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 פרק א': רקע כללי ומבואות

 רקע כללי  .1

 רקע לביצוע הסקר  .1.1

. אזור הסקר רצף השטח הפתוח הגדול הצפוני ביותר במישור החוף הצפוניאת  מהווה    עכו עמק  צפון  

נרחבים   חקלאיים  בשטחים  נעמןכלול  מולצידם  מאופיין  המעטים    נחל  האיתן  מנחלי  אחד  שהוא 

ראשיתו בעיינות אפק, ומשם זורם צפונה בפאתי קרית ביאליק ובשטחי הקיבוצים כפר  .  שבמישור החוף

מסריק ועין המפרץ. לאחר מכן פונה הנחל מערבה, ומתנקז אל נחל חילזון, שהוא נחל אכזב ברובו 

ובעל אגן ניקוז גדול, ויחד הם נשפכים לים התיכון מדרום לעכו. עקב שיפועו הנמוך של הנעמן ותנאי 

, ושטחי מלחה  ז הלקויים שבעמק, נוצרו סביב המעיינות ביצות גדולות שכיסו בעבר את האזור כולוהניקו

כתוצאה מחדירה של מי ים במעלה    בשטחי ההצפה של נחל נעמן בקרבת שפכו לים  נרחבים שהתפתחו

ציף שטחים ניכרים בקרבתו.  התיו בחורף, וועל גדבעבר  נחל הנעמן עלה  קרקעית.  -הנחל ומזרימה תת 

שטחי הביצות יובשו בשנות   תכולת המלחים.את  ההצפה, והותירו אחריהם    מי  ותאדהעם בוא הקיץ,  

' של המאה הקודמת עם הקמת הקיבוצים באזור, שניקזו את שטחי המעיינות לתעלות כדי למנוע 30-ה

חינה ניקוזית( ואין בו עוד זרימה  הצפות של שטחי העיבוד. מאז נחל הנעמן הינו נחל מוסדר )מווסת מב

 .והמלחה  בתי הגידול הלחיםטבעית, מכאן, שאין יותר הצפות עונתיות, מה שהביא לאובדן מקיף של  

עין    :מראשיתו ועד מוצאו לים  בשמורות הטבע שמשובצות לאורך הנחלבתי גידול אלו נשמרו  שרידים ל

 אפק, כרי נעמן, עין נמפית ושפך הנעמן.

שלוש מהן נמנות מבין המערכות כש,  (1  פהמ)  ארציות  יחידות אקולוגיות  חמשבתחום הסקר מיוצגות  

עקב תהליכי הפיתוח המואצים שפוקדים את כל רצועת החוף   האקולוגיות המאוימות ביותר בישראל,

  – תיכוני'  -ים ים'עמקים אלוביאלים באקליחידות אלו הן:  ,  ייצוג בשטחים מוגנים-, ונמצאות בתת בארץ

ממנה   נותרו  בלבד  ושרידים  לחקלאות,  ברובה  מנוצלת  הסקר,  שטח  מרבית  את  מכסה  זו  יחידה 

מלחת נעמן הינה   –'מלחות חוף'  ו  גידול נדיר של קרקעות כבדות;-במשארים הטבעיים שמשמרים בית

'חולות מישור  .  ומקוטעותהמלחה העיקרית ששרדה בחוף הים התיכון, ומלבדה שרדו רק פיסות קטנות  

יחידה זו בנויה ברובה, ושרידים ממנה מיוצגים בשמורות הטבע שפך הנעמן וחולות המפרץ.    – החוף'  

בישראל הקוורץ  חול  של  הצפוני  גבולו  את  מהווה  זה  הן:  .  אזור  הנוספות  היחידות  'נחלים  שתי 

תיכונית באזורים -תה יםיה ובשיחי  'חורש,נחל נעמן המוסדר, ואלוביאליים איתנים' שמיוצגת לאורך  

)רותם ועמיתיו,    בחלקו המערבי של יער אחיהוד שנמצא בתחום אגן הניקוז של הנעמן  מיוצגתש  הרריים'

2016.) 

( כעשור השיקום של המגוון הביולוגי. כחלק ממחויבות  2030-2021האו"ם הכריז על העשור הנוכחי )

ל בשיקום  להתחי שם לעצמו למטרה  ת הסביבהנ (, המשרד להגCBDישראל לאמנת המגוון הביולוגי )

יסייע -יחידות אקולוגיות שנמצאות בתת ייצוג מבחינה סטטוטורית. המידע שייאסף במסגרת הסקר 
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המאוימים ביותר בישראל שנמצאים  מבין  גידול-בתי לשיקוםבגיבוש המלצות גנת הסביבה למשרד לה

 .מלחהההלחים, הקרקעות הכבדות ובתי הגידול : ייצוג והם-ביחידות אלו שבתת

 יחידות אקולוגיות ארציות בתחום הסקר . 1פה מ
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 מטרות הסקר  .1.2

מגדיר ערכיות  שליצור בסיס נתונים נופי, בוטני ואקולוגי בתחומי הסקר, ותכלולו לכדי מסמך אחד   •

 לתאי השטח השונים.

פיתוח • לפעולות  רקע  שיקום הכנת  בתי  של  ושימור  ,  בישראל יאויהמגידול  -שלושת  ביותר  מים 

 ייצוג: בתי הגידול הלחים, הקרקעות הכבדות והמלחה.-שבתת אקולוגיות  שנמצאים ביחידות

  גיבוש המלצות לתכנון עתודות קרקע, לשימור וטיפוח ערכי הטבע, הנוף והמורשת. •

 . שונים מרחביים  בתרחישים האקולוגייםהמסדרונות  תפקוד לשיפור גיבוש המלצות •

 הסקר  גבולות .1.3

 : (2 מפה) הםוגבולותיו  םדונאלף  76-כהסקר במרחב פתוח בשטח של 

עכו,    –במערב   • ומסילת   4כביש  גבולה המערבי של מלחת הנעמן בחוף,  גבול שיפוט העיר 

 ל(." הרכבת )בקטע שצמוד למכון דוד, רפא

 גבול סקר 'דרום עמק זבולון' –בדרום  •

    70כביש  –במזרח  •

 'דרום הגליל המערבי'גבול סקר   –בצפון   •

 סקרים קודמים שנערכו באזור  .1.4

סקר דרום הגליל המערבי )ערד   –  מצפון לתחום הסקרסביבה הקרובה:  ב  מספר סקרים בעבר  בוצעו

  לרנר עכו )וסקר טבע עירוני    ( 2019לייקין ועמיתיה,  -סקר חוף הגליל המערבי )כברה,  (2010ועמיתיו,  

ועמיתיו,      הסקר; מדרום לתחום  (ועמיתיה, בהכנה )פדרמן  זבולון  עמק  רגישות  ו  ,(2015סקר  סקר 

,  (2010)פרלברג ועמיתיו,    גליל מערביסביבתית לפעולות תחזוקה של הערוצים ברשות ניקוז ונחלים  

   .(3 מפה) הנוכחי הסקרבתחום שהערוצים והתעלות את כל גם כולל ש
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 סקר צפון עמק עכו  –מפת התמצאות כללית .  2 מפה
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 באזור  סקרים קודמים שנערכו.  3 מפה
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 שיטת העבודה  .1.5

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

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

 ואפיון המצאי  איסוף :א' שלב .1.5.1

בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו המקורות הבאים: מפות מסוגים שונים )ליתולוגיה, גיאולוגיה,  

ומרכז    טבע והגניםקרקעות, שיפועים(, תצלומי אוויר, בסיסי מידע של צומח ובע"ח שסופקו ע"י רשות ה

הטבע להגנת  החברה  של  )כפי    ,הצפרות  ארכיאולוגיים  אתרים  של  ומאפייניהם  מיקומם  על  מידע 

באזור העוסקים  שונים  ומחקרים  מאמרים  וכן  העתיקות(  רשות  ע"י  מאנשים   ,שסופקו  בע"פ  ומידע 

 .המתמחים בתחומים הנ"ל

ועל ערכי הנוף באזור.  במסגרת עבודת שדה תועדו נתונים על ערכי טבע   ורישום של צומח(  )מיפוי 

שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצרים   .נתונים אלה מוחשבו ומופו

 :הבאים

 . מפת יחידות הנוף •

 .(ואתרים מסוגים נוספיםמפת אתרים )אתרי מורשת האדם  •

)האחרונה   רים ומיני צמחים פולשים, מיני צמחים נדיטיפוסי צומח,  תצורות צומחבוטניות:  ת  ומפ •

 . בדו"ח הסופי של הסקר(תתווסף 

 מפת מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים.  •

 .י של הסקר()יתווספו בדו"ח הסופ חיים-בעליתצפיות בת ודו"חות ומפ •

 ערכיות נוף, ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחים –הערכה נושאית   :שלב ב' .1.5.2

על בסיס הנתונים שנאספו הוערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח ודורגה ערכיותן. כן בוצע חישוב  

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

 זה הם:

 . נופיתמפת ערכיות  •

 של הסקר(. הסופי)תתווסף בדו"ח  בוטניתמפת ערכיות  •

 )תתווסף בדו"ח הסופי של הסקר(. גידול מיוחדים-זואולוגית/בתי מפת ערכיות  •

 )תתווסף בדו"ח הסופי של הסקר(.ערכיות מרחבית מפת  •

 .)תתווסף בדו"ח הסופי של הסקר( אייםלמפת ערכיות אקולוגית בשטחים חק •

 שילוב נתונים והערכות  :שלב ג' .1.5.3

במפות מסכמות. תוצרי שלב זה  בדו"ח הסופי של הסקר    שולבויהנתונים וההערכות בתחומים השונים  

 הם:
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הבוטנית עם הערכיות הזואולוגית  ערכיות  המשלבת את  שמפה    :משולבתאקולוגית  מפת ערכיות   •

האקולוגית בשטחים    גידול מיוחדים( עבור השטחים הטבעיים, ואת מפת הערכיות -)על בסיס בתי

 החקלאיים.

 .האקולוגית עם הערכיות המרחביתערכיות המשלבת את שמפה  כוללת: מפת ערכיות  •

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

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

 ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות  :שלב ד' .1.5.4

הקו השלבים  מכל  התוצרים  פי  הסקר  נוסחו  ידמים,  על  של  הסופי  כלליות  בדו"ח  המלצות  מספר 

 קשורות לתכנון ולממשק עתידיים של האזור. המלצות אלה מהוות נספח לסקר. ש

 ביצוע סקר טבע, נוף ומורשת האדם. תרשים זרימה של תהליך . 1איור 
שלב א': איסוף מידע קיים וסקר שדה;    –רקע זהוב  במסגרת האדומה: החלקים שבוצעו עבור דו"ח שלב א' של העבודה.  

תוצרים מעובדים )מפות    –תוצרים ראשוניים )מפות נושאיות(; רקע ירוק    –שלב ב': עיבוד הנתונים; רקע כתום    –רקע תכול  
 שלב ג': תוצרים מעובדים סופיים )מפות ערכיות משולבות(.  –ות(; רקע ורוד ערכיות נושאי 
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 מבואות  .2

 גיאולוגיה  2.1

 מבנה גיאולוגי וגיאומורפולוגיה  2.1.1

כשבתת הקרקע של העמק עמק עכו משתרע בין העתק יגור בדרום להעתקי אחיהוד ובית הכרם בצפון,  

)גוש מערב.  -ים העתקים ממרכז הגליל התחתון שכיוונם מזרחנמשכ עמק עכו מורכב משני גרבנים 

עמק עכו וגרבן הקישון    גרבן חילזון בצפון:  מונמך ע"י מערכת העתקה גיאולוגית בין שני גושים מורמים(

קו החוף הקדום    .(2013העמק, ובניהם הבלוק המורם )הורסט( של אפק )זילברמן וסנדלר,  בדרום  

שנה )אמצע תקופת ההולוקן( היה    4,000-לפני ככאשר    ,בעמק עכו עבר שינויים במהלך ההיסטוריה

החוף הנוכחי של מפרץ  ק"מ מזרחה לקו    3-קו החוף הגיע עד כושיא החדירה של הים אל עמק עכו,  

 . (2איור ) (Zviely et al., 2006) חיפה

 

  20-בעמק עכו באלף השני ובאלף הראשון לפנה"ס, בהשוואה לקו החוף בראשית המאה הקו החוף שחזור .  2איור 
 (. Zviely et al., 2006, מבוסס על  2008)אצל בארי,  

אחיהוד, שמהווה את הגבול הצפוני של עמק עכו, נמשך לרגלי רכס אחיהוד מבקעת אחיהוד  קו העתק  

המערבי של רכס    פרט לקצה  ,רוב תוואי ההעתק אינו חשוף  במזרח ועד למדף היבשת ממערב לעכו.

סלעי חבורת עבדת מצדו הדרומי הירוד,  ב  ניתן להבחיןאחיהוד )שנמצא בתחום הסקר הנוכחי(, שם  

ים סלעי  מכוס  םה  ,זו מערבה(. מנקודה  1983המורם )לוי,  בורת הר הצופים בצדו הצפוני  מול סלעי ח

  ם מחדש באזור מדף היבשת ממערב לעכו, שם ה  פיםנחש  םוה  ,בסדימנטים של עמק עכו  ההעתק



 דו"ח שלב א' –צפון עמק עכו סקר (  2022) לייקין ועמיתיה-כברה

17 
 

כמתלול נמוך ברכס טבוע של כורכר רגבה. העתק זה מהווה את הגבול הצפוני של מבנה    יםמופיע

 (.2008המתיחה של עמק עכו ומפרץ חיפה שהתפתח בחלק המערבי )זילברמן ועמיתיו,  

עוד לרגלי הקצה המערבי של רכס אחיהוד, סמוך לכפר ג'דידה, נחשפים שרידים לקו החוף הקדום של 

  , מורכבים מגיר עם מרכיב חול קוורץשע"י סנדימנטים ימיים רדודים וסלעי חוף  שמיוצג  , תצורת כורדני

ומחלוקי צור מעוגלים שמאפיינים את תצורת פלשת. קו החוף של ג'דידה מופיע על גבי טרסת גידוד  

)זילברמן ועמיתיו,    מ' מעל פני הים, הגודעת את השוליים המערביים של רכס אחיהוד  40-בגובה של כ

 (.2013זילברמן וסנדלר, ) (.2008

  –העתק נחל חילזון  .  1קיים ביטוי למערכת העתקים מצפון לדרום:    ,לאורך הגבול המזרחי של הסקר

דרכה זורם נחל ש  ,שנמשך מאזור כרמיאל לעמק עכו, ויוצר את בקעת חילזון ממזרח לתחום הסקר

שוליים הצפוניים של שייך למערכת העתקים שראשיתם בשמקטע    -. העתק כבול  2  ;חילזון מערבה

והוא נמשך עד שולי עמק עכו  הכפר טמרה נמצא על בלוק   –. העתקי טמרה  3  ;בקעת בית נטופה 

ל עמק  א  ,העתקים אלו נמשכים כקווים משוערים מערבה  . שתחום בין שני העתקים שכיוונם צפון מערב

 (.2008עכו )זילברמן ועמיתיו, 

כאשר  בורת יהודה מאות מטרים מתחת לפני הקרקע,  מערכות השבירה האזוריות מורידות את סלעי ח

מגיעים קרוב לפני השטח באזור המוגבה של הורסט אפק, ונוחתים על מתחת לשכבות צעירות   הם

אל בגבעות  גם  וכך  וקישון,  חילזון  של  בגראבנים  עבדת  וחבורת  הצופים  הר  חבורת  של    מכר -יותר 

 . (2018)פרידמן,  

בחלקו הפנימי של מפרץ חיפה רכסי כורכר ומרזבות, וכן שוניות וציפוי סלעי ממוצא ביוגני. רכסי הכורכר  

השקועים במפרץ חיפה נמשכים צפונית לעכו, חלקם ביבשה, במישור החוף של הגליל המערבי, וחלקם  

יקומו של ק"מ מנמל חיפה. הדבר נובע ככל הנראה עקב מ  3בים. בדרום "נעלמים" הרכסים במרחק  

ערוץ הקישון הקדום. חלקו החיצוני של מפרץ חיפה הוא רמה מישורית חולית וחסרת סלעים. החול 

, המוכר מחופי מרכז ישראל ודרומה ותכולת המרכיב הגירי בו היא  קוורץבחוף מפרץ חיפה הוא חול  

מצא החול  קטנה. חוף הארגמן בעכו הוא הנקודה הצפונית ביותר לאורך רצועת החוף בישראל בה נ

 (. 1986הזה )עיטם, 

 מסלע 2.1.2

רוב שטחו של העמק מכוסה בקרקע אלוביאלית שהוסעה מההרים הסובבים אותו, ומכסה את מרבית  

מזרחיים והמזרחיים של אזור  -ים הצפוןהמסלע שבונה את האזור. המסלע העתיק נחשף רק בחלק

 .הסקר

נחשפות ששל היחידות הגיאולוגיות )מהצעיר לקדום(  לפי סדר סטרטיגרפי יורדתיאור המסלע להלן 

  ) בתחום הסקר
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 : (4 מפה, 3 איור

מכסה שהיחידה שייכת לחבורת כורכר, מגיל הולוקן. יחידה עליונה,    :(Alאלוביום, קולוביום וקרקעות )

נע בד"כ  שאת רוב שטח הסקר. מורכבת מקרקעות, שברי קלסטיים, חלוקים וחרסיות בעובי משתנה  

 ., ודיונות חול בשוליים המערביים של תחום הסקרסביב מטרים בודדים 

) תצורת   פליוקן.    :(NQpפלשת  מגיל  סקייה,  לחבורת  שייכת  שברי היחידה  וסילט,  מחול  מורכבת 

ישנו מחשוף בחלק הצפוני של הסקר, סמוך    מ' ומעלה.  8-עובי היחידה כ  וחרסית. קלסטיים, חלוקים  

 מכר.-לכפר ג'דידה

( תמרת  א  :(Etתצורת  מגיל  עבדת,  לחבורת  ק  ,אוקןישייכת  מגיר  צור  ימורכבת  עדשות  עם  רטוני 

קירטון  סלעי התצורה יושבים באי התאמה זוויתית על גבי סלעי ה  מ'.  130-ומאובנים, ועובייה מגיע עד כ

 מזרחי של הסקר.-תצורת זו נחשפת בתחום הצפון. והחוואר של חבורת הר הצופים

מורכבת   ,סנון-פליאוקןשייכות לחבורת הר הצופים, מגיל    :(KTmgt)  , גיר קומיע'רב וטקייה  תו תצור

 הסקר.מזרחי של - ישנם מחשופים בעיקר בתחום הצפון מ'. 90-מקירטון וחוואר, ועובייה מגיע עד כ

)  ,מנוחהתצורת   אחיהוד  סנון  :( Kumaפרט  מגיל  הצופים,  הר  לחבורת  מקי  ,שייכת  טון  רמורכבת 

 אורך הגבול המזרחי של הסקר. ישנם מחשופים ל מ'.  90-40עובייה נע בין וביטומיני וחוואר,  

מורכבת מקירטון,    ,הצופים, מגיל סנוןשייכת לחבורת הר    :(Kumh)  פרט הר צפת  ,תצורת מנוחה

  הורסט אפק.ישנו מחשוף בודד ב  מ'. 50-30עובייה נע בין 

, מגיל טורון. מורכבת מגיר סדוק וקרסטי. נחשפת בתחום  שייכת לחבורת יהודה  :( Kubנה )עתצורת ב

 הסקר בהורסט אפק.
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 , גיליון שפרעם( 1:50,000)מתוך מפה גיאולוגית  חתך סטרטיגרפי של אזור הסקר.  3איור 
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 ( ונהריה גיליונות שפרעם, חיפה ;1:50,000מפה )מבוססת על  גיאולוגיה. 4 מפה
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 קרקעות  2.1.3

  רנדזינות חומות ובהירות, וחולות,  )סולונצ'ק(  , קרקע מלוחהשטח הסקר מכוסה בקרקעות גרומוסולים

  (.5 מפה)

מקורם בחומר שהוסע משפך נהר הנילוס לאורך חופי ישראל, ונערם    החולות שמופיעים לאורך החוף

רצועת  בים ברובם.  אים בתחום הסקר והם מיוש צ. חלקים מעטים של שטחי חולות נמבמפרץ חיפה

הם לא הגיעו  החולות בין מישור החוף לים היוותה בעבר מכשול לזרימת נחלים, ולכן במקרים רבים  

. אל הים. בשל כך נוצרו הצפות, ביצות ומלחות אשר אפשרו התפתחות גרומוסולים באזור המישורי

הכבדות,   הקרקעות  לקבוצת  שייכות  הסקר  באזור  שמופיעות  הגרומוסול  באפיקי שקרקעות  נוצרות 

מוסעת למקום שקיעתה, ועלייה נוספים  ש, בפשטי הצפה ובעמקים. בסיס הקרקע הוא חרסית  נחלים

משתנה הגיר  וכמות  בינונית,  בהם  האורגני  החומר  כמות  המקומיות.  מהקרקעות  )פדרמן    חומרים 

התפתחה  .  (2015ועמיתיו,   הביצות  ואזורי  ההיסטורי  הנעמן  תוואי  סולונצ'לאורך  שבה קרקע  ק, 

לריכוז   עד  (,  2011)שובאל,    מגביל את התפתחות הצמחייהשמצטברים מלחים מסיסים כמו הליט 

נוצלו ל  קרקעות ת ממזרח מתחילה התרוממובריכות דגים.  הקמת  אלו, שלא התאימו לגידולי שדה, 

על גבי הגבעות הללו   .אל תוך העמקשחודרת  שפרעם ושלוחת טמרה  -םטופוגרפית של גבעות אלוני

 (.2015)פדרמן ועמיתיו,   רנדזינה על גבי סלעי קירטון, גיר וחווארהתפתחה קרקע מסוג 
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 )מבוססת על מיפוי קרקעות של משרד החקלאות( קרקעות. 5 מפה
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   הידרולוגיה  2.3

  מי תהום 2.3.1

הכרמל    ,מנקז את הרי הגליל המערביאגן זה    תהום של הגליל המערבי.האגן מי  בתחום  עמק עכו נמצא  

אל הים התיכון. האגן משתרע מחוף הים במערב עד קו פרשת המים במזרח, ומעמק וצפון השומרון  

ישראל גבול  עד  ע- יזרעאל בדרום  בצפון. בתחום האגן שתי אקוות  מחוברות בחלקן , שקריותילבנון 

  – במערב  , והגליל  ל הריש  , חבורת יהודה(טורון- קנומן)סלעי גיר ודולומיט    –המערבי ביותר: במזרח  

מלמ"ק    140-. המילוי החוזר לאגן הגליל המערבי נאמד בכ, חבורת כורכר(סטוקןיפלי )סלעי חול וכורכר  

בשנה בממוצע. המוצאים הטבעיים העיקריים של האגן הם מעיינות כברי ונעמן, ששפיעתם ההיסטורית 

בנוסף לדליפה אל הים התיכון ולעמק יזרעאל. כיום מרבית המעיינות אחוזים    ,נהשק/מלמ"   85-הייתה כ

והשפיעה הכוללת   ,שנה/מלמ"ק  85-נשאבו מהאגן כ  ןר האחרוווהאגן מנוצל על ידי קידוחים רבים. בעש

איכות המים    .(שנה/מלמ"ק  55-15בין  )בטווח של    בממוצע  נהשק/מלמ"   35- של המעיינות קטנה לכדי כ

 . (2016וינברגר,  ) החופיבאגן טובה מאוד בחלקו ההררי ומספקת בחלקו 

  ומעיינות נחלים 2.3.2

על של    פני-תחום הסקר משתרע  נעמןחלקו המערבי  נחל  הניקוז של  נעמן   , אגן  נחל  כל  את  וכולל 

הוא אחד  הנעמן ויובליו מנקזים את המורדות המערביים של הגליל התחתון.  מראשיתו ועד שפכו לים.

  מחמשת הנחלים במישור החוף שעדיין נחשבים כנחלי איתן, והנחל האיתן היחיד כיום בגליל המערבי 

והשאר   באזור ההררי 70%-קמ"ר, מתוכו כ 315-. שטח אגן ההיקוות שלו כשמגיע כנחל איתן עד לים

במקורו זרם  .  ק"מ  9.25-ראשי ממקור מעיינות אפק ועד לים הוא כהאפיק האורך  במישור עמק עכו.  

כ לאורך  צפונה  ביצות  11-הנחל  בתוך  מתפתל  בתוואי  ועמיתיו,  )  ק"מ  לדעה  (2013ספיר  בניגוד   .

נחל חילזון הוא הנחל הנשפך לים מדרום לעכו, בשמורת "שפך הנעמן",  הרווחת, מבחינה הידרולוגית,  

לנעמן מתחברות תעלות ניקוז רבות ונחל אפק. והנעמן מתנקז אליו מדרום כחצי ק"מ לפני השפך.  

הצפות בעקבות הקמת הקיבוצים במורד האגן,  בעבר התנקז אליו גם נחל אבליים, אולם כדי למנוע  

ומי נחל אבליים מוזרמים צפונה לנחל חילזון בתעלה. אגן הניקוז של   ,יקהוטה נתיבו המקורי של האפ

בעת שיטפון להזרים כמויות עצומות של מים דרך פתחה הצר של תעלת הנעמן. חלקו  הנעמן עשוי  

גם עצמת זרימתו, חילזון נמצא במפלס פני הים, שיפוע הזרימה שלו קטן ביותר וכך  -של הנעמןהתחתון  

הנח עשוי שפך  )יעד ולכן  הנחל  במעלה  מים  להצטברות  ולהביא  בחול  סערה  בעת  להתמלא  לים  ל 

 (. 2002אדריכלים, 

מאגן ההיקוות של הנעמן, ויובליו העיקריים הם נחל אבליים    70%-אגן הניקוז של נחל חילזון מהווה כ

כרמיאל ובאזור ראשיתם בהרים באזור  מתנקזים אליו מדרום.  ש)בעקבות הטייתו מהנעמן(, ונחל כבול  

הם עדיין  , אולם  בתקופת החורף  תשיטפונומי    הר עצמון. שני הנחלים הללו הם נחלי אכזב בהם זורמים
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שפכים  לעיתים  מדגים,    גולמיים,  מובילים  של  פלט  השנה מטוהרים  קולחין  -ומימי  ימות  כל   במשך 

 .  (2009)פרלברג ועמיתיו,  

ק"מ בלבד   4.5-, וממוקמים כבעים ממערב לקיבוץ אפקנוש"כורדני"(,  נחל נעמן ניזון ממעיינות אפק )

, שנובע  נוסף להם מעין עין נמפית )"עאפיה"(מלמ"ק מים בשנה.    49-שפיעתם בעבר היתה כ  מהים.

כ-מדרום מסריק,  לכפר  מהים,    2.5-מזרח  בכוק"מ  מוערכת  בעבר  בשנה    2.6-1.8-שפיעתו  מלמ"ק 

באזור אפק )הראובני,  נביעות סמוכות זו לזו    34במפה מימי המנדט הבריטי סומנו    . (2008)פרלמוטר,  

ויותר( מ"ג כלור לליטר    3,000ת הים נובעים כמה מעיינות קטנים שמימיהם מליחים )(. בקרב1986

   (.2007)אנגרט ויהל, 

  - כשל  כארבעה מ' מעל פני הים באזור מישורי כמעט שטוח )שיפוע  של  מעיינות אפק נובעים ברום  

מזרח לעכו -באזור שמדרום  ,קמ"ר ממישור זה  20-כמעלות(. מי המעיינות והשיטפונות הציפו    0.17

עד אפק, ממזרח לחגורות החוליות החופית, אשר הפכו לביצות )מכאן שמו הערבי האחר של הנחל: 

דונם וביצה עונתית    7,400ביצת קבע בשטח של    ,(2012)אלמגור ופרת,    מעיינות הביצה(  –בץ  -עיון אל

המישור היה מלא בחולות נודדים, אשר ביחד עם    .  (2013  )ספיר ועמיתיו,  דונם  11,600בשטח של  

לאורך גדות הנחל תרמו לניקוז הגרוע של חלקיו המרכזי והצפוני של עמק עכו וגרמו לסתימות   ההצמחיי

הנ מוצא  של  קשתי  תכופות  להסדרתו  עד  שהיה  אפיקו,  של  תדירה  ולנדידה  הים  אל  ומתפתל חל 

(Lichter et al, 2007; Lichter, 2009.)  ינויים ספיקת המים העונתית של נחל נעמן הייתה נתונה לש

חריפים. אחרי גשמים חזקים הייתה זרימת הנחל חזקה, ובכוחה היה להניע טחנות קמח, שנבנו על  

שהוקמו סמוך לטחנות כדי  . הסכרים  19-ה המוסלמית הקדומה עד סוף המאה הגדותיו ופעלו מהתקופ

שטחים   להצפת  הם  אף  גרמו  אליהן,  מימיו  זרימת  את  ולהגביר  הנחל  מפלס  את  נרחבים  להעלות 

 (.  1956)ברסלבי, 
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 ,.Zviely et al)מתוך    1980על רקע תצלום אוויר משנת    1995-1945נדידת שפכו של נחל נעמן בשנים  .  4איור  
2006 .) 

 נחל נעמן  הביצות ועבודות ניקוז  2.3.2.1

והואצו עם תחילת הישוב היהודי בשנים   1925-ניקוז הביצות והכשרת הקרקע בעמק עכו החלו כבר ב

ראשית הניקוז של ביצות הנעמן  (.  1983; אורמן,  1972ייץ, ; ו 1930)שפירא וסליטרניק,    1940-1938

מדי יהייתה בחפירת תעלות קצרות, שנועדו לבלום שינויים פתאומיים בזרימת הנחל ולהקטין את מ

רוא של צמחיית הביצות, שהפריעה יניקוז הביצות נמשך בהעמקת התעלות ובההצפה בעונת הגשמים.  

נחל נעמן לנחל חילזון של  הועתקה נקודת החבירה    1967-. ב1942-עלמן בילזרימת המים, עד לה

  1967/68אחרי ההצפות של חורף   . (1975ק"מ מהים )סיון,    1-לקרבת כביש הכניסה הישן של עכו, כ

נחל   אל  נעמן  נחל  יובלי האכזב של  )רוזנטל,  הופנו  ניקוז הביצות    1970-וב  ,(2002חילזון  הסתיים 

טח )כולל הנחלים חילזון ונעמן(, איחוד הזרימה של המעיינות והנחלים והעמקת  בתיעולו המלא של הש

שפך נחל נעמן. השטחים שיובשו הוכשרו לחקלאות, וקרקעות הזיבורית הביצתיים שלא צלחו לחקלאות  

המפרץ,   ועין  מסריק  כפר  של  הדגים  בריכות  עם  )ביחד  נעמן  נחל  תעלת  דגים.  לבריכות  הפכו 

  , עכו המיושב והמתועש בצפיפות ממערב לו-הווה את הגבול שבין אזור הקריותהמשתרעות לאורכו( מ 

 . (2012)אלמגור ופרת,   מרחבים החקלאיים של עמק עכו ממזרח לול

 שאיבת יתר וזיהום הנחל  2.3.2.2

נשאבה כמחצית מכמות המים של מעיינות אפק לצורכי בתי הזיקוק במפרץ חיפה. באמצע   1942-מ

הקודמת דולדלה בהדרגה שפיעת המעיינות באפק, מליחות מימיהם עלתה    ' של המאה60-שנות ה

ונעלמו בעקבות הקידוחים,   ומעיינות קטנים רבים, שהזינו שטחי אחו נרחבים בשולי הביצות, חרבו 
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מזינים אותם ולהפנותם אל רשת  שיפר(  ושנעשו למרגלות ההרים כדי לתפוס את מי האקווה )האקו

נות והפכו לשמורות  צה ואחו לח קטנים נותרו באזור השפיעה של המעייהמים הארצית. רק אזורי בי

אשר מימיו נובעים לבריכה, שממנה הם נשאבים בצינור "עין נמפית" ) -"כרי נעמן" והטבע "עין אפק",  

 .  (2012)אלמגור ופרת,  אל בריכות הדגים של קיבוץ כפר מסריק(

מזינים את המעיינות ומיעוט הגשמים, ירדה השפיעה במעיינות  שכיום, עקב שאיבת היתר ממי התהום  

מלמ"ק בשנה בלבד. שפיעתם נמשכת כיום רק מהחורף עד לתחילת עונת הקיץ, וגם    10-5-אפק לכ

כמו בשנים האחרונות,  השנה איננה גשומה,  ש(. במידה  2008גשומות )רשות המים,  זאת רק בשנים  

   . ( 2009)פרלברג ועמיתיו,    שאין בכמות זו של מים כדי להבטיח זרימת מים בשמורת עין אפק בקיץ  הרי

ויובליו  עד לפני מס' שנים   אעבלין,    תמזיהום כבד ומתמשך ממספר מקורות: חזיריוגם  סבלו הנעמן 

יהום האורגני  (. הז2008מפעלי מילואות, ביוב מישובים רבים באגן הניקוז, ומי בריכות דגים )פרלמוטר,  

מתבטאת במפגעים אסתטיים, במטרדים תברואתיים  שהכבד גרם לפגיעה קשה במערכת האקולוגית 

לפגיעה חמורה בערך המוסף של  ובהיעלמות   הזיהום  גרם  בנוסף,  ומסביבתו.  והצומח מהנחל  החי 

 (. 2009)פרלברג ועמיתיו,   הנחל כאתר נופש ופנאי

 נחל נעמןשיקום  2.3.2.3

ביוזמת המנהלת לשיקום נחלים במשרד להגנת   אב לשיקום נחל נעמן-אושרה תוכנית  2002בשנת  

ונחלים גליל מערבי    , גליל מערבילאיכות הסביבה  יגוד ערים  , אהסביבה ניקוז    – ובהמשך גם רשות 

הינו להפוך את נחל נעמן    ,. חזונה של תכנית האבמובילה את ביצוע שיקום הנחל הלכה למעשהש

לפינת חמד של האזור להנאת    –לחזית, וממטרד למשאב    –מוזנחת  "חצר אחורית"  -הסובב מוהמרחב  

 (. 2002)יעד אדריכלים,  תושבי הסביבה ומבקרים מהארץ ומחו"ל

ע"י הקמת מכון    –הפסקת הזרמת המזהמים לנחל  .  1החל תהליך השיקום שכלל מס' שלבים:    2006-ב

לנחל נפתחו חופי    המיםהזרמת המזעקב הפסקת  ר.  ולומ לטיהור שפכי המפעלים מילובן, מילועוף ומי

לאחר הפסקת הזרמת שפכי המפעלים, מי  הרחצה של עכו, שכן עומס המזהמים פחת במידה ניכרת. 

כות דגים של הקיבוצים אפק ועין המפרץ. מי פלט  יהנחל ממשיכים להיות מזוהמים בעיקר בפלט בר 

פינוי בוצה וקרקעות מזוהמות  .  2  ;הפרשות דגים וחומרי הזנהבעיקר  כוללים  ש  מזהמיםאלה עמוסים ב

עברה תהליך של טיפול ביולוגי    , שםלאתר שיקום במישור רותםהקרקע המזוהמת פונתה    –מהנחל  

במסגרת שיקום הנחל   – מים לנחל  שחרור . 3 ;באמצעות חיידקים מיוחדים בעלי יכולת פירוק מזהמים 

הקצאת מים מיוחדת    מקבלתרט"ג    . בעיינות נחל נעמן לשמורת עין אפקהועבר חלק ממי הקידוחים  

המים  והלאה  משם    סמוך לשמורה. ש"  1ידי חברת "מקורות" מקידוח "כורדני  -מוזרמת לשמורה עלש

כות הדגים ומי נקז  ילמי המעיינות הצטרפו גם מי בר  נחל והוא שב להיות נחל איתן.מורד הזורמים ב

יעה של המעיינות ועם הזרמות מועטות של מי בריכות דגים, נמצא ערוץ  כיום, בהיעדר שפמהשדות.  

הנחל בסכנת התייבשות מתמדת. ההקצאה השנתית הנדרשת על מנת לקיים את המארג האקולוגי 
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  – (, ועפ"י רט"ג  2002מלמ"ק מים שפירים נטו בשנה )דרייזין,    12-בנחל עפ"י רשות המים היא של כ

מ"ק/שעה )שחם   1,200מ"ק/שעה והקצאה קיצית של    600ורפית של  מלמ"ק בחלוקה להקצאה ח  10.3

מלמ"ק מים שפירים נטו בשנה בלבד )פרלמוטר,   1-(. ההקצאה בפועל עומדת על כ2003ועמיתיו,  

בוצעו נטיעות  הוקמו ארבעה גשרים לאורך הנחל,    –  עפ"י תכנית האבשיקום אקולוגי ונופי  .  4  ;(2008

במס' מקטעים בוצע  ישיבה.  פינות  ו  דילול עצי איקליפטוס, הוכשרו שבילי הליכהקק"ל של מגוון עצים ו 

למבנה מפותל, גדות בעלות   ,ום אקולוגי שכלל שינוי מבניות הנחל ממבנה תעלתי בעל חתך אחידשיק

על מנת לתמוך בהתבססות    ,זאת  . ת וסכרוניםשיפועים משתנים, שיפועי זרימה משתנים, תשתית אבני

בודות עפארק עין נמפית" )במקביל לשמורת עין נמפית(, שכלל  " הוקם  וכן    ;ל ובגדותיו חי וצומח בנח

 )אתר רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי(.  יתשל החזרת תוואי הנחל לרצועת הנחל ההיסטור םשיקו

 (2010)עפ"י פרלברג,  הנעמןשמורות  2.3.2.4

גידול לח, שישראל  -דונם( היא שמורה של בית  668שמורת הטבע המוכרזת עין אפק )  שמורת עין אפק:

( רמסר  לאמנת  בהתאם  לשמרה  בתיRamsar conventionהתחייבה  לשימור  בעלי -(  לחים  גידול 

גידול לחים -(. בשמורה מגוון של בתי867חשיבות בינלאומית, עליה חתומה המדינה )אתר רמסר מס'  

הנעמן, קטע מנחל הנעמן הזורם, בריכות חורף  רדודים ועמוקים: מעיינות אפק שהם מקורותיו של נחל  

ואחו לח. כחלק    3/ב/34השמורה מוגדרת עפ"י תמ"א    עונתיות, שרידי ביצת הנעמן )ביצת כורדני(, 

כ שפעו  בעבר  הנעמן.  של  ההצפה  יתר   30-מפשט  שאיבת  בשל  אולם  השמורה,  בתחום  מעיינות 

מי התהום וכתוצאה מכך, מזה מספר שנים ניזונות הנביעות, ירד מפלס    מנההנעמן שמ  תמקידוחי אקוו

,  שאין נביעה כלל בעין אפק במרבית חודשי השנה, והמעיין מוזן באופן מלאכותי ממי קידוחים סמוכים

 . כפי שפורט לעיל

(, היא השריד  35ובתמ"א    2/9דונם, מאושרת בתמ"מ    456שמורה מוצעת כרי נעמן )  שמורת כרי נעמן:

פוני, ובה המספר הגדול ביותר של מיני צמחים נדירים, מבין שמורות  האחרון לביצות מישור החוף הצ

הנעמן. השמורה צמודה ממזרח לכל אורכה לאפיק המוסדר של נחל הנעמן )האפיק הקדום חוצה ככל  

הנראה את השמורה(, וגובלת ממערב בשכונת צור שלום ובאזור התעשייה של קריית ביאליק. השמורה 

נמוך   –מ' מעל פני הים    2.5-מ' מעל פני הים, ומפלס המים ברום של כ   6-2מישורית, פני הקרקע בין  

, היה מפלס מי התהום בשלושה פיאזומטרים בשמורה 2006-2004יותר ממפלס נחל הנעמן )בשנים  

כחלק מפשט ההצפה של   3/ב/34(. השמורה מוגדרת עפ"י תמ"א  2010מ' בלבד. ראה: רימר,    2-1.5

קהנעמן,   על  במרזבה  בחולונמצאת  מעורבת  מהמקומות  שבחלק  חרסיתית  אלוביאלית  ים.  -רקע 

נוצרים במקום תנאים מתאימים להתפתחות ביצה.   –תהום גבוהים  -קיומם של מיבהיעדר ניקוז, ובשל  

 (.2004בשטח הביצה ישנן גם מספר נביעות קטנות )שקדי,  

דונם( גובלת במערב בנחל הנעמן,    62השמורה המוכרזת עין נמפית )  :שמורת עין נמפית )"עין עפיה"(

 -בשטחי הגד"ש של קיבוץ כפר מסריק. המעיין נובע אל בריכה טבעית שאורכה כ  –ומשאר עבריה  

מטרים, במזרח השמורה. בהיקף השמורה נבנתה סוללה מחומר מצע אבני   60-מטרים ורוחבה כ  150
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מ' מעל פני    3-2הגנה על שטחי הגד"ש. פני הקרקע בתוך השמורה  מ' מעל פני הים, ל  4.5-3.5בגובה  

כחלק מפשט   3/ב/34מ' מעל פני הים. השמורה מוגדרת עפ"י תמ"א    2.15-הים, ומפלס פני המים כ

הנביעות   מעודפי  מסריק  כפר  קיבוץ  נהנה  גשומות  בשנים  הנעמן.  של  לבריכות  שההצפה  מוזרמים 

רד מתחת לגובה פתח הצינור, נהנית השמורה מהמים באופן  הדגים בעזרת צינור. כשמפלס המים יו

מגיע עם מי  ש(, וכן מנגר עילי  2010הכורדני )רימר,    תבלעדי. ככל הנראה, מקור מי השמורה באקוו

מגכ"ל(   1,400-900המליחים )   המגכ"ל, כתוצאה ממיהול מי האקוו  500-350הנעמן. מליחות המים  

וגלישה    שמורידים את המליחות.  – במי הגשמים   קיימת הזנת מים מהנעמן לשמורה,  בעת שיטפון 

 (.  2004מהשמורה לנעמן בעיתות שפל )שקדי, 

)  :שמורת שפך הנעמן דונם(, מורכבת    362שמורת טבע מאושרת )מוצעת הרחבתה( שפך הנעמן 

קריות, חוף  -( ומסילת הרכבת החדשה עכו8510אותה חוצים כביש הגישה לעכו )כביש מס'  שממלחה  

נור  הים ש ובריכת  ומיוצבות למחצה,  דיונות חול מיוצבות  בריכה מלאכותית בת עשרות שנים.   –בו 

סטטוטורית  להגנה  שמוצעת  והיחידה  החוף,  נחלי  למלחות  אחרון  שריד  היא  הנעמן  שפך  מלחת 

כחלק מפשט ההצפה של הנעמן. בשמורה שילוב של    3/ב/34כשמורה. השמורה מוגדרת עפ"י תמ"א  

ים: מי תהום גבוהים ומליחים, מי שיטפונות שמגיעים מאגן הניקוז הגדול של הנעמן  מים ממקורות שונ

 חודרים דרך שפך הנחל לים. שוהחילזון, ומי ים 
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 אקלים  2.4

ובחורף גשום וקריר. גורם  מתאפיין בקיץ שחון וארוך  שתיכוני של הארץ, -אזור הסקר נמצא בחבל הים

הוא   המקומי  האקלים  של  בעיצובו  חשיבות  בעל  כמות נוסף  על  גם  השפעה  יש  לים  התיכון.  הים 

על הטמפרטורות וגם  הוא משרע טמפרטורות המשקעים  מישור החוף  ביותר של  : המאפיין הבולט 

הממתנת של הים, ורוח הבריזה השפעתו    יאלכך ההסיבה  קטן יחסית לשאר אזורי הארץ.    –עונתי ויומי  

  וחקיםכל ימות השנה. קיים הבדל בטמפרטורות בין האזורים הסמוכים לים לאלו שמרבאזור  שנושבת

באזורים המזרחיים של מישור החוף משרע הטמפרטורות גדול  .  , וכן בין אזורים צפוניים לדרומיים ממנו

 הטמפרטורות סמוך לשפת הים.  יותר בהשוואה למשרע 

-2010מתבססות על נתוני השנים  ש  לוגי,ואורשל השירות המטפות משקעים ארציות  על פי ממשקעים:  

   .(6 מפה) ממ"  650-ל 550היא בין  הכמות השנתית, ברוב שטח הסקר 1981

(,  2020-1991שנים  בהממוצעים השנתיים ),  , כפר מסריק, אפק ויבורמדידה בעכוהת  ותחנלפי נתוני  

ממוצע  מספר    מ"מ.  657  –מ"מ וביבור    569  –מ"מ, באפק    620  –מ"מ, בכפר מסריק    586  –היו: בעכו  

 . 51.5-ל 49.5בין מ"מ ומעלה הוא  1ימי הגשם השנתי מסף של של 

לשנים  לפי    טמפרטורות: מחושבים  טמפרטורה  בבתחנת    2009-1995ממוצעי  עכו.  המדידה 

  31-מ"צ )מעלות צלזיוס( בינואר, ו  17-)מחושב עבור כל חודש( עומד על כהממוצע  מי  המקסימום היו

בחודש היומי    מ"צ  המינימום  הואאוגוסט.  וכ  7-כ   הממוצע  בינואר,  באוגוסט  21-מ"צ  התנודה  מ"צ   .

( בכל חודשי השנה היומית הממוצעת )ההפרש בין המקסימום היומי הממוצע למינימום היומי הממוצע 

 מ"צ.  9.3-6.5 הינה בתחום של

)בין השנים   בחודשים השונים 14:00הלחות הממוצעת בשעה ערכי בתחנת עכו   :לחות יחסית

   )השירות המטאורולוגי(. אוגוסט- ביולי 62%-נובמבר לב 48% בין ים, נע(2020-2006

ים יבשה עם רוחות אפיק המפרץ  -משטר הרוחות בעונת הקיץ הוא שילוב של בריזת  משטר רוחות:

מערבית -הדרוםבשעות הלילה הרוחות חלשות. במשך הבוקר מתחזקת הרוח, רובה מהגזרה  הפרסי.  

- מהגזרה המערבית והצפוןשליטות רוחות  והמערבית, עד לשיא בשעות הצהרים. ביתר שעות היום  

ובעונות בחורף  לחץ משתנות    מערבית.  הרוח ממערכות  מושפע משטר  נשיבת מעודדות  שהמעבר 

יותר בימים  -רוחות מכיוונים שונים. בריזת הים ובולטת  זו  ג  של מזיבשה משתלבת במערכת רוחות 

ואחרואו הצהרים  בשעות  נושבות  בחורף  יציב.  מכ-יר  רוחות  שוניםי הצהרים  השעות   ,וונים  וביתר 

הדרום מהגזרה  רוחות  נהריה  מזרחית-שולטות  תחנת  ורובין,    (1978-1973בשנים    )נתוני  )ביתן 

1991). 
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 ארכיאולוגיה והיסטוריה  –פרק ב': נוף ומורשת האדם 

 סקר נוף  .3

 תרבותי -הנופימטרת הפרק   3.1

מטרת חלק זה היא לאפיין ולהעריך את מרכיבי הנוף השונים באזור, לסקור את מורשת האדם לאורך 

יחידות נוף(.  -התקופות, להציג את מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שונים בנוף )תת

 ו. בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיות

 שיטות עבודה באפיון הנוף ובהערכתו   3.2

 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף 3.2.1

שטח הסקר מחולק ליחידות נוף, כאשר יחידת נוף מוגדרת כחבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף,  

פי תכונה  -מבדיל בין יחידה ליחידה, נקבע עלששונה במידת מה מזה של החבלים השכנים לו. קו נוף,  ה

החלק של ם.  יממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי, הביולוגי ו/או התרבותי של חבל ארץ מסויש

  של יחידות הנוף השונות ותיחום התכונות  מציג את מגוון נופי האזור, וכולל תיאור  אפיון יחידות הנוף  

ולגיבוש שלהן השטח,  ביחידות  והנוף  הטבע  ערכי  לניתוח  כלי  להיות  נועדה  הנוף  יחידות  הגדרת   .

 מאפיין אותם. שמדיניות השימוש באותם שטחים, תוך שמירה על מגוון הנופים 

 מרכיבים ומאפיינים נופיים שמשמשים להגדרת יחידות הנוף  3.2.2

 שערים, " ניקוזגבעות משאר, אגני  ,  רכס  קווי:  זהותו  את  לאזור  מקניםש  גיאומורפולוגיים   מאפיינים •

 .שלוחות  או רכסים בין" טופוגרפיים

 . מצוקים ופסגות בולטות בנוףכמו : תופעות טבע ונוף ייחודיות •

  ותצורות צומח    יחידות  –  צומח  ;האזור  וקרקעות  הסלעי  המצע  –   וקרקע  מסלע  :טבעיות  תכונות •

 . אופייניות צומח

-על,  אלה  באזורים.  , יערות נטועים וכד'רציפים  חקלאיים  שטחים  כמו  : רציפה  דומיננטית  תכסית •

 .בה גובלתש יחידהה עם הנוף יחידת של המגע לקו( ואקולוגית) חזותית  חשיבות יש, רוב יפ

 . 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)חקלאות קיבוצית, חקלאות מושבית, חקלאות כפרית מסורתית 

 . וכד' יישובים  שרידי , מעיינות, תיליםדוגמת  :וחשובים בולטים נקודתיים אתרים •

ש,  רבות  בהתלבטויות  רבות  פעמים   מלווה  הסקר  באזור  הנוף  יחידות  הגדרת איננה  החלוקה  היות 

על  אלא  ומדידים,  קריטריונים קשיחים  על  פרשנית  מתבססת  לעיתים   סובייקטיבית.  אמירה    בנוסף, 

  יותר   מעמיק  לימוד  לאחר  רקו  ,דומים  מאפיינים  יבעל  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 /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

 .  מוסכמות – הערכה

 : הבאים האמצעים על ומבוססת השטח מאפייני  כלל בחינת תוך התבצעה הנוף יחידות הגדרת

 . מוצעותיחידות הנוף התצפיות מבחוץ ומבפנים על סיורים בכלל שטח הסקר ו •

להגנת הסביבה בנוגע  מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד   •

 (.2000קפלן וזלוצקי, לחלוקת השטח ליחידות נוף )

 מפת שיפועים, מפות גיאולוגיות ותצלומי לוויין.  שכבות ממ"ג:ניתוח  •

 חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.  •

 תרבותית -דירוג ערכיות נופית 3.3

יחידות נוף, שבהן  -לאחר הגדרת יחידות הנוף מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר, תת

לתת נערך  הנופית  הערכיות  אומדן  יותר.  גבוהה  הנוף  מרכיבי  של  ההומוגניות  אלה  -רמת  יחידות 

נוף  שהוגדרו בתוך יחידות הנוף. זאת, מתוך תפיסה שיש לשמור על המרכיבים והאיכויות של יחידות ה

 כולן, לפחות בחלק משטחן. כך יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט.  

נופית נופית )למעשה  תרבותית, שכן היא מתייחסת גם לאתרי מורשת( מבוססת על ניתוח -ערכיות 

יות  בשורת תארים כגון: עוצמה, מגוון, דרמט   –איכותני ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה  

 מדדי הערכיות הנופית(.  –וכד' )ראו בסעיף הבא 

יחידות בנויות(  -על סמך דירוג בכל אחד מהקריטריונים, חושב לכל אחת מתת היחידות )פרט לתת

  4גבוהה,   –  3בינונית,  –  2נמוכה,  – 1דירוג ערכיות נופית סופי מתוך סולם של חמש דרגות ערכיות: 

יחידות  -תת  (, מופיעות18מפה  הפרק )רכיות הנופית שבסוף  מירבית. במפת הע  –  5גבוהה מאד,    –

וניתן להציע אומדן  -הנוף בצבע על פי דרגת הערכיות. בתהליך דירוג כזה קיים אלמנט סובייקטיבי, 

סכום יחידות נוף. בנוסף, לעיתים גם השלם )יחידת הנוף( גדול מ-ערכיות שונה ואף חלוקה שונה לתת

יחידות נוף, והגדרת המצאי בהן )תהליכים -מרכיביו )תת היחידות(. אנו מקווים שהחלוקה ליחידות ותת

יתרמו ליכולת של הגופים המנהלים את השטח לבצע הערכה משלהם ולתכנן    ,סובייקטיביים פחות(

ות הנופית  תרבותיים של האזור, אם ירצו בכך. פירוט חישוב הערכי-באופן שיתחשב בערכים הנופיים

   תרבותית-פירוט חישוב הערכיות הנופית  נספח א':ב מופיע

יחידות נוף שממוקמות באזורי הגבעות או למרגלות  -בקביעת הערכיות הנופית, ניתנה עדיפות לתת

הגבעות ומהוות חלק "מהמסגרת הנופית" שמבליטה את אזורי הגבעות. כמו כן, נעשה מאמץ להפריד 

חידות נוף בפני עצמן, גם אם המופע הנופי שלהם כיום אינו מרשים, בשל  י-את ערוצי הנחלים לתת
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חשיבותם האקולוגית וההידרולוגית. מרבית מאגרי המים בעמק מוקפים בסוללות עפר גבוהות, ואינם  

נצפים היטב משטחי העמק עצמו, אלא אם עולים על סוללת המאגר עצמה. לאור זאת, רוב המאגרים  

 נמוכה.דורגו בערכיות נופית 

חשוב להדגיש כי קביעת הערכיות הנופית הינה יחסית לשטחי הסקר עצמו. אשר על כן, מרחב סקר  

שכולל הן את שטחי העמק עצמו והן חלק משטחי הגבעות שמסביבו, מבליט את ערכיותם הנופית של  

השטחים  מרבית  את  להגדיר  השתדלנו  זאת,  עם  העמק.  משטחי  חלק  חשבון"  "על  הגבעות  אזורי 

חזותיות  הפ הפרות  בהם  שאין  ובלבד  גבוהה,  נופית  ערכיות  כבעלי  עצמו  בעמק  הרציפים  תוחים 

 משמעותיות.

    מדדי הערכיות הנופית   3.4

  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 •

  עם   דותש:  המפגש  בקווי  שונים   נוף   מרכיבי  בין   ניגודים   בו   שמופיעים  לשטח , ו'וכד  פסגות ,  נחלים

 . ועוד שדות מרחבי בתוך בודדים עצים, גבעי נוף בתוך  בתרונות, מיוערים שטחים

.  שונות  פיתוח   פעולותשל    תוצאהשהן    בולטות  הפרות  ללא  לשטחניתן    גבוה   ערך  :"ראשוניות " •

  החזותיים   הקווים  ברציפות  מלאכותיים  מרכיבים  של  פגיעתם   למידת  גם  מתייחסת  זו  מידה  אמת

  צבע ,  גודל  מבחינת  היחידה  של  הטבעי  לאופי  ובהתאמתם(  לדוגמה  רקיע  קועל  )  בנוף  הטבעיים

גם    . וצורה כי  הוחלט  אינטנסיביים,  חקלאיים  שטחים  הינם  הסקר  שטחי  מכריע של  ורוב  הואיל 

 שטחים אינטנסיביים שאין בהם הפרות נוף בולטות יקבלו ניקוד בסעיף זה. 

.  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

  מאפייניםש   וכאלה  ,בוסתנים  כמו  מסורתית  חקלאות  מאפייניםש  כאלה –  לדוגמה  חקלאיים  נופים)

 (. מודרנית" מושבית"  או" קיבוצית"  חקלאות

 .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  

שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף. מידת הנצפות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של  

מי  היחידה-תת מכבישים,  מטיילים. יהמוערכת  ומשבילי  הנוף    שובים  גם  מתתשחשוב  - נשקף 

 היחידה.-נמצאות בשטח תתשולכן קיימת התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות  היחידה עצמה,

סלילת  כגון  ם בעיקר ע"י פיתוח מתקני תשתית )י: מרחב הסקר מאוישותדוהתח  שיקום   פוטנציאל •

חקלאיים. במקומות שבהם פיתוח חדש צפוי לגרום לפגיעה נופית  ( ומבנים  צפונה  6כביש  המשך  
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בלתי הפיכה, ניתן ניקוד מירבי בסעיף זה )הערה: מטבעו, בסעיף זה הניקוד גבוה כאשר פוטנציאל  

 השיקום וההתחדשות הוא נמוך, ולהיפך(. 

 אפיון יחידות הנוף  3.5

בו גם שולי חטיבות הנוף "הגליל   מרחב הסקר נמצא ברובו בחטיבת הנוף "מישור חוף הגליל", ונכללים

קטעים קטנים משתי   ,(. צמוד למרחב הסקר2000וזלוצקי,    שפרעם" )קפלן- "גבעות אלונים-המערבי" ו

אבל אינה מקובלת ברוב וזלוצקי  הגדרה מופיעה אצל קפלן  ה"חולות חוף הים" )  : חטיבות נוף נוספות

הגיאוגרפיים,   לדרום  שהפרסומים  מצפון  החוף  מישור  את  החולות משאר   – מפרידים  הפרדת  ללא 

 "הגליל התחתון המרכזי" באזור אחיהוד.-המישור(, ו

ובתכסית  בטופוגרפיה  בגיאולוגיה,  התחשבות  תוך  נוף,  יחידות  למספר  חולקה  נוף  חטיבת  כל 

בסעיפים הקודמים. בתחום הסקר הוגדרו עשר יחידות נוף, כמפורט  שמאפיינות את המרחב, כמפורט  

 , להלן:1טבלה ב

 יחידות נוף  . 1טבלה 

 חטיבת נוף  שטח בדונם  שם מס'

 הגליל העליון המערבי  4,250 גבעות טנטור  1

 מישור חוף הגליל  6,518 מבואות מכר  2

 מישור חוף הגליל  36,141 חקלאות מטה אשר  3

 מישור חוף הגליל  13,066 אגן הנעמן  4

 מישור חוף הגליל  14,357 איעבלין -אדמות טמרה 5

 שפרעם -גבעות אלונים 1,604 שלוחת טמרה  6

 מישור חוף הגליל )חולות חוף הים( 478 חוף הים 7

התיישבותיים. אדמות חקלאיות ערביות מאופיינות בריבוי  היחידות הנוף נבדלות זו מזו גם בהיבטים  

חלקות קטנות ובינוניות, וכאשר אדמות אלו נמצאות בתחום שיפוט רשויות ערביות, הן מאופיינות גם  

של חקלאיות  אדמות  חקלאיים.  ומבנים  גדרות  גדולות    בריבוי  בחלקות  מאופיינות  הסביבה  קיבוצי 

 והומוגניות. 

פי מאפיינים טופוגרפיים וחזותיים  -יחידות נוף, לעיתים על-לאחר שהוגדרו יחידות הנוף, הן חולקו לתת

פי  -היחידות על-רכס, מישור או אגן ניקוז של נחל בולט, ובמקרים אחרים חולקו תתגון  כ  ,משותפים

בין אזור טבעי לחקלאי או הבדלים באופי העיבוד החקלאי. זאת, במטרה  הבדלי תכסית. למשל, הבדל  

יחידות הנוף ייצגו שטח אחיד מבחינת ערכיותו הנופית. בהתוויה הסופית של גבולות יחידות הנוף  -שתת

יחידות  -ותת לגבולות המיפוי של  גבולותיהן  נעשה מאמץ להצמיד במידת האפשר את  הנוף  יחידות 

למק פרט  זאת,  הסיבה הצומח.  צומח.  יחידות  של  "חיתוך"  דרש  טופוגרפי/חזותי  היגיון  שבהם  רים 

להצמדה זו היא מכיוון שפעמים רבות גבולות יחידות הצומח )שכבר שורטטו בדיוק גבוה( אכן תואמים  

 לגבולות יחידות הנוף, וגם לצורך שימוש נוח בשכבות המידע.

מפה  יחידות הנוף )נוף, שמופיעות גם הן במפת  יחידות  -תת  91-הנוף לבאופן זה, חולקו שבע יחידות  

נמצא.7 לא  ההפניה  מקור  אחת מתתשגיאה!  לכל  כמתואר  -(.  נופית  ערכיות  נקבעה  הנוף  יחידות 

בטבלאות אפיון יחידות הנוף להלן.    נתימצוייחידת נוף  -. הערכיות הנופית של כל תתבסעיפים הקודמים
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יחידות הנוף,  -פירוט מלא של סעיפי החישוב מופיע בנספח א'. להלן תיאור יחידות הנוף, פירוט תת

נוף. מפת הערכיות  -תרבותית שניתנה לכל תת -והערכיות הנופית )יחידת  מופיעה    (18מפה  הנופית 

 בסוף הפרק, אחרי סעיף מורשת האדם.

 גבעות טנטור  3.5.1

 
 . צילום: עמית מנדלסון. אזור חורבת עוצה, מבט צפונה לגבעות. 1תמונה 

   היחידה מאפייני

זו משתרעת בשוליים הדרוםדיחי נוף  יש שלוחה  -ת  זה  מערביים של הגליל העליון המערבי. באזור 

מ' מעל עמק עכו. צפונית לשלוחה זו, עמק חקלאי מעובד    70-כשל  מתנשאת לגובה  שארוכה ומיוערת,  

 מכר, שאוחדו לרשות מקומית אחת.-)ראש נחל עכו( ומצפון לו הכפרים ג'דיידה ואל

 היחידה  גבולות

 עט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: כמ

 מכר.-גבול החוצה את ג'דידה –  בצפון

 )גבול הסקר(. 70כביש  – במזרח

 כרמיאל(. -)כביש עכו 85כביש   – בדרום

 מכר ובגבולו המערבי של היער.-גבול טופוגרפיה ותכסית, בדופן המערבית של אל – במערב

 ניקוז אגני
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באגן נחל נעמן. חלקה הדרומי של היחידה מנוקז דרך מספר תעלות אל נחל ה נמצא  דהיחי ל תחום  כ

 חילזון, והחלק הצפוני מנוקז לעבר נחל עכו.

 הקרקע  פני רום

מערב לצומת  -צפון-מ', כק"מ ממערב  91שיא הגובה ביחידה )ובתחום הסקר בכלל( נמצא בנקודת גובה  

צמודה לבית הקברות החדש של עכו, ברום  יאסיף. המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא בתחנת הדלק ה

 מעל פני הים.  'מ 20-כשל 

 וקרקע  מסלע

חבורת עבדת. המסלע הקדום ביותר משתייך לפרט להמסלע ביחידה נחלק בין חבורת הר הצופים  

אל. -טל  – אחיהוד בתצורת מנוחה )קירטונים וחרסיות(, בכתם באזור צומת יאסיף וכן באזור ג'דידה  

חולש שבונות את רוב המתלול  שרות ע'רב וטקייה )קירטונים, חרסיות ומאובנים(,  מעליו נמצאות תצו

מכר ומחשופים קטנים נוספים ממערב )ביחידת "מבואות מכר"(. -על עמק עכו, וכן את גבעת הכפר אל

באזור שמצפון לחורבת טורית, ובעמק שבין יער טנטור לג'דידה, נמצא מסלע איאוקני של גיר וצור עם  

עוד מחשוף קטן של תצורת תימרת נמצא בקרבת תחנת מעט קיר ומאובנים, מתצורת תימרת.  טון 

- צפון-מערב  –מזרח  -דרום-הדלק ליד בית הקברות החדש של עכו. ראויים לציון קווי העתק בציר מזרח

מכר. גבולה הצפוני של תצורת תימרת חופף  -תוחמים את העמק בין יער טנטור לרכס ג'דידהשמערב,  

ו העתק זה )בגבול הדרומי, תצורת תימרת חורגת דרומה מקו העתק מקביל(. קו העתק  במלואו לק

ת ע'רב  ותצורלמערב, ממוקם באזור תחנת הדלק, ואף הוא חוצץ בין תצורת תימרת  -נוסף בציר מזרח

 וטקייה. 

 מים  מקורות

באר עוצה )בה נמצאו מים   –הנחלים באזור זה הינם נחלי אכזב. במרחב היחידה נמצאת באר אחת  

 במפלס גבוה במהלך הסקר(, ובורות מים מעטים )בחלקם בוצעה חפירת שוד הרסנית(. 

 יישובים 

מכר ממוקמים בחלקה הצפוני של היחידה. כיום זוהי רשות מקומית אחת, ומעבר  -הכפרים ג'דיידה ואל

 ול הסקר כבר קיים רצף בינוי מלא בין היישובים. לגב

 והפרות  מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

בשל מיקומה של היחידה בצמוד ומעל למישור השטוח, היא זוכה הן לנצפות גבוהה והן לתצפית טובה  

חלק  הנראה  )ככל  בהר  חצוב  באזור  ממוקם  עכו  של  החדש  הקברות  בית  בדרום.  הכרמל  הר  עד 

דבר    מהחציבה הקברות(,  בית  הקמת  לפני  עוד  בית שהתקיימה  מעל  משמעותי.  נופי  מפגע  יוצר 

הקברות, נמצאות בריכות המים של עכו )למרגלות חורבת טורית(, שאינן בולטות בנוף. לאורך שולי  

בשטח היחידה זוהו מספר מינים פולשים, ובפרט    היער, בפרט בקרבת ג'דיידה, נמצאים מצבורי פסולת.

 יון השיח דודוניאה דביקה.ראוי לצ
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 מרכזיים  ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

. יער זה מבליט את 70משתרע גם ממזרח לכביש  שיער טנטור הינו חלק בלתי נפרד מיער אחיהוד,  

הדרומיים בשיפוליו  אתרים  -הגבעות  של  קטן  מספר  בשטח  המערבי.  העליון  הגליל  של  מערביים 

 מהעורף החקלאי/בטחוני של העיר עכו לאורך ההיסטוריה(.  ארכיאולוגיים )שהיוו חלק

 האתרים הבולטים בשטח כיום הינם חורבת טורית ובאר עוצה. 

 עיקריים  טבע וערכי הצומח אופי

במהלך   קק"ל  ע"י  שניטעו  יערות מחטניים  בעיקר  הינו  הצומח  האחרונות. בשטחים   50נוף  השנים 

 ה בשלטון סירה קוצנית. הטבעיים המעטים שנמצאים במרחב, נמצאת בת

 ותרבותי  חזותי ייחוד

מבליטה את נוף העמק  שיערות טנטור, ובפרט המתלול הצופה לעבר עמק עכו, הינם "חגורה ירוקה"  

מכר,  -ונצפית ממרחק ניכר. לאור הכוונות לייעד חלק משמעותי מהשטח להרחבה עירונית של ג'דיידה

 מפגעים נופיים בתהליך הפיתוח המתוכנן. יש חשיבות רבה למניעת היווצרותם של 

 יחידות -תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  כפר ערבי גדול על גבעה טבעית.  ג'דיידה  1.01

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  כפר ערבי גדול על גבעה טבעית.  מכר -אל 1.02

בקעת ג'דיידה   1.03
 מכר  –

משלב כרמי זיתים וגידולי שעמק 
 .  שדה, חלקות חקלאיות קטנות

עמק שמור יחסית כמעט ללא מבנים  
 חקלאיים. אינו נצפה מרחוק. 

3 –  
 גבוהה 

מתנשאת לגובה ששלוחה מיוערת  יער טנטור  1.04
עשרות מטרים מעל סביבתה.  

חורבת טורית  –אתרים מרכזיים  
 ובאר עוצה. 

צופה ונצפה ממרחק רב, ללא  שמתלול 
הפרות משמעותיות )למעט בית הקברות  

 החדש של עכו(. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

בית קברות   1.05
 חדש עכו 

בית קברות וגן אירועים. קיר חציבה 
מהווה צלקת נופית  שבולט 

 משמעותית. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 
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 מבואות מכר  3.5.2

 
 . צילום: עמית מנדלסון. מכר, מבט ממערב- אל. 2תמונה 

   היחידה מאפייני

מכר וכן בשטחים  -החקלאיות של הכפר אלת נוף זו משתרעת במישור חוף הגליל, בעיקר באדמות  דיחי

 חקלאיים של יישובי מטה אשר.

 היחידה  גבולות

 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 

 עוקף עכו(.  –  4מכר דרך מאגר שמרת עד כביש -גבול הסקר )מקצה אל –  בצפון

 מכר, יער טנטור. -גבול הבינוי של אל – במזרח

 כרמיאל(.  –)כביש עכו  85כביש   – בדרום

 מיועדים להקמת שכונות חדשות בעכו(.שגבול הסקר )שטחים  – במערב

 ניקוז אגני

ה נמצא באגן נחל נעמן. מרבית תחום היחידה מנוקז לנעמן דרך נחל עכו, ושטחים דהיחיל תחום  כ

 מזרח היחידה מנוקזים לנחל חילזון דרך תעלה ללא שם רשמי. -קטנים בדרום

 הקרקע  ניפ רום

מכר. האזור - מערבית של אל-מ' מעל פני הים, סמוך לפינה הדרומית  27שיא הגובה ביחידה הוא ברום  

 מ' מעל פני הים.  9, ברום מקורב של 85הנמוך ביותר ביחידה נמצא לצד כביש 
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 וקרקע  מסלע

מכר יש שני כתמים  -במרבית תחום היחידה יש קרקעות סחף אלוביאליות. סמוך לכביש הגישה לאל

)גדול וקטן( של תצורות ע'רב וטקייה )קירטונים, חרסיות ומאובנים(. בשולי יער טנטור וכן במרכז השטח 

 חלוקים, חרסית וחול(. מבנויה שיש כתמים של תצורת פלשת )שכבה  

 מים  מקורות

וכן נמצאות באזור בריכת   אין מקורות מים טבעיים בתחומי היחידה. נחל עכו עובר בשטח היחידה, 

מכר. בצומת מכר הישנה נמצא רהט )סביל( לא פעיל  - מערב לאל-חורף קטנה ובאר אנטיליה מדרום

 מתקופת המנדט, אם כי בסקר לא זוהתה הבאר שהזינה אותו.

 יישובים 

 אין יישובים בתחומי היחידה.

 והפרות  מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

היחידה ממוקמת במישור שטוח והנצפות הכללית שלה נמוכה )קיימת תצפית לשטחי היחידה מחורבת 

ומהכפר אל נמצאים מאגרי שמרת  -טורית  היחידה  גדולים    -מכר(. בחלק הצפוני של  קולחין  מאגרי 

האבו חלק ממטעי  נמצא  והמערביים  הצפוניים  ובחלקים  אלו  ומגודרים,  מטעים  עין המפרץ.  קדו של 

מונעת מעבר של יונקים גדולים ובינוניים. בעתיד אמור לעבור בתחום  שמגודרים באינטנסיביות בצורה  

כולל   ,מכר, פזורים מבנים חקלאיים-. בחלק המערבי של היחידה, באדמות אל6היחידה תוואי כביש  

 בוה.מספר מתחמי רפתות. כמו כן, במזרח היחידה עובר קו מתח ג

 מרכזיים  ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

- אדמותיו החקלאיות של הכפר אל  –מחד    :תרבותיות-ביחידה זו יש מפגש בין שתי תבניות היסטוריות

זוחלשמכר,   ובבינוי  קטנות  בחלקות  ושמרת,   –מאידך    ;מאופיינות  המפרץ  עין  של  אדמותיהם 

חוזר על  שמכר. זהו דגם  -מאופיינות ברצף פתוח אבל מופרד בגדר כמעט בלתי עבירה מאדמות אלש

 עצמו בשטחים נוספים בעמק עכו. 

האתרים המרכזיים ביחידה הינם שרידי שדה תעופה מנדטורי, בית באר, מתחם מבנים ישנים )כולל 

 אורווה( ורהט )סביל( בצומת מכר הישנה. 

 יקריים ע טבע וערכי הצומח אופי

בשטחי   ביותר  )אינטנסיבי  שונות  אינטנסיביות  ברמות  חקלאי  שטח  הינו  היחידה  תחום  כל  כמעט 

אל באדמות  בינונית  ואינטנסיביות  היהודיים  של  -היישובים  משארים  נותרו  מעטים  במקומות  מכר(. 

 צמחייה טבעית, בעיקר לאורך נחל עכו. 

 ותרבותי  חזותי ייחוד

ר מאגן הנעמן השטוח למישור חוף הגליל, כאשר מעט מצפון לגבול יחידה זו מהווה את אזור המעב

הכורכר   רכס  בנוף  לבלוט  מתחיל  הפיתוח שהיחידה  לחצי  לאור  אשר.  מטה  יישובי  בנויים  הן    :עליו 
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, חשיבות השטח כמסדרון אקולוגי אזורי עולה  6התפשטותה העירונית של העיר עכו והן סלילת כביש  

 עם הזמן.

 יחידות -תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

אזור מטעים, שדות ומאגר מים   אדמות שמרת  2.01
בפאתי שמרת. שרידי שדה תעופה  

 מנדטורי ובריכת חורף. 

מרחב חקלאי אינטנסיבי, ללא הפרות  
 משמעותיות וללא נצפות אזורית. 

2 –  
 בינונית 

פסיפס גדול של חלקות חקלאיות  שדות מכר  2.02
קטנות ובינוניות, עם מבנים  

 חקלאיים ומספר מבנים היסטוריים.

משלבת חלקות  שתבנית נוף היסטורית 
חקלאיות מסורתיות. האזור מקוטע ע"י  

מבנים חקלאיים וגדרות, כך שאין בו  
 רציפות נופית. 

1 –  
 נמוכה 

 

 חקלאות מטה אשר  3.5.3

 
 . צילום: עמית מנדלסון. מבט מגבעת יבור לעבר תל כיסון ובתווך מאגר דמון. 3תמונה 

   היחידה מאפייני

ת נוף זו משתרעת בעמק עכו, ותופסת לבדה כמעט מחצית משטחי הסקר. זהו נוף שטוח כמעט דיחי

מאופיין בעיבוד חקלאי אינטנסיבי ובחלקות חקלאיות גדולות יחסית, רובן ככולן של קיבוצי  שלחלוטין,  

ה  אך ללא בניי  ,מאופיינות בחלקות קטנותשהסביבה. בחלק הצפוני, נמצאות אדמות של הכפר ג'וליס  

 אדמות כפרים ערביים אחרים באזור.לת יפיינושא
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 היחידה  גבולות

 כרמיאל(. -)כביש עכו 85כביש  –  בצפון

 )גבול הסקר(, אדמות טמרה, באר גילעם )גבול הסקר(. 70כביש  – במזרח

 גבול הסקר, מבאר גילעם במזרח עד גבול שמורת עין אפק במערב.  – בדרום

 . 4ובתי הגידול הלחים לאורך הנעמן, משמורת עין אפק עד כביש מכלולי בריכות הדגים  – במערב

 ניקוז אגני

ה נמצא באגן נחל נעמן. חלקה הצפוני של היחידה מנוקז לנחל חילזון, בין אם ישירות,  דהיחיל תחום כ

דרך תעלות ניקוז חסרות שם ודרך אפיקי הנחלים כבול ויובלו נחל תמרה. החלק הדרומי של היחידה  

שירות לנעמן או לנחל חילזון דרך נחל אבליים. באזור הדרומי ביותר, קיים ערוץ ללא שם  מנוקז או י

 מנוקז ישירות לנעמן בתחומי שמורת עין אפק.  ש)"נחל גחוש"( 

 הקרקע  פני רום

- עדי שסמוך לפינה הדרומית-מ' מעל פני הים, בחורבת צפת  80-כשל  שיא הגובה ביחידה נמצא ברום  

)עוקף עכו( עם הנעמן, ברום   4דה. המקום הנמוך ביותר, נמצא במפגש כביש זרחית ביותר של היחימ

 מ' מעל פני הים.  4-כשל 

 וקרקע  מסלע

כמעט כל תחום היחידה מכוסה בקרקעות סחף אלוביאליות. בתל דעוך נמצא מחשוף של תצורת פלשת 

מ מבנויה  ש )שכבה   תצורות  נמצאות  בירה  תל  סביב  וחול(.  חרסית  וטקייה  יחלוקים,  ע'רב  שאש, 

)קירטונים, חרסיות ומאובנים(. בקרבת צומת אבליים נמצאת תצורת תימרת )מסלע איאוקני של גיר  

 עם מעט קירטון ומאובנים(. וצור 

 מים  מקורות

בנחל חילזון ובחלק מנחל כבול קיימת זרימת מים. בתחומי קיבוץ יסעור נמצאת באר אנטיליה )יבשה  

מתחם  במקום  אולם בחפירות ארכיאולוגיות נמצא    ,כיום(. באר גילעם שבגבול היחידה אינה קיימת כיום

ד על זמינות מים גבוהה בעבר. באר נוספת בשטח חות, מה שמעיימשלב תעלות מים ובריכות מטויש

 נמצא כיום במבנה דמוי באר(.שמעיין חרב, בהיחידה הינה באר דעוך )ככל הנראה מדובר 

 יישובים 

 בתחום היחידה נמצאים הקיבוצים יסעור )בצפון( ואפק )בדרום(.

 והפרות  מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

ם  מימור יחסית, עם מעט מאד הפרות חזותיות בנוף. בשטח ממוקיחידה זו מציגה רצף נופי גדול וש

 מכון טיהור השפכים של העיר עכו, ומספר מאגרי מים.

ץ משמעותי  ייוצרת חיש, קיימת גדר  70אדמות טמרה, באזור שבין תל כיסון לכביש  לבגבול בין יחידה זו  

ל דעוך, ממזרח לקיבוץ אפק  בין אדמות היישובים. אזורי מטעים מגודרים נוספים נמצאים בקרבת ת
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וכן מתחם אנטנות של "בזק" סמוך  ומצפון ליסעור. בשטח היחידה נמצא מכון טיהור שפכים אזורי, 

 .85לכביש 

כרמיאל. המסילה מגודרת עם מספר מעברים  -בחלקה הצפוני של היחידה עוברת מסילת הרכבת עכו 

מוגדר כגבולה הצפוני של היחידה. זהו כרמיאל(  -)כביש עכו  85דרום. כביש  -קרקעיים בציר צפון-תת

 דרום. -מסלולי סואן, ולא זוהו בו מעברים משמעותיים בציר צפון-כביש דו

 מרכזיים  ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

האלמנט הנופי החשוב בשטח הינו המופע של מישור שטוח ללא בינוי ומעט מאד תשתיות )מה שהולך  

במרחב זה(. מופע זה מבליט במיוחד את תל כיסון   6משמעותית עם סלילת כביש  להשתנות בצורה  

נוף נפרדת(,  ימשויש) ותל    :נצפה ממרחק. שני תילי העתיקות הנוספים באזורשך ליחידת  תל דעוך 

אינם בולטים בנוף. הראשון, בשל צמידותו לאזורי מטעים ולבית הקברות של כפר מסריק, והשני    -בירה  

גובל בו. נזכיר גם את הבארות העתיקות ואנדרטה לזכר שאול עזרא ממזרח לקיבוץ שסעור  בשל קיבוץ י

 אפק.

 עיקריים  טבע וערכי הצומח אופי

השטח מעובד רובו ככולו. לאורך אפיקי הנחלים נותרה צמחייה הידרופילית. ראויה לציון בריכת חורף  

רים ובסכנת הכחדה. ייתכן כי בריכה זו  בה נמצא ריכוז גדול של מיני צמחים נדישמערב השטח,  -בצפון

 שימשה בעבר כבריכת דגים.

 ותרבותי  חזותי ייחוד

המופע של מישור רחב ידיים, רובו ללא הפרות חזותיות כגון קווי תשתית, בנייה ומטעים, הוא אלמנט 

ומדגיש גם נדיר בנוף הארץ. מופע זה מבליט במיוחד את התילים הארכיאולוגיים המעטים שבאזור,  

 מערב.-את קו הראייה בין שיפולי הגליל העליון בצפון להר הכרמל בדרום

 יחידות -תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

פסיפס גדול של חלקות חקלאיות  שדות עוצה  3.01
 משמעותיים. קטנות, ללא אתרים 

תבנית נוף ייחודית ללא הפרות נופיות.  
 נצפות כללית נמוכה יחסית. 

3 –  
 גבוהה 

שדות עוצה   3.02
 מערב 

משלב חלקות חקלאיות שפסיפס 
קטנות ובינוניות, ללא אתרים  

 משמעותיים. 

תבנית נוף ייחודית ללא הפרות נופיות.  
 נצפות כללית נמוכה יחסית. 

3 –  
 גבוהה 

מתחם   3.03
 האנטנות 

מתחם מגודר )אם כי מעובד( 
ובמרכזו אנטנות תקשורת גבוהות  

 נצפות היטב. ש

הפרה חזותית משמעותית בנוף, אם כי  
 מרבית השטח לא פגוע. 

2 –  
 בינונית 

צומת עכו   3.04
 מזרח

אזור חקלאי אינטנסיבי ללא אתרים  
 משמעותיים. 

באזור זה יש מרווח גדול יחסית בין  
השטח( לכביש,  מסילת הרכבת )בלב 

היחידה בכללותה  -מה שהופך את תת
למקוטעת מאד, אם כי בעלת נצפות  

 גבוהה. 

2 –  
 בינונית 

שדות עין   3.05
 המפרץ 

גוש גדול של שדות אינטנסיביים  
ממזרח לנחל חילזון, ללא אתרים 

 משמעותיים. 

חלק מהמרחב הפתוח הגדול בלב עמק  
 עכו. 

3 –  
 גבוהה 
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

גוש גדול של חקלאות אינטנסיבית   עוטף יסעור  3.06
בין אדמות ג'וליס לנחל חילזון. אתר  

"הגבעה הקטנה" )פריחה   –מרכזי 
 עונתית(. 

שולי מרחב פתוח גדול. יש מוקד חממות  
פריחה מושך ה קטן בשטח. אתר 

 מטיילים רבים בשנים האחרונות. 

3 –  
 גבוהה 

באר    –קיבוץ ותיק. אתרים מרכזיים  יסעור  3.07
 אנטיליה ובריכה חצובה בסלע. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  

תל ארכיאולוגי בולט, תצפית נוף. אין   תל בירה  3.08
בולטים  שממצאים ארכיאולוגיים 

כיום בשטח )ממזרח לכביש יש  
 מערת קבורה(.

אחד התילים המרשימים בעמק עכו.  
בשל מיקום  אך התל עצמו שמור היטב, 

קיבוץ יסעור, נפגע הרצף הנופי בין התל  
 למרחב הפתוח. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

מעלה נחל   3.09
 חילזון 

עד   70קטע ערוץ נחל חילזון מכביש  
 מאגרי יסעור. ללא אתרים מרכזיים. 

הנחל אינו בולט בנוף העמק אך מהווה  
ב הפתוח, וציר מעבר חשוב  חלק מהמרח

 חיים וצמחים במרחב. -לבעלי

3 –  
 גבוהה 

נחל חילזון   3.10
 תיכון 

קטע נחל חילזון ממאגרי יסעור עד  
למרחב בריכות הדגים של כפר  

 מסריק, ללא אתרים מרכזיים. 

הנחל אינו בולט בנוף העמק אך מהווה  
חלק מהמרחב הפתוח, וציר מעבר חשוב  

 במרחב. חיים וצמחים -לבעלי

3 –  
 גבוהה 

מאגר גדול ומאגר משני. "זולה"   מאגר משולש  3.11
 חקלאית עם עץ תות יפה. 

בדומה למאגרים אחרים, מדובר על גוף  
שוברות את  שמים מוקף בסוללות עפר 

 הרצף הנופי שבעמק. 

2 –  
 בינונית 

תחום בין נחל  שגוש גדול של שדות  שדות דמון  3.12
  כבול, נחל חילזון, נחל אבליים

ואדמות טמרה. בריכת חורף בחלק  
 הדרומי. 

חלק מהמרחב הפתוח הגדול בלב עמק  
 עכו. 

3 –  
 גבוהה 

גוש שדות אינטנסיביים מצפון   שדות דעוך  3.13
וממערב לתל דעוך, ללא אתרים  

 מרכזיים. 

חלק מהמרחב הפתוח הגדול בלב עמק  
 עכו. 

3 –  
 גבוהה 

מורד נחל   3.14
 אבליים 

אם כי מהווה   ,הנחל אינו בולט בשטח בולט בשטח.ערוץ נחל אכזב שאינו 
 חיים וצמחים במרחב. -ציר מעבר לבעלי

3 –  
 גבוהה 

שדות יסעור   3.15
 דרום 

גוש שדות בין נחל חילזון, נחל כבול  
 , ללא אתרים מרכזיים. 70וכביש 

חלק מהמרחב הפתוח הגדול בלב עמק  
 עכו. 

3 –  
 גבוהה 

מטעי צומת   3.16
 כבול 

וארוכה של מטעים בין  רצועה צרה  
לנחל כבול. אנדרטאות   70כביש  

 שלחללי תאונות דרכים בשולי הכבי

המטעים מסתירים את הנוף הפתוח של  
העמק, ואינם חלק מתבנית הנוף 

 ההיסטורית. 

2 –  
 בינונית 

מורד נחל   3.17
 כבול 

ערוצי הנחלים תמרה וכבול. אתר  
מסומן  שעץ שיזף עתיק  –מרכזי 
 מנדטורית בגדת הנחל. במפה 

הנחלים אינם בולטים בנוף העמק אך 
מהווים חלק מהמרחב הפתוח, וציר  

חיים וצמחים -מעבר חשוב לבעלי
 במרחב. 

2 –  
 בינונית 

אחד המאגרים הגדולים בעמק עכו,   מאגר דמון  3.18
 מוקף בסוללות עפר גבוהות. 

גוף  בבדומה למאגרים אחרים, מדובר  
שוברות את  שמים מוקף בסוללות עפר 

 הרצף הנופי שבעמק. 

2 –  
 בינונית 

מכון טיהור שפכים אזורי, בלב   מט"ש עכו  3.19
 העמק.

 בנוי  מתקן תשתית בולט בנוף. 

תל ארכיאולוגי נמוך. שרידי מבנה  תל דעוך  3.20
מוסתר בצמחייה, שעות'מאני וח'אן 

נראה כבאר וכן בית  שמעיין יבש 
 רני. קברות מוד

- אתר ארכיאולוגי חשוב, אולם ה
"חתימה" הנופית שלו מצומצמת בשל  

 גובהו הנמוך והמטעים שבסביבתו. 

3 –  
 גבוהה 

המטעים מאפילים על תל דעוך הסמוך,   גוש גדול של מטעים מגודרים.  מטעי דעוך  3.21
 ומגודרים באינטנסיביות. 

2 –  
 בינונית 

קליפטוסים וברושים, ובה יחורשת א  חורשת כבול  3.22
 מספר מתקנים חקלאיים עתיקים.

משמשת את תושבי האזור  שחלקת יער 
לפעילויות נופש, אם כי ללא מתקנים  

 וללא פינוי אשפה. 

3 –  
 גבוהה 

שדות חורשת   3.23
 כבול 

מובלעת בין חורשת כבול לנחל  
 תמרה. 

  – 2 שטח קטן ולא בולט בנוף. 
 בינונית 

גוש גדול של שדות אינטנסיביים.  שדות אפק  3.24
חורבת גלמת   –אתרים בולטים 

 ואנדרטה ליד בית הקברות. 

חלק מהמרחב הפתוח הגדול בלב עמק  
 עכו. 

3 –  
 גבוהה 
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  קיבוץ ותיק, אנדרטה ומגדל מים.  אפק 3.25

גוש מטעים של קיבוץ אפק. מתחם  מטעי גחוש  3.26
באינטנסיביות. תצוגת כלים מגודר 

 חקלאיים. 

מתחם מגודר שאינו מייצג את הנופים  
 ההיסטוריים במרחב. 

2 –  
 בינונית 

 

 אגן הנעמן  3.5.4

 
 . צילום: עמית מנדלסון.מבט מאזור כפר מסריק דרומה . 4תמונה 

   היחידה מאפייני

תעלת הנעמן, בריכות   –גידול לחים  -קומפלקס של בתית נוף זו משתרעת לאורך הנעמן וכוללת  דיחי

דגים ואזורים ביצתיים, כמו גם הקיבוצים הסמוכים. "מטעמי נוחות" הוכללו ביחידה זו גם שטחים בנויים  

 עד גבול הסקר במערב, אם כי בראייה מרחבית, יש לשייך את חלקם ליחידת הנוף "חוף הים". 

 היחידה  גבולות

 הצפוני של בריכות הדגים של קיבוץ עין המפרץ.גבולן  –  בצפון

 בריכות הדגים של עין המפרץ, כפר מסריק ואפק, ושמורת עין אפק.  – במזרח

 . 79גבול הסקר, כביש  – בדרום

 גבול הסקר וחולות החוף )שכונת צור שלום, מסילת הרכבת, אזור התעסוקה שער נעמן(. – במערב

 ניקוז אגני
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ן נחל נעמן. חלקים קטנים משטח היחידה מנוקזים לנחל חילזון ודרכו אל ה נמצא באגדהיחיל תחום  כ

 הנעמן. 

 הקרקע  פני רום

מ' מעל פני הים )לפי המפות החדשות(. המקום הנמוך    39שיא הגובה ביחידה נמצא בתל אפק, ברום  

 מעל פני הים.  'מ 2-כשל הישן, ברום משוער  4ביותר ביחידה נמצא במפגש הנעמן עם כביש 

 וקרקע  מסלע

כמעט כל תחום היחידה מכוסה בקרקעות סחף אלוביאליות. בתל אפק נמצא מחשוף של תצורת פלשת 

 חלוקים, חרסית וחול(. אזור התעשייה צור שלום ממוקם על דיונות חול. מבנויה ש )שכבה 

 מים  מקורות

מרחב כרי נעמן יש ביצה הנעמן הינו נחל איתן לכל אורכו, ומקורות מימיו במעיינות אפק ובעין נימפית. ב

עם מי תהום גבוהים ומספר נביעות על פני השטח. כמו כן, ראויים לציון מספר מכלולי בריכות דגים,  

 מקשרות את הבריכות לערוצי הנעמן והחילזון. שומערך תעלות 

 יישובים 

)במרכז( וכפר מסריק  )בצפון(  עין המפרץ  נמצאים הקיבוצים  היחידה  חי  ,בתחום  קריית  גם  נוך  כמו 

אזורית )בין היישובים( ואזורי תעשייה )של המועצה האזורית מטה אשר ושל עיריית קריית ביאליק(. 

נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים, וכן את  שתחום היחידה כולל גם את שכונת אפק של קריית ביאליק,  

 "שכונת ברבור" הלא מוסדרת בדרום עכו. 

 והפרות  מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

נפתח לכיוון מזרח אל השדות של עמק שגידול לחים לאורך הנעמן,  -ידה זו יש רצף נופי של בתיביח

עכו. כלפי מערב, הרצף חסום לחלוטין בבינוי עירוני ותעשייתי, שרק מסדרון שפך הנעמן )מחוץ לגבול  

 היחידה( קוטע אותו לכיוון חוף הים. 

 יצת כרי נעמן שטח קטן ומבודד בצד המערבי. טע מבו)עוקף הקריות( עובר בשטח היחידה וק  22כביש  

מגודר כיום, ומהווה עדיין מקור פוטנציאלי  שבתחום היחידה גם אתר פסולת משוקם נופית )כרי נעמן( 

 לזיהום סביבתי.

 מרכזיים  ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

האלמנט הנופי החשוב בשטח הינו ערוץ הנעמן לכל אורכו. במרבית היחידה, יש לנעמן אופי של תעלה 

מלאכותית, ישרה לחלוטין. באזור שמורת עין אפק ושמורת רצועת נחל הנעמן, אופי הנחל הינו טבעי  

הגד הארכיאולוגיים  התילים  אחד  נמצא  אפק  בעין  הנחל.  בגדות  צומח  וחיגור  פיתולים  ולים  ומשלב 

באזור, כמו גם מבנה מרשים ביותר של טחנת קמח שמורה מהתקופה הצלבנית )טחנת כורדני/דוק 

ההיסטורית(. אלמנט חשוב נוסף הוא ביצת כרי נעמן, מהביצות האחרונות בישראל. בקרבת גבולה 

 נמצא בתהליכי פיתוח. שאתר קדוש לבדווים  -המערבי של היחידה נמצא מתחם גני רידוואן 
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 עיקריים  טבע וערכי הצומח אופי

ושיחייה בשלטון פטל    קנה מצוי חישת קנים בשלטון    ן הויובליו  ת לאורך הנעמן  עיקריותצורות הצומח ה

ובסכנת של מיני צמחים נדירים  ישנם ריכוזים    ,טבע שלאורכוהבייחוד בשמורות    ,לאורך הנחל  קדוש.

 מרה צמחייה טבעית אופיינית למלחות חוף. באזור שפך הנעמן לים נשת  .  גידול לחים-של בתי  הכחדה

 ותרבותי  חזותי ייחוד

גידול לחים בישראל. שמורת עין אפק ופארק הנעמן  -זהו אחד מהמכלולים השמורים ביותר של בתי

ניצול מי הנעמן ע"י האדם   טחנות קמח,    – מהווים מוקד משיכה למטיילים מכל רחבי הארץ. סיפור 

עדיין אינו "מונצח במלואו" ואינו מוכר היטב למטיילים    – בריכות דגים )בעבר ובהווה( ומכוני שאיבה  

 במרחב.

 יחידות -תת

 י ואתרים מרכזיים תיאור כלל שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

4.01 
 מלחת הנעמן 

אזור מלחה מכוסה בחורש פתוח של  
 אשלים. 

גידול ייחודי, האחרון מסוגו בחופי  -בית
 הארץ. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

4.02 
הערוצים  

 המקבילים 

והחילזון  בו אפיקי הנעמן  שקטע 
וצמודים זה לזה לאורך מקבילים 

 כחצי ק"מ. 

אלמנט נופי ייחודי וחוליה מקשרת בין  
 אגן הנעמן לחוף הים. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

דרום מלחת   4.03
 הנעמן 

קטע של מלחת הנעמן מדרום  
 לערוצי הנעמן. 

 חלק ממכלול נופי רציף. 
3 –  

 גבוהה 

4.04 
 שכונת ברבור 

שכונה בלתי מוסדרת בדרום העיר  
 עכו. 

 בנוי  בנויה. יחידת נוף  

עוטף שכונת   4.05
 ברבור 

כלואים בין השכונה ששרידי מלחה 
 לכביש. 

נבלעת בנוף  שרצועה מצומצמת 
 האורבני. 

2 - 
 בינונית 

4.06 

 גני רידוואן 

פסיפס של שטחים חקלאיים ומתחם 
מכלול גני   –בהאי. אתר מרכזי 

רידוואן, טחנות קמח ומקדש  
 בהקמה. 

תרבותית של  -למרות חשיבותם הדתית
 הגנים, הם אינם בולטים בנוף האזור. 

3 –  
 גבוהה 

"אי - תעלה חפורה רחבה מצפון ל מורד הנעמן  4.07
הנעמן". גשר ששימש נתיב הפריצה  

 עמי בתש"ח. -במבצע בן

ידיים  -חובק אי רחבשאפיק פתוח ורחב, 
 )תופעה נדירה בישראל(. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

חובקת את אי הנעמן  שהזרוע  הנעמן הישן  4.08
 מדרום. 

עובר בחלקו באזור בנוי, אך  שאפיק 
ידיים )תופעה נדירה -חובק אי רחב

 בישראל(.

4 –  
גבוהה  

 מאד

שדות אי   4.09
 הנעמן 

אי נרחב שאינו מוכר למטיילים. ללא  
 אתרים משמעותיים. 

ייחודית, אם כי מקוטעת ע"י  תבנית נוף 
 כביש ובינוי קיים. 

3 –  
 גבוהה 

מבני משק אי   4.10
 הנעמן 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  מבני משק של קיבוץ עין המפרץ. 

בריכות עין   4.11
 המפרץ 

מכלול בריכות הדגים הצפוני ביותר  
 בעמק עכו. 

חלק מנוף המדגה המלווה את הנעמן  
 עשרות שנים. 

3 –  
 גבוהה 

קיבוץ ותיק. עמדת שמירה, סילו   עין המפרץ  4.12
 מרשים. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

אשכול בריכות דגים פעילות ונטושות   משולש חילזון  4.13
מהווה את המשך בריכות עין  ש

 המפרץ מדרום לנחל חילזון. 

מלווה את הנעמן  שחלק מנוף המדגה 
 עשרות שנים. 

3 –  
 גבוהה 

שדות הנעמן    4.14
 המפרץ עין  -

חוצץ בין הקיבוצים שמרחב חקלאי 
בית    –לאפיק הנעמן. אתרים בולטים 

קברות עין המפרץ, שביל הבנים, 
 תמרים עתיקים. 

חלק ממכלול השטחים הפתוחים בליבת  
 עמק עכו. 

3 –  
 גבוהה 
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 י ואתרים מרכזיים תיאור כלל שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

שדות עין   4.15
כפר    –המפרץ 
 מסריק 

מכלול שדות ומטעים בין הקיבוצים 
. בית באר היסטורי של  4לכביש 

 ר מסריק. כפ

שטח מקוטע שבליבו מתחם בית הספר  
 האזורי. 

2 –  
 בינונית 

בית ספר   4.16
 אזורי 

בית ספר אזורי, אנדרטה לנופלי  
 המועצה האזורית נעמן. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

שדות משולש   4.17
 הנעמן 

מפריד בין  שגוש שדות חקלאיים 
מכלולי בריכות דגים, ללא אתרים 

 משמעותיים. 

ממכלול השטחים הפתוחים בליבת  חלק 
 עמק עכו. 

3 –  
 גבוהה 

מורד נחל   4.18
 חילזון 

תעלה חפורה ובה זרימת מים  
 איתנה. ללא אתרים משמעותיים. 

חלק ממכלול השטחים הפתוחים בליבת  
 עמק עכו. 

3 –  
 גבוהה 

"חצר  -קיבוץ ותיק. עמדת שמירה ו כפר מסריק  4.19
משלבת ריכוז מבנים שראשונים" 

 היסטוריים. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

כפר מסריק   4.20
 דרום 

מרחב ללא ערכים נופיים משמעותיים,   שטח מופר ברובו. 
ומוקף משלושה עברים בבינוי  

 אינטנסיבי. 

1 –  
 ה נמוכ 

בריכות כפר   4.21
 מסריק 

מכלול בריכות דגים. בשוליים  
הדרומיים מגדל שמירה, מכון  
 שאיבה היסטורי ומצפור נוף. 

מלווה את הנעמן  שחלק מנוף המדגה 
 עשרות שנים. 

3 –  
 גבוהה 

משולש   4.22
 בריכות מסריק 

מכוסות כיום  שבריכות דגים נטושות 
 בצמחייה. 

חלק ממכלול השטחים הפתוחים בליבת  
 עמק עכו. 

3 –  
 גבוהה 

תעשיות שער   4.23
 נעמן 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  אזור תעשייה. 

מעיין שופע עם מופע בריכה גדולה   עין נימפית  4.24
בריכת מגדלית   –ופתוחה. מדרומו 

 הנחלים. 

אחד המשארים הטבעיים המרשימים  
 ביותר בעמק עכו. 

5 - 
 מרבית 

-מכלול מרשים של נופי ביצה ובתי כרי נעמן צפון  4.25
 גידול לחים. 

אחד מתאי השטח המייצגים בצורה  
המיטבית את נוף ביצות הנעמן  

 ההיסטוריות. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

גבעה בולטת שהינה למעשה אתר   כרי נעמן מרכז  4.26
 פסולת משוקם ומכוסה בעפר. 

גם לאחר שיקום נופי, מדובר על "נטע  
שלטי אזהרה  במוקף בגדר ושזר" בנוף, 

 וסגור למטיילים. 

2 –  
 בינונית 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  אזור תעשייה עירוני.  צור שלום  4.27

כרי נעמן   4.28
 מערב 

מובלעת שנכלאה בין כביש עוקף 
 קריות לאזור התעשייה צור שלום.

- ביתבלמרות קיטוע משמעותי, מדובר  
 גידול נדיר וחשוב. 

3 –  
 גבוהה 

כרי נעמן   4.29
 מזרח

משלב חורשות  שפסיפס 
קליפטוסים וביצות. שביל מטיילים  יא

 ראשי )שביל נחל נעמן( בגדת הנחל. 

כה  מכלול נופי משמעותי ומוקד המשי
השני בחשיבותו למטיילים בכל תחום  

 הסקר אחרי שמורת עין אפק. 

5 –  
 מירבית 

בריכות כרי   4.30
 נעמן 

מכלול בריכות דגים ממזרח לשמורת  
 כרי נעמן. 

מלווה את הנעמן  שחלק מנוף המדגה 
 עשרות שנים. 

3 –  
 גבוהה 

נמצאת ששכונת מגדלים עירונית  שכונת אפק  4.31
 בתהליכי פיתוח. 

 בנוי  נוף בנויה. יחידת 

רצועת נחל   4.32
 הנעמן 

עובר  שקטע מאפיק הנעמן וגדותיו 
 שיקום אקולוגי ונופי בימים אלו. 

האזור עובר תהליכי שיקום דינאמיים,  
 אולם טרם מיצה את השיקום הנופי. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

בריכות   4.33
 נטושות 

בריכות דגים נטושות כיום ממזרח 
 לרצועת נחל הנעמן. 

יחידה זו מייצגת את  - הערכיות בתת
הפוטנציאל בשל המיקום בין הערוץ  

 לבריכות הפעילות. 

3 –  
 גבוהה 

יחידה בנצפות כללית נמוכה, ואינה  -תת שתי בריכות גדולות ומבודדות.  בריכות אפק  4.34
מייצגת את המופע "הקלאסי" של שטחי  

 המדגה במרחב. 

2 –  
 בינונית 

שמורת עין   4.35
 אפק

גידול  -מכלול מרשים ביותר של בתי
משלב ביצות ובריכות.  שלחים 

טחנת כורדני,   –אתרים בולטים 
שביל הביצה, תצפית ג'מוסים, גן 

 מקלט. 

מוקד משיכה למטיילים מכל רחבי  
הייצוג השמור ביותר לבתי  והארץ,  

 הגידול הלחים באגן הנעמן. 

5 –  
 מירבית 
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 י ואתרים מרכזיים תיאור כלל שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

חורשת תל   4.36
 אפק מערב 

משמשת כמבואת  שחורשת אורנים 
כניסה לשמורת עין אפק, ללא  

 אתרים מיוחדים. 

  – 3 שער הכניסה לשמורת עין אפק. 
 גבוהה 

אחד התילים הארכיאולוגיים   תל אפק  4.37
הבולטים באגן הנעמן. תצפית טובה 

 לשמורה ולרחבי העמק. 

  – 4 תצפית ונצפות גבוהות. 
גבוהה  

 מאד

גוש שדות כלוא בין גבול הסקר   שדות תל אפק  4.38
 גבול השמורה. ל

חלק מהמסגרת הנופית סביב שמורת  
 עין אפק. 

3 –  
 גבוהה 

 

 איעבלין -אדמות טמרה 3.5.5

 
 . צילום: עמית מנדלסון. מבט משלוחת טמרה לבקעת נחל קנקן. 5תמונה 

   היחידה מאפייני

האזור מאופיין בפסיפס גדול של חלקות חקלאיות קטנות,  ת נוף זו משתרעת במזרח עמק עכו.  דיחי

 רבות מהן מלוות כיום בגידור ובחלקן גם מבנים חקלאיים וחממות. 

 היחידה  גבולות

 אדמות מטה אשר, מאזור צומת טמרה צפון עד למכון טיהור השפכים של עכו.  –  בצפון

 . , באר גילעם70)גבול הסקר(, שלוחת טמרה, כביש  70כביש  – במזרח

 אדמות מטה אשר. – בדרום

 אדמות מטה אשר. – במערב
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 ניקוז אגני

ה נמצא באגן נחל נעמן, ורובו המכריע מנוקז לנחל חילזון דרך נחל אבליים )חלק קטן  דהיחיל תחום  כ

מנוקז לנחל חילזון דרך נחל תמרה(. בדרום היחידה עובר נחל קנקן שהינו יובל של נחל אבליים. קטע  

 קטן ממזרח לקיבוץ אפק מנוקז לנעמן דרך ערוץ ללא שם. 

 הקרקע  פני רום

מעל פני הים )לפי המפות החדשות(.    ' מ  70-כשל  עדי, ברום  -ורבת צפתשיא הגובה ביחידה נמצא בח

של  המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא בנחל אבליים ליד מכון טיהור השפכים של עכו, ברום משוער  

 מעל פני הים.  'מ 6-כ

 וקרקע  מסלע

יבוץ אפק(  כמעט כל תחום היחידה מכוסה בקרקעות סחף אלוביאליות. באזור חורבת גלמת )דרומית לק

מורכב מקירטון ומעט מאובנים,  שנחשפות תצורת בענה )גיר ומאובנים( ותצורת מנוחה )פרט הר צפת  

אחיהוד   היא  שופרט  גלמת  בענה בחורבת  תצורת  וביטומן(.  מאובנים  מעט  חוואר,  מקירטון,  מורכב 

לנחל קנקן    בו נחשף מסלע מחבורת יהודה. בשולי תל כיסון ומצפוןשהמקום היחיד בכל שטחי הסקר  

-שאש, ע'רב וטקייה )קירטון, חוואר ומאובנים(. באזור חורבת גחוש וחורבת צפתינחשפות תצורות מ

 (.עדי, נחשפת תצורת תימרת )מסלע איאוקני של גיר וצור עם מעט קירטון ומאובנים

 מים  מקורות

סה(, באר גילעם בתחומי היחידה נמצאות מספר בארות, רובן יבשות כיום: באר כיסון, באר עיט )הרו

 )הרוסה( ובאר חוש )עמוקה, יש מים בקרקעיתה(. 

 יישובים 

 אין יישובים בתחומי היחידה.

 והפרות  מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

זו סובלת מריבוי הפרות   גידור היקפי    –יחידה  והן  מבנים חקלאיים, גידור )הן מקומי סביב חלקות, 

ואחרת. תל כיסון   וריבוי פסולת חקלאית  בגבול בין אדמות מטה אשר לאדמות היישובים הערביים( 

 שבתחום היחידה הינו הגבעה הבולטת ביותר בכל עמק עכו, צופה ונצפית למרחק ניכר.

 כזיים מר ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

זהו פסיפס מרשים של חלקות חקלאיות, חלקן עדיין שמרו על מגוון גידולים מסורתי, ואחרות מופרות  

חוש,   ובאר  גחוש  חורבת  לציון  ראויים  כן  וכמו  כיסון,  תל  הינו  היחידה  המרכזי בשטח  למדי. האתר 

קרבת חורבת עדי ושרידי עץ עתיק ב-חפירות ארכיאולוגיות בבאר גילעם, עיי חורבות בחורבת צפת

גחוש, כמו גם אנדרטאות לנספי תאונות דרכים בצומת טמרה דרום. מחורבת עיט ובאר עיט לא נותרו 

 שרידים משמעותיים על פני השטח.
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 עיקריים  טבע וערכי הצומח אופי

צמחים  , וכן  גידול לחים-של בתי  רוב תחום היחידה הינו שטח חקלאות אקסטנסיבית, צמחייה טבעית 

וסג ובבורות    טליים מרוכזיםרודרליים  וקנקן,  בייחוד לאורך הנחלים אבליים  וצרים  במשארים קטנים 

ואף    גידול לחים-מחי בתיהמים שנחפרו לצורך איגום מי גשמים צמוד לחממות, שמהווים מקלט לצ

 למס' מצומצם של מינים בסכנת הכחדה. בתל כיסון צמחייה עשבונית אופיינית לעיי חורבות. 

 בותי ותר חזותי ייחוד

הפסיפס החקלאי באדמות טמרה ואיעבלין הינו מכלול מרשים אך פגוע ביותר מבחינה נופית, בוודאי  

בהשוואה לפסיפס דומה ללא בינוי באדמות ג'וליס שבצפון שטח הסקר. תל כיסון הינו אלמנט יוצא דופן  

חזותיות מעבר    בנוף, וראוי לשמור על המרחב סביבו, כמו גם על קו הראייה לעיר עכו, ללא הפרות

 לאלו שכבר קיימות כיום. 

 יחידות -תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

פסיפס גדול של חלקות חקלאיות  אדמות טמרה  5.01
באר כיסון,   –אתרים בולטים   .קטנות 

באר מנדטורית מצפון לתל כיסון, 
 חורבת עיט ובאר עיט )הרוסים(. 

מכלול גדול של חלקות חקלאיות קטנות,  
פוגמים שיש לא מעט בינוי וגידור 

 בערכיות הנופית של השטח. 

3 –  
 גבוהה 

נחל אבליים   5.02
 תיכון 

עובר במערב אדמות  שערוץ רדוד 
 טמרה. 

  – 2 בשטח. הערוץ כמעט לא מורגש 
 בינונית 

של  מתנשא לגובה  שתל ארכיאולוגי  תל כיסון  5.03
 מ' מעל סביבתו.  25-כ

התל המרשים ביותר בעמק עכו, צופה  
 ונצפה היטב מכל עבר. 

5 –  
 מירבית 

אדמות טמרה   5.04
 מערב 

חלקן של אדמות טמרה ממערב  
 לנחל אבליים. 

שטח פחות מופר בליבת השטחים 
 הפתוחים בעמק עכו. 

3 –  
 גבוהה 

- בקעת קנקן 5.05
 אבליים 

חלקן הדרומי של אדמות טמרה  
ואדמות איעבלין. עץ עתיק מת  

 שמתועד במפה מנדטורית. 

שטח פחות מופר בליבת השטחים 
 הפתוחים בעמק עכו. 

3 –  
 גבוהה 

חזיריות   5.06
 איעבלין מערב 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  שני מתחמי חזיריות גדולים. 

גבעת זיתים   5.07
 דרומית 

מהווה מובלעת בבקעת נחל  שגבעה 
 קנקן. 

חלק ממכלול שטחים פתוחים. לא 
 מרשים בפני עצמו. 

3 –  
 גבוהה 

משולש באר   5.08
 גילעם 

תחום  ש עמק בעל צביון מסורתי 
בגבעות. בקצה המזרחי מתחם  

 חפירות באר גילעם. 

מודגש על  שעמק ללא הפרות חזותיות, 
 רקע הגבעות שמשני עבריו. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

שדות גחוש   5.09
 דרום 

גוש חלקות חקלאיות קטנות של  
תושבי שפרעם, כמעט ללא הפרות  

 חזותיות. 

תא שטח כמעט ללא הפרות נופיות ובעל  
 נצפות טובה. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

בית קברות   5.10
 קריית אתא

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  בית קברות חדש יחסית. 

-חורבת צפת 5.11
 עדי 

מבליטה את הבקעה שמצפון  שגבעה  זיתים ושרידי אתר עתיקות.כרמי 
 לה. 

3 –  
 גבוהה 

שכונת מגורים בפאתי העיר   סופתא עדי  5.12
 שפרעם. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 
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 שלוחת טמרה 3.5.6

 
 . צילום: עמית מנדלסון.אחת הגבעות בשלוחת טמרה. 6תמונה 

   היחידה מאפייני

משתפלות מאזור טמרה לכיוון עמק עכו. מבנה הגבעות אינו  שביחידת נוף זו נכללות מספר גבעות  

 רציף, אך בתצפיות מכיוון העמק מתקבל רושם של נוף גבעות אחיד למדי. 

 היחידה  גבולות

 מישור העמק.  –  בצפון

 (.70גבול הסקר )כביש  – במזרח

 מישור העמק )בקעת קנקן(. – בדרום

 ר העמק. מישו – במערב

 ניקוז אגני

ה נמצא באגן נחל נעמן, ומנוקז דרך נחל אבליים לנחל חילזון. החלק הדרומי מתנקז דהיחיל תחום  כ

 לנחל אבליים דרך נחל קנקן.  

 הקרקע  פני רום

מ' מעל פני הים )לפי המפות    61שיא הגובה ביחידה נמצא כק"מ ממערב לצומת טמרה דרום, ברום  

 מ' מעל פני הים )בין הגבעות(.  30-הנמוכים ביחידה נמצאים ברום משוער של כהחדשות(. החלקים 
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 וקרקע  מסלע

רוב השלוחות בנויות מפרט אחיהוד של תצורת מנוחה )מורכב מקירטון, חוואר, מעט מאובנים וביטומן(.  

קיים מחשוף של תצורת פלשת )שכבה   וחול(. מבנויה  שבפסגת הגבעה המערבית  חלוקים, חרסית 

 ים שבין הגבעות מכוסים בקרקעות סחף אלוביאליות.העמק

 מים  מקורות

וכן ראויה לציון    ,אין ביחידה מקורות מים טבעיים. בשולי היחידה נמצאת באר טירת תמרה )יבשה כיום(

 מתפקדת כפי הנראה כבריכה עונתית. ש, 70מחצבה נטושה גדולה ליד כביש 

 יישובים 

היחידה, ובכלל זאת קאנטרי קלאב וחווה חקלאית טיפולית, כמו  קיימת זחילה של העיר טמרה לתחום  

 גם מתקנים נוספים. 

 והפרות  מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

  , מופרת ביותר  -נוף הגבעות בולט על רקע מישור העמק שמסביב. היחידה, ובפרט חלקה המזרחי  

 כולל זחילת בינוי של טמרה וריבוי מוקדי פסולת חקלאית.

 מרכזיים  ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

מכוסה בכרמי זיתים. האתר ש הגבעות שבתחום היחידה הינן חלק מהנוף ההיסטורי של שפלת הגליל,  

 הבולט בשולי היחידה הינו באר טירת תמרה.

 עיקריים  טבע וערכי הצומח אופי

שיחייה  העיקרית היא  צורת הצומח  ת  ת.צמחייה טבעיעדיין  נותרה    בעות שבתחומי היחידההג  יבראש

ארץ ואשחר  שעירה  קידה  צעירים  התמגמת    ניכרתאך    ,ישראלי-בשלטון  זיתים  כרמי  של  רחבות 

מרוכזת לצידי דרכים ובמשארי  ש  ,בשאר שטחי היחידה צמחייה רודרלית ופולשתבמורדות הגבעות.  

 החקלאות.

 ותרבותי  חזותי ייחוד

אזור זה למעשה אינו שייך לעמק עכו אלא לגליל התחתון המערבי )שפלת הגליל( ומכוסה בכרמי זיתים.  

 עם תצפית ונצפות גבוהות למדי.  ,כיוון שהשלוחות חודרות אל תוך העמק, נוצר קו מגע ארוך יחסיתמ

 יחידות -תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מספר 
בותי ושיקולים לקביעת תר-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

שלוחה   6.01
 מערבית 

הקצה המערבי של שלוחת טמרה. צופה   שלוחה צרה וארוכה. 
 ונצפה מאזורים ניכרים בעמק. 

3 –  
 גבוהה 

העמק שבין   6.02
 הגבעות 

עמק חקלאי, מוסתר יחסית בנוף. 
סופח ליחידה זו מטעמים טכניים וכן  

"שובר" את נוף הגבעות  כי הוא אינו  
 בתצפיות מסביב. 

מרקם חקלאי יחסית פחות מופר 
 בהשוואה לסביבתו. 

3 –  
 גבוהה 

גבעת עיט   6.03
 מזרח

האזור אמנם מופר אבל בולט בנוף כחלק   גבעה מבודדת ומופרת יחסית. 
 ממכלול הגבעות. 

3 –  
 גבוהה 
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מספר 
בותי ושיקולים לקביעת תר-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

אזור הכניסה לטמרה. באר טירת   טמרה מערב  6.04
ומחצבה נטושה, כמו גם  תמרה  

 קאנטרי קלאב. 

נמצא בתהליכי התמרה  שאזור 
 מתקדמים למרקם בנוי עירוני. 

1 –  
 נמוכה 

השלוחה   6.05
 התיכונה 

החלק הדרומי של שלוחת טמרה. 
בית קברות היסטורי במפה  
 מנדטורית )לא קיים בשטח(. 

במכלול שלוחת טמרה, זו השלוחה 
הפחות מופרת, וחולשת על הדופן  

 הדרומית של היחידה. 

3 –  
 גבוהה 

 

 חוף הים  3.5.7

 
 . צילום: עמית מנדלסון. מבט לעכו העתיקה. 7תמונה 

 

   היחידה מאפייני

 יחידת נוף זו כוללת את אזור החולות משני עברי שפך הנעמן.

 היחידה  גבולות

 בינוי עירוני בעכו )חוף הארגמן(.  –  בצפון

 (. 8510הישן )כביש  4כביש  – במזרח

 מפעל תעשיות אלקטרוכימיות.  – בדרום

 . עם קו החוףמלחת שפך הנעמן גבול  – במערב
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 ניקוז אגני

תחום היחידה נמצא באגן נחל הנעמן, אם כי במרבית שטחי החולות אין ניקוז מוגדר או ניקוז ישיר  

דרומית לבריכה עוברת תעלת ניקוז   מהווה אגן סגור.שלחוף הים. בשטח היחידה נמצאת בריכת נור,  

 מנקזת את אזור התעשייה לחוף הים. ש

 הקרקע  פני רום

 ספורים בלבד מעל פני הים.  כל תחום היחידה נמצא בגובה של מטרים

 וקרקע  מסלע

 מרבית תחום היחידה מכוסה בחולות, ובאזור הנעמן יש קרקעות סחף אלוביאליות.

 מים  מקורות

בריכה מלאכותית חפורה בת עשרות שנים, ובה מי   –הנעמן חוצה את היחידה, ומדרום לו בריכת נור  

 תהום גבוהים כל ימות השנה.

 יישובים 

 העיר עכו משתרעת מצפון לשטח היחידה, ואילו מדרום נמצא אזור התעשייה של עכו. 

 והפרות  מפגעים, תשתיות, נופי רצף, נצפות

 בולטת התצפית מחוף הים   ,יש תצפית מרשימה לעבר שפך הנעמן. כמו כן   8510מגשר כביש 

 לעבר העיר עכו. 

לעכו.  הישנה  המסילה  תוואי  וכן  לעכו,  מחיפה  הרכבת  מסילת  עוברת  היחידה   בשטח 

 צמוד ליחידה מדרום, מהווה מוקד ידוע של זיהום קרקע חמור. שמפעל תעשיות אלקטרוכימיות 

 מרכזיים  ואתרים ותרבותיות היסטוריות תבניות

מדרום לשפך הנעמן, ובעיקר בין מסילת  הינם שפך הנעמן ובריכת נור.  האתרים המרכזיים שביחידה

לכביש   תמרים  4הרכבת  של  גדול  ריכוז  בעבר  השתרע  ובתיאורים  ש,  מנדטורית  במפה  מתועד 

 היסטוריים, אולם נכחד רובו ככולו. 

ם לעשרות ראוי לציון בהקשר זה אופיו הדינאמי של שפך הנעמן. קיימות תנודות שמגיעות לעיתי  , כמו כן

 החול מאידך. שרטונות מטרים בנקודת השפך, בהתאם לעוצמת הזרימה מחד, ולהצטברות 

 עיקריים  טבע וערכי הצומח אופי

על תשתית חולית. משני צידי אפיק הנעמן ישנם ממזרח,  יחידה זו מהווה את המשכה של מלחת הנעמן  

באזור    קיימא בשלטון סמר ימי.-ניועשבוניים ב  ;חורש בשלטון אשלבהם תצורות הצומח  ששקעים לחים  

בבריכת נור ריכוז של מיני    את האזור בעבר.  שאפיין זה נשמרו מס' עצי תמר כשריד לנוף הדקלים  

 צמחים נדירים ובסכנת הכחדה.
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 ותרבותי  חזותי ייחוד

בו אפשרית  שתחום היחידה הינו המרחב האחרון  תרבותי ממדרגה ראשונה.  -חוף הים הינו נכס נופי

כמו כן, מרחב    גישה אזרחית לחולות שהשתרעו לכל אורך מפרץ חיפה עד לתקופת המנדט הבריטי.

    זה מאפשר תצפית מרשימה על עכו העתיקה.

 יחידות -תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים  שם מספר 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי

 נופיתערכיות 
ערכיות 

 נופית

רצועת החוף בין שפך הנעמן לעכו.   חוף הארגמן  7.01
 ללא אתרים בולטים. 

  – 5 חוף ים חולי פתוח. 
 מירבית 

מרחב שפך הנעמן. החיבור לים   שפך הנעמן  7.02
משתנה במהלך השנים. אתרים  

השפך וגשר הרכבת   – בולטים 
 הישן. 

מפגש נדיר של נחל איתן עם הים 
ונקודת תצפית טובה מכביש  התיכון,  

8510 . 

5 –  
 מירבית 

רצועת חוף חולית ובעורפה סדרת   חוף עכו דרום  7.03
  –הגדול שבהם כיום  ששקעים, 

 בריכת נור. 

חוף ים חולי פתוח עם עורף חוף שמור  
 יחסית. 

5 –  
 מירבית 
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 יחידות הנוף -ותת. יחידות הנוף 7מפה 
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 מורשת האדם   4

 מורשת האדם   פרק- תתמטרת   4.1

לתת רקע על מורשת האדם באזור לאורך התקופות וליצור תיעוד מאוחד של היא  פרק זה  -תתמטרת  

נמצאים במרחב הסקר. בתפיסה הנהוגה  שאתרי תרבות האדם השונים, הן במהותם והן בתקופתם,  

בסקרים מסוג זה, האתרים האנושיים מהווים חלק מהנוף ואחד מהגורמים לקביעת ערכיותו. מכיוון  

נמצאים בתחומי יישובים,  שע רק בשטחים פתוחים, הרי שאתרי מורשת  שתהליך דירוג הערכיות מתבצ

. בפועל, מובן  תרבותית-כמו גם היישובים עצמם, אינם "משתתפים" בתהליך דירוג הערכיות הנופית

 . , בפרט בסקר הנוכחישהיישובים עצמם ואתרי המורשת בהם מהווים חלק חשוב מנופו של אזור הסקר

 רקע כללי   4.2

ועבירות כבדים בחודשי  ו  צפון עמק עכ ניקוז  ופורה, אך עם קשיי  ככולו במישור שטוח  מאופיין רובו 

תנאים שהגבילו את התפתחותם של יישובים גדולים למקומות מוגבהים ומנוקזים היטב, מצב    – החורף  

בתקופות הקדומות, נחלק המרחב בין מספר ערים גדולות, אולם החל קיים בעיקר בשולי העמק.  ש

קו   שנה, עבר 4,000-לפני כמתקופת הברונזה המאוחרת הפכה העיר עכו לעיר הדומיננטית במרחב. 

רק לאחר נסיגת החוף למערב , וממזרח לקו החוף הנוכחי. תל עכו שכן על חצי איבעמק עכו  החוף  

 -תל מערבה, והדבר חל לכל המוקדם בסוף התקופה הפרסית )כהתאפשרה ירידת עכו הקדומה מה

שימשו במרבית   הנוכחי  הסקר  ם בתחוםשטחימרבית ה  (.Zviely et al., 2006שנה לפנה"ס( )  600

  התקופות כעורפה החקלאי של עכו.

שם זה יסודו בטעות שכן שטחי העמק היו שייכים    ך "עמק זבולון" אהשם הרווח כיום לעמק עכו הוא  

חלת שבט אשר לפי תיאורי גבולות הנחלות שבספר יהושע, בעוד ששבט זבולון שכן באזור עמק  לנ

 יזרעאל.

 מיפוי האתרים בסקירה ההיסטורית וב שיטות העבודה   4.3

לא   הסקר    צויןאם  על  מבוססים  הארכיאולוגיים  האתרים  ומיפוי  להלן  בסקירה  התכנים  אחרת, 

הארכיאולוגי של ישראל ועל אתרים שנרשמו בעת סיורים בשטח. בסקר זה מחולק המרחב בין מספר  

 ( אחיהוד  )20מפות:  )2012ופיילשטוקר,    להמן(  עכו  )גל,  19(,   )2017( ושפרעם  וגל,  24(  )עולמי   )

2011.) 

להד העתיקות  -גיש שתתחשוב  רשות  של  שיטתי  ארכיאולוגי  סקר  להחליף  נועד  לא  זה  לגבי )פרק 

 . להלן( אתרים  4.5סעיף ב אור –אתרים שאינם ארכיאולוגיים 

 התקופות   לאורך  היסטורית   סקירה  4.4

 ן אחרת.י(, אלא אם צוי2012להמן ופיילשטוקר,    ;2017  ,גל  :ארכיאולוגי של ישראל )עפ"יהסקר  המתוך  
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 התקופות הפרהיסטוריות  4.4.1

קרמית ב'. מתקופה זו התגלו אתרים -הקדם  בתקופה הניאוליתיתראשית ההתיישבות במרחב הינה  

חופפים במידה  שבודדים בשולי אזור הגבעות. בתקופה הניאוליתית הקרמית התגלו אתרים בודדים,  

 רבה לאתרים מהתקופה הקודמת.

אתרים, כולל תיעוד ראשון של התיישבות בלב    18-בתקופה הכלקוליתית תועדו במרחב עמק עכו כ

מאופיינת בהתיישבות ש   ,"תרבות ואדי רבה" -אפק(. היישובים אופיינו ב  –תל כיסון ותל כורדני  העמק )

בגודל   יישובים  לעיתים  מ  שלחקלאית,  לתקופה    100-יותר  יחסית  מתקדמים  חרס  וכלי  דונם, 

הניאוליתית. חלק מכלי החרס עוטרו בצורה ייחודית. בתקופה זו ניתן להצביע על מדרג יישובים, בין  

 מעיד על התפתחות חברתית גוברת.ששובים קטנים ליישובים גדולים מאד, דבר יי

 תקופת הברונזה  4.4.2

הקדומה א', נעלמו רבים מאתרי התקופה הכלקוליתית. בתקופה זו רוב    עם המעבר לתקופת הברונזה

פרזות  יישובי  היו  כולם  הנראה  וכפי  קטנים,  יישובים  היו  במרחב  מוקפים   היישובים  שלא  )יישובים 

דבר   באזור,  היישוב  התרחבות  חלה  הקדומה  הברונזה  תקופת  במהלך  גידול שבחומה(.  על  מעיד 

ג', היישוב הגדול -אוכלוסין. כמו כן, תל עכו נושב לראשונה בתקופה זו. בתקופת הברונזה התיכונה ב'

 במרחב היה תל אפק )תל כורדני(.

ופת הברונזה התיכונה א', הצטמצמו או ננטשו כל היישובים במעבר מתקופת הברונזה הקדומה ד' לתק

ארצית. - העירוניים במרחב, ומספר היישובים ששרדו היה מצומצם ביותר. מדובר על חלק ממגמה כלל

בין   מנתה  במרחב  שהאוכלוסייה  במישור    6,000-3,000נראה  שהתפרסו  הנקרה  שאיש,  ראש  בין 

את כוללים  זו  בתקופה  בולטים  תילים  דעוך.   לאפק.  ותל  יבור  גבעת  בירה,  תל  עוצה,   חורבת 

ביצורים   כולל התחלת  יחסית בהתיישבות,  ב' חלה התאוששות מהירה  בתקופת הברונזה התיכונה 

עכו הייתה לעיר השנייה בגודלה    .נראה מזרחית לקו החוף הנוכחי היה ככל הקו החוף  סביב היישובים.  

בירה ותל כיסון נבנו ביצורים היקפיים. בתל אפק    במרחב )אחרי תל כברי(, וביישובים כמו אפק, תל

(.. כתבי  1960נמצא כיום במוזיאון רוקפלר שבירושלים )ברגר,  שקרב חיתי מתקופה זו,  -נמצא גרזן

, מזכירים בין היתר את היישובים עכו, אכשף ומשאל. מיקומה בתקופה זו  נכתבוש  המארות המצריים

 ום המישור.של עכו ידוע, וככל הנראה אכשף שכנה בדר

דונם בקירוב.    185מתקופה זו שטח התל  תל עכו נושב לראשונה בתקופת הברונזה הקדומה. כאמור,

במהלך תקופת הברונזה התיכונה נוסדה על התל עיר נרחבת שהוקפה בסוללת עפר אדירה, שעיצבה 

מ'(,    60רוחב  מ' ו  22את מראהו עד היום. סוללה זו הייתה רחבה וגבוהה במיוחד לכיוון צפון )גובה  

(. העיר שגשגה 2008שכן זהו הצד היבשתי של התל, ואילו ממערב ומדרום גבל התל בשטח ים )בארי,  

במהלך תקופת הברונזה המאוחרת, ומוזכרת במקורות בני התקופה ממצרים ומאוגרית. מרחב שפך  

 הנעמן שימש כנמל העיר עכו עד לתקופה הפרסית. 
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ברונזה התיכונה לגוש העירוני הגדול והצפוף ביותר בכל שטח ארץ עמק עכו וחוף הגליל היו בתקופת ה

בתילים,   אופיינו  האזור  יישובי  חצור.  לתל  רק  בחשיבותו  ושני  בסוללות  שישראל,  הוקפו  כמחציתם 

אכזיב ואחרים( נבנו בהתאם לטופוגרפיה המקומית, וייתכן כי בחלקם    ,גבוהות. יישובי קו החוף )תל עכו

את   תושבי התל  להקמת היטו  שימשה  הכרייה  אדמת  לתל.  בצמוד  שיעבור  כך  הסמוך  הנחל  ערוץ 

 הסוללות. 

אתרי העמק תוכננו בצורה סגלגלה, עם סוללות סימטריות סביבם. מתחמים אלו נבנו בהשפעת ערי 

הברונזה הקדומה והתיכונה בסוריה ובמסופוטמיה. התילים הבולטים במתווה זה בעמק הינם תל כיסון,  

כורדני. בתל כיסון ובתל בירה הוקמו חומות אבן איתנות שהתנשאו מעל -עוך ותל אפקתל בירה, תל ד

 (. 2008לסוללות )בארי, 

במעבר מתקופת הברונזה התיכונה לתקופת הברונזה המאוחרת, חל משבר התיישבותי )כנראה בשל  

דעיכתו  -קריסה חברתית באזור.  היישובים  ניכרת במספר  לירידה  נרחבת(, שהביא  של תל  פוליטית 

כברי בתקופת הברונזה המאוחרת, חיזקה ככל הנראה את מעמדן של עכו ואכשף. עכו הייתה לעיר 

 מדינה שחלשה למעשה על כל המרחב שבין ראש הנקרה בצפון לאזור אפק של ימינו. 

 ופת הברזלתק 4.4.3

שהיישובים  במעבר מתקופת הברונזה לתקופת הברזל א' חל שיבוש במבנה ההתיישבותי באזור. בעוד  

ונראה שבמקום מבנה של   נעלם העורף הכפרי שלהם,  יחסית במישור המשיכו להתקיים,  הגדולים 

 מרכזים עירוניים וערי מדינה, האוכלוסייה התארגנה בקבוצות אזוריות חסרות מוקד.

באזורי הגבעות וההרים הוקמו יישובים חדשים וקטנים, שרבים מהם ננטשו בסוף תקופת הברזל א'.  

בני השרדנה מגויי הים או שבטי  היו  האם    :מחלוקת לגבי זהותם האתנית של יושבי הגבעותדיין  עיש  

ישראל. בתקופת הברזל ב', שב היישוב להתאפיין במערכת ריכוזית חזקה. רבים מהכפרים הקטנים  

של תקופת הברזל א' ננטשו ותחתיהם הוקמו כפרים חדשים. חוסר ההמשכיות בין התקופות בולט  

סבורים ששינוי זה נובע מההשפעה וההתיישבות שיש    אזורי הגבעות וההרים ופחות במישור.יותר ב

 נרמזת במקרא. עם זאת, הטקסט המקראי נכתב בתקופה מאוחרת יותר. שהפניקית במישור, 

 עמק עכו במקרא 4.4.4

כחלק מנחלת שבט אשר מוגדר  כ"ד)  מרחב הסקר  י"ט, פסוקים  לרוב הערים  (ל"א -יהושע  בתחום  . 

 : הנחלה אין זיהוי ודאי, אם כי חלקן מזוהות

י" ה ְבנֵּ א ַהּגֹוָרל ַהֲחִמיִשי, ְלַמטֵּ ר ְלִמְשְפחֹוָתם-ַויֵּצֵּ ְוַאַלֶמֶלְך   כו.  ֶחְלַקת ַוֲחִלי, ָוֶבֶטן ְוַאְכָשף--ַוְיִהי, ְּגבּוָלם כה.  ָאשֵּ

י ִיְפַתח כז.  ִשיחֹור ִלְבָנתְוַעְמָעד, ּוִמְשָאל; ּוָפַגע ְבַכְרֶמל ַהָיָמה, ּובְ  ית ָדֹגן, ּוָפַגע ִבְזֻבלּון ּוְבגֵּ -ְוָשב ִמְזַרח ַהֶשֶמש, בֵּ

ל; ְוָיָצא ֶאלאֵּ  ֶמק, ּוְנִעיאֵּ ית ָהעֵּ ְוָשב   כט.  ְוֶעְבֹרן ּוְרֹחב, ְוַחמֹון ְוָקָנה, ַעד, ִצידֹון ַרָבה כח.  ָכבּול, ִמְשמֹאל-ל ָצפֹוָנה בֵּ

ֶחֶבל ַאְכִזיָבה- ִעיר ִמְבַצר-ָהָרָמה, ְוַעד   ַהְּגבּול ק,   ל.  ֹצר; ְוָשב ַהְּגבּול ֹחָסה, ויהיו )ְוָהיּו( ֹתְצֹאָתיו ַהָיָמה מֵּ ְוֻעָמה ַוֲאפֵּ

יֶהן   ּוְרֹחב: ְוַחְצרֵּ ּוְשַתִים,  ֶעְשִרים  י לא.  ָעִרים  ְבנֵּ ה  ַמטֵּ ַנֲחַלת  ר-זֹאת,  הָ    ְלִמְשְפֹחָתם:--ָאשֵּ ֶלה,  ֶהָעִרים  אֵּ

יֶהן  ".ְוַחְצרֵּ
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כוללת מספר שמות  זו  גם במסעו של תחותמס השלישי, מלך מצרים. רשימה  ערי האזור מוזכרות 

 חופפים )משאל, אכשף, אלמלך, עכו וחלקת( ושמות שאינם מוזכרים בספר יהושע כגון "עין". 

ואולברייט הציעו לזהות  קיימת מחלוקת רבה בקרב החוקרים לגבי זיהוי הערים בנחלת אשר. גרסטנג 

( נוטים לזהות את 2012את אכשף בתל כיסון, ואילו אלט הציע לזהותה בתל בירה. להמן ופיילשטוקר )

( מציע לזהות בתל כיסון את העיר משאל. בתרגום  1999אכשף בתל נחל שבפאתי קריית אתא. פרנקל )

ית כנראה שכנה בחורבת  השבעים תחת "צפונה בית העמק" נכתב "צפת בית העמק". כבול המקרא

משתרעת על  שעדי )-ראש זית ולא בכפר כבול של ימינו. את צפת הציעו בעבר לזהות בחורבת צפת 

(, לפי דמיון השמות. עם  בשוליים המזרחיים של עמק עכו, בין שפרעם לאעבליןבגבעה  שטח נרחב  

סמוך ש ס כלבאן  נזכרת גם ברשימות צלבניות( באתר ראשזאת, פרנקל סבור שיש לזהות את צפת ) 

 לירכא.

ליישוב   הוא שם שכיח  "אפק"  "עכו". השם  "עומה" רשום בתרגום השבעים  על  שתחת השם  חולש 

מקורות מים, ובעבר היה נהוג לזהות את אפק המקראית בנחלת אשר בתל כורדני. עם זאת, בהקשר  

בהצעתו של החוקר   נמצא כנראה מצפון לעכו, ולכן תומך פרנקלשהגיאוגרפי שבפסוק, מדובר על יישוב  

"עין"  יש לזהות לדעת פרנקל את היישוב  הפיני סאריסאלו לזהות את אפק בתל כברי. בתל כורדני 

מוזכר ברשימותיו של תחותמס השלישי אך לא במקרא. את העיר "רחוב" הציעו רוב החוקרים לזהות ש

של אהרוני, רחוב בפסוק  בתל בירה, אם כי פרנקל סבור שיש לחפש את רחוב באזור צפוני יותר. לדעתו  

כ"ח,   רחוב שבפסוק  אותה  היא  לרכס הסולם  של'  לזהות בתל אלבלאט, מצפון  אותה הציע אהרוני 

בתחום לבנון. פרנקל סבור שרק בימי דוד המלך הצליחה ממלכת ישראל להשתלט על כלל נחלת אשר 

שות ממלכת צור, כפי שמתוארת בספר יהושע, אולם כבר אחרי דור אחד עבר חלק ניכר מהנחלה לר

בימיו של שלמה המלך. רק דרום העמק ואזור הגבעות היו אזורים "ישראליים" מובהקים לפני ואחרי  

זוכה קטע זה של הנחלה לפירוט יחסי בהשוואה למיעוט    –לדעת פרנקל    –הממלכה המאוחדת, ולכן  

 הפרטים על רוב תחום הנחלה.

אשר לפי הגירסה המקראית השטח הועבר בדרכי כבר התנ"ך מזכיר את עמק עכו כחבל ארץ פניקי, כ

 שלום לממלכת צור, כתגמול על סיועה בהקמת בית המקדש הראשון )מלכים א', ט'(: 

ֲאֶשר י" ָשָנה,  ֶעְשִרים  ה  ִמְקצֵּ ֶאת-ַוְיִהי,  ְשֹלֹמה,  ַהָבִתים-ָבָנה  י  ְוֶאת -ֶאת --ְשנֵּ ְיהָוה,  ית  ַהֶמֶלְך-בֵּ ית  ִחיָרם   יא.  בֵּ

י ְברֹוִשים, ּוַבָזָהב-ֹצר ִנָשא ֶאת-ֶמֶלְך י ֲאָרִזים ּוַבֲעצֵּ ן ַהֶמֶלְך ְשֹלֹמה ְלִחיָרם, ֶעְשִרים  - ְלָכל--ְשֹלֹמה ַבֲעצֵּ ֶחְפצֹו; ָאז ִיתֵּ

ַהָּגִליל ְבֶאֶרץ,  ֶאת יב.  ִעיר,  ִלְראֹות  ִמֹצר,  ִחיָרם,  א  ָנַתן -ַויֵּצֵּ ֲאֶשר  וְ -ֶהָעִרים,  ְשֹלֹמה;  ָיְשרּו,  לֹו  לֹא 

יָניו ֶלה, ֲאֶשר--ַויֹאֶמר יג.  ְבעֵּ  ". .ָנַתָתה ִלי ָאִחי; ַוִיְקָרא ָלֶהם ֶאֶרץ ָכבּול, ַעד ַהיֹום ַהֶזה- ָמה ֶהָעִרים ָהאֵּ

שהיו  לשטחים  למעשה  ומתייחס  במחלוקת,  שנוי  המקראי  הטקסט  כי  סבורים  מהחוקרים  חלק 

בדברי הימים של סנחריב מלך אשור, עמק עכו נכלל בתחום    מלכתחילה בשליטתה של ממלכת צור. גם

לפנה"ס חרבה   664-663צור. במאה השביעית לפנה"ס הייתה עכו הנמל החשוב היחיד במפרץ, וסביב  
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עכו בידי אשורבניפל מלך אשור. עם עלייתה של ממלכת בבל, חרבו שורת ערים בצפון הארץ ובכללן 

 במרחב הסקר.שתל כיסון ותל דעוך 

 וההלניסטית הפרסית   ותהתקופ 4.4.5

אל מול דעיכה התיישבותית בתקופה  ,בתקופה הפרסית החל היישוב להתפשט מערבה ודרומה. זאת

הקודמת. הפרסים ייחסו חשיבות רבה לעמק עכו מול מצרים ופניקיה. קיימת מחלוקת האם האזור שב  

לתחום צור בתקופה הפרסית. מגמת ההתרחבות היישובית הואצה בתקופה ההלניסטית, עת נקראה 

ו הפכה לעיר הנמל החשובה בארץ  דונם עד לחוף הים. עכ  1,000-העיר פטולמאיס והשתרעה על פני כ

  40%-ישראל ולאחת הערים ההלניסטיות הגדולות ביותר, אולם היישוב בתל עכו ננטש, כמו קרוב ל

מהיישובים במישור עכו )וביניהם גם תל כיסון ותל בירה(. הנטישה הייתה בסוף המאה השנייה לפנה"ס. 

קית, מלחמות פנימיות בין השליטים  ייתכן שיש לקשור את התהליך עם היחלשות האימפריה הסלוו

הסלווקים, ומלחמות בינם לבין החשמונאים. עם נטישת התילים העתיקים, שהיו מיושבים מאז תקופת  

 20-למעשה עד למאה ה והעמק נותר כך  הברונזה, נדד היישוב לאזור המעבר בין המישור לגבעות )

 לספירה(.

 התקופות הרומית והביזנטית 4.4.6

מהתקופות הרומית והביזנטית אינו רציף, אולם בית קברות רומי גדול בצומת תל עכו מעיד  הממצא  

בעיר הקולוניה  נוסדה  זו. בשלהי תקופת הבית השני  היה מחוץ לתחומי העיר בתקופה  זה  שאזור 

"עיר -הרומאית 'קלאודיה פטולמאיס' כנראה ע"י חיילים ווטרנים מארבעה לגיונות רומיים. עכו נחשבה ל

לספירה( יצא נציב סוריה, קסטיוס גאלוס,   66ופשית" עד לכיבוש המוסלמי. בראשית המרד הגדול )ח

ירושלים דרך עכו. בדרכו, פשט אחד מגדודיו על העיר כבול. עם התקרבות הרומאים, נטשו  לעבר 

התושבים את העיר, אך אחר כך חזרו והיכו את חיל העזר הסורי שעסק בביזה. בהמשך המרד הגדול,  

שימש נמל עכו את הגייסות הרומיים בפיקודו של אספסיאנוס בדרכם לכיבוש הגליל. העיר שימשה 

 כבסיס גם בדיכוי מרד גאלוס במאה הרביעית לספירה.

בשל ריבוי האוכלוסייה הנוכרית באזור, נחלקו חז"ל לגבי שיוך עכו לארץ ישראל )ובפרט לעניין מצוות  

התגלה בחורבת עוצה חותם עם סמל מנורת    2012ציין כי בשנת  תלויות בארץ כגון מצוות שמיטה(. נש

(. החותם מוצג  2012קנים, שהשתייך כפי הנראה לאופה יהודי בשם לאונטיוס )הירשפלד,  השבעת  

 והעתק שלו נמצא באולמות האבירים בעכו.  ,במוזיאון ישראל
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 עוצה. העתק חותם המנורה מחורבת  . 8תמונה 

,  palus Cendeviaלספירה(, מתאר את ביצת הנעמן בשם    79ההיסטוריון הרומאי פליניוס )מת בשנת  

(. עם זאת, פליניוס מציין בטעות  Pagida, הקרוי גם פאגידה )(Belus)שהיא מקורו של הנהר באלוס  

באותו  ן: " את מקום הביצה לרגלי הכרמל, בעוד שהיא נמצאת בלב עמק עכו. פליניוס כותב על הנעמ

חלק של סוריה הקרוי פניקיה, בגבול יהודה, יש לרגלי הר הכרמל ביצה בשם קנדביה. חושבים שהיא  

מקור הנהר בלוס, הנשפך אל הים בריחוק חמשת אלפים צעד משם, סמוך לעכו המושבה. מימיו זורמים  

נגלים לעין רק לעת    לאט, אינם ראויים לשתייה אך מקודשים לצורכי פולחן, עכורים ועמוקים. חולותיו 

וניקו אותם מסיגים, ומניחים שרק אז, לאחר שנקווצו  שפל הים, והם נוצצים לאחר שגלגלום הגלים 

מכוח הפעולה העזה של מי הים עליהם, ראויים הם לשימוש. החוף הזה אינו משתרע על יותר מחמש 

ית. מספרים שפעם באה הנה מאות צעד, ואף על פי כן היה הוא מאות בשנים המקום היחיד לייצור זכוכ

ספינה של סוחרים בסודה, והם התפזרו על החוף להכין להם ארוחה. והיות שלא מצאו אבנים לשפות  

עליהן את הסירים, הם הניחום על גושי סודה שהביאו מן הספינה. והנה כאשר התלהטו הגושים האלה  

וכ מוכר,  לא  שקוף  נוזל  זרמי  לנזול  החלו  החוף,  חול  עם  הזכוכיתוהתערבבו  ייצור  החל   ". ך 

גם יוסף בן מתתיהו מזכיר את הנעמן בהקשר של ייצור הזכוכית. הוא מוסיף ומציין שבמקום נמצאת 

מצבת ממנון )במיתולוגיה היוונית, גיבור מלחמה ממוצא אתיופי, שנחלץ לסייע לצבא הטרויאני, ונהרג 

בתקופה הביזנטית הגיעה ההתיישבות במרחב לשיאה, והתגלו שרידי כנסיות ומתחמי    בידי אכילס(.

 תמרה. -חורבת טירתבמכר ו-אלבנזירים בתל כיסון, 
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 ימי הביניים המוקדמים )התקופה הערבית הקדומה, מסעי הצלב והתקופה הממלוכית(  4.4.7

הנמל את  הראשון, שהקים  מועוויה  השליט  בידי  מחדש  נבנתה  עכו  השביעית   העיר  במאה  מחדש 

 .9-טולון חיזק את הנמל במחצית השנייה של המאה ה -לספירה. אחמד איבן

שהפכו אותה לעיר הנמל המרכזית בארץ. הם הקימו למעשה   , נכבשה העיר בידי הצלבנים  1104בשנת  

תקופה הצלבנית מהעיר חדשה בקצה חצי האי, בשטח מצומצם משמעותית לעומת העיר ההלניסטית..  

חופף בעיקרו את העיר העתיקה של ימינו  שתקופה העות'מאנית התכנס היישוב בעכו בתחום  עד לו

 . חומות העיר הצלבנית מגדירות את שטח העיר העתיקה עד ימינו, ווסביבותיה המיידיות

העיר עכו הייתה אחד משני המרכזים החשובים ביותר בארץ ישראל לייצוא סוכר, ומפעלי סוכר התקיימו  

. תעשיית הסוכר החלה עוד בתקופה הערבית הקדומה, והגיאוגרף  12-ממחצית המאה הבעכו לפחות  

סמוך לכבול, הייתה שמופק בכבול. ייתכן כי בעבר שפיעת נחל חילזון,  שמקדסי מעיד על סוכר מצויין  

גדולה יותר מאשר בדורנו, מה שאיפשר גידול קני סוכר במרחב זה. בקרבת הנעמן היה אזור תעשיית  

יצירת תשתית של    12-עיקרי של עכו, כאשר משנות השישים של המאה ה הסוכר ה החלה במקום 

תעלות, אמות מים, טחנות ומתקני ריסוק לתעשיית הסוכר. המקום כונה פוקונרי ע"ש היזם המקומי,  

ומיקומו היה כנראה במורד הנעמן. רינלד פלקון התחייב להפריש חמישית מרווחיו בתעשיית הסוכר 

מכל הטחנות בעיר עכו והסביבה, הבנויות או שעומדות להיבנות, הן הטחנות הטוחנות לטובת הכתר '

קראו המוסלמים לנעמן 'הנהר המתוק',   12-. בשלהי המאה המנהר עכו והן אלו שהיו בעבר ליד עכו'

 (.2009כפי הנראה רמז לשדות הסוכר הרבים שלאורכו )פלד,  

ה במרכזים  12-החל מהמאה  ההוספיטלרים  גבר   החזיקו  והכנרת,  הבקעה  אובדן  עם  סוכר.  לייצור 

, נדרשו ההוספיטלרים לשלם מעשר 1238-העניין ההוספיטלרי בייצור סוכר בעמק עכו. במסמכים מ

ב )בירווה(.  וברוואת  כבול  הכפרים  היתר  ובין  עכו,  לבישוף  ההוספיטלרים    1253-מרכושם  הצליחו 

)דאמון( שבין אדמ דמור  גם את הכפר  לרשותם  כבול  להעביר  וסביר  לות  כיסון,  שמטרת להניח  תל 

קשה   בסכסוך  סוכר.  ייצור  הייתה  הנעמן,  שפרץ  הרכישה  טחנות  על  להוספיטלרים  הטמפלרים  בין 

שלהם.   הסוכר  קני  את  להשקות  כדי  הנהר  מי  את  היטו  ההוספיטלרים  כי  הטמפלרים  האשימו 

הסוכר בעמק עכו, אך לימים הצליחו  הטמפלרים לא הצליחו להשיג דריסת רגל משמעותית בתעשיית  

להעביר לרשותם את הכפר פוקונרי, ללא הסכמת מלך ירושלים איג השלישי, שזעם על ההתעלמות 

 מזרח לתל עכו.-( סבורה כי כפר זה השתרע מדרום ומדרום2009ממנו ומזכויותיו. פלד )

 - הצלב השלישי )החל מ ישראל, ובמסע  -דין כמו כלל ערי ארץ-נכבשה עכו בידי צלאח א  1187בשנת  

באוגוסט  1189 החל  המצור  עכו.  על  הצלבנים  מלכי  צרו  ירושלים,    1189(  מלך  ליזניאן,  דה  גי  ע"י 

ששוחרר משביו בדמשק, עלה בחסות החשיכה על גבעת טורון )תל עכו או חורבת טורית( והתבצר 

המוסלמי הוקם בתל   דין הטיל מצור בקו תילים פנימי, כאשר המטה הכללי של הצבא-במקום. צלאח א

בבארות   מים  משפע  נהנה  המוסלמי  המצור  בירה.  ובתל  דעוך  בתל  נאחזו  נוספות  ויחידות  כיסון, 

שלמרגלות התילים. שני הצבאות היו ערוכים זה מול זה כשבועיים. עם הגעת תגבורת צלבנית, הודק  
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זו כשלה, וכעבור דין בהסתערות על שורות הצלבנים. הסתערות  -המצור על עכו ולכן פתח צלאח א

)אוקטובר   א1189כשבועיים  צלאח  לשורות  הצלבנים  פרצו  עד מהרה -(  הפכה  דין. התקפת הפתע 

לעמדותיהם   חזרה  הצלבנים  את  ולהדוף  להתאושש  המוסלמי  לצבא  שאיפשר  מה  ביזה,  למסע 

 סמוך לעמק ממזרח )אוליש דין וצבאו להר ח'רובה  -הקודמות. עם בוא עונת הגשמים, נסוגו צלאח א

הר חרבי ליד שפרעם(. הנסיגה המוסלמית נתנה לצלבנים חופש תנועה ושליטה בעמק עכו, ובמהלך 

דין למחנהו הקודם  -חזר צלאח א  1190ביצרו הצלבנים את הגבעות שתפסו. באביב    1190/89חורף  

הכוחות  של  מקומית  לתבוסה  הובילה  מצרית  תגבורת  הקרבות.  להתחדשות  שהביא  מה  שבעמק, 

א תגבורת  הנוצריים,  להר צלבנית  ולם  חוזרת  מוסלמית  לנסיגה  הובילה  מאירופה  שהגיעה  חדשה 

אל  איבן  המוסלמי  ההיסטוריון  לפי  א-ח'רובה.  צלאח  נסיגת  מחשש  -את'יר,  נבעה   ,מגיפהמפני  דין 

 פזורים על פני המישור. שנותרו בעקבות אלפי פגרים 

ות האויב הקדמיות בגבעת ע'ייאצ'יה  עם בואו של פרידריך דוכס שוואביה, הוא פתח בהתקפה על עמד 

דין. המחנה הצלבני סבל  -)כנראה חורבת עוצה(. התקפה זו נכשלה כתוצאה מתגבורת של צלאח א

ו   1191/90בחורף   באביב  ממרעב  השני(  אוגוסט  )פיליפ  צרפת  מלכי  הגעת  עם  אבל    1191פילוג, 

צור על עכו עד לכניעת העיר בפני  , חוזק המ1191הארי( ביוני  -ריצ'רד לב  – ואנגליה )ריצ'רד הראשון  

 , לאחר שחלק מביצוריה התמוטטו. 1191ביולי  12-הצלבנים ב

ובעקבותיו נכבשה רצועת החוף עד לאזור לטרון של  כיבוש עכו היווה נקודת השיא של מסע הצלב 

תקופת המצור הייתה הרקע להקמתו של המסדר    דין.-ימינו, ונחתם הסכם שלום בין הצלבנים לצלאח א

  1202במאי    20-כארבעים אצילים גרמנים. בשל  צבאי של האבירים הטבטונים, כתוצאה מהתאגדות  ה

דומיננטית   נוכחות  ובהם  לרבעים  חולקה  העיר  מהר.  השתקמה  אולם  אדמה,  ברעידת  עכו  נפגעה 

 למסדרים שונים כגון הטבטונים והטמפלרים. 

אלף חיילים בדרכם דרומה.    50-בסביבת כורדני מחנות צבאיים צלבניים ובהם כהוקמו    1217בשנת  

נטה שם הקיסר פרידריך השני את אוהלו בדרכו לכיבוש יפו. כאן פגש משלחת נכבדים ערביים    1228-ב

גמלים מגזע טהור,    10כאמל, שהביאו לקיסר הגרמני שי: פיל אחד,  -בשליחות הסולטן המצרי מאליכ אל

 (.  1960צילות, קופים, אבנים יקרות, כלי מתכת יקרים ואריגים מזרחיים )ברגר, סוסות א 10

בייברס על עכו ואף ניתץ אחד ממגדליה אולם נסוג. באותה שנה  הסולטן הממלוכי  צר    1263באפריל  

שנים,   10כרת בייברס שביתת נשק עם מלך ירושלים למשך    1272-נהרסה מצודת דעוק הצלבנית. ב

נפלה עכו  לבסוף  שעות, אולם הסכם זה חל רק על עמק עכו והדרך לנצרת.    10-ימים ו  10חודשים,    10

נעזבו סופית מאחזי   1291בקיץ   נפילתה  ועם  בידי הסולטן הממלוכי אלמליכ אלאשרף איבן קלאון, 

 הצלבנים בארץ ישראל. 

שימש   המקום  בתקופה הממלוכית הוקם חאן שיירות בדרך הראשית שבין עכו לדמשק )ח'אן דעוק(.

וסוריה. לאחר לכנראה כתחנת ביניים בין עכו   ח'אן בדוויה )תל חנתון( בדרך השיירות לעבר הירדן 
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נפילת עכו בידי הממלוכים, נהרסו הפונדקים שבעיר, ואת המחסור במקומות אירוח בעיר סיפק ח'אן  

 (. 1997דעוק ששכן במרחק של כשמונה קילומטרים מהעיר )שטרן, 

י מצודת דעוך ובין שרידי הח'אן. הח'אן נבנה לרגלי התל, סמוך לבאר המים. שטרן מבחין בין שריד

ידי הממלוכים. יש לשער  לייתכן שהמבנה שימש תחילה כבית חווה צלבני, והפך לח'אן לאחר נפילת עכו  

כפי  העות'מאנית.  בתקופה  בעכו  והפיתוח  המסחרית  הפעילות  חידוש  עם  לתפקד  פסק  המקום  כי 

מזרחית. החלק  -אן, שרדו ממנו חלק מחדרי האגף המזרחי והפינה הצפוניתשמתאר שטרן את הח'

מתוארים אצל  שנטועה שדרת ברושים. בסיור בשטח לא אותרו שרידי הח'אן    במקומוהמערבי נהרס ו

נמצא כיום בפסגת ששטרן. בסקר הארכיאולוגי של ישראל, ניתן להבין שהח'אן הוא האולם המקומר  

 התל. 

 ( 1994, התקופה העות'מאנית )עפ"י גרוסמן 4.4.8

התרחבות   1516בשנת   חלה  העות'מאנית  התקופה  בראשית  ישראל.  ארץ  את  העות'מאנים  כבשו 

ופוליטי.    מנהלישוקמה במהלך התקופה והפכה שוב למרכז    יישובית ניכרת בעמק עכו. העיר עצמה

מעידות על כך שעמק עכו היה אחד מאסמי התבואה והכותנה הגדולים  16- רשימות מיסים מהמאה ה

 בארץ.

 מצב ההתיישבות באזור במהלך התקופה העות'מאנית . 2טבלה 

בסוף  מצב  מצב בתחילת התקופה  שם יישוב  מס'

 התקופה 

 הערות 

 אחיהוד  יישוב קבע  יישוב קבע  בירווה  1

 קיים  יישוב קבע  יישוב קבע  מכר 2

 בדרך לכאבול  יישוב קבע  יישוב קבע  דאמון -א 3

 קיים  יישוב קבע  יישוב קבע  תמרה 4

 קיים  יישוב קבע  יישוב קבע  איעבלין  5

 תל כיסון  יישוב חרב  יישוב קבע  תל כיסאן  6

 תל דעוך  יישוב חרב  יישוב קבע  דעוך  7

 תמרה -חורבת טירת  יישוב חרב  יישוב קבע  טירה 8

 עדי - חורבת צפת יישוב חרב  יישוב קבע  צפטא אעדי  9

כנראה הוקם במאות   יישוב קבע  יישוב עונתי/חרב זמנית  ג'דיידה 10

 18-17-ה

 בדרך לתמרה  יישוב קבע  לא מוזכר  רוויס  11

 מזרח עכו  יישוב קבע  לא מוזכר  מנשיה -אל 12

 מזרח עכו  יישוב קבע  לא מוזכר  בהג'ה - אל 13

 תל אפק  יישוב עונתי  יישוב עונתי/חרב זמנית  כורדני  14

היישובים   ג'דידהשלצד  באזור  עונתיים  יישובים  מספר  התקיימו  בטבלה,  תל  -מוזכרים  ובאזור  מכר 

 .19-כיסאן, שהיו נטושים בסוף המאה ה

ה משנות  של  20-החל  ה'  אל18-המאה  ט'אהר  הבדווי  השתלט  והקים  -,  הגליל,  על  מדינה עומאר 

עומאר  -תוך ניצול חולשת השלטון העות'מאני. במהלך תקופת שלטונו, העתיק אל  ,פקטו-דהעצמאית  
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בידי חיילים שמרדו בו במהלך התקפה עות'מאנית    1775את בירתו מטבריה לעכו. הוא נרצח בשנת  

 על העיר עכו. 

נפוליאון בונפרטה על העיר עכו, כחלק ממסע צבאי שנמשך מספר חודשים. המצור  צר    1799בשנת  

על העיר עצמה נמשך כחודשיים, ובמהלכו ביצעו הצרפתים שני נסיונות פריצה כושלים לעיר עצמה.  

הן בשל השתלטות הצי הבריטי על הארטילריה שהובילו הצרפתים, והצבת    –המצור הצרפתי נכשל  

ות, והן בשל תגבורת טורקית. במהלך המצור, הציבו הצרפתים סוללות תותחים  התותחים להגנת החומ

בפסגת תל עכו. במהלך המסע, נערכה המפה המודרנית הראשונה של ארץ ישראל בידי הגיאוגרף  

הצרפתי ז'קוטן. מפת ז'קוטן משלבת בין קטעים באיכות גבוהה לקטעים באיכות נמוכה, אולם המיפוי  

 בו שהו הכוחות הצרפתיים באזור זה.שלאור הזמן הרב  ,איכותיבאזור עמק עכו נחשב 

 קטע ממפת ז'קוטן בעמק עכו.. 8מפה 

 

יצא איברהים פחה, בנו של מושל מצרים מוחמד עלי, למסע צבאי לכיבוש ארץ ישראל   1831באוקטובר  

המבוצרת אילצה את איברהים פחה להטיל מצור. עם  וסוריה. רוב ערי הארץ נכנעו בקלות, אולם עכו  

התארכות המצור, נטש איברהים פחה את עכו ויצא להכות את הצבא הטורקי בפאתי חומס. כתוצאה 

 מכך, נכנעה גם עכו בפני הצבא המצרי, לאחר מצור בן כחצי שנה.

העות'מאני נגד שלטונו  החליטו מדינות מערב אירופה להטיל מצור ימי על עכו, כדי לסייע לצבא    1840-ב

של איברהים פחה. הציים האוסטרי והבריטי הפעילו תותחים חדשים, וההפגזה פגעה במחסן המרכזי  

למותם של   דבר שהוביל  בעיר,  קרב    1,700של התחמושת  ללא  כמעט  ולכיבוש העיר  אחד    –איש 

 (. 2003יו,  עמיתהצעדים שאילצו את איברהים פחה לסגת מארץ ישראל )ואלך ו
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אחוזת   הקמוה  ,19-' של המאה ה20-מנשיה. בשנות ה-ממשלתית בתקופת המנדט ליד הכפר אל  חווה

ובהמשך    ,לידי יווני  '50-בהג'ה בידי מושל עכו, עבדאללה פאשה. החווה נמכרה כנראה בשנות ה-אל

 עברה לבעלות בהאית.  

 חקלאות הכפרים בשולי עמק עכו הייתה תלויה בקרקעות המנוקזות היטב שבעמק.

- נטוש בסוף המאה הנמצא  דעוך  היישוב  אנטיליה וטחנת קמח בכורדני.    ו קמוה  19-שלהי המאה הב

)שרידי ח'אן ובתים שחרבו(, כיסאן עם מעט אוהלי בדווים. יישוב מועט וצפיפות אוכלוסין נמוכה גם    19

 בשלהי התקופה העות'מאנית.

ולכן כנראה היה זה   ,יישוב בעל שטח מצומצם גם בתקופת המנדט –מערבית לכאבול( -רוויס )דרומית

 יישוב חדש שלא היו לו למעשה אדמות חקלאיות משלו.

שימשה עכו כנמל המרכזי של צפון ארץ ישראל. מצור נפוליאון    19-עד לשנות השלושים של המאה ה

, פגעו קשה במעמדה ובהשפעתה של עכו. 1840-1831ואחריו הכיבוש המצרי בשנים    1799בשנת  

תפסה חיפה בהדרגה את מקומה של עכו כנמל המרכזי בצפון הארץ    19-במחצית השנייה של המאה ה

אותו תפסה העיר ביירות(. התהליך הואץ עם החלטת ש)אם כי לא במזרח אגן הים התיכון, מעמד  

כיוון שאי אפשר היה  מ   ,ולא מעכו. זאת  השלטונות העות'מאניים לפתח את קו רכבת העמק מחיפה

כעיר   חיפה  של  מיתרונותיה  שלא שלהתעלם  דבר  לוגיסטי,  ועורף  מים  עמוק  נמל  לפתח  ניתן  בה 

התאפשר בעכו. עם זאת, עד סוף התקופה העות'מאנית הייתה עכו הבירה המנהלית של המרחב.  

ק את ההשקעות בעכו, תוכניות  מפות עות'מאניות שונות מעידות על כוונת השלטונות הטורקיים לחז

)כולל   1913שלא מומשו או שמומשו באיחור. כך למשל, מסילת הרכבת מנשר לעכו נבנתה רק בשנת  

 (.2018ארצי, -בסט ובן-הקמת גשרים על הנעמן והקישון( )בן

 (19-מאה ההתיאור חוקרי ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית )  4.4.9

מתאר זיצן את   1806. באוקטובר 1806-1802החוקר הגרמני זיצן עבר בסוריה ובארץ ישראל בשנים 

אלו מאות  -כל שפת הים מעכו לחיפה היא מישור חולי בלי כל צומח. רק במרחב איהדרך מעכו לחיפה: " 

טחנות כורדני  חלף זיצן לצד    1806". בנובמבר  תומר אחדים בחולות הנודדים-צעדים מהמים נראים עצי

 " גומא בדרכו מחיפה לנצרת:  הגענו לטחנות אחדות היושבות לחוף הנעמן, בסביבת ביצות מכוסות 

 (. 1972." )וייץ, וסוף

 (1870מפת דריאן )

מפה צרפתית באיכות גבוהה של הגליל התחתון ועמק עכו. במפה זו ניתן לראות סימון טוב של המרחב  

ניתן ל והבארות החפורות  והאתרים הארכיאולוגיים שבו.  בין התילים  ראות היטב במפה את הזיקה 

 למרגלותיהם )לא כל הבארות מוזכרות בשמותיהן(, אם כי חסרה במפה זו באר גילעם.
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 . קטע ממפת דריאן של הגליל התחתון ועמק עכו. 9מפה 

 

 

 ( 1870ויקטור גרן )יוני 

. בעמק עכו שוטט גרן בקיץ  19-פעמים במהלך המאה ה  8החוקר הצרפתי גרן ביקר בארץ ישראל  

 אתרים בתחום הסקר: אודות. להלן ציטוטים 1875

 המסטיק  אלות  מכוסות  גבעות   שתי  שעברתי  אחרי"   עדי )ח'רבת צפטה אעדי(:-חורבת צפת •

  האתר  שם כי לי ואמרו ,ובצלעה שלישית גבעה בראש פזורות חורבות לסקור לרגע התעכבתי

 עכשיו  ואשר  הרוסים  מגורים  בבתי  שמקורן  בניין  אבני  של  ניצים  גלים  אלה.  עאדי  צפטה'רבת  ח

  אבני  רואים  במרכז  הגבעה  פסגת  על.  גבוהים  קוצניים   ועשבים  שיחים  חלקית  אותם  מסתירים

  הוא  אך , מה חשיבות  לו  שנודעה בניין  זו  בנקודה היה  שלפנים ומכאן, הארץ על גדולות פסיפס

 .כליל נמחה

  לכפר   מים  לפנים  סיפקהמזרח,  -צפון  בפאת,  הגבעה  לרגלי,  לה  סביב  ורהטים  בריכה  עם  באר

 שבבאר   המים  מקור  כאשר,  מים  לשאוב  הנה  עד  עמר  שפא  נשי  לפעמים   באות  עכשיו.  הזה

 ".לדלול מתחיל שלהן הכפר

אואניטים.  -יוונים  אחדים  ורק  מוסלמים  רובם,  תושב  מאות  כשמונה   המונה  גדול  כפר  זה "   דאמון: •

 מסגד  בו  יש.  עכו  עמק  כל  על  חולשת  היא  אך,  מאד  גבוהה  אינה  שאמנם  גבעה  על  יושב  הוא
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  הערוכות ,  למראה  עתיקות,  רבות  גזית  אבני.  יפה  דקל  בה  שמיתמר  וחצר   אכסדרה  ולפניו

בורות מים ומרתפים חצובים בסלע, ושרידי בניין    ;חדשים  בבניינים   משוקעות   או  לגרנות  מסביב

כל אלה מעידים שבאתר דאמון הייתה עיירה עתיקה מן הכפר של ימינו.    ;שכמעט נמחה כליל

ממזרח לו מוקירים על גבעה סמוכה 'ואלי' על שם השייח' עבד אללה. מסביב לו יש קברים  

דלים בהם בערבוביה עצי  רבים. בפאת מערב משתרעים בוסתנים המוקפים משוכות צבר שג

 ".תאנה, רימון וזית. באר שמקור מימיה שופע מספקת את כל צרכי התושבים

את אוהלי בדאמון ורכבתי זמן מה בשדרה נאה עטורת בוסתנים    הנחתי" תל כיסון )תל כיסאן(:   •

אשר משוכות של צבר מגינות עליהם מפני עוברי אורח, ואחר כך במישור נהדר, רחב ידיים,  

בחלקו עשבים גבוהים, בעיקר חוחים, ובחלקו זרוע דורה, שומשום, חיטה או כותנה...    המכוסה

, והוא  125צעד, רוחבו המירבי    350הגעתי לתל כיסאן. תבניתו סגלגלה, אורכו ממערב למזרח  

מטר. עולים עליו בקלות יחסית מצפון ומדרום, בערך    33חולש על המישור מסביב לו מגובה  

ידי סיחוי עפר. מכל שאר צדדיו הגישה אליו -שים שעוצבו בידי אדם עלבאמצעיתו, בשני כב 

קשה. על פני כל גבו השטוח פזורות הרבה מכיתות חרס, וביניהן הבחנתי פה ושם בקצת אבני  

מפולת בניינים שנהרסו כליל, בעיקר בחלקו    –פסיפס. בכמה נקודות יש עליו גם גלי אבנים  

 ...". בדווים אוהלי כמה מצאתי ידה ועל , באר ישמערב, -צפון בצד, התל לרגלי ... המערבי

  כאן  רואים . למזרח ממערב משתרע הוא וגם,  הקודם  מן  ונמוך  קטן הוא" תל דעוך )תל דעוכ(:  •

 ממחסניו  אחדים  ואשר,  לאורכו  שווה  כמעט  ורוחבו  צעד  וחמישה  שבעים  שאורכו'אן  ח  שרידי

  בתים   שרידי  יש,  לתל  מתחת,  מקום  בקרבת.  עומדים  עודם,  במקצת  מחודד  תקרתם  שקמרון

 ".למדי טוב  במצב עודנה, בריכה ולצידה, אחדות במדרגות אליה שיורדים  ובאר, שחרבו

 לביצה  הגעתי  ...  חוחים  סבכי  בין  להם  ומעבר   שומשום  שדות  דרך  דרומה   נעתי"ביצת הנעמן:   •

 מקורות  אלה.  עצום  בגובה  קנים  של  רחבה  חגורה  המוקפת,  אלכורדאנה  בצת  בשם  ידיים  רחבת

 ולהפעלת   ממש  של  זרם  ליצירת  מספקת  האלה  המעיינות  ספיקת  נביעתם  מתחילת.  נעמיין  נהר

  ושרידי   עתיק  גשר  של  התחתיים  הנדבכים  נראים  הזאת  הטחנה  יד  על.  טחנה  של  הריחיים

  גזית מאבני  ונבנה , קומות שתי בן היה הוא. מחודדות ושקשתותיו ירי  חרכי בו שפעורים מגדל

 יכלו  לא  האלה  הצלבים   את.  אדם   יד  להישג  שמעבר  בגובה  מקצתן,  רבים  צלבים  עליהן   שהותוו

 שהחזיקו  מזמן  נשארו  הם  אלא ,  לסולם  כך   לשם  נזקקים  היו  שהרי,  אורח  עוברי  לחרות  איפוא

  פתחי   עם  גזוזטרה  הייתה  הכניסה  דלת  מעל.  הצלבנים  מימי  הנראה  ככל,  הזה  במגדל  נוצרים

 ".היטב נראים עודם שעקבותיה, התגוננות

אלכורדאנה(:   • )תל  אפק    אלכורדאנה   בצת  הקרויה  לביצהמערב  -מדרום  הרחק  לא"תל 

,  בקירוב  מטר  ארבעים   מרום   העמק  על  חולשת  שפסגתו,  אלכורדאנה  תל  בשם  תל  מתרומם

  מצפון   .שחרבו  בניינים  שרידי,  משואות  עיי  על  המכסה  בפטל  משובשים  ומדרוניו  ראשו  ואשר

 וארבעה  חמישים באורך מתחם על שסגרהגדר -חומת שרידי רואים, הביצה לאורך, הזה לתל
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 שרדה  המלית  ורק ,  הוסר  החומר  ציפוי   כל.  מבוצר'אן  ח  כנראה  שהיה,  רוחבו  צעד  וארבעים,  צעד

 ".חלקית

טירת • א-חורבת  )ח'רבת    מכוסות  טרשים  גבעות  שתי  בין  לבקעה  נכנסתי" טירה(:  -תמרה 

. נהרסו  בתיו  כל   שכמעט,  היום  נטוש,  גדול  מוסלמי  כפר  שרידי,  אטירה'רבת  בח  חניתי...    שיחים

  הבניין   מאבני  אחדות   כמדומני  שמלמדות  כפי ,  קדומה  עיירה   של  באתרה  גבעה  על   יושב  הוא

  רבות   בנקודות  . מצויינים  שמימיה,  בבריכה  מצוידת  באר  יש  צפון  בפאת  ממנו  למטה.  בו  ששוקעו

  עצומה  מחפורת  משתרעת  מזרח  בצד  בעיקר,  בניין  אבני  מהם  להפיק  כדי   הגבעה  בסלעי  חצבו

  היכו   לה  ומסביב,  התשתית  בסלע  בה  חצבו   אשר  עתיקה  מחצבה  אלא  שאינה  מלבן  בתבנית

 ".הסלעים בסדקי והתפתחו ימים והאריכו אלות שורש

, תאנה  בוסתני  בין  גבעה  על  ערוכים  ובתיו,  היותר  לכל   תושב  וחמישים  מאה  בו  שיש  כפר"רוויס:   •

,  היטב  מהוקצעות,  רבות  גזית  באבני.  אחדים   דקלים   בהם  מיתמרים  ושם  שפה  וזית  רימון

 ".קדמון מוצא ניכר ולגנים לגרנות מסביב המצויות

... ראיתי באר עם בריכה,    דורה  קמת  מכוסים  בשדות  צפונה  רכבתי" תל בירווה )תל בירה(:   •

מערבי.  -בירווה. מקומה מתחת לתל גדול בשם תל בירווה, בצידו הדרומיואמרו לי ששמה ביר  

בחלקה  חומה  מוקפת  כנראה  הייתה  למזרח,  ממערב  בעיקר  המשתרעת  הזאת,  הגבעה 

  –התחתון, ומסביב לה רואים מטעי תאנה נאים. כשעולים עליה בצד מערב, הנוח יותר לגישה  

ו זקופים  כמעט  מדרוניה  האחרים  עבריה  משלושת  ובשיחים  כי  בפטל  מגיעים    –משובשים 

למישורת המעובדת חלקית היום, והמחולקת לחלקות חלקות באמצעות מחיצות קטנות של  

 ". אבנים המונחות בלי חומר מלכד. ברם, לפנים היו כאן אי אילו בניינים

 תושביו.  השם  באותו  כפר  ועליה  גבעה  יש   הזה  לתל  ממזרח  מה  במרחק" בירווה )אחיהוד(:   •

 ."חדשיראה -בית להם וישאורתודוקסים, -יוונים הם האחרונים אלה. נוצריםו מוסלמים

 PEF  (1875  )(Conder & Kitchener, 1881, 1882 )  –  ישראל  ארץ  לחקירת  הבריטית  הקרן  סקר

( -( 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

, שבו מופתה כל ארץ ישראל שממערב לנהר הירדן, מנהר הליטני בצפון  1878-1871שלה בין השנים  

סטיוארט,   המשלחת  ראש  ע"י  תחילה  הובלה  המשלחת  בדרום.  שבע  באר  נחל  שחלה ועד  ולאחר 

במלריה הוחלף ע"י קונדר, שנפצע בהמשך במהלך מתקפה של תושבי צפת על המשלחת, והוחלף  

גיליונות, ובשישה ספרים שתיארו את    26-לבסוף ע"י קיצ'נר. תוצאות הסקר פורסמו כמפה שחולקה ל

 המקומות שסומנו במפה. המשלחת מיפתה גם את הדרכים הרומיות בארץ ישראל. 

- ' של המאה ה70-הבריטית, קונדר וקיצ'נר, עברו באזור במחצית הראשונה של שנות הסוקרי הקרן  

היה האזור מחולק מנהלית בין שלוש נפות, שבראשן עמדו קיימקאמים )מושלים(: שפרעם, אז    ,19
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. בהשוואה למפות דריאן וז'קוטן, מפת הקרן הבריטית מבליטה שהיו כפופים למושל עכו  –נצרת וחיפה  

 הביצות לאורך הנעמן.את 

-, מאת סגן1856בתיאורי המקומות, מצטטים לעתים הסוקרים תכתובת דיפלומטית בריטית משנת  

ונסול אנגליה בחיפה, סר אדוארד תומאס רוג'רס, ובה אומדנה של כמות האוכלוסין ושטחי העיבוד  ק

ב וצוטט  במחלוקת,  שנוייה  אינה  שאמיתותו  ייחודי  במקור  המדובר  עכו.  בעבודות  במחוז  הרחבה 

רוג'רס היתה  שעוסקות בגיאוגרפיה ההיסטורית של הכפר הערבי בארץ. ככל הנראה, רשימתו של 

והוא לא ראה אור בדפוס. לכן, מקובל על כל החוקרים  מברק דיפלומטי שנשלח למשרד המושבות 

 ,PEF  (Conder & Kitchener, 1881-במחקר הגיאוגרפי ההיסטורי לצטט את הנתונים מתוך סקרי ה

תהפוכות 1882 בעקבות  השתמרו  שלא  ועוד(  נוסעים  דיווחי  יד,  )כתבי  אחרים  למקורות  בדומה   ,)

 מלחמות העולם באירופה. 

 . PEF  מפת. 10מפה 

 

 :PEF-להלן תיאור קצר של האתרים העיקריים שתועדו בסקר ה

ובו    מכר:-אל • אבן,  בנוי  ו  100כפר  גרן  80-מוסלמים  )לפי  מחציתם    350  :נוצרים  תושבים, 

אדמות חקלאיות.  ב. הכפר ממוקם בקצה המישור, ומוקף בזיתים ו(מוסלמים ומחציתם יוונים

 יש בכפר בורות רבים לאגירת מי גשם.
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אדמות  בתים ו. הכפר מוקף בזים נוצרי  20-מוסלמים וכ  80-כפר בנוי אבן, ובו כ  ג'ודיידה:-אל •

רבים   בורות  בכפר  לעכו.  ממזרח  מיילים  ורבע  כחמישה  למישור,  סמוך  וממוקם  חקלאיות, 

 לאגירת מי גשם.

כ  מנשיה:-אל • ובו  ואבן  בוץ  קרקעות חקלאיות. אספקת בכפר  מוסלמים במישור.    150-כפר 

 המים מאמת המים לעכו, ממערב לכפר.

ענפי הייצוא העיקריים של    PEF-שלפי ה  , אך נצייןהנוכחי  עכו נמצאת מחוץ לגבולות הסקר •

 עכו היו כותנה ושעורה )כאשר השעורה מובלת בגמלים מהבשן(.

לעמק: • כללי  נודדים    תיאור  )חולות  חולית  היא  הים  אחד(. ששפת  מייל  לרוחב  משתרעים 

ממזרח לחולות משתרע מישור עד למרגלות הגבעות. המישור ביצתי בחלקו לאורך הנעמן.  

 יש בו גידולי שעורה וירקות.  בחלקים מהמישור

נעמיין: • וואדי עבלין  -קולט את כל אגן הניקוז מוואדי אלשאפיק ביצתי    נהר  עד  חלזון בצפון 

ע"מ(, וזורם    – תינה )עין גילעם  -בדרום. האפיק מוזן גם ע"י מעיינות ביצתיים צפונית לעין א

לעכו, האפיק מוכפל.    צפונה לאורך קרקע ביצתית כחמישה מייל. קרוב לחוף, כמייל דרומית

יותר  -שלושתלולאה באורך   רבעי מייל נחפרה, מה שאולי אומר שהשפך המקורי היה רחוק 

צפונה. הנחל מבקיע בין דיונות החול ומוקף בדקלים. הקרקע הביצתית משתרעת לכל אורך 

 הנחל.

ות,  בו הופקה זכוכית מהחולשמוזכר ע"י פליניוס כמקום  שהקדום    Belus-נהר נעמיין הוא ה

 ואשר על גדותיו ניצב מונומנט של גנרל בשם ממנון. 

)רוג'רס(,   1859-תושבים ב  800-כפר על קרקע מוגבהת וגנים למרגלותיו מדרום. כ  עיבלין: •

ע"י אייזאק חלו, שזיהה שם את    1334חלקם נוצרים יוונים. הכפר מוזכר בשמו הנוכחי בשנת  

זהות במקום את יבנאל שבנחלת נפתלי  קבר רבן גמליאל )כנראה מסגד הכפר(. הוא הציע ל

גרן אמד     ע"מ(.  –מוזכרת ביהושע י"ט )כיום מקובל שמרחב הסקר הינו בנחלת שבט אשר  ש

 נפש. 600-את אוכלוסיית הכפר ב

כפר גדול על גבעה ליד שולי המישור. באר בצד דרום וזיתים בצפון. רוג'רס מעריך    בירווה:-אל •

 חלק מהתושבים הם יוונים קתולים. פדאן.   50מעבדים שנפש  900-כ

ממוקם בנוף פתוח ומוקף בכרמי זיתים. שני מסגדים קטנים. רוג'רס  שכפר בינוני    דאמון:-א •

 פדאן. אוכלוסייה מוסלמית וקתולית. 20מעבדים  שנפש  800-( מעריך שיש במקום כ1859)

פדאן    30ם  מעבדישתושבים    400-כפר צנוע בגודלו בצלע הגבעה, מוקף בזיתים. כ  כאבול: •

ו בשם כאבולו. המקום מוזכר  המתתי-)רוג'רס(. מזוהה עם כבול המקראית ומכונה ע"י יוסף בן

( מציין את הכפר וקברי הרבנים  1564בתלמוד אך לא היה ידוע להירונימוס. הרב אורי מביאל )

 שבו.

 כפר צנוע במישור פתוח עם זיתים מצפון. האוכלוסייה כנראה כמו זו שבכאבול. רוויס: •
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-משתרע עד לרווייס. כשכפר גדול עם מסגד קטן במזרח ובאר בצפון. כרם זיתים    תומרה: •

 פדאן.  80-כולם מוסלמים )רוג'רס(. מעבדים כ ,תושבים 1200

מעיין  -יסודות, קירות הרוסים ושרידי בנייה מסותתת קטנה. בורות רבים ובאר  ח'רבת דעוך: •

 טובה )ביר דעוך(. החורבות נמצאות על תל קטן.

 אבנים מעטות ובאר בנויה אבן.  ח'רבת עיטוויה )ח' עיט(: •

 ערימות אבנים. ח'רבת ג'חוש: •

 . מעיין טובה בסמוך-ערימות אבנים קטנות. באר ח'רבת עיאדיה )ח' עוצה(:  •

 ערימות אבנים. ח'רבת כורדנה )שמורת עין אפק(: •

 ערימות אבנים.  ח'רבת סופתא עדי )ח' צפת עדי(: •

 יסודות, ערימות אבנים, בורות פעמון.  טירה )ח' טירת תמרה(:-ח'רבת א •

כיסאן: • התל    תל  ממדי  את  מעריך  גרן  במישור.  גדול  מלאכותי  צעדים ממערב    350-כבתל 

רגל. במת התל מכוסה בשברי חרסים וחתיכות פסיפס.    130-ברוחב. גובה כ  125-למזרח ו

דין את מפקדתו במהלך -ערימות אבני בניין הרוסות פזורות באזור. על התל הקים צלאח א

 הארי ופיליפ אוגוסטוס. -המצור על עכו ע"י גי דה ליזניאן, ריצ'רד לב

הצלבני על עכו,  גבעה טבעית, ועליה אבנים מעטות. קשור למצור    טנטור )ח' טורית(:-תל א •

 ממנו צרו על העיר. ש"מקום הישיבה"  –קעדה -וסמוך לאל

אינם מתועדים    ,PEF-מוזכרים במפת השע'רבי )תל בירה(  -תל כורדני )תל אפק( ותל אל  ,במפתיע

 בפירוט האתרים הארכיאולוגיים. 
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 (. 1972)עיבוד מחדש אצל וייץ,  1878. שימושי הקרקע בעמק עכו, 11מפה 

 

 תקופת המנדט הבריטי 4.4.10

 החל מתקופת המנדט הבריטי, החלה העיר עכו להתפשט מחדש, צפונה ומזרחה.

הצהירה ממשלת המנדט על כוונתה להקים גשר רכבת חדש מעל נחל נעמן )"דבר",    1928בספטמבר  

דרום  (.1928 לכיוון  מעכו  רכבת  שלוחת  מתחם -הוקמה  )שאולי  צבאיים  למתחמים  כנראה  מזרח, 

שדה תעופה מדרום לשמרת של ימינו ובסיס תחמושת  הוקמו גם  האנטנות של "בזק" הוא שריד מהם(.  

וחילות האוויר של צבא   חיל האוויר המלכותי גדול )מחנה סנט ג'ין(. שדה התעופה היה בשימושם של

בחיל    98מדינות הציר. שימש בעיקר את טייסת   נגד המערכה בצפון אפריקה ת, במסגרתארצות הברי

 )ויקיפדיה(.    B-24 מסוג האוויר התשיעי של חיל האוויר האמריקאי. הטייסת עשתה שימוש במפציצים

 התיישבות יהודית  4.4.11

בידי הקק"ל, נמשך תהליך ארוך של רכישת חלק גדול מאדמות מערב עמק עכו    1930-1925בשנים  

אלף מתוכם נרשמו ע"ש   33-ככאשר  אלף דונם,    41-יחד עם מספר גופים נוספים. בסה"כ נרכשו כ

בשטח   כורדני  אדמת  )כולל  כ  1,197הקק"ל  עוד  ע"ש   12-דונם(.  נרשמו  החוף  בחולות  דונם  אלף 

 ממשלת המנדט ומרביתם הוחכרו לחברות יהודיות. 

חשיש שממזרח -ם לרשות יהודית, ובין היתר אדמת אבובעיסקות קרקע נוספות עברו שטחים נוספי

עליהם סופר כי  שאזור חולות עשיר בתמרים,    – "גני עכו"  -דונם( וחלקות מפוזרות ב  1,500לנעמן )
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. חברת 1830הגרעינים מהם צמחו, נזרקו בידי צבאותיו של איברהים פחה שצר על עכו סביב שנת  

רח לתל כורדני, וחילקה אותם לעשרות מגרשים בני  "הנוטע" רכשה שטחי קרקע באדמת שפרעם ממז

 דונם אחד, שנמכרו ליהודים רבים בארץ ובעולם, אולם תוכנית זו לא מומשה.

בשל נוכחות בדווים שישבו בעמק עכו גם לאחר רכישת הקרקעות, עלו חששות רבים לגורל האדמות 

בשנת   ונט  1930שנרכשו.  הקרקע  של  זמני  לעיבוד  הצעה  הקק"ל  נקודות אימצה  על  בדגש  יעות 

ק"מ   3.5אסטרטגיות באזור ג'ידרו )חורבת גדורה( וכורדני )עין אפק(. סביב עין אפק הוצע גידור באורך  

דונם. נטיעות נוספות הוצעו    6,000-כ  בשטח של   קליפטוסיםישורות א  5נטיעת  ע"י גדר תיל, ובסמוך לה  

הצליחה, אולם הנטיעה הנרחבת בחולות כשלה בגלל    1931בחולות החוף. הנטיעה בגבולות בחורף  

 רעיית הבקר והצאן הבדוויים במרחב.

לאוכלוסייה הערבית    1931-32בשנים   בין המוסדות המיישבים  רבים  גבולות  הן    –התגלעו סכסוכי 

רים הגובלים )שפרעם, טמרה, דמון ואחרים(. הדבר התבטא בחבלה בשדות הבדווים והן תושבי הכפ

אלף דונם. הדבר   21עובדו    1932-ובגדרות. מצב זה זירז את קק"ל לממש את הבעלות בשטח, וב

איפשר את הסטת תשומת הלב לעיבוד הקרקעות הצפוניות יותר, אדמות רקייק, אבו חשיש והחולות  

 (. 1958תיה, )יוסף וייץ. מתוך: אודס ועמי

 

 (.  1958עדרי מריאים )ג'אמוסים( בביצות כורדני )מתוך אודס ועמיתיה,  . 9תמונה 
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 תיאר פנחס כהן את נופי ביצות הנעמן:  1935בשנת 

  עד   בעינן  נשארו  הטיפוסית  בצורתן  הביצות  הנה,  לגדעםישראל  -ארץ  ביערות  האדם  יד  הייתה  אם" 

 . היום

  והן,  הים  שפת  לאורך  בייחוד,  אחרות  ביצות  גם  בארץ  מצויות  הרי,  הקלאסיות  החולה  מביצות  חוץ

  המים   ואגמי  התנינים  נחל  ביצות  הן  הלא  ביניהן  המפורסמות.  לשפכם  סמוך  הנחלים  מגיאות  מתהוות

 .פארעה בכיכר  מחרוק וביצת ליריחו מצפון מלחה ואדי וביצת  לשפכם ממזרח הירקון"י ע

  משתרעת(,  כיום  נמפיתעפיה )עין  -עין  מעיין   נתון  במרכזה  ואשר,  כעת  אותנו  המעניינת,  הנעמן  ביצת

  מי   את  גם   לתוכו  קולט,  במימיו  העשיר,  זה  נהרליבנת(.  -)שיחור  הנעמן  של  המזרחי   מעברו  בעיקר

 .לשעה מים"ע ממ 5700-ל מגיע שפיעתו  ששיעור, הכורדאני

 כבר  המסתמנת"נפלאה"    ביצה  סביביו  ויוצר  מאד  יפשה,  לשפכו  יגיע  בטרם,  שהנעמן,  איפוא,  ייפלא  לא

 . מזרחה ואושה שפרעם הרי לרגלי המשתרע, זבולון בעמק ירוק כמזח, לעכו מחיפה הנוסע לעין

.  הטיפוסיים   צמחיו  על  החול  באזור  תחילה  ההלך  נתקל,  מזרח  לפאתע'רנה  -אל  הרכבת  מתחנת  החל

,  הנעמן  של  הקטנים  יובליו  ליד  עומדים   אנו.  לפתע  משתנים  האזור  פני  והנה,  חולות  של  אחד"מ  ק  רק

 שניהם  ואת  הסבוכים  ענפיהם  על  ירוקים  אשלים  יתנשאו  כנגדן.  במימיהם  טובלות  מרעידות  שערבות

  בינות  ומתפתלים משתרגים הפטל שיחי. האשל  על גם בגבהו ויעלה רב בכוח כאן המשגשג, עץ ידחק

.  למחצה  והשחורות  האדומות  ובענבותיהם  הבוסר  באשכולות  אותותיהם  ונותנים  הפרועים  לענפים

  והזקופים   הכפופים  קניה  על   הרומזת  הביצה  שרועה  זו  לחורשה  ומעבר!  ממש  חורשה,  צמחים  חברת

 ... במימיה  הרוחשים החיים בעלי ועל

  הזעירה   סירתו  את  לנו  והעמיד ,  העירוני'מיל,  ג  לנו  נענה?  מנוסה  דרך  מורה  בלי ,  לתוכה  להבקיע  ואיך

  והסיע   השלולית  במי  שבידו  המקל  נעץ.  החל  והשייט.  בתוכה  אנשים  משני  יותר  תכיל  לא  אשר,  והסדוקה

 ומשפילות  מרכינות  ידינו  היו.  גדותיו  משתי  לו  עלו  גבוהים  קנים  אשר,  למיצר  שהגענו  עד,  הדוגית  את

  כךצפונית,  -מערבית  שהרחקנו  וככל,  המים  פני  על  דרכה  ושירכה  נדחקה  והסירה,  לאחורינו  הקנים  את

 .ממש. "ג'ונגל" ודקים עבותים,  וגדולים קטנים, ונסתבכו  נסתכסכו והצמחים לרגלינו מתחת המים רבו

  מכל   ומגודר  תחום  והוא,  לו  גדול  אגם  שצורת,  המבוקשעפייה  -עין  למעיין  סמוך ,  הביצה  בלב  הננו...  

 ועל   המים  על,  קרקע  על :  המשולש  כיבושו  נצחון  את  הצמח  יחוג  כאן...  מקום  אפס  עד,  וסוף  קנים  עבריו

-אלפי  של  שרידיהם  על  אמיתית  ביצה  לפניך.  וצמח  צמח  רק  רואות  עיניך,  תפנה  אשר  כל  אל.  האוויר

 את  הצמח  כבש.  צמחים  מכוסה  שאינו,  אדמה  שעל   כאן  תחפש  לשווא.  חיים  ובעלי  צמחיםמיליונים  

  ויצוף   יעלה,  במים  המקום  לו  צר  אשר  ומי,  במים  יחיה  חיה,  באדמה  לחיות  יכול  אינו  ואשר,  כולה  האדמה

 . פניהם על

  והנימפיאות   חלמון   כעין  הכתומים  הנופר  פרחי   העין  את  ירהיבו   לו   ומסביבו  זה  באגם   והצפים  השטים   ובין

 ..."ריחן הנרקיס כריח אשר הענוגות והתכולות הלבנות
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 האזור:תיאר יוסף וייץ את  1936בשנת 

תללים, המתנשאים מעל חוף הים  -רצועת חולות נמשכת לאורך חוף הים... החולות צבורים תללים" 

מטרים, והולכים ומשתפלים לצד מזרח. ומהם והלאה משתרע מישור עד הגבעות    10-5בגובה של  

ולם, קורדני הוא הגבוה מכ-שבמזרח, והוא ישר כולו, מחוץ לתילים אחדים, המתרוממים פה ושם... תל

שכן הוא מתנשא כחמישים מטר מעל העמק.... אדמת העמק בנויה ברובה חמר והיא עמוקה, כבדה 

אפורה שעינו  החולות  שלאורך  צר  מפס  חוץ  שחורה,  חול-ועינה  מתערובת  כתוצאה  חמר -כהה, 

עינה אדמדמת, משברי אבנים קטנות המעורבות    –מזרחה  -קורדני צפונה-שבשכבתה העליונה. ומתל 

 .[משום מה וייץ לא מזכיר כלל את תל כיסון ברשימת תילי העמק] באדמה" 

-צפונית לתל-"נהר הנעמן הוא נחל איתן, כי מימיו מרובים ועזים תמיד. בשקערורה, הנמצאת מזרחית

קורדני, התופסת אילו מאות דונמים, מפכים מעיינות רבים, ובהתחבר מימיהם באמה אחת המוליכתם  

מטרים    7200שני מטרים מעוקבים לשנייה או    – י המדידות האחרונות  לפ  – לתוצאותם, הם שופעים  

אילו מעיינות ממעיינות קורדני מימיהם מכילים, אמנם, כמויות שונות של מלחים, אבל    ;מעורבים לשעה

 ." להשקאת גידולים שטחיים, כגון ירקות ותבואות הם כשרים

 : 1940תקנות העברת הקרקעות 

אזור בו העברת הקרקעות חופשית, לא כולל העיר עכו. מזרח    –רבה(  מערב האזור )לערך מהנעמן מע

רכישת קרקעות ע"י יהודים אסורה. היו קצת קרקעות בידי קק"ל באזור בירווה, ג'דידה ובדופן    –האזור  

 המזרחית של הנעמן. באזור קריית אתא בעיקר קרקעות בבעלות גורמים יהודיים פרטיים. 

ירוק    – (. כחול  1940. מרחב עמק עכו במפת תקנות העברת הקרקעות )12מפה   אדמות יהודיות    –אדמות קק"ל, 
 בעלות מעורבת.  –אדמות בבעלות ערבית/אדמות המדינה. קווים אלכסוניים   –פרטיות. לבן 
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יחסית, לאחר התפתחותן של הקריות. עוד   ההתיישבות היהודית במרחב עכו הגיעה בשלב מאוחר 

( אפק  בעין  דגים  בריכות  זיצר  ברנקו  הקים  הערבי  המרד  הערבי  ראו  לפני  המרד  במהלך  להלן(. 

להלן(: עין המפרץ ראו  והתיישבות "חומה ומגדל", קמו שלושה קיבוצי "חומה ומגדל" במרחב הסקר )

(25/8/1938( מסריק  כפר   ,)29/11/1938( הים  ומשמר  בשולי  28/5/1939(  קמו  האחרונים  שני   .)

ת שבין הנעמן לחוף הים )ועברו מזרחה מאוחר יותר(. יצוין כי כל שלושת היישובים התגבשו עוד  החולו

 ותושביהם ישבו במשך שנים אחדות באזור קריית חיים.   ,קודם לכן

 (2004פיתוח ענף המדגה ע"י ברנקו זיצר בכורדני )לויה,  

עלה ארצה מיוגוסלביה ברנקו זיצר, מגדל דגים מנוסה. הלה חיפש מקום מתאים בארץ    1932בשנת  

חכר    1933-לגידול דגים, ולבסוף החליט כי מעיינות אפק הם המקום המתאים ביותר לפעילות זו. ב

  דונם לאחר שיוצגו בפני קק"ל התוצאות   400-300דונם, וקיבל הבטחה לחכירת עוד    106זיצר מקק"ל  

הראשונות של גידול הדגים. עלו מספר שאלות לגבי סכנת המלריה וכוונת הבריטים לייבש את הביצה, 

הנעמן. לפיכך הוחכר השטח  שימוש במי  ל  עכמו גם האם קק"ל תקבל מממשלת המנדט את הזיכיון  

זו, ניקה זיצר את כל שטח המעיינות מהעשבייה הפראית, והחל לבנות  תחילה לשנה אחת. בשנה 

פן ארעי מספר בריכות בעלות סוללות וקירות בטון. העבודה בשטח הייתה מאתגרת והעובדים חלו  באו

 בקדחת.

קו שמעבר לו קיימת סכנת חשיפה למלריה.    -מחלקת הבריאות הממשלתית הגדירה את "קו הבריאות"  

די מנע.  קו זה הגביל את ההתיישבות בעמק עכו, וכדי לאפשר את פריצת הקו, נדרשה קק"ל לנקוט בצע

צעדים אלו היו אמורים לאפשר פיתוח שטחים נוספים להתיישבות באזור. קק"ל הבטיחה לממשלת 

המנדט שבתמורה לזיכיון, היא תממן את ניקוי הביצות והקמת בריכות דגים תחתיהן. ברם, יוזמה זו  

 לא צלחה, והבראת השטח ממלריה בוצעה רק בתחילת שנות הארבעים ע"י הבריטים. 

דגיגים מקומיים מהכנרת ומהחולה לצרכי נסיונות חקלאיים בבריכות.    5,000-הובאו כ  1933  באוקטובר

דגי קרפיון שהובלו באונייה לנמל   3,000-התוצאות היו מצוינות ולכן נסע זיצר ליוגוסלביה והביא לארץ כ

מאשר   גרם בממוצע, פי שניים  750-שבועות של האכלה, כל דג גדל ב  11חיפה ומשם לבריכות. לאחר  

באירופה. בהמשך, הובאו מהונגריה נקבות דגים למטרת רבייה )הזכרים הובאו מהכנרת(. הבריטים 

 שיתפו פעולה עם היוזמה ופטרו ממכס את הייבוא. 

הצטרפו לעסקיו של זיצר ארבעת האחים שוורץ, שהתגוררו בטחנת הקמח הצלבנית    1934בתחילת  

טונות דגים שהובאו באונייה לנמל חיפה.   5מאוסטריה  ושהו במקום למעלה משנתיים. הם הביאו איתם  

משלוחים נוספים מאירופה לבריכות כורדני נמשכו במשך תקופה. עם זאת, מנהל מחלקת המסחר  

משפחת שוורץ והצליח בסופו  לוהתעשייה בהסתדרות הציונית, נחום תשבי, התנגד לשותפות בין זיצר  

 . 1937של דבר לפרק את השותפות בשנת 
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עוי במהלך   באזור  מבודדת  נקודה  בכורדני  ההתיישבות  הייתה  הערבי,  להקים  יהמרד  ניסה  זיצר  ן. 

נוטרים   נקודת  צי  ,מכספו הפרטיבמקום  ברובי  ההגנה"  " ד.  יוהחזיק בקביעות שני שומרים חמושים 

 הכביש לקריית ביאליק.את הזהירה את זיצר מפני מיקוש הדרכים באזור ובמיוחד  

גוריון, שביקר במקום, קטע  -מהאזור, דבר שצרם למוסדות המיישבים )ובן  זיצר העסיק בעיקר ערבים

את ביקורו כאשר ראה להפתעתו פועלים ערבים(. בשל קשיים כספיים, נאלץ זיצר להפסיק את ריבוי  

גישה  אימצו  המיישבים  המוסדות  מאירופה.  שיובאו  דגים  כמחסני  לרוב  בבריכות  והשתמש  הדגים, 

מול התפתחות ענף המדגה ביישובים אחרים בארץ. בסוכנות היהודית   ,זאת  נת למפעלו של זיצר.יעוי

דונם בריכות דגים בסמוך, לאחר שנכשלה    200עודדו את קיבוץ משמר הים )לימים קיבוץ אפק( לבנות  

הצעה לשותפות בין הקיבוץ לזיצר. חוזה שחתמה קק"ל עם בתי הזיקוק בחיפה, איפשר לבתי הזיקוק  

עמן. הקמת המפעל הייתה אמורה להימשך כחודש, אולם ארכה כשמונה חודשים, להקים מפעל מים בנ

במהלכם נאלץ זיצר לרוקן את כל הבריכות וכל הדגים מתו. במקביל למאמציו של זיצר להמשיך את  

שיון מהבריטים לחפירת בריכות דגים. הבריטים עיכבו את האישור יפעילותו, ניסתה הסוכנות לקבל ר

אישרה כי לא תתנגד    ת המנדטמחנות צבא ובשל חשש מהקדחת. עם זאת, ממשלבשל כוונה להקים  

כאלף דונם בצפון עמק עכו. בשנותיו האחרונות התפרנס זיצר מעבודה  של  להקמת בריכות בשטח  

אלמנתו ואימו המשיכו את ו,  1947נפטר מקדחת בשנת    הואכנוטר ושמר על בית המשאבות בכורדני.  

 קיבוץ אפק מקק"ל, שהתנתה את העסקה בדאגה לקיום היורשות.המפעל. האדמות נרכשו ע"י 

הקים קיבוץ אפק בריכות באזור, אולם כל נסיונות גידול הדגים הסתיימו בכישלון מוחלט,    1948בשנת  

אחת הסיבות המרכזיות הייתה טריפת כל הדגים ע"י שפמנונים. רק כאשר הוקמו בריכות בשטח כאשר  

 חדש לגמרי, נחלו הצלחה. 

כום, מפעלו של זיצר ביוזמה פרטית, היה אבן דרך חשובה בפיתוח ענף המדגה בישראל. לאחר לסי

עדר תמיכה של המוסדות יטחוניים, הן היהצלחה בשנים הראשונות, נתקל המפעל בקשיים רבים, הן ב

ויציאתם לבריכות )בניגוד לבריכות  המים  המיישבים והן קשיי תפעול בשל הקושי בשליטה על כניסת  

 ים מנותקות ממקור מים טבעי(, מה שהביא בסופו של דבר לדעיכת המפעל.דג
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צילום  .10תמונה   זולטן קלוגר, ארכיון התצלומים    :שליית דגים ברשת בבריכות כורדני )הטחנה הצלבנית ברקע(. 
 (.  2004קק"ל )פרסום מחדש במאמרו של לויה,  

 הקמת יישובי חומה ומגדל בעמק עכו

באוגוסט   רק  עכו החלה  בצפון עמק  היהודית  רקע התנגדות הסוכנות 1938ההתיישבות  על  וזאת   ,

חודשים של  היהודית להתיישבות במרחב, בשל החשש מהקדחת )לעומת תמיכתה של הקק"ל(. לאחר  

זמנית בקריית   כבר בהתיישבות  ישבו  )שאנשיהם  קיבוצים  זה שלושה  ליישב באזור  הוחלט  הכנות, 

 חיים(, ואילו קיבוץ נוסף, "במפנה" הופנה להקמת קיבוץ דליה ברמת מנשה. 

 עין המפרץ  •

דונם    6,000-עלה לקרקע היישוב עין המפרץ כיישוב חומה ומגדל, בשטח קרקע של כ  1938באוגוסט  

 (.  1938חיפה )"הארץ", -בבעלות הקק"ל בין הנעמן לכביש עכו

  הים   אל  מימיו  את  מוליך  אינו  השטח  בתוך  העובר  נעמן  נחלתואר האזור בתקופת ההתיישבות: "   ךכ

  של   לבריאותם  כבדים  חששות  ויש  מלריה   נגועים  באזור  הכפרים   כל.  לרוב  קדחת  ביצות   סביבו   ומפיץ

  מיוחדות   מסכות,  הבריאות  מחלקת  דרישת  לפי,  הותקנו  בלילות  לשומרים.  במקום  המתיישבים

נמוכות קומה וקוצים יבשים, אין רואים    [עצי שיזף] מלוחה, מלבד סדריות    האדמה..  .  מתאימה  ותלבושת

 (.  1956" )"דבר", עכו. –כל צמח לאורך כביש חיפה  
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הטרקטורים, כדי למנוע את   לשרשראות הביצות נתקל בקשיים, וחייב התקנת "סנדלים" מעץ    ייבוש" 

 (.1972" )וייץ, שקיעתם בבוץ

 עד מלחמת העצמאות, ניצב עין המפרץ בקו החזית מול עכו הערבית. 

בפיתוח חקלאות, ניסו ראשוני עין המפרץ את כוחם בגידול תאואים שהובאו מהחולה,   תחלק מהניסיונוכ

 (. 1956אולם הניסיון נכשל )"דבר", 

 

 (.1972וייץ,   מתוך). בדרך לעין המפרץ, לפני הייבוש 11תמונה 

 כפר מסריק  •

ליטא", איחוד שני גרעינים מצ'כוסלובקיה ומליטא, שישבו -"צ'כוראשיתו של קיבוץ כפר מסריק בגרעין  

  1938בנובמבר  29-"משמר זבולון" ועברו לקריית חיים. ב- תחילה בחיפה ולאחר מכן שינו את שמם ל

ראשון מסוגו בארץ,    -שוב חומה ומגדל, ובו מפעל "נעמן" לייצור לבנים שרופות  יעלה היישוב לקרקע כי

יוזמה קיבוצית. המפעל היה משותף לשני הקיבוצים עין המפרץ  לין הון פרטי  בשיתוף פעולה נדיר ב

וכפר מסריק, ומקומו הראשון היה בקרבת עין המפרץ. חומר הגלם נכרה בשדות ממזרח לנעמן. אתר 

ההתיישבות הזמני הפך לימים לנקודת הקבע של מפעל "נעמן" )המותג קיים גם כיום, אם כי המפעל  

יים(. מפעל נוסף שליווה את כפר מסריק מראשית ימיו היה מפעל "אסקר" לייצור המקורי כבר אינו ק

 אספלט וצבעים. 
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מובילה את מי עין עאפייה )עין נימפית(  ש. נחפרה תעלה  1940אבן הפינה ליישוב הקבע הונחה במרץ  

את המקום מתאר    ך(. כ 1958,  " על המשמר " לצרכי השקייה חקלאית, והוחל בפיתוח ענף המדגה )

 ששימשה,  ממארת  ביצה  השתרעה  מסביב.  אפפונו  שיח  וללא  עץ  ללא  שוממים  חולות(: " 1958שוני )קי

  פיהם  פערו,  ארסם  את   בנו  מטילים  הקדחת  יתושי  ובעוד)ג'אמוסים(.    מריאים  לעדרי  מרבץ  מקום

 ." להם יאה הזה המקום שאין, רצויים  בלתי כבאורחים בנו והסתכלו המריאים

 שכמות,  כבדה  אדמה  שני  ומצד   נודד   חול  דונאמים  מאות  כמה  אחד  מצד"   :מתוארתאדמת היישוב  

  כלשהי   ומחרשה  מים  שטופה  הייתה  השנה  כל  אשרביצה,  -אדמת  עליה  ונוסף,  5%  עד  הגיעה  בה  המלח

-אל  ערביי  בידימה  -במידת  ונוצלו  בביצה  ששרצו,  והמריאים  הסמר,  הסוף  מלבד.  אותה  פלחה  טרם

  עכו   בין יותר   מרוחקים  אזורים אל  שלטונם את שפרשו,  בהמוניהם קדחת יתושי  מסביב רחשו גוע'רנה, 

 "..חיים  לקריית

דרך הגישה לכפר מסריק הובילה מבית החרושת נעמן מזרחה, בשטח חולות שהבעלות עליו הייתה  

 מטר ולאורכה נשתלו עצי שיטה.  4שנויה במחלוקת. לאחר מו"מ עם הערבים, נפרצה דרך ברוחב 

המיישבים גוייסו    המוסדותיטים התנגדו בתחילה לניצול מי הנעמן ועין עפייה, אולם בהתגייסות  הבר

מאות פועלים לחפירת תעלה עמוקה באורך מאות מטרים, שאיפשרה את ניצול מי עין עפייה )קישוני,  

1958.) 

 

 (. 1958מכון עין עפיה מזרים מימיו )מתוך אודס ועמיתיה,   .12תמונה 
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 פקא •

בו הוקם  שקם יישוב "חומה ומגדל" השלישי באזור, "משמר הים" )לימים אפק(, בשטח    1939באוגוסט  

 לימים מפעל "פרוטארום" ממערב לעין המפרץ. 

מהתוואי הישן. תוואי  מ'    300-חפרו שלטונות המנדט תוואי חדש לנעמן, כ  1943-1942במהלך השנים  

 הטבעי  הנחל  את  סתמו  שנים  7  לפנימציינת כי "   1949-זה הוביל לירידת מפלס המים באזור. כתבה מ

", וכן כי ממשלת המנדט הייתה נוהגת  לשעה "ע  ממ   אלף  8-5  הקיץ  בעונת  הנותן,  חדש  אפיק  ופתחו

השנ במשך  שהצטברו  והאדמה  הצמחים  הוצאת  ע"י  שנתיות  ניקוז  עבודות  נמנעו לבצע  ובכך  ה, 

 (.א1949שטפונות )"קול העם", 

(, דבר שהוביל 1958של ביצות הנעמן )אודס ועמיתיה,    DDT-החל חיטוי אווירי ב  1945-44בשנים  

 לירידה ניכרת בתחלואה מקדחת באזור.

וגשרי רכבת במקומות שונים רכבת  התקפות על תחנות    :"ליל הרכבות"   התרחש  1946באפריל    2-ב

אנש ע"י  את משמר בארץ,  עצרו  כערבים"  לבושים  "אלמונים שהיו  קבוצת  ולח"י.  אצ"ל  י המחתרות 

פוצצה המסילה בכמה    ,המשטרה בגשר נעמן מדרום לעכו, ופוצצו את גשר הרכבת על הנעמן. כמו כן

מקומות בקרבת מושב משמר הים )כיום מפעל תעשיות אלקטרוכימיות(. הפיצוץ הביא לשיתוק קשר  

עכו לא נפגע. פעולות חבלה נוספות בוצעו באזור אשדוד  -אם כי כביש חיפה  הרכבת מחיפה צפונה,

 (. 1946ויבנה )"הצופה", 

"אפק". המעבר  - עברו רוב חברי "משמר הים" ליישוב הקבע החדש, ששמו שונה ל  1946בספטמבר  

 . 1947הושלם לקראת סוף שנת 
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 . ארכיון קיבוץ אפק. 1939 –"משמר הים" -. נוף הדקלים ב13תמונה 

דהיום.    85רוב העמק במדינה היהודית, שגבולה הצפוני בכביש  , נכלל  1947של  תוכנית החלוקה  ב

ומשם    ,צפונה עד בית הקברות החדש של עכו דהיום   , ערבי עבר לערך בעמק נחל אבליים-הגבול היהודי

עכו.  לכיוון  הח  מערבה  תוכנית  של  הראשונות  קיבוץ  בטיוטות  אמור  היה  מחוץ אפק  לוקה  להישאר 

היהודית בתוכנית  ,למדינה  שנעשו  תיקונים  בעקבות  החלוקה  ,אולם  בגבולות  אפק  )"דבר",    הוכלל 

1948.) 
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 (. 1947. אזור עמק עכו במפת תוכנית החלוקה )13מפה 

 

אלף דונם לידי    30-חיפה לידיים יהודיות )מהם כאלף דונם במפרץ    52-עד למלחמת העצמאות, עברו כ

 קק"ל( ועוד כמה אלפי דונם לחברת הנפט העיראקית )שהקימה את בתי הזיקוק(.

 (2004מלחמת העצמאות )בעיקר עפ"י קדיש,  4.4.12

ההתקפה   .ערבים שהגיעו ממזרח  30-התקפה על קיבוץ אפק ע"י כ  התרחשה  1948בינואר    13-ב

הפלמ"ח ותגבורת בריטית. אחד המגינים נהרג וכן שלושה מהתוקפים )"דבר", נהדפה ע"י מחלקה של  

1948.) 

גשר גדול בכביש המחבר ההגנה" את גשר הרכבת מעל נחל נעמן, וכן פוצץ " " אנשי  פוצצו    1948מרץ  ב

מעל נחל חילזון )"קול העם",    70ללא ספק הגשר בכביש    – "  את שפרעם עם צפת, בקרבת הכפר דאמון

כאשר תושבי עכו הערבים חצו את שפך    ,(. הרכבת המשיכה לפעול מחיפה עד שפך הנעמן1948

ההגנה" במסילה ליד מפעל "נעמן", רכבת ריקה " הנעמן כדי לעלות לרכבת לחיפה. לאחר חבלה של  

נותקה עכו הערבית    ,שבאה לפנות בוקר לקחת את ערביי עכו ירדה מהפסים והתהפכה. בעקבות זאת 

מסיל הצבא מקשר  אולם  לנעמן,  מעל  הכביש  גשר  את  עכו  ערביי  פוצצו  ביטחון,  מטעמי  לחיפה.  תי 

המשיך להשתמש בכביש, הקים גשר צבאי במקום הגשר המפוצץ, דבר שסייע  היה מעוניין להבריטי ש

 (. 1958ההגנה" במבצע "בן עמי" )אודס ועמיתיה, " בהמשך לכוחות 
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יישובי הגליל המערבי הנצורים, כהכנה לפקה לנהריה ובמקור להעביר שיירת אסנועד    –  עמי-בן  מבצע

ערביים   כפרים  של  כיבושם  על  הורתה  המבצע  פקודת  צפויה.  לבנונית  בנתיב  שלפלישה  ממוקמים 

מועד הפלישה המשוערת של    –במאי    15במאי במטרה לסיימו עד    13-השיירה. המבצע החל בערב ה

 " חטיבת  של  המוצלחת  השתלטותה  בעקבות  לבנון.  הותקפה  צבא  המערבי,  הגליל  כל  על  כרמלי" 

במאי. הגליל המרכזי נותר בשליטה ערבית. לאחר תום קרבות מלכיה    18-ונכבשה גם עכו הערבית ב 

"כרמלי" לכיבוש הגליל המרכזי. בשל התערבות בן -בסוף מאי, תוכנן מבצע משותף לחטיבות "יפתח" ו

לאחר    ,החבולה  7כדי להחליף את חטיבה    גוריון, הוחלט במטכ"ל להעביר את חטיבת "יפתח" למרכז

 ניסיון כושל לכבוש את לטרון. בשל יציאת חטיבת "יפתח" התבטלה התוכנית לכיבוש הגליל המרכזי.

עם הכרזת העצמאות, ולאחר כיבוש עכו, שלט "צבא ההצלה" של קאוקג'י בכפר בירווה ובתל כיסון.  

תגבורת מהקריות. פלוגת חי"ר מקיבוץ אפק והפגזת  אנשי כפר מסריק תפסו את תל דעוך והזעיקו  

 (. 1958תותחים מכפר מסריק, הובילו לכיבוש תל כיסון )אודס ועמיתיה, 

הראשונה ההפוגה  תחילת  בשטח. בקרבות  לקראת  עובדות  לקביעת  פעולות  הצדדים  שני  ביצעו   ,

חיהוד( ועל שלושה ביוני על הכפר בירווה )כיום א  11-10חטיבת "כרמלי" השתלטה ללא קרב בליל  

משלטים ממזרח ומדרום לכפר. כתוצאה מאירועי אלטלנה, הועברה פלוגת "כרמלי" שהחזיקה במשלטי 

ביוני, בעקבות חילופי    23בירווה לתל אביב, ואת מקומה תפסה יחידת חיל משמר מתל אביב. בליל  

ן ערבים מקומיים, תקפו  אש במשך היום בין יחידת "כרמלי" שאיבטחה קוצרים באזור צומת בירווה, לבי 

תושבי בירווה )שנותרו בכפרים הסמוכים( את משלטי בירווה ואת הכפר בירווה, וכבשו אותם בהתקפה 

וביקשו את הכפריים    ,"צבא ההצלה" לכפר בכוח של כמאה חיילים-לילית. למחרת היום נכנסו קצינים מ

את הכפר )לפי גירסתו של קאוקג'י,    לפנותו ולהשאירו באחריותם. לאחר יומיים נטש כוח "צבא ההצלה" 

 הנטישה הייתה בעקבות דרישת משקיפי או"ם(.

ההתקפה הייתה מפתיעה, וכוח "כרמלי" שהוזעק מתל אביב שב וכבש את המשלטים ואת הכפר בירווה  

 ביוני.  25-24בליל 

כוחות    מפקד "צבא ההצלה" קאוקג'י הכריז שההפוגה אינה מחייבת את צבאו, ולכן נמשכה לחימה מול

 מקומיים גם במהלך ההפוגה.

תפס צה"ל את הכפרים ג'דיידה ומכר ללא קרב של ממש, כנראה בהתאם להידברות  1948ביולי  2-ב

 מראש. 

אחד מצירי התקיפה העיקריים של צה"ל יצא מכפר אתא דרך צומת אבליים של ימינו   –  דקל  מבצע

בפיקודו של חיים לסקוב,  היה  המבצע    ת.עמר )שפרעם( וצפורייה )ציפורי( בואכה נצר-ותפס את שפא

חטיבה   הייתה  בלחימה  שהשתתפה  העיקרית  החטיבה  דונקלמן.    7כאשר  בן  של    , כן כמו  בפיקודו 

פקודת המבצע המקורית כללה שתי פעולות  מחטיבת "כרמלי" ויחידות חיל משמר. 21השתתפו גדוד 

טחים נוספים סביב משלטי בירווה.  כיבוש הכפר כוויכאת )בית העמק של ימינו( וכיבוש ש  :התקפיות
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שתי הפעולות בוצעו ללא קושי וללא נפגעים. בהמשך לכיבוש כוויכאת ועמקה, כבשה אחת מיחידות 

 מקום שהיווה טריז ערבי באזור בשליטה יהודית.   –ביולי    10-9את תל כיסאן )תל כיסון( בליל    71גדוד  

'רה )אילניה( נוצר צורך לסייע לכוחות "גולני" לאור מאמציו של קאוקג'י בקרבות על סג – מבצע "יער"

ומקלות הלחימה בגזרה המערבית, הוחלט לתקוף את שפא עמר  -הנלחמים בסג'רה. כתוצאה מכך 

וללא אבידות בליל  -וסביבתה. שפא ביולי, לאחר הידברות    14-13עמר )שפרעם( נכבשה ללא קושי 

 מוקדמת עם נציגי הדרוזים ביישוב.

ביולי, נכנעו בו ביום הכפרים הסמוכים לנצרת, ולמחרת היום נכנעו בין    16-ב  כתוצאה מכניעת נצרת

דמון, רווייס, תמרה, כאבול ואחרים )תושבי דמון ורווייס נטשו את   –היתר הכפרים שבשולי עמק עכו  

 כפריהם בעקבות ההפצצות הישראליות באזור(.

 לאחר מלחמת העצמאות   4.4.13

הובילה   העצמאות  מכךמלחמת  כתוצאה  רצופות.  שנתיים  במשך  בנעמן  הניקוז  עבודות    , להפסקת 

גלישת הנחל על להצטברו סחף וצמחייה באפיק הנחל, והדבר הוביל לעליית מפלס המים במטר אחד, ו

  ע"י מחלקת עבודות ציבוריות(.   1949ק"מ )המקטע הצפוני נוקה בשנת    2-כשל  גדותיו במקטע באורך  

דונם,    10,000-כ של  שיטפון גדול בשטח    1949ות חורפיים, ובחורף  ו שטפונרחשכתוצאה מכך, הת

 שעות.  24עכו, מה שגרר את עצירת התנועה למשך -הציף אף את הכביש הראשי חיפה

(,  1947-, נהפכו כאלפיים דונם לביצה )שטח שהיה מעובד ב1949-ו  1948כתוצאה מהשטפונות של  

גוש הנעמן דרשו לפעול לניקוז המרחב, ולרכוש ציוד    שזכתה לכינוי המקומי "דזושנגל". תושבי יישובי

(. כחודשיים לאחר פירסום דרישה זו, החליט משרד העבודה לבצע א1949חפירה מתאים )"קול העם",  

ימי עבודה, כמחציתם נועדו לפועלים ערביים והשאר לתושבי עכו    11,000עבודות ניקוז, בהיקף של  

 ב(.1949והמעברות באזור )"קול העם", 

בעל  שדות  דונם    1500-עם קום המדינה, נחפר קידוח מים עמוק בתל דעוך עבור אנשי כפר מסריק, ו

הוקם בית הספר האזורי המשותף לכפר מסריק ולעין    1949הפכו לשטחי חקלאות שלחין. בראשית  

 (. 1958, " על המשמר" המפרץ )

שימש משלט  ם ההתיישבות " הוקם קיבוץ יסעור.  בתיאור הקמת הקיבוץ צויין כי מקו   1949ינואר  ב

" )הכוונה ככל הנראה לתל  בתקופת המלחמה וממנו נשקף מראה של כל עמק זבולון, הרי הלבנון והים

"אליפות גידול התירס"  -זכה הקיבוץ ב  1954-(. ב1949( )"דבר",  דהיוםהקיבוץ  שטח  חולש על  שבירה,  

גידול של  1953לשנת   )חקלאי פרטי מרמת השרון    דונם  50ק"ג תירס לדונם בשטח של    684, עם 

בקרבת    (.1954דונם בלבד( )"על המשמר",    6ק"ג לדונם, אבל בשטח של    850הצליח להשיג יבול של  

 דונם.  2,000-כשל קיבוץ יסעור הוקמה חוות יבור לגידול זרעים, בשטח  

בית הספר  שימש מחנה סנט ג'ין )כיום מנחת שמרת( באופן זמני כשלוחה של  1951–1949 בין השנים

התקיים  ונועד לס  יין. לקורס הראשון שגוימחנה סירקעד שעבר למשכנו הקבוע בשל חיל האוויר,    לטיסה
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בגלל העומס על השדה הקטן, הועברו חלק מהאנשים לשדה  .  הגיע מספר רב של חניכים  ,שדה דבב

ג'ין,   סנט  בהתעופה  לישראל:  מחוץ  הכשרה  שקיבלו  חניכים  רוכזו  הברית   ,איטליהשם  בארצות 

שקיבלו את "כנפי הטיס" בחודש   . את הקורס הראשון סיימו בהצלחה ארבעה טייסיםצ'כוסלובקיהוב

- לאחר מעבר בית הספר לטיסה למחנה סירקין ב .חצורב טייסת הקרב הראשונה, ועברו ל1949מרץ 

 מלחמת ששת הימים )ויקיפדיה(. עד לאחר יחידת מחסני חירום לבסיס של, הפך מחנה סנט ג'ין  1951

"כרי נעמן". עם חנוכת המפעל,   –נחנך רשמית מפעל לפיטום בקר לבשר בביצות הנעמן    1953בשנת  

המועצה האזורית נעמן שאפה לאכלס  כאשר    ,בני בקר  100-כ  ,דונם  3000-כ של  הוכנסו למרעה בשטח  

כ כ  600-במקום  הושקעו  הראשון  השלב  בפיתוח  בקר.  מעכו    6,000-בני  מובטלים  ע"י  עבודה  ימי 

 (. 1953ורדני )"הארץ", וממעברת כ

דונם בריכות דגים, וכן הוקם    6,000-ציין י. פורטר, יו"ר המועצה האזורית נעמן, כי בשטח יש כ  1953-ב

לקצירת  העבודות השנתיות  את  עצרה  מרעה  לאזור  הנעמן  ביצת  ומיחזור. הפיכת  קומפוסט  מפעל 

ל פתיחתם של שני קידוחי מים  (. באותה שנה דווח ע1953הצמחייה וללוחמה במלריה )"על המשמר",  

יסעור    ק/שעה:ממ"   300-חדשים באזור, שתפוקת כל אחד מהם כ האחד, באר שנחפרה ליד קיבוץ 

מטרים למי התהום )לפי הכתבה, הקידוח הועמק הלאה בתקווה למצוא כמות מים    147והגיעה בעומק  

הקידוח    ;מים מבאר סמוכה  גדולה יותר(. באר זו נועדה לספק מים ליסעור ולאחיהוד, שקיבלו עד אז

נמצא   להשני  אחיהודסמוך  לעומק  -כביש  הגיע  הקידוח  כאן  הכפר תמרה.  ליד  מטר.    170שפרעם, 

 (. 1953בהקמת קידוח עמוק נוסף הוחל בצומת יסיף )"הארץ", 

מחברת את נחל חילזון עם הנעמן, כדי לשים קץ ש ק"מ,    3.6הוחל בחפירת תעלה באורך    1954בשנת  

החו עין  לשטפונות  סביב  בפרט  גדולים,  שטחים  השנים  במהלך  הציפו  אלו  שטפונות  בנעמן.  רפיים 

בהם המשק נותק מהסביבה הקרובה. כחלק מהעבודות, הורחב והועמק אפיק  שהמפרץ, והיו מקרים  

  ;1954הנעמן. לצורך ביצוע העבודות הופקעו שטחים, בהסכמת הבעלים או החוכרים )ערבים( )שובל,  

צמוד ומצפון    ,זרוע הנעמן הדרומיתבפי השוואה עם מפה מנדטורית, מדובר כיום  (. ל1954,  " הארץ " 

 לקיבוץ עין המפרץ )גם אפיק הנעמן עצמו יושר במהלך השנים(.

נפש    3,500-כבאותה תקופה    רורוגהתבה  ש( סקר בהרחבה את המועצה האזורית נעמן,  1956מאיר )

ועין המפרץ(. לדבריו, בתוכנית המים הארצית בחמישה יישובים )אחיהוד, יסעור, אפק, כפר מסריק  

  30%תוכננה הפניית מי הנעמן למאגר גדול במזרח העמק, תוכנית שאיימה על קיום בריכות הדגים )

בהתנגדות המועצה האזורית. המועצה תבעה גם    הנתקלולכן    –מכלל הכנסותיהם של יישובי האזור(  

הוחל בביצוע תוכנית למניעת שטפונות,   1954ולי  פיקוח על השימוש במי הנעמן ע"י בתי הזיקוק. בי

מחברת את הנחלים חילזון  שק"מ    4.5אלף ל"י. כחלק מתוכנית זו נחפרה תעלה באורך    235בעלות  

ונעמן, הורחב הנעמן ממפגש התעלה עד השפך ונבנו גשרים ומעבירי מים. תעלה זו מאפשרת הובלת  

של   בקצב  )לעומת    10מים  בשנייה  בש  6ממ"ק  נוספת  ממ"ק  תוכנית  המקורי(.  הנעמן  באפיק  נייה 

 למניעת השטפונות נועדה להקים סכר על הנעמן )או על החילזון(. תוכנית זו לא בוצעה.
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בתור החווה הגדולה ביותר בישראל  (  1956), והוגדרה בידי מאיר  1953חוות כרי נעמן נחנכה ביוני  

קר. נקדחה באר, הונחה רשת מים, נבנו  ראשי ב  403-היו בחווה כ  1956לגידול בקר לבשר. באפריל  

שקתות וסככות וגודרו שטחי מרעה. משרד הפנים סירב לסייע במימון, ולכן הוקמה האגודה החקלאית 

דונם מרעה הררי בגבול המועצה,   1,500-"שדות נעמן". האגודה סייעה בהקמת החווה, וכן נרכשו כ

ל במו"מ לרכישת כאלף דונם חולות ממערב  וכן תוכנן מרעה בסוללות סביב בריכות הדגים ואף הוח

 חיפה. המועצה תכננה גם הקמת בית חרושת לתוצרת בשר ובתי קירור נלווים. -לכביש עכו

, וניצל את האשפה של עכו והקריות. המפעל נועד לספק 1952מפעל הקומפוסט החל לפעול בשנת  

למפעלים שונים )זכוכית, נייר,  זבל אורגני ליישובי הסביבה, ובמהלך הפעילות בוצעה הפרדת פסולת  

 הבשיל, אולם לא  החל מו"מ עם עיריית חיפה לצירופה למפעל  1956-בעץ, סמרטוטים, ברזל ופח(.  

 .לכדי הסכם

 מעבדה חקלאית החלה לפעול כמוסד לבדיקת מי בריכות הדגים.  

לנצל קרקעות  דונם סמר לתעשיית הנייר, בשאיפה למצוא דרך    15ניטעו בעין המפרץ    1956בשנת  

זאת אחרים.  גידולים  מאפשרות  שלא  במשרד    תמניסיונוכחלק    ,מלוחות  החולות  לחקר  התחנה 

דונם בריכות דגים לאורך הנעמן,    6,000התקיימו  ,  1958(. בשנת  1956החקלאות )"על המשמר",  

שלא   באזור  הגבוהה  המליחות  בגלל  ועמיתיה,   אפשרהוזאת  )אודס  נוספים  חקלאות  ענפי  פיתוח 

1958.) 

במחאה על מחסור חמור במים, לאחר   ,מכר עצומה לשר החקלאות-תושבי אלשלחו    1958בשנת  

לא   השר  )תגובת  הארצית  המים  לרשת  כפרם  את  לחבר  דרשו  התושבים  התייבש.  הכפר  שמעיין 

 פורסמה בכתבה(. 

כי היום נהפך הנחל עצמו   ;נכון יותר יהיה להגיד, שהוא נבע שם בעבר"   ( כותב על הנעמן:1960ברגר )

לקוריוז. נשתייר ממנו רק מהלכו התחתון סמוך לשפכו, שם נוצר כעין מפרץ קטן, הניזון ממי הים ואולי  

אלה מעיינות צדדיים דלים. המבוע הראשי ליד תל כורדאני "נתפס" כולו ומימיו נשאבים בחלקם -מאי

הזיקוק. כברת דרך אפשר להלך ברגל    דרך תעלות ובחלקם בצינורות לצרכי חברת "מקורות" ולבתי

שדות  משתרעים  מסביב  גומא.  או  קנה  של  בסבך  נתקלים  שאין  במידה  הנחל,  של  העזוב  באפיק 

הייתה כאן ביצה של מאות דונמים, מקור  1942מעובדים להפליא ואיש לא יעלה בדעתו, שעוד בשנת  

. עם היתושים נעלמו גם עדרי  מעט חנו בה-של קדחת. רק אז יובשה הסביבה השוממה, שבדווים מתי

ותרנגולי למיניהן  האנפות  השקנאים,  הפלאמינגו,  ציפורי  קטנה  -הצבאים,  חלקה  רק  נותרה  המים. 

 ".טבע, ליד בריכות הדגים של כפר מסריק-ורומאנטית של הביצה, כשמורת

בנוף,   עומד כאן על תילו מונומנט עתיק המשובץכותב ברגר על אזור טחנות כורדני ותל אפק: "   ךכו

.". על תל אפק  הגבעה עם שוחות צברים  – אקליפטוס ודקלים ציוריים, וברקע  -כשמסביבו קבוצות עצי

כותב הוא  העתיקים "   :)כורדני(  התילים  שורת  את  יפה  כה  לראות  אפשר  שממנו  מקום,  עוד  אין 
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החשובים   עורקי התחבורה  ואת  המוריקים  השדות  את  עכו,  מישור  של  שונים  במקומות  המזדקרת 

התעשייה הנרחב. לצד מערב פתוחים מרחבי הים ומשתקף המפרץ  -מקשרים בין חיפה, עכו ואזורה

 ". בכל יופיו

על הכוונה להפוך את    ,הודיע האחראי לשמורות הטבע במשרד החקלאות למשק כפר מסריק  1959-ב

עין נימפית לשמורת טבע. אנשי מועצת נעמן שאפו לייעד את השטח לפיתוח תיירותי, "סחנה" מקומית.  

אנשי החברה הממשלתית לתיירות והמועצה סיכמו על ייעוד השטח כאזור רחצה ופיקניקים. הקיבוץ  

מערב לבריכה. חובבי  -מדרוםוכן חורשה    ,דונם צפונית לבריכה הטבעית  40היה מוכן לייעד לשם כך  

בטון   לבריכת  יוכוון  התיירותי  הפיתוח  כי  ולחצו  את השמורה,  יסכן  התיירותי  טבע חששו שהפיתוח 

בריכה הטבעית, כך שהבריכה הטבעית תהיה אסורה לרחצה. ככל הנראה,  השתוקם למרגלות )מצפון(  

בסופו של דבר פיתוח תיירותי  קשיים תקציביים, אולי יחד עם ירידה בשפיעת המעיינות, הם שסיכלו  

 ב(.1962בעין נימפית )אשל, 

דונם, דרומית לבית החרושת נעמן, כדי לטפל    40-כשל  מנפטה אזורית בשטח    הקמוה  1960בשנת  

(. באותה שנה הוקמה תשלובת  1960דונם כותנה שנזרעו בעמק עכו )"על המשמר",    10,000ביבול  

 מילואות ובה מספר מפעלים.

כי הנעמן החל להתייבש בגלל שאיבת יתר,   ,יו"ר המועצה האזורית נעמן  ,מ. פרנקל  מסר  1961בשנת  

להשקיית  שדבר   הנחוצים  במים  למחסור  באזור,    6,000גרם  דגים  בריכות    25%מהוות  שדונם 

יחיעם, געתון ופרוד(. בכתבה נוספת נטען    –מהכנסות משקי הסביבה )הן ישובי הנעמן והן יישובי ההר  

בו הם מתוקים, לפני המלחתם במורד הנעמן. מי  שורות" תפסו את מי התהום בשלב  כי קידוחי "מק

הקידוחים נשאבו למאגר כפר ברוך להשקייה במרחב זה. ועדה בראשות השר לשעבר קדיש לוז הציעה  

להעמיק את הבריכות, כדי לאגור את מי השטפונות החורפיים. עם זאת, בשל השאיבה המוגברת של  

בצורת, יבש הנעמן גם בחורף. משקי הנעמן דרשו את הפסקת השאיבה מהקידוחים  "מקורות" בשנות ה

מנפחן. כדי להתמודד עם    75%באזור, והושג הסדר זמני שאיפשר למשקים את מילוי הבריכות עד  

המצב לאורך זמן, ביקשה המוא"ז הלוואה ממשרד הפנים לצורך הקמת סכר ומאגר מים על נחל חילזון,  

( מציין אף הוא כי החל מסוף  1968(. סלע )1961"על המשמר",    ;1961)"חרות",    לקליטת נגר חורפי

יבשו כליל מעיינות  ובתחילת שנות השישים  שנות החמישים פחתה שפיעת המעיינות באגן הנעמן, 

 נות אפק. יאפק בקיץ, דבר שהוביל להכחדתה של הנימפיאה התכולה בעי

אחיהוד    1962בשנת   למושב  ב  :כותרותעלה  שהוקם  בעוד    1950-היישוב  מתימן.  בעולים  אוכלס 

למקומות   נטשו  תימן  עולי  באזור שבהם  רבים  יישובים  )לעומת  תימן  בעולי  מאוכלס  נותר  שהיישוב 

הוזכר סכסוך קשה עם קיבוץ    1955-אחרים(, מצבו הכלכלי והחברתי של היישוב לא היה מזהיר. ב

אחיהוד, אנשי יסעור השתלטו על משאבים שנועדו   יסעור על שטחי קרקע ומים, כאשר לטענת תושבי

אשל,    ;1955משפחות )אריאל,    22פורסם על סכסוך חמולות קשה ובעקבותיו נטישת    1962-למושב. ב

1962.) 
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מטוסי 'מיג' סוריים את חצר קיבוץ עין המפרץ.  הפציצו    , עם פרוץ מלחמת ששת הימים,1967ביוני    5-ב

בנפש נפגעים  היו  לא  וחימוביץ'או  ,בהפצצה  שהם  )אסתרליץ  הקיבוץ  לרכוש  נזק  נגרם  אדניה,  -לם 

2013.) 

ופריטי תחמושת   פגזים, קטיושות בו עלו באש מצבוריש  ,אירע במחנה סנט ג'ין פיצוץ גדול 1967  ביולי

(. לאחר  1967)דר,    16נוספים שנלקחו כשלל מהמלחמה. בפיצוץ זה נהרגו שלושה אזרחים ונפצעו  

ה, והפך לשדות חקלאיים. המבנים נהרסו, ושרדו רק שתי דרכי גישה חקלאיות  ההתפוצצות ננטש השד

מסלול  ש(,  17/35,  10/28מסלולים  )  Vבצורת   ההמראה.  מסלולי  של  מקומם  את    17/35מסמנות 

 )ויקיפדיה(.   מנחת שמרת משמש כיום כ

 (. 1972)וייץ,  1968. שימושי הקרקע בעמק עכו, 14מפה 

 

  800המועצה האזורית נעמן לשר החקלאות תוכנית לניקוז נחל אבליים, בעלות  הגישה    1968בשנת  

(. באותה שנה הוקם מאגר גדול בגדת נחל  1968ביצוע במשך כשנתיים )"על המשמר",  ל  ,אלף ל"י

המפרץ)  חילזון עין  איגום    ( מאגר  ממ"ק  400של  בנפח  מי    ,אלף  לקליטת  תפעולית  בריכה  ולידו 

מאגר נועד להשקות את שטחי הכותנה ואת בריכות ה(.  1968השטפונות ישירות מנחל חילזון )"דבר",  



 דו"ח שלב א' –צפון עמק עכו סקר (  2022) לייקין ועמיתיה-כברה

92 
 

, ליד הקיבוצים יסעור  1971הדגים. בעקבות הקמת מאגר זה תוכננה הקמת מאגרים נוספים בשנת  

 (. 1970וכפר מסריק )הראובני, 

  , וזמות להרחבת השאיבה באגן הנעמן, ועלה חשש לגורל עין נימפיתלקראת סוף שנות השישים, עלו י

אם כי לדברי תה"ל, בשל מפלס מי הים הסמוך, מפלס מי התהום באזור חייב להישמר בגובהו הנוכחי 

שיגרום   באופן  השאיבה  את  להרחיב  להחלטה  הביאו  הידרולוגים  חילופי  האקווה.  המלחת  למניעת 

בע יגאל סלע הציע חפירת רשת תעלות ובריכות שתגיע למפלס המים להתייבשות עין נימפית. איש הט

העתידי, במאמץ להציל את המינים הייחודיים למרחב. ככל הידוע לנו, בסופו של דבר לא הורחבה  

 (. 1968השאיבה ולא נחפרו התעלות והבריכות המדוברות )סלע, 

הריסת    התרחשה  1972בשנת   בעקבות  בשדות  צריפים    22מתוך    9מחאה בתמרה  חוקיים  בלתי 

הכפר, בצו של משרד הפנים. לטענת יו"ר המועצה המקומית, מוסטפא דיאבש, הצריפים הוקמו בשנת 

ומאז הסתפקה הוועדה המחוזית בהגשת תביעות משפטיות על הבנייה הבלתי חוקית. בנייה זו    1958

הכת לפי  בשדות.  העובדים  הפועלים  ולהלנת  עבודה  וכלי  יבולים  לאחסון  שנה  שימשה  באותה  בה, 

בנייני דירות ללא רשיון   30-צריפים וכ  80-( היקף הבנייה הבלתי חוקית בתמרה הגיע ליותר מ1972)

 (. 1972)"מעריב", 

 )כנראה שיא פעילות ענף המדגה באזור(, קטע מגליון מפת חיפה.  1974. אזור הנעמן בשנת 15מפה 
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. כתוצאה מכך,  2והשפכים זיהמו את באר אפק    ,צינור ביוב של העיר שפרעםהתפוצץ    1985בשנת  

מקרים של תחלואה בדיזנטריה בערי הקריות, ולפחות מקרה אחד של מוות. התפרצות   8,000נרשמו  

ה  בשנות  המערבי  בעולם  שנרשמה  ביותר  לגדולה  נחשבת  וה70-זו  )שאבי,  80-'   '1988 .) 

ר היום מצב הטיפול בשפכים באזור. כתבתם של שדה וליבוביץ  בעקבות התפרצות התחלואה, עלה לסד

( מתארת זרימת שפכים גולמיים מחזיריות הכפר איעבלין ומקיבוץ אפק לאגן הנעמן. השפכים 1985)

 הגולמיים שימשו את החקלאים להשקיית השדות )הן גידולי כותנה והן ירקות למאכל(.  

ע"י רוצחים    ,רמפ בעכו ונרצח בשדות כפר מסריקחנוך דנמן בטנחטף חייל צה"ל      1987ספטמבר  

 מפונדוקומיה בשומרון ומהכפר טמרה. 

עלתה ביצת כרי נעמן לכותרות, עם גילוי ריכוזים גדולים של יתושי אנופלס שנחשדו כנשאי   1989-ב

אחרי זמן קצר    ,מלריה, דבר שגרר חשש מחזרת המלריה לישראל. בוצעו פעולות הדברה, ועם זאת

 (. 1989רזין,   ;1989זיהוי מין האנופלס היה שגוי ולא נשקפת סכנה להפצת מלריה )גל, התברר כי 

, עם פרוץ "האינתיפאדה השנייה" בשטחי יו"ש וחבל עזה, פרצו מהומות קשות גם  2000באוקטובר  

ביישובי המגזר הערבי בישראל. גל האלימות במגזר הערבי החל בעיר טמרה, כאשר כוח שוטרים קטן  

פצועים, והמהומות התפשטו    60מאות מתפרעים ונאלץ לפתוח באש חיה. באירוע זה נרשמו    כותר ע"י

 (. 2000יו, עמיתעוד באותו יום ליישובים רבים נוספים )מושקוביץ ו

דונם(, בלתי מוסדרת, בדרום מלחת הנעמן. השכונה אינה  50-שכונה ערבית קטנה )כ :שכונת ברבור

לטע כי  לפני  מתועדת במפה מנדטורית, אם  עוד  הוקמה  ככל הנראה השכונה  1948נת התושבים   .

עלה מצבה   2005. בשנת  2003-1953נקראת ע"ש מפעל החרסינה "ברבור" שפעל בדרום עכו בשנים  

 (. 2017קשתי ושפיגל,  ;של השכונה לדיון בוועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת )אתר הכנסת

כך הסתיימה הפסקת הזרמת הביוב העירוני לים  החל לפעול מכון טיהור שפכים עכו, וב  2007בשנת  

(. הקמת המט"ש איפשרה גם חיבור  2007דוד,  -העיר האחרונה בישראל שהזרימה שפכים לים )בן  –

לנעמן,  שפכים  הזרמת  הופסקה  ובכך  הביוב,  למערכת  מילואות  התעשייה  באזור  מפעלים  מספר 

 (. 2005שנחשב באותה תקופה למזוהם שבנחלי ישראל )גליקמן, 

 במרחב עכוובנייה פיתוח תשתיות  4.4.14

במהלך תקופת המנדט הבריטי הוקמה שלוחת רכבת למרחב מחנות צבא ממזרח לעכו )שלוחה זו 

 פורקה ולמעשה לא נותר ממנה כל זכר בשטח(. 
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 . (Palestine open mapsמתוך אתר ) 20-' של המאה ה40-. אזור עכו בשנות ה16מפה 

 

-כשל  הושלמה סלילתו של כביש עוקף עכו "המקורי". מדובר על קטע כביש באורך    1950בנובמבר  

כאשר קודם לכן   ,(. זאת8510)כיום רחוב רמז, כביש     מ' דרך מלחת הנעמן  200-ק"מ, שעבר כ  1.8

יונתן החשמונאי(. כבר עם סלילת הכביש, היה ברור כי  הכביש עבר דרך עכו העתיקה )כיום רחוב 

(. עם זאת, קידום  1950,  " הארץ" כתוצאה מהתפשטות העיר, יהיה צורך בסלילת כביש עוקף נוסף )

ריות תתחיל  "מחלקת עבודות ציבו  : נכתב כי  1983סלילת הכביש העוקף נדחה בשנים רבות. בשנת  

". באותה כתבה צויין כי לכביש מתנגדים הן החקלאים )בשל 4בזמן הקרוב ביותר בהרחבת כביש מס'  

ידיעות  " חוששים מפגיעה בעיר שתוצא מהדרך הראשית )ש  ,הפקעת שטחים לסלילה( והן תושבי עכו

יב הקרובה מבשר עשת כי תוחל סלילת כביש עוקף עכו בשנת התקצ  1988(. בינואר  1983,  " אחרונות

- נפתח כביש עוקף עכו, בחלקו הדרומי לתנועה דו 1991)יחד עם עוד מספר כבישים אחרים(. בינואר  

(. המשך הכביש מצומת עכו מזרח לצומת שמרת, הושלם כפי הנראה בשנת 1991,  " מעריב" טרית )ס

 (.1990, " מעריב" ) 1991

ה בשנות  הדיור  הקודמת,90-משבר  המאה  של  תוכ  '  לקידום  עילית"  הוביל  "עכו  של  להקמתה  נית 

יחידות דיור הוגשה למוסדות התכנון בשנת    4,800-מכר. תוכנית לבניית כ-בגבעות מדרום לג'דידה

  2008. ביולי  2002. התוכנית לא אושרה, ובוטלה בשנת  1992-והופקדה להתנגדויות הציבור ב  ,1991

אותה משבצת שיועדה לעכו  בהחליטה הממשלה על הקמת עיר ערבית חדשה בגבעות טנטור )כנראה  

ג'דיידה של  עירונית  הרחבה  המדוברת תהיה  העיר  כי  הוחלט  יותר,  מאוחר  כתוצאה -עילית(.  מכר. 

 ממאבק של תושבי היישובים, צומצמה התוכנית והוצמדה ליישוב הקיים. 

החלה המועצה הדתית בעכו בהכשרת בית קברות חדש ליד כביש עוקף עכו, ללא הסכמת    1993-ב

(. כפי הנראה, עבודות אלו נעצרו, ובית הקברות החדש "נחלת אשר" נפתח 1993ירייה )גל,  ראש הע

 (. 1999)אתר הכנסת,  1998רק בשנת 
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מיליארד ש"ח, כולל   1.7)כביש עוקף הקריות(, בעלות    22נפתח לתנועה כביש    2013-2012בשנים  

 ביצת כרי נעמן.(. כביש זה חוצה את 2013פטרסבורג,   ;2012חמישה מחלפים )עציון, 

 )ויקיפדיה(.  2017כרמיאל. הקו נחנך בספטמבר -נבנתה מסילת הרכבת עכו 2017-2011בשנים 

הוטה אפיק הנעמן מזרחה כחלק מפיתוח שכונת אפק בקריית ביאליק )בנייתה   2019במהלך שנת  

 נפתח לתנועה מחלף ביאליק צפון.  2021(, ובאפריל 2016החלה בשנת 

 אתרים  4.5

רשימת אתרים    :'נספח בבראו  )לרשימת האתרים המלאה,    אתרים  267סה"כ  בתחום הסקר תועדו  

אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית )חשיבות   37  : חשיבותםהאתרים לפי    (. התפלגותמלאה

דורגו כבעלי  אתרים    168-, ו(2אתרים כבעלי חשיבות ברמה האזורית )חשיבות בינונית,    62(,  3גבוהה,  

 (. 1)חשיבות נמוכה, בלבד חשיבות ברמה המקומית 

, היסטורי  47  – , הידרולוגי  8  –, גיאומורפולוגי  45  – , בוטני  64  –התפלגות לפי סיווג ראשי: ארכיאולוגי  

 (. 17מפה  ) 27 – , אחר 3  – , נוף 19  –, הנצחה 54 –

רים נקבעה בהתאם להערכת מומחה תוך ניהול שיח עם בעלי עניין ומומחים מקומיים.  חשיבות האת

להם ניתנה ערכיות אחידה, גם אם כל אתר בפני עצמו היה עשוי  שבמספר מקומות זוהו מכלולי אתרים  

, מכלול האתרים בתחום שמורת עין אפק. ניתן לראות מספר ריכוזים של  הלקבל ערכיות שונה. לדוגמ 

 עלי חשיבות ארצית:אתרים ב

: אחד מבתי הגידול הלחים החשובים בישראל, ומוקד המשיכה המרכזי למטיילים  שמורת עין אפק .1

  חשיבות גבוההאתרים נקודתיים, שרובם קיבלו באופן גורף    16בעמק עכו. בתחום השמורה הוגדרו  

 (.ארצית)

: טיילת מוצלת לאורך הנעמן, ומצפון לה שמורת טבע חשובה. שביל נחל נעמן ושמורת עין נימפית .2

 . חשיבות גבוהה )ארצית(אתרים נקודתיים, שרובם קיבלו באופן גורף  14 והוגדר במקטע זה

נמצא ריכוז גדול ומרשים של מבנים היסטוריים סמוכים אחד לשני, ובנויים מלבנים    בכפר מסריק .3

ייחודי שנשמר היטב בכפר מסריק "נעמן". זהו אלמנט  ובמידה    ,שיוצרו בבית החרושת המקומי 

 אזורית(.בינונית )ץ. מכלול זה קיבל באופן גורף חשיבות פחותה גם בעין המפר

 סקירה מורחבת על אתרים בולטים 4.5.1

 תל בירה 4.5.1.1

התל ממוקם בתפר בין הגליל לעמק עכו, וחולש על דרכי אורך ורוחב, מהלבנון לצפון ארץ ישראל ומעכו  

אל פנים הארץ. החוקרים אולברייט ומזר הציעו לזהות את התל עם רחוב המקראית, הצעה שנתקבלה  

השנים   בין  החוקרים.  רוב  של  דעתם  התל   1980-1957על  ובסביבתו.  בתל  חפירות  מספר  נערכו 
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דונם. העיר הייתה מבוצרת    200-דונם וסביבו עיר תחתונה, בשטח כולל של כ  60-משתרע על פני כ

בחומה ובחזיתה חלקלקה. בעיר התחתונה תועדו ארבע שכבות מתקופת הברונזה התיכונה. היישוב  

המשיך להתקיים בתקופת הברזל, כאשר רחוב נמנית עם ערי הלוויים בנחלת שבט אשר. התל ניטש  

לצד התל   לאחר התקופה ההלניסטית, אז הועתק היישוב לאתר מושב אחיהוד )הכפר בירווה(.  כנראה

א'. בקברים IIומראשית תקופת הברונזה התיכונה    Iנמצאו בתי קברות מתקופת הברונזה התיכונה  

ושלדים,   עצמות  חרפושיות  ו התגלו  כולל  מיובאים,  חלקם  שונים,  השחפצים  למאה    17-מיוחסות 

האוזר,   ;1959, " דבר"  ;1992לפנה"ס. חלק מבתי הקברות נבזזו עם תחילת החפירות באתר )שטרן, 

 (. 1962דרויש,  ;1962

 ( 1992תל כיסון )בעיקר עפ"י שטרן,  4.5.1.2

אצל סוקרי    .הוא שם מאוחר  – תל כיסאן    –י  תל כיסון הוא אחד התילים הגדולים בעמק עכו. שמו הערב

PEF,  לדברי    ואין מקור אחר עם המשמעות הזו(.  ,"תל הבגידה" )ההסבר לשם זה אבד-מתועד גם כ

פלד ענת  כנראה  )בע"פ(  החוקרת  נקרא  בימי הצלבנים המקום   ,Turon Dame Joiette  -  בתרגום  ש

 . גם מקור שם זה אינו ידוע ."הגבעה של הגברת ג'ולייט"  :חופשי משמעו

יש מחלוקות   ונראה שאינו קדום לכך.  ,12-השם תל כיסאן מופיע במקורות הערביים החל מהמאה ה

קשיון, אלמלך, משאל ואכשף. שטח   :רבות בקרב החוקרים לגבי זיהוי האתר המקראי, ועלו ההצעות

מ' מעל סביבתו. העיר ששכנה בתל כיסון הייתה כפי הנראה   25והוא מתנשא לגובה    ,דונם  60-התל כ

 "אסם המזון" של עכו, ותחנת סחר חשובה בין אזור החוף לאזור ההר. 

הצי שפע  בשל  כנראה  הניאוליתית,  מהתקופה  הינם  באתר  ביותר  הקדומים  בביצות  יהשרידים  ד 

לפנה"ס,   והשני  הגיעה לשיאה באלפים השלישי  כאשר בקרבת התל הסמוכות. ההתיישבות באתר 

עוקפת את ביצות הנעמן. מאז תקופת הברונזה המאוחרת לא הוקמו באתר ביצורים.  שעברה דרך  

קיימה קשרים הדוקים עם קפריסין, אולם שגשוגה הסתיים בתחילת האלף הראשון לפנה"ס.  העיר 

למשאבי עיניים  שלטשו  המלך?(  )דוד  ההר  מתיישבי  בידי  מכיבוש  כתוצאה  חרבה  שהעיר  ם נראה 

הידרדר מעמד    IIהחקלאיים הפוריים של אזור החוף, אך אין לכך כל תיעוד במקרא. בתקופת הברזל  

העיר, ואולי רמז לכך ניתן למצוא באי שביעות רצונו של חירם מלך צור מהערים שהועברו לממלכתו  

ת שכן  לפנה"ס הייתה תקופת התאוששות קצרה, ואילו בתקופה הביזנטי  8-7-)מלכים א' ט'(. במאות ה 

התצפית מתל כיסון היא הטובה ביותר באזור, וכנראה בשל כך התמקם    באתר יישוב קטן ובו כנסייה.

 דין במהלך המצור על הצלבנים במרחב.-כאן צלאח א

.  13-נמצא בתל חותמו האישי של הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, שחי בספרד במאה ה  1971בשנת  

, הגיע לעכו ובאותה שנה עבר 1267, עלה לארץ בשנת  הרמב"ן, מגדולי חכמי ישראל בימי הביניים

, ונפטר בשנת 1268לירושלים ושיקם את הקהילה היהודית שבה. הוא חזר לעכו והתיישב בה בשנת  

 (. 1972ס"מ, נמצא במוזיאון ישראל )"מעריב",  2.2. כיום החותם, בקוטר 1270
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כורדאנה בעיקר עפ"י  יהדיון בטחנות דוק ור  .1963טחנות הנעמן )בעיקר עפ"י אביצור,    4.5.1.3

 ( 2001שקד, 

 כללי

מ' בלבד מעל פני הים,   4.2-3.5  רוםמאפיין ייחודי לנעמן הוא השיפוע האפסי. מעיינות הנעמן פורצים ב

ס"מ לכל קילומטר. לפיכך, גם בטרם העידן המודרני, זרימת הנעמן הייתה חלשה   35הוא    חלושיפוע הנ

במאה השמינית לספירה, אך   ההתיעוד הכתוב הראשון לטחנות הנעמן הי  ה.על אף השפיעה הגדול

הרומית.  להניח  סביר   אף  ואולי  הביזנטית  בתקופה  עוד  נוצל  הנהר  מי  שתושבי    לשער  ניתןשכוח 

בנעמן היו שני מוקדי טחנות, במקורות    המרכזים העירוניים בעכו ובשפרעם עשו שימוש בטחנות הנעמן.

   :הנעמן ובעכו

 ראש הנעמן  טחנות

, היו בראשיתם אחוזתו של האציל גאלון מאוואלון ואשתו אגנס, ("קאסלה ריכורדאנה" )אדמות כורדני  

עברה הבעלות על אדמות אלו לרשות מסדר ההוספיטלרים )אבירי יוחנן הקדוש(.    1150וסביב שנת  

ת דוק, רכוש כורדנא, רכוש המסדר ההוספיטלרי, ואת טחנימי הנעמן הפעילו את טחנת הקמח של ר

המסדר הטמפלרי. סמיכות הטחנות אחת לשנייה הובילה לסכסוכים רבים, כולל גם סכסוך לגבי זכויות 

השייט לאורך הנעמן ובפרט בקטע בין הטחנות. לטענת ההוספיטלרים, הקמת טחנת דוק ובניית סכר  

בארכיון המסדר    בנעמן ע"י הטמפלרים פגעה בזכויותיהם. הדיונים המשפטיים בנושא השתמרו בחלקם

כורדנא מוזכרת לראשונה בראשית המחצית השנייה של המאה  יההוספיטלרי ובארכיון הוותיקן. טחנת ר

. ההסכם הראשון  13- , ומקובל להניח כי טחנת דוק נבנתה לאחר מכן, כנראה בראשית המאה ה12-ה

כו במהלך המאה  , ותוכנו לא השתמר. סכסוכים והסכמים נוספים נמש1201בין הצדדים נחתם בשנת 

עם הפרש  13-ה מים  ויצרו מאגרי  על אפיק הנעמן,  פעלו במקביל, בעזרת סכרים שנבנו  . הטחנות 

נראה כי הטמפלרים נדרשו להגביל את מפלס המים  שגבהים   גלגלי הטחנות.  מאפשר את הפעלת 

להצפה   או  העבודה  להשבתת  יגרום  שלא  באופן  שלהם,  הסכר  קיר  מאחורי  שנוצר  בטחנת  באגם 

כורדנא. ההסכמים דנים גם בזכויות השייט בנעמן. לפי ההסכמים, הובטחה זכות שני הצדדים לשוט יר

בנעמן מעכו עד לסכר הטחנה הטמפלרית. בסכר הטמפלרי, הורשו אנשי המסדר ההוספיטלרי להעמיס 

ב העימות  ההוספיטלרית.  לטחנה  עד  סירות  באמצעות  ולהעבירן  לסכר,  מעבר  אל  הסחורות  ין את 

הגיע לקיצו רק בעקבות התערבות האפיפיור וכפיית הסדר על הצדדים, תחת   1235המסדרים בשנת  

 האיום בנידוי שלהם אם לא יגיעו להסכמה ביניהם.

התגלע הסכסוך מחדש. הטמפלרים האשימו את ההוספיטלרים בכך שהזרמת מי הנעמן   1262בשנת  

קנה שדות  פגע-להשקיית  את   ה סוכר  האשימו  ההוספיטלרים  הטמפלרית.  לטחנה  המים  באספקת 

כן,    ההטמפלרים בכך שהגבהת מפלס המים בסכר, שיבש את פעילות הטחנה ההוספיטלרית. כמו 

חדש שנחתם  כורדנא. בהסכם  יהטמפלרים הקימו מבנים על הסכר ובכך מנעו מעבר סירות לטחנת ר
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ולבין הצדדים,   וההוספיטלרים  נדרשו הטמפלרים לפרק את המבנים  אפשר תנועת סירות חופשית, 

 נדרשו לאפשר זרימת מים לסכר הטמפלרי.

ובשם הערבי ח'רבת כורדנא    ,( השתמר בשם הערבי תל כורדנא )תל אפק(Ricordaineכורדנא )יהשם ר

מבנה גדול שיסודותיו השתמרו בצלע התל. למרגלות התל, במערב שמורת עין אפק,    -או ח'אן כורדנא  

מבנ ומרשים  נמצא  גדול  ז'קוטין שה  במפת  לראשונה  מופיע  זה  מבנה  כורדנא.  טחונת  בשם  מוכר 

מ' שנועד לווסת את מי הנעמן ולתעל אותם למגלשי   625(. לצד הטחנה יש סכר אבן באורך  1799)

 הטחנה.

ערביים באזור2000-עד לשנות ה לפי שימור שמות  לזהות את שתי הטחנות  היה מקובל  טחנת   :, 

ין אפק וטחנת דוק בתל דעוך. עם זאת, הנתונים הגיאוגרפיים בשטח לא התאימו למקורות  כורדנא בעיר

ההיסטוריים, ובפרט, לו היה מוקם סכר בתל דעוך, הוא היה מביא להצפת חלקים נרחבים בעמק עכו,  

בין כי לא ייתכן  ( ה1963)ועדיין לא היו מתרחשות התקלות שתועדו בארכיון ההוספיטלרי. כבר אביצור  

שמי עין דעוך איפשרו הנעת טחנות, והעלה לראשונה את ההשערה שטחנת דוק הייתה באזור מעיינות 

בשנת   מעיינות הנעמן בעקבות בצורת קשהאפק, אך לא היו לו הכלים להוכיח זאת. עם התייבשות  

בטחנת  1999 המדובר  כי  והתברר  מרשים,  מסכר  וקטע  ידועה  לא  טחנה  שרידי  בשמורה  נחשפו   ,

לאחר חורבנה נדד השם כורדני לטחנת דוק, השמורה היטב עד ימינו. טחנת שא ההיסטורית,  כורדניר

הממלוכי  בייברס  המצביא  כבש    1270דוק השתייכה לנחלה הקרויה ע"ש היישוב דוק בתל דעוך. בשנת  

נזכרו היישובים והטחנות כחלק מהנחלות שנשארו בידי הפרנקים    1283-בו   , את נחלות כורדנא ודעוך

 (. 2001ם עם הסולטן קלאון )שקד, בהסכ

מציין שטחנת "כורדני" הינה אחת מטחנות הקמח השמורות ביותר בישראל. הטחנה (  1963)אביצור  

אבנים עם סיתות רומי, חלקים צלבניים וקטעים מאוחרים יותר, כולל   –משלבת תקופות בנייה שונות  

מגן משנת   טחנה מבוצרת  .1936עמדת  צורה קלאסית של  בימי  לבניין  באירופה  , שהייתה שכיחה 

מזרח, שנהרס בחלקו במהלך ניקוז הנעמן -צפון  – מערב  -הביניים. לצד הטחנה נמצא סכר בציר דרום

הבריטי.  המנדט  התמשך    בתקופת  של  להסכר  כולל  וגובהו    625אורך  היו    2.7-2.5מ'  בטחנה  מ'. 

אלף דונם קרקע באזור למשפחת   60-בדורות האחרונים השתייכו הטחנה ו  ריחיים.אבני  חמישה זוגות  

בין לקוחות הטחנה בלטו בעיקר   הוחכרה לרוב לחוכרים משפרעם שהתגוררו במקום. הקרקע  סורסוק, ו

 ק"מ הוליכה מהעיר לטחנה. 7תושבי שפרעם, ודרך באורך 

. זיצר הפך את הטחנה  נפרץ מרבית אדמות עמק זבולון מיורשי סורסוק והסכר ורכשנ 1926-5שנים ב

שנות ב  למשק חקלאי, בנה סכר קטן והקים את בריכות הדגים הראשונות בארץ )ראו הרחבה בנפרד(.

הקודמת'  50-ה המאה  עונתי היתה    של  מלאכה  כבית  שימש  והמקום  אפק,  משק  בתחומי  הטחנה 

 . 1925-4ים מהסביבה. אביצור מניח שהטחנה חדלה מלפעול בשנת לקליעת סלים ומחצלאות לבדוו
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 . צילום: עמית מנדלסון.. טחנת כורדני )דוק ההיסטורית(14תמונה 

 (2017 , לרר; 1963חנות עכו )גני רידוואן( )עפ"י אביצור, ת

הראשון לציין את טחנות עכו, ומציין שהחליף חישם    יה( ה892-בלאד'רי )מת ב-ההיסטוריון אחמד אל

אך נתקל בסירוב. מדובר   ,מליך רצה לקנות את הטחנות והמחסנים ממשפחת מועיטה-איבן עבד אל

 אירועים שהתרחשו כמאה שנים קודם לכן. ב

הצלב  במסע  עכו  כיבוש  לאחר  המלך".  "טחנות  המקום  נקרא  הצלבנית,  ירושלים  ממלכת  בתקופת 

הרסו    1267מסרו הטחנות לאנשי גנואה כגמול על השגיהם הצבאיים בכיבוש העיר. בשנת  השלישי, נ

 המוסלמים טחנה אחת בכניסה לגני עכו, שהשתייכה למסדר ההוספיטלרי, ככל הנראה "טחנות המלך".

מפה זו ניתן ב  .(8מפה  )  1799התיעוד הקרטוגרפי הראשון לקיום הטחנות הינו במפת ז'קוטן משנת  

עכו   כ  – לראות שבמבואות  בן  מלאכותי  אי  וביניהן  זרועות,  לשתי  הנעמן מתפלג  דונם    120  -אפיק 

כדורי תותח שנמצאו במבנה  בקירוב. טחנות עכו שכנו בלב האי והופעלו ע"י מערכת של תעלות מים.  

נה את יוכ  ,עבר במקום הסופר למרטין  1832הטחנות הינם כנראה עדות להרס הטחנות. באוקטובר  

שם שמרמז על האפשרות שהטחנות היו בבעלות איברהים פחה המצרי,    -המקום "טחנות הפחה"  

- שכבש את הארץ לתקופה קצרה, או שהשם מתייחס לקודמיו שמשלו בצפון הארץ בראשית המאה ה

 ומרכזם היה בעכו.   19

עבדול  1875בשנת   נופש.  -שכר  כבית  במתחם  חלקה  הבהאית,  הדת  מייסד  אללה"(,  )"בהא  בהא 

עליו הוקמו "גני רידוואן" )"גן עדן"  שות המים של הטחנות, שיצרו אי מלאכותי  החלקה נתחמה ע"י תעל
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בעבודות אסירים מכלא עכו, למניעת קדחת,    ההתעלה שהוליכה מים לטחנות אלו נסתמ  בפרסית(.

 וכונתה בפי התושבים "תעלת האסירים". 

הוא תיאר ארבעה   ' כחלק מסקר ארצי של טחנות קמח.50-סקר את המקום בשנות ה( 1963)אביצור 

הפרש גבהים   –ישראל  -ריחיים, עם המפל הקטן ביותר בטחנות ארץאבני  זוגות    11בנייני טחנות ובהם  

בין מטר למטר וחצי לכל היותר )ככל הנראה אביצור החמיץ את המבנה המערבי ביותר, ובו ארבעה 

 זוגות ריחיים, שכבר היה הרוס עד היסוד(. 

ריחיים.  אבני  זוגות    3-2השתייכו למספר בעלים, ולכל אחד מהם    ,פעלו כל שעות היממה, שהטחנות

היישוב רכשה חלק מהטחנות במהלך   קץ    ,1925הכשרת  ולשים  במטרה לחסל את תעלות הנעמן 

לאחר חיסול הטחנות,    למחלת הקדחת באזור. באותו זמן גם הופעלו לראשונה טחנות מנוע באזור.

 שימשו המבנים למגורים. 

עמדות טחינה. המבנים הוקמו מאבני כורכר.    15ו  נחפר מתחם הטחנות, ונמצאו ב  2007-2004בשנים  

הוקם משפך אופקי הולך וצר    :טכנולוגיית ניצול המים הייתה שונה מהמקובל במרבית טחנות הארץ

המשפך הגביר    ממנו זרמו המים בחוזקה להפעלת גלגל כפות אופקי. שבשיפוע קטן עד לנחיר מלבני,  

אביצור העריך    לכל טחנה היו במקור שתי קומות, ששרדו רק בשניים מחמשת הבניינים.  את לחץ המים.

( מציין שנתונים אלו אינם תואמים  2017ק"ג ביממה. פרוינדליך )  500שכושר התפוקה של הטחנות היה  

 טחנות במקביל.   4-2  –לשפיעת המים בנעמן, ולכן או שנתוני אביצור שגויים או שהטחנות פעלו לסירוגין  
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 . צילום: עמית מנדלסון.. מכלול הטחנות בגני רידוואן15תמונה 
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 . אתרים 17מפה 

 

 

 

 

 



 דו"ח שלב א' –צפון עמק עכו סקר (  2022) לייקין ועמיתיה-כברה

103 
 

 ערכיות נופית תרבותית 5

הנופית הערכיות  )-במפת  לראות  (18מפה  תרבותית  הינם  ש  ניתן  הסקר  שטחי  של  המכריע  הרוב 

בערכיות נופית גבוהה ומעלה. ליבת הסקר מציגה רצף גדול של שטחים פתוחים בערכיות נופית גבוהה,  

תשתיות   מיעוט  בגלל  הנוף  שבעיקר  ונרחב.  פתוח  חקלאי  נוף  של  חוויה  בשטח  למבקרים  מאפשר 

מצד שני מדובר אך  גידור אינטנסיבי,  הפתוח באדמות טמרה ואיעבלין אמנם נפגע כתוצאה מבינוי זוחל ו

פסיפס מעניין של חלקות חקלאיות קטנות. מספר מצומצם של תאי שטח הוגדרו כבעלי ערכיות נופית  ב

גידול לחים טבעיים לאורך הנעמן, כמו גם רצועת החוף,  -רבית. מדובר בעיקר בבתייגבוהה מאד עד מ

כיסון   הדומים    – תל  שמעטים  ייחודי  נופי  אתר  טנטור. שהינו  ויער  בישראל,   לו 

נמוכה.  נופית  בערכיות  או  בנויים  שטחים  של  פסיפס  בולט  הסקר  מרחב  של  המערבית   בדופן 

מכר, מייצג )בדומה לאדמות טמרה( פסיפס חקלאי, אולם כאן  -מרחב האדמות החקלאיות ממערב לאל

הפתוח החולשות האלמנט של מבנים חקלאיים הוא משמעותי יותר בנוף, ואין נקודות תצפית במרחב  

על הנוף )להבדיל מתל כיסון ושלוחת טמרה המאפשרות תצפית טובה לשטחים נרחבים(. לפיכך, סווג  

 מרחב זה כבעל ערכיות נופית בינונית. 
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 תרבותית-. ערכיות נופית18מפה 
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 אקולוגיים פרק ג': רצף שטחים פתוחים ומסדרונות 

 רצף שטחים פתוחים  6

 כללי  רקע   6.1

הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה מימד משלים להערכת משאבי הטבע והנוף. פגיעה בשטחים  

הן בעקבות קטיעתו בקווי תשתית ופתוחים נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי,  

כגון: כבישים, מסילות ברזל, צינורות וקווי חשמל. לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה 

נמצאים לידם או מסביבם. לפיכך, ההתייחסות שמפריעה על השטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים  

אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות. טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי  

בגורמים רבים: עוצמת הבינוי )גובה, צפיפות(, אורך הגבולות וצורתם, תבליט השטח )שיפוע, מיקום  

הטיפול( בהם ועוד.  -, וכן דרך הטיפול )או אי םגן ניקוז(, סוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי וכמותבא

טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות  

לנפח   וכן  ותיחום,  הפרדה  גדרות  ו/או  תאורה  מערכות  של  לקיומן  חצובים(,  קירות  )סוללות,  העפר 

 התנועה בכביש. 

מפת רצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות המרחביות והאורכיות  

  ,על כל תא שטח באזור הסקר. זאת, במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים

ספים אלו  . תפקודים נוהערכיות האקולוגיות והנופיתהערכה שאינה באה במלואה לידי ביטוי במפות  

 הם:

גידול  -: לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתיתפקוד אקולוגי •

תנועת יצורים ברחבי תחום התפוצה    באפשורידיים, וכן  -מגוונים, שחלקם דורשים שטחים רחבי

 אוכלוסיות של אותו מין. -שלהם וקשר גנטי בין תת

חזותי/חברתי • נתפקוד  לפעילות  רקע  וטיולים  :  מרכיב    –ופש  מהווה  והטבעי  הפתוח  הנוף  רצף 

 מרכזי בחוויית המבט אל הנוף, הטיול והנופש בחיק הטבע.

: חייצים בקנה מידה מקומי, אזורי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים, שבהם  תפקודים מערכתיים •

 נשמר המרחב הפתוח.

הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים  : אזור פתוח רציף מותיר בידי  מרחב לתכנון עתידי •

 תכן שבדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם. יאשר י

 שיטת ההערכה    6.2

-קרקע. לכל סוג שימוש-שטחים מבונים, כבישים ומתקנים צבאיים סווגו בקבוצות כלליות של שימושי

מידת השפ על השטח הפתוח.  מידת השפעתו  יחסי משוער של  אומדן  בוצע  גם קרקע  מכונה  עתם 

( מקסימלית  השפעה  הפרה".  מידת  100%"משקל  עירוניים.  ולישובים  תעשייה  לאזורי  מיוחסת   )
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, שמבוססת על מודל .3טבלה  השפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר, בהתאם למפורט ב

פי המרחק -(. לכל נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" עלLevin et al., 2007שפותח במכון דש"א )

מ נקודה  אותה  יותר,  -המשוקלל של  גדול  אלה  מאלמנטים  ככל שהמרחק  השונים.  "גורמי ההפרה" 

 טח הפתוח כאיכותי יותר.  הוערך הש

הבנוי.  השטח  של  ההשפעה  מידת  את  בדיוק  לקבוע  כדי  מספיקים  אלו  נתונים  שאין  להדגיש  ראוי 

השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו מימדים אקולוגיים  

למשל פגיעה בנוף קו רקיע ע"י  )למשל חתולים שיוצאים מיישוב וטורפים חיות בר( ומימדים נופיים )

אנטנות(. יתר על כן, ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת הטבעית  

מת גם בתוכם(. כאלו הן למשל, השפעות של ריסוסים והשפעה של ישנמצאים מסביבם )ובמידה מסוי

 וב זה."היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות בחיש

 רשימת משקלי הפרה לפי שימושי קרקע ואופי ההפרה. 3טבלה 

 דוגמה משקל  אור ית קטגוריה

 מכר -ג'דידהעכו,   100 עיר   מגורים 
 אעבלין, כאבול  75 ישוב פרברי גדול 

 50 ישוב פרברי בינוני 
 

 עין המפרץ, כפר מסריק  25 ישוב כפרי 

בשטחי החקלאות של טמרה חוות  15  מגורים/התיישבות פזורה חווה כוללת 
 ואעבלין 

  10 חווה ללא מגורים 

 מכון דוד   –רפאל א"ת מילואות,   75 אזורי אזור תעשיה בינוני/ תעשייה 

מוסכים, בתי מלאכה ותעשיה  ) אזור תעשיה מקומי 
 קלה(

אזור מוסכים  , א"ת עין המפרץ 50
 מכר -בג'דידה

  25 תעשייתיםמחסנים 

 דרומי   -עכו א"ת  75 מסחר ותעסוקה אזורי 

 (70מרכז מסחר טמרה )לידי כביש  50 מסחר ותעסוקה מקומי 

חשמל  
 ואנרגיה 

   10 חשמל: תחמ"ש מקומי / תחנת מיתוג 

 פז ג'דידה מכר  50 תחנת תידלוק ושרותי דרך 

 תחנת דלק יסעור  25 בלבד תחנת תידלוק 

מתקני  
 תשתיות 

 תחבורה או 

 עכו מט"ש  25 ( מט"ש, מתקן התפלת מים מליחים) הנדסי גדול  ןמתק

 מתחם אנטנות של בזק  15 )תחנת מיתוג קטנה( מתקן הנדסי בינוני

 תחנת שאיבה  5 מתקן הנדסי קטן 

 15 כוז אנטנות יר
 

  10 אנטנה 

 אחיהוד תחנת  25 תחנת רכבת 

 שמרת מנחת  10 מנחת מטוסים פעיל 

מתקנים  
  צבאיים 

 100 בסיס צבאי בקנ"מ עירוני 
 

 50 בסיס צבאי בקנ"מ פרברי בינוני 
 

 שרגא מחנה  25 בסיס צבאי בקנ"מ כפרי 

  50 גדר המערכת 

   25 בריכות דגים מקורות  חקלאות 

  25 חזיריה 

   15 דיר/לולים /רפת

 מכלאת בקר מערבית לתל כיסון   15 מכלאת בקר/צאן 

   10 אריזה בתי 

   10 סככות לכלים חקלאיים /מחסנים

בדר"כ בסמוך למחסנים חקלאיים,  10 רחבה תפעולית 
 שטחי חקלאות של טמרה ואיעבלין 

   5 חממות קבועות 
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 דוגמה משקל  אור ית קטגוריה

 מחסן קטן בחלקות פרטיות  5 מבנה חקלאי קטן 

   15 מתקן קומפוסט 

כבישים  
 ודרכים 

 
 
 

 
 

 4כביש   100 נתיבי עם תאורה -כביש ארצי רב

 75 מהווים מפגע מאוחד/מחלף שקטעי כביש 
 

 85, כביש  70כביש   50 ארצי כביש 

 781כביש   25 כביש אזורי 

 7911כביש   10 כביש מקומי 

 כביש גישה מדגה כפר מסריק 5 כביש גישה 

   5 עם מצעים עפר ראשית דרך  

 חיפה -מסילת רכבת עכו 75 סואנת  מסילת רכבת 

 עכו -כרמיאלמסילת רכבת  30 רגילה מסילת רכבת 

אתרי ביקור  
  וחניונים 

   ייםאהגני הב 25 אתר ביקור גדול 

 אפק, גני רידוואן -שמורת עין 10 אתר ביקור קטן 

  10 תחנת מידע ושירותים 

   10 חניה סלולה 

   5 חניה עם מצעים 

שינוי פני  
  הקרקע

 מחצבת נשר   50 מחצבה פעילה 

   15 מחצבה נטושה 

   30 מחפורת פעילה/אתר בבניה 

   10 מחפורת נטושה 

 כללי 
  

 עין המפרץ  –ספר "גלים  -בית  25 בית ספר 

 מזבלה אעבלין   30 אס"פ אזורי 

   20 תחנת מעבר לפסולת )מפג"ש(

   10 אס"פ מקומי 

שפכי   ןרחבות עפר ועליה  10 מצבור פסולת )מזבלה פיראטית(
אדמה/עפר/סלעים, פסולת חקלאית  

 )אורגנית/גזם(/גרוטאות 

תוח שנמצא בתהליך הפיכת  שטח פ 15-10 אזור בפיתוח 
מדובר ברחבות עם   השטח לבנוי )לרוב

 מצעים/אספלט(

 בית עלמין הקריות   10 בית עלמין עירוני 

 בית עלמין עין המפרץ   5 בית עלמין כפרי 

 25 אירועים גדול  ןג
 

   15 רועים קטן י גן א

, בריכת שחייה היכל הספורט נעמן 15 ספורט ונופש 
 יסעור 

 תוצאות   6.3

צפון  .  חקלאיים(טבעיים, מיוערים, מוברים והם שטחים פתוחים )  (87%רוב המכריע של שטח הסקר )ה

 .  הצפוני במישור החוףביותר עמק עכו מהווה את רצף השטח הפתוח הגדול הצפוני 

מט"ש עכו, בית העלמין של כפר מסריק  את    וכוללות  ,ועטותשבלב העמק מהמשמעותיות  ההפרות  

יחסית,   בעלות משקל הפרה נמוך ,הפרות רבות. במרחב החקלאי של טמרה ואעבלין  סמוך לתל דעוך

חקלאות מבונה )רפתות ודירים, חממות וכו'(, מחסנים חקלאיים, רחבות תפעוליות ושטחים  בעיקר של  

  שפכי עפר ופסולת חקלאית.מצבורים של  –בהם   ,מופרים נוספים

ריכוז של  בו  שהגוש העירוני של הקריות    –: במערב  הקיטועים העיקריים של רצף השטח הפתוח הם

יחד    .חיפה-ומסילת רכבת עכו  22, כביש  4לאורך כביש    אזורי תעשייה ומסחר בעלי משקל כל אלו 

שבין אזור  ממזרח, לאורך נחל הנעמן, שמהווה למעשה הגבול  הפרה מירבי כלפי השטחים הפתוחים  
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מלחת הנעמן    ממזרח לו. שלבין המרחב החקלאי הפתוח    ,במערבהקריות המיושב והמתועש בצפיפות  

תעשייה הדרומי  הלאזור  בין העיר עכו מצפון  גוש של רצף שטח פתוח    ושמורת שפך הנעמן מהווים

ומסילת רכבת   85כביש    –; בצפון  , ומקשר בין חוף הים במערב לעמק עכו במזרחוהקריות מדרום

בשטח המיוער על גבעות   יוצרים קיטוע של השטח הפתוח שממשיך מצפון לכביש ולמסילה  עכו-כרמיאל

ו ג'דידהטנטור  שבין  החקלאי  עכו-במרחב  לעיר  במזרח  מכר  לאורכויוהי   70כביש    –;  כמו שובים   ,  

  79כביש    –ובדרום   ריכוזי תעשייה ומסחר אזוריים ומקומיים שלאורך הכביש; אחיהוד, יסעור, טמרה ו

  במרחב החקלאי שבדרום העמק את השטח הפתוח שממשיך מדרום לכביש    מקטעיםוקיבוץ אפק ש

 . (19מפה )

עמק עכו הינו המקטע הצפוני  במרכז  קיטוע נוסף ומשמעותי שעתיד לקטוע את רצף השטח הפתוח ש

 . 22בחיבור עם כביש  אזור המחלף ו ,6המתוכנן של כביש 
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 רצף שטחים פתוחים. 19מפה 
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 מסדרונות אקולוגיים  7

 רקע כללי   7.1

מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות שונות מסביבתן, שנועדה לחבר  

אחרים  דוגמת שמורות טבע ושטחים  )אזורים גדולים דיים כדי לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית  

בין    לאפשר מעבר מיניםהיא  המסדרון  מטרת  מנותקים זה מזה.  ש,  (בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה

הקרקע   שימושי  ומגוון  הגבוה,  הביולוגי  המגוון  הרבה,  צפיפותה  בשל  בישראל,  הללו.  השטחים 

שטח   יחידת  לכל  הטבע   –האפשריים  שמירת  תפיסת  יתרה.  חשיבות  האקולוגיים  למסדרונות  יש 

וכך    –בישראל עם הקמתה, התבססה על הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות  

ערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים  גובש מ

טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך עם השנים גדלה האוכלוסייה, ועמה  

יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה. כתוצאה   גם השטחים הבנויים והחקלאיים, 

'איים אקולוגיים'  -ו וצומצמו בתי הגידול הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות למכך, נהרס

חיים קטנות, מפוצלות ומבודדות, שתנועתן בין אזורים  -מנותקים אלה מאלה, ונושאים אוכלוסיות בעלי

ונחסמה. ההסתברות לה עולה בשל ארבע  -כחדות מקומית של תתיטבעיים שובשה  אלו  אוכלוסיות 

פגיעות  סיבו מ ת:  בצורתכתוצאה  )רצף שנות  קיצוניות  וכד'(;    , הצפות, סחף קרקעהפרעות טבעיות 

קיימות  שנגרמות על ידי האדם )כגון שריפות(; רגישות לתנודות הטבעיות  שהפרעות  כתוצאה מפגיעות  

קיימת סכנה של  ביותר,  ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות  ותמותת פרטים(;  )גיוס  בדינמיקה שלהן 

ים סביבתיים. לפיכך,  יה לשינוידה במגוון הגנטי שעלולה להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסיירי

שומרים על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות  ש גם אם אין אפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים  

וויטמן,  שיש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים   )קפלן  בין האזורים הטבעיים המובהקים  מחברים 

 (.2011; קפלן ועמיתיו, 2011

המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על ידי רשות הטבע והגנים על בסיס יערות נטע אדם,  

גידולי שדה ומטעים, ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע.   –חקלאות השטחים הפתוחים  

של   יחידות הפצהחיים ו-בעלימאפשרים תנועת  ש אזורים אלו נועדו לאפשר רצף של שטחים פתוחים  

האקולוגיים   המסדרונות  רשת  תתמוך  ובכך  שבשמורות,  המוגנים  הטבעיים  השטחים  בין  צמחים 

בשמירת הטבע בישראל. המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני עבור גופי התכנון, כך שתכניות פיתוח ישמרו  

ונו את הפיתוח אל השטחים נכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכו שככל הניתן את המרחבים  

 (. 2015; רותם ועמיתיו,  2000שמחוץ למסדרונות אלו )שקדי ושדות,  

בתהליך של הכנת תכנית מחוזית למסדרון אקולוגי במחוז צפון.  , החל מינהל התכנון  2020שנת  החל מ

,  ועמיתיה)כפיר    אקולוגי  למסדרון  תכנית  להכנת  המתודולוגיהעפ"י  המיפוי  ת  דש"א ביצע את עבודמכון  

מורכב מנציגי גופי שמירת  ש  עקרונות והנחיות שגובשו ע"י מינהל התכנון וצוות היגוי מלווה ו(,  2020

עבודה זו נעשתה תוך כדי השוואה ובחינה של עבודות מיפוי    .עבור מחוז צפון  טבע, סביבה וחקלאות
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ועמיתי )רותם  רט"ג  ע"י  ועבודות שנעשו  2015ו,  קודמות, בהן: שכבת מסדרונות ארצית שהוכנה   ,)

שכבת ויצירה של    ,(2019; ליגמ,  2019לייקין ועמיתיה,  -)כברהבמספר מועצות אזוריות במחוז צפון  

 מסדרונות אחודה עפ"י עקרונות מנחים ואחידים שגובשו במסגרת התכנית המחוזית.

 מטרות   7.2

הארצית .1 שונים   –  ברמה  גיאוגרפים  אזורים  בין  קישוריות  על  לשמירה  נדרשים  אמצעים  לפרט 

 .   (2015) ועמיתיו שהוכנה ע"י רותם הארצית שבתחומי הסקר, כחלק ממפת המסדרונות 

סטטוטורית,    בין שמורות טבע ויערות מעוגנים מקומיים  1ם יצירים אקולוגי  ניתוב –  ברמה המקומית .2

 המסדרונות בהתאם למצב תכנוני קיים ומאושר. שטחי  ושרטוט   ,שהוגדרו בעבודה זו כאזורי הליבה

המלצות .3 )  לטיפול  גיבוש  הכרחיים  בקבוק" במעברים  שיפור  שואזורים    ("צווארי  נדרש  בהם 

    בקישוריות האקולוגית.

   שכבות רקע לניתוב המסדרונות   7.3

  – 20 מפהה)ראו מפשכבות הממ"ג המפורטות להלן שימשו לצורך התוויית המסדרונות האקולוגיים 

 : גורמים מקטעים( – 21 מפה מפהגורמים מקשרים ו

 , ממאגר המידע של רט"ג( 2021-2000)תצפיות מהשנים   נבחרים תצפיות במיני דגל •

- כביש במפגשמעבירי מים כוללת מיפוי נקודתי של שתשתיות )שכבה  -מעבר אקולוגי חוצה •

 ע"י מכון דש"א( נהעיליים. הוכחל, גשרים ומעברים נ

 1תמ"א  –נחל ראשי  •

 1תמ"א  –נחל משני  •

 מ' )הוכן ע"י מכון דש"א(  100חייץ   –נחל ראשי  •

 מ' )הוכן ע"י מכון דש"א( 50חייץ  –נחל משני  •

 1תמ"א  – שמורות וגנים  •

 1תמ"א  –יערות  •

 (5.7.2021-ל רות וגנים בתכניות מפורטות )עדכנישמו •

 ( 2021-)עדכני ל מאושרות ומוצעות –מפורטות  תכניות יער •

 חקלאות מבונה )משרד החקלאות(  •

 )משרד החקלאות(  חלקות א' •

  2/9קומפילציית תמ"מ צפון  •

 שובים בעלי אופי חקלאי )הוכן ע"י מכון דש"א( ימ' מי  300חייץ  •

 20שינוי  6תמ"מ  –מסדרונות אקולוגיים מחוז חיפה  •

 
המונח "ציר אקולוגי" מתכוון לרוב לקו קונספטואלי שמחבר בין שני אזורי ליבה. המונח "מסדרון אקולוגי" מתכוון לפוליגון  .  1

 בעל רוחב ממשי.  
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• Xplan  – מינהל התכנון(  תכניות מקוונות( 

 שלבי העבודה   7.4

 מיפוי עוגנים סטטוטוריים  .1

הם   גבוהה,  העוגנים  להגנה  שמוצעים  טבעיים  ושטחים  "מוגנים"  הליבות  ששטחים  את  מהווים 

 במסדרונות האקולוגיים ובהם מתקיימים משאבי הטבע במיטבם.  

 המקור למיפוי העוגנים הסטטוטוריים: 

 1בתמ"א  –שטחים מוגנים )יערות, שמורות וגנים(   •

 מאושרות ומוצעות(שמורות וגנים בתכניות מפורטות ) •

 מאושרות ומוצעות(תכניות יער מפורטות ) •

 1בתמ"א  –נחלים  •

 שכבות המקור עברו התאמה לצורך עבודה זו: 

)ע"י   יערות, שמורות טבע וגנים לאומיים  –  "מוצעים" -ו  יצירת קומפילציה של שטחים "מוגנים"  .א

 .  (MERGEהפעולה 

ממרכז הערוץ לשני ע"י יצירת חייץ    1של נחלים בתמ"א  משכבה קווית  יצירת שכבה פוליגונלית   .ב

 (.BUFFER)ע"י הפעולה  מ' מנחל משני 50-י ומ' מנחל ראש 100של צידיו, 

 סימון סכמטי של המסדרונות האקולוגיים  .2

מבטיחים קישוריות בין  שסומנו באופן סכמטי מסדרונות אקולוגיים, לפי ניתוח אקולוגי של רצפים,  

ליבות ואתרים בעלי ערכיות גבוהה של מגוון ביולוגי. הניתוח נעשה בדגש של שמירה על רציפות  

 לאורך מערכות אקולוגיות וקישוריות בין אזורים גיאוגרפים שונים במרחב. 

 קביעת מינים כמדד לעבירות המסדרון  .3

 מיני הדגל למחוז צפון נבחרו ע"י אקולוגים של רט"ג עפ"י העקרונות הבאים: 

 נבחרו מיני דגל/מטריה, שחיוני עבורם מסדרון מקשר משמעותי. –מינים גדולים  •

 גידול:-בתי •

 . צפון מייצג את מרבית שטחי מחוז –י יובשנ

מייצג ערוצי נחלים ואזורים לחים מרכזיים שמהווים מסדרונות מעבר מוגדרים    –מיימי )אקווטי(  

 וצרים. 

 מיימי )אקווטי(  יבשתי  גידול -גודל/ בית

 לוטרה,  צבי, יחמור  מינים גדולים
 חתול ביצות

 צפרדע נחלים  יבשה מצוי-צב מינים קטנים
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 :(Meiri et al., 2019דרגות הסיכון להכחדה לפי: ) בתחום הסקר תועדו המינים הבאים

בעיקר באגן הירדן. בעשור  כיום מין זה מתועד  .  מין בסכנת הכחדה חמורה  –  (Lutra lutraלוטרה )

במשך כעשרים שנה לא   גם לאורך עמק חרוד ואגן הקישון עד הים התיכון. נצפו לוטרות  הקודם  

 .שוב לאורך נחל נעמן  ההופיע  2006בשנת  ואילו    ,סימנים לנוכחותה בנחלי הגליל המערבינצפו  

עד החל משנה זו. נוכחותה נשארה יציבה  איכות המים בנעמן  שיפור  שהופעתה קשורה ב  כנראה

נתיב הגעתן של   .(2019)שחל ועמיתיה,    מאז לא היו עדויות נוספות ללוטרות בנעמן אך    ,2010

או חדירה דרך    ועמק יזרעאל  הלוטרות לאזור אינו ידוע וקיימות שתי אפשרויות: הגעה מעמק חרוד

     (.Guter et al., 2006)הים מלבנון 

בכל אגן הירדן ובעמקי חרוד ויזרעאל עד    מתועדבסכנה.  מין שעתידו    –  (Felis chausחתול ביצות )

, בייחוד  מתועד בעקביות בשנים האחרונות לאורך הנעמןבתחום הסקר מין זה    מישור החוף ונחליו.

   בתחומי השמורות, ובנחל חילזון.

במרבית בתי הגידול הלחים  מתועד    .מין בסיכון נמוך  –  (Pelophylax bedriagaeצפרדע נחלים )

 הסקר בפרט. ובתחום צפון  במחוז

ונוכחותם בתחום הסקר -המינים בבתיאת  מייצגים    שלושת המינים שהוזכרו לעיל גידול הלחים, 

  ןלאורך הנעמל השמירה על מסדרון אקווטי איכותי ורציף  )בהווה ובעבר( מדגישה את החשיבות ש 

   ולמפגש בין אוכלוסיות שונות. אקווטייםלבע"ח חשוב   מעבר כנתיבויובליו 

  יובשניים הגידול  ה  בתיבמרבית  מתועד  בסכנה.  מין שעתידו    –  (Testudo graecaיבשה מצוי )-צב

צפון. ישנן  קר  סבתחום ה  במחוז  ומחוץ לתחום הסקר  מין זה בעיקר בשמורות,  קיים תיעוד של 

ישנה חשיבות לשמירה על מסדרונות  הגליל התחתון המערבי.  בתחומי היערות בהרי  רבות  תצפיות  

מזרח עכו  מערב  -בכיוון  לקישוריות  בעמק  לביןשיתרמו  והעמק  החוף  אזור  בין  האזורים    ומעבר 

     ההרריים במזרח.

 . 20מפה מופיעות בתצפיות במינים אלו ה

 השלמת רצפים בין העוגנים  .4

השלמת רצפים של מסדרונות בין העוגנים על בסיס הסימון הסכמטי, נעשה על גבי שטחים טבעיים,  

 למחצה וחקלאיים פתוחים, לפי אילוצי פיתוח קיים ומאושר ועפ"י העקרונות הבאים:טבעיים 

אישור   • ובתהליכי  מאושרות  פיתוח  ומוצעים(    –תכניות  מוגנים  )שטחים  ליבות  סומנו  לא 

- שטח תכנית שאושרה, ולא סומנו מסדרונות בתחומי תכניות אלו )גם לא כלשחופפות  

 התכניות.עד לגבולות ממש במקרים רבים הוצמד המסדרון  'תשתית ירוקה'(.

 לעיבוד חקלאי.ו למבני משקלא סומנו מסדרונות בחלקות א' שמיועדות  –חלקות א'  •
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כ  – שובים בעלי אופי חקלאי  ימ' מי  300חייץ   • מ'    300-לא סומנו מסדרונות במרחק של 

נקבע לפי תחומי    מהקו הכחול של מושב/קיבוץ/ישוב/כפר שמקיים חקלאות. הקו הכחול

בהם הדבר היה נחוץ לצורך יצירת חיבור עם  שלמעט במקרים זאת, היישוב בתמ"מ צפון. 

 שטח מוגן שנמצא בתחום זה )ושסומן גם הוא כליבה(.

בהם ישנו ריכוז של שלא סומנו מסדרונות באזורים    –אזורי גידול בע"ח )חקלאות מבונה(   •

דירים רפתות,  )לולים,  בע"ח  לגידול  משכבת    מבנים  חלקי(  )באופן  נגרעו  וכן  ואורוות(, 

)שהינו  החקלאות  משרד  של  ובמיפוי  באורתופוטו  שאותרו  בודדים  מבנים  המסדרונות 

 חלקי(.

כאשר נדרש להשלים רצף של מסדרון באזור חציית    –תשתיות  -מעברים אקולוגיים חוצי •

לכביש )במידה   כביש ראשי, ניתנה עדיפות לסימון המסדרון באזור מעבר קיים מעל/מתחת

 אזור(. היש בקרבת ש

 מחוז חיפה. של מסדרונות היצירת חיבור רציף של מסדרונות עם שכבת  •

 " צווארי בקבוק"איתור   .5

בשטחים פתוחים שנמצאים באזורים מוטי פיתוח שמגבילים    " צווארי בקבוק" בוצע איתור של  

שטח בתוך מסדרון    הוא  " צוואר בקבוק"   מ'.  800תנועה של בע"ח, ברוחב מקסימלי של עד  

ועלול לייצר קיטוע ברצף המסדרון, בשל מאפיינים כגון:    אשר מגביל מעבר של מינים  ,אקולוגי

 או סמוך לו.  חומוגודל שטח, צורת שטח מאורכת, שימושי קרקע ופעילות בת

 תוצאות   7.5

הקישון לאגן הנעמן וצפונה שמחבר בין אגן  ביותר,  חשוב  אקווטי ויבשתי  נחל נעמן הינו מסדרון אקולוגי  

המעיינות ושטחי ההצפה בשמורות הטבע, היובלים  דרום.  -צפון  כיווןאל מישור חוף הגליל המערבי ב

גידול לחים שמהווים מסדרון אקווטי עבור  -יוצרים רצף של בתי  -שמתנקזים אליו ובריכות הדגים לאורכו  

יצורים מימיים. כמו כן, חישות הקנים וסבך האשלים והפטל משמשים כמחסה, מקום רבייה וקינון עבור  

רצף של שטחים  גידול אלו  -בתייחד עם שטחי החקלאות רחבי הידיים במזרח, מספקים  מינים רבים.  

 . (מסדרונות אקולוגיים .22מפה  ) ור מיני בע"ח רביםפתוחים רציפים ומגוונים עב

-בין עכו לג'דיידהצפונה,    85בחציית כביש    " צוואר בקבוק" מסדרון חשוב זה מצטמצם עד מאוד לכדי  .

 6והתווית חלקו הצפוני של כביש    ,מערבמעקבות תכניות לפיתוח העיר עכו  להיווצר בעתיד  ש,  כרמ

אזור שפך הנעמן  בנוסף,  שתי רצועות החופים הללו.  לקישוריות בין  . השמירה עליו קריטית  מזרחמ

 מהווה את החיבור היחידי באזור בין רצועת החוף במערב לבין שטחי עמק עכו במזרח. 

בין העיר קריית ביאליק לשכונה  "צוואר בקבוק",  שכולו    ממשיך המסדרון לאורך נחל גדורה  ,לכיוון דרום 

 קישון סמוך לשפכו לים. נחל ובהמשך מתחבר ל ,שעל גדת הנעמן החדשה

מחבר בין חוף עכו לגליל התחתון בכיוון  שנחל חילזון שמתנקז אל הנעמן, מהווה גם הוא מסדרון חשוב  
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וגם הוא  -מערב וכביש  מזרח,  "צוואר בקבוק" צר בחציית נחל חילזון את מסילת הרכבת  מתנקז אל 

  החיבור היחידי שפכו לים ושטחי המלחה שנוצרו סביבם מהווים את    ,מפגשו עם הנעמןאזור    החוף.

 בין רצועת החוף במערב לבין שטחי עמק עכו במזרח. בתחום הסקר, 

  מערב,-לקישוריות בכיוון מזרח  הם  גם  תורמים  ,ון חילזנחל    לא   נקזיםהנחלים כבול ואבליים שמתכמו כן,  

ושל שטחי העמק עם  וחיבור   תעלת    כך גםהשוליים המערביים של גבעות שפרעם.  שלוחת טמרה 

ות  יערעם ה  ,מזרח-לכיוון צפוןמקשרים בין נחל חילזון  ש  ,הסוכנות והשטחים שממערב לקיבוץ יסעור

 אחיהוד.בגבעות טנטור שמהווים את המשכו של רכס 

בצפון עמק עכו מתקיימים מס' מסדרונות אקולוגיים חשובים ביותר ברמה המקומית ואף ברמה  לסיכום,  

ממער.  הארצית חלק  הם  אלו  ארצי    ךמסדרונות  הצפונישמתקיים  מסדרון  החוף  מישור  וכן  לאורך   ,

כי פיתוח  נמצאים בתהלישטחי עמק עכו  קישוריות של אזור החוף עם הרי הגליל המערבי.  חשובים ל

תכניותישנן    מואצים, הפרקפיתוח    מס'  על  רצףומימושן    ,שעומדות  חמור של  לקיטוע  לגרום   עלול 

בעמק   ולכן ישנה חשיבות רבה ומיוחדת לשמירה על הקישוריות המרחבית  ,שבעמק  השטחים הפתוחים

   .אקולוגייםהמסדרונות רשת הבאמצעות  ם שוניםיאזורים גיאוגרפיובין 
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 גורמים מקשרים  –שכבות רקע להתוויית מסדרונות אקולוגיים . 20מפה 
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 גורמים מקטעים –. שכבות רקע להתווית מסדרונות אקולוגיים 21מפה 
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 . מסדרונות אקולוגיים22מפה 
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 פרק ד': צומח

 בוטניקה  9

 רקע בוטני  9.1

בעיקר במשארים    –  כבדות   תקרקעו.  1  בתי הגידול העיקריים של הצומח הטבעי בתחום הסקר הם:

גבעות  .  4  ;ך הנעמןהצפה בשפ  יבשטח  המלחה שהתפתח.  3  ;גידול לחים-בתי.  2  ;טבעיים בשולי שדות

 רדות המערביים של הגליל התחתון.במו קירטוניות

 קרקעות כבדותצמחי  9.1.1

ואקסטנסיבי.  ו בקרקעות גרומוסול שנמצארוב שטח הסקר מאופיין   ת תחת עיבוד חקלאי אינטנסיבי 

קרקעות אלו בעלות אחוז גבוה של חרסית, ולכן מאופיינות בכושר חילחול נמוך וכושר גבוה לספיחת  

ע מתייבשת ת לבוצית. בחודשי הקיץ לעומת זאת, הקרקכמים. לאחר הגשמים הקרקע נאטמת והופ

שנתיים או -רק צמחים בעלי שורשים עמוקים ועמידים )חד  ,ומתכווצת, ונוצרים בה סדקים לעומקה. לכן

גידול זה. בגלל אחיזת המים הטובה, קרקעות אלו נוצלו ברובן לחקלאות.  -שנתיים( מותאמים לבית-רב

ישנן התאמות שונות לעיבוד החקלאי, דוגמת מערכת שורשים עמוקה    לצמחי הבר שגדלים בשדות 

ומסועפת. הצמחים הללו, שכושר התחרות שלהם נמוך, נהנים מהתנאים שניתנים לצמחי תרבות, כמו 

תוספת דשנים ומים. חלק מהצמחים מנצלים את שולי השדות הצרים, וגדלים בשולי דרכים חקלאיות,  

שבין הגידולים בתוך  לאורך גדות ערוצי ניקוז, בתוך גלי אבנים שסוקלו לשולי השדה, ואף במרווחים  

(. הצומח הראשוני שגדל בקרקעות אלה הושמד כנראה עוד בתקופות  2019השדות )לבל ועמיתיה,  

מורכב  שמצוי כיום בקרקעות הגרומוסול הוא צומח משני,  שקדומות, וכיום לא נותר ממנו שריד. הצומח  

ח עקוד. זאת חברה מצמחי שדות ומצמחי באשה. חברת הצמחים השלטת היא חברת ינבוט השדה וחו

נתונים למשטר של עיבוד חקלאי שה בשטחים  י מצוי שמלווה גידולים חקלאיים, או  ששל צמחי באשה  

עמק עכו היא זו שאופיינית לקרקעות  צפון  (. קבוצה נוספת של צמחים באדמות הכבדות של  1984)ויזל,  

עונתיים ושטחי הצפה  ומדרום    של  החורף בשטחי החקלאותכגון בריכות    ,כבדות לחות  עין המפרץ 

נדירים ובסכנת הכחדה: שוש קירח, לוענית יריחו, מלחית  הצמחים  המיני  עם קבוצה זו נמנים    .לשמרת

קרקעות כבדות )אדמות סחף( מוגדר כאחד הבורית, עטיינית ארוכה ועטיינית פקטורי. בית הגידול של  

 . ( 2019)לבל ועמיתיה,  מים ביותר בישראלימשלושת בתי הגידול הפגיעים והמאוי

 גידול לחים-בתיצמחי  9.1.2

שמתקיימים לאורך נחל נעמן והיובלים שמתנקזים הם אלו    לחים העיקריים בתחום הסקרהגידול  ה  בתי

ערוצים שטפוניים, שטחי הצפה    ,גידול לחים: מעיינות, נחל איתן-מגוון של בתיב  עשיראזור הסקר  אליו.  

  מתרכז בעיקר בבתי הגידול ת המידע הבוטני הקיים בתחום הסקר  מרביעונתיים, שרידי ביצה ואחו לח.  

מסקירות צומח    , שם המצאי הבוטני תועד יחסית בפירוט רב,הלחים שבשמורות הטבע שלאורך הנעמן

סקר צמחים נדירים    כגון:אקולוגיים  ומסקרים    לשמורות הטבע  תיקי ממשקתעודות זהות ושהוכנו עבור  
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עכו רכבת  ועמיתיה,  )  כרמיאל-תוואי  הנעמן  (,  2005וולצ'אק  שפך  באזור  אקולוגי  עכו  סקר  )פארק 

 כמפורט להלן: ,אחריםו (2007וולצ'אק וסיני, ) המתוכנן(

גידול לחים שונים, וביניהם צמחיית מים כמו -בשמורה מגוון מיני צמחים של בתי  :שמורת עין אפק

נהרונית צפה ונימפאה תכולה; וצמחיית גדות ששכיחים בה גרגיר הנחלים, טיון דביק, סוף מצוי, סמר 

רט"ג מקיימת  (.  2004גומא )וולצ'אק וחזן,  ש וקנה מצוי, יחד עם אשלים וכמה מיני  חד, ערבה, פטל קדו

-בתלמיני צמחים נדירים של אזור הנעמן, ובהם: אגמון החוף, אירוס הביצות,    גן מקלטבשמורה גם  

ארכובית צמירה, גומא הפרקים, ורד צידוני, כדורן ענף, מכבד הביצות, נורית נימית ונימפאה תכולה. 

בנוי ממשטחי כורכר וכיסוי קרקע של חמרה, ומהווה את בית  ש,  ום השמורה נמצא גם תל אפקבתח

 (. 2005הגידול היבש של השמורה )חזן, 

היא השריד האחרון לביצות מישור החוף הצפוני, ובה המספר הגדול ביותר של מיני    :שמורת כרי נעמן 

במרזבה על קרקע אלוביאלית חרסיתית שבחלק  צמחים נדירים, מבין שמורות הנעמן. השמורה נמצאת  

נוצרים במקום תנאים    –תהום גבוהים  -ים. בהיעדר ניקוז, ובשל קיומם של מי-מהמקומות מעורבת בחול

ביצה להתפתחות  יער  .  מתאימים  צומח:  יחידות  של  עיקריים  טיפוסים  ארבעה  הוגדרו  בשמורה 

(. בשל 2007,  עמיתיהוסבך אשלים )שיצר ו  איקליפטוס, אחו אגמון ימי, סבך קנה מצוי ופטל קדוש,

גידול שרידי, נמצא בשמורה מספר גדול מאד של צמחים נדירים שחלקם גם נמצאים בסכנת -היותה בית

-ארכובית צמירה, בוצין קיסריון, ברומית קצרת-בתהכחדה: אגמון החוף, אספרג א"י, ארכובית סנגלית,  

פרי,  -נימי, ורד צידוני, חומעה מגובבת, חלבלוב קטן  זנב-שיבולית, געדת הביצות, דבשה הודית, דק

)עץ יצהרון  שיכנית,  כף-חסה  מכסיף,  צר-שמן(  לוטוס  אזמלנית,  לפופית  -צפרדע  גדול,  לחך  עלים, 

סם הביצות,  סיסנית  הביצות,  סחלב  נימית,  נורית  הבורית,  מלחית  סמר   -החיצים,  המזרחי,  הכלב 

ת )קיקסיה( שרועה, עפעפית )קיקסיית( הקנוקנות, ערידת  מרצעני, עבקנה נדיר, עדעד הביצות, עפעפי

א';  2003; סיני,  1986שור דקיקה, קחוינה מקרינה ושחליים גבוהים )קפלן,  -הביצות, פשתת החוף, צלע 

(. בנוסף, ניתן למצוא בשמורה גם מינים נפוצים יותר  2009,  עמיתיו; פרלברג ו2007,  עמיתיהשיצר ו

ון האגם, חוטית הביצות, ליפיה זוחלת, נהרונית צפה, נורית המים, סוף  גידול לחים כגון אגמ-של בתי

ונימפיאה תכולה, שנכחדו מנוף  מצוי וערר כרתי, ובעבר היו מוכרים בה נופר צהוב, נימפיאה לבנה 

(. בשמורה נמצאת האוכלוסייה הגדולה ביותר בישראל 2004; שקדי,  2003השמורה )גולדזון ושקדי,  

;  2007שמידע ופולק,  )נמצא בסכנת הכחדה  שסחלב הביצות, מין נדיר    –ארץ  של הגבוה בסחלבי ה

היה נפוץ בעבר באזור הנעמן ועמק עכו, אך עם ייבוש ביצות האזור,  (. הסחלב  2011שמידע ועמיתיו, 

 (. 2010שרד כיום רק בשטחי השמורה )קורן וסיני, 

)"עין עפיה"(  נמפית  ביותר לצומח המעיינות של מישור    :שמורת עין  השמורה מהווה שריד חשוב 

מכוסה בשכבה  שהחוף הצפוני, ומי הנביעות בה צלולים ונקיים. קרקע השמורה היא אלוביום ביצתי,  

מינים נדירים. בדרום השמורה חורשת   11מיני צמחים, ומהם    120-בשמורה מתועדים כ  של סחף טיני. 

סבך של אשל מרובע, פטל קדוש וקנה מצוי. עד תחילת   –הבריכה    דונם(, ובגדות  16איקליפטוסים )
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עוד צמחו בבריכה מדד זוחל, נהרונית צפה, נופר צהוב, קרנן טבוע    ,של המאה הקודמת  '60-שנות ה

מיני   למצוא בה  ניתן  כיום  גם  אך  )ככל הנראה(,  ונימפאה תכולה, שגם העניקה לשמורה את שמה 

עלים, לפופית החיצים,  -פרי, כדורן ענף, לוטוס צר-א"י, חלבלוב קטןצמחים נדירים, וביניהם: אספרג  

הכלב  -סם  –נמצא בארץ בסכנת הכחדה  ששור דקיקה, קחוינה מקרינה, ומין נדיר  -מכבד הביצות, צלע

; סיני,  2003המזרחי. רט"ג מנסה להשיב לשמורה את צמחי המים שהיו בה בעבר )גולדזון ושקדי,  

 ב'(.2003

 המלחצמחי  9.1.3

מתפתחות משילוב תנאים  ף בישראל, שגידול של מלחה בתחום הסקר הוא מקבוצת מלחות החוה  בית

נדיר יחסית של מליחות ורטיבות אשר מתקיימים בשטחים מוגבלים ברצועה צרה לאורך חוף ים התיכון  

הנחלים.   ובעליובשפכי  צמחים  הם  המלחה  לתנאי  לתנאי  -אופייניים  מיוחדת  התאמה  בעלי  חיים 

"הלופיטיים"   ,המליחות בבית.  ומכונים  הדומיננטי  האקולוגי  שוה  ,המלחהגידול  -הגורם  את וא  קובע 

יחסים אלה משתנים בכל מלחה מן ההיקף שוררים בו.  ש מים  -הוא יחסי המלח  ,הצומח ומיקומוהרכב  

מלחת נעמן הינה המלחה   (.1982ועמיתיו,    יזלו)   לעבר המרכז, תוך כדי יצירת מערך של חגורות צומח

ועמיתיו,   )רותם  ומקוטעות  קטנות  פיסות  רק  שרדו  ומלבדה  התיכון,  הים  בחוף  ששרדה  העיקרית 

בשטחי ההצפה והביצה של נחל נעמן בקרבת שפכו לים. על גדות הנחל משתרעת  מלחה זו  .  (2016

זו מופיעה  חגורה    לחוצים את שטח המלחה מופיעה חגורה של אשל מרובע. בעורפה ש שוהפלגים  

שנתי. חברה זו מופיעה באזורים המוצפים בחורף, ואילו בקיץ  - מכחיל ושרשר רבמלח  -חגורה של בן

מלוח רגלני,  גם    ,למינים אלו  תהום. מעבר לחגורה זו מופיעים בנוסף-נמדד בהם מפלס גבוה של מי

בקיץ חברת פרקן  , קנה מצוי ומיני סמר. באזורים המוצפים בחורף מופיעה  עדעד הביצות, לחך המלחות

 (. 1984ויזל, עשבוני כחברת חלוץ. בשולי המלחה מופיעים צמחי טיון בשרני ושעורת החוף )

משטחי מלחת הנעמן ששרדו כיום. בשמורה    40%-שמורת שפך הנעמן מעניקה הגנה סטטוטורית לכ

ול, ואזור שפך הנעמן מהווה את גבולו הצפוני של חול הקוורץ  תשתית הקרקע חרסיתית מכוסה בח

כמו: אוכם חופי, אסתר   ,מינים נדירים  31בשטח המלחה גדלים צמחי מלחה רבים ובהם    בישראל.

קצרת ברומית  מלוחה,  )אספרגולריה(  אפזרית  דק-הביצות,  מאורך,  )אגרופירון(  גלדן  זנב -שיבולית, 

ועה, לחך הודי, לחך המלחות, מלחית הבורית, נעצוצית סבוכה,  חתול שר-נימי, חומעה מגובבת, כף

מלח( שיחני, ומינים -שנתי, שרשר )בן - מלח( רב- סמר מרצעני, עדעד הביצות, שוש קירח, שרשר )בן

בן-נוספים כמו אספרג ארוך )אגרופירון( סמרנימלח מכחיל,  -עלים, אשל מרובע,  טיון בשרני, ,  גלדן 

פולש(, מלוח מפושק, מלוח רגלני, סמר ימי, סמר חד, ערר כרתי, קנה קוצני, ושרידי  טיונית החולות )מין  

עצי תמר מצוי. באזור הדיונות חברת צומח נדירה של חול נודד ומיוצב למחצה, כוללת צמחים נדירים  

שמן( מכסיף, לחך המלחות, -אוכם חופי, אחיגומא משחיר, ארכובית א"י, יצהרון )עץגון:  ואנדמיים כ

נאונית   –שור דקיקה, והאצה  -חית אשלגנית, מלחית הבורית, עדעד הביצות, פשתת החוף, צלעמל

חול דוקרני וטיון בשרני. בברכת נור נמצאו גם -המלחות, יחד עם מינים נפוצים כמו חילף החולות, מד 

 (. 2007י, ; וולצ'אק וסינ2005, עמיתיהלוביה מצרית )וולצ'אק ו –נהרונית נימית וניידת החוף, ובגדות  
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  צומח על הגבעות הקירטוניות במורדות המערביים של הגליל התחתון 9.1.4

גידול נפרד ושונה מאלו שבעמק  -, מהווים ביתשוליים המזרחייםהמזרחי של הסקר, וכן  -אזור הצפוןה

שהוגדרו במיפוי חברות הצומח    ,של המורדות המערביים של הגליל התחתוןאזור זה הוא השוליים  .  עכו

פגיעת האדם ביער והחורש בגליל    .חרוב מצוי ואלת המסטיקהגליל התחתון כחברת צומח של  של  

דיללה את הצומח העצי ויצרה שטחים  )בעיקר רעייה, כריתה, בירוא, שריפות והתיישבות(,  התחתון  

חברת    ן בעיקרבאזור הסקר הכיום  שפוגשים  ות  החבר   (.1986וין,  -)רבינוביץ  נרחבים של שיחייה ובתה

  חברות ניכרות    ,בתחום הסקר  ברוב אזור זהוחברת סירה קוצנית.    ,ישראלי-קידה שעירה ואשחר ארץ

בחלק מגבעות    ויער שגב  על גבעות טנטור  )יער אחיהוד  תת היער של יערות שניטעו ע"י קק"לאלו ב

 .(טמרה

 שיטות עבודה בפרק הבוטני   9.2

פעיל    חקלאי   לארבע דרגות פירוט של תכסית צומח לאמיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית  

חלק הצומח   –'מדריך למיפוי צומח בישראל  -, שהוגדרה ב)הכוונה לשטחים טבעיים, מיוערים ומוברים(

ועמיתיה,    תיכוני'-הים חקלאיים חולקו ליחידות  -כל השטחים הפתוחים הלא  (.4טבלה    ;2014)סבר 

צומח. 'יחידת צומח' היא תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים )תצורת  

זה,   בסקר  מסביבתם.  ושונים  זהים(,  שליטים  ומינים  אחידה  האחרים  לרוב    בניגודצומח  הסקרים 

גודל מינימלי ליחידת צומחע"י מכון דש"א  יםשנעש השטחים הטבעיים בעמק  שמאחר    ,, לא הוגדר 

)הגודל    מ"ר  356ים, ולרוב מופיעים ברצועות צרות וארוכות כך שגודל יחידות הצומח נע בין  ממצומצ

דונם )הגודל המקסימלי(. באותו 'טיפוס צומח' נכללו כל יחידות הצומח שלהן תצורת   692-המינימלי( ל

'אפיון   אחד.  לטיפוס  מוכללים  דומים  טיפוסים  מספר  מהמקרים  בחלק  זהים.  שליטים  ומינים  צומח 

על נעשה  הצמחים  -מפורט'  מיני  כל  ורישום  צומח,  טיפוס  בכל  אופיינית  צומח  יחידת  של  דיגום  ידי 

 שטח הדיגום.  שמופיעים ב

 (2014תיכוני )סבר ועמיתיה, -דרגות פירוט לתכסית צומח ים ארבעחלוקה היררכית ל  . 4טבלה 

 קטגוריות דרגת פירוט 

  תצורת צומח
 כללית  

 

 מ'( 12יער תמיר: עצים גבוהים מאד )מעל  •
 מ'(  12-6יער גבוה: עצים גבוהים ) •

 מ'(  6-2ושיחים )יער וחורש: עצים   •
 מ'( 2-1שיחייה: שיחים ועצים נמוכים ) •

 מ'(  1בתה: מעוצים נמוכים )עד  •

 עשבוניים  •

  תצורת צומח
  מפורטת

תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי של    24-קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל ששחלוקת 
כיסוי של עצי חורש(, או מאפייני   33-10%צורות החיים השליטות )לדוגמה: חורש פתוח = 

  קיימא/חלוף, חישת קנים וכו'(.-שנתיים, בני-שנתיים/חד-חברת העשבוניים )רב

  טיפוס צומח
ח המפורטת עם פירוט שלושת המינים השליטים )לדוגמה: חורש פתוח  שילוב של תצורת הצומ

 בשלטון אלון מצוי, אלת המסטיק וסירה קוצנית(. 

 רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים.   אפיון מפורט

 מיפוי הצומח בשטח 9.2.1

המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, איפיון ראשוני של 

וביצוע   כולו,  רציף של השטח  מיפוי  דומים,  צומח  טיפוסי  איחוד  מדגמי,  ומיפוי  צומח בשטח  יחידות 
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פירוט   להלן  שהוגדרו.  הצומח  מטיפוסי  אחד  כל  עבור  מייצגים  בשטחים  מפורטים  צומח  תרשימי 

 לבים:הש

העזרים • מפענוח  הכנת  ומידע  רקע  שכבות  בעזרת  הצומח/תכסית  שכבת  של  ראשונית  בנייה   :

(. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות  אורתופוטו)מיושרים ומעוגנים  תצלומי אוויר  

   . esri, ומשכבות הבסיס של  2020משנת    ןמעודכ  אורתופוטופי ניתוח  -על  ,צומח באזורים הטבעיים

המעובדים   השטחים  לתיחומי  ושל  המקור  החקלאות,  משרד  של  עדכנית  חלקות  שכבת  היה 

קו לעיתים בהמשך ע"פ  י)הללו דוי  שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל  – השטחים הבנויים  

סמך  עדכני(.    אורתופוטו  על  הטבעיים.  בשטחים  נעשתה  הצומח  באפיון  העבודה    ניתוח מרבית 

נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים )למשל צפיפויות שונות של שיחים ועצים שניתן    ,אורתופוטוה

שיח או צומח  -, ו/או גוון ומרקם שיכולים להצביע על שונות גם באזורים עם בניבאורתופוטולראותם  

 דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח.  עשבוני(, ובוצעה 

זו מזו  אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי • מבחינת באורתופוטו  : בחירת מספר נקודות שנראות שונות 

אופי הצומח בהן, הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן, בהתאם 

בישראלהנחיות   צומח  למיפוי  היםח  –ל  'מדריך  ועמיתיה-לק הצומח  )סבר  כפי  ,  (2014  ,תיכוני' 

ולפי   לפי תצורת הצומח  הוגדרו  טיפוסי הצומח  לעיל.  בוצעו  3-1שפורט  סיורים    מינים שליטים. 

אחוזי   רישום של  ע"פ  הצומח  טיפוס  הגדרת  ובוצעה  מזה,  זה  השונים  באזורים  שונות  לנקודות 

ביוטיים  -בכל נקודה כזו נרשמו גם המאפיינים האהכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות.  

מהעבר,  חקלאי  עיבוד  סימני  אדם:  פעילות  של  ומאפיינים  ועוד(,  מסלע  )מפנה,  השטח  של 

 נטיעות/זריעים, רעייה והפרות שונות.  

רציף • מיחידות הצומח  מיפוי  טיפוס הצומח בכל אחת  לצורך הגדרת  סיורים בכל שטח הסקר,   :

ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים רבים בשטח    שהוגדרו בשלב הראשון,

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 

ך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, או שהוגדר טיפוס צומח חדש  יאחת מהן. לכל יחידת צומח שוי

 במקרה הצורך.

פי רישומי סקר האינוונטר של קק"ל, -באזורים המיוערים, הרכב וצפיפות המינים הנטועים ידועים על

מאפיין נתונים אלה בכל אחד מעומדי היער. עם זאת, באזורים המיוערים קיים קושי כפול באפיון  ש

היער מהסתכלות   היער. נוכחות העצים )ובפרט כשהם צפופים( ממסכת את מופע תת  הצומח בתת

, ולכן מקשה על חלוקה ראשונית ליחידות צומח בשלב הניתוח הראשוני. בנוסף, בסיור אורתופוטוב

ה של הסוקרים, ואינה מאפשרת תצפית אל  יבשטח, מגבילה שכבת היער הנטוע את טווח הראי

שקיימת כך  עקב    השטח שמסביב,  המיוערים.  באזורים  צומח  טיפוסי  בין  גבולות  להגדיר  בעיה 

 מורכבות זו, החלוקה ליחידות צומח ביערות הינה לעיתים גסה יותר ודיוקה מוגבל.
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פי תצורת הצומח,  -: מכיוון שבשלב הקודם הוגדרו טיפוסי הצומח עלאיחוד של טיפוסי צומח דומים •

על  –ולרוב   מינים  -גם  חלק  פי שלושה  מפורטים.  צומח  טיפוסי  רב של  מספר  שליטים, התקבל 

מהטיפוסים נבדלים זה מזה במין השליט השני/השלישי או בסדר המינים השליטים. כדי לאפשר 

הכלל  קרובים.  צומח  טיפוסי  של  איחודים  בוצעו  בשטח,  הצומח  של  יותר  טובה  והבנה  הכללה 

ושליט ראשון    תתצורת צומח מפורט   את כל הטיפוסים שיש להם  להמנחה להכללה היה להכלי

זהים. במקרים בודדים, היו טיפוסים עם שליט ראשון ייחודי שלא חזר על עצמו ביחידות נוספות  

   ובמקרים אלו הוכלל עם טיפוסים קרובים.

יחידות  כל    סווגו,  ואיחודי טיפוסי הצומח הדומים  : בתום המיפוי הרציףתרשימי צומח מפורטים •

יחידת    ה, נבחרזה. בשלב  מוכללים  לטיפוסי צומח   – שאינם חקלאיים    ים שטחים הפתוחהצומח ב

או לעיתים דווקא ייחוד,    –יכולת ייצוג צומח )על סמך שיקולי    יטיפוסאחד מ  עבור כלדיגום מייצגת  

  . בכל יחידה כזו גודל, מיקום, הרישומים לגבי יחידה זו מהשלבים הקודמים, וכן שיקול של נגישות(

בבעונה המתאימה  בוצע  י העילאיים  הצמחים  מיני  כל  מפורט של  דונם  אזוררישום  . מוגדר של 

מ' מכל צד של סרט מדידה שנפרש לאורך של   1ע"י סריקה מדוקדקת ברוחב של    בוצעמהרישום  

)סה"כ    50 יצירת רשימה של המינים   100=    2×50מ'  תוך  לאורך סרט המדידה  וחזרה  מ"ר(, 

מ' =    20×50מ' מכל צד של הסרט )סה"כ    10צעת ברוחב של  כאשר הסריקה מתב  –שנוספו  

אלו   רישומים  לדונם"(.  נמצא יבוצעו  "השלמה  העשבוניים  המינים  שמגוון  בעת  באביב,  ברובם 

יבוצעו בראשית הקיץ, בעת שצמחי המים נמצאים בשיא פריחהבשיאו ובבתי הגידול הלחים   ,  .

רכיות הבוטנית של כל אחד מטיפוסי  לצורך חישוב הע  תשמש בהמשךרשימת המינים המלאה  

ביצירת   ישמשוממאגרי מידע(  ההרשימות מכל התרשימים המפורטים )יחד עם תצפיות    הצומח.

שלב זה אינו חלק מדו"ח שלב א', ויתווסף לדו"ח    הרשימה הכללית של מיני צמחים שנצפו בסקר.

 הבא. 

 התפלגות שיטות המיפוי בסקר  9.2.2

שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח, בארבע דרגות שונות של   כאמור לעיל, בסקר זה בוצע

 רזולוציה: 

 שלב זה יושלם באביב.   . : רישום כל מיני הצמחים בשטח דגימה מתוך יחידת הצומחתרשים מפורט •

: תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע תרשים מפורט של כל דף תצפית מלא ביחידה •

 המינים.

: במקרים שבהם תנאי השטח אפשרו תצפית טובה אל היחידה, בייחוד בתצורות  תצפית מבחוץ •

 צומח פתוחות, הוגדרה היחידה בתצפית. אלו היו בעיקר יחידות בעלות גישה ישירה מוגבלת. 

: יחידות שאליהן לא הגענו בשטח, ולא הצלחנו למצוא תצפית טובה בהן. יחידות  פענוח אורתופוטו •

מוכלל לפי ניתוח אורתופוטו, והשוואה ליחידות קרובות שנראות דומות,   אלו חולקו לטיפוס צומח 

 תוך התייחסות לשכבות מידע נוספות כמו גיאולוגיה ומסלע. 
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 חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר  9.2.4

  חיים -עושר והרכב חברת הצומח מייצגים במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי

 Mandelikתועלת )-שונות, ומהווה את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות

et al., 2010  לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א, מסתמכת .)

יחידות הצומ  תבוצע בעיקר על הממצאים הבוטניים. בסקר זה   ח על הערכת הערכיות הבוטנית של 

 .  2022אביב בבשטח בוצע יבסקר הצומח השיטתי ש אספויסמך נתונים כמותיים ש

הבוטנית   הסקר  תחושבהערכיות  שבתחום  ההרריים  ולאזורים  העמק  לאזור  גבעות )  בנפרד 

 מורכב ממדדי המשנה הבאים: שזאת, בהתאם למדד ערכיות משוקלל, (. טנטור/שלוחת טמרה

מהמדד(: ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול יותר.    20%)  עושר המינים •

- ישנה התייחסות לעושר המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים, שיחים, בני

שנתיים(, בין השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר -שנתיים ועשבוניים חד-שיח, עשבוניים רב

וביכולות הסוקר. עושר המינים  שנת הדיגום, בה מאד ביי המינים העשבוניים, שתלו עונת השנה 

בל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים, מס' המינים יבכל צורת חיים ק

וגדר כרף התחתון  הוגדר כרף העליון )ציון מירבי(, מס' המינים המינימלי  ההמקסימלי לטיפוס צומח  

 . 100-0  יןבוצע הנירמול עבור שאר הטווח לציון ב  – )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם

מהמדד(: סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצומח, תוך    20%)  הרכב המינים •

פי:  -מתן משקל למינים בסכנת הכחדה )'אדומים'(, נדירים ואנדמיים. מין שיש לו 'מספר אדום' )על

. מין נדיר  4ל ציון בהתאם למספר האדום שלו +  קבי(,  2011; שמידע ועמיתיו,  2007שמידע ופולק,  

ציון בהתאם לנדירותו )דרגת שכיחות עפ"י: פרגמן ועמיתיו,  ישאין לו מספר אדום   (,  1999קבל 

. בכל טיפוס  1קבל ציון  י. מין אנדמי שאינו נדיר  RR    =4  ;RP    =3 ; R   =2בהתאם לפירוט הבא:  

ציוני כל המינים בסכנת הכחדה, הנדירים והאנדמיים. הציון המקסימלי  יצומח   וגדר כרף  יסוכמו 

בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בין  י  –וגדר כרף התחתון, ובהתאם  יהעליון והציון המינימלי  

100-0 . 

מהמדד(: מתייחס למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית ושל   20%)  ייצוג הצומח הטבעי •

יתר,  המינ רעיית  שריפה,  נטיעה,  כמו  משמעותיות  הפרות  בהיעדר  הטבעי,  למצב  השליטים  ים 

יותר,   וכד'. ככל שהדמיון רב  השתלטות מין פולש שמשנה את אופי בית הגידול, חישוף השטח 

הראשון   שווה(:  )במשקל  משנה  מדדי  משני  מורכב  הטבעי  הצומח  ייצוג  יותר.  גבוהה  הערכיות 

למינים השליטים. הראשון, מייצג את מרחק צורת החיים הגבוהה   –והשני מתייחס לצורת החיים,  

)בכיסוי של   הנוכחים בשטח  מצורת החיים    2%ביותר של המינים המקומיים  ומעלה(,  מהשטח 

 אם ישנם, בהתאם למטריצת הדמיון הבאה: – הראשית שכוללת את המינים הזרים 
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 צורות חיים –ייצוג הצומח הטבעי ניקוד  . 5טבלה 

 
 מינים מקומיים נוכחים  –צורת החיים הגבוהה ביותר  

 צורת חיים 
עצי יער  

 גבוה
עצי יער/  

 חורש 
 שיח-בני שיחים

עשבוניים 
 קיימא-בני

עשבוניים 
 חלוף -בני

מינים 
זרים  

)נטועים/ 
 פולשים(

 0 20 40 60 80 100 עצי יער גבוה

 20 40 60 80 100  עצי יער/חורש 

 40 60 80 100   שיחים

 60 80 100    שיח-בני

 80 100     קיימא-בני עשבוניים

 100      חלוף -בני עשבוניים

מרכיבים את שם טיפוס הצומח( לאזור: שמדד המשנה השני מתייחס להתאמת המינים השליטים )

)סגטליים/רודרליים(, זרים לאזור ו/או פולשים מורידה את נוכחות מינים שליטים שהם מיני באשה  

 הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:

 מינים שליטים –ייצוג הצומח הטבעי  ניקוד. 6טבלה 

 ניקוד  התאמת המינים השליטים לאזור הסקר 

 100 כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר 

 67 לפחות הוא מין באשהמין שליט אחד  

 33 מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר 

 0 מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמה, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין זר  

(.  2019,  2010דרור )-פולש עפ"י דופורבסעיף זה. הגדרת מין    0קבל ניקוד  יאחד ומין באשה אחד,  

תפוצתם   שתחום  נטועים  מינים  הפולשים,  המינים  בספר  מופיעים  שאינם  לישראל  זרים  מינים 

  –   ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי-ומינים ארץ  ,במדינות קרובות

  – וגדרו כמין 'זר לאזור הסקר'. מינים נטועים בתחום הסקר שנמצאים בתחום תפוצתם הטבעי  ה

:  Danin & Fragman-Sapir (2016+)הגדרת מין באשה עפ"י    וגדרו כמינים אופייניים לאזור הסקר.ה

-גידול שנוצרו או עוצבו על-גידול מופרעים תוארה בקטגוריות: 'גדל רק בבתי-שזיקתם לבתימינים  

גידול טבעיים', ולעתים גם בקטגוריה: 'גדל  -'גדל בעיקר בקרבת האדם, אך גם בבתי-ידי האדם', ו

 גידול טבעיים, וחצי בקרבת האדם', בהתאם לשיקול דעתו של הבוטנאי.-בערך חצי בבתי

מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצאת תצורת צומח מפורטת מכלל    10%)נדירות אזורית   •

יותר נ לתצורת צומח מפורטת    נהתיהשטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה 

בוצע נירמול  י  – וגדר כרף העליון, ובהתאם  הנדירה יותר בסקר. בכל תצורת צומח, הציון המקסימלי  

 . 100-0 ביןלציון סופי לתצורת צומח 

מהמדד(: מתייחסת ליחידה האקולוגית בקנה המידה הארצי )רותם ועמיתיו,    10%)נדירות ארצית   •

 ( שבה נמצאת יחידת הצומח, בהתאם להגדרות הבאות:2016

o מירבית )עד  ערכיות  קטנה  אקולוגית  יחידה  מספיק  קמ"ר    1,000:  מיוצגת  שאינה  ארצי(, 

 משטחה(. 17%- בשטחים מוגנים )פחות מ
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o מאד גבוהה  )מעל  ערכיות  גדולה  אקולוגית  יחידה  מספיק    1,000:  מיוצגת  שאינה  קמ"ר(, 

 משטחה(. 17%- בשטחים מוגנים )פחות מ

o קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים    1,000: יחידה אקולוגית קטנה )עד  ערכיות גבוהה

 משטחה(. 17%-)יותר מ

o קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים    1,000: יחידה אקולוגית גדולה )מעל  ערכיות בינונית

 משטחה(. 17%-)יותר מ

o חקלאי או מבונה.ערכיות נמוכה : 

יותר צורות חיים    10%)  מורכבות מבנית • מיוצגות בתצורת  שמהמדד(: ההנחה היא שככל שיש 

גבוהה    –כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח    כיסוי(,  10%הצומח )מעל רמת סף של  

נק'   20יותר, ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר לשימור. כל צורת חיים הוסיפה  

קבלו  יצורות חיים ומעלה    5נק' וכיו"ב(.    40נק', שתי צורות חיים =    20לציון )צורת חיים אחת =  

 את הציון המירבי. 

מהמדד(: ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה   10%)  צב נוכחיכושר השתקמות למ •

פגיעה   ולאחר  )פוטנציאל(,  מחד  יותר  משופר  בקרקע  המים  משק  כך  נדרש  שהזמן    – יותר, 

להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך )סיכון(. לכן, חשובה יותר ההגנה על צורות החיים הגבוהות  

תר. כך, עצים מעידים על פוטנציאל משק המים בקרקע הטוב  יותר, שמקבלות דירוג ערכיות גבוה יו

נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם    –ביותר, ולאחר פגיעה  

מקבלים את הציון הגבוה ביותר. צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד  

ויכולת ההתחדשות חלוף, שמעידים על פו-לעשבוניים בני טנציאל נמוך של משק המים בקרקע, 

קיימא =  -, עשבוניים בני60שיח =  -, בני80, שיחים =  100שלהם היא המהירה ביותר )עצים =  

 (. 20חלוף =  -, ועשבוניים בני40

בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית, הערכיות עולה בהתאם  

 ים הנוספת מצורת החיים הראשית: למרחק צורת החי

o נק'.  5תוספת  –שיח -שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני 

o  נק'. 10תוספת  – בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים 

o  נק'.  15תוספת  –עשבוניים עם עצים 

ביקורת של    תעבורבכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב  הערכת מומחה:   •

את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח.   נובחי, שית/מומחה  ת/בוטנאי

ההחלטה על השינוי תקבל, ושהתיקון בערך המדד    ערךיהתאמה,  -אי  ו/הלדעת  תמצאבמידה ש

 בקובץ הנתונים. תנומק
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 הנתוניםניתוח  9.2.5

באפליקציית   לצרכי הסקר  דיווח שנבנה  טופס  באמצעות  נעשה  הנתונים בשדה  ,  Survey123איסוף 

 . Field Maps for ArcGISובאפליקציה 

 ,ArcGIS  (ArcGIS PRO 2.8 and ArcGIS 10.8 for Desktop  ת ממ"גוכנוהנתונים המרחביים עובדו בת

Esri® והועברו לגיליונות ,)Excel ( להמשך עיבודMicrosoft® Excel® 2020 .) 

 . R-statisticsעשה באמצעות תוכנת י חישוב הערכיות הבוטנית 

 תוצאות   9.3

 תכסית מוכללת 9.3.1

  הוא חקלאי   ( 75%שמרבית שטח הסקר )  בחלוקת השטח לקטגוריות מוכללות של תכסית, ניתן לראות

נתונים אלו ממחישים את חשיבותו של  .  מובר/נטועטבעי/  12%-וכמופר  /בנוי  13%-כ  –, והשאר  פעיל

השטחים    .(5איור )  מובר/נטועמהשטח(, שרובו חקלאי ומיעוטו טבעי/  87%אזור הסקר כשטח פתוח ) 

נעמן  הטבעיים   נחל  לאורך  ברובם  וכנמצאים  הערוציםן  וסביבתו  אליו   לאורך  שמתנקזים    והתעלות 

גבעות טנטור שהם המשכו של יער אחיהוד  יערות  בנמצאים ברובם    נטועיםה, השטחים  ובתלים שבעמק

מזה שנים, או משארים בשולי  שטחי בור שלא מעובדים  , והיתר הם שטחים מוברים )אחיהודעל רכס  

  ) חלקות(
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 (. 23 מפה

 לפי תכסית מוכללת  עכועמק צפון  חלוקת שטח סקר  .  5איור 
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 . תכסית מוכללת 23מפה 
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 תצורות צומח   9.3.2

הסקר "טבעי/  332  נסקרו  בתחומי  המוכללת  )בקטגוריה  צומח  אופיינו  מובר"(/נטועיחידות  בהן   ,9  

.  (25מפה ,  7טבלה  )   תצורות צומח מפורטות  46-, שניתנות לפירוט ל(24מפה  )  כלליותתצורות צומח  

נמצא  צומחהתצורות    שכיחות  מבחינת ביותר,  הן השכיחות  :  בתחום הסקר  שהתצורות העשבוניות 

- עשבוניים בניו  ;תילים שבעמקהמשארי השדות וב  תצורה זו נפוצה   -  יחידות(  102חלוף )-עשבוניים בני

 33)  שכיחה גם תצורת צומח של בתהאחריהן    .רוב תעלות הניקוזתצורה נפוצה ב  -  יחידות(  46יימא )ק

 המלחה בשפך הנעמן. , וכן בתחומי ותשדהארי חלק ממששולי מאגרים ובשנפוצה ב יחידות(

א  יוהדונם(    2,386יותר )בגדול  השטח  את המכסה  תצורת הצומח של יער תמיר    ,מבחינת שטח כולל

 ,בעמק בולטות מבחינת כיסוי של שטח  .)יער אחיהוד(  גבעות טנטור את היער הנטוע ב  הברוב  תכולל

 חורש , ודונם(  1,197)  נוספים  לחים  גידול-ובתילאורך ערוצים ותעלות  נפוצה  ש  -  חישת קנים התצורות:  

  בריכות דגים נטושות ו  מלחה,  שטחי הצפה עונתיים   –   גידול לחים מתייבשים-נפוצה בבתיש  אשלים

  305יחידות,    17)  מבין התצורות הנדירות יותר בתחומי הסקר  הינהתצורת השיחייה  .  דונם(  1,070)

  יער גבוה   יתר תצורות היער:   של הגבעות בשלוחת טמרה.ונפוצה בעיקר בשרידים הטבעיים    דונם(

אלו בעיקר שורות    .מועטות מאוד בתחום הסקרדונם(  391יחידות,   19דונם( ויער )  276יחידות,    13)

 פולשים. מאולחים במיני עצים  שבשטחים או  ,בין חלקות חקלאיותכמשברי רוח נטועים עצים של 

מקטעי    :משום שהשטח היה חשוף לגמרי  ,יחידות( לא הוגדרה תצורת צומח כלל  4-בשטחים בודדים )ב

ואבליים(  נחלים   מהשדה)עכו  כחלק  עובדו  הנוכחית  ובשנה  חקלאי  שטח  בלב  )הוגדרו   שעוברים 

נראה שבמקטעים אלו נשמר   ,יר משנים שונותותצלומי או  עםמשום שבהשוואות  שטחים טבעיים  כ

כללית  שטחים מגוננים לצידי כבישים קיבלו הגדרה  בנוסף,  .  (בחלק מהשנים  הצומח הטבעי של הערוץ 

 . דונם(  342של "מגונן" על אף שכוללים תצורות שונות של צמחי בר ותרבות )שטח כולל של  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 דו"ח שלב א' –צפון עמק עכו סקר (  2022) לייקין ועמיתיה-כברה

132 
 

 כלליותתצורות צומח . 24מפה 
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 . תצורות צומח נבחרות באזור הסקר 16תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . רשימת תצורות צומח מפורטות 7טבלה 

 שטח )דונם(  מס' יחידות  תצורת צומח מפורטת 

 463 38 חלוף -עשבוניים בני 

 13 4 חלוף עם מעוצים בודדים -עשבוניים בני 

 598 22 חלוף עם מעוצים פזורים -עשבוניים בני 

 125 6 חלוף עם שיחים פזורים -עשבוניים בני 

 225 10 חלוף עם עצים ושיחים פזורים -בני עשבוניים 

 249 10 חלוף עם עצים בודדים -עשבוניים בני 

 267 12 חלוף עם עצים פזורים -עשבוניים בני 

 199 17 קיימא -עשבוניים בני 

 9 1 קיימא עם מעוצים בודדים -עשבוניים בני 

 151 13 קיימא עם מעוצים פזורים -עשבוניים בני 

 5 1 קיימא עם שיחים בודדים -בני עשבוניים 

 14 1 קיימא עם שיחים פזורים -עשבוניים בני 

 23 2 קיימא עם עצים ושיחים פזורים -עשבוניים בני 

 274 5 קיימא עם עצים בודדים -עשבוניים בני 

 111 6 קיימא עם עצים פזורים -עשבוניים בני 

 31 2 חישת קנים 

 15 4 חישת קנים עם מעוצים פזורים

 558 10 חישת קנים עם עצים ושיחים פזורים 

 26 1 חישת קנים עם עצים בודדים 

חורש בצפ' בינונית בשלטון אשל ב.מ.ב.  בצפ' בינונית בשלטון אורן קפריסאייער תמיר א.   

חישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצויד.   הבתה בצפ' בינונית בשלטון ינבוט השדג.  
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 שטח )דונם(  מס' יחידות  תצורת צומח מפורטת 

 566 6 חישת קנים עם עצים פזורים 

 66 13 בתה פתוחה 

 57 1 בתה פתוחה עם שיחים פזורים

 97 3 בתה פתוחה עם עצים בודדים

 107 7 בתה בצפיפות בינונית 

 4 1 בתה בצפיפות בינונית עם שיחים פזורים 

בתה בצפיפות בינונית עם עצים ושיחים  
 8 1 בודדים 

בתה בצפיפות בינונית עם עצים ושיחים  
 162 2 פזורים 

 67 3 בתה בצפיפות בינונית עם עצים בודדים 

 166 2 בתה צפופה עם עצים פזורים 

 44 4 שיחייה פתוחה

 95 2 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים 

 74 3 שיחייה פתוחה עם עצים פזורים 

 32 2 שיחייה בצפיפות בינונית 

 31 2 שיחייה בצפיפות בינונית עם עצים בודדים 

 24 2 שיחייה בצפיפות בינונית עם עצים פזורים 

 4 2 שיחייה צפופה 

 248 5 חורש פתוח 

 629 12 חורש בצפיפות בינונית 

 193 7 חורש צפוף 

 358 16 יער פתוח 

 33 3 יער בצפיפות בינונית 

 10 1 פתוח יער גבוה 

 267 12 יער גבוה בצפיפות בינונית 

 47 3 יער תמיר פתוח 

 832 10 יער תמיר בצפיפות בינונית 

 1506 11 יער תמיר צפוף 

 342 27 מגונן 

 7 4 חשוף 

 9434 332 סה"כ 
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 . תצורות צומח מפורטות25מפה 
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 טיפוסי צומח 9.3.3

יחידת   צומח מפורטתלכל  צומח שמורכב מתצורת  סה"כ   .מינים שליטים  3-1  +  צומח אופיין טיפוס 

צומח שנסקרו. מכיוון שמספר טיפוסי הצומח הוא גבוה,  יחידות    332-שונים לטיפוסי צומח    165  הוגדרו 

הדימי רבים  צומח  וובמקרים  טיפוסי  בהמשך  יוגדרו  גבוה,  הוא  גם  קרובים  טיפוסים  בין  מוכללים  ן 

שמאפשרים לאחד יחידות צומח דומות לצורך ניתוח והערכה. חשוב לציין שהכללת טיפוסי צומח דומים  

סמך תצורות צומח דומות.  -ולא רק על  , סמך דמיון בהרכב המינים ובמיקום הגיאוגרפי-נעשית גם על

להיכלל יחד עם  , עשויה  כיסוי('  30%כיסוי( וקנה מצוי )  10%'חורש פתוח בשלטון אשל )כך למשל,  

'חורש בצפיפות  ולא עם    כיסוי(',  5%כיסוי( ואשל )  50%'חישת קנים עם עצים פזורים בשלטון קנה מצוי )

( אשל  בשלטון  בני  45%בינונית  ועשבוניים  )-כיסוי(  בשתי כיסוי('  70%חלוף  מכיוון שמדובר  זאת,   .

-ף ממנו ואילך התצורה מוגדרת כתצורות שבהן כיסוי העצים היחסי הוא נמוך, וכיסוי הקנים גבוה )הס

כיסוי עצים(, לעומת חורש בצפ' בינונית ללא שליטת קנה, שבו העצים הצפופים )בין    10%"חורש" הוא  

 גידול שונה משמעותית. -שליש כיסוי עצים( והיעדר הקנה, יוצרים בית-שליש לשני

מפה ,  8טבלה  )  באהה מתקבלת התמונה  בהתמקדות במין השליט הראשון בטיפוסי הצומח השונים,  

ניים עשבומיני הש)מאחר    חלוף-השטחים העשבוניים נשלטים ע"י מינים שונים של עשבוניים בני(:  26

גידול מופרים  -בבתיו,  ברוב המקרים בלתי אפשרי לקבוע שליטה של מין אחד(   ,מתחלפים לאורך העונה

מיוחד    ם לציוןי ראוי  .ברוב בתי הגידול הלחים בעמק שולט הקנה המצוי   שולטים העשבוניים הרודרליים.

בשתי יחידות    שולטיםש)על סף איום(  חתול שרועה  -כףבסכנת הכחדה(, ו)  ארכובית צמירה המינים  הם  

הראשון נמצא בבור מלאכותי שנחפר לצורך איגום מי גשמים בשטחי החקלאות   :במרחב החקלאיצומח  

של ג'וליס. בתצורות הבתה   אקסטנסיביתבתעלת ניקוז בשטחי החקלאות האעבלין, והשני  -של טמרה

המינים   השדות  בולטים  בשולי  דביק  וטיון  השדה  בו,  והמאגריםינבוט  קוצנית  מעטים  סירה  שטחים 

לחת  ששולט במרכזה של מ ם(,  שרשר שיחני )על סף איו  שיחה  בןבגבעות טנטור. ראוי לציון מיוחד הוא  

השיחייה  הנעמן.   המיןבתצורת  בגבעות    שולט  שעירה  החורש שלוחת  של  קידה  בתצורות  טמרה. 

בעונת הסתיו והחורף, לא היה ניתן לזהות עדיין  מיפוי הרציף התקיים  שה)מאחר    ים מיני האשלבולט

ם ות היער השונות בולטיורבתצלכן צויינו בשלב זה כאשל בלתי מזוהה(.  ו  ,את האשלים לרמת המין

המקור  א.    :איקליפטוסיםהשני מיני  וקפריסאי,  א.  ירושלים ו א.  ניהם שני מיני האורנים:  ימינים נטועים, ב

שניטע    כמין בעמק  שנפוץ    , המין ברוש מצויוכן    ;ד בגבעות טנטור אחיהו  ביערששולטים    –מסמרי  א.  ו

   כמשברי רוח.חקלאיות בשורות בין חלקות 
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 מין שליט ראשון . 8טבלה 

 שטח )דונם(  מס' יחידות  שליט ראשון  צורת חיים 

 27 27 חלוף -עשבוניים בני  חלוף -עשבוניים בני 

 75 76 עשבוניים רודרליים  חלוף -בני עשבוניים 

 2 3 אגמון ימי  קיימא -עשבוניים בני 

 1 1 ארכובית מחודדת  קיימא -עשבוניים בני 

 0.1 1 ארכובית צמירה  קיימא -עשבוניים בני 

 3 2 גומא שופע  קיימא -עשבוניים בני 

 1 1 דורה רותמית  קיימא -עשבוניים בני 

 2 1 נוצה חבוי -זיף קיימא -עשבוניים בני 

 14 5 יבלית מצויה  קיימא -עשבוניים בני 

 1 1 חתול שרועה-כף קיימא -עשבוניים בני 

 1 1 נשרן צפוף  קיימא -עשבוניים בני 

 1 1 סמר חד  קיימא -עשבוניים בני 

 1 1 סמר ימי  קיימא -עשבוניים בני 

 8 5 טורי -פספלון דו קיימא -עשבוניים בני 

 126 45 קנה מצוי  קיימא -עשבוניים בני 

 4 6 טיון דביק  שיח -בני

 22 21 ינבוט השדה  שיח -בני

 7 4 סירה קוצנית  שיח -בני

 3 2 שרשר שיחני  שיח -בני

 2 1 אלת המסטיק  שיחים 

 2 2 ישראלי -אשחר ארץ  שיחים 

 2 2 פטל קדוש  שיחים 

 0.2 1 פלגית שיחנית  שיחים 

 2 4 צבר מצוי  שיחים 

 7 7 קידה שעירה  שיחים 

 1 1 איילנתה בלוטית  עצי יער/חורש 

 40 29 אשל ב.מ.  עצי יער/חורש 

 5 4 זית אירופי  עצי יער/חורש 

 1 3 חרוב מצוי  עצי יער/חורש 

 0.1 1 אלה -פלפלון דמוי  עצי יער/חורש 

 5 5 שיטה כחלחלה  עצי יער/חורש 

 4 2 אורן ירושלים  עצי יער תמיר/גבוה

 8 7 אורן קפריסאי  עצי יער תמיר/גבוה

 16 13 איקליפטוס המקור  תמיר/גבוהעצי יער 

 12 4 איקליפטוס מסמרי  עצי יער תמיר/גבוה

 27 10 ברוש מצוי  עצי יער תמיר/גבוה

 1 1 תמר מצוי  עצי יער תמיר/גבוה

 435 301 סה"כ   
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 . מין שליט ראשון26מפה 
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 באזור הסקר  ונדירים מאוד  מיני צמחים בסכנת הכחדה 9.3.4

;  2007)שמידע ופולק,    נמצאים בסכנת הכחדה ארצית מופיעים בשני כרכי 'הספר האדום' שמיני צמחים  

,  redlist.parks.org.il)   ה בישראל" ומתעדכנים ב"אתר הצמחים בסכנת הכחד  (2011שמידע ועמיתיו,  

י הקריטריונים שגובשו במהלך הכנת פ-. מינים אלו נמצאים בסכנת ההכחדה הממשית ביותר, עלרט"ג(

קשורים שידי שקלול מספר מרכיבים  -מחושב עלש 'מספר האדום'  -ספר זה. סכנת ההכחדה מבוטאת ב

ולבית ניתן למצוא ב-לתכונות הצמח, לתפוצתו  פירוט החישוב  א' של ה גידולו. את  ספר האדום כרך 

מספר  (.  IUCN  עפ"י דירוג  NTריית  נחשב על סף איום )קטגו  2.5(. מספר אדום  2007)שמידע ופולק,  

אינו נחשב   2.5-(. מספר אדום קטן מ3.2-ל  2.5נחשב בסכנת הכחדה )אין ערכי ביניים בין    3אדום מעל  

בפרק זה נתייחס גם למינים נדירים    בסכנה. ככל שהמספר גבוה יותר, סכנת ההכחדה גדולה יותר.

הארצית,   לקטגורישברמה  השכיחות:  ימשתייכים  נתונים    (,מאוד)נדיר    RRת  אינם  אם  בסכנת גם 

 (. 1999  ,הכחדה )פרגמן ועמיתיו

מאגר המידע של רט"ג, שעבר לאחרונה איחוד עם מערכת  בשיוצגו בפרק זה מקורם  עיקר הנתונים  

 הנוכחי. , ומרישום חלקי בסקר בישראל" ב"אתר הצמחים בסכנת הכחדה התצפיות 

ולא    , יחידות הצומחמרחבי של  שמיפוי ורישום הצומח בסקר הנוכחי נועדו למטרות אפיון    להדגישיש  

מתאים למועדי הפריחה הספציפיים  שי  חיפוש שיטתי של מינים נדירים, שדורש סקר ייעוד מאפשרים  

. עם זאת, נרשמו כמובן מינים נדירים שנצפו בתצפיות  )ולעתים אף לשעת היום המתאימה(  של כל מין

לכן יש  )ו במהלך ביצוע תרשימי הצומח המפורטים באביב ירשמויעוד  ובמהלך המיפוי הרציף,  מקריות

 . להתייחס לנתונים המוצגים כמידע חלקי(

בסקר  עד כה מתוכם תועדו  29. ונדירים מינים בסכנת הכחדה 67בתחום הסקר תועדו לאורך השנים 

ו  9טבלה ) הנוכחי
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)  36  ,ונדירים   המינים בסכנת הכחדה  67מבין  (.  27מפה     13,  גידול לחים-גדלים בבתי(  54%מינים 

ים  ה  חוף  ( גדלים בחולות ובחגורת הרסס של9%מינים )  6-, וגדלים בקרקעות מלוחות  (20%מינים )

ים  8הנוספים גדלים בבתות )המינים    12.  התיכון וב  3תיכוני )-מינים(, בחורש  מחשופים של מינים( 

 נתונים אלו ממחישים שני דברים:  סלעים קשים )מין אחד(.

גידול לחים, לעומת שטחי בתה  -רוב תחום הסקר הוא בשטחי קרקעות כבדות שמשופעים בבתי .1

 תיכוני שמיוצגים בעיקר בשולי תחום הסקר. -וחורש ים

ביותר שטחי הקר .2 בצורה הקשה  הגידול שנפגעו  הגידול הלחים הם מבתי  ובתי  קעות העמוקות 

גידול אלו, הפכו לנדירים  -בארץ כתוצאה מפעילות אדם. לכן, מינים רבים שבעבר היו נפוצים בבתי

תיכונית שנפגעו פחות ורבים מהם  -בעשרות השנים האחרונות. זאת, לעומת שטחי חורש ובתה ים

 ת. נותרו מוגנים יחסי

 

 

 

 מיני צמחים בסכנת הכחדה ונדירים מאוד בתחום הסקר. 9טבלה 

מס'  
 במפה 

קבוצת   שם מדעי  שם המין 
 סיכון

מס'  
 אדום 

נצפה בסקר   בית גידול 
 הנוכחי 

 סף איום -על Scirpus litoralis אגמון החוף  1
 

 + גידול לחים -בתי

בסכנת   Scirpus cernuus אגמון נטוי  2
 הכחדה 

 
 - גידול לחים -בתי

מדבר, קרקעות   2.5 סף איום -על Suaeda vera אוכם אמיתי  3
מלוחות, אזור הרסס  

 של חוף הים התיכון 

- 

בסכנת   Suaeda splendens אוכם חופי  4
 הכחדה 

 + קרקעות מלוחות  3.7

 Schoenus אחיגומא משחיר  5
nigricans 

בסכנת  
 הכחדה 

 + גידול לחים -בתי 2

 Dorycnium אחילוטוס שעיר  6
hirsutum 

בסכנת  
 הכחדה 

 - תיכוני -חורש ויער ים נכחד 

בסכנת   Iris grant-duffii אירוס הביצות  7
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 6.3

- אלמוות ארץ 8
 ישראלי 

Paronychia 
palaestina 

בסכנת  
 הכחדה 

 - חולות  4.2

בסכנת   Medicago italica אספסת איטלקית  9
 הכחדה 

 - חולות  3.7

בסכנת   Aster tripolium אסתר הביצות  10
 הכחדה 

 + קרקעות מלוחות  4.7

-Paliurus spina אשמר קוצני  11
christi 

 - תיכוני -חורש ויער ים 1.5 נדיר מאוד 

בסכנת   Puccinellia distans בצת מרוחק -בן 12
 הכחדה 

 - קרקעות מלוחות  5.8

 - בתות  2.5 סף איום -על Aegilops speltoides חיטה קטוע -בן 13

בסכנת   Vicia bithynica בקיה אנטולית  14
 הכחדה 

 
 - גידול לחים -בתי

 סף איום -על Vicia tetrasperma בקיה עדינה  15
 

 - גידול לחים -בתי

ארכובית  -בת 16
 סנגלית 

Persicaria 
senegalensis 

 - גידול לחים -בתי 2.5 סף איום -על
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מס'  
 במפה 

קבוצת   שם מדעי  שם המין 
 סיכון

מס'  
 אדום 

נצפה בסקר   בית גידול 
 הנוכחי 

ארכובית  -בת 17
 צמירה 

Persicaria lanigera גידול לחים -בתי 4.2 סף איום -על + 

 + גידול לחים -בתי 2.5 סף איום -על Cyperus dives גומא שופע  18

בסכנת   Elytrigia elongata גלדן מאורך  19
 הכחדה 

 + גידול לחים -בתי 3.7

בסכנת   Teucrium scordium געדת הביצות  20
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 3.7

בסכנת   Parapholis filiformis זנב נימי -דק 21
 הכחדה 

 + קרקעות מלוחות  4.2

 + תיכוני -חורש ויער ים 4.2 נדיר מאוד  Rosa phoenicia ורד צידוני  22

 נדיר מאוד  Lolium multiflorum פרחים -זון רב 23
 

 - חולות 

 Euphorbia פרי -חלבלוב קטן 24
microsphaera 

בסכנת  
 הכחדה 

 - בתות  4.2

בסכנת   Euphorbia hirsuta חלבלוב שעיר  25
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 4.2

 Lathyrus טופח כדורי  26
sphaericus 

 נדיר מאוד 
 

 - בתות 

בסכנת   Lathyrus cassius טופח קסיוס  27
 הכחדה 

 - בתות  4.7

 Elaeagnus יצהרון מכסיף  28
angustifolia 

 נדיר מאוד 
 

 + גידול לחים -בתי

 Sparganium כדורן ענף  29
erectum 

בסכנת  
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 3.7

 Aeluropus חתול זוחלת -כף 30
lagopoides 

בסכנת  
 הכחדה 

 - קרקעות מלוחות  3.2

 + קרקעות מלוחות  3.2 סף איום -על Aeluropus littoralis חתול שרועה -כף 31

בסכנת   Brassica cretica כרוב כרתי  32
 הכחדה 

מחשופים של סלעים   4.2
 קשים

+ 

בסכנת   Carex acutiformis כריך חד  33
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 3.7

בסכנת   Carex hispida כריך שעיר  34
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 3.7

 Scrophularia לוענית יריחו  35
hierochuntina 

בסכנת  
 הכחדה 

 + בתות  4.2

בסכנת   Plantago arenaria לחך הודי  36
 הכחדה 

 - חולות  3.7

 + קרקעות מלוחות  2.5 סף איום -על Plantago crassifolia לחך המלחות  37

בסכנת   Ipomoea sagittata לפופית החיצים 38
 הכחדה 

 + גידול לחים -בתי 4.7

 נדיר מאוד  Anchusa azurea פר איטלקית -לשון 39
 

 - בתות 

 Enarthrocarpus מחרוזת קשתית  40
arcuatus 

אזור הרסס של חוף   3.7 סף איום -על
 הים התיכון 

- 

בסכנת   Cladium mariscus מכבד הביצות  41
 הכחדה 

 + גידול לחים -בתי 2.6

 + קרקעות מלוחות  3.7 סף איום -על Salsola soda מלחית הבורית  42

 Potamogeton נהרונית חוטית  43
filiformis 

 נדיר מאוד 
 

 - גידול לחים -בתי

 Ranunculus נורית ארסית  44
sceleratus 

 - גידול לחים -בתי 2.5 נדיר מאוד 

 Ranunculus נורית כדורית  45
sphaerospermus 

בסכנת  
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 3.2

 Ranunculus נורית נימית  46
trichophyllus 

בסכנת  
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 4.2
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מס'  
 במפה 

קבוצת   שם מדעי  שם המין 
 סיכון

מס'  
 אדום 

נצפה בסקר   בית גידול 
 הנוכחי 

 Nymphaea נימפאה תכולה  47
nouchali 

בסכנת  
 הכחדה 

 + גידול לחים -בתי 6.3

 Cardopatium נעצוצית סבוכה  48
corymbosum 

 - בתות  3.2 סף איום -על

 נדיר מאוד  Typha angustifolia עלים -סוף צר 49
 

 + גידול לחים -בתי

בסכנת   Orchis laxiflora סחלב הביצות  50
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 4.7

 Trachomitum כלב מזרחי -סם 51
venetum 

בסכנת  
 הכחדה 

 + גידול לחים -בתי 3.7

בסכנת   Juncus articulatus סמר הפרקים  52
 הכחדה 

 + גידול לחים -בתי 4.2

 + גידול לחים -בתי 2.5 סף איום -על Juncus subulatus סמר מרצעני  53

 Limonium עדעד הגליל  54
galilaeum 

בסכנת  
 הכחדה 

אזור הרסס של חוף   4.7
 הים התיכון 

- 

בסכנת   Crypsis acuminata עטיינית ארוכה  55
 הכחדה 

 + גידול לחים -בתי 4.2

 Crypsis עטיינית פקטורי  56
factorovskyi 

 + גידול לחים -בתי 2.5 סף איום -על

-עפעפית עגולת 57
 עלים 

Kickxia spuria איום סף -על 
 

 - בתות 

 Salicornia פרקן עשבוני  58
europaea 

בסכנת  
 הכחדה 

 + קרקעות מלוחות  2.5

בסכנת   Linum maritimum פשתת החוף  59
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 5.3

 Bupleurum שור דקיקה -צלע 60
orientale 

בסכנת  
 הכחדה 

גידול לחים,  -בתי 4.2
 קרקעות מלוחות 

+ 

 - גידול לחים -בתי 2.5 סף איום -על Populus euphratica צפצפת הפרת  61

 Ceratophyllum קרנן טבול  62
submersum 

בסכנת  
 הכחדה 

צמח  -גידול לחים -בתי 3.2
 מים טבול 

- 

בסכנת   Ruppia maritima רופיית הים  63
 הכחדה 

צמח  -גידול לחים -בתי 3.2
 מים טבול 

- 

 + גידול לחים -בתי 2.5 סף איום -על Glycyrrhiza glabra שוש קירח  64

בסכנת   Lepidium latifolium שחליים גבוהים  65
 הכחדה 

 - גידול לחים -בתי 3.2

 Sarcocornia שנתי -שרשר רב 66
perennis 

בסכנת  
 הכחדה 

גידול לחים,  -בתי 4.2
 קרקעות מלוחות 

+ 

 Sarcocornia שרשר שיחני  67
fruticosa 

גידול לחים,  -בתי 2.5 סף איום -על
 קרקעות מלוחות 

+ 

 מינים נבחרים של צמחים בסכנת הכחדה שתועדו בסקר. 17תמונה 

 
 ארכובית צמירה -בת                               מזרחי כלב -סם                                לפופית החיצים 
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 פרקן עשבוני                                 שנתי - שרשר רב                               חתול שרועה -כף

 

 
 עטיינית ארוכה                            אסתר הביצות                             נימפאה תכולה 
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 בתחום הסקר  . מיני צמחים בסכנת הכחדה ונדירים27מפה 
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 רשימת מקורות  10

 ספרים ומאמרים 

  ן גיליו.  חפירות וסקרים בישראל  –ארכיאולוגיות    חדשות  .)דרום(  טורית  חורבת(  2014אבו ריא, ר. )

126 . 

 .  215-213:  25-24, קרדום. כורדאני ומעיינות הנעמן נהר( 1983אורמן, ד. )

( ש.  בארץ  (  1963אביצור,  המים  כוח  )סקר מתקני  של  (1955-1953ישראל  הכללית  . ההסתדרות 

מרכז לתרבות ולחינוך, הוצאת המכון לידיעת הארץ    – הוועד הפועל    – העובדים העבריים בא"י  

 והעם ע"ש ח. אבשלום. תל אביב.

  ן גיליו.  עיתון המועצה האזורית מטה אשר  –אשר    זה.  לסלון  הטבע  את  הביא(  2016אברמוביץ', ש. )

129 . 

י. ושמאלי, ב. )-אודס, ב., בן ספר כפר  (  1958דוד, א., גרינברגר, ג., הללי, א., פרנקל, מ., רונקין, 

 . ארכיון כפר מסריק. (1958-1933כ"ה שנים לקיום הקיבוץ ) –מסריק. 

שודדי עתיקות נעצרו במהלך חפירה לא    5כסף":  "הורסים בשם בצע  (  2021איתיאל, י. ואשכנזי. א. )

 . 7/6/2021אתר וואלה,  חוקית בצפון.

. משרד האנרגיה  חוף הים התיכון של ישראל, מהדורה שלישית מורחבת(  2012אלמגור, ג. ופרת, א. )

 והמים, המכון הגיאולוגי. 

 גנים. רשות הטבע וה . 7.2011  –מסמך מקטעי חופים וים ( 2007אנגרט, נ. ויהל, ר. )

וחימוביץ' ע.  שהם,  )-אסתרליץ  ע.  המפרץ  (  2013אדניה,  עין  שימור.  – קיבוץ  הראשה   סקר  אבן 

 אדריכלות ושימור. 

חיבור לשם   תל עכו והעיור בעמק עכו במחצית הראשונה של האלף השני לפסה"נ.(  2008בארי, ר. )

 ח. קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרו

- . הוצאת יד יצחק בן169  ,קתדרה  . ?עכו  את'מאנים  העות  זנחו  האם(  2018ארצי, י. )-בסט, י. ובן-בן

 בי.צ

. הוצאת רמות, אוניברסיטת  אטלס אקלימי לתכנון פיסי וסביבתי בישראל(  1991ביתן, א. ורובין, ש. )

 תל אביב.

חפירות וסקרים    –ארכיאולוגיות    חדשות.  דו"ח ראשוני  –עוצה    חורבת(  2016בצלאל יפה, ג. ושיאון, ד. )

 . 128ליון י. גבישראל

הגליל ועמקי הצפון: מפרץ חיפה ועמק    –הידעת את הארץ, כרך א'  (  1956ברסלבי )ברסלבסקי(, י. )

 .  329-288מהדורה ששית. הוצאת הקיבוץ המאוחד:  .זבולון

( ע.  בעכו.(  2005בשארה,  ברבור  הכנסת,    שכונת  .  25/5/2005אתר 

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/News/Pages/pr_531

9_25052005.aspx 

 רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.  נימפית.-עין תיק ממשק שמורת הטבע( 2003שקדי, י. )וגולדזון, ש.  

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/News/Pages/pr_5319_25052005.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/News/Pages/pr_5319_25052005.aspx
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  אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל.  . 19  –הסקר הארכיאולוגי של ישראל, מפת עכו  (  2017גל, צ. )

 רשות העתיקות.

 ישראל בתקופה העות'מאנית.-הכפר הערבי ובנותיו, תהליכים ביישוב הערבי בארץ(  1994גרוסמן, ד. ) 

 ושלים.צבי, יר -הוצאת יד יצחק בן

כרך שישי: הגליל )א(. תרגום    ישראל.-תיאור גיאוגראפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ(  1875גרן, ו. )

 צבי, ירושלים תשמ"ה.-עמרם. הוצאת יד יצחק בן-חיים בן

. העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח  הצמחים הפולשים בישראל(  2010)דרור, ז'.מ. -דופור

 .הטבע והגנים, ירושליםהתיכון. רשות 

ז'.מ.  -דופור בישראל  ( 2019)דרור,  הפולשים  שנייה.   ,הצמחים  האוניברסיטאי    מהדורה  הבוטני  הגן 

 .רשות הטבע והגניםירושלים, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע ו

אלף תושבים.   40-לראשונה: המועצה הארצית אישרה הקמת עיר ערבית חדשה ל(  2014דראל, י. )

 תר כלכליסט. א

3644165,00.html-https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L 

האגף    – נציבות המים    . 2000-2010תוכנית אב )מעבר( לפיתוח משק המים בשנים  (  2002)  דרייזין, י. 

 .משרד התשתיות הלאומיות ,לתכנון

( צ.  בן  (  2012הירשפלד,  מנורה,  בצורת  כשרות  חותם  נדיר:  .  YNETאתר    . 1500ממצא 

4173532,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

(. הישיבה החמישים וחמש של הכנסת  1999)  הצעה לסדר היום קבורה בקומות בעכו ובתל אביב.

 . אתר הכנסת. 1/12/1999עשרה. -החמש

ההוצאה לאור, תל אביב:   – משרד הביטחון    קום והתהלך בארץ )מהדורה שניה(.(  1986הראובני, ע. )

 ע'.   528

 התנ"ך. 

 הוצאת כרטא.   אתרי קרבות בארץ ישראל.(  2003בהט, ד. )ויונה, מ.  -ואלך, י., גיחון, מ., אהרוני, י., אבי

י.  וולצ'אק )ו, מ., אור,  י.  רשות הטבע    כרמיאל.  – סקר צמחים נדירים תוואי רכבת עכו    ( 2005סיני, 

 והגנים, מחוז צפון. 

 רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.  .סקר צומח בשמורת עין אפק ( 2004חזן, ג. )ווולצ'אק מ. 

רשות הטבע והגנים,    סקר אקולוגי באזור שפך הנעמן )פארק עכו המתוכנן(.(  2007סיני, י. )ומ.    וולצ'אק

 מחוז צפון. 

-אנציקלופדיית החי והצומח של ארץישראל. בתוך: אלון, ע. )עורך(  -( הצומח של ארץ1984ויזל, י. )

 והחברה להגנת הטבע. . משרד הביטחון שראלי

 .ספריית הפועלים אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל. (1982) י.  ,כהן . וג  ,, פולק.י ,ויזל

( ג.  לסתיו  (  2016וינברגר,  עד  בישראל  המים  מקורות  ומצב  ניצול  השירות  2014התפתחות   .

 ההידרולוגי, רשות המים. 

https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3644165,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4173532,00.html
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 הוצאת "מסדה", רמת גן. בא"י(.מגמדא לרווחא )תולדות הכשרת קרקע ( 1972וייץ, י. )

מוות בשוליים: אנדרטות לקורבנות תאונות דרכים והמאבק על מקום בתודעה ובזיכרון  (  2006ורדי, א. )

 עבודת גמר בהנחיית פרופ' דני רבינוביץ'. אוניברסיטת תל אביב.  קולקטיביים.

 ( ע.  וסנדלר,  ע.  ה  (2013זילברמן,  בגליל  מורפולוגים  ומפלסים  חוף  המערבי  קווי  מפתח    –תחתון 

המכון הגיאולוגי הישראלי,   לשחזור התפתחות הנוף כתגובה לתהליכי הרמה ותקופות יציבות.

 . 2013כנס החברה הגיאולוגית, 

ההיסטוריה הצעירה של העתקי הגליל התחתון המערבי,  (  2008זילברמן, ע., גבירצמן, ז. ונחמיאס, י. )

 משרד התשתיות הלאומיות של המכון הגיאולוגי.  סמיות.ניתוח גיאומורפולוגי ועדויות פאליאוסי

 רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.   אפק.-שמורת טבע עין –תעודת זהות (2005חזן, ג. )

 רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי. תכנית אב לשיקום נחל הנעמן. (2002) יעד אדריכלים. 

מיפוי מסדרונות אקולוגיים בתכניות  .  2019לייקין, ל., שפירא, א., כגן, ג., פרלברג, א. ורמון א.  -כברה

 יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א.  דו"ח סופי. –אב לשטחים פתוחים במחוז צפון  

  –. מינהל התכנון מסמך מנחה לתכנון מסדרונות אקולוגיים( 2020כפיר, ת., ברטן, מ. וברנשטיין, א. ) 

 אגף בכיר לתכנון משולב.

סקר הצמחים  (  2019נתן, ד., כגן, ג., פרלברג, א. ורמון, א. )-לבל, מ., רון, מ., שמש, ב., לוריא, ר., בן

מכון דש"א, יחידת סקרי טבע .  דו"ח סופי –(  2018-2013האנדמיים בסכנת הכחדה בישראל )

 ונוף. 

אתר הסקר   .20  –קר הארכיאולוגי של ישראל, מפת אחיהוד  הס(  2012להמן, ג. ופיילשטוקר, מ. )

 רשות העתיקות. הארכיאולוגי של ישראל.

 . 1:50,000גיליון שפרעם,   -גיאולוגית  המפ( 1983לוי, י. )

 . 94-75: 111 ,קתדרה .1947-1934. בקורדני הדגים  ומפעל זיצר ברנקו( 2004לויה, א. )

תכנית אב לשטחים פתוחים במועצות האזוריות הגליל   (2020)  פרויקטים סביבתיים בע"מ.  –ליגמ  

 . 2020העליון ומבואות חרמון  

ליון  יג  ,חפירות וסקרים בישראל  – חדשות ארכיאולוגיות  צומת יאסיף, סקר.     – ( תמרה  2009לרר, י. )

121 . 

 . 140-127: 87 ,עתיקות ." רידוואן, "גני בעכו הקמח טחנות( 2017לרר, י. )

מדריך    (2014)סבר, 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

 . 2021מהדורה מעודכנת  לישראל, המארג, רמת הנדיב והמשרד להגנת הסביבה.

ד )סיוון,  בשפכו.(  1975.  ונמל  הנחל  באפיק  לשינויים  עדויות  נעמן:  סמינריונית  נחל    ג החו  ,עבודה 

 . אוניברסיטת חיפהלציביליזציות ימיות, 

 רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.  שמורת טבע כרי נעמן. –תעודת זהותא'( 2003סיני, י. )

 רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.  נמפית.-עיןשמורת טבע  –תעודת זהותב'( 2003סיני, י. )

 טבע וארץ, כרך י"א, חוברת א'. החברה להגנת הטבע. .מתייבש הנעמן( 1968סלע, י. )
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( ע.  ושטרן,  ה.  בתוך:  2004סמיטליין,  עדי.  צפת  חורבת  ארכיאולוגיות  (  וסקרים    –חדשות  חפירות 

 . 116ליון יג ,בישראל

בע"מ ורשות    DHV MED.  מצגת  –תכנית מים לנחל נעמן  (  2013ספיר, ג., אלרון, א. והרשקוביץ', י. )

 הטבע והגנים. 

אתר הסקר הארכיאולוגי   .24  –הסקר הארכיאולוגי של ישראל, מפת שפרעם  (  2011עולמי, י. וגל, צ. )

 רשות העתיקות. של ישראל.

 סיורי החברה הגיאולוגית הישראלית.  זבולון והכרמל.רצועת החוף של הגליל, עמק ( 1986עיטם, י. )

https://www.igs.org.il/_files/ugd/d5b382_556da2f2aaaf4f05aba1292fc9aed375.pdf 

 סקר עמק זבולון.(  2015פדרמן, צ., להב, ח., רון, מ. ורמון, א. )-פדרמן, ר., מנדלסון, ע., רומם, א., מור

 יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א. 

צבי,  -הוצאת יד יצחק בן  לבנית בין מזרח למערב.סוכר בממלכת ירושלים, טכנולוגיה צ(  2009פלד, ע. )

 ירושלים. 

. שימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיהר(  1999(פרגמן, א., פליטמן, ע., הלר, ד. ושמידע, א.  

 המחלקה לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים.

-157:  87  ,עתיקות  ." רידוואן , "גני  בעכו  הקמח  טחנות  מכלול  של  אדריכלי  ניתוח(  2017פרוינדליך, א. )

141 . 

. אן. אר. די. פיתוח משאבי גבעות טנטור, חוות דעת הידרוגיאולוגית  –ג'דידה מכר  (  2018פרידמן, א. )

 טבע בע"מ.

  המצב הקיים ומשמעויות ירידת מפלס מי התהום על החי והצומח. שמורות הנעמן:  (  2010)פרלברג, א.  

 החברה להגנת הטבע, אגף שימור סביבה וטבע. 

רון, מ., שגב, א.   א.,  )ופרלברג,  לפעולות תחזוקה של הערוצים (  2009רמון, א.  רגישות סביבתית 

 "א, יחידת סקרי טבע ונוף. דשמכון  ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי. 

( מ.    המים   מצב  על  הטבע  להגנת  החברה"ח  דו.  2008  בישראל  ונחלים   מעיינות(  2008פרלמוטר, 

 רה להגנת הטבע. בהח .ובנחלים במעיינות

 . 30-7: 91 ,קתדרה .וגבולות אתרים: אשר שבט נחלת( 1999פרנקל, ר. )

העמותה לחקר כוח  תש"ט, דיון מחודש. חלק א'.- מלחמת העצמאות תש"ח( 2004קדיש, א. )עורך(. )

 ההוצאה לאור. – המגן ע"ש ישראל גלילי, משרד הביטחון 

)ו, ש.  קורן י.  נעמן    (2010סיני,  כרי  רשות הטבע    .2009-2010סקרי סחלב הביצות בשמורת טבע 

 והגנים, מחוז צפון. 

 רשות שמורות הטבע. רשימת צמחים ואפיון ביולוגי של שמורות לאורך הנעמן.( 1986קפלן ד. )

. ירושלים, מתודולוגיה להערכת רגישות וערכיות שטחים פתוחים בישראל(  2000, מ. וזלוצקי, מ. )קפלן

 המשרד להגנת הסביבה. 

. רשות הטבע והגנים, אגף  עמק חרוד-גלבוע-מסדרון אקולוגי רמת צבאים  ( 2011)קפלן, מ. וויטמן, נ.  

 תחום שטחים פתוחים.  –סביבה 

https://www.igs.org.il/_files/ugd/d5b382_556da2f2aaaf4f05aba1292fc9aed375.pdf
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תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כמקשר (  2011)דרור, ז'.מ.  -קפלן, מ., ויטמן, נ., רותם, ד. ודופור

 . 105-96(: 2)2 ,אקולוגיה וסביבה .בין רמת צבאים לגלבוע

 .. הוצאת הקיבוץ המאוחד ורשות שמורות הטבעבגליל צומח-קרקע-סלע( 1986וין, א. )-רבינוביץ

י ניעד אדריכלים ומתכנ  תכנית שיקום נחל הנעמן.  :. בתוךידרולוגיים וניקוז( היבטים ה2002רוזנטל, מ. )

 המשרד להגנת הסביבה. . אתר(47-31)עמ'  "מערים ונוף בע

מהלכה למעשה.   –מסדרונות אקולוגיים    (2015)נון, ג.  -רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן

 . רשות הטבע והגנים. מסדרונות אקולוגיים בישראלעקרונות והנחיות ליישום 

מידת ייצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים  (  2016, ש. )ואמיר  , מ., וולצ'אק, ג.וייל  , , ד.רותם

 . 23-16 (:1)7, אקולוגיה וסביבה. המוגנים בישראל

 רשות המים, השירות ההידרולוגי.  .2006/7שנתון הידרולוגי לישראל ( 2008רשות המים. )

 האוניברסיטה הפתוחה. צפונות כדור הארץ, מהדורה שנייה.( 2011שובאל, ש. )

החברה להגנת   – . מרכז יונקים  2019סיכום סקר לוטרות  (  2019שחל, ר., ידוב, ש., דולב, ע. ולידר, נ. )

 רשות הטבע והגנים. –הטבע, ומחוז צפון וחטיבת מדע 

דרישות מים עבור גופי מים ובתי    –זכות הטבע למים  (  2003)  רוזנטל, ג.ושחם, ג., גפני, ש., שחם, ג.  

 .מסמך מדיניות. המשרד לאיכות הסביבה ורשות הטבע והגניםם. גידול לחי

( )עורך(.  א.  ישראל.(  1992שטרן,  בארץ  ארכיאולוגיות  לחפירות  החדשה  החברה   האנציקלופדיה 

 ההוצאה לאור, כרטא, ירושלים. –לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, משרד הביטחון  

 הוצאת כרטא. ח'אנים, דרכים ופונדקים. ( 1997שטרן, א. )

רשות הטבע והגנים, מחוז    צומח בשמורת כרי נעמן.סיכום סקרי  (  2007סיני, י. )ו, ד., אור, י.  שיצר

 צפון. 

. רשות הטבע צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך א'(  –הספר האדום   (2007)שמידע, א. ופולק, ג.  

 .והגנים

צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך   –הספר האדום    (2011)ספיר, א.  -שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן

 .והגנים. רשות הטבע ב'(

 הוצאת משרד הבטחון.  אנדרטות לנופלים במערכות ישראל.  –גלעד ( 1989שמיר, א. )

 .  ע'  142. דפוס "הספר", ירושלים:  המלריה בארץ ישראל( 1930שפירא, י. וסליטרניק, צ. )

 . 72-61: 98 ,קתדרה זיהוי טחנות הקמח של דוק ורכורדנא.( 2001שקד, ע. )

 רשות הטבע והגנים, מחוז צפון.  תיק ממשק מקוצר לשמורת כרי נעמן.(. 2004שקדי, י. )

א.   ושדות,  י.  הפתוחים  (  2000)שקדי,  אקולוגים בשטחים  טבע  – מסדרונות  לשמירת  חטיבת  כלי   .

 המדע, רשות הטבע והגנים.

  אופקים   . היסטורי-הגיאוגרפי  המימד:  ישראל  בארץ  דרכים   עוברי   והשקיית  סבילים(  2014ששון, א. )

 . 86-65 :86ליון י, ג בגיאוגרפיה
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Meiri, S., Belmaker, A., Berkowic, D., Kazes, K., Maza, E., Bar-Oz, G. & Dor, R. (2019) 

A checklist of Israeli land vertebrates. Israel Journal of Ecology & Evolution, 
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 כתבות באתר "עיתונות יהודית היסטורית" 

 . 5/9/1928"דבר",  יוני.-מדו"ח הממשלה לרביע אפריל( 1928אנונימי. )

 . 26/8/1938"הארץ",   נקודה יישובית חדשה בסביבות עכו.( 1938אנונימי. )

 . 4/4/1946"הצופה",  נהרגו בחבלות על הרכבת. 2( 1946אנונימי. )

 . 14/1/1948"דבר",  כנופית מרצחים התקיפה שומרים בשדות משמר הים.( 1948אנונימי. )

 . 23/3/1948ל העם", "קו פעולת עונשין של ה'הגנה' בחיפה.( 1948אנונימי. )

 . 7/1/1949"דבר",  "יסעור" ו"אבוקה" עלו על הקרקע.( 1949אנונימי. )

 . 11/9/1949"קול העם", ועד גוש אזור הנעמן תובע טיהור הנהר. ( א1949אנונימי. )

 . 2/11/1949"קול העם",  ניקוז נחל נעמן.ב( 1949אנונימי. )

http://flora.org.il/en/plants/
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 . 23/11/1950"הארץ",  ליד עכו. נסתיימה סלילת כביש עוקף ( 1950אנונימי. )

 .  6/7/1953"הארץ",  נחנך מפעל לפיטום בקר.( 1953אנונימי. )

 . 13/5/1953"על המשמר",  תקציב המועצה האזורית נעמן. –אלף ל"י  600( 1953אנונימי. )

 . 16/11/1953"הארץ",  נתגלו מקורות מים חדשים בגליל המערבי.( 1953אנונימי. )

 . 31/3/1954"על המשמר",  אלוף גידול התירס. –סעור  י( 1954אנונימי. )

 . 9/9/1954"הארץ",  החל מפעל הניקוז באזור נעמן.( 1954אנונימי. )

 . 16/4/1956"על המשמר",  סמר לתעשיית נייר גדל באדמת מלחה.( 1956אנונימי. )

 . 31/8/1956"דבר",  בארץ מלחה בה אילן לא גדל.( 1956אנונימי. )

 . 30/9/1958"קול העם",  תושבי מקר דורשים מים לכפר.( 1958אנונימי. )

 . 10/10/1958"על המשמר",  ציוני דרך. ( 1958אנונימי. )

 . 17/9/1959"דבר",  קברות קדום נחשף ליד קיבוץ יסעור בגליל.-בית( 1959אנונימי. )

 . 8/6/1960"על המשמר",  הוחל בהקמת מנפטה למשקי הגליל המערבי.( 1960אנונימי. )

 . 7/6/1961"על המשמר",  מאבקם של דייגי נעמן.( 1961ונימי. )אנ

 . 21/8/1961"חרות",  גדלה תנועת הרכב הבינעירוני.( 1961אנונימי. )

 . 29/11/1968"דבר",  בכפרים, בריכת איגום נחפרה בשטחי עין המפרץ.( 1968אנונימי. )

 . 3/12/1968"על המשמר",  הוגשה תוכנית לניקוז נחל עיבלין.( 1968אנונימי. )

 . 30/6/1972"מעריב",  חותם הרמב"ן במוזיאון ישראל.( 1972אנונימי. )

 . 8/8/1972"מעריב",  חקלאי תמרה בגליל מוחים על הריסת צריפיהם. ( 1972אנונימי. )

 . 16/2/1983"ידיעות אחרונות",  הרחבת "כביש הדמים" לנהריה תלויה בחקלאים.( 1983אנונימי. )

)יאנונימ עכו  (  1990.  עוקף  בכביש  לצפון(  )מדרום  מזרחי  מסלול  "מעריב",   דרום.   –פתיחת 

27/11/1990 . 

 . 7/1/1991. "מעריב", דרום לתנועה דו סטרית –פתיחת כביש עוקף עכו  ( 1991אנונימי. )

 . 16/5/1955"הארץ",  שנים. 5למושב אחיהוד מלאו ( 1955אריאל, י. )

 . 4/5/1962"למרחב",  כפר אחיהוד. חמולות ניצות ב( 1962אשל, צ. )

 . 9/9/1962"למרחב",  ה"סחנה" של עמק זבולון. –עין נימפת ב( 1962אשל, צ. )

 . 26/12/2007"ידיעות אחרונות",  מיליון הלכו לביוב. 55( 2007דוד, ע. ) -בן

 . 25/11/1960"על המשמר",  תל כורדאני.( 1960ברגר, פ. )

   קדחת וכל מיני.( 1989גל, א. )

 . 31/8/1993"חדשות",  "בעכו מוקם בית עלמין פירטי".( 1993גל, א. )
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 . 16/10/2005"ידיעות אחרונות",    מפעלים בצפון לא יוכלו לזהם שוב את נחל נעמן.(  2005גליקמן, א. )

 .  4/7/1967"דבר",  נפצעו בהתפוצץ מצבור תחמושת בסביבות עכו. 16-נהרגו ו 3( 1967דר, י. ) 

 . 9/8/1962"דבר",  רובע שלם מהתקופה הכנענית נחשף בקרבת קיבוץ יסעור. ( 1962דרויש, י. )

)האוזר ש.  יסעור.(  1962,  משק  בקרבת  בחפירות  נתגלו  האבות  מתקופת  המשמר",    כלים  "על 

5/6/1962 . 

 . 20/10/1970"למרחב",  אגם לכל משק.( 1970הראובני, מ. )

 . 23/2/1936"הארץ",  מזרח עמק זבולון.( 1936וייץ, י. )

 . 20/7/1956"למרחב",  במועצה האזורית "נעמן".( 1956מאיר, ה. )

 . 2/10/2000"ידיעות אחרונות",  אינתיפאדה בגליל וביפו.( 2000מושקוביץ, י., עבאס, פ. ונאה, ב. )

ות "ידיע  הצפון מתקרב: רוב חלקיו של כביש "עוקף קריות" ייפתחו כבר באוגוסט.(  2012, א. )עציון

 . 14/5/2012אחרונות", 

 . 27/1/1988"ידיעות אחרונות",  מראש פינה לקרית שמונה.( 1988עשת, ג. )

)פטרסבורג ע.  שני.(  2013,  ביום  ייפתח  קריות  עוקף  בכביש  האחרון  אחרונות",    הקטע  "ידיעות 

21/3/2013 . 

 . 10/10/1958"על המשמר",  בין ביצה וחולות.( 1958קישוני, א. )

הלא מוכרים ביישובים שלא הכרנו: גם בצפון חיים אלפים ביישובים לא  (  2017יגל, נ. ), א. ושפקשתי

 . 12/5/2017"הארץ", מוסדרים. 

 . 30/9/1988"ידיעות אחרונות",  פוליו: פצצת זמן בביוב שלך.( 1988שאבי, א. )

 . 25/8/1985"ידיעות אחרונות",  הטיפוס עלול לחזור.  (1985שדה, ד. וליבוביץ, י. )

)בלשו ד.  קץ לשטפונות.(  1954,  חילזון עם הנעמן תשים  וואדי  "על המשמר",    תעלה שתחבר את 

16/8/1954 . 

 מפות

 1942מהדורת אוקטובר   ,Acre 15-26;15-25גליון  1:20,000מפה מנדטורית  -'עכו' 

 1942, מהדורת אוקטובר Shafa-'Amr  16-24גליון  1:20,000מפה מנדטורית   -'שפרעם' 

 . 1977והדפסה  1974(, עדכון UTM, חיפה )רשת I -7065גליון  1:50,000מפה 

 אתרי אינטרנט

 http://www.amudanan.co.ilאתר "עמוד ענן" 

 http://www.wikipedia.org.ilאתר ויקיפדיה 

 https://ims.gov.il/he/ClimateAtlasאטלס אקלימי:   – " השירות המטאורולוגי" אתר 

 

http://www.amudanan.co.il/
http://www.wikipedia.org.il/
https://ims.gov.il/he/ClimateAtlas
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 ספחים נ 11

 תרבותית - נספח א': פירוט חישוב הערכיות הנופית
 . 0קיבלה ערכיות יחידת נוף בנוייה  - )הערכיות הגבוהה ביותר(. תת 5-)הערכיות הנמוכה ביותר( ל  1כל קריטריון נמדד במספר בין 

- מס' תת יחידה-שם תת
 יחידה

ייחודיות בנוף 
 הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 "דרמטיות" 

פוטנציאל   ייצוג נופי "ראשוניות" 
 שיקום נופי 

ממוצע   נצפות 
)מחושב  

 אוטומטית( 

הערכת  
 מומחה 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.01 ג'דיידה 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.02 מכר -אל

- בקעת ג'דיידה
 3 2.571429 2 3 3 2 2 3 3 1.03 מכר 

 4 4 5 4 4 4 5 3 3 1.04 יער טנטור 

בית קברות  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.05 חדש עכו 

 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2.01 אדמות שמרת 

 2 1.857143 2 1 2 1 2 3 2 2.02 שדות מכר 

 3 2.857143 2 3 3 3 2 4 3 3.01 שדות עוצה 

שדות עוצה  
 3 2.714286 2 3 3 3 2 3 3 3.02 מערב 

מתחם  
 2 2.142857 3 2 2 1 3 2 2 3.03 האנטנות 

צומת עכו  
 2 1.857143 3 2 3 1 2 1 1 3.04 מזרח

שדות עין  
 3 2 2 2 3 2 2 2 1 3.05 המפרץ 
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- מס' תת יחידה-שם תת
 יחידה

ייחודיות בנוף 
 הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 "דרמטיות" 

פוטנציאל   ייצוג נופי "ראשוניות" 
 שיקום נופי 

ממוצע   נצפות 
)מחושב  

 אוטומטית( 

הערכת  
 מומחה 

 2 2.142857 2 3 3 1 2 2 2 3.06 עוטף יסעור 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.07 יסעור 

 4 3.857143 5 5 4 2 5 3 3 3.08 תל בירה 

מעלה נחל  
 3 2.571429 2 3 3 2 3 3 2 3.09 חילזון 

נחל חילזון  
 3 2.571429 2 3 3 2 3 3 2 3.10 תיכון 

 2 2.285714 3 3 2 1 4 2 1 3.11 מאגר משולש 

 3 2.571429 3 3 3 2 3 2 2 3.12 שדות דמון 

 3 2.571429 3 3 3 2 3 2 2 3.13 שדות דעוך 

מורד נחל  
 2 2.428571 2 3 3 2 3 2 2 3.14 אבליים 

שדות יסעור  
 2 2.428571 3 3 3 2 2 2 2 3.15 דרום 

מטעי צומת  
 2 2.142857 2 3 3 2 2 1 2 3.16 כבול 

 2 2.428571 2 3 3 2 3 2 2 3.17 מורד נחל כבול 

 2 2 3 2 2 1 3 2 1 3.18 מאגר דמון 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.19 מט"ש עכו 

 3 3.285714 3 3 3 3 4 4 3 3.20 תל דעוך 

 2 2.285714 2 3 3 2 2 2 2 3.21 מטעי דעוך 
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- מס' תת יחידה-שם תת
 יחידה

ייחודיות בנוף 
 הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 "דרמטיות" 

פוטנציאל   ייצוג נופי "ראשוניות" 
 שיקום נופי 

ממוצע   נצפות 
)מחושב  

 אוטומטית( 

הערכת  
 מומחה 

 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3.22 חורשת כבול 

שדות חורשת  
 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3.23 כבול 

 3 2.285714 2 3 3 2 3 2 1 3.24 שדות אפק 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.25 אפק

 2 2.285714 2 3 3 2 2 2 2 3.26 מטעי גחוש 

 4 3.714286 3 3 5 4 2 4 5 4.01 מלחת הנעמן 

הערוצים  
 2 4 3 5 5 5 5 4.02 המקבילים 

4.142857 
 4 

דרום מלחת  
 3 3.142857 2 3 4 3 3 3 4 4.03 הנעמן 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.04 שכונת ברבור 

עוטף שכונת  
 2 3.142857 4 2 3 3 3 3 4 4.05 ברבור 

 3 3.285714 2 4 4 2 3 4 4 4.06 גני רידוואן 

 4 3.571429 3 4 5 3 3 4 3 4.07 מורד הנעמן 

 4 3.571429 3 4 5 3 3 4 3 4.08 הנעמן הישן 

שדות אי  
 3 2.571429 4 3 3 2 2 1 3 4.09 הנעמן 

מבני משק אי  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.10 הנעמן 
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- מס' תת יחידה-שם תת
 יחידה

ייחודיות בנוף 
 הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 "דרמטיות" 

פוטנציאל   ייצוג נופי "ראשוניות" 
 שיקום נופי 

ממוצע   נצפות 
)מחושב  

 אוטומטית( 

הערכת  
 מומחה 

בריכות עין  
 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4.11 המפרץ 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.12 עין המפרץ 

 3 2.428571 2 3 3 1 3 2 3 4.13 משולש חילזון 

  -שדות הנעמן 
 3 2.714286 3 3 4 2 3 2 2 4.14 עין המפרץ. 

שדות עין  
כפר   -המפרץ 
 2 1.857143 3 2 2 1 2 2 1 4.15 מסריק 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.16 בית ספר אזורי 

שדות משולש  
 3 2.142857 2 3 3 2 2 1 2 4.17 הנעמן 

מורד נחל  
 3 2.428571 2 3 3 2 3 2 2 4.18 חילזון 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.19 כפר מסריק 

כפר מסריק  
 1 1.428571 2 1 2 1 1 2 1 4.20 דרום 

בריכות כפר  
 מסריק 

4.21 
3 3 3 2 3 3 3 2.857143 3 

משולש בריכות  
 מסריק 

4.22 
3 3 3 3 3 3 2 2.857143 3 

תעשיות שער  
 נעמן 

4.23 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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- מס' תת יחידה-שם תת
 יחידה

ייחודיות בנוף 
 הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 "דרמטיות" 

פוטנציאל   ייצוג נופי "ראשוניות" 
 שיקום נופי 

ממוצע   נצפות 
)מחושב  

 אוטומטית( 

הערכת  
 מומחה 

 5 4.571429 2 5 5 5 5 5 5 4.24 עין נימפית 

 4 4.428571 2 4 5 5 4 4 5 4.25 כרי נעמן צפון 

 2 1.857143 2 2 2 1 3 2 1 4.26 כרי נעמן מרכז 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.27 צור שלום 

כרי נעמן  
 3 2.571429 4 2 2 2 3 2 3 4.28 מערב 

 5 4.142857 4 5 4 4 5 3 4 4.29 כרי נעמן מזרח 

בריכות כרי  
 3 2.857143 3 3 3 2 3 3 3 4.30 נעמן 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.31 שכונת אפק 

רצועת נחל  
 4 3.714286 3 4 4 3 4 4 4 4.32 הנעמן 

בריכות  
 3 2.428571 2 3 3 2 2 2 3 4.33 נטושות 

 2 2.285714 3 3 2 1 3 2 2 4.34 בריכות אפק 

שמורת עין  
 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.35 אפק

חורשת תל  
 3 2.571429 2 4 2 2 3 3 2 4.36 אפק מערב 

 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4.37 תל אפק 

 3 2.571429 3 3 3 2 3 2 2 4.38 שדות תל אפק 
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- מס' תת יחידה-שם תת
 יחידה

ייחודיות בנוף 
 הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 "דרמטיות" 

פוטנציאל   ייצוג נופי "ראשוניות" 
 שיקום נופי 

ממוצע   נצפות 
)מחושב  

 אוטומטית( 

הערכת  
 מומחה 

 3 2.857143 2 2 4 1 3 4 4 5.01 אדמות טמרה 

נחל אבליים  
 2 2.285714 2 2 3 2 3 2 2 5.02 תיכון 

 5 4.428571 5 5 5 3 5 4 4 5.03 תל כיסון 

אדמות טמרה  
 3 2.857143 2 3 3 2 3 4 3 5.04 מערב 

 -בקעת קנקן 
 3 2.857143 2 3 3 2 3 4 3 5.05 אבליים 

חזיריות  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.06 איעבלין מערב 

גבעת זיתים  
 3 3.285714 3 4 4 2 4 3 3 5.07 דרומית 

משולש באר  
 4 3.571429 3 4 4 3 4 3 4 5.08 גילעם 

שדות גחוש  
 4 3.571429 3 4 4 3 3 4 4 5.09 דרום 

בית קברות  
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1 קריית אתא

-חורבת צפת
 3 3.428571 3 4 4 3 4 3 3 5.11 עדי 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.12 סופתא עדי 

שלוחה  
 3 3 4 3 3 2 3 3 3 6.01 מערבית 
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- מס' תת יחידה-שם תת
 יחידה

ייחודיות בנוף 
 הארץ 

מגוון ועושר  
 חזותי

בולטות ונוכחות/ 
 "דרמטיות" 

פוטנציאל   ייצוג נופי "ראשוניות" 
 שיקום נופי 

ממוצע   נצפות 
)מחושב  

 אוטומטית( 

הערכת  
 מומחה 

העמק שבין  
 3 2.571429 3 3 3 1 2 3 3 6.02 הגבעות 

גבעת עיט  
 3 2.714286 3 3 3 2 3 3 2 6.03 מזרח

 1 1.428571 2 1 1 1 2 2 1 6.04 טמרה מערב 

השלוחה  
 3 3 3 3 4 2 3 3 3 6.05 התיכונה 

 5 4.714286 5 5 5 4 5 5 4 7.01 חוף הארגמן 

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7.02 שפך הנעמן 

 5 3 5 5 5 5 5 5 5 7.03 חוף עכו דרום 
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 מלאה רשימת אתרים  : 'נספח ב
מזרח  = חשיבות ברמה המקומית )נמוכה(. מספור האתרים הינו מ 1= חשיבות ברמה האזורית )בינונית(,    2= חשיבות ברמה הארצית )גבוהה(,   3בעמודת החשיבות: 

 . חשיבות מקומיתוהשאר ב  בעלי חשיבות אזורית אתרים  62, ארציתבעלי חשיבות   אתרים  37אתרים.   267סה"כ נרשמו . ותואם למספור במפת האתרים למערב

 . 27 – , אחר 3 – , נוף 19 – , הנצחה 54 – , היסטורי 47  – , הידרולוגי 8 – , גיאומורפולוגי 45 – , בוטני 64 – התפלגות לפי סיווג ראשי: ארכיאולוגי 

   קיצורים לרשימת המקורות )עיקריים בלבד(: 
 סקר נוכחי   – ' נוכחי'
 1942, מהדורת אוקטובר Acre 15-26;15-25גליון  1:20,000מפה מנדטורית  –  'עכו '

 Shafa-'Amr 16-24גליון   1:20,000מפה מנדטורית  -  ' שפרעם'

 הארכיאולוגי של ישראל. אתר הסקר  . 20 – הסקר הארכיאולוגי של ישראל, מפת אחיהוד  (2012)להמן, ג. ופילשטוקר, מ.  –  'אחיהוד '
 אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל.  .24 –הסקר הארכיאולוגי של ישראל, מפת שפרעם  ( 2011)עולמי, י. וגל, צ.    – ' 1שפרעם'
 אבן הראשה אדריכלות ושימור.   סקר שימור.  –קיבוץ עין המפרץ   (2013)אדניה, ע. -אסתרליץ שהם, ע. וחימוביץ'   – ' שימור'
 הוצאת משרד הבטחון.  אנדרטות לנופלים במערכות ישראל. – גלעד  ( 1989)א.  שמיר,  –  'גלעד '

 

דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  דונם מהסקר הארכיאולוגי. לא נסקר בשטח.  30-תפזורת חרסים וצור בשטח כ חרסים וצור  1

גשר נחל חילזון   2
 70בכביש  

סימון גשר אבן מעל נחל חילזון במפה מנדטורית. ככל הנראה הגשר נבנה מחדש לאחר  
 פיצוץ במלחמת העצמאות ועבודות בשנים האחרונות. 

 עכו  1  היסטורי 

ענאן היבא וכמאל ריאן. לוח הזיכרון כתוב בערבית ולא מצויין   -מצבה לנספי תאונת דרכים  אנדרטה ליד כאבול  3
 . 2009או  2008תאריך. ככל הנראה מדובר על תאונה שהתרחשה בשנת בו 

 נוכחי  1  הנצחה

 govmapאתר  1  הידרולוגי  מ"ר. מופיעה בתצ"א, לא נסקרה בשטח.  240מ' ובשטח  17בריכת חורף בקוטר  בריכת חורף קטנה  4

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  הארכיאולוגי של ישראל. מתקנים חקלאיים חצובים, לא נסקר בשטח. מהסקר  2לפחות   מתקנים חצובים  5

 עכו  1  הידרולוגי  סימון באר במפה מנדטורית. לא נסקר בשטח.  באר  6

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  דונם. לא נסקר בשטח.   90-אתר ארכיאולוגי החל מהתקופות הפרהיסטוריות, בשטח כ אתר יבור  7

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . שלוש מדוכות חצובות בסלע מדוכות בסלע  8

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  מ'.  0.5מ' וברוחב   1. בור איגום באורך מ'  1ורוחב מ'  1.2גת. משטח דריכה באורך  גת  9
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  קבר ארגז חצוב.  קבר ארגז  10

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  מ'.  1מ' וברוחב  15גדר אבנים באורך  גדר אבנים  11

 נוכחי  1  היסטורי  נקודת טריאנגולציה חצובה בסלע )משולש ללא ציון מס' הנקודה(. טריאנגולציה נקודת  12

 נוכחי  1  אחר מאורות גדולות  מאורות  13

 נוכחי  1  הידרולוגי  מ'.  1מ' ועומק  1.5, אורך מרבי גב משולש גב סלע  14

 נוכחי  1  הידרולוגי  . ברושיםלו . ממערב  למרגלות תל בירה  קידוח מגודר קידוח מים  15

מחצבת צומת   16
 טמרה 

מ'. גפנים בדופן. קיים פוטנציאל   10מ' ועומק  20מ', רוחב  50מחצבה נטושה באורך  
המחצבה אינה מופיעה בסקר מחצבות נטושות ארצי, ומתועדת    ליצירת בריכת חורף.

 . 2005בתצלומי אוויר לפחות מאז שנת  

נוכחי, אתר   1 הידרולוגי  אחר
govmap 

זית גדול ומסועף.  ע'רבי(. בפסגת התל צומח עץ -תל ביר אל  –תל ארכיאולוגי גדול )בערבית  תל בירה  17
, אם כי אין ודאות  מנדטורית מסומן עץ בנקודה זופינת זולה, מוקד מדורה, אשפה. במפה 

 ראו הרחבה בפרק מורשת האדם.   .שהעץ הנוכחי הוא זה שתועד במפה

 נוכחי, עכו  2 בוטני  ארכיאולוגי 

. כנראה שימש את תושבי  )כיום בנוי( סימון בית קברות במפה מנדטורית. לא זוהה בשטח בית קברות עזוב  18
 הכפר בחורבת טירת תמרה. 

 , עכו נוכחי 1  היסטורי 

נראה שהועתק לנקודה זו כחלק מיצירת   סלע גדול ובתוכו קבר חצוב. כנראה לא באתרו. קבר חצוב בסלע  19
 פארק סביב באר טירת תמרה. 

 נוכחי  1  ארכיאולוגי 

מחולקת לשני חדרים  רה עם קמרון, יבאר טירת תמרה. מבנה קטן וחתום. בצמוד בריכת אג  באר טירת תמרה  20
 טירה. -ביר א –בערבית   שקתות בצדדים צפון, מערב ודרום.)עם תקרה(. 

 נוכחי, עכו  2  הידרולוגי 

 נוכחי  1  בוטני  שיח תאנה גדול  תאנה  21

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . בסלע חציבה קטנה  חציבה  22

 נוכחי  1  אחר צרכים מיוחדים תושבי טמרה והסביבה. , עבור בעלי מוסד טיפולי וחווה חקלאית אלנהדה חוות אלנהדה  23

. ייתכן כי הסלע הועתק לנקודה זו ממקום אחר,  קבר מלבני חצוב בצל פיקוס השדרות קבר חצוב בסלע  24
 . 19בדומה לאתר מס'  

 נוכחי  1  ארכיאולוגי 
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

עץ במפה   25
 מנדטורית 

 עכו  1  בוטני  .)כנראה לא קיים( סימון עץ במפה מנדטורית. לא זוהה בשטח

טחנת קמח במפה   26
 מנדטורית 

.  )כנראה לא קיימת( סימון טחנת קמח לא פעילה במפה מנדטורית. לא זוהתה בשטח
, ניתן להניח שמדובר על מבנה שהוקם בתקופת המנדט  מקור מים להפעלת הטחנהבהעדר  
 הבריטי. 

 עכו  1  היסטורי 

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . פזורים בשדהחרסים  פזורת חרסים  27

, אתר  נוכחי 1  בוטני  . 2005לפחות מאז  govmapנראה בתצלומי אוויר באתר  מ'. 6חרוב מצוי עתיק. גובה  עץ חרוב  28
govmap 

, אתר  נוכחי 1  בוטני  . 2005לפחות מאז  govmapנראה בתצלומי אוויר באתר   עץ תות גדול.  עץ תות  29
govmap 

אנדרטאות בכביש   30
70 

שתי אנדרטאות בסמוך לגני טמרה, בצד המזרחי של הכביש. באחת מונצחים שני עובדי  
השנייה  . 2015ירון סטרוד וסטיב עבד אלחק, שנהרגו בתאונה בשנת חברת החשמל,  

 . 2010, לחלל שנספה בשנת בערבית בלבד 

 נוכחי  1  הנצחה

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . חרסים פזורים בשדה   פזורת חרסים  31

מ' עם מים בקרקעית. בריכת אגירה מצפון כולל סביל ומרזב.  אגן   7עומק אנטיליה בבאר  באר יסעור  32
 ע'רבי )הבאר המערבית(.-ביר אל –. שם הבאר בערבית  שיקוע בגג

 נוכחי, אחיהוד  3  הידרולוגי 

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  מטושטשת משטח סלע ישר. אולי גת  משטח סלע  33

 נוכחי  1  בוטני  בתחומי קיבוץ יסעור.  פיקוס בנגלי מרשים  פיקוס בנגלי  34

 נוכחי  2  הידרולוגי  וארכובית הכתמים  מסומנת במפה טופוגרפית.   השדה בריכת חורף. ינבוט  בריכת חורף  35

בקרבתו אמורה   . לא עתיק ולא משולט. בתחום קיבוץ יסעור שלוש קשתות דמוי מונומנט   מונומנט מקושת  36
 להיות אנדרטת הבנים המקומית, שלא זוהתה בשטח. 

 נוכחי  1  אחר

 נוכחי  1  הידרולוגי  , סמוך לקאנטרי קלאב טמרה. 6קידוח דמון  קידוח מים  37

אבני מיל רומיות על הדרך מעכו לנצרת )המייל התשיעי(. כיום הן לא   ששבאתר זה נמצאו  אבני מיל  38
התגלה שבר אבן מיל נוספת    2005בשנת  באתרן, שתיים מהן מוצגות באוניברסיטת ת"א.

 ( 2009מערב לנקודה זו )לרר, -מ' מצפון 500 -כ

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי 

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  זוהה בשטח וייתכן שנהרס בפיתוח. גת עם שלוש בריכות וקבר חצוב. האתר לא  גת וקבר  39
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 נוכחי  1  בוטני  תאנה גדולה וצברים.  תאנה וצברים  40

מ"ר. בריכה מטויחת,   50הבאר עצמה לא נראית באתר, אך במתחם יש חפירות בשטח  באר גילעם  41
כ"באר חרבה"  . בסקר הארכיאולוגי של ישראל המקום מתואר פסיפס לבן, יסודות, תעלה

 ותו לא. 
)כנראה זמן קצר לפני ביצוע הסקר הנוכחי( וממצאי החפירה   2021האתר נחפר בשנת 

' בוצעה חפירה מעט מזרחית יותר. מממצאי החפירות  90-טרם פורסמו. בסוף שנות ה
הקודמות נראה שבתקופות הברונזה הקדומה, הביניימית, הפרסית והרומית, היה כאן  

(, ובתקופות אחרות היישוב התפרס על  47עדי )אתר  -חורבת צפת היישוב המכונה כיום 
 הגבעה שממערב. 

 1, שפרעםנוכחי 2  הידרולוגי 

 נוכחי  1  בוטני  . חורשה קטנה בגבול מתחם חקלאי חורשה  42

  2מדרגות ואחת הרוסה. עומק  4.  , סמוך לבריכת השחייה ביסעורמאגר מים פתוח עתיק מאגר מים 43
 . שרידי טיחמ',  2רוחב מ',  3אורך מ', 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

מכספי הפיצויים של   1965  -בריכת שחייה בקיבוץ יסעור, נחנכה ב –  שלט בריכת המייסדים בריכת המייסדים  44
 .2016 -מייסדי הקיבוץ ושופצה ב

 נוכחי  1  היסטורי 

שער הגבעה   45
 הקטנה 

 נוכחי  1  אחר ", אתר שהתפרסם בשנים האחרונות בזכות הפריחה השופעת שבו. גבעה הקטנה " כניסה ל 

 נוכחי  1  הידרולוגי  . מצוי בריכת נוי רדודה. סוף בריכת נוי  46

אבני גזית   דונם, המעובד חקלאית.  30-כ, בשטח  781החורבה משתרעת משני צידי כביש  עדי -חורבת צפת 47
בסקר הארכיאולוגי של ישראל מוזכרים באתר גת, מערת קבורה,  מפוזרות בשולי הכביש. 

'  90-משקוף מעוטר, בסיס עמוד עגול ואבן פריכה של בית בד. האתר נחפר בשנות ה
ונמצאו בו שרידים מתקופות הברונזה הקדומה והביניימית, הפרסית עד הממלוכית. ככל  

ית האתר לא היה מיושב.  הנראה בתקופה הביזנטית שכן במקום מנזר. בתקופה העות'מאנ
 ח'רבת צופטה עאדי.  –שמו של המקום לפי השם הערבי 

,  1, שפרעםנוכחי 1  ארכיאולוגי 
סמיטליין ושטרן  

(2004 ) 

הגבעה הקטנה   48
 ביסעור 

דונם בקירוב,   15-, בשטח כאתר פריחה מרשים במיוחד של כלנית מצויה וסתוונית היורה
מתוכנית בנייה בעקבות מאבק סביבתי מקומי בהובלת  בשולי קיבוץ יסעור. הגבעה ניצלה 

 (. 2016תושב הקיבוץ אלון מאיר )אברמוביץ',  

 נוכחי  3  בוטני 

 נוכחי  1 בוטני  היסטורי  בנוי לבנים. שתי וושינגטוניות ומבנה  מבנה ודקלים  49
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

עץ במפה   50
 מנדטורית 

 שפרעם , נוכחי 1  בוטני  סימון עץ במפה מנדטורית. לא קיים בשטח. 

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  מתקן חצוב, כנראה גת. לא נסקר בשטח.  מתקן חצוב  51

עץ במפה   52
 מנדטורית 

 1, שפרעםנוכחי 1  בוטני  סימון עץ במפה מנדטורית. לא קיים בשטח. 

, אתר  נוכחי 1  בוטני  .2005משנת   govmapנראה היטב בתצ"א באתר  חרוב די עתיק.  חרוב  53
govmap 

 נוכחי  1  הנצחה בית קברות מקומי.  בית קברות יסעור  54

שרידי מבנים עם חצר, ייתכן תחנת דרכים קטנה. לא נסקר   -לפי הסקר הארכיאולוגי  שרידי מבנים  55
 בשטח.

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי 

 ,עכו  נוכחי 2  בוטני  . מסומן במפה מנדטורית. נחל כבולשיזף מצוי בגדת   שיזף מצוי  56

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  שתי חציבות רדודות. ייתכן חפירת שוד ישנה לצידן  חציבות רדודות  57

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  ס"מ.  40 עומקס"מ ו 80. במרכז מדוכה קוטר  מ' 3מ' וברוחב   4באורך  משטח סלע חצוב  משטח סלע ומדוכה  58

 , אחיהוד נוכחי 1  ארכיאולוגי  הארכיאולוגי. לא זוהה בשטח. ריכוז אבנים ואבני פסיפס מהסקר  ריכוז אבנים  59

 נוכחי  1  בוטני  . תאנה וגפנים תאנה וגפנים  60

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . מדוכות מדרום  2פרוצה צפונה. מ',   1מ', רוחב  1.2אורך  .אולי גת ,מתקן חקלאי מתקן חקלאי  61

 נוכחי  1  בוטני  מ'. עוד אחד מדרום.  3חרוב בגובה  חרובים 62

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  מתקן חצוב בסלע, כנראה גת, לפי הסקר הארכיאולוגי. לא נסקר בשטח. מתקן חצוב  63

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  מתקן חצוב, כנראה גת. לא נסקר בשטח.  מתקן חצוב  64

עץ במפה   65
 מנדטורית 

 , עכו נוכחי 1  בוטני  סימון עץ במפה מנדטורית. לא קיים בשטח. 

 נוכחי  1  בוטני  תמר לא עתיק   עץ תמר  66

 נוכחי  1  בוטני  .במטע זיתים  'מ 3.5שקד בגובה  עץ שקד  67
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

עץ במפה   68
 מנדטורית 

 , שפרעם נוכחי 1  בוטני  סימון עץ במפה מנדטורית. לא קיים בשטח. 

 נוכחי  1  בוטני  עץ תות. פינת זולה   עץ תות  69

 נוכחי  1  בוטני  מסועף ויפה. מחסן חקלאי. עץ תות  עץ תות  70

 נוכחי  2  היסטורי  . מבנה מרשים עם חזית אבן. היה סגור בעת הביקור בשטח. כנסיית ג'דיידה כנסיית ג'דיידה  71

 עכו  1  הנצחה סימון בית קברות במפה מנדטורית. לא נסקר בשטח. ייתכן בית הקברות הנוצרי של ג'דידה.  בית קברות  72

מחצבת צומת יסיף   73
1 

מ'. לפי סקר מחצבות נטושות, יש באתר פסולת   10דונם. גובה   2.5מחצבה נטושה בשטח 
 בניין. 

 govmapאתר  1  גיאומורפולוגי 

מחצבת צומת יסיף   74
2 

נוכחי, אתר   1  גיאומורפולוגי  "2בסקר מחצבות נטושות ארצי, המקום מכונה מחצבת "צומת יסיף מ'.  1.5מצוק בגובה 
govmap 

בית קברות   75
 בג'דידה 

 נוכחי  1  הנצחה . מופיע גם במפה מנדטורית. פעיל, בשטחו נטועים עצים שונים  בית קברות מוסלמי

 נוכחי  1  בוטני  תאנה גדולה בשקע סלעי.  תאנה  76

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . חציבות עתיקות חציבות עתיקות  77

 נוכחי  1  בוטני  מ'. בשטח מגודר.  6 בגובה  ברוש גדול ברוש גדול  78

 נוכחי  1  בוטני  פיקוס )הגומי?( לא עתיק וסוכת גפנים.   פיקוס וסוכת גפנים  79

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  '. מ 1קוטר  במדוכה סתומה  מדוכה  80

במפה  כנראה אלה או אלון. מסומן מ'.  3.5קוטר משוער   מ',  2.5בה  עץ מת ענק גו עץ גדול מת  81

, אך בשנת  2005, העץ היה בחיים בשנת govmapלפי תצלומי אוויר באתר   מנדטורית.

 כבר אינו מזוהה בתצ"א.  2018

, אתר  1שפרעם 2  בוטני 
govmap 

 נוכחי  1  הידרולוגי  . מטר  1.5מגלש בגובה   מגלש  82

אך היו באזור חפירות כחלק  סימון חורבה ומתחם מלבני במפה מנדטורית. לא זוהה בשטח  חורבת עוצה מזרח  83
 . חורבת עוצה  – 105. לפירוט הממצאים הארכיאולוגיים, ראו אתר  משדרוג הכביש

 נוכחי  2  ארכיאולוגי 
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

קברים   9בית קברות של חורבת עוצה בתקופות הברונזה הקדומה והתיכונה. לפחות  בית קברות עתיק  84
 שחלקם נהרסו. לא נסקר בשטח.

 נוכחי  1  ארכיאולוגי 

 נוכחי  1  בוטני  . פינת זולה עם שני עצי תות לבן  עצי תות  85

עם פתח קטן ובריכה  מ'   3.5מ' וברוחב   5באורך  באר אנטיליה רבועה. קמרונות יפים. גג באר עוצה  86
 עם פסולת, פתח בגג.   , 2021בקיץ חדר מוצף לבריכה היבשה, יבשה. מצפון 

 נוכחי  3  הידרולוגי 

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . חרסים בקרקע פזורת חרסים  87

מתקנים חצובים, קברים, מתקנים חקלאיים וכבשן סיד לפי הסקר הארכיאולוגי. לא נסקר   מתקנים חצובים  88
 בשטח.

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי 

 נוכחי  1  בוטני  . תבור קטןהאלון  אלון התבור  89

בור מים בחורבת   90
 גחוש 

במקום בוצע שוד עתיקות במהלך הסקר, בעקבות דיווח לרשויות   –בור מים בחורבת גחוש 
 (. 2021נתפסו השודדים בזמן מעשה )איתיאל ואשכנזי, 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

 נוכחי  1  בוטני  '. מ 5אלה אטלנטית בגובה  אלה אטלנטית  91

 נוכחי  1  גיאומורפולוגי  מערה. פתח נמוך. תאנה בפתחה. מערה  92

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  חציבות קטנות בסלע.   חציבות בסלע  93

 נוכחי  1  גיאומורפולוגי  מ'.  3.5רוחב מ',   5עומק מ',  2מערה. גובה   מערה  94

 נוכחי  1  בוטני  עץ בולט נצפה בנסיעה. כנראה אלון התבור.  אלון התבור  95

חשף רמזים לקיום כנסייה    2021. שוד עתיקות בשנת אבנים, חרסיםחורבת גחוש. הרבה  חורבת גחוש  96
 ביזנטית באתר, שטרם נחפרה. 

 1, שפרעםנוכחי 2  ארכיאולוגי 

- . שערות'זולההמערה משמשת כ'. פתח בגג. מ' 3גובה  מ',   7רוחב  מ',  15מערה. עומק  מערה  97
 ולמית מצויות. ש

 נוכחי  2 בוטני  גיאומורפולוגי 

 נוכחי, אחיהוד  3 נוף  ארכיאולוגי  שרידי חפירות ארכיאולוגיות בנקודה זו. ראו הרחבה בפרק אתרים נבחרים.  -תל כיסון  כיסון תל   98

שולמית בדופן  -שערותבחלקה העליון של הבאר אבני גזית. באר החצובה בסלע, מרשימה.  באר חוש  99
 קשה להעריך את מלוא עומק הבאר בגלל צמחייה סביב הפתח.  הבאר.

 נוכחי  2 בוטני  הידרולוגי 
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  מתקנים חצובים בסלע לפי הסקר הארכיאולוגי. לא נסקר בשטח.  מתקנים חצובים  100

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  כנראה קבר מלבני חצוב.  קבר חצוב  101

 נוכחי  1  גיאומורפולוגי  . מ' 2.5מ', רוחב   1.5מ', גובה  3מערה. עומק  מערה  102

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  מ'.  2, באורך וברוחב  חציבה בסלע. ספק גת פרוצה חציבה בסלע  103

 נוכחי  1  גיאומורפולוגי  . המחצבה אינה מופיעה בסקר מחצבות נטושות. מ'. מחצבה ממערב 3מצוק קירטון בגובה   מצוק ומחצבה  104

החורבה נחפרה מספר  חורבת עוצה.  גבעה נמוכה וקוצנית. אבנים עתיקות במערב.   חורבת עוצה  105
שנה.   7000 -שכבות התיישבות לאורך כ 21זוהו   1991פעמים בעבר, ובחפירה בשנת 

הממצאים העיקריים הינם מהתקופות הכלקוליתית הקדומה, הפרסית, ההלניסטית  
וא חותם לחם גלילי שעל גחונו מנורת שבעה קנים ועל  ממצא מיוחד ונדיר ה והביזנטית. 

 .'קצהו העליון נחרטו אותיות יווניות שאולי מתחברות לשם 'לאונטיוס

, אחיהוד,  נוכחי 2  ארכיאולוגי 
בצלאל יפה ושיאון  

(2016 .) 

בסיס משאבה.  מ'.  2.5עומק מלבנית מטוייחת במלבני מנדטורי. בצד צפון באר  מבנה בטון  באר כיסון מזרח  106
 חלונות ופתח בגג. 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  מחצבה עתיקה לפי הסקר הארכיאולוגי של ישראל. לא נסקר בשטח. מחצבה עתיקה  107

מ',   3-באר עגולה מדופנת אבנים מסותתות, ומעליה שרידי מבנה רבוע. עומק הבאר כיום כ באר כיסון  108
נמוכה.  - בריכת אגירה מטויחת ומכוסה בצמחייה. רמת השתמרות בינוניתבצמוד מדרום 

 מעט מים בקרקעית הבאר. 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

דונם שנהרס ברובו בעיבוד חקלאי. כיום אין ממצאים בולטים    35-אתר ארכיאולוגי בשטח כ חורבת עיט  109
 על פני השטח. 

 , אחיהוד נוכחי 1  ארכיאולוגי 

. ספלול  )ייתכן כי נבנה מבנה מעל לבאר( במפה מסומנת כאן באר עיט, שלא זוהתה בשטח באר עיט  110
 חצוב בסלע. 

 נוכחי  1 ארכיאולוגי  הידרולוגי 

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  מתקן חצוב בסלע, כנראה גת. מהסקר הארכיאולוגי. לא נסקר בשטח. מתקן חצוב בסלע  111

מ'   1.5באורך פרוץ דרומה. בור איגום מלבני   מ', 1.5מ' וברוחב   2באורך   גת. משטח דריכה גת  112
 עם ספלול במרכזו. מ',   1וברוחב 

 נוכחי  1  ארכיאולוגי 

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  מתקן חצוב בסלע, כנראה גת, בסקר הארכיאולוגי. לא נסקר בשטח. מתקן חצוב  113
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

כוכי קבורה, אחד   3בצד דרום מזרח מ',   1.2באורך וברוחב  , פתחמ' 10 מערה. עומק מערת קבורה  114
 חפור ושניים סתומים. גומחה חצובה במזרח.   

 נוכחי  1  ארכיאולוגי 

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  מספר מתקנים חצובים בסלע לפי הסקר הארכיאולוגי. לא נסקר בשטח. מתקנים חצובים  115

 govmapאתר  1  אחר הנראה היטב בתצלום אוויר. לא נסקר בשטח.מבנה ועץ גדול מאד  מבנה ועץ  116

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . מזרח-דרום-מזרח -מערב -צפון-גדר אבנים בציר מערב גדר אבנים  117

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . מדוכה על סלע בטרסה. לא באתרה מדוכה  118

 אחיהוד  1  הידרולוגי  מעיין בנקודה זו. לא נסקר בשטח.בסקר הארכיאולוגי של ישראל מצויין  חשד למעיין  119

 נוכחי  1  היסטורי  כלים חקלאיים ישנים בפרדס של קיבוץ אפק.  כלים חקלאיים  120

לפי תצלום אוויר, יש כאן בריכת חורף קטנה. אולי המעיין המוזכר בסקר הארכיאולוגי   בריכת חורף  121
 בשטח. . לא נסקר (119)אתר  בקרבת מקום

 govmapאתר  2  הידרולוגי 

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  מערה סתומה בחלקה לפי הסקר הארכיאולוגי. לא נסקר בשטח.  מערה סתומה  122

 אחיהוד  1  ארכיאולוגי  ריכוז גדול של אבני שדה גדולות לפי הסקר הארכיאולוגי של ישראל. לא נסקר בשטח.  אבני שדה  123

 נוכחי  2  בוטני  ברושי ענק. מקומה המקורי של אנדרטת שאול עזרא.  ברושים גדולים  124

אנדרטת שאול   125
 עזרא

בהתקפה על אדמות קיבוץ    1948לוחם הפלמ"ח שנפל בינואר שאול עזרא,  ה לזכראנדרט
. האנדרטה היא אובליסק קטן בראשו סמל הפלמ"ח ולמרגלותיו לוח  ושלט הסבר אפק,

איש פלמ"ח אשר נפל במלחמת השחרור תש"ח, בהגינו על  זיכרון: "לזכר שאול עזרא 
 שדותינו. נפל בשדות אפק ב' בשבט התש"ח". 

 נוכחי  2  הנצחה

 נוכחי  1  הנצחה . אפקקיבוץ בית עלמין  בית קברות  126

מכר. מבנה אבן מרשים ובחזיתו אגן אבן מונוליטי. המקום היה נעול בעת  -כנסיית הכפר אל כנסיית הכפר מכר  127
 הביקור. 

 נוכחי  2  היסטורי 

תאים   3חצובות. מדרום רחבות מדרגות  3. בחלק הצפוני גרם עם חצוב בסלע מתקן קדום מתקן קדום  128
 ולמרגלותיהם שקע. חצובים עם מחיצות ביניהם, 

 נוכחי  2  היסטורי 

משובצות אבנים לא  מקאם קטן שאינו מסומן במפות. נמוך, עם גג גלי מטויח. בדפנות  מקאם 129
 מכר. -עתיקות. סמוך לכנסיית הכפר אל

 נוכחי  2  י היסטור
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 נוכחי  1  היסטורי  . חפירת שוד קטנה. מ' 1וברוחב מ'   1.5סלע גדול נטוי. כעין אגן אבן באורך  סלע גדול  130

 נוכחי  2  ארכיאולוגי  )מתקן לאגירת נוזלים(.  כנראה עריבה -בסלע  מלבנית חציבה חציבה בסלע  131

- חורבה הצופה לעבר עכו. ככל הנראה היוותה נקודה שולטת בזמן המצור הכפול ממלוכי חורבת טורית  132
מתחם רבוע באורך וברוחב  מסד  צלבני על העיר עכו במסע הצלב השלישי. בשטח נמצא

 ארכיאולוגיות". מ', כנראה מקדש הלניסטי המוזכר ב"חדשות  15

, אחיהוד, אבו  נוכחי 2  ארכיאולוגי 
 (. 2014ריא )

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  שתי מדרגות. ספק טבעיות או חצובות.  מדרגות בסלע  133

 נוכחי  1  בוטני  . אקליפטוס ופקאן ליד קידוח מים עצים בולטים 134

בית הקברות   135
 החדש של עכו 

 נוכחי  1  הנצחה מחצבה נטושה. צלקת נופית הנראית למרחוק. בית הקברות החדש של עכו, בתחום 

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  חציבה מלבנית על הדרך. לא ברורה.  חציבה  136

. ייתכן ששקע זה והבא אחריו הם שרידים מתקופת מלחמת  דרום-שקע בציר צפון שקע 137
 העצמאות. 

 נוכחי  1  ארכיאולוגי 

381  נוכחי  1  ארכיאולוגי  מ'.  1.5מ'. עומק  2וברוחב  מ'   5שקע באורך  שקע 

 נוכחי  1  בוטני  בורסקאים. ה, אוג רפואי , לבנה)גזעים דקים(שקמה  עצים בולטים 139

במקום אתר ארכיאולוגי בשטח    חורבת גלמת. מבנה בטון ובריכה. בחורף פריחת כלניות. חורבת גלמת  140
כשישה דונם, בו נמצאו חרסים מהתקופות ההלניסטית עד העות'מאנית. במלחמת  

העצמאות נחפרו במקום תעלות מגן כחלק ממערך ההגנה על קיבוץ אפק, ואז נחשפו אבני  
בנייה של מבנים קדומים. בסקר הארכיאולוגי מוזכרים בור מלבני ובריכה חצובה, שלא זוהו  

 .בשטח

 1, שפרעםנוכחי 2 בוטני  סטורי הי

, אתר פסולת כנראה מכוסה כיום  )לפי סקר מחצבות נטושות( דונם  1מחצבה נטושה בשטח  מחצבת מכר  141
 בעפר. 

 govmapאתר  1  אחר

יסודות מגדל   142
 שמירה 

. מעליו מוצב כיום  1947בשנת  בסיס בטון שנותר מיסודות מגדל השמירה של קיבוץ אפק  
 מגדל עץ קטן. 

 נוכחי  2  היסטורי 

 נוכחי  1  ארכיאולוגי  . בשטחפזורים חרסים  חרסים  143
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

עץ במפה   144
 מנדטורית 

 עכו  1  בוטני  סימון עץ במפה מנדטורית. אינו מזוהה בתצ"א. 

 נוכחי  1  סטורי הי מ'.  12. גובה  סילו עם עמדה בראשו - האסם סילו בקיבוץ אפק  145

אנדרטת הבנים   146
 בקיבוץ אפק 

על קיר חיצוני של מקלט, נכתבו מילות שיר של יוסי שריג: "לא   –המקומית  אנדרטת הבנים 
צמאי מלחמה לקרב הלכנו. אהבנו תמיד את הבית, השמש, שדה הנפתח בנשמה. ושבנו  

 אליכם פשוטים כתמיד, ורוח אין בנו". לפני הקיר שני גלי אבני בזלת. 

 , אתר יזכור נוכחי 1  הנצחה

, ראו אתר  1947) ההיסטורי של קיבוץ אפק. הוצב במקור במרכז הקיבוץמגדל השמירה  מגדל שמירה  147
, הועבר לשימוש כעמדת שמירה במטעים והוחזר לקיבוץ כמתקן אומגה מאולתר. לא  (142

 בעבר הייתה בראש המגדל עמדת שמירה מעץ.  מ'. 5משולט. גובה 

 נוכחי  2  היסטורי 

 נוכחי  1  היסטורי  משולש.מבנה חקלאי פעיל. גג פח  מבנה חקלאי  148

מערב )על גגו פריחת עיריוני  -תל ארכיאולוגי קטן. בנקודה זו אולם מקומר צלבני בציר מזרח תל דעוך  149
מדרום לאולם זה, שרידי מצודה צלבנית. לפי הסקר הארכיאולוגי של ישראל, האולם   צהוב(.

 המקומר הינו שריד מח'אן שפעל במקום בימי הביניים. 

 , אחיהוד נוכחי 2 בוטני  ארכיאולוגי 

 עכו  1  הידרולוגי  סימון באר במפה מנדטורית. לא נסקר בשטח.  באר  150

 נוכחי  1  היסטורי  . . ברושים, דשא, ושינגטוניות המאפשרות עלייה לגג המבנה  מדרגותמבנה חקלאי.  מבנה חקלאי  151

כנראה שריד ממתחם צבאי    משאר רבוע לא מעובד. אבנים רבות, רובן לא מסותתות. ריכוז אבנים  152
 בריטי. 

 נוכחי  1  היסטורי 

 נוכחי  1  הידרולוגי  מ'.  0.5רוחב מ' ו  2.5בקרקע. שתי שורות אבנים בעיקול קל. אורך רדודה תעלה  תעלה  153

אנדרטת הנופלים   154
 בכפר מסריק

מ' ובו מגרעות,   2-בגובה יותר מאנדרטת הנופלים בבית קברות כפר מסריק. עמוד גרניט  
הלכנו". הגלעד נחנך  למרגלותיו לוח שיש עליו חרותה הכתובת "לא צמאי מלחמה לקרב 

 בעיצוב הפסל קובה לייבל, חבר הקיבוץ.  1988בשנת 

 , גלעד נוכחי 1  הנצחה

מ', פתח ניקוז בצד מערב. ללא מים בביקורים   1.5עומק   .אנטיליה מבנה כורכר דמוי באר עין דעוך  155
בחלק מהמקורות המקום מוגדר כבאר ובאחרים כמעיין. בצמוד מדרום למבנה   בשטח.

 שרידי בריכת אגירה הרוסה ומכוסה בצמחייה. 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

אנדרטת נספי   156
השואה בכפר  

 מסריק 

קיר זיכרון מודרני יחסית   – , בבית הקברות של קיבוץ כפר מסריק אנדרטה לנספים בשואה
 ועליו הכתובת "נזכור, יד להורינו, אחינו ואחיותינו שנספו בשואה". 

 נוכחי  1  הנצחה
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 נוכחי  1  אחר מדשאה מגודרת וקרון רכבת.  קרון רכבת  157

 נוכחי  1  היסטורי  כנראה שריד ממתחם צבאי בריטי.  מתאר בטון רבוע מחולק לשני חדרים גדולים. שרידי מתחם 158

ומבנים ממזרח. המתחם נטוש כיום   )עם תאים, אבוס וטבעות קשירה לסוסים(, אורווה מבנים מנדטוריים  159
 ונראה שהוקם בתקופת המנדט הבריטי.  

 נוכחי  2  היסטורי 

 נוכחי  1  היסטורי  בריטי. . כנראה שריד ממתחם צבאי  מספר גלי אבנים גלי אבנים 160

 נוכחי  1  היסטורי  כנראה שריד ממתחם צבאי בריטי. תלולית חרושה. אבנים פזורות.   פזורת אבנים  161

( הרהט הוקם בתקופת  2014לפי ששון )  רהט מנדטורי בצומת הכניסה הישנה לכפר מכר. רהט בצומת מכר  162
, כבר אז הצומת הייתה במיקום הנוכחי, ויש להניח  1974-המנדט הבריטי. לפי מפה מ

 שהרהט חדל מלפעול לפני שנים רבות. 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

 נוכחי  1  אחר . פרגולת צל בין הזיתים פרגולה  163

באר במפה   164
 מנדטורית 

 שפרעם  1  הידרולוגי  מנדטורית. לא נסקר בשטח. סימון באר במפה 

 נוכחי  1  היסטורי  גלי אבנים לאורך התעלה. כנראה סוקלו מהשטח.  גלי אבנים 165

 נוכחי  2  היסטורי  הנקודה דורשת בדיקה נוספת )לא מאומתת בתצ"א(.   צבאי בריטי.שרידי מבנה של  שרידי מבנה  166

 govmapאתר  1  הידרולוגי  נראית שלולית בנקודה זו. כנראה בריכת חורף. בתצלום אוויר  בריכת חורף  167

 נוכחי  3  ארכיאולוגי  סימון מגדל מים/שמירה במפה מנדטורית. במקום שרידי מבנה אבן הרוס.  מבנה הרוס  168

 נוכחי  3  נוף  . השמורה, לעבר אזור התאואים )ג'מוסים( שבצפון  מצפור מוסדר בתחום שמורת עין אפק מצפור תאואים  169

  גשר עץ צף לאורך האגם בעין אפק, המהווה אטרקציה מרכזית במסלול הטיול בשמורה. שביל הביצה  170
 מ'.  170 -אורך הגשר הצף כ

 נוכחי  3  נוף 

חלק ממבנה של מחנות הבריטים באזור. הנקודה דורשת בדיקה נוספת )לא   -רצפת בטון רצפות בטון  171
 בתצ"א( מאומתת 

 נוכחי  1  היסטורי 

- מ' ואורך כל צלע כ 1מ'. גובה הקיר   0.5נובע בבריכה משושה שעומקה  המעיין המשושה.   המעיין המשושה  172
   מ'. 2

 נוכחי  3  הידרולוגי 
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 נוכחי  3  הידרולוגי  צומת תעלות בשמורת עין אפק.  צומת התעלות  173

כשרידי גן אירועים נטוש. פסולת בניין ואסבסט רבה, ומבנה בטון  , הנראים  מבנים ישנים מבנים ישנים 174
 שקוע בקרקע. 

 נוכחי  1  היסטורי 

, עם כוכים  מ' 2בעומק ובקוטר בנויים כנראה בורות ספיגה מנדטוריים. שני בורות  ות ספיגה בור  175
 בקירותיהם. 

 נוכחי  1  הידרולוגי 

 נוכחי  1  היסטורי  מוסתר חלקית בפטל.  כנראה מנדטורי  מ',  1.5בגובה  קיר אבן  קיר אבן  176

 נוכחי  3  הידרולוגי  . מבנה דו קומתי המשמש כיום את רט"ג. מכון שאיבה מנדטורי מכון שאיבה  177

מערב  -מ' מצפון 50מערב וברוחב  -מזרח לדרום-מ' מצפון  80שרידי מתחם מלבני באורך  שרידי ח'אן  178
 המקום מוכר בשם ח'רבת כורדנא או ח'אן כורדנא.  מזרח.-לדרום

 1, שפרעםנוכחי 3  ארכיאולוגי 

קומות ועל גגה עמדת שמירה בריטית. ראו הרחבה בפרק   2טחנה צלבנית מרשימה בגובה  טחנת כורדני  179
 מורשת האדם. 

 1נוכחי, שפרעם 3 היסטורי  ארכיאולוגי 

מ'. לפי סקר המחצבות הנטושות, מחצבת   5ובאורך   ' מ 1.5מחשוף סלע חצוב בגובה  מחשוף סלע  180
 "שמורת עין אפק", כיום משוקמת. 

, אתר  נוכחי 1  גיאומורפולוגי 
govmap 

 נוכחי  3  בוטני  גן מקלט לצמחי עמק עכו.  גן מקלט  181

 נוכחי  3  אחר בשמורת עין אפק.   חניון נכים חניון  182

רבועה מבוטנת רחבה יחסית.  באר המזרחי )מחוץ למבנה( צידו ב, ירושלמית מבנה אבן מבנה ובאר  183
( היה במבנה מנוע שאיבה, והבאר לא הייתה גלויה.  2017הבאר יבשה כיום. בביקור קודם )

 . 2021-ל  2017המבנה שופץ בין השנים 

 נוכחי  2  היסטורי 

 נוכחי  3  בוטני  בתחומי שמורת עין אפק. כנראה הועתקו ממקום אחר. זיתים עתיקים זיתים עתיקים  184

 נוכחי  1  היסטורי  כנראה חלק משרידי מחנה צבאי בריטי. גל אבנים גדול. הריסות מבנה מנדטורי.  גל אבנים  185

 1נוכחי, שפרעם 3 נוף  ארכיאולוגי  פסגת תל אפק, תצפית היקפית משולטת.  תל אפק  186

 נוכחי  2  אחר בערוץ נחל חילזון.  תחנת מדידה מדידה תחנת  187

בעבר היו כאן מחפורות לכריית קרקע להפקת חומר לתעשיית הלבנים האדומות במפעל   בורות כרייה  188
 (נעמן )עפ"י יראון שדה

 נוכחי  1  היסטורי 
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 1נוכחי, שפרעם 3 היסטורי  בוטני  קברות במפה מנדטורית. כמה מקבצים במורד תל אפק. סימון בית  -נהריים -אירוס ארם בית קברות בדווי  189

מגדל שמירה   190
ממזרח לכפר  

 מסריק 

עמדה מבטון בגג    בנוי לבני בטון לבן לא מטויחות )שיובאו מחו"ל(,. 'מ 6מגדל שמירה, גובה  
ונועד לשמירה על ציוד הכרייה שבוצעה עבור    1939-. המגדל הוקם בפתח מדרום  המבנה.
 "נעמן" ולהגנה על עובדי המקום. מפעל  

 , שילוט באתר נוכחי 2  היסטורי 

מכון מים עין   191
 עאפייה 

המכון תוכנן ע"י לוקס   מכון המים ההיסטורי של כפר מסריק ליד עין נימפית )עין עאפייה(.
. למבנה צורה של כיפת בטון ובגגה עמדת תצפית. פנים המבנה  1941רצון ונבנה בשנת 

 בנוי לבנים אדומות. 

 , שילוט באתר נוכחי 2  הידרולוגי 

 נוכחי  1  בוטני  אקליפטוסים פזורים בשטח.  אקליפטוסים 192

תצפית לבריכת עין   193
 נימפית 

 נוכחי  3  הידרולוגי  . נימפיתלבריכה הגדולה בשמורת עין חבית קידוח. תצפית  

הבריכה הגדולה בשמורת עין נימפית. אחד המעיינות הגדולים במרחב. כיום קשה לזהות   שמורת עין נימפית  194
 בשטח את הנביעה עצמה.  

 נוכחי  3 נוף  הידרולוגי 

גשר בריכת   195
 מגדלית 

 נוכחי  3  נוף  גשר תצפית בריכת מגדלית  

 נוכחי  3  הידרולוגי  בריכת הנימפיאה בשמורת עין נימפית.  בריכת הנימפיאה  196

 נוכחי  2  הנצחה (. 2012, לוח תצפית )משנת . פרגולהלזכר דורון בירק מעין המפרץ מצפה  מצפה דורון בירק 197

פינת ישיבה   198
 בפארק עין נמפית 

 נוכחי  3  אחר פינת ישיבה מאבנים מתחת לעץ איקליפטוס גדול 

 נוכחי  1  אחר במתחם מדגה כפר מסריק.  , בנוי צינורות מתכתיים,פסל סביבתי בולט פסל  199

 נוכחי  3  אחר . מתקני משחק. פסולת מטיילים מתקני משחק 200

 נוכחי  3  אחר בתחום פארק הנעמן.  גשר להולכי רגל גשר להולכי רגל  201

 נוכחי  3  אחר על תעלת ניקוז ממערב לנעמן, בתחום פארק הנעמן. גשר  גשר  202

 נוכחי  3  אחר הנעמן.  כניסה ראשית לפארק גשר בטון.   גשר  203

 נוכחי  3  אחר פרגולה גדולה וספסלים, בתחום פארק הנעמן.  פרגולה  204



 

174 
 

דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 נוכחי  3  אחר , בתחום פארק הנעמן. גשר להולכי רגל גשר להולכי רגל  205

 נוכחי  3  אחר , בתחום פארק הנעמן. פינת צל -פרגולה פרגולה  206

 נוכחי  1  הידרולוגי  מגודר. מוצל. שקע לא  שקע 207

 נוכחי  1  הידרולוגי  מ'.  10רוחב מ' ו 30בריכת חורף רדודה מגודרת. אורך משוער   בריכת חורף  208

 נוכחי  1  בוטני  שלוש ושינגטוניות   ושינגטוניות  209

  3  אחר , בתחום פארק הנעמן. גשר הולכי רגל  גשר להולכי רגל  210

שדה תעופה   211
 מנדטורי 

 נוכחי  2  היסטורי  )מחנה סן ג'ין(. כיום נותר בשטח מסלול ההמראה בלבד.  שדה תעופה בעבר

 נוכחי  1  בוטני  מ'. שולחן פיקניק.    5עץ תות בגובה  עץ תות  212

 נוכחי  1  אחר פרגולה גדולה המשמשת ככיתת לימוד בטבע.  כיתה גיאודטית  213

 נוכחי  1  בוטני  מ'. רובה מחוץ לגבול הסקר.  550אקליפטוסים ארוכה מכאן וצפונה לאורך  שדרת  שדרת אקליפטוסים  214

 נוכחי  1  בוטני  בודד. אקליפטוס  אקליפטוס  215

 נוכחי  1  אחר מ'. סולם. כנראה שימשה לחימום מטעי האבוקדו בלילות קרה.  10שבשבת ישנה בגובה   שבשבת  216

 נוכחי  1  בוטני  פינת צל.  -פקאנים צעירה חורשת   חורשת פקאנים  217

 נוכחי  1  בוטני  מספר אקליפטוסים בגבול שדות.  אקליפטוסים 218

 נוכחי  2  אחר מבואת שביל הנעמן. פרגולה.  מבואת כפר מסריק  219

, עליו פרצו כוחות ה"הגנה" בדרך לשחרור הגליל המערבי במבצע "בן  גשר בטון מנדטורי גשר בטון  220
 עמי" במלחמת העצמאות. כיום הגשר אינו בשימוש והתנועה עוברת בגשר צמוד מדרום. 

 , שילוט באתר נוכחי 2  היסטורי 

 נוכחי  2  הידרולוגי  , גג קרס. עוד מבנה קטן מדרום. ששימש כמכון שאיבה  מבנה בטון דו קומתי מכון שאיבה  221

 נוכחי  2  היסטורי  בשער המזרחי של כפר מסריק. עמדת שמירה, דו קומתית מלבנים. נעולה.  עמדת שמירה  222

 נוכחי  1  הידרולוגי  באר מלוחה פעילה   באר  223
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

דמות מופשטת יושבת על כן אבן, יצירת אבי    –( 1994לזכר ישראל ליבל )נפטר פסל   פסל  224
 המנוח, קובה ליבל. 

, אתר כפר  נוכחי 1  היסטורי 
 מסריק 

, שהקים והוביל את מערך  עובד בתחנת הנסיונות של משרד החקלאות  -אנדרטה לגבי גרה  אנדרטה  225
 . זיכרוןהניסויים בחווה במשך יובל שנים. האנדרטה משלבת מכונה חקלאית על סלע ולוח 

 נוכחי  1  הנצחה

 נוכחי  1  הידרולוגי  '(. 50- מנדטורי )או משנות ה בית באר בית באר  226

. המקום שימש את חוות הבקר "כרי  חדרים ללא גג. מסד מדרום. אקליפטוס 2מבנה נטוש.   כרי נעמן חוות  227
 נעמן" )ראו הרחבה בפרק מורשת האדם(. 

 נוכחי  2  היסטורי 

ישיבה  פינת   228
 ותצפית לנעמן 

 נוכחי  1  אחר . מבנה פרגולה ותצפית שמשקיפה מזרחה לשדות עין המפרץ ולנחל הנעמן

 נוכחי  1  בוטני  בכפר מסריק.  פיקוס בנגליעץ  פיקוס בנגלי  229

ועצי    טיילת סלולה מבית הקברות של עין המפרץ לכיוון גן התומר, ולאורכה שלטי הנצחה שביל הבנים 230
 . תמר

 נוכחי  1  הנצחה

ומוזכר  מ'. שלט זיכרון ורחבה קטנה. העץ מסומן במפה מנדטורית,   10תמר תלת גזעי  גן התומר  231
אם כי לפי  )המשולבים בשילוט במקום(,  1940-וה  1920-בזכרונותיו של יוסף וייץ משנות ה

 עדויות תושבים מדובר בנצר מהעץ הקדום ולא העץ המנדטורי. 

 נוכחי  2  בוטני 

 נוכחי  1  הנצחה בית הקברות של קיבוץ עין המפרץ.  בית קברות  232

המדגרה בכפר   233
 מסריק 

 נוכחי  2  היסטורי  . כיום חנות דריה  .1954שהוקם בשנת   המדגרה מבנה 

. העמדה הוקמה במקור מערבית יותר,  עמדת השמירה המזרחית בקיבוץ עין המפרץ עמדת שמירה  234
והועתקה לכאן. העמדה הייתה במקורה עם גג פתוח, ובשלב מסוים נוסף קירוי. העמדה  

 . 1946הוקמה בשנת 

 שימור , נוכחי 2  היסטורי 

הבנייה המקומרת איפשרה לצמצם את   עם גג מקומר. ציוריים. לבנים אדומותריכוז מבני   ם ציוריים מבני 235
 השימוש בברזל ובמלט, שהיו במחסור בתקופת מלחמת העולם השנייה. 

 נוכחי  2  היסטורי 

אחד השרידים הבודדים ממתחם שדה   שרידי בונקר צבאי. דופן משופעת. במטע מגודר.  בונקר מנדטורי  236
 התעופה המנדטורי. 

 נוכחי  2  היסטורי 

 נוכחי  2  היסטורי  קומתית בנויה בטון, בצמוד ומדרום לסילו ברפת כפר מסריק. -עמדת שמירה דו עמדת שמירה  237
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

 נוכחי  2  היסטורי  סילו ישן בתחום רפת כפר מסריק. סילו  238

 נוכחי  2  היסטורי  במספר מפלסים, בסמוך לחצר הראשונים בכפר מסריק. מבנה בטון גבוה עם גג  אסם 239

חצר ראשונים   240
 בכפר מסריק

- צריף ראשונים שהובא מקריית חיים ב. וסביבה מקבץ מבנים משופצים  חצר ראשונים
 . 1951אישה בעיצוב הפסל אשכנזי משנת סנדלריה, מאפיה, פסל  .1938

 נוכחי  2  היסטורי 

האנדרטה   , נפל בגולן במלחמת ששת הימים.מכפר מסריק אנדרטה לחייל אברי צ'פסר אנדרטה  241
הוקמה בתחילה במקום הנפילה )ליד תל הלל באזור קיבוץ גדות( והועברה לקיבוץ. לפי  

ספר גלעד, האנדרטה מוקמה בשנית ליד בית העלמין, אולם כיום היא נמצאת בחצר  
נדרטה כגלעד אבנים ובראשו חלקי נשק וחלק  הראשונים. באתר יזכור מתוארת הא

ממחרשה, יחד עם לוח ברזל אדמדם ובו פרטי הנופל ונסיבות נפילתו.  בפועל האנדרטה  
מורכבת בעיקר מלוח הברזל על בסיס סלע גדול, ונראה שבמהלך השנים אבדו חלקים  

 מהאנדרטה. 

, אתר יזכור,  נוכחי 2  הנצחה
 גלעד 

 נוכחי  1  הידרולוגי  מ'.  4עומק בשוחת שאיבה  שוחת שאיבה  242

ועליו שלט הנצחה מקורי של קק"ל לזכר התורם ברולד מדרום    1940-מגדל מים שהוקם ב מגדל מים  243
 אפריקה. 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

אליהם  ע"י הקיבוצים כפר מסריק ועין המפרץ,  1949קריית חינוך אזורית, הוקמה בשנת  מוסד חינוכי נעמן  244
 קיבוץ יסעור.  1959הצטרף בשנת 

 נוכחי  1  היסטורי 

מ', ועליו   2.5. באנדרטה סלע גדול בגובה  נעמן יישובי המועצה האזוריתאנדרטת נופלי  אנדרטת הנופלים  245
שמות הנופלים בני יישובי המועצה )אפק, כפר מסריק, עין המפרץ, אחיהוד ויסעור(.  

 . 1983האנדרטה הוקמה בשנת 

 , אתר יזכור נוכחי 2  הנצחה

 נוכחי  1  היסטורי  סימון גשר במפה מנדטורית. לא קיים בשטח. כיום באזור גשר הרכבת לכרמיאל.  גשר מנדטורי  246

 נוכחי  2  היסטורי  מבנה בנוי לבנים אדומות, לא משולט.  מבנה ישן  247

. בעבר היה  2003בשנת   עוקף עכות דרכים בכביש אנדרטה לזוהר בוימל שנהרגה בתאונ  אנדרטה  248
 באנדרטה גם לוח זיכרון שאינו נמצא בה כיום. 

 ( 2006, ורדי )נוכחי 1  הנצחה

רפת ב' בעין   249
 המפרץ 

 , שילוט באתר נוכחי 2  היסטורי  מבנה מלבני ארוך הבנוי לבנים אדומות ובעל גג גלילי. 

 נוכחי  1  בוטני  . מ' 12בגובה תמר  עץ תמר  250
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

זהו מבנה בטון מלבני עם חרכי ירי   עמדת השמירה הצפונית בעין המפרץ. לא נסקר בשטח.  עמדת שמירה  251
שחלקם נאטמו במהלך השנים. העמדה שמרה על דרך היציאה לכיוון עכו, ומשקיפה לעבר  

 תל עכו, ששימש כעמדה קדמית ערבית מול עין המפרץ. כיום המקום משמש כמחסן. 

 שימור , נוכחי 2  היסטורי 

ושימש כעמדת תצפית במלחמת העצמאות. מבנה   1945אסם תבואות שנבנה בשנת  אסם עין המפרץ  252
, הכולל קומה אחת מבטון ומעליה סילו לאחסון גרעיני התבואה. מעל לסילו נבנתה  מרשים

עמי". בשלב  -שימש האסם כמגדל תצפית למפקדה במהלך מבצע "בן 1948-בריכת מים. ב
 . נבנו שני מגדלי סילו נוספים )נמוכים יותר( ממערב למבנה המקורימאוחר יותר  

 , שימור נוכחי 2  היסטורי 

פתח מזרחי. באר מכוסה בפח, עומק  מבנה בטון בעל  . 1980-1949 בשנים בית באר בית באר  253
 השאיבה הופסקה בגלל מליחות המים.   עם מים בקרקעית. 'מ 5כנראה  

 נוכחי, שילוט באתר  1  הידרולוגי 

הנצחת ארטק   254
 שפנאוף 

בריכת השחייה  הנצחה לחבר קיבוץ עין המפרץ ארטק שפנאוף שנפל בתש"ח. צמוד לשער 
היה בתחום הבריכה קיר זיכרון מרשים לזכרה של החיילת    2006של עין המפרץ. עד לשנת 

'. אנדרטה זו נהרסה באופן יזום ע"י חברי  60-שנפלה באזור תל ערד בשנות הרעיה גולן 
 הקיבוץ לאחר הידרדרות במצבה ובהסכמת בני המשפחה. 

נוכחי, ארכיון עין   1  הנצחה
 המפרץ 

מ'.   4.5מ' ובקוטר   10 -הבריכה בנויה בטון מזוין, בגובה כ  בריכת מים ישנה בעין המפרץ.  בריכת מים  255
מבנה הקבע הראשון   –, ובצמוד מדרום לה נמצא "בית המוסדות"  1940היא הוקמה בשנת 

 . 1942-1939בקיבוץ, ששימש הן כבית ביטחון והן כבית ילדים. מבנה זה הוקם בשנים  

 נוכחי, שימור  1 היסטורי  הידרולוגי 

 נוכחי  1  היסטורי  סימון בית קברות במפה מנדטורית. לא נסקר בשטח.  קברות בית  256

מ'. צורה מלבנית, על מסד כורכר עגול. חלק ממכלול גני   5באר אנטיליה משוחזרת, עומקה   באר אנטיליה  257
 רידוואן. 

 נוכחי  2  הידרולוגי 

 נוכחי  2  היסטורי  . בצמחייה אופיינית למלחהמבנה אבן, בסמוך לו ישנה בריכה מים, מוקף  בית השייח 258

יות גני  זרח טחנות מ 259
 רידוואן 

ראו הרחבה  לתצוגה עבור המבקרים.   גלגלי טחינה, אחד מופעל מכנית  3מבנה משוחזר. 
 בפרק מורשת האדם.   

 נוכחי  3  ארכיאולוגי 

ששימש למגוריו של בהא אללה, מייסד הדת הבהאית, לאחר שהוגלה לעכו   מבנה בהאי אללה -בית בהא 260
. המכלול מכונה כיום גני רידוואן, כשמם של גנים בעיראק, בהם הכריז  19-בשלהי המאה ה

 הבהא אללה בפני מאמיניו כי הוא שליח האל. 

 נוכחי  3  היסטורי 

 נוכחי  3  ארכיאולוגי  חדרים. ראו הרחבה בפרק מורשת האדם.    3 , מתקני טחינה 5 .רידוואן גני  בית טחנות  טחנות גני רידוואן  261

תעלות הזנה   262
 לטחנות 

 נוכחי  3  הידרולוגי  )נועדו להגביר את לחץ הזרימה(.  לבריכה המוליכות שלוש תעלות צרות
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דרגת   סיווג משני  סיווג ראשי  תיאור  שם האתר  'מס
 חשיבות

 מקור המידע 

הבנייה החלה בשנת  מקדש בהאי חדש המיועד לקבורתו של עבאס אפנדי )עבדול בהא(.  מקדש בהאי  263
2019 . 

 נוכחי  3  אחר

. לא  , בתחום מכלול גני רידוואןמטרים 9מטרים וברוחב   20בריכת אגירה מלבנית באורך  בריכת אגירה  264
 נסקרה בשטח. 

 govmapאתר  3  הידרולוגי 

תצפית על נחל   265
נעמן מתחת לגשר  

 רמז

 נוכחי  2  אחר . נקודת החיבור עם נחל נעמן(פרגולה ופינת ישיבה הצופה על נחל הנעמן )מעט אחרי 

גשר רכבת   266
)לשעבר( על נחל  

 נעמן  

. גשר הרכבת "המקורי" פוצץ  גשר למסילה בודדת בנוי על התוואי הישן של הרכבת לעכו
 . 1946בידי אנשי הלח"י באפריל 

 נוכחי  2  היסטורי 

 נוכחי  3 נוף  הידרולוגי  שפך הנעמן לים התיכון.  שפך הנעמן  267

 

 

 


