשר בטון היסטורי גשר 157
 .ים

 נוכחי 731742 193395 2

 נוכחי 731740 194630 1 שקע רדוד בכורכר. כנראה קשור להפקת מלח. ארכיאולוגי שקע 158

 נוכחי 731734 194645 1 שני גבי מים. כנראה קשורים להפקת מלח. הידרולוגי גבים 159

 נוכחי 731723 194721 1 חנייה לאנדרטת בני חוף הכרמל. אחר חנייה 160

 נוכחי 731720 194676 1 חציבה עתיקה רדודה. ארכיאולוגי חציבה 161

מטרים משפת הים. הכינוי "גייזר" מופיע כבר אצל  2מזרקה טבעית של מי ים במערה קטנה,  גיאומורפולוגי גייזר 162
 (.1980זיו )

 נוכחי 731707 193388 3

 היסטורי מעגן נווה ים 163
 .1940 -שרידי מעגן סירות במפרץ מוגן מרוחות. המעגן הוקם בשנות ה

, נוכחי 731704 193445 3
 שימור א'

 נוכחי 731686 193373 2 ימי בטבלת הגידוד.-נקיק תת גיאומורפולוגי נקיק 164

 נוכחי 731666 193554 3 חוף רחצה. ביקור חוף נווה ים 165

 נוכחי 731631 194673 2 לוחות זיכרון והנצחה לבני חוף הכרמל שנפלו במערכות ישראל. הנצחה לוחות זיכרון 166

אנדרטת בני חוף  167
 הכרמל

 צורה עמוד ולכל' מ 7 העמודים גובה עמודים. 3-1תריסר עמודי אבן גבוהים במקבצים בין  הנצחה
 ע"י יעקב אפשטיין. 1972בשנת . האנדרטה הוקמה שונה וראש שונה מעט

, נוכחי 731604 194652 3
 אתר יזכור

מ', גב קטן יותר עם דמסון כוכבני. ממזרח לגב הגדול  1.5מ' ורוחב  2 הגדול באורך -גבי מים  הידרולוגי גבים 168
 עוד אגנים ללא מים.

 נוכחי 731563 194660 1

 ים. שלוש קומות ומעליהן מיכל מים. גרם מדרגות חיצוני הרוס.מגדל המים הישן של נווה  הידרולוגי מגדל מים 169
 בעבודות)שנהרסה  שמירה עמדת ובה רפת שנים מספר לפני עד הייתה ומדרום בסמוך

 '.40-ה שנות בתחילת הוקם המים מגדל(. חדשה שכונה להקמת

, נוכחי 731445 193962 1
 שימור א'

 תבמפ 123מילחה )אתר -מגדל חורבת אתר של הצפוני קצהו מקמרים. 3מערת קבורה בת  ארכיאולוגי מערת קבורה 170
 (.עתלית

, נוכחי 731330 194486 2
 עתלית

 נוכחי 731317 194509 2 גב קטן יותר מהגב המזרחי. דמסון כוכבני. הידרולוגי גב 171

 נוכחי 731308 194519 2 גולרי בשלבי התייבשות. ריכוז דמסון כוכבני.ר-גב אי הידרולוגי גב 172

מקמרים במצב השתמרות בינוני. הפתח הרוס חלקית. כנראה שרידי חריץ לאבן  3מערה ובה  ארכיאולוגי מערת קבורה 173
 גולל.

 נוכחי 731279 194639 3

 נוכחי 731274 194623 3 מקמרים וחריץ לאבן גולל. גדולה יחסית. מימין לפתח יש גומחה מלבנית. 3מערה ובה  ארכיאולוגי מערת קבורה 174

 נוכחי 731273 194637 1 מערת קבורה סתומה. ארכיאולוגי מערת קבורה 175

מקמרים הרוסים. גדולה יחסית. במערה מדרגת אבן ובראש הירידה גם מדרגת  3מערה ובה  ארכיאולוגי מערת קבורה 176
 עץ.

 נוכחי 731270 194631 3

גומחות רבועות, האמצעית מוגבהת. במערה הדרומית חריץ גולל  3וביניהן צמד מערות קבורה  ארכיאולוגי מערות 177
סים בצדדים. מול מקמרים הרו 2-סים. במערה הצפונית מאספה בנויה ומקמרים הרו 3-פרוץ ו

 משכבי קבורה. חריץ במצוק מעל למערה. 2הפתח היו כנראה 

 נוכחי 731265 194679 3

 נוכחי 731264 194648 2 ד כמה גבים יבשים.גבים סמוכים, עו 2דמסון כוכבני. גב בודד ולידו  -גבים חצובים  הידרולוגי גבים 178

 נוכחי 731258 194657 2 ס"מ. 25מ'. במרכזו ספלול בקוטר  1מ' ורוחב  1.2אגן רדוד דמוי חלון עגול למחצה. אורך  הידרולוגי אגן חצוב 179

 נוכחי 731250 194629 3 שני קברים בלבד.בית קברות ארמני ובו  הנצחה בית קברות 180

 נוכחי 731240 194641 2 מ'. 1.5מ' וברוחב  2גב באורך  הידרולוגי גב 181

 נוכחי 731240 194595 1 משטח חצוב, בדופן הצפונית שני תאים, רבוע ועגול הפתוחים צפונה. ארכיאולוגי חציבות בסלע 182

כניסות לחדרים, כל חדר עם חלון בצד מערב )הכניסות ממזרח(.  8לבנים ובו מבנה מאורך בנוי  היסטורי מבנה 183
 ללא גג.

 נוכחי 731234 194703 2

 נוכחי 731233 194588 1 חריץ חצוב באורך כמטר בסלע. באזור שקערוריות להפקת מלח. ארכיאולוגי חריץ 184

 נוכחי 731231 194667 2 שביל חצוב בסלע. ארכיאולוגי שביל 185

 נוכחי 731224 194593 2 קבר לא עתיק )כנראה ארמני( ללא מצבה. היסטורי קבר 186

 נוכחי 731223 194670 2 מ' בקיר המערבי. 1חצר חצובה בכורכר עם גומחה באורך, רוחב ועומק  ארכיאולוגי חצר חצובה 187

ומערב. מעליה משטח רדוד. מ'. פרוצה לצדדים צפון  1.5מ' וברוחב  2גת חצובה באורך  ארכיאולוגי גת 188
 מדרום לגת מדוכה בקוטר כמטר המוסתרת בשיחים.

 נוכחי 731209 194575 1

מ"ר. חציבה מלבנית בסלע מדרום. שתי מדרגות יורדות  5-משטח סלע חצוב, כשטח כ ארכיאולוגי משטח סלע 189
 מהמשטח מערבה.

 נוכחי 731208 194587 1
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פרוצה  מערב. המחצבה-מ'. מדרגות בדרום 1.5עתיקה. הקיר המערבי נשמר לגובה מחצבה  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 190
 צפונה ומזרחה.

 נוכחי 731197 194650 2

 נוכחי 731168 194560 1 ספלול ומדוכה. המדוכה פרוצה. הידרולוגי ספלול ומדוכה 191

 נוכחי 731162 194644 1 משטח סלע ובו מספר חציבות קטנות. ממזרח עץ תמר. ארכיאולוגי משטח סלע 192

 נוכחי 731157 194585 3 מ', שמורה היטב. פתח לצינור מים בצד צפון. 1.2מ', רוחב ועומק  12שוקת באורך  הידרולוגי שוקת 193

 נוכחי 731125 194562 1 ס"מ. 20ספלול בקוטר  הידרולוגי ספלול 194

 נוכחי 731124 194546 1 דרום, המערבי גדול ופרוץ.גת טרפזית פרוצה צפונה. שני אגנים בצד  ארכיאולוגי גת 195

 נוכחי 731110 194621 1 חציבות רדודות. ארכיאולוגי חציבות 196

מ', מקאם בדרום. ריצוף, אין מצבה. חדר קטור ממערב.  1.5מבנה כורכר עם פתח בגובה  ארכיאולוגי שייח' בורייך 197
 הינו המקום של האמיתי שמו מ'. 2בגובה הכיפה לא מטויחת. גזע תות עתיק מתחדש כיום 

 .עתלית במפת 124 באתר מתועד ואתריו בורייך' שייח מכלול. אברייק' שייח

, פון נוכחי 731080 194561 3
מולינן, 
 עתלית

 נוכחי 731078 194638 2 מ'. מכוסה צמחייה. עץ תאנה. 1מ', עומק  3בריכה חצובה באורך וברוחב  הידרולוגי בריכה 198

 נוכחי 731066 194629 1 מ'. 1.2בור רבוע חצוב סתום באבן ובעפר. עומק כיום כמטר אחד. אורך ורוחב  הידרולוגי בור 199

ס"מ.למרגלותיה ממזרח שקע מלבני הבולט מערבה ממחצבה  30מדוכה בקוטר ובעומק  הידרולוגי מדוכה 200
 מ'. 1.5עתיקה. עומק כמטר ואורך 

 נוכחי 731049 194611 1

 נוכחי 731041 194610 2 כעין מערה הרוסה בדופן הרכס, ייתכן שריד מבור מים הרוס. ארכיאולוגי שריד מערה 201

 1.2מ', אורך  0.25מ', גובה  1שקע מלבני חצוב בדופן באמצע המצוק. גובה מעל פני הקרקע  ארכיאולוגי שקע 202
 מ'. 0.1מ' ועומק 

 נוכחי 731038 194611 2

מ'. צד מזרחי מכוסה קיסוסית. מדרום משטח  3מ', עומק  3מ' וברוחב  4בריכה חצובה באורך  הידרולוגי בריכה 203
 חצוב דמוי גת. בדפנות מערבית וצפונית של הבור מדוכות.

 נוכחי 731032 194598 3

 נוכחי 731017 194611 3 מסורג.מ'. בפנים אבנים. חרסים בדופן.  2.5מ', עומק  1.5בור רבוע באורך וברוחב  הידרולוגי בור 204

 נוכחי 731017 194587 1 ס"מ. 20מדוכה בקוטר  ארכיאולוגי מדוכה 205

מ'. בשלושה צדדים הבור  2מ', רוחב  2.5בור רבוע מכוסה במרכזו בקורת סלע, אורך ועומק  ארכיאולוגי בור 206
 מתרחב כחצי מטר פנימה. עץ תאנה בבור.

 נוכחי 731017 194557 3

 נוכחי 731012 194596 2 משטח מיושר גדול ובולט בתצ"א. ארכיאולוגי משטח 207

מערת שלושה מקמרים במצב השתמרות בינוני בדופן המזרחית של שן סלע. צילום של  ארכיאולוגי מערת קבורה 208
 המערה מופיע אצל פון מולינן.

, פון נוכחי 730999 194530 3
 מולינן

 נוכחי 730997 194521 3 מערת קבורה עם מקמר יחיד וחריץ לאבן גולל, בדופן הדרומית של שן הסלע. נמוכה. ארכיאולוגי מערת קבורה 209

 נוכחי 730987 194601 2 ערב.מ-גת פרוצה לצפון. במרכזה אגן עם מסגרת רבועה. אגן רבוע בצד צפון ארכיאולוגי גת 210

 נוכחי 730981 194591 3 מ'. 1.2מ' ורוחב  1.7סגלגל, אורך  מ', אשפה. 2.5בור מטויח יבש בעומק  הידרולוגי בור 211

 נוכחי 730977 194534 3 נצפו קרציות.בסקר הנוכחי מקמרים נמוכה. יש חריץ לאבן גולל.  3מערת  ארכיאולוגי מערת קבורה 212

 נוכחי 730974 194566 3 גולל. מקמרים. וו מעל לפתח. שתי מדרגות ומדרגת עץ. חריץ לאבן 3מערת  ארכיאולוגי מערת קבורה 213

 נוכחי 730971 194523 3 מערת קבורה סתומה בסבך. ארכיאולוגי מערת קבורה 214

 נוכחי 730970 194567 3 מקמרים. חריץ לאבן גולל. מדרגה אחת. ארבע טבעות ברזל ומסמר בכניסה. 3מערת  ארכיאולוגי מערת קבורה 215

מקמרים וחריץ לאבן גולל. בצפונית יש חריץ לאבן גולל, אך סלע מקשה  3הדרומית במערה  ארכיאולוגי מערות קבורה 216
 מקמרים בתוכה. 3לבדוק אותה. 

 נוכחי 730964 194587 3

 נוכחי 730961 194560 3 קבר מלבני חצוב. ארכיאולוגי קבר 217

 נוכחי 730956 194543 3 ערבית. מיקום מקורב.מ-הצפוניתמערה ללא מקמרים. חריץ לאבן גולל. פתח בפינה  ארכיאולוגי מערת קבורה 218

 נוכחי 730952 194529 2 מ'. האחרים קטנים ויבשים. 1.2מ' ורוחבו  2גבים להפקת מלח. בגב הדרומי יש מים. אורכו  הידרולוגי גבים 219

 נוכחי 730949 194557 2 גב מים, חוטית הביצות. הידרולוגי גב 220

מדרגות. במקמרים הצדדיים משולבים כוכים. חריץ לאבן גולל,  2מקמרים,  3 -מערה מזרחית  ארכיאולוגי מערות קבורה 221
 גולל.לאבן כוכים. חריץ  2מקמרים בצדדים ומול הפתח  2טבעות קשירה. במערה המערבית 

 נוכחי 730949 194550 3

 נוכחי 730937 194548 3 קבר מלבני עם מים צלולים וחוטית הביצות. ארכיאולוגי קבר 222

 נוכחי 730935 194595 3 מחצבה עתיקה המשמשת כמכלאה פעילה. ארכיאולוגי מחצבה 223

 נוכחי 730933 194562 2 מ'. 1.2מ' ומזערי  1.5מ'. קוטר מרבי לבור  2.5בור הנפתח למערה מפולשת בעומק  ארכיאולוגי בור 224

 נוכחי 730929 194532 2 אצות ובשני חוטית הביצות. גבים להפקת מלח. באחד יש הידרולוגי גבים 225

 נוכחי 730925 194596 3 מ'. פתח נמוך. 2.5מערת כוך הנמשך ישר מהפתח לאורך  ארכיאולוגי מערה 226

 נוכחי 730923 194572 3 מ', מוצף מים ואצות. על שן סלע במחצבה. 0.6מ' ורוחב  1.2קבר מלבני באורך  ארכיאולוגי קבר 227

 נוכחי 730922 194556 3 מ' צפונה קבר יבש. 3שני קברים מלבניים. הדרומי מוצף מים ולידו גב עם חוטית הביצות.  ארכיאולוגי קברים 228

בני משפחת הוכמן שנרצחו בפיגוע באוטובוס  3בית הקברות של קיבוץ נווה ים. בין הנקברים  הנצחה בית קברות 229
 .1978 -הדמים ב

 נוכחי 730921 194753 1

 נוכחי 730920 194599 3 מערה עם פתח נמוך וחסום חלקית באבנים. ארכיאולוגי מערה 230

 נוכחי 730918 194622 3 מ'. אשפה. מצפון משטח בטון. 2בור מים יבש מכוסה בסלע גדול. עומק  הידרולוגי בור 231

 נוכחי 730916 194555 2 גב המערבי חלזונות מים בלתי מזוהים.בשנתי, -שני גבים. בגב המזרחי מין שנית חד הידרולוגי גבים 232

 נוכחי 730916 194603 3 סתום ולידו שני גבים דמויי עין. מקמר-קבר דו ארכיאולוגי קבר 233

 נוכחי 730915 194547 2 גב עם אצות. הידרולוגי גב 234

מדרגות, כוך מול הפתח וכוך נוסף מימין )אין כוך מ'. שתי  1.5מערה עם פתח מקומר, גובה  ארכיאולוגי מערה 235
 מ'(. 2שמאלי(. הכוכים עמוקים יחסית )

 נוכחי 730913 194614 3

 -מערה עם פתח רחב )פרוץ(, שני כוכים, אחד מהם מפולש. שני פתחים בגג. גובה המערה כ ארכיאולוגי מערה 236
 מ'. 1.5

 נוכחי 730910 194581 3

 נוכחי 730900 194616 1 אגן חצוב בסלע. אולי גת. ארכיאולוגי אגן 237

ים סוגר מערה. מערות קבורה מזרח חדר לבנ-מחצבה עתיקה. בצד צפון קיר אבנים, בצד דרום ארכיאולוגי מחצבה 238
 משולבות בדפנות )ראו אתרים נפרדים(.

 נוכחי 730893 194633 3

כוכים בכל  3מדרגות בכניסה. בשני הצדדים  3מערת כוכים עם  שתי מערות קבורה. הצפונית ארכיאולוגי מערת קבורה 239
כוכים גדולים וכוך חריג ישר מול הדלת )אולי היה כפול במקור(. עוד כוך  2צד ומול הפתח 

 מ'. 2מ', גובה  3.5בכניסה מצפון לפתח. אורך ורוחב 

 נוכחי 730891 194626 3

וכן כוך מקושת  2ובדרומי  5רחי כוכים, במז 3הפתח גומחה. בקיר הצפוני בצד  -מערת קבורה  ארכיאולוגי מערת קבורה 240
ס"מ ולפחות כוך אחד  40מ'. בסמוך ממערב מערה בגובה  2המחובר לכוך הסמוך. גובה 

 בתוכה.

 נוכחי 730889 194639 3

 נוכחי 730888 194599 3 שלושה קברים חצובים, שניים מהם מוצפים במים. ארכיאולוגי קברים 241

 נוכחי 730886 194629 3 מ'. 2מ', גובה  3מכל צד( וחריץ לאבן גולל. אורך ורוחב  3כוכים ) 9מערת כוכים עם  ארכיאולוגי מערת קבורה 242

ורכר מטויח. בחלק הדרומי ההרוס שרידי שני חדרי כ -מבנה הרוס ממנו נותר האגף הצפוני  היסטורי מבנה הרוס 243
 ".בדווית משפחה גרה בו בודד"בית  כאן מציינים ועולמי רונן לבנים.

, נוכחי 730865 194638 2
 עתלית

 נוכחי 730861 193624 1 ריכוז צדפים. גיאומורפולוגי צדפים 244

ככל הנראה תוואי דרך עתיקה בשוליים המזרחיים של הרכס. חציבה נמוכה בדופן המערבית  ארכיאולוגי דרך עתיקה 245
 עשרות מטרים.של הדרך, לאורך 

 נוכחי 730857 194687 1

 נוכחי 730846 194646 1 שני גבים קטנים. הידרולוגי גבים 246

 נוכחי 730800 194745 1 עץ חרוב עתיק ומרשים. בוטני חרוב 247

 אפיק מעל, 1898אחד הגשרים שהוקמו לקראת ביקורו של קיסר גרמניה וילהלם השני בשנת  היסטורי גשר 248
. כיום הוקמה תעלת ניקוז נוספת מצפון לגשר, כך שהוא אינו צוואר בקבוק מערות נחל

 במפת עתלית(. 131הידרולוגי. הגשר בנוי על גשר עתיק יותר )אתר 

, נוכחי 730740 194388 3
 עתלית
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 גיאומורפולוגי מצוק 249

אלף  120 -מצוק וריכוז סלעי חוף. עצם יונק פרהיסטורי וצדפים במצוק. סלעי החוף הינם בני כ
 שנה.

, נוכחי 730711 194571 3
galili 

(2007) 

 נוכחי 730682 194641 2 בריכה בערוץ נחל מערות. אוכלוסיית צבי ביצה )לא נצפו בעת הסיור בשטח(. הידרולוגי בריכת הצבים 250

 סחף הצטברות מונעת הפנימית התעלה תעלת ניקוז קדומה חצובה ובבסיסה תעלה נוספת. הידרולוגי מעבר חצוב 251
 .עתלית במפת 132 אתר. נחלשות החורפיות הזרימות כאשר גם

, נוכחי 730671 194659 3
 עתלית

 נוכחי 730663 194670 1 גשר נמוך מעל ערוץ נחל מערות. מוצף בשטפונות. היסטורי גשר 252

 נוכחי 730644 193644 2 שפך נחל מערות לים, חסום בחול. הידרולוגי שפך נחל מערות 253

מ'. עומק  10מ' והצפונית לאורך  20שתי תעלות יחסית מקבילות, הדרומית נמשכת לאורך  ארכיאולוגי תעלות 254
ס"מ מצפון לצפונית ובור מלבני.  30ורוחב חצי מטר. כעשרה בורות רבועים באורך רוחב ועומק 

 בעבודתם של גלילי וארנסון. B1 מתקן מ' מכוסים בחול. 10ממזרח לתעלה הדרומית עוד 

נוכחי,  730607 193528 3
גלילי 

וארנסון 
(2017) 

 נוכחי 730597 194664 1 פינת צל. -ים איקליפטוסקבוצת  בוטני יםאיקליפטוס 255

 נוכחי 730578 193532 1 גבעה חולית נמוכה. גיאומורפולוגי גבעה 256

 נוכחי 730461 194374 1 מנוע למשאבה. לא נצפה קידוח בפועל. מבנה אסבסט ובתוכו בסיס הידרולוגי קידוח מים 257

 גדול בשיטפון שטבע כרמל מגבע חקלאי"ל, ז צדוק אברהם"ש עמאגר אברהם,  -שלט הנצחה  הנצחה שלט הנצחה 258
 .2001 בחורף מערות בנחל

, נוכחי 730460 194660 1
שילוט 
 באתר.

 נוכחי 730164 194492 1 המערבי שתי מדרגות.מחצבה עתיקה. בקיר  ארכיאולוגי מחצבה 259

 נוכחי 730159 194335 1 ריכוז חצבים צפוף ומרשים. בוטני חצבים 260

 נוכחי 730123 193433 2 ריכוז מרשים של חבצלות בגבעה החולית. בוטני חבצלות 261

מי תהום ומי נגר עילי, אינו מתוחזק. דונם( וחצוב בסלע הכורכר. כיום קולט  70מאגר גדול ) הידרולוגי מאגר אברהם 262
מ'  280 -מ' בחלק הצר ל 80בו משתנה בין מ' ורוח 450 -למאגר יש צורת אגרטל שאורכו כ

בחלק הרחב ביותר. בגלל הגדות התלולות, הגישה למאגר עצמו קשה ואפשרית רק בדפנות 
 הצפונית והדרומית. המתחם כולו מגודר.

 נוכחי 730104 194672 3

( ומעליו פתח בגג. חלקי מתקן הקידוח מ' )עם מים 3-מבנה לבנים ובו קידוח צר בעומק כ הידרולוגי קידוח מים 263
 144-229/08מוטלים במקום. מס' ארצי 

 נוכחי 729915 194283 2

 מקום בקרבת מזכיר( 1980) זיו. עתלית במפת 134 אתר מספר מחצבות עתיקות רבועות. ארכיאולוגי מחצבות 264
 .מיל אבני מספר

, זיו, נוכחי 729878 194464 2
 עתלית

 נוכחי 729810 194465 1 ריכוז מחצבות עתיקות באזור. ארכיאולוגי מחצבות 265

 נוכחי 729697 193429 1 ריכוזים נאים של צדפים. גיאומורפולוגי צדפים 266

 נוכחי 729627 193275 1 שקערורית יפה.לים. למרגלותיו  תצפית -ספסל עץ חדש יחסית  אחר פינת ישיבה 267

כף כורכר עם שרידי קירות וחרסים, מספר רגמים מודרניים קטנים בחלק המערבי. ממערב  ארכיאולוגי תל נאמי 268
מציינים בתל ממצאים מהתקופה הניאוליתית הקראמית עד  ועמיתיולתל אי קטן. עולמי 

הביזנטית, מכלול מבנים בעיקר מתקופות הברונזה התיכונה ב' והמאוחרת, קברים ומעגן, שני 
 במפת דור. 1בורות מים. אחד המבנים במרומי התל פורש בידי הארכיאולוגים כמקדש. אתר 

 , דורנוכחי 729596 193300 3

(, חלקי מתקן מ' )עם מים 5-ו קידוח צר בעומק כ. בתוכ144-229/24מבנה אסבסט ממוספר  הידרולוגי קידוח מים 269
 הקידוח ופתח בגג.

 נוכחי 729523 194226 2

תעלה חצובה ושקערוריות לצידה מנתקת את תל נאמי מהצד הדרומי. האתר אינו מתועד  ארכיאולוגי תעלה 270
 בסקר מתקני המלח בחוף הכרמל.

 נוכחי 729513 193307 2

, 1999הרוגי התרסקות מטוס קל בשנת  ארבעהגדולה, לזכר  מתכתאנדרטה דמוית חבית  הנצחה אנדרטה 271
 .ממזרח החוף לכביש צמודה האנדרטה. הסמוך הבונים ממנחת שיצאה בטיסה

 נוכחי 729348 194287 2

 נוכחי 729043 194211 1 ריכוז גפנים בשטח. בוטני גפנים 272

( מציין שהמחצבה 1980קירות חציבה עתיקים בדופן המזרחית של מחצבה מודרנית. זיו ) ארכיאולוגי מחצבה 273
 במפת דור. 21המודרנית שייכת לקיבוץ נווה ים. אתר 

 , דורנוכחי 729015 194397 1

הקברים )עבור לוחות אבן קברים מלבניים מוסתרים בצמחייה. סיתות שוליים סביב  4-3לפחות  ארכיאולוגי קברים 274
 שכיסו את הקברים בעבר(.

 נוכחי 728996 194393 1

 נוכחי 728886 194357 1 שן סלע כורכר במחצבה, בראשה חציבות עתיקות. ארכיאולוגי שן סלע 275

 זרחי. תאנה. מצפון תמר. ריכוז הבארות באזורמ-זרחי וצפונימ-באר יבשה. שרדו קירות דרומי הידרולוגי באר 276
 פת דור.מ –בסקר הארכיאולוגי  16מתואר בצורה שטחית באתר מס' 

 , דורנוכחי 728770 193815 2

מ', כנראה שרידי שוקת. ממזרח תמר קטן. ככל הנראה אתר מס'  3באר יבשה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 277
 מפת דור. –בסקר הארכיאולוגי  20

 , דורנוכחי 728768 194115 2

 נוכחי 728764 193829 1 כוכים קטנים בסלע. גיאומורפולוגי כוכים 278

 נוכחי 728760 193843 1 מ'. כנראה מערת מגורים שקרסה. 2.5מ', עומק  7מ' וברוחב  10חצר גדולה יחסית באורך  ארכיאולוגי חצר 279

 נוכחי 728744 193857 1 מ'. 2.5מ' ורוחב  1.5מ', גובה  4מערה בעומק  ארכיאולוגי מערה 280

מ' האחד מהשני. הקברים מוזכרים אצל עולמי  10-שני קברים מלבניים חצובים במרחק כ ארכיאולוגי קברים 281
 פת דור(.מ –בסקר הארכיאולוגי  16)אתר מס'  ועמיתיו

 , דורנוכחי 728732 193830 1

 נוכחי 728712 193794 3 באר מכוסה כליל בתאנה. הידרולוגי באר 282

 נוכחי 728689 193784 1 שרידי באר הרוסה. הידרולוגי באר 283

 נוכחי 728682 193852 2 קבוצת תמרים. בוטני תמרים 284

 נוכחי 728650 194173 1 חלקה עשבונית גדולה, בצדדים צפון ומזרח גדר אבנים. ארכיאולוגי גדר אבנים 285

 נוכחי 728640 194340 3 בהשתמרות נמוכה.מעל למצוק המחצבה.מקמרים הרוסים. הפתח  3מערה עם  ארכיאולוגי מערת קבורה 286

 ועמיתיומקמרים נמוכים, חריץ לאבן גולל. בחזית המערה בולדרים. עולמי  3מערת קבורה עם  ארכיאולוגי מערת קבורה 287
מס'  דונם )אתר 7 -מערות קבורה ומחצבות עתיקות בשטח כולל של כ 17מזכירים במתחם זה 

מערות קבורה ועוד  9מפת דור(. בסקר הנוכחי נמצאו במתחם  –בסקר הארכיאולוגי  24
 שלושה מקמרים ללא מערות.

 , דורנוכחי 728637 194334 3

 נוכחי 728630 194336 3 פינות מחצבה.שני מקמרים חצובים בשתי  ארכיאולוגי מקמרים 288

מערה מקומרת יפה בקיר מערבי, שלושה מקמרים שמורים, חריץ לאבן גולל. הפתח בגובה  ארכיאולוגי מערת קבורה 289
 כמטר מעל לקרקעית המצוק.

 נוכחי 728619 194354 3

 נוכחי 728616 194328 3 באבנים.מקמרים, מדרום קבר רבוע חצוב קטן מלא  3מערת  ארכיאולוגי מערת קבורה 290

 נוכחי 728607 194329 3 מקמרים, פרוצה חלקית. חריץ לאבן גולל. מדרום קבר חצוב מכוסה צמחייה. 3מערה עם  ארכיאולוגי מערת קבורה 291

 נוכחי 728603 194318 1 מחצבה עתיקה עם גרם מדרגות. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 292

 נוכחי 728601 194328 3 מקמרים, חצי אבן גולל. מצד דרום מקמר חצוב בקיר. 3מערה עם  ארכיאולוגי מערת קבורה 293

 נוכחי 728596 194331 3 מקמרים די הרוסים. ממערב לה מקמר קטן חצוב בקיר המחצבה. מיקום מקורב. 3מערה עם  ארכיאולוגי מערת קבורה 294

 נוכחי 728594 194339 3 מ'. חריץ לאבן גולל הרוס. מיקום מקורב. 1.5מקמרים, גובה  3מערה עם  ארכיאולוגי מערת קבורה 295

מ'. הגב השני נמצא יבש אך עם  1.2מ' וברוחב  1.5שני גבים קטנים עם מים, האחד באורך  הידרולוגי גבים 296
 אצות רבות.

 נוכחי 728594 194333 1

 נוכחי 728586 193757 3 ים, תאנה מנוונת.מ-זרח. עדשתמ-מ', שוקת שלמה בצד צפון 2.5מ' וברוחב  3.5באר באורך  הידרולוגי באר 297

 נוכחי 728585 194331 3 מ'. חריץ לאבן גולל. 1.2מערה עם שלושה מקמרים נמוכים והרוסים. גובה כללי  ארכיאולוגי מערת קבורה 298

 נוכחי 728556 194194 1 גל אבנים. ארכיאולוגי גל אבנים 299

 נוכחי 728541 193720 3 מים.ה-מ'. בצד המערבי שוקת הרוסה. תאנה, סוף ועדשת 2.5מ', רוחב  3.5באר באורך  הידרולוגי באר 300

 נוכחי 728540 194223 1 מחצבות עתיקות פזורות בשטח. ריכוז עצי שקד. ארכיאולוגי מחצבות 301
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 X Y חשיבות תיאור האתר קטגוריה שם האתר מס"ד
מקור 
 המידע

 נוכחי 728526 194228 1 מ'. ייעוד לא ברור. 1.5מ', גובה  5מערה מפולשת, אורך  ארכיאולוגי מערה 302

 נוכחי 728522 193730 1 מ'. 3מ', עומק ורוחב  1.5מערה חצובה, פתח רחב יחסית. גובה  ארכיאולוגי מערה 303

 נוכחי 728514 193712 3 באר מתחת לשיח תאנה. הידרולוגי באר 304

 נוכחי 728500 193702 2 קבוצת תמרים. בוטני תמרים 305

 נוכחי 728492 193717 3 מ'. 2באר מכוסה קנים. מים בעומק  הידרולוגי באר 306

 נוכחי 728444 194172 1 קיר חציבה הבולט בתצלום אוויר. לא נסקר בשטח. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 307

 1970במרץ  ספינה טרופה על שפת הים )הספינה "אלישבע"/"נץ"(. הספינה נטרפה בסערה היסטורי ספינה טרופה 308
 במהלך הפלגה מנחל אשדוד לנמל חיפה )פרסום בפייסבוק(.

 נוכחי 728436 193287 3

באזור מוזכרות אצל עולמי  הבארות מ'. 2.5מ', עומק  2מ' וברוחב  3.5באר מלבנית באורך  הידרולוגי באר 309
מפת דור(. ומתוארות כסדרת בארות החצובות  –בסקר הארכיאולוגי  17)אתר מס'  ועמיתיו

 מ בקירוב ביניהן. הבארות רבועות או מלבניות. 25בשרשרת, עם מרווחים של 

 , דורנוכחי 728423 193705 3

 נוכחי 728411 193705 1 יסודות מבנה רבוע. ארכיאולוגי יסודות מבנה 310

 נוכחי 728407 193698 3 מ'(, תאנה בצד מערב. 2.5מ' )בחלק המערבי רוחב  3מ' וברוחב  3.5יבשה באורך  באר הידרולוגי באר 311

 נוכחי 728398 193697 3 מ' עד למים. 2זרח. עומק מ-באר ותאנה. שוקת בצד דרום הידרולוגי באר 312

ס אמת מים ובסי ,מערב-בצד צפוןמ'. שוקת  2.5מ', עומק  3.5באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 313
 משאבה.

 נוכחי 728387 193821 3

 נוכחי 728384 194371 1 בית הקברות של מושב צרופה. הנצחה בית קברות 314

 נוכחי 728362 193706 3 זרח.מ-מ'. מים. אמת מים בצד מזרח ושרידי שוקת בצפון 3באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 315

 נוכחי 728340 193715 3 זרח.מ-מ', מים, תאנה, שוקת בצפון 3באר באורך וברוחב  הידרולוגי באר 316

 שרידי כאן מוזכרים ישראל של הארכיאולוגי בסקר שפך נחל מהר"ל לים )בקיץ חסום בחול(. הידרולוגי שפך נחל מהר"ל 317
 (.בשטח זוהו)לא  הדרומית בגדה מוסלמי קברות ובית, מבנים שלושה

 , דורנוכחי 728335 193404 2

 נוכחי 728322 193742 3 כל הקירות זקופים.מ'. תאנה.  2.5מ', עומק  3באר רבועה אורך ורוחב  הידרולוגי באר 318

 נוכחי 728308 193719 3 מ', מים וקירות זקופים. בסבך אלת המסטיק. 1.5מ', עומק  3באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 319

 נוכחי 728291 193721 3 ים, קירות זקופים.מ-מ'. עדשת 1.5מ', עומק  3באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 320

 נוכחי 728290 194236 2 מ', החוליה סגלגלה. 5בור פעמון בעומק משוער  הידרולוגי בור 321

מ' מתחת לראש  1.5הבור נמצא מחצית בור פעמון שנחשף בחציבת מבתר כביש החוף.  הידרולוגי בור פעמון 322
הבור אינו מתועד בסקר הארכיאולוגי  מ'. טיח חרסים. 3.5מ' וקוטר בסיסו  2.5המצוק, גובהו 

 של ישראל.

 נוכחי 728277 194290 2

 נוכחי 728273 193736 3 ערב.מ-מ', סוף. אולי שרידי מדרגות בצד דרום 2מ', עומק  3באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 323

 נוכחי 728264 194227 2 מ'. יבשה. 3מ' וברוחב  5בריכה חצובה באורך  הידרולוגי בריכה 324

 נוכחי 728261 193701 2 ריכוז תמרים באזור זה. בוטני תמרים 325

 נוכחי 728258 194238 2 מ'. מעל לפתח נותר קיר אבן המחלק את הפתח לשניים. 3בור פעמון סגלגל, עומק  הידרולוגי בור פעמון 326

 נוכחי 728244 193705 3 מים.-זרח, עדשתמ-מ', שוקת בצד דרום 3באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 327

 נוכחי 728241 194254 2 בית הקברות של הכפר צרפנד. חמש מצבות והרבה קברים נטולי מצבות. היסטורי בית קברות 328

 נוכחי 728237 193782 2 תמרים. ריכוז אבני כורכר.ארבע קבוצות  בוטני תמרים 329

 נוכחי 728227 193637 2 מקבץ תמרים בשדה חקלאי. בוטני תמרים 330

 נוכחי 728211 193719 2 שישה קברים מלבניים פזורים בשטח, חלקם סתומים בסחף. ארכיאולוגי קברים 331

י דרבן, תקרה נמוכה. משמאל. קוצ 4-מימין ו 4הפתח,  מול 2מערת קבורה ובה עשרה כוכים.  ארכיאולוגי מערה 332
פתח המערה פונה מזרחה. המערה אינה מוזכרת בסקר הארכיאולוגי, אולם מוזכרת בערך 

(. מערה 18כוכים בשתי קומות, שפתחה פונה מערבה )אתר  22במיקום זה מערת קבורה ובה 
 זו לא אותרה בסקר הנוכחי.

 , דורנוכחי 728210 193743 3

 נוכחי 728198 194230 2 מ'. מצפון לה עוד מספר קברים. 2.5בריכת בטון גלילית קטנה בגובה  הידרולוגי בריכת מים 333

הבור אינו  מ',לא מטויח. 1.5מחצית בור פעמון שנחשף בחציבת מבתר כביש החוף. עומקו  הידרולוגי בור פעמון 334
 מתועד בסקר הארכיאולוגי של ישראל.

 נוכחי 728197 194299 2

 נוכחי 728182 193692 3 באר מים, עם סוף. הידרולוגי באר 335

שרידי מסגד הכפר צרפנד. הקיר הדרומי נשמר ברובו כולל מיחרב. קטעים קטנים מקיר צפוני  ארכיאולוגי מסגד 336
תנועה , פעלה ה2001-2000ושרידי מחיצות בין חדרים. מסביב ריכוז תמרים קטנים. בשנים 

(. מכלול 2001האיסלאמית בישראל לשיפוץ המקום, בהתנגדות מינהל מקרקעי ישראל )רטנר, 
בסקר מפת דור(. הם מזכירים  27)אתר מס'  ועמיתיווזכר אצל עולמי אתרי הכפר צרפנד מ

 .סקר הנוכחי, שלא זוהו בבשטח שרידים של שתי כנסיות ביזנטיות

, דור, נוכחי 728177 194233 2
רטנר 

(2001.) 

 נוכחי 728167 193736 3 ערבי בור מכוסה בצמחייה.מ-מ'. בצד הדרום 25 -אמת מים מעוקלת באורך כ הידרולוגי אמת מים 337

מ' וההמשך מכוסה בחול. גלילי וארנסון  3מ', אורך  1.2מעלות לים, רוחב  30חציבה בזווית  ארכיאולוגי תעלה 338
 .C1( מגדירים זאת כמתקן הפקת מלח מס' 2015)

, נוכחי 728159 193155 3
 מלח.

, נוכחי 728151 193176 3 לאתר הקודם.תעלות צרות ומחוברות אחת לשנייה. המשך  ארכיאולוגי תעלות 339
 מלח.

מעט גבים בסלעי החוף. ייתכן ששימשו להפקת מלח. בסקר הארכיאולוגי מוזכרים כאן כלי צור  גיאומורפולוגי גבים 340
 מהתקופה הניאוליתית, חרסים מתקופות הברונזה המאוחרת, הברזל, ההלניסטית והרומית.

 , דורנוכחי 728149 193025 1

 נוכחי 728132 194277 3 כנראה חלק משרידי הכפר צרפנד. קמרון מפולש. ארכיאולוגי קמרון 341

 נוכחי 728128 194245 3 נראה חלק משרידי הכפר צרפנד.כ מ'. 10 -קמרון סתום בצד אחד, שאורכו כ ארכיאולוגי קמרון 342

 נוכחי 728126 194298 1 מערה או בור מים הרוס. ארכיאולוגי מערה 343

 נוכחי 728119 194225 3 כנראה חלק משרידי הכפר צרפנד. קמרון פונה מערבה, סתום בצד מזרח, פתח בגג. ארכיאולוגי קמרון 344

 הכפר לשרידי כנראה קשורים הקמרונות צמד קמרונות קצרים מפולשים, נצפים מכביש החוף. ארכיאולוגי קמרונות 345
 .צרפנד

 נוכחי 728118 194236 3

 נוכחי 728099 193668 2 שקע שזוהה בתצלום אוויר לאחר הסיור בשטח. ככל הנראה באר כמו האחרות באזור. הידרולוגי באר 346

 נוכחי 728078 193655 3 באר מכוסה צמחי קיקיון. בצד מזרח יש שוקת. מים בבאר. הידרולוגי באר 347

 נוכחי 728057 193642 3 מ'. תאנה מוקפת באלת המסטיק. 1.5מ', מים בעומק  2.5באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 348

 נוכחי 728036 193602 2 מקבץ תמרים. בוטני תמרים 349

 נוכחי 728036 193628 3 מ'. ממערב שיח תאנה. 1.5מ', מים בעומק  3באר מכוסה צמחי סוף. אורך ורוחב  הידרולוגי באר 350

( 2015מערכת גבים ושקערוריות בסלעי הכורכר, כנראה שימשו להפקת מלח. גלילי וארנסון ) גיאומורפולוגי גבים 351
 .C2-C3מגדירים זאת כמתקנים 

 נוכחי, מלח 728019 193034 3

 נוכחי 728012 193632 1 יסודות מבנה. ארכיאולוגי יסודות 352

מערב, באורך -מים. שוקת מלבנית בצד צפוןמ'.  2.5מ' ובעומק  3.5באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 353
 מ'. הקיר המזרחי של הבאר קרס בחלקו. 5

 נוכחי 727986 193722 3

 נוכחי 727979 193612 3 מ'. מים עד שפת הבאר. שוקת הרוסה, אשל. 3באר באורך וברוחב  הידרולוגי באר 354

 נוכחי 727941 193617 3 מים.-אשל, אלת המסטיק, עדשת -באר  הידרולוגי באר 355

 נוכחי 727939 193722 3 מ'. יש מים, פסולת אסבסט לצד הבאר. 2מ' ועומק  3.5באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 356

 נוכחי 727936 193611 3 ים.מ-מ'. חשופה, עדשת 1מ', עומק  3באר רבועה עם מגרעות בצפון ובדרום. אורך ורוחב  הידרולוגי באר 357

רה בין שכבות הכורכר. לפי '. שכבת חמ50-תעלה חצובה ארוכה שנכרתה כנראה בשנות ה גיאומורפולוגי נחל מהר"למבתר  358
' כדי למנוע הצפות במושב 60-משה יזרעאלי מרשות ניקוז כרמל, התעלה נחצבה בשנות ה

 צרופה.

 נוכחי 727929 194135 2
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קטורה וכעין גומחה בקצה. לא אותרו כוכים או מקמרים. מערה הרוסה. מבואה ברורה, חצר  ארכיאולוגי מערה 359
מ'(.  1מ' וברוחב  9)מערת קבורה עם מסדרון באורך  46בסקר הארכיאולוגי של ישראל, אתר 

 מוזכרות בשטח עוד חציבות, קברי פיר ומערות קבורה שלא זוהו בשטח.

 נוכחי, דור 727914 193694 2

 נוכחי 727876 193640 3 מ'. ניתן לרדת למים. סוף ואלת המסטיק. 3וברוחב באר רבועה באורך  הידרולוגי באר 360

 נוכחי 727862 193628 2 קבוצת תמרים. בוטני תמרים 361

לפי מחקרם של גלילי וארנסון. לא נסקר  C3וכן  C2מתקנים  –הסעה ובריכות חצובות  תעלות ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 362
 בשטח, מיקום מקורב.

 מלח 727824 193119 3

 נוכחי 727737 193550 1 שני גלי אבנים, אולי קברים. ארכיאולוגי גלי אבנים 363

 נוכחי 727720 193196 3 מתחם מבואה ושירותי חוף. ביקור חוף הבונים 364

 נוכחי 727661 193544 3 מ'. שוקת גדולה במזרח. 1.5מ'. קנים, מים בעומק  3באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 365

( במתחם זה 2015מפרץ חולי צר הכולל צניר בגדה הדרומית. ריכוז צדפים. לפי גלילי וארנסון ) גיאומורפולוגי מפרץ הצדפים 366
 .C4נמצא מתקן הפקת מלח 

 נוכחי, מלח 727639 192963 3

 נוכחי 727609 193542 1 חצובה ברכס. כנראה לא עתיק.רדודה  מזרח לו תעלה-מערום כורכר ומדרום ארכיאולוגי מערום כורכר 367

 נוכחי 727584 193525 2 קבוצת תמרים. בוטני תמרים 368

 נוכחי 727573 192964 2 תצפית משולטת ופינת ישיבה. ביקור מצפור 369

 נוכחי 727571 193617 2 שקע מלבני ברור, זוהה בתצ"א אך לא בשטח. אולי באר. הידרולוגי שקע 370

 נוכחי 727561 193523 2 מ' )באר(, תאנה. 1.5מ', עומק  5שקע גדול באורך וברוחב  הידרולוגי שקע 371

 חרסים זה באתר מוזכרים הארכיאולוגי בסקר נקיק באורך כעשרה מטרים ובפתחו קשת סלע. גיאומורפולוגי המערה הכחולה 372
 .הביזנטית מהתקופה

נוכחי, להב  727501 192986 3
(1996,) 

 דור

 נוכחי 727482 194022 1 מחצבה עתיקה הנראית עמוקה למדי בתצ"א. לא נסקרה בשטח. ארכיאולוגי מחצבה 373

 מלח 727466 193019 3 . לא נסקר בשטח, מיקום מקורב.C5לפי גלילי וארנסון, משטח הרמה ותעלת הסעה  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 374

( מזכירה במפרץ זה לוחות סלעי חוף שלא זוהו 1996ובעורפו ריכוזי צדפים יפים. להב )מפרץ  גיאומורפולוגי מפרץ 375
 בשטח.

 נוכחי 727438 193081 2

 נוכחי 727417 193792 1 תאנה גדולה. בוטני תאנה 376

מקורב, לא נסקר מיקום .  C6-ו C5לפי גלילי וארנסון, באתר זה נמצאים מתקני הפקת מלח  ארכיאולוגי מתקני הפקת מלח 377
 בשטח. באר מי ים ותעלות.

 מלח 727384 193032 3

נוכחי,  727361 194281 1 .2003בתאונת דרכים בשנת  אנדרטה לשוטר התנועה ציון עמר שנהרג במקום זה הנצחה אנדרטה 378
 אתר יזכור

 נוכחי 727347 193464 1 קליפטוסים. מוקד מדורה, פסולת צמיגים.יחורשת א בוטני קליפטוסיםיא 379

 נוכחי 727347 193271 2 קבוצת תמרים. בוטני תמרים 380

 נוכחי 727332 193457 3 מ', קיר צפוני פרוץ. 3מ' וברוחב  4באר יבשה באורך  הידרולוגי באר 381

 נוכחי 727305 194076 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה 382

 נוכחי 727302 193303 1 המלחות. כתם מלחה מוצפת במים. לחך הידרולוגי מלחה 383

 נוכחי 727295 194211 1 מחצבה עתיקה מדרום לדרך. ארכיאולוגי מחצבה 384

מבנה כורכר עם שני חדרים. בחדר הצפוני הגג קרס. שרשראות מתכת לקשירה. מצפון חדר  היסטורי מבנה 385
 בלוקים.

 נוכחי 727273 194083 1

 נוכחי 727271 193531 3 ועץ אשל. בצד מערב "קוביית" לבני כורכר מטויחות עם שוקת, צינור מתכת.באר עם מים  הידרולוגי באר 386

 נוכחי 727271 193096 1 ככל הנראה שורשים/קנים מאובנים. גיאומורפולוגי מאובנים 387

 נוכחי 727244 193516 2 באר שזוהתה בתצלום אוויר )לא הובחנה בשטח(. הידרולוגי באר 388

 נוכחי 727216 194079 1 מבנה כורכר ולבנים המשמש כיום כמחסן. גג אסבסט. היסטורי מבנה 389

 נוכחי 727193 193467 1 שקע יבש מכוסה בצמחייה. ספק באר סתומה. הידרולוגי שקע 390

 נוכחי 727161 193339 2 קבוצת תמרים. בוטני תמרים 391

 נוכחי 727146 193208 2 קבוצת תמרים. בוטני תמרים 392

 נוכחי 727140 194227 1 מבנה לבנים מטויח ונעול. משאבה, פתח בגג. הידרולוגי קידוח מים 393

 נוכחי 727081 193433 3 מ'. מעט מים. 2מ', עומק  3באר רבועה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 394

 נוכחי 727068 194210 3 מדופן בלבני כורכר. חפיר בנוי היטב ממזרח למצודת הבונים. ארכיאולוגי חפיר 395

 נוכחי 727068 194034 1 מבנה אבן הנראה ערבי, כיום בית מגורים פרטי. היסטורי מבנה אבן 396

 נוכחי 727054 193010 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה 397

בעבודתם של  C8ערב( ובריכות קטנות חצובות. מתחם מ-תעלה חצובה בזיגזג )כיוון כללי צפון ארכיאולוגי תעלה חצובה 398
 בסקר הארכיאולוגי. 40(. אתר 2015גלילי וארנסון )

נוכחי,  727039 193000 3
 מלח, דור

 נוכחי 727038 194121 3 אחד ממרתפי מצודת הבונים. במרתף אבן חוליה של בור מים. ארכיאולוגי מרתף 399

 נוכחי 727032 194163 2 . אולי חפיר?של מצודת הבונים שקע למרגלות החומה המזרחית ארכיאולוגי חפיר? 400

רבע פינותיה מגדלי שמירה עגולים. המצודה דונם ובא 2.5-צורה טרפזית בשטח כ למצודה ארכיאולוגי מצודת הבונים 401
מיוחסת לתקופה הערבית הקדומה ועברה מספר שיפוצים במהלך התקופות.  המצודה אינה 

בריכה  –מתוחזקת וההליכה בשטח קשה בשל עשבייה גבוהה, אבנים ובורות. בנקודת הציון 
 רבועה, אוגרת מים.

 נוכחי, דור 727030 194131 3

 נוכחי 727027 193199 2 קבוצת תמרים. בוטני תמרים 402

כוכים )ארבעה מכל  12מ' 2', גובה מ 3.4 ורוחב' מ 3.8אורך מערת קבורה גדולה ומרשימה.  ארכיאולוגי מערת קבורה 403
 לפי צד( ושתי מדרגות. לוחות סוגרים לצד כל כוך. עצמות רבות. כנראה שברי לוח סוגר בחוץ.

 מחצבה בתוך ממוקמת המערה. הביזנטית בתקופה נחצבה המערה, הארכיאולוגי הסקר
 הינה המחצבה, ועמיתיו עולמי להערכת. עתיקות גתות גם הכוללת, מפלסים מספר בת עתיקה

 .וההלניסטית הפרסית מהתקופות

 נוכחי, דור 727025 194176 3

 נוכחי 727019 193452 3 והצפוני מוסתרים חלקית בסבך.באר יבשה, נותרו הקיר המזרחי  הידרולוגי באר 404

 ממשלת ראש התארח במבנה'. 50-ה שנות בראשית הילדים כגן שימש מבנה היסטורי במושב. היסטורי הגן הגדול 405
 .1953 בשנת במושב בביקורו אפריקה דרום

נוכחי,  727005 194004 1
שילוט 
באתר, 
 שימור ב'.

 נוכחי 727000 194130 3 נמצא בצידה הדרומי של המצודה. הכניסה למצודת הבונים.שער  ארכיאולוגי שער 406

מ' לפחות )שורשי עצים רבים(.  5מ', חצוב בעומק  1.2על  1.2בור פעמון, פתחו המקורי רבוע  הידרולוגי בור מים 407
 מסגרת אבן עגולה חדשה.

נוכחי,  726995 194036 1
 שימור ב'

נוכחי,  726977 194036 1 .2020הפסל נוצר ע"י הפסל ערן וובר בשנת  החלוץ להנצחת מייסדי הבונים.פסל  הנצחה אנדרטה 408
שילוט 
 באתר.

בעבודתם של גלילי וארנסון. לא נסקר בשטח, מיקום מקורב. באר מי ים ותעלות  C9מתקן  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 409
 הסעה.

 מלח 726969 192850 3

 נוכחי 726969 193527 1 בריכה נטושה, כנראה בריכת דגים בעבר. אחר בריכה יבשה 410

 הידרולוגי מגדל מים 411

מ'. במגדל שתי  12.6, וגובהו 1949מגדל המים של מושב הבונים. המגדל הוקם בשנת 
 בריכות לאגירת מים, והוא נמצא בשימוש פעיל.

נוכחי,  726958 194012 1
שילוט 
באתר, 
 שימור ב'.
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אנדרטה לנספי השואה קרובי משפחתם של מייסדי מושב הבונים. באנדרטה שש אבני בזלת  הנצחה אנדרטה 412
 הניצבות אחת על גבי השנייה, והרווח שביניהן מזכיר גדר תיל.

 נוכחי 726948 194106 1

 היסטורי בית העם 413
והן של , במימון הן של הסוכנות היהודית 1952בית העם במושב הבונים. המבנה הוקם בשנת 

 המושב. שופץ במהלך השנים.

נוכחי,  726937 193969 1
שילוט 
 באתר.

 היסטורי בית המוכתר 414
מערבי יש גם קומה שנייה. המבנה הינו שריד המ'. בחלקו  4-מבנה אבן צר וארוך בגובה כ

מהיישוב הערבי כפר לאם, ושימש את ראשוני מושב הבונים. כיום ממוקמת בבניין מזכירות 
 כיום נותר מהמבנה רק האגף הדרומי שלו.המושב. 

נוכחי,  726921 194065 2
שילוט 
באתר, 
 שימור ב'.

 נוכחי 726914 193480 3 זרח, תעלה רדודה חצובה בכורכר.מ-מ'. בצד דרום 3באר רבועה יבשה באורך וברוחב  הידרולוגי באר 415

מפלס הקרקע הנוכחי. שלושה פתחים בגג בצד המזרחי למ' מתחת  3-מבנה מקומר בעומק כ ארכיאולוגי מבנה מקומר 416
ואחד בצד המערבי. לא ניתן לרדת ללא חבל. כנראה קדום. לפי הסקר הארכיאולוגי, אורך 

מ', והוא שימש כנראה כבור מים או כאורווה. במבנה זה שישה  7 מ' ורוחבו 11-המבנה כ
 .עמודי תמיכה רבועים התומכים את הקשתות הנושאות את התקרה

 נוכחי, דור 726907 194102 3

מחצבה עתיקה. בסקר הארכיאולוגי של ישראל מוזכרים באזור גם קברים חצובים ושרידי  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 417
 מבנים, שלא זוהו בשטח.

 נוכחי, דור 726897 193497 1

ממזרח לה באר מכוסה בצמחייה באורך מ'.  1מ', עומק  2.5בריכת אגירה באורך וברוחב  הידרולוגי באר ובריכה 418
 מ', כנראה יבשה. 3וברוחב משוערים 

 נוכחי 726879 193535 3

לע בוקע מפסי רכבת, פרגולה, חורשת ושינגטוניות, לוח ס -אנדרטה לחללי אסון הבונים  הנצחה אנדרטת אסון הבונים 419
 הסבר.

 נוכחי 726870 193725 2

מערות קבורה  14קצהו הצפוני של מכלול של  עם שלושה מקמרים מרשימים. מערה ארכיאולוגי מערות קבורה 420
במפת דור(. בסקר זה מוזכרים אבני  72המתועדות גם בסקר הארכיאולוגי של ישראל )אתר 

 גולל ודלתות אבן בפתחי המערות, שלא אותרו בסקר הנוכחי.

 נוכחי 726824 193942 2

מערות קבורה  14קצהו הצפוני של מכלול של  מקמרים מרשימים.מערה עם שלושה  הידרולוגי באר 421
במפת דור(. בסקר זה מוזכרים אבני  72המתועדות גם בסקר הארכיאולוגי של ישראל )אתר 

 גולל ודלתות אבן בפתחי המערות, שלא אותרו בסקר הנוכחי.

 נוכחי, דור 726822 193134 2

 נוכחי 726817 193966 1 קבורה סתומה.מחצבות עתיקות ומערת  ארכיאולוגי מחצבות 422

מערות קבורה  14מערה עם שלושה מקמרים מרשימים. קצהו הצפוני של מכלול של  ארכיאולוגי מערת קבורה 423
במפת דור(. בסקר זה מוזכרים אבני  72המתועדות גם בסקר הארכיאולוגי של ישראל )אתר 

 הנוכחי.גולל ודלתות אבן בפתחי המערות, שלא אותרו בסקר 

 נוכחי, דור 726813 194112 3

מערה עם שלושה מקמרים, מדרגת כניסה יפה. במצוק ממזרח למערה שתי גומחות. מיקום  ארכיאולוגי מערת קבורה 424
 מקורב.

 נוכחי 726804 194090 3

ממערב מערה מאחורי מערה עם שלושה מקמרים שמורים יחסית. עצמות )אולי עצמות אדם(.  ארכיאולוגי מערות קבורה 425
 צברים.

 נוכחי 726802 194084 3

מערה עם פתח מלבני. שלושה מקמרים שמורים יחסית, ללא חריץ לאבן גולל. שברי אבנים  ארכיאולוגי מערות קבורה 426
 בפנים )אולי הדלת(. ממערב מערת מקמר מאחורי צברים.

 נוכחי 726786 194068 3

 נוכחי 726770 193474 1 עתיקה.מחצבה  ארכיאולוגי מחצבה 427

 נוכחי 726763 193143 3 מ'. 1.5מ'. עומק עד המים  2מ' ורוחב  3.5באר מלבנית מכוסה חלקית בצמחייה. אורך  הידרולוגי באר 428

 נוכחי 726763 194055 3 מערה עם שלושה מקמרים שמורים יחסית. חריץ אבן הגולל פחות שמור. ארכיאולוגי מערת קבורה 429

 נוכחי 726759 194062 3 מערה עם שלושה מקמרים יחסית הרוסים. חריץ לאבן גולל. פתח גדול. ארכיאולוגי מערת קבורה 430

 נוכחי 726758 193274 2 קליפטוס גדול ומרשים. גזע נטוי. נסקר בתצפית בלבד.יא בוטני קליפטוסיא 431

 נוכחי 726757 192959 1 שלושה שולחנות פיקניק. ביקור שולחנות 432

שתי מערות קבורה עם שלושה מקמרים בכל אחת. בצפונית מדרגה יפה וחריץ לאבן גולל.  ארכיאולוגי מערות קבורה 433
 בדרומית המקמרים במצב ירוד, שלוש מדרגות.

 נוכחי 726751 194059 3

 –"פינה לאהוד ורמי".  –הכיפורים אתר הנצחה לשני חיילים בני המושב שנפלו במלחמת יום  הנצחה פינת זיכרון 434
אהוד דוניגר ורמי רובין, שנפלו בשתי תקריות שונות באזור תעלת סואץ. מחצבות עתיקות, 

 שלט עץ וספסל.

נוכחי,  726748 193878 1
 אתר יזכור.

בעבודתם של גלילי וארנסון  C10מ'. מתקן  1מ', רוחב ועומק  20תעלה חצובה באורך  ארכיאולוגי תעלה חצובה 435
 דור. מפת –בסקר הארכיאולוגי  60(, אתר 2015)

, נוכחי 726745 192923 3
 מלח, דור.

רה. במרכזית ארבעה מקמרים )שניים מהם מול הפתח(, מערות קבו 3 -בפינת מחצבה עתיקה  ארכיאולוגי מערות קבורה 436
שמורים יחסית ומדרגה בירידה מקמרים. במערבית המקמרים  3במזרחית ובמערבית 

 לאבן גולל. ץמהפתח. במזרחית יש חרי

 נוכחי 726731 194073 3

 נוכחי 726692 194096 3 מערת קבורה עם שישה כוכים )שניים מכל צד(, כניסה בזחילה. ארכיאולוגי מערת קבורה 437

 נוכחי 726668 194064 2 שתי מדרגות חצובות בראש מחצבה. ארכיאולוגי מדרגות 438

 נוכחי 726657 192841 2 נפץ סירה על שרטון בים. מיקום משוער מתצפית בלבד. היסטורי נפץ סירה 439

מ'. הצפונית אוגרת  2מ', עומק  3שתי בריכות חצובות ופסיפס לבן ממערב להן. אורך ורוחב  הידרולוגי בריכות 440
מתועדות בסקר הארכיאולוגי של מים. גרמי מדרגות יורדים לבריכות. הבריכות עצמן אינן 

ישראל, אולם באזור זה נמצא לוח אבן ובו כתובת יוונית. צוין בה השם טיטוס מוציוס קלמנס, 
איש צבא ששירת את אחרוני מלכי בית הורדוס את הנציבים הרומיים הראשונים ביהודה, 

 במאה הראשונה לספירה. לא ידוע לנו מיקומו של הלוח כיום.

 נוכחי, דור 726612 194003 2

 נוכחי 726603 193494 1 מ'. 2.5מ'. עומק  3באר יבשה, אורך ורוחב  הידרולוגי באר 441

מ'( ומצפון לה אגן מלבני באורך  2מ', עומק  3בריכה חצובה זהה לבריכות מצפון )אורך ורוחב  הידרולוגי בריכה ואגן 442
, אורך בצד מערב של הבריכה עריבה חצובהמ'. שניהם מוצפים במים.  1מ', רוחב ועומק  2.5

 מ'. 0.5מ', רוחב ועומק  1

 נוכחי 726597 194000 2

 נוכחי 726559 194000 1 משטח חצוב. ארכיאולוגי משטח 443

 נוכחי 726544 193480 1 מקבץ חצבים גדול. בוטני חצבים 444

 נוכחי 726468 193966 1 עתיקה.אבן מוכנה לניתוק בקצה המערבי של מחצבה  ארכיאולוגי מחצבה 445

 נוכחי 726442 193428 1 תאנה קטנה )לא זוהה בור בשטח(. בוטני תאנה 446

בצד צפון קיר אבן בצורת חצי גורן, בצד מערב שתי מדרגות אבני גזית. יסודות מבנה מאבני  ארכיאולוגי מאוזוליאום? 447
 פת דור.מ –בסקר הארכיאולוגי של ישראל  71 אתר גזית.

 נוכחי, דור 726424 193966 2

מ'. ממערב לו בור נוסף  1מ' ועומק  1.2מ', רוחב  2בור חצוב בצורת חצי אליפסה. אורך  ארכיאולוגי בור 448
 ויסודות קיר.

 נוכחי 726414 193948 1

 נוכחי 726356 194017 1 מחשוף קרקע חמרה בין שתי שכבות כורכר. גיאומורפולוגי מחשוף חמרה 449

לפי מחקרם של גלילי וארנסון. לא נסקר בשטח, מיקום משוער. באר  C11מתקן הפקת מלח  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 450
 .מי ים, בריכת ביניים ותעלת הסעה

 מלח 726347 192837 3

מ'. כנראה  0.5מ' וגובה  1.5שתי גומחות מאורכות במבתר סלע, וכעין תעלה ביניהן. אורך  גיאומורפולוגי חללים בכורכר 451
 חללים טבעיים.

 נוכחי 726310 193989 1

 נוכחי 726294 193440 1 ריכוז סלעים, ככל הנראה נערמו באופן מכוון. גיאומורפולוגי סלעים 452

 נוכחי 726286 193399 1 מ' ושקערוריות עליו. 1.5סלע בגודל  ארכיאולוגי סלע 453

 נוכחי 726280 193428 1 מקבץ חצבים גדול. בוטני חצבים 454

 נוכחי 726261 194083 1 מבנה כורכר משופץ בפאתי עין איילה. ייתכן שריד מכפר לאם ההיסטורית. כיום בית מגורים. היסטורי מבנה 455

 נוכחי 726240 194055 1 חלל קטן מתחת לסלעים. לא ברור האם עתיק. אחר חלל 456

 נוכחי 726222 193399 1 שקד ואזדרכת. בוטני עצים 457
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 X Y חשיבות תיאור האתר קטגוריה שם האתר מס"ד
מקור 
 המידע

. אילון. שלט זיכרון ודגם טנק ולאחיו הצעיר ,1997, שנהרג בשנת גן זיכרון לחייל שחר מורן הנצחה גן שחר 458
 קקטוסים. הגן עצמו כנראה אינו מתוחזק.

 נוכחי 726180 194065 1

 נוכחי 726167 194054 1 .1972בשנת תאונת אימונים באזור מודיעין באברהם גראוס שנפל -סלע זיכרון לדוד הנצחה אנדרטה 459

 נוכחי 726167 193998 1 גל אבנים קטן בשולי הכביש. ללא שילוט כלשהו. הנצחה גל אבנים 460

 נוכחי 726158 193014 2 חצר חצובה בכורכר. ירידה פנימה קשה. ארכיאולוגי חצר חצובה 461

, צבי של מפוקסל ציור ועליו זיכרון סלע העצמאות.אנדרטה לחללי מבצע "שוטר" במלחמת  הנצחה אנדרטה 462
 .הנופלים ושמות הקרב סיפור עם סלע ולידו

 נוכחי 726150 194044 2

 נוכחי 726122 192872 2 מפרץ גדול יחסית עם אי בים. גיאומורפולוגי מפרץ גדול 463

 נוכחי 726116 193908 1 בית הקברות של המושבים הבונים ועין איילה. הנצחה בית קברות 464

 נוכחי 726084 193934 1 ארבעה כוכי קבורה בצניר ממערב לכביש )תצפית מרחוק ואולי זיהוי לא מדויק(. ארכיאולוגי כוכי קבורה 465

 נוכחי 726071 193870 1 מחצבות עתיקות, לא מרשימות. ארכיאולוגי מחצבות 466

בעבודתם של גלילי וארנסון. לא נסקר בשטח. מיקום מקורב. תעלת  C12מתקן הפקת מלח  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 467
 מ'. 30הסעה באורך 

 מלח 726029 192763 3

 נוכחי 726027 193920 1 ., במבתר כביש החוףמחשוף חמרה בין שתי שכבות כורכר גיאומורפולוגי מחשוף חמרה 468

מ'. בצמוד למחצבה מתקן הפקת  2-עתיקה באורך עשרות מטרים. גובה החציבה כ מחצבה ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 469
 ( שלא נסקר בשטח.2015בעבודתם של גלילי וארנסון ) C13מלח 

 נוכחי, מלח 725942 192791 2

לא נסקר בשטח, מיקום משוער. תעלת הסעה  .C14לפי גלילי וארנסון, מתקן הפקת מלח  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 470
 .קטועה ע"י מחצבה

 מלח 725906 192766 3

 נוכחי 725873 193398 1 מ' וביניהם גומחה. פסולת. 2שני כוכים מלבניים שכל אחד בעומק  ארכיאולוגי מערות קבורה 471

לא נסקר בפועל בשטח, מיקום משוער. תעלת  .C15לפי גלילי וארנסון, מתקן הפקת מלח  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 472
 .קטועה הסעה

 מלח 725853 192750 3

 נוכחי 725840 193105 1 שלושה קברים חצובים בסלע הכורכר. ארכיאולוגי קברים עתיקים 473

. תצפית 2017 בשנת שנפטר איילה עין ותושב אלביט עובדפינת הנצחה לזכר גיל רוסו,  הנצחה מצפה גיל 474
 ליישובי חוף הכרמל ולהר הכרמל.

 נוכחי 725823 194036 2

צטברות זפת. המקום מוגדר קרקעי לים. ה-"בריכת קליאופטרה", בריכה חצובה עם פתח תת ארכיאולוגי בריכת סלע 475
(. C16( כמערה ימית טבעית בה שולבו מתקני הפקת מלח )מכלול 2015אצל גלילי וארנסון )

 (.1996) להב אצל כבר מוזכר הכינוי

 נוכחי, מלח 725816 192738 3

פי עבודתם של גלילי וארנסון. לא נסקר בשטח. באר ל C18מתקן הפקת מלח  -מיקום מקורב  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 476
 .מי ים

 מלח 725780 192675 3

פי עבודתם של גלילי וארנסון. לא נסקר בשטח. ל C19מתקן הפקת מלח  -מיקום מקורב  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 477
 .בריכת ביניים

 מלח 725768 192652 3

-אנדרטה בדמות מפרש שחור ובראשו יונה, בתחתיתו הכתובת "כושי", לזכר סא"ל אברהם הנצחה אנדרטה 478
 המקום אינו מתועד באתר יזכור.. 1991ניסים ישראל שנפטר בשנת 

 נוכחי 725753 193880 2

 נוכחי 725747 192676 2 רבים.מחצבה עתיקה יוצרת בריכות בעורף החוף. חרסים  ארכיאולוגי מחצבה 479

מתקן  תעלה חצובה בניצב לחוף, מוליכה לבריכת מחצבה בחוף )גם בתוכה יש תעלה חצובה(. ארכיאולוגי תעלה חצובה 480
C20 ( 2015בעבודתם של גלילי וארנסון.) 

 נוכחי, מלח 725726 192683 3

 נוכחי 725711 194207 1 מקמרים. 3מערת קבורה רחבה יחסית,  ארכיאולוגי מערת קבורה 481

 נוכחי 725707 194232 3 מחצבה עתיקה גדולה. כוכים ומדרגות חצובות. ארכיאולוגי מחצבה 482

לא נסקר בשטח. מיקום מקורב. בריכת הרמה . C21לפי גלילי וארנסון, מתקן הפקת מלח  ארכיאולוגי מתקן הפקת מלח 483
 .ותעלת הסעה

 מלח 725691 192710 3

 נוכחי 725675 193874 1 מחצבות עתיקות. ארכיאולוגי מחצבות 484

גת גדולה ובה שני משטחי דריכה ושני אגנים נמוכים יותר. חריצים לקורות בדפנות הגת.  ארכיאולוגי גת משוכללת 485
 .1882ת משנ PEF -תרשים של הגת מופיע בסקר ה

נוכחי,  725669 194264 3
PEF 

( מכנה את 1996. להב ))חלקם מוסתרים בצמחייה( עשרות קברי ארגז חצובים בשטח נרחב ארכיאולוגי קברים 486
 .במפת דור 85המקום "גבעת הארגזים". אתר 

נוכחי,  725667 192916 3
 להב, דור

 נוכחי 725631 192659 1 מחצבות עתיקות פזורות בכל האזור. ארכיאולוגי מחצבות עתיקות 487

נוכחי, להב  725612 192680 3 מ' מצד לצד של הרכס,  ושני פתחים בגג. 5-מעבר באורך כ גיאומורפולוגי קשת סלע 488
(1996) 

 נוכחי 725610 194210 1 גת חצובה מכוסה חלקית, תועדה בסקר הבוטני. ארכיאולוגי גת 489

צבה עתיקה. משטח דומה מערבית של מח-צפוניתמ' בפינה  4משטח מפולס באורך וברוחב  ארכיאולוגי מחצבה ומשטחים 490
 זרחית. בדופן המערבית משטח צר וארוך.מ-בפינה הצפונית

 נוכחי 725609 194194 2

  725603 193349 1 נרקיס סתווי, כרכום גיירדו. בוטני פריחה 491

 נוכחי 725601 192721 1 ריכוז צדפים גדול. גיאומורפולוגי צדפים 492

 נצפה האתר .שלוש שיני סלע בולטות ומרשימות. כנראה תוצר של חציבה מאוחרת יחסית גיאומורפולוגי שיני סלע 493
 .החוף מכביש

 נוכחי 725598 193842 2

 5מערת קבורה בעלת חצר רבועה, פתחים רחבים יחסית במזרח ובמערב. אורך ורוחב החצר  ארכיאולוגי מערת קבורה 494
במצב השתמרות נמוך. לפי הסקר הארכיאולוגי של ישראל, מ'. הכוכים  2מ' ועומקה  5על 

 86בעה בכל אחת מדפנות האורך וארבעה בדופן מול הפתח )אתר ש –כוכים  18במערה יש 
 במפת דור(.

 דור, נוכחי 725584 192925 2

בסקר הארכיאולוגי  94מ', בור איגום. אתר מס'  4מ' וברוחב  5שלושה משטחי דריכה באורך  ארכיאולוגי גת משוכללת 495
 מפת דור. –של ישראל 

 דור, נוכחי 725583 194208 2

 נוכחי 725583 194186 1 מחצבה עתיקה, עמוקה יחסית ובולטת בשטח. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 496

 נוכחי 725569 192941 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה 497

 להב, נוכחי 725541 192787 3 של לוחות סלע חוף לאורך עשרות מטרים.ריכוז גדול וייחודי  גיאומורפולוגי סלעי חוף 498
(1996) 

 נוכחי 725482 192709 1 א נסקר בשטח.ל -בריכה חצובה בסלע. סימון עפ"י תצלום אוויר  ארכיאולוגי בריכה 499

משמשת בעיקר לצרכים כיום משה כתחנת נוסעים. בעבר שי'. 50-תחנת רכבת החל משנות ה היסטורי תחנת רכבת דור 500
 תפעוליים של הרכבת.

, נוכחי 725479 193517 1
 'ב שימור

 נוכחי 725445 194240 1 חתיכת סלע דמויית פסיפס. ההקשר המרחבי לא זוהה. אחר אבן 501

 נוכחי 725429 192933 1 חצבים פזורים באזור. בוטני חצבים 502

 נוכחי 725426 194256 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה 503

צמד מערות קבורה. הדרומית נמצאת במצוק ממש, לצפונית ניתן לגשת בשביל צר. שני  ארכיאולוגי מערות 504
מקמרים, אבן גולל, חדר פנימי קטן. פתח נמוך מהמקמר הצפוני, פעילות דרבנים ואנשים. 

 (.דור במפת 93)אתר  חדרים חורבת ממכלול חלקמיקום מקורב. 

 דור, נוכחי 725423 193880 2

 נוכחי 725396 194207 1 שתי שורות אבנים, אולי שרידי דרך קדומה. ארכיאולוגי אבנים 505

מקמרים, מימין ומשמאל יש קבר. שני סרקופגים גדולים ומכסים לצידם.  3מערה עם  ארכיאולוגי מערת סרקופגים 506
חלק ממכלול חורבת חדרים, המתואר הסרקופגים מאבן גיר. אין חריץ לאבן גולל. המערה הינה 

דונם, ובו קברים חצובים  15במפת דור( כאתר בן  93בסקר הארכיאולוגי של ישראל )אתר 
בסלע )יחידים וקבוצות(, שתי מערות קבורה, בית בד, קטעי פסיפס ומחצבות. הסרקופגים 

 אינם מוזכרים בסקר הארכיאולוגי של ישראל.

 דור, נוכחי 725374 193857 3

 נוכחי 725373 193877 1 שני כוכים חצובים במצוק, כנראה שרידי מערת קבורה שנהרסה. מיקום מקורב. ארכיאולוגי כוכים 507

 נוכחי 725370 194140 1 מחצבה עתיקה גדולה למדי. ארכיאולוגי מחצבה 508

 נוכחי 725352 193891 1 אבן עם ספלול חצוב. הידרולוגי ספלול 509
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 נוכחי 725342 192924 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה 510

 נוכחי 725327 193763 1 בוסתן ובו מקבץ עצי שקד. מספר טרסות בנויות. מחצבה עתיקה. בוטני בוסתן שקדים 511

מ'. גרם מדרגות צר יורד בצד הצפוני והמזרחי. תאנה צומחת  6מ', עומק  5בור באורך וברוחב  ארכיאולוגי בור 512
 ג'לאלים. אתר-האתר מוזכר אצל פון מולינן יחד עם הקולומבריום שמדרום, בשם עין אג' בבור.

 מפת דור. –בסקר הארכיאולוגי של ישראל  96

 פון, נוכחי 725326 194160 3
 דור, מולינן

 נוכחי 725309 193596 1 תאנה קטנה הנראית מטופלת. שטח מרוסס ובו חרסים רבים. כנראה בית קברות מוסלמי. היסטורי שטח מרוסס 513

מ'. גרם מדרגות צר יורד בדופן  3מ', עומק  4.5ורוחב  אורךקולומבריום גדול החצוב בסלע.  ארכיאולוגי קולומבריום 514
הצפונית. קשת אבן שטוחה מחלקת את המתקן לשני חדרים. גומחות משולשות קטנות ובראש 

הקירות גומחות גדולות. עץ תאנה. האתר מוזכר אצל פון מולינן יחד עם הבור שמצפון, בשם 
בסקר הארכיאולוגי של ישראל  96תר א '.20 -'לאלים, כולל תמונה מראשית המאה הג-עין אג'

 מפת דור. –

 פון, נוכחי 725309 194164 3
 דור, מולינן

 נוכחי 725301 193880 1 מ'. 3.5תמר בגובה  בוטני תמר 515

מקמרים הרוסים, מערה שנייה עם מקמרים וכניסה קשה,  3ריכוז מערות: מערה צפונית עם  ארכיאולוגי מערות קבורה 516
מקמרים חצובים בסלע, אחרי פיתול מערה עם קבר ושני מקמרים הרוסים, מערה  3מדרום 

מקמרים ללא  2רביעית עם חריץ גולל יפה ושני מקמרים לא מושלמים )אין מקמר מול הפתח(. 
 .4-ו 3בין מערות  מערות

 נוכחי 725298 193735 2

 נוכחי 725272 193867 1 מדרגות חצובות. 3בצד מערב  -מחצבה עתיקה  ארכיאולוגי מדרגות 517

 נוכחי 725260 192934 1 תמרים בולטים. בוטני תמרים 518

 נוכחי 725236 193854 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה 519

 נוכחי 725193 192699 1 שפך תעלה מבריכות הדגים לים. הידרולוגי תעלה 520

מ'. המרכזי עגול. בור  1מ' ועומק  1.2מ', רוחב  2.5שלושה בורות, הצפוני מלבני באורך  הידרולוגי בורות 521
 שלישי דרומי מלבני.

 נוכחי 725167 193833 1

בית קברות קיבוצי קטן. בחלקו הצפוני אנדרטה לחללי קיבוץ נחשולים שנפלו בכל מערכות  הנצחה בית קברות נחשולים 522
"יד לחברינו". בבמת אבן ישראל. באנדרטה קיר הבנוי אבנים בלתי מסותתות ועליו המילים 

 .1975צמודה לוחות שיש ובה שמות ופרטי הנופלים. האנדרטה הוקמה בשנת 

נוכחי,  725160 192905 1
 אתר יזכור

בעבודתם של גלילי וארנסון. לא נסקר בשטח. סימון לפי תצלום אוויר. שתי תעלות  D1מתקן  ארכיאולוגי תעלות הזנה 523
 מ' שנועדו להסיע מים מהים לאגני האידוי. 90-ו 80באורך 

 מלח 725137 192483 3

 נוכחי 725137 192650 1 ריכוז קטן וצפוף של חצבים. בוטני חצבים 524

מרכז מבקרים, שירותים, חנייה ותצפית. האתר נפתח לציבור  –מבואה לגן לאומי תל דור  ביקור מבואת תל דור 525
 .2021במרץ 

 נוכחי 725132 192834 3

 נוכחי 725132 193827 1 ריכוז גדול של חצב מצוי. בוטני חצבים 526

התיאטרון נבנה אבן  וזנח כיום.מ'. 50 -נחפר בתחילת שנות השרידי התיאטרון של העיר דור.  ארכיאולוגי שרידי תיאטרון 527
 מ'. 60 -גיר וקוטרו המשוער היה כ

, נוכחי 725109 192665 3
 שטרן

 נוכחי 725016 193757 1 מחצבה עתיקה. מדרום לה יש ריכוז נרקיס סתווי. ארכיאולוגי מחצבה 528

 נוכחי 724998 192632 1 גל אבנים בולט בשטח. ארכיאולוגי גל אבנים 529

 נוכחי 724997 192499 1 ריכוזי צדפים בחוף. גיאומורפולוגי צדפים 530

 נוכחי 724996 193747 1 ולם מנותק.מ'. יש ס 5-בריכת בטון בגובה כ הידרולוגי בריכת מים 531

 נוכחי 724964 192598 1 בשטח.זרח יש בתצ"א אולי באר שלא זוהתה מ-מ' מדרום 30-גל אבנים קטן. כ ארכיאולוגי גל אבנים 532

 נוכחי 724951 193719 1 מ'. 1.2מ' ורוחב  1.5ס"מ, אורך  25גב סגלגל, עומק  הידרולוגי גב 533

מ'. בצמוד ומדרום משטח סלע כורכר  1.5 -מ', עומק כ 3-בריכה יבשה בנויה באורך וברוחב כ הידרולוגי משטח סלע ובריכה 534
 פסיפס תעשייתית לבנה בצד המזרחי של משטח הכורכר.ובו חציבות שונות, רצפת 

 נוכחי 724941 192773 2

 נוכחי 724901 192442 1 מ"ר. 3-קטע קטן של פסיפס לבן ובו פס שחור, בשטח כ ארכיאולוגי פסיפס 535

 נוכחי 724887 192442 1 פינת ישיבה וספסלים. ביקור פינת ישיבה 536

 נוכחי 724873 192408 1 ימית.-מפרצון קטן ובו מערה רדודה תת גיאומורפולוגי מפרצון 537

 ארכיאולוגי בסיסי עמודים 538
 מספר בסיסי עמודים. כנראה שרידי המקדש הרומי בתל דור.

, נוכחי 724840 192394 2
 שטרן

גיר ענקיות. מסד האבן  אזור שער העיר דור. שער מונומטנלי ובו ארבעה תאים, שנבנה מאבני ארכיאולוגי חומת העיר דור 539
 מטרים. השער מיוחס לתקופתו של המלך אחאב. 20.5מטרים וברוחב  21הינו באורך 

, נוכחי 724832 192615 2
 שטרן

 נוכחי 724823 193642 1 מ'. 1.5מ', עומק  2.5בריכה חצובה רבועה, אורך ורוחב  הידרולוגי בריכה 540

 נוכחי 724813 192375 2 עמוד אבן קצר. בריכה חצובה ובתוכה ארכיאולוגי בריכה 541

 נוכחי 724803 192423 1 ריכוז בסיסי עמודים. ארכיאולוגי בסיסי עמודים 542

 נוכחי 724795 193636 1 מ' ומדרום לו מחצבה עתיקה. גב רדוד. 40-משטח סלע באורך כ גיאומורפולוגי משטח סלע ומחצבה 543

 נוכחי 724762 192614 2 ארכיאולוגיות נטושות. אגן אבן יפה.מתחם חפירות  ארכיאולוגי חפירות 544

, נוכחי 724752 192370 3 .הארגמן צבע תעשיית עבור חלזונות לגידולבריכות חצובות ששימשו  ארכיאולוגי בריכות חצובות 545
 שטרן

 נוכחי 724745 192390 1 מבנה קדום גדול. ארכיאולוגי מבנה קדום 546

 נוכחי 724743 192429 1 ספסלי ישיבה בשטח. ביקור ספסלי ישיבה 547

 נוכחי 724716 192366 1 ריכוז ספסלים. ביקור פינת ישיבה 548

שרידי בסיס לאנטנה. כנראה שרידים ממוצב מכ"מ של חיל הים ומשטחי בטון  -פסגת תל דור  ארכיאולוגי תל דור 549
 אתרים נבחרים.שפעל במקום בעבר. ראו תיאור מורחב על התל בסקירת 

 נוכחי 724709 192344 3

 נוכחי 724706 192301 2 מ'. מספר ספלולים. 5בריכה חצובה בסלע, בטבלת הגידוד בור בעומק  ארכיאולוגי בריכה חצובה 550

, ושימשה כתחנת צליינים. בצד 1952מבני אבן מכוסים בצמחייה. הכנסייה נחפרה בשנת  ארכיאולוגי הכנסייה הביזנטית 551
הכנסייה נתגלה עמוד שיש נושא כתובת יוונית "אבן מן הגולגולתא הקדושה", הניצב כיום 

 '. הכנסייה90-' וה80-במוזיאון המזגגה, ושימש כאטרקציה דתית. המקום נחפר שוב בשנות ה
דומה בתוכניתה לכנסיית הקבר ולכנסיית המולד, ונחשבת לאחת הקדומות בעולם. בכנסייה 

הכנסייה רוצפו בפסיפסים. כיום  נקברו שני קדושים. אולמות היה גם קבר עתיק בו
 המקום מוזנח.

, נוכחי 724684 192695 3
, שטרן

 תצוגה
 במוזיאון
 המזגגה

 נוכחי 724659 193700 1 מכלאת בקר מגודרת. אחר מכלאת בקר 552

 נוכחי 724658 193609 1 קבר מלבני חצוב בסלע. ארכיאולוגי קבר מלבני 553

מפת דור,  –בסקר הארכיאולוגי  107בניים חצובים בסלע. אתר עשר קברים מל-כחמישה ארכיאולוגי קברים 554
ערב מ-מ' לדרום 100-150 -רחק כקברים במ 50 -וד כקברים, וע 20-המתאר בנקודה זו כ

)שדה קברים זה לא אותר בסקר הנוכחי(. כנראה אחד מבתי הקברות של דור בתקופות 
 .הרומית והביזנטית

 דור, נוכחי 724640 193611 2

 נוכחי 724597 193572 1 ריכוז גדול של בולדרים. גיאומורפולוגי בולדרים 555

 נוכחי 724591 193737 1 בור מגודר ומכוסה בצמחייה. קשה להעריך את ממדיו. הידרולוגי בור 556

 נוכחי 724581 193571 1 מצוק חצוב ובבסיסו מערה סתומה. ארכיאולוגי מצוק 557

 ברובו מלא הקולומבריום מ'. שתי שורות כוכים. 1מ', עומק  6קולומבריום רבוע, אורך ורוחב  ארכיאולוגי קולומבריום 558
 .דור במפת 111 אתר. ואבנים עפר בסחף כיום

 דור, נוכחי 724571 193963 2

הצריף הראשון  559
 בנחשולים

, נוכחי 724570 192728 1 לנקודה זו. משולט.הצריף הראשון בקיבוץ נחשולים. הועתק  היסטורי
 'ב שימור
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מ'  2מ'. בצד מערב בריכה קטנה יותר באורך וברוחב  1.5מ', עומק  3בריכה באורך וברוחב  הידרולוגי בריכה 560
מ'  0.5מ' רוחב  1.2מ'. לא זוהה מעבר בין הבריכות. בצד דרום עריבה קטנה אורך  0.5ועומק 
 במים.מ' מוצפת  0.3ועומק 

 נוכחי 724567 193745 1

 נוכחי 724559 193909 1 פזורת אבני פסיפס לבנות בנקודה זו. ארכיאולוגי אבני פסיפס 561

 נוכחי 724557 193557 1 מ'. 3-תמר בגובה כ בוטני תמר 562

 של שורות שתי ובשני גומות שבע של שורות שתי באחדלוחות משחק במשטח סלע.  שלושה ארכיאולוגי לוחות משחק 563
 .דור במפת 111 מאתר חלק. גומות ארבע של שורה עוד בקרבתם. גומות שמונה

 דור, נוכחי 724555 193989 3

 נוכחי 724523 193607 1 מ'. 35מערב בנויה אבני שדה. אורכה -דרום-רוםד -זרח מ-פוןצ-גדר אבן ארוכה בציר צפון ארכיאולוגי גדר אבן 564

מ'. הבאר יבשה. בקירות הצפוני והמערבי טורי כוכים  10מ', עומק  2.5באורך וברוחב באר  הידרולוגי באר 565
 מוזכרת אינה הבאר היורדים לתחתית הבאר )אין ירידה ללא חבל(. גידור פרוץ סביב הבאר.

 .ישראל של הארכיאולוגי בסקר

 נוכחי 724481 193581 2

 נוכחי 724467 193579 1 גלי אבנים פזורים בשטח. ארכיאולוגי גלי אבנים 566

 נוכחי 724464 193780 1 פינת קיר חציבה, בבסיסו מערת קבורה, פתח נמוך. ארכיאולוגי מערה 567

 נוכחי 724446 193580 1 בור מים חצוב, מגודר. הידרולוגי בור מים 568

 ככל בקרבתו מצפון שיזף השיח.מ'.  1.5יסודות מבנה רבוע בנוי אבני גזית, אורך ורוחב  ארכיאולוגי יסודות מבנה 569
 במפת 112)אתר  1967 בשנת בחפירות שנחשף, הביזנטית מהתקופה מצד שרידי הנראה

 (.דור

 דור, נוכחי 724430 193571 1

 נוכחי 724381 192354 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 570

ממקום התיישבותם הראשון  1960בשנת מ', הובא ע"י חברי הקיבוץ  1.2עמוד שיש בגובה  ארכיאולוגי עמוד "שומר המשק" 571
 בשפיים, כנראה מחורבות אפולוניה.

, נוכחי 724367 192776 2
 'ב שימור

 נוכחי 724363 193538 1 ריכוז משטחי סלע. גיאומורפולוגי משטחי סלע 572

 נוכחי 724363 193953 2 מ', סתומה בעפר. 4באורך וברוחב ככל הנראה שרידי באר רבועה  הידרולוגי באר 573

 נוכחי 724363 192751 1 מבנה בו משולבים פסיפסים מודרניים. ביקור בית הפסיפס 574

 נוכחי 724343 192375 2 ריכוז גדול ויפה של חבצלת החוף. בוטני חבצלות 575

 נוכחי 724341 192356 1 מבנים. 3קווי מתאר של יסודות  ארכיאולוגי יסודות מבנים 576

כוכים וחדר מאספה. פתח בגג אינו מתועד במפת הקרן  15מערת קבורה גדולה ומרשימה ובה  ארכיאולוגי מערת קבורה 577
 של הארכיאולוגי בסקר 105 אתר נראה מאוחר. הכניסה למקום בתיאום מראש.כ -הבריטית 

 .ישראל

, נוכחי 724307 192729 3
PEF ,דור 

מבנה כורכר גבוה וציורי, המשמש כיום כמוזיאון אזורי. סביבו גן ארכיאולוגי עם ממצאים  היסטורי מוזיאון "המזגגה" 578
 .19 -ה המאה בשלהי זכוכית כמפעל הוקם שנחשפו באזור.

, נוכחי 724299 192707 3
 'ב שימור

, נוכחי 724291 192570 1 נחשולים.מבנה אבן ישן משרידי הכפר טנטורה, במתחם מלון  היסטורי מבנה ערבי 579
 'ב שימור

 מי"י ע בגאות מוצפת הבארבאר מים מתוקים )בעבר( בשפת הים. עקב עליית מפלס פני הים,  הידרולוגי באר 580
המים הומלחו. עדות להשפעות שינוי האקלים בעשרות השנים האחרונות. קוטר חיצוני ו הים
 מ'. 1מ', פנימי  2.5

, נוכחי 724278 192411 2
 'ב שימור

  724271 193595 1 מחצבה עתיקה. ארכיאולוגי מחצבה 581

 נוכחי 724238 193531 1 מחצבות עתיקות, מעט גומחות בסלעים. ארכיאולוגי מחצבות 582

 נוכחי 724150 193618 1 שתי מדרגות חצובות. ארכיאולוגי מדרגות 583

 נוכחי 724141 192478 3 הפופולאריים בישראל.חוף רחצה מוסדר, אחד  ביקור חוף דור 584

 במפה מופיעה הבאר בסיס בטון למשאבה. באר שהייתה במקום נהרסה ואין לה זכר בשטח. הידרולוגי בסיס משאבה 585
 .1982 בשנת פיינגרש עודד אצל גם כמו מנדטורית

 נוכחי 724139 193787 1

 נוכחי 724127 193070 1 מ' בלבד. 2.5צמרת בגובה עץ עתיק עם גזע מרשים.  בוטני חרוב מצוי 586

מחצבה עתיקה, עמוקה יחסית ועם פירצה בקיר הצפוני המובילה לחלל קטן נוסף. מלאה  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 587
 באשפה.

 נוכחי 724117 193821 1

 נוכחי 724098 193575 1 קבר ארגז עם סיתות שוליים. ארכיאולוגי קבר ארגז 588

 צוק 724093 193513 3 לפי צביקה צוק, באזור זה יש קטע חצוב של אמת המים לדור. לא אותר בשטח. ארכיאולוגי אמת המים לדור 589

, נוכחי 724091 192490 1 מבנה מסויד כליל. לא שמר על צביון היסטורי. היסטורי מועדון ימי 590
 'ב שימור

 נוכחי 724084 193701 2 קבורה, הפתחים חסומים בצמחייה ובעפר.כנראה שתי מערות  ארכיאולוגי מערות קבורה 591

 נוכחי 724066 193608 2 שכבים.מ-מערת קבורה שפתחה פונה מזרחה. שלושה מקמרים ארכיאולוגי מערת קבורה 592

 הדרומית המים מאמת קטע כנראה שריד לתעלה חצובה בדופן הצפונית של מעבר הכביש. ארכיאולוגי תעלה חצובה 593
 .לדור

 נוכחי 724061 193514 3

 נוכחי 724059 193602 2 מוכה.נ-שכבים ברמת השתמרות בינוניתמ-מערת קבורה בעלת פתח בולט. שלושה מקמרים ארכיאולוגי מערת קבורה 594

באתר מערת קבורה, תשעה כוכים )שלושה בכל צד(. מערות הקבורה במבתר דור מתוארות  ארכיאולוגי מערת קבורה 595
( בהרחבה לכיוון דרום, תוך פגיעה בחלק 2021במפת דור. המבתר נמצא כיום )אביב  113

 מהממצאים הארכיאולוגיים.

 דור, נוכחי 724047 193552 3

כנראה שריד מאחת מאמות המים  שריד לתעלה חצובה בדופן הצפונית של מעבר הכביש. ארכיאולוגי תעלה חצובה 596
 לדור.

 נוכחי 724044 193544 3

 נוכחי 724040 193554 2 מ'. פתח בגג. 1.5מ', גובה  3מערת אולם באורך וברוחב  ארכיאולוגי מערה 597

 נוכחי 724040 193558 2 מ'. מיקום משוער. 2מ' וגובה  3מ', רוחב  5מערת אולם באורך  ארכיאולוגי מערה 598

נדבכים( ואורכו כמה עשרות מטרים. בנקודה זו ריכוז  6מ' ) 1.5קיר כורכר שהשתמר לגובה  היסטורי קיר אבן 599
עדעד הביצות. קיים ספק האם מדובר על קיר קדום או קיר שהוקם בדורות האחרונים מאבנים 

 עתיקות.

, נוכחי 724039 192427 2
 'ב שימור

 נוכחי 724038 193563 2 מ'. 2.5מ' ובגובה  4מערת אולם באורך וברוחב  ארכיאולוגי מערה 600

 נוכחי 724038 193572 1 מצבור בולדרים. -מערה שהתמוטטה  גיאומורפולוגי מערה הרוסה 601

 נוכחי 724018 193586 1 מחצבה עתיקה קטנה, ככל הנראה חפירת הצלה. ארכיאולוגי מחצבה 602

 נוכחי 723974 192407 3 סירות דייג. 20-, עגנו במקום כ2020מעגן סירות בדרום חוף דור.בעת הביקור בדצמבר  ביקור מעגן סירות 603

 היא הראשונה, הקמתו לגבי סותרות גרסאות שתי ישמבנה אבן מרשים בעל שלושה אגפים.  היסטורי בית ספר טנטורה 604
'(, ב)שימור  קרקעות לרכישת בתמורה טנטורה לתושבי רוטשילד הברון בידי הוקם שהמבנה
)שימור  הכפר ותושבי השלטונות של משותף במימון 1944 בשנת הוקם הספר שבית והשנייה

 שימש שהמבנה מוסכם הגירסאות בשתי. תלמידים 186 במבנה למדו, פתיחתו עם כבר'(. א
. שתי מזרקות בחזיתו, שבע קשתות. שימש כנקודה הבריטי המנדט תקופת במהלך ספר כבית

לחקר המדגה אסטרטגית במהלך כיבוש טנטורה במבצע נמל. כיום משמש כמשרדי התחנה 
 של משרד החקלאות.

, נוכחי 723971 193521 3
', א שימור
 'ב שימור

 נוכחי 723936 193556 1 שקע גדול מכוסה בצמחייה. ייתכן מחצבה עתיקה ו/או מערת קבורה. ארכיאולוגי שקע 605

המזרחי כתובת  מ'. בצד דרום אולם פתוח מקומר. בקיר 4.5-מבנה כורכר מלבני בגובה כ היסטורי מבנה אבן 606
(. המבנה שימש לספירה 1882'רה )להג 1299 משנת תאריך הנושאת ערבית שחוקה

 .כ'מדאפה', מבנה אבן המיועד לנוסעים ואורחים

, נוכחי 723932 192420 3
 'ב שימור

 מ'. 2.5-כמ' וגובהה  5-יפא. אורכה ורוחבה כש-בריכת אגירה רבועה שקלטה את מי ביר א הידרולוגי בריכת אגירה 607
 בסקר השימור של המועצה המקום מוגדר בטעות כבאר.

, נוכחי 723922 193558 2
 'ב שימור

קברים עם מצבות. כיפה יפה. בתחום  3י(, בתוכו רחמן מוג'רימ-קבר שייח' נעול )שייח' עבד א ארכיאולוגי קבר שייח' 608
 כפר הנופש דור.

 דור, נוכחי 723911 192487 2
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 X Y חשיבות תיאור האתר קטגוריה שם האתר מס"ד
מקור 
 המידע

באורך וברוחב  מ' החצובה בסלע הכורכר, במרכזה במת סלע 7חצר רבועה באורך וברוחב  ארכיאולוגי במת סלע 609
 קדומה מחצבה מצויינת הארכיאולוגי בסקר. מולינן פון אצל מתועדת לא מ'. 1.2מ' ובגובה  1.5
 .חציבה תעלות עם

 דור, נוכחי 723907 193516 2

 נוכחי 723903 192514 1 ארבע תאנים מסועפות. בוטני תאנים 610

אנדרטה לחיים  611
 לוינשטיין

כיסא פלסטיק מוקף גבבת חלקי מתכת על פס רכבת, רמז לעיסוקו של החלל כנהג קטר.  הנצחה
 האנדרטה כנראה חדשה יחסית.

 נוכחי 723896 193541 1

 נוכחי 723886 193544 3 אנדרטה המנציחה את הנופלים בקרב טנטורה. הנצחה אנדרטת קרב טנטורה 612

 נוכחי 723863 192471 1 מדשאה, תמרים ורחבה מרוצפת מדרום לחוף דור. אחר מדשאה 613

 נוכחי 723850 193494 1 די גדר.כנראה שרי -משטח בטון ועמודי אבן  היסטורי שרידי מבנה 614

 בסקר מוצפים במים. מ'. 1.5מ' ועומק  1מ' רוחב  2.5ארבעה קברים מלבניים, אורך  ארכיאולוגי קברים 615
 121)אתר  בכורכר שנחצבו מלבניים קברים 14 ובו קבורה שדה כאן מתואר הארכיאולוגי

 (.דור במפת

 דור, נוכחי 723783 193475 2

 מוגדר המקום קיר אבן לגובה שישה נדבכים בין שני חלקי אי טפת. נסקר בתצפית מהחוף. ארכיאולוגי קיר אבן 616
 (.118)אתר  ישראל של הארכיאולוגי בסקר גלים כשובר

 דור, נוכחי 723755 192294 1

מבנה כורכר חסר גג. פסולת. טבעת קשירה בצד המזרחי, אסבסט. בחלק העליון שני נדבכי  היסטורי מבנה 617
 לבנים ומסגרת בטון.

 נוכחי 723740 193479 2

 נוכחי 723714 192492 1 שפך תעלה לים. הידרולוגי תעלה 618

מבנה ישן עם תוספות בנייה. כנראה במקור מבנה כורכר. בצד מזרח תוספת חדר עם גג  היסטורי מבנה 619
 רעפים. משמש כמחסן ציוד חקלאי ישן.

 נוכחי 723713 193514 1

 נוכחי 723699 193482 1 בור מים שהורחב לשימוש כבור ספיגה. הידרולוגי בור מים 620

מחצבה עתיקה, שורת כוכי קולומבריה יחידה בדפנות צפון, מערב ודרום. בצפון גם  בבסיס ארכיאולוגי קולומבריום 621
 כניסה למערה סתומה.

 נוכחי 723694 193513 1

 נוכחי 723671 193531 1 גדר אבנים בגבול הדרומי של כרם זיתים. ארכיאולוגי גדר אבנים 622

מעליה מסגרת בטון עגולה. למבנה יש פתח בגג. המבנה ומ' החצובה בסלע  8-באר בעומק כ הידרולוגי שיפא-ביר א 623
הוא מבנה בטון מלבני ובו גם משאבה. מדרום חדר בנוי לבני כורכר. הוקם בידי הטמפלרים 

 )רועי מרום בע"פ(.

 נוכחי 723660 193563 2

מבנה כורכר קמרוני בעל שלושה אולמות. האולם המרכזי השתמר בשלמותו, מהצפוני והדרומי  ארכיאולוגי מבנה קמרוני 624
מ'. בצד מערב תמר גבוה ועתיק בגובה  6-ך הקירות כמ', אור 3.5 -כנותרו רק הקירות. גובה 

 "ר.מ 180 -כ המבנה שטח מ'. 12

, נוכחי 723647 192685 2
 'ב שימור

ת לפתח מלבני. בכל צד ארבעה כוכים )סה"כ כניסה מקושת -חצובה. בצד דרום מערה חצר  ארכיאולוגי מערות קבורה 625
ים בעפר. מעל לפתח בור מכוסה אבן. בצד המערבי של החצר עוד מערביים סתומ-(, הצפון12

בסקר הארכיאולוגי של ישראל )לפי הסקר, יש שתי מערות,  122מערה סתומה כיום. אתר 
 חדר רבוע, ובו שרידי כוכי קבורה(.במערה השנייה מסדרון חצוב עם 

 דור, נוכחי 723561 193465 3

מ', בצדדים מערב, דרום ומזרח שני כוכים בכל צד. בצד צפון יש  3חצר רבועה באורך וברוחב  ארכיאולוגי חצר כוכים 626
בסקר הארכיאולוגי  122מדרגה מוארכת היורדת לחצר. מעט מדרום פתח קטן. חלק מאתר 

 של ישראל.

 דור, נוכחי 723551 193458 2

 הארכיאולוגי בסקר 123 מאתר חלק מ', סיתות שוליים. 1.2מ' וברוחב  2.5קבר חצוב באורך  ארכיאולוגי קבר ארגז 627
 (.בארות וחמש נוספים קברים במרחב מוזכרים)בסקר  ישראל של

 דור, נוכחי 723495 193384 1

 נוכחי 723491 193392 1 נצפית מכביש החוף. בריכת מים מודרנית, הידרולוגי בריכת מים 628

 נוכחי 723424 193493 1 מחצבה עתיקה, עץ תאנה )לא זוהה בור במקום(. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 629

 נוכחי 723405 193512 1 מבנה בטון נעול. הידרולוגי באר ב' 630

גולל. שתי מדרגות, שני משכבי קבורה משני צידי מערת קבורה במחצבה עתיקה. חריץ לאבן  ארכיאולוגי מערת קבורה 631
במפת דור )בסקר הארכיאולוגי מוזכר שאבן הגולל של המערה נמצאה  124הפתח. אתר 

 באתרה(.

 דור, נוכחי 723386 193499 2

 נוכחי 723383 193483 1 מדוכה חצובה בדופן המזרחית של מחצבה רדודה. ארכיאולוגי מדוכה 632

מעל צוואר הפעמון.  מ' סלעים 1.5-מ'. מעל לפתח עוד כ 3מ', עומק  1.5בור סגלגל בקוטר  הידרולוגי בור פעמון 633
 קינון יונים.

 נוכחי 723355 193496 2

 10-מ' נוספים(. סביב המערה זוהו כ 3-כמ' )הפרסה  2-מערה טבעית בצורת פרסה, עומקה כ ארכיאולוגי מערה ושקתות 634
 30)בסקר הארכיאולוגי רשומות ס"מ  5ס"מ ועומק  25מ', רוחב  1שקתות רדודות באורך 

 במפת דור(. 125שקתות, אתר 

 דור, נוכחי 723181 193498 2

 נוכחי 723157 193456 1 מ'. רק יסודות הקיר המזרחי ברורים. 5מ', רוחב משוער של המבנה  7קיר אבנים באורך  ארכיאולוגי יסודות מבנה 635

ריכוז צדפים גדול. שן כורכר מכוסה בחול המגיעה לחוף הים. בסקר הארכיאולוגי מתואר כאן  גיאומורפולוגי מצבורי צדפים 636
 במפת דור(. 131)אתר מ', המכוסה בחלקו בחולות  4.5מ' וברוחב  60מעבר חצוב באורך 

 דור, נוכחי 723024 192423 1

 נוכחי 722304 193501 1 מבנה הנראה בתצלומי אוויר. לא נסקר בשטח. היסטורי מבנה 637

 נוכחי 722073 193344 2 בור מלבני. תועד בסקר הבוטני ונראה בתצלום אוויר. לפי הממדים, כנראה בריכה חצובה. הידרולוגי בור 638

 דור, נוכחי 722027 193432 2 מ', חמישה נדבכי אבן. 1.5שרידי מבנה בגובה  ארכיאולוגי שרידי מבנה 639

 דור, נוכחי 722005 193399 2 פסגת חורבת טפת. האתר היה מיושב החל מסוף התקופה הרומית ועד לתקופה העות'מאנית. ארכיאולוגי חורבת טפת 640

חדרים. קמרון צפוני מחודד ושמור. קמרון  מ'. שני 1.7 -מקומר שקוע בקרקע, בגובה כמבנה  ארכיאולוגי מבנה מקומר 641
 דרומי חסר תקרה. בצד צפון שרוע עמוד גרניט..

 נוכחי 722002 193414 2

שלוש מערות קבורה. בצפונית אבן גולל, מול הפתח שני כוכים. משכבי צד. באמצעית חריץ  ארכיאולוגי מערות קבורה 642
 .לאבן גולל, נישות בדופן בשימור נמוך. המערה הדרומית קטנה, שתי מדרגות ללא כוכיםעמוק 

 .משני בשימוש, בד בית של ממל אבן למעשה הינה הגולל אבן

 דור, נוכחי 721967 193433 3

 נוכחי 721961 193410 1 מ'. 1מ', רוחב ועומק  1.3בור באורך  ארכיאולוגי בור מלבני 643

 נוכחי 721845 192278 2 חסום בחול. 2020כון לנובמבר נ -שפך נחל דליה לים  הידרולוגי דליהשפך נחל  644

 נוכחי 721789 192545 1 '.50 -מבנה ישן בעל מספר חדרים. ככל הנראה מנדטורי או משנות ה היסטורי מבנה ישן 645

חצובה מכוסה בצמחייה(. הנחל הוסט כיום צפונה גשר היסטורי על נחל דליה בעבר )תעלה  ארכיאולוגי גשר היסטורי 646
במפת דור, שם הגשר מוגדר כגשר קדום, אליו מוליכה דרך  147לתוואי רחב יותר. אתר 

מ' בקירוב. לפי הסקר הארכיאולוגי, יש ממזרח לגשר שרידי  20 -חצובה בכורכר שאורכה כ
 בית בד.

 דור, נוכחי 721588 193225 3

. (2015)מכונה 'מעיין הדיפלה' אצל קסלר,  לפי מפות היסטוריות, בנקודה זו נובע עין טפת הידרולוגי עין טפת 647
. בסקר נובע יותר בשל הירידה במפלס מי התהוםאינו שהמקום לא נסקר בשטח, אך כנראה 

 הארכיאולוגי מוזכרים לצד המעיין חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית.

 דור, נוכחי 721517 193086 1

 נוכחי 721445 193256 1 גיחון צינורות מתכת ומעליו כעין "סולם". נקודה בולטת בנוף. אחר גיחון 648

 נוכחי 721303 193224 1 מחפורת מרשימה ובה בעיקר אשלים וסמרים. הידרולוגי מחפורת 649

 נוכחי 720967 193090 1 חציבה בכורכר. תועדה בסקר הבוטני ארכיאולוגי חציבה 650

 נוכחי 720833 193224 2 כנראה מתקופת המנדט. מבנה כורכר הבנוי בנייה גסה. הפתחים חוזקו בבטון. ראלסים בגג. היסטורי כורכר מבנה 651

 דור, נוכחי 720822 193186 1 .דור במפת 163 אתר מחצבה עתיקה ומצפון לה כתם צפוף של מאות חצבים. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 652

 נוכחי 720730 193185 1 יסודות מבנה )לא עתיק(. היסטורי יסודות מבנה 653

אבני מיל  6שפך תעלה ראשית לים. בסקר הארכיאולוגי )מפת דור( מוזכר כאן ריכוז של  הידרולוגי שפך תעלה 654
 (.159שנמצאו באזור, שתיים מהן נושאות כתובות )אתר 

 דור, נוכחי 720702 192183 1

גשר עתיק ממנו יוצאת האמה לטחונת עלי. הגשר מוסתר כיום בצמחייה )עובר על תעלה  ארכיאולוגי גשר עתיק 655
מ', ייתכן חלק  1.5מ' וברוחב  9חצובה(. בסקר הארכיאולוגי המקום מוגדר כסכר באורך 

 (.161מתוואי אמת המים הדרומית לדור )אתר 

 דור, נוכחי 720621 192924 3
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 X Y חשיבות תיאור האתר קטגוריה שם האתר מס"ד
מקור 
 המידע

עתיקה בתחום פארק הדייג מעיין צבי. מבנה כורכר שמור בעל שלוש קשתות טחנת קמח  ארכיאולוגי טחונת עלי 656
 12פנימיות. שתי תעלות מים. פתחי היציאה החוצה מוסתרים ע"י תוספות בנייה. אורך המבנה 

 במפת דור. 160מ'. אבני ריחיים בקומה התחתונה במבנה. אתר  8מ' ורוחבו 

 דור, נוכחי 720615 192860 2

 נוכחי 720601 192636 3 תצפית על גופי המים בשמורות הטבע ביצת ושפך נחל דליה. הידרולוגי תצפית 657

העות'מאנית )שייח' קטנאני(, שעבר הסבה לבריכת פעוטות  מהתקופהמבנה כורכר משופץ  היסטורי מבנה כורכר 658
 נטושה.

 דור, נוכחי 720601 192905 2

 נוכחי 720585 192864 2 שנמצא באזור, בנוי סלע כורכר. מוצג כיום בכניסה לפארק הדייג.מכבש של בית בד  ארכיאולוגי בית בד 659

 נוכחי 720346 192962 1 פינת צל. -ים איקליפטוסקבוצת  בוטני יםאיקליפטוס 660

 נוכחי 720255 192948 1 מ'. לא עתיקות. 1מ' וברוחב  5שלוש שקתות אבן באורך  היסטורי שקתות 661

ב שדה חצבים גדול )בית קברות נהריים. מסבי-תלולית ובה כתם צפוף של אירוס ארם בוטני עבדןתל  662
בסקר הארכיאולוגי. התל משתרע בשטח  162מזרח. אתר -מוסלמי(. עוד ריכוזי אירוסים מצפון

כעשרה דונם, ולפי הסקר הארכיאולוגי תועדו בו שרידי מבנים, מתקנים וחצובות, בורות 
 חצובה בסלע ומערת קבורה, כמו גם חרסים מהתקופה הביזנטית. מטויחים, מערה

 דור, נוכחי 720130 192916 2

סלע זיכרון לחייל אוהד צחור, בן נהריה שלפני גיוסו עבר לקיבוץ מעיין צבי ועבד בבריכות  הנצחה חוות אוהד 663
 (.1995הדגים בקיבוץ )נפטר ממחלה בשנת 

נוכחי,  720045 193653 1
 אתר יזכור

 נוכחי 719839 192835 1 .1978בשנת  אנדרטה לאמנון דרורי שנרצח בפיגוע בכביש החוף הנצחה אנדרטה 664

 נוכחי 719718 192524 1 דיפלה.ה -תצפית לקצה הדרומי של ביצת נחל דליה  הידרולוגי תצפית 665

 נוכחי 719396 192890 1 כתם קטן וצפוף של חצב מצוי. בוטני חצבים 666

 נוכחי 719325 192916 1 מ' ועוד כמה פרטים קטנים יותר. 3.5רותם ענק בגובה  בוטני רתמים 667

שן כורכר חשופה, עלייה במדרגות מאולתרות מצד דרום. תצפית יפה. לפי הסקר הארכיאולוגי,  גיאומורפולוגי תל שריש 668
 בנימינה.במפת  1תועד בעבר בתל מגדל מעוגל שנהרס כתוצאה מהחציבה. אתר 

, נוכחי 719324 192954 2
 בנימינה

קמרונות הסכר  669
 הצפוני

שני מעברים מקומרים. המערבי סתום. למזרחי גישה קשה מכיוון דרום )צפונה חסום ע"י  ארכיאולוגי
תעלה(. מדובר על טחנת קמח שניצלה את הפרש הגובה בין בריכת ההרמה שמדרום לשטח 

שמצפון. לטחנה היו מספר שלבי בנייה, אך נראה שראשית פעולתה בשלהי התקופה 
ית. בתקופה העות'מאנית מפלס המים היה נמוך הביזנטית, והיא פעלה גם בתקופה הצלבנ

מ'  3 -בו כמ' ורוח 900 -מכדי לאפשר פעילות סדירה של הטחנה. אורך הסכר הצפוני כ
 (.2007) ועמיתיובמפת בנימינה. ראו הרחבה אצל פורת  3בקירוב. אתר 

, נוכחי 719290 193378 3
, בנימינה
 פורת

 ועמיתיו
(2007) 

 נוכחי 719280 192670 1 שרידי משטח זיפזיף. ככל הנראה היה בנקודה זו מבנה בעבר. היסטורי שרידי מבנה 670

 נוכחי 719253 192652 1 ספסל למנוחה ולתצפית על בריכות הדגים. ביקור ספסל 671

 נוכחי 719167 192620 1 אנדרטה לקורבנות השואה בני משפחות חברי קיבוץ מעגן מיכאל. הנצחה אנדרטה 672

 נוכחי 719146 192666 1 אנדרטה לשלושה בני מעגן מיכאל שלא נקברו בקיבוצם. הנצחה אנדרטה 673

מ'( שלושה נדבכי כוכים, בקיר הדרומי ארבעה  2סלע בולט בסביבתו. בקיר הצפוני )גובה  ארכיאולוגי קולומבריום 674
, ובסקר הארכיאולוגי מתוארת 1966נדבכים. קיר מזרחי פחות שמור. המקום נחפר בשנת 

מערכת של ארבעה חדרי קולומבריה רבועים ופינה של מתקן נוסף )לפי הסקר הארכיאולוגי, 
במפת בנימינה. החופר זיגלמן מייחס את  2ש החוף(. אתר האתר נהרס עם סלילת כבי

הקולומבריום לתקופה ההרודיאנית ועומד על ריבוי מתקני הקולומבריה ברכסי הכורכר לאורך 
כביש החוף, ולדעתו מדובר על יוזמה ממלכתית כדי לספק את צרכי עובדי המלך, חייליו 

 צפונה.  ומשרתיו הנציבים שישבו לאורך הדרך הרומית מקיסריה

, נוכחי 719072 192760 2
, בנימינה
 זיגלמן

(1970.) 

. אורכה המרבי 2017גדולה שנחשפה בשנים האחרונות ונחפרה בשנת  מלבניתבריכת אגירה  ארכיאולוגי בריכת הכבארה 675
מ'. לא נסקר בשטח. מדובר ככל הנראה ב"בריכת הרמה" שנועדה לבודד  34מ' ורוחבה  74

נביעת מים מתוקים באזור של נביעות מליחות. המבנה השתמר בשלמותו על אף הקרקע 
 החרסיתית, ונוצק לתוך הביצה

 דריי, ינוכח 718800 193721 3

לע ובו חור דמוי לב. הפסל הוקם ע"י הפסל משה זורע והפך לאטרקציה ס -פסל סביבתי  ביקור פסל סביבתי 676
 מקומית.

 נוכחי 718613 191764 1

 חמש הארכיאולוגי בסקר מתוארות באזור. גן קקטוסים משני צידי כביש הגישה למעגן מיכאל בוטני גן קקטוסים 677
 .בשטח זוהו שלא, קבורה מערות

, נוכחי 718221 192687 2
 בנימינה

 נוכחי 717700 193016 1 מתקן שאיבה מגודר, כולל בריכה פתוחה. הידרולוגי מתקן שאיבה 678

 נוכחי 717453 192345 1 רקא. השטח מגודר, מרוסס ונעול.ז-בית הקברות הראשי של ג'סר א הנצחה בית קברות 679

 נוכחי 717446 193042 1 תנינים. מגודר וחסום למעבר. גשר ברזל מעל נחל אחר גשר 680

 נוכחי 717419 192493 1 ים לצרכי תעשיית העץ. מספר שולחנות פיקניק.איקליפטוסחורשת  בוטני חורשה תעשייתית 681

'רבת ח נקרא המקום הארכיאולוגי בסקר. מרשימים תמרים ובה חקלאי בשדה קטנה גבעה בוטני גבעת התמרים 682
 .והביזנטית הרומית מהתקופות וחרסים מבנים שרידי בו ונמצאו, זיתונה

, נוכחי 717395 192664 1
 בנימינה

 נוכחי 717343 192237 1 מערת קבורה מגודרת ולא נגישה. ארכיאולוגי מערה 683

 נוכחי 717326 193487 1 מבנה לבנים עם גג אסבסט. סגור. הידרולוגי בית משאבות 684

, הארכיאולוגי הסקר לפי מ'. 3-כוכי קבורה גדולים. גובה המערה כ 9מערת קבורה גדולה ובה  ארכיאולוגי קבורהמערת  685
 .בנימינה במפת 19 אתר. תנינים סכר הקמת עם במים הוצפו המערות

, נוכחי 717316 192264 3
 בנימינה

, נוכחי 717307 192258 3 משמאל לפתח. אשנב בצד שמאל לפתח. כוכים מול הפתח ושלושה 2מערת קבורה יפה.  ארכיאולוגי מערת קבורה 686
 בנימינה

 נוכחי 717302 192220 1 מחצבה עתיקה מגודרת לחלוטין. ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 687

 נוכחי 717281 192194 1 מ', בתחום מחצבה עתיקה. מעל לפתח יש גומחה קטנה. 2מ' ובעומק  1.5מערה בגובה  ארכיאולוגי מערה 688

 נוכחי 717279 192215 1 פרגולה מעץ. ביקור פרגולה 689

 נוכחי 717258 192225 3 טחנת קמח משוחזרת בדופן הצפונית של סכר תנינים. ארכיאולוגי טחנת קמח 690

. ראו הרחבה על הסכר בפרק טחנות בנויות מהתקופה העות'מאנית במרכז סכר תנינים ארכיאולוגי סכר תנינים 691
 האתרים.

 נוכחי 717222 192255 3

 נוכחי 717199 192268 1 מתקן הידרומטרי בערוץ נחל עדה. הידרולוגי מתקן הידרומטרי 692

 נוכחי 717157 192401 1 חלקה קטנה בה שתולים מיני צמחים נדירים של האזור. בוטני גן מקלט 693

 נוכחי 717150 193402 1 גשר ביילי על ערוץ נחל תנינים. אחר גשר ביילי 694

 -אגם מלאכותי קטן שהוקם כחלק מפרויקט חפירות ושיקום סכר תנינים בתחילת שנות ה הידרולוגי אגם תנינים 695
2000.' 

 נוכחי 717133 192331 3

 נוכחי 717127 192126 2 דק עץ וספסל בנקודת שפך נחל עדה לנחל תנינים. ביקור פינת ישיבה 696

 נוכחי 717126 192285 3 טחנות מגלש עות'מאניות בחלקו הדרומי של סכר תנינים. ארכיאולוגי עות'מאניותטחנות  697

 נוכחי 717089 192273 3 מערך טחנות ביזנטיות חצובות בסלע. גלגלי עץ משוחזרים. ארכיאולוגי טחנות ביזנטיות 698

 נוכחי 717080 192297 2 חציבה.מחצבה עתיקה בת כמה מפלסי  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 699

 נוכחי 717045 192296 3 קטע חצוב באמה הנמוכה מאזור הסכר ודרומה. הידרולוגי האמה הנמוכה 700

 נוכחי 716976 192465 1 .1997לוח זיכרון שחור בצורת לב לזכר שי מזרחי שנספה בתאונת דרכים במקום זה באפריל  הנצחה לוח זיכרון 701

 נוכחי 716964 192378 3 מבואת כניסה לשמורת נחל תנינים. ביקור מבואה 702

נקודת פיצול באמה  703
 הנמוכה

 נוכחי 716929 192249 3 סוף קטע רטוב באמה הנמוכה. הידרולוגי

 נוכחי 716807 192344 2 ריכוז מחצבות עתיקות וחורשה נטועה. ארכיאולוגי מחצבות עתיקות 704

 נוכחי 716803 193424 1 להולכי רגל ואופניים. מעט נטיעות ופינת ישיבה.גשר  ביקור גשר 705

 נוכחי 716752 191854 1 מבנה מודרני המשמש כתצפית ציפורים. ביקור תצפית ציפורים 706

 נוכחי 716728 192029 1 עץ תמר בודד ובולט. בוטני תמר 707
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מקור 
 המידע

 הארכיאולוגי בסקר. בנימינה במפת 33 אתר ברכס הכורכר.קטע של האמה הנמוכה החצוב  הידרולוגי האמה הנמוכה 708
 (.הנוכחי בסקר אותרה)לא  סלע במשטח החקוקה ערבית כתובת גם מוזכרת

, נוכחי 716718 192044 2
 בנימינה

 נוכחי 716716 191937 1 גשרון מעל אזור נביעות. הידרולוגי גשרון 709

 נוכחי 716611 191418 1 מיקום משוער.מגדל תצפית ציפורים.  ביקור מגדל תצפית 710

 נוכחי 716568 191837 2 מעיין גדול יחסית המצטרף לנחל. אחו ובו קנה וסמר. הידרולוגי גשרון 711

 נוכחי 716443 193405 1 לע זיכרון, נטיעות, מכונה חקלאית, שולחנות.ס -פינת הנצחה לחקלאי מבית חנניה  הנצחה שדה משה 712

 נוכחי 716338 191728 2 אזור נביעות ואחו צמחי סמר. הידרולוגי גשרון 713

 נוכחי 716268 191302 2 משמש כתצפית ציפורים.הקומתי -מבנה מתומן דו ביקור מגדל תצפית 714

 נוכחי 716221 190983 2 משטחי סלע גדולים בחוף. גיאומורפולוגי משטחי סלע 715

 נוכחי 716182 190987 2 כורכר וצנירים בדופן תל תנינים.מצוקי  גיאומורפולוגי מצוקי כורכר 716

. הגשר 1898גשר עתיק משוחזר בחלקו שהוקם לקראת ביקור הקיסר וילהלם השני בשנת  היסטורי גשר הקיסר 717
 .בנימינה במפת 31 אתר. הסמוך תנינים מתל הובאו הבנייה אבני .2020שופץ בשנת 

, נוכחי 716171 191081 3
 בנימינה

 נוכחי 716152 191041 1 מדרגות. 3מבנה כורכר חפור. בצד צפון יש שרידי גרם מדרגות עם  ארכיאולוגי מבנה כורכר 718

נמצאו שרידי יישוב מהתקופות ההלניסטית,  במקום ת.פינת ישיבה ותצפי -פסגת תל תנינים  ארכיאולוגי תל תנינים 719
עיר התנינים. בחפירות בעבר נמצאו במקום  –הרומית והביזנטית, שנקרא קרוקודילופוליס 

 מספר מבנים ובהם רצפות פסיפס )אינן נראות כיום באתר(.

, נוכחי 716145 191007 3
 בנימינה

 נוכחי 716140 190953 1 ריכוז פריחת חבצלת החוף. בוטני חבצלות 720

 נוכחי 716107 191728 1 ריכוז חצבים גדול. בוטני חצבים 721

 נוכחי 716106 191591 1 גשרון עץ על נביעה קטנה בגדה הדרומית. הידרולוגי גשרון עץ 722

בקיר מחצבה עתיקה ורדודה. בתוכה בית קברות ישן. כעשר מצבות ועוד קברים לא מסומנים.  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 723
 הדרומי שלושה כוכים חצובים בדופן המחצבה.

 נוכחי 716092 191742 1

 הסקר לפי מבנה כורכר קדום, מטויח חלקית. כנראה בריכת אגירה, בצד מערב יש שוקת. ארכיאולוגי מבנה כורכר 724
 המים מאמת שהסתעפה מאמה מים שקיבלה' מ 17 וברוחב באורך בריכה, הארכיאולוגי

 .לקיסריה התחתונה

, נוכחי 716063 191081 2
 בנימינה

במפת בנימינה )אמת  32גוש כורכר בגדה הדרומית של נחל תנינים. שריד מאמת מים. אתר  ארכיאולוגי גוש כורכר 725
 מ' בגדה הדרומית של נחל תנינים(. 600 -מים באורך כ

, נוכחי 716027 191410 1
 בנימינה

, נוכחי 716023 191340 1 במפת בנימינה. 32אתר  כורכר בגדה הדרומית של נחל תנינים. שריד מאמת מים.גוש  ארכיאולוגי גוש כורכר 726
 בנימינה

 נוכחי 716018 191145 1 חורשת תמרים שניטעה בשנים האחרונות. בוטני חורשת תמרים 727

 נוכחי 715996 192349 2 מעיין סמוך לכביש החוף. הידרולוגי מעיין 728

 נוכחי 715934 191001 3 סירות. 15היו במעגן  2021מעגן דייגים. בפברואר  ביקור ג'סר מעגן 729

 נוכחי 715930 191061 2 דונם. 6-רקא, בשטח כז-גבבת מבנים המשמשת את דייגי ג'סר א ביקור כפר הדייגים 730

 נוכחי 715643 190982 2 לגונה התחומה בסלעים משלושה עברים. גיאומורפולוגי לגונה 731

גבעה בשטח כשבעה דונמים. בפסגה מכתש חפירות ארכיאולוגיות ישנות )שרידי מקדש  ארכיאולוגי תל מבורך 732
 במפת בנימינה. 64קדום(.  חצבים רבים. אתר 

, נוכחי 715550 193355 2
 בנימינה

מרשימות. הסרקופגים מוצגים  שרידי מאוזוליאום שנחפר בתקופת המנדט הבריטי. דלתות אבן ארכיאולוגי מאוזוליאום 733
 במוזיאון רוקפלר בירושלים.

, נוכחי 715548 193458 3
 בנימינה

 נוכחי 715538 191021 1 מצבור צדפים בקצה הצפוני של חוף הרחצה. גיאומורפולוגי ריכוז צדפים 734

, נוכחי 715502 193518 3 בצידו הדרומי חרותת ראש פר.כוכי קבורה. עמוד אבן מרכזי,  13מערת קבורה עגולה ובה  ארכיאולוגי מערת קבורה 735
 בנימינה

 נוכחי 715461 193423 1 .2006-1997כנראה בית הקברות הישן של בית חנניה, חמישה קברים בשנים  הנצחה בית קברות 736

 נוכחי 715451 191077 1 זרקא.-חוף הרחצה של ג'סר א ביקור חוף רחצה 737

 נוכחי 715449 193506 1 חציבה פינתית רדודה. ארכיאולוגי חציבה עתיקה 738

 נוכחי 715405 193436 1 בית הקברות הנוכחי של מושב בית חנניה. הנצחה בית קברות 739

 נוכחי 715390 193361 1 .1980ורשת דב, לזכרו של מהנדס המים דב קובלנוב. החורשה ניטעה בשנת ח -שלט הנצחה  הנצחה חורשת דב 740

 נוכחי 715385 193258 3 אבן מיל נושאת כתובת מתחת לקשת באמת המים. ארכיאולוגי אבן מיל 741

, נוכחי 715381 193249 3 ערב יוצא מעקף של קטע ביצתי בתוואי האמה.מ-מנקודה זו לדרום הידרולוגי פיצול באמה הגבוהה 742
 בנימינה

. משקעי נטף העשירי הרומאי הלגיון שלעתיקות באמת המים לקיסריה,  לטיניותשתי כתובות  ארכיאולוגי כתובות עתיקות 743
עיט ותבליט של האלה ניקה )שראשה  –נחלים בגזרה. אחת הכתובות מלווה בסמלי הלגיון 

 במפת בנימינה. 63ורגליה חסרים( אתר 

, נוכחי 715377 193310 3
 בנימינה

 נוכחי 715374 193265 3 של נטף נחלים בצד הדרומי של האמה. קנים מאובנים.גושים גדולים ומרשימים  גיאומורפולוגי נטף נחלים 744

 נוכחי 715327 191527 2 מפגש אמות המים לקיסריה. חלקים מהאמות )ובעיקר הנמוכה( נהרסו באזור זה. הידרולוגי מפגש האמות 745

 נוכחי 715235 193054 1 נדבך אבן.שלוש גומחות משולשות בצד הדרומי של האמה, בבסיס  ארכיאולוגי גומחות 746

 נוכחי 715222 192987 2 קטע בו אמת המים ניצבת על יסודות מדורגים ולא קשתות. ארכיאולוגי קטע מדורג 747

 נוכחי 715213 192932 2 בצד הדרומי של אמת המים, חמישה נדבכי אבן גדולים התומכים את האמה. ארכיאולוגי מערכת נדבכים 748

 נוכחי 715210 192909 1 .1920 -פירצה באמת המים העתיקה. ככל הנראה מימי ניקוז ביצות הכבארה בשנות ה הידרולוגי נחל עדהפרצת  749

 נוכחי 715118 191152 2 עיקול ברור באמה הגבוהה לקיסריה. הידרולוגי עיקול 750

 נוכחי 715079 191372 2 מ'. מסגרת רבועה יפה. 1.5עומק  הידרולוגי פיר תחזוקה 751

הצרכנייה יושבת במבנה ערבי ישן ששופץ במהלך השנים. )ביתם של ג'מאל ופאוזי בק(.  היסטורי צרכניית בית חנניה 752
. עם הקמת בית חנניה, שימשו חלקים מהמבנה 1927האדמות נמכרו לפיק"א בשנת 

הצפוני החיצוני, לשימושים ציבוריים שונים. חלקים מהמתחם נהרסו במהלך השנים. בקיר 
 במפת בנימינה. 65מונצח צינור השקייה מראשית ימי המושב. אתר 

, נוכחי 714994 193373 1
, בנימינה

 '.ב שימור

 נוכחי 714954 191282 2 פיר תחזוקה באמה הנמוכה. הידרולוגי פיר 753

במזרח, מקמר ופירצה מערת כוכים. ארבעה כוכים בצפון, ארבעה כוכים בדרום, פתח  ארכיאולוגי מערה 754
 במפת בנימינה. 62אתר  )המאפשרת כניסה( בצד מערב. אולי אבן גולל ממזרח לפתח.

, נוכחי 714942 192863 2
 בנימינה

מערת קבורה חצובה ובה ארבעה סרקופגים. בקיר החיצוני מספר גומחות קטנות. פירצה בצד  ארכיאולוגי מערת הסרקופגים 755
 במפת בנימינה. 62חלק מאתר  הדרומי של המערה.

, נוכחי 714939 192850 3
 בנימינה

פיר תחזוקה באמה הנמוכה. שלושה נדבכי אבן יוצרים כעין צריח מעל לאמה עצמה. פיר נוסף  הידרולוגי פיר 756
 מצפון לנקודה זו.

 נוכחי 714921 191257 2

 נוכחי 714693 192712 2 מדויק.מעיין המוסתר ע"י סבכי פטל. מיקום לא  הידרולוגי מעיין 757

ירות המערבי והדרומי נדבכים. בק 6-5קולומבריום שמור היטב, כניסה ממזרח. נשמר לגובה  ארכיאולוגי קולומבריום 758
חלק  בשורה. 5כוכים בשורה )חלק שבורות( ובקיר המזרחי  9כוכים בשורה. בקיר הצפוני  12

 במפת בנימינה. 78מאתר 

, נוכחי 714665 192815 3
 בנימינה

, נוכחי 714639 192777 3 ריכוז מחצבות עתיקות בחורבת מלח. אתר פריחה המושך מטיילים רבים. ארכיאולוגי מחצבות עתיקות 759
 בנימינה

 נוכחי 714618 191036 2 עיקול באמת המים הנמוכה לקיסריה. הידרולוגי עיקול באמה 760

 נוכחי 714497 192759 1 .מחצבה עתיקה -מבודדת בגבול החולות שן סלע  ארכיאולוגי מחצבה עתיקה 761

 נוכחי 714429 190758 1 מ' ובאורך עשרות מטרים )לא רציף(. 5-מצוק כורכר בגובה כ גיאומורפולוגי מחשוף כורכר 762

 נוכחי 714419 190774 1 מ'. מתחתיהן מדרגה נוספת באורך כמטר. 2.5שתי מדרגות כורכר באורך  ארכיאולוגי מדרגות 763

 נוכחי 714368 190751 1 מ' ממנו בולטות אבנים, במצוק החופי. ריכוז חבצלות. 4מ' ובאורך  3קיר כורכר בגובה  ארכיאולוגי קיר כורכר 764

 נוכחי 714349 190765 1 פלח של אגן עגול הקבור בחול. ארכיאולוגי אגן עגול 765
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ארכיאולוגי קטן מכוסה בחול. ריכוז חרסים. בנקודה המצוינת שרדו יסודות מבנה מנדטורי תל  ארכיאולוגי תל חודירה 766
 במפת בנימינה. 77על יסודות מבנה קדום יותר. אתר 

, נוכחי 714334 190777 1
 בנימינה

הדרומי מ'. הקיר  1.5מ'. עומק  2.5בריכת אגירה מטויחת, בנויה אבני כורכר, באורך וברוחב  הידרולוגי בריכה 767
 במפת בנימינה. 77הרוס. חלק מאתר 

, נוכחי 714329 190879 2
 בנימינה

 נוכחי 714272 191030 2 עיקול באמת המים הנמוכה לקיסריה. הידרולוגי עיקול באמה 768

 נוכחי 713987 190711 1 רוג'ומי כורכר בודדים. באתר עמוד ענן מתואר במקום ריכוז רוג'ומים גדול מהשנים האחרונות. אחר רוג'ומים 769

 נוכחי 713865 190692 1 מצבור צדפים בחוף. גיאומורפולוגי מצבור צדפים 770

חלונות  2מ'. בקיר המערבי  1.3לבים חרסים. גובה דרום בהם משו-שני קירות כורכר בציר צפון היסטורי קירות כורכר 771
 בטון.מ'( ומצפון לו משטח  20מ'. הקיר המזרחי ארוך ) 3ואורכו 

 נוכחי 713679 190855 1

 ביקור 713517 191527 3 מוזיאון אמנות תרומתו של הארי רקנאטי ביקור 1מוזיאון ראלי  772
 .קודם

 נוכחי 713514 190627 3 טבלת אוזניים ללא כתובת, בצד המערבי של אמת המים. ארכיאולוגי טבולה אנסטה 773

 ביקור 713410 191478 1 קהילות יהודי איטליה הוותיקות ולזכר איטלקים חסידי אומות העולם.אנדרטה לזכר  הנצחה האנדרטה האיטלקית 774
 קודם

 ביקור 713408 191541 3 מוזיאון אמנות תרומתו של הארי רקנאטי ביקור 2מוזיאון ראלי  775
 .קודם

 מהחדרים חלק"ר, מ 550 המתחם שטח בית מרחץ עתיק שנחשף בחפירות. כיום מוזנח. ארכיאולוגי בית מרחץ 776
 .בנימינה במפת 95 אתר. צלבים משובצים ובתקרות, לתקרה עד נשמרו

, נוכחי 713393 190912 3
, בנימינה
 קיסריה

קברי משפחת  777
 רקנאטי

 ביקור 713371 191517 1 אחוזת קברם של בני משפחת רקנאטי. הנצחה
 קודם

 נוכחי 713358 190578 3 ארבע שורות בכתב לטיני.טבלת אוזניים ובה  ארכיאולוגי כתובת קדומה 778

 ביקור 713261 191518 1 מגדל המים של קיסריה החדשה. בולט בנוף ונצפה מכביש החוף. הידרולוגי מגדל מים 779
 קודם

כתובת אנטנות  780
 קיסריה

בקיר המערבי של האמה הגבוהה, כתובת דהויה בכותרת "אנטנות קיסריה" ומספר טלפון.  היסטורי
 '.80-כנראה פרסומת משנות ה

 נוכחי 713221 190535 1

 כיום קצה אמת המים הגבוהה לקיסריה, ההמשך דרומה נהרס ברובו. אתר ביקור פופולארי. ארכיאולוגי חוף האקוודוקט 781
 במפת בנימינה. 93אתר 

, נוכחי 713178 190524 3
 בנימינה

במפת  104כתובות ביוונית. אתר רצפת פסיפס קטנה ובה משולבים שני מדליונים עם  ארכיאולוגי בית הברכות לחקלאי 782
בנימינה. הכתובות שבמדליונים נלקחו מהתנ"ך בשינויים קלים: "יברך אדני אלוהיך את דגנך 

)מתוך דברים ז' י'( ו"מעת פרותיהם, דגנם, תירושם ותירשך ויצהרך והוא ירבה אותם אמן" 
 .2006ונחפר מחדש בשנת  1973ויצהרם רבו" )תהלים ד, ח(. המקום נתגלה בשנת 

, נוכחי 712788 190928 3
, בנימינה
 פורת

אנדרטת חללי גדוד  783
 ניצן

האנדרטה . קיסריה, בתחומי היישוב במערכות ישראל "ניצן"אנדרטה לחללי גדוד מודיעין שדה  הנצחה
 חללים. 8מונצחים בה  2021, נכון לשנת 2004הוקמה בשנת 

נוכחי,  712687 191269 1
 יזכור ראת

 נוכחי 712631 190741 2 קטע מחומת קיסריה הביזנטית. ארכיאולוגי שרידי חומה 784

 נוכחי 712584 190312 3 המגדל הצפוני בחומת העיר קיסריה. ארכיאולוגי המגדל הצפוני 785

. מדובר בפסיפס 1955ונחפר לראשונה בשנת  1950התגלה בשנת  המקום פסיפס הציפורים. ארכיאולוגי פסיפס הציפורים 786
מ', הנמצא בתוך בית אחוזה גדול מהתקופה הביזנטית. המקום כוסה  14מ' וברוחב  16באורך 

, זכוכית לוחיות עשוי פאנל הוא בחפירות שנתגלה ייחודי ממצא. 2004ונחשף מחדש בשנת 
 בדמויות שעוטרו מדליונים 120 שולבו הציפורים בפסיפס. במקום עץ שולחן ציפה שכנראה
 .מסוגננים פרי ועצי יונקים של דמויות הפסיפס וסביב, ציפורים

, נוכחי 712579 191135 3
 פורת

 נוכחי 712573 190292 3 נקודת כניסת אמת המים לתוך חומות העיר קיסריה. ארכיאולוגי אמת המים 787

 אמפיתיאטרון כאן מוזכר בנימינה במפת רקעי. חפירות נוספות באזור.ק-כנסייה וקמרון תת ארכיאולוגי עתיקות 788
 (.103)אתר  קדום

, נוכחי 712541 190640 3
 בנימינה

 נוכחי 712511 190195 1 רצפת פסיפס קטנה. ארכיאולוגי פסיפס 789

 נוכחי 712487 190128 3 מתחם בית הכנסת העתיק בקיסריה, שתי רצפות פסיפס, חורבות ושברי עמודים. ארכיאולוגי בית כנסת עתיק 790

 נוכחי 712346 190121 3 מבנה ביזנטי ובבסיסו פסיפס רומאי שמור. ארכיאולוגי מבנה רומי וביזנטי 791

 נוכחי 712342 190049 3 בקיסריה. כעשר מצבות שחלקן מכוסות בצמחייה.בית הקברות של הכפר הבוסני  ארכיאולוגי בית קברות מוסלמי 792

 נוכחי 712341 190042 3 ציון מודרני לרבי אבהו שחי בקיסריה. מצוק צבוע בכחול. אחר ציון רבי אבהו 793

 נוכחי 712317 190129 3 שלא שרדה.השער הצפוני של העיר הצלבנית. עמודים מעוטרים, מדרגות לקומה השנייה  ארכיאולוגי השער הצפוני 794

 נוכחי 712264 190100 2 יסודות מבנה מלבני, מחולק לשלושה חדרים. ארכיאולוגי יסודות מבנה 795

 נוכחי 712258 189997 3 שובר הגלים הצפוני של הנמל הצלבני. מקוטע לחלקים. ארכיאולוגי שובר הגלים הצפוני 796

 נוכחי 712202 189985 3 רקעי.ק-גדול מחולק לחדרים ובו קמרונות בנויים, כולל מפלס תת מבנה ארכיאולוגי מחסני הנמל 797

מ'. שרידים  1.5מ' ומזרחי בגובה  3מבנה מלבני מקומר חרב. נותרו קירות דרומי וצפוני בגובה  ארכיאולוגי מבנה 798
 לשני קירות פנימיים.

 נוכחי 712180 190118 2

 נוכחי 712124 190120 1 ריכוז שולחנות פיקניק. ביקור אזור פיקניקים 799

 נוכחי 712066 189801 2 '.50-לוח זיכרון ליוסף ארליך שנסחף לים וטבע כמנהל עבודה במזח קיסריה בשנות ה הנצחה לוח זיכרון 800

 נוכחי 712052 190042 3 תצוגת כותרות קורינתיות. ארכיאולוגי כותרות 801

 נוכחי 712030 189872 3 הריסות הקיר המערבי של המצודה הצלבנית. ארכיאולוגי המצודה הצלבנית 802

 נוכחי 712027 190212 3 השער הראשי של קיסריה הצלבנית, והכניסה הראשית לגן הלאומי כיום. ארכיאולוגי השער המרכזי 803

 במקום התגלה 1996 בשנת למרגלותיו.הנימפיאון של קיסריה. שלוש גומחות, בריכה מודרנית  ארכיאולוגי נימפיאון 804
 גן המתארות בפרסקאות עוטרה הנימפיאון חזית. והבריאות הניקיון אלת"הגיאה",  האלה פסל
 .ירק

, נוכחי 712026 190096 3
 שילוט
 באתר

 נוכחי 712016 190176 3 מ'. באזור שברי כותרות ועמודים. 20 -ריצוף אבן מקורי ברחוב הראשי, לאורך כ ארכיאולוגי ריצוף 805

 נוכחי 712015 189893 3 קומות. בראשו גלריית זכוכית. תצפית נוף. 3-מבנה בגובה כ היסטורי המצודה 806

 נוכחי 712014 189920 3 ריכוז עמודים בחומת האבן, שריד מהנמל הצלבני. ארכיאולוגי ריכוז עמודים 807

 נוכחי 712010 190020 3 תצוגת סרקופגים ושבר כרכוב. ארכיאולוגי סרקופגים 808

. בלוח הזיכרון אין פרטים על 2010לוח זיכרון קטן לזכרו של עקיבא חיות שנפטר בשנת  הנצחה לוח זיכרון 809
 הנפטר, סביר כי מדובר בדייג מהאזור.

 נוכחי 712003 189872 1

 נוכחי 711991 189992 3 עתיקות.מבנה מסגד קיסריה בשלהי התקופה העות'מאנית. בנוי אבני כורכר  היסטורי מסגד 810

 נוכחי 711988 189900 1 מ'. 3-פסל מתכתי בגובה כ הנצחה פסל 811

 נוכחי 711986 189933 3 חפירה ובה שרידי שובר הגלים הקדום ומעליו חומת העיר. ארכיאולוגי שובר גלים 812

לפי שילוט במקום ניתן לראות מערכת שקע מאורך ובו גרמי מדרגות השעונים על החומה.  ארכיאולוגי חפירה 813
 ניקוז קדומה )לא זוהתה בתצפית(.

 נוכחי 711962 189976 2

 נוכחי 711945 190053 3 שרידי בית מרחץ, פסיפס צבעוני. ארכיאולוגי בית מרחץ 814

 נוכחי 711943 190080 3 מ'. 7מרכז מבקרים במערכת קמרונות שהשתמרה/שוחזרה עד לגובה  ארכיאולוגי קמרונות קיסריה 815

 הכנסייה מכן ולאחר הרומית בתקופה המרכזי המקדש ניצב במקום היה סגור בעת הביקור. ארכיאולוגי במת המקדשים 816
 .הביזנטית

 נוכחי 711930 190123 3

 הארכיאולוגי במוזיאון כיום הנמצא אבן צלב בעבר היה השער בראש. שער בייארת קיסריה היסטורי שער אבן 817
 .ים בשדות

, נוכחי 711925 190837 3
 ששון

(2011) 

 נוכחי 711913 190016 3 השער הדרומי של העיר הצלבנית. ארכיאולוגי השער הדרומי 818
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 X Y חשיבות תיאור האתר קטגוריה שם האתר מס"ד
מקור 
 המידע

 נוכחי 711874 190105 3 מ', מסגרת רבועה. 1.5מ'. קוטר  10 -באר יבשה בעומק כ הידרולוגי באר 819

 נוכחי 711874 190327 2 לא נגיש למבקרים בעת הביקור בשטח. ושני פסלים בתחומי גן אירועים ביזנטיקטע רחוב  ארכיאולוגי רחוב ופסלים 820

, נוכחי 711864 190900 3 זרח( פרוצה.מ-ערב( ובריכת אגירה )צפוןמ-שלושה מבנים: בית מגורים, בית באר )צפון היסטורי בייארת קיסריה 821
 ששון

(2011.) 

 נוכחי 711863 190164 3 היורד בגרם מדרגות לתחתית החפיר.שער  ארכיאולוגי שער 822

 נוכחי 711849 190013 3 בית מרחץ ובו אגן טבילה מתומן ארכיאולוגי בית מרחץ 823

 נוכחי 711847 190028 3 רצפת פסיפס. ארכיאולוגי רצפת פסיפס 824

, מקרינים חיים בעלי וזוגות ציפורים וביניהם גפנים של אלכסוני במערך מפוארת פסיפס רצפת ארכיאולוגי פסיפס היעלים 825
 .יעלים זוג בהם

, נוכחי 711832 190092 3
 שילוט
 .באתר

 נוכחי 711826 190070 3 מתחם ששימש כארכיב המיסים בתקופה הביזנטית. ארכיאולוגי ארכיב המיסים 826

הראשונה לספירה למקדש לאל מיתרה. קרן אור מחסן מהתקופה הרומית שהוסב בסוף המאה  ארכיאולוגי מיתריאום 827
עברה בחרך חצוב והאירה את המזבח. במקום התגלה מדליון מגולף בשיש ובו תיאור של האל 

מיתרה טובח את הפר המקודש. זהו מקדש האל מיתרה הראשון שהתגלה בישראל ואחד 
 הבודדים הידועים במזרח התיכון.

 נוכחי 711821  3

 נוכחי 711819 190001 3 פסיפס קטן ארכיאולוגי פסיפס 828

, נוכחי 711803 190878 1 דרום.-כעשרה תמרים, חלק משדרה בציר צפון בוטני תמרים 829
 שילוט
 .באתר

 ישב הביזנטית בתקופה. המיסים גביית על האחראי הרומי הנציב עבור שנבנה מפלסי דו מבנה ארכיאולוגי בית המושל הביזנטי 830
 .העיר מושל כאן

 נוכחי 711795 190076 3

 נוכחי 711788 190015 3 .המערבי, שהוקם בידי הורדוס עמדות זינוק במתחם ההיפודרום ארכיאולוגי עמדות זינוק 831

 נוכחי 711787 190063 3 .מהתקופה הביזנטית בית שימוש ציבורי ארכיאולוגי בית שימוש ציבורי 832

 נוכחי 711764 190005 3 מ'. 2.5מ', קוטר  3בנוי,עומק בור  הידרולוגי בור 833

מכלול ששת  834
 המחסנים

 הבינלאומי למסחר קשורים והיו, והביזנטית הרומית התקופות במהלך שנבנו מחסנים שישה ארכיאולוגי
 .העיר בשווקי שנמכרה סחורה שלטווח -ארוך לאחסון או בנמל

 נוכחי 711752 190070 3

 נוכחי 711738 190017 3 מ', בתוך מתחם כנסייה? 1.5מ' ובקוטר  4באר יבשה בעומק  הידרולוגי באר 835

 נוכחי 711733 190042 3 סביב שתי חצרות מוקפות עמודים. משטחי שיש ופסיפסים. נבנהבית רומי,  ארכיאולוגי בית רומי 836

 נוכחי 711716 190020 3 חדר עמודונים בבית המרחץ ארכיאולוגי עמודונים 837

 נוכחי 711713 190028 3 , שימש כבית מרחץ ציבורי.בית מרחץ דרומי ארכיאולוגי בית מרחץ 838

 נוכחי 711713 190051 3 )האתר אינו משולט בשטח(. מכלול של תשע בריכות איגום ארכיאולוגי בריכות 839

, נוכחי 711694 190003 3 .המערבי בקיסריה מושבי ההיפודרום ארכיאולוגי מושבים 840
 רוזנטל

, ושאלתיאל
(2017.) 

עיטורי החוצץ בקירקוס )ראו להלן(. באחד העמודים יש סימני  –בסיסי עמודים מגרניט  שלושה ארכיאולוגי בסיסי עמודים 841
ניסור. לצידם גושי גרניט רבועים שנמצאו בשטח ובנמל קיסריה. גושי האבן רוכזו בקרבת 

האובליסק בידי החקלאים של שדות ים עם הכשרת הקרקע לחקלאות )רוזנטל ושאלתיאל, 
2017.) 

, כחינו 711663 190682 3
 רוזנטל

, ושאלתיאל
(2017.) 

מסלול מרוצי  –האובליסק של קיסריה. האובליסק ניצב בקירקוס )גירסה רומית להיפודרום  ארכיאולוגי אובליסק 842
סוסים( שהוקם במחצית הראשונה של המאה השנייה לספירה, על חורבות רובע מגורים. 

הנילוס והים אל קיסריה. הקירקוס חדל האובליסק בנוי גרניט אדום מאזור אסואן, שהוסע דרך 
לתפקד בשלהי התקופה הביזנטית. האובליסק נפל/הופל במהלך הדורות וחלק גדול משרידי 

 -הקירקוס נבזזו. הראשון לזהות את האתר כמסלול מרוצים קדום היה ויקטור גרן בשנות ה
ורך לא השטח נפגע בחריש עמוק של אנשי שדות ים בעת הכשרת הקרקע. קטע בא 1860

הוצב מחדש  2000ידוע מן האובליסק חסר וכנראה נותץ או נוסר במהלך ההיסטוריה. בשנת 
עם הכנת  2003טונות, במקומו המקורי. המבצע הושלם בשנת  80האובליסק, שמשקלו מעל 

ציפוי דמוי גרניט לבסיס העליון הרבוע של האובליסק. ההיפודרום נחשב לאחד הגדולים בעולם 
 (.2017תיאל, )רוזנטל ושאל

, נוכחי 711659 190714 3
 רוזנטל

, ושאלתיאל
(2017.) 

 הבריטי המנדט בתקופת אחת הבארות של שדות ים. כיום מבנה מודרני, יסודות מבנה ישן. הידרולוגי באר ב' 843
)רוזנטל  הקרקע פני מעל"מ ס 80 וגובהה' מ 4.5 מעל שקוטרה, זו בנקודה פעילה באר מוזכרת

 (.2017, ושאלתיאל

, נוכחי 711658 190619 1
 שילוט
 .באתר

שלהי התקופה הביזנטית )המאה השישית לספירה(. במפלסי שנבנה -בית אמידים תלת  ארכיאולוגי ארמון הגן השקוע 844
המבנה כלל גן מושקה "שקוע" ואולמות מהודרים. המתחם עוטר ברצפות פסיפס, ציורי קיר 

 ועיטורי שיש.

, נוכחי 711615 189974 3
 שילוט
 .באתר

, נוכחי 711523 189946 3 נקודת הסיבוב במירוצי ההיפודרום. ארכיאולוגי מטה פרימה 845
 שילוט
 .באתר

 בארמון שחייה כבריכת שימשה הבריכה בריכה גדולה החצובה בסלע הכורכר ומוצפת במי ים. הידרולוגי בריכה 846
 .השונית

, נוכחי 711490 189807 3
 שילוט
 .באתר

מ'. בבאר נמצאו כשישים פיסות עופרת גלולות מהמאה הרביעית  2.2מ', קוטר  5באר בעומק  הידרולוגי באר 847
תופעה  –לספירה, ככל הנראה כתבי השבעות ולחשים שנזרקו לתוך הבאר בטקס מאגי 

 לספירה. 335שגונתה בידי הבישוף הנוצרי אוסביוס בנאום בשנת 

 נוכחי 711487 189857 3

ארמון מפואר על כף סלעי סמוך לתיאטרון. רצפת פסיפס משוחזרת בחלקה באולם  שרידי ארכיאולוגי ארמון השונית 848
המרכזי )טרקליניום(. בחלק המרכזי דגמים גיאומטריים ומסביב עיטורי פרחים. החלק המערבי 

 של הפסיפס הרוס.

, נוכחי 711486 189837 3
 שילוט
 .באתר

הכתובת השתמרה בחלקה ותוכנה ")פו(נטיוס פילטוס, נציב יודיאה,  העתק כתובת פונטיוס. ארכיאולוגי כתובת פונטיוס 849
)הקים( את )המבנה המקודש( ל)קיסר( טיבריוס". פונטיוס פילטוס היה הנציב שדן את ישוע 

הנוצרי לצליבה על פי הברית החדשה. הכתובת נמצאה בחפירות התיאטרון ומוצגת כיום 
 ראל בירושלים.במוזיאון יש

 נוכחי 711476 189890 3

 נוכחי 711422 190035 3 אוסף פסלים שהתגלו בקיסריה. ארכיאולוגי גן פסלים 850

 נוכחי 711412 189943 3 מ'. 1מ' ועומקו  3כבשן בנוי סלעי כורכר, קוטרו  ארכיאולוגי כבשן 851

חפירות להופעות. ממערבו אוסף כותרות ועמודים שנתגלו בהתיאטרון הרומאי. שוחזר ומשמש  ארכיאולוגי התיאטרון 852
תיאטרון זה נחשב לקדום ביותר שנבנה בארץ ישראל ובסביבתה, והוקם כחלק  .קיסריה

ממפעלי הבנייה של המלך הורדוס. נראה שתיאטרון זה פעל במשך מאות שנים, במהלכן עבר 
כר. מיקומו של התיאטרון חריג מ' והוא נבנה מאבני כור 62שינויים רבים. קוטר התיאטרון 

בשוליה הדרומיים של קיסריה ולא במרכז העיר כפי שהיה מקובל בערים מתוכננות אחרות 
 בעולם באותה תקופה.

נוכחי,  711358 190024 3
 'א שימור

 המגדל מגדל המים ההיסטורי של שדות ים. מוגדר כמבנה מסוכן, מגודר והכניסה אסורה. הידרולוגי מגדל מים 853
 האדריכל"י ע תוכנן המבנה. 1998 בשנת הוסרו השנייה לקומה המדרגות. 1943 בשנת הוקם

 'קין.מסטצ שמואל

נוכחי,  711173 189966 1
 יזכור אתר

-המילה "אדם" ניצבת על קצה טבלת הגידוד )לזכר הקצין אדם אאורבך שנפל באסון מחניים ב הנצחה אנדרטת אדם 854
1974). 

 נוכחי 711151 189638 2
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 X Y חשיבות תיאור האתר קטגוריה שם האתר מס"ד
מקור 
 המידע

נוכחי,  711144 189921 1 תצפית למפרץ שדות ים ולאנדרטת אדם. ביקור תצפית 855
 'א שימור

 נוכחי 711127 189955 2 .1940 -מבנה חסר גג ששימש כתחנת משטרה בשדות ים. הוקם ב היסטורי הנוקטה 856

 נוכחי 711019 190062 1 גן הנצחה הנצחה עד-גן 857

בית הקברות של קיבוץ שדות ים. בין הנפטרים הבולטים, יוסי הראל מפקד הספינה יציאת  הנצחה בית קברות שדות ים 858
ייס הקרב והח"כ אל"מ טאמוץ ו-דן בן הסופר, העיתונאי ואיש הפלי"ם אירופה תש"ז )אקסודוס(,

 צ'אטו.-יואש צידון

 נוכחי 710983 190819 1

 נוכחי 710957 190847 1 משפחותיהם של חברי קיבוץ שדות ים.אנדרטה לנספי השואה בני  הנצחה אנדרטה 859

 נוכחי 710953 190810 2 אנדרטה דמוית ספינה לזכר הספינה יציאת אירופה תש"ז, שמפקדה קבור בקרבת מקום. הנצחה אנדרטה 860

 נוכחי 710912 190916 1 בית הקברות של קיסריה. הנצחה בית קברות 861

 נוכחי 710854 189821 1 ספסל הנצחה לזכר משה שדה. תצפית לים. הנצחה ספסל הנצחה 862

המצבה הפיסולית שהוקמה על קברה של חנה סנש בבודפשט. הועברה לשדות ים בשנת  הנצחה מצבת חנה סנש 863
2007. 

נוכחי,  710832 189932 3
 'א שימור

"י ע תוכנן המבנה סנש, חברת קיבוץ שדות ים.מוזיאון המנציח את פועלה של הצנחנית חנה  הנצחה בית חנה סנש 864
 'קין.מסטצ שמואל האדריכל

נוכחי,  710825 189898 3
 'א שימור

מוזיאון אוצרות  865
 קיסריה

 המבנה תצוגה ארכיאולוגית של פריטים שונים )בעיקר עמודים וכותרות( שנמצאו בקיסריה. ארכיאולוגי
 'קין.מסטצ שמואל האדריכל"י ע תוכנן

 נוכחי 710812 189940 3

נוכחי,  710620 189814 1 פסל סביבתי בנוי חלקי מתכת. אחר פסל סביבתי 866
 יזכור אתר

בכירי שייטי ישראל, נפל במלחמת מקפישקה ז"ל, -בית הסירות ע"ש אמנון גרוזניק –לוח זיכרון  הנצחה לוח זיכרון 867
 ששת הימים.

 נוכחי 710610 189832 1

פסל אבן לבן . 1990אנדרטה לזכר קצין השריון ירון פיק שנהרג בתאונת אימונים בגולן בשנת  הנצחה אנדרטה לירון פיק 688
שצורתו כשני מפרשי סירה הנישאים מן הקרקע, אך במרכז כל מפרש נפער חור, חלל שלא 
ייסגר לעולם. לצד הפסל ספסל אבן הפונה לים וקצותיו יורדים לקרקע, כעין ירכתי הסירה, 

במרכז הספסל מוטבעת לוחית מתכת ועליה פרטי  הספסל נישא מעלה תורן גבוה. ולפני מרכז
 ".לעד –הנופל והמילים: "אל פני הים שכה אהבת 

נוכחי,  710561 189853 1
 אתר יזכור

 'א שימור 709956 190255 3 ., שהוקם באזור זהאנדרטה דמוית עוגן גדול ולידו סלעי זיכרון על תולדות הפלי"ם הנצחה עוגן הפלי"ם 869
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 וטבלאות לסיווג תצורות צומח ומינים שליטים זרימה מי': תרשיבנספח  14.2

 תיכוני-באזור הים 14.2.1

  צומח:הסיווג תצורות 
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  שליטיםהמינים הטבלת קביעת: 
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 החולות/כורכר של חוף היםבאזור  14.2.2

  צומח:הסיווג תצורות 

 

חשוף',  'סלעו *בסקר הנוכחי, כאשר השטח בקרבת הים היה ללא צומח, לא בוצע שימוש במושג 'ישימון' כבמדריך מיפוי הצומח. תחת זאת, צויין 'חול חשוף' א

 שתואם יותר את אופי השטח.
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  שליטיםהמינים הטבלת קביעת: 
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 ומאפייניהם של הצמחים שנצפו בתחום הסקר המלאהרשימת המינים ': נספח ג 14.3

רי . מוגן: לפי חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתואתר הצמחים בסכנת הכחדה )רט"ג( (2011שמידע ועמיתיו ), (2007(. המספר האדום: מתוך שמידע ופולק )1999שכיחות ואנדמיות מתוך פרגמן ועמיתיו )

(. צורת חיים, הסרת הנוף בעונה הקשה, בית גידול, 2013) דרור ועמיתיו-דופור(, 2019, 2010רור )ד-(, דופור1999. מוצא )למינים זרים( ופולש: ע"פ סינתיזה של פרגמן ועמיתיו )2019 – הנצחה )ערכי טבע מוגנים( )תיקון(, התש"פ

 פרות.ורך שונה המאפיין מהכתוב בסבמקרה הצובר שמש ודר בן נתן, כל המאפיינים עברו בקרה של מימי רון, . Danin & Fragman-Sapir (2016+) תפוצה פיטוגיאוגרפית, תפוצה בישראל וארצות שכנות ורמת מופרות: ע"פ

(; אתרים בישראל 100-מצא ביותר מ)נ למדי נדיר – R(; אתרים בישראל 100-31 -נמצא ב)נדיר  – RP(; אתרים בישראל 30-4 -נמצא ב)נדיר מאד  – RR(; אתרים בישראל 3-1 -נמצא ב)על סף הכחדה  – Oמקרא לעמודת שכיחות: 

F – תדיר ;C – מצוי ;CC – מצוי ביותר. 

אנדמי לישראל  – EY; אנדמי לישראל וטורקיה – ET; אנדמי לישראל, סוריה ולבנון – ES; אנדמי לישראל ולבנון – EL; אנדמי לישראל – EI; אנדמי לחוף ישראל, לחופי סיני ולעיתים גם לחוף לבנון – EC: אנדמיותעמודת מקרא ל

 וקפריסין.

 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Aira elegantissima R 0% 0 1 אאירה נימית

ספר, ערבות, ה-יכוני, בתותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Ziziphora capitata F 0% 0 1 אבובית מקורקפת
 החרמון

 טבעי בלבד

 שיחים, מדבר,-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Erophila minima CC 0% 0 2 אביבית זעירה
 מחשופים של סלעים קשים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

 מופר בלבד   אמריקני   קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 1 אמריקה         Agave americana 86% 19 22 אגבה אמריקאית

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Scirpus lacustris F 0% 0 1 אגמון האגם

 טבעי בלבד יכוני, ערבות, מדבריותת-ים רופיט -סובטרופי  גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב       Scirpus litoralis R   2.5 0% 0 3 אגמון החוף

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Scirpus holoschoenus F 62% 38 61 אגמון הכדורים
 מדבריות

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Scirpus maritimus C 81% 22 27 אגמון ימי
 החרמון

 טבעי בלבד

טרם    Scirpus cernuus R 75% 6 8 אגמון נטוי
 חושב

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד      

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו שטחים מעובדים חלוף-בן שנתי-חד     Agrostemma githago O   4.7 1 0% 0 2 אגרוסטמת השדות
 טורני-אירנו

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Desmazeria philistaea F 57% 13 23 אדמדמית פלשתית

 Mesembryanthemum 62% 8 13 אהל הגבישים
crystallinum 

R   2.5       בעיקר  תיכוני-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון חלוף-בן שנתי-חד
 טבעי

 Mesembryanthemum 83% 5 6 אהל מצוי
nodiflorum 

CC           תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות מלוחות, רודרליים חלוף-בן שנתי-חד- 
 ערבי-סהרו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

 חצי-חצי החרמון תיכוני,-ים טורני-אירנו יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח           Rhus coriaria F 0% 0 1 אוג הבורסקאים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Catananche lutea C 0% 0 1 די צהובהג-אוזן

מדבר, קרקעות מלוחות, אזור  קיימא-בן שיח-בן       Suaeda vera RR   2.5 57% 12 21 אוכם אמיתי
 הרסס של חוף הים התיכון

 טבעי בלבד יכוני, ערבות, מדבריותת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים קרקעות מלוחות חלוף-בן שנתי-חד     Suaeda splendens RR   3.7 1 38% 16 42 אוכם חופי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד     Oldenlandia capensis RR   4.2 1 0% 0 1 אולדנית הכף

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן עץ     Pinus halepensis F     1 80% 49 61 אורן ירושלים
 מופר

האיים          Pinus canariensis 100% 1 1 אורן קנרי
 הקנריים

 מופר בלבד   האיים הקנריים   קיימא-בן עץ  

, תיכוני, בתות-חורש ויער ים קיימא-בן עץ 1 יתיכונ-ים         Pinus brutia 100% 3 3 אורן קפריסאי
 ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי

 מופר בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

אוסטרליה,          Melia azedarach 98% 56 57 אזדרכת מצויה
אסיה 

 הטרופית

 מופר בלבד תיכוני-ים ערביתמ-אסיה דרום ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Urospermum picroides CC 68% 27 40 אזנב מצוי
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים קרקעות מלוחות חלוף-בן שנתי-חד     Chlamydophora tridentata O   3.7 1 0% 0 1 אזנן משולשן

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Schoenus nigricans RR 20% 1 5 אחיגומא משחיר
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט         Biarum angustatum F ET 75% 9 12 ליםע-אחילוף צר

-יכוני, ערבותת-חורש ויער ים קיימא-בן שיח           Lycium europaeum F 47% 7 15 אטד אירופי
 שיחים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

         קיימא-בן שיח             .Lycium sp 90% 19 21 אטד ב.מ.

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן שיח           Lycium schweinfurthii F 52% 27 52 אטד החוף

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Phleum exaratum R 78% 7 9 איטן החולות
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Phleum subulatum C 64% 7 11 איטן מרצעני
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

 מופר בלבד יכוני, בתות הספרת-ים טרופי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1 אסיה         Ailanthus altissima 100% 1 1 איילנתה בלוטית

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Isatis lusitanica CC 42% 5 12 איסטיס מצוי
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 מופר בלבד   אוסטרלי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ   אוסטרליה         .Eucalyptus sp 73% 8 11 איקליפטוס ב.מ.

 מופר בלבד   אוסטרלי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1 אוסטרליה         Eucalyptus camaldulensis 100% 24 24 איקליפטוס המקור

 מופר בלבד   אוסטרלי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ   אוסטרליה         Eucalyptus gomphocephala 100% 4 4 איקליפטוס מסמרי

-ידול מופרעיםג-בתות, בתי חלוף-בן גיאופיט   יתיכונ-ים Iris mesopotamica       1 60% 3 5 הרייםנ-אירוס ארם
 מופרים

בעיקר  החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים
 מופר

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Iris palaestina F ES   1 59% 57 96 שראליי-אירוס ארץ

Iris atropurpurea RP EI (6.3 ) 6% 2 31 אירוס הארגמן
6.8 

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן גיאופיט     1

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן גיאופיט     Iris grant-duffii RP   6.3 1 0% 0 1 אירוס הביצות

אמריקה,          Eclipta prostrata 75% 6 8 ית לבנהציצ-אל
אסיה 

 הטרופית

ידול ג-תיבגידול לחים, -בתי חלוף-בן שנתי-חד  
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד י, מדבריותתיכונ-ים רופיט -סובטרופי 

פים תיכוני, מחשו-חורש ויער ים קיימא-בן עץ     Pistacia atlantica C     1 100% 1 1 אלה אטלנטית
 של סלעים קשים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-אירנו
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן עץ     Pistacia palaestina CC     1 50% 6 12 שראליתי-אלה ארץ
 טבעי

בעיקר  החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן עץ     Quercus ithaburensis C     1 100% 2 2 אלון התבור
 טבעי

 טבעי בלבד   טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Alyssum simplex CC 67% 2 3 אליסון מצוי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Corynephorus articulatus F 100% 5 5 אלית המפרק

Paronychia palaestina RR EC (5.3 ) 60% 88 146 שראליי-אלמוות ארץ
4.2 

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     1

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Paronychia argentea CC 60% 79 131 אלמוות הכסף
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

שנתי -עשבוני רב     Myriophyllum spicatum RR   3.7 1 0% 0 10 משובל עלה-אלף
 טבול במים -

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן שיח-בן           Alkanna tinctoria C 44% 12 27 אלקנת הצבעים

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח           Pistacia lentiscus CC 63% 153 243 אלת המסטיק
 טבעי

         קיימא-בן               .Ambrosia sp 100% 3 3 אמברוסיה ב.מ.

-נתי קצרש-רב     Ambrosia maritima RP   3.2 1 5% 1 21 אמברוסיה ימית
 חיים

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן
 טבעי

 מופר בלבד תיכוני-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 1 אמריקה         Ambrosia confertiflora 73% 16 22 אמברוסיה מכונסת

-אמברוסיה צרת
 עלים

10 0 0% Ambrosia tenuifolia         מופר בלבד תיכוני-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן שיח-בן   אמריקה 

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים יחים, מדבר, חולותש-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Emex spinosa CC 57% 17 30 אמיך קוצני

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Ammi majus CC 75% 9 12 אמיתה גדולה
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Ammi visnaga CC 69% 9 13 אמיתה קיצית
 מופרים-מופרעים

בעיקר  יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים
 מופר

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד     Medicago italica RR   3.7 1 0% 0 4 אספסת איטלקית

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-בתות, צומח עשבוני ים חלוף-בן שנתי-חד       Medicago granadensis RP   (2.5) 100% 2 2 אספסת הגליל

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Medicago littoralis C 81% 39 48 אספסת החוף
 טבעי
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד     Medicago murex RR   4.2 1 0% 0 1 אספסת החילזון

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן שיח-בן           Medicago marina F 71% 46 65 אספסת הים
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Medicago coronata C 62% 8 13 אספסת הכתרים
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד       Medicago constricta RR   2.5 75% 3 4 אספסת כדורית

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Medicago polymorpha CC 50% 12 24 אספסת מצויה
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 חצי-חצי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Medicago orbicularis C 67% 2 3 אספסת עדשתית
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Medicago truncatula C 56% 10 18 אספסת קטועה
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Medicago minima F 60% 6 10 אספסת קטנה

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Medicago scutellata F 25% 1 4 אספסת קעורה

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Medicago ciliaris F 64% 7 11 אספסת ריסנית

חולות, מחשופים של סלעים  קיימא-בן שיח/מטפס           Asparagus horridus C 73% 129 176 ליםע-אספרג ארוך
 קשים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן מטפסשיח/-בן           Asparagus palaestinus R 53% 18 34 שראליי-אספרג ארץ

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן מטפסשיח/-בן           Asparagus aphyllus C 67% 61 91 אספרג החורש
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות מלוחות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Aster tripolium O   4.7 1 0% 0 20 אסתר הביצות
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

-נתי קצרש-רב 1 אמריקה         Aster subulatus 86% 105 122 אסתר מרצעני
 חיים

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אמריקני
 מדבריות

 מופר בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Pisum fulvum C 50% 2 4 אפון מצוי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד             Spergularia rubra 60% 6 10 אפזרית אדומה

-נתי קצרש-רב           Spergularia salina R 52% 11 21 אפזרית מלוחה
 חיים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות מלוחות חלוף-בן
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 חצי-חצי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות מלוחות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Spergularia maritima RR 0% 0 3 אפזרית מלולה
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Glinus lotoides F 100% 6 6 אפרורית מצויה
 החרמון

 טבעי בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Digitaria sanguinalis C 0% 0 1 אצבען מאדים
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Tetragonolobus palaestinus F 33% 1 3 נפות מצויותכ-ארבע
 טבעי

-ארכובית ארץ
 ישראלית

5 0 0% Polygonum palaestinum C EC         טבעי בלבד תיכוני-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן שיח-בן     Polygonum maritimum RR   3.7 1 0% 0 7 ארכובית החוף
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים

בעיקר  יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Persicaria lapathifolia F 67% 2 3 ארכובית הכתמים
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Polygonum arenastrum C 64% 7 11 ארכובית הציפורים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים שטחים מעובדים חלוף-בן שנתי-חד           Polygonum bellardii R 100% 1 1 נתיתש-ארכובית חד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Persicaria decipiens F 60% 3 5 ארכובית משונשנת

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-אירנו ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד   אסיה         Polygonum argyrocoleum 0% 0 1 ארכובית צפופה
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Polygonum equisetiforme CC 78% 108 139 ארכובית שבטבטית
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

בתות, חולות, מחשופים של  חלוף-בן שנתי-חד           Arenaria leptoclados C 75% 9 12 ארנריה מצויה
 סלעים קשים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן         Stachys palaestina C ES 23% 3 13 שראליי-אשבל ארץ

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Stachys viticina F 71% 5 7 אשבל הביצה

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/עץ           Rhamnus lycioides C 63% 66 105 שראליי-אשחר ארץ

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן עץ     Rhamnus alaternus F     1 78% 35 45 םעלי-אשחר רחב
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         קיימא-בן עץ             .Tamarix sp 57% 100 174 אשל ב.מ.

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות קיימא-בן עץ     Tamarix nilotica CC     1 22% 8 36 אשל היאור
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

)מוגן      Tamarix aphylla C 100% 1 1 אשל הפרקים
מבאר 
שבע 
 1דרומה(

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סודני מדבר, תרמופיליים קיימא-בן עץ    
 מדבריות

 חצי-חצי

 .Tamarix tetragyna var 85% 28 33 אשל מרובע
tetragyna 

C      מוגן(
מבאר 
שבע 
 1דרומה(

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן עץ    
 מדבריות

 חצי-חצי

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד     Matricaria recutita F     1 0% 0 1 יגונ-בבונג דו
 רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

בעיקר  רבותתיכוני, ע-ים
 מופר

 מופר בלבד   אמריקני   קיימא-בן שיח   אמריקה         Bougainvillea glabra 100% 3 3 בוגנוויליאה

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Verbascum orientale F 50% 1 2 בוצין מזרחי
 החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Verbascum sinuatum CC 50% 25 50 בוצין מפורץ
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Butomus umbellatus RP   4.2 1 0% 0 2 בוציץ סוככני
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Alternanthera sessilis R 100% 3 3 ביצן מכסיף

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סודני מדבר, תרמופיליים קיימא-בן שיח/מטפס           Commicarpus plumbagineus F 86% 12 14 בלוטנית אפריקנית
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Aegilops longissima F 50% 2 4 ה אריכאחיט-בן

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Aegilops geniculata CC 10% 1 10 ה ביצניחיט-בן

 .Aegilops peregrina var 74% 14 19 יןאנפ-יטה רבח-בן
peregrina 

CC           הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 .Aegilops sharonensis var 64% 7 11 ה שרוניחיט-בן
sharonensis 

C EC         טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד 

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Scilla hyacinthoides F     1 25% 1 4 צב יקינתוניח-בן

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט           Prospero autumnalis CC 78% 64 82 סתווני חצב-בן

קרקעות מלוחות, אזור הרסס  קיימא-בן שיח-בן           Limbarda crithmoides F 65% 92 141 ן בשרניטיו-בן
 של חוף הים התיכון

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

ידול לחים, קרקעות ג-בתי קיימא-בן שיח-בן           Arthrocnemum macrostachyum C 42% 15 36 כחילמלח מ-בן
 מלוחות

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Sanguisorba minor F 100% 1 1 ה מיובלסיר-בן
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Eleocharis palustris C 100% 6 6 בצעוני מצוי
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Rapistrum rugosum C 20% 1 5 בקבוקון מקומט
 החרמון

בעיקר 
 מופר

 מופר בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים שטחים מעובדים חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד   יתיכונ-ים         Vicia benghalensis 0% 0 1 בקיה ארגמנית

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Vicia palaestina C 57% 4 7 שראליתי-בקיה ארץ
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Vicia peregrina CC 0% 0 2 בקיה מצויה
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Vicia narbonensis C 50% 2 4 בקיה צרפתית
 החרמון

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Vicia villosa F 100% 1 1 בקיה שעירה
 טורני-אירנו

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Vicia sativa CC 76% 16 21 בקיה תרבותית
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

         חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד             .Vicia sp 100% 1 1 בקיית "האחו"

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Vicia galeata F 0% 0 1 בקיית הביצות

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Vicia hybrida C 50% 2 4 בקיית הכלאיים
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Moluccella spinosa F 38% 3 8 ע קוצניגבי-בר
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/עץ     Phillyrea latifolia C     1 56% 10 18 בינוני זית-בר

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא-בן שיח-בן           Echiochilon fruticosum C 33% 1 3 כנאי שיחניע-בר
 מדבריות

 טבעי בלבד

-שנן ארץע-בר
 ישראלי

1 0 0% Ceratocapnos turbinata F           בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Bromus lanceolatus C 0% 0 3 ברומית אזמלנית
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Bromus diandrus F 95% 19 20 בקניתא-ברומית דו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Bromus scoparius C 68% 17 25 ברומית המטאטא
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Bromus alopecuros F 71% 5 7 ועלש-ברומית זנב
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Bromus japonicus F 100% 2 2 ברומית יפנית
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Bromus fasciculatus CC 50% 6 12 ברומית מאוגדת
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 .Bromus madritensis ssp 62% 8 13 ברומית ספרדית
madritensis 

C           יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד
 מדבריות

 חצי-חצי

 חצי-חצי יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Bromus sterilis C 36% 5 14 ברומית עקרה

-ברומית קצרת
 שיבולית

33 19 58% Bromus pseudobrachystachys R           טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד 

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Bromus rigidus C 92% 11 12 ברומית שעירה
 מדבריות

 חצי-חצי

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן עץ             Cupressus sempervirens 100% 5 5 ברוש מצוי
 מופר

-ידול מופרעיםג-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Notobasis syriaca CC 39% 11 28 ברקן סורי
 מופרים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

-בצלת קטנתח-בת
 פרחים

21 9 43% Vagaria parviflora F ES   1     טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן גיאופיט 

-ול ארץח-בת
 ישראלית

1 1 100% Ammochloa palaestina F           טורני -אירנו -תיכוני -ים חולות, לס חלוף-בן שנתי-חד- 
 ערבי-סהרו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים

בתות, מחשופים של סלעים  חלוף-בן שנתי-חד           Velezia rigida C 33% 1 3 גביעול אשון
 קשים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Capnophyllum peregrinum F 0% 0 1 גבשונית השדה

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Eupatorium cannabinum C 0% 0 1 גדותן הביצות
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד י, מדבריותתיכונ-ים

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד           Silybum marianum CC 50% 19 38 גדילן מצוי
 רודרליים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים רופיט -סובטרופי  גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Cyperus longus CC 83% 5 6 גומא ארוך
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים טרופי גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Cyperus papyrus RR   4.7 1 0% 0 3 גומא הפפירוס

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים רופיט -סובטרופי  ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Cyperus rotundus CC 43% 3 7 גומא הפקעים
 מדבריות

 מופר בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Cyperus capitatus F 80% 66 83 גומא הקרקפת

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Cyperus fuscus F 67% 2 3 גומא חום
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Cyperus laevigatus F 44% 4 9 גומא חלקלק
 ערבי-סהרו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Cyperus macrorrhizus F 0% 0 11 גומא מגובב

 מופר בלבד     גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 1 מז' אפריקה         Cyperus involucratus 100% 2 2 גומא מניפני

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים טרופי גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Cyperus alopecuroides R 100% 2 2 גומא צפוף

Cyperus sharonensis RR EI (3.7 ) 68% 56 82 גומא שרוני
3.2 

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     1

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Torilis tenella CC 56% 5 9 גזיר דקיק
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Torilis nodosa C 57% 4 7 גזיר המפרקים
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

בעיקר 
 מופר
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הסרת הנוף 
 בעונה הקשה
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 מופרות

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Torilis arvensis C 74% 20 27 גזיר מזיק
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים
 החרמון

בעיקר 
 מופר

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Torilis leptophylla CC 0% 0 1 עלים-גזיר צר
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Daucus glaber CC 64% 28 44 גזר החוף
 מדבריות

 חצי-חצי

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Daucus aureus CC 0% 0 3 גזר זהוב
 מופר

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Daucus broteri C 50% 10 20 גזר מצוי

-ידול מופרעיםג-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-דו           Daucus carota CC 78% 21 27 גזר קיפח
 מופרים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים
 החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Pseudorlaya pumila C 42% 5 12 גזרנית החוף

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Elytrigia elongata RR   3.7 1 59% 13 22 גלדן מאורך
 מדבריות

 טבעי בלבד

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Elytrigia juncea F 60% 100 166 גלדן סמרני
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן           Ballota saxatilis C 14% 2 14 גלונית הסלעים

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן שיח-בן     Ballota philistaea R EI 3.7 1 35% 6 17 גלונית פלשתית

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Monerma cylindrica F 25% 1 4 גלימה גלילנית
שנתי -עשבוני רב     Cymodocea nodosa O     1 0% 0 1 גלית גדולה

 צמח ים טבול -
 טבעי בלבד תיכוני-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים דול לחים, יםגי-בתי קיימא-בן

 טבעי בלבד יכוני, ערבות, מדבריותת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא-בן שיח-בן           Moltkiopsis ciliata C 69% 9 13 גלעינון החוף

-גלעינית זעירת
 פרחים

1 1 100% Buglossoides tenuiflora             יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים שיחים-ערבות חלוף-בן שנתי-חד
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Teucrium divaricatum C 100% 3 3 געדה מפושקת

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Teucrium capitatum CC 64% 9 14 געדה מצויה
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Teucrium scordium RR   3.7 1 0% 0 7 געדת הביצות

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Nasturtium officinale C 0% 0 1 גרגר הנחלים
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trigonella berythea F ET 0% 0 1 גרגרנית בירותית

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Trigonella cylindracea C 100% 2 2 גרגרנית גלילנית

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Medicago monspeliaca CC 50% 4 8 גרגרנית מצויה
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Geranium dissectum F 67% 6 9 גרניון גזור

 טבעי בלבד יכוני, ערבות, מדבריותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Geranium robertianum C 80% 12 15 גרניון הארגמן

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Geranium rotundifolium C 33% 5 15 גרניון עגול
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Geranium molle CC 33% 5 15 גרניון רך
 החרמון

 חצי-חצי

 .Ophrys umbilicata ssp 27% 4 15 דבורנית דינסמור
umbilicata 

C     1     יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן גיאופיט
 החרמון

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Galium aparine C 78% 14 18 דבקה זיפנית
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Cruciata articulata CC 0% 0 1 דבקנית הפרקים
 טבעי

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד         Galium pisiferum F ES 100% 7 7 דבקת האפונים
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Galium murale C 63% 5 8 דבקת החומות
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

Galium philistaeum RP EI (4.7 ) 75% 3 4 דבקת פלשת
5.3 

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד     1

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Melilotus indicus CC 82% 9 11 דבשה הודית
 מדבריות

 חצי-חצי

-נתי קצרש-רב           Melilotus albus C 80% 4 5 דבשה לבנה
 חיים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 חצי-חצי
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Melilotus sulcatus C 20% 1 5 דבשה מחורצת
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, ערבות, מדבריותת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Melilotus siculus F 75% 3 4 דבשה סיצילית

אפריקה          Eleusine indica 50% 1 2 דגנה הודית
 הטרופית

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים רופיט -סובטרופי 
 מדבריות

 מופר בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Rostraria smyrnacea C 86% 18 21 דגנין בירותי
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Rostraria cristata CC 37% 7 19 דגנין מצוי

 חצי-חצי י, מדבריותתיכונ-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד             Rostraria obtusiflora 50% 2 4 דגנין קהה

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טרופי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Leptochloa fusca F 67% 2 3 מוץ חום-דו
 מדבריות

 מופר בלבד

חולות, אזור הרסס של חוף  חלוף-בן שנתי-חד           Cakile maritima F 57% 78 137 יפרק חופ-דו
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים

דר' אמריקה          Bidens pilosa 0% 0 1 שן שעיר-דו
 הטרופית

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 ערבי-סהרו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 מופר בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Mandragora autumnalis C 50% 7 14 דודא רפואי

אמריקה,          Dodonaea viscosa 100% 23 23 דודוניאה דביקה
אסיה, 

אפריקה, 
 אוסטרליה

גידול -שיחים, בתי-ערבות קיימא-בן שיח 1
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד תיכוני-ים אין נתון

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים רופיט -סובטרופי  גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Panicum repens C 37% 7 19 דוחן זוחל
 מדבריות

 טבעי בלבד

אפריקה,          Panicum maximum 67% 2 3 דוחן קיפח
אסיה, 
 אירופה

גידול -שטחים מעובדים, בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 1
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד תיכוני-ים טרופי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו שטחים מעובדים חלוף-בן שנתי-חד   אסיה         Panicum miliaceum 0% 0 1 דוחן תרבותי
 טורני-אירנו

 מופר בלבד י, מדבריותתיכונ-ים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Delphinium peregrinum F 0% 0 2 דורבנית סגולה

מז' אפריקה          Sorghum virgatum 0% 0 1 דורה רותמית
 הטרופית

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב  
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טרופי
 מדבריות

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Spergula arvensis F 0% 0 1 דורית השדה
 מופרים-מופרעים

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Sorghum halepense CC 71% 5 7 אצוב-דורת ארם
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים רופיט -סובטרופי 
 מדבריות

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Echinochloa colonum C 50% 1 2 דחנית השלחין
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים רופיט -סובטרופי 
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Echinochloa crusgalli C 100% 3 3 דחנית התרנגולים
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד אין נתון טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

אסיה          Datura ferox 60% 3 5 דטורה אכזרית
 הטרופית

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד  
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד תיכוני-ים רופיט -סובטרופי 

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד             .Datura sp 100% 1 1 דטורה ב.מ.
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד    

אמריקה          Datura stramonium 100% 6 6 ריפ-דטורה זקופת
 הטרופית

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים יטרופ -זורי א-רב

אמריקה          Datura innoxia 100% 15 15 ריפ-דטורה נטויית
 הטרופית

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות

 מופר בלבד

 חצי-חצי יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Tordylium carmeli F ES 65% 15 23 רניים כרמליק-דל

-עשבוני רב           Bryonia cretica C 0% 0 4 חש מצויהנ-דלעת
 שנתי/מטפס

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן

-עשבוני רב           Bryonia syriaca C 53% 10 19 חש סוריתנ-דלעת
 שנתי/מטפס

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Helichrysum sanguineum C     1 50% 1 2 מכבים האדוםה-דם

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Adonis microcarpa C 0% 0 4 ריפ-דמומית קטנת
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Damasonium alisma R 57% 13 23 דמסון כוכבני

Parapholis marginata     (3.2 ) 63% 25 40 כונףזנב מ-דק
2.6 

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון חלוף-בן שנתי-חד     1
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים קרקעות מלוחות חלוף-בן שנתי-חד     Parapholis filiformis RP   4.2 1 48% 12 25 יזנב נימ-דק

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Parapholis incurva F 63% 17 27 שתניזנב ק-דק
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Crupina crupinastrum C 53% 9 17 דרדית מצויה
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

-נתי קצרש-רב         Centaurea procurrens CC EC 63% 25 40 דרדר הקורים
 חיים

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד     Centaurea cyanoides C ES   1 50% 1 2 דרדר כחול

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Centaurea iberica CC 33% 7 21 דרדר מצוי
 החרמון

בעיקר 
 מופר

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Centaurea pumilio RP   4.7 1 86% 189 219 דרדר נמוך
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Centaurea verutum F 0% 0 1 דרדר קיפח
 מופר

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Centaurea hyalolepis CC 0% 0 1 דרדר קרומי
 מדבריות

בעיקר 
 מופר

בעיקר  יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Tordylium aegyptiacum C 67% 2 3 דרכמונית מצרית
 טבעי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד     Tordylium syriacum O   6.8 1 0% 0 1 דרכמונית סורית

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Herniaria hirsuta F 33% 1 3 דרכנית שעירה
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

גידול -קרקעות מלוחות, בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Alhagi graecorum C 64% 56 87 הגה מצויה
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות

 חצי-חצי

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח     Myrtus communis RP   4.2 1 100% 1 1 הדס מצוי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Hypochaeris achyrophorus R 0% 0 1 היפוכריס נדיר
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן שיח           Nerium oleander F 56% 5 9 הרדוף הנחלים
 החרמון

 חצי-חצי

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  קיימא-בן שיח-בן           Withania somnifera C 77% 44 57 ויתניה משכרת
 רודרליים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות

 מופר בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Valerianella coronata C 75% 3 4 ולריינית עטורה
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים רופיט -סובטרופי  גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Verbena officinalis C 45% 9 20 ורבנה רפואית
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח     Rosa phoenicia RP   4.2 1 25% 2 8 ורד צידוני

, תיכוני, בתות-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-חד           Veronica cymbalaria CC 29% 2 7 ורוניקה לבנה
 ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים

-ורוניקה קטנת
 פרחים

2 2 100% Veronica panormitana C           גידול -תיכוני, בתי-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-חד
 מופרים-מופרעים

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים

         קיימא-בן עץ 1 אמריקה         .Washingtonia sp 80% 4 5 ושינגטוניה ב.מ.

 מופר בלבד תיכוני-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1 אמריקה         Washingtonia filifera 30% 3 10 ושינגטוניה חוטית

 טבעי בלבד י, מדבריותתיכונ-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1 אמריקה         Washingtonia robusta 100% 63 63 ושינגטוניה חסונה

 .Gagea commutata var 33% 2 6 זהבית השלוחות
commutata 

C           טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים טורני-אירנו בתות חלוף-בן גיאופיט 

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים חולות חלוף-בן גיאופיט     Gagea dayana RP EI 5.3 1 22% 2 9 זהבית שרונית

 מופר בלבד י, מדבריותתיכונ-ים ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות קיימא-בן שיח-בן     Zygophyllum album RP   3.7 1 50% 2 4 זוגן לבן

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן           Micromeria nervosa C 31% 5 16 זוטה מעורקת

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן           Micromeria myrtifolia CC 29% 2 7 זוטה צפופה

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Lolium rigidum ssp. rigidum CC 67% 33 49 זון אשון
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

מז' אפריקה          Pennisetum clandestinum 90% 19 21 ה חבוינוצ-זיף
 הטרופית

 מופר בלבד יכוני, בתות הספרת-ים טרופי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 1

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יאפריקנ-סודני מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Pennisetum orientale C 83% 24 29 וצה מחוספסנ-זיף
 מדבריות

 חצי-חצי

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 יתיכונ-ים         Setaria adhaerens 100% 1 1 זיפן מצוי
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות

בעיקר 
 מופר

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן עץ           Olea europaea F 57% 33 58 זית אירופי
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-עשבוני רב           Clematis cirrhosa C 44% 8 18 זלזלת הקנוקנות
 שנתי/מטפס

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן

בעיקר  יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים סודני שטחים מעובדים חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Zaleya pentandra RP   5.3 1 0% 0 1 זליה מחומשת
 טבעי

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט         Bellevalia flexuosa CC ES 0% 0 1 זמזומית מצויה
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט           Bellevalia trifoliata F 25% 1 4 זמזומית סגולה

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Lagurus ovatus C 51% 29 57 רנבת ביצניא-זנב
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Cynosurus echinatus F 0% 0 2 לב דוקרניכ-זנב
 החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Scorpiurus muricatus F 38% 3 8 קרב שיכניע-זנב
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Alopecurus myosuroides F 60% 3 5 ל ארוךשוע-זנב
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Alopecurus utriculatus C 60% 9 15 ל מצוישוע-זנב

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Briza maxima C 60% 12 20 זעזועית גדולה

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Briza minor F 0% 0 4 זעזועית קטנה
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד           Telmissa microcarpa C 33% 1 3 ריפ-זערורית קטנת
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד           Asterolinon linum-stellatum F 88% 7 8 זעריר כוכבני

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Geropogon hybridus C 38% 5 13 סב מצוי-זקן
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Tragopogon coelesyriacus C 44% 4 9 רוךתיש א-זקן

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים יטרופ -זורי א-רב בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Andropogon distachyos C 61% 11 18 זקניים משובלים

בתות, מחשופים של סלעים  קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Hyparrhenia hirta CC 74% 68 92 זקנן שעיר
 קשים

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים
 ערבי-סהרו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

-עשבוני רב         Convolvulus palaestinus F ES 100% 1 1 שראליי-חבלבל ארץ
 שנתי/מטפס

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים שטחים מעובדים, שדות בור חלוף-בן

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן שיח-בן         Convolvulus secundus C EI 58% 62 106 חבלבל החוף

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Convolvulus stachydifolius F 100% 1 1 חבלבל המשי
 מופרים-מופרעים

 חצי-חצי יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Convolvulus arvensis CC 89% 16 18 חבלבל השדה
 רודרליים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Convolvulus dorycnium C 70% 16 23 חבלבל השיח

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Convolvulus althaeoides F 33% 1 3 חבלבל כפני
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Convolvulus siculus C 60% 6 10 חבלבל סיצילי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Convolvulus pentapetaloides F 100% 2 2 חבלבל עדין
 מדבריות

 חצי-חצי

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Convolvulus betonicifolius C 100% 4 4 חבלבל שעיר
 רודרליים

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים

-עשבוני רב           Calystegia sepium F 0% 0 5 חבלבלן המשוכות
 שנתי/מטפס

 חצי-חצי תיכוני-ים סיבירי-אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן

חולות, אזור הרסס של חוף  חלוף-בן גיאופיט     Pancratium maritimum C     1 55% 121 222 חבצלת החוף
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון חלוף-בן שנתי-חד     Valantia muralis RP   5.3 1 50% 5 10 חגווית החומות

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד           Valantia hispida CC 53% 31 59 חגווית שעירה
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Ajuga chamaepitys subsp. chia CC 67% 26 39 ישפה מצו-חד
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Scolymus hispanicus C 56% 5 9 חוח ספרדי
 מופר

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים יכונית-צומח עשבוני ים חלוף-בן שנתי-חד           Scolymus maculatus CC 77% 23 30 חוח עקוד
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר
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קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן נתיש-עשבוני רב         Onopordum cynarocephalum F ES 63% 5 8 חוחן הקנרס
 רודרליים

 חצי-חצי יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים

בעיקר  יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Onopordum carduiforme RP EI (3.2) 1 81% 72 89 חוחן קרדני
 טבעי

שנתי -עשבוני רב           Zannichellia palustris F 67% 2 3 חוטית הביצות
 טבול במים -

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי קיימא-בן

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו חולות חלוף-בן שנתי-חד           Cutandia dichotoma F 100% 2 2 רניתק-חולית דו
 מדבריות

 טבעי בלבד

חולות, אזור הרסס של חוף  חלוף-בן שנתי-חד     Cutandia maritima RP   3.7 1 55% 28 51 חולית החוף
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו חולות חלוף-בן שנתי-חד           Cutandia memphitica CC 100% 1 1 חולית מצרית
 מדבריות

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו ידול לחיםג-בתות, בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Rumex pulcher C 78% 18 23 חומעה יפה
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Rumex conglomeratus R 67% 6 9 חומעה מגובבת
 טורני-אירנו

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Rumex pictus CC 86% 6 7 חומעה מגוידת
 מדבריות

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Rumex crispus R 100% 4 4 חומעה מסולסלת
 טורני-אירנו

בעיקר  תיכוני-ים
 טבעי

ידול ג-תיבגידול לחים, -בתי חלוף-בן שנתי-חד           Rumex dentatus F 100% 12 12 חומעה משוננת
 מופרים-מופרעים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 חצי-חצי יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד         Rumex occultans C EC 100% 1 1 חומעה עטויה

Rumex aeroplaniformis RP EI (6.3 ) 0% 0 3 חומעת האווירון
6.8 

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד     1

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים סיבירי-אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Rumex maritimus O 100% 1 1 חומעת החוף

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Rumex bucephalophorus C 63% 33 52 סוסה-חומעת ראש

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Thlaspi perfoliatum CC 0% 0 1 חופניים מצויים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Atractylis cancellata F 50% 1 2 חורשף השבכה
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב         Atractylis comosa C EL 33% 1 3 חורשף מצויץ

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא-בן שיח-בן           Atractylis carduus F 58% 7 12 חורשף צהוב
 מדבריות

 טבעי בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Ochthodium aegyptiacum C 0% 0 3 חטוטרן מצוי
 מופר

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Alcea setosa CC 83% 5 6 חטמית זיפנית

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Alcea acaulis C 33% 2 6 פרהה-חטמית עין

 מופר בלבד תיכוני-ים   שטחים מעובדים חלוף-בן שנתי-חד   יתיכונ-ים         Triticum aestivum 100% 3 3 חיטה רכה

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סודני חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Desmostachya bipinnata F 0% 0 1 חילף החולות
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Bellis sylvestris C 25% 1 4 חיננית הבתה

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Euphorbia terracina F 62% 16 26 חלבלוב החוף
 טבעי

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן שיח-בן           Euphorbia paralias F 64% 16 25 חלבלוב הים
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Euphorbia helioscopia C 50% 6 12 חלבלוב השמש

אמריקה          Euphorbia serpens 100% 2 2 חלבלוב זוחל
 הטרופית

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד  
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים אמריקני
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד   צפ' אמריקה         Euphorbia supina 100% 1 1 חלבלוב מאדים
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אמריקני
 מדבריות

 מופר בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Euphorbia hierosolymitana C 0% 0 1 חלבלוב מגובשש
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Euphorbia peplus CC 69% 11 16 חלבלוב מצוי
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Euphorbia oxyodonta C 50% 1 2 חלבלוב מרושת
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Euphorbia arguta C 50% 1 2 חלבלוב משונשן
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במאגר 
 המידע
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מס' 
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 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 צפ' אמריקה         Euphorbia maculata 0% 0 1 חלבלוב נטוי
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד רבותתיכוני, ע-ים אמריקני

 מופר בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Euphorbia valerianifolia C 50% 1 2 חלבלוב סמור

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Euphorbia chamaesyce F 100% 1 1 ליםע-חלבלוב עגול

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Euphorbia chamaepeplus C 100% 1 1 חלבלוב פעוט
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-אירנו בתות חלוף-בן שנתי-חד     Euphorbia microsphaera RP   4.2 1 67% 6 9 ריפ-חלבלוב קטן

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד   צפ' אמריקה         Euphorbia heterophylla 0% 0 1 חלבלוב קעור

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו אזור הרסס של חוף הים התיכון חלוף-בן שנתי-חד     Euphorbia peplis RP   3.2 1 54% 14 26 חלבלוב שרוע
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Petrorhagia dubia C 63% 5 8 חלוק שעיר

-עשבוני רב           Thesium bergeri C 0% 0 1 חלוקה הררית
 שנתי/טפיל חלקי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים יכוני, בתותת-חורש ויער ים קיימא-בן

נתי/טפיל ש-חד           Thesium humile F 71% 10 14 חלוקה ננסית
 חלקי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד           Malva nicaeensis CC 67% 6 9 חלמית מצויה
 רודרליים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות

בעיקר 
 מופר

-חלמית קטנת
 פרחים

3 2 67% Malva parviflora CC           קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד
 רודרליים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות

בעיקר 
 מופר

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 צפ' אמריקה         Helianthus annuus 54% 19 35 חמנית מצויה
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד יכוני, בתות הספרת-ים אמריקני

 מופר בלבד תיכוני-ים יטרופ -זורי א-רב ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן גיאופיט 1 דר' אפריקה         Oxalis pes-caprae 90% 135 150 חמציץ נטוי

זורי א-רב         Oxalis corniculata 0% 0 1 חמציץ קטן
 טרופי

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

-עשבוני רב           Cynanchum acutum F 61% 63 104 חנק מחודד
 שנתי/מטפס

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Lactuca tuberosa C 48% 11 23 רחיםפ-חסה כחולת

מופרים, -םגידול מופרעי-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Lactuca saligna C 90% 9 10 חסה רותמית
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים
 ערבי-סהרו

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים
 החרמון

 חצי-חצי

מופרים, -םגידול מופרעי-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Lactuca serriola CC 71% 5 7 חסת המצפן
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Phalaris aquatica F 100% 1 1 חפורית הפקעים
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Phalaris paradoxa F 75% 9 12 חפורית מוזרה
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Phalaris brachystachys C 0% 0 3 חפורית מצויה
 מדבריות

בעיקר 
 מופר

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Phalaris minor CC 100% 4 4 חפורית קטנה
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Drimia maritima CC     1 55% 112 203 חצב מצוי
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Sinapis arvensis CC 0% 0 2 חרדל השדה
 החרמון

 מופר בלבד

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד           Sinapis alba CC 69% 24 35 חרדל לבן
 רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמון

 מופר בלבד

בעיקר    תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן עץ     Ceratonia siliqua F     1 60% 42 70 חרוב מצוי
 טבעי

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Eryngium maritimum RP   3.7 1 51% 80 157 חרחבינה חופית
 הים התיכון

 טבעי בלבד החרמון תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Eryngium creticum CC 34% 11 32 חרחבינה מכחילה
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Bifora testiculata F 0% 0 1 חריריים מצויים

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד     Chrysanthemum viscosum RP   3.2 1 38% 3 8 חרצית דביקה
 טבעי

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Chrysanthemum segetum F 0% 0 2 חרצית השדות
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יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Chrysanthemum myconis F 63% 10 16 חרצית משוננת
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד           Chrysanthemum coronarium CC 54% 58 107 חרצית עטורה
 רודרליים

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים

מחשופים של סלעים קשים,  חלוף-בן שנתי-חד     Anogramma leptophylla F     1 67% 6 9 חשפונית עדינה
 סלעים מוצלים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן גיאופיט           Umbilicus intermedius F 74% 28 38 טבורית נטויה
 מדבריות

 טבעי בלבד

 מופר בלבד החרמון תיכוני,-ים יטרופ -זורי א-רב ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן שיח/עץ 1 דר' אמריקה         Nicotiana glauca 91% 48 53 טבק השיח

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Lathyrus gorgonei C 33% 1 3 דעמו-טופח ארך

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Lathyrus ochrus C 72% 13 18 טופח גדול

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Lathyrus annuus F 33% 1 3 שנתי-טופח חד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Lathyrus hierosolymitanus C 17% 1 6 טופח ירושלים
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Lathyrus aphaca CC 0% 0 1 טופח מצוי
 טורני-אירנו

 חצי-חצי יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Lathyrus marmoratus F 25% 1 4 טופח נאה
 החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Lathyrus blepharicarpos CC 0% 0 2 טופח ריסני
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Diplotaxis viminea C 25% 1 4 טוריים קטנים

 מופר בלבד   יכוןהת-מערב הים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1 יתיכונ-ים         Tetraclinis articulata 100% 4 4 טטרקליניס מפריק

ידול ג-תיבגידול לחים, -בתי קיימא-בן שיח-בן           Dittrichia viscosa CC 59% 60 102 טיון דביק
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Dittrichia graveolens R 100% 1 1 טיון חריף
 מופר

-ידול מופרעיםג-חולות, בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב 1 צפ' אמריקה         Heterotheca subaxillaris 80% 280 350 טיונית החולות
 מופרים

 מופר בלבד יכוני, בתות הספרת-ים אמריקני

-עשבוני רב         Tamus orientalis C ES 80% 12 15 טמוס מזרחי
 שנתי/מטפס

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן

-עשבוני רב           Tamus communis C 0% 0 3 טמוס מצוי
 שנתי/מטפס

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Theligonum cynocrambe CC 70% 16 23 טרשנית שרועה
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב יחים, מדברש-בתות, ערבות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Cynodon dactylon CC 74% 103 140 יבלית מצויה
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Ammophila arenaria F 56% 10 18 ולות מצויח-ידיד

-ידול מופרעיםג-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Capsella bursa-pastoris CC 0% 0 3 ילקוט הרועים
 מופרים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב
 החרמון

 חצי-חצי

מרכז          Prosopis juliflora 100% 1 1 ינבוט המסקיטו
 אמריקה

 מופר בלבד   אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-אירנו בתות קיימא-בן שיח-בן           Prosopis farcta C 76% 51 67 ינבוט השדה
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/מטפס     Lonicera etrusca C     1 50% 3 6 יערה איטלקית

 חצי-חצי החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן עץ     Elaeagnus angustifolia RP     1 50% 1 2 יצהרון מכסיף

זורי א-רב         Amaranthus graecizans 0% 0 1 ירבוז יווני
 טרופי

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

אמריקה          Amaranthus cruentus 0% 0 1 יבולתש-ירבוז ירוק
 הטרופית

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים טרופי
 החרמון

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 צפ' אמריקה         Amaranthus albus 100% 5 5 ירבוז לבן
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים אמריקני
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 אסיה-אירו         Amaranthus blitum 100% 8 8 ירבוז מבריק
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טרופי
 מדבריות

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 צפ' אמריקה         Amaranthus retroflexus 0% 0 1 ירבוז מופשל
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

זורי א-רב         Amaranthus viridis 0% 0 1 ירבוז עדין
 טרופי

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד
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 מופרות

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 צפ' אמריקה         Amaranthus palmeri 80% 4 5 ירבוז פלמר
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אמריקני
 מדבריות

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 צפ' אמריקה         Amaranthus blitoides 78% 7 9 ירבוז שרוע
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים אמריקני
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Ecballium elaterium C 76% 16 21 מור מצויהח-ירוקת

 טבעי בלבד תיכוני-ים רופיט -סובטרופי  גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Hemarthria altissima O   3.7 1 0% 0 5 ישרוע מאוגד

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים מדבר, קרקעות מלוחות חלוף-בן שנתי-חד       Sphenopus divaricatus R   2.5 0% 0 2 יתדן מפושק
 ערבי-סהרו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט           Muscari parviflorum F 53% 10 19 יםפרח-כדן קטן
 טבעי

 מופר בלבד   אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 אמריקה         Tropaeolum majus 100% 1 1 כובע הנזיר

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Asteriscus aquaticus F 57% 8 14 כוכב מצוי

ידול לחים, שטחים ג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Stellaria pallida C 100% 1 1 כוכבית חיוורת
 מעובדים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים יטרופ -זורי א-רב בתות חלוף-בן שנתי-חד           Stellaria media CC 0% 0 1 כוכבית מצויה

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Rhagadiolus stellatus CC 0% 0 4 כוכבן מצוי
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Cornucopiae alopecuroides F 0% 0 2 כוסנית ממולענת

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Hymenocarpos circinnatus CC 58% 19 33 כליינית מצויה
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט     Anemone coronaria CC     1 66% 77 116 כלנית מצויה
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Pimpinella cretica CC 67% 8 12 כמנון כרתי
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 צפ' אמריקה         Verbesina encelioides 75% 6 8 כנפון זהוב

 מופר בלבד תיכוני-ים יטרופ -זורי א-רב ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Chenopodium chenopodioides R 100% 5 5 ז אדומהאוו-כף

מופרים, -םגידול מופרעי-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Chenopodium murale CC 91% 10 11 ווז האשפותא-כף
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

מופרים, -םגידול מופרעי-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Chenopodium opulifolium F 100% 1 1 ווז הגינותא-כף
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 מופר בלבד תיכוני-ים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Chenopodium album C 33% 1 3 בנהלאווז -כף
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד           Chenopodium vulvaria C 100% 2 2 ווז מבאישהא-כף
 רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמון

 מופר בלבד

אמריקה          Chenopodium ambrosioides 75% 6 8 ווז ריחניתא-כף
 הטרופית

ידול ג-תיבגידול לחים, -בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Lycopus europaeus F 80% 4 5 אב אירופיתז-כף
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים קרקעות מלוחות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Aeluropus littoralis F   3.2 1 14% 1 7 ל שרועהחתו-כף
 מדבריות

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Alisma lanceolatum R     1 50% 2 4 פרדע אזמלניתצ-כף
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף-בן שנתי-חד           Neurada procumbens F 82% 14 17 כפתור החולות
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Crambe hispanica F 75% 6 8 כרבה ספרדית

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד             Onobrychis crista-galli 0% 0 2 כרבולת התרנגול
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Onobrychis squarrosa C 50% 15 30 כרבולת מצויה
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Onobrychis caput-galli F 70% 7 10 כרבולת קטנה

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Brassica tournefortii C 83% 20 24 כרוב החוף
 מדבריות

 טבעי בלבד

 מופר בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד   יתיכונ-ים         Brassica napus 100% 1 1 כרוב הנפוס

 טבעי בלבד יכוני, מדבריות, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Carex divisa F 63% 10 16 כריך מחולק



 דו"ח סופי –כרמל חוף הפארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 343 ~ 

 

 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Carex distans F 60% 3 5 כריך מרוחק
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Carex otrubae F 0% 0 1 כריך שחום
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, מדבריות, החרמוןת-ים

 Crocus aleppicus (coastal 68% 32 47 כרכום גיירדו חופי
populations) 

RR ES 4.2 1     טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט 

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Crocus hyemalis CC ES   1 0% 0 2 כרכום חורפי

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Ricotia lunaria CC EL 100% 1 1 כרמלית נאה

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Gastridium ventricosum RP 50% 1 2 כרסתן נפוח
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Apium nodiflorum F 100% 5 5 כרפס הביצות

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Apium graveolens F 63% 5 8 כרפס ריחני
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן תי/טפילשנ-חד           Cuscuta palaestina F 70% 7 10 שראליי-כשות ארץ

         חלוף-בן תי/טפילשנ-חד             .Cuscuta sp 100% 5 5 כשות ב.מ.

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן תי/טפילשנ-חד     Cuscuta monogyna RP   3.2 1 0% 0 2 כשות גס
 החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן תי/טפילשנ-חד 1 צפ' אמריקה         Cuscuta campestris 85% 11 13 כשות השדות
 מדבריות

 מופר בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן תי/טפילשנ-חד           Cuscuta brevistyla F 0% 0 1 עלי-כשות קצר
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 אין נתון תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/טפילשנ-חד             Cuscuta rausii 100% 4 4 כשות ראוס

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן תי/טפילשנ-חד           Cuscuta planiflora F 100% 4 4 רחיםפ-כשות שטוח
 מדבריות

 טבעי בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים סלעים מוצלים, קירות וחומות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Parietaria judaica C 52% 13 25 כתלית יהודה
 מופר

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים תיכוני-ים סלעים מוצלים חלוף-בן שנתי-חד           Parietaria lusitanica C 63% 5 8 כתלית פורטוגלית
 החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Leontodon tuberosus CC 37% 19 52 ורשיםש-כתמה עבת
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Securigera cretica F 100% 1 1 כתרון כרתי

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן שיח-בן           Otanthus maritimus F 31% 8 26 לבנונית ימית
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Logfia gallica F 100% 3 3 לוגפייה צרפתית

 טבעי בלבד   תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Lotus angustissimus R 100% 2 2 לוטוס דקיק

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Lotus palustris F 100% 1 1 לוטוס הביצות

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים תיכוני-ים יכוני, בתותת-חורש ויער ים חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Lotus longisiliquosus C 0% 0 1 לוטוס יהודה

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן שיח-בן           Lotus creticus F 65% 102 156 לוטוס מכסיף
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Lotus peregrinus CC 60% 15 25 לוטוס מצוי
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Lotus edulis R 64% 18 28 לוטוס נאכל

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Lotus tenuis RP 50% 2 4 םעלי-לוטוס צר
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן שיח-בן     Lotus cytisoides RP   4.2 1 82% 23 28 לוטוס קירח

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Lotus halophilus C 70% 14 20 לוטוס שעיר
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Cistus salviifolius CC 42% 8 19 לוטם מרווני

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Cistus creticus CC 50% 2 4 לוטם שעיר

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Fumana thymifolia CC 76% 13 17 לוטמית דביקה
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Fumana arabica C 75% 6 8 לוטמית ערבית

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות, חולות חלוף-בן גיאופיט           Eminium spiculatum F 80% 4 5 לוליינית מעובה
 החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Misopates orontium C 56% 5 9 לועית קטנה
 מדבריות

 טבעי בלבד
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 מופרות

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט         Arum palaestinum F EL 0% 0 9 שראליי-לוף ארץ
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן גיאופיט           Arum hygrophilum F 88% 7 8 לוף ירוק

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט           Arum dioscoridis F 100% 9 9 לוף מנומר

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט           Arisarum vulgare C 50% 20 40 לופית מצויה

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Plantago lanceolata C 77% 17 22 לחך אזמלני
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Plantago afra CC 38% 13 34 לחך בלוטי
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Plantago sarcophylla CC 63% 22 35 לחך בשרני

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Plantago major R 0% 0 1 לחך גדול
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Plantago squarrosa R 63% 10 16 לחך החוף

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים קרקעות מלוחות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב       Plantago crassifolia RP   2.5 58% 19 33 לחך המלחות

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Plantago cretica CC 39% 9 23 לחך כרתי
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות, לס, קרקע מהודקת קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Plantago albicans F 60% 6 10 לחך מלבין
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Plantago lagopus CC 51% 18 35 לחך מצוי
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

אזור הרסס של חוף הים  חלוף-בן שנתי-חד           Plantago weldenii F 56% 10 18 לחך משתנה
התיכון, בתות. קרקעות 

-מהודקות בכל הגלילות הים
 תיכוניות

 חצי-חצי יכונית-מדבריות, בתות הספר וים תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אוסטרלי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן שיח-בן   אוסטרליה         Enchylaena tomentosa 100% 2 2 לחן לביד
 מדבריות

 מופר בלבד

-אירו -תיכוני -ים -טרופי  גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Phyla nodiflora F 57% 4 7 ליפיה זוחלת
 סיבירי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 חצי-חצי

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 צפ' אמריקה         Xanthium strumarium 79% 26 33 לכיד הנחלים
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות

 מופר בלבד

אמריקה          Xanthium spinosum 80% 8 10 לכיד קוצני
 הטרופית

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי קיימא-בן שיח 1 דר' אמריקה         Lantana camara 98% 41 42 לנטנה ססגונית
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד י, מדבריותתיכונ-ים יאמריקנ-טרופי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא-בן שיח-בן           Artemisia monosperma CC 65% 32 49 יתזרע-לענה חד
 מדבריות

 טבעי בלבד

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח-בן   יתיכונ-ים         Artemisia arborescens 33% 1 3 לענה שיחנית
 טבעי

         קיימא-בן נתיש-עשבוני רב             .Ipomoea sp 100% 1 1 לפופית ב.מ.

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Ipomoea imperati F 57% 53 93 לפופית החוף
 הים התיכון

-אירו -תיכוני -ים -טרופי 
 סיבירי

 טבעי בלבד תיכוני-ים

-עשבוני רב     Ipomoea sagittata RP   4.7 1 22% 17 77 לפופית החיצים
 שנתי/מטפס

 טבעי בלבד תיכוני-ים טרופי גידול לחים-בתי קיימא-בן

-ידול מופרעיםג-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Hirschfeldia incana CC 31% 4 13 לפתית מצויה
 מופרים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

 טבעי בלבד תיכוני-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Ophioglossum lusitanicum RP   4.2 1 26% 6 23 פעה קטנהא-לשון

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-דו           Cynoglossum creticum C 60% 3 5 לב כרתיתכ-לשון
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Anchusa undulata C 67% 2 3 צויהמפר -לשון

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים ערבי-סהרו יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Anchusa aegyptiaca CC 56% 15 27 צריתמפר -לשון
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, ערבות, מדבריותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Hormuzakia aggregata F 70% 35 50 ור מגובבתש-לשון

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Chrozophora tinctoria CC 57% 4 7 לשישית הצבעים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

-ידול מופרעיםג-חולות, בתי חלוף-בן שנתי-חד     Chrozophora plicata RP   3.7 1 80% 4 5 לשישית מקומטת
 מופרים

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים סודני
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חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Sporobolus pungens C 62% 107 173 דוקרני חול-מד
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Pallenis spinosa C 53% 26 49 מוצית קוצנית
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Smyrnium olusatrum F 84% 16 19 מורית גדולה

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף-בן שנתי-חד           Ifloga spicata C 100% 5 5 מחטנית משובלת
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון חלוף-בן שנתי-חד     Enarthrocarpus arcuatus RP   3.7 1 56% 32 57 מחרוזת קשתית

Cladium mariscus RP   (3.2 ) 23% 9 39 מכבד הביצות
2.6 

 טבעי בלבד תיכוני-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     1

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אוסטרלי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן שיח-בן   אוסטרליה         Atriplex semibaccata 67% 2 3 מלוח הענבות
 מדבריות

 מופר בלבד

רקעות קגידול לחים, -בתי חלוף-בן שנתי-חד             Atriplex prostrata 80% 20 25 מלוח מפושק
-ידול מופרעיםג-מלוחות, בתי

 מופרים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 מופר בלבד

 מופר בלבד   אסיה-אירו ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד   אסיה-אירו         Atriplex micrantha 100% 5 5 רחיםפ-מלוח קטן

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים פריקני, אוסטרליא-דרום ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד   אוסטרליה         Atriplex suberecta 100% 2 2 פרי-מלוח קטן
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים קרקעות מלוחות קיימא-בן שיח           Atriplex halimus C 56% 23 41 מלוח קיפח
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו קרקעות מלוחות קיימא-בן שיח-בן           Atriplex portulacoides F 53% 54 101 מלוח רגלני
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

קרקעות  שיחים, מדבר,-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Salsola tragus C 68% 49 72 מלחית אשלגנית
מלוחות, אזור הרסס של חוף 

 הים התיכון

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב
 מדבריות

בעיקר 
 מופר

 Salsola soda RP   2.5 0% 0 4 מלחית הבורית
(3.7) 

 טבעי בלבד תיכוני-ים יטרופ -זורי א-רב קרקעות מלוחות חלוף-בן שנתי-חד     1

ידול ג-יכוני, בתית-חורש ויער ים קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Melissa officinalis F 75% 3 4 מליסה רפואית
 לחים

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Stipa capensis CC 40% 8 20 מלעניאל מצוי
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Stipagrostis lanata F 100% 5 5 מלענן החוף

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Malcolmia chia F 0% 0 1 מלקולמייה הררית

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Malcolmia crenulata F 0% 0 1 מלקולמייה חרוקה
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון חלוף-בן שנתי-חד           Matthiola tricuspidata F 75% 6 8 מנתור החוף

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Scandix verna CC 50% 2 4 מסרק מזרחי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Scandix pecten-veneris F 100% 3 3 מסרק שולמית
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 חצי-חצי

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד           Lavatera cretica C 77% 17 22 מעוג כרתי
 רודרליים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

בעיקר  י, מדבריותתיכונ-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Lavatera punctata C 22% 2 9 מעוג מנוקד
 טבעי

 טבעי בלבד בתות הספר, מדבריות בלתי ידוע מדבר ומישור החוף חלוף-בן שנתי-חד             Castellia tuberculosa 100% 2 2 מצדית מגובששת

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן גיאופיט         Leopoldia bicolor F EC 100% 3 3 מצילות החוף

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן           Podonosma orientalis CC 24% 7 29 מציץ סורי
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Biscutella didyma CC 79% 11 14 מצלתיים מצויות
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Erodium gruinum CC 21% 3 14 סידה גדולח-מקור
 מדבריות

 טבעי בלבד

סידה ח-מקור
 חלמיתי

20 5 25% Erodium malacoides CC           ידול מופרעיםג-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-חד-
 מופרים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד             Erodium alnifolium 0% 0 1 סידה חלקח-מקור

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Erodium botrys RP 0% 0 2 סידה יפהח-מקור

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Erodium laciniatum C 25% 3 12 סידה מפוצלח-מקור
 מדבריות

 טבעי בלבד
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במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Erodium moschatum CC 45% 9 20 סידה מצויח-מקור
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

-סידה תלח-מקור
 אביבי

9 3 33% Erodium telavivense F           טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד 

Erodium subintegrifolium RP EI (4.7 ) 20% 11 55 סידה תמיםח-מקור
5.2 

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד     1

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Anagallis arvensis CC 46% 25 54 מרגנית השדה
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב         Salvia pinnata R ET 0% 0 1 מרווה מנוצה

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Salvia verbenaca C 54% 19 35 מרווה מצויה

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח-בן     Salvia fruticosa CC     1 29% 4 14 מרווה משולשת

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Sonchus oleraceus CC 67% 28 42 מרור הגינות
 מופרים-מופרעים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

בעיקר 
 מופר

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Sonchus maritimus F 62% 8 13 מרור ימי
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Sonchus asper F 0% 0 2 מרור מכחיל

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד           Sonchus tenerrimus R 67% 2 3 מרור עדין
 מדבריות

 טבעי בלבד

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  קיימא-בן שיח-בן           Marrubium vulgare C 89% 8 9 מרמר מצוי
 רודרליים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד         Maresia pulchella C EC 56% 27 48 מרסיה יפהפיה

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Mercurialis annua F 42% 21 50 מרקולית מצויה
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Picris galilaea C ES 67% 2 3 מררית הגליל

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות, חולות חלוף-בן שנתי-חד         Picris amalecitana F EC 43% 6 14 מררית החוף
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Picris altissima C 33% 2 6 מררית מצויה
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Imperata cylindrica F 57% 24 42 משיין גלילני
 ערבי-סהרו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים לס וחולות חלוף-בן שנתי-חד           Hedysarum spinosissimum F 25% 2 8 משנצת קוצנית

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Lamarckia aurea CC 0% 0 1 משערת זהובה
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן שיח           Thymelaea hirsuta C 40% 43 107 מתנן שעיר
 מדבריות

 טבעי בלבד

שנתי -עשבוני רב     Nuphar lutea RP   5.3 1 42% 15 36 נופר צהוב
בול, עלים ט -

ופרחים 
 מזדקרים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Pterocephalus plumosus C 0% 0 1 נוציץ מנוצה
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד             Pterocephalus brevis 56% 5 9 נוציץ עטוף
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Lagoecia cuminoides CC 75% 6 8 נוצנית כדורית
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Ranunculus asiaticus CC     1 52% 23 44 נורית אסיה
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Ranunculus scandicinus C 67% 2 3 נורית המלל
 מופר

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Ranunculus arvensis C 0% 0 2 נורית השדה
 טורני-אירנו

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Lamium moschatum F 0% 0 1 נזמית לבנה

-םגידול מופרעי-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Lamium amplexicaule CC 31% 5 16 נזמית לופתת
מופרים, קרקעות עשירות 

 בנוטריינטים, רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמוןמדבריות, 

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף-בן שנתי-חד           Sixalix arenaria F 80% 4 5 נזרית חופית
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רמת 

 מופרות

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Althaea officinalis O   6.8 1 0% 0 4 נטופית רפואית
 טורני-אירנו

 חצי-חצי תיכוני-ים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Psilurus incurvus C 67% 8 12 נימית ממולענת
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

-ניסנית ארץ
 ישראלית

7 3 43% Crepis palaestina C           בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-חד
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Crepis sancta CC 33% 8 24 רניתק-ניסנית דו
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Aetheorhiza bulbosa F 56% 9 16 ניסנית הבולבוסין

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Crepis aspera CC 81% 25 31 ניסנית זיפנית
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד         Crepis aculeata C EY 38% 13 34 ניסנית שיכנית

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Ridolfia segetum CC 0% 0 1 נירית הקמה
 מדבריות

 מופר בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים טרופי גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Urochloa mutica RP   3.7 1 100% 14 14 נסמנית קיפחת

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Mentha pulegium R 0% 0 2 נענע הכדורים
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים

 טבעי בלבד תיכוני-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Mentha aquatica RP   3.2 1 0% 0 1 נענע המים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Mentha longifolia C 100% 2 2 נענע משובלת
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Cardopatium corymbosum RP   3.2 1 23% 11 48 נעצוצית סבוכה

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט           Ornithogalum narbonense C 44% 4 9 רפתיחלב צ-נץ
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 Ornithogalum neurostegium 100% 2 2 לב שעיר איגח-נץ
ssp. eigii 

C ES         טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט 

צפ' ומרכז          Oenothera drummondii 74% 43 58 לילה החופיה-נר
 אמריקה

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 1
 הים התיכון

 טבעי בלבד תיכוני-ים אמריקני

גידול לחים, -בתות, בתי חלוף-בן גיאופיט     Narcissus tazetta C     1 60% 15 25 נרקיס מצוי
 מחשופים של סלעים קשים

ספר, ערבות, ה-יכוני, בתותת-ים תיכוני-ים
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן גיאופיט     Narcissus serotinus RP   4.7 1 59% 58 98 נרקיס סתווי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Piptatherum miliaceum CC 68% 30 44 נשרן הדוחן
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Piptatherum blancheanum F 44% 4 9 נשרן מכחיל

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב             Piptatherum thomasii 89% 16 18 נשרן צפוף
 מופר

 Senecio leucanthemifolius 43% 22 51 סביון אביבי
subsp. Vernalis 

CC           ידול מופרעיםג-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-חד-
 מופרים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד         Senecio joppensis CC EC 64% 78 121 סביון יפו

בתות, סלעים מוצלים, קירות  חלוף-בן שנתי-חד           Sagina apetala R 75% 3 4 סגינה זעירה
 וחומות, שטחים מעובדים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים
 מופר

 טבעי בלבד תיכוני-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון חלוף-בן שנתי-חד       Sagina maritima     2.5 75% 6 8 סגינה חופית

צפ' ומרכז          Solanum cornutum 57% 4 7 סולנום המקור
 אמריקה

 מופר בלבד רבותתיכוני, ע-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד  

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אמריקני שטחים מעובדים קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 1 צפ' אמריקה         Solanum elaeagnifolium 90% 65 72 סולנום זיתני
 מדבריות

 מופר בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Solanum nigrum C 71% 12 17 סולנום שחור
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Solanum villosum C 50% 2 4 סולנום שעיר
 רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Onosma gigantea RP   3.7 1 0% 0 1 סומקן ענקי

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Typha domingensis F 59% 13 22 סוף מצוי
 ערבי-סהרו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

-אירו -תיכוני -ים -טרופי  גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Typha angustifolia F 100% 1 1 עלים-סוף צר
 סיבירי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים

         חלוף-בן גיאופיט     Orchis sp.       1 75% 3 4 סחלב ב.מ.

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן גיאופיט     Orchis dinsmorei RP   4.7 1 0% 0 1 סחלב הביצות

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Orchis collina F     1 14% 1 7 סחלב השקיק
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 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Orchis caspia C     1 35% 11 31 סחלב פרפרני

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Orchis sancta R     1 50% 4 8 סחלב קדוש

בעיקר  החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Catapodium rigidum CC 73% 8 11 סיסן אשון
 טבעי

 טבעי בלבד החרמון תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד     Catapodium marinum RP   3.2 1 60% 12 20 סיסן זוני

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Poa bulbosa CC 90% 9 10 סיסנית הבולבוסין
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד י, מדבריותתיכונ-ים סיבירי-אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Poa trivialis RP 0% 0 1 סיסנית הביצות

 חצי-חצי יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Poa infirma F 50% 1 2 סיסנית הגינות

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Sarcopoterium spinosum CC 50% 88 175 סירה קוצנית
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות, קרקעות מלוחות חלוף-בן שנתי-חד           Beta vulgaris C 83% 10 12 סלק מצוי
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן שיח-בן     Trachomitum venetum RP   3.7 1 8% 4 49 זרחיכלב מ-סם

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Juncus acutus C 60% 49 82 סמר חד
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים קרקעות מלוחות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Juncus maritimus F 71% 57 80 סמר ימי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Juncus fontanesii F 0% 0 1 סמר מחויץ

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Juncus bufonius C 58% 11 19 סמר מצוי
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב       Juncus subulatus RP   2.5 73% 27 37 סמר מרצעני
 מדבריות

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Catabrosa aquatica RP   3.7 1 0% 0 1 ספה המים
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Aristolochia parvifolia C 55% 6 11 ספלול קטן

 טבעי בלבד תיכוני-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Hydrocotyle vulgaris O   4.2 1 0% 0 5 ספלילה טבורית

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Scaligeria napiformis F 33% 1 3 סקליגריה כרתית

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד           Urtica pilulifera F 75% 15 20 סרפד הכדורים
 רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

בעיקר 
 מופר

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד           Urtica urens C 0% 0 4 סרפד צורב
 רודרליים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים
 מדבריות

בעיקר 
 מופר

קרקעות עשירות בנוטריינטים,  חלוף-בן שנתי-חד           Urtica membranacea C 67% 2 3 סרפד קרומי
 רודרליים

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Colchicum stevenii CC     1 42% 14 33 סתוונית היורה

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Polypogon viridis F 0% 0 3 עבדקן הדורים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

בעיקר  יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Polypogon maritimus F 67% 10 15 עבדקן החוף
 טבעי

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Polypogon monspeliensis C 50% 11 22 עבדקן מצוי
 ערבי-סהרו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

בעיקר  יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Arundo donax C 78% 7 9 עבקנה שכיח
 טבעי

טרם    Holcus annuus RP 100% 3 3 שנתי-עדן חד
חושב 

(2.5) 

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד      

קרקעות מלוחות, אזור הרסס  קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Limonium narbonense RP     1 65% 33 51 עדעד הביצות
 של חוף הים התיכון

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Limonium sinuatum F     1 50% 55 110 עדעד כחול

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Limonium virgatum F     1 42% 39 92 עדעד רותמי

שנתי -עשבוני רב           Lemna gibba F 50% 1 2 ים גיבנתמ-עדשת
צף עפנ"י  -

 המים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי חלוף-בן

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Cichorium endivia CC 69% 18 26 עולש מצוי
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

גידול -שיחים, בתי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Heliotropium europaeum C 100% 4 4 קרב אירופיע-עוקץ
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי
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גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד             Heliotropium bovei 100% 1 1 קרב אפורע-עוקץ
 מופרים-מופרעים

בעיקר  יכוני, מדבריות, החרמוןת-ים תיכוני-ים
 מופר

 אין נתון י, מדבריותתיכונ-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Heliotropium suaveolens F 0% 0 1 קרב ריחניע-עוקץ

גידול -שיחים, בתי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Heliotropium hirsutissimum F 0% 0 1 קרב שעירע-עוקץ
 מופרים-מופרעים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Heliotropium supinum F 75% 3 4 קרב שרועע-עוקץ
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Brachypodium distachyum CC 54% 13 24 עוקצר מצוי
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Crypsis aculeata RP 0% 0 1 בקניתא-עטיינית דו
 טורני-אירנו

 חצי-חצי רבותתיכוני, ע-ים

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד       Crypsis factorovskyi RP   2.5 0% 0 3 עטיינית פקטורי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Crypsis schoenoides F 67% 10 15 עטיינית קצרה
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט           Asphodelus ramosus CC 51% 45 88 גדולהעירית 
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סודני -רבי ע-סהרו ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Asphodelus tenuifolius F 0% 0 2 ליםע-עירית צרת
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות, תות תיכוני, ב-ים טורני-אירנו םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Gundelia tournefortii C     1 51% 21 41 עכובית הגלגל
 החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Echium judaeum CC ES 9% 1 11 עכנאי יהודה
 מדבריות

 טבעי בלבד

בעיקר  החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב         Echium glomeratum C ET 75% 6 8 עכנאי מגובב
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Echium angustifolium CC 64% 97 152 עכנאי שרוע
 מדבריות

 חצי-חצי

נתי/טפיל ש-חד           Parentucellia viscosa R 0% 0 2 עלקלוק דביק
 חלקי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן

         חלוף-בן תי/טפילשנ-חד             .Orobanche sp 50% 1 2 עלקת ב.מ.

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים שטחים מעובדים חלוף-בן תי/טפילשנ-חד           Orobanche crenata C 50% 2 4 עלקת חרוקה

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן תי/טפילשנ-חד           Orobanche mutelii C 50% 1 2 עלקת מוטל
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-אירנו בתות חלוף-בן תי/טפילשנ-חד           Orobanche aegyptiaca F 0% 0 1 עלקת מצרית
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן תי/טפילשנ-חד           Orobanche cernua F 100% 3 3 עלקת נטויה
 ערבי-סהרו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Kickxia cirrhosa R 100% 1 1 עפעפית הקנוקנות

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Kickxia spuria R 0% 0 2 ליםע-עפעפית עגולת

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Kickxia elatine C 82% 9 11 עפעפית שרועה
 טבעי

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Plumbago europaea F 69% 9 13 עפרית אירופית
 החרמון

בעיקר 
 מופר

בעיקר  החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן עץ     Laurus nobilis C     1 100% 1 1 ער אציל
 טבעי

ערבה 
 לבנה/מחודדת

5 4 80% Salix acmophylla/alba C     1     יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן עץ
 החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ידול לחיםג-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Centaurium tenuiflorum C 67% 16 24 יםפרח-ערבז דק
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד     Centaurium maritimum RP   3.7 1 14% 1 7 ערבז החוף

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ידול לחיםג-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Centaurium spicatum F 58% 15 26 ערבז משובל
 מדבריות

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Epilobium hirsutum CC 0% 0 2 ערברבה שעירה
 טורני-אירנו

בעיקר  יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים
 טבעי

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Samolus valerandi R 50% 1 2 הביצותערידת 

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים קרקעות מלוחות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Cressa cretica F 45% 18 40 ערר כרתי
 מדבריות

 טבעי בלבד
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רמת 

 מופרות

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב 1 אמריקה         Chloris gayana 0% 0 1 עשבת המרעה
 מופרים-מופרעים

ערבות, יכוני, בתות הספר, ת-ים אמריקני
 מדבריות

 מופר בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Fumaria judaica F 100% 2 2 עשנן יהודה
 טבעי

בעיקר  יכוני, בתות הספרת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד           Fumaria capreolata F 13% 1 8 עשנן מטפס
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Fumaria densiflora C 0% 0 1 עשנן צפוף
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Fumaria parviflora CC 0% 0 1 עשנן קטן
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן תי/מטפסשנ-חד       Fumaria kralikii RP   2.5 100% 1 1 עשנן קראליק

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן מטפסשיח/-בן           Rubia tenuifolia C 73% 43 59 פואה מצויה

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 אמריקה         Cenchrus echinatus 0% 0 1 פוקה קוצנית
 מדבריות

 מופר בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן שיח           Rubus sanguineus C 47% 40 85 פטל קדוש

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח-בן           Ruta chalepensis F 63% 19 30 פיגם מצוי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן שיח-בן           Haplophyllum buxbaumii F 50% 1 2 פיגמית מצויה

         חלוף-בן שנתי-חד             .Filago sp 0% 0 4 פילגון ב.מ.

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-חד           Filago eriocephala F 67% 6 9 פילגון צמיר

רופי/דר' ט-פן         Pistia stratiotes 50% 1 2 פיסטיה צפה
 אמריקה

שנתי -עשבוני רב 1
צף עפנ"י  -

 המים

 מופר בלבד   רופיט -סובטרופי  גידול לחים-בתי אין נתון

זרח מ-רוםד -טרופי    קיימא-בן עץ 1 ז' אסיהמ-דר'         Fucus benghalensis 83% 5 6 פיקוס בנגלי
 אסיה

 מופר בלבד  

אסיה          Ficus microcarpa 100% 8 8 פיקוס השדרות
ואוסטרליה 

 הטרופית

 מופר בלבד       קיימא-בן עץ 1

 חצי-חצי יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן עץ           Ficus carica CC 40% 8 20 פיקוס התאנה

אסיה          Ficus religiosa 100% 1 1 פיקוס קדוש
 הטרופית

 מופר בלבד       קיימא-בן עץ 1

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים סודני -רבי ע-סהרו גידול לחים-בתי קיימא-בן שיח           Pluchea dioscoridis CC 58% 11 19 פלגית שיחנית

 מופר בלבד י, מדבריותתיכונ-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1 דר' אמריקה         Schinus terebinthifolius 93% 13 14 להא-פלפלון דמוי

 מופר בלבד     גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 1 אמריקה         .Paspalum sp 100% 2 2 פספלון ב.מ.

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים אמריקני גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב 1 אמריקה         Paspalum distichum 100% 11 11 וריט-פספלון דו

 חצי-חצי תיכוני-ים טרופי גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Paspalidium geminatum F 88% 14 16 פספלת התאומים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד         Campanula sulphurea F EC 8% 1 12 פעמונית גפורה
 מדבריות

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד           Campanula erinus CC 63% 5 8 פעמונית קטנה
 מדבריות

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Campanula rapunculus C 0% 0 1 פעמונית קיפחת
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Factorovskya aschersoniana F 50% 2 4 פקטורית אשרסון
 מדבריות

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Papaver humile C 50% 2 4 פרג נחות
 מדבריות

 טבעי בלבד

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן נתיש-עשבוני רב       Glaucium flavum F   2.5 63% 19 30 פרגה צהובה

 טבעי בלבד יכוני, ערבות, מדבריותת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים קרקעות מלוחות קיימא-בן שיח-בן           Frankenia hirsuta F 67% 20 30 פרנקניה שעירה

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Hippocrepis unisiliquosa CC 82% 9 11 רמיליםת-פרסה דלת
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

-פרסה רבת
 תרמילים

19 13 68% Hippocrepis multisiliquosa F           טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד 

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח-בן           Prasium majus F 69% 97 141 פרסיון גדול

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Hypericum triquetrifolium CC 87% 13 15 פרע מסולסל
 החרמון

 חצי-חצי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Pulicaria dysenterica C 42% 5 12 פרעושית משלשלת
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים



 דו"ח סופי –כרמל חוף הפארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 351 ~ 

 

 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Pulicaria arabica F 63% 5 8 פרעושית ערבית
 מדבריות

 טבעי בלבד

אמריקה          Parkinsonia aculeata 95% 21 22 פרקינסוניה שיכנית
 הטרופית

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1
 מדבריות

 מופר בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים קרקעות מלוחות חלוף-בן שנתי-חד       Salicornia europaea F   2.5 83% 35 42 פרקן עשבוני
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Linum strictum CC 65% 13 20 פשתה אשונה

 טבעי בלבד       חלוף-בן               .Linum sp 100% 3 3 פשתה ב.מ.

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Linum bienne F 29% 4 14 םעלי-פשתה צרת

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Linum pubescens C 0% 0 3 פשתה שעירה

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Linum maritimum O   5.3 1 0% 0 23 פשתת החוף

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים יכוני, בתותת-חורש ויער ים חלוף-בן גיאופיט     Tulipa agenensis C     1 21% 11 53 צבעוני ההרים

מרכז          Opuntia ficus-indica 95% 18 19 צבר מצוי
 אמריקה

 מופר בלבד       קיימא-בן שיח  

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט           Moraea sisyrinchium CC 36% 10 28 צהרון מצוי
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Sedum caespitosum F 67% 4 6 צורית אדומה

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד             Sedum rubens 64% 9 14 צורית בלוטית
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן           Sedum sediforme F 29% 5 17 צורית גבוהה

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח           Anagyris foetida F 76% 16 21 צחנן מבאיש
 החרמון

 טבעי בלבד

מרכז          Leucaena leucocephala 100% 21 21 צחר כחלחל
 אמריקה

 מופר בלבד   אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Dactylis glomerata CC 67% 12 18 ציבורת ההרים
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Dianthus tripunctatus RP 45% 5 11 נתיש-ציפורן חד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים םשיחי-בתות, ערבות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Dianthus strictus C 42% 8 19 ציפורן נקוד
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Calendula arvensis CC 23% 3 13 תול מצויותח-ציפורני
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

-ציפורנית ארץ
 ישראלית

3 0 0% Silene palaestina F EI         טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות, חולות חלוף-בן שנתי-חד 

חולות, אזור הרסס של חוף  קיימא-בן שיח-בן           Silene succulenta C 67% 53 79 ציפורנית בשרנית
 הים התיכון

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף-בן שנתי-חד           Silene villosa F 100% 1 1 ציפורנית החולות
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון חלוף-בן שנתי-חד     Silene sedoides RP   3.7 1 57% 60 106 ציפורנית זעירה

Silene modesta RP EC (4.2 ) 71% 15 21 ציפורנית חופית
2.5 

 טבעי בלבד רבותתיכוני, ע-ים תיכוני-ים בתות, חולות חלוף-בן שנתי-חד     1

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Silene nocturna C 64% 9 14 ציפורנית לילית
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Silene colorata CC 64% 16 25 ציפורנית מגוונת
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Silene decipiens C 100% 1 1 ציפורנית מקופחת
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Silene vulgaris F 100% 4 4 ציפורנית נפוחה
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות, שטחים מעובדים חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Silene dichotoma F 50% 1 2 ציפורנית ענפה
 החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Silene gallica C 33% 1 3 ציפורנית צרפתית

-צלבית ארוכת
 שיבולת

15 6 40% Crucianella macrostachya CC           טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד 

                         .Crucianella sp 100% 1 1 צלבית ב.מ.

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן שיח-בן     Crucianella maritima RP   3.2 1 0% 0 4 צלבית החוף

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Crucianella aegyptiaca F 79% 11 14 צלבית עשבונית
 מדבריות

 טבעי בלבד
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פים תיכוני, מחשו-חורש ויער ים חלוף-בן שנתי-חד           Crucianella latifolia C 100% 2 2 ליםע-צלבית רחבת
 של סלעים קשים

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד           Minuartia decipiens C 50% 3 6 צללית אשונה

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Minuartia mediterranea C 54% 7 13 יכוניתת-צללית ים

ידול לחים, קרקעות ג-בתי חלוף-בן שנתי-חד     Bupleurum orientale RP   4.2 1 11% 2 19 דקיקה שור-צלע
 מלוחות

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים

מחשופים של סלעים קשים,  קיימא-בן שיח-שיח/בן           Capparis zoharyi C 62% 44 71 צלף קוצני
 ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים
 החרמון

 חצי-חצי

 מופר בלבד תיכוני-ים אפריקני-דרום אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן שיח-בן 1 דר' אפריקה         .Carpobrotus sp 100% 26 26 צלקנית ב.מ.

 מופר בלבד תיכוני-ים אפריקני-דרום אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן שיח-בן   דר' אפריקה         Carpobrotus acinaciformis 89% 8 9 צלקנית החרבות

 מופר בלבד אין נתון אפריקני-דרום אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן שיח-בן 1 דר' אפריקה         Carpobrotus edulis 98% 44 45 צלקנית נאכלת

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן           Phagnalon rupestre C 68% 109 160 צמרנית הסלעים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Raphanus raphanistrum C 33% 1 3 צנון מצוי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו גידול לחים-בתי קיימא-בן עץ     Populus euphratica R   2.5 1 67% 6 9 צפצפת הפרת
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Astragalus palaestinus F 0% 0 1 שראליי-קדד ארץ
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Astragalus berytheus R 100% 1 1 קדד בירותי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Astragalus hamosus C 33% 1 3 קדד האנקולים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Astragalus asterias F 0% 0 1 קדד מצליב
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Astragalus boeticus F 60% 3 5 קדד ספרדי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו שטחים מעובדים חלוף-בן שנתי-חד           Tribulus terrestris C 67% 2 3 קוטב מצוי
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד   ז' אסיהמ-דר'         Bassia indica 86% 6 7 קוכיה הודית
 מדבריות

 מופר בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Acanthus syriacus F 50% 1 2 קוציץ סורי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Carthamus tenuis CC 53% 27 51 קורטם דק
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן שיח-בן     Coridothymus capitatus CC     1 47% 73 154 קורנית מקורקפת

 מופר בלבד   אוסטרלי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ   אוסטרליה         Casuarina cunninghamiana 75% 6 8 קזוארינה דקיקה

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Anthemis palestina CC ET 17% 1 6 שראליי-קחוון ארץ
 מופר

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד         Anthemis leucanthemifolia CC EC 62% 18 29 קחוון החוף

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Anthemis pseudocotula CC 63% 17 27 קחוון מצוי
 ערבי-סהרו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד     חולות חלוף-בן שנתי-חד     Anthemis philistea       1 0% 0 1 קחוון פלישתי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד     Anthemis parvifolia RP ES 4.7 1 80% 4 5 ליםע-קחוון קטן

יכוני, ערבות, מדבריות, ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Ormenis mixta C 40% 2 5 קחוונית מצויה
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכוני, בתותת-חורש ויער ים קיימא-בן שיח           Calicotome villosa CC 55% 52 95 קידה שעירה

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 אמריקה         .Conyza sp 100% 1 1 קייצת ב.מ.
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים אמריקני
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 דר' אמריקה         Conyza albida 0% 0 2 קייצת מלבינה
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 דר' אמריקה         Conyza bonariensis 93% 55 59 קייצת מסולסלת
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים אמריקני
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד 1 צפ' אמריקה         Conyza canadensis 50% 3 6 קייצת קנדית
 מופרים-מופרעים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים אמריקני
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/מטפס           Smilax aspera CC 57% 17 30 קיסוסית קוצנית

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Echinops adenocaulos CC 85% 40 47 קיפודן מצוי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Carlina curetum CC 53% 9 17 קיצנית כרתית

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Carlina lanata R 67% 2 3 קיצנית צמרנית
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אפריקה          Ricinus communis 90% 111 123 קיקיון מצוי
 הטרופית

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים רופיט -סובטרופי  ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1
 מדבריות

 מופר בלבד

 טבעי בלבד י, מדבריותתיכונ-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Saccharum ravennae F 70% 7 10 ר גבוהסוכ-קנה

 .Saccharum spontaneum var 36% 4 11 ר מצריסוכ-קנה
aegyptiacum 

F           טורני -אירנו -תיכוני -ים חולות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב- 
 ערבי-סהרו

 טבעי בלבד תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים יטרופ -זורי א-רב קרקעות מלוחות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Phragmites australis CC 65% 88 136 קנה מצוי
 מדבריות

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב         Cynara syriaca F ES 67% 2 3 קנרס סורי

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו חולות, בתות חלוף-בן שנתי-חד           Nigella arvensis C 51% 19 37 קצח השדה
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Carduus argentatus CC 33% 3 9 קרדה מכסיפה
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

 מופר בלבד       קיימא-בן עץ   צפ' אמריקה         Carya illinoinensis 100% 1 1 קריית הפקן

 טבעי בלבד תיכוני-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון קיימא-בן שיח-בן           Crithmum maritimum F 47% 51 108 קריתמון ימי

מח מים צ -ידול לחים ג-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Ceratophyllum demersum R 0% 0 5 קרנן טבוע
 טבול

-אירו -תיכוני -ים -טרופי 
 סיבירי

 טבעי בלבד תיכוני-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף-בן שנתי-חד           Crassula alata F 57% 8 14 קרסולה מכונפת
 מדבריות

 טבעי בלבד

גידול -שטחים מעובדים, בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב   ז' אסיהמ-דר'         Achyranthes aspera 93% 38 41 מחוספס מוץ-רב
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים טרופי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף-בן שנתי-חד           Polycarpon succulentum C 65% 22 34 שרניפרי ב-רב

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים אין נתון חלוף-בן שנתי-חד           Polycarpon tetraphyllum CC 79% 11 14 יפרי מצו-רב
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים יטרופ -זורי א-רב שטחים מעובדים חלוף-בן שנתי-חד           Portulaca oleracea C 50% 1 2 רגלת הגינה
 מדבריות, החרמון

 מופר בלבד

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Romulea columnae O   4.7 1 0% 0 1 רומולאה זעירה

מח מים צ -ידול לחים ג-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Ruppia maritima RP   3.2 1 33% 2 6 רופיית הים
 טבול

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים יטרופ -זורי א-רב

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו חולות, מדבר קיימא-בן שיח     Retama raetam CC     1 65% 53 81 רותם המדבר
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Reseda alba C 40% 2 5 רכפה לבנה

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Reseda orientalis F 0% 0 1 רכפה מזרחית

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים יכוני, בתותת-חורש ויער ים חלוף-בן גיאופיט     Cyclamen persicum CC     1 60% 70 116 רקפת מצויה

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח-בן           Osyris alba C 100% 7 7 שבטן לבן
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Ononis pubescens C 0% 0 3 שברק דביק
 טבעי

 חצי-חצי יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Ononis mitissima F 67% 4 6 שברק מלבין

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Ononis alopecuroides F 67% 4 6 שברק משובל

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Ononis serrata F 70% 7 10 שברק משונן
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Ononis mollis F 69% 11 16 שברק נטוי

)נכחד(    Ononis variegata F 60% 12 20 שברק ססגוני
5.2 

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד     1

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Ononis spinosa C 57% 4 7 שברק קוצני
 מדבריות, החרמון

 חצי-חצי

יכוני, בתות הספר, מדבריות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Ononis viscosa F 0% 0 1 פרח-שברק קצר
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן גיאופיט           Allium erdelii F 80% 4 5 שום ארדל

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ם, מדברשיחי-ערבות חלוף-בן גיאופיט     Allium ampeloprasum C     1 84% 16 19 שום גבוה
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים םשיחי-בתות, ערבות חלוף-בן גיאופיט           Allium daninianum CC 76% 13 17 שום האבקנים
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט           Allium pallens F 100% 3 3 שום לבנבן
 מדבריות

 טבעי בלבד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים חלוף-בן גיאופיט           Allium neapolitanum C 51% 19 37 שום משולש
 מדבריות

 טבעי בלבד
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

 טבעי בלבד הספר, ערבותתות תיכוני, ב-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים חולות, חמרה, בתה, מדבר חלוף-בן גיאופיט           Allium curtum C 88% 7 8 שום קצר

-ידול מופרעיםג-בתות, בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Foeniculum vulgare CC 77% 23 30 שומר פשוט
 מופרים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות

 חצי-חצי

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים חולות, חמרה, בתה חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Bilacunaria boissieri F 75% 3 4 שומרר בואסיה

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Hedypnois rhagadioloides CC 57% 8 14 שופרית כרתית
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Glycyrrhiza echinata F 100% 1 1 שוש קוצני

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן נתיש-עשבוני רב     Lepidium latifolium RP   3.2 1 50% 1 2 שחליים גבוהים
 טורני-אירנו

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים
 טבעי

 מופר בלבד תיכוני-ים יטרופ -זורי א-רב ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף-בן שנתי-חד   דר' אמריקה         Coronopus didymus 50% 1 2 שחליל מכופל

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Coronopus squamatus F 40% 2 5 שחליל שרוע

ועל ש-שיבולת
 מתפרקת

21 14 67% Avena barbata CC           הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Avena sterilis CC 54% 34 63 ועל נפוצהש-שיבולת
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים בתות קיימא-בן שיח     Ziziphus lotus CC     1 80% 12 15 שיזף השיח

-בתי שיחים, מדבר,-ערבות קיימא-בן עץ     Ziziphus spina-christi CC     1 73% 11 15 שיזף מצוי
-גידול לחים, צומח עשבוני ים

 תיכוני, תרמופיליים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים סודני
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן שיח     Vitex agnus-castus F     1 23% 3 13 ברהם מצויא-שיח
 טבעי

דר' ומז'          Vachellia horrida 100% 6 6 יתקרנ-שיטה חד
 אפריקה

 מופר בלבד   מזרח אפריקה ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1

 מופר בלבד תיכוני-ים אוסטרלי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ 1 אוסטרליה         Acacia saligna 92% 191 207 שיטה כחלחלה

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים סודני תרמופיליים קיימא-בן עץ     Faidherbia albida RP     1 33% 1 3 שיטה מלבינה

מרכז          Acacia farnesiana 100% 9 9 שיטת המשוכות
 אמריקה

גידול -שטחים מעובדים, בתי קיימא-בן עץ  
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד תיכוני-ים אמריקני

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים אוסטרלי רודרליים קיימא-בן עץ 1 אוסטרליה         Acacia salicina 100% 3 3 ערבהה-שיטת עלי
 מדבריות

 מופר בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן שיח-בן           Hyoscyamus aureus CC 25% 4 16 שיכרון זהוב
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד         Trisetaria koelerioides F EC 93% 13 14 שילשון חופי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Trisetaria linearis F 67% 8 12 שילשון סרגלני
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Taraxacum cyprium F 100% 1 1 שורש-שינן עב

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Tripodion tetraphyllum C 100% 1 1 שלחופן קרומי

-ידול מופרעיםג-בתות, בתי חלוף-בן שנתי-חד           Cephalaria joppensis CC 79% 22 28 שלמון יפואי
 מופרים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים
 החרמון

בעיקר 
 מופר

אפריקה          Trianthema portulacastrum 100% 1 1 שלשי רגלני
ואסיה 

 הטרופית

גידול -שטחים מעובדים, בתי חלוף-בן שנתי-חד  
 מופרים-מופרעים

 מופר בלבד תיכוני-ים אמריקני

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד           Helianthemum salicifolium CC 50% 5 10 שמשון מצוי
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו חולות, חמרה, כורכר קיימא-בן שיח-בן           Helianthemum stipulatum C 72% 33 46 שמשון סגלגל
 מדבריות

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד             Helianthemum lasiocarpum 100% 1 1 שמשון שעיר
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד     Xolantha guttata RP   3.7 1 50% 2 4 שמשונית הטיפין
 החרמון

 טבעי בלבד

בעיקר  יכוני, בתות הספר, מדבריותת-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Lythrum salicaria CC 71% 17 24 שנית גדולה
 טבעי

 טבעי בלבד י, מדבריותתיכונ-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Lythrum junceum C 86% 6 7 שנית מתפתלת

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים יטרופ -זורי א-רב גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Lythrum hyssopifolium F 80% 4 5 ליםע-שנית קטנת

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Lythrum tribracteatum F 63% 5 8 ינייםש-שנית שוות
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד י, מדבריותתיכונ-ים

בעיקר  יכוני, ערבות, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים קרקעות מלוחות חלוף-בן שנתי-חד             Hordeum geniculatum 39% 7 18 שעורה נימית
 טבעי
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן נתיש-עשבוני רב           Hordeum bulbosum CC 47% 7 15 שעורת הבולבוסין
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

בעיקר  יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Hordeum marinum C 50% 5 10 שעורת החוף
 טבעי

בתות, קרקעות עשירות  חלוף-בן שנתי-חד           Hordeum glaucum CC 38% 6 16 שעורת העכבר
 בנוטריינטים, רודרליים

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 מופר

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Hordeum spontaneum CC 53% 10 19 שעורת התבור
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד           Vulpia fasciculata R 71% 5 7 שעלב מקופח

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Vulpia ciliata F 100% 2 2 שעלב ריסני
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים יחים, מדברש-בתות, ערבות חלוף-בן שנתי-חד         Chaetosciadium trichospermum CC ES 55% 6 11 שערור שעיר
 מדבריות, החרמון

בעיקר 
 טבעי

ולמית ש-שערות
 מצויות

1 1 100% Adiantum capillus-veneris C     1     תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב- 
 טורני-אירנו

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן גיאופיט     Serapias levantina C     1 28% 8 29 שפתן מצוי

בעיקר  תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן עץ     Amygdalus communis C     1 82% 9 11 שקד מצוי
 מופר

         קיימא-בן שיח/מטפס             .Ephedra sp 92% 11 12 שרביטן ב.מ.

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים יכונית-חורש ויער ים קיימא-בן שיח/מטפס           Ephedra foeminea C 67% 69 103 שרביטן מצוי
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

חולות, מחשופים של סלעים  קיימא-בן שיח/מטפס           Ephedra aphylla C 91% 29 32 שרביטן ריסני
 קשים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו
 מדבריות

 טבעי בלבד

הספר, ערבות,  תיכוני, בתות-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא-בן נתיש-עשבוני רב     Cheilanthes acrostica F     1 50% 1 2 שרכרך ריחני
 מדבריות, החרמון

 טבעי בלבד

ידול לחים, קרקעות ג-בתי קיימא-בן שיח-בן           Sarcocornia sp. RP 100% 23 23 שרשר ב.מ.
 מלוחות

 טבעי בלבד   תיכוני-ים

ידול לחים, קרקעות ג-בתי קיימא-בן שיח-בן     Sarcocornia perennis RP   4.2 1 32% 14 44 שנתי-שרשר רב
 מלוחות

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים

ידול לחים, קרקעות ג-בתי קיימא-בן שיח-בן       Sarcocornia fruticosa RP   2.5 35% 6 17 שרשר שיחני
 מלוחות

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים
 מדבריות

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Sherardia arvensis C 67% 6 9 ששית מצויה

בעיקר  יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Lomelosia prolifera CC 20% 2 10 תגית מצויה
 טבעי

ידול ג-תיבגידול לחים, -בתי חלוף-בן שנתי-חד           Helminthotheca echioides F 73% 8 11 תולענית דוקרנית
 מופרים-מופרעים

 חצי-חצי החרמון תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד     Lupinus pilosus F     1 100% 1 1 תורמוס ההרים

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד       Lupinus micranthus RP   2.5 100% 1 1 תורמוס שעיר

 מופר בלבד תיכוני-ים אין נתון ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא-בן עץ   אסיה         Morus alba 100% 3 3 תות לבן

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד     Triplachne nitens RP   3.7 1 53% 28 53 מבריק חוד-תלת

 מופר בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium alexandrinum F 0% 0 1 תלתן אלכסנדרוני

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium palaestinum C EC 59% 16 27 שראליי-תלתן ארץ

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium berytheum F ET 50% 2 4 תלתן בירותי

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים אזור הרסס של חוף הים התיכון חלוף-בן שנתי-חד         Trifolium blancheanum F EY 100% 4 4 תלתן בלאנש

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד             Trifolium bullatum 100% 1 1 תלתן גולתי
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium scabrum C 52% 14 27 תלתן דוקרני

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium argutum C 36% 5 14 תלתן האלמוות

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium purpureum CC 34% 10 29 תלתן הארגמן
 החרמון

 טבעי בלבד

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו גידול לחים-בתי קיימא-בן נתיש-עשבוני רב           Trifolium fragiferum F 80% 16 20 תלתן הביצות
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמון

בעיקר 
 טבעי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium pilulare CC 25% 1 4 תלתן הכדורים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספרת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium cherleri F 67% 2 3 תלתן הכפתורים

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium resupinatum CC 36% 5 14 תלתן הפוך
 החרמון

 טבעי בלבד
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 שם עברי
במאגר 
 המידע

 אנדמיות שכיחות שם מדעי % מסה"כ בסקר
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא מוגן
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 תפוצה בישראל וארצות שכנות תפוצה פיטוגיאוגרפית בית גידול
רמת 

 מופרות

 טבעי בלבד תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium spumosum F 57% 4 7 תלתן הקצף

 טבעי בלבד החרמון תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium echinatum C 100% 1 1 תלתן חדוד

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium campestre CC 58% 21 36 תלתן חקלאי
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד     Trifolium israeliticum RP EI 4.2 1 0% 0 1 תלתן ישראלי

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium stellatum C 31% 4 13 תלתן כוכבני

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium tomentosum CC 70% 7 10 תלתן לביד
 טורני-אירנו

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים
 החרמון

 טבעי בלבד

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium lappaceum F 40% 2 5 תלתן קיפודני

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium clusii F 0% 0 3 תלתן קלוז

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים גידול לחים-בתי חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium nigrescens R 88% 7 8 תלתן רפה

בעיקר  יכוני, בתות הספר, החרמוןת-ים תיכוני-ים בתות חלוף-בן שנתי-חד           Trifolium clypeatum C 61% 11 18 תלתן תריסני
 טבעי

יכוני, בתות הספר, ערבות, ת-ים ערבי-סהרו גידול לחים-בתי קיימא-בן עץ     Phoenix dactylifera F     1 64% 25 39 תמר מצוי
 מדבריות

בעיקר 
 מופר
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 בתחום הסקרשתועדו במאגרי המידע חולייתנים ה: רשימת מיני 'ד נספח 14.4

 הסיכון של כל מין בישראלדרגת והערכת  ,מחלקותחלוקה לפי ב

 .Meiri et al., 2019שמות המינים ודרגות הסיכון להכחדה עפ"י: 

בסכנת  – ENבסכנת הכחדה חמורה;  – CRנכחד כמקנן בישראל;  – REמקרא לעמודת סטטוס: 

פולש;  – INVחסר מידע;  – DDלא בסיכון;  – LCעל סף איום;  – NTעתידו בסכנה;  – VUהכחדה; 

DOM – .מין מבויית שהתפרא 

 סטטוס מס' תצפיות שם עברי מחלקה  סטטוס מס' תצפיות שם עברי מחלקה

 LC 9 קו-ארבע זוחלים  LC 3 אמנון הגליל דגים

 LC 86 יכוניתת-זיקית ים  LC 14 אמנון מצוי

 LC 2 זעמן זיתני  INV 6 גמבוזיה

 LC 6 זעמן מטבעות  LC 4 חפף ישראלי

 LC 11 זעמן שחור  CR 8 לבנון הירקון

 VU 2 חומט גמד  CR 2 נאווית המלחות

 LC 6 חומט מנומר  LC 10 נאווית כחולה פסוסה

 LC 9 חומט פסים  LC 2 עגולסת הירדן

 LC 7 חנק משריץ  LC 5 צלופח אירופי

 LC 65 חרדון מצוי צפוני  LC 2 קיפון בורי

 LC 2 ישימונית מצויה  LC 1 קיפון טובר

 LC 2 לטאה זריזה  LC 1 קרנון הנהרות

 LC 18 מניפנית מצויה  INV 1 קרפיון העשב

 LC 10 נחושית חולות  INV 1 קרפיון מצוי

 VU 2 נחושית נחשונית  LC 20 שפמנון מצוי
 LC 8 נחושית עינונית   80 סה"כ תצפיות בדגים

 LC 5 נחש מים  VU 2 אילנית מצויה חיים-דו

 LC 2 נחשיל מצוי  LC 6 צפרדע נחלים

 LC 1 חברבר חתול-עין  EN 6 קרפדה ירוקה
 LC 1 עינחש   14 חיים-סה"כ תצפיות בדו

 VU 46 ייבשה מצו-צב     

 CR 768 ים חום-צב     

 CR 280 ים ירוק-צב     

 LC 75 צב ביצות     

 LC 2 צב גלדי     

 CR 202 צב רך     

 INV 1 זןאו-צבגון אדום     

 LC 17 צפע מצוי     

 LC 6 קמטן     

 LC 4 שממית בתים     

 LC 2 שממית עצים     

 CR 37 שנונית השפלה     

 LC 2 שנונית חולות     

 LC 3 שקשים מצויק-תלום     

  1699 סה"כ תצפיות בזוחלים     

 

  



 דו"ח סופי –כרמל חוף הפארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 358 ~ 

 

 סטטוס מס' תצפיות שם עברי מחלקה  סטטוס מס' תצפיות שם עברי מחלקה

 LC 35 זרזיר מצוי עופות  LC 127 אגמיה עופות

 LC 16 זרעית השדה  LC 11 חזה-אדום

 LC 6 זרעית קטנה  LC 2 אווז אפור

 LC 173 חגלה  LC 19 אוח

 LC 1 חוגת עצים  LC 2 איית צרעים

 LC 19 חוויאי  VU 1 אירניה

 LC 75 חוחית  RE 241 אנפה אפורה

 LC 4 חופזי זהוב  VU 49 אנפה ארגמנית

 LC 49 חופזי מנומר  LC 5 אנפה מסורטטת

 LC 72 חופית אלפינית  LC 66 אנפית בקר

 LC 18 חופית טמינק  LC 16 אנפית גמדית

 LC 17 חופית לבנה  LC 45 אנפית סוף

 LC 5 חופית להקנית  LC 167 אנפת לילה

 LC 25 חופית מגלית  LC 70 ארנריה אדמונית

 LC 101 חופית קטנה  LC 92 בולבול

 EN 78 חופמי אלכסנדרי  EN 15 בז אדום

 LC 1 חופמי אפריקאי  LC 3 בז חופים

 CR 25 חופמי גדות  LC 207 בז מצוי

 LC 43 חופמי חוף  CR 5 בז נודד

 LC 102 חופמי צווארון  EN 9 בז עצים

 VU 10 חטפית אפורה  LC 3 בז ערב

 LC 2 חכלילית סלעים  CR 1 בז צוקים

 LC 3 חכלילית עצים  LC 5 בזבוז אירופי

 LC 1 חמסן טפיל  LC 28 גלר-ביצנית אדומת

 VU 7 גב-חנקן אדום  LC 8 ביצנית אפורה

 LC 1 אשר-חנקן אדום  LC 78 גלר-ביצנית ירוקת

 LC 3 חנקן גדול  LC 95 טןב-ביצנית לבנת

 LC 1 חנקן נובי  LC 202 נףכ-ביצנית לבנת

 LC 1 חנקן ערבות  LC 25 ביצנית מנומרת

 VU 94 חסידה לבנה  LC 67 ביצנית עדינה

 LC 129 חסידה שחורה  LC 49 נףכ-ביצנית שחורת

 RE 11 חרגולן זמירי  LC 11 ברבור מצוי

 LC 1 חרגולן נחלים  LC 1 ברודית גדולה

 LC 3 חרטומית בינונית  LC 3 ברודית גמדית

 LC 62 חרטומית ביצות  LC 4 ברודית קטנה

 LC 1 חרטומית בנגלית  LC 18 ברווז אפור

 LC 6 חרטומית גמדית  LC 46 זנב-ברווז חד

 LC 20 חרמשון גדול  LC 23 צחמ-ברווז צהוב

 LC 18 חרמשון קטן  LC 174 ברכיה

 LC 6 חרמשית  VU 3 קורמ-גיבתון אדום

 LC 7 טבלן בינוני  LC 7 גיבתון סוף

 LC 60 טבלן גמד  LC 13 גיבתון עפרוני

 CR 9 טבלן מצויץ  LC 54 כתף-דאה שחורת

 LC 40 טדורנה  LC 11 ןגרו-דוחל חום

 LC 1 טסית הבתים  LC 92 רוןג-דוחל שחור

 LC 4 יאורית  LC 75 דוכיפת

 DOM 12 יונת הבית  RE 37 דיה שחורה

 LC 6 יונת סלעים  LC 1 דרומס

 LC 6 ינשוף עצים  LC 110 דרור בית

 CR 1 ינשוף שדות  LC 3 דרור ספרדי

 LC 2 יסעור גדול  INV 10 דררה מצויה

 LC 4 יסעור מצוי  LC 1 זמיר מנומר

 LC 14 ירגזי מצוי  CR 9 זמירון

 LC 15 ירקון  RE 144 זרון סוף

 LC 5 כוכית גדות  NT 14 זרון שדות

 LC 3 כוס החרבות  LC 9 זרון תכול
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 סטטוס מס' תצפיות שם עברי מחלקה  סטטוס מס' תצפיות שם עברי מחלקה

 VU 2 צבעותא-עפרונן קצר עופות  LC 30 חזה-כחול עופות

 LC 42 עקב חורף מזרחי  VU 8 כחל

 LC 8 עקב עיטי  LC 134 כפן

 LC 10 פורפיריה כחולה  LC 45 כרוון מצוי

 LC 26 רוןג-פיפיון אדום  LC 134 חזה-לבן

 LC 20 פיפיון מים  LC 85 לבנית גדולה

 LC 3 פיפיון עצים  LC 235 לבנית קטנה

 CR 3 פיפיון צהוב  LC 53 לוחם

 LC 29 פיפיון שדות  LC 1 לילית מצויה

 LC 329 פלמינגו מצוי  LC 6 בטן-לימוזה חומת

 LC 10 פרוש מצוי  LC 84 לימוזה מצויה

 LC 217 פרפור עקוד  LC 184 מגלן חום

 LC 132 פשוש  INV 57 מיינה מצויה

 EN 10 צולל ביצות  LC 4 מרגון בינוני

 LC 8 צולל חלודי  LC 27 כנף-מרומית לבנת

 LC 9 צולל מצויץ  LC 4 לחי-מרומית לבנת

 LC 1 רוןג-צוללן שחור  RE 7 מרומית שחורה

 LC 26 צופית  LC 58 מרית

 INV 36 צוצלת  LC 10 נחליאלי זנבתן

 LC 40 צטיה  VU 86 נחליאלי לבן

 LC 15 קאק  LC 7 נחליאלי לימוני

 LC 5 קוקייה אירופית  VU 34 נחליאלי צהוב

 LC 31 קוקייה מצויצת  LC 3 אשר-נחליאלי צהוב אפור

 LC 110 קורמורן גדול  LC 3 אשר-נחליאלי צהוב שחור

 VU 166 קורמורן גמד  LC 2 נטה

 LC 2 קורמורן ימי  LC 22 נץ מצוי

 LC 23 קיווית מצויצת  LC 1 אצבעות-נץ קצר

 LC 2 קיכלי רונן  LC 2 נקר סורי

 CR 9 קנית אירופית  CR 7 נשר מקראי

 LC 31 קנית אפריקאית  LC 2 סבכי טוחנים

 LC 4 קנית ביצות  VU 2 סבכי ערבות

 LC 5 קנית פסים  LC 6 כיפה-סבכי שחור

 LC 31 קנית קטנה  LC 62 ראש-סבכי שחור

 LC 15 קרקיר  LC 124 סופית

 CR 1 רחם  LC 2 סיס חומות

 LC 25 רלית  RE 104 סיפן

 LC 11 רמית  LC 191 סיקסק

 EN 3 נףכ-שדמית אדומת  LC 14 סלעית אירופית

 LC 1 קורמ-שחיינית רחבת  VU 1 סלעית חורף

 LC 130 שחף אגמים  VU 10 סלעית ערבות

 LC 3 מקור-שחף אדום  EN 5 סלעית קיץ

 LC 5 שחף אפרורי  LC 6 סנונית מערות

 LC 66 שחף ארמני  LC 71 סנונית רפתות

 LC 3 שחף גמדי  LC 4 עגור אפור

 LC 90 שחף כספי  LC 216 עורב אפור

 LC 37 שחף עיטי  EN 1 עורב שחור

 CR 117 רגל-שחף צהוב  LC 4 עורבני

 LC 108 מקור-שחף צר  LC 2 עיט גמד

 LC 45 שחף שחור  CR 1 עיט ניצי

 LC 2 ראש-שחף שחור  RE 15 עיט צפרדעים

 EN 120 שחפית גמדית  VU 1 עיט שמש

 VU 160 שחפית הים  LC 6 עלווית אפורה

 LC 3 שחפית כספית  VU 23 עלווית החורף

 LC 4 ורמק-שחפית עבת  LC 1 עלווית ירוקה

 LC 2 שחפית רסן  LC 93 עפרוני מצויץ

 LC 1 שחפית שוניות  EN 1 עפרוני ענק
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 מס' תצפיות שם עברי מחלקה
 סטטוס

 שם עברי מחלקה 
מס' 

 תצפיות
 סטטוס

 LC 143 ארנבת יונקים  LC 34 קורמ-שחפית שחורת עופות

 EN 1 גירית דבש  LC 4 שחרור

 LC 6 גירית מצויה  LC 3 שיחנית קטנה

 VU 5 גרביל אלנבי  LC 145 שלדג גמד

 LC 3 יכונית-דולפינן ים  CR 8 שליו נודד

 LC 40 דרבן  LC 37 שלך

 LC 1 חדף מצוי  LC 16 שלצדף

 LC 5 חדף קטן  LC 1 שעיר מצוי

 LC 5 חולד חיוור  LC 244 שקנאי מצוי

 LC 3 חולדה מצויה  VU 11 שרקרק מצוי

 LC 92 חזיר בר  LC 79 שרשיר

 VU 8 חתול ביצות  INV 1 תוכי נזירי

 LC 1 לווייתן מצוי  LC 19 תור מצוי

 CR 1 לוטרה  LC 50 תור צווארון

 LC 6 מריון מצוי  LC 1 תחמס אירופי

 INV 59 נוטרייה  LC 246 תמירון

 LC 235 נמייה  LC 35 תנשמת

 LC 1 סטנלה מפוספסת  LC 18 תפוחית מצויה

 VU 2 סמור  LC 18 תפר

 LC 4 עטלף פירות    9,638 סה"כ תצפיות בעופות

 LC 2 ולייםש-עטלפון לבן     

 LC 19 עכבר מצוי     

 EN 1 פרסף גדול     

 EN 1 צבוע מפוספס     

 VU 5 צבי ישראלי     

 LC 19 קיפוד מצוי     

 LC 85 שועל מצוי     

 LC 1 שפן סלעים     

 LC 196 תן     

   950 תצפיות ביונקים סה"כ     

 

  



 דו"ח סופי –כרמל חוף הפארק ( סקר 2021) פרלברג ועמיתיו 

~ 361 ~ 

 

ערכי הטבע, ושיקום דרכים לשימור  –מסקנות ותובנות עיקריות ': ה נספח 14.5

 באזור פארק חוף הכרמל הנוף והמורשת

אזור פארק חוף הכרמל משופע בערכי טבע, נוף ומורשת, ולא בכדי חלק משמעותי ממנו מוכרז )או 

 –בתהליכי הכרזה( כשמורות טבע וגנים לאומיים. לנוכח התהליכים הגלובליים, הארציים והאזוריים 

מגוון לכת במערכות האקולוגיות, ובראשם שינויי האקלים ותהליך אובדן ה רחיקותמ לתמורותשגורמים 

יש לבצע מספר פעולות על מנת לשפר את סיכויי המערכות האקולוגיות הללו להמשיך לתפקד הביולוגי, 

לאדם לאורך זמן את התועלות והשירותים שלהם אנו נדרשים להמשך קיומנו  קיימא, ולספק-באופן בר

, הנוף והמורשת להלן תמצית מסקנות ותובנות עיקריות לשימור, שיקום וטיפוח ערכי הטבע ורווחתנו.

 שנמצאו ותועדו בתחום הסקר:

 נוף ומורשת האדם 14.5.1

 בתחום הסקר, בעיקר לאורך רכס הכורכר המזרחי, עשרות רבות של מערות קבורה : הנקרופוליס

. , ששימשו כנקרופוליס של ערי החוף הגדולות, ואין להן אח ורע בישראלוקברים חצובים בכורכר

בסחף קרקע, חלקם מוסתרים בצמחייה, ובחלקם ערימות רוב האתרים מוזנחים, חלקם סתומים 

אשפה. יש כאן פוטנציאל גדול מאד ובלתי ממומש, שיכול להגיע עד לכדי הכרזה על "אתר מורשת 

)אולי כהמשך לשביל  עולמית", כמו גם יצירת שביל טיול מורשת לאורך המערות והקברים הללו

 שאב ייחודי זה.לטפח מלשקם ולהתחיל מאד , וחשוב הרכס בעתלית(

 תופעה ייחודית בחוף הכרמל היא מתקנים ייחודיים להפקת : וגידול חלזונות מתקני הפקת המלח

מלח ולגידול חלזונות להפקת צבע הארגמן, ששרידים רבים מהם פזורים לאורך רכס החוף. גם 

אולי כחלק , ולחשוף אותה לציבור )כאן, חשוב לטפח ולנצל תופעה זו בהיבטי חינוך, הדרכה ומחקר

 .משביל הים הארצי המתוכנן(

 תופעה ייחודית נוספת שטרם נחקרה דיה היא הריכוז יוצא הדופן של בארות רבועות : בארות המים

בארות כאלו, שחלק מהן  162חצובות בסלע, בעיקר סביב רכס הכורכר התיכון. מתועדות לפחות 

ר, וחשוב להקדיש משאבים נהרס ככל הנראה. השימוש שנעשה בעבר בבארות אלו אינו ברו

, ולחשוף אותן לציבור )וגם תופעה זו יכולה למחקר בנושא זה, לשמר ולהציל את הבארות שנותרו

להיות משולבת בהמשך דרומה של שביל הרכס של עתלית, בשביל הים הארצי המתוכנן, או בשביל 

 נפרד משני אלו(.

 ם אינן ייחודיות לחוף הכרמל, אולם ברכס הכורכר הן תופעות שאמנ פרצות הנחלים המלאכותיות

הריכוז שלהן הוא הגבוה ביותר בארץ. חשוב לטפח ולשמר תופעה זו, ולחשוף גם אותה לציבור 

 הרחב.

 עדה מוכר -סכרי הכבארה ואמות המים: הסכר המערבי בפרצת תנינים – מפעלי המים הרומיים

סכר ועד קיסריה העתיקה. לכולם, נמצא בשמורת טבע, שמור ומטופח, כמו גם אמות המים מה

הסכר הצפוני של ביצת הכבארה, כמו גם אמות  ים, הםולא שמור ים, וגם לא מוגניםפחות מוכר

חשוב להכין  זרקא ומזרחה, כולל הניקבה בתוך היישוב, מתחת לבתי התושבים.-המים מג'יסר א
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הדופן בביצת תכנית כוללת לטיפוח ושימור גם של האתרים הללו, כולל בריכת האגירה יוצאת 

הכבארה שנחשפה לפני מספר שנים, ובה מתקן ייחודי להפרדת המים השפירים מהמים המליחים 

 שנובעים באזור.

 בתחום הסקר עתלית, דור וקיסריה, פזורים  –מלבד שלוש ערי החוף הגדולות : תילים וחורבות

יותר, דוגמת ח' קרתה,  תילים וחורבות. מהם כאלו שלא נותר מהם הרבה, ומהם בולטים 15-כעוד 

שריד כמעט ייחודי  –)כפרלט( . הבולט מביניהם הוא מצודת הבונים , תל מבורך וח' מלחח' טפת

קיימים בארץ. האתר מוזנח, וחשוב בארץ לתקופה הערבית הקדומה, והשמור ביותר מבין אלו ש

הלאומי המאושר בנוסף, חשוב לסיים את הליך הכרזת הגן  לשמרו, לטפחו ולחשוף אותו לציבור.

 'עתיקות עתלית', ולפתוח את מבצר עתלית לציבור, בתיאום עם הצבא.

 בתחום הסקר מספר מחצבות כורכר מהעת החדשה שננטשו אחרי שסיימו את מחצבות הכורכר :

חוקיות. למחצבות אלו פוטנציאל גדול מאד לשימושים שונים -תפקידן, ורובן הפכו למזבלות בלתי

 תהום גבוהים.-ת, כמו גם שימור וטיפוח ערכי טבע ייחודיים במחצבות שבהן מיפנאי, נופש וטיילו –

 תשתיות-מסדרונות אקולוגיים ומעברים חוצי 14.5.2

בתחום הסקר שני מסדרונות אקולוגיים ארציים חשובים, ומספר מסדרונות רוחב שמקשרים ביניהם, 

הללו, להסיר חסמים לאורכם, בעיקר על בסיס ערוצי הנחלים. חשוב להכין תכנית לטיפוח המסדרונות 

לטפל בזיהום אור ורעש, ולשדרג בצורה פרטנית את המעברים האקולוגיים חוצי התשתיות, כפי שפורט 

. כיום אין אף מעבר אקולוגי ייעודי חוצה תשתיות בתחום הסקר, וחשוב לנצל תכניות לשדרוג 7בפרק 

ת, הסטת כביש החוף מזרחה באזור להרחבה וחשמול מסילת הרכב 65התשתיות הקוויות )כמו תת"ל 

 זרקא וכד'(, על מנת לשפר את תפקודם האקולוגי.-ג'יסר א

 ממשק מינים פולשים 14.5.3

השטחים הפתוחים בתחום הסקר הולכים ומתכסים במיני צמחים פולשים: טיונית החולות הולכת 

יים, ומשתלטת על אזור החולות, מכסה שטחים נרחבים, הורסת את בתי הגידול החופיים החול

קריטי וחיוני, דחוף, ומעלימה את המינים הייחודיים של בתי הגידול הללו. טיפול מערכתי בטיונית הוא 

הן בחולות והן ברכסי  –כולל בשמורות הטבע. גם השיטה הכחלחלה הולכת וכובשת שטחים נרחבים 

 לטפל.ף ודחו, וגם בה חיוני )מוקד ראשי גדול ולא מטופל נמצא בתחום מחנה עתלית( הכורכר

מינים פולשים נוספים שמתפשטים גם הם בשטחים משמעותיים הם חמציץ נטוי ברכסי הכורכר, 

-צחר כחלחל באזור עתלית, אמברוסיה מכונסת )וא. צרתצלקנית נאכלת )וצ. החורבות( בחולות החוף, 

קרנית -זרקא, חמנית מצויה במרזבת הכבארה, שיטה חד-ג'יסר א –עלים( בעיקר באזור מעגן מיכאל 

גידול לחים -נוצה חבוי בבתי-באזור חולות שדות ים, שלושת מיני הדטורה בשטחים החקלאיים, זיף

לנטנה ססגונית בעיקר באזור מעגן מיכאל, פיקוס בנגלי ופיקוס קדוש )ובעיקר בשמורת עיינות תמסח(, 

 בשטחים מופרים רבים. מוץ מחוספס-פרקינסוניה שיכנית, קיקיון מצוי ורבברכס הכורכר של עתלית, ו
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בנוסף, יש לבצע ממשק פתיחת הסבך בשמורת עיינות תמסח, שם בנוסף למינים הפולשים שהולכים 

ומשתלטים על השטח, גם הקנה, הפטל והאשל הולכים ויוצרים סבך צפוף ובלתי חדיר, שמצל על 

רבים מהם נדירים  –השטח שהיה פתוח ומגוון בעבר, ומקטין מאד את עושר המינים ומגוון המינים 

 ת הכחדה, שאפיינו את השמורה בעבר )נמצאה בשמורה גם חלקה קטנה של קנביס(.ובסכנ

 חשובים גידול-בתיוהגנה על  , שימורשיקום 14.5.4

גידול לחים נדירים: מלחות חוף, שטחי ביצה ובריכות חורף. חלק -בתחום הסקר מספר גדול של בתי

גידול -התהום, וכך נוצר ביתבה אל מי יחצבסיס ה במחצבות כורכר נטושות, שבהם הגיעמהם נמצאים 

מלאכותי חדש. בחלק מהמחצבות הללו גדלים בתנאים אלו מיני צמחים נדירים רבים שחלקם בסכנת 

 לבצע שיקום אקולוגי במחצבות אלו.הכחדה, וקיימת הזדמנות לנצל את המצב ו

אזור מלח, בריכות ה, כמו גם על בתי הגידול הללו במחצבותסטטוטורית על הגנה  לקדםבנוסף, חשוב 

הבונים )על שדה חקלאי(, -שרידי ביצת הכבארה, ושתי בריכות חורף חשובות: מזרחית לשמורת דור

 עלים!(.-זרקא )שם נמצא ככל הנראה המקום היחידי בארץ ששרד בו המין קחוון קטן-ומזרחית לג'יסר א

ולספק הגנה  גם לבריכת החורף של קיבוץ החותרים, חשוב להכין תכנית שיקום ושימור מסודרת,

סטטוטורית נאותה תוך תיאום והידברות עם כל בעלי העניין, כך שלא יישנו מקרי השחתה של הבריכה 

 כפי שאירעו בשנה האחרונה.

אינם מוגנים ש ,ספוטס'(-)'הוט ם נדירים ובסכנת הכחדהצמחי מינישימור ל חיוניים נוספיםאתרים 

בריכות  ,ים הנטושות של נווה ים )שמורה מוצעת(אזור שפך נחל מערות ובריכות הדגהם: סטטוטורית 

הדגים הנטושות האמצעיות של מושב דור, רכס מעגן מיכאל, חרבת מלח, שמורת חרובי קיסריה 

בנוסף, חשוב לסיים את הליך הכרזת השמורה  שדות ים.דיונות החול שבין קיסריה לו)מופקדת( 

ם עם מערכת הביטחון )רוב השמורה בתחום המאושרת 'חוף נווה ים', להסיר מפגעים בתחומה בתיאו

החיילים לערכי  מחנה עתלית(, ולנצל את מיזם 'צבא הגנה לטבע' שמתקיים בבסיס, על מנת לחשוף את

הצמח בסכנת הכחדה חלבלוב שרוע, שהאוכלוסייה בתחום המחנה היא ם הטבע שבשמורה, ובראש

עשרות זוגות של שחפיות ים ושחפיות , ואי השחפיות שבו מקננים בארץ הגדולה ביותרכל הנראה כ

 .גמדיות

 טיפול במפגעים 14.5.5

בנוסף לערכי הטבע, הנוף והמורשת הרבים שבתחום הסקר, נמצאו בו גם מפגעים רבים: מזבלות 

פיראטיות בשולי היישובים ובמחצבות הכורכר הנטושות, פסולת חופית, פסולת נופשים ופסולת דייגים 

לאורך כל חופי המועצה, פסולת חקלאית רבה בשולי השטחים החקלאיים ובנחלים, גרוטאות 

קוליסים של רכבי שטח בדיונות החול בעיקר ת ומחלידות בעיקר בבריכות הדגים הנטושות, מתפוררו

רעיית יתר באזורים מסויימים, מפגעי ביוב ומי פלט של המדגים, וכן סביב קיסריה ולאורך החופים, 

 כתמי זפת משמעותיים שעדיין נותרו לכל אורך רכס הכורכר שבקו החוף.
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לטפל בנפרד: הן בניקוי ופינוי מוסדר, הן בחינוך, הסברה והדרכה בכל אחד מהמפגעים הללו יש 

)הפחתה במקור, שימוש חוזר, הפרדת פסולת למיחזור, הימנעות מהשארת פסולת וזריקת אשפה 

ברשות הרבים, פינוי מוסדר של פסולת חקלאית לסוגיה(, הן בניהול והשקעה בתשתיות )פיזור פחי 

שירותים  –ר, הקמת חדרי שירותים לאורך החופים שמיועדים ללינה אשפה רבים בחופים ופינויים הסדי

פעמיים לחופים(, -כימיים או שירותי קומפוסט(, הן בחקיקת חוקי עזר )דוגמת איסור על הכנסת כלים חד

 .מוגברת והן באכיפה


