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 דו"ח שלב א'   משגב
 

~4~ 
 

 תוכן העניינים 
 רקע כללי': אפרק 

 8 ........................................................................................................ . רקע כללי 1

 10 ............................................................................................... מטרות הסקר  1.1

 10 ............................................................................................... גבולות הסקר  1.2

 10 ............................................................ סקרים ומחקרים קודמים שנערכו באזור 1.3

 12 .................................................. סקרים קרובים שנערכים במקביל לסקר הנוכחי 1.4

 12 ............................................................................................. שיטת העבודה  1.5

 פרק ב': נוף ומורשת האדם

 18 ............................................................................................................... ף . נו2

 18 ........................................................................................ מטרת הפרק הנופי  2.1

 18 .............................................................................שיטת העבודה באפיון הנוף 2.2

 20 ................................................................. יחידות הנוף -אפיון יחידות הנוף ותת 2.3

 83 ................................................................................................ . מורשת האדם3

 83 .............................................................................. מטרת פרק מורשת האדם 3.1

 83 ........................................................................ שיטת העבודה: מיפוי האתרים 3.2

 83 ........................................................................................................... רקע  3.3

 85 ................................................................... סקירה היסטורית לאורך התקופות  3.4

 116 ...................................................................................................... אתרים  3.5

 פרק ג': רצף שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים 

 123 ..................................................................................... . רצף שטחים פתוחים 4

 123 .................................................................................................. רקע כללי 4.1

 123 .......................................................................................... שיטת ההערכה 4.2

 125 ..................................................................................................... תוצאות  4.3

 128 ...................................................................................... . מסדרונות אקולוגיים 5

 128 .................................................................................................. ע כללירק 5.1

 129 ......................... רקע על המסדרונות האקולוגיים בתחום המועצה האזורית משגב  5.2

 129 ...................................................................................................... מטרות  5.3

 130 ................................................................ עקרונות לניתוב הצירים האקולוגיים  5.4

 132 ..................................................................................................... תוצאות  5.5

 



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~5~ 
 

 בוטניקה  :פרק ד'

 138 ...................................................................................................... בוטניקה  .6

 138 ................................................................................................. רקע בוטני  6.1

 142 .......................................................................................... שיטות העבודה 6.2

 145 ....................................................................................... תוצאות ראשוניות  6.3

 מקורות 

 150 ....................................................................................................... . מקורות 7

 נספחים

 155 .......................................................................................................נספחים  .8

 155 ...............................תרשימי זרימה וטבלאות לסיווג תצורות צומח ומינים שליטים  8.1

 
 רשימת מפות

 15 ....................................................................................... : מפת התמצאות 1מפה 

 16 ........................................................................... : סקרים במשגב והסביבה 2מפה 

 80 ......................................... : חלוקה ארצית לחטיבות הנוף ע"פ המשרד להגנ"ס 3ה מפ

 81 .................................................................................. : חלוקה ליחידות נוף4מפה 

 82 ............................................................................ יחידות נוף-: חלוקה לתת5מפה 

 106 .. ). 1944בעלויות קרקע במרחב משגב במפת תקנות העברת הקרקעות (עדכון  :6מפה 

 107 ..................................................... ) 1947: מרחב משגב בתוכנית החלוקה (7מפה 

 114 .............................................................. : היאחזויות הנח"ל במרחב משגב. 8מפה 

 120 ....................... ) 2  מתוך   1  (גליון   גליונות   לשני   מחולקת   ומורשת.   טבע   אתרי   : 9  מפה 

 121 ..................... ) 2  מתוך   2  (גליון   גליונות   לשני   מחולקת   ומורשת.   טבע   אתרי   : 10  מפה 

 127 ............................................................................ : רצף שטחים פתוחים 11מפה 

 136 ............................................................................. מסדרונות אקולוגיים  :12מפה 

 147 ................................................................................... : תכסית מוכללת13מפה 

 148 ............................ תצורות צומח מפורטות שנסקרו בעונת הסקירה הנוכחית :14מפה 

 149 .............................................................. : פרישת תרשימי צומח מפורטים 15מפה 

 

 

 



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~6~ 
 

 רשימת איורים 

 14 .................................................................. תרשים זרימה של תהליך הסקר  1:איור

 145 ......................................................... : התפלגות השטח לפי תכסית מוכללת2איור 

 

 רשימת טבלאות

 20 ......................................................................... יחידות הנוף בסקר משגב:1טבלה 

 23 .............................................................. אל-גבעות טל –יחידות הנוף  -: תת2טבלה 

 26 ..................................................................אשדות יסף -יחידות הנוף  -: תת3טבלה 

 29 ....................................................... העמק -אגן נחל בית -יחידות הנוף  -תת: 4טבלה 

 31 ........................................................ חרשים-במת חלוץ –יחידות הנוף  -: תת5טבלה 

 34 ......................................................................עמק עכו -יחידות הנוף  -תת: 6טבלה 

 36 ................................................................ מתלול צורים  -יחידות הנוף  -תת: 7טבלה 

 38 .......................................................... הכרם -בקעת בית -יחידות הנוף  -תת: 8טבלה 

 41 ......................................................... הרי שגור (מערב) -יחידות הנוף  -תת: 9טבלה 

 43 ................................................................ בקעת שעב -יחידות הנוף -: תת10טבלה 

 46 ................................................................. נחל חילזון  -יחידות הנוף -: תת11טבלה 

 49 .................................................................... הר כמון  -יחידות הנוף -: תת12טבלה 

 52 .................................................................. נחל צלמון  -יחידות הנוף -: תת13טבלה 

 54 ..................................................................... הר חזון  -יחידות הנוף -: תת14טבלה 

 57 .................................................................... יער שגב  -יחידות הנוף -: תת15טבלה 

 60 ................................................................ במת משגב  -יחידות הנוף -: תת16טבלה 

 63 ............................................................... בקעת סכנין -יחידות הנוף -: תת17טבלה 

 66 ............................................................ חנא-דיר-לוטם -יחידות הנוף -: תת18טבלה 

 70 .................................................................. הרי יטבת  - יחידות הנוף-: תת19טבלה 

 75 .................................................. טמרה-גבעות דמיידה -יחידות הנוף -: תת20טבלה 

 79 ....................................................... נטופה-בקעת בית -יחידות הנוף -: תת21טבלה 

 96 ............................................. : ישובים בתקופה העות'מאנית במרחב הסקר22טבלה 

 111 .................................... : יישובים שהוקמו במשגב לאחר מלחמת העצמאות23טבלה 

 124 .................... רצף שטחים פתוחים  מודל –: משקלי הפרה ישויות פוליגונליות 24טבלה 

 125 ........................... מודל רצף שטחים פתוחים  –: משקלי הפרה ישויות קוויות 25טבלה 

 142 ..................חקלאי.-: חלוקה היררכית לארבע דרגות פירוט לתכסית צומח לא26טבלה 



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~7~ 
 

 תמונותרשימת 

 8 ..................................................................... .יודפת-פריחת החצבים בתל :1תמונה 

 17 ................................................. : תל יודפת והר עצמון, במבט מהר השאבי 2תמונה 

 21 ........................................................ יצהר עליון וברקע הר גמל . : עמק נחל 3תמונה 

 24 ..................................................... : נוף טרשונים וחורש בערוץ "נחל פלך" .4תמונה 

 27 ............................................ : מצוק חורבת תפן, מבט מצומת חורבת מחוז .5תמונה 

 29 .............................................................................. : נוף באזור הר חלוץ .6תמונה 

 32 ..................................................... : תצפית מגבעות טנטור לאדמות ג'וליס . 7תמונה 

 34 ................................................. : מתלול צורים והמערה למרגלות הר חלוץ .8תמונה 

 36 ........................................ : תצפית מהר חלוץ לעבר נחף, הר כמון והר חזון . 9תמונה 

 39 .............................. תצפית מיעד לעבר יישובי הר גילון ובתווך הכפר שעב . :10תמונה 

 42 .......................................................... . שורשים: זיתים עתיקים למרגלות 11תמונה 

 44 ..................................................... : תצפית מכרמיאל לעבר חורבת פחיר . 12תמונה 

 47 ....................................................................... : תצפית לערוץ נחל כמון . 13תמונה 

 50 ......................................................................................... : נחל צלמון. 14תמונה 

 53 .......................................................... : המורדות הדרומיים של הר חוזה . 15תמונה 

 55 ...................................................... היישוב יעד .  –: נוף ביער שגב. ברקע 16תמונה 

 58 .....................................אסד . -ן ומאחוריו גילון, צורית ודיר אל: היישוב עצמו17תמונה 

 61 .................... : צפון בקעת סכנין, מבט מצומת לוטם ליישובים חוסנייה וצביה . 18תמונה 

 64 .................. :  מבט מכמון להר חילזון, היישוב לוטם וברקע עראבה ודיר חנא . 19תמונה 

 67 ............................................................. : חורבת קנה וברקע הר השאבי .20תמונה 

 73 ............... דמיידה. : תצפית ממורשת דרומה למחצבת הר חנתון ובתווך הכפר 21תמונה 

 77 ............................... .  2019נטופה מוצפת, מבט מערבה, חורף -: בקעת בית22תמונה 

 117 ........................... : המחשת הסיפור ההיסטורי בגן הלאומי יודפת העתיקה 23תמונה 

 118 .................................................................... : טחנת קמח בנחל צלמון . 24תמונה 

 122 .................................................................... : מבט דרומה מרכס יטבת25תמונה 

 

  



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~8~ 
 

 רקע כללי ומבואות  –פרק א 

 רקע כללי  .1
 הרים  רכסימ  מורכבש  ,חריף  נופי  בתבליט  נרחב   שטח  על   משתרעת  משגב   האזורית  המועצה

 שטחה:   את  שמבתרות  העמוקות  הגליל  בקעות ומ  התיכון,  הים  אל  מערבה  משתפליםש  תלולים

  בגליל  נטופה  בית  ובקעת  סכנין  בקעת  תחתון,ל  העליון   הגליל  בין  שמפרידה  הכרם  בית  בקעת

 האנושית   סטוריהיבה  מרתק  שיעור  למודל   ניתן  ,זה  מיוחד  ארץ  בחבל  התעמקות  דרך  התחתון.

 אנושית   לפעילות  משיכה  מקור  האזור  היווה   ,הפרהיסטורית  מהתקופה  עוד  ישראל.-ארץ  של

  , חילזון  ומערת  יונים   מערת  דוגמת  ארכיאולוגיים  באתרים  במרחב  שזורות   לכך  עדויות ו  ענפה,

  יוסף   של  כתביו  ;נההראשו  מהמאה  עוד הארץ  חוקרי  של  כתביהםבו  יסטוריוניםה  בכתבי  גם  כמו

 המובהקת  בצורה  מזוההש  בגליל,   היהודי  היישוב  היסטורייתל  הקשר  על  מספרים  מתתיהו-בן

  שרידים ל  בנוסף  ,שם  ;העתיקה  דפתוי   הלאומי  בגן  הארכיאולוגי  האתר  עם  ביותר

 בחודשי  מרהיבה  חצבים  פריחת  של  קהל  מושכת  בוטנית  תופעה  מתקיימת  ,הארכיאולוגיים

  הסתיו.

 
 ) שניצר   יצחק צילום: (   . יודפת - בתל   החצבים   פריחת : 1  תמונה 

  והאקלימיים  הפיזיים   המאפיינים  של  משילוב  נוצר  הדרמטית  הנופית  התבנית  להיווצרות  הבסיס

 באזור:

  הגבוה   המזרחי  בחלק  בנויש  גדול,  קמר  במבנה  הרכסים  מערכת  של  י וגהגיאומורפול  יסודה •

  בנויים ו  מתונים   המערביים  מורדותיוש  בעוד  בעיקר,  ודולומיט  גיר  –  קשה  גירני  ממסלע

 היא   והדולומיט  הגיר  סלעי  על  מתפתחתש  הקרקע  וחוואר.  קירטון  בעיקר  יותר,  רך  מסלע
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 קרקעות  מתפתחות   ובעמקים  במורדות  .זינהרנד  –  הקירטון  סלעי  ועל  רוסה,  טרה

 סול).ו(גרומ אלוביאליות

  זו  ולכן  ,בשנה  גשם  מ"מ  000,1-ל  580  בין  נע  משגב  האזורית במועצה  המשקעים  ממוצע •

  הוא  חרשים מצפה אזור כאשר בארץ, ביותר הגבוהה המשקעים כמות עם המועצות אחת

 בארץ. ביותר הגשום האזור

  מגוון   יוצר  ,ממושכות   אדם  השפעות  עם  בבד  בד  ,אקלימייםהו  פיזייםה  תנאיםה   של  שילובם

  מיני   396-ו  חולייתנים  מיני  182  כיום   ידועים  בהם  ,חי  מיני  של  לשפע  בית  משמשיםש  גידול-בתי

  שונות.   אקולוגיות  יחידות  בארבע  מצויים   אלה  כל  הכחדה.  בסכנת  מצויים   מהם  שרבים  מחיםצ

  הלח   מהאקלים  מושפעיםש  תיכוניים,-הים  והבתה  יחייההש  החורש,  שולטים  ההרים,  בסביבות

 ממלחת  מעט  –  ובמערב  ;האלוביאליים  העמקים   הם, וביני  ההרים   בשולי  זה.   ארץ  בחבל  והגשום

  בשטחים   ייצוג-תתב  מצויות  ,הללו  האחרונות  האקולוגיות  היחידות  שתי  .עכו  עמק  של  החוף

  ,עליהן   נוסף  .וחקלאות   בינוי   –   חןבשט  מואצים  פיתוח  תהליכי  עקב  , ארצי  מידה-בקנה  מוגנים

   .ניםאית הרריים נחלים של האקולוגית  ליחידה צלמון נחל משתייך

  יער   אחיהוד,  יער   תפן,   יער   שגב,  יער   שבהם:  (הגדולים  נטועים  ביערות  עשיר  המועצה  שטח

  הר   שמורת  גמל,   ונחל  גמל  הר  (שמורות  טבע  ובשמורות  אחים)  הר  ויער   יובלים  יער   שפרעם,

 ושמורת  העמק  בית  נחל  שמורת  צורים,  מתלול   שמורת  שכניה,  ומערת  שכניה  הר  שמורות  כמון,

  זה  עושר  .)1מפה  (  צלמון  ונחל  העתיקה  יודפת  ומיים:לא  גנים  שני  גם  הובתחומ  יצהר),  נחל

 מפוזרת  מרחבית  פריסה  –  הארץ  צפון  בחבלי  חשוב  אקולוגי  נדבך   להיותה  הסיבה  הוא

 בגליל  הארצית  האקולוגיים  המסדרונות  רשת   של ליבתה  את  מהווהו   ,רב  שטח  על  משתרעתש

  בין   ראשי  מעבר  כציר   תמתפקד  איתם  ביחדו  המוגנים   השטחים  בין  מקשרת  זו  רשת  .התחתון

   תחתון.ל העליון הגליל

במרחב   כהצומחת,    המועצהכיום,  של  שטח  על  אלף    30-כ  , דונם  160,000-שמשתרעת 

אופיו    36-חיים בשתושבים   קהילתיים.  ויישובים  ערביים  כפרים  מושבים,  קיבוצים,  יישובים: 

הכפרי של המרחב מושך אליו תושבים חדשים ויישובי המועצה נמצאים בעיצומה של תנופת 

בנייה ושיפור תשתיות, על מנת לקלוט את התושבים החדשים ולספק להם תעסוקה ושירותים  

את הצורך להכיר את השטחים הפתוחים ולהגן עליהם ליכי הפיתוח והבנייה העלו חיוניים. תה

במקביל לפיתוח, כדי לשמור על אופיו הייחודי של האזור ולאפשר איכות חיים גבוהה לצד חיזוק  

 , החינוך והקהילה. התיירותשל 

  בעבר   נערכו  משגב  מוא"ז  משטחי  בלבד  קטן   בחלק   הפתוחים,  השטחים  ומגוון   שפע  למרות

  מידע   כיום  חסר  המועצה  שטחי  במרבית  לפיכך,   ).1.4  בסעיף   פירוט(  ומורשת  נוף   טבע,  סקרי

  וכן   שונות,  פיתוח  תכניות   בחינתל  אמין  מידע  כבסיס  שישמש  ועדכני,  מפורט  שיטתי,   אחיד,

לאפשר הסקר הנוכחי נועד  .  ם שטחים פתוחיבדות קרקע לפיתוח  ליצירת עתו  אב-תכנית  הכנתל
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ומורשת האדם החשובים שבתחום במיטבית    תכנון משמר, מתוך הכרה ערכי הטבע, הנוף 

 של   מובנה  תהליך  לייצר ו  ,  קיימא-המועצה, להאיר את האפשרויות לשימורם לצד פיתוח בר

 . ועדכני מעמיק ידע על מבוססש ומושכל, ענייני החלטות קבלת

 מטרות הסקר  1.1
 .מהימן ועדכני  בסיס נתונים נופי, בוטני ואקולוגי ליצור •

 .שמגדיר את ערכיות תאי השטח השונים למסמך אחדאת המידע  לתכלל •

 במרחב. האקולוגיים המסדרונותתפקודם של  שיפורב לסייע •

 .ופיתוח, שיקום עדיפויות לשימורבהגדרת  לסייע •

וניהול    לשמש • לתכנון  ולמגוון  מקייםממשקי  כלי  הטבעיות  למערכות  התייחסות  תוך   ,

 הביולוגי. 

על   • האדםלהצביע  ומורשת  הנוף  הטבע,  ערכי  לשימור  חיזוק    ,המרכזיים  דרכים  תוך 

 .של התושבים עם הטבע והחינוך הסביבתי הקשר

 גבולות הסקר   1.2
 :)1מפה ( משגבגבולו של הסקר חופף לגבולות המועצה האזורית 

 .סמיע, לפידות, ירכא וג'וליס-היישובים כסרא –בצפון  

 .נטופה -בקעת בית –בדרום 

 תחתון.-גליל ומוא"ז גליל-מוא"ז מרום –במזרח 

סקר    ם גבול  –במערב   של  עמק-מטההמזרחי  וסקר  בעבודה)  ועמיתיו,  (פרידמן    עכו -אשר 

 .)2022לייקין ועמיתיה,  -(כברה

ובעמק עכו מסתיים בקרוב    ,כפי שיתואר בהמשך, בחלקים משטח המועצה בוצעו סקרים בעבר

באזור זה והנתונים עבור הסקר הנוכחי    )2022לייקין ועמיתיה,  -(כברהסקר של מכון דש"א  

באזורים  .  אזורים שטרם נסקרודגש על  ב בסקר הנוכחי מבוצעת  עבודת השטח  .  יתבססו עליו

סמך אורתופוטו עדכני ברזולוציה גבוהה.  - יתבצע אימות של הנתונים על  ,אחרים של המועצה

 .בהתאם לצרכי העבודה הנוכחית תבוצע סקירה מחודשת ועדכוןאזורים נבחרים ב

 ) 2מפה (סקרים ומחקרים קודמים שנערכו באזור  1.3
): סקר טבע, נוף ומורשת האדם שבוצע ע"י  2012(ערד ורמון,    סקר דרום הגליל המערבי •

ויסף  נעמןני הניקוז של הנחלים  מכון דש"א והתמקד באג שחלקם נמצא   – , בית העמק 

משגב שבגליל העליון. לאור הזמן שעבר ושינויים בשיטות ובמונחי הסקירה, בתחום מוא"ז  

יתבצעו עדכון והחלטה האם לסקור שוב, בהתייחס למצב התכסית העכשווי (בינוי, בירוא,  

 שריפה וכו'), ובנוסף, תבוצע השלמת סקירה ביערות.
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 רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה של הערוצים ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי •

): סקר אקולוגי שנערך ע"י מכון דש"א עבור רשות ניקוז ונחלים  2009(פרלברג ועמיתיו,  

 .ערוצי הנחלים ותעלות המים שנכללים בתחומי הסקרמ  קלחגליל מערבי ורט"ג, ובו נבחנו  

ביש  • הכחדה  בסכנת  הצמחים  ועמיתיה,    ראלסקר  ועמיתיה,  2021  ,2019(לבל  רון   ;

שנתי שנערך ע"י מכון דש"א עבור רט"ג, במטרה לאתר, -סקר ארצי רב  :)2020,   2019

למפות, לתעד ולהעריך את מצבם של כלל המינים בסכנת הכחדה בישראל. הסקר נערך 

 .מוא"ז משגבבין היתר גם בתחומי 

קט  י): פרוי2022ב,  2019לייקין ועמיתיה,  -(כברה  מיפוי מסדרונות אקולוגיים במחוז צפון •

צפון ל ע"י רט"גבמחוז  וחידוד מפת המסדרונות האקולוגיים הארצית שפורסמה   .עדכון 

התכנון הפרוייקט   מנהל  נציגי  ובליווי  מרט"ג,  אקולוגים  בשיתוף  דש"א  מכון  ע"י  בוצע 

 והמשרד להגנ"ס, כרקע להכנת עדכון לתמ"מ במחוז צפון. 

):  2015,  2008-9הר,  (אקולוגיה לפני נטיעות, של ניר הר  -צומח -ארבעה סקרי קרקע •

(כ ועל שטח מצומצם  גבוהה  וקרקע ברזולוציה  צומח בהתייחסות למסלע    1,000-סקרי 

באזורים   אחד)  כל  קק"לשדונם  לנטיעות  לשטחים ב  ,מיועדים  נטיעות  לנתב  מטרה 

: יער הר  2008-9-סקרים ביער אחים (היער העיקרי ברכס יטבת) ממה מתאימים. שלושה  

ולכן אופי  מאז, מרבית השטחים ניטעו  .  2015-מובקטעים של יער שגב    ,אחים (מסלכית)

 . הצומח בהם עבר שינוי

ובהיבטים התמקד בבקעה עצמה ): הסקר 2015ערד ועמיתיו, ( סובב בקעת בית נטופה •

ולכן נכלל , ולא כלל סקר בוטני מלאנופיים יטבת נכלל באגן החזותי של הבקעה  . רכס 

 שימשו כרקע  –פף לסקר משגב  האתרים בתחום שחוובתחום סקר זה. החלוקה הנופית  

 בסקר הנוכחי.

   ):2016ערד ועמיתיו, (הר שכניה  –יודפת  –סקר הר עצמון  •

, בשטח קטן שרובו חקלאי בין יודפת  סקר טבע, נוף ומורשת האדם שבוצע ע"י מכון דש"א

נתוני יחידות  בשטחים הרלוונטיים,  דונם בתחום הסקר הנוכחי.    1,500-ממנו כו  ,לכאוכב

 . ייבחנו ויעודכנו לצורך השימוש בהם בסקר זההצומח 

בתוך:    ; 2021הר וגרא,  (סקר צומח כחלק מתכנית אב למרעה עיזים בכרמל ובמשגב    •

של   מרכזימכסה חלק ניכר מהגוש הש בשטח    שנערךסקר צומח    : )2021אמדור ועמיתיה,  

בחפיפה  כ  " סה  יודפת).  –מנוף    –בין מורן לבין יעד/פאתי כאבול    –מועצה אזורית משגב  

השוני במטרות הסקירה הביא בהתאמה לשוני   .דונם  38,000-כ  תחום של  לסקר הנוכחי

חלוקה ליחידות  מסקר זה נלקח מידע חלקי שכולל  כן,  -על.  בשיטות ששימשו לסיווג הצומח

 . הצומח  טיפוסי  במקרים מסוימים נלקחו גםצומח, תוך עדכוני ממ"ג, ו
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ו שטח בהעבודת  ש  : סקר נופי)1991(שני,  משגב  מועצה האזורית  סקר נוף בתחום ה •

בשנים   בהסופי  מסמך  ה,  1984-5התרחשה  המידע  1991-התפרסם  כרקע .   משמש 

 . מורשתהנוף וה פרקיב

גיבוש  )2007(דולב,  סקר נחל צלמון   • ונוף שבוצע ע"י מכון דש"א שמטרתו  : סקר טבע 

צלמון. המידע משמש כרקע לסקירת נחל צלמון אב לנחל  -המלצות לצורך הכנת תכנית

 הנוכחית.

 סקרים קרובים שנערכים במקביל לסקר הנוכחי 1.4
): סקר סקר טבע, נוף ומורשת האדם 2022לייקין ועמיתיה,  -(כברה   סקר צפון עמק עכו •

מזרח לעיר  -וכולל את תא השטח שמדרוםעבור המשרד להגנ"ס  שמבוצע ע"י מכון דש"א  

 סה את השטח הקטן של מוא"ז משגב בעמק עכו.חלק מסקר זה מכעכו. 

סקר טבע, נוף ומורשת האדם שמבוצע ע"י , בעבודה):  וועמיתי  פרידמן(  טה אשרסקר מ •

שטחי  להסקר נמצא בסמיכות    מערב. אזור  אשר-מטהמכון דש"א בתחומי מועצה אזורית  

 כך שהשניים ממשיכים אחד את השני. ,סקר משגב

 שיטת העבודה  1.5
העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א, בהמשך לעבודתו של שיטת  

 .). הדו"ח הנוכחי כולל חלק מן התוצרים של שלב א' בלבד1איור ) (1988איתן גידליזון (

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

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

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

ומידע בעל פה מאנשים שמתמחים   ,העתיקות) וכן מאמרים ומחקרים שונים שעוסקים באזור

סקר   סקר השדה כללסקר השדה,  לצורך הכנת תכנית לגם  מידע זה שימש  .  לובתחומים הל

  סקר צומח מפורט מדגמי. שבעקבותיו בוצע גם  בוטני רציף של השטח    וכן מיפוינוף ואתרים,  

הנתונים עובדו וסוכמו עבור הפקת הדו"ח הנוכחי, שתוצריו כוללים את הרקע והרציונל לקיום  

טחים פתוחים  הסקר, הגדרת הבעיות, המטרות והיעדים, מיפוי שימושי קרקע, מפות רצף ש 

 והשוואה לסקרים קודמים.   , חלק מהמפות הבוטניות,ומסדרונות אקולוגיים 

 :את הבסיס לתוצרים הבאיםהיוו חושבו ומופו שולבו עם המידע הקיים ושהנתונים 

 .מפת יחידות הנוף •

 .מפת אתרים (אתרי מורשת האדם ואתרים מסוגים נוספים) •

מיני צמחים נדירים ומיני  טיפוסי צומח,  ,  זה)  (מוצגים בדו"ח   מפות בוטניות: תצורות צומח •

 (יוצגו בדו"ח הבא). צמחים פולשים

 .מפת מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים •
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 (יוצגו בדו"ח הבא). חיים-דו"חות ומפות תצפיות בבעלי •

 מפת מפגעים (תוצג בדו"ח הבא).  •

 שלב ב': הערכה נושאית  1.5.2
יבוצע  יוערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח וערכיותן תדורג; וכן    ,על בסיס הנתונים שייאספו

הערכיות האקולוגית של השטחים החקלאיים, והערכיות המרחבית של השטח בהתבסס    דירוג

 :יכללועל מפת רצף השטחים הפתוחים ומפת המסדרונות האקולוגיים. תוצרי שלב זה 

 .מפת ערכיות נופית •

 .מפת ערכיות בוטנית •

 .גידול מיוחדים-יות זואולוגית/בתי מפת ערכ •

 .מפת ערכיות מרחבית •

 .מפת ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים •

 שלב ג': שילוב נתונים והערכות  1.5.3
הנתונים וההערכות בתחומים השונים ישולבו בדו"ח הסופי של הסקר במפות מסכמות. תוצרי  

 :יהיושלב זה 

הערכי • את  שמשלבת  מפה  משולבת:  אקולוגית  ערכיות  הערכיות מפת  עם  הבוטנית  ות 

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

 .האקולוגית בשטחים החקלאיים

 .מפת ערכיות כוללת: מפה שמשלבת את הערכיות האקולוגית עם הערכיות המרחבית •

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

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

 .המצאי

 שלב ד': ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות  1.5.4
על פי התוצרים מכל השלבים הקודמים, ינוסחו בדו"ח הסופי של הסקר מספר המלצות כלליות 

 .לניהול ולממשק עתידיים של האזור. המלצות אלה מהוות נספח לסקרשקשורות לתכנון, 



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~14~ 
 

 
  –   תכול   רקע   שדה;   וסקר   קיים   מידע   איסוף   א':   שלב   –   זהוב   רקע   הסקר:   תהליך   של   זרימה   תרשים   : 1  איור 
  מעובדים   תוצרים   –   ירוק   רקע   נושאיות);   (מפות   ראשוניים   תוצרים   –   כתום   רקע   הנתונים;   עיבוד   ב':   שלב 

משולבות)   ערכיות   (מפות   סופיים   מעובדים   תוצרים   ג':   שלב   –   ורוד   רקע   נושאיות);   ערכיות   (מפות 
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 התמצאות   מפת   : 1  מפה                             
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והסביבה   במשגב   סקרים   : 2  מפה                               
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 נוף ומורשת האדם  - פרק ב'

 

 
 מנדלסון)   עמית   (צילום:   השאבי   מהר   במבט   עצמון,   והר   יודפת   תל   : 2  תמונה 
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 נוף  .2

 מטרת הפרק הנופי  2.1
מורשת  מטרת   לסקור את  ולהעריכם,  באזור  הנוף השונים  לאפיין את מרכיבי  היא  זה  חלק 

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

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

דירוגי  חלק הה  -(הערה    לערכיותו. זאת,  עם  בדוח השלב הבא.  יוצג במלואו  הנופית  ערכה 

 . )2.3הערכיות הנופית מופיעים כבר עתה כחלק מאפיון יחידות הנוף בסעיף  

 שיטת העבודה באפיון הנוף  2.2

  הגדרת יחידות הנוף 2.2.1
שטח הסקר מחולק ליחידות נוף, כאשר יחידת נוף מוגדרת כחבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי  

נוף, השונה במידת מה מזה של החבלים השכנים לו. קו נוף שמבדיל בין יחידה ליחידה, נקבע  

פי תכונה שממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי, הביולוגי ו/או התרבותי של חבל ארץ -על

תיאור של   מסויים. וכוללת  אותם,  ומאפיינת  נופי האזור  מגוון  מציגה את  הנוף  יחידות  מפת 

יחידות הנוף השונות ותיחומן. הגדרת יחידות הנוף נועדה להיות כלי לניתוח ערכי הטבע והנוף  

הנופים   מגוון  על  שמירה  תוך  שטחים,  באותם  השימוש  מדיניות  ולגיבוש  השטח,  ביחידות 

 שמאפיין אותם. 

 ומאפיינים נופיים שמשמשים להגדרת יחידות הנוף  מרכיבים 2.2.2

שמקנים לאזור את זהותו: קווי רכס, גבעות משאר, אגני ניקוז,    מאפיינים גיאומורפולוגיים  •

 "שערים טופוגרפיים" בין רכסים או שלוחות.

 כמו מצוקים גבוהים, מכתשים ופסגות בולטות בנוף.תופעות טבע ונוף ייחודיות:  •

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

 ותצורות צומח אופייניות. 

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

פי רוב, יש חשיבות חזותית (ואקולוגית) לקו המגע של יחידת הנוף עם היחידה  -אלה, על

 הגובלת בה. 

בול • טבעיפיתוח  בשטח  עיליים  ט  תשתית  קווי  יישובים,  קבוצת  יישוב,  מחצבה,  כמו   :

 וכבישים. 

היסטוריות • תרבותיות  מסוגים  תבניות  חקלאית  תרבות  דרכים,  קדומים,  יישוב  דפוסי   :

 שונים וכד'. 

 : דוגמת תילים, מעיינות, שרידי יישובים וכד'. אתרים נקודתיים בולטים וחשובים •
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יחידות הנוף באזור   הסקר מלווה פעמים רבות בהתלבטויות רבות, היות שהחלוקה הגדרת 

סובייקטיבית.   פרשנית  אמירה  על  אלא  ומדידים,  קשיחים  קריטריונים  על  מתבססת  איננה 

בנוסף, לעיתים חלקים רבים של השטח נראים במבט ראשון בעלי מאפיינים דומים. רק לאחר 

וף. הקושי לזהות הבדלים בין יחידות  לימוד מעמיק יותר מתגלים ההבדלים וגבולות יחידות הנ

 משמעיים.  -הנוף השונות מתבלט בעיקר בנופים מתונים, עם תוואי נוף שאינם חד

דבר    – כך למשל, ישנה התלבטות האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים  

אגן הנחל שאז    – שגורם לכך שרכסי ההרים מחולקים בין כמה יחידות נוף, או לפי רכסי ההרים  

מתחלק בין כמה יחידות נוף. אין תשובה אחת לשאלות אלה, ולכן, על מנת למתן את ההיבט  

תוך  ראות שונות,  נקודות  בו מספר אנשים שמייצגים  זה, משתתפים  הסובייקטיבי בתהליך 

מוסכמות. הגדרת יחידות הנוף התבצעה תוך   –ולאחר מכן גם הערכה    – ניסיון לבנות חלוקה  

 אפייני השטח ומבוססת על האמצעים הבאים:בחינת כלל מ

 סיורים בכלל שטח הסקר ותצפיות מבחוץ ומבפנים על יחידות הנוף המוצעות.  •

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

 ). 2003בנוגע לחלוקת השטח ליחידות נוף (קפלן וזלוצקי, 

  ;2015,  2012ערד ועמיתיו,    ;1991קודמים שבוצעו באזור (שני ועמיתיו,  סקרי טבע ונוף   •

 ).2022לייקין ועמיתיה,  -כברה

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

 חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים.  •

רור שחלקן ממשיכות מעבר גבולות יחידות הנוף הותאמו רובן ככולן לגבולות הסקר (אם כי ב

יחידת -לגבול הסקר). במקרים מעטים, בחרנו לחרוג מגבול הסקר כדי להדגיש שיחידת/תת

 נוף כוללת חלק מהותי לשלמותה מעבר לגבול שהוגדר.

  יחידות נוף-חלוקת משנה לתת 2.2.3
יחידות -תת  -   לאחר הגדרת יחידות הנוף, מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר

יותרנו  .הוגדרו בתחום הסקר בלבדוהן    ף, שבהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה 

לתת נערך  הנופית  הערכיות  מתוך -אומדן  זאת,  הנוף.  יחידות  בתוך  שהוגדרו  אלה  יחידות 

תפיסה שיש לשמור על המרכיבים והאיכויות של יחידות הנוף כולן, לפחות בחלק משטחן. כך  

 הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט.  יישמר מגוון הנופים של 

מרחב הסקר עבר תמורות שונות במהלך השנים, ובכלל זאת ייעור והכשרות קרקע לחקלאות. 

במקומות שבהם תבנית הנוף החדשה היא דומיננטית, אנו מתייחסים לאלמנטים אלו כחלק 

 מתבנית הנוף שמייצגת כיום את שטחי הסקר.

נתנו עדיפות לשטחים טבעיים ולשטחי חקלאות בעלי צביון  נציין כי בקביעת הערכיות הנופית,  

"מסורתי" (כרמי זיתים בהר, שדות בעמקים), על פני הכשרות קרקע חדשות יחסית, שמהוות 

 עדיין במידה רבה צלקת בנופי המרחב. 
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 יחידות הנוף -אפיון יחידות הנוף ותת 2.3
בגליל העליון), וחלק    מרבית תחום הסקר נמצאת בשדרת ההר המרכזית (הגליל התחתון ומעט

) וזלוצקי  ), מרבית  2003קטן בשוליים המערביים נמצא במישור החוף. בעבודתם של קפלן 

"גליל תחתון מרכזי"  בשלוש  יותר נכללים  וחלקים קטנים    ,תחום הסקר נכלל בחטיבת הנוף 

המערבי"  "הגליל  נוספות:  נוף  המערבי")  חטיבות  העליון  "הגליל  נקראת  כלל  בדרך  , (להלן 

ו-גבעות אלונים"  זו מתאימה לעבודה בקנה )3מפה  (  "מישור חוף הגליל" - שפרעם"  . חלוקה 

ותת נוף  נוף בראייה  -המידה הארצי, אולם בעבודה הנוכחית בוצעה חלוקה ליחידות  יחידות 

אזורית ברזולוציה גבוהה יותר, תוך התחשבות בגיאולוגיה, בטופוגרפיה ובתכסית שמאפיינות 

 את המרחב. 

ולעיתים   ונוף במספר מרחבים שגובלים בתחום הסקר,  בשנים האחרונות נערכו סקרי טבע 

יחידות  -ישנה חפיפה חלקית בשטחי הסקרים. עם זאת, אין חפיפה מלאה בהגדרת יחידות ותת

ובגבולות המועצה האזורית משגב. בתחום הסקר  הנוף. זאת, בהתחשב ברזולוציית הסקר 

 להלן: , 4מפה  וב 1טבלה ידות נוף, כמפורט בהוגדרו עשרים יח
 משגב   בסקר   הנוף   יחידות : 1  טבלה 

 חטיבת נוף  שטח [דונם] שם היחידה  מס"ד 
 הגליל העליון המערבי  12,164 אל -גבעות טל 1
 הגליל העליון המערבי  2,420 אגן נחל בית העמק 2
 הגליל העליון המערבי  4,365 אשדות יסף  3
 המערבי הגליל העליון  7,882 חרשים -במת חלוץ 4
 עמק עכו  7,391 עמק עכו  5
 הגליל העליון המערבי  2,166 מתלול צורים  6
 הגליל התחתון המרכזי  1,140 בקעת בית כרם  7
 הגליל התחתון המרכזי  7,523 הרי שגור (מערב)  8
 עמק עכו  1,167 בקעת שעב  9

 הגליל התחתון המרכזי  10,455 נחל חילזון  10
 התחתון המרכזי הגליל  8,379 הר כמון  11
 הגליל התחתון המרכזי  3,619 נחל צלמון  12
 הגליל התחתון המרכזי  3,542 הר חזון  13
 הגליל התחתון המרכזי  11,440 יער שגב  14
 הגליל התחתון המרכזי  12,594 במת משגב  15
 הגליל התחתון המרכזי  10,859 בקעת סכנין  16
 המרכזי הגליל התחתון  4,326 דיר חנא  –לוטם   17
 הגליל התחתון המרכזי  39,408 הרי יטבת  18
 שפרעם -גבעות אלונים 9,410 טמרה -גבעות דמיידה 19
 הגליל התחתון המרכזי  2,413 בקעת בית נטופה  20
  162,664 סה"כ  

בשל המבנה המרחבי המורכב מאד של מוא"ז משגב, מצאנו לנכון להציג במפות הנופיות גם   

 גובלות (וכן שטחים נוספים במספר יחידות נוף שמופיעות ברשימה זו).מספר יחידות נוף 

יחידות נוף. חלוקה זו נעשתה -לאחר שהוגדרו יחידות הנוף, בוצעה חלוקת משנה שלהן לתת

נחל -לעיתים על ניקוז של  או אגן  וחזותיים משותפים: רכס, מישור  פי מאפיינים טופוגרפיים 

פי הבדלי תכסית. למשל, הבדל בין אזור טבעי  -דות עלהיחי-בולט. במקרים אחרים חולקו תת
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יחידות הנוף ייצגו שטח אחיד -לחקלאי או הבדלים באופי העיבוד החקלאי. זאת, במטרה שתת 

ל הללו  היחידות  עשרים  חולקו  זה,  באופן  הנופית.  ערכיותו  נוף,  -תת  237-מבחינת  יחידות 

רק בתחום מוא"ז משגב, גם אם יחידת הנוף  כאמור  יחידות נוף הוגדרו  -. תת5מפה  בשמוצגות  

לא   לכך,  בהתאם  המועצה.  מגבולות  חורגת  בשטחי כולה  שגובלות  הנוף  יחידות  גם  חולקו 

 המועצה.

יחידות הנוף ותת יחידות הנוף, נעשה מאמץ להצמיד במידת  -בהתווייה הסופית של גבולות 

האפשר את גבולותיהן לגבולות המיפוי של יחידות הצומח. זאת, פרט למקרים שבהם ההיגיון  

ה זו היא מכיוון שפעמים רבות  הטופוגרפי/חזותי דרש "חיתוך" של יחידות צומח. הסיבה להצמד

גבולות יחידות צומח (ששורטטו בדיוק גבוה) אכן תואמים לגבולות יחידות הנוף, בנוסף לצורך  

יחידות הנוף נקבעה גם ערכיות נופית כמתואר  -בשימוש נוח בשכבות המידע. לכל אחת מתת

יחידות הנוף,  -תת  . להלן תיאור מפורט של יחידות הנוף, (המתודולוגיה תוצג בדוח השלב הבא)

 יחידת נוף. -תרבותית שניתנה לכל תת-והערכיות הנופית

 אל -גבעות טל 2.3.1

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   גמל   הר   וברקע   עליון   יצהר   נחל   עמק   : 3  תמונה 
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 מאפייני היחידה   •
קו   פני שיפוליו של הגליל העליון, לעבר מישור החוף.  זו משתרעת על  גיאולוגי  יחידה  שבר 

שחוצה את היחידה גרם להיווצרות מדרגה טופוגרפית מרשימה בדופן יער אחיהוד, למול נוף  

 גבעות מתון במערב ובצפון היחידה. 

 גבולות היחידה  •
 נקבעו לפי גבולות הסקר: (החלק שבתחום הסקר) כמעט כל גבולות היחידה 

 ג'וליס).גבול הסקר (אזור נחל חמרה ואדמות  –בצפון  

 כביש הגישה לבסיס התחמושת בהר גמל.  –במזרח 

 ). 85גבול הסקר (בערך גבול העמק בין יער אחיהוד לכביש  –בדרום 

 ).70גבול הסקר (כביש  –במערב 

 אגני ניקוז •
 מרבית תחום הסקר נמצא באגן נחל יסף, דרך יובליו נחל יצהר ונחל חמרה. 

 יובלו נחל חילזון. דרום תחום הסקר נמצא באגן נחל נעמן, דרך 

 רום פני הקרקע  •
מ' מעל פני הים   248שיא הגובה ביחידה נמצא מזרחית לתצפית קק"ל ביער אחיהוד, ברום  

 מ' בקירוב.  25(מעפה"י) במפות החדשות. המקום הנמוך ביותר ביחידה הינו צומת יסיף, ברום  

 מסלע וקרקע  •
מנוח תצורת  של  אחיהוד  מפרט  מסלע  יש  היחידה  תחום  הצופים  במרבית  הר  מחבורת  ה, 

ומאובנים). (קירטון  תצורה  אותה  של  צפת  הר  מפרט  וכן  ביטומן),  ומעט  וחוואר   (קירטון 

בחלקים קטנים של תחום היחידה יש שכבות גיר וצור מתצורת תימרת (חבורת עבדת), וכן  

 שכבות קירטון, חוואר ומאובנים מתצורות מישאש, ע'רב וטקייה (חבורת הר הצופים). 

היחידה נחשף מסלע קדום יותר מחבורת יהודה, בעיקר גיר ומעט מאובנים (תצורת  במזרח  

 בענה), וכן גיר עם ריכוז חוואר ומעט מאובנים וקירטון (תצורת ירכא). 

 מקורות מים  •
בצפון יער אחיהוד נמצא מעיין עונתי (אלעיון) ללא שם עברי. ככל הנראה מעיין זה אינו נובע 

 בשטחי היחידה מספר בורות מים וגבים עונתיים בסלע.כיום. כמו כן, יש 

 יישובים  •
וביניהן  -בתחום היחידה נמצא היישוב טל נפרדות  בנוי למעשה כשתי שכונות  זה  יישוב  אל. 

 שטח פתוח שכלוא בתוך תחום גדר היישוב. 

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
נצפות גבוהה מכיוון דרום. מהפסגות  המדרגה הטופוגרפית בדרום יער אחיהוד הינה בעלת  

אל ח'רבת  יסעור,  ראשוני  גבעת  אחיהוד,  יער  (מצפה  היחידה  בשטחי  יש  -הבולטות  ווזיה) 

 תצפיות נוף טובות. 
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הפרות סביבתיות בולטות בתחום היחידה כוללות "הכשרת קרקע" אינטנסיבית לחקלאות, תוך 

(לעיתים בשילוב בניית קירות תמך    כדי שימוש בכלים כבדים וחציבה לעומק מספר מטרים בהר

ופעילות מוטורית נרחבת   והן במדרונות    –גסים למראה),  וחמרה,  יצהר  הן בעמקי הנחלים 

 "אתגרי עבירות" לרכבי שטח, תוך יצירת צלקות משמעותיות בנוף.-שמשמשים כ

הפרה נוספת, ותיקה יחסית, היא דרך הגישה לבסיס התחמושת מצפון לנחל חמרה. דרך זו 

 צובה בהר ומגודרת משני עבריה, ולאורכה דרדרות סלעים ישנות.ח

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
ווזיה, מכלול שמתפרס על פני שתי  -האתר הארכיאולוגי המרכזי בתחום היחידה הינו ח'רבת אל

בדר מוטורית בקרבתו.  ופעילות  עפר  כתוצאה מעבודות  והיסטורית  נופית  ונפגע  -וםגבעות, 

פני חלק גדול מתחום  -מערב היחידה נמצאת "גבעת ראשוני יסעור". יער אחיהוד, שמתפרס על

היחידה, הינו מהיערות הוותיקים באזור ומשמש שנים רבות לפעילויות נופש ופנאי של תושבי 

 האזור.

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
ורן. השטחים הלא מיוערים הגבעות והמדרונות ברוב שטח היחידה מיוערים, בעיקר במיני א

נשלטים בעיקר ע"י שיחיות של אלת המסטיק. העמקים הלא מעובדים עשבוניים ברובם. ביער  

זהרי,  אשבל  כגון:  הכחדה,  ובסכנת  נדירים  צמחים  מספר  של  אוכלוסיות  בולטות  אחיהוד 

 .ישראלי-לימוסלת המים ומסרק ארץ

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
שפלת הגליל העליון, שהוא אזור מעבר מחבל תפן ההררי למישור אזור זה מהווה למעשה את  

(במה  לדרום  מצפון  והן  מתונה)  (ירידה  למערב  ממזרח  הן  גבהים  מפל  שיוצר  דבר  החוף, 

 שמחורצת ע"י נחלים, ומשתפלת בתלילות אל עמק עכו ושלוחותיו). 

 יחידות -תת •
 אל - טל   גבעות   –   הנוף   יחידות - תת   : 2  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
פסיפס של אזורי שיחיות פתוחות ושטחים   ג'וליס מזרח  1.01

שהוכשרו לחקלאות באמצעות כלים כבדים,  
 ללא נקודות עניין בולטות. 

שטח בעל נצפות נמוכה שחלקו  
הגדול עבר פיתוח חקלאי  

 אינטנסיבי. 

2 –  
 בינונית 

נחל חמרה   1.02
 תיכון 

ערוץ נחל חמרה למרגלות כביש הגישה  
לבסיס התחמושת. מצוקים בגדה הדרומית.  

 מספר מערות לאורך הנחל. 

ערוץ פתוח עם נוף לים, שמשלים 
 ציר טיולים במעלה "נחל פלך". 

3 –  
 גבוהה 

אל, ללא  -בכרמי זיתים מצפון לטלעמק נטוע  עמק יצהר  1.03
 נקודות עניין בולטות. 

חלק ממרחב פתוח. כפי הנראה  
מדובר בכרמים ותיקים  

 שמשתלבים בנוף. 

3 –  
 גבוהה 

-ח'רבת אל 1.04
 ווזיה 

רמה שחלקה הגדול עבר הכשרת קרקע  
- ח'רבת אל – מודרנית לחקלאות. אתר בולט 

 ווזיה. 

  – 2 אזור שעבר פיתוח מאסיבי. 
 בינונית 

חלקו הצפוני של יער אחיהוד, ללא אתרים   אל -עוטף טל 1.05
 משמעותיים. 

  – 3 יער שמשמש לפעילות נופש ופנאי. 
 גבוהה 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  אל. -השכונה הצפונית של טל אל צפון -טל 1.06
 בנוי  יחידת נוף בנויה.  אל. -השכונה הדרומית של טל אל דרום -טל 1.07
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- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
שדות   1.08

 ג'דיידה 
,  70שטחים חקלאיים בין יער אחיהוד לכביש 

 ללא אתרים מרכזיים. 
אזור חקלאי ללא אלמנטים  

 ייחודיים. 
2 –  

 בינונית 
אל. אתרים בולטים:  -יער נרחב בשלוחות טל יער אחיהוד  1.09

 מגדל תצפית קק"ל, גבעת ראשוני יסעור. 
אחד היערות הוותיקים באזור,  

שמהווה מוקד משיכה למטיילים  
 ונופשים. 

4 –  
  גבוהה
 מאד

מתלול   1.10
 אחיהוד 

מתלול שמבליט את הגליל העליון אל מול  
 הגליל התחתון, ללא אתרים מרכזיים. 

מדרון בעל נצפות גבוהה מאד  
 . 85מכביש  

5 –  
 מירבית 

בקעה במעלה נחל יצהר שבה כרמי זיתים   בקעת יצהר  1.11
 רבים, ללא אתרים מרכזיים. 

שמבליט  חלק ממרחב פתוח, 
כרמים בעמקים אל מול בתות  

 ויערות במדרונות. 

3 –  
 גבוהה 

גדת נחל   1.12
 יצהר 

הגדה הצפונית של נחל יצהר בתחום 
 היחידה. מערה חצובה. 

נוף טבעי פתוח לעומת הפיתוח  
 ווזיה מצפון. -הנרחב בח'רבת אל

3 –  
 גבוהה 

שלוחה מתונה מצפון ליער אחיהוד, בורות   שלוחת גמל  1.13
 וגת עתיקה. מרבדי פריחה עונתיים. מים 

  – 3 חלק ממכלול יער אחיהוד. 
 גבוהה 

מבתרי   1.14
 חמרה 

שטח מופר ובעל נצפות נמוכה.   חלק ממתקן בטחוני מגודר וחצוב בסלע. 
 סגור למטיילים. 

1 –  
 נמוכה 

נחל יצהר   1.15
 עליון 

חלקו הצר של נחל יצהר, עמק שופע פריחה  
 אביבית. 

נחל עם  מופע מרשים של עמק  
 פריחה אביבית. 

3 –  
 גבוהה 

שלוחה ממערב להר גמל, שמבליטה את   מורדות גמל  1.16
 ההר מכיוון מערב. 

חלק "מהמסגרת" שמקיפה את הר  
 גמל. 

4 –  
  גבוהה
 מאד

 

 אשדות יסף  2.3.2

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   פלך"   "נחל   בערוץ   וחורש   טרשונים   נוף   : 4  תמונה 
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 מאפייני היחידה   •
יחידה זו משתרעת על פני שיפוליו של הגליל העליון לעבר מישור החוף, ומהווה אזור מעבר 

 בין שפלת הגליל לבמת ההר.

 גבולות היחידה  •
 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 

 בואכה ירכא."נחל פלך"). היחידה נמשכת גם צפונה יותר -גבול הסקר (צפונית ל –בצפון  

 היישובים כישור ופלך. –במזרח 

 ראש נחל יצהר, צפונית להר גמל. –בדרום 

 כביש הגישה לבסיס התחמושת ג'וליס.  –במערב 

 אגני ניקוז •
 כל תחום הסקר נמצא באגן נחל יסף, דרך יובליו נחל יצהר ונחל חמרה.

 רום פני הקרקע  •
מ' מעפה"י במפות    470שור, ברום  שיא הגובה ביחידה נמצא בדופן המערבית של היישוב כי

- החדשות. המקום הנמוך ביותר ביחידה הינו בנחל יצהר למרגלות מערות יונים, ברום של כ

 מ'.  180

 מסלע וקרקע  •
ומעט   (גיר  בענה  תצורת  יהודה:  מחבורת  תצורות  שלוש  של  פסיפס  מהווים  היחידה  שטחי 

וקירטון) ותצורת ינוח (גיר וצור).    מאובנים), תצורת ירכא (גיר עם ריכוז חוואר ומעט מאובנים

קניון נחל פלך מתחתר בתצורת ינוח. במקומות ספורים בשטח היחידה נחשף פרט הר צפת  

 חבורת הר הצופים. הנכללים במתצורת מנוחה (קירטון ומאובנים) 

 מקורות מים  •
  אין בתחום היחידה מקורות מים קבועים. במערת המתבודד שב"נחל פלך" נמצא מעיין עונתי 

 זעיר.

 יישובים  •
 אין יישובים בתחומי היחידה.

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
היחידה מציעה תצפיות נוף טובות לכיוון מישור החוף ולכיוון ערוצו העמוק והמרשים של "נחל  

 פלך" (שנקרא בפי המטיילים בטעות נחל יצהר). 

"הכשרת קרקע" אינטנסיבית לחקלאות, תוך הפרות סביבתיות בולטות בתחום היחידה כוללות  

כדי שימוש בכלים כבדים וחציבה לעומק מספר מטרים בהר (לעיתים בשילוב בניית קירות תמך  

 גסים למראה). 

לנחל   מצפון  לבסיס תחמושת  גישה  דרך  היא  היחידה,  בגבול  יחסית,  ותיקה  נוספת,  הפרה 

 ה דרדרות סלעים ישנות.חמרה. דרך זו חצובה בהר ומגודרת משני עבריה, ולאורכ
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הפרה נקודתית אך חשובה לציון היא הכשרת מצוק מערות יונים כאתר טיפוס (ככל הנראה  

 ללא התייעצות עם רשות העתיקות), תוך פגיעה בייחודו של המקום כאתר פרהיסטורי ייחודי. 

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
מערות יונים, אתר פרהיסטורי חשוב. בחלקים מתחום    בגבולה הדרומי של היחידה נמצא מכלול

 היחידה נמצאים כרמי זיתים, שחלקם ותיקים וחלקם צעירים יחסית. 

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
רוב השטח מאופיין בשיחיות ובחורש בכיסוי נמוך עד בינוני, כאשר במפנים הצפוניים התלולים  

 ן בסכנת הכחדה פעמונית דמשקאית. כיסוי החורש הופך לגבוה, ובהם בולט המי

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
במרחב זה נמצא אחד הערוצים השמורים באזור הסקר. הנוף הפתוח יחסית מציע למטיילים  

 חוויה גבוהה של "ראשוניות" בהשוואה ליחידות נוף אחרות.

 יחידות -תת •
 יסף   אשדות   -   הנוף   יחידות - תת   : 3  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
נחל יסף   2.01

 עליון 
אזור שיחיות וחורש ממערב לפלך, ללא  

 אתרים בולטים. 
חלק ממרחב טבעי פתוח שצופה 

 לים. 
3 –  

 גבוהה 
מופע טרשים שמור,  ערוץ עמוק ומרשים עם  "נחל פלך" 2.02

תרבותית  -ומערה בעלת חשיבות היסטורית 
 לתושבי האזור (מערת המתבודד).

אחד האזורים השמורים ביותר  
 במרחב הסקר ומסלול טיול מסומן. 

5 –  
 מירבית 

מרחב פתוח ולא מופר ברובו, בחלקו הדרומי   רמת חמרה  2.03
 מכלול מערות יונים. 

  – 4 מרחב פתוח כמעט לא מופר. 
  גבוהה

 אדמ
ראש נחל   2.04

 יצהר 
עמק רחב יחסית שמפריד בין מערות יונים  

 להר גמל. 
  – 3 חלק מהמסגרת של הר גמל. 

 גבוהה 
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 אגן נחל בית העמק  2.3.3

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   מחוז   חורבת   מצומת   מבט   תפן,   חורבת   מצוק   : 5  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
את   הכוללת  נחל  יחידה  יובלו  ושל  העליון,  העמק בחלקו  בית  נחל  העמקים המרשימים של 

כישור. בתחום הסקר הנוכחי נכללים מקטעים מערוץ נחל בית העמק, הכוללים מתלול חריף  

ומצוקים באזור חורבת תפן. מצפון לתחום הסקר נמצאים מקטעים נוספים מנחל בית העמק, 

א, נמצאת בין הנחלים בית העמק וכישור, מחוץ  וכן נחל כישור (יחידת נוף נוספת, במת כיסר

 לתחום הסקר).

 גבולות היחידה  •
 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 

גבול הסקר (ערוץ נחל בית העמק ואזור חורבת חשק). בפועל, יחידת הנוף ממשיכה    –בצפון  

 צפונה עד לאזור התעשייה מגדל תפן, מחוץ לגבולות הסקר.

 ראש נחל בית העמק, מערבית ליישוב חלוץ. –במזרח 

 כישור. -לבון-כביש חלוץ –בדרום 

 מבואות ירכא.  –במערב 

 אגני ניקוז •
 כמשתמע משמה, כל תחום היחידה מתנקז לנחל בית העמק.



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~28~ 
 

 רום פני הקרקע  •
כ ברום של  חלוץ,  להר  צפונית  נמצא  ביחידה  הגובה  בקירוב. המקום    650-שיא  מ' מעפה"י 

 מ'.  350-דה הינו בנחל בית העמק בין לפידות לחורבת תפן, ברום של כהנמוך ביותר ביחי

 מסלע וקרקע  •
חורבת תפן בנויה מסלעי גיר וצור (תצורת ינוח), ובמדרון לנחל בית העמק נחשפת תצורת דיר  

חנא (גיר, דולומיט, קירטון וצור).  במעלה נחל בית העמק נחשפים סלעי גיר מתצורת בענה. 

ללו משתייכות לחבורת יהודה. במקומות ספורים בשטח היחידה נחשף  כל שלוש התצורות ה

 פרט הר צפת מתצורת מנוחה (קירטון ומאובנים) מחבורת הר הצופים. 

 מקורות מים  •
אין מקורות מים טבעיים בתחום היחידה. במרחב חורבת מחוז וחורבת חשק יש בורות מים  

 שאינם אוגרים כיום מים. (ככל הנראה עשרות בורות) ומאגרי מים קדומים, 

 יישובים  •
 אין יישובים בתחום היחידה.

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
נקודת התצפית/נצפות המשמעותית ביותר בתחום היחידה הינה חורבת תפן, שמהווה נקודת  

בנופי   פוגעות  לחקלאות  קרקע  מהכשרת  כתוצאה  עפר  עבודות  האזור.  בנוף  מרכזית  ציון 

תופעה שמגיעה לשיא שלילי מעט מחוץ לגבול היחידה/הסקר, בדופן המערבית של היחידה (

והתמרתו בטראסות   טוטאלי של המדרון הטבעי  חישוף  בוצע  בית העמק, שם  נחל  שמורת 

 מודרניות). 

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
מצו שהיא  תפן,  חורבת  הינו  היחידה  בתחום  המרכזי  הארכיאולוגי  מהתקופה האתר  דה 

החשמונאים. לממלכת  ההלניסטית  עכו  בין  החזית  בקו    החשמונאית, 

 שני אתרים חשובים נוספים, שנמצאים ממש בגבול היחידה, הינם חורבת מחוז וחורבת חשק. 

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
י,  המדרונות התלולים שפונים צפונה מאופיינים בחורש מפותח בכיסוי גבוה בשליטת אלון מצו

פעמונית. המדרון הדרומי   מישויה  הנדיר  והמין  אציל,  וער  אלון התולע  עצי  גם  בו  שבולטים 

מאופיין בעיקר בשיחיות ובחורש בכיסוי נמוך עד בינוני, כאשר יחד עם האלון המצוי בולטת  

 .שליטה של שיחי קידה שעירה

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
הערוצים   אחד  הינו  העמק  בית  ומציע  נחל  המערבי,  בגליל  מטויילים  והפחות  המרשימים 

 תיכוני במדרונות תלולים ואף מצוקיים. -למטיילים בו מופע מרשים של חורש ים
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 יחידות -תת •
 העמק - בית   נחל   אגן   -   הנוף   יחידות - תת   : 4  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -נופיייחוד  תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
שלוחה שמתנשאת מעל נחל בית העמק   חורבת תפן  3.01

ומופרדת כמעט לחלוטין מבמת ההר ע"י  
 חורבת תפן.  – ראש נחל יסף. אתר עיקרי 

גבעה מרשימה עטורה חורש  
 ומצוקים, שנצפית היטב מסביבתה.

5 –  
 מירבית 

שלוחת   3.02
 חשק

שיחיות צפופות של קידה שעירה בין נחל  
בית העמק לחורבת חשק, ללא אתרים  

 בולטים. 

  – 3 חלק ממרחב פתוח. 
 גבוהה 

אזור שבו יש בעיקר כרמי זיתים. בחלקו   כרמי מחוז  3.03
הצפוני מספר אתרים שמהווים חלק ממכלול  

 חורבת מחוז. 

  – 3 חלק ממרחב פתוח. 
 גבוהה 

נחל בית   3.04
 עליון העמק 

- חורש מפותח ומרשים משני צידי כביש לבון
 חלוץ, ללא אתרים מרכזיים. 

אחד ממופעי החורש המרשימים 
 בתחומי הסקר. 

4 –  
גבוהה  

 מאד
 

 חרשים-במת חלוץ 2.3.4

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   חלוץ   הר   באזור   נוף   : 6  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
גב רכס תפן. זהו אזור במתי שעולה בהדרגה לכיוון מזרח, ומשלב יחידה זו משתרעת על פני 

 בין יישובים עתיקים וחדשים.

 גבולות היחידה  •
 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 
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 חלוץ וגבול הסקר.-כביש כישור –בצפון  

 גבול הסקר באזור הר שזור. –במזרח 

 ראש מתלול צורים. –בדרום 

 בים כישור ופלך. אזור היישו –במערב 

 אגני ניקוז •
-תחום היחידה נחלק בין שני אגנים עיקריים: אגן נחל בית העמק בצפון ואגן נחל יסף בדרום

מערב. חלק קטן משטחי היחידה באזור חרשים מתנקז לאגן נחל כזיב דרך נחל פקיעין, ולאגן  

 נחל נעמן דרך נחל תליל ונחל חילזון. 

 רום פני הקרקע  •
מ' מעפה"י בקירוב. המקום הנמוך ביותר   884נמצא בהר שזור, ברום  שיא הגובה ביחידה  

 מ' בקירוב. 440ביחידה נמצא דרומית ליישוב פלך, ברום  

 מסלע וקרקע  •
ומעט   (גיר  בענה  תצורת  יהודה:  מחבורת  תצורות  שלוש  של  פסיפס  מהווים  היחידה  שטחי 

 ון) ותצורת ינוח (גיר וצור).מאובנים), תצורת ירכא (גיר עם ריכוז חוואר ומעט מאובנים וקירט 

היישובים כישור וחלוץ בנויים בתצורת בענה, ואילו אזור היישובים פלך ותובל בנוי בתצורת  

מזרחי של תובל, והשטח שבין כישור ללבון (מחוץ לגבולות הסקר) בנוי על  -ירכא. חלקו הדרומי

מתצורת סח'נין, ובהר    תצורת ינוח. מרחב חלוץ והר חלוץ בואכה חרשים בנוי מסלעי דולומיט 

 שזור יש כתם קטן של תצורת בענה.

 מקורות מים  •
אין מקורות מים טבעיים בתחום היחידה. באתרים הארכיאולוגיים המרכזיים (חורבת בליה, 

קרקעי גדול בחורבת בליה  -חורבת קציר) יש מספר בורות מים ומאגרי מים, כולל מאגר תת

 ומאגר פתוח בחורבת קציר.

 יישובים  •
ם היחידה ממוקמים כל יישובי משגב בחבל תפן: חרשים, חלוץ, לבון, כישור, פלך ותובל.  בתחו

 אסד. -כמו כן, בשטח היחידה שמחוץ לגבול הסקר נמצא חלקו העליון של היישוב דיר אל

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
לחרשים, ואילו חלקה  חלקה המזרחי של היחידה הינו מרחב שמור יחסית שמשתרע בין לבון  

יחסית שמשלב חקלאות, -המערבי של היחידה (אזור כישור ותובל) הינו מרחב מפותח  פלך 

 ייעור ועבודות עפר בין היישובים.

הכשרות קרקע וכריית קרקע גרמו לנזק נופי משמעותי, בפרט בשטח שנמצא דרומית ליישוב 

 פלך (וכן בשטחים ללא שיפוט שבין חלוץ לחרשים). 
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 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותות תבני •
בתחום היחידה שני אתרים ארכיאולוגיים בולטים: חורבת בליה וחורבת קציר. סמוך לכניסה 

ובה מנורה חרותה, אחת העדויות המעטות להתיישבות  לקיבוץ פלך נמצאת מערת קבורה 

סית של מערות קבורה, יהודית עתיקה בגליל העליון המערבי. מערה זו היא חלק מריכוז גדול יח

 כנראה בית הקברות הקדום של חורבת בליה.

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
הר חלוץ והר שזור מאופיינים בחורש מפותח מאוד בכיסוי בינוני עד גבוה בשלטון אלון מצוי.  

בולטים בו מיני חורש לח כמו שזיף הדוב, אלון התולע, כריך החורש ומינים נדירים ובסכנת 

דה רבים, וביניהם גם שושן צחור. השטחים שאינם חקלאיים בין כישור לתובל מיוערים  הכח

 .ברובם בעצי אורן, או נשלטים ע"י חורש בכיסוי נמוך עד בינוני. כך גם מדרום וממערב לפלך

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
יג  חרשים) נמצא ברצף נופי עם שמורת הר מירון, ומצ-חלקה הגבוה של היחידה (אזור לבון

-נופי חורש מפותחים ומרשימים, ואילו בחלקה המערבי של היחידה נמצא פסיפס התיישבותי

 חקלאי שמשלב בין יישובים חדשים לאתרים ארכיאולוגיים. 

 יחידות -תת •
 חרשים - חלוץ   במת   –   הנוף   יחידות - תת   : 5  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
פסיפס של שטחי חקלאות וייעור שכלוא בין   כישור מזרח  4.01

 אסד. -כישור לדיר אל
רצועה צרה שכלואה בין שטחים  

 בנויים. 
1 –  

 נמוכה 
קיבוץ שמשלב קהילה לבעלי מוגבלויות   כישור  4.02

 (כישורית). 
 בנוי  בנויה. יחידת נוף  

חקלאות   4.03
 יצהר עליון 

ריכוז חלקות חקלאיות בראש "נחל פלך"  
ובשלוחה שבין נחל פלך לנחל יסף. ללא  

 אתרים בולטים. 

אזור בעל נצפות נמוכה ומעובד  
 באינטנסיביות. 

2 –  
 בינונית 

שתי גבעות מיוערות בין כישור לתובל. אתר   תובל -כישור 4.04
 חורבת קציר.  –מרכזי 

מרחב פתוח ושמור יחסית  
 לשטחים שגובלים בו. 

3 –  
 גבוהה 

חורבת   4.05
 בליה 

שלוחה יחסית לא מיוערת, שבפסגתה אתר  
 ארכיאולוגי שמור יחסית. 

  – 3 מרחב פתוח ושמור יחסית. 
 גבוהה 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  קיבוץ קטן.  פלך  4.06
מחצבות   4.07

 פלך 
מוסדרת  שטח גדול של כריית קרקע בלתי 

 מדרום ליישוב פלך. 
  – 1 אזור הרוס סביבתית. 

 נמוכה 
היחידה כוללת גם  -אזור חקלאי ברובו (תת פלך -תובל 4.08

שני תאי שטח קטנים בראש מתלול צורים).  
מערות קבורה בכביש הגישה   –אתר בולט 

 לפלך. 

 2 –  
 בינונית 

קיבוץ והרחבה קהילתית בראש מתלול   תובל  4.09
 צורים. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

ראש מתלול   4.10
 תובל 

אזור קו הרכס בין תובל ושטחי החקלאות  
 לשפת מתלול צורים. 

  – 3 מיקום רגיש. 
 גבוהה 

שטחים טבעיים כלואים בין הכבישים,   צומת לבון  4.11
 היישובים וגבול הסקר. 

  – 2 המרחב בעל נצפות נמוכה יחסית. 
 בינונית 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  קהילתי ואזור תעשייה. יישוב  לבון  4.12
מקום ההתיישבות הראשון של היישוב לבון.   לבון הישנה  4.13

 כיום יש בית ספר בחלק ממבני המתחם. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~32~ 
 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
כרמיאל  -שטח טבעי שכלוא בין כביש תפן  מתלול לבון  4.14

 לגבול הסקר בראש מתלול צורים.
במיוחד בראש הקטע מיקום רגיש 

 המרשים ביותר של מתלול צורים.
4 –  

גבוהה  
 מאד

פסגה ששמרה על צביון פראי שמשלב   הר חלוץ  4.15
 טרשים וחורש. תופעות קרסטיות.

אחד המרחבים הפראיים ביותר  
 בתחום הסקר. תצפית איכותית. 

5 –  
 מירבית 

שטחי חורש טבעי מפותח סביב היישוב   עוטף חלוץ  4.16
 מזרח ליישוב. -חלוץ. בור מים מצפון

  – 4 חלק ממרחב טבעי שמור יחסית. 
גבוהה  

 מאד
 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב קהילתי.  חלוץ  4.17
 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב קהילתי שמשתלב בחורש הטבעי.  חרשים  4.18
אזור חורש צפוף ממזרח ליישוב חרשים.   הר שזור  4.19

 ודולינה קרסטית. תצפית נוף 
חורש שמור שנמצא ברצף מלא עם 

 שמורת הר מירון. 
5 –  

 מירבית 
 

 עמק עכו  2.3.5

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   ג'וליס   לאדמות   טנטור   מגבעות   תצפית   : 7  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
מישורית   בטופוגרפיה  ומאופיינת  עכו,  עמק  פני  על  משתרעת  זו  חקלאית יחידה  ובתכסית 

 (בעיקר חלקות קטנות בצביון מסורתי). 

 גבולות היחידה  •
 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 

 דרומית לגבעות טנטור, יער אחיהוד. 85כביש  –בצפון  

 אזור כביש הכניסה ליישוב שעב. –במזרח 
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 חילזון). צפונית לכאבול, נחל   805גבול הסקר (אזור כביש  –בדרום 

 גבול הסקר (אזור מתחם אנטנות בזק בעמק עכו). –במערב 

 אגני ניקוז •
 נחל חילזון.  –כל תחום היחידה נמצא באגן נחל נעמן, דרך יובלו הראשי 

 רום פני הקרקע  •
מ' מעפה"י בקירוב. המקום    50שיא הגובה ביחידה נמצא לצד כביש הכניסה לשעב, ברום  

 מ' בקירוב.  5ילזון, ברום  הנמוך ביותר ביחידה נמצא בנחל ח

 מסלע וקרקע  •
 קרקעות סחף אלוביאליות. – בכל תחום היחידה 

 מקורות מים  •
במערב שדות ג'וליס נמצאת בריכת חורף (אולי שימשה בעבר כבריכת דגים). בערוץ נחל חילזון  

שבגבול היחידה יש זרימת מים (עודפי השקייה חקלאית, עודפי קולחין מטוהרים ממט"ש עכו, 

 ב שמגיע מנחל שגור). וביו

 יישובים  •
 אין יישובים בתחומי היחידה.

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
החלק המערבי של היחידה נצפה היטב ממערב יער אחיהוד. בצפון חלק זה עוברת מסילת  

 . 85מזרחי של היחידה הינו לאורך כביש -כרמיאל. החלק הצפוני-הרכבת עכו

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
בשולי היחידה נמצאת חורבת עוצה, אתר ארכיאולוגי שנחפר במהלך סלילת מסילת הרכבת 

 כרמיאל.-עכו

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
בשל אופייה החקלאי של היחידה, הצומח הטבעי הוא עשבוני ברובו המוחלט (למעט מספר 

יקר ממינים מלווי חקלאות. בולטים מינים בסכנת הכחדה  מקבצים של עצי אשל) ומורכב בע

שאופיניים לשקעים לחים, מלחות וקרקעות כבדות, כגון: נעצוצית סבוכה, אוכם חופי ולוענית  

 .    יריחו

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
חלקה המערבי של היחידה מייצג פסיפס קרקעות חקלאיות של תושבי הכפר ג'וליס. בניגוד  

ערביים אחרים בעמק עכו, מרחב זה נטול מבנים חקלאיים ולכן שמר על    לאזורים חקלאיים

ערכיות נופית גבוהה. שני החלקים האחרים של היחידה בגבול הסקר, מייצגים שטחי חקלאות 

 אינטנסיבית וערכם הנופי נמוך יותר. 
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 יחידות -תת •
 עכו   עמק   -   הנוף   יחידות - תת   : 6  טבלה 

- תתשם  מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
מרחב גדול של חלקות חקלאיות קטנות, ללא   שדות ג'וליס  5.01

בריכת חורף    –מבנים חקלאיים. אתר מרכזי  
 במערב השטח. 

מידה  -תבנית נוף ייחודית בקנה
 אזורי. 

4 –  
גבוהה  

 מאד
צמתי   5.02

- אחיהוד
 יסיף 

, ללא נקודות  85רצועה מופרת לאורך כביש 
 עניין בולטות. 

  – 1 שטח מופר ברובו. 
 נמוכה 

אזור נרחב של חקלאות אינטנסיבית משני   לב דרום -בר 5.03
 . 805צידי כביש 

אזור חקלאי אינטנסיבי. בגלל  
 ללא נצפות משמעותית.  –מיקומו 

2 –  
 בינונית 

 

 מתלול צורים  2.3.6

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   חלוץ   הר   למרגלות   והמערה   צורים   מתלול   : 8  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
 יחידה זו משתרעת על פני המדרונות התלולים, שמהווים את גבולו הדרומי של הגליל העליון. 

 גבולות היחידה  •
 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 

 חלוץ.-ראש נחל יצהר, קו הרכס באזור לבון –בצפון  

 גבול הסקר. –במזרח 
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 גבול הסקר (אדמות נחף), המורדות הדרומיים של הר גמל. –בדרום 

 המורדות המערביים של הר גמל. –במערב 

 אגני ניקוז •
מרבית תחום היחידה נמצא באגן נחל נעמן, דרך נחל שגור שמתנקז לנחל חילזון. המורדות  

 יים של הר גמל מתנקזים לנחל יצהר ודרכו לנחל יסף.הצפונ

 רום פני הקרקע  •
מ' מעפה"י בקירוב. המקום    740שיא הגובה ביחידה נמצא בדופן הדרומית של חלוץ, ברום  

 מ' בקירוב.  200הנמוך ביותר ביחידה נמצא בדופן הצפונית של הר גמל, ברום 

 מסלע וקרקע  •
המערבי בנוי בעיקר מסלעי תצורת ינוח (גיר וצור)  כל המתלול משתייך לחבורת יהודה. הגוש  

עם מחשופים של פרט יערה מתצורת דיר חנא (קירטון, גיר, צור ומאובנים). בראש המתלול  

באזור זה נחשפות תצורות ירכא (גיר עם ריכוז חוואר ומעט מאובנים וקירטון) ובענה (גיר ומעט  

 מאובנים).

תצור בולטת  התחתון  בחלק  המזרחי,  סחנין  בגוש  תצורת  העליון  בחלק  ואילו  בענה,  ת 

 (דולומיט), עם חדירה מצומצמת של פרט יערה מתצורת דיר חנא. 

 מקורות מים  •
 אין מקורות מים טבעיים בכל תחום היחידה. 

 יישובים  •
מחוץ לתחום הסקר נמצאים ביחידה חלק גדול   .שבגבולות הסקר  אין יישובים בתחומי היחידה

 ים של נחף וסאג'ור. מהיישוב דיר אל אסד, וחלק

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
כל תחום היחידה מאופיין בתצפית ונצפות גבוהות במיוחד (פסגות הר גמל נראות היטב מבתים 

גבוהים בעכו). בגבולות הסקר זוהי יחידה שמורה ביותר, אם כי חלקיה שמחוץ לתחום הסקר 

 כרום.-מערב מג'ד אל-שנראים למרחוק, כמו בצפוןחשופים לעבודות פיתוח וחציבה 

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
 האתרים המרכזיים בתחום היחידה הינם הר גמל (על שתי פסגותיו) ומערת הר חלוץ.

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
המסטיק, אלון מצוי וחרוב מצוי.  שיחיות וחורשים בכיסוי נמוך עד בינוני, בעיקר בשליטת אלת  

 .בהר גמל גדלה אוכלוסייה של אירוס הדור, וממזרח ללבון גדלה אוכלוסיית אירוס נצרתי

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
מתלול צורים מהווה גבול בולט ומובהק בין הגליל התחתון לגליל העליון. חלקו המרשים ביותר 

אסד), אולם גם חלקי המתלול  -לדיר אל  של המתלול נמצא אמנם מחוץ לגבול הסקר (מזרחית

 שבתחום משגב צופים ונצפים היטב מסביבתם.
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הר גמל הינו תצורת נוף ייחודית שאין עוד כדוגמתה בגליל כולו. התלבטנו האם לשייך את הר 

אל", והגענו למסקנה כי נוף המצוקים של הר גמל -גמל ליחידה זו או להמשך יחידת "גבעות טל

 אל.-מתלול צורים מאשר לגבעות טל דומה יותר למצוקי

 יחידות -תת •
 צורים   מתלול   -   הנוף   יחידות - תת   : 7  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
גיאולוגי  הר מבודד יחסית עם קו העתק  הר גמל  6.01

שיצר שתי "דבשות" שמהוות את סימן  
ההיכר של ההר. בצפון ההר מספר אזורי  

מצוקים בגובה עשרות מטרים. אתר פריחת  
 אירוס הדור בפסגה המזרחית. 

תבנית נוף ייחודית שצופה ונצפית  
 למרחוק. 

5 –  
 מירבית 

מזרחית   6.02
 להר גמל 

תא שטח מצומצם יחסית שמהווה אזור  
 גמל למתלול צורים.מעבר בין הר 

חלק ממתלול צורים, בעל תצפית 
 ונצפות גבוהות. 

4 –  
גבוהה  

 מאד
החלק העיקרי של מתלול צורים בתחום   מתלול חלוץ  6.03

מוא"ז משגב. נצפה היטב מכרמיאל ומכביש  
 מערת הר חלוץ.  –תפן. אתר בולט  -כרמיאל

אחד המדרונות התלולים בישראל,  
שמציע תצפית ונצפות מרשימות  

 מיוחד. ב

5 –  
 מירבית 

 

 בקעת בית כרם  2.3.7

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   חזון   והר   כמון   הר   נחף,   לעבר   חלוץ   מהר   תצפית   : 9  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
ידיים, שמציינת את גבול מערך הרכסים והבקעות של  -יחידה זו משתרעת על פני בקעה רחבת

לגבולות  מחוץ  ככולה  רובה  נמצאת  "הקלאסית"  כרם  בית  בקעת  למעשה,  התחתון.  הגליל 
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הסקר, וביחידה זו נכללו רק שוליה במזרח ובמערב. בראייה מרחבית, היה נכון להפריד יחידה  

שנמצאות משני עברי קו פרשת המים הארצי), אולם גבולות הסקר הכתיבו זו לשתי יחידות נוף (

 את החלוקה הנוכחית.

 גבולות היחידה  •
 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 

 יער אחיהוד, גבול הסקר באזור מורן. –בצפון  

 גבול הסקר. –במזרח 

 , קניון נחל שגור.85כביש   –בדרום 

 אחיהוד. אזור מושב  –במערב 

 אגני ניקוז •
 חלקה המערבי של היחידה נמצא באגן נחל נעמן, דרך נחל שגור שמתנקז לנחל חילזון. 

החלק המזרחי של היחידה נמצא באגן הירדן (ים המלח), דרך נחל האר"י שנשפך לנחל צלמון 

 ומשם לכנרת. 

 רום פני הקרקע  •
מ' מעפה"י. המקום    290-של כהמקום הגבוה ביותר ביחידה נמצא מזרחית לקיבוץ מורן, ברום  

 מ'.   30-הנמוך ביותר ביחידה נמצא מצפון לאחיהוד, ברום של כ

 מסלע וקרקע  •
בעיקר קרקעות סחף אלוביאליות. האזורים הטרשיים בשטח זה משתייכים   –מצפון לאחיהוד  

  לחבורת הר הצופים: חוואר, קירטון ומאובנים מתצורות מישאש, ע'רב וטקייה, וכן קצת קירטון, 

 חוואר וביטומן של פרט אחיהוד מתצורת מנוחה. 

בדופן הצפונית של קניון נחל שגור, נחשפות תצורת ירכא (חוואר, גיר ומעט קירטון ומאובנים) 

 ותצורת בענה (גיר ומעט מאובנים) מחבורת יהודה. 

דולומיט כמון מחבורת יהודה, ואילו ממזרח בעיקר קרקעות סחף אלוביאליות  – ממערב למורן 

 עט דולומיט כמון. ומ

 מקורות מים  •
 אין מקורות מים טבעיים בכל תחום היחידה. 

 יישובים  •
אין יישובים בגבולות היחידה בתחום הסקר, אם כי מחוץ לתחום הסקר זוהי אחת משתי יחידות  

והיישובים מג'ד   הנוף המיושבות ביותר (יחד עם בקעת סכנין), ובה ממוקמות העיר כרמיאל

 ביענה, נחף, סאג'ור ואחרים. כרום, -אל

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
חלקים ניכרים מתחום היחידה נצפים היטב מהרכסים הגובלים בה. היחידה עצמה אינה מציעה  

 נצפות למרחוק. 
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 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
ל מחוץ  משמעותיים.  אתרים  אין  הסקר,  בתחום  היחידה  את בגבולות  נזכיר  הסקר,  גבולות 

כרום (כיום נטושה), גבעת זקיף, ערוץ קדום של נחל צלמון דרומית  -מצודת הטגארט במג'ד אל

 לראמה ועוד.

אחד האלמנטים המרשימים ביותר בבקעת בית כרם בימינו (אם כי פחות בגבולות הסקר) הוא 

 כרמי הזיתים הנרחבים, בעיקר באזור ראמה.

 יקריים אופי הצומח וערכי טבע ע •
אלו מאופיינים בעיקר    – רוב השטח מאופיין בכרמי זיתים, עם מעט שטחים של צומח טבעי  

בשיחיות ובחורשים בכיסוי נמוך עד בינוני. בחלק מכרמי הזיתים (בעיקר מחוץ לגבולות הסקר)  

 . פר מזרחית-גדלים מינים בסכנת הכחדה כגון לשון

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
מוכרת עוד מימי קדם כגבול ברור ומובהק בין הגליל התחתון לגליל העליון,  בקעת בית כרם  

כאשר הגבול ההיסטורי במשנה יוחס לגידול החקלאי של עצי שקמה בגליל התחתון אך לא 

כרמי  הינו  בבקעה  המובהק  הנופי  והאלמנט  באזור,  גידול שקמים  אין  בימינו  העליון.  בגליל 

 יפס התיישבותי צפוף (אם כי לא בגבולות הסקר הנוכחי).הזיתים. הבקעה מאופיינת כיום בפס

שלום ועמיתיו  -אזור כרמי הזיתים בין מורן לראמה (רובו מחוץ לגבולות הסקר) הוגדר אצל שר

 רמה". –) כחלק ממכלול נוף תרבות "כרמי הזית בלב הגליל 2018(

 יחידות -תת •
 הכרם - בית   בקעת   -   הנוף   יחידות - תת   : 8  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
שטח פתוח יפה אך בעל נצפות   בקעה מעובדת ונסתרת יחסית מהכביש.  אחיהוד צפון  7.01

 נמוכה. 
2 –  

 בינונית 
גדת שגור   7.02

 צפונית 
צפונית    85כביש רצועה צרה משני צידי 

 לקניון נחל שגור. 
  – 2 היחידה. -הכביש עובר בלב תת

 בינונית 
חלק מ"ארץ הזיתים" הגדולה שבין   כרמי זיתים.  מורן מערב  7.03

 ראמה למורן. 
3 –  

 גבוהה 
שולי בקעת   7.04

 חנניה 
עמק חקלאי לאורך נחל האר"י, ללא אתרים  

 משמעותיים. 
  – 3 חלק ממכלול נוף פתוח. 

 גבוהה 
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 הרי שגור (מערב)  2.3.8

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   שעב   הכפר   ובתווך   גילון   הר   יישובי   לעבר   מיעד   תצפית   : 10  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
זהו הצפוני ברכסי הרוחב של הגליל  זו משתרעת על חלקם המערבי של הרי שגור.  יחידה 

(צומת   784לשלושה חלקים: השטח שממערב לכביש התחתון. בתחום המועצה, נחלק הרכס 

צומת כרמיאל מערב), המורדות הדרומיים של נחל חילזון, וגוש הר כמון. החלוקה    –יובלים  

הגיאוגרפית (וחייץ חלקי ע"י העיר כרמיאל), הכתיבה את חלוקתה של יחידה זו לשלוש יחידות  

 כמון ואגן נחל חילזון.  נפרדות בסקר הנוכחי: הרי שגור (מערב) הנדונה כאן, הר

 גבולות היחידה  •
 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 

 בקעת בית כרם וגבול הסקר. –בצפון  

 . 784כביש  –במזרח 

 בקעת שעב.  –בדרום 

 לב. -אזור התעשייה בר –במערב 

 אגני ניקוז •
 ו המשני נחל שגור.כל תחום היחידה נמצא באגן נחל נעמן דרך יובלו הראשי נחל חילזון ויובל
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 רום פני הקרקע  •
המקום הנמוך   מ' מעפה"י.  366המקום הגבוה ביותר ביחידה נמצא בפסגת הר גילון, ברום  

 מ'.   35-ביותר ביחידה נמצא ביציאת נחל שגור לבקעת שעב, ברום של כ

 מסלע וקרקע  •
(תצו-במורדות הדרומיים של אזור התעשייה בר רות  לב, נחשף מסלע מחבורת הר הצופים 

קירטון, חוואר ומעט מאובנים. מעליו מופיעה תצורת מנוחה (פרט הר    – מישאש, ע'רב וטקייה)  

חוואר, קירטון ומעט ביטומן). פרט אחיהוד בונה את   –קירטון ומאובנים, ופרט אחיהוד   –צפת 

 מרבית פסגות הר גילון, וסביבו נחשף פרט הר צפת. 

יש מסלע גירני מתצורת  ובמורדות הר גילון  ,  לב להר גילון-במרחב שבין אזור התעשייה בר

בענה (גיר ומעט מאובנים) מחבורת יהודה. בשני תאי שטח בקניון שגור, נחשף מסלע מתצורת 

של   קטן  כתם  יש  צורית  ביישוב  יהודה).  חבורת  ומאובנים;  קירטון  ומעט  חוואר  (גיר,  ירכא 

סקייה מחבורת  ניר  בית  צורית,    .קונגלומרט  דולומיט מדרום,  למרגלות  של  קטן  פס  מופיע 

מעל פרטי אחיהוד והר צפת של (עקב נוכחות העתק)  מתצורת סחנין (חבורת יהודה), שיושב  

 . הנמצאים דרומה לו, באזור שורשים תצורת מנוחה (חבורת הר הצופים)

 מקורות מים  •
 אין מקורות מים טבעיים בכל תחום היחידה. במרחב הר גילון יש מספר בורות מים.

 יישובים  •
בתחומי היחידה ממוקמים היישובים גילון וצורית (שמחוברים כיום ברצף התיישבותי אחד), וכן  

 לב. -חלקו המזרחי של אזור התעשייה בר

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
ונצפותה   ודרום;  צפון, מערב  לכיוון  היטב: ממנה תצפיות משמעותיות  ונצפית  צופה  היחידה 

מכיוון יעד והר גמל. קניון נחל שגור, שבתחום היחידה, סובל מזה עשרות שנים מהזרמת גבוהה  

ביוב גולמי שמגיע מיישובי בקעת בית כרם. הרחבת היישובים גילון וצורית נצפית היטב מכיוון  

דרום, ומחברת את שני היישובים לרצף התיישבותי אחד. ככלל, גב הר גילון מאופיין ב"זחילה 

 " שתופסת שטחים נרחבים, תוך השפעה סביבתית משמעותית. התיישבותית

לא"ת בר ודרומית  גילון  הר  (כנראה  - באזור המורדות המערביים של  ישנן שתי מחצבות  לב 

 "אתגרי עבירות" לרכבי שטח.  -נטושות) ודרכים שמשמשות כ

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
הי היחידה  בתחום  ביותר  הבולט  האתר  המכלול  נמצא  היחידה  בשולי  שגור.  נחל  קניון  נו 

הארכיאולוגי חורבת גילון, כולל קברים עתיקים ומערת קבורה מעוטרת בצלב (עשרות מטרים  

וצורית הוקמו מספר תצפיות נוף ולאחרונה גם  מחוץ לגבול הסקר). בתחומי היישובים גילון 

 הוכשר אתר טיפוס צוקים במצוק צורית. 
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 טבע עיקריים אופי הצומח וערכי  •
חלק משטח היחידה מיוער בעצי אורן בכיסוי בינוני עד גבוה, בעוד שמרבית השטחים הלא 

יותר   וחרוב מצוי. חורשים  מיוערים מאופיינים בשיחיות בכיסוי נמוך בשליטת אלת המסטיק 

 . מפותחים נמצאים בעיקר בערוץ נחל שגור

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
הרים המרשימים במשגב, בפרט בשל מבנה הבקעות שחודרות  גוש הר גילון הינו אחד מגושי ה

הינו תופעת טבע   נחל שגור  קניון  הנוכחי).  לגבולות הסקר  (ונמצאות מחוץ  צפון  מכיוון  אליו 

ייחודית ממערב לקו פרשת המים הארצי (כל שאר הנקיקים הצרים בארץ ממוקמים ממזרח  

רחי). השטחים שממערב לנחל שגור לקו פרשת המים הארצי, בעיקר במדבר יהודה ובנגב המז

מיקומם מקביל לזה של יחידת הנוף  ,  בכך(מהווים אזור מעבר בין הגליל התחתון למישור החוף  

 ן). נמצאת מצפוו אל הנכללת בגליל העליון-גבעות טל

 יחידות -תת •
 (מערב)   שגור   הרי   -   הנוף   יחידות - תת   : 9  טבלה 

- תתשם  מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
אזור תעשייה משותף למספר רשויות   לב -א"ת בר 8.01

 מקומיות באזור. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

פסיפס של שטחים חקלאיים, בתות ויערות.   לב -עוטף בר 8.02
 עתיקה. אנדרטה לטייסים וגת 

  – 2 שטח בעל נצפות כללית נמוכה. 
 בינונית 

- מתלול בר 8.03
 לב 

רצועת מדרונות תלולים בין אזור התעשייה  
 לנחל שגור. 

נצפות גבוהה למדי, מרבית השטח 
 לא מופר. 

3 –  
 גבוהה 

קניון נחל   8.04
 שגור 

מופע של קניון עמוק ודרמטי, יחיד מסוגו  
הארצי. גשר  בארץ ממערב לקו פרשת המים  

 מטיילים מעל הקניון. 

  – 5 תבנית נוף ייחודית. 
 מירבית 

מורד נחל   8.05
 שגור 

תבנית נוף ייחודית. אזור מעט   מופע של קניון עמוק, יחיד מסוגו בארץ. 
 פחות דרמטי ממעלה הקניון. 

4 –  
גבוהה  

 מאד
מורדות הר   8.06

 גילון 
מדרונות תלולים במורדות המערביים,  

והמזרחיים של הר גילון. מערה  הדרומיים 
מרשימה מדרום לגילון וצנירים מפותחים  

 צפונית לצורית. 

אזור בעל תצפית ונצפות גבוהות 
 מאד, ושמור היטב. 

5 –  
 מירבית 

מרחב מיוער ברובו עם   –אזור קו הרכס   הר גילון  8.07
מספר שטחי חקלאות. מצפור מיכל זוהר  

ומספר בורות מים/מתקנים חקלאיים  
 ם. קדומי

קו הרכס נותר ברובו ללא פיתוח  
 התיישבותי. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  שכונת הרחבה חדשה של היישוב גילון.  גילון מערב  8.08
 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב ותיק במדרון הדרומי של הר גילון.  גילון  8.09
בית ספר   8.10

 הר גילון 
 בנוי  בנויה. יחידת נוף   בית ספר אזורי. 

יישוב ותיק במדרון הדרומי של הר גילון,   צורית  8.11
 כולל אזור הפסגה המזרחית. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 
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 בקעת שעב  2.3.9

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   שורשים   למרגלות   עתיקים   זיתים   : 11  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
 וארוכה שחודרת מעמק עכו מזרחה במעלה נחל חילזוןבקעת שעב הינה בקעה צרה 

 גבולות היחידה  •
 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 

 בקעת בית כרם וגבול הסקר. –בצפון  

 . 784כביש  –במזרח 

 בקעת שעב.  –בדרום 

 לב. -אזור התעשייה בר –במערב 

 אגני ניקוז •
 יובלו הראשי נחל חילזון. כל תחום היחידה נמצא באגן נחל נעמן דרך  

 רום פני הקרקע  •
המקום הנמוך    מ' מעפהי.  70רשים, ברום  והמקום הגבוה ביותר ביחידה נמצא  ממערב לש

 מ'.   22-ביותר ביחידה נמצא בנחל חילזון, ברום של כ
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 מסלע וקרקע  •
קטנים  קרקעות סחף אלוביאליות. בשוליים הצפוניים יש כתמים    –כמעט בכל תחום היחידה  

 של קונגלומרט טרסות.

 מקורות מים  •
אין מקורות מים טבעיים בכל תחום היחידה. מעט מדרום לה, בפאתי הכפר שעב, נמצאת באר 

 הכפר שקרויה כיום "עין חנני".

 יישובים  •
 אין יישובים בגבולות היחידה בתחום הסקר.

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
נצפים היטב מהרכסים הגובלים בה. היחידה עצמה אינה מציעה    חלקים ניכרים מתחום היחידה

 רשים מושלכת פסולת בניין ופסולת ביתית. ונצפות למרחוק. לאורך דרך העפר משעב לצומת ש

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
בגבולות היחידה בתחום הסקר, אין אתרים משמעותיים, אולם נציין את הריכוז המרשים של 

להתייחסות  זכו  לא  אולם  יחסית,  שמורים  שעב  סביב  הזיתים  כרמי  עתיקים.  זיתים  כרמי 

 ). 2018שלום ועמיתיו על נופי תרבות בישראל (-בעבודתם של שר

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
הצומח נשלט ע"י כרמי זיתים עתיקים נטועים ובהם בעיקר מינים עשבוניים מלווי חקלאות.  

 פר מזרחית. -שורשים בולט המין בסכנת הכחדה לשוןבכרמים שמדרום ל

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
 בדומה לבקעת בית כרם, בבקעת שעב בולט מופע כרמי הזיתים. 

 יחידות -תת •
 שעב   בקעת   -   הנוף   יחידות - תת   : 10  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -נופיייחוד  תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
צפון בקעת   9.01

 שעב
חלק שמור יחסית של הבקעה,   מופע מרשים של כרמי זיתים עתיקים. 

 שנצפה היטב מיישובי הסביבה. 
4 –  

גבוהה  
 מאד
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 נחל חילזון 2.3.10

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   פחיר   חורבת   לעבר   מכרמיאל   תצפית   : 12  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
יחידה זו משתרעת על פני החלק התיכון של הרי שגור. נחל חילזון חורץ בין ההרים ערוץ עמוק 

אולם  בגבולות הסקר,  נכללה  לא  גבולות השיפוט, הגדה הצפונית של הנחל  ומרשים. בשל 

 לנחל בואכה יובלים ואשבל. במרחב הגדה הדרומית, היחידה כוללת את הגבעות שמדרום 

 גבולות היחידה  •
 כמעט כל גבולות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקר: 

 לצורית, גבול הסקר. שורשיםקו שבר גיאולוגי בין  –בצפון  

 הכפר חוסייניה.  –במזרח 

 פאתי בקעת סכנין, אשבל ויובלים.   –בדרום 

 .שורשיםיער יובלים והדופן המערבית של גבעת  –במערב 

 אגני ניקוז •
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל נעמן דרך יובלו הראשי נחל חילזון. חלקים משטח היחידה  

 מתנקזים לנחל חילזון דרך נחל סכנין.

 רום פני הקרקע  •
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מ' מעפה"י   384המקום הגבוה ביותר ביחידה נמצא בפסגת גבעת קרד ביישוב אשחר, ברום  

(גובה הגבעה מופיע במפות הישנות בלבד). המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא ביציאת נחל  

 מ'. 55-חילזון לבקעת שעב, ברום של כ

 מסלע וקרקע  •
בנויה מפרט אחיהוד של תצורת מנוחה (חוואר, קירטון ומעט ביטומן), וסביבה   שורשיםגבעת  

ורת הר הצופים). בדופן הצפונית של הגבעה  פרט הר צפת (קירטון ומאובנים) (שניהם מחב

מופיע גם כתם    שורשיםמופיע פס קטן של דולומיט מתצורת סח'נין (חבורת יהודה). בתחומי  

 קטן של קונגלומרט אחוזם מחבורת כורכר. 

השטח שממערב לנחל סכנין מאופיין במסלע גירני מתצורת בענה (גיר ומעט מאובנים; חבורת  

ון ליובלים מופיע פרט הר צפת מתצורת מנוחה (חבורת הר הצופים),  יהודה). בגב הרכס מצפ

 שבונה כאן נוף ייחודי של גבעות מעוגלות. 

מרבית השטח ממזרח לנחל סכנין משתייך לתצורת סחנין מחבורת יהודה (דולומיט) עם כתמים  

קטנים של תצורת בענה. בעמק נחל חילזון (סביב נפתול חורבת פחיר) נחשף מסלע קדום 

 פרט יערה; חבורת יהודה). – חסית מתצורת דיר חנא (דולומיט וצור י

 מקורות מים  •
 אין מקורות מים טבעיים בכל תחום היחידה. במספר נקודות בשטח היחידה יש בורות מים. 

 יישובים  •
נעים וחוסנייה, וכן פזורה בדווית  -, אשחר, ערב אלשורשיםבתחומי היחידה ממוקמים היישובים  

 בחורבת פחיר. 

 פות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות נצ •
פזורה   כרמיאל.  לכיוון העיר  למדי  גבוהות  ונצפות  יחסית, בעלת תצפית  יחידה שמורה  זוהי 

בדווית בחורבת פחיר ממוקמת בעומק השטח, ומשפיעה על המרחב הפתוח שבקרבתה, כולל  

. לאורך נחל חילזון שימוש יומיומי של רכבים בדרך שמקשרת פזורה זו אל יישובי בקעת סכנין

 עצמו עובר מאסף ביוב אזורי. 

 לכרמיאל יצר צלקת ניכרת בנוף, שכוללת מבתרים ודרדרות גבוהות.  שורשיםבין  784כביש 

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
לאורך  מרעה)  (למעט  לחקלאות  או  להתיישבות  שימשו  לא  הם  המדרונות,  תלילות  בשל 

אשחר יש אלה אטלנטית עתיקה ומרשימה, וכן מערת נטיפים (שלא הישוב  ההיסטוריה. לצד  

אותרה במהלך הסקר) ובור מים שמקיים אוכלוסיית סלמנדרות. באזור גבעות יובלים יש מספר  

בצ הוסדרו  שרובן  נוף  לתחום  תצפיות  (מחוץ  הנחל  של  הצפונית  בגדה  בלבד.  מקומית  ורה 

 הסקר) ראויות לציון מערות חילזון תחתית (אתר פרהיסטורי חשוב) ועילית. 
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וישראלי ("שטח   "), דבר שהגביל 9המרחב שימש במשך עשרות שנים כשטח אש מנדטורי 

ל 80-מאד התיישבות קבע עד לשנות ה כגון הריסות  והותיר שרידים מעטים  ו',  "עץ  -ש"ביה 

 הפגזים" מצפון ליובלים. 

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
מרבית השטח מאופיין בשיחיות ובחורשים בכיסוי נמוך עד בינוני בשלטון אלת המסטיק, חרוב 

מצוי ואלון מצוי, כאשר חורשים מפותחים יותר נמצאים במורדות נחל חילזון, ובהם בולט המין 

 . הנדיר גרניון נאה

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
בתחום היחידה יש שתי תבניות נוף מרשימות במיוחד: חורבת פחיר שחולשת על נפתול גדול  

 בנחל צלמון, ומכלול הגבעות המעוגלות מצפון ליישוב יובלים. 

 יחידות -תת •
 חילזון   נחל   -   הנוף   יחידות - תת   : 11  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי כללי ואתרים מרכזיים תיאור  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
מורדות   10.01

 שבר גילון 
אזור שיחיות במדרגה טופוגרפית למרגלות  

 הר גילון, ללא נקודות עניין בולטות. 
  – 3 יחידת נוף בנויה. 

 גבוהה 
  שורשים 10.02

 מערב -דרום
אזור מיוער ברובו במורדות הדרומי והמערבי  

 . אתר הנצחה (יער אוסטרליה). שורשיםשל 
שטח מיוער שכלוא בין היישוב  

 לכבישים באזור. 
2 –  

 בינונית 
יישוב ותיק. בתחום היישוב גת עתיקה ובור   שורשים  10.03

 מים. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

מתלול   10.04
 שורשים 

מצוקי משני עברי כביש  מדרון תלול ובחלקו 
784 . 

מדרונות תלולים ומרשימים,  
פגועים כתוצאה מחציבה ודרדרות  

 סלעים ישנות. 

3 –  
 גבוהה 

מערב נחל   10.05
 חילזון 

עמק צר לאורך נחל חילזון, ללא נקודות עניין  
 בולטות. 

  – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים באזור. 
 גבוהה 

מורדות   10.06
 יובלים 

וחורש בגדות הנחלים חילזון  נוף מצוקים  
וסכנין. תצפית ע"ש חייל שנספה בנחל  

 חילזון. 

נוף דרמטי של מצוקים וחורש  
 כחלק ממרחב נחל חילזון. 

4 –  
גבוהה  

 מאד
גבעות   10.07

 יובלים 
מכלול גבעות מעוגלות, מספר קטן של  

 שרידים ארכיאולוגיים ותצפיות נוף.
תבנית נוף ייחודית בקנה מידה  

 אזורי. 
4 –  

גבוהה  
 מאד

מתלול שבו חורש מפותח ומרשים, מערת   חורש חילזון  10.08
 נטיפים (שלא אותרה במהלך הסקר).

ליבת שמורת נחל חילזון, אחד  
 האזורים השמורים במרחב הסקר. 

5 –  
 מירבית 

עוטף ערב   10.09
 נעים -אל

נעים, ללא  -אזור טרשים נרחב סביב ערב אל 
 אתרים בולטים. 

הטרשי חריג במרחב הסקר,  הנוף  
 ובולט בנוף האזור. 

4 –  
גבוהה  

 מאד
- ערב אל 10.10

 נעים 
יישוב בדווי חדש ובשוליו פזורה בדווית  

 ותיקה. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

אזור מישורי מופר יחסית ע"י פריצת דרכים.   במת אשחר  10.11
 אלה אטלנטית עתיקה. 

שטח מופר למדי ובעל נצפות  
 נמוכה. 

1 –  
 נמוכה 

"בור הסלמנדרות"   –יישוב ותיק. אתר בולט   אשחר 10.12
 בהרחבת אשחר. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

דרום גבעת   10.13
 קרד 

אזור מדרונות נרחב בין אשחר לבקעת  
 סכנין, ללא אתרים בולטים. 

חלק מרצף שטחים פתוחים,  
שמבליט את הרי שגור לעומת  

 בקעת סכנין שמדרום. 

3 –  
 גבוהה 

חורבת   10.14
 פחיר 

שלוחה ארוכה ומרשימה שמוקפת משלושה  
עברים ע"י נפתול נחל חילזון. פזורה בדווית  

 ומספר מבני אבן ישנים. 

תבנית נוף ייחודית ושמורה יחסית  
על אף פיתוח סביב הפזורה  

 בשטח.

5 –  
 מירבית 
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- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי כללי ואתרים מרכזיים תיאור  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
מורדות   10.15

 חוסנייה 
אזור גבעות שתחום בין הר כמון, נחל צוף  

ללא שם של נחל חילזון, ללא אתרים  ויובל 
 משמעותיים. 

  – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים באזור. 
 גבוהה 

כפר בדווי שבנוי כיישוב שרשרת לאורך   חוסנייה  10.16
 כביש הגישה. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

 

 הר כמון  2.3.11

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   כמון   נחל   לערוץ   תצפית   : 13  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
יחידה זו משתרעת על פני גוש הר כמון, שהוא הרכס הגבוה ביותר בגליל התחתון. להר יש 

מספר פסגות, ושיאו ביישוב כמון. גב ההר הינו בעל אופי במתי ומתון, שמאפשר התיישבות  

תח שבהם  צפופה יחסית, מול מדרונות תלולים. המדרונות נחרצים ע"י מספר ערוצים, שהמפו

 הינו ערוץ נחל כמון.  

 גבולות היחידה  •
 ם). וחוות ר –גבול הסקר (באזור מכמנים  –בצפון  

 עמק נחל צלמון.  –במזרח 

 פאתי בקעת סכנין ושכונותיה המערביות של סלמה.   –בדרום 

 גבול הסקר והכפר חוסנייה.  –במערב 
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 אגני ניקוז •
המזרחי מנוקז לנחל צלמון (ישירות או  בתחום היחידה עובר קו פרשת המים הארצי. החלק  

ולים המלח, ואילו החלק המערבי מנוקז לנחל  ויובלו נחל קצח) וממנו לכנרת  דרך נחל כמון 

ישירות לנחל חילזון או ליובלו נחל  וערוצים ללא שם שמתנקזים  יובלו נחל צוף  חילזון (דרך 

 שזור), וממנו אל הנעמן והים התיכון. 

 רום פני הקרקע  •
מ' מעפה"י (הגובה   602בוה ביותר ביחידה נמצא בפסגת הר כמון ביישוב כמון, ברום  המקום הג

ביותר ביחידה נמצא באזור הפינה הדרומית -מופיע במפות הישנות בלבד). המקום הנמוך 

 מ' בקירוב.   180-מזרחית של הר כמון (מעל נחל צלמון), ברום של כ

 מסלע וקרקע  •
(אזור   ומערב במת ההר  כמון  דולומיט של -מכמניםצפון הר  בנוי מסלעי  כמאנה המערבית) 

והן בדרום) בנוי   ופס שנמשך במעלה מדרונות ההר (הן במזרח  תצורת סחנין. היישוב כמון 

מתצורת דיר חנא (דולומיט וצור מפרטי יערה/ראש הנקרה), ולמרגלותיו פס צר יחסית של פרט  

דול נמצא  וצור). מתחת,  (דולומיט  חנא  דיר  מתצורת  הסלעים  כרכרה  עם  כמון שנמנה  ומיט 

הקדומים ביותר במרחב הסקר. בשיפולי בקעת סכנין, מופיעים שוב סלעי תצורות סחנין ודיר  

 חנא. כל התצורות הגיאולוגיות הללו משתייכות לחבורת יהודה. 

 מקורות מים  •
ם כמאנה (עין כמון) שנובע מתוך נקרת סלע טבעית. בשני-בתחום היחידה יש מעיין אחד, עין אל

גשומות, יוצא מהמעיין פלג מים שמזין שורת גבים רדודים במורד נחל כמון. כמו כן, יש באזור 

במת ההר מספר בורות מים חצובים. בתחומי הרחבת היישוב מכמנים נמצאת בריכה חצובה,  

 שמקיימת אוכלוסיית סלמנדרות. 

 יישובים  •
כמו   ומכמנים,  כמון  יש  בתחומי היחידה ממוקמים היישובים כמאנה,  רום. לכמאנה  גם חוות 

 מספר שכונות נפרדות משני עבריו של נחל כמון. 

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
ואילו   ופיתוח חקלאי,  דרכים  מהתיישבות,  כתוצאה  נרחבות  מהפרות  סובל  ההר  במת  אזור 

 מורדות הר כמון נותרו שמורים יחסית, כולל תצפיות נוף מרשימות לכל עבר.

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
אחד האלמנטים הבולטים בגב הר כמון הוא ההתיישבות הבדווית, שעברה ברובה להתיישבות  

 קבע מוסדרת, אם כי למיעוטה יש עדיין מאפיינים של פזורה. 

עין אל כמון,  הינם תצפית הר  באזור  וקמין  -האתרים הבולטים  מכמנים  סובב  כמאנה, שביל 

 ים.מכמנ
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 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
שטח היחידה מאופיין ברובו בחורש מפותח בשלטון אלון מצוי, ובו בולטים מיני חורש לח כגון  

אלון התבור, ער אציל וקטלב מצוי, כמו גם המין האנדמי סחלב מצוייר. חלק מהשטח מיוער,  

 .   בעיקר בעצי אורן בכיסוי בינוני

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
כ מבחינה הר  במיוחד.  גבוהות  ונצפות  תצפית  בעל  התחתון,  הגליל  בהרי  הגבוה  הינו  מון 

 התיישבותית, נוצר כאן פסיפס מעניין של התיישבות יהודית ובדווית ששלובות זו בזו.

 יחידות -תת •
 כמון   הר   -   הנוף   יחידות - תת   : 12  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי ואתרים מרכזיים תיאור כללי  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
מכמנים   11.01

 דרום 
אזור המדרונות בין מכמנים/כמאנה מערב  

לחוסנייה. חלקם חשופים יחסית וחלקם  
מכוסים בשיחייה מפותחת. בתחום היחידה  
 מצפור כמאנה ושביל יונתן (סובב מכמנים).

המדרון הדרומי של חלק ממכלול 
 הר כמון. 

5 –  
 מירבית 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב יהודי ותיק.  מכמנים 11.02
מכמנים   11.03

 צפון 
חורש פתוח בין מכמנים לגבול הסקר. 

קמין    –תצפית לכרמיאל. אתר מרכזי 
 מכמנים. 

אזור שמציע תצפית טובה לעבר  
כרמיאל, אם כי יחסית פחות בולט 

 האזור. בנוף  

3 –  
 גבוהה 

חקלאות   11.04
 סוואעיד 

כרמי זיתים צעירים וחלקות חקלאיות  
 נטושות בבמת ההר. ללא אתרים בולטים. 

אזור בעל תצפית ונצפות נמוכות  
 יחסית. 

2 - 
 בינונית 

מורדות   11.05
 סוואעיד 

אזור מיוער משני עברי כביש הגישה לכמון  
 וכמאנה המזרחית. 

  – 3 פתוחים באזור. חלק מרצף שטחים 
 גבוהה 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב בדווי חדש על בסיס פזורה. סוואעיד  11.06
ערוץ גדול שיוצר חריץ עמוק בהר כמון,   נחל כמון  11.07

ומספק "חלון" מבמת ההר דרומה. מפלים  
 יבשים ומעיין. 

תבנית נוף ייחודית בקנה מידה  
 אזורי. 

5 –  
 מירבית 

עוטף   11.08
כמאנה  

 מערב 

שטח בעל תצפית ונצפות נמוכות  אזור שדות סביב פזורת כמאנה מערב. 
 בגב ההר. 

1 –  
 נמוכה 

כמאנה   11.09
 מערב 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  שכונה בדווית בעלת צביון של פזורה. 

אזור מיוער מצפון ליישוב כמון, כולל חוות   כמון צפון  11.10
 רום. 

חוות  חלק מרצף שטחים פתוחים, 
רום יוצרת חייץ חלקי מהמורדות  

 המזרחיים. 

3 –  
 גבוהה 

שדות   11.11
 כמאנה 

בתות סירה קוצנית מצפון לכמאנה 
המזרחית (בשטח יש גם אוכלוסייה של  

 סחלב מצוייר). 

 - 2 מופע נופי לא מרשים. 
 בינונית 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב בדווי חדש על בסיס פזורה. כמאנה  11.12
יישוב יהודי ותיק. בתחומיו פסגת הר כמון   כמון  11.13

 ונקודת תצפית מוסדרת. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

רצועת המדרונות בין כמון לשכונות הצפוניות   כמון דרום  11.14
 בסלמה. גת עתיקה. 

חלק ממכלול המדרון הדרומי של 
 הר כמון. 

5 –  
 מירבית 

מורדות כמון   11.15
 מזרחיים 

מדרונות תלולים שיורדים מהר כמון לנחל  
 צלמון, ללא אתרים נקודתיים. 

מכלול נופי מרשים שכולל את  
מזרח הר כמון, עמק נחל צלמון  

 והר חוזה. 

5 –  
 מירבית 
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 נחל צלמון 2.3.12

 
 ). שניצר   יצחק   (צילום:   צלמון   נחל   : 14  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
אחד   הינו  צלמון  ולאורכו  נחל  זורם  פלג  יש  הנחל  במעלה  התחתון.  הגליל  בנחלי  הארוכים 

כרמי   גדול של  נמצא מרחב  יותר,  דרומה  עזובות.  וריכוז מרשים של טחנות קמח  בוסתנים 

זיתים. יצוין כי היחידה אינה כוללת קטע מנחל צלמון מדרום לקיבוץ מורן, מתוך הנחה שהדמיון  

 הדמיון בין אזור מורן להר כמון. בין גבעת מורן להר חוזה גבוה יותר מ

 גבולות היחידה  •
 עין.-המבואות הצפוניים של ראס אל  –בצפון  

 מורדות הר חוזה וגבול הסקר. –במזרח 

 גבול הסקר. –בדרום 

 מורדות הר כמון, מורדות גבעת צלמון ותחתית המדרונות שנמשכים מדרום לה. –במערב 

 אגני ניקוז •
למון, שמתנקז לכנרת ומשם לים המלח. קטע קטן במערב כל תחום היחידה נמצא באגן נחל צ

 היחידה מתנקז לנחל כמון, שהינו יובל של נחל צלמון.
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 רום פני הקרקע  •
עין ולמרגלות הר כמון, ברום  -מזרח לראס אל-האזורים הגבוהים ביותר ביחידה נמצאים מצפון

ש נחל צלמון עם גבול  מ' בקירוב מעפה"י. המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא במפג  260-של כ

 מ' בקירוב.   80-הסקר, ברום של כ

 מסלע וקרקע  •
ביותר   הקדומים  המסלע  סוגי  (בין  ורמה  הידרה  תצורות  נחשפות  צלמון  נחל  עמק  במעלה 

במרחב). תצורות אלו כוללות גיר קירטוני וחווארי עם מעט מאובנים. סביב תצורות אלו נחשף  

תצ  מופיעה  סלמה  למרגלות  כמון.  יערה/ראש  דולומיט  מפרטי  וצור  (דולומיט  חנא  דיר  ורת 

יש כתם קטן של פרט כרכרה מתצורת דיר חנא (דולומיט  וממזרח לחורבת צלמון  הנקרה), 

וצור). כל התצורות הגיאולוגיות הללו משתייכות לחבורת יהודה. בפסגת חורבת צלמון מופיע  

צלמון   נחל  ובמורד  המלח),  טבריה/ים  (מחבורת  אחוזם  סחף  קונגלומרט  קרקעות  ישנן 

 אלוביאליות.

 מקורות מים  •
עין) יש לפחות שתי נקודות -בתחום היחידה ישנם מספר מעיינות: בעין צלמון (למרגלות ראס אל 

 נביעה, ומעיין נוסף (שאינו ברור בשטח) בחורשת האולמוסים בנחל צלמון.

 יישובים  •
 עין.-היישוב ראס אלבתחומי היחידה ממוקם החלק הוותיק של היישוב סלמה, וכן 

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
הנוף של עמק נחל צלמון בין הר כמון והר חוזה, נצפה היטב מאזור סלמה וגבעת צלמון, והינו  

בין הנופים המרשימים בתחום הסקר. הכפר סלמה עצמו ממוקם על שלוחה צרה וארוכה בין  

את   מחק  ולמעשה  צלמון,  לנחל  כמון  הציבורית.  נחל  מהתודעה  הזו  הייחודית  הנוף  תבנית 

ישנן הפרות נרחבות שכוללות עודפי עבודות עפר (כולל הרס גדות   במדרונות הכפר סלמה 

הנחל), חציבות ושפיכת פסולת. כמו כן, ראוי לציון גידור אינטנסיבי שמקשה מאד על תנועה  

ון, שרידי עיר מתקופת המרד  חיים. חורבת צלמ-רציפה לאורך הנחל, הן למטיילים והן לבעלי

 הגדול, משמשת כיום כמכלאת בקר מגודרת.

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
משיכה   מוקד  מהווים  לאורכו,  הקמח  וטחנות  הבוסתנים  עם  יחד  צלמון,  בנחל  הזורם  הפלג 

ונמצאות בשטחי לציבור  נגישות  אינן  חלק מהטחנות  זאת,  עם  הארצית.  ברמה  ם למטיילים 

 עין). -מגודרים (בעיקר בקרבת ראס אל

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
אברהם מצוי, כאשר בפלג הזורם מצטרפים, בין היתר,  -לאורך ערוץ הנחל שולט בעיקר שיח

שיחי פטל קדוש ועצי ערבה מחודדת, וכיסוי הצומח המעוצה גבוה משמעותית. בולט במיוחד  

ץ בסכנת הכחדה בוקיצה שעירה. בנוסף, במדרגות  קטע נחל שבו גדל יער גדות בשלטון הע
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הסלע שבגדות הערוץ גדל המין הנדיר מישויה פעמונית. כרמי הזיתים שבבקעת צלמון (בעיקר 

מחוץ לגבולות הסקר) משמרים מספר מינים בסכנת הכחדה, כגון: מיאגרון אוזני, דבקה זנובה, 

 ד.אשבל זהרי ועו

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
דרום, משמש במשך דורות רבים מוקד  -ע המים, שחתור לאורך קו העתק צפון נחל צלמון שופ

רבים.   מטיילים  בימינו  ובוסתנים שמושכים  קמח  טחנות  הוקמו  ולאורכו  התיישבותי,  משיכה 

חלקה הדרומי של היחידה, בבקעת צלמון, הינו אחד ממכלולי כרמי הזיתים הגדולים בישראל 

שלום -אכה מר'אר ועילבון). מרחב זה הוגדר אצל שר(מכלול שנמשך מעבר לתחום הסקר, בו

 מג'אר". –) כחלק ממכלול נוף תרבות "כרמי הזית בלב הגליל 2018ועמיתיו (

 יחידות -תת •
 צלמון   נחל   -   הנוף   יחידות - תת   : 13  טבלה 
- שם תת מס"ד 

 היחידה
ושיקולים  תרבותי -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים 

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
עין  -ראס אל 12.01

 מערב 
- אזור חקלאי במדרון המערבי של ראס אל

 עין. 
  – 3 חלק מהאגן החזותי של נחל צלמון. 

 גבוהה 
 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב בדווי חדש.  עין -ראס אל 12.02
בקעת ראס   12.03

 עין -אל
בקעת עין  החלק המזרחי (הלא בנוי) של 

 שתי נביעות עין צלמון.  –צלמון. אתר מרכזי 
חלק מהאגן החזותי של הנחל, שני  

 מעיינות. 
3 –  

 גבוהה 
מקטע  12.04

הטחנות  
 בנחל צלמון 

- הקטע המטוייל של נחל צלמון, בין ראס אל
עין לסלמה. ריכוז טחנות קמח, בוסתנים  

 וחורש טבעי. 

יחידת נוף שמורה שמייצגת היטב 
 מורשת ייחודי. נוף 

5 –  
 מירבית 

יישוב בדווי ותיק שהוקם בצורה מתוכננת   סלמה  12.05
בשלוחה בין נחל צלמון לנחל כמון. מערת  

 קבורה בקצה הדרומי של הכפר. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

  -צלמון  12.06
מקטע 
 סלמה 

אזור בוסתנים ומעט טחנות קמח למרגלות  
 הכפר סלמה. 

נחל  חלק ממכלול המורשת של  
צלמון. פגוע נופית כתוצאה  

משפיכת פסולת, עודפי עפר  
 ומספר מוקדי בנייה, אך בר שיקום.

4 –  
גבוהה  

 מאד

פסיפס נרחב של אזורי שיחיות וכרמי זיתים   מזרח צלמון  12.07
במדרונות ממזרח לנחל צלמון, ללא אתרים  

 מרכזיים. 

חלק מהאגן החזותי של נחל צלמון,  
 . שמור יחסית מבחינה נופית

4 –  
גבוהה  

 מאד
נחל כמון   12.08

 תחתון 
ערוץ עמוק יחסית בין גבעת צלמון לכפר  

 סלמה, ללא אתרים משמעותיים. 
הגדה שפונה לסלמה נפגעה  

בשפכי עפר, אך נוף הגדה  
 המערבית נותר שמור יחסית. 

3 –  
 גבוהה 

חורבת   12.09
 צלמון 

תל ארכיאולוגי נרחב, ללא ממצאים בולטים  
 על פני השטח. 

הפסגה משמשת כיום כמכלאת  
בקר. פוטנציאל גבוה לחפירות  
ארכיאולוגיות והפיכת המקום  

 למוקד משיכה למטיילים. 

3 –  
 גבוהה 

באזור זה יוצא נחל צלמון מההרים לבקעה   בקעת צלמון  12.10
ידיים שמכוסה בכרמי זיתים. ללא  -רחבת

 אתרים משמעותיים. 

קצה מרחב עצום של כרמי זיתים 
 ר'אר לדיר חנא. שמשתרע בין מ

4 –  
גבוהה  

 מאד
כביש דיר   12.11

 חנא
אזור השוליים הדרומיים של בקעת צלמון,  

  משני צידי הכביש שעולה מעילבון לדיר חנא.
 רובו מכוסה כרמי זיתים. 

  – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים. 
 גבוהה 
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 הר חזון  2.3.13

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   חוזה   הר   של   הדרומיים   המורדות   : 15  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
יחידה זו כוללת את המקטע המזרחי ביותר של הרי שגור. אזור זה מגיע לשיא גובהו בהר חזון,  

שנמצא מחוץ לגבולות הסקר. בגבול הסקר, שיא הגובה הינו בהר חוזה. תחום היחידה משלב 

 אדם לחורש טבעי במדרונות תלולים. -בין יערות נטע

 לות היחידה גבו •
 גבול הסקר ושולי בקעת בית כרם. –בצפון  

 גבול הסקר ושולי בקעת חנניה. –במזרח 

 גבול הסקר. –בדרום 

 עמק נחל צלמון.  –במערב 

 אגני ניקוז •
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל צלמון, שמתנקז לכנרת ומשם לים המלח. בלב היחידה עובר  

ליים המזרחיים של היחידה מתנקזים לנחל האר"י, נחל חזון, שהינו יובל של נחל צלמון. השו

 שהינו יובל נוסף של נחל צלמון.
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 רום פני הקרקע  •
ברום   חוזה,  הר  בפסגת  נמצא  ביחידה  הגובה  מעפה"י.  460שיא  ביותר   מ'  הנמוך  המקום 

 מ' בקירוב.   160-ביחידה נמצא במפגש נחל צלמון עם גבול היחידה, ברום של כ

 מסלע וקרקע  •
האזור   נחשפות רוב  צלמון  נחל  עמק  במעלה  כמון.  מדולומיט  בנוי  היחידה  בתחום  ההררי 

תצורות הידרה ורמה (המסלע הקדום ביותר בתחומי הסקר). תצורות אלו כוללות גיר קירטוני  

בשוליים הדרומיים של היחידה מופיעה תצורת דיר חנא (דולומיט   וחווארי עם מעט מאובנים.

 כל התצורות הגיאולוגיות הללו משתייכות לחבורת יהודה. וצור מפרטי יערה/ראש הנקרה). 

 מקורות מים  •
 אין מקורות מים בתחומי היחידה. 

 יישובים  •
 בצפון היחידה ממוקם קיבוץ מורן. 

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
חוזה  נופו של הר חוזה מרשים בעיקר מכיוון דרום ומפסגת הר כמון. מכיוון צפון, "מתגמד" הר  

 אל מול הר חזון שסמוך אליו. ביחידה לא זוהו מפגעים סביבתיים משמעותיים. 

 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים  •
מזרחי של פסגות הגליל התחתון המרכזי,  -מכלול הר חזון והר חוזה מציין את הקצה הצפוני

 תבניות הנוף המרשימות במרחב.והחריץ הטופוגרפי שנוצר בין הר כמון להר חוזה הינו בין 

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
ובשיחיות   בחורש  מאופיין  הצומח  חוזה  שבהר  בעוד  אורן,  בעצי  מיוער  מהיחידה  ניכר  חלק 

בכיסוי נמוך עד בינוני. המפנה הצפוני של הר חוזה בולט בחורש מפותח ובמספר מינים נדירים,  

 .ל ססגוניכגון: מפריק נפוח, סלסילת הכרמל וספלו

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
 מרבית תחום היחידה מאופיין בשילוב של יער וחורש במורדות תלולים. 

 יחידות -תת •
 חזון   הר   -   הנוף   יחידות - תת   : 14  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
עין  -ראס אל 13.01

 צפון 
עין, ללא  -אזור מיוער במדרונות מעל ראס אל

 אתרים משמעותיים. 
  – 3 חלק מהאגן החזותי של היחידה. 

 גבוהה 
פסיפס של יערות מדרום וממזרח למורן,   עוטף מורן  13.02

 ללא אתרים משמעותיים. 
  – 3 חלק מהאגן החזותי של היחידה. 

 גבוהה 
 בנוי  יחידת נוף בנויה.  קיבוץ ותיק.  מורן  13.03
נחל צלמון   13.04

 עליון 
-רצועה צרה בעמק נחל צלמון מעל ראס אל

 עין. 
חלק מהאגן החזותי של היחידה. 

 קטע צר יחסית בין גבעות. 
3 –  

 גבוהה 
פסגת הר חוזה והמורדות לכיוון נחל צלמון.   הר חוזה  13.05

   פסגת הר חוזה.  –אתר מרכזי 
שמור היטב של חורש ויער  אזור 

 שנצפה היטב מסביבתו. 
4 –  

גבוהה  
 מאד
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 יער שגב 2.3.14

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   יעד   היישוב   –   ברקע   שגב.   ביער   נוף   : 16  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
מערביים של במת משגב (להלן), מאזור יובלים ועד  -יחידה זו כוללת את המורדות הצפוניים

לנחל שגב. אזור זה מאופיין ביער בן עשרות שנים, ובתחומיו אתרי עתיקות ומתקנים חקלאיים  

 קדומים. 

 גבולות היחידה  •
 גבול הסקר (אדמות הכפר שעב). –בצפון  

 יובלים, תרדיון, עצמון, שכניה.  –במזרח 

 נחל שגב.  –בדרום 

 גבול הסקר. –במערב 

 אגני ניקוז •
 נחל חילזון, שמתנקז לנעמן.כל תחום היחידה נמצא באגן 

מערכת של מספר ערוצי משנה מתנקזת אל נחל חילזון: בצפון נחל עביד, במרכז נחל נעיאל  

לנחל   שנשפך  שגב,  לנחל  מתנקזים  ואשליל  נעיאל  הנחלים  שגב.  נחל  ובדרום  אשליל  ונחל 

 חילזון. 
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 רום פני הקרקע  •
עפה"י. המקום הנמוך ביותר  מ' מ  322שיא הגובה ביחידה נמצא בשולי מחצבת שגב, ברום  

 מ' בקירוב.   30-ביחידה נמצא בגבול היער עם עמק עכו, ברום של כ

 מסלע וקרקע  •
בשונה ממרבית יחידות הנוף בתחום הסקר, חלק ניכר מהיחידה בנוי מתצורות גיאולוגיות של 

ומעט   חוואר  (קירטון,  מנוחה  בנוי מפרט אחיהוד של תצורת  היער  רוב  הצופים:  חבורת הר 

יטומן). במורדות המערביים של נחל עביד, מצפון לחורבת בזע ובשולי נחל שגב, נחשף פרט  ב

הר צפת של תצורת מנוחה (קירטון ומאובנים). היישוב יעד ושוליו ממוקמים על מחשוף של  

תצורות מישאש, ע'רב וטקייה (קירטון, חוואר ומאובנים). סביב מחשוף זה נמצא פס צר של 

. פס זה אינו רציף. כתם נקודתי נוסף של תצורת מישאש מופיע בפסגת  תצורת מישאש (צור)

 יחידה "יער שעב מערב".-הגבעה בתת

אגן נחל עביד בנוי מסלע גיר של תצורת בענה (חבורת יהודה), עם כתמים קטנים של פרטי  

אחיהוד והר צפת (תצורת מנוחה, חבורת הר הצופים). כחצי ק"מ מערבית לקצה הצפוני של 

 מופיע מחשוף קטן של קונגלומרט אחוזם, מחבורת כורכר.יעד, 

 מקורות מים  •
בתחום היחידה יש בעיקר בורות מים וכן מספר גתות שאוגרות מים בחורף. ראוי לציון מתקן  

 שבו שלוש בריכות חצובות בפאתי היישוב יעד (זהו ככל הנראה מתקן תעשייתי קדום). 

ארות המעטות באזור הסקר, וסביבה ריכוז במזרח היחידה נמצאת באר שגב, שהיא אחת הב

 תהום גבוהים. -של שיחי פטל קדוש, שמעיד על הימצאות מי

 יישובים  •
 בתחומי היחידה ממוקם היישוב יעד. 

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
הכבישים אדם. בתחום היער עוברים שני  -הנוף הדומיננטי ביער שגב כיום הינו יער אורנים נטע

מצומת כרמיאל מערב   784מצומת יבור לצומת משגב, וכביש    805הראשיים של משגב, כביש  

לצומת יובלים. במזרח היער, במחשופי גיר מתצורת בענה, נמצאות מספר מחצבות נטושות 

שוייכה בסקר זה ליחידת הנוף "במת משגב"). במחצבות   –מחצבת שגב    –(העמוקה שבהן  

 של פסולת בניין.  אלו יש כמות מצומצמת

סמיכותו   כן,  כמו  שטח).  אופנועי  (ובפרט  מוטורית  לפעילות  משמשים  היער  משטחי  חלקים 

בניין   פסולת  להשלכת  שנים  במשך  נוצלה  באזור,  הראשיים  לכבישים  היער  של  המיידית 

 ואשפה, צעד שהביא לחסימה חלקית של הכניסה ליער ברכב.

ובפרט פלישה נרחבת של דודוניאה דביקה ופלישה    בתחומי היער קיימים מספר מינים פולשים, 

 צעירה יחסית של שיטת ויקטוריה. 
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 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
יער שגב המוכר לנו כיום, הינו תבנית נוף בת עשרות שנים בלבד, וניתן להניח כי התכסית  

ת ייעור (יחד עם זמינות הטבעית הקירטונית ברובה, הציגה בעבר נוף חשוף שמשך אליו פעולו

 הקרקע כתוצאה מפינוי הכפר מיעאר במלחמת העצמאות).

במרחב היישוב יעד וסביב שרידי הכפר מיעאר, ישנו ריכוז מרשים של אתרי מורשת ובכללם  

תל מיעאר, באר שגב, מספר מערות קבורה ומתקן של שלוש בריכות חצובות. במערב היער  

 בזע (ראו הרחבה על חורבת ראש זית בפרק מורשת האדם).נציין את חורבת ראש זית וחורבת  

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
תת כאשר  אורן,  בעצי  בעיקר  מיוער,  היחידה  שטח  כל  בעיקר  -כמעט  קיים  חורש  של  יער 

במדרונות ערוצי הנחלים. שטחי הטרשים מאופיינים בבתות ובשיחיות בכיסוי נמוך, בשלטון 

 .המסטיקסירה קוצנית ואלת 

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
והמרכזי בתחום המועצה (ה יער אחיהוד,  -יער שגב הינו היער הגדול  "מתחרה" היחיד הינו 

יומיומיות, שכוללות הליכה,  ופנאי  שמרוחק מלב המועצה). המרחב משמש לפעילויות נופש 

 רכיבת אופניים ופיקניקים. 

 יחידות -תת •
 שגב   יער   -   הנוף   חידות י - תת   : 15  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
יער שעב   14.01

 מערב 
שלוחה מיוערת שחודרת לעמק עכו, ללא  

 אתרים בולטים. 
שלוחה שמורה יחסית ללא פיתוח 

 חדש.
3 –  

 גבוהה 
מטעי   14.02

  –אבוקדו 
 יודפת 

, מגודר ומשמש  805עמק צר למרגלות כביש 
 למטעים של יודפת. 

על אף סמיכות העמק לכביש, הוא 
 כמעט שאינו נצפה ממנו. 

1 –  
 נמוכה 

חלק הארי של יער שגב. יער אורנים ותיק   יער שגב  14.03
שמתפרס על פני השלוחות. אתרים בולטים  

חורבת ראש זית, חורבת בזע, מתקן   –
 הבריכות ביעד, חניון יער שגב. 

"הלב הירוק" של המועצה, נצפות  
ומיישובי   805גבוהה מכביש 

 הסביבה. 

4 –  
גבוהה  

 מאד

ערוץ צר שחודר לתוך היער, ומשלב בין   נחל נעיאל  14.04
כרמי זיתים לשטחי חקלאות נטושים, ללא  

 אתרים בולטים. 

חלק ממכלול הנוף הפתוח של יער  
 שגב.

3 –  
 גבוהה 

מורד נחל   14.05
 שגב

אזור לא מיוער בפאתי הכפר כאבול,  
שמשלב שטחי טרשים, חקלאות ועבודות  

 עפר. ללא אתרים בולטים. 

שטח שסובל מהפרות אינטנסיביות  
 בנוף. 

2 –  
 בינונית 

עמק צר בדרום היער, שנטוע רובו ככולו   "נחל עצמון" 14.06
 בכרמי זיתים. 

חלק ממכלול הנוף הפתוח של יער  
 שגב.

3 –  
 גבוהה 

נוף טרשים לא מיוער מצפון ליעד, ללא   טרשי שעב  14.07
 אתרים מרכזיים. 

אזור שמור יחסית שמייצג את נוף 
 היער לפני הייעור. 

3 –  
 גבוהה 

יישוב ותיק שבנוי בגב שלוחה ארוכה. אתר   יעד  14.08
 ארכיאולוגי ותצפית נוף. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

ארכיאולוגי נרחב, ללא ממצאים בולטים  תל  מיעאר  14.09
 על פני השטח. 

חלק מהשטח מופר ע"י שטחי  
חקלאות. למרות המיקום  

הטופוגרפי, הגבעה בעלת נצפות 
 מוגבלת. 

1 –  
 נמוכה 
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- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
חלקו המזרחי של יער שגב. מערת קבורה   יעד מזרח 14.10

מפוארת, באר שגב ואתר הנצחה נטוש "עין  
 בלה". 

הפתוח של יער  חלק ממכלול הנוף  
 שגב.

4 –  
גבוהה  

 מאד
אדם, מצוקים  -פסיפס שמשלב יער נטע נחל עביד  14.11

 וחורש טבעי. 
שטח בעל נצפות גבוהה מכביש  

784 . 
3 –  

 גבוהה 
"חצר אחורית" של  - אדם שמשמש כ-יער נטע יער יובלים  14.12

 יובלים. בור מים ואתר הנצחה לארבל רייך. 
חלק מרצף שטחים פתוחים.  

 נגישות נמוכה. 
3 –  

 גבוהה 
חקלאות   14.13

 פאתי עצמון 
שטחי חקלאות פעילים ונטושים לאורך  

הכביש בין עצמון ליעד. אנדרטה לחייל עוז  
 מנדלוביץ'. 

  – 2 מרחב מופר יחסית. 
 בינונית 

מורדות   14.14
 רקפת 

מזרחי של יער שגב לכיוון  -הקצה הדרומי
 נחל שגב. בור מים גדול. 

הנוף הפתוח של יער  חלק ממכלול 
 שגב.

3 –  
 גבוהה 

 

 במת משגב  2.3.15

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   אסד - אל   ודיר   צורית   גילון,   ומאחוריו   עצמון   היישוב   : 17  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
יחידה זו כוללת מרחב גדול ממערב לסח'נין ומדרומה. לשטח זה יש אופי במתי, מוגבה מבקעת 

סכנין ומהמדרונות שיורדים לנחל חילזון ולעמק עכו, אולם נמוך משמעותית מרכס הרי יטבת.  

 בשל הטופוגרפיה המתונה יחסית, הוקמו ביחידה יישובים רבים. 

 גבולות היחידה  •
 יובלים, מחצבת שגב, עצמון.  –בצפון  
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 סח'נין).-גבול הסקר (גבול תחום שיפוט משגב –במזרח 

 ת.מתלול הרי יטב –בדרום 

 יער יובלים, עצמון, רקפת.  –במערב 

 אגני ניקוז •
כל תחום היחידה נמצא באגן נחל חילזון, שמתנקז לנעמן. החלק הצפוני של תחום היחידה  

מנוקז לנחל חילזון דרך נחל עביד, ואילו מערב היחידה מנוקז לנחל שגב שנשפך לנחל חילזון.  

 נו לנחל חילזון. צפא לנחל סכנין וממ-מזרח היחידה מנוקז דרך ואדי א

 רום פני הקרקע  •
כ ברום של  מכון לשם,  נמצא בתחומי  ביחידה  הגובה  הנמוך    390-שיא  מ' מעפה"י. המקום 

 מ' בקירוב.   220-ביותר ביחידה נמצא מזרחית ליובלים, ברום של כ

 מסלע וקרקע  •
יובלים   בין  סחנין.  תצורת  של  דולומיט  מסלעי  בנוי  היחידה  של  והדרומי  המזרחי  חלקה  כל 

לרקפת מופיעה תצורת בענה (גיר ומעט מאובנים) (שתיהן מחבורת יהודה), וממערב לה נחשף 

ברצועה צרה פרט הר צפת של תצורת מנוחה (קירטון ומאובנים; חבורת הר הצופים). במערב 

היחידה נמצא פרט אחיהוד של תצורת מנוחה (קירטון, חוואר ומעט ביטומן). כתמים קטנים 

 מנוחה מופיעים בשטחי תצורת בענה שבין יובלים לרקפת. של שני פרטי תצורת 

(גיר,  חנא  דיר  ויערה של תצורת  פרטי ראש הנקרה  מופיעים  לו  ומזרחית  צפא  ואדי  באזור 

 קירטון, צור ודולומיט ומעט מאובנים; חבורת יהודה). 

 מקורות מים  •
ון לשם יש  בחורבת גמום שסמוכה לצומת משגב, ישנם מספר בורות מים. כמו כן, במערב מכ

 בריכת חורף שנוצרה כתוצאה מחסימת ערוץ ניקוז רדוד. 

 יישובים  •
האזורית  המועצה  משרדי  וכן  רקפת,  עצמון,  יובלים,  היישובים  ממוקמים  היחידה  בתחומי 

 משגב, אזור התעסוקה משגב (תרדיון), מחנה משגב ומכון לשם של רפא"ל. 

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
הנצפות הפנימית בתוך היחידה היא נמוכה יחסית בשל הפרשי הגובה המתונים למדי בשטח  

היחידה. ביובלים קיימת נקודת תצפית, ואילו ביישוב עצמון, שממוקם גבוה יחסית, אין כיום  

 תצפית מוסדרת. 

בתחום היחידה נמצאת מחצבת שגב, שחצובה לעומק ניכר ובשוליה מצבורי צמיגים וריכוז גזם  

דול. כמו כן, נציין כי הגדרות של מכון לשם תופסות שטח משמעותי, ומנתקות אותו מהמרחב ג

 הפתוח שבין היישובים. 
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כביש   עם  סח'נין  את  סלולה שמקשרת  מצעים  דרך  נמצאת  היחידה  (הכביש   7955במזרח 

לאבטליון ולהררית), ומשמשת למעשה כיציאה אחורית של סח'נין. לאורך דרך זו יש ריכוזים  

 דולים של פסולת בניין ואשפה.ג

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
האתר המשמעותי בתחום היחידה הינו חורבת גמום, גבעה שולטת ועשירה בבורות מים כמו  

נהריים. כמו כן, נציין את מבנה משטרת סח'נין ההיסטורית בכניסה - גם באוכלוסיות אירוס ארם

 למחצבת שגב. 

 רכי טבע עיקריים אופי הצומח וע •
 היחידה מאופיינת ביערות אורנים ומעט שטחי שיחיות ובתות עם עצי חורש פזורים.

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
והרוחב   ובו מצטלבים כבישי האורך  זה הינו לב המועצה,  יבור    805כביש    – מרחב  מצומת 

חשיבותם ממחלף יפתחאל למחלף כרמיאל מערב. דבר זה מבליט את    784לסח'נין וכביש  

 מחצבת שגב).  –הנופית של השטחים הפתוחים שנותרו ביחידה זו (ובפרט מכלול חורבת גמום  

 יחידות -תת •
 משגב   במת   -   הנוף   יחידות - תת   : 16  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 פיתנו
מורדות   15.01

 עצמון 
.  805רצועה צרה וארוכה בין עצמון לכביש 

 שרידי היישוב שגב. 
שטח בעל נצפות גבוהה יחסית, אך  

 נטול עומק לחלוטין. 
2 –  

 בינונית 
יישוב ותיק (על בסיס אחד היישובים   עצמון  15.02

 הראשונים במשגב). 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

מחצבת   15.03
 שגב

עמוקה ובשטחה גופי מים עונתיים.  מחצבה 
 מבנה משטרה מנדטורי. 

מופע נוף דרמטי, אך שטח מופר 
 לחלוטין. 

2 –  
 בינונית 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  מרכז אזורי כולל מספר אנדרטאות.  משגב 15.04
 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב ותיק עם מספר שבילי טיול בשטחו.  רקפת  15.05
חורבת   15.06

 גמום 
כיפה מאורכת בעלת צורה ייחודית. אתר  

 עתיקות וריכוז פריחה עונתית. 
תבנית נוף ייחודית ובעלת נצפות 

 גבוהה במיוחד. 
4 –  

גבוהה  
 מאד

. בית  784רצועה צרה משני צידי כביש  צומת משגב  15.07
 קברות אזורי ותחנת משטרה. 

שטח בעל נצפות גבוהה יחסית, אך  
 נטול עומק לחלוטין. 

2 –  
 בינונית 

ריכוז שטחים חקלאיים סביב צומת יובלים,   צומת יובלים  15.08
 ללא אתרים משמעותיים. 

מרחב מפותח יחסית לצד כבישים 
 ראשיים. 

1 –  
 נמוכה 

שטח חורש טבעי משני צידי הכביש הראשי,   רקפת דרום  15.09
 ללא אתרים משמעותיים. 

מרחב בעל נצפות טובה, אך ללא 
בהשוואה  מופע נופי מרשים 

 לסביבתו. 

2 –  
 בינונית 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב ותיק עם ריכוז אתרי הנצחה בתחומיו.  יובלים  15.10
-יער יובלים 15.11

 תרדיון 
שטח יער גדול שחוצץ בין יובלים לתרדיון. גן  

 פסלים גדול בכניסה ליובלים. 
מרחב יער גדול שמהווה רצועה  

 ירוקה. 
3 –  

 גבוהה 
מוקד תעסוקה אזורי. אנדרטה לנספי הפיגוע   תרדיון  15.12

 בבורגס. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

פסיפס של אזורי חקלאות, שיחייה ויער בין   תרדיון דרום 15.13
, ללא אתרים  805תרדיון לכביש 

 משמעותיים. 

רצועה צרה שמתפקדת כאזור חייץ  
 בין סח'נין לאזור התעשייה. 

1 –  
 נמוכה 

מחנה   15.14
 משגב

בסיס תחמושת גדול, ללא אתרים 
 משמעותיים. 

שטח מופר ברובו אך עם כתמים 
 טבעיים בתחום הבסיס. 

1 –  
 נמוכה 

אזור שיחיות גדול עם מעט פיתוח, לא נסקר   מכון לשם  15.15
 בשטח. בריכת חורף בחלק המערבי. 

שטח בעל נצפות נמוכה, אך ככל 
 הנראה שמור יחסית. 

2 –  
 בינונית 
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- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 פיתנו
מבני מכון   15.16

 לשם
 בנוי  יחידת נוף בנויה.  אזור מבני המשרדים של מכון לשם.

-לשם דרום 15.17
 מזרח

אזור שיחייה עם עצים פזורים למרגלות הרי  
 יטבת, ללא אתרים מרכזיים. 

חלק מה"מסגרת" של הרי יטבת. 
 נצפות כללית נמוכה. 

2 –  
 בינונית 

כתמי יער. מחוץ  אזור חקלאי ברובו עם מעט  תל מורסן  15.18
לגבול היחידה פסגת תל מורסן (שהינו גבעה  

 טבעית ולא תל ארכיאולוגי). 

  – 2 שטח בעל נצפות כללית נמוכה. 
 בינונית 

 בקעת סכנין  2.3.16

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   וצביה   חוסנייה   ליישובים   לוטם   מצומת   מבט   סכנין,   בקעת   צפון   : 18  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
יחידה זו משתרעת בעיקר בצפון בקעת סכנין. בקעה זו היא בקעה גדולה יחסית ודמויית פרסה.  

כל חלקה הדרומי של הבקעה נמצא מחוץ לגבול הסקר, בתחום השיפוט של היישובים סח'נין,  

עראבה ודיר חנא. בשטחי הבקעה שבתחום הסקר, יש שילוב בין כרמי זיתים (שרובם ככולם  

עתיקים שפזורים   אלוני התבור  רבות של  נטושות. עשרות  וחלקות חקלאיות  עתיקים)  אינם 

בשטח, מעידים כפי הנראה על כך שבעבר השתרע בבקעה יער אלונים קדום שנכרת ברובו. 

צפון חילזון. בשאר -לכיוון  נחל  וברור מהבקעה לאזור הגבעות שסביב  אין מעבר חד  מערב, 

 חומים יחסית ע"י הר כמון והר חילזון. הכיוונים, גבולות הבקעה ת

 גבולות היחידה  •
 הר כמון בין סלמה לחוסנייה. –בצפון  
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 סלמה, גוש הר חילזון, אזור מחנה צלמון.  –במזרח 

 גבול הסקר (אדמות דיר חנא, עראבה וסח'נין). –בדרום 

 אזור יובלים.  –במערב 

 אגני ניקוז •
מזרח היחידה נמצא -חילזון, שמתנקז לנעמן. צפוןכמעט כל תחום היחידה נמצא באגן נחל  

נחל כמון, והיובל המשני נחל קצח. בשטח היחידה עוברים    –באגן נחל צלמון, בעיקר דרך יובלו  

 גם מספר יובלים של נחל חילזון, שלרובם אין שם רשמי במפות הישראליות. 

 רום פני הקרקע  •
למה, בין נחל כמון לנחל קצח, ברום  שיא הגובה ביחידה נמצא בפזורה המערבית ביותר של ס

מ' בקירוב מעפה"י. המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא בכניסת נחל חילזון להרי שגור   315

 מ' בקירוב.   170(מזרחית לאשבל), ברום 

 מסלע וקרקע  •
רוב החלק המערבי של היחידה בנוי מסלעי דולומיט של תצורת סח'נין. במזרח היחידה מופיעים  

ומעט מאובנים), פרטי ראש הנק ודולומיט  צור  קירטון,  (גיר,  חנא  דיר  ויערה של תצורת  רה 

מזרחית להר חילזון מופיע פרט כרכרה של תצורת דיר חנא (דולומיט ומעט צור). שתי  -ודרומית

התצורות הללו משתייכות לחבורת יהודה. סביב הר חילזון ובמורד עמק נחל חילזון יש קרקעות  

ואילו   אלוביאליות,  (חבורת  סחף  אחוזם  קונגלומרט  נמצא  צלמון  לגבעת  סלמה  שבין  בתפר 

 כורכר). 

 מקורות מים  •
 אין מקורות מים טבעיים בתחומי היחידה, וגם מספר בורות המים בשטח הינו זעום. 

 יישובים  •
 בתחומי היחידה ממוקמים חלק גדול משכונות הפזורה של סלמה וכן היישוב צבייה.

 עים והפרות נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפג •
היחידה נצפית היטב מההרים חילזון וכמון. נוף הפסיפס החקלאי שבו משובצים אלוני התבור, 

הינו נוף מרשים. עם זאת, היחידה סובלת מהפרות רבות ובפרט שפיכת פסולת בניין ואשפה 

בקרבת נחל חילזון, ובריכות ביוב סמוך לצומת לוטם (שבקרבתן גם פלישת שיטה כחלחלה). 

שכונות ן, יצויין הגידור ההיקפי סביב צבייה, שכלא שטח מיוער נרחב בתחומי גדר היישוב.  כמו כ

הפזורה המערביות של סלמה, המשתרעות על שטח גדול למרגלות הר כמון, מביאות לניתוק  

חלקי של המרחב הפתוח בהר כמון מבקעת סכנין ומהר חילזון. ישנה חשיבות נופית ואקולוגית  

ה הבינוי  אלה.לשמירת  אזורים  בין  הפתוח  הרצף  לצורך שמירת  הקיימים,  במוקדים   עתידי 

כ שמשמשת  כורכר  דרך  עוברת  אשבל  ליישוב  השכונות - מזרחית  עבור  אחורית"  "יציאה 

אלו   דרכים  ועראבה.  חנא  דיר  למרחב  סלמה  בין  מקשרת  נוספת  דרך  בסח'נין.  המזרחיות 

 משמשות כמוקדים להשלכת פסולת בניין ואשפה. 
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 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
בית קברות בדווי קטן שבו חורשת אלוני   -האתר הבולט בתחום היחידה הינו מקאם נבי ח'אלד  

התבור עתיקים. מקום זה שמר יחסית על אופיו בשל העדר גישה אליו ברכב. אלוני התבור 

ת בית כרם ונטופה, שאין  הרבים שבתחום היחידה מוסיפים לייחוד הבקעה בהשוואה לבקעו

 בהן כמעט עצים עתיקים (שאינם זיתים).

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
וחלקם   בעצי אורן  מיוערים  והגבעות,   בעיקר המדרונות  מרבית השטחים שאינם חקלאיים, 

העמק  שטחי  חקלאות).  בשולי  משארים  (בעיקר  קוצנית  סירה  בשליטת  בבתות  מאופיינים 

ול, ובולטים בהם עצי אלון התבור ומספר אוכלוסיות של מינים בסכנת  מעובדים ברובם הגד

זהרי,   הכחדה שגדלים בתוך השטחים החקלאיים  כגון: אירוס הביצות, אשבל  או בשוליהם, 

 . דבקה זנובה ומיאגרון אוזני 

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
הפרות,   מריבוי  סובלת  אמנם  הבקעה  הסמוכים.  מההרים  היטב  נצפית  סכנין  אולם  בקעת 

 מייצגת עדיין נוף תרבות שמור למדי. 

 יחידות -תת •
 סכנין   בקעת   -   הנוף   יחידות - תת   : 17  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
יובלים   16.01

 מזרח
אשבל,  -כביש יובלים שטחי יער למרגלות 

 ללא אתרים נקודתיים. 
חלק מהפיתחה של נחל סכנין  
ביציאתו מהבקעה לעבר נחל  

 חילזון. 

3 –  
 גבוהה 

מערת   16.02
 העשרה 

אזור כרמי זיתים בפתחת נחל סכנין, בשוליו  
מאגר מים    –(מחוץ לסקר) מערת העשרה 

 קרקעי בפאתי סח'נין. -תת

חוליה מקשרת בין מרחב יער  
ון לאזור הגבעות סביב  תרדי- יובלים

 אשחר.

3 –  
 גבוהה 

אשבל   16.03
 מערב 

פסיפס של שטחי יער וחקלאות בפאתי  
 אשבל, ללא אתרים נקודתיים. 

  – 2 רצועת חייץ בין אשבל לסח'נין. 
 בינונית 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  היישוב הקטן ביותר במוא"ז משגב. אשבל  16.04
אשבל   16.05

 מזרח
"דרך  -(חלקם מעובדים) ואזור מדרונות 

 קיצור" לשכונות המזרחיות של סח'נין. 
  – 2 אזור מופר למדי. 

 בינונית 
מרכז בקעת   16.06

 סכנין 
לב הבקעה בגבולות הסקר. אלונים עתיקים,  

 אוכלוסיית אירוס הביצות. 
תבנית נוף ייחודית ובעלת נצפות 

 גבוהה במיוחד. 
3 –  

 גבוהה 
  – 1 שטח מופר לחלוטין.  דונמים של שפכי עפר ופסולת בניין. עשרות  גבעת הזבל  16.07

 נמוכה 
ומגודרת רובה   מכוסה יער וחורשגבעה  עוטף צבייה  16.08

 ככולה. 
היישוב צבייה מתמזג בנוף היער, 

 שנצפה היטב מסביבתו. 
3 –  

 גבוהה 
יישוב ותיק שבנוי בתוך היער. בריכת נוי   צבייה  16.09

 היישוב. גדולה בתחום 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

צפון בקעת   16.10
 סכנין 

פסיפס של שדות וכרמי זיתים. אלוני תבור  
 עתיקים ובית קברות בדווי (נבי ח'אלד). 

תבנית נוף ייחודית ובעלת נצפות 
 גבוהה במיוחד. 

3 –  
 גבוהה 

פזורה   16.11
 בדווית 

 בנוי  בנויה. יחידת נוף   שכונה מערבית מבודדת של הכפר סלמה. 

- סלמה צפון 16.12
 מערב 

בנייה צרה וארוכה שיוצרת קיטוע בין הר  
 כמון לבקעת סכנין. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

- סלמה צפון 16.13
 מזרח

בנייה צרה וארוכה שיוצרת קיטוע למרגלות  
 הר כמון. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 
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- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
בית ספר   16.14

 סלמה 
) מנותקת  2022(קריית חינוך אזורית, כיום 

 מהעיירה סלמה. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

מזרח  16.15
 בקעת סכנין 

  – 2 שטח מקוטע עם זחילת בינוי.  פסיפס של כרמי זיתים, מעט חורש ובנייה. 
 בינונית 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  שכונה מבודדת מצפון לגבעת צלמון.  סלמה דרום  16.16
מזרח  -דרום 16.17

 בקעת סכנין 
כרמי זיתים למרגלות הר חילזון, ללא  אזור 

 אתרים מרכזיים. 
  – 3 חלק שמור יחסית של הבקעה. 

 גבוהה 
בקעת   16.18

 מחנה צלמון 
פסיפס של כרמי זיתים בין הר חילזון לגבעת  

 צלמון, ללא אתרים מרכזיים. 
חלק שמור יחסית של הבקעה  

 שמפריד בין שני אזורים הרריים. 
3 –  

 גבוהה 

 דיר חנא  –לוטם  2.3.17

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   חנא   ודיר   עראבה   וברקע   לוטם   היישוב   חילזון,   להר   מכמון   מבט    : 19  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
יחידה זו כוללת תאי שטח הרריים שתוחמים את הדופן המזרחית של בקעת סכנין. בצפון, גוש  

ומדרונות שחוצצים ב ובמזרח גבעת צלמון  חילזון  ין בקעת סכנין לבקעת צלמון. בדרום,  הר 

כוללת היחידה את גבעת דיר חנא (מחוץ לגבול הסקר). מרבית שטחי היחידה מכוסים ביער  

 אדם או בשיחיות בכיסוי משתנה.-נטע

 גבולות היחידה  •
 בקעת סכנין מפאתי סלמה לצומת לוטם. –בצפון  

 עמק נחל כמון ובקעת צלמון.  –במזרח 

 ום בקעת סכנין).גבול הסקר (דר –בדרום 
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 צומת לוטם.  –במערב 

 אגני ניקוז •
תחום היחידה נחלק בין אגן נחל חילזון (מרבית שטח היחידה), לבין אגן נחל צלמון, בעיקר  

 דרך יובלו נחל כמון. 

 רום פני הקרקע  •
מ' בקירוב מעפנה"י. המקום הנמוך   350שיא הגובה ביחידה נמצא בפסגת הר חילזון, ברום  

 מ' בקירוב.   150צא בשוליה המערביים של בקעת צלמון, ברום ביותר ביחידה נמ

 מסלע וקרקע  •
צור   קירטון,  (גיר,  חנא  דיר  תצורת  של  ויערה  הנקרה  ראש  מפרטי  בנוי  חילזון  הר  מרבית 

ודולומיט ומעט מאובנים). מזרח ודרום ההר בנויים מפרט כרכרה של תצורת דיר חנא (דולומיט  

צלמון דרומה בנוי ברובו מדולומיט תצורת כמון, כאשר    ומעט צור). המתלול שנמשך מגבעת

-בתוכו ישנם כמה "איים" של פרט כרכרה. במזרח היחידה עובר קו העתק ארוך בציר צפון

 דרום, וממזרחו מופיעים שוב פרטי ראש הנקרה ויערה. כל התצורת משתייכות לחבורת יהודה. 

 מקורות מים  •
 היחידה, וגם מספר בורות המים בשטח הינו זעום. אין מקורות מים טבעיים בתחומי 

 יישובים  •
בתחומי היחידה ממוקמים היישוב לוטם, שכונת הפזורה חמדון וכן השכונה הדרומית של סלמה 

 ומחנה צלמון. 

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
נין וצלמון.   היחידה נצפית היטב מהר כמון ומדיר חנא, ומציעה תצפיות טובות לעבר בקעות סכ

בניין   פסולת  להשלכת  מוקד  ועראבה, משמשת  חנא  דיר  למרחב  סלמה  בין  דרך המקשרת 

 ואשפה. לצד מחנה צלמון יש מוקד פלישה של שיטה כחלחלה.

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
הוקמה לפני  תחום היחידה רובו ככולו היה לא מיושב עד לדורות האחרונים (רק פזורת חמדון 

קום המדינה). בשיפולי גבעת צלמון נמצאים גת ומערת קבורה, ובמורדות הצפוניים של הר  

 חילזון נמצאת אנדרטה (הרוסה כיום) לחייל דוד הלל חבני.

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
היער בולטים מספר מינים עשבוניים נדירים,  -השטחים המיוערים נשלטים ע"י מיני אורן, ובתת

טופח כדורי ועשנן קראליק. השטחים שאינם מיוערים מאופיינים בשיחיות ובחורש   –יניהם  ב

 . בכיסוי נמוך עד בינוני, שנשלטים בעיקר ע"י אלת המסטיק, חרוב מצוי ואלון מצוי
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 ייחוד חזותי ותרבותי  •
הר חילזון הינו "הר קומפקטי" שמוקף מכל עבריו ע"י עמקים, דבר שמבטיח תצפית ונצפות  

מרשימות בהשוואה לאזורים אחרים במשגב. מדרגת ההעתק שנמשכת מאזור גבעת צלמון 

 דרומה, מהווה גבול טופוגרפי ברור בין הגליל התחתון המרכזי לגליל התחתון המזרחי. 

 יחידות -תת •
 חנא - דיר - לוטם   -   הנוף   יחידות - תת   : 18  טבלה 

- שם תת מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי ואתרים מרכזיים תיאור כללי  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
גוש הררי מיוער שמוקף מכל עבריו ע"י   הר חילזון  17.01

בקעת סכנין. בשוליים הצפוניים אנדרטה  
 לחייל דוד הלל (חבני). 

"הר קומפקטי" שמור יחסית בעל 
 תצפית ונצפות גבוהות. 

4 –  
גבוהה  

 מאד
מבני משק   17.02

 לוטם 
אזור מבני משק בפסגה המערבית של הר  

 חילזון. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

קיבוץ והרחבה קהילתית בפסגה המזרחית   לוטם  17.03
של הר חילזון. מספר נקודות הנצחה בתחום  

 היישוב. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  מנדטוריים. פזורה בדווית עם מספר מבנים   חמדון  17.04
שכונת פזורה מדרום לסלמה, בחלק הצר   מיצר סלמה  17.05

 של הבקעה בין הר חילזון לגבעת צלמון. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

גבעה מכוסה בשיחיות בכיסוי גבוה, מערת   גבעת צלמון  17.06
 קבורה וגת עתיקה בחלק המזרחי. 

  – 4 מופרת. גבעה שמורה וכמעט לא 
גבוהה  

 מאד
 בנוי  יחידת נוף בנויה.  בסיס צבאי קטן.  מחנה צלמון  17.07
מורד מחנה   17.08

 צלמון 
המשך טבעי לגבעת צלמון, ומתלול   מזרח למחנה צלמון. -רצועת מדרונות מדרום

שמפריד בין הגליל התחתון  
 המרכזי לגליל התחתון המזרחי. 

4 –  
גבוהה  

 מאד
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 הרי יטבת  2.3.18

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   השאבי   הר   וברקע   קנה   חורבת   : 20  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
הרי יטבת הינם אחד הרכסים המרכזיים בגליל התחתון. זהו רכס צר וארוך שתחום ע"י מערכת  

מזרח בציר  מקבילים  העתקים  של  בהשוואה -צפון-מערב  –מזרח  - דרום-מפותחת  מערב. 

לרכסים אחרים בגליל התחתון, להרי יטבת יש שדרת הר רציפה וארוכה שנמשכת לאורך יותר  

ונחל שגב. היחידה מכוסה  ק"מ, ותחומה היטב במד  15-מ רונות תלולים לעבר בקעת סכנין 

גבוה.  בינוני עד  תיכוני בכיסוי  -רובה ככולה בשיחיות מפותחות ובמפנים צפוניים של חורש ים

תל   עצמון,  הר  במרחב:  למטיילים  המרכזיות  מהאטרקציות  שלוש  נמצאות  היחידה  בתחום 

 יודפת ומבדד נטופה. 

 גבולות היחידה  •
 נחל שגב, במת משגב וגבול הסקר.ערוץ  –בצפון  

 פאתי עילבון (גבול הסקר).  –במזרח 

 נטופה וגבול הסקר.-בקעת בית –בדרום 

 גבול הסקר (היחידה ממשיכה לפאתי כאבול וטמרה). –במערב 

 

 



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~68~ 
 

 אגני ניקוז •
במזרח היחידה עובר קו פרשת המים הארצי, אם כי רק חלקים קטנים מהיחידה מתנקזים 

כנרת. לאורך שדרת הרכס, עובר קו פרשת מים אזורי בין אגן הנעמן לאגן לעבר נחל צלמון וה

הקישון, כאשר כל צפון היחידה מתנקז לנחל חילזון (יובל של הנעמן), דרך מספר יובלים ויובלי  

מערבי של -ס'פא. בחלק הצפוני -משנה: נחל חנה, ואדי חוסיין, נחל חנינה, נחל מורסן, ואדי א

מערב היחידה מתנקז -כבול מתנקזים גם הם לנחל חילזון, ואילו דרוםהיחידה, נחל שגב ונחל  

 אל נחל אבליים (ישירות או דרך נחל שכניה), ודרכו לנחל חילזון. 

כל דרום היחידה מתנקז אל בקעת בית נטופה, שחלקה המזרחי הינו אגן חסר ניקוז, ומערבה  

 מתנקז אל נחל יפתחאל וממנו לנחל ציפורי ולקישון.  

 הקרקע  רום פני •
מ' מעפה"י. המקום   559שיא הגובה ביחידה נמצא בהר קנה (מזרחית להר השאבי), ברום  

 מ' בקירוב.   160הנמוך ביותר ביחידה נמצא כשני ק"מ מזרחית לכפר מנדא, ברום של 

 מסלע וקרקע  •
ומעט   (גיר  בענה  מתצורת  בנוי  שגב,  נחל  ערוץ  גם  כמו  המערבי,  והמורד  שכניה  הר  גב 

וא שכניה  מאובנים),  ואזור  שכניה  הר  מתלול  (צור).     –ילו  ינוח  מתצורת  בנוי  שכניה  מערת 

הר השאבי  הפסגה המערבית של  גם  כמו  ממורשת  וחלק  כאוכב  יודפת,  קורנית,  היישובים 

ופסגת הר עצמון בנויים מתצורת סחנין (דולומיט). תצורת סחנין מופיעה גם בשתי "כתפיים"  

אבליים והמרחב סביב הר עצמון, מזרח הר השאבי והר  מדרום לפסגת הר השאבי. אגן נחל  

דולומיט   צור, מעט  גיר,  (קירטון,  ויערה)  הנקרה  ראש  (פרטי  חנא  דיר  מתצורת  בנויים  קנה 

בזלת  של  ייחודי  מחשוף  למעט  יהודה,  לחבורת  משתייכות  הללו  התצורות  כל  ומאובנים). 

נוסף נמצא מצפון להר כבול,   נאוגנית (חבורת כורכר) במוצא נחל שגב לבקעת כבול (מחשוף

 מחוץ לתחום הסקר).

בעמק נחל יודפת נחשף פרט כרכרה מתצורת דיר חנא (דולומיט וצור; חבורת יהודה), ואילו  

קונגלומרט אחוזם מחבורת כורכר. פרט   במדרון המערבי של מורשת נחשף כתם חריג של 

 להררית.  כרכרה מופיע שוב מדרום להר האחים, באזור הר אבטליון וצפונית

אבטליון ובאזור  מסלח,  לחורבת  צפונית  האחים,  הר  כמון  -במרחב  דולומיט  מופיע  הררית 

 (חבורת יהודה).

וכן במזרח ובצפון הר נטופה מופיעות   בעמק העליון של נחל חנינה (בין אבטליון לעראבה), 

בנים). אלו תצורות הידרה ורמה (גיר וקירטון), ומזרחית להן תצורת עין אל אסד (גיר ומעט מאו

שני  נמצאים  האזורי  הגיאולוגי  החתך  בבסיס  יהודה.  בחבורת  ביותר  העתיקות  התצורות 

אלו   מחשופים  ומאובנים).  חול  אבני  (גיר,  כורנוב  מחבורת  סעיד  נבי  תצורת  של  מחשופים 

נטופה. בעמק קנה יש קרקעות סחף  -מורחאן ובין עין נטופה לחורבת בית-נמצאים באזור עין אל

 ת.אלוביאליו
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 מקורות מים  •
וסטא -קזיזה, עין אל-מערבית להר עצמון נובעים שלושת עינות כוכב בעמק נחל אבליים: עין אל

תחתא (בשטח שהועבר לפני מספר שנים לתחום שיפוט המועצה המקומית כאוכב אבו -ועין א

במפנה היג'א). במזרח היחידה נובעים עין נטופה (במפנה הדרומי) ושלושה מעיינות קטנים  -אל

נוג'ימייה בשטח המועצה המקומית -מורחן בשטחי משגב, עין א-נחלה ועין אל-הצפוני (עין א

 מורחן יבשים בקיץ. -נחלה ועין אל-דיר חנא). עין א

', הוזכרו שני מעיינות קטנים במורד הצפוני של הר 80-בסקר קודם שנערך באמצע שנות ה

ל קדוש) אולם לא זוהו מעיינות ואין לכך  שכניה. בשטח אמנם נמצאה צמחייה הידרופילית (פט 

 ביטוי במפות היסטוריות. 

כמו כן, ישנם בשטחי היחידה מספר בורות מים (בפרט בזיקה ליישובים העתיקים בתל יודפת  

של  הצפוני  בחלקה  יודפת).  באזור  ובעבר  כיום  בדווית  פזורה  ריכוזי  וסביב  קנה,  ובחורבת 

 החורבה מספר מקוואות ומאגרי מים. חורבת קנה ישנה בריכה עתיקה, ובדרום 

 יישובים  •
יישובים: כאוכב אבו אל (מועצה מקומית עצמאית), -בתחומי היחידה ממוקמים מספר  היג'א 

יחד. פזורת חוג'יראת מוכרת כיישוב -מנוף, שכניה, קורנית, מורשת, יודפת, אבטליון והררית

 (חוג'יראת דהרה), וכן קיימת חוות בודדים "חלב עם הרוח".

 צפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות נ •
גבוהות במיוחד. בשל אופייה הרציף של שדרת הרכס   ובנצפות  היחידה מאופיינת בתצפית 

ומיעוט ההתיישבות בה, נשמר בה רצף נופי מרשים וכמעט בלתי מופר (אם כי זחילת כפר  

 מנדא במעלה הר עצמון פוגעת בנוף האזור).

הררית משמש כיום ככביש סואן, שמשרת בעיקר את תושבי עראבה (וכן יציאה -יודפתכביש  

אחורית לא רשמית מסח'נין), יחד עם דרך סלולה מעראבה לכיוון רומאנה. תנועה סואנת אף  

שעובר במערב היחידה. לצד הכבישים ודרכי העפר (בפרט באזור הר    784יותר קיימת בכביש  

הפכה למגרש    –אחת המרשימות באזור    –ולים. פסגת הר האחים  האחים) יש ריכוזי פסולת גד

בהר. הטיול  בחוויית  קשות  שפוגע  דבר  דונם,  כשלושה  של  בשטח  מאולתר   חנייה 

גדרות בקר  יחסי של  ריבוי  יטבת  יש בהרי  נוף אחרות בתחום המועצה,  ליחידות  בהשוואה 

 י). שמגבילות מאד את יכולת התנועה הרגלית בשטח (לדוגמה בהר השאב

 ותרבותיות ואתרים מרכזיים  היסטוריותתבניות  •
מתתיהו -האתר המרכזי ביחידה הינו תל יודפת, שזכה לפרסום עולמי בזכות כתביו של יוסף בן

הינו  כאוכב,  ועיינות  עצמון  הר  יודפת,  תל  את  שמקשר  הטיול  שביל  הגדול.  המרד  על 

ות סומן באזור זה גם שביל מהמסלולים הפופולאריים ביותר בגליל התחתון. בשנים האחרונ

משגב, שאינו מוכר למרבית המטיילים. אתר ביקור חשוב נוסף הינו מבדד נטופה. פסגת הר 

ומצבורי   מוטורית  פעילות  אליו  מושך  האתר  אולם  מרשימה,  תצפית  נקודת  מציעה  האחים 
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ית) אשפה, דבר שפוגע קשות בחוויית הביקור בהר. כמו כן, ראויה לציון חורבת מסלח (מסלח

האדמות  בגבול  עראבה,  של  בת"  "כפר  או  "עיזבה"  צביון  על  מסויימת  במידה  ששמרה 

נטופה. אתרים משמעותיים נוספים כוללים את מערת שכניה, טיילת -החקלאיות בבקעת בית

הר שכניה, חורבת קנה ועין נטופה (לחלק מהאתרים הללו הגישה כרוכה בנסיעה משמעותית  

 ת בשטח). בדרכי עפר או בהליכה ממושכ

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
המפנים הצפוניים מאופיינים בחורש מפותח בכיסוי בינוני עד גבוה, בשלטון אלון מצוי. בולטים  

בהם מספר מינים נדירים, כגון: רצועית הגליל, יקינתון מזרחי וסחלב מצוייר, כמו גם עצי חורש  

יין בפסיפס של בתות, שיחיות וחורשים  לח ,כגון: אלון התולע ואדר סורי. שאר השטח מאופ

זית בינוני -בכיסוי נמוך עד בינוני, שבהם בולטים שיחי אלת המסטיק ואשחר מנוקד, ועצי בר

 . וחרוב מצוי

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
צורתו הגבנונית של הר עצמון היא "סימן היכר" ייחודי, וכך גם המתלול המובהק במדרון הצפוני  

פה מהכרמל ובאופן מוגבל גם מהגליל העליון, ומהפסגות הגבוהות  של הרי יטבת. הרכס נצ

שבחלקו המזרחי ניתן לראות גם את החרמון המושלג בימים שבהם הראות טובה. תל יודפת  

הינו בין התילים הבודדים בארץ שממוקמים במרחב פתוח כמעט ללא התיישבות סביבו, והדבר 

מתתיהו על מיקומה של יודפת  -) של יוסף בןמאפשר למבקרים להתרשם מסיפוריו (וגוזמאותיו

והדרומית שמחוץ  מנוף,  היישוב  (הצפונית שעליה  שלוחותיו  שתי  על  כבול  הר  גם  במרחב. 

למשגב) הינו בעל נצפות טובה מכיוון עמק עכו. מהדורות האחרונים, ראויים לציון הן מבני האבן  

מערכ והן  נטושים)  וחלקם  מאוכלסים  (חלקם  חוג'יראת  שבט  סביב של  הברושים  שדרות  ת 

 שטחי החקלאות הנטושים מדרום ליודפת. 

) כחלק מאזור חייץ סביב 2018שלום ועמיתיו (-חלקם הדרומי של הרי יטבת מוגדר אצל שר

 נטופה.-מכלול נוף תרבות בבקעת בית

 יחידות -תת •
 יטבת   הרי   -   הנוף   יחידות - תת   : 19  טבלה 

- תתשם   מס"ד 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
פתחת נחל   18.01

 שגב
אזור טרשים וחלקות חקלאיות במוצא נחל שגב  

 לבקעת כבול. 
חלק מהפיתחה של נחל שגב ביציאתו  

 מההרים לעמק עכו. 
3 –  

 גבוהה 
18.02 

 מורדות מנוף 

שיחייה פתוחה במורדות המערביים של  אזורי 
 שלוחת הר שכניה, ללא אתרים נקודתיים. 

אזור בעל תצפית ונצפות גבוהות 
 מכיוון עמק עכו. 

4 –  
גבוהה  

 מאד
חקלאות   18.03

 טמרה 

  – 2 אזור בעל נצפות נמוכה.  גוש שדות בגבול המערבי של שטח הסקר.  
 בינונית 

18.04 

 נחל שגב 

נחל שגב, הנטוע ברובו  עמק צר וארוך במורד  
 כרמי זיתים. 

  – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים באזור. 

 גבוהה 
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- תתשם   מס"ד 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
שמורת הר   18.05

 שכניה 

המתלול הצפוני של הר שכניה. מופע מרשים של  
חורש וכמה כתמי מצוקים. בורות מים ושרידי  

 התיישבות בדווית קטנה. 

אחד המתלולים המרשימים בשטחי  
 משגב. 

5 –  

 מירבית 

יישוב ותיק. "בריכת סלמנדרות" וגן פסלים   מנוף  18.06
 בתחומי היישוב. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

יער אורנים צעיר מעורב בשיחיות. אתרים   יער מנוף  18.07
 מערת שכניה וטיילת הר שכניה.  – בולטים 

  – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים באזור. 
 גבוהה 

18.08 

 עוטף מורשת 

חלק מרצף שטחים פתוחים, נצפות   פסיפס של יער ושיחייה סביב היישוב מורשת.  
 . 784/781גבוהה ממורשת ומכבישים  

3 –  

 גבוהה 

18.09 

 מורשת 

יישוב ותיק (היישוב היחיד במוא"ז משגב בעל  
צביון דתי). מספר תצפיות נוף בדרום ובמערב  

 היישוב.. 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

18.10 

הר כיפה  

 הגלילי 

השוליים המזרחיים של הר כיפה הגלילי (ח'רבת  
מודוור תמרה). אנדרטה ורחבת תצפית בכביש  

784 . 

אחת הגבעות המרשימות באזור, 
 נצפית היטב מאזור מורשת. 

4 –  

גבוהה  

 מאד

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב ותיק.  שכניה  18.11

18.12 

 מבוא מנוף 

אתרים  שטח כלוא בין שכניה ומנוף, ללא 
 מרכזיים. 

  – 1 שטח כלוא ומופר יחסית. 

 נמוכה 

18.13 

 פאתי שכניה 

שטח כלוא ומופר יחסית (אם כי אתר ידוע של  
 סחלבים, כולל סחלב מצויר). 

  – 1 שטח כלוא ומופר יחסית. 

 נמוכה 

"הדרך של   –יישוב ותיק. אתר הנצחה ומצפור  קורנית  18.14
 בן". 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

שיחיות   18.15

 קורנית 

אזור שיחייה פתוחה סמוך לצומת קורנית, ללא  
 אתרים משמעותיים. 

  – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים באזור. 

 גבוהה 

18.16 

 קורנית דרום 

שטחי חקלאות "מודרניים" בעלי נצפות   גוש גדול של שטחים חקלאיים מצפון לכאוכב. 
 גבוהה אולם מופרים יחסית. 

2 –  

 בינונית 

18.17 

 רקפת עמק 

  – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים באזור.  עמק חקלאי מעובד בראש נחל שגב.

 גבוהה 

18.18 

מורדות הר  

 מימין 

אזור חורש ומעט שטחי חקלאות מצפון ליודפת.  
 ללא אתרים משמעותיים. 

אחד המופעים המרשימים ביותר של  
חורש צפוף בתחומי הסקר, שהיישוב  

 יודפת מתמזג בו. 

4 –  

גבוהה  

 מאד

אחד היישובים הוותיקים ביותר במשגב. "מצודה"   יודפת  18.19
 ואתר תיירות ("יער הקופים"). 

 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

18.20 
חקלאות  

 יודפת 

פסיפס גדול של שטחי חקלאות נטושים, כרמי  
זיתים ושדרות ברושים רבות. מספר בורות מים  

 ומבנים שנותרו מהתיישבות שבט חוג'ייראת. 

ייחודית של שטחים  תבנית נוף 
שהוכשרו לפני עשרות שנים  

ומשתלבים יחסית בהרמוניה עם 
 החורש הטבעי. 

3 –  

 גבוהה 

18.21 

גיא נחל  

 אבליים 

ערוץ מפותל, עמוק ומרשים בתחומיו נובעים  
 שלושת מעיינות כוכב (מחוץ לגבול הסקר).

תבנית נוף דרמטית ושמורה, נצפות  
 נמוכה. 

4 –  

גבוהה  

 מאד

18.22 

מנדא  כפר 

 מערב 

חלקו המערבי של מתלול הר עצמון, ללא אתרים  
 נקודתיים. 

חלק ממכלול נופי בעל נצפות גבוהה  
 מדרום. 

4 –  

גבוהה  

 מאד
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- תתשם   מס"ד 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
18.23 

 הר עצמון 

אחד ההרים המרשימים ביותר בגליל התחתון  
כולו ומוקד טיילות מרכזי. שרידי מצודה ומערת  

 קבורה בפסגת ההר. 

יכה  הר בעל צורה ייחודית ומוקד מש 
 ברמה ארצית. 

5 –  

 מירבית 

18.24 

 תל יודפת 

חורבותיה של עיר יהודית קדומה שנחרבה ע"י  
 הרומאים ולא נושבה עוד. 

אתר מורשת לאומי ומוקד טיולים 
מרכזי, הן בזכות ההיסטוריה והן בשל  

 פריחת החצבים השופעת. 

5 –  

 מירבית 

מתלול   18.25

 השאבי 

כמעט  מתלול צר וארוך המכוסה בחורש טבעי  
 בלתי עביר, ללא אתרים נקודתיים.

נוף דרמטי ומרשים המבליט את הרי  
יטבת מחד ומאידך תצפית טובה 

 מהרכס צפונה. 

5 –  

 מירבית 

18.26 
חוג'ייראת  

 דהרה 

עמק המפריד בין הר מימין להר השאבי, עם  
מספר מוקדי התיישבות של פזורת חוג'ייראת וגן  

יודפת בשולי  אירועים. בית הכנסת הקדום של 
 היחידה. -תת

עמק פתוח ששמר במידה רבה על נוף  
האזור לפני ההתיישבות החדשה, 
ומהווה חלק מהאגן החזותי של תל  

 יודפת. 

3 –  

 גבוהה 

18.27 

 הר השאבי 

מכלול של מספר פסגות לאורך קו הרכס. שרידי  
טורבינת רוח בהר השאבי המערבי, כרם הנצחה  

 רי. לחייל עידו גרבובסקי ומטווח אזו 

חלק מקו הרכס של הרי יטבת עם 
 תצפית ונצפות גבוהות במיוחד. 

5 –  

 מירבית 

18.28 

מורדות  

 השאבי 

מדרונות תלולים בין הר השאבי לנחל יודפת.  
 חוות "חלב עם הרוח". 

חלק שמור ממכלול רצף שטחים  
 פתוחים באזור. 

4 –  

גבוהה  

 מאד

18.29 

 עמק קנה 

- לבקעת ביתעמק צר וארוך במוצא נחל יודפת 
 נטופה, מעובד חקלאית. אלה אטלנטית עתיקה. 

  – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים באזור. 

 גבוהה 

18.30 

 חורבת קנה 

שרידי עיר קדומה בשיפולי הרי יטבת. בית כנסת  
קדום, מקוואות ומאגרי מים, בריכה עתיקה  

 נהריים.-חצובה ופריחת אירוס ארם

  – 4 נוף מורשת שמור היטב. 

גבוהה  

 מאד

דרום הרי   18.31

 יטבת 

מרחב שמור מדרום לפסגות הרי יטבת, ללא  
 אתרים בולטים. 

אחד המרחבים השמורים בתחום 
 הסקר.

5 –  

 מירבית 

18.32 

 חורבת מסלח 

פסיפס של שטחים חקלאיים ומבני משק, כעין  
"כפר בת" של עראבה. מבנה עות'מאני ובאר  

 עתיקה. 

נוף תרבות ייחודי של "כפר בת"  
בשיפולי הבקעה, המלווה בהפרות  

נופיות משמעותיות כתוצאה מפיתוח  
 חדש.

3 –  

 גבוהה 

18.33 

 הר האחים 

אחת הפסגות הנישאות בהרי יטבת. תצפית נוף  
 היקפית, מערת קבורה וחניוני קק"ל. 

מרחב הפסגה ודרכי הגישה סובלים  
 מהפרה גבוהה וריבוי פסולת. 

4 –  

גבוהה  

 מאד

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב ותיק עם הרחבה חדשה.  אבטליון  18.34

18.35 

 אבטליון צפון 

פסיפס של חקלאות וייעור בראש נחל חנינה.  
 ללא אתרים נקודתיים. 

  – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים באזור. 

 גבוהה 

מתלול   18.36

 אבטליון 

אזור שמור של שיחיות בדרום הרי יטבת, ללא  
 אתרים נקודתיים. 

ממכלול שמור הנצפה היטב חלק 
 נטופה. -מבקעת בית

5 –  

 מירבית 

18.37 

 סובב הררית 

פסיפס של יערות ושיחיות סביב היישוב הררית,  
 ללא אתרים משמעותיים. 

חלק מהמכלול של הר נטופה, אחד 
 ההרים הגבוהים ברכס. 

4 –  

גבוהה  

 מאד

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  שני יישובים ותיקים המחוברים כיום.  יחד   -הררית  18.38

18.39 

 מבדד נטופה 

מרחב גדול של כרמי זיתים במעלה מורדות הר  
 היחידה. -נטופה. מנזר נוצרי קטן במערב תת

חלק ממכלול נוף שמור, עם אלמנט  
 מנזר פעיל.  – ייחודי של "נוף תרבות" 

3 –  

 גבוהה 
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- תתשם   מס"ד 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
18.40 

מזרח הר  

 נטופה 

מעיינות  פסיפס של שיחיות וכרמי זיתים. שני 
 קטנים. 

חלק חשוב ברצף שטחים פתוחים 
 באזור. 

4 –  

גבוהה  

 מאד

18.41 
מורדות הר  

 נטופה 

מזרחיים של הר נטופה.  -המורדות הדרום
התצורות הגיאולוגיות הקדומות ביותר במרחב  
הסקר, מעיין עין נטופה ולידו סלע עם גומחות  

 קדומות (פולחני?). 

יחידת נוף שמורה ונצפית היטב -תת
 נטופה. -מבקעת בית

5 –  

 מירבית 

 

 טמרה  -גבעות דמיידה  2.3.19

 
 מנדלסון).   עמית   דמיידה(צילום:   הכפר   ובתווך   חנתון   הר   למחצבת   דרומה   ממורשת   תצפית   : 21  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
עכו (חלק משפלת   לעבר עמק  זו מייצגת אזור מעבר מרכסי הגליל התחתון  הגליל).  יחידה 

באזור גבעות נמוכות ומעוגלות יחסית, ובהשוואה לתאי שטח אחרים במרחב, הוא נתון ללחצים  

 כבדים של פיתוח חקלאי ועבודות עפר נרחבות. 

 גבולות היחידה  •
 חלקה הצפוני של העיר טמרה (מחוץ לגבול הסקר).  –בצפון  
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כיפה הגלילי, פתחת    –במזרח   נחל שכניה, הר  כבול,  כפר  מורדות הר  פאתי  נחל אבליים, 

 מנדא.

 מכסור ושפרעם (מחוץ לגבול הסקר). -מרחב ביר אל –בדרום 

 שולי עמק עכו (מחוץ לגבול הסקר). –במערב 

 אגני ניקוז •
 כל שטח היחידה מתנקז אל נחל אבליים (ישירות או דרך נחל שכניה), ודרכו לנחל חילזון. 

 רום פני הקרקע  •
מ' בקירוב מעל פני הים.    85נמצא למרגלות מצפה אבי"ב, ברום  המקום הנמוך ביותר ביחידה  

 מ' מעל פני הים.  334שיא הגובה ביחידה נמצא בפסגת הר חנתון, ברום  

 מסלע וקרקע  •
הר חנתון וכתם קטן ממזרח לדמיידה בנויים מתצורת בענה (גיר ומעט מאובנים). פס צר מצפון  

שאבי והר קנה בנויים מתצורת דיר חנא (פרטי  להר בנוי מתצורת סכנין (דולומיט)., מזרח הר ה

 ראש הנקרה ויערה)  (קירטון, גיר, צור, מעט דולומיט ומאובנים).

רוב היחידה בנויה מסלע מתצורת מנוחה (השייכת לחבורת הר הצופים), בעיקר פרט אחיהוד  

לכפר מנדא (קירטון וחוואר ומעט ביטומן) ומעט פרט הר צפת (קירטון ומאובנים). בין הר חנתון  

 נחשפות תצורת משאש (קירטון), ע'רב וטקייה (קירטון, חוואר ומעט מאובנים). 

באזור  כורכר.  מחבורת  אחוזם  קונגלומרט  כתמי   נחשפים  הגבעות  בראשי  כתמים  במספר 

לדמיידה,   מדרום  אבליים  נחל  של  הדרומית  בגדה  כתמים  ובשני  אבי"ב,  למצפה  הכניסה 

 בעמק נחל אבליים יש קרקעות סחף אלוביאליות. נחשפים סלעי צור מתצורת משאש.

 מקורות מים  •
חוסייניה, הראשון  -דמיידה ועין אל-במפה מסומנים בשטחי היחידה שני מעיינות קטנים, עין א

נובע עד היום ואילו השני נמצא בתוך מערה גדולה למדי למרגלות מחצבת הר חנתון. מעיין זה  

שנים האחרונות, ונראה שהקמת המחצבה הביאה  נמצא יבש לחלוטין ללא סימנים לנביעה ב

 להתייבשותו. כמו כן, יש בשטחי היחידה מספר בורות מים. 

 יישובים  •
בתחומי היחידה ממוקם היישוב הבדווי דמיידה, וכן כמה מוקדים של פזורה בדווית (מאוכלסים 

 או נטושים).

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
ר מורשת והר עצמון במבט לכיוון הכרמל. המפגע הסביבתי הבולט היחידה נצפית היטב מאזו

ביותר בשטחי היחידה הינו מחצבת הר חנתון, אחת המחצבות הגדולות ביותר בצפון הארץ,  

שהינה מחצבה פעילה גם כיום. בשל מיקום המחצבה, היא נצפית היטב מכיוון יישובי משגב, 

 במבתרים חצובים בהר בפאתי דמיידה.   784יש  בשולי היחידה עובר כב   אך לא מכיוון הכרמל.

וניכר כי בחודשי החורף יש בו "אתגרי  נחל אבליים משמש כציר תנועה ראשי לרכבי שטח, 
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באזורים שונים ביחידה בולטות הכשרות קרקע לצרכי חקלאות, כריית קרקע    בבוץ.  עבירות" 

ידור מאסיבי בגדרות פח  וסלעים, היוצרות צלקות של ממש בנוף. להכשרות קרקע אלו נלווה ג

 מכוערות, התורם לצילוק נוף היחידה. 

 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים  •
בשטח היחידה מתחולל תהליך דינאמי של שינוי דמות הנוף ע"י "הכשרות קרקע" נרחבות, 

יר  בניית טראסות וגידור, תוך ניצול הנוחות היחסית לחציבה במסלע הקירטוני (ומנגד, כתם הג

מאבדת   היחידה  מכך,  כתוצאה  בארץ).  הגדולות  המחצבות  אחת  להקמת  נוצל  חנתון  בהר 

במהירות את צביונה המקורי. האתר הארכיאולוגי המרכזי בשטחי היחידה הינו ח'רבת אבו 

מודוור, שרידי יישוב קדום החולש על נחל אבליים, וכן יוזכרו שני המעיינות (עין דמיידה ועין  

 י תבור עתיקים ומספר מוקדי התיישבות בדווית בעבר. חוסייניה), אלונ

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים  •
מרבית השטחים שאינם חקלאיים מיוערים בעצי אורן, ושטחי הטרשים שאינם מיוערים נשלטים 

 . בעיקר ע"י סירה קוצנית ואלת המסטיק עם עצי חורש פזורים

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
נופי "שפלת הגליל" .מרבית "שפלת הגליל" נמצאת בתחומי שיפוט של יחידה זו מייצגת את  

להשמיד  המאיימים  ביותר  כבדים  פיתוח  ללחצי  וחשופה  באזור,  ערביות  מקומיות  רשויות 

הר  לעבר  טובה ממשגב  תצפית  נופי" המאפשר  "ציר  גם  זהו  ההיסטורי.  הנוף  את  לחלוטין 

נטופה -ווה ציר מעבר טבעי מבקעת ביתהכרמל. ערוצו של נחל אבליים החוצה את השטח, מה

 לעמק עכו, ובחלק מהתקופות ההיסטוריות עברו בו דרכים קדומות. 

 יחידות -תת •
 טמרה - דמיידה   גבעות   -   הנוף   יחידות - תת   : 20  טבלה 

תת מס"ד  - שם 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 פיתערכיות נו
ערכיות 

 נופית

עוטף מצפה   19.01
 אבי"ב 

פסיפס של יערות וכרמי זיתים סביב מצפה  
 אבי"ב, ללא אתרים משמעותיים. 

"מסגרת" נופית שמורה יחסית במרחב  
 הנתון ללחצי פיתוח כבדים. 

3 –  
 גבוהה 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב קהילתי ותיק.  מצפה אבי"ב  19.02

מרחב שעבר הפרה מאסיבית ע"י עבודות עפר   אעבלין מזרח  19.03
  – 1 שטח מופר ברובו.  וגידור. 

 נמוכה 

19.04 
ח'רבת אבו  

 מודוור 
גוש יערות מצפון לנחל אבליים, כיפה מרשימה  

 עם שרידי אתר עתיקות מרכזי בגזרה. 
אחד מתאי השטח השמורים ביותר  

 בתחום היחידה. 

3 –  

 גבוהה 

19.05 

חקלאות  

דמיידה  

 מערב 

גדול של קרקעות חקלאיות ממערב  גוש 
 המרחב בנצפות נמוכה.  לדמיידה. בשטח נובע עין דמיידה.

2 –  

 בינונית 

 בנוי  יחידת נוף בנויה.  יישוב בדווי.  דמיידה  19.06

פסיפס של שטחי חקלאות וטרשים ממזרח   דמיידה מזרח  19.07
 ומדרום לדמיידה. 

במרחב קיימת "זחילת" פיתוח בכמה  
 שונות. נקודות 

2 –  
 בינונית 

19.08 
מורד נחל  

 אבליים 
קטע בו מתכנס נחל אבליים לעמק צר בין  

 חלק מרצף שטחים פתוחים.  הגבעות.  
3 –  

 גבוהה 
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תת מס"ד  - שם 
תרבותי ושיקולים לקביעת -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 פיתערכיות נו
ערכיות 

 נופית

19.09 
הר חנתון  

 מערב 
גוש מיוער גדול יחסית ובו שני מוקדי פזורה  

 בדווית. משטחי סלע עם גבי מים, בית בד קדום. 
מכלול נוף  יחד עם ח'רבת אבו מודוור, 

 שמור יחסית. 

3 –  

 גבוהה 

19.10 
הר חנתון  

 דרום 
פסיפס של חקלאות, ייעור ושטחים מופרים.  

 שרידי התיישבות בדווית. 
השטח בעל נצפות מוגבלת בהשוואה  

 למחצבה שמצפון. 

2 –  

 בינונית 

19.11 
מחצבת הר  

 בנוי  שטח מופר לחלוטין.  מחצבה גדולה ופעילה.  חנתון 

19.12 
בקעת  

 אבליים 
עמק חקלאי מעובד בו פזורים מספר אלוני תבור  

 עתיקים. 

קטע שמור יחסית בנחל אבליים  
המשלים מכלול שטחים פתוחים  

 באזור. 

3 –  

 גבוהה 

19.13 
הר חנתון  

 מזרח

יער אורנים החובק את מחצבת הר חנתון  
ממזרח. בשטח היער עין חוסיניה (מערה יבשה  

 כיום).

על רקע הצלקת הגדולה שיצרה  
מחצבת הר חנתון, בולט היער ההיקפי  

הממחיש את נופו הקודם של ההר  
 לפני הכרייה. 

3 –  

 גבוהה 

19.14 
מורד הר  

 חנתון 
אזור חקלאי המאופיין בריבוי "הכשרות קרקע"  

 שטח מופר יחסית ובעל נצפות נמוכה.  מודרניות. 
2 –  

 בינונית 

19.15 
יער בקעת  

 אבליים 
אבליים, ללא אתרים  גוש יער מדרום לבקעת 

 חלק מרצף שטחים פתוחים באזור.  משמעותיים. 
3 –  

 גבוהה 

19.16 
- ביר אל

 מכסור צפון 
אזור טרשים וחקלאות עם מעט זחילת בינוי, ללא  

 נצפות נמוכה יחסית.  אתרים משמעותיים. 
2 –  

 בינונית 
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 נטופה-בקעת בית 2.3.20

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   2019  חורף   מערבה,   מבט   מוצפת,   נטופה - בית   בקעת   : 22  תמונה 

 מאפייני היחידה   •
נטופה היא אחת הגדולות והמרשימות בבקעות הפנימיות בשדרת ההר המרכזית. -בקעת בית

אחת למספר שנים, מוצפים חלקים גדולים מהבקעה, תופעה ייחודית שתרמה לדפוס עיבוד  

בלבד (מגמה שהולכת ומשתנית בשנים האחרונות). הבקעה חקלאי המבוסס על גידולי קיץ  

 מחולקת לאלפי חלקות חקלאיות קטנות, דבר היוצר פסיפס נופי מגוון ביותר. 

 גבולות היחידה  •
 הדופן הדרומית של הרי יטבת. –בצפון  

 קו רכס המקשר את הר הקוץ עם מזרח הר תירען (מחוץ לגבול הסקר). –במזרח 

 של הר תירען (מחוץ לגבול הסקר).הדופן הצפונית  –בדרום 

 טמרה (מחוץ לגבול הסקר).  –שולי גבעות דמיידה  –במערב 

 אגני ניקוז •
מערב הבקעה בגבולות הסקר, -מזרח בקעת בית נטופה הינו שקע סגור ללא ניקוז טבעי. צפון

 מתנקז לנחל אבליים ודרכו לנחל חילזון.
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 רום פני הקרקע  •
מ' בקירוב מעל פני הים. שיא    145ות הסקר הינו ברום  המקום הנמוך ביותר ביחידה בגבול

 מ' מעל פני הים.  191נטופה, ברום -הגובה ביחידה נמצא בחורבת בית

 מסלע וקרקע  •
נטופה בנויה ברובה מפרט  -כמעט כל שטח הבקעה בנוי קרקעות סחף אלוביאליות. חורבת בית

וחלקה ומאובנים)  צור  מעט  (דולומיט,  חנא  דיר  תצורת  ראש   כרכרה של  בנוי מפרטי  הקטן 

 הנקרה ויערה (קירטון, גיר, צור, מעט דולומיט ומאובנים).

 מקורות מים  •
במחצית השנייה של חורף גשום, מוצפת מזרח בקעת בית נטופה, והופכת למעשה לבריכת  

החורף הגדולה ביותר בישראל. עם זאת, עיקר ההצפה הינו מדרום למוביל המים הארצי, מחוץ  

 לגבולות הסקר.

 יישובים  •
 אין יישובים בגבולות היחידה.

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות  •
שביניהם. בצפון הבקעה עובר מוביל    65הבקעה נצפית היטב מהרי יטבת, הר תירען ומכביש  

 המים הארצי, עורק תשתית ותיק שהפך זה מכבר לחלק מנוף הבקעה.

ההצפה בבקעה, חלק מבעלי החלקות החקלאיות שפכו בשנים האחרונות, ולאור מיעוט אירועי  

 בנחלתם אדמת מילוי והכשירו כרמי זיתים, כמו גם הגבהה מלאכותית של דרכי העפר בבקעה.

 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים  •
מורכב   זה  נוף  יחסית.  עדיין שמור  ייחודי בארץ, שנותר  נוף  מכלול  הינה  נטופה  בית  בקעת 

אלפי חלקות חקלאיות קטנות, המשמשות בעיקר לגידולי קיץ, ובחורפים גשומים  מפסיפס של  

נטופה, מבנים מנדטוריים  -מוצף בחלקו הגדול. בתחומי הסקר ראויים לציון מכלול חורבת בית

 באזור חורבת מסלח וכן תוואי מוביל המים הארצי, המהווה מזה יובל שנים חלק מנוף הבקעה.

 קריים אופי הצומח וערכי טבע עי  •
מרבית שטח היחידה מאופיין בצומח עשבוני מלווה חקלאות, ובצומח עשבוני של בריכות חורף  

בין אלו מינים רבים נדירים ובסכנת הכחדה, כגון: טופח קסיוס, דבקה זנובה,   – גידול לחים  -ובתי

ם  עטיינית ארוכה, השיח אשמר קוצני ועוד. חורבת בית נטופה מאופיינת בצומח עשבוני עם עצי 

 . ישראלי-ושיחים בודדים, כמו: חרוב מצוי, אלת המסטיק ואשחר ארץ

 ייחוד חזותי ותרבותי  •
שלום ועמיתיו כאחד ממכלולי נוף התרבות הבולטים בצפון  - נטופה הוגדרה אצל שר-בקעת בית

 .הארץ
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 יחידות -תת •
 נטופה - בית   בקעת   -   הנוף   יחידות - תת   : 21  טבלה 

- תתשם  מס"ד 
תרבותי ושיקולים  -ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים  היחידה

 לקביעת ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית
פאתי הר   20.01

 עצמון 
נטופה למרגלות  -קטע קטן של בקעת בית

 הר עצמון. 
חלק מהמכלול השמור של בקעת 

 נטופה. -בית
3 –  

 גבוהה 
לחורבת קנה,  אזור כרמי זיתים ממזרח  בקעת קנה  20.02

 מספר מבני משק.
חלק מהמכלול השמור של בקעת 

 נטופה. -בית
3 –  

 גבוהה 
שדות   20.03

 השאבי 
נטופה מדרום להר  -קטע קטן של בקעת בית

 השאבי. 
חלק מהמכלול השמור של בקעת 

 נטופה. -בית
4 –  

גבוהה  
 מאד

שדות   20.04
 מסלח

פסיפס של חלקות חקלאיות סמוך לחורבת  
 מסלח. 

מהמכלול השמור של בקעת חלק 
 נטופה. -בית

4 –  
גבוהה  

 מאד
מבני משק   20.05

 מסלח
ריכוז מבני משק מודרניים ומספר מבני אבן  

 מנדטוריים. 
 בנוי  יחידת נוף בנויה. 

שדות   20.06
דרומה  

 לאבטליון 

נטופה מדרום  -קטע קטן של בקעת בית
 לאבטליון. 

חלק מהמכלול השמור של בקעת 
 נטופה. -בית

3 –  
 גבוהה 

המוביל   20.07
 הארצי 

מקטע תעלת מוביל המים הארצי בתחומי  
 מוא"ז משגב. 

תבנית נוף ייחודית שמלווה את  
 הבקעה מזה יובל שנים. 

3 –  
 גבוהה 

דרומית   20.08
לתעלת  
 המוביל 

חלק מהמכלול השמור של בקעת  נטופה. -שולי הליבה של בקעת בית
 נטופה. -בית

4 –  
גבוהה  

 מאד
בית  שדות   20.09

 נטופה 
אזור שדות בעל עומק משמעותי בין הרי  

 יטבת למוביל הארצי. 
חלק מהמכלול השמור של בקעת 

 נטופה. -בית
4 –  

גבוהה  
 מאד

- חורבת בית 20.10
 נטופה 

גבעה טרשית ובה שפע שרידים  
 ארכיאולוגיים ואתר פריחת אחילוף הגליל. 

חלק מהמכלול השמור של בקעת 
 נטופה. -בית

4 –  
גבוהה  

 מאד
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 להגנ"ס   המשרד   ע"פ   הנוף   לחטיבות   ארצית   חלוקה   : 3  מפה                               
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 נוף   יחידות ל   חלוקה   : 4  מפה                              
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 מורשת האדם  .3

 מטרת פרק מורשת האדם  3.1
מטרת פרק זה היא לתת רקע על מורשת האדם באזור הסקר לאורך התקופות, ולאגד במקום 

וה במהותם  הן  השונים,  האדם  תרבות  אתרי  אודות  השונים  המידע  מקורות  את  ן אחד 

בתקופתם, שנמצאים במרחב הסקר. בתפיסה שנהוגה בסקרים מסוג זה, האתרים האנושיים  

מהווים חלק מהנוף ואחד מהגורמים לקביעת ערכיותו. מכיוון שתהליך דירוג הערכיות מתבצע 

רק בשטחים הפתוחים, הרי שאתרי המורשת שנמצאים בתחומי יישובים, כמו גם היישובים  

"משתתפים" ב אינם  עצמם  עצמם,  מובן שהיישובים  בפועל,  הנופית.  הערכיות  דירוג  תהליך 

 ואתרי המורשת שבהם מהווים חלק חשוב מנופו של אזור הסקר.

 שיטת העבודה: מיפוי האתרים  3.2
זאת, למעט מפת  ישראל.  גליונות הסקר הארכיאולוגי של  רוב  פורסמו  במרחב הסקר טרם 

שמגביל את היקף הסקירה ההיסטורית. עשינו מאמץ  ), דבר  2012אחיהוד (להמן ופיילשטוקר,  

האדם  מורשת  אתרי  לגבי  נתונים  המידע:  להשלמת  נוספים  כתובים  מקורות  על  להתבסס 

ומאתרים   האזור,  תושבי  מקומי של  מידע  העתיקות,  רשות  ההכרזות של  התקבלו משכבת 

ח ידועים גם  שתועדו בעת סיורים בשטח. ברוב המקרים, אתרים ארכיאולוגיים שנרשמו בשט

לרשות העתיקות, אך במקרים מסויימים נרשמו בשטח אתרים קטנים שאינם מופיעים בשכבת 

ההכרזות. שכבה זו מציינת לרוב את מקום האתר במלבן. לצורך הכנת שכבת האתרים של 

הסקר, מידע זה הוסב למידע נקודתי בעזרת רישום בשטח או בעזרת פענוח האורתופוטו, או  

ע אחר) ע"י שימוש בנקודה המרכזית של המלבן. לפיכך, במפת האתרים בסקר (כשלא היה מיד

הנוכחי, הם מצויינים כנקודות, למרות שבפועל הם בעלי שטח. נוכחות של אתר ארכיאולוגי  

גדול במיוחד עשויה להתבטא גם במפת הצומח/תכסית מכיוון שהצומח בו שונה לרוב מזה 

גבי כל אתר בטבלת האתרים הינו סינתיזה של המידע  שבסביבתו. המידע שמופיע בחוברת זו ל

נוספים   ממקורות  מידע  היסטוריות,  במפות  שמתועדים  מאתרים  ההכרזות,  משכבת  עליו 

(בעיקר לגבי האתרים החשובים יותר) וממה שנצפה (אם נצפה) בשטח בעת עריכת הסקר 

א נועד להחליף סקר ידי ארכיאולוגים, ול-הנוכחי. חשוב להדגיש שהסקר הנוכחי לא בוצע על

 ארכיאולוגי שיטתי של רשות העתיקות.

 רקע  3.3

 מאפיינים כלליים 3.3.1
ידיים וביצתיים בחורף (עמק  -מרחב הסקר משלב מספר תבניות גיאומורפולוגיות: עמקים רחבי

כרם), גבעות -נטופה), עמקים פוריים שאינם ביצתיים (בקעת סכנין, בקעת בית -עכו ובקעת בית

לאורך   אדם  להתיישבות  המועדפים  האזורים  טרשיים.  ורכסים  ההר  בשיפולי  נמוכות 
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הגבעות הנמוכות, שסמוכות לקרקעות החקלאיות הפוריות בעמקים.  ההיסטוריה היו באזורי  

ההתיישבות בעמקים עצמם הייתה מעטה ודלה, וכך גם ההתיישבות באזורי ההר הטרשיים 

(ששימשו בעיקר למרעה). חלק משטחי החקלאות בעמקים עובדו בחודשי הקיץ בלבד (תופעה 

 עמקים שויכו לכפרים הסמוכים בהר.נטופה), ואדמות ה-שנשמרה כמעט עד ימינו בבקעת בית

. מרכז הכוח הפוליטי היה ברובו 1948התקיימו באזור זה עד    המסורתייםדפוסי ההתיישבות  

במרבית התקופות בעיר הנמל עכו. מידת הציות של אזורי ההרים והגבעות לשלטון   -במישור  

ט באזורים אלו.  המרכזי במישור הייתה תלויה ביכולת הפוליטית והכלכלית של המרכז לשלו

עצמאותם  את  לנצל  ההר  אזורי  מיהרו  המרכזי,  השלטון  של  מרותו  רפתה  שבהן  בתקופות 

 הפוליטית, והשלטון התקשה מאוד לאכוף עליהם שוב את מרותו.

היא דוגמה לתהליך זה. שליט גלילי מקומי זה   18-ֻעמר במאה ה-עלייתו ונפילתו של ט'אהר אל

בהדרגה השתלט גם על מישור החוף. הוא העביר את בירתו  הקים מדינה קטנה במרכז הגליל ו

על לבסוף  חוסל  ושם  בראשות אחמד אל-לעכו,  עות'מאנית  את  -ידי משלחת  ג'זאר שכבשה 

 העיר.  

תלות בין אזורי ההר לבין המישור. במישור אכלו את מוצרי החלב,    התקיימהמבחינה כלכלית,  

ר נזקקו לתבואה, לירקות ולעבודות האומן  הבשר, היינות והשמן של אזורי ההר, ובאזורי הה

שנעשו במרכזים העירוניים במישור. עצים, חומרי גלם ותוצרת אחרת של אזורי ההר היו חלק 

 תיכוני.-חשוב גם בסחר החליפין הים

פני רכסי הגליל התחתון ובדרום חבל תפן, נפרדת  -משגב, שמשתרעת על   האזוריתהמועצה  

כרם). עם -ותיקה בבקעות (בעיקר בקעת סכנין ובקעת ביתמינהלית מההתיישבות הערבית הו

זאת, מרבית ההתיישבות לאורך ההיסטוריה הייתה בשולי הבקעות, ואילו ברכסים התקיימו  

גם   מתייחס  האדם  מורשת  פרק  של  ההתייחסות  תחום  זאת,  לאור  בלבד.  מעטים  יישובים 

 ליישובי הבקעות כחלק מהותי ממורשת האזור.

ו נמצא גם בתחום שיפוטה של המועצה האזורית משגב. עם זאת, בימים  עכ  מעמק חלק קטן  

אלו נמצא לקראת סיום סקר טבע ונוף נפרד לצפון עמק עכו, שכולל גם את השטח המוניציפאלי  

בעמק של מוא"ז משגב. לפיכך, ההתייחסות בפרק זה לעמק עכו ולעיר עכו הינה התייחסות 

לייקין ועמיתיה,  -בחוברת סקר צפון עמק עכו (כברה  מצומצמת, והתייחסות נרחבת יותר תופיע

2022.( 

 תופעות ייחודיות במרחב הסקר  3.3.2
 בחבל ארץ זה ניתן להצביע על מספר תופעות ייחודיות:

בדווית:  .א התיישבות   התיישבות  של  המרכזיים  המרחבים  משני  אחד  הינו  משגב  מרחב 

ימפריה העות'מאנית, נדדו  בדווית בגליל (המרחב השני הוא באגן נחל ציפורי). בתקופת הא

החלו לעבור    – הבדווים באזורי המרעה הטרשיים, אולם החל מתקופת המנדט הבריטי  

להתיישבות קבע. לחצים גיאופוליטיים, ובפרט הקמתו של שטח אש גדול בתקופת המנדט, 
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ההתיישבות  ממקבצי  חלק  של  לפינויים  הובילו  ואף  הבדווית  ההתנחלות  את  הגבילו 

ם אחרים זכו בחלוף השנים להכרה ולמיסוד ע"י הרשויות, אולם גם כיום  הקטנים. מקבצי

 עדיין קיימים במרחב משגב מספר יישובי פזורה בדווית חסרי מעמד רשמי. 

לאורך נחל צלמון התקיימו מספר מכלולי טחנות קמח, ששירתו את   טחנות נחל צלמון: . ב

קיימת בנחלים גדולים  יישובי הגליל התחתון המרכזי במשך תקופה ממושכת. התופעה  

 נוספים בגליל. 

סקירה היסטורית לאורך התקופות (אם לא צוין אחרת, המידע מבוסס על   3.4
 )). 2012להמן ופיילשטוקר (

 התקופות הפרהיסטוריות (פליאוליתית תחתונה עד כלקוליתית)  3.4.1
מיושבות   היו  יונים  (מערות  התחתונה  הפליאוליתית  בתקופה  החלה  במרחב  ההתיישבות 

ועד   250-החל מסוף התקופה הפליאוליתית התחתונה, לפני למעלה מ  לסירוגין אלף שנה, 

 שנה בקירוב).   12,000-לתרבות הנאטופית לפני כ

(ע"ש  הנאטופית  התרבות  הלבנט  בדרום  התקיימה  המאוחרת,  האפיפליאוליתית  בתקופה 

המעבר שנה). בתקופה זו נמשך    15,000-11,600מערת שוקבא בנחל נאטוף בשומרון) (לפני  

לקטים לראשית החקלאות ותחילת פיתוח מסגרות חברתיות, כולל התיישבות  -מחברת ציידים

קבע בחלק מהאתרים. במערת חילזון תחתית (בפאתי כרמיאל, עשרות מטרים מגבול מוא"ז 

שנה, שכולל שני מבנים ושלושה בורות קבורה    12,000-משגב) נמצאו שרידי יישוב נאטופי בן כ

 אדם בני כל הגילאים.-בני 25נקברו לפחות  שיתופיים, שבהם

שסבלה   45הקבורה הקדומה ביותר שנמצאה באתר הינה קבורה יוצאת דופן, של אישה בת  

בני  אחרים  בקברים  כמותם  נראו  שלא  חיות  חלקי  הונחו  בקבר  מולדים.  גופניים  מפגמים 

עצמות זנב שור הבר,  שריוני צב, עצם אגן של נמר, עצמות חזיר בר,    50התקופה בעולם:  

גולגולות דלקים ועצמות כנפי עייט. עצמות כנפי העייט וגולגולות הדלקים הונחו מעל הנקברת,  

ולצידיה הונחו שריונות צב שלמים. נראה כי האישה כוסתה בכנפי עייט ובפרוות דלקים. בקבר  

אינה שייכת נמצאו פריטים נוספים כמו שבר כלי בזלת, כלי עצם מחודד וכף רגל אנושית (ש

ייחודית במינה שדרשה השקעה רבה, כולל הנחת עשר אבנים מעל  זוהי קבורה  לנקברת). 

מיוחד   מעמד  בעלת  הייתה  נראה שהנקברת  הנחל.  אפיק  מעל  ניכר  בגובה  וקבורה  הקבר, 

בקהילתה, ככל הנראה שמאנית שתפקידה היה לגשר בין עולם הרוח לחברי הקהילה, כולל 

 ). 2009וסמן ועמיתיו,  ריפוי וכוחות קסם (גר

גם במערות יונים נחשף בית קברות נאטופי מאותה התקופה, ובו יותר מעשרים שלדים. חלק 

הים שלוקטו בשפת הים התיכון,  -מהנקברים נקברו בקבורה זוגית, ובאתר נמצאו גם צדפות שן

- ברסוף והגיעו כנראה במהלך סחר חליפין (-ושימשו כתכשיטים. צדפים בודדים מקורם בים

 יוסף, תש"ל). 
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-באזור המעבר מעמק עכו לאזורי הגבעות, התגלו מספר אתרים מהתקופה הניאוליתית הקדם

(לפני   הקרמית  הניאוליתית  ומהתקופה  ב'  מהתקופה   10,500-7,000קרמית  שנה). 

(לפני   בגבעת    7,000-5,500הכלקוליתית  כגון  בודדים בשולי הגבעות,  תועדו אתרים  שנה) 

לו הייתה זיקה ליישובים גדולים יחסית במישור (ששטחם של הגדולים שבהם  יבור. ליישובים א

 דונם). 100עלה על 

 לפנה"ס) 3,500-1,200תקופות הברונזה ( 3.4.2
שנה), נעלמו אתרים רבים    5,500-4,200עם תחילתה של תקופת הברונזה הקדומה (לפני  

ההתיישבות בעמק שיושבו בתקופה הכלקוליתית, ונוצר דפוס התיישבות חדש שבו התחדשה 

- עכו ובמורדות ההרים. רוב היישובים באזור היו קטנים. במהלך תקופת הברונזה הקדומה א'

ג' חלה עלייה הדרגתית במספר היישובים באזור. עם זאת, בסוף תקופת הברונזה הקדומה ג' 

וראשית תקופת הברונזה הקדומה ד', הצטמצמו או ננטשו כל האתרים העירוניים בעמק עכו 

תרה התיישבות כפרית דלילה בלבד. רוב הכפרים בתקופה זו שכנו למרגלות ההרים, למשל ונו

 . 2בחורבת גילון ובגבעת יבור 

תקופת הברונזה התיכונה ב' מתבטאת בהתחדשות העיור בעמק עכו, כאשר היישוב הראשי 

וחוף    היה תל כברי, ועכו הייתה לעיר השנייה בגודלה. תל בירה הפך לעיר מבוצרת. עמק עכו

ארץ שטחי  בכל  ביותר  והצפוף  הגדול  העירוני  לגוש  היו  ושני -הגליל  זו,  בתקופה  ישראל 

בחשיבותו רק לתל חצור. בתקופה זו מופיעה העדות הראשונה לשמות מקומות בעמק עכו, 

כאשר בכתבי המארות המצריים מוזכרים השמות עכו, אכשף ומשאל (מחוץ לגבולות הסקר 

 הנוכחי).

חל משבר התיישבותי    ,  לפנה"ס)  1550(סביב    למאוחרתהברונזה התיכונה  במעבר מתקופת  

ובעקבותיו ירידה ניכרת במספר היישובים, אם כי עדיין הוקמו מעט יישובים חדשים. בתקופה  

זו ירד תל כברי מגדולתו, ואת מקומו תפסו עכו ואכשף (שזיהויה הגיאוגרפי שנוי במחלוקת, 

ק"מ מהעיר, עם מספר    15). תחום עכו השתרע למרחק  כנראה תל נחל בקרבת בתי הזיקוק

 יישובי משנה כגון תל כיסון. הגליל ההררי היה בעל אוכלוסייה דלילה בלבד.

בתקופת הברונזה המאוחרת חלפה בשיפוליו הדרומיים של מרחב הסקר דרך רוחב מרכזית 

אל  – (דרב  החורנים"  וה-"דרך  הכנרת  לעבר  מעכו  הוליכה  זו  דרך  לדמשק, חווארנה).  לאה 

 וחלפה באזור נחל אבליים ובקעת בית נטופה.

 לפנה"ס) 1,200-586תקופת הברזל ( 3.4.3
בתקופת הברזל הוקמו באזורי הגבעות וההרים יישובים חדשים וקטנים, שרבים מהם ננטשו 

ח'רבת אבו מודוור).יישובים אלו    – בסוף תקופת הברזל א' (אחד הגדולים שבהם היה תל מדור  

רים בקשרי קירבה שבטיים. עדיין יש מחלוקת לגבי זהותם האתנית של יושבי היו כנראה מקוש

היישוב   שב  ב',  הברזל  בתקופת  ישראל.  שבטי  או  הים  מגויי  השרדנה  בני  האם  הגבעות, 
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בין   ההמשכיות  חוסר  קטנים.  חדשים  כפרים  והוקמו  חזקה,  ריכוזית  במערכת  להתאפיין 

פחות במישור. הממצא החומרי מעיד על שוני  התקופות בולט יותר באזורי הגבעות וההרים ו

המרכזי   ההר  לישובי  המישור  שוכני  בין  שונים    –תרבותי  מטיפוסים  אגירה  קנקני  לדוגמה, 

 צווארון" בהר המרכזי).-"צורי" במישור לעומת "שפת-("גלילי" ו

במעבר מתקופת הברזל א' לתקופת הברזל ב' הפכה שוב עכו למרכז האזורי, וסביבה מרכזי 

להשפעה מש מיוחס  ההתיישבותי  השינוי  וההרים.  הגבעות  אזורי  על  שחלשו  קטנים  נה 

 841ישראל. בשנת  -ולהתיישבות הפיניקית במישור, כתוצאה מחדירת הפיניקים לצפון ארץ

לפנה"ס ערך שלמנאסר מלך אשור מסע מלחמה שחצה את הגליל התחתון עד לחוף הים.  

מעיד זית  ראש  ובחורבת  מדור  בתל  (החפירות  גל  מייחס  אותו  נרחב,  חורבן  על  )  1990ים 

לאשורים (ולא לארמים כפי שמוזכר במקרא). בדברי הימים של סנחריב מלך אשור ההתייחסות 

סביב   צור.  מתחום  כחלק  היא  מלך   664-663למרחב  אשורבניפל  בידי  עכו  חרבה  לפנה"ס 

ה אוכלוסיית פלאסר השלישי מלך אשור, הידלדל -אשור. בעקבות מסעות המלחמה של תגלת 

 הגליל התחתון בצורה משמעותית, לעומת המשכיות בעמק עכו. 

 מרחב הסקר בטקסטים המקראיים  3.4.4
מזרח, זבולון  -), במרחב הסקר עבר הגבול בין שלוש נחלות שבטים: נפתלי בצפון1990לפי גל (

 בדרום ואשר במערב.  

ְוָנַסב ֹאתֹו ַהְּגבּול, ִמְּצפֹון ַחָּנֹתן;    .ַהְּמֹתָאר, ַהֵּנָעהְוָיָצא ִרּמֹון  י"ד): " -נחלת זבולון (יהושע י"ט, י"ג

 ".ֵאל-ְוָהיּו, ֹּתְצֹאָתיו, ֵּגי, ִיְפַּתח

ֵאל ָצפֹוָנה [צפת] ֵּבית ָהֵעֶמק, ּוְנִעיֵאל;  -ּוָפַגע ִּבְזֻבלּון ּוְבֵגי ִיְפַּתחנחלת אשר (יהושע י"ט, כ"ז): " 

העיר צפת מוזכרת בתרגום השבעים לפסוק זה, אולם לא בנוסח  ".  .ָּכבּול, ִמְּׂשמֹאל-ְוָיָצא ֶאל

חורבת    –המסורה, ובעבר ניסו  לזהותה במקום המכונה צופטא עאדי בפאתי שפרעם (כיום  

אל" הינו נחל אבליים, ובהמשך לזיהוי זה, הוא מזהה -) סבור כי "גי יפתח1990גל (עדי).  -צפת

 ית העמק בח'רבת מודוור תמרה. את צפת בתל מדור (ח'רבת אבו מודוור) ואת ב

נטופה ונחל - אם כך, קו הגבול בין נפתלי לזבולון עבר לאורך השוליים הצפוניים של בקעת בית

אבליים עד ח'רבת אבו מודוור. מכאן נמשך צפונה קו הגבול בין נפתלי לאשר, דרך ח'רבת 

 ).מודוור תמרה, ומשם צפונה לכבול (חורבת ראש זית) ונעיאל (חורבת יענין

השופט אילון הזבולוני פעל באיילון שבארץ זבולון, שאותה מציעים חלק מהחוקרים לזהות עם 

" -ח'רבת א ַאֲחָריו ֶאת  לון, מערבית לכפר מנדא:  ַוִּיְׁשֹּפט ֶאת-ַוִּיְׁשֹּפט  ַהְּזבּו�ִני;  ֵאילֹון  -ִיְׂשָרֵאל, 

 י"ב). -" (שופטים י"ב, י"א.ַוִּיָּקֵבר ְּבַאָּילֹון, ְּבֶאֶרץ ְזבּוֻלן ַוָּיָמת, ֵאילֹון ַהְּזבּו�ִני; ִיְׂשָרֵאל, ֶעֶׂשר ָׁשִנים.

) מזהה את חורבת ראש זית עם כבול המקראית, קביעה שמתיישבת עם הסיפור  1990גל (

ְׁש�ֹמה ַּבֲעֵצי ֲאָרִזים ּוַבֲעֵצי ְברֹוִׁשים,  -ֹצר ִנָּׂשא ֶאת-"ִחיָרם ֶמֶל� י"ג):  -המקראי (מלכים א', ט', י"א

ַוֵּיֵצא ִחיָרם, ִמֹּצר,    .ֶחְפצֹו; ָאז ִיֵּתן ַהֶּמֶל� ְׁש�ֹמה ְלִחיָרם, ֶעְׂשִרים ִעיר, ְּבֶאֶרץ, ַהָּגִליל-ְלָכל--ּוַבָּזָהב

ֶאת ָנַתן-ִלְראֹות  ֲאֶׁשר  ְּבֵעיָניו-ֶהָעִרים,  ָיְׁשרּו,  ְולֹא  ְׁש�ֹמה;  ֲאֶׁשר --ַוּיֹאֶמר  .לֹו  ָהֵאֶּלה,  ֶהָעִרים  -ָמה 
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ַהֶּזה  ָנַתָּתה ַהּיֹום  ַעד  ָּכבּול,  ֶאֶרץ  ָלֶהם  ַוִּיְקָרא  ָאִחי;  (.ִּלי  ופיילשטוקר  ) 2012" עם זאת, להמן 

מסורת  משמר  בהכרח  ולא  יותר,  מאוחרת  בתקופה  נכתב  המקראי  הטקסט  כי  מציינים 

אותנטית. ייתכן שוויתורו של שלמה על ארץ כבול מבטא הכרה בהגמוניה של צור על מערב 

ן, זהו למעשה הסכם בין שלמה לחירם על אזורי השפעה, כשעמדתו של חירם  הגליל. אם כ

 חזקה יותר. 

לפנה"ס, נכלל הגליל בממלכת ישראל. לקראת סוף  928עם פילוג הממלכה המאוחדת בשנת 

לפנה"ס), איבדה הממלכה את השליטה בגליל, כפי שמוזכר    733ימי ממלכת ישראל (סביב  

ֶמֶל�ִּבימֵ במלכים ב', ט"ו, כ"ט: "  ֶּפַקח  ַוִּיַּקח ֶאת-י  ֶמֶל� ַאּׁשּור,  ִּפְלֶאֶסר  ִּתְגַלת  ִעּיֹון  -ִיְׂשָרֵאל, ָּבא 

ַהָּגִליָלה, ֹּכל ֶאֶרץ ַנְפָּתִלי; -ַהִּגְלָעד ְוֶאת-ָחצֹור ְוֶאת-ֶקֶדׁש ְוֶאת-ָינֹוַח ְוֶאת-ַמֲעָכה ְוֶאת-ָאֵבל ֵּבית-ְוֶאת

 "..ַוַּיְגֵלם, ַאּׁשּוָרה

אשורי למסופר  בתעודות  בניגוד  ויטבת.  חנתון  וביניהן  שנכבשו,  נוספות  ערים  מפורטות  ות 

בכתובים על יישוב עמים זרים בשומרון (ובאזורים אחרים), אין התייחסות במקורות השונים  

ועם   בלבד,  חלקית  הייתה  שההגלייה  סבורים  מהחוקרים  חלק  בגליל.  זרים  עמים  ליישוב 

ק את הקשר עם תושבי הגליל. המלך חזקיהו ערך  היחלשות אשור ניסתה ממלכת יהודה לחז

ַוִּיְהיּו ָהָרִצים   עם בירושלים והזמין גם את שבטי הצפון, שחלקם נענו לקריאה: " -טקס פסח ברוב

- ַא�  .ְזֻבלּון; ַוִּיְהיּו ַמְׂשִחיִקים ֲעֵליֶהם, ּוַמְלִעִגים ָּבם-ְוַעד--ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה-ֹעְבִרים ֵמִעיר ָלִעיר, ְּבֶאֶרץ

 י"א).-(דברי הימים ב', ל', י' " .ִנְכְנעּו, ַוָּיֹבאּו ִלירּוָׁשָלִם--ָנִׁשים ֵמָאֵׁשר ּוְמַנֶּׁשה, ּוִמְּזֻבלּוןאֲ 

-ְּפָדָיה ִמן-זבידה (ְזבּוָּדה) ַבתהמלך יאשיהו כנראה הצליח לשלוט בחלק מהגליל, ובין נשותיו " 

רּוָמה", אימו של המלך יהויקים. רומה מזוהה בחורבת רומה שבפאתי בקעת בית נטופה. גם  

- אחת מנשותיו של המלך מנשה, ואימו של המלך אמון, היא כנראה מאזור זה: "ְמֻׁשֶּלֶמת ַּבת

"יטבה" הינה יטבת/יודפת  -ורים שָיְטָבה" (מלכים ב', כ"א, י"ט). חלק מהחוקרים סב-ָחרּוץ ִמן

. קשרי נישואים אלו בין ממלכת יהודה לתושבי הגליל עשויים להצביע  (מילר, תשמ"ח)הקדומה  

על רצון של מלכי יהודה לבסס את הקשר עם תושבי הגליל. כפי הנראה, אי ההתייחסות לתושבי  

בעוד שאוכלוסיית   השומרון לעומת הגליל, מרמז על כך שאוכלוסיית הגליל נותרה ישראלית

). יש לציין  1983השומרון הייתה נוכרית לאחר חילופי האוכלוסין שביצעו מלכי אשור (פרנקל,  

) מציע לזהות את יטבת המקראית 1990כי לא כל החוקרים מסכימים עם סברה זו. בפרט, גל ( 

ראס" הסמוך לכפר כנא, ואת ארומה (המוזכרת ברשימת הערים שתושביהן -באתר "כרם א

וגלו אשורה) בחורבת רומה. לדבריו, לאור השוואה בין מספרי הגולים ברשימות האשוריות, ה

לחלוטין   כמעט  חרבו  התחתון  הגליל  יישובי  כי  להסיק  ניתן  התחתון,  בגליל  הכפרים  לגודל 

 בעקבות המסע האשורי.
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3.4.5 ) הפרסית  (  539-332התקופות  ההלניסטית  לפנה"ס)    332-63לפנה"ס), 
 לפנה"ס)   140-63והחשמונאית (

הפרסים ייחסו לעמק עכו חשיבות אסטרטגית מול מצרים ופיניקיה, ובתקופה זו חלה עלייה 

בהתיישבות במרחב. קיימת מחלוקת בין החוקרים בסוגייה האם בתקופה זו שב המרחב להיות  

 חלק מתחום צור או לא.

הפרס התקופה  משלהי  ממצאים  התגלו  כרמיאל),  של  השיפוט  (שבתחום  כמון  ית במערת 

ברונזה   מטבע  גרזן,  ראש  קנקנים,  עשרות  שברי  ובכללם  ההלניסטית,  התקופה  ומראשית 

לשנת   בשנת    320שמתוארך  חץ.  וראש  נר  שברי  חרס,  פכית  בקירוב,  גילו    2015לפנה"ס 

מטיילים במערה מטמון ובו עגילים, טבעות, צמידים ועוד, כמו גם שני מטבעות טטרדרכמה של  

שמתוארכ מוקדון,  לשנים  אלכסנדר  המערה   315-305ים  לתוך  הקנקנים  הכנסת  לפנה"ס. 

והממצא   המטמון  הנראה,  ככל  ממושכת.  לשהייה  היערכות  על  ומעידה  רב,  מאמץ  דרשה 

אלכסנדר.  יורשי  מלחמות  בתקופת  מפלט  כמערת  במערה  שימוש  על  מעידים  הקראמי 

דמ את  ניצח  מצרים  מלך  הראשון  שתלמי  כך  על  מספרים  ההיסטוריים  טריוס המקורות 

לפנה"ס, אולם    312מלך מוקדון) בקרב עזה בשנת    –פוליוקרטס הצעיר וחסר הניסיון (לימים  

נאלץ לסגת מאזור פניקיה בעקבות תגבורת סלווקית. בדרכו חזרה למצרים, החריב תלמי כמה  

לבית תלמי התרחשו  סלווקוס  בית  בין  נוספים  עכו. מספר מסעות מלחמה  וביניהן  חוף  ערי 

 ).2017לפנה"ס (קליין ועמיתיו,  301שנת וב 306בשנת 

של  עוצמתו  את  להסביר  קשה  בגליל.  יהודי  יישוב  התקיים  והלאה  החשמונאית  מהתקופה 

בשנים   הגדול  במרד  (שמשתקפת  בשריד    66-73היישוב  שמדובר  להניח  מבלי  לספירה), 

ימי בית ראשון   מאוכלוסיית השומרון  בפרט על רקע הניכור    –מהאוכלוסייה הישראלית של 

שנים    167בשנת    ). 1983(פרנקל,   מספר  תוך  שהביא  החשמונאים,  מרד  פרץ  לפנה"ס 

בפרק זמן זה ננטשו קרוב להקמתה של מדינה יהודית עצמאית בהנהגת שושלת בית מתתיהו.  

מהיישובים במרחב עכו. התילים העתיקים שהיו מיושבים מאז תקופת הברונזה נעזבו,   40%-ל

דפוס התיישבות שנמשך למעשה עד ימינו –דד לאזור המעבר שבין המישור לגבעות  והיישוב נ

חשיבות  נודעה  לאזור  אבל  זמן,  ולאורך  ישירות  עכו  בעמק  שלטו  לא  החשמונאים  אנו. 

 אסטרטגית בימי שלטון שמעון החשמונאי. 

זו אין תיעוד במקו רות  בחורבת תפן, שסמוכה ליישוב כישור, נמצאו שרידי מצודה. למצודה 

הכתובים ההיסטוריים, אבל היא ממוקמת באחת השלוחות הבודדות שפונות מזרחה, במרחב 

מערבה.  ועורפה  מזרחה  פונה  המצודה  חזית  מערבה.  פונים  והשלוחות  הנחלים  רוב  שבו 

) סברו כי המבצר הוקם כדי  1987המטבעות שנמצאו באתר הינן חשמונאיות. פרנקל וגצוב (

) מלמד 2022ניסטית והרומית. עם זאת מחקר חדש של צבר (פטולמאיס ההל-להגן על עכו

 שהמבצר הוקם בשלהי שלטונו של המלך אלכסנדר ינאי כמעוז קדמי אל מול עכו. 
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 לספירה) 324 –לפנה"ס  63התקופה הרומית ( 3.4.6
והקמת יישובים רבים. עם    התיישבותיבאופן כללי, התקופה הרומית נחשבת לתקופת שגשוג  

פומפיוס סביב ואילו תחום ממלכת   63  כיבושי  עכו לפרובינקיה סוריה,  לפנה"ס, עבר תחום 

 החשמונאים בגליל עבר לשלטונו של המלך הורדוס, ולאחר מותו נכלל בפרובינקיה יודיאה. 

לספירה פרץ המרד הגדול ברומאים, בעקבות מספר מעשי טבח בפיקודו של הנציב   66בקיץ  

י שידוע לנו על אירועי המרד הגדול הינו משני הרומי גסיוס פלורוס. מרבית התיעוד ההיסטור

  81-79"חיי יוסף" (הראשון נכתב בשנים  -מתתיהו: "מלחמות היהודים" ו-ספרים של יוסף בן

לספירה). בספרים אלו קיימות אי התאמות מסויימות בשמות    96-94לספירה, והשני בשנים  

 ). 2015אל, יישובים ועוד, שמקשים על חלק מהזיהויים הגיאוגרפיים (שבטי

יצא קסטיוס גאלוס מאנטיוכיה לדכא את המרד. בעוד שציפורי נכנעה בפני   66בראשית חורף 

על   מצור  הטיל  גאלוס  קצר.  מצור  אחרי  והוכרעו  עצמון  בהר  התבצרו  המורדים  הרומאים, 

המרד.    התחדש  מכך  כתוצאה  במפתיע.  לאחור  נסוג  ברורה  שאינה  מסיבה  אך  ירושלים, 

-הוקמה "ממשלת המרד" שחילקה את הארץ למחוזות. למחוז הגליל נשלח יוסף בןבירושלים  

יישובים בארץ הגליל לקראת המלחמה ברומאים. בין    19מתתיהו, ממשפחת כהנים, שביצר  

יישובים אלו נמנים יודפת וצלמין (חורבת צלמון) שבתחומי משגב, סיגף או סוגני (שזיהוייה שנוי  

ישוב בגולן) וכן "כפר עכו" או "כפר אתא" שלפי אחת ההשערות  במחלוקת, האם סח'נין או י

מכר של ימינו (לדעת שבטיאל הכוונה היא לחורבת חוקוק). עם זאת, נוצר -שכן באזור ג'דיידה

נגד  אחידה  חזית  גיבוש  על  שהקשה  חלב,  מגוש  יוחנן  של  למחנהו  יוסף  מחנה  בין  פילוג 

 הרומאים.

נס  5לספירה,    67בקיץ   אחרי  עכו  חודשים  במישורי  התרכזו  גאלוס,  קסטיוס  של  יגתו 

אלף חיילים רומיים בפיקודם של המצביא אספסיינוס (שמונה ישירות ע"י   60-(פטולמאיס) כ

הקיסר נירון) ובנו טיטוס, בדרכם לדכא את המרד שפרץ ביהודה. המצביא הרומי פלאקידוס  

בוש את יודפת בהסתערות ביצע כמה פשיטות מקדימות והרג יהודים רבים. הוא ניסה אף לכ

 פתע, אולם כשל. מגיני יודפת יצאו מעירם, התנפלו על הצבא הרומי והניסוהו. 

העיר ציפורי נכנעה בפני הרומאים ללא קרב, אם כי חלק מתושביה ברחו והסתתרו במערות  

שבהר עצמון (ככל הנראה, אין מדובר בהר עצמון של ימינו אלא בהר תירען). לאחר הקפת  

, מדובר  2018(לדעת אביעם,    1יוטבת, כבש הצבא הרומי את הכפר היהודי גברהרכס הרי  

מתתיהו חש מטבריה -כנראה בעראבה) ושרף אותו, ויום למחרת הוטל מצור על יודפת. יוסף בן

ומייד הטיל מצור על העיר,    22לעיר. אספסיינוס הגיע למחרת בערב ( בחודש ארטמיסיוס) 

 יס מצפון ליודפת.כאשר המחנה נקבע בגבעה שבעה ר

 
להלן,  גרן    לדעת1 "מ  ק   24-וכ  ליודפת  צפונית"מ  ק  12-כ,  כברה  שקרויה  בגבעה  מדובר)  3.1.3.11  סעיף(ראו 

 . בכרמיאל רם  גבעת שכונת  בשולי קברא'רבת לח  הכוונה כנראה.  לעכו ממזרח
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יוסף בן מתתיהו תיאר את המבצר: "העיר יודפת נמצאה כמעט כולה בראש סלע תלול, המוקף 

חקר, ובנסות איש להשקיף מטה, תחשכנה עיניו מעומק פי התהום, ורק  -מעברים תהומות אין

 מרוח צפון נמצאה דרך אל העיר, כי שם נבנתה בצלע ההר...".

אצל יוסף עצמו יש סתירה בתאריכים, ולפי התאריכים שלו ייתכן ימים (אם כי    47המצור נמשך  

נמנו    40שהמצור נמשך   יודפת  גיבורי  בין  גבורה רבים.  ובמהלכו אירעו מעשי  ימים בלבד), 

אנשים מיישובי הסביבה, וביניהם אלעזר בן שמעי מכפר סב שבגליל (כנראה שעב), שהטיל  

רא ופיליפוס ילידי כפר רומה (מדרום לבקעת בית אבן גדולה וריסק את איל הניגוח, והאחים נטי

נטופה) שתקפו את חיילי הלגיון העשירי. לבסוף כבש טיטוס את יודפת, אחרי הבקעת החומה 

אלף בני  40- הצפונית, וטבח במגיניה. לפי האומדן של יוסף, נפלו במהלך הקרבות על העיר כ

 יה. אדם. אספסיינוס ציווה למחות את העיר ולשרוף את ביצור

מנכבדי העיר. אספסיינוס הציע לו להסגיר את    40יוסף הסתתר באחד הבורות יחד עם עוד  

עצמו אולם חבריו למערה סירבו לכך ודרשו שיתאבד יחד עימם. מכיוון שיוסף עלה בגורל אחרון  

להתאבד, הוא שכנע את האדם האחרון שנותר בחיים להיכנע יחד עימו בפני הרומאים. יוסף  

יודפת היתה  ניבא לאספסי נפילת  ובנו עתידים להיות קיסרים.  כי הוא  ינוס, בנוכחות טיטוס, 

(בשנת   לקיסר  אספסיינוס  שהפך  לאחר  הרומאים.  בידי  כולו  הגליל  לכיבוש   69המפתח 

 לספירה), שוחרר יוסף. 

), סביר ביותר להניח כי יוסף כרך בסיפורו  3.1.3.11סעיף כפי שמציין ויקטור גרן (ראו להלן, ב

הן קטעים אמיתיים והן הגזמות וכתיבה פרי הדמיון, שנועדה לרומם את הישגיהם הצבאיים  

של טיטוס ואספסייאנוס, ואת גבורתו של יוסף עצמו. לאחר נפילתה של יודפת, חודש היישוב 

 הגבעה שסמוכה לתל, ובה נתגלו גם שרידי בית כנסת קדום.באתר על 

מערכות   70-) קרוב ל2015בתחומי היישובים היהודיים בגליל ובקרבתם, תוארו ע"י שבטיאל (

יודפת ( מערכות), חורבת   2מסתור, מהן אחדות בתחום סקר משגב או בצמידות אליו: תל 

אבול, חמש מערכות מסתור באיעבלין  משטח (מעל עראבה), מזרחית לעילבון, בגרעין הכפר כ

בית בחורבת  בן-וכן  של  בספריו  מתוארות  אינן  המסתור  מערכות  אולם -נטופה.  מתתיהו, 

הימצאותן בתל יודפת, כולל כלי חרס ומטבעות, מלמדת על כך שהשימוש במערכות מסתור 

גליל החל עוד בתקופת המרד הגדול. עם זאת, להערכתו של שבטיאל, חלק גדול מהמערכות ב

בר במרד  ביהודה,  המסתור  מערכות  של  היחסית  הצלחתן  לאחר  (-נחצבו    136- 132כוכבא 

מים   בורות  כגון  קדומים,  מתקנים  מתוך  נחצבו  בגליל  המסתור  ממערכות  רבות  לספירה). 

ביישובים   גדול ממערכות המסתור הוקמו  ייעודית. חלק  ולא נחצבו בצורה  ומקוואות טהרה, 

וממערות מפלט טבעיות, שמאפיינים את צפון הגליל המערבי ואת  שרחוקים ממצוקים תלולים 

 הגליל המזרחי.

לאחר המרד הגדול וחורבן ירושלים, עלתה מרכזיותו של היישוב היהודי בגליל (רבן יוחנן בן  

היא עראבה שבגליל).   –זכאי, ששיקם את היהדות לאחר החורבן, התגורר לפני החורבן בערב  
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לגליל לאחר החורבן. החוקר  משמרות הכהונה ששירתו ב נאלצו לעקור  בית המקדש השני, 

שמואל קליין (תש"ו) התחקה אחר מקומות מושבן של המשמרות לפי מסמכי הגניזה הקהירית 

ומקורות נוספים. מבין משמרות אלו, ישבו במרחב הסקר הנוכחי שמונה או תשע משמרות: 

(מפשטה   חרים  מי  – משמרת  עראבה), משמרת  ליד  (יודפת), משמרת הקוץ  ח' משטח  מין 

ספק האם חורבת קנה או כפר    –(עילבון), משמרת שכניהו (כאבול), משמרת אלישיב (קנה  

כנא), משמרת בילגה (מע'אר), משמרת פתחיה (עראבה), משמרת יכין (ספק האם בדיר חנא  

ק  או בכפר ענאן ליד כפר חנניה של ימינו) ומשמרת דליהו (חורבת צלמון). שמותיהן של חל

מהמשמרות הונצחו בימינו באתרים גיאוגרפיים במרחב, כגון: הר מימין ביודפת, הר הקוץ מעל  

 עילבון והר שכניה מעל כאבול. 

במהלך תקופת המשנה והתלמוד, ישנם אזכורים רבים להתיישבות היהודית בגליל, ובכלל זאת 

ברה (עראבה), בירי (בירווה  ביישובים כפר מנדי (כפר מנדא), כבול, סכנין/סכני (סח'נין), ערב/ג

"עשרת הרוגי מלכות"  בן תרדיון, שנמנה עם  ועוד. בסכנין התגורר רבי חנינא  ליד אחיהוד) 

לאחר כשלון מרד בר כוכבא, ובעראבה התגורר רבי חנינא בן דוסא. בתי כנסת עתיקים נמצאו 

 ביודפת ובחורבת קנה.

בגל אשר  "קנה  עם  מהחוקרים  חלק  ע"י  מזוהה  קנה  החדשה חורבת  בברית  שנזכרת  יל" 

(הבשורה עפ"י יוחנן, פרק ב'). לפי המסורת הנוצרית, בקנה ביצע ישו הנוצרי את הנס הראשון 

שלו, כאשר הפך שישה קנקני מים לקנקני יין. כיום, המסורת הנוצרית מזהה את קנה עם כפר  

יניים, בשל  כנא שסמוך לנצרת, אולם יש שסבורים כי המסורת הועתקה לפאתי נצרת בימי הב

 ). 2002יוסף, -נטופה המוצפת בחורף (בן-קשיי הגישה לקנה שנמצאת מעבר לבקעת בית

היישוב היהודי בצלמון מוזכר מספר פעמים במקורות היהודיים. בפרט נציין את האזכור של 

היה ר' יהודה אומר יורדת הצלמין אסורה מפני שכזבה בשעת פולמוס אמרו "     -  מעיין צלמון" 

(תוספתא, מסכת פרה, פרק ט', משנה א'). לא ברור  "  .בראשית כזבו בשעת פולמוס  לו כל ימי 

, אך ניתן להבין כי בשעת משבר יבש המעיין. אולי הכוונה לתקופת לאיזה "פולמוס" הכוונה

 המרד הגדול, שכן אספסיינוס כבש את יישובי הגליל התחתון בחודשי הקיץ. 

שמקשרת בין עכו לכנרת ולעבר הירדן (הייתה משמעותית בנחל אבליים עברה דרך עתיקה  

עד לשלהי התקופה העות'מאנית), ובראש הר עצמון נמצאו שרידי מצודה שכנראה חלשה על  

 דרך זו. 

 לספירה)  638-324התקופה הביזנטית ( 3.4.7
). בתקופה 20-את שיא ההתיישבות בכל רחבי הארץ (עד למאה ה   מייצגתהתקופה הביזנטית  

לפחות היישובים המערביים    יישובים רבים (רובם יישובי פרזות) וחוות חקלאיות.  זו קמו במרחב

שבאזור, היוו חלק מהעורף החקלאי של העיר עכו. במהלך תקופה זו, עיקר היישוב היהודי  

בגליל היה בגליל המזרחי. בתי כנסת עתיקים תועדו באתרים בודדים במרחב משגב: יודפת  

 ).  1987ילן, נטופה (א-(החדשה), קנה ובית
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רבים מיישובי האזור בתקופה הביזנטית היו נוצריים, ובין היתר תועדו כנסיות עתיקות בחורבות 

ווזיה, מחוז, חשק, בתה וקב (האחרונות בתחומי כרמיאל), ונמצאו שרידי אפסיס בחורבת -אל

  ביר ומשקופים מעוטרים בצלבים בחורבת קציר. במערת קבורה שסמוכה ליישוב פלך נמצאה

חרותת מנורת שבעה קנים. זוהי חרותת המנורה היחידה שמוכרת בחבל תפן, וכנראה נועדה 

לציין את מוצאם היהודי של הנפטרים שנקברו במערה, באזור שאופיו היה נוצרי מובהק (לדרמן 

אל1987ואביעם,   בחורבות  עתיקים.  -).  מים  במאגרי  ביזנטיות  חרותות  נמצאו  וחשק  ווזיה 

על  -דמות אדם שידיו נשואות אל  –ווזיה  -ת סמלים נוצריים (בח'רבת אלחרותות אלו משלבו

ובחורבת חשק   זר ביניהם). חרותות אלו נחרתו במקומות    – בתפילה;  טווסים שנושאים  זוג 

נסתרים מהעין, ונועדו כפי הנראה לבטא את אמונתם של הבנאים בניצחונה של הנצרות (קליין  

 ). 2015ודיסטלפלד, 

יזנטית, לאחר קבלת הנצרות כדת המדינה, הוחמר יחס השלטונות כלפי במהלך התקופה הב

לספירה, מרדו היהודים בביזנטים, והארץ נכבשה לתקופה קצרה    617-614  בשניםהיהודים.  

בשנת   ביזנטית  לשליטה  האזור  לאחר ששב  הפרסים.  את  629ע"י  הרקליוס  הקיסר  רדף   ,

(שור,   דעך  בגליל  היהודי  והיישוב  הביזנטית/בראשית .  )1983היהודים  התקופה  בשלהי 

קינה   חיבר  הוא  הקליר.  אליעזר  ר'  הפייטן  בארץ  ופעל  חי  הקדומה,  האיסלאמית  התקופה 

משמרות הכהונה בגליל ומקומות    24לתשעה באב "איכה ישבה חבצלת השרון", ובה נמנות  

 מושבם. קינה זו מרמזת לחורבן ההתיישבות היהודית בגליל (מילר, תשמ"ח). 

 לספירה)  1099-638התקופה האיסלאמית הקדומה ( 1..3.1
ירידה ניכרת בהתיישבות ברחבי הארץ. עם זאת, בתקופות    שלתקופה זו נחשבת לתקופה  

 בית אומיה ובית עבאס, מרבית אוכלוסיית האזור המשיכה להיות נוצרית. 

 לספירה)  1517-1260לספירה) והממלוכית ( 1260-1099התקופות הצלבנית ( 3.4.8
נית חל גידול בהתיישבות במרחב הסקר, בשל סמיכותו לעיר עכו שהפכה לעיר  בתקופה הצלב

דין -היג'א, חוסאם א-אבו אל  –הנמל הראשית של הצלבנים. לפי מסורת מקומית בכפר כאוכב  

) זכויות על חלק גדול  1187דין, קיבל לאחר קרב קרני חיטים (-בוכרי, מקציניו של צלאח א-אל

חודשים מעטים לאחר מכן. הוא נקבר במקום מותו בשיפולי הר מהגליל התחתון, אך הלה מת  

במתחם זה נקברו בהמשך עוד כמה מנכבדי כאוכב,     שכניה, ולצד הקבר התפתח הכפר כאוכב.

אבו אל שייח'  כיום בשם  מוכר  עוד ארבעה מחייליו של -והמקום  נקברו  באזור הכפר  היג'א. 

השייח'ים חסן, בכר ואבו ראסין קרוב יותר  חוסאם, שייח' עות'מן למרגלות פסגת הר עצמון, ו

ג'). בתקופה הצלבנית השנייה, היוותה 2022לכפר. אף אחד מהציונים הללו לא שרד (הרטמן,  

) ישראל  ג'ורג' אצל   1150). בשנת  1291-1191עכו את בירתה של ארץ  מוזכר הכפר סנט 

ימינו מקאם המוקדש   אסד, בו נמצא עד -הנוסע פטלוס. ככל הנראה הכוונה היא לכפר דיר אל

לאלח'דר (המקביל לסנט ג'ורג'). עיר המוקדשת לסנט ג'ורג' מופיעה גם במפת מרינו סנוטו 



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~94~ 
 

סכנין מוזכרת בין נחלות המסדר הטבטוני (בשם זקנין), יחד עם    1250-לספירה). ב  1322(

 עראבה ואחרים. 

פה הכפרי לא נפגע.  ), אולם עור1291אלאשרף איבן קלאון (השליט הממלוכי  עכו נהרסה בידי  

ביקר בסכנין החרבה הנוסע יצחק חילו, שביקר בקבר רבי יהושע. נוסעים יהודיים    1334בשנת  

"קברי צדיקים" שנמצאים בהם. חלקם  -נוספים ביקרו בכפרי האזור בימי הביניים ועלו לרגל ל

יהודה הלוי  מזוהים עם חז"ל, אך יש גם זיהויים שסבירותם נמוכה במיוחד, כגון ציון קברי ר'  

 ור' שלמה אבן גבירול בכפר כאבול.

 ) 1994התקופה העות'מאנית (בעיקר עפ"י: גרוסמן,  3.4.9
-. הכפר דיר אל1917עד לשנת    1516שנה, משנת    401-תקופה זו נמשכה בארץ ישראל כ 

הא במאה  כנראה  נבנה  א16-סד  אסד  הדרוויש  בהתיישבות  כנראה  ומקורו  וחסידיו  -,  צפדי 

מחלוק קיימת  המסורות, הצופים.  אחת  לפי  הסמוכה.  ביענה  תושבי  עם  הכפר  יחסי  לגבי  ת 

. לפני גירוש 1522הטורקים גירשו את הנוצרים מהמקום וסייעו למוסלמים להתיישב בו בשנת  

ביענה היא היישוב המאוחר שהקימו -ביענה, ואל-אסד בשם דיר אל-הנוצרים, נקראה דיר אל

בנוף  חריג  מקרה  זהו  ממנה.  שגורשו  בית  הנוצרים  ביציבות  -בקעת  שמאופיינת  כרם, 

אל מחמד  השייח'  העות'מאנית.  התקופה  אורך  לכל  בשנת  -התיישבותית  נפטר   1569אסד 

 ). 1984וקברו הפך למרכז עלייה לרגל בעל חשיבות אזורית (חג'אזי, 

ה במאה  התקיימו  הסקר  (מזרעות  16-במרחב  עונתיים  יישובים  את  2מספר  ששימשו   (

ש והקציר: כחמש מזרעות בתחום כרמיאל, שתיים במרחב צביה ואשחר הפלאחים בעונת החרי

 ועוד אחת או שתיים בפסגת הר כמון. 

עומאר על הגליל, -, השתלט בהדרגה הבדווי ט'אהר אל18-' של המאה ה20-החל משנות ה

דה עצמאית  מדינה  תקופת -והקים  במהלך  העות'מאני.  השלטון  חולשת  ניצול  תוך  פקטו, 

אלשלטונו,   בשנת  -העתיק  נרצח  הוא  לעכו.  מטבריה  בירתו  את  חיילים,    1775עומאר  בידי 

 שמרדו בו במהלך התקפה עות'מאנית על העיר עכו. 

ע"י בני   18-, ונחרבה כנראה בראשית המאה ה 16-סלאמה הייתה כפר קבע דרוזי במאה ה

'רבת סלאמה  עומאר. מצודת דיר חנא נבנתה בין עראבה לח-שבט זיידאן, שבטו של ט'אהר אל

-בידי משפחת זיידאן. נראה שהכפר דיר חנא התפתח בתחום המצודה, ועד לשלהי המאה ה

שבדופן    19 (מסלח'ית)  מסלח  בחורבת  היה  השבט  לבני  נוסף  מרכז  מגבולותיה.  חרג  לא 

 נטופה. -הצפונית של בקעת בית

משך אליו את בקעת בית נטופה: בדופן הדרומית בלטה התיישבות בדווית, ואילו צפון הבקעה  

בני הכפרים מבקעת סכנין (בעיקר עראבה), שהקימו בשולי מניפות הסחף מספר מזרעות,  

) ניתן להסיק כי בעת  3.4.10במיוחד באזור חורבת מסלח. מעדותו של גרן (ראו להלן, בסעיף  

 
כ"יישוב עוברי", בחלקת קרקע שחויבה במס ע"י השלטון העות'מאני, אך  )  1994מזרעה מוגדרת אצל גרוסמן (  2

 מנותקת גיאוגרפית מרצף הקרקעות של כפר האם. 
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, עדיין לא היה במסלח'ית אף מבנה מקורה. אדמות  19-' של המאה ה70-סיורו באזור בשנות ה

אבה מאזור עזה, עסקה  בבעלות משפחת יאסין מעראבה. משפחה זו היגרה לערהיו  מסלח'ית  

 תחילה במרעה בבקעה, וכיום גרה בעראבה ומעבדת שטחים חקלאיים בבקעה. 

רובן של תושבי סח'נין, כולל ח'רבות בלתי מיושבות   –האדמות בעלות הניקוז הלקוי בבקעה  

כגון ח'רבת קנה. באזורים אלו גודלו גידולי קיץ כגון כותנה, שהניבה רווחים ניכרים. מלחמת  

ההאזרחי בשנות  האמריקאית  ה60-ם  המאה  של  הכותנה,  19-'  במחירי  לירידה  הביאה   ,

דונם,    10-8ולזניחת גידולה בבית נטופה. אדמות הבקעה חולקו באופן קבוע לרצועות בשטח  

 כאשר החלקות בשטחים המוצפים היו גדולות מהחלקות שבשטח המנוקז היטב. 

-; לפי יצחק בן11-ורתם, החל מהמאה הבמהלך ימי הביניים התנחלו דרוזים בגליל (לפי מס

), ושלב שני בראשית המאה  1635-1585דין השני ( -בי: שלב ראשון בתקופת האמיר פאח'ר אצ

כנראה במהלך המאה ה18-ה דרוזיים בגליל התחתון נהרסו  ובכללם ח'רבת  18-). כפרים   ,

צורה וח'רבת  סלאמה, הכפר עין עאת' (ששכן כנראה בין הר כמון לנחל שזור), ח'רבת אלמנ 

 ). 1969כמאנה בהר כמון (ישראלי, -חזור בהר חזון, וח'רבת אל

עד תקופת המנדט הבריטי, התפתחות יישובית חדשה התרחשה בעיקר ע"י הבדווים ולא ע"י  

בתקופת   – התיישבו בוסנים ליד חורבת צלמון  פלאחים. בסלאמה, לפני ההתיישבות הבדווית, 

באזור נמכרו בידי תושבי הכפרים ראמה, דיר חנא וסכנין,  המנדט או קודם לכן. רוב הקרקעות 

 לבני שבט סוואעד.

מהגליל העליון המזרחי, בשל אי   19-לפי הגרסה של בני סוואעד, הם היגרו למרחב במאה ה

חמיד השני, או בגלל -יכולתם לעמוד בתשלום המיסים בתקופת שלטונו של הסולטן עבד אל

 כמון. -הם נמצאים במרחב צלמון  PEF-ע. כבר במפת הנישולם מהאזור כתוצאה מהונאת קרק

שנה, משם נדד   300-לפי סיפוריהם של בני דמיידה, השבט הגיע מדרום תימן לחורן לפני כ

, התמקמו בני השבט ליד 19-עבר להר עצמון. בשלהי המאה ה   1865לעמק יזרעאל, וסביב  

לעדרים. באזור נבנו מספר  דמיידה והחלו לרכוש קרקעות באזור, בעיקר עבור מרעה  -עין א

בתי אבן עוד בתקופת המנדט, וכן התפתח גידול טבק בהיקף נרחב (תופעה שנעלמה בינתיים)  

 א').2022(הרטמן, 

צר נפוליאון בונפרטה על העיר עכו במשך חודשיים, אולם כשל בניסיון כיבושה.    1799בשנת  

המפה המודרנית הראשונה   -בזמן שהותו של הצבא הצרפתי באזור זה, נערכה מפת ז'קוטן  

המפה מדוייקת למדי, אולם    -ישראל. באזורים שבהם שהה בפועל הצבא הצרפתי  -של ארץ

באזורים הפנימיים יותר, המפה מבוססת על הערכות והשערות. כך למשל, מסומן במפה זו 

נחל צלמון כבעל שני יובלים: האחד שמנקז את עמק פקיעין והשני את המרחב שמצפון לרכס  

ימינו   –האר"י    הר יובלים אלו מתאחדים לכאורה באזור צומת חרשים של  הר הילל, כאשר 

 (בהתעלמות מקו פרשת המים הארצי שעובר במרחב זה).
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 ) 1994  גרוסמן,   (עפ"י:   הסקר   במרחב   העות'מאנית   בתקופה   ישובים   : 22  טבלה 
 הערות התקופה מצב בסוף  מצב בתחילת התקופה  שם הכפר  מס'

  יישוב קבע יישוב קבע כרום-מג'ד אל 1

  יישוב קבע יישוב קבע ביענה-אל 2

  יישוב קבע יישוב קבע נחף 3

  יישוב קבע יישוב קבע סאג'ור  4

  יישוב קבע יישוב קבע ראמה  5

  יישוב קבע יישוב קבע סכנין  6

  יישוב קבע יישוב קבע עראבה 7

  יישוב קבע יישוב קבע כאוכב 8

  יישוב קבע יישוב קבע כפר מנדא 9

  יישוב קבע יישוב קבע מיעאר  10

  יישוב קבע יישוב קבע שעב  11

  יישוב קבע לא מוזכר אסד -דיר אל 12

  יישוב קבע יישוב עונתי/חרב זמנית  דיר חנא  13

  יישוב חרב או נטוש  יישוב קבע מיבליה (ח' בליה) 14

  יישוב חרב או נטוש  יישוב קבע משטח) מושתא (ח'  15

  יישוב חרב או נטוש  יישוב קבע קנה (ח' קנה)  16

  יישוב חרב או נטוש  יישוב קבע ח' בית נטופה  17

  יישוב חרב או נטוש  יישוב קבע חזור (חזון)  18

  יישוב חרב או נטוש  יישוב עונתי  מחוז (ח' מחוז) 19

  יישוב חרב או נטוש  עונתי יישוב  תופאניה (ח' תפן)  20

 ליד אזור התעשייה כרמיאל  יישוב חרב או נטוש  יישוב עונתי  עין עאת'  21

  יישוב חרב או נטוש  יישוב עונתי  מורג'ם (ח' מרגם)  22

  יישוב עונתי  יישוב עונתי  מסלח'ית  23

  יישוב עונתי  יישוב עונתי  כמאנה 24

 מערות יונים  עונתי יישוב  לא מוזכר חמאם-מע'ר אל 25

 חוקרי ארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית  3.4.10

 ) 1870ויקטור גרן (יוני 

ויקטור גרן היה גיאוגרף צרפתי, שערך מסעות מחקר גיאוגרפיים, היסטוריים וארכיאולוגיים  

ישראל), ופירסם את סיכומי -בארצות שסביב אגן הים התיכון (צפון אפריקה, יוון, סוריה וארץ

בשנים:   פעמים,  שמונה  ישראל  בארץ  ביקר  הוא  בספרים.  ,  1863,  1854,  1852מסעותיו 

. גרן הותיר אחריו תיאורי מסע מפורטים, שמספקים עדות  1888-ו  1884,  1882,  1875,  1870

חשובה על צביון הארץ בשלהי התקופה העות'מאנית. במסעו החמישי בארץ, עבר באזור משגב  

 ר האתרים שביקרם במסעו:. להלן תיאו 1875באוגוסט 

 זיתון) -חורבת ראש זית (ח'רבת ראס א •

עתיק מאד בשם   כפר  עקבות  על  ומשובש באלות המסטיק... דרכתי  "עליתי במדרון מסולע 

זיתון. הוא חרב מן המסד עד הטפחות בין סבכים עבותים. הבתים המעטים  -ח'רבת ראס א

הגבעה. כמה מרתפים שנחצבו בסלע    שהיו בו נבנו מאבנים לא מהוקצעות היטב שנוקרו מצלע
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שלרגלי   'זיתון',  בערבית  הזית,  כרמי  לפי  לו  ניתן  הכפר  שם  חלקית.  סתומים  הזה  באתר 

 הגבעה."

 מיע'אר •

"גיא צר שמתפתל בו ואדי אלמיעאר והעטור גבעות רמות המכוסות אלות המסטיק וסלעי מגור.  

ר אחרי שעליתי במדרון תלול  בתחילתו מתרומם הגיא הזה מדרגות מדרגות... הגעתי למיעא

מאד. הכפר הזה יושב בראש גבעה שרומה פחות משלוש מאות מטר. מספר תושביו חמש 

מאות, כולם מוסלמים. בבית ההארחה הבחנתי בכמה גזעי עמודים, בשלוש כותרות שבורות 

ובאבני גזית שמקורן בבניין הרוס. גם מסביב לגרנות ראיתי הרבה אבנים עתיקות למראה, 

וכות במעגל. לזמנים קודמים פחות או יותר שייכים גם בארות, בורות מים, מרתפים וקברים  ער

 חצובים בסלע." 

תיאור העלייה מחורבת יענין להר גילון: "עלייה קשה במשעול עקלתון, הנראה בקטעים רבים  

 כמו מדרגות".

 חורבת גילון (ח'רבת ג'לון)  •

רבות כפר שבאתרו צמחו סבכים עצומים של "כאן, בשיפולי המדרון הצפוני של ההר, יש חו 

אלות המסטיק, חרובות, אלונים וכמה אלות נהדרות, כורעות מזוקן. אפשר להבחין עוד רק  

בקווי הקירות של שני בניינים בתבנית מלבן, בנויים מאבני גזית בינוניות. כל פני השטח זרועים  

 מכיתות חרס." 

 חורבת תפן (קלעת תפאניה)  •

צורים. המשעול הצר, "עזבתי את חורבו וזרוע  עוטה חורש  ועליתי מערבה במדרון  ת מחוז, 

ארץ אלות  של  עבות  סבך  בתוך  מתפתל  כמדרגות,  מסוימים  בקטעים  ישראליות, -המעוצב 

אלונים מצויים ואלות המסטיק... הגעתי מקץ עלייה רצופה עד מרגלות פסגה מסולעת שרומה 

ת ההר הקרוי ג'בל ארואוס. מכתירים אותה  מטר מעל פני הים התיכון. זו אחת מפסגו  530

שרידי מבצר קטן שנבנה מאבנים מלבניות גדולות ונהרס זה כבר. סבכים כמעט בלתי חדירים  

מכבידים מאד על הגישה אליו ועל בדיקתו. את מימיו סיפקו כמה בורות. מורה דרכי כינה את  

ע לי שמקובל יותר לקראו  המבצר הזה בשם קלעת שופאניה, אבל כשהגעתי למג'דל כורום נוד

 בשם תופאניה."

 חורבת בליה (קצר מבליה)  •

"מצדית חרבה בשם קצר מבליה. על גבעה ששפעת אלונים לופתים בה עכשיו את שרידיה 

שוב אין רואים ממנה אלא עיי משואות, ורק נדבכים אחדים עודם עומדים על תילם. בור מים  

כו, סיפק מים למוצב הקטן שהיה בנקודה זו רחב למדי, מצוייד במדרגות לצורך הירידה לתו

לפנים ואשר נועד להבטיח, יחד עם קלעת תופאניה, את הדרך המקשרת בין חורבות מחוז ובין  

 אתר החורבות שאתאר להלן.... חניתי בח'רבת מבליה.
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בכפר הזה ישבו עוד דרוזים לפני שנים ספורות, ועתה הוא נטוש. בתים אחדים עומדים ואחרים  

חומתהתמוטט מוקפים  היו  הם  למחצה.  עתיקות -ו  גזית  אבני  הרבה  בה  שמשוקעות  גדר 

למראה, אך היא עצמה נבנתה קרוב יותר לזמננו. מים לצורכי התושבים סיפקו כמה בורות,  

עשר מטר ורוחבה עשרה. מעיינות אין  -הסתומים חלקית עכשיו, ובריכה עמוקה שאורכה אחד 

החצובה בסלע בחלקה הגדול, הייתה מקורה לפנים    על הרמה הנישאה הזאת. הבריכה הזאת,

באריחים נאים שהונחו על גבי קשתות מעוגלות של אבני גזית. הושארו בגג הזה רק פתחים  

 לשאיבת המים. שתיים מן הקשתות האלה עודן שלמות והן תומכות אריחים גדולים. 

של האתר אינו   . השם הקדמוןMebliehבתקופת מסעי הצלב נקרא הכפר הזה, כמו עכשיו,  

 ידוע לנו, ואולי היה דומה מאד לשמו עכשיו." 

 הר כמון  •

גדר בנויה מאבנים גדולות, כמעט לא מהוקצעות ולא מלוכדות. -"הנחתי לשמאלי שרידי חומת

ההיה זה לפנים מוצב צבאי שנועד להגן על הגישה אל ההר? או שמא לא הייתה זו אלא מכלאה  

 לעדרים? 

דרומה ראיתי שהשיחים, אשר היו בתחילה דלילים ופזורים, מצטופפים  בהמשך עלייתי בהר  

והולכים. החורש אשר נעתי בתוכו בקושי, בלהט השמש הקופחת, מורכב מאלונים מצויים,  

קטלבים, חרובות ואלות המסטיק... חציתי בזה אחר זה כמה גיאיות, שאחד מהם עובד לפנים.  

 סים. רואים שם קצת שרידים של בתי מגורים הרו

הגעתי לבסוף לאחת מפסגות ההר. רומה כשש מאות מטר. בראשה אתר חורבות בשם ח'רבת 

רוחבו.   וחמישה  ושלושים  אורכו  צעד  וחמישה  ארבעים  מלבני,  מתחם  שעיקרו  אלכמאנה 

הנדבכים התחתיים, העומדים עוד על תילם, מראים שהוא נבנה מאבנים גדולות, מהוקצעות 

סיוני  יכד, והמישקים נסתמו ברסיסי אבן. על ידו שני בורות מים. בנפחות או יותר, בלי חומר מל

לחדור לתוך המתחם הזה, שפלש אליו חורש צפוף מאד של עצים ושיחים, נתקלתי שם רק 

חלוקה  של  עקבות  בשום  להבחין  יכולתי  לא  אך  הארץ,  על  הפזורות  למדי  גדולות  באבנים 

ורות בה אבני פסיפס, ומשהו למטה משם,  פנימית ברורה. מסביב יש כמין רחבה שפה ושם פז

בפאת מזרח משכו את שימת ליבי עוד שרידי בניינים עתיקים. החורבה העיקרית שהזכרתי  

 אולי היא של מצדית ואולי של במה שעבדו עליה לפנים לאיזו אלוהות." 

 עין תנור  –נחל צלמון  •

בנחל ובחלקו בתעלה צדדית "המעיין מגיח מעל סלע ויוצר מיד פלג איתן רב מים הזורם בחלקו  

לאורך אפיקו, המתאחדת בריחוק מאה וחמישים צעד הלאה דרומה עם עוד תעלה המושכת  

את מימיה מעוד מעיין, בשם עין תנור. מי העין הזאת תוססים בעוז בתוך בריכה קטנה, שדגים  

שאת    רבים מפזזים בה. מימיה הזכים והצלולים הזמינוני לחנות על ידה... לא הרחק מטחנה

 הריחיים שלה מניע פלג מתועל המושך מים משני המקורות האלה...
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חרבות   מקצתן  טחנות,  כמה  הנחתי  דרכי  לימין  סלאמה.  ואדי  נפתולי  לאורך  דרומה  רכבתי 

הנקודה  את  המערבית,  גדתו  על  לנחל,  מעבר  ראיתי  פעילות...  והאחרות  ונטושות  למחצה 

ועמוק  טבל, שמימיו  -שנובע בה המעיין הקרוי עין א יותר  זורמים בגיא הנעשה בהדרגה צר 

מזרחה ורכבתי  הגיא  את  המסטיק -דרומה-יותר...עזבתי  אלות  מכוסות  גבעות  דרך  מזרחה 

 וזרועות עצי חרוב." 

 חורבת צלמון (ח'רבת סלאמה)  •

"חניתי ליד טחנה עתיקה, למרגלות גבעה שלפנים ישבה עליה עיירה. הגבעה הזאת מבודדת 

ומתחברת באמצעות שלוחה צרה עם הגבעות הקרובות. סוגרים עליה שני  משלושה עברים  

ואדי סלאמה. זהו איפוא   –ואדי עבריה, והאחר ממזרח    –צוקים, האחד ממערב  -גיאיות תלולי

כבשים הנראים בחלקם   מוליכים  גבה  ואל  היא מתרוממת מדרגות מדרגות,  משלט מעולה. 

ואים שרידי מתחם מלבני שאורכו שמונים צעד  הגדול כאילו עוצבו בידי אדם. שם, בפסגה, ר 

גדרו נבנו בצד -ורוחבו חמישים, ודומה שהיה לו ייעוד צבאי. בתוך המתחם הזה ולאורך חומת

ימין ובצד שמאל כעשרים חדרים קמורי תקרה ושטוחי גג שתפסו את צלעות האורך של המלבן. 

פת מסעי הצלב, והוא מוסלמי המבנה הזה, שהוא כמין ח'אן ערבי, לא נבנה כנראה לפני תקו

ישראליות, חרובות, שיזפים, עצי זית, סבכי  -או נוצרי. מדרוני הגבעה הזאת מכוסים אלות ארץ

אלת המסטיק ואלונים. את יתרת השטח חרשו חורשים פעמים רבות, ומגדלים בה חיטה. ברם  

קודות רבות  את כל פני השטח מכסות מכיתות חרס וערימות אבנים שמקורן בבתים חרבים. בנ

מוצאים אף מרתפים ובורות מים סתומים למחצה שבעד פתחיהם המורחבים בוקעים ויוצאים  

עצים שהשתרשו והתפתחו בתוכם. משכו את שימת ליבי גם שני מתקני סחיטה חצובים בסלע.  

זה   סלאמה.  ח'רבת  קרוי  והולכות,  ונמחות  מטושטשות  כה  הן  שהיום  הזה,  החורבות  אתר 

ישראל דרך הגליל, -ף, המכונה אצלו צלמין: "ובדעתו כי הרומאים יעלו על ארץהמקום שביצר יוס

שבע ואת צלמין..." (מלחמת היהודים  -ביצר (יוסף) את כל משגבי הארץ, את יודפת ואת באר

 ברומאים, ב').

מן הביצורים שנעשו בצלמין בתקופת יוסף לא שרד מאומה, שהרי המתחם הצלבני הגדול על 

שהזכרתי נבנה ככל הנראה הרבה אחרי זמנו של ההיסטוריון הזה, והחומה  גב גבעת סלאמה 

 אשר הקיפה בוודאי את האתר נמחתה כליל."

 חורבת בית נטופה (ח'רבת נטיף) •

"חניתי לשעה קלה באתר חורבות גדול בשם ח'רבת נטיף. זו גבעה בודדה המתרוממת מדרגות  

סמות עד מאד בשיני הזמן, מהוקצעות  מדרגות שמפלסיהן זרועים גלים רבים של אבנים מכור

נראים  כולן בבניינים שנהרסו. בכל עבר  יחסית. מקור  גדולות  יותר, שאחדות מהן  או  פחות 

בורות מים ומרתפים חצובים בסלע. מראש הגבעה מקיף המבט את כל מישור אלבטוף. העיירה  

שהיא חרבה ששרידיה המטושטשים נראים כאן ישבה איפוא בנקודה שנבחרה היטב. דומה  

לפני עידן ועידנים, שהרי באתרה גדלים עצים כבירי ימים כגון חרובות, אלונים ואלות. אף על 
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פי כן ניכרים עוד בצפון האתר שרידי מנצב מקושט בעמודים, ושם עומדים עוד או מוטלים על 

 הארץ כמה נציבים פגומים עד מאד. אולי פיארו לפנים בית כנסת קדמון." 

 עין נטופה  •

ועיזים  "במה בקר  של  גדולים  עדרים  נקבצו  לו  שמסביב  חיים  מים  שופע  למעיין  הגעתי  רה 

והמתינו לתורם לשתות. צוקי ענק כמו מעצבים מדרגות של אמפיתיאטרון ענק מאחורי המעיין  

 הזה, ודומה שהם נוצלו לפנים לחציבה. שם המעיין הזה עין נטיף... 

שהתנהלתי בו בדי עמל צר מאד וחצוב    מערבה. השביל -צפונה-משם הוספתי לעלות מערבה

 בקטעים הוא ממש טור של מדרגות. הוא עוצב מן הסתם בימי קדם."  ;בסלע

 קו הרכס באזור אבטליון •

מערב, בין שתי -מזרח לצפון-"הגעתי לבקעה רמה שמגדלים בה שומשום, המשתרעת מדרום

רת עד היותה לגיא צר  פסגות מכוסות אלונים ושיחים. תחילתה רחבה יחסית והיא הולכת ומוצ

 מאד". 

 חורבת מסלח (ח'רבת מסלח'ית) •

מרגלותיו   עד  ההר שבאתי  בשיפולי  ראיתי  הנרחבת,  אלבטוף  בקעת  למפתן  "כיוון שהגעתי 

שרידי כפר גדול קדמון שהשתרע על כמה מדרגות של ההר. אבני הבניין שלו, שרובן גדולות  

ות בגדרות עגולות, חדשות פחות או  למדי, מקצתן פזורות על הארץ בערבוביה ומקצתן ערוכ

הזמן בשיני  מאד  עד  אכולות  והן  לעדרים,  כמכלאות  המשמשות  העובדה    ;יותר,  ומן  מזאת 

ישראלית ואלת המסטיק -חרוב, אלה ארץ  –שבמקום הבתים לפנים רואים עכשיו עצים ישישים  

כפר הזה  מכל אלה מתקבל רושם שה  ;וביניהם פה ושם בורות מים עתיקים סתומים למחצה  –

נחרב לפני עידן ועידנים. שרידי בניין איתן של אבנים עצומות, לא מהוקצעות היטב וערוכות בלי  

חומר מלכד הם כנראה עקבות עמדה צבאית קדומה בחלק התחתון של הכפר. שם האתר הזה 

 ח'רבת אום אסלח'ית."  –ח'רבת מסלח'ית, ואחרים גורסים 

 חורבת קנה (ח'רבת קאנה)  •

אשר על מדרונה הדרומי משתרע אתר החורבות בשם זה ראיתי בור מים עתיק,    "לרגלי הגבעה

גדר וכמה מערות קבורה. באחת מהן -פה ושם גלי אבנים שמקורן בבתים חרבים, עקבות חומת

נכנסים בעד פתח מלבני לכמין פרוזדור שמבוי מפולש נמוך וצר מוליך ממנו אל חדר קבורה  

במחפורת קבורה שנייה רואים כמין גגון מעוגל ומתחתיו    שיש בו שלושה כוכים קמורי תקרה.

הוחל שם בעיצוב עוד כוך דומה לו, אבל זה לא   ;מפולש מבוי קטן לחדר שיש בו אך כוך אחד

 הושלם.

בעלותי צפונה במדרון הדרומי של הגבעה מצאתי ברום כארבעים מטר מעל הבקעה שרידי 

ל הבנייה בו ערבית. יש בתים שעודם עומדים  כפר גדול, אבל חוץ מבורות מים אחדים נראית כ

 למחצה והם בנויים בנייה גסה מאבנים קטנות. 
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מעבר לכפר הזה מתרוממת הגבעה מדרגות מדרגות טבעיות הנראות כשלבי סלע. מעבר להן  

מגיעים לכמה מישורות זו למעלה מזו. שם רואים בורות מים ומרתפים חצובים בסלע והרבה 

ישראליות, אלונים, חרובות -הפזורים בתוך חורש צפוף של אלות ארץ  עיים של אבנים גדולות

ואלות המסטיק. על במת הגבעה, החולשת מרום מאה ועשרים מטר בערך, ניכרים עוד קווי  

הקירות של כותל עבה. כל הבניינים שדורכים כאן על שרידיהם, נבנו בדרך כלל מאבנים גדולות,  

ודאי כבר זמן רב הרוסים מן המסד עד הטפחות. המדרון  מהוקצעות היטב פחות או יותר. הם בו

הצפוני של הגבעה מכוסה משואות כיוצא באלה. הגבעה הזאת מבודדת מכל עבריה, אבל בצד 

זה גובהה פחות בהרבה בגלל התרוממות הגיאיות המקיפים אותה. למטה מצד צפון, מעבר  

בריכה חצובה בסלע שאורכה   לכותל עבה ששרדו ממנו נדבכים אחדים של אבנים עצומות, יש

שלושים ושמונה צעד ורוחבה עשרים וחמישה. זו מחצבה עתיקה שלימים נוצלה לקליטת מי  

 הגשמים.

כללו של דבר, יש הבדל ברור בין שני חלקי החורבות שתיארתי: אלה שמכסות את המדרון  

וע גבה  ואילו באלה שפזורות על  בנייה ערבית,  ל מדרונה הדרומי של הגבעה הן ברובן של 

הצפוני ניכרת בנייה בתקופה קודמת לזה בהרבה. האתר כולו קרוי ח'רבת קאנה. את קאנה 

לא   –אלג'ליל, שם שמצאתי בכמה מפות, לא ידעו להראותני אנשי הארץ שביקשתי זאת מהם  

אורתודוקסי של סח'נין, שנראה לי -מתושבי עראבה ולא מבני כפר מנדא וסח'נין. הכומר היווני

'אלה  אד ובקי היטב במסורות הארץ, התבטא כך בנוגע לאתר החורבות הנדון כאן:  משכיל מ

 – הם שרידי איזו קנה קדומה, אבל בשום פנים לא של קנה אשר בגליל, היא קאנה אלג'ליל  

'. מוסלמים ששאלתים מה השם הנכון של האתר הזה ענו  את זו מזהים כל הנוצרים בכפר כנא

 אנה, ולא ח'רבת קאנה אלג'ליל..."ח'רבת ק –לי כולם תשובה אחת 

 גרן סבור שחורבת קנה היא "קנה אשר בגליל", שנזכרת בזכרונותיו של יוסף בן מתתיהו.

 נחל יודפת  •

"נחל צר בין גבעות מיוערות... בשעה עשר הלך הנחל וצר עד כי נעשה מיצר ברוחב צעדים  

חזור וחסום סבכי אלונים אחדים לכל היותר, שאת המשעול המתפתל בו לאורך הערוץ חוסמים  

את   להזיז  נאלץ  לעברם  סימני  עואלות שהמבקש  נקודות  בשתי  ראיתי  אורחא  אגב  נפיהם. 

 חומות חרבות שנועדו בוודאי להגנת הגישה אל המעוז אשר עמדתי לסקור את חורבותיו..." 

 תל יודפת (ח'רבת ג'פאת) •

מדרום וממערב, והמדרונים  "הגעתי לרגלי גבעת ג'פאת. היא מוקפת גיאיות עמוקים ממזרח,  

אף על פי כן אפשר לעלות בהם בלי יגע רב מדי.    ;בשלושת העברים האלה תלולים וחלקלקים

המדרון הצפוני תלול פחות והעלייה בו קלה אפוא הרבה יותר. אף על פי כן מגיע ג'בל ג'פאת 

ביותר של לשיאו בקצה הזה. ועם זאת דווקא בצד זה הוא החלק הנוח ביותר לגישה והפגיע  

המבצר אשר הכתיר את הגבעה הנדונה כאן, וזאת מפני שקרקעית הגיאיות המקיפים אותה  

מתרוממת מאד כלפי צפון. בהגיעי אל הגבעה מדרום ובעברי בה צפונה ראיתי על מדרונותיה  
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פזורים   כל השטח  פני  על  כרייתן.  מתחילת  מחצבות  כנראה  ומערות שהיו  מים  בורות  כמה 

ואבנים קט נות שמקורן בבניינים הרוסים. פה ושם גדלים אלונים זקנים ואלות. חוחי  חרסים 

מילאו כמעט את כל הרווחים בין העצים האלה. בהמשך דרכי ועלייתי נכנסתי לתוך מערה   3ענק

גדולה שכל חלקה הקדמי קרס עקב התפתחות תאנות ואלות אדירות שבקעו להן דרך בסדקי  

מדר גדולים.  לגושים  ובקעוהו  לתוך הסלע  לרדת  מאפשרות  התשתית  בסלע  מעוצבות  גות 

המערה הזאת, ואז רואים מיד שהיא שימשה לפנים כבור מים, שהרי דפנותיה צופו בשכבת 

טיח עבה. את קמרוניה תומכות שתי אומנות שבחלקן עוצבו בעבי הסלע המרוקן ונבנו בחלקן.  

ח פתחיהן  את  שגם  מערות  שתי  עוד  לבי  שימת  את  משכו  משם  תאנה למעלה  עצי  וסמים 

 וציבורים של גושי סלע גדולים. 

בשולי במת הגבעה אפשר להבחין בנקודות מסוימות בסימנים של חומה, אך אלה סימנים של 

במגדלים  מחוזקת  מחומה  יותר  ניכרים  עקבות  לא שרדו  איך  עצמך  את  שואל  ואתה  כלום, 

 שעמדה זמן כה רב בפני מצביא משיעור קומתו של אספסיינוס.

דרונים המערבי והמזרחי של ג'בל ג'פאת יש בנקודות רום שונות, פה ושם בנקיקים של גם במ

באחדות מהן מקננות יונים    ;ממש, בורות מים ומערות, מקצתן סתומות ומקצתן עודן פתוחות

רבות מספור הנמלטות במשק כנפיים גדול כשאך מנסים להיכנס למערה. אחת מן המערות  

האלה, גדולה מן האחרות, מסתירה מן העין קבוצה עבותה של עצי אלה ותאנה. כשפרצתי 

 לתוכה הגיחו ממנה תנים... 

בנוי גדולה  בריכה  יש  צפון,  בצד  המבודדת,  ג'פאת  מגבעת  לא  למטה  גדולות,  מאבנים  ה 

ואילנות אחרים.  אלות  גדלות  ובתוכה  לה  היום. מסביב  היטב, הסתומה למחצה  מהוקצעות 

מעבר לה, כמעט בלי רווח, מתרומם הר ששיפוליו מכוסים חורבות. שם, בתוך חורש עבות של 

ואלות המסטיק, אתה דורך בכל מפלס על שרידי בתים רבים  -אלות ארץ ישראליות, אלונים 

ים, שנבנו אלה למעלה מאלה מאבנים גדולות, לא מהוקצעות היטב. גם המדרון הזה זרוע  חרב

 בורות ומערות חצובים בסלע.

ואמנם יש קשר ביניהם, שהרי בגיא המפריד    ;האתר הזה קרוי, כמוהו כקודם, ח'רבת ג'יפאת

גדולות  בין שתי הגבעות אפשר להבחין בצד מזרח בקווי חומה כפולה שנבנתה לפנים מאבנים  

ושחיברה והגנה מצד זה על שני החלקים הללו של העיר יודפת. אכן את העיר הזאת זיהה ד"ר  

 באתר ח'רבת ג'יפאת..." 1847) בשנת Schultzשולץ (

 הר עצמון (ג'בל דידבה) •

"מכתירה אותו חורבת מצדית בשם ח'רבת דיידבה. מורה דרכי הבטיחני כי זו חורבה עלובה, 

 אבנים בין סבכים עבותים." ואין בה אלא גל של 

  ח'רבת אלמנארה (כנראה בין הר עצמון לכאוכב) •

 
 ] "מע[חוחן הקנרס   כנראה3
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"עברתי על גבעה בין שרידי כפריר קדמון שנהרס כליל. שרד ממנו רק בור מים עצום, חצוב  

 במרכזה של רחבת סלע. שם האתר ח'רבת אלמנארה."

 כאוכב והדרך לכפר מנדא •

מטר    425תושב, היושב על הר המגיע לרום    "הגעתי לכווכב, כפר קטן ובו כמאתיים וחמישים

מעל פני הים. מחצית בתיו חרבים. יש בו 'ואלי' מוקדש לשייח' עלי... אחרי שחציתי את ואדי  

 מערבה במשעול צר חצוב בסלע במדרון המיוער של ג'בל דיידבה."-כווכב עליתי דרומה

 ,PEF   )1875)(Conder & Kitchener, 1881  –סקר הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל  

1882( 

) היא ארגון שהוקם  Palestine Exploration Fund – PEFהקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל (

במטרה לחקור את ארץ ישראל והלבנט. גולת הכותרת של פעילותה הייתה מפעל    1865-ב

השנים   בין  שלה  הגדול  לנהר 1878-1871המיפוי  שממערב  ישראל  ארץ  כל  מופתה  שבו   ,

מנה ראש  הירדן,  ע"י  תחילה  הובלה  בדרום. המשלחת  באר שבע  נחל  ועד  בצפון  הליטני  ר 

המשלחת סטיוארט, ולאחר שחלה במלריה הוחלף ע"י קונדר, שנפצע בהמשך במהלך מתקפה  

כמפה   פורסמו  הסקר  תוצאות  קיצ'נר.  ע"י  לבסוף  והוחלף  המשלחת,  על  צפת  תושבי  של 

המקומות שסומנו במפה. המשלחת מיפתה    גיליונות, ושישה ספרים שתיארו את  26-שחולקה ל

גם את הדרכים הרומיות בארץ ישראל. מרחב הסקר הנוכחי נכלל בכרך הגליל. סוקרי הקרן  

 . 19-' של המאה ה70-עברו באזור הסקר במחצית הראשונה של שנות ה

, מאת 1856בתיאורי המקומות, מצטטים לעתים הסוקרים תכתובת דיפלומטית בריטית משנת  

האוכלוסין קו-סגן כמות  של  אומדנה  ובה  רוג'רס,  תומאס  אדוארד  סר  בחיפה,  אנגליה  נסול 

וצוטט   ייחודי שאמיתותו אינה שנוייה במחלוקת,  ושטחי העיבוד במחוז עכו. המדובר במקור 

בהרחבה בעבודות שעוסקות בגיאוגרפיה ההיסטורית של הכפר הערבי בארץ. ככל הנראה,  

פלומטי שנשלח למשרד המושבות והוא לא ראה אור בדפוס.  רשימתו של רוג'רס היתה מברק די

-לכן, מקובל על כל החוקרים במחקר הגיאוגרפי ההיסטורי לצטט את הנתונים מתוך סקרי ה

PEF  )Conder & Kitchener, 1881, 1882  דיווחי יד,  (כתבי  אחרים  למקורות  בדומה   ,(

 אירופה.  נוסעים ועוד) שלא השתמרו בעקבות תהפוכות מלחמות העולם ב

 במפה ובספרים:  PEF-להלן תיאור המקומות שציינו סוקרי ה

 כפרים:  •
: כפר גדול שבנוי מאבן ומבוץ וסביבו כרמי זיתים יפים, ובו מסגד קטן. מקור המים בבריכה סכנין

,  1859-נפש ב  1,100-מזרח. בכפר נוצרים ומוסלמים (לפי רוג'רס, כ-גדולה כחצי מייל לדרום

 ).4פדאן  100שעיבדו 

 
 . )דונם לערך 4פדאן =  1(  יחידת מידה עות'מאנית =   פדאן 4
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כפר גדול בנוי מאבן, ובו כאלף מוסלמים ונוצרים, שמוקף בכרמי  בטוף (עראבה):  -עראבת אל

 זיתים ובקרקע חקלאית. מקור המים בבריכה גדולה (ובה מים כל השנה) ובורות מים. 

עומאר, בנו של ט'אהר  -: כפר מבוצר בחומות עם מגדלי שמירה שנבנו בידי סעד אלדיר חנא

 נוצרים. מקור המים מבורות מים ובריכה עתיקה מצפון לכפר. 400-עומאר. בכפר כ-אל

נוצרים, מוקף בשיחייה עם קרקע חקלאית בעמקים. מעיין טוב    100-: כפר אבן ובו כעילבון

 ממערב לכפר.

 1859נפש בשנת    400-: כפר בגודל בינוני בצלע הגבעה עם זיתים מדרום ומצפון. ככאבול

 פדאן.  30-(רוג'רס) שעיבדו כ

), מוקף בזיתים ובקרקע  800מוסלמים (לפי גרן:    600-: כפר בנוי מאבן ובו ככרום-ד אלמג'

 חקלאית. מעיין ובורות מים רבים. 

דרוזים). יש    450מוסלמים (לפי גרן:    600: כפר בנוי מאבן עם מעט חורבות, ובו אסד-דיר אל

 מעיין ובריכה בקרבתו. 

לפי  מיעאר מעובד.  לא  אזור  במרכז  גדול  כפר  כ:  בכפר  יש  (  1,500-רוג'רס,  ),  1859איש 

 נפש. 500-ב 1879-פדאן. גרן אמד את האוכלוסייה ב 30שמעבדים 

: כפר גדול ובו מסגד קטן. הכפר ממוקם בעמק ויש לו באר בצד צפון (ביר אל חנני). כרמי שעב

ים נפש, חלקם קתול  1,500-זיתים יפים בבקעה, וגידול תירס בגבעה. רוג'רס מעריך שבמקום כ

 פדאן.  80-אך הרוב מוסלמים. שטח הקרקע המעובדת, כ

לפי   האוכלוסייה  לבן.  מקאם  ובו  עצמון),  (הר  דיידבה  ג'בל  למרגלות  מבוץ  כפר  מנדא:  כפר 

 . 1852-פדאן ב  200נפש, שמעבדים  200-רוג'רס כ

 מקורות מים:  •
ים נובעים  בנחל צלמון יש פלג מים שהיה שופע יותר בעבר, כפי שמראות הטחנות החרבות. המ

א המים  -בעין  נבלעים  אז  טחנות.  שלוש  הנעת  תוך  מייל,  כשלושה  בעמק  וזורמים  טביל 

בעין א מופיעים שוב  גבוהה מאד  ובסבירות  רביד), באותה -בקרקעית הבקעה,  (עין  רובדיה 

 הבקעה.

באר עמוקה ועגולה שבנוייה מלבנים. לידה עוד באר סמוכה. אספקה קבועה    –באר מוסלח'ית  

 טובים. של מים 

 חורבות:  •
מגדל רבוע הרוס, שבנוי מאבנים גדולות ומסותתות בגסות.   תופאניה (חורבת תפן):  -קלעת א

 נראה קדום. באתר יש גם בריכה קטנה חצובה בסלע ושני סרקופגים. 

 יסודות וערימות אבנים, כולם בגודל קטן. מספר בורות.  ח'רבת וואזיה:

ם מסותתות היטב, יסודות וקמרונות עם קשתות ערימות אבני  ח'רבת מאחוז (חורבת מחוז):

 מחודדות. בורות רבים ובריכה גדולה חצובה בסלע.
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אל קציר):-ח'רבת  (חורבת  מופיע    קוצייר  (האתר  קטנה  חורבה  גדולות.  אבנים  וגלי  קירות 

 ).PEF-בטקסט אך לא מסומן במפת ה

יסודות וקירות שבנויים מא  ח'רבת מיביליה (חורבת בליה): בנים קטנות, מספר כפר חרב. 

 בורות.

יודפת): (תל  ג'פאת  להגיע   ח'רבת  ניתן  שאליה  ותלולה  גבוהה  בגבעה  ממוקמת  החורבה 

כ  מתנשאת  תלולה  כיפה  מדרום.  מתפתל  ובחלקה   600-500-בשביל  העמק,  מעל  רגל 

מלאכותית. עיקר החורבות הינן באוכף שמקשר את הכיפה עם גבעה מצפון. הריסות בתים עם 

רגל. הריסות כנסייה מוזכרות בידי המקומיים, אך לא אותר   4-3ת רבות באורך  אבנים רבועו

ביותר, ללא    1.5אפסיס. עמוד אבן בקוטר   רגל שוכב בחורבות. הכיפה מדרום היא סלעית 

קרקע על הסלע. ניתן לגשת אליה רק דרך האוכף שמצפון. הכיפה מלאה בורות, ובמדרונותיה  

ג מערות  יש  והמערביים  מגדל  הצפוניים  יסודות  כיסודות.  שנראות  חציבות בסלע  יש  דולות. 

נראים למרגלות הגבעה מצפון. האתר חבוי עד שמתקרבים לעיר, ומוקף בהרים אחרים. כמה 

 מהבורות שבמקום עדיין אוגרים מים. 

) בזוויה  בזע):  Bezewaiyehח'רבת  (חורבת  קטנות,  )  וכולן  מסותתות  חלקן  אבנים,  גלי 

 בראש גבעה מטורסת. 

 ): חורבה קטנה ובה בורות וגלי אבנים קטנות.שורשים(קזאז -'רבת אלח

אל ושני   חוסיניה-ח'רבת  מודרניים  קירות  מספר  מעטות,  פזורות  אבנים  חוסנייה):  (הכפר 

 בורות.

מוסלח'ית הבריטית    ח'רבת  הקרן  אנשי  אבנים.  וערימות  בורות  יסודות,  מסלח):  (חורבת 

מציינים את עבודתו של גרן, שזיהה במקום זה, לצד חורבות כפר עתיק, שרידי מצודה עם  

אבנים גדולות שנערמו ברישול ורוכזו ללא טיח, מה שכנראה מעיד על אתרו של מוצב צבאי 

 סלאחי. -בת עאמר אקדום. לדבריו של גרן, האתר נקרא גם ח'ר

 נקרא ג'בל עבהריה (הר הליבנים) PEF-נציין כי הר חילזון במפת ה

 אתנוגרפיה:  •
דרוזים), במג'ד   450מוסלמים (גרן ציין:    600אסד  -תושבי הכפרים הינם מוסלמים. בדיר אל

-מוסלמים ו  300ביענה  -באל  ). לכפרים יש מעיינות ובורות מים. 800(גרן ציין:    600כרום  -אל

 דרוזים.  200-כ  –נוצרים, מעיין ובריכה. גרן טען שבכפר יש דרוזים ויוונים קתולים. בג'וליס    100

 תקופת המנדט הבריטי  2..3.1
-החילה ממשלת המנדט הסדר לחלוקת הקרקעות באזור. רבות מאדמות בקעת בית  1928-ב

 ). 1994טופה לא היו מעובדות, ולכן הופקעו מרשות אנשי סח'נין (גרוסמן, נ

תקופת המנדט החלה להתקבע ההתיישבות הבדווית בגליל התחתון המרכזי, ובפרט  במהלך  

התיישבו בני משפחת ניקולא הנוצרית מסח'נין בנחל צלמון (ראס   1935בהר כמון.  סביב שנת  

 ד').2021עין). בשלב מאוחר יותר התיישבו במקום גם בדווים מוסלמים (הרטמן, -אל
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, בעקבות הנחת מוקש בכביש סח'נין 1938באוגוסט    פרץ המרד הערבי.  1939-1936בשנים  

לכיוון   ביציאת הכוח משעב  חייל בריטי, הרס הצבא הבריטי מבנים רבים בכפר שעב.  ומות 

עכו אל-כביש  מג'ד  באזור  גדולה  כנופיה  ע"י  הבריטיים  הכוחות  הותקפו  בקרב  -צפת,  כרום. 

איש,    50-הכנופיות נהרגו כשהתפתח נהרגו שלושה חיילים בריטיים ונפצעו שבעה, ולאנשי  

הצעת החלוקה של   ). 1938כמחציתם בהפגזה אווירית של מטוסים שהוזעקו מצמח ("דבר",  

) כללה את הגליל כולו בשטח המיועד למדינה יהודית. בהצעתה של ועדת  1937ועדת פיל (

 ), יועד השטח למדינה הערבית.1938וודהד (

בעקבות פרסום "הספר הלבן" השלישי,   ,1940: בפברואר  1940תקנות העברת הקרקעות  

פירסמו שלטונות המנדט הבריטי תקנות שחילקו את ארץ ישראל המערבית לשלושה אזורי  

יהודים בארץ. כל תחום משגב  בידי  וזאת על מנת להגביל רכישת קרקעות  העברת קרקע, 

באותה " שבו אסורה רכישת קרקעות ע"י יהודים. לפי מפת התקנות,  Zone Aדהיום, סווג " 

לב של ימינו (מסומנות -א"ת בר  –תקופה היו ברשות קק"ל שלוש חלקות קרקע באזור אחיהוד  

 ). 10מפה בכחול ב

 
 ). 1944  (עדכון   הקרקעות   העברת   תקנות   במפת   משגב   במרחב   קרקע   בעלויות   : 6  מפה 
  באזור   יהודית   פרטית   בבעלות   אדמות   מעט   וכן   (כחול),   אחיהוד - בירווה   באזור   קק"ל   בבעלות   אדמות   מעט 

 מקווקוו).   (ירוק   פקיעין 

לכל אורך תקופת המנדט הבריטי, נותר מרחב משגב ללא התיישבות יהודית כלשהי. בשנת  

ים על שטח נרחב בין הכפרים סח'נין ועראבה בדרום, לאזור נחף בצפון  הכריזו הבריט  1942

  ;1986אלף דונם (גורן,    62פני  -", שהשתרע בשיאו על9"שטח    –ומע'ר במזרח, כשטח אש  

ורותם,   ). במהלך תקופת המנדט הוקמה תחנת משטרת סח'נין בקרבת צומת 1986עבאס 

 ).2021, משגב של ימינו (כיום בכניסה למחצבת שגב) (פורת
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ג'וליס בעמק עכו) יועד להיות חלק -: כל האזור (למעט אדמות משגב)1947תוכנית החלוקה (

מהמדינה הערבית המיועדת. ראוי לציון כי קו גבולה המזרחי של המדינה הערבית נקבע בנחל  

צלמון במקטע שבין סלאמה (דהיום) לדיר חנא, תוך השארת הר חזון בתחום המדינה היהודית  

זה נכלל כפי הנראה במדינה הערבית). מזרח בקעת בית נטופה הוכלל בתחום המדינה (הר חו

היהודית כדי לאפשר פיתוח מפעל מים ארצי (בדומה ליוזמות הראשוניות למוביל המים הארצי,  

הכנרת) מעל  הירדן  מי  את  להטות  אמור  והמים  שהיה  הקרקע  מומחה  של  חזונו  ברוח   ,

 .האמריקאי וולטר קליי לאודרמילק

 
 ) 1947(   החלוקה   בתוכנית   משגב   מרחב   : 7  מפה 

 תקופת מדינת ישראל  3..3.1

 ):2021מלחמת העצמאות (בעיקר עפ"י גשור, 
ביוני כבשה חטיבת כרמלי ללא קרב את הכפר בירווה (כיום אחיהוד) ומספר משלטים   11-10-ב

הופתעו החיילים ע"י תקיפה ערבית לילית ביוני    23-סמוכים. הכוחות המגינים דוללו, ובליל ה

בכוחות  קאוקג'י, מתוגברים  "צבא ההצלה" של  כוחות  על  ומשלטיה, שהתבססה  בירווה  על 

ערביים מקומיים (מהכפרים מע'אר, שעב, סח'נין, כאבול וטמרה). כוח חיל המשמר שבמקום 

ממקומות אחרים,  לא היה ערוך כהלכה ונאלץ לסגת, אך לוחמי חטיבת כרמלי שחלקם הוזעקו  

 ביוני.  25-יצאו להתקפת נגד וכבשו מחדש את בירווה ומשלטיה עד ה

ביולי.    19-8-, לקראת מבצע "דקל" שהתקיים ב7של חטיבת כרמלי סופח לחטיבה    21גדוד  

בשלב הראשון נכבשו כפרים ואתרים בשיפולי הגליל המערבי, ובכללם תל כיסאן (תל כיסון),  

העמק), הפתח המערבי של בקעת בית כרם, וכן נכנעו ללא קרב כפר יאסיף  כוויכאת (כיום בית  

ביולי נערכה התקפת נגד ערבית בפתח בקעת בית כרם, שבה היו לגדוד    11-10-ואבו סנאן. ב

ביולי    18-נצרת, ואילו ב-פצועים. המשך המאמצים רוכז בציר שפרעם  15-ארבעה הרוגים ו  71

א ומעיליא. כמו כן, הופסקה ההתקדמות לצורך כיבוש  נעשה ניסיון כושל לכבוש את תרשיח

 כורום.-מג'ד אל
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חטיבה   גדוד    7לצד  במרחב  בחיפה.   122פעל  המשמר  מחיל  צידוני)  או  זבולון   (גדוד 

מול כוחות צה"ל פעלו כוחות "צבא ההצלה" בפיקודו של פאוזי אלקאוקג'י. כוח זה התבסס על 

 מקומיים. מתנדבים מארצות ערב, יחד עם כוחות ערביים

ההצלה  "צבא  נערך  השנייה  ההפוגה  חטיבות   " במהלך  שלוש  ובו  והתחתון,  העליון  בגליל 

מוקטנות שסבלו ממחסור באמצעי תובלה, נשק כבד, תחמושת וכדומה. "צבא ההצלה" הסתייע 

באוכלוסייה המקומית, אם כי נרשמו גם חיכוכים והתנגשויות בין הכוחות הזרים לאוכלוסייה 

בג מיעארהמקומית.  שהייתה  -זרת  הראשונה",  הירמוך  "חטיבת  היה  העיקרי  הכוח  שעב, 

 החזקה מבין חטיבות "צבא ההצלה". 

ביולי נכנעו הכפרים טמרה וכאבול לכוחות הצבא הישראלי, בעוד שתושבי הכפרים דאמון    19-ב

בליל   להיכנע.  ולא  לברוח  העדיפו  למחלקה   20-19ורווייס  צידוני  מגדוד  פלוגה  חברה  ביולי 

, והכוח עלה מצומת יבור של ימינו מזרחה וכבש ללא אבידות את מיעאר  73ממוכנת מגדוד  

ביולי נכבשה שעב ע"י כוחות משני כיוונים. חלק מהכוח יצא משעב    21-שנמצאה נטושה. ב

למשלט   עזבו  והשאר  צה"ל   248לכאבול  כוחות  דלילות  יעד).  מושב  בתחומי  (כיום  הסמוך 

 מאוכלסים, היוותה אתגר משמעותי לצה"ל.  בגזרה, יחד עם קיום כפרים

כורום וליישובים ערביים אחרים. עם זאת, חלק מהגברים שבו  -רוב תושבי שעב עזבו למג'ד אל

מ עריקים  עם  יחד  הכפר,  על  לבדם  -והשתלטו  בצה"ל  לחמו  הם  תחילה  ההצלה".  "צבא 

 "צבא ההצלה". -וביוזמתם, ובהמשך קיבלו סיוע מ

בי כפרים רבים בחרו להיכנע ולא לברוח, לאחר שנוכחו לראות  בשלב זה של המלחמה, תוש

שמדינת ישראל היא עובדה מוגמרת, ולאחר שראו את גורל הנכנעים שנותרו במקום מושבם 

לעומת גורל הפליטים. נוסף לכך, באזור זה לא הייתה אוכלוסייה יהודית בתקופת המנדט, ולכן 

ביולי נכנעה סח'נין   21-זורי חיכוך קודמים. בהחשש מיחס נקמני היה נמוך יותר בהשוואה לא

בפני הכח בפיקודו של חיים לסקוב, אולם הכוח עזב את המקום. לאחר עזיבתו, נכנס הגדוד  

 הרביעי של "צבא ההצלה" לכפר והעניש את האחראים לכניעה.

יום  ביולי יצאו שתי מחלקות של גדוד צידוני ממיעאר לסח'נין, אך הם לא היו מודעים לק  23-ב

"צבא ההצלה" בכפר. לפני הכניסה לסח'נין נתקל הכוח במחסום על הכביש, והתפתחו חילופי  

מצפון    232אש. מכיוון שהכוח לא נועד להסתערות, הוא נסוג כק"מ מערבה ותפס את משלט  

משלט   ואת  גמום?)  חורבת  (כיום  "צבא   6לכביש  כוח  ניסה  בהמשך  יעד).  בצומת  (בערך 

אך נהדף. בלילה תוגבר המשלט, אולם לפנות בוקר הותקף    232  ההצלה" לכבוש את משלט 

. לכוח  248-ו  6בשנית ע"י "צבא ההצלה" ובמקביל תקפו כוחות ערביים מקומיים את משלטים  

שבמשלט היו חמישה הרוגים ושלושה פצועים, ולכן נסוגו החיילים לאוכף שמאחוריו, והמתינו  

ביולי, יצאה מדאמון    24-ם לעבר מיעאר. בצהרי הלתגבורת. משלא הגיעה תגבורת נסוגו החיילי

מגדוד   מוגברת  הכביש   71פלוגה  צידי  משני  משלטים  תפסה  הפלוגה  החי"מ.  לכוח  לסייע 
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משלט    21:00ובשעה   את  שנותרו    232תפסה  ההרוגים  גופות  את  וחילצה  התנגדות  ללא 

 במקום.

נעזב  232ושעב. משלט במהלך ההפוגה השנייה התארגנו הכוחות הערביים במבואות סח'נין 

ממשלט   משלטים  שורת  על  התבסס  ההגנה  וקו  צה"ל,  כוחות  מספר    6בידי  ועוד  דרומה, 

והר כבול נותר   משלטים אל מול שעב. האחיזה הצבאית בין כאבול לטמרה הייתה רופפת, 

באוגוסט ניסו שתי כיתות    20-בשליטה ערבית ושימש מקור לצליפות על הכוחות בכפרים. ב

 לכבוש את הר כבול אך נתקלו בהתנגדות ונסוגו חזרה לטמרה. 123מגדוד 

צפת באזור יער גילון. בין סח'נין לטמרה -החזיקה במשלטים שחולשים על כביש עכו 7חטיבה 

"צבא ההצלה" וערבים מקומיים ניצלו זאת כדי להיאחז בכפר מנדא -לא היה קו חזית ברור, ו

 היג'א.-אבו אל –ובכאוכב 

מ בבספטמבר  2-החל  התרחב  הירי  שעב,  בגזרת  החי"מ  משלטי  על  צליפות  החלו   ,-4-3 

. כוח צה"ל הופתע 248בספטמבר תקף "צבא ההצלה" מכיוון שעב את משלט    5-בספטמבר וב

נאחזו כוחות   –(כיום בתוך יעד), ובנוסף    258ונסוג. המ"פ ושני חיילים נהרגו. הותקף גם משלט  

מערב למשלט  -, כק"מ וחצי מצפון10את משלט    "צבא ההצלה" בהר כבול. הכוחות כבשו גם

, וניתקו בפועל את הכביש שעולה למיעאר. לכוחות התוקפים היה אופי של צבא סדיר. רק 6

  2-ו  1. למחרת הופגזו המשלטים  10לפנות ערב הגיעה תגבורת שכבשה מחדש את משלט  

ובחילופי האש1בפאתי סח'נין, דבר שהוביל לנסיגה זמנית ממשלט   נהרגו חמישה   . בקרב 

 נפצעו.  13-חיילים ו

למבצע כיבושם מחדש של המשלטים שאבדו וכן    7כתוצאה מאובדן המשלטים, יצאה חטיבה  

- שתוגבר ביחידות מגדודים נוספים (מבצע 'מיעאר  72של הר כבול. המשימה הוטלה על גדוד  

וגזרת טמרה. בגזרת שעב,  ת נכבשו מרה'). המבצע נוהל בשתי גזרות נפרדות: גזרת שעב 

בספטמבר. הערבים ערכו מספר התקפות נגד על    7-6ללא אבידות בליל    258-ו  248משלטים  

 וכן ניסיון לתקוף את מיעאר מצפון. כל ההתקפות נהדפו עם מספר פצועים לצה"ל.   248משלט  

, בטיפוס תלול מכיוון טמרה. המשלט 72הר כבול נכבש בידי שתי מחלקות של פלוגה מגדוד  

ות, אולם החיילים התקשו להתחפר במשלט. עם אור ראשון נפתחה התקפת נכבש ללא אביד

נגד, שנבלמה בהתקפת כיתת עתודה. לכוח היו שלושה הרוגים ושמונה פצועים, אך הר כבול 

 נותר בידי צה"ל חרף המשך צליפות האויב. 

כאבול קו  שבין  הגבעות  בכיבוש  הצורך  עלה  סח'נין.-לאור ההתפתחויות,  כביש  לבין   טמרה 

תפיסת   7חטיבה   את  השלים  זה  מבצע  לסקוב".  "חיים  מבצע  בשם  המשך  למבצע  יצאה 

המשלטים באזור, תוך כדי התנגדות קלה. לערבים היו כעשרה הרוגים וכשלושים פצועים. עם  

הבוקר.   עד  המשלטים  שאר  כל  פונו  כבול,  והר  מחדש  שנכבשו  המשלטים  למעט  זאת, 

 ל המשמר להגנה על המשלטים שנתפסו.ההתפתחויות העידו על קשיים בתפקוד חי
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באוקטובר יצא צה"ל למבצע "חירם" למיגור "צבא ההצלה" וחיסול אחיזתו בגליל.   31-28-ב

חטיבה    –צה"ל תקף בשתי זרועות עיקריות שהתמקדו בצומת סעסע (סאסא): הזרוע המזרחית  

ימינו, והזרוע המערבית    89יצאה מאזור צפת לאורך כביש    7 יצאה מאזור   9חטיבה    –של 

חטיבה   עם  להיפגש  כדי  הכביש,  לאורך  כן  גם  הכפרים    7נהריה,  כיבוש  כדי  תוך  בסעסע, 

 שבדרך.

ב הסחה  פעולת  בוצעה  מהמבצע  שתבוצע   28-כחלק  להניח  לאויב  לגרום  כדי  באוקטובר, 

באוקטובר החליטה  29שעב. הכפרים הערביים באזור הופגזו, ובבוקר -התקפה באזור מיעאר

צפת כדי ליצור קו הגנה צפוני.  -ההצלה" לפנות את האזור מדרום לכביש עכומפקדת "צבא  

התגלעו חילוקי דעות בין המפקדה למפקד חטיבת הירמוך הראשונה, דבר שהוביל לפקודות  

גולני   חטיבת  של  הראשון  לכיבוש:  משניים  מאמצים  בשני  ופתח  זאת  ניצל  צה"ל  סותרות. 

גדוד   של  והשני  סח'  122בעילבון  הלכיוון  בערב  נכבשו  סח'נין  מבואות  משלטי    29-נין. 

ב ואילו  המשיך    30-באוקטובר,  הגדוד  העיירה.  על  הפגזה  אחרי  סח'נין  נכנעה  באוקטובר 

  – להתקדם וקיבל את כניעת הכפרים הנוספים בציר. הלחץ הצבאי של צה"ל בגזרת מיעאר  

 .שעב הביא לריתוק חלק ניכר מכוחותיו של "צבא ההצלה" בחודשי הלחימה

קילומטרים   כשני  נטופה,  בית  בקעת  בצפון  משלט  היתה  מסלח)  (חורבת  מסלחית  ח'רבת 

של חטיבת גולני, אך   13ביולי המשלט נתפס ע"י יחידת ג'יפים מגדוד    27-מדרום לעראבה. ב

זו נאלצה לסגת בעקבות כוחות אוייב שהקיפו את המשלט משלושה כיוונים. במהלך הנסיגה  

 ).map.org.il-moreshetר הכוח שבה שני ערבים (את 

  לאחר מלחמת העצמאות

נותר האזור תקופה ממושכת ללא התיישבות יהודית, למעט היישוב שגב (ראו לאחר המלחמה  

להלן). על האוכלוסייה הערבית באזור, כמו בכל הארץ, הוחל משטר צבאי שנמשך עד לשנת  

הועברו לשעב  1951 . הכפר שעב ננטש בחלקו ע"י התושבים במהלך המלחמה. בשנת1966

בקרה), שיושבים בשעב עד היום  -ע'נאמה וכראד אל-תושבים מאזור החולה (הכפרים כראד אל

 ). 1951(צימרמן, 

אימונים  1952" הבריטי בשנת  9"שטח  -צה"ל החל להתאמן ב לא התקיימו  בעונות שבהן   .

וב עונתיות,  תבואות  ממנו  בחלקים  לזרוע  האזור  כפרי  תושבי  הורשו  הוכרז    1956-בשטח, 

השטח כשטח צבאי סגור. בעקבות הסערה שפרצה בשל ההכרזה, הודיע שר הביטחון דאז כי  

כניסה מתחדש כל שלושה חודשים. הסדר זה  יקבל אישור  מי שכבר מעבד אדמה בשטח, 

עד   ורותם,  1967נמשך  (עבאס  אימונים חדשים  צה"ל שטחי  לרשות  עמדו  כאשר   ,1986  .(

 וסייה בדווית. בחלקים משטח האש ישבה אוכל

' תוכנן להשתמש בבקעת בית נטופה כמאגר מים ראשי במפעל המים  50-בראשית שנות ה

הארצי, ולהטות את מי הירדן אל בקעת בית נטופה תוך עקיפת הכינרת. השלב הראשון בסכר  

).  1954, ואגר את מי הנגר העילי במערב הבקעה (וילנאי,  1953בית נטופה הושלם בראשית  



 דו"ח שלב א'   משגב
 

~111~ 
 

) ביטלה את ייעוד בקעת בית נטופה כמאגר מים ראשי, ומתבססת על  1955ן (תוכנית קוטו

עם מימושה של התוכנית החלופית למוביל המים הארצי, מהכינרת אל   הכינרת כמאגר ראשי.

הנגב, הוקמו במערב בקעת בית נטופה מאגרים תפעוליים (מאגרי אשכול), שמשמשים לשיקוע 

הבקעה במוביל.  הזרימה  ולוויסות  במאגרי   סחף  שסיומה  פתוחה  תעלה  ע"י  נחצית  עצמה 

מ'. תוכנית זו לוותה בהפקעת קרקעות ומחאה   20ק"מ וברוחב שמגיע עד    15.5אשכול, באורך  

 של התושבים (בפרט בכפר מנדא). .

עילבון, שקיצר משמעותית את מרחק הנסיעה מיישובי    –נסלל כביש דיר חנא    1963בשנת  

 ). 1963בקעת סכנין לנצרת ("דבר", 

במהלך השנים התבססה בנייה בדווית בהר כמון ע"י בני שבט סוואעד, בקרקעות של פלאחים 

 ). 1994מהכפר ראמה (גרוסמן, 
 העצמאות   מלחמת   לאחר   במשגב   שהוקמו   יישובים   : 23  טבלה 

שנת   שם מס'
 הקמה 

צורת  
 התיישבות

 הערות 

עצמון   1
 (שגב)

תחילה היאחזות נח"ל ומושב יערנים. חודש כיישוב קהילתי בשנת   קהילתי יישוב  1953
 ע"י גרעין עצמון במחנה יבור.   1978

  מושב שיתופי  1960 יודפת  2
 . 1978-עלו זמנית לקרקע ביבור, יישוב קבע החל מ מושב שיתופי  1974 יעד  3
  קיבוץ  1977 מורן  4
 קיבוץ.  –'  90-העד לשנות  יישוב קהילתי  1978 לוטם  5
 קיבוץ.  – 1986עד לשנת   יישוב קהילתי  1979 צביה  6
  יישוב קהילתי  1980 גילון  7
  יישוב קהילתי  1980 מכמנים 8
 תחילה היאחזות נח"ל.  קיבוץ  1980 תובל  9
  יישוב קהילתי  1980 הררית  10
  יישוב קהילתי  1980 אל -טל 11
קיבוץ ושכונה   1980 כישור  12

 קהילתית 
 תחילה היאחזות נח"ל. כיום משלב קהילת בעלי צרכים מיוחדים. 

  יישוב קהילתי  1980 כמון  13
  יישוב קהילתי  1980 חרשים  14
  מושב  1980 מנוף  15
  יישוב קהילתי  1980 שכניה  16
, אם כי רוב התושבים 1980- ראשית ההתיישבות בתחילת שנות ה יישוב קהילתי  ? מורשת  17

(והתיישב   1991- כיום הם מגרעין שעלה לקרקע ביבור רק ב
 ). 1996-במורשת ב

מצפה   18
 אבי"ב 

  יישוב קהילתי  1981

נמצא במקומו   1992, ומאז  1981-הקיבוץ עלה לקרקע באתר זמני ב קיבוץ  1981 יחד  19
 הנוכחי. נחשב מוניציפלית כיישוב אחד עם הררית הסמוכה. 

  קהילתי יישוב  1981 צורית  20
 . 1989מושב עד   יישוב קהילתי  1981 רקפת  21
  יישוב קהילתי  1982 יובלים  22
  יישוב קהילתי  1982 קורנית  23
 תחילה היאחזות נח"ל.  קיבוץ  1983 פלך  24
  יישוב קהילתי  1985 הר חלוץ  25
 1992מושב שיתופי עד   יישוב קהילתי  1985 שורשים  26
  קהילתי יישוב  1986 אשחר 27
 תחילה מושב שיתופי.  יישוב קהילתי  1987 אבטליון  28
 ).1979-במקור היאחזות נח"ל אשחר (הוקמה ב קיבוץ  1998 אשבל  29
  יישוב קהילתי  2000 לבון  30
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 התיישבות יהודית חדשה 
והוקמה ב . המקום אוזרח  1953באוגוסט    31-שגב הייתה ההיאחזות השמינית של הנח"ל, 

, ונקרא בתחילה נחלאים ח' (מיעאר). יחד עם שגב, הוקמה באותו  1956יערנים בשנת  כמושב  

יום היאחזות נח"ל שזור. שתי היאחזויות אלו היו הראשונות שהוקמו בלב הארץ ולא בקרבת 

 גבול מדיני. 

אחת הסיבות המרכזיות להיעדר ההתיישבות היהודית, הייתה מחסור בקרקעות שמאפשרות  

וה חקלאי,  הקמת עיבוד  עודדה  שלא  שנים,  באותן  במדינה  שרווחה  ההתיישבותית  תפיסה 

הוקם המושב השיתופי יודפת, ע"י    1960בשנת    יישובים כפריים שאינם מבוססים על חקלאות.

בידי תלמידיו של הפילוסוף והרב יוסף שכטר, שלימד בבי"ס הריאלי   1958גרעין שנוסד בשנת  

אלמנט עולמו  בהשקפת  שילב  שכטר  שונות  בחיפה.  ודתות  מזרמים  דתיים    –ים  זרמים 

שכונו  רבים  מעריצים  אחריו  שהוביל  מה  וכיוב',  אורגנית  חקלאות  מדיטציה,  וחסידיים, 

אך   תלמידיו,  ייסדו  שאותו  ביישוב  להתגורר  עבר  לא  מעולם  עצמו  שכטר  "השכטריסטים". 

 ).1994לבקשתו נקבר בבית הקברות של יודפת (יקיר, 

בין המתיישבים הוותיקים  20-המאה ה' של  60-במהלך שנות ה , פרץ סכסוך במושב שגב, 

דונם קרקע    200לגרעין דתי שהתיישב במקום, ובמקביל פרץ סכסוך בין שגב ליודפת על עיבוד  

ב'). הסכסוך הפנימי בשגב נמשך למעשה עד למעבר הגרעין הדתי  1965("ידיעות אחרונות",  

 ). 1975ן (סוקר, ליישוב מורשת, והחלפתו של שגב בגרעין עצמו

. במרחב משגב הצעד " יהוד הגליל" , יצא לדרך מבצע "סו"ס" ל 20-' של המאה ה 60-בשנות ה

), על קרקעות שהופקעו בעיקר מהכפר 1964המשמעותי ביותר היה הקמת העיר כרמיאל (

הוקם מבדד נטופה,    1967ביענה (צעד שנתקל במחאות של האוכלוסייה הערבית באזור). ביולי  

חנכו הנזירים את כנסיית המערה שבמקום.   1973שנרכשו מתושבי דיר חנא. במאי    בקרקעות

ה בירושה 2000-בשנות  המנזר  הועבר  המייסדים,  הנזירים  של  ופטירתם  הזדקנותם  עם   ,'

 ב', ג'). 2021למסדר אחיות בית לחם ממנזר בית ג'מאל (הרטמן, 

" (כיום סלאמה), ולשם כך 9הוחלט על הקמתה של עיירה בדווית בשולי "שטח    1976בשנת  

הופרשו מאות דונמים משטח האש. זאת, במטרה לרכז את ההתיישבות הבדווית ולפנות אותה 

" 9). כפי שתיאר רהט את המצב: "כיום מתגוררות ברחבי "שטח  1976(רהט,    9מתחומי שטח  

אזור האימונים   בדוויות, בעשרות מאהלים, הפזורים ברחבי   למן סביבות  –מאות משפחות 

כרמיאל וסכנין ועד לפסגות הגבעות שבאזור." זמן קצר לאחר מכן, פרצו אירועי "יום האדמה" 

, ולמנוע למעשה עיבוד  9, על רקע הכוונה להגביר את אימוני צה"ל בשטח  1976במרץ    30-ב

חקלאי, כמו גם על רקע כוונות להפקעת קרקעות נרחבת באזור כרמיאל. במהלך ההפגנות 

' או בראשית  70-אזרחים ערבים, מהם שלושה מסח'נין. בסוף שנות ה  שפרצו, נהרגו שישה

דונם שכונה "אזור ג'", שבו הוקמו יעד אימונים מבוצר,    6,850', סגר צה"ל שטח בן  80-שנות ה

 ).1986" (גורן, 9קריית מטווחים ועוד. תא שטח זה היה חלק מצומצם של "שטח 
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 )2021רוהטין,  ;1983מובחר,  ;ה הקמת ההתיישבות במשגב (בעיקר עפ"י" ויקיפדי 

שנים.    10, לא קמו יישובים יהודיים חדשים בגליל במשך  1967-לאחר הקמת היישוב חזון ב

ה בשנות  במרחב.  הערבית  ההתיישבות  התרחבה  זו  תקופה  גושי  70-במהלך  תכנון  החל   '

רות  התיישבות בגליל ההררי, כדי לחזק את אחיזתה של מדינת ישראל במרחב ולמנוע היווצ

הממונה על מחוז הצפון   –ניסח ישראל קניג  1976). באפריל " יהוד הגליל" אוטונומיה ערבית (

והציע שורת צעדים כדי לבסס את    –במשרד הפנים   מסמך חסוי שהוגש לממשלת ישראל, 

בגליל   המדינה  באזור.אחיזת  היהודית  האוכלוסייה  היחסי של  חלקה  את  ממשלת   ולהגדיל 

ניכר  חלק  אולם  זו,  תוכנית  על  מבוססת  הממשלה  מדיניות  כי  רשמית  הודתה  לא  ישראל 

 מהמלצות הדו"ח אכן יושמו בפועל, ובפרט ההמלצה על הקמת יישובים חדשים. 

כדי להתגבר על הבעיה של מחסור במשאבי קרקע ומים, הוצע לבסס את היישובים על תעשייה 

ז  – (כפ"תים).  תעשייתיים  למקורות כפרים  הקהילה  בין  הקשר  על  שמירה  כדי  תוך  את, 

היישובים  של  התכנוניות  בפרוגרמות  אז.  עד  החקלאיים  ליישובים  בדומה  התעסוקה, 

בתחילתם, הוקצתה קרקע לתעשייה בכל יישוב, אך עד מהרה דחק המודל של יישוב קהילתי  

בריים. כהשלמה  את מודל כפר התעשייה, והפך למעשה את כלל יישובי משגב ליישובים פר

אז   עד  כפי שהיה  הציבור  לעובדי  מגורים  ללא  אולם  אזורי,  תוכנן מרכז שירותים  ליישובים, 

 (מרכז דומם).

נפרד   מוניציפלי  שיוך  עם  התיישבות,  גושי  בשלושה  בתחילה  תוכננו  שגב   –היישובים  גוש 

בפו וגוש תפן. במקביל, ההתיישבות  צלמון  גוש  נעמן),  למוא"ז  קודמה  (ששוייך בתחילה  על 

התכנסה ישיבת    1979במסגרת תוכנית המצפים שנועדה לבסס את האחיזה בקרקע. באפריל  

שאישרה   העולמית,  הציונית  ולהסתדרות  ישראל  לממשלת  המשותפת  להתיישבות  הוועדה 

חודשים, בעיקר במימון המחלקה להתיישבות בהסתדרות   8-6מצפים בטווח של    30הקמת  

  1981משפחות שהתגוררו במבנים זמניים. עד    15-7ל מצפה ע"י  הציונית. בשלב ראשון אויש כ

הוקמו    26הוקמו   ובסה"כ  מהם    45מצפים,  משגב,   25מצפים,  האזורית  המועצה  בתחומי 

(חלק מהמצפים הוקמו לאחר מכן). המצפים עלו לקרקע בצורה מהירה    1982שהוקמה בשנת  

מצפים הפכו ליישובי קבע במהלך  יחסית, כאשר מבני ציבור הוקמו בשלב מאוחר יותר. כלל ה

השנים. בשטח המועצה ממוקם גם אזור התעשייה תרדיון (נקרא כיום "פארק תעשיות משגב").  

חלק מהמצפים משכו אליהם קהילות וזרמים ייחודיים כגון מדיטציה בהררית ותנועת האימן 

יבוץ שהוקם  במעלה צביה (אם כי מעלה צביה קיבל את צביונו הנוכחי רק לאחר התפרקות הק

 במקום מלכתחילה).

בשונה מחבלי ארץ אחרים, רק שלושה מיישובי משגב "החדשים" הוקמו כהיאחזויות נח"ל: 

במקום ששימש קודם לכן כמחנה טירונים של    1976היאחזות כישור עלתה לקרקע בינואר  

ה  הוקמה גם היאחזות נח"ל צלמון, שפורק  1976. בשנת  1980הנח"ל. המקום אוזרח בינואר  
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לאחר שבאתר הקבע המיועד קם קיבוץ לוטם. ההיאחזות הפכה לבסיס צבאי שקיים    1979-ב

(וייס,   היום  באפריל  1979עד  לקרקע  ועלתה  "אשחר",  בתחילה  נקראה  אשבל  היאחזות   .(

החליטו במוסדות המיישבים שאין היתכנות להקמת יישוב אזרחי במקום,    1980. בשנת  1979

חקלאית של הנח"ל. בעקבות זאת שונה שם -שה החינוכיתהועברה למקום המדר  1982-וב

". התיעוד הכתוב  117, בתחומי "שטח אש  1979המקום לאשבל. היאחזות מרווה הוקמה במאי  

על המקום ותולדותיו זעום (נטען שהמקום הפך לבסיס גדנ"ע, אולם בסיס גדנ"ע נמצא כיום 

בש ממוקם  כיום  סכנין).  בקעת  השני של  בצידה  סלאמה  רפא"ל, ליד  של  לשם  מכון  זה  טח 

רפא"ל    1981שהקמתו החלה בשנת   כתוצאה מהפרדת חלק מהייצור ממערך הפיתוח של 

בנובמבר  2022(הרטמן,   נחנך  לשם  מכון  מרכזי   1982ב').  תעסוקה  עוגן  היום  עד  ומהווה 

ב לקרקע  עלתה  תובל  היאחזות  בינואר    16/1/1980-במרחב.  בקיץ  1981ואוזרחה   .1983  

 ). 1983גדנ"ע צלמון ("דבר", נחנך בסיס 

 
 ). 1981(   הנח"ל   יישובי   מפת   מתוך   מקטע   משגב,   במרחב   הנח"ל   היאחזויות   : 8  מפה 

  יישובים   –   בכחול   המפה),   עריכת   (בעת   אוזרחו   שטרם   היאחזויות   –   בירוק   שאוזרחו,   היאחזויות   –   באדום 
 נח"ל.   בוגרי   ע"י   שחודשו   או   שנוסדו 

(  1999-1995בשנים   כמאנה  במשגב:  הבדוויים  היישובים  מרבית  דמיידה  1995הוכרו   ,(

אל1995( ראס   ,(-) אל1996עין  וערב   (-) מאוכלסים 1999נעים  שנותרו  המעטים  הבתים   .(

מהתיישבות חוג'ייראת דהרה (ליד יודפת) מוכרים אף הם כיישוב ע"י המדינה, אולם לא ידוע  

 לנו מתי זכו להכרה רשמית.
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ה   במהלך כביש  80-שנות  את  שכוללת  באזור,  חדשה  דרכים  מערכת  נפרצה  (צומת   781' 

צומת כרמיאל מערב) וחלק מכביש    –(מחלף יפתחאל    784צומת מורשת), כביש    – אבליים  

בין    784הררית). סלילת כביש    –(יודפת    7955צומת רמה), כמו גם כביש    – (עראבה    804

 ). 1981("ידיעות אחרונות",  1982סתיים בקיץ צומת משגב לצומת כרמיאל מערב תוכננה לה 

תרשיחא לכרמיאל, ומחליף  -שמקשר בין מעלות  854' הוחל בקידום כביש  70-בשלהי שנות ה

אסד. הכביש תוכנן לעבור בראש מצוק מתלול צורים, למרגלות -את הכביש הישן דרך דיר אל

ת שמורות הטבע הציעו  אתר ההתיישבות הראשון של היישוב לבון. החברה להגנת הטבע ורשו

בנוף.   הפגיעה  את  שמצמצם  יחסית  נסתר  בתוואי  ומזרחית,  מערבית  לכביש,  חלופות  שתי 

לאחר בחינה, החליטו ארגוני הסביבה לקדם את החלופה המזרחית. במקביל, התפתח מאבק 

כ הגיעו  המאבק  של  בשיאו  המחוזית.  לוועדה  שהוגשה  התוכנית  נגד  איש    4,000- ציבורי 

). הוועדה המחוזית דחתה את ההתנגדויות, אולם  1982התוואי המתוכנן (מרידור,    להפגנה נגד

לקבל   1984בעקבות ערעור למועצה הארצית לתכנון ולבנייה, החליטה המועצה בספטמבר  

את ההתנגדות ולתכנן את הכביש בהתאם לחלופה המזרחית. בסלילת הכביש ננקטו אמצעים  

תו. מאבק זה היווה ציון דרך בתכנון כבישים חדשים  למזעור הפגיעה הנופית שכרוכה בסליל

בישראל, בצורה שמצמצמת את הפגיעה הנופית והסביבתית שכרוכה בסלילתם, והוביל לשינוי 

 ).2020שגיא,   ;1990) (ראשוני, 3בהוראות תכנית המתאר הארצית לדרכים (תמ"א 

בהר חנתון (תוכנית    אישרה הוועדה המחוזית צפון את הקמתה של מחצבה גדולה  1985בשנת  

ג/ ב4675מתאר  היום.  עד  פעילה  זו  מחצבה  חלק   1993-).  להעביר  "נשר"  חברת  תכננה 

דבר שעורר את התנגדות תושבי  (כנראה מחצבת שגב),  גוש שגב  למרכז  מהמפעל מנשר 

 ). 1993הסביבה ולא יושם (קיזל, 

"שטח    1986באוגוסט   ביטולו הסופי של  על  ור9החליטה הממשלה  (עבאס  ),  1986ותם,  " 

החלטה שהביאה להגברת האינטנסיביות של השימוש החקלאי באזור: מחיטה ומרעה לכרמי  

 זיתים בהיקף נרחב (אפריים אזוב, בע"פ).

קילוואט חשמל. בשנות   250הוצבה טורבינת רוח נסיונית בהר השאבי, שהפיקה    1986בשנת  

גלבו90-ה במעלה  מחדש  והוצבה  עזה,  בסערה  הטורבינה  קרסה  (דישון,  '  מרוז,    ;1985ע 

 ה'). 2021, הרטמן, 2002יוסף, -בן ;1990

פיתוח ההתיישבות באזור גבה מחיר כבד מנחל חילזון, שהפך לתעלת ביוב שקולטת את שפכי  

עראבה וסכנין, כמו גם של אזור התעשייה תרדיון ויישובים נוספים (דבר שהביא לזיהום קידוחי  

מ"ק שפכים    700, זרמו בנחל חילזון  1996). בשנת  1991מי השתייה של העיר כרמיאל בשנת  

, לאחר שנים של הזנחה, חוברו יישובי בקעת בית כרם למערכת ביוב,  1993מדי יום. בשנת  

אולם המערכת לא חוברה למתקן שאיבה שנועד להעביר את הביוב לטיפול במאגר יסעור. גם  

ללא תשתית ביוב. מאז ועד    לאחר חיבור המערכת למתקן השאיבה, נותרו חלק מבתי הכפרים 

 ). 1996הופמן, -), גולש הביוב אל קניון נחל שגור ומזהם אותו (רינגל2022היום הזה (
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עם העלייה ההמונית מארצות ברית המועצות, הוקמו ברחבי הארץ אתרי קרוואנים. אחד מהם  

, לצד המועצה האזורית 2000-1991"אתגר". אתר זה פעל בשנים    – הוקם בשטח המועצה  

 א').2021קרוואנים (הרטמן,   100-משגב, ובשיאו היו בו קרוב ל

"האינתיפאדה   2000באוקטובר   של  כחלק מתחילתה  הארץ,  ברחבי  אלימים  אירועים  פרצו 

השנייה" בשטחי יו"ש ובחבל עזה. בעשרת הימים הראשונים של אירועים אלו, נטלו חלק גם 

לל זאת במרחב משגב. במהלך אירועים  תושבי היישובים הערביים בגבולות "הקו הירוק" ובכ

במקרים אלו היו הפגנות המוניות, שבחלקן נעשה ע"י כוחות הביטחון ירי של כדורי גומי ואף  

נהרגו באזור משגב ארבעה אזרחים ערבים: שניים    ,של אש חיה. במהלך ההפגנותמעטים,  

באזור התעשייה תרדיון ושניים בצומת לוטם. בעקבות האירועים הוקמה ועדת חקירה (ועדת  

דו"ח ועדת אור  אור) שהעבירה ביקורת קשה על התנהגות משטרת ישראל והדרג הפוליטי (

 ). באתר משרד המשפטים

 אתרים  3.5

 סקירה מורחבת על אתרים בולטים  3.5.1

 )2018יודפת (עפ"י: אביעם,  תל •
הראשון במחקר המודרני לזהות את יודפת הקדומה היה החוקר הגרמני שולץ, שזיהה אותה 

ח'רבת ג'פאת.   –מתתיהו והן לפי הדמיון לשם הערבי  -הן לפי תיאוריו הגיאוגרפיים של יוסף בן

י הקדום  זיהוי זה אומת לפי ממצא חרסים מהתקופות המתאימות. ככל הנראה, השם העבר

ההיסטוריים   שהטקסטים  מכך  כתוצאה  שנוצר  שיבוש  הוא  "יודפת"  השם  ואילו  יטבת,  היה 

 שהשתמרו לא היו בשפה העברית.

.  1999-1992חפירה ארכיאולוגית נערכה ע"י רשות העתיקות ואוניברסיטת רוצ'סטר בשנים  

נכבש ונשרף בתקופת  מהממצאים עולה כי בתקופה ההלניסטית ישבו ביודפת פגאנים. המקום  

יותר הוקמה חומת   החשמונאים, והוקמה בו חומה חדשה עם מגדלי שמירה. בשלב מאוחר 

סוגרים על בסיס החומה החשמונאית. חומה זו נבנתה עם יסודות לא עמוקים, ולעיתים כיסתה  

מתתיהו על כך שעמדה לרשותו -מבנים פרטיים שעמדו בדרכה, דבר שמתאים לתיאורי יוסף בן

 שנה בלבד לבצר את הגליל לפני הגעת הצבא הרומאי.חצי 

בחפירות נמצאו שרידים רבים של ראשי חיצים, מסמרים של סנדלי הצבא הרומי ועוד. ממצא  

מערב החומה התגלתה מערכת מסתור קטנה. -לספירה. בדרום  64המטבעות הינו עד לשנת  

דבר שמתאים לתיאורי    ברבים מהמבנים ובורות המים שנחשפו בחפירות נמצאו עצמות אדם,

 מתתיהו על הטבח הגדול שבוצע במגיני יודפת.-יוסף בן

ממצא ייחודי הינו אבן שדה שטוחה ודקה, שעליה תיאורים שנחרתו בכלי חד משני הצדדים:  

ל מאד  מאוזוליאום שדומה  חרותת של  מופיעה  אחד  בירושלים  -בצד  זכריה"  מבנה   – "קבר 

פירמידה; בצד השני תיאור סכמטי של סרטן. ייתכן    מלבני שניצב על שלוש מדרגות ובראשו
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המאוזוליאום  הסוף המתקרב.  את  וכתוב, שמרגיש  קרוא  יודע  שאינו  אדם  תיאור של  שזהו 

מתתיהו, העיר נפלה  -מסמל מוות בתקופה זו, והסרטן הוא מזלו של חודש תמוז. לפי יוסף בן

ו נקברו עצמות האדם באחד בא' בתמוז. בתחילת שנות האלפיים נערך טקס זיכרון שבמהלכ

 מבורות המים. פרסקו שנחשף בתל יודפת הועבר למוזיאון הכט בחיפה. 

 
 מנדלסון)   עמית   (צילום:   העתיקה   יודפת   לאומי ה   בגן   הגדול   המרד   סיפור   המחשת   : 23  תמונה 

 ) 1963טחנות נחל צלמון (בעיקר עפ"י: אביצור,  •
פרוד,  -' שלושה ריכוזים של טחנות קמח: באזור שפר20-ע המאה הבנחל צלמון פעלו עד לאמצ

 דיר חנא ובין עין רביד לגינוסר.  –באזור עין צלמון  

בתקופת  קדומות.  בתקופות  כבר  צלמון  נחל  לאורך  לפעול  החלו  קמח  טחנות  הנראה,  ככל 

שו.  עומאר, שהגיע מדיר חנא, שוקמו טחנות רבות ולאחר תקופתו ננט-שלטונו של ט'אהר אל

תיעדו כחמש   PEF-, זכו הטחנות לעדנה מחודשת. בעוד שסוקרי ה19-לקראת סוף המאה ה

' של  80-'90  -טחנות פעילות לכל אורך הנחל (מהן שתיים בקרבת עין צלמון), הרי שבשנות ה

 20-, החלו שיקום ובנייה נרחבים של טחנות קיימות וחדשות. בראשית המאה ה19-המאה ה

זוגות ריחיים, ומלבדן עמדו בחורבנן    19טחנות קמח, ובהן   14-פחות מפעלו לאורך הנחל לא  

. במהלך תקופת המנדט הבריטי הוחלפו גלגלי הכפות בטחנות בגלגלי ברזל. הטחנות 14עוד 

 הוחזקו בידי בעלי יכולת תקיפים והוחכרו לתושבי כפרים באזור. 
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וב   1910בשנת   במע'ר  מנוע  טחנת  נפתחה  נוספת   1914-(לערך)  ממוכנת  טחנה  נפתחה 

בעילבון, דבר שהביא לצמצום הדרגתי בהיקף פעילות טחנות הנחל. תחילה נפגעו הטחנות  

האחרונות במורד עין צלמון (טחנות ערביה וסלמיה) ואחריהן טחנות מעלה הנחל. עם זאת, 

 חלק ניכר מהטחנות המשיכו לפעול עד תום תקופת המנדט.

' של המאה הקודמת, תיעד תשע טחנות קמח  50-בשנות ה  שמואל אביצור שסקר את המרחב

ק"מ. כל הטחנות לא היו פעילות, ושלוש מהן תוארו    5.5-במורד עין צלמון, בקטע באורך כ

בשלבי הרס מתקדמים. שלוש הטחנות העליונות השתייכו לג'מיל נחלי מהכפר ראמה (חלקן 

"ש הכפרים באזור: סג'ור, ראמה, בשותפות עם אנשים מסכנין ומעכו). חלק מהטחנות נקראו ע

 עראבה, סלאמה. 

ריא,  -ריא את נחל צלמון לכל אורכו (סטפנסקי ואבו-סקרו מחדש סטפנסקי ואבו  2008בשנת  

בטבלת  2014 יוטמעו  ממצאיהם  מים.  אמות  קטעי  גם  כמו  ששרדו  הטחנות  את  ותיעדו   ,(

 האתרים בסקר הנוכחי.

 
 מנדלסון).   עמית   (צילום:   צלמון   בנחל   קמח   טחנת   : 24  תמונה 

 מערת שכניה  •
מ')   12מערת שכניה הינה מערה קרסטית גדולה יחסית שממוקמת בקרקעית דולינה (בקוטר 

מ' וגובהו    13מ', רוחבו   40במדרון הדרומי של הר שכניה. המערה הינה מערת אולם שאורכו  

-מפולות. אורכה הכללי של המערה כ   מ'. לאולם זה מספר אגפים צדדיים שמופרדים ע"י  7עד  
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מרשימים    120 קמינים  ארבעה  המערה  מתקרת  מתרוממים  התחתונים  באגפים  מ'. 

יותר מ ו  10-שמסתיימים בגובה של  - מ'. בתוך הקמינים יש משקעי מערות ובכללם נטיפים 

אוזני פיל". המערה מתפקדת כבולען שמנקז לתוכו מים וסחף מהסביבה הקרובה (פרומקין,  " 

ישראל לאופר   -התגלו במערת שכניה עצמותיו של שומר שדות עמק עכו    1990). בשנת  1984

. בכניסה למערה יש כיום מצבת זיכרון שמנציחה את  1938זאב), שנחטף ונרצח בשנת  -(בן

 זכרו.

 ). 1992יוסף, תש"ל, - מערת יונים (בר •
רה יש כיום שלושה מערת יונים הינה מערה קרסטית גדולה בגדה הצפונית של נחל יצהר. במע

השנים.  במהלך  קרסו  נוספים  אולמות  ושני  טבעיות),  ארובות  יש  מהם  שניים  (בגג  אולמות 

משנת   החל  לסירוגין  חפירות  נערכות  משלחות   1965במערה  מספר  בידי  ימינו),  (ועד 

שונות. בהם    ארכיאולוגיות  שהקדומים  אדם,  שלדי  ובהם  קברים  נחשפו  מהתקופה (באתר 

פי רוב קברים קיבוציים. בֶטַרָסה שבחזית  -הם על,  שנה)  15,000-11,600  לפניהנאטופית,  

המערה נחשפו שתי קבורות משותפות של אדם וכלב. בנוסף, נמצאו בקברים חרוזים, תליונים,  

 כיום מצוק המערה משמש כאתר טיפוס צוקים.    .כלי צור, כלי עצם וכלי אבן

 מלאה   מפת אתרים 3.5.2
הרחבה ). בנוסף,  10  פה מ ו  9  מפה (  מופיעה בדף הבא(מחולקת לשני גליונות)  מפת האתרים  

 . בדו"ח שלב ב' נועודכיהמלאה  ת האתריםרשימ על האתרים שמופו ו

  136אתרים, מהם    600ה  מפ.בסה״כ מופיעים ב  3.1.1האתרים תועדו לפי המתואר בסעיף  

מעיין, בריכה,  (הידרולוגיים  142')  עמדת שמירה, מגדל מים וכו(היסטוריים  36ארכיאולוגיים, 

)  אנדרטאות, פינות הנצחה(אתרי הנצחה    71,  )עץ בולט, ריכוז פריחה(בוטניים    73,  )מאגר וכו׳

גיאומורפולוגיים    77 גיאולוגי(אתרים  מחשוף  סביבתי,   41,  ) מצוק,  פסל  (תצפית,  נוף  אתרי 

 אתרים בסיווג ”אחר״, הכוללים למשל חניוני מטיילים, פינות ישיבה ועוד.   24-ובוסתן וכו'), 

  112,    )3חשיבות גבוהה,  (אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית    101  מבין האתרים, 

אתרים דורגו כבעלי    387-ו),  2חשיבות בינונית,  (רים דורגו כבעלי חשיבות ברמה האזורית  את

. )1חשיבות נמוכה, (חשיבות ברמה המקומית 
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 ) 2  מתוך   1  (גליון   גליונות   לשני   מחולקת   . ומורשת   טבע   אתרי   : 9  מפה                     
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) 2  מתוך   2  (גליון   גליונות   לשני   מחולקת   . ומורשת   טבע   אתרי   : 10  פה מ           
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פתוחים ומסדרונות   שטחיםרצף  פרק ג': 
 אקולוגיים

 
 שניצר)   (צילום:ענבר   יטבת   מרכס   מערבה - ם דרו   מבט   : 25  תמונה 
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 רצף שטחים פתוחים .4

 רקע כללי  4.1
פגיעה   והנוף.  הטבע  משאבי  להערכת  הבסיס  את  מהווה  הפתוחים  השטחים  רצף  הערכת 

והן בעקבות  והפיכתו לשטח בנוי,  בשטחים פתוחים נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח 

האלמנטים   לרוב  חשמל.  וקווי  צינורות  ברזל,  מסילות  כבישים,  כגון  תשתית  בקווי  קטיעתו 

יעה על השטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים שנמצאים המלאכותיים הללו יש גם השפעה מפר

 לידם או מסביבם. לפיכך, ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות.  

טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים: עוצמת הבינוי (גובה, צפיפות),  

הניקוז), סוג המזהמים שנוצרים    אורך הגבולות וצורתם, תבליט השטח (שיפוע, מיקום באגן

הטיפול) בהם ועוד. טווח השפעתם של הכבישים  -בשטח הבנוי וכמותם, וכן דרך הטיפול (או אי

על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר (סוללות, קירות 

התנועה   סיביותלאינטנחצובים), לקיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכן  

 בכביש.

ביות  מרחמטרת מפת רצף השטחים הפתוחים היא להעריך באופן גס את השפעת התשתיות ה

והקוויות על כל תא שטח באזור הסקר, כדי להעריך תפקודים נוספים של שטחים פתוחים,  

שאינם באים לידי ביטוי במלואם במפות ערכיות משאבי הטבע והנוף. תפקודים נוספים אלו  

 הם:

קיום מערכות אקולוגיות  פקוד אקולוגית • יש חשיבות רבה מבחינת  רציף  : לשטח פתוח 

ברחבי    אורידיים, וכן באפשור תנועת  -גידול מגוונים, שחלקם דורשים שטחים רחבי-ובתי

 אוכלוסיות של אותו מין. -תחום התפוצה שלהם וקשר גנטי בין תת

וף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב  נופש. רצף הנפנאי ו: רקע לפעילות  תפקוד חזותי/חברתי •

 מרכזי בחוויית המבט אל הנוף, הטיול והנופש בחיק הטבע.

: חייצים בקנה מידה מקומי, אזורי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים,  תפקודים מערכתיים •

 שבהם נשמר המרחב הפתוח. 

תכנון גדול יותר,  : אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב  מרחב לתכנון עתידי •

 לצרכים אשר ייתכן שבדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.

 שיטת ההערכה  4.2
סווגו   סלולריות)  אנטנות  שאיבה,  תחנות  (למשל  תשתית  ומתקני  כבישים  מבונים,  שטחים 

מסלולי" וכו'). לכל -קרקע (למשל "ישוב עירוני", "כביש ארצי דו-בקבוצות כלליות של שימושי

שימוש (משקל  קרקע  -סוג  הפתוח  השטח  על  השפעתו  מידת  של  משוער  יחסי  אומדן  בוצע 

) מקסימלית  השפעה  מידת  100%הפרה).  עירוניים.  וליישובים  תעשייה  לאזורי  מיוחסת   (
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להלן). לכל נקודה    26טבלה  ו  25  טבלההשפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר (ראו  

"גורמי ההפרה" - פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ-בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על

שנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אך עשויים להשפיע עליו). ככל שהמרחק  השונים (גם כאלו  

יותר, על יותר, הוערך השטח הפתוח כאיכותי  גדול  פי מודל מבוסס ממ"ג -מאלמנטים אלה 

 ).   Levin et al., 2007שפותח במכון דש"א (

טח  מנת לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של הש-חשוב להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים על

הבנוי. השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו  

מימדים אקולוגיים (למשל: חתולים שיוצאים מיישוב וטורפים חיות בר), ומימדים נופיים (למשל: 

פגיעה בקו רכס ע"י אנטנות). יתר על כן, ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות 

יצורי הן על  כאלו  בתוכם).  גם  מסויימת  (ובמידה  מסביבם  שנמצאים  הטבעית  מהמערכת  ם 

והשפעה של "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. השפעות    או גידור,    למשל השפעות של ריסוסים

את יכולת גם  אלו אינן נכללות בחישוב זה. הגדרת גבול חישוב הרצף נועדה לקחת בחשבון  

, ולכן השטח שמופה נרחב יותר מתחום הסקר ההשפעה של הפרות מרוחקות על תחום הסקר

 .הנוכחי

 פתוחים   שטחים   רצף   מודל   –   פוליגונליות   יות ישו   הפרה   משקלי   : 24  טבלה 

 

 

 

 דוגמאות   משקל  תיאור   קטגוריה

 מגורים 

 כרמיאל, סחנין, עראבה  100 עיר 
 כרום-כפר מנדא, כאבול, מג'ד אל 75 ישוב פרברי גדול 

 היג'א, ראמה -שעב, כאוכב אל 50 ישוב פרברי בינוני 
 דפת, יובלים וסלמה, י 25 ישוב כפרי 

 שכונות הרחבה בפיתוח  30 בבנייה אתר 
 בנייה בשולי יישובים כפריים  15 התיישבות פזורה 
 מבנים בודדים בשטחים חקלאיים 10 מחסן חקלאי / חווה ללא מגורים

תעשיה,  
מסחר,  
תיירות  
 וביקור 

 לב -אזור תעשייה בר 75 אזור תעשיה בינוני/אזורי 
 ותעשיה קלהבתי מלאכה   ,מוסכים  50 אזור תעשיה מקומי 

 מרכזי קניות גדולים  75 מסחר ותעסוקה אזורי 
 אתרי צומת גולני  25 אתר ביקור גדול 

 נטרי אמועדוני ק 15 ספורט ונופש 
 מצפור צורים   10 אתר ביקור קטן 
 שגב בית עלמין מ 5 בית עלמין כפרי 
 מחצבת שגב  50 מחצבה פעילה 

  50 תחנת תדלוק ושרותי דרך 
חשמל,  
 אנרגיה 

 ותשתית 

  25 מתקן הנדסי גדול 
  15 מתקן הנדסי בינוני 

  5 מתקן הנדסי קטן 
מתקנים  

 צבאיים 
 מתקן לשם  75 בסיס צבאי בקנ"מ פרברי גדול 

 בסיס ג'ולס  25 בסיס צבאי בקנ"מ כפרי 

 חקלאות 

  25 אורווה רפת, 
  10 חממות קבועות 

  5 מבנה חקלאי קטן 
  5 בתי רשת 
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 פתוחים   שטחים   רצף   מודל   –   קוויות   ישויות   הפרה   משקלי   : 25  טבלה 

 תוצאות  4.3
), ניתן לראות את השטחים הפתוחים הרציפים בצבע  11מפה  במפת רצף השטחים הפתוחים (

ירוק כהה, ואת ההפרות בגווני האדום (לפי עוצמת ההפרה). רצף השטחים הפתוחים בתחום  

ומאפשר את ההמשכיות עם השטחים הפתוחים  יחסית לאזורים אחרים בארץ,  מועצה נרחב  ה

אשר. הרצף מתאפשר -דוגמת השטחים החקלאיים במועצה האזורית מטה   ,התחומשמחוץ ל

לה שתופסים  ודות  הגדול  קק"לשטח  ויערות  הטבע  שמורות  החקלאות,  בתחומי   –  שטחי 

   להלן פירוט כתמי הרצף העיקריים: .המועצה

לכן הרצף מכביש ו, קיימים יישובים כפריים מעטים,  רכס יטבת: בונחל אבליים  רכס יטבת •

רצף משמעותי ל  ומתחברהיג'א וכפר מנדא נרחב יחסית  -מערבה ועד כאוכב אבו אל  806

היישובים בבקעת   שרשרתהרצף נקטע בעיקר ע"י    ,נטופה. מצפון-יחד עם בקעת ביתב

 סכנין.

לשני הכתמים   יחסית  מצומם  בכתם זה  פתוחיםהשטחים  ה:  רצף  חילזוןרכס שגור ונחל   •

והיישוב מע'אר מערבה עד   806משתרע במזרח מכביש    רצףה  האחרים המתוארים כאן.

הרצף   .חוצץ בינו לשטח רציף גדול בעמק עכו)  70/אחיהוד/כאבול (כביש  70לאזור כביש  

ומדרום ע"י יישובי בקעת   ושאר ישובי בקעת בית הכרם,  כרמיאל,  85י כביש  " נקטע מצפון ע

מספר   שבינהם עוברים  יותר,  בצפיפות גבוההמשובצים יישובים כפריים    ,זה  כתםסכנין.  ב

מעראבה לראמה    804, כביש  70שגב לכביש  -מעצמון  805כביש    -כמו    כבישי אורך ורוחב

יחסית לשטחים  קישוריותהרצף מאפשר במערב, מרות ההפרות, ללכרמיאל.  784וכביש 

בחלק המזרחי, נחל צלמון והשטחים    .ולעמק עכו  אשר-הפתוחים במועצה האזורית מטה

סביבתו, מתחברים (אם כי דרושה חציית כבישים) לגוש המירון בצפון ולגליל  הפתוחים ב

 התחתון המזרחי בדרום. 

,  פקיעין)  -(ראמה   864: ממערב לכביש  העמק, חילזון ויצהר-מתלול צורים והנחלים בית •

תוואי הנחלים    לאורךמתחיל רצף שכולל את במת חלוץ, מתלול צורים שממשיך מזרחה  

ז-בית ויצהר.  רצ העמק  אודות לשטחים המוגנים  ףהו  יחסית שנשמר  ותוואי השטח   ,צר 

שככל הנראה הכתיב בניית יישובים מעטה וכפרית באופייה. הרצף תחום ביישובים  התלול  

מתאפשרת בנתיב  מערבה,  גדולים ואזורי תעשייה ומסחר מצפון ומדרום. המשכיות הרצף  

  -   שטח יער אחיהוד מדרום לג'דיידהדרך    דרומיובנתיב    העמקתוואי נחל בית    לאורךצפוני  

 דוגמאות   משקל  תיאור  קטגוריה
כבישים,  
מסילות  

רכבת  
 ודרכים 

 חיפה -כביש עכו 100 נתיבי עם הפרדה ותאורה -כביש רב
 85כביש   50 כביש ארצי 

 מסילת הרכבת לכרמיאל  30 מסילת רכבת רגילה 
 784כביש   25 כביש אזורי 

 הררית)  -(צ. יודפת  7955כביש   10 כביש מקומי 
 אל, דרך נוף יער אחיהוד -כביש הגישה לטל 5 כביש גישה, דרך נופית או דרך עפר ראשית 
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כביש    תמזרחה, מתאפשר  המשכיותמכר; ה חציית  לשטח המתחבר   864לאחר  עצמו, 

 ג'ן לפקיעין. -לגוש הרצף של הר מירון דרך האזור שבין בית

דרום, שעתיד להתווסף לקיטוע רצף השטחים הפתוחים  -קיטוע נוסף ומשמעותי בציר צפון

הינו עכו,  בעמק  המועצה  כביש    בשטחי  של  המתוכנן  הצפוני  יקבל 6המקטע  הנושא   .

 .סקרההתייחסות בשלבים הבאים של העבודה על 

יותר של הקישוריות האקולוגית בשטחי המועצה ובסביבתה, נמצא בפרק  ניתוח מפורט 

הבא העוסק במסדרונות אקולוגיים. 
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 פתוחים   שטחים   רצף   : 11  מפה                
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 מסדרונות אקולוגיים .5

 רקע כללי  5.1
מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן, שנועדה 

בסביבתם   וצומח  חי  מיני  לקיים  כדי  דיים  גדולים  מנותקים,  אזורים  דוגמת  לחבר  הטבעית, 

בין   מינים  מעבר  לאפשר  ומטרתו  גבוהה,  אקולוגית  חשיבות  בעלי  ושטחים  טבע  שמורות 

השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה ומגוון שימושי הקרקע 

שטח   יחידת  לכל  שמירת    –האפשריים  תפיסת  יתרה.  חשיבות  האקולוגיים  למסדרונות  יש 

ם הקמתה, התבססה על הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות  הטבע בישראל ע

וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות היו שמורות    – ייחודיות  

הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך  

ם הבנויים והחקלאיים, יחד עם רישות צפוף של  עם השנים גדלה האוכלוסייה, ועמה גם השטחי

מערכות התשתית והתחבורה. כתוצאה מכך, נהרסו וצומצמו בתי הגידול הטבעיים ונוצר קיטוע  

- 'איים אקולוגיים' מנותקים זה מזה, ונושאים אוכלוסיות בעלי-מרחבי שהפך את השמורות ל

ים שובשה ונחסמה. ההסתברות  חיים קטנות, מפוצלות ומבודדות, שתנועתן בין אזורים טבעי

תת של  מקומיות  הפרעות  -להכחדות  מפני  פגיעות  סיבות:  ארבע  בשל  עולה  אלו  אוכלוסיות 

טבעיות קיצוניות (רצף שנות בצורת, הצפות, התפרצות מגיפות וכד'); פגיעות מפני הפרעות 

כלוסיות ידי האדם (כגון שריפות); רגישות לתנודות הטבעיות בדינמיקה של האו-שנגרמות על

(גיוס ותמותת פרטים); ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה של ירידה במגוון  

הגנטי שעלולה להביא להפחתה בעמידות האוכלוסייה לשינויים סביבתיים. לפיכך, גם אם אין  

אפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים ששומרים על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות 

מסדרונות אקולוגיים פתוחים שמחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים (קפלן    יש לשמר  –

 ). 2011; קפלן ועמיתיו, 2011וויטמן, 

המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על ידי רשות הטבע והגנים על בסיס יערות נטע 

ושטחים  –האדם, חקלאות השטחים הפתוחים   לאומיים  גנים  ומטעים,  טבעיים    גידולי שדה 

שאינם מוכרזים כשמורות טבע. אזורים אלו נועדו לאפשר רצף של שטחים פתוחים שמאפשרים 

חיים ויחידות הפצה של צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, ובכך -תנועת בעלי

כלי  לייצר  הייתה  המטרה  בישראל.  הטבע  בשמירת  האקולוגיים  המסדרונות  רשת  תתמוך 

התכנון, כך שתכניות פיתוח ישמרו ככל הניתן על המרחבים שנכללים בתחום    תכנוני עבור גופי 

המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות אלו (שקדי ושדות,  

 ). 2015). מיפוי זה עבר עדכון ודיוק בהמשך (רותם ועמיתיו, 2000
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כח הארצית,  ברמה  תהליך  הן  במקביל,  מתבצעים  האסטרטגית כיום  התכנית  מהכנת  לק 

שמוביל מנהל התכנון, ובמסגרתו מתבצע גם עדכון של המסדרונות האקולוגיים    " 2040"ישראל  

והן תהליך ברמה המחוזית, שבמסגרתו החלו ועדות התכנון המחוזיות    ;בקנה המידה הארצי

תכנוניות   הוראות  ולהטמיע  שבתחומיהן,  האקולוגיים  המסדרונות  של  עדכון  במסגרת  להכין 

 המחוזיות.  הסטטוטורית של תכניות המתאר

מחוז   אחריות  תחת  נמצא  הסקר  מסדרונות  צפוןתחום  שעניינו  לתמ"מ  עדכון  מקודם  שבו   ,

). עבודת המיפוי נעשתה עפ"י המתודולוגיה  2022לייקין,  - מכון דש"א (כברה  , בביצוע אקולוגיים

ועפ"י עקרונות והנחיות שגובשו ע"י  ),  2020להכנת תכנית למסדרון אקולוגי (כפיר ועמיתיה,  

מינהל התכנון וצוות ההיגוי של הפרוייקט, שמורכב מנציגי גופי שמירת טבע, סביבה וחקלאות 

עבור מחוז צפון. העבודה נעשתה תוך השוואה ובחינה של עבודות מיפוי קודמות, ובהן: שכבת  

במספר מועצות אזוריות   ), ועבודות שנעשו2015מסדרונות ארצית של רט"ג (רותם ועמיתיו,  

). התוצר העיקרי הוא שכבת מסדרונות 2019; ליגמ,  2019לייקין ועמיתיה,  -במחוז צפון (כברה

אחודה עפ"י עקרונות מנחים שגובשו במסגרת התכנית המחוזית. נכון לזמן כתיבת דו"ח זה, 

ות ועדת  שכבת המסדרונות האקולוגיים מוגדרת עדיין כטיוטה ובהמשך תעודכן בהתאם להחלט

. למרות שאינה סופית, זוהי השכבה  , ככל שיתקבלו כאלוההיגוי וצוות העבודה במנהל התכנון

 העדכנית ביותר הזמינה כיום, והיא זו שמוצגת כאן.  

בשלבי העבודה הבאים בסקר הנוכחי, יעודכן פרק המסדרונות האקולוגיים בהתאם להתקדמות 

נ לתובנות  ובהתאם  הטיוטה,  שכבת  על  השטח  העבודה  סקרי  ביצוע  בעת  שיתקבלו  וספות 

 והמשך העבודה על הסקר.

 רקע על המסדרונות האקולוגיים בתחום המועצה האזורית משגב 5.2
ולכן    ,ות השכנות משולבות בין שטחי המועצהרשויתחום המועצה מסודר בכתמים, כאשר ה

בתחום הגליל ה  ינוצרת אחריות משותפת לטיפול באתגרי שמירת הטבע. רוב המועצה מצו

ממנה    ,התחתון קטנים  המועצה  נמצאים  וחלקים  בתחום  העליון.  הגליל  ובדרום  עכו  בעמק 

משטחיה, וכוללים: יערות נטועים    90%-האזורית משגב ישנם שטחים פתוחים רבים שמהווים כ

(הגדולים שבהם: שגב, תפן, אחיהוד, שפרעם, יובלים והר אחים), שמורות טבע (הר גמל ונחל  

ה גנים  גמל,  יצהר),  ונחל  העמק  בית  נחל  צורים,  מתלול  שכניה,  ומערת  שכניה  הר  כמון,  ר 

ונחל צלמון) ושטחים חקלאיים. בשל כך, מהווה שטח המועצה גם   העתיקה  יודפתלאומיים (

את ליבתה של רשת המסדרונות האקולוגיים הארצית בגליל התחתון, שבעזרתם מתאפשרת  

 .בין שטחים ערכיים ומוגנים תנועת בע“ח ויחידות הפצת הצמחים,

 מטרות   5.3
הארצית • גיאוגרפי :ברמה  אזורים  בין  קישוריות  על  לשמירה  נדרשים  אמצעים  ם  ילפרט 

 ).  2015שונים שבתחומי הסקר, כחלק ממפת המסדרונות שהוכנה ע"י רותם ועמיתיו (
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האזורית • אקולוגיים  :ברמה  צירים  מעוגנים   מקומיים  5ניתוב  ויערות  טבע  שמורות  בין 

בהתאם  הליבה. שרטוט שטחי המסדרונות  כאזורי  הסקר  בתחום  סטטוטורית שהוגדרו 

 למצב תכנוני קיים ומאושר. 

הכרחיים ("צווארי בקבוק") ובאזורים שבהם  אקולוגיים  לטיפול במעברים    גיבוש המלצות •

 נדרש שיפור בקישוריות האקולוגית.  

 ) 2022ן, לייקי-עקרונות לניתוב הצירים האקולוגיים (עפ"י: כברה  5.4

 מיפוי עוגנים סטטוטוריים  5.4.1
"מוגנים" ושטחים טבעיים שמוצעים להגנה גבוהה. הם מהווים את ליבות    שטחיםהעוגנים הם  

המסדרונות האקולוגיים ומשאבי הטבע מתקיימים בהם במיטבם. המיפוי של שכבה זו התבסס 

מפורטות של רט"ג    על שטחים מאושרים ומוצעים לשמורות טבע, גנים לאומיים ויערות בתכניות

מ' מכל צד)    100"נחלים" (בתוספת שטח ברוחב של  -וקק"ל, ועל הקטגוריות "שטחים מוגנים" ו

 . 1בתמ"א 

 סימון סכמטי של מסדרונות אקולוגיים  5.4.2
מסדרונות אקולוגיים סומנו באופן סכמטי לפי ניתוח אקולוגי של רצפים, שמבטיחים קישוריות  

בוהה של מגוון ביולוגי. הניתוח נעשה בדגש של שמירה על ערכיות ג  בעליבין ליבות ואתרים  

 רציפות לאורך מערכות אקולוגיות וקישוריות בין אזורים גיאוגרפיים שונים במרחב.

 קביעת מינים כמדד לעבירות המסדרון  5.4.3
 במחוז צפון נבחרו ע"י אקולוגים של רט"ג עפ"י העקרונות הבאים: המיפוימיני הדגל עבור 

 : נבחרו מיני דגל/מטרייה, שחיוני עבורם מסדרון מקשר משמעותי. גדוליםמינים  •

יבשה מצוי  -: מייצג את מרבית שטחי מחוז צפון. נכללו בו המינים צבגידול יבשתי-בית •

)Testudo graeca) וצבי ישראלי (Gazella gazella  השטחים הפתוחים מהווים עוגן .(

ונות של איום ומאפשרים להם להתקיים חשוב עבור המינים הללו, שנמצאים בדרגות ש

מקשרים את שולעבור ממקום למקום ברמה המקומית, ומעבר לכך, כמערכת מסדרונות  

 הגליל עם אזורים רחוקים יותר. 

: מייצג ערוצי נחלים ואזורים לחים מרכזיים שמהווים מסדרונות גידול מיימי (אקווטי)-בית •

הל הגידול  בתי  בתחום  וצרים.  מוגדרים  מצויה מעבר  סלמנדרה  המינים  נכללו  חים 

)Salamandra infraimmaculata ) וצפרדע נחלים (Pelophylax bedriagae  נוכחותם .(

אקווטי   מסדרון  על  השמירה  של  החשיבות  את  מדגישה  ובעבר)  (בהווה  הסקר  בתחום 

 
ליבה. המונח "מסדרון אקולוגי" מתכוון  המונח "ציר אקולוגי" מתכוון  לרוב לקו קונספטואלי שמחבר בין שני אזורי    5

 לפוליגון בעל רוחב ממשי. 
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כנתיבי מעבר חשובים   ויובליו,  נעמן  נחל  ובעיקר  ורציף לאורך הנחלים הגדולים,  איכותי 

 ע"ח אקווטיים ולמפגש בין אוכלוסיות שונות.  לב

 השלמת רצפים בין העוגנים  5.4.4
של מסדרונות בין העוגנים על בסיס הסימון הסכמטי, נעשה על גבי שטחים    רצפיםהשלמת  

למחצה וחקלאיים פתוחים, לפי אילוצי פיתוח קיים ומאושר ועפ"י העקרונות -טבעיים, טבעיים

 הבאים:

וגנים ומוצעים) או מסדרונות באזורים שחופפים לתכניות פיתוח  לא סומנו ליבות (שטחים מ •

'תשתית ירוקה'). במקרים רבים הוצמד המסדרון  -מאושרות או בתהליכי אישור (גם לא כ

 ממש עד לגבולות התכניות.

 לא סומנו מסדרונות בחלקות א' שמיועדות למבני משק ולעיבוד חקלאי.  •

כ • של  במרחק  מסדרונות  סומנו  מ  300-לא  מושב/קיבוץ/יישוב/כפר מ'  של  הכחול  הקו 

שמקיים חקלאות. הקו הכחול נקבע לפי תחומי היישוב בתמ"מ צפון, למעט במקרים שבהם 

יצירת חיבור עם שטח מוגן שנמצא בתחום זה (ושסומן גם הוא  הדבר היה נחוץ לצורך 

 כליבה). 

לולים, רפתות,  לא סומנו מסדרונות באזורים שבהם ישנו ריכוז של מבנים לגידול בע"ח ( •

שאותרו  בודדים  מבנים  המסדרונות  משכבת  חלקי)  (באופן  נגרעו  וכן  ואורוות),  דירים 

 באורתופוטו ובמיפוי של משרד החקלאות (שהינו חלקי).

כאשר נדרש להשלים רצף של מסדרון באזור חציית כביש ראשי, ניתנה עדיפות לסימון   •

 ה שיש בקרבת האזור). המסדרון באזור מעבר קיים מעל/מתחת לכביש (במיד 

 יצירת חיבור רציף של מסדרונות עם שכבת המסדרונות של מחוז חיפה.  •

 רשת. -לא נמנע סימון של ציר אקולוגי עקב גידור או בתי 5.4.5
רשת כזה מוגבל בזמן (גם אם שנים) ואינו חוסם את כל בעלי החיים.  -זאת, מכיוון שגידור/בית

מוג כרגע  גידור  בנושא  הרגולציה  מקרה,  הגידור  בכל  מאפייני  על  ההשפעה  גם  ולכן  בלת, 

ומותנית בהגעה להסכמות עם בעלי עניין שונים, בעיקר חקלאים. במסגרת הכנת -מוגבלת, 

אב לשטחים פתוחים בהמשך, ניתן בתיאום עם החקלאים לנסות למנוע גידור עתידי  -תכנית

סביבה בהקמת גדרות ידידותיים" יותר ל"באזורי המסדרונות, או לכל הפחות להטמיע עקרונות  

 ). 2014(רותם, 

 איתור "צווארי בקבוק"  5.4.6
"צוואר בקבוק" הוגדר כשטח בתוך מסדרון אקולוגי אשר מגביל מעבר של מינים ועלול לייצר  

כגון גודל השטח, רוחב השטח, שימושי קרקע ופעילות    מאפייניםקיטוע ברצף המסדרון, בשל  

בוצע איתור של צווארי בקבוק בשטחים פתוחים שנמצאים בתוך צוואר הבקבוק (או סמוך לו). 
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מ'. מיפוי צווארי    800באזורים מוטי פיתוח שמגבילים תנועה של בע"ח, ברוחב מקסימלי של עד  

 הבקבוק כולל:

יישובים   • בין  נ  סמוכיםשטחים  אישלא  אילוץ  בשל  בתחומי המסדרון  מסדרון  -כללו  סימון 

מ' מיישוב (במקרים שבהם שטחי החייץ חופפים ולא מאפשרים סימון    300במרחק של  

 ביניהם).

 מתקיים חיבור הכרחי בין ליבות שמורות. שבהםשטחים צרים וקטנים  •

 וצאות ת 5.5
משמשים כליבתה של רשת המסדרונות האקולוגיים הארצית    האזורית משגב  שטחי המועצה

 קישורה  שבאמצעותם נשמרמועצה,  תחומי הריבוי השטחים המוגנים ב, נוכח  בגליל התחתון

שטחי הליבה המוגנים מצויים בעיקר על תוואי הרכסים, ומהווים    תחתון.לבין הגליל העליון  ש

הקי צמחים.  של  הפצה  ויחידות  בע"ח  למעבר  נוח  מתאפשרת אזור  אלו  רכסים  בין  שוריות 

 "צווארי בקבוק" שעוברים בבקעות בין אזורי הפיתוח. -במסדרונות צרים ולעיתים ב

צפון בציר  עיקריים  אקולוגיים  מסדרונות  שלושה  ישנם  ובסביבתה  המועצה  דרום,  -בתחומי 

   ).12מפה מערב (-ושלושה מסדרונות בציר מזרח

 להלן תיאור מפורט של המסדרונות:

 מסדרונות אורך  5.5.1
לבע"ח ויחידות הפצת הצמחים נכונים אתגרים רבים במעבר בציר זה, שהולכים וגוברים עם  

לרצוע עד הפיכתם  והרחבת השטחים הבנויים  קווי התשתיות הרוחביים  רוחביות  הקמת  ות 

 מתמשכות.  

: קטע ממסדרון ארצי שעובר לאורך שדרת ההר המרכזית בגבולו מסדרון קו פרשת המים •

המזרחי של תחום הסקר. המסדרון מאפשר מעבר חשוב בתחום הסקר וסביבתו, בין הגליל  

-ומסילת הרכבת לאורכו בציר מזרח  85העליון לגליל התחתון. לאור הקיטוע שיוצרים כביש  

שמונה, זהו מעבר חשוב ואפקטיבי בסביבת הסקר  -עתידה להמשיך עד לקריתערב, שמ

מסדרון זה מחבר בין שמורת הר מירון מצפון, לאזור הסקר ועד לבקעת   דרום.-בציר צפון

נטופה מדרום לתחום הסקר, ועובר ממערב למורן, שם מתחבר ליערות כמון וחזון,  -בית

רון ממשיך דרומה ממערב לכפר מע'אר על צלמון. המסד-כמון וגן לאומי נחל-שמורת הר

הר עצמון    – הר אחים    – בסיס שטחי חקלאות מסורתית של הכפרים באזור, עד ליער מסד  

 נטופה שתוחמת את הגבול הדרומי של הסקר.  -שברכס הרי יטבת, ולבקעת בית

עובר בחלק המערבי של תחום המועצה ההררי ברצף  :  מסדרון מורדות הגליל התחתון •

כן, נדרשים מעט שטחי מסדרונות לקישורם.  -ליבה (שטחים מוגנים ומוצעים). על  של שטחי

זהו המעבר המרכזי בתחום הסקר שמחבר בין הגליל העליון לגליל התחתון. מסדרון זה 
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לכרמל  ועד  לבנון  עם  שבגבול  הסולם  ברכס  בצפון  שראשיתו  אורך  ממסדרון  חלק  הוא 

של המערביים  המורדות  לאורך  ועובר  התחתון. המסדרון   בדרום,  והגליל  העליון  הגליל 

בית נחל  בין שטחי הליבה של שמורות  ובית- מחבר  יערות תפן  העמק שמצפון,  -העמק, 

ופלך, למחנה ג'ולס   לתחום המועצה, דרך השטחים המוגנים שבין היישובים כישור, תובל

וג'ולס. באזור זה הוצעו בעבר תכניות פיתוח עתידיות ליצירת כבישים ודרכי גישה ליישובים  

אל, אזה"ת -כרום, גילון וצורית, לבין טל-בהמשך, דרומה בין היישובים מג'ד אל  .85מכביש  

ובי-בר תפן  אחיהוד,  יערות  דרך שטחי  ועובר  ויסעור, המסדרון מתרחב  אחיהוד  -תלב, 

ומסילת הרכבת לתחנת   85העמק והשמורות נחל יצהר והר גמל. באזור זה, עובר כביש  

אחיהוד, שקוטעים את המסדרון לרוחבו. מעברים לבע"ח באזור קיטוע זה חשובים לתפקוד  

צפון. דרומה, עובר המסדרון ממערב -המסדרון ויכולתו לשמש מעבר משמעותי בציר דרום

ומדרום לנחל חילזון,    וממזרח לשעב, ומתבסס על מעבר דרך שטחי החקלאות שמצפון 

שהמשכו אל שטחי ליבה נרחבים של יערות שגב ויובלים ושמורת הר שכניה, שמאפשרים 

יעד,   היישובים  ריכוז  שביניהן  ומערבית,  מזרחית  שלוחות  בשתי  דרומה  המשכיותו  את 

ורקפת-עצמון משגב  האזורי  המרכז  ה805-ו  784והכבישים    שגב,  השלוחה  מזרחית . 

בסיס  על  לרקפת  לשם  מתקן  ובין  לרקפת,  תרדיון  התעסוקה  אזור  בין  דרומה  עוברת 

קיימת תכנית להרחבת שטח המתקן שעלולה   השטחים הפתוחים שבתחומי לשם, שם 

שגב, -לבטל שלוחה זו; השלוחה המערבית עוברת דרומה, בין הכפר כאבול ליישוב עצמון

יש תנועה סואנת, ויש לבחון   784ובכביש    805בכביש    בשטחים המוגנים של יער שגב.

בהמשך המסדרון דרומה, הוא מתפצל   תוספת מעברים אקולוגיים משני עברי הכבישים. 

לשתי שלוחות משני צידי גוש היישובים מנוף, שכניה וקורנית. שלוחות אלה נשענות על 

חברות שכניה ויערות שגב, שכניה ואביב, ובהמשך מת-השטחים המוגנים של שמורת הר

 עם שמורת טבע הר עצמון שברכס יטבת ויערות שפרעם בחלקה הדרומי של המועצה.

היישובים   רצף  ע"י  מצטמצת  המעבר  יכולת  המועצה,  לתחום  מעבר  דרומה  בהמשך 

מכסור, -שמנתבים את המסדרון בשלוחות אורך ורוחב צרות. בין כפר מנדא, חנתון וביר אל

מכסור  -אעבלין לבין ביר אל-ובנוסף, בין שפרעם  נטופה-נוצרות שלוחות מעבר לבקעת בית

 קטע זה מאפשרת מעבר לגבעות אלונים.  שנוצרת שלוחה צרה מאוד וחפה משטחי ליבה,  

ובפרט בחלקים הצרים   ,חשוב לשמר את אפשרות המעבר במקטע זהולכן    , רגיש ביותר

 .שלו

המסדרון האקולוגי  : מישור החוף הינו תא שטח מקוטע ביותר. כך, גם  מסדרון מישור החוף •

שעובר בו אינו רציף וכולל מספר "צווארי בקבוק" חשובים שמחברים בין כתמים ומהווים  

מאפשר את המעבר מערבה מתחום הסקר לרצועת   ,את מערך המסדרונות. מסדרון זה

קטע ודרך תוואי נחל יצהר  המסדרון    מתחברתחום הסקר    להשמורות של נחל נעמן. א 

ג'ולס, הבינוי של    דרך  מעבר  צים רחו  צרים אלו   קטעים שני    .המזרח לחרבת עוצ -מדרום
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של מתלול צורים,  לו  שחוצץ בין המסדרון, לשטחים המוגנים ממזרח  ויסעור,  מכר  -ג'דיידה

 ומסילת רכבת.   ים ראשייםכבישמעברים אלו, נחצים ע"י  בנוסף לבינוי,    ;הר שזור והר חלוץ

כביש   של  הדרומי  ומאפשר    85מעברם  מתרחב  המסדרון  הוהמסילה,  דרך  את  מעבר 

שטחים חקלאיים של עמק עכו למתלול צורים, ודרך תוואי נחל חילזון לשטחים המוגנים  

- עצמון; כאשר מעבר נוסף מתאפשר דרך "צוואר-שכניה והר-של יער שגב ושמורות הר

טמרה. המסדרון -כנית שיקום מחצבתבקבוק" בין כאבול לטמרה, שעתיד להתבסס על ת

של   הבנוי  בגוש  המסדרון  נקטע  זו  בנקודה  אפק.  קיבוץ  לאזור  עד  דרום  לכיוון  ממשיך 

 הקריות, והמעבר דרומה אפשרי רק בנתיבים מזרחיים יותר. 

 מסדרונות רוחב 5.5.2
מערב, שמתבססים בעיקר על  -בשטח הסקר ובקרבתו שלושה מסדרונות עיקריים בציר מזרח

ליעילותו כציר    העיקרי  אתגר. הבפרק רצף שטחים פתוחים)(ר' ניתוח משלים    סיםתוואי הרכ

בקעות, שם לעיתים קרובות המעבר אפשרי ברצועות צרות  בהבנייה האינטנסיבית    היא  מעבר,

  להלן תיאור המסדרונות: בלבד.

של רשת  הרציף ביותר  המסדרון יוצר את החיבור  :  נטופה-ובקעת בית  מסדרון רכס יטבת •

סביבת מסדרונות הגליל התחתון. זהו מסדרון רחב יחסית שמתחיל בחופי הכנרת, דרך  

. בתחום הסקר עובר המסדרון הר נמרהוסביבת  צלמון ועמוד,    יםנחלהארבל, מורדות  ה

נטופה  דרך בית,  הר  ובקעת  יטבת  הרי  יישובי-רכס  בוהרכס    נטופה.  וחלקו    ,משולבים 

. חיבורו של  שמיצרים את המשכו ומנתבים את המשכו מערבההמערבי נקטע ע"י יישובים  

מתאפשר   תחתון, המסדרון לשני מסדרונות האורך של קו פרשת המים ומורדות הגליל ה

אזור אפק    ו עםתוא  מחברת  המסדרון  של  נוספת  שלוחה  .בצורה נאותה במזרחו ובמערבו

שחוצה    צר   מסדרון  בזכות  אפשרי  ,זה  במסדרון   הים  אל  המעברדרך תעלת נחל אבליים.  

שהולך   " בקבוק -צוואר"   . נעמן  נחל  על בסיס תוואי  המפרץ-לעין, בין עכו  85לכביש    סמוך

   . מאפשר את החיבור להרי שגור ,עראבהלבין סח'נין ונעלם בגלל פיתוח נרחב 

צורים • בית מסדרון מתלול  מחבר את מסדרונות המסדרון  בתחום הסקר  העמק:  -ונחל 

האורך של קו פרשת המים ומורדות הגליל העליון. תחילתו בשטחיהם המוגנים של רכס  

פקיעין, גוש מירון ומזרח הגליל העליון. בהמשכו מערבה, יישובי המועצה מהווים פגיעה  

מסויימת, אך רוחבו נשמר נוכח שטחי ליבה רבים בהרי שגור וסביבתם. למרות הקיטוע  

ושי הבינוי הנרחבים, מתקיים ציר מעבר משמעותי שממשיך בשתי שלוחות מצפון ע"י ג

תפן על בסיס -העמק, ובין גיתה למגדל-נפרדות בין ירכא לגיתה על בסיס תוואי נחל בית

-מראמה ועד מג'ד אלשטחי הליבה של יערות געתון ויחיעם. מנגד, רצועת הבינוי מדרום  

רצף הבינוי של . ממערב,  א מתאפשר מעברדרכו ל  מהווה קיטוע משמעותי בהרבהכרום,  

ו,  הגדולים היישובים  כתמי   ג'ולס  נרחב  יוצרמכר  -ג'דיידהירכא,  דרכו  .  קיטוע  המעבר 
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למ מפוצלות  צטמצם  הנחליםצרות  ושלוחות  תוואי  נחללאורך  מעבר    יצהר   ;  שמאפשר 

ע"י    המחבר את  העמק-ביתנחל  ו  לרצועת החוף רחב שנקטע באמצעו  לקטע  השלוחות 

אשרת. המעבר מערבה באזור זה מתאפשר דרך שלוחות צרות  -מחצבת נחלהיישוב כליל ו

עמי, שביניהם -העמק וגעתון, והשטחים החקלאיים בין כברי לבן- לאורך תוואי הנחלים בית

 . 70-ו  89הכבישים הראשיים 

ו  מסדרון • וחשוב שמחבר את    מסדרון:  חילזון  נחלהרי שגור  לגליל   הגליל התחתוןגדול 

ון המזרחי ומישור חוף הגליל ממערב. באזור הסקר, המסדרון מתחיל במזרח ביישוב  העלי

מורן. לרוחב כל תחום הסקר, ניכרת כמות היישובים וצפיפותם הגבוהה, בהשוואה לשאר 

בקבוק"  -מסדרונות הרוחב שבתחום הסקר. פיצולו לשלוחות צרות מגיעות עד כדי "צווארי 

היישובים מע'אר לחזון. מדרום נקטע המסדרון ע"י גוש  ובין    בגבולו הצפוני עם כרמיאל,

 כרום.-חנא לסח'נין, ומצפון ע"י גוש הבינוי שבין ראמה לכרמיאל ומג'ד אל-הבינוי שבין דיר

מתאפשר   החוף  למישור  חיבורו  באופן ניכר על שטחי ליבה.  נשעןהמסדרון מערבה    המשך

  עוברים   בהם שעל בסיס שטחי החקלאות ממערב ליסעור,    ,דרך חיבור דל בשטחי ליבה

  ייתכן ,  בעתיד.  צפונה  6  כביש  להארכת  העתידית  התכניתכן  ו  ,הרכבת  ומסילת  85  כביש

וולטאי -פוטו  מתקן  להקמת  המוצעת, בשל התכנית  זה  באזור  המסדרוןצמצום נוסף של  

 יטבת  רכס  מסדרון  דרך  מתאפשרות  נוספות  מעבר  דרכי.  יםהחקלאי  ים) בשטח127(תת"ל  

היישובים    " הבקבוק  צוואר" -ו של  עתידית  מחצבת תמרה. התרחבות   את   מפצליםששל 

 י. משמעות מעבר צירמהווה אתגר אמיתי ביכולתו להמשיך לשמש כ ,לשלוחות המסדרון
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 בוטניקה –פרק ד' 

 
  מימי   (צילום:   הסקר   במהלך   אתרים   במספר   נמצא   הכחדה.   בסכנת   אנדמי   צמח   זהרי.   אשבל   תמונה: 

 רון). 
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 בוטניקה  .6

 רקע בוטני  6.1
מערב  -שלוש גלילות שנבדלות זו מזו באופי ובהרכב הצומח: דרוםכולל בתוכו    הסקר  תחום

הגליל העליון, הגליל התחתון (בעיקר המרכזי) בו נמצא רוב שטח הסקר, ושטח קטן בעמק  

עכו. הבדלים אלו יוצרים מגוון ועושר גדול של מיני צמחים, רובם המכריע אופייניים לחברות  

תיכוני, ומיעוטם מייצגים את צומח העמקים האלוביאליים וחברות  -םצומח שונות של חורש י

 ם מיני צמחי  עשרותמהם בולטים  יובשניות יותר שנפוצות בעיקר דרומה ומזרחה מגבול הסקר.  

מהווה גבול תפוצה דרומי או מערבי   הסקר  תחוםאף מינים שובסכנת הכחדה,  , חלקם  נדירים

 שלהם (ארצי או עולמי). 

(טמפ',    האזוריים  האקלים  תנאי  הם  העיקריים:  הצמחים  תפוצת  על   שפיעיםמרבים    גורמים

וגורמים ביוטיים כמו יחסים    ;ומפנה  קרקע,  מסלע  כמו   מקומיים  גורמיםמשקעים, לחות וכד'),  

וכד')   רעייה  הפצה,  (האבקה,  בע"ח  לצמחים, השפעות של  צמחים   אדםלהשפעות    ועדבין 

,  סיקול, בירוא, גיזום,  כריתה;  עיבודה  או  ה, החלפתעקרק  חישוףייעור,    –פני השטח    התמרת(

ההבדלים מלבד החלקים הגבוהים של הגליל העליון וחלק מראשי הרכסים,  וכיוב').    שריפה

הגורמים הבסיסיים שמשפיעים על  , ולכן  משמעותייםאינם  בגורמי האקלים בתוך תחום הסקר  

המקומיים, הביוטיים והשפעות    הגורמים  בעיקרתפוצת הצמחים וחברות הצמחים השונות הם  

-התיאור הכללי של הצומח מחולק לשלוש יחידות פיטוגיאוגרפיות (גלילות צומח): דרום.  אדם

כאשר כל יחידה מכילה בתוכה חברות צמחים    –מערב הגליל העליון, הגליל התחתון ועמק עכו  

.  ועכשוויות   סטוריותהי  אדם  בהשפעותו  קרקע מסלע,  רום,  בעיקר בהתאם להבדלים ב  ,שונות

 יחידות:ה שלושמ אחת בכל העיקריות הצמחים  וחברות המאפיינים של סקירה להלן

 )1982ויזל ועמיתיו,  "י:(בעיקר עפמערב הגליל העליון  -דרום 6.1.1
השונות חופפות במידה    הצמחים תיכוני הגשום יחסית (לארץ), חברות  -הים  מהאקלים  כתוצאה

  העיקריים   והמלווים  השליטים  המינים  הרכב  על  שמשפיעותרבה את התצורות הגיאולוגיות  

-חלקו של הגליל העליון בתחום הסקר כולל אזור גבוה וגשום מאוד (חלוץ).  1985(רבינוביץ',  

כישור). -יער אחיהוד) ואת אזור המעבר (פלך  –רשים), אזור נמוך וגשום פחות (גבעות טל אל  ח

) אשר מהווים את המסלע העיקרי באזור הגבוה סלעים הקשים (בעיקר גיר ודולומיטה  עלככלל,  

וי, ובאזור הנמוך נפוצה חברת חרוב מצ  אלון  בשליטת  שונות  חברות  מצויות  ובאזור המעבר,

 : נאריגבי -עלמצוי ואלת המסטיק, שמתפתחת בעיקר 

קשים של גבי גיר ודולומיט  -ה בעיקר על: מופיעישראלית-אלה ארץ  –  מצוי  אלון  חברת •

התולע  אלון  של  משמעותית  נוכחות  ע"י  מאופיינת  הגבוהים  ובאזורים  יהודה,  חבורת 

מערבה, ברום נמוך יותר, בולט ער אציל כמין  .  וורדניים נשירים כמו אגס סורי ושזיף הדוב
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קידה שעירה, א בולטים המינים  בין השיחים  סורי.  גם אדר  ולעיתים  מנוקד מלווה  שחר 

 ולוטם מרווני (שני האחרונים נפוצים יותר ברום גבוה או במפנים צפוניים). 

בעיקר במדרונות המערביים-על  המופיע:  המסטיק  אלת   –  מצוי  חרוב  חברת • נארי    גבי 

יחסית של הגליל העליון ובמפנים דרומיים. בין השיחים בולטים קידה שעירה ,  הנמוכים 

עצי  ישראלי.  -ואשחר ארץ יחסית, מלווים את החברה לעיתים  במפנים הצפוניים הלחים 

עלים, בעוד שבמורד הגבעות, ליד נקודות המגע עם העמקים,  -אלון התולע ואשחר רחב

 ). אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגניםגדלים לעיתים עצי אלון התבור ואלה אטלנטית (

יער בשטחים נטועים.  -כשכבת תת  חברות הצמחים הללו מופיעות בצורה מלאה או חלקית, גם

באופן כללי, ככל שהיער הנטוע ותיק יותר ודליל יותר, כך החורש מפותח יותר תחתיו, ודומה  

בהרכב המינים לחורש בשטח לא נטוע. עם זאת, בשטחים שבהם נטוע יער בכיסוי גבוה, לרוב  

השיח. עצי חורש  -יכיל תת היער בעיקר את המינים המלווים של החברה: שכבת השיחים ובני

 יופיעו באופן פזור וחלקי בלבד. 

הגשום,   והאקלים  הגבוה  הרום  חלוץתיכוני  -הים  החורשבשל  במינים  חרשים  -באזור  עשיר 

אנדמי,    –  ר ימצויסחלב  כמו    מינים  בולטים .  ומיוחדיםנדירים   ולריינית   צחור,  שושןמין 
(שמידע ופולק,    סיסון קיפחו  ת יוונית, ארביס נאה, סחלב נקודרוני, רקפיהקרינים, כלך מ

לעומת זאת, אזור יער  .)אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים ;2011שמידע ועמיתיו,  ;2007

אל, מיוחד בפסיפס של עמקים קטנים שבהם גדלים מינים נדירים של  -גבעות טל  –אחיהוד  

כגון:   חורף,  ובריכות  כבדות  זהריקרקעות  בסכנת    –  אשבל  ביותר שנמצא  נדיר  אנדמי  מין 

),  2019הכחדה חמורה, וביער אחיהוד גדלה האוכלוסייה הגדולה ביותר שלו (לבל ועמיתיה,  

א נ  –  שראליי -רץמסרק  אנדמי  ביותר,  מין  השדהדיר  ירושלמי,  גבשונית  עטיינית ,  דוגון 
). בנוסף, בגב מים ביער אחיהוד גדל המין  אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגניםועוד (  פקטורי

  ; 2020ספיר,  -אחד מבין שני האתרים היחידים שידועים בארץ (בכור ופרגמן  –  לימוסלת המים

חרשים מאופיין במצוקים  -י של רכס חלוץ). חלקו הדרומאגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים

(מתלול צורים והר גמל), שבהם בולטות שתי האוכלוסיות המערביות ביותר בעולם של שני 

במתלול  אירוס נצרתי בהר גמל ו אירוס הדורמיני אירוס אנדמיים, שנמצאים בסכנת הכחדה: 

 ).אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים ;2007צורים (שמידע ופולק,  

 ) 1982ויזל ועמיתיו,  "י:(בעיקר עפתחתון ליל ההג 6.1.2
ורכס    – כאמור, מרבית שטח הסקר נמצא בתחומי הגליל התחתון   בעיקר לאורך רכס שגור 

יוטבת. הצומח ברכסים אלו משתנה בעיקר בהתאם לרום ולמפנה, אך גם בהתאם למסלע, 

– לקרקע וכמובן להשפעות האדם בעבר ובהווה. באזורים הגבוהים שולטת חברת אלון מצוי  

אלת   –ישראלית, בעוד שמורדות הגבעות והרכסים נשלטים ע"י חברת חרוב מצוי  -אלה ארץ

כללי  מסטיק.  ה דומות באופן  צומח אלה  ומהוות    מערב הגליל העליון-לאלו של דרוםחברות 
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כיסוי הצומח המעוצה לרוב נמוך יותר וחלק מהמינים    אלא שבגליל התחתוןהמשך רציף שלהן,  

המלווים שונים בהתאם לירידה ברום וכמות המשקעים. בולטים המינים אלון התולע וער אציל 

 בגליל התחתון והמין שזיף הדוב שנעדר לחלוטין.   שנפוצים הרבה פחות

גדולים מהשטח  כתוצאה מהשפעות האדם בעשרות או במאות השנים האחרונות, בחלקים 

- נשלט הצומח ע"י יערות אורנים נטועים, כרמי זיתים או ע"י צורות חיים נמוכות יותר של בני

לים בין הרכסים, אשר משמשים שיח ושיחים. בנוסף, הגליל התחתון מאופיין בעמקי רוחב גדו

בעיקר לחקלאות, ולכן הרוב המכריע של הצומח הטבעי בהם הושמד לפני שנים רבות. בשל 

כאשר רוב שטחם   –גבולות המועצה האזורית משגב, מיוצגים העמקים הללו רק בשוליהם  

 נמצא מחוץ לגבולות הסקר:

הר חזון, הר כמון והרי  עיקר בראשי  : מופיעה בישראלית-אלה ארץ  –  מצוי  אלון  חברת •

רכס יוטבת. מבין השיחים והעצים, המלווים העיקריים הם: אשחר מנוקד, קטלב מצוי וקידה  

שעירה, ומבין בני השיח בולטים: סירה קוצנית, מרווה משולשת, לוטם שעיר ולוטם מרווני.  

ונות סירה קוצנית נפוצה יותר במדרונות היבשים, בעוד שמיני הלוטם נפוצים יותר במדר

לעומת   –הלחים   יבשים,  דרומיים  במדרונות  המרווני  הלוטם  של  היעדרו  בעיקר  בולט 

 שליטתו במפנים צפוניים. מרווה משולשת בולטת במפנים מזרחיים ומערביים.  

  400קרקעות שונות מרום פני הים עד  גבי  -על  המופיע:  המסטיק  אלת  –  מצוי  חרוב  חברת •

של הרכסים, חברה זו שולטת בכל השטח, ובאזורים   הנמוכיםמ' בערך מעפה"י. באזורים 

ישראלי, -בעיקר במפנים הדרומיים. המינים המלווים העיקריים הם אשחר ארץ  –הגבוהים  

זית בינוני וסירה קוצנית. במורד הגבעות, ליד קווי המגע עם העמקים,  -קידה שעירה, בר

 טמרה.   -של בגבעות דמיידהבולטים אזורים עם אוכלוסיות של עצי אלון התבור, למ 

גבי -מרבית השטחים המיוערים נמצאים באזורים הנמוכים של הרכסים (בולט יער שגב), על

מסלע קירטוני. כיסוי הצומח הטבעי והרכבו ביערות, משתנה ממקום למקום בהתאם לגורמים  

ועוד אופי המסלע  והתיישבות,  היער, שרידי חקלאות  גיל  כיסוי האורנים,  כמו  חורש  רבים,   .

 מפותח נמצא בעיקר ביערות ותיקים במדרונות תלולים של נחלים, כגון נחל שגב ונחל עביד.  

גידול עשירים במינים  -במפנים הצפוניים באזורים הגבוהים ובמצוקי הנחלים, מתקיימים בתי

כגון:   ומיוחדים,  פעמוניתנדירים  מצוי,  מישויה  אנדמי,    –  ריסחלב  הגלילמין    –   רצועית 

ביותר בארץ,  האוכלוס ישראליייה הדרומית  קרקע    –  תלתן  עם  אנדמי שגדל במדרגות  מין 

(שמידע   עשנן קראליקו  יקינתון מזרחי,  גרניון נאה,  סלסילת הכרמל,  מפריק נפוחעמוקה,  

). בחלק מהמפנים אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים  ;2011שמידע ועמיתיו,    ;2007ופולק,  

האוכלוסיות   בולטות  המין  הדרומיים  של  בארץ  הידועות  ביותר  שועל  -שיבולתהמערביות 
הכחדה  צמרית בסכנת  העץ  של  אוכלוסייה  בולטת  צלמון,  נחל  של  האיתן  בחלקו  בוקיצה . 
 ).אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים( שעירה



 דו"ח שלב א'   משגב
 
 

~141~ 
 

של  הצומח  הוא  התחתון  הגליל  בצמחיית  וייחודי  חשוב  מרכיב  הרכסים,  של  הצומח  מלבד 

אקסטנסיביתהעמקים,   חקלאות  מלווה  צומח  שטחי -שעיקרו  שמרבית  למרות  מסורתית. 

 העמקים נמצאים כאמור מחוץ לגבולות הסקר, צומח זה מיוצג מעט גם בתוך השטח הנסקר: 

מסורתי:    שדות • בעיבוד   החקלאי  מהמרחב   כחלק  ישראל-ארץ  של  מיקומהחקלאיים 

"המקורית   הצמחים   חברת  אתי  משמע-חד  באופן   לקבוע  מאפשר  אינו,  בעולם  ביותר   הקדום

מאות    מכיוון  ,בשטח"  והטבעית כבר  מעובדים  העמקים  עצים    אףוששטחי  שנים.  אלפי 

וצמחי הבר שמתקיימים   נעדרים כמעט לחלוטין משטחים אלו,    הםשם  ושיחים טבעיים 

חברות   עשבוניים.  כולם  החקלא  מלוותש  העשבוני  הצומח כמעט   האקסטנסיבית  ותאת 

התפתחות    ,שנים  אלפי  במשךכנראה  ונפוצו    התפתחו,  המסורתית עם   החקלאותיחד 

חלקם ש  ,ביותר  נדיריםלאלו מכילות מספר מינים שהפכו    חברות.  והתפשטותה  באזורנו

  עיבוד   לשיטות  המעברבשל    ,אף אנדמיים לישראל בלבד או לישראל ושכנותיה הקרובות

  , המינים  הרכבהביא לשינוי דרמטי בשהשנים האחרונות,    בעשרות  מודרניות  אינטנסיבי

מיני  ,מחדרבים    ואנדמיים  נדירים  מינים  של  להכחדתם (סגטליים   ולחדירה של    6באשה 

מינים    ם) שחלק7ורודרליים  מצומצמים  אידךמ  –  פולשיםהם  רק בשטחים  לכן,    בהם ש. 

למצוא חלק מהמינים  יין עד  ניתן, מלא או  חלקי באופן  מסורתי חקלאי ממשק עדיין  מתקיים

בבקעת בית   ייןאזורים עשירים יחסית במינים אלו, נמצאים עד  הנדירים והמיוחדים הללו.

, אשבל זהרי. בולטים מינים כגון:  רכס יטבתנין וגם בחקלאות מדרגות בכנטופה, בבקעת ס

זנובה ופולק,    ועוד  ציפורנית דביקה,  סגולית הכלאיים,  דבקה  שמידע   ; 2007(שמידע 

והגנים  ;2011ועמיתיו,   הטבע  רשות  מדעי,  מידע  החקלאות   .)אגף  לשדות  בנוסף 

מאכלסים גם  ש  ,גידול לחים עונתיים -המסורתית, בקעת בית נטופה מיוחדת בעושר בתי

(שמידע  ועודאשמר קוצני  ,אירוס הביצות ,עטיינית ארוכה הם מיני צמחים נדירים, כגון:

 . )אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים ;2011שמידע ועמיתיו,  ;2007ופולק,  

 עמק עכו  6.1.3
סחף. הקרקע האלוביאלית יחד עם הטופוגרפיה, יוצרות שלוליות   קרקעות שטח העמק בנוי מ

  בראשם ו, הלחיםהגידול -בתישל השטח מבחינת הצומח והצמחייה הם  ייחודוושקעים לחים, ו 

והמשכו    – אפק  ה.  הנעמן  נחלבעין  שקרקעות   לחקלאות בעיקר    משמשות  סחףמכיוון 

  הביצות   שטחי.  רבות  שנים  לפני  הושמד  שבהם  הטבעי  הצומח  של  מכריע ה  רוב, התשתיותלו

, והצומח הטבעי ששרד מקוטעים, קטנים ומופרים  כשרידים  נותרו  ,באזור  שהתקיימו  והמלחות

אדם. בנוסף, תחום הסקר כולל בתוכו שטח קטן  -בהם מורכב בעיקר ממינים עשבוניים מלווי

בלבד מהעמק, שרובו ככולו חקלאי. עם זאת, בשל אופי העיבוד החקלאי (לפחות חלק מהשטח 

המלוחות,  והשלוליות  הלחים  השקעים  עם  יחד  אקסטנסיבי),  מסורתי  בעיבוד  עדיין  מעובד 

 
 מינים סגטליים: מינים של קרקעות מושקות (שדות, גינון וכד'). 6
 גידול מופרים, כגון מעזבות, שולי דרכים, ערימות עפר וכיוב'. -מינים רודרליים: מינים של בתי7



 דו"ח שלב א'   משגב
 
 

~142~ 
 

, עטיינית ארוכה,  סבוכה  נעצוצית  :מתקיימים בשטח מספר מיני צמחים נדירים ומיוחדים, כגון

אגף מידע מדעי, רשות הטבע (  לוענית יריחוו  שנתי-שרשר רב,  שור דקיקה-צלע,  ית היםרופי

וכיום    ,למין נדיר ביותרבעבר  , אשר נחשב  הבורית  מלחיתחשוב לציין את המין    עוד  .)והגנים

אגף מידע מדעי, רשות (  ברחבי העמק  תעלותבו  חקלאות  בשולי  מופריםגידול  -מתפשט בבתי

  ).הטבע והגנים

 שיטות העבודה   6.2
מיפוי  הדש"א.    בשימוש ביחידת הסקרים של מכוןשהמיפוי    ךמיפוי הצומח נעשה לפי מדרי

חקלאי, כפי שהוגדרו  -נעשה לפי חלוקה היררכית לארבע דרגות פירוט של תכסית צומח לא

 . )2021, וועמיתי שמש ( מהדורה שנייה –במדריך למיפוי צומח בישראל 

(שטח חקלאי מובר, מופה כשטח   חקלאיים חולקו ליחידות צומח-הלאכל השטחים הפתוחים  

'יחידת צומח' היא תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים    .טבעי)

פירוט על קביעת גבולות יחידות  (תצורת צומח אחידה ומינים שליטים זהים), ושונים מסביבתם.  

הוגדר גודל מינימלי של   , בסקר זה  . הכנת העזרים  –ומח  הצומח מופיע להלן בסעיף מיפוי הצ

. באותו 'טיפוס צומח' ייכללו כל יחידות הצומח שלהן תצורת צומח ומינים  דונם ליחידת צומח  10

שליטים זהים. בחלק מהמקרים מספר טיפוסים דומים מוכללים לטיפוס אחד. 'אפיון מפורט'  

על אופיינית-נעשה  צומח  יחידת  של  דיגום  הצמחים    ידי  מיני  כל  ורישום  צומח,  טיפוס  בכל 

 שמופיעים בשטח הדיגום. 

 ). 2021  ועמיתיו,   (שמש   חקלאי - לא   צומח   לתכסית   פירוט   דרגות   לארבע   היררכית   חלוקה   : 26  טבלה 
 תיכוני-קטגוריות צומח ים דרגת פירוט 

 מ') 12יער תמיר: עצים גבוהים מאד (מעל  • תצורת צומח כללית 
 מ') 12-6יער גבוה: עצים גבוהים ( •
 מ') 6-2יער וחורש: עצים ושיחים ( •
 מ') 2-1שיחייה: שיחים ועצים נמוכים ( •
 מ')  1בתה: מעוצים נמוכים (עד  •
 עשבוניים  •

תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי של צורות החיים השליטות    18-חלוקה ל  תצורת צומח מפורטת
כיסוי של עצי חורש), או מאפייני חברת   33-10%=   בכיסוי נמוך(לדוגמה: חורש 
קיימא/חלוף, חישת קנים וכו'), והוספת  -שנתיים, בני-שנתיים/חד-העשבוניים (רב

 . מאפיינים מעוצים גבוהים מתצורת הצומח, אם ישנם
בכיסוי  בתה שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים (לדוגמה:   טיפוס צומח

 . )חרוב מצויו   חלוף-בני, עשבוניים סירה קוצניתבשלטון   עצים פזוריםעם  נמוך 
 . רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים בחתך מייצג של יחידת הצומח  אפיון מפורט

 מיפוי הצומח בשטח 6.2.1
ממספר שלבים עיקריים: הכנת עזרים לפני היציאה לשטח, איפיון ראשוני המיפוי בשטח מורכב  

של יחידות צומח בשטח ומיפוי מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפוי רציף של השטח כולו, 

וביצוע תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו. להלן  

 פירוט השלבים: 
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העזרים • ומידע    :הכנת  רקע  שכבות  בעזרת  הצומח/תכסית  שכבת  של  ראשונית  בנייה 

). שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של אורתופוטו(מיושרים מפענוח תצלומי אוויר 

ברזולוצייה    2021-ו  2019  יםשנהמ  אורתופוטופי ניתוח  -באזורים הטבעיים עליחידות צומח  

פ"י, באמצעות רט"ג); בנוסף, מידע שנאסף ס"מ לפיקסל (התקבלו מאינטרטאון וממ  20של  

, שימש לצורך חלוקת השטח ליחידות צומח וקביעת טיפוס  )1.3(ר' סעיף    בסקרים הקודמים

האורתופותו.  לפי  המידע  לעדכניות  בהתאם  של  התכסי  שכבת  הצומח  המרכז (  מפ"ית 

ישראל והבנויים)  למיפוי  החקלאיים  השטחים  לתיחומי  מקור  גם  היוותה  רבות  ופעמים   ,

וכו') (גד"ש, מטע  זו, תיחום    .לסיווג בתוך השטח החקלאי  לציין שלמרות הסתמכות  יש 

בייחוד   ביקורים בשטח,  גם שונה), בעקבות  (ולעיתים  אומת  וסיווג השטחים החקלאיים 

פתוחבמקרים   חקלאי  בשטח  חדשים  חממות  מבני  הקמת  שטחים  של  של  הברה  או   ,

מרבית העבודה באפיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים    .חקלאיים שאינם מעובדים עוד

נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים (למשל   אורתופוטו והמיוערים. על סמך התבוננות ב

ועצים שניתן לראותם   ומרקם  אורתופוטובצפיפויות שונות של שיחים  גוון  ו/או  יכולים  ש, 

ובוצעה דיגיטציה ראשונית   ,שיח או צומח עשבוני)-להצביע על שונות גם באזורים עם בני

 של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח.  

ראשוני   • מדגמיאפיון  מזו  ומיפוי  זו  שונות  נקודות שנראות  מספר  בחירת    אורתופוטו ב: 

יפוס הצומח מבחינת אופי הצומח בהן, הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וט 

כפי שפורט    ),2021,  וועמיתי  שמשמדריך למיפוי צומח בישראל (ה שבהן, בהתאם להנחיות  

.  )8.1ראו סעיף  (  מינים שליטים  3ולפי    ומחלעיל. טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצ

בוצעו סיורים לנקודות שונות באזורים השונים זה מזה, ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח ע"פ  

רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות. בכל נקודה כזו נרשמו 

ח (מפנה, מסלע ועוד), ומאפיינים של פעילות אדם:  ביוטיים של השט-גם המאפיינים הא

   .הפרות שונותו לאי מהעבר, נטיעות/זריעים, רעייהסימני עיבוד חק

: סיורים בכל שטח הסקר, לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות  מיפוי רציף •

הצומח שהוגדרו בשלב הראשון, ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים  

רבים בשטח והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח, או לכל הפחות תצפית מבחוץ לעבר  

גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות,    בנוסף נערכו יחידת הצומח מנקודת תצפית.  

ך טיפוס שכבר אופיין קודם  יוכן הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מהן. לכל יחידת צומח שוי

צומ טיפוס  שהוגדר  או  הצורך.לכן,  במקרה  חדש  גם    ח  הוגדרו  מיוערות  צומח  ביחידות 

 העצים הנטועים.משכבת  תעלםבה ,היער-תצורת הצומח והמינים השליטים בתת

מפורטים • צומח  עבודת:  תרשימי  רוב  סיום  הרציף,    עם  הכמותי המיפוי  ייצוגם  נבחן 

הצומח טיפוסי  של  בבתי.  והמרחבי  נעשתה  המפורטים  התרשימים  לח-סקירת  ים גידול 

גידול  -; בבתישל כל מיני הצמחים העילאיים  יםמפורט   מיםרישו  ובוצע  מסגרתהוב  ויבשים
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נבחריבשים דיגום    ו ,  לייצוגן,  יחידות  יחסי  סמך וכמייצגבאופן  (על  הצומח  טיפוס  את  ת 

מיקום,   גודל,  הקודמים),ושיקולי  מהשלבים  זו  יחידה  לגבי  לאור    הרישומים  ובנוסף, 

חשיבותם הבוטנית, נסקרו גם כרמי זיתים ושדות אקסטנסיביים. בבתי גידול לחים, נבחרו  

השדה   ומעבודת  הידרולוגיים  מידע  ממקורות  מידע  איסוף  לאחר  התרשימים  מיקומי 

ועל הסקר  בתחום  -במסגרת  הבוטנית  וחשיבותם  תפקודם  ההפרה),  (מידת  מצבם  פי 

 הסקר. 

אחד. בנוסף, במקומות שבהם לא ניתן היה לפרוש סרט   של דונם  שטח   בכל רישום נדגם

בין   כך, ההשוואה  כולה.  יחידת הצומח  נדגמה  כדוגמת מעיין),  גידול לחים  (בתי  מדידה 

יחידות הצומח השונות היא על סמך מאמץ דיגום דומה (כשעתיים לתרשים מפורט אחד), 

הרישום בוצע  פרוש סרט מדידה,  ולא בהכרח על סמך שטח דיגום אחיד. כאשר ניתן היה ל

מ' (סה"כ    50שנפרש לאורך של    ,סרטהמ' מכל צד של    1דקת ברוחב של  ע"י סריקה מדוק

וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים  ;  מ"ר)  100=    2×50

  20×50מכל צד של הסרט (סה"כ    מ'  10שר הסריקה מתבצעת ברוחב של  כא  –שנוספו  

בהתאם  ,תרשימים אלו בוצעו החל משיא האביב ועד תחילת הקיץ).  " לדונם  מ' = "השלמה

בעת ),  יוני בבתי הגידול הלחים ,אמצע מאי בבתי הגידול היבשים-אפריל(לבית הגידול  

לצורך חישוב הערכיות בהמשך,    י.חלוף נוכחים בשטח וניתנים לזיהו-שמקסימום מינים בני

 ים שתועדו בשטח שנסקר. שימוש ברשימת כל המינ יתבצע, בוטניתה

 שיטות המיפוי בסקר  6.2.2
כאמור לעיל, בסקר זה בוצע שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח, בארבע דרגות שונות של  

 רזולוציה: 

 רישום כל מיני הצמחים ביחידת הצומח. : ביחידה תרשים מפורט •

תרשים מפורט  : תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח, ללא ביצוע  דף תצפית מלארישום   •

 ה. מחוץ ליחידבתצפית לרוב ביחידה, ולעיתים . של כל המינים

  . סיווג יחידת הצומח לטיפוס צומח קיים שכבר הוגדר קודם לכן:  קביעת טיפוס צומח בלבד •

הוגדרו תצורת צומח מפורטת ושלושה מינים שליטים, תוך ציון הערות   ,לא קייםשבמידה  

מתוך  . לרוב  יתבוטניפיון היחידה והערכת ערכיותה הייחודיות לאותה יחידת צומח לצורך א

 מחוץ ליחידה. בתצפית  יחידה, ולעיתים ה

סמך   • על  (סיווג  חיצוני  ממקור  לא   יחידות:  )אורתופוטוניתוח  היותן  בשל  נסקרו  שלא 

 .לשםבתחום מחנה למשל נגישות, 

 ניתוח הנתונים איסוף ו 6.2.3
,  Survey123  יישומון לצרכי הסקר ב  איסוף הנתונים בשדה נעשה באמצעות טופס דיווח שנבנה

ובבע"ח   .FieldMaps for ArcGIS  יישומון וב כל התצפיות בצמחים  עבודת השדה,  במהלך 

הנתונים המרחביים  הוכנסו ישירות למאגר המידע של רט"ג באמצעות יישומון "דיווחים לרט"ג".  
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 Excel), והועברו לגיליונות  .ArcGIS  )®for Desktop, Esri 7ArcGIS 10עובדו בתכנת ממ"ג  

  ).Excel ®Microsoft®365(להמשך עיבוד 

 שוניות תוצאות רא  6.3
חלק זה מציג תוצאות ראשוניות של ממצאי עבודת השדה והוא יורחב בהמשך במסגרת דו"חות 

 הביניים הבאים. 

 מוכללת  עקרק תכסית 6.3.1
שובים, אזורי  י קטגוריה זו נכללים: י ב  דונם).  16,000-(כאו מופר    משטח הסקר בנוי   10%-כ

מחצבות פעילות, אתרי פסולת, מחפרות, אתרי תיירות בנויים,    ,, מאגרי מיםתעשייה, חממות

וכו'.   משטח הסקר מוגדר כבטחוני, בו נכללים   2.5%מגרשי חנייה, כבישים, מסילות רכבת 

ופתוחים  מתקנים בטחוניים בנויים    34,500-. כחמישית משטח הסקר (כשבתחומם שטחים 

מטעים שדה,  גידולי  כולל  פעיל,  כחקלאי  מוגדר  ובתידונם)  כרמים   66%-כהשאר,    רשת.-, 

),  13מפה , 2איור פעיל (  שאינו חקלאימוגדר כשטח פתוח  דונם), 107,000-(כ  משטח הסקר

 .ובו בוצע מיפוי הצומח בהמשך

 
 מוכללת   תכסית   לפי   השטח   התפלגות   : 2  איור 

107,906 
66.4%34,511 

21.2%

772 
0.5% 15,302 

9.4%

4,087 
2.5%

התפלגות השטח לפי תכסית מוכללת

פתוח שאינו חקלאי פעיל

חקלאי  

מופר

בנוי

בטחוני
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 מפורטות  תצורות צומח 6.3.2
מאפייני  ללא  המפורטות  הצומח  תצורות  מפת  מוצגת  הראשונית,  התוצאות  הצגת  לצורך 

) הנוספים  שמופ  783תוך  מ).  14מפה  המעוצים  הצומח  בהן    674ו,  יחידות  והוגדרו  נסקרו 

מפורטות צומח  הבאה  ,  (109)השאר  ,  תצורות  הדיגום  בעונת  מתוך    ).2023אביב  ( יסקרו 

- בתצורות של חורש, הוגדרו  227-ב תצורות של יער,הוגדרו  168-יחידות הצומח שנסקרו, ב

תצורות של   הוגדרו   36-בתצורות של בתה, והוגדרו    102-בתצורות של שיחייה,  הוגדרו    138

 חלוף.  -עשבוניים בני

של  ומעמיקים  נוספים  בוטניים  ניתוחים  הבאים  בדו"חות  יוצגו  השדה,  עבודת  השלמת  עם 

 תצורות הצומח וערכיותן.   

 תרשימים מפורטים  6.3.3
 . 6.2.1  בסעיף) בהתאם לשיטה שתוארה 15פה מ( תרשימים מפורטים  65סך הכל, בוצעו 

 גידול לחים. -בבתי 16-גידול יבשים ו-בבתי 48מתוכם, 

 גידול:-שימים שבוצעו בתצורות לפי חלוקה לבתילהלן חלוקת התר

ביערות, שלושה   12בחורשים,  13גידול יבשים: חמישה בבתות, חמישה בשיחיות, -בבתי •

 בשדות מוברים, אקסטנסיביים וכרמי זיתים.  7-חלוף ו-בעשבוניים בני

שונים  -בבתי • מסוגים  מים  במאגרי  נערכו  התרשימים  לחים  וקבועים,  עונתיים    -גידול 

שמקורם טבעי או מלאכותי: אחד בבאר, שניים בבריכות, ארבעה בבריכות חורף, שלושה  

ואחד  (חילזון)  אכזב  נחל  בערוץ  ושלושה  (צלמון)  איתן  נחל  בערוץ  שלושה  במעיינות, 

 בתעלת ניקוז.

הערכיות  הערכת  סעיף  לפרק  ויצורף  המלאה  הצמחים  מיני  רשימת  תוצג  הבאים,  בדו"חות 

 הבוטנית.
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  מוכללת   תכסית   : 13  מפה                                 
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 הסקירה.   להשלמת   שנותרו   שטחים   אלכסוני,   בסימון   הנוכחית.   הסקירה   בעונת   שנסקרו   מפורטות   צומח   תצורות   : 14  מפה                               
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 מפורטים   צומח   תרשימי   פרישת   : 15  פה מ                              
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 מקורות .7
-14: 257מול  -. עתעיר בראש סלע תלול, על חורבנה וחשיפתה של יודפת.  2018אביעם, מ.  

11 . 

הוצאת המכון לידיעת   ), 1955-1953סקר מתקני כוח המים בארץ ישראל (. 1963אביצור, ש. 

 הארץ והעם ע"ש ח. אבשלום.

צ.   ישראל, מחקרים בידיעת הארץ  -סקר בתי כנסת קדומים בגליל. בתוך: ארץ.  1987אילן, 

 . 198-170ישראל ועתיקותיה. - החברה לחקירת ארץ עשר.-ועתיקותיה, כרך תשעה

ע. תש"ל.  יוס-בר היונים שבגליל המערבי.ף,  נאטופיות במערת  עת -קדמוניות, כתב  קבורות 

 . 21-19: 9ישראל וארצות המקרא. -לעתיקות ארץ

האנציקלופדיה החדשה לחפירות  . בתוך: שטרן, א. (עורך).  יונים, מערת.  1992יוסף. ע.  -בר

ועתיקותיה. כ -579:  2רך  ארכיאולוגיות בארץ ישראל. החברה לחקירת ארץ ישראל 

577 . 

הוצאת הקיבוץ המאוחד,   הגליל התחתון, גיאוגרפיה יישובית בתקופת המקרא..  1990גל, צ.  

 ישראל ועתיקותיה. -החברה לחקירת ארץ

ד.   בארץ.  1994גרוסמן,  הערבי  ביישוב  תהליכים  ובנותיו,  הערבי  בתקופה -הכפר  ישראל 

 צבי. -יד בן העות'מאנית.

עת  -קדמוניות, כתב  השמאנית מהגליל התחתון..  2009כהן, א.  -גרוסמן, ל., מונרו, נ. ובלפר

 . 24-22: 137ישראל וארצות המקרא. חוברת -לעתיקות ארץ

כרך שישי: הגליל (א).    תיאור גיאוגראפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ ישראל..  1880גרן, ו.  

 . 1985צבי, -עמרם, הוצאת יד יצחק בן-תרגום חיים בן

.  2021. יולי  178קתדרה    שעב במלחמת העצמאות.  –בות באזור מעאר  הקר.  2021גשור, ב.  

 צבי. -הוצאת יד יצחק בן

 . 20/6/1985"ידיעות אחרונות",  טורבינות רוח להפקת חשמל יוקמו בגליל.. 1985דישון, א.  

 הבשורה על פי יוחנן, פרק ב'.

 התנ"ך. 

 הוצאת אריאל, ירושלים. מדריך הגליל.. 1954וילנאי, ז. 

 אילן.- . עבודת תזה, אוניברסיטת ברמקאם אלשייח' מחמד אלאסד. 1984חג'אזי, מ. 
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במערבו של גליל, החוג האזורי    בקעת בית כרם ויישוביה, גישה חבלית..  1969ישראלי, ע.  

 לידיעת הארץ של המועצות "סולם צור" ו"געתון".

מיפוי מסדרונות אקולוגיים    .2019לייקין, ל., שפירא, א., כגן, ג., פרלברג, א. ורמון א.   -כברה

יחידת סקרי טבע ונוף, מכון  .  דו"ח סופי  – בתכניות אב לשטחים פתוחים במחוז צפון  

 דש"א. 

צפון  .  2022ל., רון, מ., מנדלסון, ע., רומם, א., חמלין, י., פרלברג, א. ורמון, א.  לייקין,  -כברה

יחידת    '.בדו"ח שלב    –סקר, ניתוח והערכה של טבע, נוף ומורשת האדם    עמק עכו.

 סקרי טבע ונוף, מכון דש"א.

בכיר    אגף  מסמך מנחה לתכנון מסדרונות אקולוגיים..  2020כפיר, ת., ברטן, מ. וברנשטיין, א.  

 . לתכנון משולב, מינהל התכנון

רבעון    – . קדמוניות  קבר בחבל תפן שבגליל ובו מנורה חקוקה.  1987לדרמן, צ. ואביעם, מ.  

 . 125-124. עמ' 80-79. חוברת ישראל וארצות המקרא-לעתיקות ארץ

 ).20( מפת אחיהוד –סקר ארכיאולוגי של ישראל . 2012להמן, ג. ופיילשטוקר, מ. 

תכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אשר, סקר המצב  .  2019פרויקטים סביבתיים בע"מ.    –ליגמ  

 הקיים. 

פ. תשמ"ח.   . הוצאת פה לאור המקורות הקדושים-ארץ הגליל, עריסת התורה שבעל מילר, 

 "ארץ הגליל".

ח.  בתוך: עמית,  נחל הטחנות, סקר ארכיאולוגי בנחל צלמון.. 2014ריא, ר.  -סטפנסקי, י. ואבו

 .171-147צבי, ירושלים:  -(עורכת). נחלים ומים בגליל התחתון. הוצאת יד יצחק בן

ע.   צורים  מערות בגליל התחתון.  .  1984פרומקין,  נקרות  , המרכז  10בתוך: מערות הגליל, 

 לחקר מערות (מלח"ם). 

,  בתוך: שמואלי, א., סופר, א. הגליל בתקופות הברונזה המאוחרת והברזל.. 1983פרנקל, ר.  

 קליאוט, נ. (עורכים). ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון. 

בתוך: שילר, א. (עורך). ספר  מבצר הלניסטי בגליל.    –חורבת תפן  .  1987פרנקל, ר. וגצוב, נ.  

 . 165-163חלק ב'. הוצאת אריאל, ירושלים:  –זאב וילנאי 

  טיות במאגרי מים בגליל ובשפלת יהודה. שלוש חרותות ביזנ.  2015קליין, א. ודיסטלפלד, נ.  

בתוך: טבגר, א., עמר, ז. וביליג, מ. (עורכים). במעבה ההר. מחקרי הר אפרים ובנימין,  

 . 178-164קובץ חמישי. עמ' 
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מערת כמון: מערת מפלט .  2017קליין, א., לנגפורד, ב., אולמן, מ., פורת, ר. ופרומקין, ע.  

ישראל וארצות המקרא. -עת לעתיקות ארץ-, כתבקדמוניות  מימי מלחמות הדיאדוכים.

 . 108-104: 154חוברת 

הוצאת מוסד הרב קוק.    ארץ הגליל, מימי העלייה מבבל עד חתימת התלמוד.קליין, ש. תש"ו.  

 ירושלים. 

המשרד    מתודולוגיה להערכת רגישות וערכיות שטחים פתוחים..  2003קפלן, מ', וזלוצקי, מ'.  

 .להגנת הסביבה

  אגף סביבה, לשכת המדען   חרוד.-גלבע-מסדרון אקולוגי רמת צבאים  .2011וויטמן, נ.  קפלן, מ.  

 רשות הטבע והגנים.   ,הראשי

ודופור ויטמן, נ., רותם, ד.  תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד   .2011דרור, ז'.מ.  -קפלן, מ., 

 . 105-96 ):2( 2אקולוגיה וסביבה,  כמקשר בין רמת צבאים לגלבוע.

יעד אדריכלים ומתכנני   + שנה.50ההתיישבות במשגב בפרספקטיבה של  .  2021רוהטין, ד.  

 ערים ונוף בע"מ.

מהלכה   –מסדרונות אקולוגיים  .  2015נון, ג.  -רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן

עקרונות והנחיות לתכנון וממשק מסדרונות אקולוגיים בישראל. הוצאת חטיבת   למעשה.

 המדע והממשק וחטיבת מורשת ונוף. רשות הטבע והגנים. 

. ספריית מקלטי מצוקים ומערות מסתור בגליל בתקופה הרומית הקדומה.  2015שבטיאל, י.  

 הילל בן חיים למדעי היהדות, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

. דפוס  דמותה של ארץ, המסע מ"כיבוש הקרקע" לשמירת השטחים הפתוחים.  2020שגיא, י.  

 ניב, חולון. -אור

. בתוך: שמואלי, א., סופר, א.,  תולדות היהודים בגליל בתקופה העות'מאנית.  1983שור, נ.  

 קליאוט, נ. (עורכים). ארצות הגליל. הוצאת אוניברסיטת חיפה ומשרד הביטחון. 

א.   ושדות,  י.  אקולוג  .2000שקדי,  הפתוחים  ימסדרונות  בשטחים  טבע.  –ים  לשמירת   כלי 

 רשות הטבע והגנים.  ,חטיבת מדע

 תוספתא, מסכת פרה 

Levin, N., Lahav, H., Ramon, U., Heller, A., Nizry, G., Tsoar, A. & Sagi, Y. 2007. 

Landscape continuity analysis: A new approach to conservation planning 

in Israel. Landscape & Urban Planning, 79: 53-64. 
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 www.jpress.org.ilכתבות באתר "עיתונות יהודית היסטורית" 

 . 23/8/1938. דבר, פרטי הקרב ליד עכו.  1938אנונימי. 

 . 26/9/1963דבר, . מפה ומפה . 1963אנונימי. 

 . 24/11/1965. ידיעות אחרונות, יודפת –הסכם קרקעות שגב א'. 1965אנונימי. 

 . 15/12/1965ידיעות אחרונות,  האם חזרו הקראים לגליל?ב'. 1965אנונימי. 

כביש חדש: הסוללים  .  1981אנונימי.   לסלילת  ישי  –הוחל בהכנות  ידיעות אחרונות,  רמת   .

16/12/1981 . 

 . 27/10/1982. מעריב,  המאבק על המצוק. 1982אנונימי. 

 . 3/8/1983. דבר, נחנך בסיס גדנ"ע בצלמון. 1983אנונימי. 

 . 7/2/2002. ידיעות אחרונות, נקיק שהמפה פסחה עליו. 2002יוסף, ס. -בן

 לה גוש"-כתבות בעיתון "א

 . 18/2/2021. יום  660הגוש  -. סיפורי משגב. עלסיפור על אתגר ואתגריםא'.  2021הרטמן, מ.  

ותומאב'.  2021הרטמן, מ.   יום  662הגוש  -. סיפורי משגב, עלמבדד נטופה חלק א': יעקב   .

18/3/2021 . 

מ.   לברה. ג'.  2021הרטמן,  ב':  חלק  נטופה  על  מבדד  משגב,  יום  663הגוש  -סיפורי   .

25/3/2021 . 

הגוש  -לע  עין, חלק א'.-סיפורה של משפחת ניקולא מראס אל  –החוטבים  ד'.  2021הרטמן, מ.  

 . 8/7/2021. יום 670

 . 26/8/2021. יום  673הגוש  -על  סיפורו של גילון.  –חבר'ה, זה לא עקרוני  ה'.  2021הרטמן, מ.  

מ.   דמיידה.  –איש הטבק  א'.  2022הרטמן,  על  על  סיפורים  יום  690הגוש  -סיפורי משגב.   .

28/4/2022 . 

הגוש  -סיפורי משגב. על  עצמון.הסיפור על גרעין    –מלחמת העקרונות  ב'.  2022הרטמן, מ.  

 . 24/3/2022. יום 689

- . סיפורי משגב. אחלק א'  –בזכות חוסאם השמן, סיפורים על כפר כאוכב  ג'.  2022הרטמן, מ.  

 . 14/1/2022. יום 683ה גוש ל

 . 7/1/2021. יום 657הגוש -. עלהמחצבה, רשמי ביקור. 2021פורת, צ. 
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 אתרי אינטרנט

 .map.org.il-moreshetwww אתר

 / https://placestimeforgot.com ברק מאייר -מקומות שהזמן שכח   אתר

 www.amudanan.co.il  - אתר "עמוד ענן" 

   /https://redlist.parks.org.il/plantsצמחים:  –אתר "הערכות הסיכון לטבע בישראל" 

 Danin, A. & O. Fragman- Sapir. 2016+ Flora of  - אתר "צמחיית ישראל וסביבתה" 

https://flora.org.il/en/plants/Israel Online.  

 https://timi.parks.org.il  - , רשות הטבע והגנים" אגף מידע מדעיאתר " 

מ המשפטים  אתר  אור    -שרד  ועדת  הארכיון  –דו"ח  -  גרסת 

https://web.archive.org/web/20070510163258/http://elyon1.court.gov.il/

heb/veadot/or/inside6.htm 

ה היאחזויות    -נח"ל  אתר  רשימת 

http://www.nahal.co.il/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%97%D7%96%

D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA / 

 מפות

 PEFמפת 

 : 1:20,000מפות מנדטוריות  

 1942מהדורת  Shafa 'Amr 16-24גיליון  

 . 1942מהדורת  Kafr Manda 17-24גיליון  

 . 1942מהדורת  Tur'an 18-24גיליון  

 . 1942מהדורת   Acre  15-25,16-25גיליון  

 . 1942מהדורת  Maghar 18-25גיליון  

 . 1941מהדורת  Majd el-Kurum 17-25גיליון  

 . 1942מהדורת  Tarshiha 17-26גיליון  

 . 1942מהדורת  Beit Jann 18-26גיליון  

. 1981 –מפת יישובי הנח"ל, המרכז למיפוי ישראל 

https://placestimeforgot.com/
https://redlist.parks.org.il/plants/
https://flora.org.il/en/plants/
https://timi.parks.org.il/
https://web.archive.org/web/20070510163258/http:/elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside6.htm
https://web.archive.org/web/20070510163258/http:/elyon1.court.gov.il/heb/veadot/or/inside6.htm
http://www.nahal.co.il/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%97%D7%96%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
http://www.nahal.co.il/%D7%94%D7%99%D7%90%D7%97%D7%96%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/


 דו"ח שלב א'   משגב
 
 

~155~ 
 

 נספחים  .8

 ): 2021וטבלאות לסיווג תצורות צומח ומינים שליטים (מתוך המדריך למיפוי צומח בישראל; שמש ועמיתיו, זרימה מי תרשי  8.1

 תיכוני-החלק הים  –רשים זרימה לקביעת תצורות צומח כלליות ומפורטות על סמך צורות חיים עיקריות ואחוז הכיסוי שלהן ת •
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