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 תקציר 

אשר   בישראלמטה  התיכון  הים  לחופי  ביותר  הצפונית  האזורית  המועצה  שמשלב  היא  במרחב   ,

תיכוני. בשטחי  -התיישבות כפרית ושדות חקלאיים עם שטחים טבעיים רבים שמאפיינים את האזור הים

המועצה מתקיים מגוון נופי עשיר שכולל את מורדות הרי הגליל במזרח, את  מישור החוף החקלאי,  

סי הכורכר המקבילות ואת קו חוף הגליל הייחודי בקנה מידה ארצי במערב. בשטח זה, את רצועות רכ

 ערכי טבע, נוף ומורשת רבים:  

התשתית הגיאולוגית של רכסי הגליל המערבי היא של סלעי גיר ודולומיט בעיקר, שנשברו ונסדקו   •

שיורדים בגליל  בעקבות הלחצים הגיאולוגיים האדירים שקיימים באזור. מים מהמשקעים הרבים  

מערב. בחלקם העליון,  -ומתנקזים אל הים, התחתרו בסלעים ויצרו סדרה של נחלים בציר מזרח

מעיינות   נובעים  טבעי. במורדות  חורש  ומרשימים שחוצים מרחבי  עמוקים  קניונים  יצרו הנחלים 

את    רבים שמזינים מקטעי נחל בעלי זרימה איתנה ומגוון רחב של צמחים ובע"ח. לאחר חצייתם

מישור החוף החקלאי ברובו, פורצים הנחלים דרך רכס כורכר לפני שנשפכים אל הים התיכון. חוף 

מאפיינים   בעלי  ובחולות  רבה,  אקולוגית  חשיבות  ובעלי  נדירים  סלעיים  בחופים  מאופיין  הגליל 

 ייחודיים לגליל. 

חיים  -בעלי שלטובה יחסית  תנועה  רצף השטחים הפתוחים הנרחב שבתחומי המועצה, מאפשר   •

מוגנים   שטחים  בין  צמחים,  של  הפצה  ויערות)ויחידות  לאומיים  גנים  טבע,  הן  קק"  שמורות  ל(, 

ממזרח למערב, בעיקר על בסיס תוואי הנחלים, והן מצפון לדרום במספר מסדרונות שנמשכים  

לאורך קו החוף במערב, בקו המגע בין מישור החוף למורדות ההרים, ובמזרח המועצה, בגבעות  

 גליל המערבי. ה

במרחב המועצה מיוצגות שמונה מערכות אקולוגיות )שהן מעל לשליש מסך המערכות האקולוגיות  •

,  מישור החוף  חולותהארציות(, ששבע מתוכן נדירות או בעלות ייצוג חסר בשטחים מוגנים בישראל:  

איתנים    נחלים, מלחות חוף,  במישור החוף  וכורכר  (חמרהחוף ים סלעי בים התיכון, קרקעות קלות )

 . תיכוני-)הרריים ואלוביאליים( ועמקים אלוביאליים באקלים ים

גידול רגישים, שבהם עושר מינים גדול מאד  -היחידות האקולוגיות הרבות מקיימות מגוון של בתי •

בסכנת הכחדה, ויותר    84מיני חולייתנים, מתוכם    400ביחס לשטח.  במרחב המועצה תועדו מעל  

 מהם נמצאים בסכנת הכחדה. 122, כאשר מיני צמחים 1,200-מ

האזור לשמירת טבע, הוא משופע גם באוצרות מורשת אדם רבים. נוכחותו    שלמעבר לחשיבותו   •

מיליון שנה. מאז ועד היום מחצבת עברון, שגילו מוערך בכ   של האדם באזור מתועדת כבר באתר 

ספור מתקנים  -וקברים רבים, וכן איןהותיר האדם במרחב כולו עדויות רבות בדמות שרידי ישובים 

בתקופות   ישראל.  בצפון  שפעלו  ההיסטוריות  והתרבויות  התקופות  מכל  ותעשייתיים  חקלאיים 

מאוחרות יותר, התרחשו באזור אירועים מכוננים רבים בהיסטוריה של א"י בכלל ושל המפעל הציוני  

 ועצה. בפרט, כפי שמעידים אתרי המורשת והאנדרטאות שפזורים ברחבי המ
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השטחים הטבעיים ואתרי העתיקות שמשולבים במרחב הכפרי, מושכים אליהם כל שנה מבקרים רבים,  

שמבקשים לנפוש ולטייל בחופים, בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים וביערות קק"ל הרבים שבאזור.  

עובר גם תנופת פיתוח משמע  ותית,  מאידך, מעבר ליעדי התיירות, הפנאי והנופש המגוונים, האזור 

בעקבות תהליכי הרחבות ישובים שנועדו לקלוט מהגרים רבים שעוזבים את מרכז הארץ לטובת מרחבי  

 הגליל, כמו גם פיתוח של תשתיות נלוות כמו כבישים, מסילות רכבת, קווי מתח וכיוב'.

על מנת לאפשר את קיום התיירות וההתיישבות מחד, ואת המרחבים הטבעיים ואתרי המורשת מאידך,  

ש לשמור על איזון עדין שייטיב עם כל הצדדים. לשם כך עמלו במוא"ז מטה אשר, בשיתוף עם איגוד  י

ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי, אשכול רשויות גליל מערבי וגופים נוספים, על תכנית אב לשטחים  

בר  ותכנון  ניהול  של  מדיניות  לגיבוש  פלטפורמה  להוות  שמטרתה  ופית-פתוחים  לשימור  וח  קיימא 

 בשטחים הפתוחים שבמרחב. 

  להכירכנית האב  ולסייע לת   נועד  , שמבוצע במימון הקרן לשמירה על שטחים פתוחים,הסקר הנוכחי

ובכך להאיר את  בתחום המועצה,  החשובים שהאדם    ומורשתערכי הטבע, הנוף  בצורה מיטבית את  

בר םלשימור   האפשרויות פיתוח  לצד  מוא"ז מטה אשר: החל    קיימא.-,  לגבולות  זהים  גבולות הסקר 

בגבול לבנון בצפון ועד לאזור קיבוץ אפק בעמק זבולון בדרום, ובמערב מקו החוף ועד לשטחי מוא"ז  

 אחרות במזרח.   מקומיותמעלה יוסף ומועצות 

הכנת וריכוז נתונים מרחביים, וכולל: פרקי מבואות, מיפוי   –דו"ח זה מסכם את שלב א' של העבודה  

,  ראשוני  ףנויחידות  שימושי קרקע ואפיון השטח, מפת רצף שטחים פתוחים ומסדרונות אקולוגיים, פרק  

,  מפורטים  כנית עבודה לביצוע תרשימי צומחוסקירה של שיטות העבודה ותוצרים, ותפרק בוטני שבו  

זואולוגית סקירה  ל  ופרק  הסקר שמטרתו  של  אופיו  אודות  להחלטה  כרקע  הקיים  המידע  את  סכם 

  הזואולוגי שיתבצע בשלבים הבאים של הסקר. 
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 רקע כללי ומבואות   – פרק א  

 רקע כללי .1

 רקע לביצוע הסקר  1.1

נופים שכולל  רחב של  מגוון  ו  תוכב  משתלבים  . גליל המערביצפון מערב  אשר הינו אזור ייחודי בחבל  

שטחים  בהאזור עשיר    .יפים בישראלה מוקו חוף    חקלאיה  חוףה, מישור  הפראיים  את מורדות הרי הגליל

  שמונה במרחב מתקיימות    תיכוני.-אופייניות לחבל הים  טבעיות  במערכות  תומכיםשפתוחים נרחבים  

שך עד למזרח  נמגדול שתיכוני שבמרחב הם חלק מרצף  -הים  חורשמרחבי ה.  יחידות אקולוגיות שונות

. למגוון גדול של מינים תנאי מחייה מצוייניםו בין אזורים שונים בגלילקישוריות גבוהה  הגליל ומאפשר  

הגידול   החוףשל    אלוביאלייםהעמקים  בבתי  החוףסלעייםהים  החופי  ב,  מישור  במלחות  וברכסי    , 

גם מינים , וביניהם  של מיני חי וצומח  מגוון עשיר בהן  מתקיים    .מהנדירים ביותר בישראלהם    ,הכורכר 

 . ומינים בסכנת הכחדה יםיאנדמ

בצת, כזיב   –בשלושה מהנחלים  ומעיינות רבים נובעים בו.  שישה נחלים גדולים חוצים את המרחב  

ימות השנה  –נעמן  ו נוסף    ,ישנה זרימה לאורך כל  נדיר  לבע"ח וצמחים שתלויים  והם מהווים מוקד 

  עדר הניקוז י האותו ו  ותעוצמת הנביעות שמזינ.  נחל הנעמן בולט במיוחד    ,בהקשר זהגידול לחים.  -בבתי

  בקרבת   ביצות ומלחות חוף  של  גידול נדירים במיוחד-ווצרות בתייתרמו לה  ,באדמות הסחף החרסיתיות

 שבו. נדירים המינים ה , בשל ריכוזלאתר בעל חשיבות ארצית ואף מעבר לכך  , שהפך הנחל

הרבים,   הטבע  ערכי  באתרי    גדוש  האזור מלבד  ומורשתגם  חשיבות רבים  עתיקות  בעלי  חלקם   ,  

אתר הפרהיסטורי במחצבת בבאזור היא  מצאות האדםילההעדות הקדומה ביותר  .עולמית היסטורית

למ שגילו    ,עברון והברזל.  שנהליון  יקרוב  הברונזה  הפניקי  גשגויש  בתקופת  הים  יורדי    , םבאזור 

,  מכך   כפועל יוצא ו  ,אל כל עברי הים התיכון  שובי החוף בצפון הגליל ובלבנוןיי מכסוחרים    התפשטוש

 ה משגשגתוהקימו תעשיי שני, פעלו באזור הצלבניםתחילת האלף ההלטיני. בבית -האלפא הפיצו את

סוכר   אירופהשסיפקה  ציוניות  ומלחמת העצמאות פעלו  בתקופת המנדט  .  לכל  קבוצות  בחבל אשר 

לאזכור ארועי ליל הגשרים ושיירת  חלק במאבק למען הקמת המדינה, בין היתר ראויים    שלקחורבות  

 יחיעם.  

 אלף תושבים  30-. כדונם  220,000-כשטח של  שמשתרעת על  כיום, במרחב נמצאת מוא"ז מטה אשר  

אופיו הכפרי    .יםקהילתי  יםשוביקיבוצים, מושבים, כפרים ערביים וי   :וביםשיי  32-חיים בשטחי המועצה ב

שיפור  ו  בנייהשובי המועצה נמצאים בעיצומה של תנופת  ישל המרחב מושך אליו תושבים חדשים וי

התו  ,תשתיות את  לקלוט  מנת  ולספק  על  החדשים  חיוניים.  להםשבים  ושירותים  ליכי  תה  תעסוקה 

עם    , בנייהוהפיתוח  ה המועצה,  שמשגשגת  החקלאות  היחד  הצורך    העלובשטחי  את את    להכיר 

  ולאפשרכדי לשמור על אופיו הייחודי של האזור    ,ולהגן עליהם במקביל לפיתוח  הפתוחיםהשטחים  

 , החינוך והקהילה. התיירותחיזוק של לצד איכות חיים גבוהה 
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אב לשטחים  -תכנית  עבורו  , הוכנהאשר מטה  ב  ערכי הטבע והמורשתעל  את השמירה  כדי להבטיח  

יוזמות במרחב  ,פתוחים חקלאי  -למען שימור צביונו כמרחב כפרי  ,שתהווה מסגרת תכנונית לקידום 

כתיבת התוכנית הסתיימה בטרם בוצע בשטח המועצה סקר  .  כולווריאה ירוקה של הגליל המערבי  

. הסקר  שיספק מידע מהימן ויאפשר עדכון ותכנון מיטבי בהתאם לממצאים העדכניים ביותר  ,טבע ונוף

החשובים  האדם    ומורשתערכי הטבע, הנוף  את    יתבצורה מיטב  להכיר הנוכחי נועד לסייע לתכנית האב  

 קיימא. -, לצד פיתוח בר םלשימור  אפשרויותובכך להאיר את הבתחום המועצה, ש

 מטרות הסקר  1.2

 .נתונים נופי, בוטני ואקולוגי של תחומי הסקר ליצור בסיס  •

 .המידע למסמך אחד שמגדיר את ערכיות תאי השטח השוניםאת תכלל ל •

לשיפור תפקודם של המסדרונות האקולוגיים האקווטיל • יישום  ודרכי  עקרונות אקולוגיים    ים גבש 

 .יםוהיבשתי

 לשמש רקע לתכנון, ניהול וממשק של תחום המועצה.  •

 .בהגדרת עדיפויות לשימור ולפיתוחע יסיל •

 .ע על דרכים לשימור ערכי הטבע והנוף המרכזיים בתחומי הסקר יצבל •

 גבולות הסקר וגיאוגרפיה 1.3

 :(1מפה ) גבולו של הסקר חופף במידה רבה לגבולות המועצה האזורית מטה אשר 

 .הגבול המדיני עם לבנון –בצפון 

 .אזור אפק בעמק עכו –בדרום 

 .גבול מוא"ז מטה אשר עם מוא"ז מעלה יוסף וישובים נוספים –במזרח 

 .א(2019לייקין ועמיתיה, -גבולו המזרחי של סקר חוף הגליל המערבי )כברה –במערב 

קרים בעבר וחלקם נסקרים במקביל לעבודת  כפי שיתואר בהמשך, בחלקים משטח המועצה בוצעו ס

בהם  שהמרכזי  שהסקר הנוכחי. מסיבה זו עבודת השטח תתמקד בעיקר באותם אזורים שטרם נסקרו,  

. באזורים  אשר   אגני הניקוז של הנחלים כזיב, שעל ובצת שבתחום מוא"ז מטה  :הוא אזור צפון המועצה

על סמך  י  המועצהאחרים של   למנוע חפיפה מיותרתיאספו נתונים בעיקר  קודמים כדי  ורק    ,סקרים 

 .סקרו שוב ויעודכנו בהתאם לצרכי העבודה הנוכחיתיאזורים נבחרים י

מבין הסקרים שנמצאים בחפיפה עם גבולות הסקר הנוכחי נמצא סקר דרום הגליל המערבי )ערד ורמון,  

ויסף. בא2012 זור זה יסקרו שוב רק  (, אשר תיעד את אגני הניקוז של הנחלים געתון, בית העמק 

א( תיעד 2019לייקין ועמיתיה,  -חלקים נבחרים, בהתאם לצורך. סקר נוסף שפורסם לא מכבר )כברה

כיוון שהסקר נערך זמן לא רב לפני קיום הסקר הנוכחי, לא תתבצע  מאת קו החוף של מוא"ז מטה אשר.  

סקר נוסף מתבצע בימים אלו  והנתונים עבור הסקר הנוכחי יתבססו עליו בלבד. ,עבודת שדה בתחומיו

לייקין ועמיתיה, בעבודה(, ועל כן גם אזור זה לא ייכלל בתחומי  -( בצפון עמק עכו )כברה2022)מרץ  

 , והמידע מסקר זה ישמש כמות שהוא גם לסקר הנוכחי. הנוכחי עבודת השטח של הסקר 
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 (2מפה ) סקרים ומחקרים קודמים שנערכו באזור  1.4

(: סקר טבע, נוף ומורשת האדם שבוצע ע"י מכון  2012)ערד ורמון,    סקר דרום הגליל המערבי •

  נמצא בתחום שחלקם המערבי    –דש"א והתמקד באגני הניקוז של הנחלים געתון, בית העמק ויסף  

 .מוא"ז מטה אשר 

שבוצע טבע, נוף ומורשת האדם (: סקר א2019לייקין ועמיתיה, -)כברה הגליל המערביסקר חוף  •

ע"י מכון דש"א לאורך קו החוף של הגליל המערבי, מראש הנקרה בצפון ועד חופה הצפוני של עכו  

. 4בדרום )ללא חוף הים של נהריה(. גבולו המזרחי של הסקר נמשך במקביל לים ובצמוד לכביש 

 .בי של הסקר הנוכחיזהו גבולו המער 

(: נערך ע"י יחידת סקרי טבע עירוני  2019)גרוסברד ועמיתיה,    סקר תשתיות טבע עירוני במזרעה •

 , קמת כמובלעת בתוך תחומי מוא"ז מטה אשר ואשר ממ   ,בחלה"ט בתחומי מועצה מקומית מזרעה

 .ונופי אקולוגיגיאוגרפי,  ונמצאת למעשה באותו מרחב

ר ועמיתיה, בהכנה(: סקר טבע עירוני בעיר עכו אשר נמצא בשלבי  )לרנ  סקר טבע עירוני בעכו •

 ., וגובל בתחום הסקר הנוכחי ממערבעריכה מתקדמים

שבוצע ע"י מכון  טבע, נוף ומורשת האדם  (: סקר  2015)פדרמן ועמיתיו,    סקר דרום עמק זבולון •

 .(דש"א וכולל את מרחב עמק זבולון שמדרום לגבולות מטה אשר )מדרום לאזור אפק 

)פרלברג   רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה של הערוצים ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי •

 ,ורט"גשנערך ע"י מכון דש"א עבור רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי אקולוגי  קר  ס(:  2009ועמיתיו,  

 .ובו נבחנו כל ערוצי הנחלים ותעלות המים שנכללים בתחומי הסקר 

בסכנת   • הצמחים  בישראלסקר  ועמיתיה)  הכחדה  ועמיתיה,    ;2021  ,2019  ,לבל    ,2019רון 

ע"י מכון דש"א  ששנתי  -רבארצי  סקר  .  (2020 לתעד  למפות,    ,במטרה לאתר עבור רט"ג,  נערך 

כלל המינים בסכנת הכחדה בישראל. הסקר נערך בין היתר גם בתחומי  מצבם של  את  ולהעריך  

 .מטה אשר 

(: 2022לייקין,  -כברה  ;ב2019לייקין ועמיתיה,  -)כברה  אקולוגיים במחוז צפוןמיפוי מסדרונות   •

וחידוד מפת המסדרונות האקולוגיים  במחוז צפון  פרויקט   רט"גהארצית  לעדכון  ע"י  , שפורסמה 

, כרקע ס, ובליווי נציגי מנהל התכנון והמשרד להגנ"ובוצע ע"י מכון דש"א בשיתוף אקולוגים מרט"ג

 "מ במחוז צפון. להכנת עדכון לתמ

(: מטעי  2020,  וברקו)אבישר    חקלאות תומכת מגוון ביולוגי במטעי האבוקדו של חברת מילופרי •

ים באקלים  אלוביאליים  "עמקים  האקולוגית  היחידה  בתחומי  נמצאים  מילופרי  תיכוני", -חברת 

עם החקלאים  -שנמצאת בתת להיטיב  דרך  למצוא  נערך במטרה  טבע. המחקר  ייצוג בשמורות 

 .ולשמר את המגוון הביולוגי הייחודילשקם  ,מקביל לקייםוב

ששותפים לו  : מסמך מדיניות (2003פרומיקן ועמיתיה, -אחירון) דו"ח שימור חולות מישור החוף  •

הציג את מצב שימור  ש, ומכון ירושלים השירות ההידרולוגי , רט"ג, קק"ל חל"ט ה, להגנ"סהמשרד 

 לשימורם. ות ודרכי פעולה צהחולות במישור החוף וגיבש המל
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 במקביל לסקר הנוכחי שנערכים  קרוביםסקרים שנערכים  1.5

בוצע  מסקר טבע, נוף ומורשת האדם ש  (: סקר 2022לייקין ועמיתיה,  -)כברה  סקר צפון עמק עכו •

וכולל את  עכו. מרבית שטחו של הסקר    תא השטח שמדרום  ע"י מכון דש"א  לעיר  נמצא מזרח 

 .בחפיפה עם שטחי הסקר הנוכחי

 בוצע ע"י מכון דש"א מסקר טבע, נוף ומורשת האדם ששניצר ועמיתיה, בעבודה(:  )   סקר משגב •

כך    סקר משגבדרום מזרח הסקר נמצא בסמיכות עם שטחי    אזור .  בתחומי מועצה אזורית משגב

 .השני אתאחד  ממשיכיםשהשניים 

  טבע, נוף ומורשת האדם שמתבצע: סקר (בעבודה )פרידמן ועמיתיו,  סקר יערות הגליל המערבי •

. ישנה חפיפה רבה עם שטחים במזרח הסקר הנוכחי, ביערות  קק"ל בגליל המערבי  מספר יערותב

 , וכן בפארק אדמית. געתון-יחיעםוכברי 

 העבודה  שיטת  1.6

ונו ף במכון דש"א, בהמשך לעבודתו של איתן  שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע 

 .כולל חלק מן התוצרים של שלב א' בלבדהדו"ח הנוכחי (. 1איור ( )1988גידליזון )

 שלב א': איסוף ואפיון המצאי  1.6.1

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

קרקעות, שיפועים(, תצלומי אוויר, בסיסי מידע של צומח ובע"ח שסופקו ע"י רשות הטבע והגנים, מידע  

מאמרים   וכן  העתיקות(  רשות  ע"י  שסופקו  )כפי  ארכיאולוגיים  אתרים  של  ומאפייניהם  מיקומם  על 

מתמחים בתחומים הנ"ל. הנתונים עובדו שמאנשים    הפל  באזור ומידע בע   עוסקיםשומחקרים שונים  

שתוצריו כוללים את הרקע והרציונל לקיום הסקר, הגדרת הבעיות,   ,וסוכמו עבור הפקת הדו"ח הנוכחי

קרקע, מפ רצף שטחים פתוחיםוהמטרות והיעדים, מיפוי שימושי  והשוואה    ומסדרונות אקולוגיים  ת 

דו"ח שלב א' כולל את פרקי המבואות בנושאי גיאולוגיה, מסלע, קרקעות,    ,לסקרים קודמים. כמו כן

 .ת טבע, גנים לאומיים ויערות קק"להידרולוגיה, אקלים, שמורו

אספו נתונים על ערכי טבע )מיפוי ורישום של צומח( ונוף באזור.  י ערך עבודת שדה שבה ייבהמשך ת

 :הנתונים יחושבו וימופו ולבסוף ישולבו עם המידע הקיים ויהוו את הבסיס לתוצרים הבאים

 .מפת יחידות הנוף •

 .ים נוספים(מפת אתרים )אתרי מורשת האדם ואתרים מסוג •

 .מפות בוטניות: תצורות צומח, טיפוסי צומח, מיני צמחים נדירים ומיני צמחים פולשים •

 .מפת מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים •

 .חיים-דו"חות ומפות תצפיות בבעלי •
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 ערכיות נוף, ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחים  –שלב ב': הערכה נושאית  1.6.2

כן יוצע חישוב  ו   ;וערך מצב יחידות הנוף ויחידות הצומח וערכיותן תדורגיאספו יי על בסיס הנתונים ש

רצף  בהתבסס על מפת    השטחשל  הערכיות המרחבית  הערכיות האקולוגית של השטחים החקלאיים, ו

 :. תוצרי שלב זה כולליםומפת המסדרונות האקולוגיים  השטחים הפתוחים

 .מפת ערכיות נופית •

 .מפת ערכיות בוטנית •

 .גידול מיוחדים-ערכיות זואולוגית/בתימפת  •

 .מפת ערכיות מרחבית •

 .מפת ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים •

 שלב ג': שילוב נתונים והערכות  1.6.3

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

 :הם

יות הבוטנית עם הערכיות הזואולוגית  מפת ערכיות אקולוגית משולבת: מפה שמשלבת את הערכ •

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

 .החקלאיים

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

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

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

 שלב ד': ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות  1.6.4

כלליות   המלצות  מספר  הסקר  של  הסופי  בדו"ח  ינוסחו  הקודמים,  השלבים  מכל  התוצרים  פי  על 

 .ולממשק עתידיים של האזור. המלצות אלה מהוות נספח לסקר  ול, לניהשקשורות לתכנון
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  ב':   שלב   –   תכול   רקע   שדה;   וסקר   קיים   מידע   איסוף   א':   שלב   –   זהוב   רקע   : הסקר   תהליך   של   זרימה   תרשים   –   1  איור 

  ערכיות   )מפות   מעובדים   תוצרים   –   ירוק   רקע   נושאיות(;   )מפות   ראשוניים   תוצרים   –   כתום   רקע   הנתונים;   עיבוד 

  את   מציינת   האדומה   המסגרת   משולבות(.   ערכיות   )מפות   סופיים   מעובדים   תוצרים   ג':   שלב   –   ורוד   רקע   נושאיות(; 

 העבודה.   של   א'   שלב   דו"ח   במסגרת   שבוצעו   הנושאים 
 

 

  

 



 ' א שלב "ח דו: אשר במטה  האדם  ומורשת נוף, טבע סקר( 2022) ועמיתיו פרידמן

 

~ 17 ~ 
 

 

 התמצאות  –   1  מפה 
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  מישור   חולות   שימור   ודו"ח  זבולון  עמק   דרום   ערבי, מ ה   הגליל   דרום   המערבי,  הגליל   חוף   סקרי   : שכנים   סקרים   –   2  מפה 

 אשר.   מטה   לסקר   במקביל   תבצעים מ   עכו   עמק   וצפון   משגב   המערבי,   הגליל   יערות   סקרי   פורסמו.   החוף 
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 מבואות  .2

 גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה  2.1

 :מישור החוףמורדות הגליל המערבי ו – מטה אשר לשתי יחידותניתן לחלק את אזור 

 : (2001גבאי,  :י "פ)ע מורדות הגליל המערבי •

אשר יוצרות רמות    ,המבנה הגיאולוגי הכללי במערב הגליל הוא של שלוחות הר בעלות שיאים תואמים

החוף ועד לגוש  מזרח ממישור  -נטויות בעלות שיפוע מתון ורצוף, שמתרוממות בהדרגה בציר מערב

הגליל היא    היווצרותהרי יהודה ושומרון,  לגליל. בדומה להר הנגב ומרכז ההמורם של הורסט מירון ב

נתון גם לתהליכים של שבירה  כך, הגליל היה  נוסף על  תוצאה של תהליכי קימוט משמעותיים, אך 

בשה את מבני ההרמה הקלאסיים ויצרה נוף מורכב מאוד. השבירה הטקטונית  יאינטנסיבית, אשר ש 

טקטוניים   לוחות  נובעת ממיקומו באזור מפגש של שלושה  אדירים משבגליל  לחצים  כמה  מפעילים 

באחד השברים הגיאולוגים הגדולים    אדיר שמקורו  ץו לחמזרח ישנ-מדרום  :(2איור  )  כיוונים במקביל

נע   –  בעולםיום  כ פעילים  שביותר   ערב  סיני  לוח  ללוח  ביחס  הלוח    חלק )שהוא    ישראל-צפונה  מן 

ההפרדה  ,(האפריקאי לצפון    בקע ה הוא    באזורנו  כשקו  מדרום  המלח    –הערבה  דרך  שעובר    – ים 

מתרחק    ת, כשחלקו הדרומיי, לוח ערב גם נע בתנועה סיבובבמקביל  עמק החולה.  –כנרת  ה  –הבקעה  

, גם תת הלוח בנוסף אירואסיה.לוח נע מערבה ומתנגש בחלקו הצפוני שמלוח אפריקה מזרחה, בעוד 

צפונהישראל  -סיני לכל הלוח האפריקאי,נע  בדומה  לחץ מדרום  ,  על הגליל  כי  ומפעיל  תנועתו  , אם 

ישנה הקשת הקפריסאית, גבולה הגיאולוגי של אירואסיה  . אל מול אלה  של לוח ערב  מזויותר    איטית

   ישראל.-של לוח ערב ותת הלוח סיניצפונה תם באזורנו, אשר בולמת את התקדמו

. אז, כתוצאה מהתקרבותו ("שיליון שנה )ממ  88-65השלב הראשון בהיווצרות הגליל החל בסנון, לפני  

-23לפני    של לוח אפריקה אל אירואסיה, נוצר המבנה הראשוני של הגליל כקמר מעגלי גדול. במיוקן,

במזרח הגליל ובגולן.  תכן שגם בעקבות פעילות געשית  יהלחצים שפעלו על האזור הועצמו, י  מ"ש,   5.3

דרום.  -כך שנוצרה צורת אליפסה בעלת ציר אורך בכיוון צפון  ,הקמר המעגלי נמתח ועוות  ,כתוצאה מכך 

מתיחת המבנה העגול גרמה להיווצרותה של מערכת שברים אלכסוניים בשולי הקמר. בגליל המערבי  

. הגשמים הרבים בהרי הגליל (3מפה  )  מערב-התהליך בא לידי ביטוי במערכת שברי ענק בציר מזרח 

ויצרו את נחלי הגליל   אותם  והעמיקו  על בסיס תוואי השברים, הרחיבו  נוקזו אל הים בעיקר  העליון 

את  כוללת  )מצפון לדרום(  ברים  ש-מערכת הרכסיםמתונות.  השלוחות  ההמערבי הגדולים, שביניהם  

נחל   –נחל געתון, שלוחת ג'ת    –נחל כזיב, שלוחת מעלות    –נחל בצת, שלוחת עברון    –רכס הסולם  

נחל יסף. בחלקם, התחתרו הנחלים לעומק של מאות מטרים ויצרו ואדיות   –בית העמק, ושלוחת תפן 

טיפוסיים ותוואי זרימתם הישר, ללא פיתולים חדים     V אדירים דוגמת נחל כזיב ובצת. אלו הם נחלי

קווי  יוצרות  קווי ההעתק. השלוחות שעולות בין הוואדיות  רבים, הוא תוצאה של התחתרותם לאורך 

  600-500מטה אשר( עד לרום של  גבולות  מגיע )בשרכס שטוחים יחסית בגובה הולך ועולה מזרחה,  

מזרח, -צפון-מזרח  –מערב  -דרום-ודרת בציר מערבמסשמערכת העתקים נוספת,    .מטר מעל פני הים

המערבי העליון  בגליל  בעיקר  ומצויה  ארוכים  בשברים  לבנון.  -מתאפיינת  דרום  אל  ונמשכת  מרכזי 
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 –דוגמאות מובהקות של המערכת הם השברים באזורי פסוטה, אלקוש, מעלות, מעיליא, ובמטה אשר  

 .שבלבנון זרח וצפון, אל עבר תבניןלכיוון מ ההמונפורט, וכן המשכו של שבר ראש הנקר 

 : (2012אלמגור ופרת,   :י "פ)ע מישור חוף הגליל •

משתרע מראש הנקרה בצפון ועד לשפך נחל נעמן )אם כי בגבולות מטה אשר לא נכללים שטחי החוף  

מכר מתרחב  כפר  של נהריה ועכו(, ומחוף הים במערב ועד לגבעות של מורדות הגליל המערבי. מדרום ל

ור החוף מזרחה עד אזור אחיהוד, ודרומה, שם הוא מקבל את השם עמק זבולון שמגיע בדרום עד מיש

  , שעב וכאבול ואף יותר הכפרים ובמזרח עד  ,הכרמל )אם כי גבולה של מטה אשר נעצר בקיבוץ אפק(

ק נחל חילזון. רוחבו של מישור החוף באזור מטה אשר מצטמצם מעשרה  עמ אם לוקחים בחשבון את  

ק"מ בחלקו הרחב של עמק זבולון )אם כי אזור הקריות אינו כלול בשטח המועצה(, עד לארבעה ק"מ 

 .הבלבד בראש הנקר 

בדומה לחופי ישראל האחרים, חופי הגליל המערבי הם תוצר של תהליכים איאוליים, אך בצפון הארץ  

ל. מערכת השברים ישנה גם ההשפעה של השברים הטקטוניים שעיצבו גם את החלק ההררי של הגלי

את האזור לרצועות צרות שנעות אופקית    תומחלק   ,את מישור החוף ועמק זבולוןגם  המערבית חוצה  

 .ורוחבית אחת ביחס לשנייה

נוצרו   אלו  רכסי הכורכר המקבילים לקו החוף.  דומיננטית בנוף של מישור החוף היא סדרת  תופעה 

במהלך מחזורי ההתחממות וההתקררות של אקלים הפלייסטוקן. בתקופות הקרחוניות, פני הים נסוגו,  

דיונות. כשהאקלים   לאורך החוף  ויצר  חזקות  רוחות  ע"י  הוסע  הנטוש התייבש,  החוף  החול בשפת 

תחמם ופני הים עלו, כיסו המים את הדיונות, המיסו חלקיקי גיר, אשר לאחר מכן התגבשו מחדש  ה

וליכדו את גרגירי הקוורץ או הגיר של הדיונה ויצרו את רכסי הכורכר. בדומה לאזורים אחרים בחוף  

זרחי  הישראלי, בגליל התגלו שלושה רכסי כורכר עיקריים במקביל לקו החוף הנוכחי. רכס עברון, המ

בצפון, ושני ק"מ בדרום. רוחבו עד חצי ק"מ וגובהו, הנוכחי כק"מ אחד ממזרח לקו החוף נמצא ביותר, 

מ' מעל פני הים. על    40-30מ' בלבד, אם כי באזור עברון הוא מתנשא לגובה של    10-5ברוב חלקיו,  

 .גבה ועוד(הזיו, סער, מזרעה, ר -)גשר  4צמודים לכביש שרכס הכורכר בנויים רבים מהישובים 

מ'. ממערב   500-מ' ובאזור בצת כ  2,000–ממערב לרכס עברון ישנו עמק מרזבה שרוחבו ליד עכו כ

קו החוף, אם כי אינו רציף. מעכו וצפונה, הרכס   עכו, אשר בחלקו בונה את  למרזבה מתרומם רכס 

ס עכו נמוך מאוד  אכזיב הוא יוצר חופים סלעיים. רכבובחצרות יסף ו ,מופיע  במקטעים לאורך קו החוף

ברובו וכמעט שלא ניתן להבחין בו בשל כיסוי החול הדק שנוצר מעליו. הרכס מתרומם לרום מירבי של  

. הרכס המערבי ביותר שקוע כיום ברובו  בלבד  מעל פני הים  'מ  2-1פי רוב גובהו  -ועלמטר בלבד,    15-כ

ס הבלוי. שקיעתו מהווה עדות  שוניות גידוד שנותרו מהרכשהם  ומופיע בשתי שורות של איים,    ,בים

לכך שחוף הים שוקע, ככל הנראה במקביל להתרוממותה של שדרת ההר המרכזית. מרבית האיים  

 .נמצאים במרחק של כשלושה ק"מ מהחוף, אך ישנה גם קבוצה קטנה במרחק של ק"מ אחד

הכורכר   במבנה  קשורה  המערבי,  הרכס  של  ובעיקר  זה,  באזור  הרכסים  של  הבלייה  כאן,  עוצמת 

הכורכר  ש רכסי  את  שמאפיין  לקוורץ  בהשוואה  בקלות  מתבלה  הגיר  גבוה.  באחוז  מגיר  מורכב 
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מזכירה טרשים. נחלי הגליל המערבי  שהדרומיים, ועל כן יש ברכסים הצפוניים מעין מפרצונים ותופעה  

ם, למספר מקטעים קצרי יםמפרידים את הרכסש פרצו את רכסי הכורכר בדרכם אל הים ויצרו אוכפים 

 .ק"מ 2-כאורכו הארוך שבהם ש

 ( 2001וגבאי,    2004,  סנה :עפ"י בעיקר ) מסלע 2.1.1

ליוני שנים בים רדוד,  י דולומיט וקירטון אשר הורבדו לאורך עשרות מ  ,גיר   –סלעי משקע  מהגליל בנוי  

בעמודת ליון שנה. ימ 40-ליון שנה, ועד לתחילת השלישון, לפני כימ 100-החל מטור הקרטיקון, לפני כ

 :(3איור ; 3מפה ) ישנן שש חבורות דומיננטיותהמסלע 

מטה אשר בפרט. השכבה    א"זובשטח מובכלל  דומיננטית מאוד בגליל המערבי    :חבורת יהודה •

תצורות חבורת  מ'.    700-מ"ש(, בעובי מירבי של כ  100-90טורון )-מורכבת מסלעי משקע מהקנומן

 יהודה הן:

יהודה,    :תצורת יגור )דולומיט כמון( בעיקר בגליל    השמופיע התצורה העתיקה ביותר בחבורת 

עט בפסגות הגליל המרכזי, באזור הר הארי. בתחומי סקר מטה אשר התצורה  המערבי התחתון ומ 

 .נדירה מאוד, אך היא חשופה בעומק נחל בצת, באזור חורבת כרכרה שמצפון לקיבוץ אילון

קדומה מאוד גם כן, ועל כן גם היא מופיעה בעיקר    : ("חנה- דיר")נכתב לעתים    חנא -תצורת דיר

הסקר מוכרת בעיקר מרכס הסולם, ומופיעה מעט גם בערוצי    בפסגות הרי מרכז הגליל. בתחומי

יחיעם, ובעיקר בצת. גבעה נוספת נמצאת מיד מחוץ לאזור    ,, געתוןבהנחלים הגדולים, כגון כזי

מופעים ניתן להבדיל בין שני  ג'ת.   –הקדום בהם הוא פרט כרכרה    :הסקר, מצפון מערב לכפר 

מזרח לראש הנקרה ובנחל בצת -כס הסולם, מדרוםאשר מופיע מעט בתחתית ר  ,דולומיט עם צור 

בלבד כרכרה  לחורבת  ויערה,  וכן    ;מצפון  הנקרה  ראש  מתחלפות  מבנויים  שהפרטים  שכבות 

ומעורבות של קירטון, גיר )לעיתים עם צור( ודולומיט, מאוחרים יותר ומהווים את החלק הארי ברכס 

  .וכן מופיעים במקטעים בכל הנחלים העמוקים ,הסולם

תצורה נפוצה מאוד בגליל בכלל וככל הנראה הנפוצה ביותר    :)דולומיט עם מעט צור(  ניןחתצורת ס

יותר בגבעות המערביות,   באזור הסקר, בוודאי בחלקו הצפוני. היא קדומה יחסית ועל כן נפוצה 

הנמוכות יחסית, שנמצאות בתחומי מטה אשר, למשל סביב הקיבוצים יחיעם, געתון, כברי ואילון.  

ועמיו )קס  אינטנסיבית  2011;  2009תיו  קרסטית  המסה  עברה  סכנין  תצורת  כי  משערים   ,)

כך שבמקומות רבים נותרה שכבה דקה  באזורים רבים עשרות מטרים מעובייה, עד כדי  שהעלימה  

במקומות אלו ניתן לעיתים    ובמחשופים לאורך ערוצי הנחלים לעיתים אף נעלמה לחלוטין.  בלבד

וש מנותק מתצורת סכנין אשר מונח טופוגרפית מתחת לסלעי הקירטון הרך  לצפות בתופעה של ג

  נוצרו ובכך  ,בתת הקרקע  תצורת סכנין התרחשה גםמ םסלעיההמסת התליכי   .חנא-מתצורת דיר 

נוספות קרסט  ותופעות  רבות  לאזור   מערות  המואצת  .  שאופייניות  לההמסה  התמוטטות גרמה 

קרקעיים    חלליםהשל    תקרתם ובעיקרן שכבות תצורת  ולהפרה בהתת  שיכוב השכבות שמעל, 

 בענה.
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שכבות הגיר,   לרוב התצורה מאופיינת בשיכוב אופייני של  :)נכתב לעתים "בינה"(  תצורת בענה

לעיתים חסרה בשל עיוות השכבות שקרסו בעת התמוטטות החללים   התופעהאך בגליל המערבי 

לעיתים סכנין.  ישירות מעל    הקרסטיים בתצורת  סלעי תצורת בענה  מונחים  זה  במקומות מסוג 

מסה. תצורת בענה ההמוחלטת של סלעי תצורת סכנין בעקבות ה  םעלמותיחנא, בשל ה-קירטון דיר 

בהם תצורת  שם זאת, זוהו כמה כתמים  ע נפוצה יותר מחוץ לגבולות הסקר, במזרח הגליל המערבי.  

נית לכברי, ממזרח למצובה וכן באזור אדמית,  בענה מופיעה גם בתחומי מטה אשר, למשל צפו

 נווה זיו ושיח דנון.  

מצאות של מאובנים רבים יחסית.  ימאופיינת בהשגיר וחוואר עם מעט קירטון,  סלעי :תצורת ירכא

מזרח  -נמשך מצפוןשהתצורה  אינה מופיעה בתחומי הסקר, אך נפוצה יחסית בקרבה אליו, בקו  

דרך ינוח וירכא ועד לאזור כישור, תובל ולבסוף נעלמת באזור הר  מערב ועובר בין מעלות,  -לדרום

דיר  תצורת  ומעל  בענה  לתצורת  מתחת  ממוקמת  התצורה  במפה    ,חנא-גמל.  שמופיע  כפי  ולא 

בהם ש(, במקומות 2009פי וקס ועמיתיו )-(, בין התצורות ינוח ובענה. על 2004הגיאולוגית )סנה, 

רת סכנין אשר עברו המסה מסיבית ושממוקמים גם הם היא מופיעה, היא מחליפה את סלעי תצו

 .חנא-מתחת לסלעי תצורת בענה ומעל לתצורת דיר 

( שבה שכבות גיר עם  2004תחילה השכבות הוגדרו כתצורה נפרדת )למשל סנה,    :תצורת ינוח

גושי צור, אך בעקבות עבודות שדה מדוקדקות הוצע שלמעשה התצורה לא עומדת בקריטריונים  

כך,  הנדרשים   מן הליתולוגיה האזורית.  ינוח חלק  לראות באזורים שהוגדרו כתצורת  יש  כן  ועל 

גיר וקירטון ומכילה צור, יש להגדיר אותה   במקומות בהם התצורה מורכבת משכבות דקות של 

חנא. כאשר היא מאופיינת בשיכוב גס של גיר, ללא מרבצי צור, היא עונה למעשה על -כתצורת דיר 

 ןהתצורה לא נפוצה בתחומי הסקר, אולם ישנ  .(2011  ,2009ה )וקס ועמיתיו,  הגדרות תצורת בענ

בערוצי הנחלים בצת וכזיב, בקרבה לנחל שעל ובאדמית.    ההיא מופיע   ןבהשמספר נקודות קטנות  

 היא נפוצה למדי באזור ינוח ודרומה.  ,מחוץ לגבולות הסקר אך בקרבה אליו

מ"ש(. הקירטון בעיקרו לבן    90-65ר מהסנון והפליאוקן )אקירטון וחוומעשויה    :חבורת הר הצופים •

לקה התחתון מופיע לעיתים קירטון  ורך מאוד, אך בחלקה העליון יש מעט סלע פצלים אפור, ובח

שאש(,  יבהם מופיעה אף שכבה דקה של צור )מש. ישנם מקומות  "כעכולה"מכונה  שקשה ואדמדם  

ומ הק ישהולכת  עם  לים.  י דקקת  מסויימים  רבה  הגשמים במקומות  מיעוט  בשל  המערבי,  בגליל 

מ'. החבורה    1-3  יב, בעו1צופים גם שכבת נארי הנפוצה מעל לחבורת הר    ,)ביחס למרכז הגליל(

מעלות באזור  למשל  במרכזו,  בעמקים  גם  ומופיעה  צידיו  מכל  הגליל  את  דבר  -מקיפה  פקיעין, 

משתנות בה  מופיעות  שמעיד על היותה חלק ממבנה אנטיקליני גדול. עובי החבורה והתצורות  ש

 

נארי הוא שמו הערבי של שכבת גיר קשה אשר נוצרת מעל שכבות גיר רך )בישראל, לרוב קירטון(. הסלע נוצר ככל הנראה  1
הגיר הרך לבין כחלק מתהליכי היווצרות קרקע. ההיפותזה להיווצרותו היא שגיר מומס מצטבר ומתגבש מחדש בין שכבת  

 הקרקע. כאשר הקרקע נסחפת נחשף הנארי מעל לקירטון. 
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שמעיד   מה  למקום,  הרבדתהממקום  הגיאולוגי  על  המבנה  להתרוממות  של -במקביל  טופוגרפי 

 תצורות החבורה הן:  .גלילה

מנוחה שלוש   :תצורת  בעלת  הסקר,  בתחומי  הצופים  הר  חבורת  של  ביותר  המוכרת  ההופעה 

מסודרת  שפרט אחיהוד )קירטון( הוא הנפוץ ביותר באזור הסקר ומופיע כסדרת גבעות    :הופעות

ור שיח מצפון לדרום בשוליים המערביים של הגליל המערבי העליון, למשל מדרום למצובה, באז

פרט הר צפת )קירטון עם מעט מקבצי    ;לב- כפר יאסיף, ובאזור התעשייה בר -אשרת-דנון, עמקה

מאובנים( הוא הקדום ביותר בתצורת מנוחה ובגליל המערבי מופיע בעיקר בתחתיתן של גבעות 

פרט כברי )חוואר( נדיר ביותר וכמעט שאינו מופיע על פני השטח. מקבץ  ;בנויות מפרט אחיהודש

 .אחד שלו מופיע מדרום לאבו סנאן, מעט מחוץ לשטח הסקר 

)חוואר   תצורת טקייה)קירטון(, ו  תצורת ע'רבנוספות של חבורת הר הצופים, כוללות את    הופעות

. הראשונה, יוצרת את הקצה המערבי ביותר של כמה מן הגבעות מתצורת מנוחה באזור  וקירטון(

כפר יסיף, צומת השיירה ומצובה. בכך הן מהוות את נקודת המעבר מגבעות הגליל  -אחיהוד, אשרת

. תצורת טקייה  חשופה כשלוחות ארוכות וצרות בעיקר באזור חניתה, יערה ומצובה,  למישור החוף

 .יסיף-ומעט גם מסביב לכפר 

מ"ש(. היא כוללת קירטון ומעט גיר עם צור ומופיעה בעיקר    56-34נוצרה באיאוקן )  :חבורת עבדת •

מצובה ובהר  -בשוליים של הגליל מכל עבריו. בגליל המערבי חבורת עבדת מופיעה באזור שלומי

לכן קשה לעיתים להבחין בינה לבין סלעי  ושכבת נארי,  בחניתה בדמות סלעים קירטוניים מכוסים  

יוצאים מקידוחים(. שתי תצורות עיקריות  שחבורת הר הצופים )אלא אם משווים את המאובנים  

פיעה ומו   ,קירטון עם מעט צור מעשויה  ש, הקדומה יותר,  תצורת עדולם  :מרכיבות את חבורת עבדת

עבדת, באזור גבעת חמודות ושלומי, וכן בפסגות של    חבורתבחלקים המערביים יותר של מקבץ  

נמצאת מעט מזרחה, באזור מצובה, יערה  ו   קירטון עם חואר שעשויה    תצורת מרשהו  ;הר חניתה

גיר עם מעט צור. מקבץ קרוב  מעשויה  ש  ,חבורת עבדת היא לשון תמרתבתצורה נוספת    .וחניתה

 .אשר נמצא מצפון לצומת אחיהודלשטח מטה 

חבורת ים  ו  ;מ"ש(  23-5.3קולנגלומרט של אבני חול ובזלת מן המיוקן )מבנוייה    :חבורת סקייה  •

לא מופיעות בגליל המערבי.  שכמעט    ,מ"ש(  5.5-2.5קירטון ובזלת מהפליוקן )  ,ר אחוושבה  ,  המלח

ממזרח לצומת כברי ועד לאזור צומת געתון, אשר מאופיין    -ם זאת, ראוי לציין את אזור נחל געתון  ע 

 .בסלעי טרוורטין מן הפלייסטוקן

קרקעות   חוף הגליל המערבי שבו  מישור  נמצא  מורדות הגליל המערבי  לאזור הגבעות של  ממערב 

מסודרת מצפון לדרום  שן הפלייסטוקן,  . מלבד זאת, ישנה סדרת רכסי כורכר מוגרומוסולים  אלוביאליות

הזיו, וכן ישנם  -. בין גבעות הכורכר חשופה אדמת חמרה באזור גשר לילע   הונידונ  במקביל לקו החוף

 .חולות מדרום לגן לאומי אכזיב עד נהריה, ובאזור שבי ציון
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  באזור   סלע   ותצורות   חבורות   של   ה תפוצ ו   גיאולוגיים   העתקים   מפת   המערבי:   הגליל   של   גיאולוגית   מפה   –   3  מפה 

 (. 2011  וסנה,   קרץ   ; 2008  ; 2004  סנה,   פי   )על   המערבי   הגליל 
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  של   המקורי   מעוגל ה   הקמר   על   לחצו   דיים י צ   כוחות   בגליל:   השבירה   מערכות   התפתחות   של   סכמטי   ר תיאו   –   2  איור 

  אלכסונית   ירה ז ג   על   מצביעות ש   מסודרות   שברים   מערכות   יצרה   המתיחה   פעולת   . לאליפסה   אותו   והפכו   , הגליל 

 (. 2001  גבאי,   ך: ו )מת   מערב - מזרח   בכיוון   אנכית   ושבירה   ומתיחה   אופקיים(   תזוזה   )העתקי 

 

 

 ( 2004  )סנה,   נהריה   מפת   פי   על   : המערבי   גליל ב   גיאולוגית   סטרטיגרפיה   –   3  איור 
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 ( 2007דן ועמיתיו, עפ"י: )  קרקעות 2.2

אחד החשובים בהם הוא סוג ש,  רבים  במקום נתון הוא תלוי גורמים סביבתיים  ותאופי הקרקעות שנוצר 

רכים   םסלעי  :אזור הסקר מאופיין בשליטה מוחלטת של סלעי משקע מסוגים שוניםכאמור,  סלע.  מה

וחוואר מתפו  קירטון  וקרקעות הרנדזינה שמתפתחות מהכגון  יחסית  רבה  נוצרות    ם ררים במהירות 

מתפוררים לאט מאוד ולמעשה התהליך המשפיע ביותר על    –סלעים קשים, כגון גיר ודולומיט    ;מהר 

רוסה  -בלייתם )באזורים משופעי משקעים( הוא המסה ע"י מים. באזורים אלו מתפתחות קרקעות טרה

 .ט גיר ו ע י שלרוב מתאפיינות במ

רוח(שגורם מהותי נוסף   .  ואופיו  משפיע על אופי הקרקעות הוא כמות האבק האיאולי )שמועבר ע"י 

מאפיינת את ישראל כולה.  ששקיעת אבק שמקורו במדבריות של דרום הלבנט והסהרה היא תופעה  

ועל כן האבק ששוקע בו כולל בעיקר את הרכיבים    מן המקור,  הגליל נמצא במרחק מאות ק"מ צפונה

גרגר נוספים בעלי אחוז סיליקטים גבוה. בשל המשקעים הרבים,  -הדקים ביותר, חרסיות וחומרים דקי

ו האבק  מן  ומנוקות  שטיפה  עוברות  הקרקעות  וסולפטים.  ממרבית  כלורידים  כגון  נוספים  מרכיבים 

מתרחש  שבאזורים   התהליך  מהירה,  הסחיפה  והיווצרות  בהם  הסלע  בליית  ותהליכי  שאת,  ביתר 

מאפיינים היווצרות קרקעות צעירות, כגון רנדזינות בהירות. כשקצב שהקרקע מתחדשים. אלו תהליכים  

 .הסחיפה נמוך, האבק מצטבר, משתלב בקרקע ומשפיע על תכונותיה

לעומת הקרקעות  נוצרות מסלעים רכים )קירטון וחוואר( שישנם הבדלים בין השפעת האבק בקרקעות 

באזורים עם סלעים קשים )גיר ודולומיט(. אזורים הרריים בעלי סלעים רכים הם לרוב בעלי פני שטח  

נוצר על גבי  שחלקים יחסית, כך שסחיפת הקרקע בהן היא הומוגנית בכל השטח. לעומת זאת, הנוף  

הקרקע ותורמים מסלע קשה משופע בבליטות סלע, שקעים וסדקים אשר עוצרים ומאטים את סחיפת 

י אלו  באזורים  האיאוליות  ילהצטברותה.  שהחרסיות  לרוב  יתכן  בקרקע.  העיקרי  המרכיב  את  הוו 

כיוון  מ,  (ולעתים אף מוגדרות כבשלות)רוסה שאינן צעירות  -התהליכים הללו מתרחשים באדמות טרה

 .שדרוש זמן רב להצטברות האבק ולשטיפת הגיר ממנו ומן הסלעים

בהם הסחיפה קטנה שר באופן משמעותי בעיקר באזורים רמתיים ומישוריים,  האבק האיאולי מצטב

יותר. באזורים אלו ניתן למצוא גרומוסולים וקרקעות חומות כהות גרומיות, שהמרכיב העיקרי בהן הוא  

כוללות רנדזינות כהות, קרקעות    ,בהן ישנה הצטברות אבק ניכרתשהאבק האיאולי. קרקעות נוספות  

 .בהם הסחיפה מינימליתשמצויות בשטחים שוקרקעות יער חומות,  חומות אבנוניות

 קרקעות הגליל המערבי  2.2.1

אדומה. נוצרת בעיקר עקב שטיפת הגיר מן הקרקע  -קרקע חרסיתית, חומה  :אדומה-רוסה חומה-טרה

רוסה עם מרכיב גירי. בשטחים  -בכיסים וסדקים שבין סלעי גיר ודולומיט, אם כי ישנן גם קרקעות טרה

הקרקע  ית  סחופים של  התחתונות  השכבות  בהדרגה,  ורדודים.  קטנים  בכיסים  לרוב  הקרקע  מצא 

עובר חיזור ועלול ליצור   נאטמות ומתחילה תופעה של רטיבות יתר. כתוצאה מכך הברזל שבקרקע 

ואף עלולים להווצר תצבירים קשים של תחמוצת ברזל ומנגן. זוהי הקרקע    ,כתמים צהובים ואפורים

ב ביותר  מופיע הנפוצה  החוף.  למישור  עד  המערבי  הגליל  אחידה    המורדות  כקרקע  הסקר  בתחומי 
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, וכן בשילוב עם רנדזינה בגבעות שבצפון ובמזרח מורדות  (4מפה ) בשטחים רבים במזרח מטה אשר 

 .הגליל המערבי, למשל בסביבת שלומי, כברי וכן בערוץ נחל כזיב

או   בהם השטיפה מוגבלת, בין אם בשל גורמים אקלימיים,שנוצרת באזורים    : רנדזינה חומה )כהה(

בשל אטימות סלע המצע. אי לכך, בגליל וביתר חלקי הארץ הצחיחים למחצה והלחים למחצה, רנדזינה  

נארי. בתחומי הסקר  או  קירטון  גבי  על  נוצרת  דנון, ימצוי זו  קרקע    , חומה  שיח  קטן באזור  בריכוז  ה 

י קירטון  לב היא מעורבת עם רנדזינה בהירה. הופעתה על גב-ה בר יתעשי הר  וובסביבת אחיהוד ואז 

חומה בכך שיש כיסים קטנים ורדודים יחסית, אם כי כיסים גדולים  -רוסה האדומה-קשה דומה לטרה

קיימים  יותר  בשל אחוז החומר    ,. צבע הקרקע חום כהה בעיקר בשכבות העליונותגם הם  ועמוקים 

, אשר  האורגני הגבוה שבו. בגליל המערבי, הלח למחצה, מופיעה הרנדזינה החומה בעיקר ללא גיר 

נשטף בעת חלחול המים דרך הקרקע וזרימתם על גבי הסלע בתת הקרקע ובסדקים בסלע. באזורים  

 חומה. -רוסה אדומה-גשומים קיים מעבר בין אדמת הרנדזינה החומה לאדמת טרה

רנדזינה חומה בכיסי קרקע עמוקים שבין בליטות סלע, לעיתים עם מעבר הדרגתי נוצרת   נארי גבי  על

- ם לחים בצפון ניתן לזהות טיפוסים חסרי גיר, שם גם קיים מעבר הדרגתי לאדמת טרהלסלע. באזורי

אדומה. לעיתים רנדזינה חומה עלולה גם להתפתח מערבוב של רנדזינה אפורה עם אדמת  -רוסה חומה

 .בהם גיר רך וקשה מצויים לסירוגיןשאדומה, באזורים -רוסה חומה-טרה

בהם חומר האב הוא קירטון רך. בתחומי  שנוצרת במדרונות תלולים ובלתי יציבים    :רנדזינה בהירה

עראמשה ובשמורת אפק. הקרקע  - מערב לערב אל-הסקר ישנם שלושה ריכוזים קטנים בחניתה, מצפון

עליונה אפורה או חומה אפורה שבה מעט חומר  -דומה בהרכבה הכימי לחומר האב, וכוללת שכבה 

-50שבה החלה בלייה פיזית בלבד. המעבר לסלע עלול להתחולל בעומק של    אורגני, ומתחתיה שכבה 

בהם המדרון  שס"מ, אך במדרונות תלולים הקרקע יכולה להיות גם רדודה הרבה יותר. באזורים    40

יציב, לרבות בשל כיסוי צמחי צפוף של השטח, הקרקע עוברת תהליך של שטיפת הגיר מן השכבה 

מכוסה שאל השכבות העמוקות, מתלכד ויוצר אופק פטרוקלצי מעל הסלע,  העליונה וגיר פדוגני שוקע  

במקרים  ב בלבד.  דקה  קרקע  האופק  ששכבת  היווצרות  לאחר  קרקע  סחיפת  מתרחשת  בהם 

 .הפטרוקלצי, האופק נחשף ומופיע כשכבה אחידה ורציפה ללא בליטות סלע 

עדר הסחיפה  יהאיאולי. ה   ישנה השפעה הולכת וגוברת של האבק   , בהם הסחיפה מוגבלתשבאזורים  

אורגני ולחומרים  לאבק  ולהעשיר את הקרקע,  ימאפשר  הופכת  ום להתבלות  כך הרנדזינה האפורה 

אפורה לקרקע  החרסית  -בהדרגה  לכמות  בהתאמה  כהה,  לחומה  אף  ולבסוף  בהירה  חומה  חומה, 

 .והחומר האורגני שבה

אלוביום בעלי תכונות  -קולוביום  :הארץקרקעות הגאיות והעמקים הקטנים באזור ההררי של צפון  

אדמת הסחף. כאמור, הקרקעות הנפוצות בסביבה   תמהם נוצר שמקומיות שתלויות בסלעים ובקרקע  

באחוז משתנה של חרסיות וגיר. בתחומי הסקר    ,רוסה-חומה או טרהרנדזינה  כוללות רנדזינה בהירה,  

גבעות המערביות למישור החוף, וכן בערוצי  קולוביום מצויות בעיקר בקו המגע בין ה-קרקעות אלוביום

 .חילזון, בית העמק, געתון ובצת :נחלים כגון
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הקרקע הדומיננטית ביותר ברובו הגדול של מישור חוף הגליל היא גרומוסול חום אלובי. זוהי קרקע  

נוצרים בקרקע    תשנוצר  מסחף אלובי ואיאולי ובעלת אחוז גבוה מאוד של חרסית. בתקופות יבשות 

ים אנכיים אשר חוזרים ומתמלאים לאחר הגשמים. מחזור זה גורם לערבוב מתמיד של השכבות  סדק 

בקרקע. החל מעומק של כמטר וחצי ישנם מישורי החלקה אלכסוניים. בשוליים המזרחיים ביותר, בקו  

המגע עם הגבעות הראשונות של הגליל המערבי, הקרקעות משתנות מעט באופיין בהתאם לתנאים  

. נוצרים שילובים שונים של הגרומוסול הדומיננטי במישור החוף עם הקרקעות הגירניות של המקומיים

 .אדומה, רנדזינה חומה או רנדזינה בהירה-רוסה חומה-הגבעות, בעיקר טרה

חמרית  -צמוד לקו החוף ישנן מספר קרקעות בתפרוסת מצומצמת בעלות אופי שונה. קרקע אלובית

כך    ,ועד מזרעה. הקרקע בעלת ניקוז גרוע   המאזור ראש הנקר   ,ףנמצאת ברצועה דקה מקבילה לחו

ק"מ    תשנוצר  עד  לים ומאזור נהריה חשופה כחצי ק"מ  בה שכבת גליי. בחלקה הצפוני היא צמודה 

מזרחה יותר. כתם נוסף נמצא באזור עכו העתיקה. ישנם גם שני כתמים מאורכים של אדמת חמרה,  

ראש הנקרה. את רכסי הכורכר מכסים כתמים    –ובאזור בצת  אשר נמצאים באזורי רכס הכורכר בעכו

רנדזינה. לרוב אלו קרקעות רדודות מאוד ועשירות בגיר. מדרום לעכו וצמוד לחוף של -של קרקע פרה

קרקע שמכילה בשכבות העליונות כמויות גדולות    – ישנו כתם גדול של אדמת סולונצ'ק    ,מפרץ חיפה

 .המלוח המאוד של מלח, ובעומק אקוו
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 המערבי   הגליל   קרקעות   –   4  מפה 
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 אתר השירות המטאורולוגי הישראלי( עפ"י )בעיקר  אקלים 2.3

 Beck :גייגר -הסיווג של קופן  עפ"י  ,CSa)  תיכוני עם קיצים חמים-יםכ  הוגדר האקלים בגליל המערבי  

et al., 2018). נפוצה בישראל ברוב    ,תיכוני-זוהי ההופעה הטיפוסית ביותר של האקלים הים והיא 

יצים יתיכוני עם ק -אקלים ים,) CSbתיכוני, מלבד לאזורים הגבוהים בחרמון, שם הסיווג הוא-האזור הים

צים יבשים וחמים, לעיתים חמים  יתיכוני הטיפוסי הם קי-. המאפיינים הכלליים של האקלים הים(חמימים

בחודש החם ביותר, וחורפים גשומים  יוס )מ"צ(  מעלות צלז   22מעל  של  מאוד, בעלי טמפ' ממוצעת  

בחודש הקר ביותר. לעיתים רבות, ישנה השפעה של גוף    מ"צ  18-0וקרירים, עם טמפ' ממוצעת בין  

, אשר ממתן את הטמפ' הגבוהות  הים התיכון(  – )במקרה של ישראל    מים גדול ממערב לאזור האקלים

 . (Goldreich, 2003) ומעלה את הלחות

 טמפרטורה 2.3.1

בשנים    םתחו  עבור   םנתוניה שנערכו  מדידות  על  מבוססים  אשר  תחנות  2009-1995מטה  בשתי   ,

מ' מעל פני הים, ובאילון, בחלק הצפוני של מורדות הגליל המערבי,    8בעכו, בגובה    :אקלימיות בלבד

הים  300בגובה   פני  מעל  המדיד .(IMS, 2022)  מ'  התחנות,  שתי  בין  הגבהים  הפרשי  אף  ות  על 

( דומות מאוד  באילון הגבוהה  (.Error! Reference source not foundבשתיהן  דווקא  , כאשר 

יותר לכל אורך השנה. הנתונים המופיעים להלן    ,יותר  הם ישנן טמפרטורות ממוצעות מעט גבוהות 

בהם שממוצעי הטמפ' היומית שנמדדה בשתי התחנות. החודשים הקרים ביותר הם ינואר ופברואר,  

  2.5בהתאמה, וטמפ' מינימום חודשית ממוצעת של    מ"צ,  12.6ו 12.2  הטמפ' היומית הממוצעת היא

חודש,  )בינואר(. בחודשי האביב הטמפ' הממוצעת עולה בהתמדה, בין שתיים לשלוש מעלות בכל   מ”צ

חודש החם ביותר הוא אוגוסט, עם טמפ' יומית ממוצעת של  הביולי.   מ”צ  25.6במרץ, עד   מ"צ  14.6-מ

 14.2-לאחר מכן חוזרת הטמפ' ויורדת עד ל  .מ”צ  33.25וטמפ' מקסימום חודשית ממוצעת של   מ"צ  26

 .בדצמבר  מ”צ

בחודשי   מ”צ  8.2-7.4צע בין  תנודת הטמפ' הממוצעת בין היום לילה אינה משמעותית בד"כ, ונעה בממו

-ם זאת, ראוי לציין את אירועי השרב האופייניים לחודשי האביב )אפרילע בקיץ.   מ”צ  10-9  -החורף ל

וני(, שמעלים מאוד את הטמפ'  למשך ימים ספורים, שלאחריהם היא שבה וצונחת לטמפ' נוחות יותר.  י

מדידות יומיות, הטמפ' החודשית הממוצעת    כך, על אף שיולי ואוגוסט הם החודשים החמים ביותר על פי

 . ר יות החוד במאי, גבוהיבאביב, ובי 

 משקעים   2.3.2

תחנות למדידת משקעים בתחומי מטה    19. ישנן  מידע   הרבה יותר   קייםבגליל המערבי  עבור משקעים  

, לימן, סער, נהריה, עברון, רגבה, בית העמק, אפק, עכו, עין  הראש הנקר   :אשר או בצמידות אליה

יסיףהמפרץ וכפר  יחיעם  געתון,  כברי,  אילון,  מצובה,  חניתה,  כפר מסריק,  יסעור,  פי מדידות  -על  ., 

כ2020-1991בשנים   יורדים בממוצע  ובסביבתה  לזהות   656-, במטה אשר  ניתן  גשם בשנה.  מ"מ 

(. בתחנות קרובות  5מפה  שמתרחקים מהים ועולים בגובה )מגמה של עלייה בכמויות הגשמים ככל  

הים ה  לחוף  עין  עכו,  רגבה,  נהריה,  סער,  לימן,  הנקרה,  משרע  )ראש  ואפק(  מסריק,  כפר  מפרץ, 



 ' א שלב "ח דו: אשר במטה  האדם  ומורשת נוף, טבע סקר( 2022) ועמיתיו פרידמן

 

~ 31 ~ 
 

מ"מ בשנה. מעט מערבה יותר, בתחנות שממוקמות למרגלות הגבעות או    636-569המשקעים הוא  

הממוצעת    תעל גבעות נמוכות )מצובה, עברון, כברי, בית העמק, כפר יסיף ויסעור( כמות הגשם השנתי

והגבוהים  חלקים המזרחיים  כמות המשקעים הממוצעת בואילו    ,מ"מ  695-622  עולה מעט לטווח של

 מ"מ.  829-728 ביותר במועצה )געתון, חניתה, אילון ויחיעם( מוסיפה לעלות ונעה בטווח של

( סה"כ כ67%מרבית הגשמים  יש  לפברואר, בהם  בין דצמבר  יורדים  )מעל    30-(  גשם  מ"מ(    1ימי 

מהמשקעים השנתיים(. בין מאי לספטמבר    27.5%(, כאשר ינואר הוא הגשום ביותר )5מפה  בממוצע )

מזעריות   יורדות    2%)הכמויות  או  עולות  הגשמים  כמויות  המעבר  בחודשי  גשם(.  ימי  ושני  בלבד 

בהדרגתיות. החודשים אוקטובר ואפריל מסמנים את תחילתה וסופה של עונת הגשמים, בהתאמה.  

בשישה ימי גשם(.    10%-מהגשמים השנתיים, בשלושה ימי גשם )סה"כ כ  5%-בכל אחד מהם יורדים כ

עליה בכמויו ישנה  )בנובמבר  ירידה    12%ת המשקעים  ישנה  ובמרץ  ימים( לקראת החורף,  בשישה 

 .בשבעה ימי גשם( שמבשרת שסופו קרב 9.5%)

(, 2021  ,השירות ההידרולוגישל רשות המים )  2021-2020ראשוני לשנת הגשמים  סיכום  פי דו"ח  -על

ברציפות    שנתייםזאת לאחר  ,  (מהממוצע   102%-כממוצעות )הסתכם בכמויות משקעים    2021חורף  

כמויות משקעים גבוהות אף יותר, ובכך    2022-2021כמות המשקעים גבוהה מהממוצע )בחורף    ןבה

 (. ישנה שנה נוספת עם כמויות משקעים גבוהות יחסית

 רוחות  2.3.3

( בשנים 6איור  משטר הרוחות בגליל המערבי יציב מאוד. המדידות נערכו בשתי תחנות, בעכו ובאילון )

- ל   2.6מטר/שנייה, ובחוף בין    2.2-ל  2. טווח עוצמת הרוח הממוצע באזור ההר נע בין  2012-2002

. לעומת 2ל אורך השנהמטר/שנייה.  הרוחות באילון יציבות מאוד גם בכיוונן המזרחי שנותר זהה לכ  33.

מערביות בין מרץ לנובמבר, ורק  -זאת, בעכו המדידות מעידות על דומיננטיות של רוחות מערביות וצפון

 .בחורף, בחודשים דצמבר עד פברואר, ישנן רוחות מזרחיות

 לחות יחסית  2.3.4

יים  הלחות היחסית בגליל המערבי מושפעת מן הקרבה לים ומקו הרוחב הגבוה. ביחס לאזורים דרומ 

ומזרחיים יותר בישראל, אין כמעט שינוי בלחות היחסית של האזור. הנתונים להלן מייצגים מדידות  

יומיות שנעשו בחמש תחנות בתחומי מטה אשר )ראש הנקרה, שבי ציון ועכו בקרבה לחוף, אפק בעמק 

(.  1טבלה  בקיץ )  15:00-בחורף וב  14:00בשעה    2020-2006זבולון ואילון במורדות הגליל( בשנים  

ונע בין   יותר ביחס לחורף. השינוי העונתי בלחות היחסית במרחב משתנה מעט  חודשי הקיץ לחים 

השינוי העונתי שנמדד  אוגוסט )בראש הנקרה(, אם כי  -ביוני  67-66%בנובמבר )בעכו ואילון(, ל  48%

 .בכל תחנה בנפרד קטן יותר. אזור החוף לח מעט יותר מאשר אזורים מרוחקים יותר מהים

 

מיקומה של תחנת המדידה באילון בעייתי עבור מדידת עוצמת הרוח מכיוון שהיא מוגנת יחסית ע"י צמחייה ובנייה שהוספו  2
 באזור התחנה לאחר הקמתה. 
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 עומס חום  2.3.5

הלחות היחסית, הטמפ' והרוחות משפיעים על מדד עומס החום. אזור הגליל המערבי אינו נתון לעומסי  

ן מייצגים את תחנת המדידה  חום כבדים ביחס לאזורים רבים אחרים בישראל. הנתונים שמוצגים כא

בשנים   הסקר,  בגבולות  היחידה  נמדדו  7איור  )  2009-1995באילון,  ביותר  הגבוהים  המדדים   .)

, ועומס קל 17:00-ל  11:00ותר, בין  בחודשים יולי ואוגוסט, אז ישנו עומס חום בינוני בשעות החמות בי

בשעות   ביוני  23:00-17:00  -ו  11:00–7:00ומתון  החמות  בשעות  גם  נפוץ  ומתון  קל  חום  עומס   .

 .ובספטמבר, ובמאי ובאוקטובר יש לעיתים עומס חום קל

 

 .   2009-1995  משנים   טאורולוגי המ   השירות   נתוני   פי - על   המערבי:   בגליל   ממוצעת   יומית   טמפרטורה   –   4  איור 

 

 
  תחנות   עשרה   מתשע   המטאורולוגי   השירות   נתוני   פי - על   השנה:   לאורך   אשר   במטה   המשקעים   ממוצע   –   5  איור 

 . 2020-1991  בשנים   אשר   במטה 

0

5

10

15

20

25

30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

%

"מ
מ

משקעים ממוצעים במטה אשר



 ' א שלב "ח דו: אשר במטה  האדם  ומורשת נוף, טבע סקר( 2022) ועמיתיו פרידמן

 

~ 33 ~ 
 

 
 הידרולוגיה   –   5  מפה 
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  עכו  תחנת  (. 2012-2003  )מהשנים  מימין  אילון  תחנת   : הסקר  שבתחומי  המדידה  בתחנות  הרוחות  משטר   –   6  איור 

 (. 2002-2012  מהשנים   המטאורולוגי   השירות   נתוני   פי - )על   משמאל 

 

-2020  מהשנים   המטאורולוגי   השירות   נתוני   פי - )על   אשר   במטה   מדידה   בתחנות   יחסית   לחות   מדדי   –   1  טבלה 
2006 .)   

 
  וצהוב   בהיר   כהה,   כתום   הצבעים   : חודש   בכל   שעות   לפי   באילון   המידה   בתחנת   ממוצעים   חום   עומסי   –   7  איור 

 ( 2009-1995  מהשנים   המטאורולוגי   השירות   נתוני   י " )עפ   בהתאמה   וקל,   מתון   בינוני,   חום   עומס   מייצגים 
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 שינויי אקלים  2.4

מייצגים את המצב הקיים ומבוססים על מדידות מן העבר הקרוב, שהוצגו לעיל  אקלימיים  הנתונים  ה

(, אך נתונים אלו לא מספקים ודאות לגבי  2022שנה לפני כתיבת הדו"ח )  30-20תקופה של  מלרוב  

הבאות קונצנזוס    .השנים  כיום  שהאקלים  רחב  ישנו  כך  על  אקלים  מדעני  משתנה,    העולמיבקרב 

עקב   ובעיקר  בכדה"א,  ששולטות  הטבעיות  במערכות  האדם  מהתערבות  כתוצאה  נגרם  ושהשינוי 

חממה גזי  שינויי   (. IPCC, 2014, 2018:ללמש) פליטות  השפעות  של  ההבנה  לחשיבות  מעבר 

צורך   יש  האדם,  על  ו  מהותיהאקלים  גם  בבהבנה  אף    של  למטרותהיערכות  על  טבע.  שמירת 

גידול רבים  -( מתריעים על כך שבתי2014)  הקות אינן ברורות עדין, גבאי ועמיתיישההשלכות המדוי 

גידול של מים מתוקים, התייבשות -הידרדרות של בתי  בין היתר ישנה סכנת בישראל נמצאים בסיכון.  

ויערות  ,שיחיות שינויי  ,חורשים  צפויים  מינים  ועליה בכמות השריפות בהם.  ם בתחומי התפוצה של 

ה מואצת של  ירבים, המשך התפשטות והתבססות של מינים פולשים מים סוף אל הים התיכון, בלי

השפעות שינויי האקלים כבר החלו    .סלעי חוף וקריסה של טבלאות הגידוד הייחודיות לחופי ישראל

מעלות צלזיוס  1.5-התחמם בככבר הים התיכון גן דים שאימחקרי אקלים מע. בישראל ןלתת אותותיה 

על    אחרים אזורים מהממוצע ב 20%-ה בכוגב ושקצב ההתחממות באגן ,19-לסוף המאה הבהשוואה 

  להתחמם   להמשיך   הקרוב צפוי אזור מזרח הים התיכוןשבעתיד    יםצופ  מחקרים נוספיםפני כדוה"א.  

  .(UNEP/MAP & Plan Bleu, 2020) , גם ביחס לאזורים אחרים בעולםמואץ צבולהתייבש בק 

מערכת האקלים בכדה"א מורכבת ביותר. גורמים רבים מאוד משפיעים עליה ולעיתים מפעילים כוחות 

וכיוון המגמה אינו   גורמים לכך שקצב שינוי האקלים אינו אחיד  מנוגדים זה לזה. המשתנים הרבים 

ים  תמיד עקבי. כך, המגמה הכללית הבולטת ביותר בשינויים הצפויים היא התחממות, אך ישנם אזור 

מים  יתכן שאזורים מסוייואף י  ,בהם ההתחממות תהיה מהירה וניכרת יותר מאשר באזורים אחריםש

תכן שבאזורים אחדים תורגש התעצמות של תופעות אקלימיות כגון סערות או  ייושפעו באופן שונה. י

- ותבאזורים אחרים תהיה הפחתה. מעבר לכך, תנודות אקלימיות קצר שמשקעים, בעוד  כמות הה ביעלי

צפויות בלתי  השלכות  בעלות  בודדות  ,טווח  שנים  עשרות  למשך  האקלים  על  הן  גם    , משפיעות 

וקיים קושי אמיתי בהערכת    ,. אם כך, חיזוי המגמות לעתיד אינו עניין פשוט שלאחריהן השפעתן פגה

 )2019השינויים הצפויים בכל אזור ואזור )יוסף ועמיתיו, 

בחיזוי האקלים בעתיד, מדעני אקלים נעזרים בסימולציות    על מנת לנסות ולהתגבר על הקושי הרב 

  מדידות   מבוססות על מודלים אקלימיים מורכבים ונתוניש  ,ממוחשבות ומורכבות של התפתחות אקלים

מותאם לחיזוי אקלימי מתקדם  שהווה. בישראל טרם הוגדר תקציב להקמת מרכז חישובים  המעבר ו המ

ואף נעשו ניסיונות לחזות את אופי    ,רים משווים של נתוני עבר דיו. בשנים האחרונות נערכו מספר מחק 

,  ה; ונגר ועמיתי2019יוסף ועמיתיו,    :למרות היעדר המחשוב ההכרחי )למשלוקצבם,  השינויים הצפויים  

(. המחקרים שפורסמו בעלי רזולוציה גסה יחסית, אך הם מספקים תמונת מצב ראשונית רבת  2021

 ערך.  
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)תקופהללו  המחקרים   האחרונות  השנים  של  והמשקעים  הטמפרטורות  שינויי  את  הו בחנו   סוח יית 

עבור כל מחקר בנפרד( ביחס לתקופות תקן בעבר ולתקופות עתידיות, על בסיס סימולציות    והוגדר

 (RCP4.5) פי תרחיש מתון-ממודלים ממוחשבים. שני תרחישים שימשו לחיזוי מגמות עתידיות: על

-, ולאחר מכן תחל ירידה בפליטות. על2040-2030למית תגיע לשיא בשנים  פליטת גזי החממה העו

הקיצוןפ תרחיש  החממה (RCP8.5) י  גזי  פליטות  להפחתת  פעולה  אף  ננקטת  תמצית    .לא  להלן 

 .ים עם דגש על אזור הגליל המערביממצאה

   (2019יוסף ועמיתיו,  :י "בעיקר עפ) שינויים בדפוסי הטמפרטורה 2.4.1

 עונותובנפרד עבור  ( בחנו את השינוי הצפוי בממוצע הטמפ' הארצי לשנה כולה,  2019יוסף ועמיתיו )

, ביחס לתקופת התקן  2050)על בסיס מדידות העבר( לשנת    2010חורף, לתקופה שבין שנת  הקיץ וה

הטמפ',   (. 8איור  )  1990-1961שבין   בממוצעי  תכופים  שינויים  התרחשו  בעבר  גם  כי  לראות  ניתן 

נמדדה עלייה    1950-2017כשתקופות קרות וחמות יחסית מתחלפות לסירוגין. סה"כ לתקופה שבין  

מגמת ההתחממות התגברה ואף    ',80-ה  . החל בשנותבממוצע   מ"צ לעשור   0.21-. כמ"צ  1.5-של כ

ביתר שאת בשנות ה )תקופת התקן   '90- המשיכה  זו  ביחס לתקופה  נבחנת העלייה  והלאה. כאשר 

 .מ"צ לעשור  0.53שיעור העלייה גבוה בהרבה ועומד על    ,(2017-1988

 

  התצפיות   ממוצע   : 1990-1961  יחוס   לתקופת   ביחס   בישראל   השנתית  ( TM)   הממוצעת   בטמפ'  השינוי   –   8  איור 

  קווים   בולט(.   )באדום   RCP8.5  תרחיש   עבור   ממוצע   בולט(,   )בירוק   RCP4.5  תרחיש   עבור   ממוצע   , )בשחור( 

  תרשימי  . בהתאמה(   ואדום   )ירוק   והקיצון   המתון   לתרחיש   בהתאם   השונים   המודלים   י תוצר   את   מציינים   דקים 

  חציון   . 2050-2021  לתקופה   יש תרח   לכל   השונים   המודלים   ממוצעי   התפלגות   את   מתארים   )מימין(   ה הקופס 

 . ( 2019  ועמיתיו,   יוסף   : )מתוך   אופקי   שחור   בקו   מצויין   ההתפלגות 

-0.53ה להמשך בערכים בטווח שבין אלו של שתי המגמות שהוצגו ) יהעלייה העתידית בטמפ' צפוי 

עלייה של כ ,RCP4.5 תחזיתפי  -מ"צ לעשור(. על  0.21 -2050מ"צ בממוצע לתקופה    1.5-צפוייה 

מ"צ לאותה התקופה. עוד נמצא שהמגמה בולטת    1.8ה של  י תכן עליית   RCP8.5 פי-ואילו על  2021
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צפ המתון  בתרחיש  לחורף.  מאשר  הקיץ  חודשי  עבור  של  ויותר  התחממות  וב  1.9ייה  תרחיש מ"צ, 

 .מ"צ בחורף בממוצע  1.3 י הקיץ, לעומת עליה שלמ"צ בחודש 2.2עלייה של  –קיצוני ה

ממוצעת  )ארצית(  השנים האחרונות התרחשה ירידה    30-ב ,  2021-1950  מהשניםפי נתוני אקלים  -על

.  2000-1971  -ו  1990-1961מ"צ( לעומת תקופות התקן    7-במספר הלילות הקרים )טמפ' מתחת ל

.  2050-2021  בשניםימים    13-בשיעור של כ  ,השנים הבאותה ירידה נוספת עבור  יצפוי   ,פי התחזיות-על

ה  יצפוי  ,פי תרחיש הקיצון-ועל  ,2017-1988לילות קרים בין    10-6בגליל המערבי נמדדה ירידה של  

 .1990-1961לילות קרים בממוצע ביחס לתקופה  25-21סה"כ ירידה של 

צפ קרים,  בלילות  הירידה  עליויילעומת  במספר הלילותיה  מובהקת  )טמפ' מעל    ה  מ"צ(   20החמים 

  40ה של מעל י בתקופה האחרונה, ובמיוחד במישור החוף. המודל חוזה עבור מרבית אזורי הארץ עלי

לילות חמים ביחס   21, ותוספת ממוצעת של  1990-1961לילות חמים נוספים בשנה ביחס לתקופה  

צפ 2017-1988לתקופה   המערבי  הגליל  עבור  עליויי.  של  יה  שבין   30-21ה  בתקופה  חמים  לילות 

עלי יצפוי ,RCP8.5  פי-, ועל2017-1988 נוספים בממוצע ביחס   61-51ה של סה"כ  יה  לילות חמים 

מ"צ(.   30יה גם במספר הימים החמים )טמפ' מעל  יה על יפי המודל צפוי-. על1990-1961לתקופה  

של    נחזתה  2017-1988לתקופה   עליה  ועלימים חמים    40-31באזור הגליל המערבי  פי  -בממוצע, 

 .1990-1961ימים חמים בממוצע ביחס לתקופה  70-61ה של יה עלייתרחיש הקיצון צפוי

הגליל המערבי מבוססים על תחנות מדידה במישור החוף. אזור    עבור ו  צגוהש  ראוי לציין כי הנתונים

תכן  יי  ה להתרחש מגמת התחממות מוגברת ביחס לאזורים אחרים בארץ.יפי המודלים, צפוי-בו, עלש

תהיש יותר מהחוף המגמות  אזורים מעט מרוחקים  בחינת המגמות יעבור  בנוסף,  יותר.  נה מתונות 

יותר    ות הממוצע  ונכון  ניתוח מלא  בלבד אינה מאפשרת להבין את מלוא מורכבות השינוי האקלימי. 

כה עד  המדידות.  התפלגויות  את  בוחנים  כאשר  המקסימום    ,מתאפשר  טמפ'  התפלגויות  נבחנו 

, כך שהנתונים אינם מעידים  (2019)יוסף ועמיתיו,    ינימום עבור תחנת המדידה בירושלים בלבדוהמ

בוודאות על אזור הסקר. עם זאת, ניתן להניח שממצאים דומים, יותר או פחות, צפויים בכל חלקי הארץ  

עבור כל    ,על מגמות רלוונטיות, לפחות בחלקן  ותוסביר שתוצאות הבחינה של אזור ירושלים מצביע 

 .חלקי ישראל וסביבתה

עולה שצפוי בקיץ  ימהמחקר  טמפ' המקסימום.  וגם של  טמפ' המינימום  גם של  ה באזור התחממות 

  , ה בתכיפות הימים החמים, תחול גם עליה במספר הלילות החמים. לעומת זאתינראה שבנוסף לעלי

הימים הקרים. עם זאת, כדאי להתייחס לתחזיות הנוגעות לחורף  ה ירידה חדה במספר  יבחורף צפוי

, אין עד כה עדויות לשינויים במדידות החורף בעשורים האחרונים, למרות  לעיל  בזהירות. על אף האמור 

שחתימת שינויי האקלים כבר ברורה בהן. המודל מעיד כביכול על צמצום החדירות הקוטבית לאזור,  

נצפת  ה מובהקת בשכיחות  יה במדידות תופעה כזו, ולמעשה אף נמדדה עליאך כאמור, עד כה לא 

 .(2016ס"מ ומעלה )יוסף ועמיתיו,  1בהם יורד שאירועי השלג 

המחקר   ה  ותמעיד שמסקנות  במאה  ישראל  באקלים  משמעותית  התחממות  המשך   ,21-על  הן 

אוויר קיצוני בישראל   ( שבחן שכיחות אירועי מזג2016במחקר קודם )יוסף ועמיתיו,  ולמסקנות שהוצג
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בהם ש. בחינת אירועי הטמפ' הקיצוניים הראו שחל גידול מובהק בשכיחות גלי חום  2015-1920בשנים  

מ"צ על הממוצע במשך שלושה ימים רצופים בחודשי הקיץ. הסיבה    6-הטמפ' היומית הממוצעת עולה ב

 ם. מההתחממות בשני העשורים האחרוני תלגידול נובע 

 המשקעים שינויים בדפוסי  2.4.2

 ( 2022; ציפורי ועמיתיו; 2021; חלפון ויוסף, 2021, הונגר ועמיתי :פי-על)

לעיל שנידונו  התרחישים  שני  בסיס  על  נבחנו  המשקעים  בדפוסי  הצפויים  -ו   RCP4.5)  השינויים 

RCP8.5.) מודלים אזוריים מתוך   14-הנתונים מבוססים על תוצאות מ CORDEX AFRICA   על בסיס

בפרוייקט מודלים   עולמיים   CMIP5  (Coupled Model Intercomparison Project  אקלימיים 

Phase 5)  .למשל בנוגע לטופוגרפיה,    באזורנו  ה גסה יחסיתילציין שהמודלים מוגבלים בשל רזולוצי   שי(

יבשה, דימויי תהליכי בריזה ועוד(. השוואת ביצועי המודלים בעבר אל התפלגות המדידות  -מעברי ים

מעידה על הערכת חסר משמעותית, אשר עלולה להגיע אף למאות מ"מ, עדות למגבלות    ,תבתחנו

המודלים באזורנו. בנוסף, ישנו קושי להפריד בין מגמות של אגנים הידרולוגיים סמוכים )למשל אגני  

לא נמצא הבדל משמעותי בכמויות המשקעים בין התקופה  בנוגע לנתוני עבר,    .כנרת וגליל מערבי(

)האחרונ של  2020-1991ה  הממוצע  לבין   ,)90  ( האחרונות  התקן  2020-1931השנים  תקופת   .)

 .כך שהן איזנו אחת את השנייה ,לחה מאוד 1990-1961היתה יבשה יחסית ותקופת  1960-1931

תרחיש-על כיצפוי RCP4.5 פי  של  הפחתה  אשר    10%-ה  הממוצעת,  הארצית  המשקעים  בכמות 

משך עד יה להימגמת השינוי צפוי ,RCP8.5  פי תרחיש-זאת, על  תתייצב לקראת סוף המאה. לעומת

(. ההסתברות 2017-1988ביחס לתקופה האחרונה ) 24%ולגרום להפחתה בשיעור של   ,סוף המאה

 ,21-לרצפים ארוכים של שנים עם משקעים מתחת לממוצע יעלו בכל הארץ החל מאמצע המאה ה

חד מגמה  אין  מערבי  וגליל  כנרת  )באגני  הארץ  אזורי  צפוי -ובמרבית  אך  ימשמעית(  קלה  עלייה  ה 

(. ההסתברות לשנות בצורת  2050-2021מובהקת בשכיחות של שנות בצורת כבר בתקופה הקרובה )

ב כדוגמתן  נראו  חריגות שלא  לבצורות  עולה הסיכון  ובפרט  השנים    70-עולה החל מאמצע המאה, 

 .האחרונות

בתחום הסקר או צמודות    5תחנות מטאורולוגיות מאגן הגליל המערבי סיפקו נתונים למחקר, מתוכן   11

המשקעים   תחזית  הארץ,  חלקי  מיתר  בשונה  ועכו(.  עברון  יחיעם,  אילון,  הנקרה,  ראש  )כפר  אליו 

ואף    ,(2017-1988( דומה לממוצע הנוכחי )2050-2021לאגן גליל מערבי בשנים הקרובות )  ההצפויי

תכן עלייה קלה במשקעים, אך החל מאמצע המאה מתחילה ירידה בכמות המשקעים )תקופת התקן  ית

(, בעוד  2100-2071הממוצע יתייצב שוב לקראת סוף המאה ) RCP4.5 פי תרחיש-. על(2080-2051

 .(9איור המשקעים ימשיכו להתמעט עד סוף המאה ) ,RCP8.5 לפי תרחישש

. הקווים  10איור  הסיכוי לרצף של חמש שנים עם משקעים מתחת לממוצע באגן גליל מערבי מוצג ב

-2017  -ו  1990-1961האופקיים מחוץ לקופסאות מייצגים את ההסתברות על בסיס תצפיות עבר )

מייצגים את התפלגות המודלים והקו השחור האופקי את הערך החציוני.    ה. תרשימי הקופס(1988

שנו שעבור  לראות  ביותר ניתן  נמוכה  היתה  ההסתברות  הקדומות  התקן  במידה    ,ת  עלתה  ושהיא 
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מעידה על  RCP4.5 פי תרחיש-(. התחזית לעתיד על2017-1988משמעותית בשנות התקן הבאות )

-2080. החל ממחצית המאה )40%-, עם ערך חציוני קרוב ל( 2050-2021ה קלה בשנים הבאות )יעלי

)  ~55%ה להסתברות של  י( ישנה עלי2051  63%-לה לו( ההסתברות ע 2100-2071ובסוף המאה 

בתחילת המאה ההסתברות    :התוצאות חמורות בהרבה ,RCP8.5  פי תרחיש-מת זאת, עלובקירוב. לע 

נמוכה יחסית , אך החל ממחצית המאה העלייה  37%סביב    -פי חציון תוצאות המודלים(  -)על  שוב 

ההסתברות לרצף של חמש שנים מתחת לממוצע    2080-2051משמעותית מאוד. עבור תקופת התקן  

)  88%המשקעים היא   . חשוב  90%-( ההסתברות קרובה ל2100-2071בקירוב, ועבור סוף המאה 

( התקן  בשנות  להסתברות  ביחס  נמדדת  שהעלייה  כו(,  2017-1988לציין  בהסתברות על  העלייה  ן 

 .היקשורה בעיקר לירידה הכללית בכמות המשקעים הממוצעת הצפוי לשנים מעוטות גשמים  

 

 

 

  2050-2021  : עתידיות   תקופות   שלוש   עבור   הארץ   בצפון   הצפויים   הגשמים   בכמויות   השינוי   אחוז   –   9  איור 

  החלק   . ( 1988-2017  יחוס   )תקופת   הנוכחית   לתקופה   ביחס   –   ( )ימין   2100-2071  - ו   )מרכז(   2080-2051  , )שמאל( 

 . RCP8.5  תרחיש   עבור   התחתון ו   RCP4.5  תרחיש   עבור   התחזית   את   מציג   העליון 

 

  את   מייצגים   הקופסה   תרשימי   : המערבי   בגליל   משקעים   מיעוט   עם   שנים   חמש   של   לרצף   ההסתברות   –   10  איור 

  RCP8.5  ותרחיש   מימין   מוצג   RCP4.5  תרחיש   החציוני.   הערך   את   האופקי   השחור   והקו   המודלים,   התפלגות 

 משמאל. 
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תחזית, הומרו ערכי  כדי להעריך באופן אחיד ובר השוואה את ההסתברות לשנת בצורת בכל אגן ובכל  

מדד מקובל בחקר האקלים    - SPI (Standard Precipitation Index) הגשם בעבר ובעתיד לערכי

-2017מאפשר השוואה בין אזורים שונים בעלי דפוסי משקעים שונים. לשם כך נבחרה תקופת ייחוס )ש

וך מאפס היא  נמ   SPI-מייצג שנה ממוצעת באגן. שנה שבה ערך הש ,SPI 0  ( שמקבלת ערך 1988

נמוכמות  בה  ששנה   ה  כההמשקעים  של  המספרי  הערך  חישוב  בסיס   SPI -מהממוצע.  על  נעשה 

התפלגות התאמה  Pearson III)  פונקציית  שיטת  מיט ש(  MOM  עם  בצורה  נתוני    ביתמדמה  את 

 .סוהמשקעים מתקופת הייח

 SPI)  בצורת  :יותבשלוש קטגוריות עבור כל אחת משלוש התקופות העתיד  השכיחות הבצורות נמדד 

(. הערכים 11איור  ) (SPI <= -2.5) ובצורת קיצונית (SPI <= -1.5) בצורת קשה עד קיצונית , (1.0- =>

פי המחקר, שכיחותן  -שנה(. על  30מייצגים את מספר שנות הבצורת מתוך סך השנים בכל תקופת תקן )

 5-חוס מיביחס לתקופת הי (1990-1961ת מעט מאז תקופת התקן הקודמת )ועל צפוייה לשל בצורות 

צפוי 8-ל אך  )י,  יחסית  יציבה  להיוותר  על  9-8ה  מכן,  לאחר  המאה.  לאמצע  עד  תחזית-שנים(   פי 

RPC8.5 עליי צפוי מיה  בבצורות,  חדה  ל  9-ה  בצורת  בעוד  14-שנות  תרחיש-עלש,   RCP4.5 פי 

 ב. המספר נותר יצי

 

  עד   קשה   בצורת   (, -SPI   ≤ 1)   בצורת   קטגוריות:   בשלוש   המערבי   הגליל   באגן   בצורת   לשנות   הסבירות   –   11  איור 

  תת  בחמש  )כתום(,  RCP8.5 –   ו   )כחול(  RCP4.5  –  תרחישים  שני  עבור  (, 2.5- )≥  קיצונית  ובצורת   ( 1.5- )≥  קיצונית 

  תצפיות.   על   מבוססות   העבר   תקופות   י שת   . 75- ו    25  אחוזון   בין   המודלים   פיזור   את   מציינים   אנכיים   קווים   תקופות. 

 שנים.   30  מתוך   בצורת   שנות   במספר   נתונים   הערכים 
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-2017  - ו  1990-1961בצורות קשות עד קיצוניות נותרו נדירות יחסית עד כה )שנתיים עבור תקופות  

(, ולשש שנים בתחילת חלקה  2050-2021, אך עתידות לגדול לארבע שנים בשנים הקרובות )(1988

לקראת סוף המאה   ,RCP4.5 פי תרחיש-בשני התרחישים. על  (2080-2051של מחצית המאה )השני  

נפוצות  להבצורות הקשות יהפכו   ,RCP8.5  פי תרחיש-עלשה התייצבות, ואולי אף הקלה, בעוד  יתהי

 .30שנים מתוך  10תרחשו בתכיפות של עד יוי ,עוד יותר 

-2050שנות בצורת קיצוניות, אך כבר בשנים הבאות )בתקופות התקן הקודמת והנוכחית לא היו כלל 

צפוי2021 אחי(  קיצונית  בצורת  שנת  לפחות  על  30מכל    תה  התרחישים.  בשני  תרחיש-שנים   פי 

RCP4.5     בעוד לסוף המאה,  עד  לעלות  צפוי  לא  החל מאמצע   RCP8.5 פי תרחיש-עלשהמספר 

(  2100-2071ולקראת סוף המאה )  ( צפויות סה"כ שנתיים של בצורת קיצונית,2080-2051המאה )

 .30צפויות שלוש שנות בצורת קיצונית מתוך 

  מעברואכן,   .(IPCC, 2018)  ניותסופות קיצושל    ן אחת מסכנות שינויי האקלים היא עלייה בשכיחות

בדפוסי הפיזור של הגשם,  גם  שינוי  חול באזור  שי  תכןיייה לאזור,  י למגמת ההתייבשות הכללית שצפו

( סיכמו את נתוני הגשמים הכבדים בשנים  2022החרפה באירועי גשם כבד. ציפורי ועמיתיו )בדמות  

עלי   ,2021-1950 ישנה  מחקרם  עלפי  כה.  עד  בישראל  התופעה  מידת  את  לבחון  מורגשת יכדי  ה 

- באירועי גשם כבד בישראל כבר כעת ברוב חלקי הארץ, אך היא חזקה במיוחד ומובהקת רק בצפון

השנים    40-(, בעיקר ביזרעאלהאזורים חוף צפוני וכרמל ועמק    –פי הגדרת החוקרים  -מערב הארץ )על

בפרט  בצפון  ,האחרונות.  המקסימלית,  -נמצאה  היומית  הגשם  בכמות  מובהקת  עלייה  הארץ  מערב 

 ובכמות המצטברת המקסימלית לשלושה ימים.  

  הידרולוגיה 2.5

  (2002ירצמן, בגעפ"י: ) תהום-מי 2.5.1

, אזור הסקר שופע מים  (5מפה  )  ליל וניקוזם אל הים דרך הגליל המערביהמשקעים הרבים בגבשל  

תהום -ישנן בגליל המערבי שתי מערכות אגני מי  .בכמויות מרשימות ביחס לאזורים אחרים בישראל

ישראל  ותעיקרי של  יותר  דרומיים  באזורים  לאקוות  בהרכבן  ובגבעות    :שדומות  הגליל  מרכז  בהרי 

ודולומיט בישנה אקווה הררית    ,ממערב להםש גיר  לאקוו  ,סלעי  ביהודה    ת שדומה בתכונותיה  ההר 

בחוף, ישנה אקוות חולות וכורכר, בדומה לאקוות חוף פלשת והשרון. ישנה הפרדה הידראולית   ;ושומרון

כמעט מוחלטת בין שתי המערכות, שנוצרת בשל מיקומם של סלעי הקירטון של חבורת הר הצופים  

 .)אקוויקלוד(  היקייה, שחוסמים את המעבר של המים מאקווה אחת לשניט עבדת, והחוואר של חבורת  ו

הן מעל    ,שרשרת הרי הגליל המרכזי האנטיקלינריים מהווים את קו פרשת המים בגליל  :אקוות ההר

בעוד   החולה,  ועמק  הכנרת  אל  זורמים  המזרחיים  הנחלים  כך,  תחתיה.  והן  הנחלים  שלקרקע  כל 

אקווזור ש התיכון.  הים  אל  דבר  של  בסופו  מתנקזים  מערבה,  לאקוו  תמים  בדומה  בגליל,    ה ההר 

-מחלקים את המערכת לתת ,סלעי חבורת יהודה הנקבוביים ברובם. כך על  הבעיקר שעונה שמדרום, 

תצורת  סלעי  מ  תמורכבש,  נהתחתו  האקוו-ת בענה וסכנין, ותתומסלעי תצור  יהבנויש,  נהעליו  האקוו

דיר כמון.   מתצורת  האקוויקלוד  שכבת  ישנה  האקוות  תת  שתי  ביניהשחנא  -בין  האקווןמפרידה    ה . 
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הוסרו    תמתמלא  נההתחתו שם  הגליל,  של  הגבוהים  בחלקים  שיורדים  מגשמים  מכבר זה  בעיקר 

  ת מתחדש  נההעליו  המ'. האקוו  400הסלעים העליונים ותצורת כמון חשופה. מפלס מי התהום הוא מעל  

ש גשמים  באזורים  בעקבות  יותר,  מערבה  מעט  המים  שיורדים  זרימת  יותר.  צעירים  הסלעים  בהם 

המערות הרבות  שהבולטות שבהן הן ווצרות תופעות קרסט רבות, יהמצויינת באקוות ההר מובילה לה 

 .פזורות בגלילש

ה בתוך רצועת החולות הצרה של מישור החוף. בגליל, הרצועה צרה למדי ביחס  ימצוי  :אקוות החוף 

ור החוף שמדרום לכרמל, והחולות רדודים. בעמק זבולון ישנה רצועה רחבה מעט יותר של חולות,  למיש

ומשם זורמים אופקית עד    ,אך גם שם החול אינו עמוק. מי התהום חודרים אל האקווה בחלקה החופשי

שנה  י  ,החלק הכלוא. בשל הנקבוביות הגבוהה של סלעי הכורכר והחולות ויכולות הובלת המים הטובות

של המלחה ע"י   ותסכנ ן. בדומה לאקוות החוף במרכז הארץ, גם בגליל ישנהזרימה מהירה של האקוו

 .מי הים התיכון וזיהום

קרויים ע"ש המעיינות הגדולים שמי התהום של הגליל המערבי מתנקזים דרך שני אגני ניקוז עיקריים  

"קרן כברי" במערב,  -מחולק לאזור "ראש המבוע" במזרח ושמצויים בהם. בצפון, אגן כברי  שביותר  

נהריה ועכו. בדרום, אגן    משקל עם אקוות החוף של-נמצא בשיוויואוגר את מי הגליל העליון המערבי,  

החוף של מפרץ    תהמערבי, ונמצא בשיווי משקל עם אקווהתחתון  נעמן מנקז את מי התהום של הגליל  

צור" בחלקו הצפוני ביותר של הגליל המערבי, אך רובה של  -יפה. בנוסף, ישנו אגן ההיקוות "סולםח

 .למצפון לגבובלבנון המערכת נמצא 

מי התהום של הגליל המערבי נשאבים בקידוחים. בדומה ליתר אזורי הארץ, במשך שנים רבות סבלו 

של   שיא  עם  יתר,  לירידה מפלס המים  , אש1981מלמ"ש בשנת    121האקוות משאיבת  הובילה  ר 

מלמ"ש    68ולהמלחת המים. בעקבות זאת, נשאבו כמויות הולכות וקטנות של מים עד למינימום של  

. לאחר התחדשות האקווה וירידת המליחות, חזרו השאיבות ביתר שאת. השאיבות צמצמו  1992בשנת  

. שפיעת המעיינות היא  מלמ"ש בלבד  60-50  -מלמ"ש ל  75את שפיעת המעיינות מכמות ממוצעת של  

מדד מצויין שמשקף את מפלס מי התהום. כאשר המפלס נמוך, מעיינות רבים מפיקים כמויות קטנות  

של מים וחלקם אף מתייבשים כאשר המפלס יורד אל מתחת לרום הנביעה. כשמי התהום גבוהים,  

 .המעיינות שופעים כמויות גדול יותר 

והוא מהווה  )מיליון מטר מעוקב(  מלמ"ק    71-הסתכם בכ  2021צור, המילוי החוזר בחורף  -אגן כבריב

הרב  112%-כ בכ-מהממוצע  הסתכמה  השנתית  השאיבה  המעיינות    41-שנתי.  ושפיעת  מלמ"ק 

-נאמדת בכ  2020/21מלמ"ק(. הירידה באוגר בשנת    19-מלמ"ק )שפיעה ממוצעת כ  21-הסתכמה ב

מ' מרום הקו האדום.   5.3-רום הגבוה במ' והגיע ל   8.0-מלמ"ק. מפלס מי התהום במערב ירד בכ  8

כ2018-2014בשנים   של  מצטברת  ירידה  נמדדה  משקעים,  מעוטות  שהיו  בחלק   45-,  במפלס  מ' 

החורפים הגשומים  למרבה המזל,  פעם.  -והוא הגיע לרום הנמוך ביותר שנמדד אי  ,המזרחי של האגן

לרמתו הג  ,העלו את המפלס בצורה חדה  2020-ו  2019של   . בשנת 2014לפני  שבוהה  והוא וחזר 

של    2021 ירידה  רשם  כלוריד  שמ'. מליחות המים    4המפלס  בריכוזי  ברובה  נמצאת  באגן  מופקים 
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מג"ל )מ"ג/ליטר( וללא מגמת המלחה. בסוף השנה ההידרולוגית האוגר באגן הסתכם    100-נמוכים מ

מעל    98-בכ כלמלמ"ק  חסר  והוא  האדום,  המומ  32-קו  התפעול  לקווי  עד  )השירות    לציםמלמ"ק 

 .(2021ההידרלוגי, 

מהממוצע   106%-מלמ"ק והוא מהווה כ  53-הסתכם בכ  2021באגן נעמן, המילוי החוזר מגשם בחורף  

מליחות המים המופקים באגן    .מלמ"ק   21-שנתי. ההפקה במהלך השנה ההידרולוגית היתה כ-הרב

המלחה. באותה שנה החל   מג"ל עם מגמה קטנה של  150-נמצאת ברובה בריכוזי כלוריד נמוכים מ

קידוח כפר מסריק שמספק מים במליחות של כ מגכ"ל למתקן ההתפלה בכפר מסריק.    650-לפעול 

נעמן גבוה בכ  2-מלמ"ק מעל הקו האדום והוא גבוה בכ  57-בסוף השנה ההידרולוגית האוגר באגן 

 . (2021)השירות ההידרלוגי,  מלמ"ק מהאוגר המומלץ

 ( 2002ירצמן, בגעפ"י: ) מעיינות 2.5.2

 לפי)מיליון מ"ק בשנה( מלמ"ש  75-בכספיקת מעיינות הגליל המערבי בתקופות ההיסטוריות מוערכת 

נות  יבמעיינות העמוקים. עי   5-באגן נעמן ו  48מלמ"ש,    22החלוקה הבאה: אגן כברי עם ספיקה של  

שפ שיירה,  )צוף,  בגליל    ע כברי  ביותר  הגדולות  הכמויות  את  היוו  כ  העליוןוגיח(  עם   8.5-המערבי, 

נות  ינות גדולים נוספים כוללים את עין חרדלית, עין בצת ועי ימלמ"ש. מעי  4מלמ"ש. עין זיו סיפק מעל  

סדרה    -בעיינות אפק )כורדאני(  המערבי הספיקה של כל האזור נבעה, כאמור,  התחתון  געתון. בגליל  

בקו המגע שבין אקוות חבורת יהודה    מעיינות אשר נובעים כל ימות השנה. מקור מי המעיינות  30-של כ

על שפיעה אדירה של   נעמן, ואקוות הכורדאני. נתוני עבר מעידים  מלמ"ק מים מליחים    48של אגן 

של    1,150-700) שפיעה  ובנוסף  אפק,  בעין  בשנה  נמפית   2.6-1.8מגכ"ל(  בעין  בשנה  מלמ"ק 

שרות השנים האחרונות, ירד (. בעקבות שאיבת יתר בע 2021גפני,  -; שק וקמחג'י2008)פרלמוטר,  

, הוביל 2000-. רצף שנות בצורת בתחילת שנות ה70%-מפלס מי התהום, ושפיעת המעיינות פחתה ב

   .(2009)פרלברג ועמיתיו,   אף לייבוש מוחלט של המעיינות בחודשי הקיץ והסתיו

-1995שנים  בין ה  מאלו של הספיקות ההיסטוריות:  במדידות מודרניות כמויות המים גדולות בהרבה

  62-מלמ"ש, מתוכם אגן כברי מתמלא ב  170-הספיקה הממוצעת לכל הגליל המערבי היתה כ  1970

-חיפה ב  ץמלמ"ש, אגן החוף של מפר  12-מלמ"ש, אגן החוף של עכו וחיפה ב  51-מלמ"ש, אגן נעמן ב

ב  13 והעמקים  שפרעם  גבעות  של  האגן  מחלקו   25-מלמ"ש,  זורמים  נוספים  מים  ומעט  מלמ"ש 

 (. 2021ר )השירות ההידרולוגי, לם צו ושל אגן ס יישראלה

 נחלים  2.6

קו  של מ  גדולותנחלי הגליל המערבי מנקזים כמויות   יותר בישראל.  לאזורים דרומיים  שקעים ביחס 

פרשת המים בגליל העליון נמתח לאורך רכס הרי הגליל המרכזי, מהר הארי בדרום, דרך הרי מירון, 

ואילו    ,יורדים מאותו קו מזרחה ינוקזו אל עמק החולה והכנרתשאדיר בצפון. גשמים  הר  חירם ו ועד להר  

- הממוצע הרבך אחד מנחלי הגליל המערבי אל הים התיכון.  נקזו דרתיורדים ממערב לקו, ישגשמים  

על אף כמויות  .)השירות המטאורולוגי(  מ"מ 900-כפי תחנת המדידה בחרשים( הוא -שנתי באזור )על

הגשמים המשמעותיות, מרבית הנחלים הינם נחלי אכזב, אם כי ישנם גם נחלים בעלי מקטעים עם  
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בעיקר ב רציפה,  . בעשרות  , סמוך ליציאתם מההרים אל מישור החוףייםהמערב  מורדותיהםזרימה 

האחרונות מי  ,השנים  לשאיבת  פגעו  -קידוחים  האקוות,  מפלס  את  משמעותי  באופן  הורידו  תהום 

התייבשות נחלים. ללפגיעה בזרימת המים וגם    –, ובהתאם  םבאיכותו  בכמויות המים שנובעים במעיינות

חניתה, בצת, כזיב,   :(מצפון לדרום) אל הים ומתנקזיםעיקריים חוצים את מרחב הסקר   םנחלי שמונה

 : אור קצר של הנחלים ויובליהם העיקרייםי ת  להלן. (5מפה ) שעל, געתון, בית העמק, יסף ונעמן

מפריד בין הר חניתה לרכס הסולם. תחילתו של שנחל קטן אך עמוק  :)ואדי קטעייה( נחל חניתה •

שלו מגדיר את הגבול בין    מזרח לקיבוץ חניתה. בקטע זה הוואדי העמוק -הנחל בלבנון, מעט מצפון

הנחל שבעוד    ,הגבול נמשך צפונה ועובר על שיא הגובה של רכס הסולם  ,ישראל ללבנון. בהמשך 

הסקר    םק"מ, כולם בתוך תחו  8-בתוך ישראל. אורכו הכולל של הנחל הוא כ  לרכס  זורם מדרום 

.  (2004)סנה,    מלבד קטע קצר בתחילתו, אשר כאמור נמצא בתוך לבנון או מגדיר את קו הגבול 

  נחל בצת   לאבעבר הנחל נשפך לים מצפון לנחל בצת, אך כיום הנחל מנוקז ע"י תעלות מלאכותיות  

. בחלקו המערבי של תוואי הנחל הקדום, מיד מצפון למאגרי המים של קיבוץ ראש  (2001גבאי,  )

(.  2019  ,לייקין ועמיתיה-הנקרה, נובע עין משרפות אשר נסקר בסקר חוף הגליל המערבי )כברה

 .זהו אחד המעיינות היחידים )אם לא היחיד( שנובע ברצועת החוף של ישראל

כרכראע( • )ואדי  בצת  הגדולים    :נחל  המערבי  הגליל  בנחלי  ישראל  שהצפוני  בגבולות  זורמים 

(. 2001גבאי,    ;בלבנון  –לים  רוב מהלכו ושפכו  ונשפכים לים התיכון )נחל דוב"ב צפוני יותר, אך  

שעב שבלבנון, אולם לאחר כשני ק"מ הוא חוצה את הגבול  -תחילתו של הנחל בקרבה לעייתה א

שתולה   הישובים  כלבין  זרימתו,  תוואי  והמשך  בתוך   26-זרעית,  נוספים,  ישראל,    ק"מ  גבולות 

קמ"ר, מנקז את   125-מטה אשר. אגן הניקוז של נחל בצת, כ  א"זק"מ בתחומי מו  22-מתוכם, כ

הנחלים    :מרום הגליל המערבי אל הים התיכון וכולל את האגנים של מספר יובלים שנשפכים אליו

והדולו הגיר  בסלעי  מתחתר  הנחל  חניתה.  נחל  גם  וכיום  מצובה  נמר,  שרך,  גליל,  מיט  משמש, 

משם  ונין ובענה, ויוצר בהם קניון עמוק. הוא יוצא מהאזור ההררי באזור מושב יערה, חת סור ומתצ

מדרום לשלומי ולשדה התעופה המנדטורי בבצת, ונשפך  בתעלת ניקוז מוסדרת(  בחלקו  )הוא זורם  

 ( 2013הלוי, ; 2004)סנה,  אל הים

מספר  בו  בחלקו העליון הנחל אכזב, עד למפגש עם נחל שרך, יובלו העיקרי. בעבר הקרוב היו  

גדולות   מי המעיינות שפעו  יעי   –נביעות  הגיאולוגי.  קו השבר  לאורך  )בצת(, שנבעו  כרכרה  נות 

 1.5-כשל  סיפקו די מים לזרימה קבועה במקטע באורך  ו(  שנה/מלמ"ק   20-0.7בעוצמות שונות )

מאז קום  .(2001)גבאי,  ועד לאזור קיבוץ אילון ואף הלאה בשנים גשומותהנביעה שנמשך מ ק"מ

רדרו את מצבו. ניצול של  י ויובליו סדרה של פגיעות אשר דבצת  המדינה, ואף לפני כן, עברו נחל  

ביתר שאת לאחר הקמת שדה    ך עם הקמת קיבוץ אילון, והמשי   1942מי הנחל החל כבר בשנת  

נות כרכרה. בשנת ימספק מים לעי שמרה, אשר שאבו והורידו את מפלס מי התהום  הקידוחים בשו

בהם  אין , יבשו המעיינות וכיום ורצף שנות בצורת ניצול רב השנים של מי הנחלה, בעקבות 2001

קוטלסקי  ס)  תקופות קצרות לאחר גשמים חזקיםברוב ימות השנה, מלבד  בזרימה טבעית של מים  

, לאחר מאבק ציבורי למען החייאת הנחל שיבש, חברת מקורות  2002 . בשנת(2012ופרלמוטר,  
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שמזין את הנחל באופן מלאכותי לאורך כק"מ, עד לאילון. הצינור    ,נות כרכרהיהציבה צינור באזור עי

ישנה כוונה להפחית   ,מלמ"ק בשנה. בנוסף  0.5-מק"ש בספיקת השיא, וסה"כ כ  70-מספק לנחל כ

 אלמ"ק  800-אלמ"ק )אלף מטר קוב( בשנה ל  1,500-בשומרה, מ  את כמות השאיבות מהקידוחים

אינן בו מוזרמים ש, כמויות המים להחיות את הנחל סיוןי. על אף הנ(2018, האנרגיהאתר משרד )

ה במערכות  ופגיעה  לפגיעה  אק מספיקות,  מעבר  להלן(.  )ראו  מורגשת  כבר  הנחל  של  ולוגיות 

באספקת המים, ישנה גם פגיעה באיכות המים. באזור הזרימה הקבועה בחלקו התחתון של הנחל  

. בשנת ןבהם הוזרמו לנחל מי קולחי שאיכות המים טובה בד"כ, אם כי ידועים גם מספר מקרים  

במאגר    ב שלומי בשל העדר נפח איגום מספיק ושפכים מהישבחלקו התחתון של הנחל    זוהם  2019

העלו את רמת המליחות של מי הנחל וגרמו לפגיעה בסביבה הטבעית לאורך    . מי הקולחיןהקולחין

נחל    -בחלקו העליון של אגן נחל בצת    .(24.01.2019-)פרסום משרד הבריאות מ  כוהנחל ובשפ

ובמחנות צה"ל  שובים  ילמי שמקורו ביגליל ונחל בירנית )יובל של נחל שרך(, זרם בעבר ביוב גו

 .(1997)גלזמן,  תםשבקרב

ק"מ, מתוכם רק שני הק"מ האחרונים   11.5-יובלו העיקרי של נחל בצת הוא נחל שרך, שאורכו כ

ק"מ ממזרח לנטועה.   3-רמיש בלבנון, כ-בגבולות מטה אשר. תחילתו של הנחל מדרום ליישוב א

יים: הנחלים מתת ובירנית )שניהם מחוץ לגבולות הסקר(  הנחל מנקז את הר אדיר, ויובליו העיקר 

 . (2001)גבאי,  מערביים של גוש הרי מירון -מנקזים את השוליים הצפון

מנקז את הר מירון מקו פרשת המים מערבה, ועל כן הוא הגדול בנחלי הגליל המערבי    : נחל כזיב •

 ק"מ 43-קמ"ר ואורכו כ 130-אגן הניקוז שלו כשטח ואחד הנחלים הגדולים והמרשימים בישראל. 

ק"מ בתחומי מטה אשר. תחילתו של הנחל בעין הזקן שבשמורת הר   13- מתוכם כ  , (2013הלוי,  )

הנחלים   :הסקר   םה זרימתו מערבה. יובליו העיקריים מתחברים אליו מחוץ לתחומירון, משם מתחיל

מנקזים  שמנקזים גם הם את הרי מירון, והנחלים חירם ופער    אדמונית, זבד, עפאים, נריה ומורן

חירם,   הר  המרכזימתנקזים  את  מחלקו  החל  העליון.  בחלקו  הגיר  מהנחל    ,אליו  בסלעי  תחתר 

חנא ויצר קניון צר ועמוק. מצפון למעלות מתנקז אליו נחל גדול  -דיר והדולומיט הקשים מתצורת  

נחל פקיעין, וכן נחל זווית הקטן יותר. הנחל נכנס לתחומי מטה אשר בנקודת המפגש עם    –נוסף  

נחל ברתות. לאחר מכן ממשיך הנחל בזרימתו דרך הקניון שיצר, עד שלבסוף נכנס למישור החוף  

  הזיו, ונשפך לים מצפון לאכזיב -שחתר בכרס הכורכר מצפון לגשר עובר דרך הפרצה    ,האלוביאלי

 .(2004סנה, )

יורדים  שהודות למשקעים הרבים  האחרים,  ספיקת המים בנחל גדולה מאוד ביחס לנחלי ישראל  

נובעים לאורכו. המעיינות  שמ"מ בהרי מירון( ולמעיינות הרבים    1,000-באגן הניקוז של הנחל )כ

(, ועין טמיר  שנה /מלמ"ק   4.5-ם בחלקו התחתון של הנחל ובהם עין זיו )כהגדולים ביותר ממוקמי

)שנה/למ"ק מ  0.42) ועין חרדלית  לגבולות הסקר,  ( אשר שנה/מלמ"ק   3.8( אשר נמצאים מחוץ 

הוערכה   הנחל כולופי נתוני עבר, שפיעת -מערב למושב עבדון. סה"כ, על -נמצא כחצי ק"מ מדרום

בהם הנחל איתן. שהמים הרבים מקיימים מספר מקטעים    .(2008  פרלמוטר, )  שנה/מ"ק למ  9.3-בכ
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בקרבה לעין חותם ועין זבול, ובחלקו התחתון ישנה זרימה מעין   הבחלקו המרכזי ישנה זרימה צנוע 

 .זיו עד למונפורט 

בדומה ליתר הנחלים בגליל המערבי, גם נחל כזיב נפגע כתוצאה מפעילות האדם. בעבר נוצלו מי  

ש  ,באינטנסיביותהנחל   והמערכות האקולוגיות  גדולים ממנו התייבשו  עליהם חלקים    מתבססות 

' של המאה 50-ה ת ונפגעו. מימיהם של עין זיו ועין חרדלית נשאבו עבור תושבי הסביבה כבר בשנ

מפגע ארוך שנים נוסף הוא זיהום הנחל ע"י שפכים   .ובעקבות כך נעצרה הזרימה בנחל , הקודמת

נחל הוביל בים לתוואי הנחל. הזיהום  ב שובים הקרויומצבורי אשפה ביתית ופסולת בניין שמקורם בי 

הנזק   השנים, בעקבות  עם  באופן חמור במערכת האקולוגית.  ופגע  באיכות המים  לירידה חדה 

 2006ה השאיבה בעין זיו, והחל משנת  הופחת  ,החמור שנגרם לסביבה מהזיהום וההתייבשות

כליל הופסקה  ופרלמוטר,  )  היא  בת  2013בשנת    (.2012סקוטלסקי  החלטה  כנית  והתקבלה 

לעצור גם את השאיבה מעין חרדלית, אולם   ,להשבת מים לטבע שהוביל המשרד להגנת הסביבה

לפועלוהת יצאה  טרם  הנחל  כיום,    .במלואה  כנית  אל  מוזרמים  חרדלית    שנה /אלמ"ק   500בעין 

שובים בחלקו העליון של הנחל יחוברו הי  2014- . ב(2014פרבר ושביט,  )  עין זיומי  בנוסף לשחרור  

, כך שכיום זורמים  (2018, )עמותת צלול קה כמעט לחלוטיןסוזרימת הביוב בנחל פ  ,למט"ש פרוד

על אף האמור, בתאריך    .בד"כ  ההעין חרדלית מים לכל אורך השנה, ואיכותם גבו-במקטע עין זיו

חריג בנחל, של משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה על זיהום  התקבל דיווח    21.06.2022

 באזור עין חרדלית )פרסום המשרד להגנ"ס(

והוא    ,מעיליא למצפה הילה  ים שובינחל אכזב קטן מדרום לנחל כזיב. תחילתו בין הי  :נחל שעל •

 ק"מ   16-קמ"ר ואורכו הכולל כ  25.4-ההיקוות שלו כנשפך אל הים מדרום לשמורת אכזיב. אגן  

מתצורת    .(2013הלוי,  ) דולומיט  בסלעי  מתחתר  מתצורת  )ינוח  הנחל  גיר  וקס    עפ"י  ,ניןחסאו 

נחל נחת מצפון ונחל אשחר    :ים אליונקזיובלים מתשני  ויוצר ערוץ עמוק יחסית.    (2011ועמיתיו,  

עין שעל, בתוך    –מעיין קטן  מדרום. כשני ק"מ ממערב למצפה הילה, מחוץ לגבול הסקר, נובע  

  , מטה אשרשל הנחל נמצא מחוץ לתחום . חלקו העליון (2009הר גיל,  – )גרינשטיין נקבה חצובה

בה דרך גבעות הגליל שוב נווה זיו. משם הנחל זורם מער יוהוא נכנס לגבולות הסקר רק מתחת לי

בתעלה   זורם  הוא  משם  כברי.  לקיבוץ  מצפון  הגליל  חוף  מישור  אל  ויוצא  מלאכותית  האחרונות 

הזיו ונשפך אל הים מדרום  -בין המטעים, עובר את רכס הכורכר בין הקיבוצים סער לגשר מוסדרת 

 .(2004)סנה,  לתל אכזיב

שטפ היא  בו  היחידה  והזרימה  השנה,  ימות  רוב  יבש  כמויות  הנחל  מספק  אינו  שעל  עין  ונים. 

וא מים  של   ונימשמעותיות של  קידוחים  ישנם מספר  כברי  לקיבוץ  זרימה. בקרבה  עבור  מספיק 

בד ושפוכת של חזיריות -זיהום מפסולת של בתי  דווח בעבר עלמקורות. בחלקו העליון של הנחל  

ספר  מ  םהנחל מוכרי  במעלהשהמפגע פונה.  אך מאז נראה  .(2009גיל,  -הר   –  מעיליא )גרינשטייןמ

הנחל   . במורדעיליא ומכלאות עדר מצפון לנווה זיוכגון אתר קומפוסט פטריות בקרבה למ  פגעיםמ
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ריכוז של פרות שמגיעות    ערימות של פרש עופות שמשמשות מזון  יש לבקר, ובעקבות זאת יש 

 .)סיני, מידע בע"פ( לאכול

וסופו בחוף הים התיכון    ,לגבולות הסקר בקרבה למושב מעונהתחילתו של הנחל מחוץ    :נחל געתון •

מנקז את חלקה המערבי של  הוא  ו  ,קמ"ר   47-אגן הניקוז שלו כשטח    ,ק"מ  19-בנהריה. אורכו כ

הגבעות שסביב. הנחל נכנס אל גבולות חבל אשר בנקודת המפגש עם נחל את  תרשיחא ו-מעלות

יובל   בהמשך    שתחילתומרווה,  לתרשיחא.  נוספים,  ממערב  יובלים  מספר  הגעתון  אל  נאספים 

 – ונחל אשרת  ;מצפון לעין יעקב וגעתוןששמנקז את הגבעות  –בהם הם נחל מירב שהחשובים ש

יובלו הגדול ביותר, אשר מתחיל מדרום לעין יעקב ומתחבר אל הגעתון מצפון לבית העלמין של  

 .(2013הלוי, ) נהריה

מתחתר   הגעתון  של  העליון  וסחלקו  בענה  מתצורות  ודולומיט  גיר  הערוץ    , ניןחבסלעי  ובעומק 

פשרה לקרקעות האלוביות של מישור החוף  י חנא. התחתרותו העמוקה א-נחשפים סלעי תצורת דיר 

עד לאזור המעיינות עין אשחר   –ק"מ אל פנים הארץ    5.5-שמגיעה כ  ,לחדור מזרחה בלשון צרה

גיר  )משקע    סלעי טרוורטין  לנוצרו כמויות גדולות ש  ,ועין ירק. באזור שבין צומת געתון לעין צוף

הנחל מובל בתעלה   ,אזור כברימ. החל  (2004)סנה,    הודות למעיינות הגדולים של האזור   ,נחלי(

כנס לתוך  דרך השטחים החקלאיים של מישור החוף. בכניסתו לנהריה הוא מומלאכותית מוסדרת 

 ת פתוחה ברחובה הראשי של נהריה עד לים , ולאחר מכן בתעלה מבוטנ4בל סגור עד כביש  מו

 .(2013הלוי, )

הגעתון אכזב במקטע הראשון, אך החל מחלקו המרכזי, נחשב בעבר לנחל איתן שהוזן בכמויות  

 (ירק ומים נכבדות ע"י המעיינות הרבים שלאורכו. זרימת הנחל החלה בעיינות געתון )אשחר, מירב  

נבאשר בה כע ם  לכ  מלמ"ק   4-ו  ירדה הספיקה  ומאז  שנות השישים,  מלמ"ק    3-בשנה בתחילת 

-ע )עין אלו גשמים חזקים הוא עין מב  בע לזמן קצר רק לאחר ן נוסף אשר נוימעי  .2000-בשנות ה

בשנים    ,ג'נונה(מ הממוצעת  בשנה  1.4תה  יהי  2006-1982ששפיעתו  תוספת  ה  .מלמ"ק 

בשנה בשנות  מלמ"ק  8.8-, כשיירה וצוף(התקבלה מעיינות כברי )גיח, שפע,  ביותר  משמעותיתה

כברי  ועיינות הגעתון  המים מ  . (מלמ"ק בשנה )  7-השישים, אם כי כיום שפיעתם ירדה מתחת ל

למטרת אספקת מי שתייה לתושבי הגליל המערבי, ולמעשה בעשרות השנים    '50-נתפסו בשנות ה

האחרונות זרמו בנחל מי גשמים בלבד. כתוצאה מזיהום חמור שהתגלה במי עיינות כברי, בעיינות  

, הופסקה השאיבה של עיינות געתון, וכיום מי המעיינות משוחררים  2006געתון ובעין זיו בשנת  

בעק  בנחל.  חופשית  השחונותלזרימה  השנים  רצף  חודשים    ,בות  מספר  רק  שופעים  המעיינות 

בשנה, ובחודשי הקיץ והסתיו הם יבשים. המים מעיינות כברי שימשו בעבר לשתייה, אולם בשנים 

, לא ניתן היה להשתמש במים לשתייה, והם משמשים הזיהום שהתגלה באקווההאחרונות, בגלל 

לנח מים  עודפי  משוחררים  לעיתים  בחלקו  לחקלאות.  משתנים  בהיקפים  זרימה  ומתקיימת  ל 

 (.2012סקוטלסקי ופרלמוטר, התחתון של הנחל )
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הגשם   לש   הגדולותכמויות  גורמות  גדולים  יבאגן הנחל  היקף בסביבת  וטפונות  רחבות  להצפות 

בתעל הזרימה  שבה  נהריה,  בעיר  ובמיוחד  הספיקה    מבוטנתה  ההנחל  את  להכיל  יכולה  אינה 

מ"ק  20צמת הזרימה בנחל היתה מעל ובהם ע שנות אירעו מספר מקרים . בשנים האחרוהגבוהה

לשנייה. במקרים אלו נוצרו הצפות של שדרות הגעתון, בייחוד בין רחוב ויצמן לים, ובכניסה למובל 

בשנים   בוצעו  החוזרות  ההצפות  בעקבות  הירוקה.  נהריה  לשכונת  סמוך    2016-2015המזרחי 

נוסף לצמצום השטפונות מתוכנן לשנים  עבודות להגדלת האפיק מרחוב רמז   ועד לים. פרוייקט 

וכולל הסתה של המים במעלה הנחל והחדרתם לאקווה במחצבת געתון, וכן תיעול של   ,הבאות

והמשרד להגנת   2021באוגוסט    .מים אל מאגרי השיירה, עברון ואשרת ערכו משרד הבריאות 

זור חורבת געתון נמצא זיהום חמור  הסביבה בדיקות לאיכות המים במספר נחלים. בדגימה מא

 ( 05.08.2021-מ המשרד להגנת הסביבהפרסום ממקור צואתי )

ק"מ, מתוכם רק    25-כ  כו אור ו  ,קמ"ר   72-מנקז אגן היקוות גדול של כשנחל אכזב    :נחל בית העמק •

תשעת הק"מ האחרונים בתחומי מטה אשר. תחילת אפיקו  בין הר חלוץ לכסרא. בחלקו העליון  

ויוצר קניון עמוק ומרשים מאוד.   ,ניןחוההררי הוא מתחתר בסלעי הגיר והדולומיט מתצורות בענה וס

כישור, גיתה, וינוח.   :הנחלים  הםהחשובים בהם  שעם התקדמותו מערבה הוא אוסף מספר יובלים,  

תה.  מערב למצפה גי-עין יפעם )עין מג'נונה( הוא המעיין היחיד שנובע לאורך תוואי הנחל, מדרום

מוקה יצרה לשון  ע שובים עמקה וכליל. באזור זה, התחתרותו היהנחל נכנס לגבולות הסקר בין הי 

של אדמת סחף שחדרה מזרחה כארבעה ק"מ ממישור החוף. כחצי ק"מ אחרי כניסתו לחבל אשר,  

הנחל לזרום בין הגבעות שעליהן    ך מתחבר הנחל עם יובלו הגדול ביותר, נחל יחיעם. מכאן ממשי

שם הוא   -אל מזרעה    מלאכותית  ת ניקוזבתעל  מישור החוף  צה אתו. הנחל חדנון  'עמקה ושיחנבנו  

ניקוז , שוב בתעלת  ולבסוף נשפך אל הים מצפון לשבי ציון  ,בתעלה מבוטנת  חוצה את רכס הכורכר 

 (. 2004)סנה,  מוסדרת

"מ ואגן ההיקוות  ק   10-כאמור, יובלו הגדול ביותר של נחל בית העמק. אורכו הכולל כ  :נחל יחיעם •

קמ"ר. תחילתו בכפר ורדים, משם הוא זורם מערבה ולאחר שני ק"מ הוא נכנס לגבולות  17-שלו כ

מטה אשר. תוואי הנחל ממשיך מדרום לקיבוץ יחיעם ומצפון לכליל, עד שלבסוף מתחבר עם נחל  

מצפון העמק  עיקריי-בית  יובלים  ארבעה  יחיעם  נחל  אוסף  זרימתו  במהלך  לעמקה.    , ם מזרח 

  .(2004לי )סנה, משאן, שלל, עלום וש :הנחלים

טפון בנחל בית העמק. בעבר  ילאחר גשמים חזקים ישנה סכנה של הצפה וסחיפת קרקע בשל ש

  2006ובתחומה הבנוי של מזרעה. בשנת  70נרשמו הצפות שפגעו בשטחי חקלאות במורד כביש 

סנאן, ג'ת וינוח נערמו בקרבה לגדות הנחלים  ין מאבו  יבנפסולת  פסולת ביתית ו   ,פורסם ששפכים

נחל  ב. זיהום חמור נוסף נמצא  (2006רינת,  )  יפעםוגרמו לזיהום בהם ובעין    ,בית העמק ויחיעם

כישור, יובלו של נחל בית העמק, אליו הוזרמו שפכים באיכות גרועה מאוד מאזור התעשייה תפן  

 .(2013 ,שקט תעשייתי)
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מהווה את חלקו הדרומי ביותר  ו  ,קמ"ר   66.5-גן היקוות בגודל של כמנקז אשנחל אכזב   :נחל יסף •

-ק"מ, בין ירכא וכפר   19-המערבי. ראשיתו בקיבוץ כישור ומשם ערוצו נמשך כהעליון  של הגליל  

נין  חמתחתר בסלעי גיר בענה, דולומיט סשסיף בצפון לג'וליס בדרום. בדרכו יוצר הנחל ערוץ עמוק  י

וחוואר מתצורת ירכא. באזור ג'וליס הנחל עובר בין גבעות קירטון מתצורת מנוחה וע'רב ונכנס אל 

. באזור הכניסה שלו אל שטחה של תסדר מלאכותית מו אותו הוא חוצה בתעלה  שמישור החוף,  

סקר כארבעה ה םהנחלים זוך ויצהר. אורך אפיקו בתחו :ים אליו יובליו הגדוליםנקז מת ,מטה אשר 

הים  ק  אל  ונשפך  הגטאות  ללוחמי  מדרום  הכורכר  רכס  את  חוצה  הוא  בלבד.  ל"מ  אתר  מדרום 

 . (2004)סנה,  חצרות יסףהקרוואנים הנטוש 

בועים לאורכו ולאורך יובליו. בעבר  ק אין מקורות מים  שהיות    ,טפוניים בלבדיבנחל זורמים מים ש

שרגא. כיום הופסקה הזרמת השפכים   שובים הסמוכים אליו ומבסיסיהוזרמו אל הנחל מי ביוב מן הי

מתרחש מדי פעם זיהום זמני בדרגות   ,היזומה, אך בעקבות תקלות במערכת הביוב המקומית

 .(2019ועמיתיה,   שפירא) חומרה שונות

מוגדר כך בגליל המערבי. אגן שמאחרוני נחלי האיתן שזורמים אל הים התיכון, והיחיד  :נחל נעמן •

קמ"ר בלבד במישור חוף הגליל, פחות מעשירית מכלל   30-ן יחסית, כהניקוז הישיר של הנעמן קט 

בלין לקריות. מתוכם, עשרת הק"מ המערביים  ע בין אי   ,ק"מ  11-. אורכו הכולל כשלו  אגן הניקוז

יובלו הגדול    םנכללים בתחו )הגדולים שבהם הם   –הסקר.  יובלים רבים  נחל חילזון, אוסף אליו 

מערב הגליל התחתון, מבקעת  -ולמעשה מנקז את כל צפון  ,שגור, שגב, כבול ואבליים(  :הנחלים

(. רובם המוחלט של 2008  ,2004חנא במזרח ועד דמיידה בדרום )סנה,  -בית הכרם בצפון, דיר 

ויובליו   חילזון  נחל  לגבונמצאים  אפיקי  הסקר מחוץ  הק"מ   32.5מתוך  ו  ,לות  עשרת  רק  ק"מ, 

הסקר. השטח הכולל של אגן הניקוז מתפרש על שטח    םהאחרונים של נחל חילזון כלולים בתחו

 .(2013הלוי, הגדול מבין אגני הנחלים שבתחום הסקר )והוא קמ"ר,  315-עצום של כ

' של המאה 30-שנות הבתעלות שנחפרו החל בכולם  זורמים כיום  אגן הנעמן בעמק זבולון  נחלי  

העברת המים  לצורך    ,במטרה לנקז את ביצות "כורדאני" מוכות הקדחת שכיסו את האזור   הקודמת,

לאיים. בעוברם דרך  ק וכן כדי למנוע הצפות חוזרות של השטחים הח  ,אל בתי הזיקוק הקרובים

התעלה   גם  היתר  ובין  נוספות,  רבות  ניקוז  תעלות  נאספות  זבולון,  נחל המלאכותית  עמק  של 

מתרחש כחצי ק"מ לפני שהם נשפכים אל הים, בשמורת נעמן וחילזון  אבליים. החיבור בין הנחלים  

  .(2021גפני, -שק וקמחג'י) ןשפך הנעמ

והזרימה המשמעותית בו    ,על אף גודלו המרשים של אגן נחל חילזון, הוא יבש ברוב ימות השנה

נות יקצר בהרבה, אך הוא כולל בתוכו את עימתרחשת רק לאחר גשמים חזקים. לעומתו, נחל נעמן  

  מניבים כמויות קטנות   20כמויות עצומות של מים, אך מאז ראשית המאה ה  שפעו, שבעבר  אפק 

, עד כדי התייבשות מוחלטת בקיץ ובסתיו ((2002ירצמן,  בגעפ"י:  )  תהום-מיבהרבה )ראו סעיף  

כדי לשמור על הסביבה הייחודית שיצרו המעיינות, דרשו ברט"ג להזרים באופן  .  בשנים שחונות
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לקיים את    מלאכותי מים מהקידוחים המקומיים. בפועל, כמות המים שהוזרמה היתה קטנה מכדי

 (.2009הנחל, ונוצרה פגיעה חמורה באקולוגיה המקומית )פרלברג ועמיתיו, 

אל אפיקי   :בנוסף להתייבשות המעיינות, הנעמן גם ידע תקופות ארוכות של זיהום חמור ומתמשך 

  י ביובממפעלי מילואות,  מהנחל ויובליו הוזרמו כמויות גדולות של פסולת ושפכים מחזיריות אעבלין,  

ושוביי סמוכים  בריכות  מים  מכך המי  כתוצאה  למפגעים    , דגים.  שגרם  כבד  אורגני  זיהום  נוצר 

עלמות של החי והצומח של בית הגידול הנדיר. הפגיעות גם יפגיעה וה לטיים ותברואתיים ותאס

 .(2021וקמחג'י גפני, -)שק   דה בחשיבותו של האזור כאתר פנאי ונופשי הובילו ליר 

וכיום    ,ובמרחב שסביבו הניעו גופי שמירת טבע וארגונים מקומיים לפעולההפגיעות הרבות בנעמן  

יזמה רט"ג את תוכנית המים לנחל נעמן שנועדה    2014מצבו של הנחל הולך ומשתפר. בשנת  

לשקם את האקווה המקומית, לספק לנעמן ולסביבתו מים ממקורות נוספים ולצמצם את השפעות  

(. התכנית אכן הצליחה לאושש במידה מסויימת  2014  ,רוןואלהמדגה על איכות מי הנחל )ספיר  

 ,(. כיום2021וקמחג'י גפני,  -מדגה על איכות המים )שק האת האקווה, אך טרם טופלה השפעת  

בהתאם   ,מלמ"ק  15עד   -מוזרמים לנחל מותאמות להמלצות השירות ההידרולוגי שכמויות המים 

שפיעת המעיינות גבוהה לא מוזרמים    לשפיעת המעיינות הטבעית שתתאפשר כל השנה. כאשר 

לחלוטין, מתקבלת תוספת מותאמת מקידוח   יםתייבשמנחל, וכששפיעתם נמוכה או כשלכלל מים 

ש עכו  ", אז החל לפעול מט 2006כורדאני. גם רמות הזיהום בנחל פחתו באופן דרמטי מאז שנת  

מלמ"ש של עודפי קולחין    5-ו השפכים של מפעל מילואות ושל ביוב טמרה. כמו כן, כט אליו הוס ש

מוזרמים אל נחל    ,לחקלאות באיכות בינונית עד גבוהה )טיפול שניוני ושלישוני( ממט"ש כרמיאל

על אף השיפור הכללי באיכות המים, תקלות מתרחשות מדי פעם במערכת    .חילזון ליד מאגר דמון

פי מטמנה משוקמת, או  תשטימבריכות דגים,  מיתכן זיהום זמני מביוב,  יהניקוז סביב הנחל, ואז  

גפני, -; שק וקמחג'י2009קרקעיים מתעלות הניקוז )פרלברג ועמיתיו,  -ניקוז תת-תשטיפים ומימ

2021). 

, הוצאה לפועל תכנית  של הנעמן  ת ביאליק בקרבה לתוואי הנחל המנדטורייבעקבות הרחבת קרי

תוך שאיפה לאפשר את שיקום הנחל וגדותיו ואף להכריז על התוואי החדש  ,ת תוואי הנחלט הסל

זורם הנחל בתוואי החדש, אך  2019כשמורת טבע שתחבר את עין אפק עם עין נמפית. מאז יולי 

  טרם עבודות הפיתוח הנלוות    ,תוואי החדשב בשל הלחץ להקים את שכונות המגורים ולהזרים מים  

ת עתיד לכלול, בין היתר, הקמת טיילת עירונית ושיקום אקולוגי  הושלמו במלואן. המשך העבודו

 (. 2021גפני, -ח )שק וקמחג'ישל הצומ
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 ב: יחידות נוף   פרק 

 יחידות נוף  .3

הנוכחי עבור הסקר  שיופקו  מן התוצרים  הנוף  י ת  ,כחלק  והערכה של מרכיבי  אפיון  עבודת  גם  עשה 

על ו,  בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותוהשונים באזור.  

. חלוקת ם בהמשך תוויציג א   ,אל אתרי מורשת האדם השונים במטה אשר גם  חס  יכן פרק הנוף יתי

יחידות נוף(. -השטח ליחידות נוף תאפשר להגדיר את הערכיות היחסית של חלקים שונים בנוף )תת

כיוון שהדו"ח הנוכחי  משיטת העבודה לפרק זה דורשת יציאה אל השטח ואיפיונו על סמך תצפיות.  

סקר  ביצוע  טרם  שנעשתההשדה  נכתב  נוף  ליחידות  החלוקה  על  הנופי  הפרק  יתבסס  זה  בשלב   , 

(. לאחר ביצוע הסקר בשטח, יעודכן  2019ליגמ, במסגרת תכנית האב לשטחים פתוחים במטה אשר )

שי החדשות  והתובנות  התצפיות  את  שיכלול  כך  המידע  יהפרק  גם  ובהן  העבודה,  במהלך  אספו 

- סקר צפון עמק עכו )כברה  שבוצעה במסגרתהעבודה  זה  בהמשך תשולב בפרק    ,ההיסטורי. כמו כן

אז גם תדורג הערכיות היחסית של ככולו בתחומי מוא"ז מטה אשר.    שרובו(,  2022יה,  לייקין ועמית

 היחידות במרחב. 

 ( 2019, ליגמ :י" )עפ  חטיבות ויחידות הנוף  3.1

מישור חוף    : מורדות הגליל המערבי,(6מפה  )  את חבל אשר ניתן לחלק לארבע חטיבות נוף מרכזיות 

במידה מושפעות  אלו  חטיבות  החוף.  ורצועת  עכו  עמק  המערבי,  הטופוגרפי    הגליל  מהמבנה  רבה 

מזו בהיבטים    נבדלות זוש  ,נוספת ליחידות נוף  ה חלוקהתעשנוהגיאולוגי של חבל אשר. בתוך החטיבות  

 להלן תיאור כללי של חטיבות הנוף ויחידות הנוף:  .האופיינית להן מורפולוגיים ובתמונת הנוף

 מורדות הגליל המערבי  3.1.1

  . בשטחה נמצאים מרבית השטחים גליל למישור החוףרי המהווה את אזור המפגש בין ה חטיבת הנוף

המועצה.  המיוערים במרחב  מתונות  זור הא  והטבעיים  שלוחות  של  בטופוגרפיה  שעולות    ,מתאפיין 

מטר מעל פני    600-500עד לגובה של    ,בהדרגה ממישור החוף במערב אל הרי הגליל המרכזי במזרח

המים הרבים    שבחלקם זרימה איתנה שמוזנת ממעיינות גדולים.  ,הים. את השלוחות חורצים נחלים

  השטח מכוסה של מערות וטרשים.  מרשימים  י קארסט  גם המסו את סלע הגיר ויצרו נופשיורדים באזור  

. ערוציםבנלווית  במדרונות, ועצי דולב וצמחיית נחלים    ותואל  יםנאלו  תיכוני של-חורש יםשיחיות ו  ,בתות

החטיבה   גדולות  ישנןבתחומי  טבע  בישראלשמורות  ביותר  מהחשובות  כזיב ,  נחל  שמורת  ובהן   ,

האזור משך אליו מתיישבים כבר בתקופות    ,העתיקות הרבים. כפי שמעידים אתרי  ושמורת נחל בצת

שקיימים  שובים  י. מעט היבמרחב הסקר   כיום ההתיישבות מועטה ביחס לאזורים אחריםאולם    קדומות,

למרות שנוכחות האדם מצומצמצת יחסית,    אדיות.וופי כפרי ובנויים מעל הו בעלי אבחטיבת הנוף הם  

על   נקוד   הנוףהשפעתו  וישנן  שות  מורגשת  זבל  בולטות  מטמנות  מחצבות,  כגון  מפגעים  נוצרו  בהן 

 ותשתיות.  
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בית  מראש הנקרה שבצפון ועד לנחל קישון, עמק זבולון, הר הכרמל ובקעת    גבולות החטיבה: •

ממזרח לה:  ששובים  יידי הי-מוגדר על  ,נטופה בדרום. גבולו המזרחי של שטח המועצה באזור זה

מכר. גבולה המערבי  -ת, ירכא, אבו סנאן, כפר יסיף וג'דיידה'ג-וחמעלה יוסף, כפר ורדים, יאנמוא"ז  

 של יחידה זו הוא מישור חוף הגליל המערבי. 

לכל חלקי המועצה. הנצפותנצפות • ומסגרת  רקע  ממורדות הגליל    : הרי הגליל המערבי מהווים 

 פיתוח. מחצבות פעילות ואתרי  אתרים כגון בולטים בנוףוהמערבי אל המישור גבוהה מאוד 

 יחידות נוף במורדות הגליל המערבי  3.1.1.1

  מ’   270  של  לגובה  מתנשא,  המערבי  הגליל  שברכסי  הצפוני(:  2,  1מזרח ומערב רכס הסולם ) •

  אורן   עציטבעי של    העליון ריכוז  ובחלקו,  עשיר   תיכוני-ים  בחורשמכוסה    הרכס.  הים  מעל פני 

, נדירים ים צמח מיני הרכס בשטח. נטועים()בניגוד לרוב יערות האורנים בארץ, שהם  ירושלים

 . לח גידול-בית לשיקום עונתית שנחפרה  וכן בריכה אתרי מורשת מערות,

ישנו קטע קצר    .גיר   בין מצוקי,  חלקה העליון של יחידת הנוףהנחל זורם ב  (:3אגן נחל בצת )  •

)המעיינות יבשו זה מכבר בשל ירידת    נות כרכרהיעי שבו זרימת מים בכל ימות השנה, הודות ל

בבריכת בטון    לרגלי קיבוץ איילוןהמים נתפסים  .  מפלס מי התהום באזור, וכיום מוזנים מקידוח(

מצויות בריכות טבעיות וצמחיית נחלים שופעת. באגן הנחל  ונשאבים אל הקיבוץ. לאורך אפיק 

תיכוני  -דה זו מכוסים בחורש יםנמר וחניתה. הרכסים ביחי  הניקוז נכללים גם הנחלים מצובה,

 נטועים.  יערותבו

.  משולב עם שטחים חקלאיים  חורש טבעיבמכוסות  ש  מערב-כיוון מזרחב  שלוחות(:  4איילון ) •

 . מהכבישים הסמוכים אליו וחלקו הדרומי בעל נצפות נמוכה חלקו הצפוני של האזור נצפה

הוא    במיני צומח וחי יחודיים.  עשירה  ,מוכרז כשמורת טבע   של הנחל  רוב שטחו(:  5נחל כזיב ) •

בשטח היחידה שרידי טחנות  נכנס אל תחומי הסקר באזור מבצר המונפורט ולאורך ערוצו ש

 . מושביםכן מספר ו ,קמח, אתרי מורשת ותיירות

  בתכסית של יער קק"ל   ,משתפלות מכיוון מזרח למערבשגבעות  (:  6גבעות כברי ומצובה ) •

 ושבילי אופניים.   מורשת, תיירות, שבילי הליכהוחורש טבעי. בשטח היחידה אתרי 

• ( ויחיעם מתחתרים במצוקי הגיר של הגליל  (:  7אגני הנחלים געתון ויחיעם  הנחלים געתון 

טבעי, מכילות מספר קטן של יש  המערבי. ומספר    ביםוהשלוחות מכוסות בחורש  קהילתיים 

 כגון חרבת יחיעם ,אתרי מורשת ועתיקות

חובקים את קצהו המזרחי של  ששיפולי הגליל התחתון,  (:  8)  יערבמורדות הגליל התחתון המ  •

ידי כבישים  -ונחצית על  מורכבת מחלקות קטנות, שביחידה זו ניתן לראות חקלאות    עכו.  עמק 

 ותשתיות. 

 מישור חוף הגליל המערבי  3.1.2

בין הרי   מתוחמתרצועה חקלאית שהוא  ,מישור חוף הגליל המערבי משתרע , מורדות הגליללמרגלות 

בהם שדות  והקרקע האלוביאלית הפורייה מהווה בסיס מצויין לגידולים שונים,    .הגליל למישור החוף
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נחלים   מספר את השטחים החקלאיים של היחידה חוצים    גד"ש, מטעי בננות, אבוקדו, ליצ'י ואף זיתים.

קווי מתח, מסילת   גון מוסדרות. בנוסף, מוקמו בו תשתיות רבות כניקוז שזורמים כיום בעיקר בתעלות 

מהווים רכיב  ש  ,ומאגרי מים  (מט"שיםמכוני טיהור שפכים )רכבת, כבישים ארציים, מבנים חקלאיים,  

 נוף. בדומיננטי 

ורצועת החוף    ראש הנקרה בצפון, גבול העיר עכו בדרום, הרי הגליל במזרח  גבולות החטיבה: •

   במערב.

הליבה נמצאים בנצפות    כאשר אזורי  (,70-ו  4): האזור נצפה בעיקר מהכבישים החוצים אותו  נצפות •

ובחקלאות   חטיבה זו מורכבת משתי יחידות נוף, שונות זו מזו במאפייניהן המורפולוגיים  נמוכה.

 (.והמרזבה צפון מישור חוף הגליל המערבי)האופיינית להן 

 חוף הגליל המערבי   במישור יחידות נוף 3.1.2.1

נמשך באופן  שבנוף חקלאי פתוח,  היחידה מאופיינת    (:9צפון מישור חוף הגליל המערבי ) •

המערבי שבגבולה המזרחי.    שובים שבגבולה המערבי ועד למורדות הרי הגלילימשורת הי  רציף

יוצרות וגידולי  שפסיפס    החלקות החקלאיות  ואבוקדו  בננה  צרות של מטעי  מורכב מרצועות 

מועטים. ולאורך הכבישים  החל מגבו  שדה  נהריה  נמצאים חמשת   ,889-ו  4לה הצפוני של 

החקלאישהישובים   השטח  את  מורדות    תוחמים  עוברים  החקלאי  השטח  בתוך  זו.  ביחידה 

שרידים  מספר  מים,  מאגרי  בו  למצוא  ניתן  וכן  המערבי,  הגליל  מהתקופה    מנחלי  למבנים 

שמורת לימן, בארות    :מיוחדים  אתרים  כבישים ותשתיות.  נית ומהתקופה ההלניסטית,אהעות'מ

שדה כזיב.  נטושות,  ונחל  בצת  המנדטורי  של    הבחלק   התעופה  המרחב  היחידההדרומי   ,

מוקף  מהווים  החקלאי  זו  ביחידה  והמושבים  הקיבוצים  כפריים.  ישובים  משמעותי    ע"י  חלק 

הציונית. החקלאית  ההתיישבות  גשרים    ,בנוסף  ממורשת  בארות,  מים,  אמת  שרידי  בשטח 

בכבישי האזור ארכיאולוגיים    ידיםושר  בנסיעה  מורגש  ,נוספים.  אינו  בשל    ,המרחב החקלאי 

 יים. החקלא  םחוצצים בין הנוסעים לשטחיששובים יהי

בין רצועת החוף   כלואה בין הערים נהריה לעכו, באזור המעבר שיחידה קטנה (: 10המרזבה )  •

 ידי מסילת רכבת החוף. -ונחצית עלחקלאי  דה מתאפיינת בנוףי למישור חוף הגליל. היח

 עמק עכו 3.1.3

נמצא מדרום עכו, למרגלות הגליל התחתון  מזרח-העמק  כלל אלא  לעיר  עמק  אינו  . למעשה האזור 

 מכר -ג'דיידה, כאשר גבעות  מערביהגליל  השל חטיבת מישור חוף    מישור חוף. היחידה היא המשכה

השתיים בין  הפרדה  כאן.  יוצרות  ח  ,גם  עמק  של  היא  השולטת  הנוף  כאן  ,  לאיק תצורת  עיקר  אך 

ובהתאם   ,בעבר היה האזור חלק מן העורף החקלאי של העיר הגדולה עכו  החקלאות היא גידולי שדה.

סיפורה הציוני של    לא  מתקשרתבאזור    המודרנית  התיישבותגם כאן נתגלו עתיקות רבות. ה  –לכך  

בשטח החטיבה    בתו.קר בששובים  ירו בסביבות נחל נעמן והיהביצה, שרמזים לנופה הייחודי נשמ  ייבוש

של הקיבוצים עין המפרץ, כפר    מהן ראויות לציון בריכות הדגים שאתרי מורשת ונקודות עניין רבות,  

 . יםופופולריים צפרות מרכזי יאתר   תמהוואליהן ציפורים רבות ו שמושכותמסריק ויסעור, 
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בצפון ועד לערים   עמק עכו נמשך מגבולו הדרומי של מישור חוף הגליל המערבי  גבולות החטיבה: •

הגליל התחתון, וגבולו המערבי    קרית אתא וקרית ביאליק בדרום. את גבולו המזרחי מהווים הרי

 הוא תחומה של העיר קרית מוצקין.

עוברים בו: שהארציים    : נצפות ליבת השטח היא נמוכה, אך שוליו נצפים היטב מהכבישיםנצפות •

 .  79-ו 20, 4, 85, 70

 יחידות נוף בעמק עכו  3.1.3.1

• ( עכו  עמק  חקלאי    (:11מזרח  חקלאיות  שאזור  בחלקות  ערביים  ה  כפרים ה  לשמאופיין 

יובליו של נחל חילזון.   קיבוץ  לשלצד שדות נרחבים    ,בסביבתוש עוברים  יסעור. בין השדות 

 חקלאיים ועוד. מפגעים רבים: תשתיות, כבישים, מבנים  ביחידה זו

• ( ייבוש   אזור ביצות הנעמן לשעבר, שיובשו והוסבו לשטחים  (:12הנעמן  חקלאיים נרחבים. 

  מהווים בסיס לנוף   –בעיקר בסביבת נחל הנעמן    ,באזור   הביצות ושארית בתי הגידול הלחים

צפרות. בריכות הדגים הנטושות מהוות    כולל בתוכו ערכים אקולוגיים ומושך חובבישמורשת,  

 שנצפותו נמוכה יחסית.  גע נופי, בשטחמפ

 רצועת חוף הגליל המערבי 3.1.4

.  בישראל  הים התיכון ףחו  לאורך ש  ביותר   הוא מקטעי החוף הייחודייםחוף הגליל שבתחומי מטה אשר  

מטפסת במצוק  שמראה ייחודי של רצועת חוף  צר  י ,על קו המים ובחזית החוף הכורכר מיקומו של רכס  

שמהווים מוקד קינון    קטנים  איים. בים, במרחק קצר מן החוף, בולטים  הנקרהתלול אל ראש  קירטוני  

משמשים עדות לעושר הטבעי,  שהים באתרים נקודתיים רבים    משובצת חזית  ,. בנוסףעופות  למגוון מיני

 והארכיאולוגי של האזור.   ההיסטורי

מלווה את  שולות  הח  שטחקצה  גבולותיה של רצועת חוף הגליל המערבי הינם ב  גבולות החטיבה: •

בדרום, עכו  העיר  לגבול  ועד  בצפון  הנקרה  מראש  הים  החוף    חוף  רצועת  את  שייכת  שלהוציא 

 אינה נכללת בשטח המועצה. ו ,לנהריה

מושכת אליה המוני מבקרים, תיירים ומקומיים ועל כן חשופה לאנשים רבים.  רצועת החוף    נצפות: •

חטיבה זו מורכבת משתי    הצפוני של הרצועה.בראש הנקרה ישנה נקודת תצפית מצויינת על חלקה  

 . יחידות נוף עיקריות

 יחידות נוף ברצועת חוף הגליל המערבי   3.1.4.1

גידול ונוף חולות בלתי  -חוף בצת ושטח החולות שבעורפו משמרים רצף בתי (:13כזיב )- בצת •

יחידה    גידול מרתק. בתחום-יוצרים ביתשקדמיים ושפכי נחלים   כר ור , וכן רכסי כ יחסית  מפותח

 –  מוקד משיכה תיירותי, וכן עין משרפות  מהוויםשזו נמצאים גם חופי הרחצה בצת ואכזיב  

 . לקו החוףכה גדולה שנובע בקרבה בארץ ובין הבודדים  ,מעיין ייחודי

המערבי.   אליה מתנקזים מספר מנחלי הגלילש , רצועת חוף אורכית וצרה (:14עכו )-שבי ציון •

ידי דרכי רכב  -מופרע עלשואזור משמעותי,    גידול-החוף ומהווה ביתרכס הכורכר מלווה את קו  

 . כגון המטווח בקרבת חצרות יסף ,רבות ומבנים בשימושים שונים
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 . )2019)ליגמ,   פתוחים   לשטחים   האב   תכנית   מתוך   . אשר   מטה   במוא"ז   הנוף   יחידות   –   6  מפה 
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 ומסדרונות אקולוגיים רצף שטחים פתוחים  פרק ג':  

 רצף שטחים פתוחים  .4

 כללי  רקע 4.1

להערכת משאבי הטבע והנוף. פגיעה בשטחים    את הבסיסהערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה  

והן בעקבות קטיעתו בקווי תשתית    ,פתוחים נגרמת הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי

כגון כבישים, מסילות ברזל, צינורות וקווי חשמל. לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה  

ההתייחסות    ,מצאים לידם או מסביבם. לפיכך נשהשטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים    מפריעה על

 אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות.  

טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים: עוצמת הבינוי )גובה, צפיפות(, אורך 

 יהגבולות וצורתם, תבליט השטח )שיפוע, מיקום באגן הניקוז(, סוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנו

איםוכמות )או  וכן דרך הטיפול  ועוד.-,  רצף השטח    הטיפול( בהם  על  טווח השפעתם של הכבישים 

הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר )סוללות, קירות חצובים(, לקיומן של 

ה  חשוב לציין שבשלב ז  התנועה בכביש.  לאינטנסיביותמערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום, וכן  

הטופוגרפי   הנתונים  מבסיס  המידע  על  מבוססת  שהופקה  הפתוחים  השטחים  רצף  לאומי  המפת 

)בנט"ל(, בתוספת תיקונים קלים יחסית. המפה אינה סופית ויתכן שיש צורך לעדכן ולתקן את עוצמת  

  ים סלולים מקטעי כבישעפר ו דרכיההפרה של  עוצמת ההשפעה וההיקף של הפרות מסויימות )למשל 

 ., במהלך עבודת השדה, שתבוצע בהמשך ים(מסויימ

להעריך באופן גס את השפעת התשתיות היישוביות והקוויות    היאמפת רצף השטחים הפתוחים  מטרת  

לידי   יםבא  םשאינ,  תפקודים נוספים של שטחים פתוחים  להעריך   כדי  על כל תא שטח באזור הסקר,

 נוספים אלו הם:  במפות ערכיות משאבי הטבע והנוף. תפקודיםבמלואם ביטוי 

גידול  -: לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתיתפקוד אקולוגי •

ידיים, וכן באיפשור תנועת יצורים ברחבי תחום התפוצה  -מגוונים, שחלקם דורשים שטחים רחבי

 אוכלוסיות של אותו מין. -שלהם וקשר גנטי בין תת

לפעילות נופש וטיולים. רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי : רקע  תפקוד חזותי/חברתי •

 בחוויית המבט אל הנוף, הטיול והנופש בחיק הטבע. 

: חייצים בקנה מידה מקומי, אזורי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים, שבהם תפקודים מערכתיים  •

 נשמר המרחב הפתוח. 

מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים  : אזור פתוח רציף  מרחב לתכנון עתידי •

 בדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.שתכן יאשר י
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 ערכה השיטת ה 4.1.1

סווגו בקבוצות   סלולריות(  אנטנות  )למשל תחנות שאיבה,  ומתקני תשתית  כבישים  שטחים מבונים, 

קרקע  -י" וכו'(. לכל סוג שימושמסלול-קרקע )למשל "ישוב עירוני", "כביש ארצי דו-כלליות של שימושי

. השפעה מקסימלית  )משקל הפרה(  בוצע אומדן יחסי משוער של מידת השפעתו על השטח הפתוח

ולי100%) תעשייה  לאזורי  מיוחסת  שי(  השפעתן  מידת  עירוניים.  הוערכה שובים  אחרות  הפרות  ל 

פי המרחק  -ודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" עללכל נק . להלן( 3טבלה ו 2טבלה )ראו   כקטנה יותר 

"גורמי ההפרה" השונים )גם כאלו שנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר  -מהמשוקלל של אותה נקודה  

אך עשויים להשפיע עליו(. ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר, הוערך השטח הפתוח כאיכותי  

    . (Levin et al., 2007פי מודל מבוסס ממ"ג שפותח במכון דש"א )-, עליותר 

לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי.   מנת-עללהדגיש שאין נתונים אלו מספיקים חשוב 

מימדים אקולוגיים השפעה זו תלויה בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו  

חתולים   ע"י ש)למשל:  רכס  בקו  פגיעה  )למשל:  נופיים  ומימדים  בר(,  חיות  וטורפים  מיישוב  יוצאים 

שונות על יצורים מהמערכת הטבעית  לאיים ישנן השפעות  אנטנות(. יתר על כן, ברור שגם לשטחים חק 

ימת גם בתוכם(. כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפעה של ינמצאים מסביבם )ובמידה מסוש

 "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות בחישוב זה. 

 מודל רצף שטחים פתוחים  –ות ישויות פוליגונלי משקלי הפרה  –  2טבלה 

  

 אות דוגמ  משקל תיאור  קטגוריה

 מגורים

 נהריה, עכו, קריות 100 עיר 

 מכר-תרשיחא, ירכא, ג'דיידה-מעלות 75 ישוב פרברי גדול

 כפר ורדים, אבו סנאן, שלומי 50 ישוב פרברי בינוני 

 אפק, בית עמק, כברי, חניתה  25 ישוב כפרי

 שכונות הרחבה בפיתוח  30 אתר בבנייה 

 מצפים, בנייה בשולי כפרים ערביים 15 התיישבות פזורה

 מבנים בודדים בשטחים חקלאיים 10 חווה ללא מגורים

,  תעשיה
,  מסחר

תיירות 
 וביקור 

 אזור תעשייה נהריה 75 אזורי/אזור תעשיה בינוני 

 אזור תעשייה נהריה, לימן 50 אזור תעשיה מקומי

 ביג רגבה 75 ותעסוקה אזורימסחר 

 אתר הנקרות בראש הנקרה  25 אתר ביקור גדול

 מועדוני קנטרי 15 ספורט ונופש 

 גן לאומי אכזיב  10 אתר ביקור קטן

 בית עלמין נהריה 5 בית עלמין כפרי

 מחצבת אשרת  50 מחצבה פעילה

  50 תחנת תידלוק ושרותי דרך

,  חשמל
 אנרגיה 

 תתשתיו

  25 הנדסי גדול ןמתק

  15 מתקן הנדסי בינוני 

  5 מתקן הנדסי קטן 

מתקנים  
 צבאיים 

 רפא"ל קריות 75 בסיס צבאי בקנ"מ פרברי גדול

 בסיס שרגא  50 בסיס צבאי בקנ"מ פרברי בינוני 

 מוצבים בקרבה לקו הגבול  25 בסיס צבאי בקנ"מ כפרי 

 חקלאות

 קיבוץ כברי 25 אורווה 

  10 קבועות חממות 

  5 רשת  יתב
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 מודל רצף שטחים פתוחים –ישויות קוויות  משקלי הפרה –  3טבלה 

 תוצאות  4.1.2

( ירוק 7מפה  במפת רצף השטחים הפתוחים  ניתן לראות את השטחים הפתוחים הרציפים בצבע   ,)

על אף שהמפה איננה סופית, ניתן כבר כעת    כהה, ואת ההפרות בגווני האדום )לפי עוצמת ההפרה(.

אלו השטחים שמאפשרים קיום של אוכלוסיות  בהם ישנו רצף שטחים פתוחים גדול.  שלהבחין באזורים  

הנרחב -בעלי הפיתוח  עקב  מאוד  הצטמצמו  בארץ  רבים  באזורים  שאוכלוסיותיהם  נדירים,  חיים 

 והתמעטות השטחים הטבעיים והשטחים הפתוחים בכלל. 

  הרצף .  ותי ביותר באזור הסקר המשמע הצפוני ביותר הוא גם  כתם  ה:  כזיב - הנחלים בצתמרחב   •

וכזיבכולל את   קק"ל שסביב הנחלים בצת  ויערות  שישנן הפרות  ולמר .  שטחי שמורות הטבע  ת 

במערב, ועד לגבולה   אפשרי שם מהשדות של מישור החוףבאזור, הן מינוריות באופן יחסי והרצף 

שובים  ימקבץ הי  מופיעות בדמותההפרות המשמעותיות ביותר    המועצה, ומעבר לה.המזרחי של  

אזור נוסף שראוי לציון  ומקטעים אותו.  תא השטח  עבדון, אשר ממוקמים במרכז  -יערה-אילון-גורן

לכביש מצפון  לבנון899  נמצא  לגבול  קרבתו  בשל  יחסית  בהיר  בגוון  מואר  האזור  גדר  אשר    ,. 

השטח נוח יחסית למעבר    , אך מעבר לכך ע משמעותי כלפי צפוןוקיט  יםיוצר המערכת ומתקניה  

 . 89תא השטח מקוטע ע"י כביש  ,מדרום בע"ח וצמחים.

רחב יחסית נמצא  כתם נוסף שבו רצף שטחים פתוחים  :  מרחב הנחלים געתון, יחיעם ובית העמק •

 הנחלים געתון, יחיעם ובית העמק.  סביבטחי רט"ג וקק"ל  ש  , בעיקר על בסיס89מיד מדרום לכביש  

. במזרח, גבול המועצה מסמן מגיע עד לשדות החקלאיים של מישור החוף במערבם כאן הרצף  ג

תרשיחא,  -, שנקטע ע"י הגוש ההתיישבותי של מעיליא, מעלותגם את גבול רצף שטחים הפתוחים

ויאנוח ורדים  הרצף,  חלקו    .ג'ת-כפר  של  ההמזרחי  האזור  הוא  לכליל,  שם מצפון  יותר.  פתוח 

מקוטע יותר ובאזור  קיבוץ יחיעם. חלקו המערבי  מחצבת אשרת ו  ןת ביותר הוהמשמעותי   ותההפרע

 . בבינוי העירוני של נהריה ומזרעה שממערב לנתיב השיירה הוא נקטע 

קם  וממ  ,יחסית  וחה נרחבתליבה פתאזור נוסף שבו    :מכר-מערב לג'דיידה-שטח החקלאי מצפוןה •

ההפרה העיקרית    .הפרות מעטות יחסית  שבו   מכר ועכו. זהו אזור חקלאי -כפר יסיף, ג'דיידהבין  

, ולמרות  . זהו כביש רחב, מואר ובעל הפרדה פיסיתרגבה החדש  –דנון  -שיח  בצפון הרצף היא כביש

שלא ניתן להתעלם ממנה. הוא מהווה הפרעה    ,שהתנועה בו אינה משמעותית כמו בכבישים אחרים

מכר.  -, ובמיוחד אזורי כפר יסיף, ג'וליס וג'דיידה70כביש  האזור חסום ע"י    –מזרח  -ממזרח ודרום

נח  ,וםר מד עכו  85ע"י כביש    צההשטח  מערב ישנו קיטעו של  -כרמיאל. מדרום-ומסילת הרכבת 

מזרעה, והישובים  ,  4כביש    דלילים יחסית:  הפרעה גורמי  מערב  -. רק בצפוןהרצף בדמות העיר עכו

 אות דוגמ  משקל תיאור  קטגוריה

  ,כבישים
מסילות 

רכבת  
 ודרכים 

 חיפה-כביש עכו 100 תאורההפרדה ונתיבי עם -כביש רב

 גבול לבנון  75 בול מדיניג

 מעלות  -כביש נהריה  50 ארצי כביש 

 מנהריה לחיפהמסילת הרכבת  30 מסילת ברזל כפולה

 899כביש  25 כביש אזורי

 כבישי גישה לישובים 10 כביש מקומי
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 ,אזור קטן וחשוב בשפך נחל יסף  ו ישנוחציית  חר , אך לאמהווים מכשולש  רתלוחמי הגטאות ושמ

 כיוון שהוא מאפשר גישה אל הים. מחשוב ביותר,  בו רצף שטחים פתוחיםש

החקלאיים ושמורות הטבע  נוסף בתחומי המועצה, נמצא בשטחים כתם משמעותי : צפון עמק עכו •

וכוללות את מט"ש  ,ההפרות המשמעותיות בלב העמק מועטות .צפון עמק עכוסביב נחל הנעמן, ב

כפר מסריק  ואת  עכו   וא  .סמוך לתל דעוך שבית העלמין של  טמרה  עבלין  י במרחב החקלאי של 

ם, חממות  הפרות רבות, בעלות משקל הפרה נמוך יחסית, בעיקר של חקלאות מבונה )רפתות ודירי

בהם מצבורים של שפכי עפר  שוכו'(, מחסנים חקלאיים, רחבות תפעוליות ושטחים מופרים נוספים  

הגוש העירוני של    –הקיטועים העיקריים של רצף השטח הפתוח הם: במערב    ופסולת חקלאית. 

ם  ומהוויחיפה, כל אלו יחד בעלי משקל הפרה מירבי  -ומסילת רכבת עכו  22, כביש  4כביש    ,הקריות

לבין המרחב החקלאי הפתוח    ,הגבול שבין אזור הקריות המיושב והמתועש בצפיפות במערב  את

בצפון עמק עכו  השטח  את תא  ים מפריד כרמיאל-עכוומסילת רכבת   85כביש  –בצפון  ; ממזרח לו

הסמוך מ השטחים  ג'דיידהרצף  בין  ל-,  ע"י  השטח    ,במזרח  ;עכומכר  שובים יוהי  70כביש  חסום 

וקיבוץ    79כביש    –בדרום     ;ריכוזי תעשייה ומסחר אזוריים ומקומיים לאורך הכביש  ע"י  כןו  ,לאורכוש

 דרומי.  הגבול ה יוצרות את ושפרעםקריית אתא ריהם ח או ,לאזור  משמעותית יוצרים הפרהאפק 

  מטה אשרתחום מוא"ז  ב   יםהפתוח  יםטוע רצף השטחי ק התווסף ל קיטוע נוסף ומשמעותי שעתיד ל 

עכו בפרט,   ובעמק  כביש  בכלל  שלו  ואזור המחלף    6הינו המקטע הצפוני המתוכנן של  המיועד 

 . יחסות בשלבים הבאים של העבודה על סקר הנושא יקבל התי .22בחיבור עם כביש 
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 פתוחים   שטחים   רצף   –   7  מפה 
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 מסדרונות אקולוגיים  .5

 רקע כללי  5.1

מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן, שנועדה לחבר  

טבע   שמורות  דוגמת  הטבעית,  בסביבתם  וצומח  חי  מיני  לקיים  כדי  דיים  גדולים  מנותקים,  אזורים 

,  ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה, ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין השטחים הללו. בישראל

יש   –בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי הגבוה ומגוון שימושי הקרקע האפשריים לכל יחידת שטח 

על  התבססה  הקמתה,  עם  בישראל  הטבע  שמירת  תפיסת  יתרה.  חשיבות  האקולוגיים  למסדרונות 

וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל.    –הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות 

נות המדינה הראשונות היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, והיו מרוחקות דיין  בש

ומוגנות ממפגעים ומטרדים. אך עם השנים גדלה האוכלוסייה, ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים,  

הגידול   וצומצמו בתי  נהרסו  כתוצאה מכך,  והתחבורה.  צפוף של מערכות התשתית  רישות  עם  יחד 

ל הטבע  השמורות  את  שהפך  מרחבי  קיטוע  ונוצר  מנותקים  -יים  אקולוגיים'  ונושאים  מזה  זה'איים   ,

בעלי ונחסמה.  -אוכלוסיות  שובשה  טבעיים  אזורים  בין  שתנועתן  ומבודדות,  מפוצלות  קטנות,  חיים 

אוכלוסיות אלו עולה בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני הפרעות  -ההסתברות להכחדות מקומיות של תת

נגרמות  ש(; פגיעות מפני הפרעות וכד' , התפרצות מגיפות, הצפותת קיצוניות )רצף שנות בצורתטבעיו

של-על בדינמיקה  הטבעיות  לתנודות  רגישות  שריפות(;  )כגון  האדם  ותמותת    אוכלוסיותה  ידי  )גיוס 

יא  פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה של ירידה במגוון הגנטי שעלולה להב

ם סביבתיים. לפיכך, גם אם אין אפשרות לשמר שטחים טבעיים יה לשינויילהפחתה בעמידות האוכלוסי

יש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים   –שומרים על רציפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות שנרחבים 

 (.2011; קפלן ועמיתיו, 2011קפלן וויטמן, מחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים )ש

אדם, הסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על ידי רשות הטבע והגנים על בסיס יערות נטע המ

ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים  גנים לאומיים  גידולי שדה ומטעים,    – חקלאות השטחים הפתוחים  

רצף של שטחים פתוחים   נועדו לאפשר  אלו  אזורים  טבע.  חיים  -מאפשרים תנועת בעלישכשמורות 

צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות, ובכך תתמוך רשת המסדרונות    דות הפצה שליחיו

האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני עבור גופי התכנון, כך שתכניות  

נכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את הפיתוח  שהמרחבים    עלפיתוח ישמרו ככל הניתן  

רותם  מיפוי זה עבר עדכון ודיוק בהמשך ) (.2000שקדי ושדות, אל השטחים שמחוץ למסדרונות אלו )

 (. 2015ועמיתיו, 

,  במחוז צפון  יםאקולוגי   נותתכנית מחוזית לתכנון מסדרו  בעבודה עלהחל מינהל התכנון    2020בשנת  

)בביצוע   המתודולוגיה להכנת תכנית  עפ"י    נעשתהעבודת המיפוי  .  (2022לייקין,  -כברהמכון דש"א 

( ועמיתיה,  למסדרון אקולוגי  וצוות  (2020כפיר  מינהל התכנון  ע"י  שגובשו  והנחיות  עקרונות  ועפ"י   ,

עבודה  ה  שמורכב מנציגי גופי שמירת טבע, סביבה וחקלאות עבור מחוז צפון.  של הפרוייקט,  היגויה

רט"ג )רותם    שלבהן: שכבת מסדרונות ארצית  ונעשתה תוך השוואה ובחינה של עבודות מיפוי קודמות,  
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; ב2019לייקין ועמיתיה,  -כברה)(, ועבודות שנעשו במספר מועצות אזוריות במחוז צפון  2015ועמיתיו,  

אחודה    (. 2019ליגמ,   הוא שכבת מסדרונות  שגובשו   עפ"יהתוצר העיקרי  ואחידים  מנחים  עקרונות 

המסדרונות האקולוגיים מוגדרת עדיין  ח זה, שכבת  נכון לזמן כתיבת דו"  במסגרת התכנית המחוזית.

שאינה ועדת ההיגוי וצוות העבודה במנהל התכנון. למרות  ובהמשך תעודכן בהתאם להחלטות    כטיוטה

סקר  בהבאים  שלבי העבודה  בזו שמוצגת כאן.  והיא    ,, זוהי השכבה העדכנית ביותר הזמינה כיוםסופית

ובהתאם    ,שכבת הטיוטהכן פרק המסדרונות האקולוגיים בהתאם להתקדמות העבודה על  דיעו   הנוכחי,

 . הסקר  סקרי השטח והמשך העבודה על בעת ביצוע תובנות נוספות שיתקבלו ל

 מטרות    5.2

לפרט אמצעים נדרשים לשמירה על קישוריות בין אזורים גיאוגרפים שונים שבתחומי  :ברמה הארצית

 .  (2015)יו עמיתרותם ות שהוכנה ע"י הסקר, כחלק ממפת המסדרונו 

אקולוגי : האזוריתברמה   צירים  סטטוטורית   מקומיים 3ם יניתוב  מעוגנים  ויערות  טבע  שמורות  בין 

 בהתאם למצב תכנוני קיים ומאושר. . שרטוט שטחי המסדרונות כאזורי הליבה בתחום הסקר שהוגדרו 

בהם נדרש שיפור בקישוריות  שאזורים  בו  ("צווארי בקבוק"מעברים הכרחיים )לטיפול ב  גיבוש המלצות

 האקולוגית.  

 ( 2022לייקין,  -כברה  :י" )עפ  ניתוב הצירים האקולוגייםלעקרונות   5.3

 מיפוי עוגנים סטטוטוריים  5.3.1

הם   גבוההושטחים  "מוגנים"    שטחיםהעוגנים  להגנה  שמוצעים  ליבות  הם    .טבעיים  את  מהווים 

זו התבסס על במיטבם.    בהם  מתקיימיםמשאבי הטבע  ומסדרונות האקולוגיים  ה   המיפוי של שכבה 

  , שטחים מאושרים ומוצעים לשמורות טבע, גנים לאומיים ויערות בתכניות מפורטות של רט"ג וקק"ל

 .  1בתמ"א מ' מכל צד(  100של ברוחב )בתוספת שטח "נחלים" -ו שטחים מוגנים""קטגוריות הועל 

 סימון סכמטי של מסדרונות אקולוגיים  5.3.2

מבטיחים קישוריות בין ליבות שסומנו באופן סכמטי לפי ניתוח אקולוגי של רצפים,  מסדרונות אקולוגיים  

לאורך    בעליואתרים   רציפות  על  נעשה בדגש של שמירה  הניתוח  ביולוגי.  מגוון  גבוהה של  ערכיות 

 ם שונים במרחב.יפי מערכות אקולוגיות וקישוריות בין אזורים גיאוגר 

 קביעת מינים כמדד לעבירות המסדרון  5.3.3

 מחוז צפון נבחרו ע"י אקולוגים של רט"ג עפ"י העקרונות הבאים: ב המיפויעבור מיני הדגל 

 ה, שחיוני עבורם מסדרון מקשר משמעותי. ינבחרו מיני דגל/מטרי  :מינים גדולים •

 Testudo)יבשה מצוי  -צבנכללו בו המינים    מייצג את מרבית שטחי מחוז צפון.  :יבשתי  גידול-תיב •

graeca )  ,( ישראלי  )Gazella gazellaצבי  פרסי  ויחמור   )Dama mesapotamica  .)  השטחים

שנמצאים בדרגות שונות של  ,  מהווים עוגן חשוב עבור המינים הללו  מרחב אשר בסביבת  הפתוחים  

 

י אזורי ליבה. המונח "מסדרון אקולוגי" מתכוון לפוליגון  המונח "ציר אקולוגי" מתכוון  לרוב לקו קונספטואלי שמחבר בין שנ 3
 בעל רוחב ממשי. 
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מערכת  כ ומעבר לכך, ,תממקום למקום ברמה המקומילעבור להתקיים ו מאפשרים להם . הםאיום

  .ורים רחוקים יותר זעם אאת הגליל  מקשרים שמסדרונות 

)אקווטי(גידול  -בית • מייצג ערוצי נחלים ואזורים לחים מרכזיים שמהווים מסדרונות מעבר    :מיימי 

 Felisחתול ביצות ),  (Lutra lutraלוטרה )המינים  בתחום בתי הגידול הלחים נכללו    מוגדרים וצרים.

chaus)  ו( צפרדע נחליםPelophylax bedriagae)  נוכחותם בתחום הסקר )בהווה ובעבר( מדגישה .

, ובעיקר נחל  הנחלים הגדוליםעל מסדרון אקווטי איכותי ורציף לאורך    את החשיבות של השמירה

 לבע"ח אקווטיים ולמפגש בין אוכלוסיות שונות.   יםמעבר חשוב  יכנתיב  נעמן ויובליו,

 השלמת רצפים בין העוגנים   5.3.4

של מסדרונות בין העוגנים על בסיס הסימון הסכמטי, נעשה על גבי שטחים טבעיים,    רצפיםהשלמת  

 טבעיים למחצה וחקלאיים פתוחים, לפי אילוצי פיתוח קיים ומאושר ועפ"י העקרונות הבאים: 

ומוצעים(   • מוגנים  )שטחים  ליבות  סומנו  שחופלא  באזורים  מסדרונות    פיתוח   תותכנילים  פאו 

עד  ממש במקרים רבים הוצמד המסדרון 'תשתית ירוקה'(. -ם לא כ)ג בתהליכי אישור מאושרות או 

 התכניות. לגבולות 

 לעיבוד חקלאי. ו למבני משקלא סומנו מסדרונות בחלקות א' שמיועדות  •

כ • של  במרחק  מסדרונות  סומנו  מושב/קיבוץ/י  300-לא  של  הכחול  מהקו  שמקיים  ימ'  שוב/כפר 

בהם הדבר היה נחוץ  שלמעט במקרים    ,תחומי היישוב בתמ"מ צפוןחקלאות. הקו הכחול נקבע לפי  

 לצורך יצירת חיבור עם שטח מוגן שנמצא בתחום זה )ושסומן גם הוא כליבה(.

רפתות, דירים  שלא סומנו מסדרונות באזורים   • )לולים,  ריכוז של מבנים לגידול בע"ח  בהם ישנו 

מבנים בודדים שאותרו באורתופוטו ובמיפוי   ואורוות(, וכן נגרעו )באופן חלקי( משכבת המסדרונות

 של משרד החקלאות )שהינו חלקי ביותר(. 

כאשר נדרש להשלים רצף של מסדרון באזור חציית כביש ראשי, ניתנה עדיפות לסימון המסדרון   •

 אזור(.היש בקרבת שבאזור מעבר קיים מעל/מתחת לכביש )במידה 

 מחוז חיפה. של ונות מסדר היצירת חיבור רציף של מסדרונות עם שכבת  •

 " צווארי בקבוק" איתור  5.3.5

ועלול לייצר קיטוע    שטח בתוך מסדרון אקולוגי אשר מגביל מעבר של מיניםכ  הוגדר   "צוואר בקבוק "

שטח, שימושי קרקע ופעילות בתוך צוואר  ה  רוחבשטח,  הכגון גודל    מאפייניםברצף המסדרון, בשל  

בוצע איתור של צווארי בקבוק בשטחים פתוחים שנמצאים באזורים מוטי פיתוח    או סמוך לו(.)הבקבוק  

 מיפוי צווארי הבקבוק כולל: מ'.  800מגבילים תנועה של בע"ח, ברוחב מקסימלי של עד ש

סימון מסדרון במרחק של  -אילוץ אי שלא נכללו בתחומי המסדרון בשל סמוכיםשובים ישטחים בין י •

 ניהם(. יבהם שטחי החייץ חופפים ולא מאפשרים סימון בששוב )במקרים ימ' מי 300

 מתקיים חיבור הכרחי בין ליבות שמורות.  שבהםשטחים צרים וקטנים  •

קו הפיתוח לקו הים ומהוות   • )בחופי נהריה ועכו(, שנותרו בין  קישוריות  רצועות חוף צרות מאוד 

 בצורה מאוד מוגבלת לאורך חופי הגליל המערבי וחוף עכו. 
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 וצאותת 5.4

כי  תוצאות  הניתוח  מ ישנם  בתחומי המועצה  עולה  עיקריים  אקולוגיים  שלושה מסדרונות  ובסביבתה 

מערביים של המועצה  -צפוןבאזורים ה .(8מפה ) מערב-שישה מסדרונות בציר מזרחדרום, ו-בציר צפון

רבה   במידה  מבוססים  המעברים  לה,  הלי  עלומעבר  וקק"ל.  אזורי  רט"ג  של  המועצה  בבה  מרכז 

. באזורים אלו מרבית אפשרויות המעבר של בע"ח וזרעי  טבעייםישנו מחסור חמור בשטחים    הובמזרח

 להלן תיאור מפורט של המסדרונות:  .האזורים החקלאייםצמחים הינו על בסיס 

 מסדרונות אורך 5.4.1

ראש הנקרה  בין  ק מרצף שמורות טבע וגנים לאומייםל מוגן כחהצפוני קו החוף  :ףהחוקו מסדרון  •

אכזיב.   לאומי  הלמלבד  לגן  הסטטוס  מקומות  הגנה  ישנם  השמורה  שחוקי,  יותר  בהם  לא  היא 

  ,מבחינה זו.  אזור התעשייה של לימן  בצת( שמעבר לה נמצאים שטחי  )למשל בחוףמרצועה צרה  

חוף של בנקטע לראשונה    השמורותרצף  צוואר בקבוק.  ל  דומה  תפקידבים משמשים  אזור אותם  

הוגדר כצוואר בקבוק ולכן  פי רוב,-על חשופההמסדרון מצטמצם לכדי רצועת החוף ה , שבונהריה

   לשבי ציון. ועד מאזור התעשייה של נהריהשנמשך  מוארך 

זו,  מהחל   נותר צר מאוד ברובונקודה  זו  המסדרון שב ומתרחב מעט, אך הוא    מורכבת . רצועה 

 מאושר  מלבד אזור חצרות יסף שהינו שטח מוגן  ,(יסף-)שמורת שבי ציון  שטח ליבה מוצע מה  בברו

עם כניסתו לתחומה של    .4לכביש  המסדרון מתרחב מזרחה עד    ,. מסביב לחצרות יסףכבר עתה

נוסףכדי  מצם מאוד, עד  ט המסדרון שב ומצ   ,עכו כצוואר בקבוק    מעברה,  . מדרום לעכוהגדרתו 

על בסיס נוספות  שתי שמורות    אפשרי  ושמורת  שמורת  –חשובות  ,  המפרץ  חולות  שפך הנעמן 

מחבר   תמוגדר   ה)שאינ  דקה  רצועהכאשר   בקבוק(   . החוףלאורך  שנמשך  בקו  אותן    תכצוואר 

 לשמורת חולות המפרץ. המסדרון נקטע מדרום 

כך, גם המסדרון    בתחום הסקר.  שטח המקוטע ביותר התא  מישור החוף הינו    :מישור החוףמסדרון   •

מהווים  ו  שמחברים בין כתמים  כולל מספר צווארי בקבוק חשוביםהאקולוגי שעובר בו אינו רציף ו

, אך מאזור זה המעבר רכס הסולםסית על  חבשטח רחב יתחילת המסדרון    .את מערך המסדרונות

אפשרי רק דרך  שהמעבר אליו    ,בשפך נחל בצת  השטח הפתוח הקרוב ביותר הוא  :מצטמצם מאוד

המסדרון המרכזי    חיבור אליש    משם  .בצתמושב  לראש הנקרה   שביןהחקלאי  באזור    בקבוק צוואר  

 . התוואי של נחל בצתעל בסיס  לימןלבצת עובר בין שדרך צוואר בקבוק נוסף של צפון המועצה  

מסדרון  , והלאה ב89לכביש  ישנו מסדרון רחב יחסית שמאפשר תנועה מנחל בצת ועד מנקודה זו

, בעוד  לימן, גשר הזיו וסער הקרבה ליישובים  ע"י    במערבהמסדרון מוגבל    נחל געתון.צר יותר עד  

. העמק -כברי וביתהקרבה אל    גלל המסדרון מצטמצם בחלקו הדרומי ב.  חותבמערב הוא מוגבל פש

מערב לצומת כברי, עתיד להבנות בשנים הקרובות אזור תעשייה גדול שיהווה  -מצפון  ,באזור זה

השפעתו של אזור התעשייה על רשת המסדרונות  רצף השטחים הפתוחים.    הפרה משמעותית של

המצורפת.  האקולוגיים   במפה  בחשבון  נלקחה  בנוסף  לא  הבאים,  בדו"חות  תעודכן  ההפרעה 

 תובנות נוספות שיעלו מעבודת השדה.  לממצאים ו
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עמי, ומשם ר מושב בן  עד לאזו  מערבה,  לאורך תעלת נחל געתון  ברצועה דקההמשך המסדרון  

מצטמצם   המסדרון.  שוביםייהמ  בהתאמה למרחק שמצטמצם ומתרחב  יחסית    נוחבמעבר    דרומה

מעברו השני    .85דרכו גם מתאפשר מעבר כביש  ו   ,מכר לעכו-יידהדבין ג'  שוב לכדי צוואר בקבוק 

לכיוון שבעוד  לל את כל שטח המועצה ומעבר לה,  ווכמזרחה,    המסדרון שב ומתרחב  ,של הכביש

והמעבר  בגוש הבנוי של הקריות,  ממשיך עד לאזור קיבוץ אפק. בנקודה זו נקטע המסדרון  דרום הוא  

 בנתיבים מזרחיים יותר.דרומה אפשרי רק 

ה   מסדרון • העליון מורדות  מרחב  -בצפוןהשטחים    :גליל  טבעי  אשר  מטה  מזרח  אופי  בעלי  הם 

והמוצעים(  ליבה  השטחי  .  רםבעיק באזור )המוגנים  של ה  את  מצמצמים,  הרבים  בהגדרה  צורך 

מעבר נוח יחסית בתחומי המועצה  ישנו  . באזור זה,  בלבד  אקולוגיים  מסדרונותאזורים שיוגדרו כ

בית   ועד לנחל  ואף הלאה מזרחה(  )בין חניתה לזרעית  בצפון  מגבול לבנוןעל בסיס שטחי הליבה  

הינו רציף    שובים, אך ייה  תמצטמצם באופן נקודתי בקרבהפתוחים  שטחים  רצף ה.  בדרום  העמק 

 בהם האזור אינו מוגדר כשטח ליבה, הוא מוגדר כמסדרון אקולוגי. שיחסית, שכן במקומות רבים 

  א ישובים שבין מעיליירצף ה   למעבר בע"ח וזרעי צמחים באזור זה הם  ביותר  ההפרעות הגדולות

חופף במידה  ינוח ותפן. אזור זה גם  ועד    ,תרשיחא, מעונה וכפר ורדים-מעלות, דרך  ומצפה הילה

, סנאן, ירכא-שובים אבוישטחי הי ע"י    קטע נ   מסדרוןה  ,מסויימת לגבולות המועצה במזרח. מדרום

מערב(  -עם מסדרונות בציר מזרחמדרום לג'וליס המסדרון מתחדש )ע"י חיבורים  יסיף וג'וליס.  -כפר 

  אזורית משגב.המועצה הה דרך שטחי וממשיך הלאה דרומ 

 מסדרונות רוחב  5.4.2

בעיקר    םמתבססיש  ,מערב-בציר מזרחעיקריים  ו שישה מסדרונות  ת אמור, ישנם בשטח הסקר ובקרבכ

מזרח הסקר מאופיין בריבוי שטחי ליבה מוגנים - כפי שתואר לעיל, אזור צפון  .תוואי הנחלים הגדולים  לע 

  פאונה ופלורה אזור זה נוח מאוד למעבר    ,על כן  .יערות קק"לו  לאומייםכשמורות טבע, גנים    ומוצעים

, שם מישור החוף  בנייה האינטנסיבית שלהי  . המכשולים העיקריים הם באזור מערב-גם בציר מזרח

 צרות בלבד. לעיתים קרובות המעבר אפשרי ברצועות 

המזרחי   מגבולה  ישנו מעבר נוח  ,המועצה  בצפוןשמורות הטבע הרבות    בשל  :בצת  נחל  מסדרון •

צווארי   ארבעהלראשונה במחסום משמעותי בשלומי. בנקודה זו ישנם  נתקל. הרצף  70 ועד כביש 

עם    חניתה  ויער חניתה    שמורתאת    יםמחבר   ,חניתה  נחל  בסיס  על,  יםפוניהצ  :צרים  בקבוק 

 ;בצת  נחל  שפך הנקרה עם    ראשלבצת    בין  ועם שטחי המטעים   ,הסולם  ברכס"ל  קק  ר ויע   ותהשמור 

  , בצת  למושב  מדרוםש  החקלאי  לשטח  מצובה  אזור   בין  בריםמח  ,בצת  נחל  בסיס  על,  םייהדרומ 

 שפך הנחל.  אזור  ואחד נוסף אל

  . ליבה  שטחי  בסיס  על  בעיקר   הואלמסדרון הצפוני, גם כאן המעבר    בדומה:  כזיב  נחל  מסדרון •

ונוח  ייםחקלא  םשטחי  בסיס  על  הוא   המסדרון  70  כביש  בסביבות רחב  , אך הוא ממשיך להיות 

  לקו   המעבר   את  שמאפשר מצטמצם לצוואר בקבוק    הוא  שםבין לימן לגשר הזיו,    מעבר ל  עדיחסית  

 . החוף
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רחב,    חלקו:  געתון  נחל  מסדרון • מסדרון  מהווה  הסקר  תחום  של  הי   אך המזרחי    שובים ירצף 

משמעותי. המעבר מזרחה    קיטועגורם ל   (בדרוםינוח  -'תגל  בצפון  מעיליא  בין)  אשר  למטה   שממזרח

  אחרים   מסדרונות  בסיס  על  או,  תפןלכליל    ביןיחסית    צר מאזור הסקר אפשרי באמצעות מסדרון  

 )על בסיס נחל כזיב( או מדרום )על בסיס נחל בית העמק(.   מצפון

על בסיס   שאפשרי  צר   מעבר ל  והופך   קטן  הוא  70  כביש  באזור .  במערב  גם  מצטמצם  המסדרון  רוחב

ב  שהנחל  כיווןמ  .בלבד  געתון  נחל  של  התעלות בחלקו  נהריה,    מובלזורם  לעיר  מתחת  סגור 

 . יסףבנחל  הואמנקודה זו  מערבההקרוב ביותר  המעבר המסדרון נקטע לפני הגעתו לים. 

השטחים הפתוחים שממזרח    מערך את מטה אשר עם    חבר מ  המסדרון:  העמק  בית  נחל  מסדרון •

  וכליל   'תג,  גיתה  מצפהשיוצרים    קיטוע ה  בשל  ,צר יחסית  בתחומי הסקר   מעבר ה  .לתחום הסקר 

המעבר מצטמצם לצוואר בקבוק.   בין עמקה לנתיב השיירה  .בדרום  ועמקה  סנאן-אבו,  וירכא  ;בצפון

  אל ביותר    הקרוב. גם כאן המעבר  מזרעה  עד   רק   מערבה   אפשריהמעבר    ,70לאחר חציית כביש  

 . יסף נחלב הואהים 

. כל האזור  משמעותיות  הפרעותל  שגורמים  רבים  שוביםיי  ישנם  הנחל  באזור :  יסף  נחל  מסדרון •

סנאן, -אבו,  כאיר   היישובים  רצף  בשל  עביר   אינו שמדרום למסדרון נחל בית העמק, בחלקו המזרחי,  

 נחל  של  יובל)  יצהר בסיס נחל    עלמכר ישנו מעבר צר  -'דיידהגלג'וליס    בין  רק וג'וליס.    יסיף  כפר 

חשיבותו הרבה של נחל יסף באה לידי    .ממזרח  שטחים  עם  הסקר   אזור   של  חיבור   שמאפשר ,  (יסף

ובוסתן הגליל,   שמרת ,הגטאות לוחמי שבין  שלו הזרימה  תעלת שכן, ביטוי בחלקו המערבי ביותר 

 . הים עד מעבר ל נדירה אפשרות ומספקתמוגדרת כמסדרון אקולוגי 

ממזרח,    התחתון  הגליל  צפוןהסקר עם    אזור גדול וחשוב שמחבר את    מסדרון:  חילזון  נחל  ןמסדרו •

המזרחי   חלקהבמסדרונות האורך המערביים.  קטיעתולמעשה גם אל אזורים דרומיים יותר, בשל 

 יתסיח, אולם ישנו מקטע צר  חקלאיים  שטחים  בסיס  על,  יחסית  נוחו  רחב  מעבר השל המועצה  

של    תכן יי  בעתיד  .כאבולנחל    באזור  נוסף  התכנית    ,זה  באזור   המסדרוןצמצום  המוצעת  בשל 

  של   נוספת  שלוחה  ליסעור.  בממער ש  יםהחקלאי  יםבשטח  (127  )תת"ל  וולטאי-פוטו  מתקן  להקמת

  טמרה שעוברת בין    ,את אזור אפק עם הגליל התחתון דרך תעלת נחל אבליים  תמחבר   המסדרון

לכביש   סמוך שחוצה    צר   מסדרון  בזכות  אפשרי  זה  במסדרון  הים  אל  המעבר .  אעבליןלומצפה אבי"ב  

היחידי באזור בין רצועת החוף במערב    החיבור   זהו  .נעמן  נחל  בסיס  על  המפרץ  לעין, בין עכו  85

 לבין שטחי עמק עכו במזרח.  
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 . )2022  לייקין, - כברה   : )עפ"י   אקולוגיים   מסדרונות   –   8  מפה 
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 צומח   – פרק ד'  

 קה ינבוט .6

 מבוא 6.1

וייחודי של בתי  תחום . ועשירים  מגוונים  צמחים  מיני  שמאכלסיםגידול  -הסקר כולל בתוכו מגוון רחב 

מאוד    נדירים   הם  שאחריםנפוצים גם בשטחים נרחבים מחוץ לתחום הסקר, בעוד    הגידול  מבתי  כמה

הרב    בשלבארץ.   גם    בבתיהגיוון  מקבוצות  גדול  הוא  הצמחים  מיני   עושר הגידול,  ממינים  ומורכב   ,

לא קרוב  בולטים  מהם  ומגוונות.  שונות  ופיטוגיאוגרפיות  צמחי  200-קולוגיות   שחלקם  נדירים  םמיני 

  בשטח   לאזורים  בעיקר   או  רק   מוגבל  מהם  כמה  של  הארצי   התפוצה  ותחום,  (9מפה  )  בסכנת הכחדה

 . הסקר 

)טמפ', משקעים,   האזוריים  האקלים  תנאי  הם  העיקריים :  הצמחים  תפוצת  על  משפיעיםרבים    גורמים

, וגורמים ביוטיים כמו יחסים בין צמחים לצמחים,  ומפנה  קרקע ,  מסלע   כמו  מקומיים  גורמיםלחות וכד'(,  

  חישוף   –פני השטח    התמרת)  אדםלהשפעות    ועדהשפעות של בע"ח )האבקה, הפצה, רעייה וכד'(  

וכיוב'(. ההבדלים בגורמי האקלים    שריפה,  סיקול, בירוא, גיזום,  כריתה;  עיבודה  או  ה, החלפתקרקע 

בתוך תחום הסקר אינם משמעותיים, ולכן הגורמים הבסיסיים שמשפיעים על תפוצת הצמחים וחברות  

 האדם  השפעות  –  וכמובןביוטיים,  -והא  הביוטיים  –  המקומיים  הגורמים  בעיקר הצמחים השונות הם  

את   גם  המרכזיות,  הנוף  יחידות  למיפוי  בהמשך  ובהווה.  בצורה  בעבר  לחלק  ניתן  הצמחים  חברות 

מורדות הגליל המערבי, מישור חוף הגליל המערבי, עמק עכו ורצועת החוף  בסיסית לפי אותן יחידות:  

בעיקר בהתאם להבדלים במסלע,    – שונות  צמחים  יחידה מכילה בתוכה חברות  כל   בקרקע כאשר 

  העיקריות   הצמחים  וחברות  ייניםהמאפ   של  סקירה  מובאת  להלן.  ועכשוויות  היסטוריות  אדם  בהשפעות ו

 יחידות הנוף:   מארבע  אחת בכל

 (: 1982ויזל ועמיתיו,    "י:מורדות הגליל המערבי )בעיקר עפ 

השונות חופפות במידה רבה   הצמחיםתיכוני הגשום יחסית )לארץ(, חברות  -הים  מהאקלים  כתוצאה

הגיאולוגיות   התצורות  )רבינוביץ',   העיקריים  והמלווים  השליטים  המינים  הרכב  על   שמשפיעותאת 

  אלון   בשליטת  שונות  חברות  מצויותהסלעים הקשים )בעיקר גיר ודולומיט(    על(. ככלל,  1973,  1970

 יטת אורן ירושלים וקטלב מצוי:  ( מצויות חברות בשלוחוואר )קירטון  הרכים הסלעיםגבי -ועל, מצוי

גבי גיר ודולומיט מתצורת סכנין ומלווה במינים  -: מופיעה בעיקר עלבינוניזית  -ובר   מצוי   אלון  חברת •

 ישראלית, אשחר מנוקד, קידה שעירה וסירה קוצנית.  -כגון אלה ארץ

גבי גיר קארסטי מתצורת בענה, מצפון לחניתה, ליד גורן  -: מופיעה עלאציל  וער  מצוי  אלון  חברת •

 וליד מעיליה.  

גבי קירטונים של חבורות עבדת והר הצופים. את האלון  -טיפוסית: מופיעה על  מצוי  אלון  חברת •

קוצנית סירה  מלווה  מזופילי  ,המצוי  חברה  מתפתחת  צפוניים  שם   ,(לחות  חובבת=)  תובמפנים 
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  חרהמצוי מינים כמו אדר סורי, ער אציל, אגס סורי, קטלב מצוי, אלון התולע ואשמלווים את האלון 

 עלים. -רחב

גבי נארי בעיקר במדרונות המערביים, למשל באזור  -על  המופיע :  המסטיק  ואלת  מצוי  חרוב  חברת •

 מצובה.  -כברי

  חבורת מ  קירטוןגבי  -על  מופיעה(  נטוע )לא    טבעי  ירושלים  אורן  של  חברה:  ירושלים  אורן  חברת •

נחל בצת וליד הכפר ירכא. נוף היער הוא    מדרוןבושרדה רק במספר כתמים ברכס הסולם,   ,יהודה

 שיח כגון לוטם שעיר ולוטם מרווני.  -דליל ופתוח ומלווה בבני

למשל   –  קטנים  בשטחים  רק   שרדה  היא  וגם  חרסיתי  חוואר גבי  -על  מופיעה:  מצוי  קטלב  חברת •

בגדת נחל בצת למרגלות הר מנור. המלווים העיקריים של הקטלב הם אלון מצוי, אשחר מנוקד, 

 שיח דוגמת געדה כרתית, צתרה ורודה ולוטם שעיר.  -אלת המסטיק ובני

מים    מופיעה:  התולע  אלון  חברת • משק  תנאי  )בזכות  רך  לסלע  קשה  סלע  בין  חילוף  באזורי 

 יים. משופרים( ובעיקר במפנים צפונ

את עצי הדולב מינים כגון ערבה    מלווים  .ובצת  כזיב  הנחלים  באפיקי  מופיעה:  מזרחי  דולב  חברת •

שיח כמו  נחלים  גדות  ושיחי  אציל  ער  סורי,  אדר  החורש,  כליל  הרדוף  -מחודדת,  מצוי,  אברהם 

 הנחלים ופטל קדוש. 

תיכוניים שחלקם  -יחסית ועשיר במינים ים  לח  ברובו תיכוני במורדות הגליל המערבי הוא  -הים  החורש

 ארץשגדל ב  הגליל  צלעןכמו    מינים  בולטיםנדירים או נעדרים כליל מחורשים באזורים אחרים בארץ.  

,  קיסריון   בוציןגעתון,    נחל  באגן  רק   בארץ  גדלש  שיניים-ף וכפ  ברזילוןנחל בצת,    אגןבו  הסולם  ברכס  רק 

. בנוסף,  (2011שמידע ועמיתיו,    ;2007)שמידע ופולק,    ועודמבריק    אסף,  מיובלת  ניסנית,  יווני  קחוון

שהוגדר כמין חדש לארץ בשנים האחרונות וידוע רק מאזור    מצוייצת  ולרייניתחשוב לציין את המין  

  בתחום   רק   הוא   אף  שגדל  כריךרץ מהסוג  . כמו כן, לאחרונה תועד מין חדש לא(2018)גולן,    נווה זיו 

 .(2022)בכור,  הסקר 

 מישור חוף הגליל המערבי:  

  כורכר  ברכס  מאופיין  המערבי  וחלקו,  עמוקות  חרסיתיות  סחף  בקרקעות  מאופיין  היחידה  שטח  רוב

- בתי ארבעת. לחיםגידול -בתי מגוון יוצריםו זורמים נחלי הגליל המערבי יחידה. לרוחב ה חמרה ועמקי

  בעבר  ותמשמעותיה  האדם  השפעות  בשל,  בארץ  שקיימים  והפגיעים   מהנדירים   הם  הללו הגידול  

  תעלות הונדסו לאותן    חוציםש, הנחלים  תשתיותל ו  לחקלאות   משמשות  הסחף  קרקעות מרבית.  ובהווה

 הכורכר   רכס.  רבות  שנים  לפני   הושמד  שבהם  הטבעי   הצומח  של  מכריע ה  רובה ו  ,מלאכותיותניקוז  

ועמקי החמרה מופרים אף הם, למעט שטחים קטנים דוגמת שמורת לימן.   ,יישובים"י  ע   ברובו  תפוס

 גידול שונים:  -למרות זאת, עדיין שרדו מספר מינים נדירים ומיוחדים בבתי

  ביותר  הקדום  החקלאי  מהמרחב  כחלק   ישראל-ארץ  של  מיקומהחקלאיים בעיבוד מסורתי:    שדות •

  ,בשטח"  והטבעית"המקורית    הצמחים  חברת  אתמשמעי  -חד  באופן  לקבוע   מאפשר   אינו,  בעולם

אלפי שנים. עצים ושיחים   אףוששטחי העמקים מעובדים בצורה זאת או אחרת כבר מאות    מכיוון
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שמתקיימים   הבר  וצמחי  אלו,  משטחים  לחלוטין  כמעט  נעדרים  כולם   הםשם  טבעיים  כמעט 

  התפתחו,  המסורתית  האקסטנסיבית  ותאת החקלא  מלוותש  העשבוני  הצומחעשבוניים. חברות  

אלו   חברות. הוהתפשטות  באזורנו החקלאותיחד עם התפתחות  ,שנים אלפי  במשך כנראה ונפוצו 

שהפכו   מינים  מספר  לישראל    ,ביותר   נדיריםלמכילות  או  בלבד  לישראל  אנדמיים  אף  וחלקם 

הביא    מודרניות  סיביאינטנ  עיבוד  לשיטות  המעבר השנים האחרונות,    בעשרותושכנותיה הקרובות.  

באשה   ולחדירה של מיני  ,מחד  ואנדמיים  נדירים  מינים  של  להכחדתם  ,המינים  הרכבבדרמטי    ינוישל

שחלק 5ורודרליים  4)סגטליים  מינים    ם(  בשטחים  (10מפה  )  אידךמ  –   פולשיםהם  רק  לכן,   .

למצוא חלק    ייןעד  ניתן,  מלא  או  חלקי  באופן מסורתי  חקלאי  ממשק   עדיין  מתקיים  בהםשמצומצמים  

מהמינים הנדירים והמיוחדים הללו. רוב שטחי החקלאות בעיבוד מסורתי נמצאים מחוץ לגבולות  

 בשדות  האחרונות  בשנים  תועדו  –  קוצנית  געדהו  זנובה  דבקההסקר, אך מינים מקבוצה זאת כמו  

 . (אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים) יסף לחצרות מצפון

את מישור החוף זורמים כיום בתוואי שרובו מלאכותי    חוציםשים  , הנחלכאמור גידול לחים:  -בתי •

, ניתן  זאת  למרותבהם מיני העצים והשיחים הטבעיים מעטים ובודדים.    וגםומנוהל כתעלת ניקוז,  

)רובם הגדול עשבוניים(    ייןדע  נדירים    סמוכים שהתעלות ובשטחים מוצפים    בגדותלמצוא מינים 

חיטה  -ובן פרי  -קטן   חלבלוב,  קסיוס  טופח. מינים כמו  עונתיות  ובריכותפשטי הצפה  , כמו  להם

 באזור אנטולית    בקיהו  פקטורי  עטיינית,  יריחו   לוענית,  קירח  שוש  ;שומרת  באזור   תועדוקטוע  

אגף מידע  )  משרפות  בעיןהפרקים    סמרו  מסופקת  ליסימכיה,  מחודדתארכובית  -בתו  ;יסף  חצרות

 .(מדעי, רשות הטבע והגנים

  וניתן ברובו המכריע,    הופר החמרה    ועמקיצומח רכס הכורכר    גםועמקי החמרה:    הכורכר  רכס •

  המינים  עושר , באזור  ששרדו הקטנים הטבעיים השטחים למרותלמצוא רק שרידים בודדים ממנו. 

, כאשר הצומח נשלט בעיקר  לה  הקרוב  ובמרחב  לימן  בשמורת  מרוכזים  רובם. מאוד  גדול  הנדירים

המינים   הנדירים,  (.  iNature.info)  מרווני  לוטםו  שעיר  מתנן,  שעירה  קידהע"י  המינים  מבין 

הזיו  דגול  אזוביון :  בולטים לגשר  ומצפון  לימן  בשמורת  הטבע  )  ששרד  רשות  מדעי,  מידע  אגף 

ב ובאזור לימן וגשר  שכל תפוצתו בארץ היא רק מצפון לבית ספר שדה אכזי  מאוגד   גביעול  (;והגנים

כמו גם מינים נדירים שתחום תפוצתם נרחב    (;2019לבל ועמיתיה,    ;2007)שמידע ופולק,    הזיו

כגון:   קטנה-לשון  ,בירותי  בוציןיותר,  הטיפין  , אפעה  שיכני  , החוף  ערבז,  שמשונית    , אלמוות 

)שמידע   משולשת  פשתהו  ,שיניים- גדולת  ציפורנית ,  מישל   )שילשון(אבליינית    , פשתנית ריסנית

 . (אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים ;2011שמידע ועמיתיו,  ;2007ופולק, 

 עמק עכו:  

  ליחידת   רבים  במובנים  דומיםבו    קיימיםשהגידול  -היחידה מהווה חלק ממישור החוף ולכן גם בתי  שטח

זאת,.  המערבי  הגליל  חוף  מישור  והצמחייה הם    ייחודו  עם  הגידול  -בתישל השטח מבחינת הצומח 

 

 מינים סגטליים: מינים של קרקעות מושקות )שדות, גינון וכד'(. 4
 גידול מופרים, כגון מעזבות, שולי דרכים, ערימות עפר וכיוב'.-מינים רודרליים: מינים של בתי5
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  באזור  שהתקיימו  והמלחות  הביצות  שטחייחד עם    ,הנעמן  נחלבעין אפק והמשכו    –  בראשםו,  הלחים

הלחים הללו  הגידול  -השונות של בתי  מחוהצ  חברות  אתמקוטעים, קטנים ומופרים.    כשרידים  ונותרו

 ניתן לחלק באופן כללי לשלוש קבוצות: 

ומעיינות:    נחל •   עברו   הנעמן  ונחל  אפק   עין(,  2.5.3  סעיף)  ההידרולוגיה  בפרק   שתואר   כפיאיתן 

כיום שונה בהרכב,   גם הצומח  ,לכן.  שנה  מאה  כמעט  לפני  כבר   שהחלו   קשות  והפרות  רבים  שינויים

בכמות ובעושר מהמצב שקדם להפרות אלו. ניתן לתאר את המצב כיום כשילוב בין צמחייה טבעית  

גידול לחים מופרים שהשתלטה על  -צמחיית בתי  לבין ששרדה ומופיעה בצורה כתמית ומקומית,  

גדלים יחד   ,החוף  אגמוןו  החיצים   לפופית, צידוני  ורד רוב השטח הלח שנותר. מינים נדירים כמו  

אגף  )  ועוד  מרצעני  אסתר ,  הנחלים  לכיד ,  מצוי  קיקיון,  חבוינוצה  -זיףפולשים רבים, כמו    מיניםעם  

והגנים הטבע  רשות  מדעי,  ש(מידע  לציין  חשוב  נעשו    עבודות.  יחסית  נרחבות   בשניםשיקום 

את    ואלו,  (נעשותעדיין  ו)  האחרונות בבתי  מצבמשפרות  הטבעית  המקומית  הגידול  -הצמחייה 

בגוף המים    גדליםשצמחי מים    קבוצתבבתי הגידול הללו גם    מתקיימתהלחים. מלבד מיני גדות,  

. מתוכם בולטים מינים םכמותבו  המיםעצמו, אשר חלק ניכר מהם רגישים במיוחד לשינויים באיכות  

כמו   המין  לציין    חשוב.  חוטית  נהרוניתותכולה    נימפאהנדירים   אשר ,  מזרחי כלב  -סםאת 

אגף מידע מדעי, רשות    ;2011)שמידע ועמיתיו,    זה  במרחב  מרוכזתבארץ    העיקרית  אוכלוסיותו

 . (הטבע והגנים

כמעט    יחד:  ושלוליות  ביצות • וצמצום שטחן,  ייבוש הביצות   ייחודית  צמחייה  כליל  הוכחדהשעם 

בתי  ומגוונת אלו-של  החוף,    בדומהכאשר  ,  גידול  מישור  הוכחדולנחלי  מהמינים  לחלוטין   חלק 

ו לראות    כיוםמהאזור,  הללו  מאוד  ומופרים  מצומצמים  שרידים  רקבאזור  ניתן  הגידול  .  מבתי 

שחלקם הגדול   ,גדות  וצמחיקיימא  -בנישנתיים  -רב  עשבוניים  של  ברובה   היא  השולטת  הצמחייה

  פרעושית ,  קדוש  פטל,  גדולה  שנית,  ימצו  קנההנחלים והתעלות. מינים כמו    גדותב  ופיע גםמ

ועוד, מכסים את רוב השטחים הלחים יחד עם מינים פולשים שהוזכרו בסעיף הקודם.    משלשלת

  אך , בהם קיימת  לאשכמעט  שנתית-ולכן צמחייה רב ,חלק מהשטחים המוצפים מעובדים כל שנה

- שוות  שנית,  כוכבני  דמסוןשנתיים של שלוליות חורף כמו  -מינים עשבוניים חד  מתקיימים  בחלקם

זאת, בעמק עכו שרדו אוכלוסיות של כמה מינים נדירים מאוד   עם. ועוד, פקטורי עטיינית, שיניים

  אתרים   20-ל  בקרוב  גדל  זה  מין,  בודדות  שנים  עשרות  לפני  עד.  הביצות  סחלבשהבולט שבהם הוא  

  נעמן   כרי  שמורתספורים שאחד המרכזיים שבהם הוא    באתריםרק    נותר כיום    אך   ,החוף  במישור 

 .  (2021)שמש ועמיתיו, 

  מחוץ   נמצא  ששרד  המלחה  שטח  רוב.  גדולה  חוף  מלחת  יוצר   הנעמן  נחל  של  המערבי  חלקו:  מלחה •

, כך שבתוך שטח הסקר מיני המלחה מופיעים באופן כתמי או כמינים מלווים ולא  הסקר   לגבולות

  מהחגורות  חלק  מהווים, סמרומינים מהסוג  רגלני מלוח, מרובע אשלכמינים שליטים. מינים כמו 

 מלוחים  שאינם  לחיםגידול  -בתי  מיני  עם  יחדוגדלים  (  1982)ויזל ועמיתיו,  החיצוניות של המלחה  

,  כן  כמו.  (אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים)  שסביבו  הביצה  שרידיבו  במעיינות  ,הנעמן  בגדות

  אסתר , שהבולט שבהם הוא המין  נדירים  מלחה  מיני  של  קטנות  אוכלוסיות  הסקר   בתחום  מתקיימות
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חשוב    עוד.  שנתי -רב   שרשרו  הביצות  עדעד ,  המלחות  לחך:  כגוןנדירים פחות,    ומינים  הביצות

 מופריםגידול  -, אשר היה נחשב למין נדיר ביותר וכיום מתפשט בבתיהבורית  מלחיתלציין את המין  

 . (אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים) ברחבי העמק  תעלותבו חקלאות בשולי

 רצועת החוף:  

יחד עם המסלע והקרקע    ,השפעת רסס הים  :ייחודה   בגלל  זאת  יחידה  הופרדה,  הקטן  גודלה  למרות

מתקיימים מגוון מינים נדירים וחברות צמחים    בו שגידול נדיר  -האופייניים )כורכר וחולות(, יוצרים בית

בארץ   ולעתים)  עיקר ,  חלקם  ועבור  במיוחד  גבוה  הנדירים  המינים  עושר מיוחדות.   האוכלוסיות  כל( 

הגידול החולי מהווה מסדרון  -גליל, ביתחוף ה של הצפונימיקומו  למרות הגליל. בנוסף,  בחוף מרוכזות 

  בארץ   תפוצתו  עיקר   אשר ,  לבן  זוגןמינים עם תפוצה דרומית חודרים צפונה. בולט במיוחד המין    דרכוש

גידולו הצפוני    ,בערבה  ומלחות  הדרומי  החוף  מישור   בחופי  היא וחולות חוף הגליל מהווים את בית 

  ושבי אכזיב  -הנקרה  ראש  –  מקטעים  לשני  נחלקת  החוף  רצועת .  (2007)שמידע ופולק,    ביותר בארץ

 : הגלילבוסתן -ציון

ניתן לחלק את אזור חוף ראש הנקרה    :(2011גורני ולבינגר,    :)בעיקר עפ"י  אכזיב-הנקרה  ראש •

צומח חולות מיוצבים. ומיוצבים,  -גידול: צומח סלעי הכורכר, צומח חולות נודדים וחצי-לשלושה בתי

האחרון הינו    – עדעד הגליל  ו  קורנית מקורקפת  , קריתמון ימי  :במיניםפיין  צומח סלעי הכורכר מאו

הוא בחוף הגליל הידוע  אנדמי שכל תחום תפוצתו העולמי  ועמיתיו,    מין  צומח    (;2011)שמידע 

לפופית  ,  לבנונית ימית   ,סמרני  גלדן ,  חול דוקרני-מד   :במיניםמיוצבים מאופיין  -חולות נודדים וחצי

  : מיניםצומח החולות המיוצבים מאופיין ב  ;עדעד כחולו  אשלגנית  מלחית,  פרק חופי-דו ,  החוף

שרוע המדבר,  עכנאי  החוף,  רותם  המסטיק,  חבצלת  החוף,  אלת  הקרקפת,  חבלבל    , גומא 

נוספים  הגליל  עדעד ל  בנוסף.  אלמוות הכסףו  ציפורנית בשרנית מינים  גדלים ברצועת החוף   ,

,  לבן  זוגן,  חופית  חרחבינה,  זעירה  ציפורנית,  קירח  לוטוס,  החוף  ארכובית בסכנת הכחדה, כגון:  

 .(2019)לבל ועמיתיה,  ועוד ישראלי-ארץ אלמוות

בראש הנקרה, במקום שבו השלוחה המערבית של הרי הגליל העליון מגיעה עד הים, דומה הצומח 

לצומח של המורדות המערביים של הכרמל, אם כי בראש הנקרה התפתחו תצורות  באופן כללי  

רוח ומלח כתוצאה מהקרבה לחוף, תצורות שאינן קיימות בכרמל. חברת  -קיצוניות של צמחים מוכי

  סירה ,  אירופי  זית  :כגון  מלווים  מינים  עם,  המסטיק  אלתו  מצוי  חרובהצומח היא בעיקרה בשליטת  

  אשר,  מחומש  אוג. ברצועה זאת גדל המין  שעיר   מתנןו  שעירה  קידה,  מקורקפת  קורנית,  קוצנית

הדרום  תותפוצ באגן  היא  הים-העולמית  של  נמצאת  -מערבי  הנקרה  ראש  ובמצוק  התיכון, 

 . (2007)שמידע ופולק,  התיכון הים של המזרחי האגןהאוכלוסייה הידועה היחידה שלו בכל 

רצועת החוף בקטע שבין בוסתן הגליל    :(2016שמידע ובכור,    :)בעיקר עפ"י  בוסתן הגליל- שבי ציון •

מאפיינים את  שלשבי ציון היא סלעית ברובה. זהו אזור מישורי בעל נוף שטוח, שבו רכסי הכורכר  

בין אכזיב לראש   –והצמחייה דומה לזאת של חוף הגליל הצפוני   ,החוף מכוסים בחלקם ע"י חוליות

גידול סמוכים  -שנשטפת ע"י הגלים, יש למעשה שני בתי  חשופה מצומחה ה. מלבד הרצוע הנקרה
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מזה זה  מפרצי  :ומובחנים  הוא  כמות  -הראשון  בו  גדלה  המים  מקו  מתרחק  שהוא  וככל  זיפזיף, 

 חול דוקרני-מד ,  לבנונית ימית  :במינים  ן אופיימזה  גידול  -החמרה האדמדמה שמעורבת בחול. בית

)שרדה בארץ רק בחוף   החוף ארכוביתהכחדה  בסכנת המינים מצטרפים אליהםש, גלדן סמרניו

 –  הגליל  לחוף  מדרום  מאוד)נדיר    שרוע   חלבלובו(  אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים  -  הגליל

  סירה קוצנית השיח:  -(. עם העלייה בכמות החמרה בזיפזיף, מתרבים בני2021שמש ועמיתיו,  

פרגה  ו  חרחבינה חופית,  עדעד כחולשנתיים כגון:  -רב  םעשבוניי,  קורנית מקורקפתופרטים של  

בית הגידול השני הם סלעי הכורכר    ; לוטוס  מהסוגומינים    מנתור החוף שנתיים כמו  -, וחדצהובה

אלה  הם  הצמחים  מרבית  שעליהם,  הקרקע  ובכיסי  הכורכר  בסדקי  וביניהם.  הזיפזיף  במפרצי 

פרנקניה  ו  עדעד הביצות,  עדעד הגליל,  קריתמון ימי  :שמותאמים לרמת מליחות גבוהה, ובהם

,  ישראלי-אלמוות ארץ,  צורית חופית,  ציפורנית זעירה  :כמו גם מינים נדירים נוספים כגון  ,שעירה

 .  (2015)בכור,   כשות ראוסומחרוזת קשתית 
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 ( מידע   ממאגרי )   הכחדה   בסכנת   צמחים   –   9  מפה 
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 ( מידע   ממאגרי )   פולשים   צמחים   –   10  מפה 
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 זואולוגיה   – פרק ה'  

 זואולוגיה .7

  תצפיות שתועדו   עלקודמים ובעיקר  סקרים  מתבסס על  כאן  המידע הזואולוגי שמוצג  אם לא צויין אחרת,  

ממערכת  ו  (אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגנים)  רשות הטבע והגניםמאגרי המידע הממוחשבים של  ב

BioGIS  מידע אודות תצפיות בעופות נלקח גם ממאגרי המידע של   .האוניברסיטה העברית  שבניהול

  (.eBird–ו הצפרות הישראלי פורטל) החברה להגנת הטבע מרכז הצפרות של 

  אופן ביצוע התצפיות אינו שיטתי ו  ,למרבית המינים תצפיות מועטות בלבד  .עייתיב לו  הלנתונים  הניתוח  

  מינים שקל לצפות של בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים,  הטייה תיתכןלכן  .פי רוב-על

מינים נפוצים פחות. לכן, אין ייצוג מספק לקבוצות מינים מסויימות, של  מינים שקל לזהות, ושל  בהם,  

הדגים    למשל )חסריממחלקות  היבשתיים  החולייות  אקווטים  -וחסרי  בחוליות  סקרים  נסקרו  מספר 

תחילה    –בוצע תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד  לאיסוף המידע,  בשנים הראשונות  . בנוסף,  ממוקדים(

, ורק עם  (קמ"ר   0.1דיוק של  )ספרות    חמש, אח"כ בנ"צ  אחד(  קמ"ר   1  דיוק של)ספרות    ארבע בנ"צ  

 ספרות. שש, עברו לתיעוד בעזרת נ"צ 2008בשנת ברט"ג היד -השימוש במחשבי כף תחילת

: , למשלואחרים  גרט"  ותצפיות שמקורן בסקרים שיטתיים שביצע גם  מקריות, ישנן  הבנוסף לתצפיות  

גידוד ברצועת חוף    , סקר ביולוגי בטבלאות(2018,  גורן)  חוליות אקווטיים בעין משרפות-סקר חסרי

ציון לבוסתן הגליל   בנחלים ובתעלות שבתחום הסקראקולוגי  -הידרו, סקר  (2018ברנע,  )  שבין שבי 

ע"י  ) סקר יחמורים, (2012, ערד ורמון) בדרום הגליל המערבי סקר זוחלים  ,(2009)פרלברג ועמיתיו, 

. אולם (2015עמיחי ועמיתיו,  סקר עטלפים )ו  (2021מאור ועמיתיה,    –  ואיתור גללים  מצלמות מעקב

  מסויימים בשטחים  מיקוד  וביצוע הסקר,  העונה או שעות    בשלתיתכן הטייה לתיעוד    ,גם בסקרים אלו

 distance)  בנוסף, בשיטת הדיגום מרחוק   .(שטחים חקלאייםיערות וביותר בשמורות ופחות בלמשל,  )

sampling  )נהוגה בחלק מהסקרים הללו, מתועד מיקום רכב התצפית, ומבוצעת הערכה של מרחק  ש

 .  ערך בלבדמו בעל החיים  םמיקויתכן ש –ה מהרכב, כך שגם במקרה זה בעל החיים הנצפ

המאפיינים-על הוגדרו  טרם  אשר,  מטה  סקר  של  המלווה  ההיגוי  ועדת  החלטת  הסקרים    פי  של 

בקבוצות   הקיים  המידע  את  להציג  היא  זה,  בדו"ח  הזואולוגי  הפרק  של  מטרתו  הזואולוגיים. 

הטקסונומיות השונות שבמרחב מטה אשר, כדי לאפשר לוועדת ההיגוי לקבל החלטה מושכלת בהמשך  

קרים העבודה, בנוגע למיקוד הסקר, ולקבוע את הקבוצות הטקסונומיות שייסקרו, את אופן ביצוע הס

 והיקפם.

 רקע זואולוגי  7.1

( מבחינת שמירת הטבע בקנה מידה עולמי, והוא  Hotspot"נקודה חמה" )-נחשב ל התיכון-אגן הים

כולל בתוכו    ,בפרט אזור הסקר    מקיים עושר גבוה ומגוון גדול של צומח וחי במוקדים שונים בסביבתו.

עיקריות  .  (11מפה  )  מרשים  יחידות אקולוגיות  מספר  יחידות  היחידה של  בתחום הסקר.  ישנן שתי 

מפשגות ההרים ועד    מרבית הגלילמתפרשת על    ,באזורים הרריים  חורש, בתה ושיחייה ים תיכונית
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בשמורות טבע.  צפון מזרח המועצה. היחידה מיוצגת היטב  למישור החוף. במטה אשר היא נפוצה ב

באקלים , הקרקעות הכבדות הן הבסיס ליחידה האקולוגית של עמקים אלוביאליים באזור מישור החוף

  , לא נותרו מהבשל פיתוח אינטנסיבי בתחו   ים תיכוני. זו יחידה שתפוצתה הארצית רחבה מאוד, אך 

רבים  ממנה טבע   שטחים  ישנן שש  .  בשמורות  הגדולות,  היחידות  יותר  יחידות  בנוסף לשתי  קטנות 

נחלים אלוביאליים   מיוצגות במרחב הסקר.ש איתנים  היחידות  ונחלים הרריים  חלק    ותכולל  ,איתנים 

שמורות טבע במידה הן מוגנות ב.  מגוון ביולוגי רחב  ותמקיימומבתי הגידול המגוונים ביותר בישראל  

מלחות חוף   בים התיכון,  ולוגיות של חולות מישור החוף, חוף ים סלעיהיחידות האקלעומתן, מספקת. 

, אינן מיוצגות במידה מספקת, על אף שגם בהן מתקיים מגוון  וקרקעות קלות וכורכר במישור החוף

סיקור המידע  להלן    (. 2016)רותם ועמיתיו,    , שכולל גם מינים אנדמיים ובסכנת הכחדהעשיר של מינים

,  Meiri et al. (2019)סיכון להכחדה על פי  דרגות הן הזואולוגי בתחומי הסקר.  הקיים אודות המגוו

 אלא אם צויין אחרת. 

 חוליות -חסרי 7.1.1

חוליות" כולל בתוכו עושר מינים אדיר, שעולה לאין שיעור על מגוון בעלי החוליות. בעה"ח  -המונח "חסרי

)לוי,   מספיק  ולהעריך  למדוד  ניתן  לא  הסביבה  על  השפעתם  ואת  מקום  בכל  סביבנו  נמצאים  הללו 

רט"ג  1985 יחסית. במאגרי הנתונים של  מועטה  זוכה להתייחסות  זאת, הקבוצה  כל  ושל  (. למרות 

בסה"כ   תועדו  העברית  חסרי  145האוניברסיטה  של  אלו,  -מינים  מתוך  אשר.  מטה  במרחב  חוליות 

 46מינים( ופרפרים )  32מינים(, חלזונות יבשתיים )  61בולטות שלוש קבוצות עיקריות: חלזונות ימיים )

 מינים(. בנוסף, זוהו שלושה מיני סרטנים ושני מיני עקרבים.  

מיני החלזונות היבשתיים, וכל מיני החלזונות הימיים מוגבלים מבחינת אזור   לא מפתיע, מרביתבאופן 

רבים   כגון לימונית האשחר )בעלת מספר התצפיות הגבוה  התפוצה שלהם. לעומתם, מיני פרפרים 

סנונית -כנף המצילתיים, לבנין הצנון, לבנין התלתן, דנאית הדורה, נימפית החורשף וזנב-ביותר(, כתום

הן באזורי    –גידול ונישות אקולוגיות  -במגוון רחב של בתירחבה ביותר וניצפו    תפוצהלי  הם בע   –נאה  

 החוף והן בפנים הארץ.  

 א'(. 2019לייקין, - כברה  :עפ"יחוליות באזורי החוף החולי והסלעי )בעיקר -חסרי 7.1.1.1

י סרטנים  מיני פרפרים ושני מינ  14החלזונות הימיים,    61מינים שונים, בהם כל    77בקרבה לחוף נצפו  

שלא מופיעים  רגליים  -מיני פרוקי  22בנוסף להם, ישנו רישום של    .))סלען זיפני והמין הפולש שייט כחול

מוכרים הם  אך  רט"ג,  של  המידע  ייחודיים  במאגרי  אחד,  ל  כמינים  ממין  חוץ  החוף,  מישור  חולות 

)   Ocypus ophthalmicusהחיפושית   הקצרחפיתיים  בלעדי  Staphylinidaeממשפחת  שאינו   )

)אגן    13לחולות.   ללבנט  אנדמיים  למינים  נחשבים  אנדמיים והתיכון(,  -היםמזרח  מינים  שניים מהם 

( והחיפושית  Polyphagidaeהשדה האפריקני )-ממשפחת תיקן  Arenivaga hebreaלישראל: התיקן  

Chrysolina ruffoi benijaminica ( ממשפחת העליתייםChrysomelidae(. שמונה מינים )מתוך ה -

ללבנט   13 חציהאנדמיים  עד  נודד  )חול  צומח  של  נמוך  כיסוי  עם  חולות  חובבים  וחמשת  -(  מיוצב(, 

בנוסף למינים האנדמיים  גידול חוליים עם כיסוי צומח גבוה )חולות מיוצבים(.  -הנוספים נמצאים בבתי
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חמישה  ים בעלי תפוצה רחבה יותר,  לאזור, ישנם באזור החולות תשעה מינים נוספים של פרוקי רגלי

   .נשמרתשבהם לחות הקרקע גידול -מתוכם נפוצים גם באירופה ואסיה בבתי

 

 אשר   מטה   בתחומי   אקולוגיות   יחידות   –   11  מפה 
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קי הרגליים בחולות מישור החוף ועל החלוקה שלהם לנישות אקולוגיות  ו ר מעט מידע על מיני פ קיים  

מספר שנים בשמורת הטבע  מזה  קיימת  טווח ש- מנתוני תחנת ניטור ארוך   .יציבותםבחולות לפי רמת  

ניצנים, ניתן ללמוד כי בחולות סדרת פרוקי הרגליים הדומיננטית היא החיפושיות, בעיקר מיני שחרוריות  

(Tenebrionidea)  הכורכר ש ורכסי  החוף  בחולות  )  ,חיות  רצניתיים  חיים  ש  (Carabidaeומיני 

לראות את החלוקה של מיני החיפושיות לנישות אקולוגיות לפי רמת יציבות  גם בקרקעות חוליות. ניתן 

(, כאשר בחולות  ומעלה  כיסוי צומח  30%כיסוי צומח(, וחולות יציבים )  15-10%החולות: חולות נודדים )

בחולות המיוצבים, תלוי ברמת  מיו-החצי וגם  הנודדים  בחולות  גם  מינים ששוכנים  למצוא  ניתן  צבים 

החיפושית   מין  הנודדים:  החולות  של  הבלעדיים  מהנציגים  ממשפחת    Scarites striatusהיציבות. 

( החיפושית  Carabidaeהרצניתיים  ומין   ,)Mecynotarsus bison  ממשפחת ש( לנמלה  דומה 

Anthicidae);  החיפושית  נהומ מין  היציבים:  החולות  של  הבלעדיים   Carabus impressusציגים 

hybridus ממשפחת ( הרצניתייםCarabidae  )(Bar, 2013) . 

חוף צפוני,    –במרחב מטה אשר: שבי ציון    לאות גידוד בט אזורים של ארבעה  נערך סקר ב  2018בשנת  

קיים    בכל האזורים שנסקרו ניכר כי.  )2018)ברנע,    , חצרות יסף ובוסתן הגלילחוף דרומי  –שבי ציון  

המגוון    מערב, כאשר בחלקים המערביים של הטבלאות מתקיים-מפל חיובי של מגוון האצות בציר מזרח

גבוה   אינו  הטבלאות  משטחי  על  שנצפו  החוליות  חסרי  מגוון  ביותר.  דומה)הגבוה  גם   מגוון  נמצא 

הבונים בשמורת  כמו  שנסקרו  אחרים  שפל  (באתרים  בורות  תנאים  ש  וחצובים(טבעיים  ).  מספקים 

  שתומכות הופיעו בכל האזורים שנסקרו. בבורות ניכר עושר של אצות  יציבים ביחס לטבלאות הגידוד  

 ,Sargassum, Dictyota :כמו  ,על משטחי הטבלאות  שאינם מופיעים  (בעיקר שיחניים)במינים שונים  

Spyridia  איתור שני מקבצים מעורבים של שני מיני חלזונות  היהסקר בהממצא החשוב ביותר  .ועוד  

לכן חשובים במיוחד לשמירה על בית הגידול  ו  , בנייה הביוגנית של מבנה טבלאות הגידודל  שתורמים

): החילזון  הייחודי תולעני  נקרא  Vermetus triquetrusצינוריר  גם )(  שלשולן משולשבעבר  .  נצפה 

בארץ  באתרים בונה    (אחרים  צינוריר  מהנדס   , (Dendropoma petraeum)והחילזון  כמין  שהוגדר 

של פרטים  נתגלו  בסקר  ציון  סביבה.  שבי  היישוב  שמול  באזור  חתכים  בשני  בונה  וקיימת    ,צינוריר 

איתורם של פרטים חיים של צינוריר בונה  . יימצאו מקבצים נוספיםבסקרים עתידיים גבוהה כי  סבירות

גבעת עליה, תל נאמי ושמורת ץ )מספר תצפיות נוספות מאזורים אחרים באר   בשבי ציון, בצירוף עם

- )כברה  שזה לא מכבר הוכרזה כנמצאת בסכנת הכחדה  האוכלוסייהלהתאוששות    , נותן תקווה(הבונים

 (. א2019, ועמיתיה לייקין

  נראו סרטני   ביניהםו  ,עם כמויות פסולת נכבדות משטחי אצותכוללים  לפני הים  ממצאי הסקר שמתחת  

- בנוסף, נצפו שושנות.  Conomurex persicusנזיר שרובם הגדול עטו על עצמם קונכיות של החילזון

בנקיקים ובחריצים  במקומות מוצלים,  .  Oculina patagonica  האלמוג  וכן מושבות של  ,ם משני מיניםי

טחביים, הידרתיים  - ספוגים, אצטלנים, חי  :חוליות כגון-רב יותר של חסרי  ניתן לראות פחות אצות, וכיסוי 

וכן נצפה פרט גדול באופן   ,Holothuria tubulosaים מהמין -של מלפפון וכד'. מקווצי העור נצפה פרט 

  , ות הסקר וחשיבותן של טבלאות גידודעל תוצא  )לפירוט נוסף  קוצים-של החילזון ארגמון קהה יחסי

  .(א2019לייקין ועמיתיה, -כברה ;2018ברנע,  :ראו
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נוסף שנערך   ב  ,בחוף מטה אשר סקר  אקווטיים  -חסריהתמקד  עין משרפותגדולים  חוליות    –   בנחל 

. הסקר (2018,  גורן)שהיה בעבר שפך נחל חניתה לים, לפני שנחל חניתה הוטה במעלה אל נחל בצת  

-2017סתיו ואביב בהנחל לים,  עין משרפות ועד לשפך מעיין תחנות לאורך הנחל, מ 8כלל איפיון של 

- ים ודוחוליות אקווטי-טקסונים שונים של חסרי  33עושר המינים הכללי היה גבוה למדי, וכלל    (.18

הזבובאים  (17)  מחציתם  יים.ח מסדרת  נציגים  שכוללים  ,  ,ימשושיים)  חרקים   (Dixidaeישחוריים 

שחייניתיים(Noteridae)  חיפושיות )שפיריו   ,  ופשפשאים  ושפריריות(,    תשפיראים  בריומאים 

נחלים( רצי  תועדו    )חותרניים,  סרטנים    9בנוסף,  של  שוו)טקסונים  שטרגלאים,  רגליים,  -ידפנאים, 

. מבין הרכיכות, נמצאו בנחל ארבעה מינים של חלזונות, ביניהם מין אחד (צדפוניתיים  רגליים,-מעשירי

שבלול    –  נית חדהובוע :  ואחד שמוגדר כמין פולש  (מגדלית הנחלים)בשנים האחרונות    שנעשה נדיר 

באמ  שמקורו  אפריקה,מים  באירופה,  פולש  כמין  כיום  ומוגדר  וניו  ריקה,  אוסטרליה  זילנד.    -אסיה, 

 Rollתר )המזוהמים ביו  זהו שבלול המים הנפוץ ביותר בכל בתי הגידול של מים מתוקים, גם  ,בישראל

et al., 2009)טקסון אחד של תולעת דל ,לא מזוהה מהתולעים השטוחות . כמו כן, נמצא טקסון אחד -

 ,(נחלים צפרדע )חיים -במהלך הסקר נמצא גם מין אחד של דוומין עלוקה אחד.  (.Tubifex sp) יפיתז

 . (גמבוזיה)ומין אחד של דג פולש 

עושר המינים    סתיו ב:  שתי עונות הדיגוםנמצאה שונות בעושר המינים ובהרכב חברת חסרי החוליות בין  

 םאחת בלבד. חלק  נמצאו בעונה (55%)מהמינים  18 מינים באביב. 20מת לעו ,28 –היה גבוה יותר 

וחלקם אמורים    (זחלי שחיינית  קליאון, תלמנית, חותרן, חותרנית, לסטס, דפניה,)מינים עונתיים  הם  

בוענית חדה, מגדלית )משתנה באופן עונתי    להיות נוכחים באופן קבוע בגוף המים, אך ייתכן ששכיחותם

מיםה טחבית  קיומה(נחלים,  על  מצביעים  הסקר  ממצאי  חסרי  .  חברת  מגוונת  -של  עשירה,  חוליות 

ינים נדירים ורגישים  מ ביחס לנחלי חוף אחרים בארץ. בנוסף, נוכחותם שלבנחל עין משרפות ובריאה 

לשימור, בין היתר    הגידול, וזאת למרות היותו נחל קטן ביותר. אתר זה ראוי  מעידה על איכות בית

הגמבוזיה    –הפולש    בזכות היותו נחל נקי, בין הבודדים שנותרו במישור החוף. יש לטפל בסילוק מין הדג

 . (2018גורן, ) ממי הנחל –

 ות הגליל במישור החוף ובמורד חוליות -חסרי 7.1.1.2

יותר של מטה אשר  סלעון  הם  הנפוצים ביותר    .ת יבשתייםומיני חלזונ  32נצפו    ,באזורים הפנימיים 

( הים  –(  Buliminus labrosusהרים  בחבל  ביותר  נפוץ  זיתנית  ו  ,תיכוני-מין  גבשושנית 

(Metafruticicola fourousi)   אלונים. בני הסוג  שאינה נפוצה במיוחד וקשורה ככל הנראה לחורש של

קולגר, )  תכן שזו הסיבה למיעוט התצפיות החיות יוי   , גבשושנית נוהגים להתחפר בקרקע בעונת הקיץ

דקיקה  .(1989 שקופנית  כוללים  יבשה  חלזונות  של  נוספים  נפוצים  ,  (Eopolita protensa)  מינים 

שומרון )  קדמום  דוגונית,  (Levantina spiriplana kanaanensis"כנעני"   Monacha)  נזירית 

syriaca)עגלול המכסה ,  (Pomatias olivieri)  וסלעונית הגליל  (Pene galilaea )  ,  לצפון  מין אנדמי

הכחדהובסישראל   של  ושתפוצת   ,חמודה  כנת  לשטח  המועצה   4-כ  מוגבלת  במזרח  בלבד    קמ"ר 

(Heller, 1996) . 
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כשהמינים הבולטים   ,אזור החוףשתועד במינים(, גבוה מזה    46הפרפרים שתועד באזור זה )מגוון  

,  ( Papilio machaon syriacus)  סנונית נאה-, זנב(Danaus chrysippus)  במיוחד הם דנאית הדורה

בנוסף,    .(Vanessa carduiנימפית החורשף )ו   (Gonepteryx cleopatra taurica)  לימונית האשחר 

עקרבים של  מינים  שני  שחום   :זוהו  יהודה  (Scorpio maurus fuscus)  עביד   Buthotus)  ושחרן 

judaicu)  –  לוי,      עקיצתם אינה מסוכנת למרבית בני האדםש  ,שניהם מינים נפוצים למדי בצפון הארץ(

ם וות של שני מיניששרידי ק   זוהו  ,(2018אלרון ומורן,  )קק"ל   עבור בסקר בריכות חורף שנערך   (. 1985

. שני בבריכות מצובה היבשות  ,(Ostracoda)  וצידפונית  (Cyzirus)  בוצן  –מים מתוקים  סרטני    של

Sigara )  תלומיתפשפש המים    :חרקים  לשלושה מיני  בנוסףבבריכת חניתה מקורות,    המינים נמצאו גם

.sp)  אדסהיתוש (Aedes aegypti) וחיפושית שחיינית (biguttatusAgabus  ) . 

  כמאה   בו ידועיםשחוליות בצפון מישור החוף מגיעים מנחל נעמן,  -מקורם של מרבית הנתונים על חסרי

ניכרת ירידה בעושר המינים של חסרי    ,השניםבעבר. עם  התקיימו בנחל  שחוליות  -טקסונים של חסרי

מזיהום,   כתוצאה  המיםמהחוליות  ובמפלסי  המים  בספיקת  מוחלטת,  התייבשכדי  עד    ירידה  ות 

בנעמן  נמצאו, 21-ה בתחילת המאהגידול. בסקרים שנערכו -היעלמות בתימהמלחת מקורות המים ומ

כ לרוב  ארבעים  ובסביבותיו  החרקים  מחלקת  נציגי  החרקים.  ממחלקת  מרביתם  בלבד,  טקסונים 

מחדש  מאפשרים אכלוס  שבין השאר בשל העובדה שלמרביתם שלבים בוגרים מעופפים    דומיננטיים,

לעומתם, שאר חסרי החוליות    ע"י מעבר מהיר  מים אחד למשנהו.  יכולת מעבר  הם  ממקווה  חסרי 

במעבר אקראי באמצעות נשאים דוגמת עופות, צאן ובקר. בשמורות    ותלויים  ,אקטיבית בין מקווי מים

בעלי    מים-מאפיינים מקווישחוליות  -שרידית בלבד של חסרי  נותרה חברה  ,"עין נמפית"-"עין אפק" ו

נותרה   עצמו  ובנחל  יחסית,  נמוכה  מאורגניזמים שמצומצמת    חברהבזמנו  הפרעה  בעיקר  מורכבת 

( וזיהום  והרשקוביץ,  עמידים להפרעה, התייבשות  גזית2003גזית  רבים (.  2006יו,  עמיתו  ;  נתונים 

, שכלל  אקולוגי בנחלי הגליל המערבי-נאספו במהלך סקר הידרואקווטיים  חוליות  -נוספים אודות חסרי

בסקר   נמצאוסה"כ  .  (2009)פרלברג ועמיתיו,    בתחום מטה אשר בין היתר את כל הנחלים והתעלות  

מהאורגניזמים שנדגמו זוהו   מכיוון שחלק   ,חוליות אקווטיים )אומדן שמרני בלבד-של חסרי  מינים  37

תולעים,    –והיתר    , (Insecta)  מתוכם ממחלקת החרקים  60%-כרק עד רמת הסדרה/משפחה/סוג(,  

וחלזונות החרקים  .סרטנים  ותת  ,מבין  סדרות  מחמש  נציגים    הבריומאים   סדרות:-נמצאו 

(Ephemeroptera) ;  השפיריות-תת השפריריות  -ותת(  Anisoptera)  סדרת  .   (Zygoptera)סדרת 

משפחות חמש  נמצאו  כן,   ,Corixidae, Gerridae, Hebridae, Hydrometridae)  כמו 

Notonectidae) מסדרת הפשפשאים (Heteroptera ),  שש משפחות(Stratiomyidae, Culicidae 

Chironomidae, Ceratopogonidae, Ephydridae, Dixidae  ;)אחתוס   ( Trichoptera)   דרה 

משפחות  , (Diptera)מהזבובאים   מסדרת  Haliplidae, Hydrophilidae  Dytiscidae)  ושלוש   )

)זימרגליים  .(Coleoptera)  החיפושיות  סרטנים  של  טקסונים  חמישה  נמצאו   –  בנוסף, 

Eubranchiopoda,  רגל  -שווי–  Isopoda  ,  שטרגליים–  Copepodaרגל  -, מעשירי–  Decapoda  ,

מיני  Ostracoda  –וצידפוניות   ארבעה  תולעים: ,  (Gastropoda) חלזונות  (,  של  מערכות  וארבע 

דל,  (Annelida)  שלשולים שטוחות  ,  (Oligochaeta)  זיפיות -תולעים    ( Platyhelminthes)תולעים 
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עגולות נוסף  (Nematoda)  ותולעים  מבין המינים שנתגלו,    (. 2009  ,פרלברג ועמיתיו  :ראו  ,)לפירוט 

 . (Haitia acuta)חדה החילזון בועונית  –אחד הוא מין פולש 

 דגים  7.1.2

 החולי והסלעי  דגים באזור החוף 7.1.2.1

דגי מים מלוחים, והיתר    11מיני דגים, מתוכם    25סה"כ    מתועדים במאגרי המידע במרחב מטה אשר  

ת המינים תועדו פעם אחת בלבד  . מרביהם דגי מים מתוקים שמצויים בנחלים ומעיינות מרוחקים מהים

מספר התצפיות  מינים הם הנפוצים ביותר.    לואי להבין מן המאגר  או פעמים ספורות, כך שלא ניתן  

במהלך סקר   גם  רבים שלו תועדוש, שפרטים  י יכן משוי ( שייך דווקא למין הפולש ס4הגבוה ביותר )

(. באותו  א2019לייקין ועמיתיה,  -; כברה2018בוסתן הגליל )ברנע,  באזור שבי ציון ו  טבלאות הגידוד

,  ( Symphodus roissali)  שפתון ברודו  ( Oblada melanura)  זנב-אובלד שחור גם המינים  סקר תועדו  

 (. Pempheris rhomboideaגרזינון הכוכים ) –וכן מין פולש נוסף 

 מורדות הגליל מישור החוף ונחלי ב דגים 7.1.2.2

כאשר המגוון הגדול ביותר נמצא באזור שמורת    ,דגי מים מתוקים  ם שלמיני  14תועדו    בשטח מטה אשר 

שתועד הרבה יותר  שפמנון מצוי,  מינים. המין הנפוץ ביותר הוא 13צפו בהם נשעין אפק ונחל הנעמן, 

( יחד  נוסףתצפיות(.    183מיתר המינים  אזורתועד  ש  מין  רב    באותו   18)  של פעמיםיחסית  מספר 

באפריקה ובמזרח  מתוקים רבים    במקורות מים  דג נפוץ מאוד   –  (Tilapia zillii)  אמנון מצוי  הוא  תצפיות(

הם אמנון הגליל   ובנחלים נוספים במטה אשר   הנעמןמינים נוספים באזור נחל    . (1983  ,פישלזון)  התיכון

(Sarotherodon galilaeus  )ו( אמנון הירדןOreochromis aureus) ;  קרפיון מצוי    יםהפולש  ניםוהמי

(Cyprinus carpio  ,)( וXiphophorus helleriסייפן מצוי  האחרון   .(Gambusia affinis)גמבוזיה  ( 

עין משרפות שבצפון   בנחל  גם  כדי    . (2018)גורן,    היםחוף  אותר  לארץ מאמריקה  הובא  הגמבוזיה 

שבארץ ישנם מינים מקומיים שממלאים    לשמש בהדברה ביולוגית של יתושים מעבירי מלריה, למרות

כמעט בכל מקווי המים הטבעיים   נמצאהוא  תפקיד אקולוגי זה. תפוצתו כיום כמעט כלל עולמית, ובארץ  

 ,.Lowe et alהמינים הפולשים המזיקים ביותר בעולם )  100נמצא ברשימת  והמלאכותיים. הגמבוזיה  

היות  (2004 גבוהות  ש,  לצפיפויות  להגיע  מסוגל  הגידול הוא  מבית  מקומיים  מינים  ולדחוק  מאד 

תזונתו מורכבת לא רק  שלזאת, הוא גורם גם לפגיעה חמורה בפאונה האקווטית היות  המשותף. נוסף

 . (Segev et al., 2009) חיים-חוליות וראשני דו-חסרי מזחלי יתושים אלא ממגוון

 Aphanius)  נאווית כחולה  :ונכחדו במשך השניםבמערכת הנעמן  שני מינים נדירים התקיימו בעבר  

mentoו )( לבנון הירקוןAcanthobrama telavivensis)  (  ,2003גזית והרשקוביץ)מין הוא    . האחרון  

עד  של המאה הקודמת,  הדלדלה מאז שנות החמישים  שאוכלוסייתו    ,ישראלנחלי החוף של  אנדמי ל

פרוייקט לשימור  החל    1999בשנת  .  בעקבות זיהום והתייבשות מקורות מיםכדי סכנת הכחדה חמורה  

לא נמצאו   2003שנערך בשנת בסקר . (2007גורן, ) שבי הרבייתם בושכלל איסוף דגים מהטבע   המין

-2008  יםבשנבעקבות כך,  .  (2003גזית והרשקוביץ,  )  נחל הנעמןפרטים של לבנון הירקון כלל בתחומי  

, בהם גם שמורת עין אפק  הטבע במספר מוקדים נבחריםשוחררו פרטים של לבנון הירקון אל    2007
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המקומית של    האוכלוסייהבמטרה לבחון את מצבה של  סקר  במקום  נערך    2011בשנת  .  ועין נמפית

בריכת המצודה, הבריכה החפורה ובריכת    :ערך בשלוש בריכות במרחב השמורה. הסקר נלבנון הירקון

ההל הבריכות  בשתי  הפרטיםבנונים.  במספר  משמעותית  עלייה  נרשמה  , 4ופי    34)פי    ראשונות 

בבריכות אלו נרשמה ירידה באורך הממוצע של   ,במקביל  .2010בהתאמה( ביחס לסקר קודם משנת  

ו תוצאות הפוכות.  . בבריכת הלבנונים התקבלגילם הצעיר של מרביתם )עד שנה(הפרטים שהעידה על  

ככל באורך הגוף, ש  1.2פי  של  ועלייה    ,2010במספר הפרטים ביחס לשנת    2.3חלה ירידה של פי  

האוכלוסי  על   ה העידהנראה   )י הזדקנות  בני  ה  שההבדל (2008-2007ילידי    ,4-3פרטים  יתכן  בין   . 

ן אמנון מצוי, שגורמת  , כגו אחרים  דגיםעם    תחרותמאו    ,לרביית הלבנונים  מתנאים ירודיםנובע    הבריכות

  .(2011מילשטיין וחזן, בריכת הלבנונים )ה מק לדחי

שנצפה  ,בסכנת הכחדה חמורההוא מין )צלופח המים המתוקים היחיד בישראל(  הצלופח האירופיגם 

לו של פרט  גוד.  שמסוגל לחיות הן במים מלוחים והן במים מתוקים  –  קתדרומי זהו מין הנעמן.  בתחומי  

ם צלופחישנה. ה  20-15  -ואורך חייו כ  ירקרק וצהבהב,-יו נעים בין אפור, חום, צבע ס"מ  50-כבוגר הוא  

רבים כבר בשנת חייהם הראשונה.    ,מסוגלים לחיות בטווח טמפרטורות גדול מאוד נדודים  ועוברים 

בהצלופחים   ורק  אך  סרגסומתרבים  האטלנטי  ,ימת  האוקיינוס  הצעיריםמשם    .במערב   הצלופחים 

לנחלים ואגמים,  הצופחים    יםנכנס  ,יבשתבהגיעם ל.  והים התיכון  אירופה  ל אעם זרם הגולף    יםנישא

  , . לאחר תקופת התבגרותהנחלים  כיאו בשפ  ף . חלק מהפרטים נשארים באזור החויםגדל  םשם ה

נודדים בס לימת סרגסו כדי להתרבות, אףהבוגרים  ק"מ   4,000-פי שהיא מרוחקת כ-על-תיו חזרה 

 .(1983לזון, פיש) מהים התיכון

אך מופיע בנחל   ,הנעמן  מקורות המים שלסדרת  אינו מופיע ב  ,במטה אשר   שנצפהאחד בלבד  מין דג  

שנפוץ   ,פיונייםר מין ממשפחת הק זהו    .(Capoeta damascina)  חפף ישראלי  –הגליל  מורדות  כזיב שב

 ,חיים בנחלים בעלי זרימה חזקהבכל חלקי מערכת הירדן ובמספר נחלי חוף. החפף מותאם היטב ל

הוא נוהג לשכון בעיקר בקרבה לקרקעית הנחל, מטר.   1.5ומסוגל אף לעלות במפלי מים שגובהם עד 

ניזן בעיקר מאצות  קשקשים אפורים זעירים.  בומכוסה    ס"מ   30-20  באורך של  גופובין אבנים.   הוא 

   (.1983)פישלזון,  נצפה אוכל גם בע"ח קטניםולעיתים  ,אותן הוא מגרד מאבני הנחלש

 חיים -דו 7.1.3

הצטמצמה תפוצתם    ,החורף בישראל והעלייה בשימוש בחומרי הדברה כימיים  בריכותעם התמעטות  

נמצאים בדרגות שונות של   ,שקיימים בארץ  שמונת המיניםשכל    עד כדי כך חיים בישראל,  -של הדו

הכחדה אלו,    .(Meiri et al., 2019)  סכנת  מינימתוך  בשטח ם  ארבעה  החורש,  מוכרים  השיחייה  י 

בסכנת    ותנמצא  - (  ENוסלמנדרה מצויה )  (ENה ) קרפדה ירוק   ,(VU)  ת מצויהיאילנ  :סקר הבתה שבו

ובקרקעות קלות על   חופים סלעייםב,  המינים הללומבין    (.NTקרובה לסיכון )  צפרדע הנחליםו  ,הכחדה

 היחידות האקולוגיות שבתחום המועצה.יתר  בסלעי כורכר זוהתה רק הקרפדה הירוקה, שנוכחת גם  

דו ביותר של  בעלי המגוון הרחב  כל המינים,חיים-האזורים  מישור החוף  הם    , שבהם תועדו  חולות 

מאות ראשנים  חיים כוללות -תצפיות נוספות של דו הגליל.בתה במורדות השיחייה והומרחבי החורש, 



 ' א שלב "ח דו: אשר במטה  האדם  ומורשת נוף, טבע סקר( 2022) ועמיתיו פרידמן

 

~ 84 ~ 
 

אלרון  )  קק"לבור  במהלך סקר בריכות חורף שנערך ע בבריכת חניתה מקורות  זוהו  ש  קרפדה ירוקהשל  

 .(2018גורן,  צפרדע נחלים )מהלך סקר חסרי החוליות שנערך בנחל משרפות זוהתה  ב  .(2018ומורן,  

נחל בתעלת סער,  בבעין חרדלית,  אקולוגי  -אילנית מצוייה וצפרדע הנחלים נצפו במהלך סקר הידרו

ועמיתיו,    נחל בית העמק בו,  (שפע -עין)תעלת    געתון פורסמו  שלא  מספר תצפיות    (.2009)פרלברג 

ה,  21-המתחילת המאה  במאגרי המידע   על  קרפדה ירוקה, אילנית    :מצאותם של המיניםימדווחות 

חפרית מצויה וטריטון פסים מדרום  תכן שגם על נוכחות של  י , ויוצפרדע הנחלים בסביבות הנעמן  המצוי

מידע אישי    ,סיני  ;2003; קפלן,  2002גזית,  )של המאה הקודמת    פי תצפיות משנות השמונים-על  ,לעכו

בבריכת  טריטון פסים    ה ראשן שלזוה  ,(2022)אפריל  לאחרונה    .(2003  , גזית והרשקוביץבתוך:    –

 .(2022מידע אישי.  אבישר,) יחידת המחקר של מכון דש"א  בהשתתפותששוקמה  מרתשחורף 

   זוחלים 7.1.4

לטאות ושישה מיני    נימי  17מיני נחשים,    17כוללים  ש  ,מיני זוחלים  40מתועדים  בתחומי מטה אשר  

במישור החוף   מיני לטאות. 12-ושבעה מיני נחשים, שני מיני צבים  תועדובאזור החוף  ,מתוכםצבים. 

 . ב הים החום, צב הים הירוק ושנונית החולותכל המינים, מלבד צתועדו מורדות ההרים בו

שני מינים בסכנת    מתוכם  ,(א2019לייקין ועמיתיה,  -כברהבחופי מטה אשר )  תועדומיני זוחלים    21

הסקר; מין אחד שעתידו    בתחום  ים ירוק, אשר תועדו לאורך כל החופים-ים חום וצב-הכחדה חמורה: צב

צפונית לנהריה ובאזור    יבשה מצוי, שתועד במספר מוקדים במלחת החוף של נחל בצת,-בסכנה: צב

ושנונית החולות שתועדה    שפך נחל יסף; שני מינים בסיכון נמוך: קמטן, שתועד במלחת החוף בצת,

צבבחוף בצת.   המין  גלדי-בנוסף, תועד  יש  ים  בחופי  ונמצא   ראל אךשאינו מתרבה  לחופיה  מזדמן 

. יתר המינים אינם נמצאים בסיכון. ביניהם המין שנונית    )עתידו בסכנה(  VUעולמית  בדרגת סיכון  

'שנונית שפלה' והוגדר בסכנת הכחדה  -הסקר, שבעבר זוהה במישור החוף כ הנחלים, מין נפוץ באזור 

כאוכלוסייה של המין 'שנונית מצבו הטקסונומי,  לאחרונה הוגדר מחדש    עקב מצבו בעולם.(  CR)חמורה  

  (. ,.Meiri et al  2019)  רגישותו למין שאינו בסיכון  נחלים' שנפוץ גם בנגב, ועקב כך גם שונתה רמת

 יש שאינם מסכימים עם שינוי זה )בעז שחם, בע"פ(.עיף הבא. ראו פירוט בס

 זוחלים באזורי החוף החולי והסלעי  7.1.4.1

- רבים מהם מופיעים גם בבתיש   מיני זוחלים יבשתיים,  36שוכנים    , חולות מישור החוף של ישראלכלל  ב

אך ג אחרים,  בחולות:  מתוכם  שמונה    ידול  ורק  אך  שמתקיימים  חולות,  נחושית  חולות,  נונית חרדון 

חרדון החולות היה מצוי בעבר  חולות, כח אפור, נחש חולות, נחש כיפה, עכן החרטומים ועכן קטן.  

גידול  -היוו את קצה גבול התפוצה העולמי הצפוני שלו, אך בשל אובדן בתישבחולות מישור החוף,  

 ,Bar;  2003פרומקין ועמיתיה,  -שרדה רק בחולות הנגב המערבי )אחירוןכיום  האוכלוסייה והתמעטה  

מין נוסף של שנונית   .הגליל המערביבחופי    שנונית חולותמבין שמונת המינים הללו, נצפתה רק    (.2013

נפוץ מאוד בחוף הצפוני הוא   זוהו    –שאינו בלעדי לחולות מישור החוף, אך  שנונית הנחלים. בעבר 

בשל תחום תפוצתה העולמי 'שנונית השפלה' והוגדרו בסכנת הכחדה חמורה  -הפרטים במישור החוף כ

ושהמין שנונית   ,נכון  אינושהזיהוי    מחקר מורפולוגי חדש גורסאך  (,  2002לה,  י)בוסק   ומצבה בעולם
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(. שנונית הנחלים שכיחה Meiri et al., 2019השפלה אנדמי לחופי קפריסין בלבד ולא מצוי בישראל )

ין זה מאכלס אדמות קלות )דוגמת  בנגב ובערבה, שם היא מאכלסת אפיקי ואדיות, ובמישור החוף מ

ארבל,  ואינו מופיע על חולות נודדים )  ,חמרה( ושטחי חולות, מוגבל לחולות מיוצבים עשירים בצומח

החולות  1986 שנונית  את  להחליף  עשוייה  אף  היא  ומתייצבים,  הולכים  החולות  שבהם  באזורים   .)

כאמור, לא כל חוקרי הזוחלים בארץ    (.2006פרלברג ועמיתיו,  שמותאמת יותר לחיים בחולות הנודדים )

בע"פ(.   שחם,  )בעז  חלוקות  ביניהם  והדעות  הטקסונומי,  השינוי  עם  אשר מסכימים  מטה    , בתחומי 

באזור מלחות  ו,  רכסי הכורכר   באזור חולות מישור החוף,  ב  -בתי גידול    בשלושה  נצפתהשנונית הנחלים  

 . שמדרום לעכו החוף

נוספים   שמזדמנים לשטחי החולות ומופיעים גם בחולות חוף הכרמל, וביניהם: שממית  ישנם מינים 

שמתקיים בנחלי החוף )גם בנחלים מזוהמים(, בבריכות   ,הבתים, חרדון מצוי, צפע מצוי וצב הביצות

מזדמנים אל החולות גם מיני  .  (2003פרומקין ועמיתיה,  -חימצון, במאגרי מים ובבריכות דגים )אחירון

צבזוחלים בסכ מובהקים:  )עתידו בסכנה  -נת הכחדה שאינם פסמופיליים  מצוי  וקמטן  VU  –יבשה   )

נמוך   )בסיכון  יםNT  –החורש  צפוני  בעלי דגם תפוצה  )-(, שהינם  (. החולות  2002בוסקילה,  תיכוני 

כבית אותם  אלו.-המיוצבים משמשים  מינים  על  גם את ההגנה  ישרת  ושימורם  נוסף,  מיני    גידול  כל 

ראל מוגנים עפ"י 'חוק הגנת חיית הבר', וכל המינים הבלעדיים לחולות מוגדרים פגיעים  הזוחלים ביש

 . (2006; פרלברג ועמיתיו, 2003פרומקין ועמיתיה, -אחירון) או נדירים

בנוסף,    .ים ירוק -ים חום וצב-: צבשמקננים בחופי ישראל  ים-מינים של צביה  שנינצפו    מטה אשר בחופי  

  , הכחדה עולמית  נתבסכשאינו מתרבה בחופי ישראל אך מזדמן לחופיה ונמצא    ,ים גלדי-צבגם  תועד  

( נפוצים Chelonidae. הצבים הימיים )(א2019לייקין ועמיתיה,  -כברה)(  VUבדרגת 'עתידו בסכנה' )

טרופיים. כל חייהם למעט בעונת הרבייה, שוהים הצבים בים, לפעמים במרחק  -בימים טרופיים וסוב

שר הם עשויים לגמוא מרחקים ארוכים בין אזורי שיחור המזון לאזורי הרבייה. בעונת  רב מן היבשה, כא

כל נקבה חוזרת להטיל את ביציה באותו חוף  הרבייה עולות הנקבות להטיל על חופים חוליים נבחרים.  

גם במים רדודים    –ההזדווגות נערכת מול חוף ההטלה, על פני המים, ובהיעדר גלים  שבו הגיחה מהקן.  

אוד. הזכר עולה על גב הנקבה ונאחז בציפורני גפיו הקדמיות בשריונה. נקבה יכולה להטיל בעונה מ

ליותר  -בין פעם אחת לשתים עד  נע מעשרות אחדות  יחידה  בהטלה  עשרה פעמים. מספר הביצים 

ממאה. הנקבות מכינות את משטח ההטלה וחופרות את הקן מעבר לתחום השטף המירבי של הגלים,  

למנו ומתארך  כדי  גבוהה  כשהטמפרטורה  מתקצר  ההדגרה  משך  המחפורות.  של  הצפה  ע 

יום. כל   55-מ"צ הוא מתקצר ל 33-יום, וב 67-מ"צ הוא נמשך כ  26כשהטמפרטורה נמוכה. בחום של 

לילות אל פני השטח, שם הם יכולים    4-3האבקועים )הצבים הצעירים( בוקעים ומגיחים יחד במשך  

ב טמפרטורה  בשינויי  החשכה.  לחוש  רדת  עם  לים,  היציאה  שעת  את  לפיהם  ולקבוע  ללילה,  יום  ין 

ידי עופות.  -היציאה הלילית מן המחפורות חיונית להם: כך קטנות סכנת ההתייבשות וסכנת הטריפה על

על מודרכים  הים  אל  שנעים  יומיים-האבקועים  במשך  האופק.  מן  החוזר  הבוהק  מעת  -ידי  שלושה 

הם מהווים טרף קל   ,פני המים, ועדיין אינם מסוגלים לצלול. בשל כך -עלכניסתם לים, שוחים הצעירים 

 (.2006גליל וגורן, מגיע לבגרות )לדגים ולעופות, ופחות מאחוז אחד 
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)-צב • חום  חום  :(Caretta carettaים  עד  חום  בגוון  העליון  ושריונו  גדול  גפיו אדמדם.  -ראשו 

הים החומים הם  -ק"ג. צבי  100-שריונו כמטר ומשקלו כ. בבגרותו אורך  מותאמות לשחייה כסנפירים 

מחסרישכל,  -אוכלי למשל,  קווצי-ניזונים,  כגון  ימיים  ההזנה  -חוליות  אזורי  ורכיכות.  ספוגים  עור, 

הימיים   נמצאים באזורים  והנקבות  ששלהם  בישראל הזכרים  לחוף, מעל מדף היבשת.  סמוכים 

חודשים פברואר ליולי. הנקבות מטילות בממוצע מזדווגים במים רדודים יחסית מול החוף בין ה

שלוש פעמים בעונה, מדי שנתיים ומעלה. בין מאי לאוגוסט הן עולות בלילות אל החוף ומטילות  

נים ועושים את  י. כעבור כחודשיים האבקועים מגיחים מהקבממוצע ביצים    80-כבבור שחפרו בחול  

 דרכם אל הים.  

 , נקבות מטילות  4,000-יה בת כיה בחופי ישראל אוכלוסתיהי  ,של המאה הקודמת  '30-בשנות ה

מדי כתוצאה  ביותר  קשה  נפגעה  היג. שרידי האוכלוסייאשר  שוב בשנות  נפגעו  הנותרת   '60-ה 

כרייה אינטנסיבית של חולות הים פגעה באתרי הדגירה שלהם. פגיעות נוספות  כאשר    ,המאוחרות

נפלטים אל החוף.  שפרטים בוגרים    50-20שברובן אינן מזוהות, גורמות מידי שנה לתמותה של  

מוערכת האוכלוסיה בישראל  -נגרמות עלשיש גם פגיעות   פיצוצים ימיים. כיום    450-300  -בידי 

מתוך )( בישראל  CR)  ת הכחדה חמורהבסכנ  נמצאו  ,ום הינו מין מוגןצב הים הח  .פרטים בוגרים

 . (2021, רט"ג; לוי, ים-המרכז הארצי להצלת צבי אתר 

עם גוונים של שחור, אפור, ירוק וחום.  ,חלק  ושריונוראשו צר  :( Chelonia mydasים ירוק )-צב •

ים ירוק בשל שומן גופו הירקרק, שקיבל את גונו -גפיו מותאמות לשחייה כסנפירים. הוא קרוי צב

ק"ג.   150-אורך שריונו כמטר ומשקלו יכול להגיע ל ,בעקבות תזונתו הצמחונית בעיקרה. בבגרותו

ים ירוקים בוגרים, לעומת זאת, היא  -צבי  כל. תזונתם של-הים הירוקים הם אוכלי-בצעירותם צבי

סמוכים לחוף, מעל שים שהם מלחכים באזורים הימיים  -צמחונית בעיקרה ומורכבת מאצות ומעשב

מדף היבשת. בישראל, הזכרים והנקבות מזדווגים במים רדודים יחסית מול החוף בין החודשים  

מים בעונה, מדי שלוש שנים ומעלה.  הים הירוק מטילות בממוצע ארבע פע -פברואר ליולי. נקבות צב

. בממוצע ביצים    130-כבין מאי לאוגוסט הן עולות בלילות אל החוף, ומטילות בבור שחפרו בחול  

 נים ועושים את דרכם אל הים.  יכעבור כחודשיים האבקועים מגיחים מהק 

נה לאורך  ים ירוקים מדי ש-צבי  2,000-יד בהיקף של כי של המאה הקודמת דווח על צ  '30-בשנות ה

מחקרים גנטיים הצביעו על  בלבד, ו  מטילות  15-חופי ישראל. כיום מוערכת האוכלוסיה בישראל בכ

במזרח  -תת ומבודדת  קטנה  מוגן  -צב  תיכון.הים  ה אוכלוסייה  מין  הינו  הירוק  בסכנת   ונמצאהים 

בישראלCR)חמורה  הכחדה   מתקשה   .(  שאוכלוסייתו  נראה  הרבים,  הממשק  מאמצי  למרות 

-2019, הוטלו בשנים  ים-מרכז הארצי להצלת צביעם זאת, בגרעין הרבייה שהוקם ב  ש.להתאוש

המרכז הארצי להצלת    אתר מתוך  )  הטלות ראשונות, שמהוות מקור להשבת פרטים לטבע   24  –  20

 .(2021, רט"ג; לוי, ים-צבי

פי שצבי על  צב-אף  אוכלוסיות  שגודל  נראה  ואף  חוק,  לפי  כיום  מוגנים  בים  הים  התיכון  -הים החום 

'רשתות  -הסתבכות בבמגמת עלייה, סכנות רבות מאיימות על אוכלוסיותיהם, כמו: דייג כשלל לוואי,  
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תאורה בחוף אשר  ופגיעה באתרי הטלה,    ,שיט -פסולת וזיהום בים, תנועת כלירפאים' בים וטביעה,  

 ,.Mazor et alם אל הים )ידי כך מקשה על האבקועים לנווט את דרכ-ועל  ,מטשטשת את בוהק הגלים

' של  80-הים ואישושן, מאז שנות ה  כחלק ממאמצי רשות הטבע והגנים לשימור אוכלוסיית צבי  (. 2013

הדגר לאתרי  מועתקים  הקינים  רוב  הקודמת,  בארץ.המאה  חופים  במספר  מוגנים  עונת    ה  במהלך 

ים שמאותרים, מועתקים אל  -ידי פקחי רט"ג, וקינים של צבי-ההטלות, נסרקים חופי הים מדי בוקר על

שלנקבות החוות   הניתן  ככל  להבטיח  מנת  על  זאת,  מוכרזות.  טבע  בשמורות  שנמצאות  הדגרה 

אתר ההדגרה הצפוני  שבוקעות מהקן, יהיה חוף ים מוגן לחזור אליו בבגרותן, כעבור כשני עשורים.  

עם    הבקועים אוריינטצימאבדים הא  בשל זיהום אור,הרחצה של בצת.    ביותר בארץ נמצא מדרום לחוף

 ים, מתפזרים לכל עבר. על מנת להתגבר על בעיה זו,ובמקום לעשות את דרכם אל ה ,  הגחתם מהקן

נפרשות   ההדגרה  הרבייה  בחוות  הים,  בעונת  אל  שפתחו  חרוט  בצורת  ברזנט  יריעות  לילה  בכל 

סף לכך, המרכז  בנו מסתירות מהאבקועים את הסביבה המוארת, ומתעלות את כיוון תנועתם אל הים.

גרעין    ומקייםועורך מחקרים לשימורם,    ים פצועים ופגועים-ים של רט"ג מטפל בצבי-הארצי להצלת צבי

 .(ים, רט"ג-צבי מרכז הארצי להצלתה מתוך אתר )הים הירוק -רבייה לצב

 הגליל זוחלים במישור החוף ובמורדות  7.1.4.2

  רחב  למגוון  מתאימים  –  שיחיותבבבתות וובמורדות הגליל, ובייחוד  במישור החוף  הגידול    ובתי  הנופים

אזורים של  נמצאו במהמינים    29  מיני זוחלים שונים.  37מתועדים באזור זה  סה"כ    .זוחלים  מיני  של

יםמרבית המינים    .חורש, שיחיות ובתות זיקית  שחור, חרדון תיכונית, זעמן מטבעות, זעמן  -)למשל 

אך ניתן גם לראות העדפה   ,מופיעים בכל אזורי הסקר  קמטן(,ו יבשה מצוי -חשונית, צבנמצוי, נחושית 

ם  חומט מנומר, חנק משריץ ונחשיל מצוי נצפו באזורילאזורים מסויימים. כך למשל,  אחרים  של מינים  

אחרים  מינים  ש, בעוד  בה לחוף או בחלקים האיתנים של הנחלים נעמן וגעתוןבקר נמוכים בלבד, בין אם  

תועדו בגבעות    מניפנית גלילית, מניפנית מצויה ומספר מיני שלוון(לטאה זריזה, מחרוזן הטבעות,    :כגון)

במרחב מטה בסקרים קודמים שנעשו    .(אגף מידע מדעי, רשות הטבע והגניםשל מורדות הגליל בלבד )

  בנעמן ובעין אפק  וקמטןשנונית נחלים, חומט מנומר  , נחשי מים,  ותביצ  יצב  פרטים של  אותרו  ,אשר 

 . (2009פרלברג ועמיתיו, , 2003גזית והרשקוביץ, )

:  (VU)  שעתידם בסכנהחמישה מינים    :תחום הסקר נה מינים בדרגות שונות של סיכון נמצאו בושמ

ים גמדחו  ,( Chamaeleo chamaeleon)  תיכונית-זיקית  מחרוזן   (Ablephatus rueppellii)  מט 

נחשונית(Micrelaps muelleri)  המטבעות נחושית   ,  (Chalcides guentheri )  מצוי -וצב   יבשה 

(Testudo graeca );    אחד הכחדה  נמצא  מין  ירוקה  (:EN)בסכנת   Lacerta trilineata)  לטאה 

israelica);  מינים )  ושני  חמורה  הכחדה  קולר (:  CRבסכנת  רך   (Eirenis modesta)  שלוון    וצב 

(Trionyx triunguis) . 

רגליים  . גופה גלילי ומוארך  לאחת הלטאות הגדולות והמרשימות בישראהלטאה הירוקה היא   ובעל 

ס"מ.    43לאורך של  הזכרים גדולים מהנקבות ויכולים להגיע עד  חזקות שמותאמות לטיפוס על צמחייה.  

וישל פרטים צעירים    גופם חום  נעלמים הפסים   ,רוק. לאחר התבגרותםמפוספס בגוונים של שחור, 
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מזונה של הלטאה מורכב בעיקר    צבע כחול עז באזור הגרון של זכרים.ונותר צבע ירוק מנוקד בשחור, ו

תיכוניים  -יםבתה  שיחייה ו  ,חורש  לרוב היא מאכלסת אזוריוחלים קטנים.  ם זגיתכן שירגליים ו-מפרוקי

על  שבהם    ,הרריים שעולה  משקעים  בשנה.  300כמות  תת  מ"מ  נמצא  לדרום -בישראל  אנדמי  מין 

את הרי    יםכולל נרחבים ש  יםתועדה בשטח בעבר    הלבנט, שמשרטט את קו הגבול הדרומי של המין.

ושומרון, הגליל תחום מחייתה הצטמצם מאד בעשורים האחרונים,  , צפון הגולן והחרמון, אך  יהודה 

שטחי מטה אשר הינו  זיהוי המין ב  (.2011טלבי,  )כיום היא נצפית בעיקר באזור הר מירון והחרמון  ו

המין לשימור  עתידיים  פרוייקטים  עבור  ביותר  שלו   תחוםולהגדלת    ,משמעותי  מעבר    התפוצה  אל 

 לשמורת מירון. 

גרם. צבעו    30ס"מ ומשקלו עד    70-הוא אחד הנחשים הגדולים בסוגו. אורכו מגיע עד להוא    שלוון קולר 

קולר   ניתן להבחין תמיד בכעין  עורפו  דמוי    שחור חום בהיר או חום זיתי. על ראשו כיפה חומה. על 

נש  ,פרסה העבריממנו  שמו  לרוחב   .גזר  נמשכות  צעירים  כהות,  בפרטים  רצועות  שתי  הראש  של  ו 

נוטה גם הקולר שבעורף להתפרק לשורה   ,נעלמות עם התבגרותו של הנחש. בפרטים גדולים מאודש

  , עד לאיים בים האגאי במערבותחום תפוצתו נרחב: מאיראן ועיראק במזרח    של כתמים מבודדים.

לצפון ארץ עד  בצפון  ראשו  1953ישראל. בשנת  -ומהקווקז  כזיב  נתפס בארץ פרט  בנחל  זה  ן ממין 

שבמערב הגליל. בשנים שחלפו מאז נתפסו פרטים נוספים, בעיקר באותו נחל ובסביבותיו. שלוון הקולר  

 . (1984ארבל, ) שכיח במיוחד בחרמון

ונחשב   ,בנחלי ישראל ואפריקהוקים  תמ  םזהו מין צב שחי בנחלי מי.  בארץ  ממשפחתוהיחיד  הוא    צברך 

בעבר היה  והוא יכול לחיות עשרות שנים.    ,ס"מ  90ו יכול לעבור  אורך שריונ  –לאחד הגדולים במשפחה  

ובסביבתה,   בישראל  רבים  בנחלים  נפוץ  הרך  בעשורים    מאוד  והצטמצמ אוכלוסיותיו    אבלהצב 

א בשמורת  ה כיום הויהאוכלוסיעיקר  בכמה מנחלי ישראל, אך  של המין    עדיין נוכחות. ישנן  האחרונים

וגם    ,בנחל אלכסנדר ו)אוכלוסייה מועתקת שכיום נעשה מאמץ להעבירה חזרה אל נחלי החוף(    החולה

קינים של צב רך לאורך    9נמצאו   2006בשנת  מדובר על קבוצות של עשרות בודדות של פרטים.  שם  

  14נמצאו  2008בשנת ונמצאו חמישה קינים בלבד  2007שנת ב ,אפק ועד לשפך הנעמן הנעמן, מעין

העיקריות של    אוכלוסיותהמשלוש  אחת  כ  נמצאוהצבים בנחל אלכסנדר  (.  2009כה וסיני,  למקינים )

  . . לא ברור כמה פרטים יש כיום בעולםמערב טורקיה(-ות בדרוםר בכל אגן הים התיכון )בנוסף לנה  ןהמי

ה הוערך שמספרם  ליבעבר  בינלאומיותאוטבע  שמירת  ארגוני    ,וזלבד. מסיבה  ב  500-דלדל    , מנות 

הצב את  כתתהר   יםהגדירו  התיכון  הים  שסביב  בשנת  -כים  מיוחדת.  התייחסות  שדורשת  אוכלוסיה 

חמורה. בסקר שנערך לאחר ( הגדיר שהמין נמצא בסכנת הכחדה  IUCNאיגוד השימור העולמי )  1996

קבוע. גם בישראל  באופן  שם  שניצוד    –  לא נמצא אף פרט חי של המין   ,לבנוןבסוריה ובמכן במצרים,  

הנחלים   , זיהוםוע של בית הגידולטצמצום וקי  , שינוי  :כגוןשונים,  מגורמים  נמצא הצב הרך תחת איום  

רעיליםכע"י שפ די  ים  מנוע  ,קרסי חכותפציעה מאו  ג  יואשפה, הסתבכות ברשתות    פגיעה מסירות 

סיון להציל את המין התמקד  יהנ , בעבר  .ידם-רדה אנושית ע"י קבוצות תיירים רועשות והאכלה עלט וה

ושימורו  מין בלטיפול סיונות רבים ינעשים נ 2004ה של נחל אלכסנדר בלבד, אבל מאז שנת י באוכלוסי

  .(רט"ג, ים -המרכז הארצי להצלת צבי אתר ) גם בנחלים נוספים
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במטה   הזוחלים  מיני  הפולש    ,אשר מבין  המין  גם  אדוםנמצא   Trachemys scripta)  אוזן-צבגון 

elegans  ).ובד"כ רדודים  וחמימים מים מתוקיםשחי בהצבגון הוא מין צב  שנצפה גם הוא בנחל נעמן ,

האוזן  ד ראשו מ צנמשך בששמו של המין נובע מפס אדום    .תחמםעל מנת שיוכל לצאת מהמים ולה  –

, שלהם ציפורניים וזנב ארוכים יותר. פרטים צעירים הם בעלי אל העין. הנקבות לרוב גדולות מהזכרים

זהו מין     בעלי צבע ירוק כהה, חום או שחור.הבוגרים  שירוק בהיר עם כתם צהוב בבטן, בעוד  צבע  

מקורו  נחל.    פגרים, וכן מצמחיחרקים, חלזונות, ראשנים, דגים ואף    :כגון  ,ניזון מבע"ח קטניםשכל  -אוכל

היותו מין מבוקש מאד  במרכז ארה"ב, אך הוא אחד המינים הפולשים הנפוצים ביותר בעולם בזכות  

, שנמכר בחנויות לחיות מחמד בכל רחבי העולם. במקרים רבים, מוצאים הצבים באקווריומיםלגידול  

בי החיות חסרי ההבנה, ולעיתים  ידי חוב-את דרכם אל הטבע )לעיתים הם "משוחררים אל הטבע" על

מאיים היום בנוכחותו על הוא    לתנאי הסביבה,  כושר הסתגלותו המרשים(. בשל  בכוחות עצמם  נמלטים

   . (1984ארבל,  )  רך הצב  בביצות וה  צב  מתחרה בוגם בישראל הוא    ,אסיהבובאירופה    צבי מים מתוקים

 עופות  7.1.5

למעבר    ,חשוב ביותר בינלאומי  מבסס את תפקידה כמסדרון    ,מיקומה הפיסי של ישראל בין שלוש יבשות

נדידת  במיוחד בכל הנוגע ל  מודגששל מיני צמחים ובע"ח רבים בין אזורים שונים בעולם. עיקרון זה  

נודד ואסיה. בכל שנה  עופות,    500-מעל שמי ישראל למעלה מ  ים עופות בין אפריקה לאירופה  מיני 

, 200-עומד על כבישראל  מקננים  שמספר המינים    ,פי ההערכה-עלשרובם הגדול אינו נשאר לקנן בה. 

מיני   333והיתר באופן מזדמן. באזור הסקר תועדו סה"כ    ,מקננים באופן קבוע מינים    180-מתוכם כ

( המלאהעופות  המינים  הסופי  והמעודכנת  רשימת  בדו"ח  שמקננים    145  מתוכם  (,תפורסם  מינים 

במהלך  למנוחהבה אך עוצרים  ,מינים שאינם מקננים בארץ 188-בעבר, ובה או שקיננו כיום  בישראל

תצפיות על בע"ח וצמחים  בדומה ל(.  חורפים)רובם גם שוהים בארץ במהלך החורף  ו,  (חולפים)הנדידה  

BioGIS  (2022 )וממאגר  ,  רשות הטבע והגניםב מדעי  המידע  ה אגף  מתצפיות העופות נאספו  נוספים,  

העברית  שבניהול במאגר    ,לאלווסף  בנ  .האוניברסיטה  שימוש  להגנת  הנתונים  נעשה  החברה  של 

האושל    eBird  מיזםאמצעות  ב  שמנוהל ,הטבע  קורנל  בתולוגית  ינר המעבדה  )מרכז  אוניברסיטת 

הערכת .  (;BirdLife International, 2016; Sullivan et al., 2009  הצפרות של החברה להגנת הטבע 

 (. 2017) ומירוז ועמיתי :י"עפלעופות ת הסיכון ודרג

  אנפה אפורה מינים נכחדו כמקננים בארץ:    עשרהבעבר,  בה  או שקיננו  בארץ  מקננים  שמתוך המינים  

(Ardea cinerea)שחורה  , דיה  (Milvus migrans)זרון סוף ,  (Circus aeruginosus,)  חרגולן זמירי  

(Locustella luscinioides )שח מירומית   Recurvirostra)  סייפן  , (Chlidonias niger)  ורה, 

avosetta) נייה שחורהז, ע  (Aegypius monachus)עיט חורש ,  (Aquila pomarine  ,)  עפרוני פסגות

(Melanocorypha bimaculate)  לבן עיטם  גם  )אתר   (Haliaeetus albicilla)  זנב-ולאחרונה 

ן  לצפות באלפי דיות שחורות סביב אתר סילוק הפסולת עברובמהלך החורף ניתן  .  האינטרנט של רט"ג(

אלו מופיעים בארץ במהלך עונת הנדידה ושוהים כאן  והשדות הסמוכים של שבי ציון ובוסתן הגליל.  

הקודמת,    המאה ולעיתים גם בקיץ. מין זה דגר בצפון הארץ עד שנות החמישים של    במהלך עונת החורף

 .(א2019לייקין ועמיתיה, -כברה) רעלים בחקלאותאך נכחד כמקנן בעקבות השימוש ב



 ' א שלב "ח דו: אשר במטה  האדם  ומורשת נוף, טבע סקר( 2022) ועמיתיו פרידמן

 

~ 90 ~ 
 

 Falco)  בז צוקים,  (Falco peregrinus)  חמורה: בז נודד  נמצאים בסכנת הכחדה  נוספים  מינים  17 

biarmicus ) זמירון ,  (Acrocephalus melanopogon)  ,  גדותחופמי  (Charadrius dubius) טבלן ,

, עיט (Gyps fulvus)  , נשר מקראי(Asio flammeus)  שדות, ינשוף  (Podiceps cristatus)  יץימצו

ניצי(Aquila chrysaetos)  זהוב עיט   ,  (Aquila fasciata) צהוב פפיון   ,  (Anthus campestris)  ,

לבן אירופית(,  Oxyura leucocephala)  צחראש  רחם (Acrocephalus arundinaceus)  קנית   ,  

(Neophron percnopterus)זית שיחנית   ,  (Hippolais olivetorum)נודד שליו   ,  (Coturnix 

coturnix)  ושעיר מצוי  (Merops persicus).  בלבד.  לאורך קו החוף  אמצנו  ,ףוחור ףחולהגדות    חופמי 

   .בחופים הצפוניים ןבעבר קינ

נמצאים בסכנת הכחדה: מינים  עצים(Marmaronetta angustirostris)  ש יברווז משוי   שמונה  בז   , 

(Falco subbuteo) שחור גיבתון  אלכסנדרי(Emberiza melanocephala)  ראש-,  חופמי   , 

(Charadrius alexandrinus )  סלעית קיץ ,(Oenanthe hispanica  ,)צולל ביצות  (Aythya nyroca)  ,

 21  בנוסף לאלו,  ;(Sternula albifrons)  ושחפית גמדית  (Glareola pratincola)  כנף-שדמית אדומת

, ביניהם שחפית ים שמקננת במושבה באי נחליאלי; (VU)  בקטגוריית 'עתידו בסכנה'  מינים נמצאים

רגל, שנפוץ מאוד בתחום הסקר ומקנן גם כן  -, ביניהם שחף צהוב(NT) נמוך מינים נמצאים בסיכון 19

או שחסר לגביהם   ,(DD)מינים נוספים שמצבם טרם הוערך    שבעההסקר נצפו    בתחום  .באי נחליאלי

מינים פולשים בתחום הסקר:    שישהבוודאות שאינם בסיכון. בנוסף, תועדו    מספק על מנת לקבוע מידע  

ע"י המוסלמים;   –  (Streptopelia senegalensis)  צוצלת מין פולש ותיק בארץ, שהובא מאפריקה 

  שהובאו כציפורי כלוב, ברחו   –(  Acridotheres tristis)  ומיינה הודית(  Psittacula krameri)  דררה

באזורים מיושבים, בשטחי חקלאות ובחורשות    מהשבי, וכיום נפוצות מאוד בארץ ובתחום הסקר בעיקר

)קוקטיילנטועות;   מצוייצת  תוכון(Nymphicus hollandicus  –  נימפית   Melopsittacus)מצוי    , 

undulatus)  ותוכי נזירי  (Myiopsitta monachus  ) –  חדשים יחסית שברחו מהשבי    מינים פולשים

 .  (של המאה הקודמת בשנות התשעים)

 אזורי החוף החולי והסלעי עופות ב 7.1.5.1

 ,ריכוז תצפיות גדול במידה ניכרת באזור החוף לעומת אתרים מרוחקים יותר מהיםעל  הנתונים מעידים  

רבים הם   אקווטיים  -עופות בעלי זיקה מלאה לבתיואכן, מתוך המינים שניצפו,  י ברווזים,  מינ)גידול 

מספר מיני העופות שדוגרים   למרות כמות התצפיות המרשימה, .(ושקנאים חופמאים, שחפים, אנפות

בחלק מאיי החוף,    דוגרת במושבות(  Sterna hirundo)למדי: שחפית הים    קטןהתיכון  -חופי היםלאורך  

  לאורך קו החוף קיננו בעבר.  (Larus michahelis)  רגל-ואליהם מצטרפים זוגות בודדים של שחף צהוב

גדות   חופמי  של  מעטים  אלכסנדרי(  Charadrius dubius)זוגות   Charadrius)  וחופמי 

alexandrinus)הארבעים של המאה העשרים , אך רובם נכחדו עקב זיהום החופים בזפת. עד שנות, 

פעילות    בשל  לדוגר שכיח בחולות מישור החוף, אך   ( Caprimulgus aegyptius)  נחשב התחמס המצרי

 (. 1986 ; פז, 2003פרומקין ועמיתיה, -אחירון)האדם ושינוי בית הגידול, גם הוא חדל לקנן באזור 
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  תיכון, דוגמת דוגרי הקרקע: כרוון -בנוסף, דוגרים באזור חולות החוף מינים שאינם בלעדיים לחופי הים

חגל(Burhinus oedicnemus)  מצוי הסלעים,  מצוייץ  (Alectoris chukar)  ת   Galerida)  ועפרוני 

cristata);  פשושסבך ומקנני ה :  (Prinia gracilis)  וצופית  (Cinnyris osea) מינים אחדים מקננים .

שנמצאים מחוץ לשטחי החולות, אך הם מוצאים בבית הגידול החולי את מזונם. עימם   בעצים ובמבנים

לדוגמה: אפור  נמנים  מצ(Corvus cornix)  עורב  בז  סורי (Falco tinnunculus)  וי,  נקר   ,  

(Dendrocopos syriacus)שרקרק מצוי ,  (Merops apiaster)לבנה    , תנשמת (Tyto alba)  תור ,

שחור   (Streptopelia decaocto)  צווארון פרומקין  -אחירון)  (Garrulus glandarius)  כיפה-ועורבני 

 (. 1986 ; פז, 2003ועמיתיה, 

  הסתיו, חוף הים עשיר יותר בעופות חורפים וחולפים. אז ניתן לצפות לאורכו בתקופת החורף ונדידת  

ארנריה( Haematopus ostralegus)  החוף  בשלצדף  ,  (Arenaria interpres)  חוף  חופמי 

(Charadrius leschenaultii ) מנומר חופזי   ,  (Pluvialis squatarola )  קטן  Numenius)  וחרמשון 

phaeopus)יסעור גדול. עשויים להזדמן גם :  (Calonectris diomedea)רגל-שחורת  , ריסה  (Rissa 

tridactyla)סולה מצויה , (Morus bassanus) בטן-וסולה לבנת (Sula leucogaster) ( תצפית אחת

יותר מרסס הים, שעשירות יותר בצומח, חורפים המינים:    . בחגורות הרחוקות(התיכון-בלבד בחופי הים

שחור  קצר (Carduelis carduelis)  חוחית  ,(Saxicoia rubicola)  גרון-דוחל  עפרונן    אצבעות -, 

(Calandrella brachydactyla)נחליאלי לבן ,  (Motacilla alba)סבכי טוחנים ,  (Sylvia curruca )  

עופות מים    . בבריכות שנוצרות בחורף בשקעים(Coturnix Coturnix)  נודד  ושליו שבחולות, מבלים 

אגמיה סופית(Fulica atra)  המצוי  כמו:   Anas)  וברכייה  (Gallinula chloropus)  מצויה   , 

platyrhynchos) (1986 ; פז, 2003פרומקין ועמיתיה, -אחירון .) 

  גוף ובינוניים בגודלם, שדומים לשחפים. הן בעלות כנפיים -השחפיות הן משפחה של עופות מים קטני

 וזלג. שחפיות חיות על החוף, על איים בים ובשוליארוכות, צרות ומחודדות, וזנבן ארוך וקדוד או ממ

  חוליות -מ' מקו החוף. ניזונות בעיקר מדגים, אך גם מסרטנים ומחסרי  100אגמים, לרוב עד טווח של  

מינים בה  מעורבים  קרובות  ולעיתים  הקרקע,  פני  על  צפופות  במושבות  דוגרות  השחפיות   אחרים. 

במושבה   הקינון  משפחה.  מאותה  הישרדותיאחדים  יתרון  והתקיפה   ,מקנה  השמירה  מאמצי     עקב 

 (. 1986פז, )המשותפים שמבצעות השחפיות כלפי אוייבים שמתקרבים לאזור 

ים שחפית  שחפיות:  מיני  שני  מקננים  גמדית  (Sterna hirundo)  בישראל   Sternula)  ושחפית 

albifrons ):שחפית רסן  , ומינים נוספים מקננים באורח מזדמן  (Onychoprion anaethetus) שחפית ,

 ,. אוכלוסיות שני המינים קטנות(Hydroprogne caspia)  ושחפית כספית  ( Sterna repressa)  שוניות

של מושבות קינון, כשהריכוזים המשמעותיים ביותר נמצאים בחוף הכרמל,  ומרוכזות במספר מצומצם

השחפיות כל  מקננות  שמקננו  שבו  הים  שחפיות  מרבית  וכן  ישנן  הגמדיות  הים  לשחפית  בארץ.  ת 

בתחום הסקר  )הארץ: בשמורת החולה ובאי נחליאלי מול חופי ראש הנקרה    מושבות קינון נוספות בצפון

מוגדרים כמינים בסכנת הכחדה בארץ: שחפית גמדית נמצאת בסכנת   . שני מיני השחפיות(הנוכחי

שמור על שני מיני השחפיות  על מנת ל(.  VU)  'ושחפית הים בקטגוריית 'עתידה בסכנה(  EN)  הכחדה
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בולמנוע החמרה במצבם הפגיע,   להגנת הטבע,    2010שנת  החל  שימור בשיתוף החברה  פרוייקט 

ת"א וצפרים עצמאיים תושבי האזור. במסגרת הפרוייקט נעשה ניטור    רשות הטבע והגנים, אוניברסיטת

סיות והקינון וגורמי הסיכון של האוכלאת הגורמים שמגבילים את היקף    מסודר, ומחקר שמטרתו להבין

  .(2018, ריבק ועמיתיה; 2017ועמיתיו,  מירוז  ;Goldstein, 2016; 2011הצופה ומירוז, )

הצפונית, במרבית שטחן של אירופה ואסיה    בצפון אמריקה  –לשחפית הים תפוצה הולארקטית רחבה  

בריכות בפנים היבשת.  בם או באגמים ובחופי ימי וכן במזרח התיכון ובצפון אפריקה. דוגרת מושבתית

מופרעים. השחפיות  -חופים בלתיבבוץ וחול או    שרטוניעל  על איים סלעיים,  לרוב  המושבה ממוקמת  

  5-2שמוקף במים. אוכלוסיית המין העולמית מונה    40-20%מעדיפות שטח קינון עם כיסוי צומח של  

בצפון ירידה.  במגמת  נמצאת  והיא  פרטים,  ב  מיליון  השחפיות  מספרי  ירדו  במהלך    70%-אמריקה 

בישראל היא חולפת ומקייצת שכיחה,   (.Birdlife International, 2012) ארבעת העשורים האחרונים

זוגות, במושבות שמונות עשרות עד מאות זוגות. מושבות    1,000-וגודל האוכלוסייה המקננת עומד על כ

של ממגוון  נפגעות  אד  הקינון  הפרעות  ישירות  גורמים:  ברכבי)ם  בחופים  -מטיילים  וברגל  שטח 

סירות פעילות  וכו'  ובמאגרים,  איים  סביב  במקווי(ודייגים  המים  במפלס  מהירים  שינויים  מים  -; 

-שגורמים להצפת הקינים או לחשיפתם לטורפים; אובדן בתי( ומאגרים כמו בריכות דגים )מלאכותיים 

ידי רעלים ונפט; וטריפה  -פולשת; זיהום כימי עלהתפשטות צמחייה    גידול כתוצאה מפיתוח בחופים,

בית, נמיות, שועלים ועורבים. בעולם, גם מיני  - ומתפרצים דוגמת חתולי  ידי מיני פולשים -מוגברת על

  , רגל מהווים גורם הפרעה לקינון ע"י טריפה ישירה של ביצים ואפרוחים-צהוב  שחפים גדולים כמו שחף

אתרי קינון   13-השנים חלה ירידה במספר מושבות הקינון בארץ, מ קינון. לאורך  או ע"י 'תפיסת' אתרי

קינון יציבים  ,1980בשנת   . לאור 2014בשנת    (ועוד כמה אתרים לא עקביים)  בלבד  לארבעה אתרי 

מירוז ועמיתיו,  ( )VU)  אוכלוסייה המקננת, מצבן בישראל מוגדר כמין שעתידו בסכנהב  מגמת הירידה

2017; Goldstein, 2016 .) 

 עופות במישור החוף ובמורדות הגליל  7.1.5.2

מינים רבים  , אולם  נעשו בקרבה ליםתצפיות העופות במרחב מטה אשר  כפי שהוזכר לעיל, מרבית  

מוגבלי החוף  םאינם  מישור  של  במרחבים  גם  ונמצאים  החוף  הגליל.  לאזור  המינים    ומורדות  בין 

חנקן  , (Circaetus gallicus) נחשיםה איחיווי  את:  צוא ניתן למ ,המרחבנמצאים בכל בארץ ומקננים ש

, נקר (Accipiter nisus)  , נץ מצוי(Egretta garzetta)  לבנית קטנה(,  Lanius senatorראש )-אדום

ושלדג (,  Cettia cetti)  צטיה חלודית  ,(Buteo buteo)  , עקב חורף(Dendrocopos syriacus)  סורי

 Erithacus)  חזה  אדוםוהחורפים נמנים    ם(; ובין המינים החולפיHalcyon smyrnensis)  חזה-לבן

rubecula),  ( חסידה שחורהCiconia nigra),  חרטומן יערות  (Scolopax rusticola  ,)  ירקון(Chloris 

chlorisקורמורן גדול( ו (Phalacrocorax carbo) . 

 Buboאוח )את:  אלו כוללים    ,מורדות הגלילב  : הפנימיים בלבדבאזור    וישנם גם מספר מינים שנמצא

bubo,)  ( גיבתון סלעיםEmberiza cia  –   כחל צהובקרוב לסיכון ,)- מקור  (Eurystomus glaucurus  

ביותר   – נדיר  ביותר   –  Tichodroma muraria)כתלי  ,  (מזדמן  נדיר  סלעים חורף  סנונית   ,)  

(Ptyonoprogne rupestris   –  עתידו בסכנה)  צוקית ,( בודדתMonticola solitarius  וצוקית חכלילית )
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(Monticola saxatilis  –  בסכנה החוף    ;(עתידו  מישור  שחור   תועדו:באזור    מקור-חצוצרן 

(Rhodospiza obsoleta)סלעית קפריסאית ,  (Oenanthe cypriaca  – חולפת נדירה)  , שיחנית זית

(Hippolais olivetorum  –  חמורה הכחדה  צהובת(,  בסכנת   –  Hippolais icterina)  בטן-שיחנית 

נדירהלחו החוף(;  פת  מדבר   :ובמלחות    פסגות   עפרוני(,  Oenanthe deserti)  סלעית 

(Melanocorypha bimaculate   –  נכחד כמקנן)פיפיון ממושקף ,  (Anthus rubescens)  ,קיכלי לבןו-

 . (חולף וחורף נדיר  – Turdus iliacus) בהג

חשוב  אז מגור  מבחינת  הנעמן,  ובמיוחד  נחל  הוא  החוף  במישור  העופות  מיני  המים  ון  מקורות  על 

גידול  -בתישל  שמורת עין אפק משמשת כאתר חריפה למספר רב של מיני עופות  ושמורות הטבע שבו.  

דוגמת:  תמירונים,   לחים,  אגמיות,  סופיות,  אפורות,  אנפות  גמדיים,  קורמורנים  עגורים,  שקנאים, 

שונים. באזורי הביצה של שמורת "כרי נעמן" נצפו בעבר מספר מיני עופות נדירים    ני דורסיםחסידות ומי

ארגמנית וטדורנה. חלק ניכר מעופות המים, דוגמת קורמורן גמד, גם נצפה  כגון: פלמינגו, שלך, אנפה

דיות על   10,000-כבשמורת כרי נעמן קיים אתר לינה של  .  (2003  גזית והרשקוביץ,)מקנן בשמורה  

 (2009ועמיתיו,   פרלברג  :, בתוך פ"ע במידע )סיני,  עצי האיקליפטוס שבשמורה

 יונקים  7.1.6

- כלב  ,. מתוכם( Meiri et al., 2019עפ"י:  דרגות הסיכון להכחדה  )  מיני יונקים  57בתחום הסקר תועדו  

האחרונות מזדמן  אך בשנים    ,(RE)  נכחד כמתרבה באזורנו(  Monachus monachus)  תיכוני-ם יםי

הנקרה ראש  )  .לחופי  חמורה  הכחדה  בסכנת  נמצאים  מינים  )(:  CRארבעה   Damaיחמור 

mesopotamica( לוטרה   ,)Lutra lutra  ,) פגום  :םוהעטלפי   ( Myotis emarginatus)  אוזן-נשפון 

בהיר  נמצאים  . (Rhinolophus euryale)  ופרסף  מינים  דבש:  (EN)  הכחדה  בסכנת  עשרה   גירית 

(Mellivora capensis ,)( נמנמן עציםDryomys nitedula( נמנמן סלעים ,)Eliomys melanurus  ,)

( מפוספס  והעטלפיםHyaena hyaenaצבוע   ,):  ( מצוי  כנפן  (,  Eptesicus serotinusאפלול 

(Miniopterus schreibersi  ,)נשפון-( דק אוזןMyotis nattereri  ,)( עטלפון סאביPipistrellus savii)  ,

( )Rhinolophus ferrumequinumפרסף גדול  עשרה מינים   (.Rhinolophus blasii(, ופרסף מצוי 

 Gerbillus)חולות    גרביל  ,( Gerbillus andersoni): גרביל חוף  (VU)  שעתידם בסכנה  מיניםכ  הוגדרו

floweri)( זאב   ,Canis lupus  ,)( ביצות  )Felis chausחתול  בר  חתול   ,)Felis silvestris סמור  ,)

(Vormela peregusna  ,)ישראלי )  :והעטלפים  ,(Gazella gazella)  צבי  קטן   Rhinopomaיזנוב 

cyctops  ,)( נשפון גדותMyotis capaccinii( ופרסף גמדי )Rhinolophus hipposideros.)    שלושה

נמוך   יםנמצאמינים   )(NT)  בסיכון  זעיר  חדף   :Suncus etruscus  ,)  קטן  Crocidura)חדף 

suaveolens( והעטלף אשף מצוי )Tadarida teniotis)  .ביניהם שלושה ו  ,יתר המינים אינם בסיכון

 Tursiops)  תיכוני-ים  דולפינן,  (Delphinus delphis)ם  ט חו -קצר   מינים של יונקים ימיים: דולפין מצוי

truncatus)  חרטום-זיפיוס חלול –והלווייתן (Ziphius cavirostris) . 
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 באזור החוף  יונקים יבשתיים 7.1.6.1

אשר   מיני ישנימתועדים  במטה  ששת  מתוך  כקטנים  היונקים  ה  ם  בלעדיים  שמוגדרים  חולות  שוכני 

 אמור כ  .גרביל חולותו  ('גרביל אלנבי')בקרקעות שאינן חוליות: גרביל חוף    אינם מצוייםו  ,(פסמופיליים")"

   (.2003פרומקין ועמיתיה, -אחירון )שעתידם בסכנה  כמיניםמוגדרים לעיל, שניהם 

מיני מכרסמים   )=עם התייצבות החולות, מחליפים את המינים הפסמופיליים   (ג'נרליסטייםכוללניים 

מצוי  ,אדם-מלוויו מריון  מצוי(Meriones tristrami)  כגון:  עכבר   ,  (Mus musculus) חולדת החוף  ,

(Rattus norvegicus)  מצויה בלבד  (Rattus rattus)  וחולדה  חולות  לשטחי  מוגבלים  שאינם   ,

לא מתקיימת    ,Abramsky & Sellah (1982)  פי -על  (.2006פרלברג ועמיתיו,  )  ומוגדרים כמזיקים 

דחיקה תחרותית בין מינים דוגמת גרביל חוף ומריון מצוי, אלא קיימת העדפה לשימוש    תחרות ישירה או

שונים, אולי כתוצאה מתחרות בין המינים בעבר האבלוציוני. גם בין שני מיני הגרבילים   גידול-בתיב

מתקיימת חלוקת נישות בבתי הגידול, כאשר גרביל חולות    –גרביל אלנבי וגרביל חולות    :הפסמופיליים

חצי-בחולות בלתי  דומיננטי בחולות  מיוצבים.  בחולות  דומיננטי  חוף  וגרביל  קיימת  מ-מיוצבים  יוצבים 

כהן  )הקטן והעדין יותר, את שעות פעילותו    –חלקית ביניהם, וכתוצאה מכך מסיט גרביל החוף    חפיפה

י(2011,  ועמיתיו גורם  .  ייצוב החולות המואץ שמתרחש בעשרות השנים האחרונות  כי תהליך  יתכן 

מותאמים טוב  שתיכוני  -מוחלפים במינים בעלי דגם תפוצה יםומתמחים בחולות,  שהמינים    להיעלמות

 (. 2006פרלברג ועמיתיו,  )גידול של חולות מיוצבים -יותר לבתי

  כמו צבי ישראלי   ובינוניים  ונקים גדוליםכוללים י  ,שאינם בלעדיים לחוף אך מופיעים בו  נוספיםיונקים  

(Gazella gazella)  זאב  ,(Canis lupus  )ביצותו מינים) (  Felis chaus)  חתול   םעתידש  שלושתם 

 Lepus)ארנבת    ,(Vulpes vulpes)  שועל מצוי(,  Canis aureus)  ן זהובתכמו גם    ; (VU  –  בסכנה

capensis  )ודרבן  (Hystrix indica)  –  נוסף הוא המין חדף קטן   קטן  יונק   ;שאינם בסיכון  (Crocidura 

suaveolens)  (NT  )  לחים ובמקומות  צומח  סבך  בעלי  בעיקר בשטחים  פרומקין  -)אחירוןשמתקיים 

 (. 2003יה, ועמית 

 יונקים ימיים  7.1.6.2

  מינים של ליוויתנאים נצפו בחופי   12-מגוון נרחב של יונקים ימיים. כ  מתקייםמרחב הימי של ישראל  ב

מתוכם  י קבע   שנישראל,  שוכני  הם  הגליל  מינים  בחוף  דושניצפו  ים:   Tursiops)  יתיכונ-לפינן 

truncatus)  ט חו-דולפין מצוי קצר ו( םDelphinus delphis).    ומתוכם    ,מזדמניםהמינים הנותרים הם

-ים ים-כלבולעיתים רחוקות גם  ,  (Ziphius cavirostris)  חרטום-זיפיוס חלול  :נצפו באזור מטה אשר 

  (.Bearzi, 2017) (Monachus monachus) ייכונת

   היבשתדולפין הנפוץ והמוכר ביותר מעל מדף  ה:  (Tursiops truncates)   תיכוני- יםדולפינן   •

ישראל    פרטים, שנעים לכל אורך חוף  350-התיכון בישראל. אוכלסיותו מונה כ-שלאורך חוף ים

השנה-בים כל  לאורך  המחייה  לאזור  ונאמנים  בעשור  התיכון  בגודלה  ירידה  מגמת  על  ומראה   ,

תועדו באזור בעשור האחרון, מרביתם באזור קניון  פרטים    50-. כ(Galili et al., 2019האחרון )

ליונקים    פעולה בין המרכז לחקר, מידע וסיוע -ממחקר ימי שמבוצע בשיתוף  ימי, כחלק -אכזיב התת
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. הם  . חלק מהפרטים תועדו גם מדרום לחיפהלבין רשות הטבע והגנים  (מחמל"י)ימיים בישראל  

רחב של ובעיקר מדגים.    חיים-בעלי  ניזונים ממגוון  קרקע  דולפינים  שוכני  הנוכחות הגבוהה של 

( של אזור יצרנות ומארג מזון עשיר,  hot-spotבאזור קניון אכזיב מעידה ככל הנראה על מוקד )

לקניונים תת בעולם-בדומה  חו(.  Roditi-Elasar et al., 2016) ימיים אחרים    , ישראל  פילאורך 

בממוצע   מונה  הדולפינותדול  6-5להקה  קצב   פינים.  והקיץ.  האביב  בחודשי  גורים  ממליטות 

תיכונית  -האוכלוסייה הים-אך תת ן,מוגדר בסיכו אינוהתרבותן מעיד על מצב בריאותי טוב. מין זה 

לכידה בשוגג    :הן  לוהסכנות העיקריות שנשקפות    (.VU  –  מין שעתידו בסכנה)  מוגדרת כפגיעה

והרס מארג המזון    ,, זיהום כימי, בליעת פסולת מוצקה(דייג  רשתות של ספינותבבעיקר  )בציוד דייג  

מתוך האתרים של מחמל"י וההתאחדות  )את קרקעית הים    הקרקעי בידי ספינות מכמורת שגורפות

 לה(. הישראלית לצלי

 הנדירים ביותר בעולם. מצבו מוגדר מהיונקים  (:  Monachus monachusתיכוני ) - ים ים- כלב •

 התיכון, ובחופי-מערב הים-מזרח ודרום-ם נמצא לאורך חופי צפון. כיו(CR)  בסכנת הכחדה חמורה

אורך  ל)מערב אפריקה. האוכלוסיות הגדולות ביותר נמצאות במאוריטניה ובסהרה המערבית -וןצפ

-בכמוערכת    מיתהעול  ותי. אוכלוסי (האיגיאיחופי הים  ב)טורקיה  ב, ביוון ו(האוקיינוס האטלנטי  חופי

נעלם מחופי ישראל   הים כלבמספר אוכלוסיות קטנות ומבודדות. מחולקים לשפרטים בטבע,  700

  על תצפיות   דיווחים  עשרות  התקבלו    2009מאז  אך    ,של המאה הקודמת  חמישיםה  בסוף שנות

, ככל הנראה של שני  השנה  עד אשקלון בדרום, בכל עונותובצפון  ראש הנקרה  מ  –  בחופי הארץ

ייתכן   . 2018-2014נקבה צעירה, נצפתה פעמים רבות בין השנים    –, כאשר פרט אחד מהם  פרטים

עם התחלת ההתאוששות של המין   יותר,  צפונית  שמדובר בהתפשטות של פרטים מאוכלוסייה 

 (. Roditi-Elasar et al., 2020)באגן הלבנט 

  ס"מ. הנקבות קטנות מעט מהזכרים. משקל הזכרים מגיע עד   280-230אורך גופם של כלבי הים  

לתנועה    ק"ג. גפיהם האחוריות אינן מתקפלות ולכן אינן פונקציונליות  360הנקבות עד  וק"ג     400

בעזרת   על היבשה, ומשמשות לשחייה בלבד. על היבשה מתקדמים כלבי הים בקפיצות מפותלות

ק"מ   6-5תיכוני נצפה בדרך כלל במרחב שאינו עולה על  -גפיהם הקדמיות בלבד. כלב הים הים

יש   מהחוף, ונחשב כמין שמעדיף סביבת חיות בקרבת החוף, אולם תצפיות על המין מעידות כי

החוף. -ק"מ לאורך קו  40-20  -פתוח. גודל תחום המחיה מוערך בכ-באפשרותו גם לחצות מרחבי ים

הים בשעות    כלב  בעיקר  וצד  ובלילה  ביום  שוניםפעיל  מדגים  בעיקר  מורכבת  תזונתו   הגאות. 

חום    . מנגנון ויסות (תמנונים ודיונונים)רגלאים  -ומראש  (צלופחים, סרדינים, טונה, סולית ומולית(

לפיכך,   .תיכוני אינו יעיל, ולכן אינו יכול לרבוץ זמן רב על חוף חשוף לשמש-הגוף של כלב הים הים

בסתיו    לעים, מצוקים ומערות. עונת החיזור מתרחשת נמצאים כלבי הים במקומות מוצלים ע"י ס

בחודשים    חודשים וההמלטות מתרחשות  11-, ההזדווגות במים, משך ההריון כ(נובמבר -אוקטובר )

הים הים-בספטמבר   הוא  ינואר, כשהשיא-מאי ידועים אויבים-אוקטובר. לכלב  טבעיים    תיכוני לא 

ודולב,   פרלברג)  ע"י כרישים ולוויתן קטלן   מלבד האדם, אם כי התקבלו בעבר דיווחים על טריפה

2002 .) 
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  דייגים שרואים בכלב הים מזיק)אדם  -גורמי ההיעלמות של מין זה בעולם הם: הרג מכוון בידי בני

  מוות בשגגה מידי האדם   (,בלתי רצוי, צייד לצורך הפקת שמן, אכילת בשר ושימוש בעור ובפרווה

  ריבוי הפרות והפרעות לאורך חופי הים התיכון לצרכי )גידול -אבדן בתי (,הסתבכות ברשתות דייג(

  ודחיקה של כלבי הים   (תיירות, מגורים, קייט, נופש, מסחר, תעשייה, חקלאות ימית וצרכים צבאיים

  ע"י )לאזורים לא מופרעים; ירידה בכמות הדגה בים התיכון בשל דייג יתר; הפרעה במקומות רבייה  

ם  ; זיהום מתכות כבדות, חומרי הדברה ורעלים כימיי(שחיינים, שייט סירות ועודתיירים, צוללים,  

בגופם   מיקומםשמצטברים  המזון  עקב  מארג  כתוצאה  ,בראש  שנגרמות  מהיחלשות   ומחלות 

השנים בעשרות  האוכלוסיות  חשופות  שאליהם  העקה  במצבי  החיסונית  האחרונות   המערכת 

 (. א2019לייקין ועמיתיה, -כברה)

  ,ידי הקמת גרעין רבייה בחופי ראש הנקרה-נבחנה הצעה להשבת המין אל חופי ישראל על   בישראל

  אך התכנית לא יצאה לפועל בשל מגבלות וקשיים רבים, וביניהם: היעדר היתכנות כלכלית, תיירות 

  הומה אדם ברצועת החוף, כולל בנקרות ראש הנקרה שעשויות לשמש מחסה ומקום מנוחה לכלבי 

והיעדר   מחסה -ביתהים,  למצוא  הים  כלבי  יכולים  שבו  ישראל  חופי  לאורך  מתאים  טבעי    גידול 

  ,פרלברג ודולב)ולהתרבות, כל עוד לא מוגדרת שמורת טבע ימית שסגורה לחלוטין לכניסת אדם  

2002 ;Roditi-Elasar et al., 2020.)   

 במישור החוף ובמורדות הגליל  יונקים 7.1.6.3

בתחום  בתי הגידול ש  במגווןם רבים נוספים שמתקיימים  כה, ישנם מינימלבד מיני היונקים שהוזכרו עד  

  :םה  )בנוסף לאלו שכבר הוזכרו(  ם ביותר הרחוקים יותר מהים. המינים הנפוציאזורים  , ובעיקר בהסקר 

 , נמייה(Sus scrofa)  חזיר בר ,  (Spalax ehrenbergi)  חיוור חולד  ,  (Meles meles)  גירית מצויה

(Herpestes ichneumon),  מצויקיפוד (Erinaceus concolor) ( ושפן סלעProcavia capensis .)  

 Apodemusגדול )  :מיני היערון  שלושת  תחום התפוצה שלהם, למשלמינים אחרים מוגבלים יותר ב

mystacinus) ,  צהוב-( צווארApodemus flavicollis )  ( וקטןApodemus sylvaticus)  –  גבלים  ומש

 מהוויםמסביב לנחל הנעמן והמעיינות שלאורכו  שהמרחב    .תיכוניים-ים  שיחייה ובתה  ,שר לאזורי חו

יונקים.    חשובאזור פעילות   עבור   מגוון רחב של מיני מכרסמים  נרשמה פעילות ערה שלבאזור  גם 

; 2003והרשקוביץ,  גזית  )  נמיות, תנים וחזירי בר , גיריות,  ארנבותביצות,    י ויונקים בינוניים כגון חתול

 בתחומי המועצה: בנוסף, ישנם מספר מינים נדירים מאוד שכלולים בתצפיות  .  )2011פרלברג ועמיתיו,  

על בבתי הגידול  -שהינו טורף(,  CRבישראל )מין בסכנת הכחדה חמורה    :(Lutra lutra) לוטרה   •

באזור הסקר    בה הוא נמצא.שואינדיקטור חשוב לבריאות המערכת האקולוגית    הלחים בישראל

 20-עד לתחילת המאה ה  בישראל  לוטרות היו נפוצות למדינחל נעמן.    תקרבב בעבר  הוא נמצא  

)התייבשות מקורות    ןפגיעה בבתי הגידול שלהצייד,  אך בעקבות    ,נחלי צפון הארץושכנו במרבית  

ממצאי  פי  -על  .האוכלוסייה באופן דרמטיהצטמצמה    רי דריסה רבים,, כמו גם מק (וזיהומם  המים

מרוכזת אוכלוסיית  כיום  עולה כי    ,2021אפריל  -רואר ב שנערך בחודשים פהשנתי האחרון,  סקר  ה

אזור ב ירדן ההררי וב  . מעט סימני פעילות נצפו גםוצפון הכינרת  החולה  ק עמלוטרות בעיקר באזור  ה

, בדומה לאירועי אכלוס והכחדה  הקישוןמעלה אגן  בלוטרה דרוסה    השנהנמצאה  וכן,    ,נחל חרוד
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, או מלבנון דרך היםהזדמן למקום    שהפרט הדרוסיתכן  י  מקומיים בנחלי החוף שנצפו כבר בעבר.

נעמן היא  אגן המצאותן של לוטרות בהי. העדויות האחרונות לדרך ערוצים של מעלה אגן נחל חרוד

יתכן שעם שיקום הנחל  י , אך  באתר   בסקרים שנערכואותרו סימנים  . מאז לא  2010-2006מהשנים  

 . (2021שחל ועמיתיה, ) ישובו הלוטרות לאכלס את האזור והתאוששות האוכלוסייה, 

על  (.  ENמוגדרת בארץ כמין בסכנת הכחדה )  :(Mellivora capensis wilsoniת דבש )יגיר •

משפחה  -הנציגה היחידה של תתהי  וזו  ,המצויההמין אינו קרוב לגירית  הפיזי,  אף השם והדמיון  

  ים עב  הפרווה עור והאופן מעורר התפעלות.  בעל חיים גמיש, חכם וחזק ב   גירית הדבש היא  נפרדת.

ו מעקיצות דבורים שאת הדבש שלהן היא עניקים הגנה משמעותית מפני פגיעה, למשל  ממאוד 

חופש תנועה    ומאפשר לה  ,רופף למדי  גופה מחובר לעור באופן  נוהגת לאכול תוך כדי הרס הכוורת.

ולנשוך את היד שאחזה   היא מסוגלת להסתובב בתוך עורה ,במקרה שיד אוחזת בה ,רחב. למשל

. המחילות י רגליה הקדמיות ארוכות מאוד ובעזרתן היא חופרת מחילות במהירות רבהנבה. ציפור 

חפירה משמשת שהייה במשך היום שכן היא פעילת לילה בעיקר.  לככל הנראה לרבייה ו  משמשות

קרקע וביציהם ויונקים  שוכני  זוחלים, עופות    ,חוליות-אותה גם עבור צייד של בע"ח קטנים כגון חסרי

במשך שעות ללא הפסקה. כוחה רב מאוד ובשבי היא תועדה בתנועה מתמידה ומהירה    קטנים.

כשבלילות היא מסוגלת לעבור מרחקים    ,חדשה מדי יוםבהם היא חופרת מחילה  שישנם אזורים  

בשל יכולתו להתקיים בתנאים   עולמית רחבה יחסיתה  הת צתפוק"מ בחיפוש אחר מזון.    27של עד  

  , כמו כן .עד לבנון וסוריה בצפון חצי האי ערבכל וכן ב  ונמשכת מדרום אפריקה עד הסהרה ,שונים

-ניקרובה לגבול התפוצה הצפו  ישראל  לים הכספי.מזרח  -נוסף מדרום  אזור בהיא מצוייה בהודו ו

וככל הנראה   ,דלדלה מאודיסייתה ה ובכל הארץ אך כיום אוכל  נפוצה  יתהה . בעבר של המין  מערבי 

אוכלוסיות שכנראה מנותקות זו  -תתבמספר  שנמצאים    ,פחות ממאה פרטיםבטבע בארץ  נותרו  

החולה  בבגולן,    מזו, המזרחיועמק  העליון  יהודה  ;בגליל  ובערבה-בצפון  ;בשפלת  הנגב   .מערב 

ויום טוב,  )  בשנת  היתה  תחומי מטה אשר התצפית האחרונה ב  . (2002,  שלמון;  1988מנדלסון 

 . מהגליל המערביתכן שמאז נכחדה יוי  ,בין כברי לנהריה 89סמוך לכביש  1985

מכרסם  (. זהו  ENמוגדר בארץ כמין בסכנת הכחדה )  : (Eliomys melanurus)  נמנמן סלעים  •

של    בגודל חוטם מחודד    12בינוני באורך  ומעוגלות מעט,  גדולות  אוזניים  ללא הזנב, בעל  ס"מ 

הגוף העליון אפור בהיר   .ועיניים גדולות גוון חום, הגרון והבטן    ,צבע הפרווה בחלק  באזור הגב 

  .וה האפורהבולט על רקע הפרוש  ,על הפנים יש מסכה בצורת משקפיים בצבע שחור ו בהירים יותר,  

בשעות היום הוא מצוי בתוך מחילה בקרקע או בתוך קן שבנה כאשר נמנמן הסלעים פעיל בלילה, 

חיים ושאר  -נוצות בעלי  , צמר   ,הקן בנוי בצורת כדור עשוי מגבעולים דקים ומרופד בשיער   . על עץ

רגליים, חלזונות,  - ניזון בעיקר מחרקים, מרבי  הוא  חומרי ריפוד שנמצאים בשטח כמו שרידי אריגים.

  אך  ,גידול-כנראה שהסתגל לסוגים רבים של בתי  גוזלים, פירות וזרעים.  ,שממיות, ביצי ציפורים

מרכז  שמוצאו בזהו מין ערבתי שרידי    .נופים סלעיים ללא עצים  של  הואעליו  המועדף  בית הגידול  

חצי   והלאה מזרחה אל  ,אפריקה אל הלבנט וטורקיהמצפון    משתרע   מיעולה  תותפוצתחום    .אסיה

  , הר הנגבואדיות  וקיימות שלוש אוכלוסיות: ב   אוכלוסייתו מקוטעת.ל  אבישר   יראק.עעד  האי ערב  



 ' א שלב "ח דו: אשר במטה  האדם  ומורשת נוף, טבע סקר( 2022) ועמיתיו פרידמן

 

~ 98 ~ 
 

בערבה. בעבר הרחוק היה נפוץ יותר בכל הארץ ואוכלוסייתו הצטמצמה ונהפכה  ו  ,בגולן ובחרמון

השנים   באלפי  האקלים  מהתחממות  כתוצאה  ויום  האחרונותלמקוטעת   ;1988טוב,  - )מנדלסון 

  , באזור מבצר מונפורט   1991בשנת  נעשתה  מטה אשר  תחום  התצפית האחרונה ב  .(2002,  שלמון

 . ין דיווחים נוספיםומאז א

קטן    מכרסם(. זהו  ENמוגדר בארץ כמין בסכנת הכחדה )(:  Dryomys nitedulaעצים )נמנמן   •

ארוך ושעיר. בחורף שוקע    ,גרם, הזנב חום  32-שצבעו חום אפור ועל פניו פס שחור. משקלו כ  ,לילי

סבוך  הוא בעל יכולות טיפוס גבוהות ועל כן חובב אזורי חורש בתרדמת של ימים אחדים.לסירוגין 

עשיר במטפסים. הקינים   מצוי  אלון  ושל  כדורית  צורה  בגובה שביןבעלי  עצים  על   7-1  נמצאים 

ציפורים    קינימנצל הנמנמן  לעתים  קנים נפרדים, אחד לזכר ושני לנקבה ולגורים.  הזוג חי ב ם.  מטרי

אוכלוסייתו וכיום של המאה הקודמת, המין נתגלה לראשונה בהר מירון בשנות החמישים . נטושים

.  ( 2002דולב,  ;  1988טוב,  -מנדלסון ויום)גליל העליון והגליל המערבי  המ  מוכרת בישראל בעיקר 

נמצא לראשונה פרט חי של נמנמן עצים בעת עבודות העתקת אלונים בהר    2012-בסקר שנערך ב

לפחות שלושה קינים נטושים  בהם נמצאו  ש,  באזור ייעודיים    יםסקר   ובעקבות התגלית נערכ   .כמון

ישנן תצפיות   מטה אשר . באזור  (2013סיני וזהרוני,  )  חשודים כשייכים לושהמין, וכמה נוספים    של

 . 2020- ו 2018, 2007מהשנים של נמנמן עצים 

וכוללת    ,היא השנייה בגודלה מבין כל סדרות היונקים  העטלפיםסדרת  :  (Chiroptera)  עטלפים •

  מין   . נכללים בה בישראל זוהי סדרת היונקים הגדולה ביותר   מכלל מיני היונקים בעולם.  25%-כ

העטלפים הם הסדרה   מחולקים לשבע משפחות.ש  עטלפי חרקים  מיני  31-עטלף פירות אחד, וכ

שינוי מבנה האמה ואצבעות הגפיים הקדמיות,  בזכות    ,לתעופההיחידה מבין היונקים שהסתגלה  

חוש הראייה במינים רבים  רקמת עור שנמתחה לייצירת כנף.  שאינו אלא  וחיבורן באמצעות קרום  

  – (  echolocationהד )-שמבוסס על איכוןמצאות  חוש הת  כך -פה עלחאינו מפותח במיוחד, אך מ

קליטת ההדים המוחזרים מן הסביבה, בדומה לאופן הפעולה של  השמעת גלי קול בתדר גבוה ו 

, בכל פעם מספר שעות בלבד לאחר השקיעה ולפני  העטלפים פעילים לרוב בשעות הלילה  מכ"ם.

הגרוע שיש לעטלפים בקרב תרבויות רבות, הם דווקא מספקים לאדם   המוניטיןלמרות    .הזריחה

חשוב ביולוגי  הדברה  עטלפי  .שירות  של  כמזיקים    מזונם  שמוגדרים  רבים  מינים  כולל  החרקים 

מזיקי  אכן נראים עלייה בכמויות    ,. בעקבות פגיעות באוכלוסיות עטלפיםלחקלאות ולבריאות הציבור 

 .(2015עמיחי ועמיתיו,  ;  2002שלמון,  ;  1988טוב,  -)מנדלסון ויום  חקלאות כגון הפרודניה ויתושים

זואוגיאוגרפיים שונים,כולל בתוכו    בישראל  מגוון המינים הגדול כאשר בחלק    עטלפים ממוצאים 

עולמי גבול תפוצה  ישראל מהווה  הגדול, מרבית העטלפי   .של המין   מהמקרים    ם למרות השפע 

הפגיעה הקשה ביותר  האדם.    פעילות, בעיקר בשל  מינים(   29בסכנת הכחדה )   נמצאיםבישראל  

מערות העטלפים בחומרי הדברה על מנת    ע, היא ריסוסד שנעשתה כנגד עטלפים באופן ישיר ומו

מכך,    כתוצאה  זניח(.  –גורם  הוא  )על אף שהנזק ש  ילפגוע בעטלפי הפירות, שנחשבו למזיק חקלא 

טלפי חרקים ששכנו באותן מערות. היחיד שלא נפגע מהפעולה הוא  נפגעו באופן קשה מאוד גם ע

 חומרי הדברה שרידי  שוליים, שאינו שוכן מערות. פגיעה נוספת היא הצטברות  -עטלפון לבןהמין  
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העטלפים  של  המזון  את  שמהווים  חרקים  של  המזוןבגופם  מארג  במעלה  והעברתם  פגיעות    ., 

ומבנים מתאיכוללות  נוספות   עטלפיםממיעוט מערות  למגורי  אנושית בעת תקופת ו  ,ים  הפרעה 

קר שהחריפה   אנרגיה  לבזבוז  בעונה  טיתי גורמת  רבים,  .  עקב התעוררות שלא  מערות  במקרים 

ננטשות לחלוטין, כך שהדבר גם גורם לצמצום בית הגידול    –תכופות  לעיתים  מבקרים בהן אנשים  ש

כיום כל מיני העטלפים בישראל מוגנים    .(2002; שלמון,  1988טוב,  -)מנדלסון ויום  בטווח הארוך 

  ם ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים( אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיי)  פי חוק -על

 .  (2019-)תיקון(, התש"ף

פרסף    –  (CR)  רהובסכנת הכחדה חמ  מיני עטלפים:  14-הנוכחי מתועדות תצפיות בבתחום הסקר  

(  ENבסכנת הכחדה )  ;(Myotis emarginatus)  אוזן-נשפון פגוםו  (Rhinolophus euryale)  בהיר 

מצוי  – דק   ,(Miniopterus schreibersi)  כנפן,  (Eptesicus serotinus)  אפלול    אוזן -נשפון 

(Myotis nattereri )  ,סאבי גדול  (, Pipistrellus savii)  עטלפון   Rhinolophus)  פרסף 

ferrumequinum,)  מצוי );  (Rhinolophus blasii)  פרסף  בסכנה  קטן   –(  VUעתידו    יזנוב 

(Rhinopoma cyctops,)  גדות גמדי  ,(Myotis capaccinii)  נשפון   Rhinolophus)  פרסף 

hipposideros)  ;( לסיכון  מצוי  –  (NTקרוב  בסכנת    .(Tadarida teniotis)  אשף  שאינם  מינים 

כוללים את אירופי,  (Rousettus aegyptiacus)הפירות    ףעטל  הכחדה  Pipistrellus )  עטלפון 

pipistrellus) שוליים-עטלפון לבן ו )kuhlii Pipistrellus( . 

, 2014ת המקומית בשנ ת הנשפוניםעיד על ירידה בגודל אוכלוסיימ מערת שרך בעטלפים ה ניטור 

 –למערה בחודשים נובמבר    ישנו איסור כניסה)  אדם למערה-ריבוי הכניסה של בניתכן שבגלל  יי

עמיחי ועמיתיו,  )  מבוצע על בסיס שלט בכניסה למערה בלבד, ללא חסימה פיזית(מרץ, אך הוא  

, על אף המשך הכניסה של עטלפים במערה נותרה יציבה, אך מאז נראה שאוכלוסיית ה(2015

בסכנת )  אוזן-העיקרי שתועד בתצפיות הוא נשפון דק   ןהמי  .(2020ידוב ועמיתיו,  )  מטיילים למערה

   עיקר האוכלוסיה באתר., שככל הנראה מהווה את  הכחדה(

תחום הסקר הוא שמורת עין אפק.  בסקר אקוסטי שנערך בחורף  אתר נוסף שבו תועדו עטלפים ב

אלו מינים    (.קרוב לסיכוןים מצויים )תועדו עטלפים לבני שוליים, עטלפונים אירופיים, ואשפ  2019

 . (2020ועמיתיו,  )עטלפוניים אירופיים מירושלים וצפונה( )ידוב נפוצים בכל רחבי הארץ

בסכנת הכחדה )  אחד מהאיילים הנדירים ביותר בעולם  : (Dama mesopotamicaפרסי )  יחמור •

משקלו של יחמור פרסי זכר בוגר הוא לפחות  . (CR –בסכנת הכחדה חמורה בארץ  ;ENעולמית: 

שנה. עונת הייחום מתרחשת    15-ק"ג. תוחלת החיים בשבי היא כ  80-ק"ג ומשקל נקבה כ  100

אוקטובר, משך ההריון כשמונה חודשים ומרבית ההמלטות מתרחשות בחודשים  -בחודשים אוגוסט 

פברואר -מאי בחודשים  אפורה.  חורף  לפרוות  פרווה  חילוף  מתרחש  החורף  לקראת  מרץ  -יוני. 

ם וקרניים חדשות צומחות עד לשיא גודלן ביולי. באביב לקראת עונת  משירים הזכרים את הקרניי

   (.1988ההמלטות הפרווה מתחלפת לפרוות קיץ אדמדמה עם נקודות לבנות )מנדלסון ויום טוב, 



 ' א שלב "ח דו: אשר במטה  האדם  ומורשת נוף, טבע סקר( 2022) ועמיתיו פרידמן

 

~ 100 ~ 
 

,  1940בשנת    אך מערב אסיה ובכלל זה גם בישראל,  אזורים נרחבים בבעבר נפוץ היחמור הפרסי ב

נמצאו שני עדרים    1956כמין שנכחד מכל תחומי מחייתו. בשנת    הוכרז  צייד אינטנסיבי  בעקבות

כדי להבטיח את הישרדות המין, החל מאמץ בינ"ל להקמת גרעין רבייה  מערב איראן.  -קטנים בדרום

בשבי בקרוננברג, גרמניה, משני פרטים )זכר ונקבה( שנלכדו בבר באיראן. גרעין זה הוא הבסיס  

בשבי.   הפרסי  היחמור  בכהלאוכלוסיית  כיום  מוערכת  באיראן  באתרים    370-אוכלוסייה  פרטים 

שונים בשבי ובשמורות טבע מגודרות, אולם עתיד אוכלוסייה זו אינו ודאי בשל סכנות צייד ובעיות  

 .  ( Werner et al., 2015; 2002דוד, -ממשק ואכיפה באיראן )בר 

וסד משני זכרים שהובאו  בר כרמל. הגרעין נ-הוקם גרעין הרבייה ליחמור הפרסי בחי 1979בשנת 

על האחרון שעזב את איראן לפני  -שהועלו על מטוס אל  –גרמניה, וארבע נקבות שהובאו מאיראן  מ

  (. למרות שונות גנטית נמוכה מאוד באוכלוסייה הישראלית, אתר האינטרנט של רט"ג)  המהפכה

  - במשך השנים גדל גרעין הרבייה עד שב.  גבוהים  –שיעור הצלחת הרבייה ושרידות העופרים  

  יקט ההשבה של היחמור הפרסי לטבעיהבסיס העיקרי לפרו  ם. זהופרטי  120מנה מעל    1996

הגדול בהם הוא בגן החיות התנ"כי שקיימים בארץ ארבעה גרעיני רבייה נוספים, מלבדו . בישראל

- )בר   חרים בנאות קדומים, בשמורה בעמק החולה ובגן הזואולוגי באוניברסיטת ת"אבירושלים, והא

 (. 2002דוד, 

)אז: רשות שמורות    ע"י רשות הטבע והגנים  1996השבת היחמור הפרסי לבר החל בשנת  פרוייקט  

ה מסכנת הכחדה  יבשמירה על האוכלוסי   ו. חשיבות2011, ובגליל המערבי, נמשך עד לשנת  הטבע(

חסרה    בכך שהוחזרההמערכת האקולוגית    ובשיקום  גדול    -חוליה  צמחוני  יונק  של  תורם  שמין 

החורש.   אוכלוסיאזור  לממשק  להשבת  ביותר  כמתאים  נבחר  כזיב  מספר  ינחל  מבין  היחמור  ת 

מקור מים איתן  שהוא מוגן כשמורת טבע שמוקפת ביערות קק"ל, ומכיל    , מכיווןאתרים בצפון הארץ

לשמורות  מחובר במערכת מסדרונות אקולוגיים    . בנוסף, האזור גידול-ן בתיצומח טבעי במגווובו  

נוספות   וימ  הר בטבע  נחל .  (2002דוד,  -)בר   נחל בצתברון  באזור  גם  יחמורים  כיום משוחררים 

פרטים   300-250  -שורק, ולאחרונה גם בגליל העליון ובכרמל. אוכלוסיית הבר בישראל מוערכת בכ

פרטים נוספים בגרעיני הרבייה. כך, בישראל קיימת כיום אוכלוסיית    150-בכל הארץ, בנוסף לכ

 (. 2021מאור ועמיתיה, הבר הגדולה ביותר של היחמור הפרסי, שעיקרה בגליל המערבי )

נבנתה ש  "נקייה" מטורפים  מכלאת איקלוםכלל תקופת הסתגלות ב  טבע ל  השבת היחמוריםתהליך  

מייצגים את  שמאפיין את מגוון בתי הגידול  וצומח טבעי שמקור מים  היה  בה  ש  ,נחל כזיבסמוך ל

לכל    לטבע.  ווחרר פרטים אל המכלאה לתקופת אקלום, שאחריה ש  12. בכל שנה הועברו  האזור 

לכל פרט תדר  כאשר  דים בחיישן תמותה,  י שדרים מצויהוצמדו מהנקבות ולרוב הזכרים הבוגרים  

ורים האחרון, עיקר האוכלוסייה נמצאת ממערב לאתרי  פי סקר היחמ-(. על2002דוד,  -)בר   משלו

אף ירידה  -השחרור )מדרום לגרנות ומדרום לעברון(, כלומר בחלקים משטחי הסקר מטה אשר. על

במספר אירועי הצילום המוצלחים, נוכחות גבוהה יחסית של פרטים צעירים במצלמות מעידה ככל  



 ' א שלב "ח דו: אשר במטה  האדם  ומורשת נוף, טבע סקר( 2022) ועמיתיו פרידמן

 

~ 101 ~ 
 

להתרבות בהיקף משמעותי. יתכן שמספר  הנראה על כך שהאוכלוסייה בגליל המערבי ממשיכה  

 (. 2021הצילומים הנמוך הוא תוצאה של עונת הדיגום )מאור ועמיתיה, 

המערבי מגבול לבנון בצפון ועד אזור נחל   כיום פזורה האוכלוסייה המושבת לטבע ברחבי הגליל 

. 4לכביש  יחמורים בודדים ממזרח    צוריאל, ובמערב נצפו  -געתון בדרום; במזרח עד כביש אלקוש

יחמור שהשתכן באזור   נצפה גם  1999בשנת אזור זה כולל את הנחלים: בצת, כזיב, שעל וגעתון. 

ניצוד לאחר כ זקוקים כפי    היחמוריםשנים.    3-עמקה, בקרבת נחל בית העמק, אולם יחמור זה 

נזילות  על  גם  טבעיים אלא  מים  על מקורות  רק  לא  כיום  לשתייה, אך מסתמכים  למים    הנראה 

גידולים חקלאיים של  ומערכות השקיה  ובקר,  צאן  ועמיתיו,    בצנרת, שקתות להשקיית  )פרלברג 

2009) . 
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. דיון בפורום צמחיית ישראל וסביבתה: "עשבים מעניינים בגליל המערבי, היום  2022בכור )סיקו(, ע.  

19/3/22  ." 

-7%99%d7%9dhttps://flora.org.il/forums/topic/%d7%a2%d7%a9%d7%91%d

-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d

-d7%91%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c%

-d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99%

22-3-19-d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d% / 

.  אוכלוסיית היחמור הפרסי המושבת לטבע   –בזמן ובמרחב    אוכלוסייהמודל לגידול    .2002דוד, ש.  -בר 

 אביב.-דוקטורט. המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל  עבודת

ציון לבוסתן הגליל  .2018ברנע, א.   .  סיכום סקר ביולוגי בטבלאות הגידוד ברצועת החוף שבין שבי 

 רשות הטבע והגנים. 

  כתר הוצאתיוסף )עורך(. -ריך ישראל החדש. ספי בן(. מד3)כרך  הגליל העליון וחופו  .2001גבאי, מ. 

 . ירושלים. הבטחון ומשרד

.,  י,  הרשקוביץ'.,  ז,  גרינצוויג.,  ש,  גפני.,  א,  גזית.,  מ,  גורן.,  א,  ברנע .,  ד,  אנג’ל.,  מ,  שטרנברג.,  ע ,  גבאי

 על  האיומים .2014. י, ושטיינברגר . ג,  רילוב.,  ד, מילשטיין., י,  אלוארו., יטוב, -יום., ת, זהרי

https://flora.org.il/forums/topic/%d7%a2%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-19-3-22/
https://flora.org.il/forums/topic/%d7%a2%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-19-3-22/
https://flora.org.il/forums/topic/%d7%a2%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-19-3-22/
https://flora.org.il/forums/topic/%d7%a2%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-19-3-22/
https://flora.org.il/forums/topic/%d7%a2%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-19-3-22/
https://flora.org.il/forums/topic/%d7%a2%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-19-3-22/
https://flora.org.il/forums/topic/%d7%a2%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a2%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%92%d7%9c%d7%99%d7%9c-%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%99-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%9d-19-3-22/
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  שינוי   לחקר   לאומי  מרכז  להקמת  קריאה  –  אקלים  שינוי  של  בעידן  בישראל  הביולוגי  המגוון

 (.2)5 וסביבה  אקולוגיה .בישראל האקלים

יד יצחק בן צבי.   .פרקים בהידרולוגיה ובמדעי הסביבה  –משאבי המים בישראל    .2002גבירצמן, ח.  

 ירושלים. 

ע.   מצויצת  2018גולן,  ולריינית   .Valerianella obtusiloba Boiss  –    לישראל, חדשות צמח חדש 

 .5עת "כלנית" מספר -בוטניות, כתב

news/-obtusiloba-https://www.kalanit.org.il/valerianella 

חטיבת מדע, רשות  . פרסומי 2017-18סקר חסרי חוליות אקווטיים בנחל עין משרפות  .2018גורן, ל. 

 הטבע והגנים. 

  המחלקה .  בטבע   הדגים  הצלחת  ניטור   סיכום,  לטבע   הירקון  לבנון  השבת  פרויקט   .2007.  מ,  גורן

 . אביב תל אוניברסיטת, לזואולוגיה

  . רשות (תוכנית ממשק )ראש הנקרה    –אכזיב    . שמורות טבע וגנים לאומיים2011גורני, ע. ולבינגר, ז.  

 הטבע והגנים. 

הנעמן    .2003י.    ,הרשקוביץוא.    ,גזית נחל  אקולוגי  –שיקום  הטבע,  סקר  שמירת  לחקר  המכון   .

 .אביב -הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל

סקר חסרי חוליות בשמורות נחל נעמן: עין אפק, עין נימפית   .2006דוד א.    -בןוגזית א., הרשקוביץ י.  

 .אביב-החיים, אוניברסיטת תל המחלקה לזואולוגיה, הפקולטה למדעי .וכרי נעמן

  ומעשים   אישיםנחלי הגליל. בתוך: אהרוני, ש. ואהרוני, מ. )עורכים(    –המים   מקורות  .1997.  ה,  גלזמן

 .מקסם. ובעמקים בגליל

. המכון הלאומי לאוקיאנוגרפיה, חקר ימים  מסמך ביולוגי  –ציון  -שמורת שבי  . 2006גליל, ב. וגורן, מ.  

 חיפה ואוניברסיטת ת"א. ואגמים לישראל, 

מסמך   –תשתיות טבע עירוני במזרעה    סקר   .2019.  ע ,  ובלבן.  י,  דהיברז-זילברשטיין.,  ש,  גרוסברוד

 . הסביבה להגנת והמשרד הטבע להגנת החברה. עירוני  טבע   סקרי יחידת. מסכם

ותכנון    –גיל  -. גרינשטיין הר נחל שעל, תכנית אב שלדית  .2009גיל  -הר   -גרינשטיין   נוף  אדריכלות 

 סביבתי בע"מ. 

 ורשות הטבע והגנים. החברה להגנת הטבע   .סיכום סקר נמנמן עצים בגליל העליון .2002 .דולב, ע 

י.   ארץ  .1984דן,  )עורך(  -קרקעות  ע.  אלון,  בתוך:  הטבעי.  הצומח  לבין  שבינן  והקשר  החי  ישראל 

 .שרד הבטחון, ישראל. מוהצומח של ארץ ישראל: אנציקלופדיה שימושית מאויירת

מפעל    –. ארץ: מחקרים ופרסומים בגיאוגרפיה  ישראל  ארץ  קרקעות  .2007.  ח,  ולביא.  פ,  פיין.,  י,  דן

 ישראל. -לקידום ידע ארץ

 . רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי. תכנית אב לניקוז נחלי הגליל המערבי .2013הלוי, ר. 

.  2011והכנות לעונת    2010סיכום עונת    –בחוף הכרמל  קינון שחפיות    . 2011הצופה, א. ומירוז, א.  

 רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.

https://www.kalanit.org.il/valerianella-obtusiloba-news/
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.  הארצית  במערכת  2020/21  ההידרולוגית  השנה  של  ראשוני  סיכום  .2021,  ההידרולוגי  השירות

 ירושלים . המים רשות, ההידרולוגי השירות חטיבת

 אקולוגיה של הצומח בארץ ישראל. הוצאת המדור לאקולוגיה  .1982ויזל, י., פולק, ג. וכהן, י. 

 אוניברסיטת ת"א.

  עד   בישראל  המשקעים  בדפוסי   חזויות  ומגמות  היסטוריות  מגמות  .2021.  י,  ויוסף.  נ,  חלפון.,  ד,  ונגר 

 . הישראלי המטאורולוגי השירות. רשות המים – םכמס"ח דו. הנוכחית המאה סוף

( ונהריה  צפת)גליונות    בגליל  הקיימים  השדה  יחסי  על  חדש  מבט   .2009.  צ,  ומינסטר .,  ש,  אילני.,  ד,  וקס

  משרד הגיאולוגי,    המכון.  וטורון  קנומן  שמגיל  וירכא  בענה,  סכנין,  ינוח,  חנא  דיר   תצורות  בין

 . הלאומיות התשתיות

המכון  .  המערבי  העלון  בגליל  הגיאולוגיה  על  חדש  מבט   .2011.  צ,  ומינסטר .,  ש,  אילני.,  ד,  וקס

 . משרד התשתיות הלאומיותהגיאולוגי, 

  מחקר  ח"דוהשוואת שלוש תקופות תקן סטנדרטיות בכמות הגשם בישראל.    .2021חלפון, נ. ויוסף, י.  

 . השירות המטאורולוגי הישראלי. 4000-0804-2021-0000106' מס

 צפון, רשות הטבע והגנים. . מחוז סיכום סקר לטאה ירוקה באזור הרי מירון .2011טלבי, ר. 

 . סיכום סקר עטלפי חרקים בצפון ישראל2020ע.    לוין, ע., ארצי, י., גולדשטיין, ח. ודולב,ידוב, ש.,  

רשות  אביב ו -, אוניברסיטת תלביה"ס לזואולוגיה  ,החברה להגנת הטבע   -  . מרכז יונקים2020

 הטבע והגנים. 

סתיו, נ.  וצדקי, א., כרמונה, י., חלפון, נ., פורשפן, א., לוי, י.  -יוסף, י., בהר"ד, ע., אוזן, ל., אוסטינסקי

שינוי האקלים בישראל מגמות עבר ומגמות חזויות במשטר הטמפרטורה והמשקעים.   .2019

 השירות המטאורולוגי הישראלי.  .0000075-2019-0804-4000 'דו"ח מחקר מס

י.,   אוסטינסקייוסף,  ע.,  פורת,  נ.,  א.  -חלפון,  ופורשפן,  א.  אוויר    .2016צדקי,  מזג  באירועי  מגמות 

 השירות המטאורולוגי הישראלי.  .21921416קיצוניים בישראל. דו"ח מחקר מס' 

סקרי טבע ונוף,    ידת. יחמתודולוגיה  –התוויית מסדרונות אקולוגיים במחוז צפון  :  2022לייקין, ל.  -כברה

 מכון דש"א. 

י. ורמון, א.  -כברה ר., רון, מ., כגן, ג., פרלברג,    הגליל   חוף  '.א2019לייקין, ל., מנדלסון, ע., לוריא, 

  מכון ,  ונוף  טבע   סקרי  יחידת.  האדם  ומורשת  נוף  טבע   של  והערכה  ניתוח,  סקר :  המערבי

 "א.דש

מיפוי מסדרונות אקולוגיים בתכניות    '.ב2019פרלברג, א. ורמון א.   לייקין, ל., שפירא, א., כגן, ג.,  -כברה

 יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש"א.  .דו"ח סופי –אב לשטחים פתוחים במחוז צפון 

עמק    צפון  .2022לייקין, ל., רון, מ., מנדלסון, ע., רומם. ע., חמלין, י., פרלברג, א., ורמון, א.  -כברה

. יחידת סקרי טבע ונוף, דו"ח שלב א'  –   בע נוף ומורשת האדםט ל  עכו, סקר, ניתוח והערכה ש

 מכון דש"א. 

. החברה  חשיבות ואתגר השימור   –חולות מישור החוף בישראל    .2011כהן, ע., שחם, ב. ורוטשילד, א.  

 להגנת הטבע.  
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אגף בכיר לתכנון  . מסמך מנחה לתכנון מסדרונות אקולוגיים .2020כפיר, ת., ברטן, מ. וברנשטיין, א. 

 . מינהל התכנוןמשולב, 

הצמחים    סקר   2019.  א,  ורמון.  א,  פרלברג.,  ג,  כגן.,  דנתן,  -בן.,  ר ,  לוריא.,  ב,  שמש.,  מ,  רון.,  מ,  לבל

מכון  יחידת סקרי טבע ונוף, . סופי דו"ח –( 2018-2013האנדמיים בסכנת הכחדה בישראל )

 .דש"א

 יחידת.  2021סיכום שנת    –צמחים בסכנת הכחדה    סקר   .2021.  ד,  נתן  ובן.,  ה,  גיל.,  ב,  שמש.,  מ,  לבל

 "א. דש מכון, ונוף טבע  סקרי

ישראל: אנציקלופדיה שימושית מאויירת. כרך    .1985.  ג,  לוי חוליות  -חסרי)  2החי והצומח של ארץ 

 אלון, ע. )עורך(. הוצאת משרד הביטחון.  (.יבשתיים

של רשות הטבע    12-חוברת תקצירי הכנס האבולוציה של תכנית הממשק לצבי הים.    .2021לוי, י.  

רשות    התפקיד המרכזי של פרויקטים ארוכי טווח".  –והגנים: "כך אנחנו שומרים על הטבע  

 הטבע והגנים 

 . תכנית אב לשטחים פתוחים בחבל אשר, סקר המצב הקיים  .2019פרויקטים סביבתיים בע"מ.    –ליגמ  

בע"מ.  פ  –ליגמ   סביבתיים  הגליל    .2020רויקטים  האזוריות  במועצות  פתוחים  לשטחים  אב  תכנית 

 .2020העליון ומבואות חרמון 

דו"ח סיכום ניטור האוכלוסיות בגליל    . 2021.  ע ,  ודולב.  ד,  זלץ.,  א,  שפירא.,  י,  סיני.,  א,  רייכמן.,  מ,  מאור 

 . והגנים הטבע  רשות. 2021מערבי ושחרור יחמורים לטבע בשנת 

  עין  הטבע  בשמורת( Acanthobrama telavivensis) הירקון לבנון סקר  .2011'. ג, וחזן. ד, מילשטיין

 .והגנים  הטבע  רשות. נימפית ועין אפק 

  . 2017מירוז, א., וין, ג., לבינגר, ז., שטייניץ, ע., הצופה, א., חביב, א., פרלמן. י., אלון, ד. ולידר, נ.  

של   האדום  בישראלהספר  והגנים.  העופות  הטבע  ורשות  הטבע  להגנת  החברה   .

https://aves.redlist.parks.org.il / 

 . רשות הטבע והגנים.2007סיכום סקר קינון צב רך בנחלי מחוז צפון ומרכז   . 2008י.  ,סיניוי.  ,מלכה

. רשות הטבע  2008בנחלי החוף וחוֹות הדגרה לקינים  סיכום סקר קינון צב רך    .2009י.    ,סיניוי.    ,מלכה

 והגנים.

  7 כרך  החי והצומח של ארץ ישראל: אנציקלופדיה שימושית מאויירת.: 1988 .טוב, י-ויום .מנדלסון, ה

 . הוצאת משרד הביטחון. )עורך (אלון, ע.  .)יונקים(

 .והגנים  הטבע  רשות"ח דו. עצים נמנמן סקר  סיכום .2013ג.  ,וזהרוני. י, סיני

. המכון הגיאולוגי של  נהריה ,IV-1. גיליון  1:50,000המפה הגיאולוגית של ישראל,    .2004סנה, ע.  
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https://ims.gov.il/he


 ' א שלב "ח דו: אשר במטה  האדם  ומורשת נוף, טבע סקר( 2022) ועמיתיו פרידמן

 

~ 111 ~ 
 

 טבע ונופים בישראל:

 https://inature.info/wiki 

 

 : הטבע  להגנת החברה של הצפרות מרכז

https://www.birds.org.il/he   

 אתר הצפרות הישראלי:  מתוך , א. שחפית גמדית. מירוז -

https://www.birds.org.il/he/species-page/259/species-description 

 

 (:  24.01.2019זיהום בחוף ונחל בצת ) פרסוםהבריאות:  משרד

https://www.gov.il/he/Departments/news/24012019_3 

 

 :  2018משרד האנרגיה: פרויקט שיקום נחלים בצפון הארץ 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/streams?chapterIndex=2 

 

 : צלול עמותת

https://zalul.org.il / 

 

 : Danin, A. & O. Fragman- Sapir. 2016+ Flora of Israel Online - צמחיית ישראל ברשת

https://flora.org.il/en/plants/ 

 

 ניקוז ונחלים גליל מערבי:   רשות

 : מפתח בנקודות תוכן ספיקת -

https://www.nikuz-gm.co.il/93 / 

 חיבור עודפי מעיינות עין צוף והשיירה בקטע חניון אתר שיירת יחיעם:  –נחל געתון  -

https://www.nikuz-gm.co.il/galleries/33 / 

 :  מניעת הצפות בעיר נהריה –נחל געתון  -

https://www.nikuz-gm.co.il/articles/item/2 

 

BioGIS :BioGIS.(2022). Israel Biodiversity Information System.  

http://www.biogis.huji.ac.il 

 

 

 

https://inature.info/wiki
https://www.birds.org.il/he
https://www.birds.org.il/he/species-page/259/species-description
https://www.gov.il/he/Departments/news/24012019_3
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/streams?chapterIndex=2
https://zalul.org.il/
https://zalul.org.il/
https://zalul.org.il/
https://flora.org.il/en/plants/
https://www.nikuz-gm.co.il/93/
https://www.nikuz-gm.co.il/93/
https://www.nikuz-gm.co.il/93/
https://www.nikuz-gm.co.il/galleries/33/
https://www.nikuz-gm.co.il/galleries/33/
https://www.nikuz-gm.co.il/galleries/33/
https://www.nikuz-gm.co.il/articles/item/2
http://www.biogis.huji.ac.il/

