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התנעהפגישת -צוות היגוי 

אוצרות הגליל: צילום



רקע
:חשיבות מכרעת לשמירת הטבע בישראלבעל מרחב 
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גידול-ריבוי ומגוון שטחים פתוחים ובתי•

יחידות אקולוגיות נדירות•

חלק חשוב במערך המסדרונות האקולוגיים•

היסטוריה ומורשת, ערכיות גבוהה של נוף•

אזור בעל חשיבות תיירותית רבה•

פסיפס קהילתי מגוון•

,המועצהוחקלאות משגשגת בשטחי , בנייה, תהליכי פיתוח

,צרכים נוספיםושילובם עםשימורם ותכנון , השטחים הפתוחיםמחייבים את הכרת 

.החינוך והקהילה, וחיזוק של התיירותחיים גבוהה כך שיאפשרו איכות 

שוש להב: צילום



מטרות הסקר
בוטני, נופיבסיס נתונים יצירת •

הסקרבתחומי ואקולוגי 

שמגדירתכלול המידע למסמך אחד •

השוניםלתאי השטח ערכיות 

גיבוש עקרונות אקולוגיים ודרכי יישום לשיפור תפקודם של  •

והיבשתיהאקווטי המסדרונות האקולוגיים 

ולפיתוחעדיפויות לשימור סיוע בהגדרת •

המרכזיים בתחומי לשימור ערכי הטבע והנוף הצבעה על דרכים •

הסקר
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צור מוסרי: צילום



צוות העבודה
ר אמיר פרלברג"ד: מנהל הסקר•

נטע פרידמן: סוקר ראשי•

עמית מנדלסון: נוף ומורשת•

בר שמש, מימי רון: בוטניקה•

יבגני חמלין: ג"ממ•

י החלטת ועדת  "עפ: זואולוגיה•

ההיגוי
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ציון לוי: צילום



ועדת היגוי
יפתח לנדאו: ריכוז הועדה•

ס"איגוד ערים לאיכה,אשכול רשויות גליל מערבי: שותפים•

,  ועדה מרחבית חבל אשר, ז מטה אשר"מוא, גליל מערבי

,ג"רט, ס"המשרד להגנ

,י"רמ, ט"חלה, ל"קק

רשות  , נ גליל מערבי"רנ

נציגי רשויות  , העתיקות

.וישובים סמוכים
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תן רפאלינ: צילום, נחל כזיב



העבודהשיטת 

:איסוף המצאי הקיים

סקר ספרות ועבודת 

שדה

הערכה נושאית

הערכה משולבת

מסקנות והמלצות, סיכום 6



סקרים אזוריים קודמים
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סקרים ופרוייקטים נוספים
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סקרים ופרוייקטים נוספים
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סקרים בעבודה
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גבולות
לבנון-גבול ישראל: בצפון•

גבול סקר חוף הגליל  : במערב•

המערבי

גבול המועצה: במזרח•

השלמות מסקר צפון  : בדרום•

עכועמק 
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גיאולוגיה
:מזרח המועצה

בעיקר , דולומיט וקירטון, סלעי גיר•
.מחבורות יהודה והר הצופים

:מערב המועצה
מקבילים בציר רכסי כורכר רצועות •

דרום-צפון

:גיאומורפולוגיה
מערב  -התחתרות נחלים בציר מזרח•

,  גדוליםשברים גיאולוגיים לאורך 
.וביניהם שלוחות מתונות
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קרקעות
:במורדות ההרים

לעיתים עם , רוסה-בעיקר טרה•
רנדזינה לבדה נדירה )רנדזינה 

(.יחסית

:חוף הגלילבמישור 
.  בעיקר גרומוסולים

הסחף  במניפות , הנחליםבערוצי 
:ובקרבת רכסי הכורכר

.קולוביום-אלוביום•

(:נדירות יחסית)קשורות לכורכר 
רנדזינה-חמרה ופרה•

:בעמק עכו
(  מלחה)ק 'סולונצ•
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הידרולוגיה
:כמות משקעים

.שנה/מ גשם"מ800-500•

:תהום-אגני מי
חלקים מאגני כברי ונעמן•
.אגנים מקבילים של אקוות החוף•

:נחלים גדולים

יסף  , בית העמק, געתון, כזיב, בצת•

(חילזון)ונעמן 

:שבהםהגדולים . מעיינות רבים
(נחל כזיב)עין תמיר •
(נחל געתון)עיינות כברי וגעתון •
(.נחל נעמן)עיינות אפק •



(ר"קמ1000מעל )יחידות אקולוגיות ארציות גדולות 

תיכונית באזורים הרריים  -שיחייה ובתה ים, חורש•

(תת ייצוג)תיכוני -יםבאקלים אלוביאלייםעמקים •

1000-פחות מ)קטנות יחידות אקולוגיות ארציות 
(ר"קמ

איתניםאלוביאלייםנחלים •

נחלים הרריים איתנים•

חוף סלעי בים התיכון•

(תת ייצוג* )מישור החוףחולות •

(תת ייצוג)מלחות חוף •

(תת ייצוג)החוף קלות בשרון ובמישור קרקעות •

החולות במישור חוף הגליל שונה מיתר החולות בארץאופי *
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(2015, פ דותן ועמיתיו"ע)אקולוגיות יחידות 
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צמחים-אקולוגיה 

מינים  122: מיני צמחים1267

.  בסכנת הכחדה

שרה גולד: צילום, אירוס הביצות

ליאור אלמגור  : צילום, זהבית שרונית

מרב לבל: צילום, יזרעאלבקיית
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חולייתנים-אקולוגיה
:בסכנת הכחדה83מהם , מיני חולייתנים415

אחד בסכנת הכחדה: מינים של דגים28•

בסכנת הכחדה3: חיים-מיני דו4•

.בסכנת הכחדה11: מיני זוחלים44•

.בסכנת הכחדה44: מיני עופות280•

.בסכנת הכחדה25: מיני יונקים59•

INaturalist:צילום, ינשוף שדות

אביעד בר: צילום, שלוון קולר

INaturalist:צילום, בהירפרסף



:ח פולשים"מיני בע11

חוליות אחד-מין חסר•

מיני דגים4•

מין זוחל אחד•

מיני עופות4•

מין יונק אחד•

מיני צמחים פולשים54
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מינים פולשים–אקולוגיה

אסתר מרצעני

אבנורצחי : צילום, חמציץ נטוי
זיתניסולנום 

גיל אליהו: צילום:נוטרייה

הדר כהן :אדום אוזןצבגון

ערגה אלוני: צילוםזיתניסולנום 

עמרם אשל: צילום, אמברוסיה מכונסת

iNaturalis: מיינה הודית

INaturalis :: אסתר מרצעני
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מסדרונות אקולוגיים
:רקע

האזור נמצא בתהליכי פיתוח  •

.מתמשכים

רבה למסדרונות אקולוגיים חשיבות •

.  בשמירה על הקישוריות המרחבית 

מינהל התכנון מקדם תכנית מחוזית  •

.מסדרונות אקולוגיים במחוז צפוןל

ביצע  ג"רטא בשיתוף עם "מכון דש•

וממשיך לעדכן את עבודת המיפוי  

.לכל המחוז
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:דרום-בציר צפון

:המערביהגליל במורדות מסדרון מזרחי 

.טבעייםברובו על שטחי ליבה מתבסס 

:במישור החוףמסדרון מערבי 

מסדרון צר מראש הנקרה עד  . מעבר מוגבל

.  הנעמן

":צווארי בקבוק"

נחל חניתה ונחל בצת•

.בין שיח דנון לעמקה, נחל בית העמק•

.ממזרח לעכו85מעבר כביש •

.המסדרון נקטע בעמק זבולון

מסדרונות אקולוגיים
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מסדרונות אקולוגיים

:מערב-מזרחבציר
:ססים על תוואי הנחלים הגדוליםמבו

,  יסף, בית העמק, געתון, כזיב, בצת•

.חילזון ואבליים

":צווארי בקבוק"

נחל בצת מצפון ללימן•

כזיבשפך נחל •

בין שיח דנון לעמקה, נחל בית העמק•



דצמברנובמברספטמבר אוקטובראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

מעודכןזמנים לוח 

תכסית  : רציףמיפוי 

וצומח

תרשימי צומח מפורטים

סקרים זואולוגיים

'שלב ג'שלב א 'בשלב 

דצמברנובמברספטמבר אוקטובראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר

'שלב ה'דשלב 

עבודת הכנה

ניתוח הסקר ח סופי"סיכום ודונתוני ביניים עיבוד 

2022

2023

ח  "דו
'שלב א

ח  "דו
ביניים

צוות  
היגוי

צוות  
היגוי

צוות  
היגוי

ח  "דו
סופי

'שלב ג

22
דחייה של שלושה חודשים



נושאים לדיון
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סקרים זואולוגיים•

נושאים  /על אתריםסדרי עדיפויות ודגשים •

כתמים  , אתרי מורשת, נחלים)לסקירה 
(שאין מספיק מידע לגביהם–טבעיים 

, מחקרים, סקרים–איסוף מידע רלוונטי •

ג"ממשכבות , מאגרי מידע, אב-תכניות

...ו"וכ

שיתוף הציבור  •

ערן פלדמן: צילום

יוחאי כורם: צילום


