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פגישת התנעה



צוות העבודה

ר אמיר פרלברג"ד: רכז הסקר•

ענבר שניצר: סוקרת ראשית•

איתן רומם: חונך/עוזר•

עמית מנדלסון: נוף ומורשת•

רעות לוריא, בר שמש, מימי רון: בוטניקה•

יבגני חמלין: ג"ממ•

לדיון: זואולוגיה•



ועדת היגוי

ענבר שניצר: ריכוז הוועדה•

הקרן לשמירה על , ס"המשרד להגנ: ארגונים שותפים•

רשות ניקוז ונחלים , ט"חלה, ל"קק, ג"רט, שטחים פתוחים

.איגוד ערים לאיכות הסביבה, רשות העתיקות, גליל מערבי

מומחים מקומיים•

?נציגי מועצה נוספים•

?נציגי ישובים•



גבולות הסקר

ז "תחום מוא•

משגב

שש חטיבות נוף  •

שונות

אלף דונם163•

גליל עליון

גליל תחתון

עמק עכו

בקעת בית  

הכרם

בקעת סכנין

בקעת בית נטופה



מטרות הסקר

והגדרת ערכיות לתאי השטח  בוטני ואקולוגי , בסיס נתונים נופיליצור •
.השונים

.במרחבהאקולוגייםהמסדרונותשיפור תפקודם של •

.עדיפויות לשימור ולפיתוחלסייע בהגדרת •

תוך התייחסות למערכות הטבעיות  , כלי לתכנון וניהול מקייםלשמש •
.ולמגוון הביולוגי

הנוף ומורשת האדם, שימור ערכי הטבעלהצביע על דרכים ל•
והחינוך  חיזוק הקשר של התושבים עם הטבע המרכזיים תוך 

.הסביבתי



שטחים לסקירה

משטח המועצה הם  90%-כ

:שטחים פתוחים

: הגדולים שבהם:ל"יערות קק•

, שפרעם, אחיהוד, תפן, שגב

אחים-הר, יובלים

נחל , הר גמל: שמורות טבע•

מערת  , הר שכניה, הר כמון, גמל

, מתלול צורים, הר עצמון, שכניה

נחל יצהר ונחל , העמק-נחל בית

.חלזון

נחל , תל יודפת: גנים לאומיים•

צלמון

השאר בעיקר שטחים •

חקלאיים



סקרים קודמים
,  הר)ל "ארבעה סקרים של קק•

2008 ,2009 ,2015  .)

:א"ארבעה סקרים של דש

ערד  )דרום הגליל המערבי •

2012( ורמון

ערד  )סובב בקעת בית נטופה •

(2015, ועמיתיו

הר שכניה  -יודפת-הר עצמון•

(2016, ערד וטלבי)

סקר צומח כחלק מתכנית אב  •

(2019, הר וגרא)למרעה עיזים 

:א בעבודה"סקר דש

לייקין  -כברה)צפון עמק עכו •

(  ועמיתיה

:סקרים נוספים

ערכיות נחלים בגליל המערבי  •

(2009, פרלברג ועמיתיו)

(1991, שני)סקר נוף ואתרים •



:המורדות המערביים
קירטון וחוואר–מסלע רך 

האזור המזרחי  

:הגבוה
גיר  –מסלע קשה 

ודולומיט

גיאולוגיה



:על הגיר והדולומיט

טרה רוסה

:על הקירטון

רנדזינה

: במורדות ובעמקים

-קרקעות אלוביאליות 

גרומוסול  

קרקעות



הידרולוגיה

:ממוצע משקעים•

מ "מ1,000-580

שנה/גשם

בין המועצות עם  •

כמות המשקעים  

הגבוהה ביותר  

.בארץ

:  אזור מצפה חרשים•

הגשום ביותר בארץ



נחלים ואגני היקוות, גידול לחים-בתי
:אגני היקוות•

,  נעמן, יסף, בית העמק

צלמון

:נחלים עיקריים•
,  בית העמק, חילזון, צלמון

כבול ואבליים

:גידול לחים-בתי•
מאגרי  , בארות, מעיינות

שטפונות וקולחין ובריכות  

חורף  

:מערת שכניה•
עמק קארסטי  )דולינה 

בולען שמנקז אליו  (: קטן

את המים מהסביבה



(2016, רותם ועמיתיו)אקולוגיות ארציות יחידות

נחלים הרריים איתנים  •

(נחל צלמון)

שיחייה ובתה  , חורש•

באזורים הרריים  

עמקים אלוביאליים  •

תיכוני-באקלים ים

בעמק  )מלחות חוף •

(  עכו
.ייצוג בשטחים המוגנים-בתת*

מגוון גדול 

גידול-של בתי

השפעות  

האדם

תנאים פיסיים  

ואקלימיים



(2022, לייקין ועמיתיה-כברה)מסדרונות אקולוגיים 

:דרום-בציר צפון•

על בסיס קו  : במזרח

פרשת המים הארצי

לאורך  : במערב

מורדות גבעות הגליל  

התחתון

:מערב-בציר מזרח•

על בסיס שלוחות  

הרכסים

ליבת רשת המסדרונות האקולוגיים הארצית בגליל התחתון



שיטת העבודה

:איסוף המצאי הקיים

סקר ספרות ועבודת שדה

הערכה נושאית

הערכה משולבת

מסקנות והמלצות, סיכום



חי–אקולוגיה 

מיני חולייתנים182

:מינים בסכנת הכחדה59מהם 

לא בסכנת הכחדה: מיני דגים9•

בסכנת הכחדה5: חיים-מיני דו6•

מינים בסכנת הכחדה5: מיני זוחלים28•

מינים בסכנת הכחדה23: מיני עופות109•

מינים בסכנת הכחדה12: מיני יונקים30•

איתי גריסרו: צילום

סלמנדרה מצויה



צומח–אקולוגיה 

!מינים בסכנת הכחדה70מהם, מיני צמחים396

נתן-דר בן

סחלב נקוד

ספיר-אורי פרגמן

אורי אשכר

ספיר-אורי פרגמן

שושן צחור

רצועית הגליל

אירוס נצרתי



פולשים–אקולוגיה 

נוטריה מיני צמחים פולשים22

גמבוזיה מצויה

צחר כחלחל
:מיני חולייתנים פולשים4

מין אחד:דגים•

מין אחד: זוחלים•

מין אחד:עופות•

מין אחד: יונקים•
שרה גולד

מיינה מצויה

אמברוסיה מכונסת

דרור-מארק דופור-אן'ז



לוח זמנים

(בר שמש: צילום)כרכום חורפי 

20212022שנה

12345678910111213חודשים מתחילת העבודה

דצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארדצמברפעולות

איסוף מידע  : עבודת רקע

וחלוקת השטח ליחידות  

צומח

השלמותתכסית וצומח  : מיפוי רציף

תרשימי צומח מפורטים  

וסקרים זואולוגיים

פגישת צוות ההיגוי

הצגת ממצאים

ניתוח נתונים

'שלב ב'שלב אחות"דו

תרחיש אופטימי:תרחישים

2023שנה

141516171819202122חודשים מתחילת העבודה

ספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינוארפעולות

איסוף מידע  : עבודת רקע

וחלוקת השטח ליחידות  

צומח

תכסית וצומח  : מיפוי רציף

תרשימי צומח מפורטים  

וסקרים זואולוגיים
השלמות

פגישת צוות ההיגוי

הצגת ממצאים

השלמותניתוח נתונים

מסכםמסכםחות"דו

תרחיש סבירתרחיש אופטימי:תרחישים



נושאים לדיון

שינוי מועד הגשת הפרק הנופי ופרק המבואות•

מינים בסכנת  , מעיינות,נחלים)נושאים לסקירה /דגשים על אתרים•

(קישוריות, הכחדה

: כרטסת אתרים•

מ של סקר טבע עירוני"קנ•

נדרשת התאמה לסקר במועצה אזורית  •

:סקרים זואולוגיים•

תועלת  /שיקולי עלות–מגבלת תקציב •

בהשוואה למידע קיים, תעדוף אזורי ביצוע הסקר•


