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תודות:
לחובבי הטבע תושבי האזור על השיתוף במידע ועל ההשתתפות בסיורים :סיקו בכור ויעל הרטמאייר.
לאנשי רשות הטבע והגנים :יפתח סיני ,מנור גורי ,ד"ר אלון רייכמן ,ד"ר עמית דולב.
לאנשי מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע :אלי חביב ,ענבל שקלר וד"ר יואב פרלמן.
עמית מנדלסון מודה ליונה ליפשיץ ,ג'וליה קיירה ואב מייזליש שהתלוו אליו לסיורי השטח.
אם נפלו טעויות במסמך זה ,הן באחריות העורכת לבדה.

הערה :בעת סיום עריכתה של החוברת ,במחצית השניה של חודש פברואר  ,2021התרחש אירוע זיהום חמור של חופי
ישראל בזפת .חופי הגליל המערבי נפגעו בצורה קשה ,גם ביחס לחופי הארץ האחרים .בשלב זה ,טרם התבררו במלואם
מימדי הנזק לחוף ,לטבלאות הגידוד ,לאיים ולמערכת הימית הסמוכה לחוף.
החלקים בחוברת זו העוסקים בסביבה הימית ,מתארים את המצב שלפני אירוע זה.

2

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

תקציר
לחוף הגליל המערבי מאפיינים ייחודיים בקנה מידה ארצי ואף עולמי ,מבחינת ערכי הטבע והנוף שבו :מצפון לעכו נפרש
חוף ייחודי הכולל רכס כורכר סלעי נמוך שמגיע עד קו המים שמשולבים בו מפרצים חוליים ,ומסתיים בצפון עם התרוממותו
המרשימה של צוק ראש הנקרה שחוצץ בין חוף הגליל לרכס הסולם .פלישת מי הים דרך סדקים ומערכת קדומה של מערות
קרסטיות ,גרמו להיווצרות הנקרות שנתנו למקום את שמו.
מקור מרבית החול בחוף הגליל הוא מבלייה של סלעי גיר מקומיים ,ובאזורים מסויימים (למשל בחוף אכזיב) עולה שיעור
הקוורץ שמקורו בבליית כורכר .זאת ,בשונה משאר חולות מישור החוף שמקורם מחולות הנילוס .בעבר היו לאורך החוף
שלושה רכסי כורכר ,אך כתוצאה מעליית מפלס פני הים ותהליכי גידוד – התקדם קו החוף מזרחה ,ורכס הכורכר המערבי
נותר כסדרה של איים קטנים בים .רכס הכורכר התיכון הנמוך בונה את קו החוף הנוכחי ,שתהליכי הגידוד מעצבים בו מפרצים
עמוקים וטבלאות גידוד רחבות .ממזרח לרכס התיכון נמשך עמק רדוד – האבוס ,שבו עוברת מסילת הרכבת .מרכס הכורכר
המזרחי (שנמצא ברובו מחוץ לגבול הסקר הנוכחי) נותרו מספר מקטעים ללא רצף ביניהם .עמק המרזבה שנמשך מרכס
הכורכר המזרחי עד מרגלות הגליל המערבי ועמקי האבוס שבין רכסי הכורכר – מכוסים בקרקעות סחף אלוביאליות כבדות
שנסחפו אליהם מהרי הגליל ,ובקרקעות שהן תוצרי הבלייה של הכורכר.
נוסף על ייחודם הגיאומורפולוגי ,מהווים חולות מישור החוף בישראל וחופי הגליל בפרט ,מסדרון אקולוגי למעבר אוכלוסיות
צומח וחי סהריים מהמדבר אל החבל הים-תיכוני ,בהיותם גבול התפוצה הצפוני-מזרחי של החולות ,ובשל כך גם גבול תפוצתם
הצפוני של מיני יצורים שוכני חולות (מינים פסמופיליים).
מאפיין עיקרי נוסף שמשפיע על דגמי התפוצה של החי והצומח בחוף הגליל המערבי הוא מידת הקרבה לים ,בשל הרוחות
החזקות שנושאות עמן רסס מלוח של מי-ים .כמות הרסס והשפעתו על צמחים רבה ביותר בקרבת הים ,ואילו במרחק של
כמה עשרות מטרים מן החוף והלאה ,השפעתו פוחתת .בהתאם לכך ,מופיע הצומח בחגורות מקבילות לחוף ,כאשר חגורת
רסס מי הים מאופיינת ע"י צמחים עמידים למליחות (הלופיטים) .יחידות הצומח בבתי הגידול הפנימיים במישור החוף כמעט
שאינן מושפעות מרסס מי-הים ,והרכבן נקבע בעיקר על-ידי טיב התשתית (דרגת ייצוב החולות ומידת פריכות הכורכר) או
על-ידי גורמים ביוטיים.
רצועת החוף של הגליל המערבי מיושבת למדי ,והשטחים הפתוחים הטבעיים שנותרו בה מצומצמים יחסית ,ונתונים ללחצי
פיתוח גדולים .ברצועה זו קיימות שתי ערי חוף גדולות :נהריה ועכו ,ששת הקיבוצים :ראש הנקרה ,גשר הזיו ,סער ,עברון,
לוחמי הגטאות ושמרת ,ארבעת המושבים :לימן ,שבי ציון ,רגבה ובוסתן הגליל ,והכפר מזרעה .היישובים הוקמו ברובם במרחק
מה מהים ,על תשתית החול המיוצבת ולאורך רכס הכורכר המזרחי .אדמות הסחף במרזבות שבין רכסי הכורכר הן פוריות
ומשמשות בעיקר לחקלאות.
מטרת סקר הטבע בחוף הגליל המערבי הינה לשמש רקע להכנת תכנית מפורטת לרצועת החוף בחזית הים של המועצה
האזורית מטה אשר ,ולסייע בהגדרת עדיפויות לשימור ולפיתוח באזור בית הגידול החופי ,שלו חשיבות ומאפיינים ייחודיים
כאמור לעיל .גבולות הסקר הם מקו החוף במערב ועד לכביש  4במזרח (עם הרחבה באזור לימן עד מסילת הרכבת) ,הגבול עם
לבנון בצפון ופאתי העיר עכו בדרום.
שיטת העבודה בסקר כללה שלושה שלבים עיקריים )1 :איסוף ואפיון המצאי בתחומי מורשת האדם ,הבוטניקה והזואולוגיה.
 )2הערכת משאבי הטבע )3 .שילוב הנתונים והערכות משולבות.
במהלך הסקר תועדו  237אתרים נקודתיים שיש בהם עניין לציבור ,מהם  86אתרים היסטוריים 37 ,אתרים ארכיאולוגיים38 ,
אתרים הידרולוגיים 25 ,אתרים בעלי עניין בוטני (ריכוזי פריחה ,עצים עתיקים וכו') 7 ,אתרים שבהם תופעה גיאומורפולוגית,
 14אתרי הנצחה 5 ,אתרי נוף ותצפית ו 25-אתרים אחרים נוספים .מבין אתרים אלו 34 ,הוגדרו בעלי חשיבות ארצית50 ,
בחשיבות אזורית והשאר בחשיבות מקומית בלבד.
בבחינת רצף השטחים הפתוחים ,זוהו שישה גושים עיקריים של שטחים פתוחים רציפים יחסית בתחום הסקר או בצמידות לו.
ראשיתם בשטחים טבעיים ברצועת החוף ובשטחים טבעיים או נטועים או חקלאיים סמוכים ,והם בעלי חיבור מזרחה לשטחים
שרובם חקלאיים .מצפון לנהריה :באזור גן-לאומי ראש הנקרה ,בין כפר הנופש נקרות למאגרי המים ,גוש גדול באזור מלחת
החוף נחל בצת – שם רצועת החולות מתרחבת מזרחה ,וגוש גדול נוסף (שרובו מחוץ לגבול הסקר בין כביש  4ללימן וגשר הזיו),
שכולל בעיקר שטחי חקלאות; מדרום לנהריה :גוש גדול בין שבי-ציון לחצרות יסף שכולל בעיקר שטחי חקלאות ,וגוש קטן
נוסף בין חצרות יסף לבוסתן הגליל.
בבחינת הקישוריות המרחבית בתחום הסקר ומחוצה לו ,ישנו ציר עיקרי ורציף בכיוון צפון-דרום ,שמהווה מסדרון אקולוגי
חשוב לאורך קו החוף ,בין נקרות ראש הנקרה לחוף אכזיב – שמוגדר ברובו שמורת טבע .לאורך העיר נהריה ,רוחב המסדרון
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מצטמצם ל'צוואר בקבוק' שעובר ברצועת חוף סטרילית על-פי רוב .מדרום לעיר נהריה מוגדר המסדרון ברובו גם כן כשמורת
טבע מוצעת (שמורת חוף שבי-ציון – יסף) עד לפאתי העיר עכו .כמו כן ,ישנם מספר צירים עיקריים שמשמשים כמסדרונות
בציר מערב-מזרח ,ומחברים בין קו החוף וסביבתו לשטחים פתוחים נרחבים יותר ממזרח לתחום הסקר .הצפוני ביניהם
משתרע מחוף ראש הנקרה מזרחה ,לרכס הסולם ,והיתר מחוף הים מזרחה לאורך הנחלים בצת ,כזיב ,בית-העמק ויסף .ניכר
כי הקיטוע המשמעותי ביותר הינו כביש  4במזרח ,שיוצר חייץ לכל אורכו של תחום הסקר ,וחצייתו מתאפשרת בעיקר דרך
מעבירי המים בחציית הנחלים את הכביש (בשל כך מוגדרים מעבירי המים כ'מעבר אקולוגי חוצה תשתיות').
מיפוי הצומח נעשה בשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים .סה"כ תועדו בתחום הסקר  23תצורות צומח מפורטות ,שחולקו
ל 104-טיפוסי צומח .הללו אוחדו לצרכי מיפוי והערכה ל 44-טיפוסים מוכללים (תצורת צומח  +שליט ראשון) ,שבהם נערכו
תרשימי צומח מפורטים .בנוסף ,אפיינו בסקר זה את חברות הצומח בחגורות השונות לפי המרחק מהים ,באמצעות ניתוח רוחבי
של שלושה חתכים אופייניים בתחום הסקר .בשלושת החתכים ניתן היה להבחין כי החגורה שקרובה ביותר לים נותרת ללא
צומח ,אחריה מופיעה חגורת רסס הים שמאופיינת בתצורת בתה שבה שולטים בני-השיח אם התשתית סלעית ,או בתצורת
עשבוניים בני-קיימא אם התשתית חולית .עם ההתרחקות מהים מופיעות תצורות צומח גבוהות יותר כמו שיחייה ויער.
בתחום הסקר תועדו  54מיני צמחים מיוחדים ,מהם  34בסכנת הכחדה 13 ,על סף איום ו 7-מינים נדירים מאוד בישראל24 .
מהמינים המיוחדים הם מינים של חולות ושל אזור הרסס של חוף הים התיכון (כמו :אלמוות ארץ-ישראלי וחרחבינה חופית).
 522מיני הצמחים (לא כולל הזרים והפולשים) שתועדו בשטח הקטן יחסית של הסקר ,מעידים גם הם על מגוון בתי הגידול
ועל חשיבות שימורם .פרט להם תועדו  42מינים שאינם גדלים באופן טבעי בישראל (זרים) ,מהם  28מינים מוגדרים כפולשים
ושישה מהם אף מוגדרים ברמת האיום הגבוהה ביותר (דוגמת טיונית החולות ושיטה כחלחלה).
בדירוג הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח ,דורגו  38יחידות צומח בערכיות בוטנית מירבית (ביניהן כל החגורות שקרובות
לים ,שבהן נמצא צומח חוף ייחודי) 23 ,יחידות דורגו בערכיות גבוהה מאוד (ברובן חגורות שרחוקות יותר מהים ,על גבי
רכסי הכורכר) 34 ,יחידות דורגו בערכיות גבוהה (שטחים טבעיים מופרים חלקית ,כולל כמה קטעי נחלים ותעלות ,וכן חלק
מהשטחים הנטועים) 15 ,יחידות דורגו בערכיות בינונית (מרבית השטחים הנטועים) ו 19-יחידות צומח דורגו בערכיות בוטנית
נמוכה (בעיקר חופים חוליים וסלעיים ללא צומח ,ושטחים מגוננים) .בערכיות זו דורגו גם השטחים החקלאיים.
בבחינת המצאי הזואולוגי ,תועדו ברצועת החוף של הגליל המערבי והים הקרוב ,עד קו האיים ,בעלי החיים הבאים 32 :טקסונים
של חסרי-חוליות אקווטיים (של מים מתוקים) ,שלושה מינים של דו-חיים (מהם שניים בסכנת הכחדה ואחד בסיכון20 ,)1
מינים של זוחלים (מהם שני מיני צבי-הים :החום והירוק – ששניהם בסכנת הכחדה חמורה ועוד שלושה מינים בסיכון)192 ,
מיני עופות (מהם שישה מינים בסכנת הכחדה ו 22-מינים בסיכון .בעופות ,הכוונה לסכנה להכחדה כמקנן בארץ) ו 23-מיני
יונקים .מבין היונקים  15הם מיני יונקים גדולים ובינוניים (מתוכם  4מיני יונקים ימיים ,שמהם כלב-ים ים-תיכוני נכחד כמתרבה
באזורנו) ,ו 8-מיני יונקים קטנים (מכרסמים וחדפים ,מהם שלושה מינים בסיכון) .בנוסף ,בסקר ייעודי בטבלאות הגידוד שנערך
כשנה לפני הסקר הנוכחי ,נמצאו  39מינים של אצות ,אלמוגים ,רכיכות ,סרטנים ודגים של מים מלוחים (ביניהם המינים צינוריר
בונה ושלשולן משולש שתורמים לבנייה של טבלאות הגידוד).
ממצאי מפות הערכיות המשולבות מדגישות את חשיבות רצועת החוף הצפונית כולה בקנה המידה הארצי והאזורי ,בשל
המבנה ,ההרכב וערכי הטבע הייחודיים לחוף של הגליל המערבי ,ובשל היותה מסדרון אקולוגי בעל חשיבות בינלאומית
שמחבר בין חופי לבנון בצפון לחופיה של ישראל מדרום לעכו .על כן ,ישנה חשיבות רבה בשימור רצועת החוף כולה בדגש על
רציפותה .בנוסף ,ישנה חשיבות מיוחדת לשימור המרחבים הפתוחים הרציפים שקיימים בין קו החוף לכביש  ,4בייחוד סביב
הנחלים ושפכיהם ,אשר דרכם נשמרת הקישוריות בין רצועת החוף לפנים היבשה.

" .1בסכנת הכחדה" (אם לא צוין ספציפית "חמורה" )CR ,הוחשבו דרגות הסיכון  CRו" ,EN-בסיכון" הוחשבו דרגות הסיכון  VUו.NT-
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בגירסה דיגיטלית זו ,יש קישורים מסעיפי התוכן  -ומרשימות המפות ,האיורים והטבלאות  -אל הדפים המתאימים.
כמו כן הושארו דפים ריקים ,כמו בגירסה המודפסת ,בכדי לשמור על מספרי העמודים ועל העימוד.
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רקע כללי ומבואות

סלעי חוף וטבלאות גידוד בשמורת ים ראש הנקרה – אכזיב .צילום :לירז כברה-לייקין
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.1רקע כללי
 .1.1רקע לביצוע הסקר
2

לחוף הגליל המערבי מאפיינים ייחודיים בקנה המידה הארצי ואף העולמי  ,מבחינת ערכי הטבע והנוף שבו :מדרום לעכו נמצא
הגבול הצפוני של חולות הנילוס במפרץ חיפה .החול מצפון לעכו מכיל שיעור גבוה של גיר (זיפזיף) .בקטעים מסויימים ,למשל
בסביבות היישוב שבי ציון ,נוצר החול בעיקר מבלייה של סלעי גיר ,ובמקומות אחרים ,למשל בחוף אכזיב ,עולה שיעורו של
הקוורץ שמקורו בבליית כורכר .בעבר היו לאורך החוף שלושה רכסי כורכר ,אך כתוצאה מעליית גובה פני הים ותהליכי גידוד –
התקדם קו החוף מזרחה ,ורכס הכורכר המערבי נותר כסדרה של איים קטנים בים .רכס הכורכר התיכון ("רכס עכו") הנמוך בונה
את קו החוף הנוכחי ,שתהליכי הגידוד מעצבים בו מפרצים עמוקים וטבלאות גידוד רחבות .ממזרח לרכס התיכון נמשך עמק רדוד
– האבוס שבו עוברת מסילת הרכבת .מרכס הכורכר המזרחי (שנמצא ברובו מחוץ לגבול הסקר הנוכחי) נותרו מספר מקטעים
ללא רצף ביניהם .עמק המרזבה הנמשך מרכס הכורכר המזרחי עד מרגלות הגליל המערבי ,כמו גם עמקי האבוס שבין רכסי
הכורכר ,מכוסים בקרקעות סחף אלוביאליות כבדות שנסחפו אליהם מהרי הגליל ,ובקרקעות שהן תוצרי הבלייה של הכורכר.
תחום הסקר הנוכחי כולל את רצועת החוף שמצפון לעכו ,בין קו החוף לכביש  .4בתחום זה השטחים הפתוחים מצומצמים
למדי ,ונתונים ללחצי פיתוח גדולים .סקר טבע ונוף באזור זה יסייע בהגדרת עדיפויות שימור ופיתוח לאורך הרצועה החופית של
הגליל המערבי .סקר זה הינו סקר אקולוגי שנדרש להשלמת תכנון סביבתי מקיים לרצועת החוף הצרה במועצה האזורית מטה
אשר ,במסגרת תכנית האב ותכנית מתאר "חזית הים מטה אשר" שמקדמת המועצה האזורית ,בהובלת משרד האדריכלים א.ג.
איזן ובמימון הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים .בנוסף ,סקר זה מהווה נדבך בהשלמת סקירת חופי הארץ ,מראש הנקרה
בצפון ועד זיקים בדרום.

 .1.2מטרות הסקר
•לשמש כרקע להכנת תכנית מפורטת לרצועת החוף בחזית הים של המועצה האזורית מטה אשר.
•הכנת בסיס מידע שיטתי ומובנה ברצועה החופית בתחומים השונים :ערכי טבע ומורשת האדם.
•הכנת רקע לפעולות פיתוח ושימור באזור בית הגידול החופי ,שלו חשיבות ומאפיינים ייחודיים.
•לסייע בהגדרת עדיפויות ולהצביע על דרכים לשימור ערכי הטבע ומורשת האדם המרכזיים.

 .1.3גבולות הסקר (ר' מפה )1
•בצפון :נקרות ראש הנקרה והגבול עם לבנון.
•במזרח :כביש  ,4למעט מקטע באזור מול מושב לימן ,בו הגבול מזרחי יותר  -לאורך מסילת הרכבת הישנה.
•בדרום :פאתי העיר עכו.
•במערב :הים-התיכון.
שטח תחום הסקר הוא  16.2קמ"ר ( 16,208דונם) .בחלק מהסעיפים (למשל :אתרים ,רצף שטחים פתוחים) האפיון כולל גם
אזורים שממזרח לתחום הסקר .כמו כן ישנה התייחסות לסביבה הימית הסמוכה לגבול הסקר במערב.

 .1.4סקרים קודמים באזור (ר' מפה )2
•סקר דרום הגליל המערבי (ערד ורמון :)2012 ,בוצע ע"י מכון דש"א בשנים  ,2011-12וכלל את אגני הניקוז של הנחלים געתון,
בית-העמק ויסף .סקר זה כלל מיפוי ,ניתוח והערכה של משאבי הטבע ,הנוף ומורשת האדם באזור ,ונועד לספק תמונת מצב
כוללת ולהוות בסיס מידע לתכנון ולניהול רב-תכליתיים של השטחים הפתוחים בתחומו.
•רגישות סביבתית לפעולות תחזוקה של הערוצים ברשות ניקוז ונחלים גליל מערבי (פרלברג ועמיתיו :)2009 ,בוצע ע"י מכון
דש"א בשנים  2008-2009לאורך ערוצי הנחלים בגליל המערבי העליון – מנחל בצת בצפון עד נחל יסף בדרום ,ובאגן הנעמן-
חילזון .סקר זה כלל סקר בוטני וסקר הידרו-אקולוגי במקטעים שנבחרו לדיגום לאורך ערוצי הנחלים .הסקר התמקד בערוצי
הנחלים וגדותיהם בלבד ,ושימש לצורך הכנת מפת הסכמה לתחזוקת נחלים בין רשות ניקוז ונחלים גליל מערבי לרשות
הטבע והגנים .סקר זה בוצע בשיטה התואמת את צרכי מפת ההסכמה לתחזוקה ,ולכן שיטות העבודה בו ותוצריו שונים
מאלו הנהוגים בסקרים הסטנדרטיים של מכון דש"א.
 .2רכסי כורכר וטבלאות גידוד (ר' בהמשך הפיסקה) הם תופעות נדירות בקנה מידה עולמי.

13

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

מפה  :1התמצאות

14

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

מפה  :2סקרים קודמים באזור

15

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

 .1.5שיטת העבודה
שיטות העבודה בסקר זה פותחו ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א (דמותה של ארץ) ,בהמשך לעבודתו של איתן גידליזון
(( )1988איור .)1
 .1.5.1שלב א' – איסוף ואפיון המצאי
בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו מקורות המידע הבאים :מפות רקע מסוגים שונים (ליתולוגיה ,גיאולוגיה ,קרקעות,
שיפועים) ,תצלומי אוויר ,בסיסי מידע של תצפיות צומח ובע"ח שסופקו ע"י רשות הטבע והגנים ,מידע על מיקומם ומאפייניהם
של אתרים ארכיאולוגיים (כפי שסופקו ע"י רשות העתיקות) וכן מאמרים ומחקרים שונים העוסקים באזור ומידע בע"פ
מאנשים המתמחים בתחומים הללו.
במסגרת עבודת השדה תועדו נתונים על ערכי טבע (מיפוי ורישום של צומח) ועל אתרי מורשת האדם באזור .אליהם נוספו
נתונים קיימים על המצאי הזואולוגי .נתונים אלה מוחשבו ומופו.
שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצרים הבאים:
•פרק מורשת האדם ומפת אתרים (אתרי מורשת האדם ,אתרי נוף ,אתרים הידרולוגיים ועוד).
•פרק בוטני ומפות של תצורות צומח ,טיפוסי צומח ותכסית.
•פרק זואולוגי ומפות תצפיות בבעלי-חיים.
•מפות אתרים בוטניים :מפת מיני צמחים נדירים ,אנדמיים ובסכנת הכחדה; מפת מיני צמחים פולשים.
 .1.5.2שלב ב' – הערכה נושאית :ערכיות אתרי מורשת ,ערכיות חי וצומח ,מסדרונות אקולוגיים ורצף השטחים
הפתוחים
על בסיס הנתונים שנאספו בוצעה הערכה השוואתית של מצבם ,חשיבותם וערכיותם של אתרי המורשת ,הצומח והחי ורצף
השטחים הפתוחים .תהליכי ההערכה בתחומים השונים מפורטים בהמשך .תוצרי שלב זה הם:
•מפת ערכיות בוטנית – המבוססת על מיפוי הצומח.
•מפת ערכיות זואולוגית – המבוססת על ניתוח מצאי זואולוגי קיים ומיפוי בתי-גידול מיוחדים.
•מפת רצף שטחים פתוחים (וחישוב ערכיות הרצף).
•מפת מסדרונות אקולוגיים (ומפת ערכיות המסדרונות).
 .1.5.3שלב ג' – שילוב נתונים והערכות
הנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים שולבו במפות מסכמות .בשלב זה ניתן דגש לרציפותו של השטח הפתוח ולחשיבות
תפקודיו .תוצרי שלב זה הם:
•מפת ערכיות אקולוגית משולבת (בוטנית-זואולוגית) :מפה המשלבת את ההערכות מסקר הצומח עם הערכה זואולוגית של
השטח לבעלי-חיים (בתי-גידול מיוחדים).
•מפת ערכיות מרחבית :מפה המשלבת את מפת המסדרונות האקולוגיים עם מפת רצף השטחים הפתוחים.
•מפת ערכיות כוללת :מפה המשלבת את מפת הערכיות המרחבית עם מפת הערכיות האקולוגית המשולבת (בוטנית-
זואולוגית).
חשוב לציין כי שלב ההערכה מתבסס על שלב אפיון המצאי ,והוא מכיל פרשנות שלו .לפיכך ,בשימוש בתוצאות הסקר ,יש
חשיבות בהסתכלות גם על נתוני הבסיס של אפיון המצאי.
 .1.5.4שלב ד' – ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות
על פי התוצרים מכל השלבים הקודמים ,נוסחו מספר המלצות כלליות הקשורות לתכנון ולממשק עתידיים של האזור .המלצות
אלה מהוות נספח לסקר.
סקר זה לא כלל מיפוי והערכה של ערכי הנוף ,ולכן בניגוד לסקרים אחרים שנערכים על-ידי מכון דש"א ,לא מופיעות בחוברת זו
(ובאיור  )1מפת חלוקה ליחידות הנוף ומפת ערכיות נופית .אי לכך ,מפת האתרים מופיעה במסמך זה כתוצר העומד בפני עצמו.
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איור  :1תרשים זרימה של תהליך הסקר
שלב א' :רקע זהוב – איסוף מידע קיים וסקר שדה ,רקע תכול – עיבוד הנתונים ,רקע כתום – תוצרים ראשוניים (מפות נושאיות); שלב
ב :רקע ירוק – תוצרים מעובדים (מפות ערכיות נושאיות); שלב ג' :רקע ורוד – תוצרים מעובדים סופיים (מפות ערכיות משולבות).
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 .2מבואות
 .2.1טופוגרפיה
כמעט כל תחום הסקר נכלל במישור חוף הגליל .רוב נופו מישורי ומתון מאוד (ר' מפה  :3שיפועים) .בחלק הצפוני ביותר של
התחום נמצא קצהו המערבי של רכס הסולם (שבו נמצאים הצוקים והנקרות של ראש הנקרה) הנכלל בגליל המערבי עצמו.
הרום בחלק הגבוה של רכס הסולם שבתחום הסקר הינו  60מ' מעפה"י .כמעט בכל שטחי הסקר (מדרום למאגרי ראש הנקרה)
הרום אינו עולה על  10מ' ,למעט כמה נקודות בולטות כמו תל אכזיב ( 16מ').
צמוד לתחום הסקר ממזרח נמצא רכס הכורכר המזרחי (ר' עוד בסעיף הבא) שבו הרום סביב  15-35מ' .גבעת יסף (בתחום
בסיס צבאי) מהווה חלק מרכס זה הנמצא בתחום הסקר .גובהה  25מ'.
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מפה  :3שיפועים
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 .2.2גיאולוגיה (בעיקר עפ"י :אלמגור ופרת)2012 ,
הים התיכון ושינוי מפלסיו בעבר הגיאולוגי הינם הגורם המרכזי בעיצוב נוף האזור .לפני כ 2.5-מיליון שנה החלו מחזורי
התקררות ,שהביאו להורדת מפלס הים מספר פעמים .בראשית תקופת הפלייסטוקן (לפני כ 1.8-מיליון שנה) התחוללה
פעילות טקטונית נמרצת שתרמה לעיצוב החוף המוכר לנו כיום .הצפת הים בתקופה הבין-קרחונית האחרונה התחוללה לפני
כ 125,000-שנה ,ובשיאה נוצרו מרבית הסדימנטים החופיים בחוף הגליל .הצפה זו הגיעה לרום של  6מ' מעל פני הים הנוכחיים.
בשלהי תקופת הפלייסטוקן ,אחרי תקופה יבשה וקרה ,שב האקלים להיות חם ולח .החל מלפני כ 7,000-שנה (הולוקן תיכון)
ניכרת מגמה של התחממות והתייבשות (אם כי תנודתית ,שמשלבת לסירוגין תקופות של אקלים קריר ויבש יחסית) .קרקעות
חמרה נוצרו ברבע הראשון והלח של התקופה ,אך ככל שהתעצמו מגמות המדבור ,הקרקעות שנתהוו הפכו לחוליות יותר
ודלות בחומר אורגני .לכל אורך התקופה עלה מפלס פני הים ,עד להתייצבותו לפני כ 4,000-שנים ,אז היה מפלס הים  1-0.5מ'
נמוך יותר ממפלסו הנוכחי .לפני כ 2,000-שנה הגיע המפלס לרומו כיום ,ומאז חלו בו תנודות קלות בלבד.
גבולו הדרומי של חוף הגליל הינו העתק אחיהוד שמפרידו מבקע הקישון ,3ונמשך לאורך נחל חילזון מהרי שגור במזרח עד
לקניון חילזון במדרון היבשת מול מפרץ חיפה במערב (איור  .)2גבולו הצפוני של האזור הינו העתק ראש הנקרה ,שנמשך לאורך
רכס הסולם ובקצהו המערבי – צוק ראש הנקרה המתנשא לרום של יותר מ 70-מ' מעל פני הים ,ובהמשך הרכס התת-ימי הוא
תחום בין קניוני אכזיב וצור העמוקים.
בדומה למרבית חופי ישראל ,גם מישור חוף הגליל הינו תוצר של מורפולוגיה שעוצבה בידי משטר הרוחות ,אך בניגוד לחופים
האחרים ,המרחב הושפע מאוד גם מפעילות טקטונית מתמשכת ,והאזור נחצה בידי העתקים רוחביים רבים שנמשכים מהרי
הגליל המערבי ,וחלקם נמשכים בתוך המפתן היבשתי 4גם מתחת לפני הים .העתקים אלו מחלקים את מישור החוף ואת מפתן
היבשת לרצועות רוחביות צרות ,שנעות אופקית ואנכית יחסית לשכנותיהן (איור .)4
מישור חוף הגליל מצטמצם מרוחב של  7ק"מ בעכו לכ 4-ק"מ באזור שלומי – נחל חניתה .המפתן היבשתי מצטמצם אף הוא,
כ 14-ק"מ מול עכו וכ 11-ק"מ מול ראש הנקרה .במישור החופי אותרו שלושה רכסי כורכר עיקריים (המערבי שבהם ניכר כיום
כשורת איים בים ,ר' מפה  .)4שני רכסי כורכר קצרים וקבורים ,שמקבילים לאחרים אך מתארם אינו מובהק ,אותרו בצפון-מזרח
עמק זבולון :האחד לאורכו של קו החוף והשני כ 2-ק"מ מזרחה לו .רכס ביניים קצר ורדוד (אורכו כ 400-מ') נמצא במרזבה מול
חצרות יסף ,וכן רכס מערבי אי-רגולרי ולא רצוף ,במרחק  5-3.5ק"מ מחופי עכו – שבי ציון .בעומק של  40-30מ' מתחת לפני
הים אותרו שני רכסים נוספים :רכס בוסתן הגליל ורכס שעל (איור .)2
בדומה לחופי ישראל שמדרום לראש הכרמל ,רכסי הכורכר בחוף הגליל המערבי נמשכים כאלומה שהולכת ומצטררת צפונה:
מכ 4-ק"מ במפרץ חיפה לכ 2-ק"מ בראש הנקרה .הרכס המזרחי ,רכס עברון היבשתי ,מתמשך כ 2-ק"מ (בדרום) עד  1ק"מ
(בצפון) ממזרח לקו המים .רכס זה מתנשא לגובה  10-5מ' מעל סביבתו ,ורומו המירבי כ 40-מ' מעפה"י בעברון/דרום-מזרח
נהריה .רוחב הרכס מגיע לכ 500-מ' .הרכס נחשף כשורה של גבעות כורכר מאורכות ,עד  2ק"מ אורכן ,שמופרדות ע"י אוכפים
שבהם זורמים נחלי חוף הגליל מערבה .מרזבה שהולכת וצרה צפונה (רוחבה כ 2000-מ' ליד עכו וכ 500-מ' סמוך לבצת),
מפרידה בין רכס עברון ממזרח לרכס עכו ממערב .חלקו הדרומי של רכס עכו טבוע במפרץ חיפה ,שם הוא מתנשא לגובה
של  7-3מ' מעל קרקעית המפרץ .הרכס נחשף בקצהו הצפוני של המפרץ (בליטת עכו) ונמשך באופן מקוטע צפונה לאורך
קו החוף .גבנוניו הגבוהים של הרכס מתנשאים לרום  15-12מ' (חופי חצרות יסף ואכזיב) ,ובמפגש עם קו החוף נוצרים חופים
סלעיים .גידוד הרכס הותיר ממנו בעיקר את שוליו המזרחיים .לאורך רובו של חוף הגליל הרכס נמוך מאוד ,וכמעט שאינו ניכר
– הוא נחשף בגובה פני הים או שהוא קבור תחת מעטה חול דק .לאורך קו המים בקטע שבין עכו לחצרות יסף ,רכס הכורכר
מתנשא לגובה  2-1מ' בלבד .חופים צוקיים ,שמזקפיהם מגיעים עד גובה של  4מ' מעל פני הים ,נמצאים במקומות בודדים
בלבד .לאורך צוקי החוף התפתחו צנירי גלים עמוקים וגבוהים .ממדרונו המערבי של הרכס נותרו טבלאות גידוד ושרטונות
שמשתרעים למרחק של עד  30מ' מקו החוף ,אשר מהם בולטים איים סלעיים זעירים שמתנשאים לרום של מטרים בודדים
מעל פני הים.

 .3בקע הקישון כולל שני בקעי משנה (האחד קרוי חילזון והשני הקישון – כשם הבקע הראשי) ואת הורסט אפק שביניהם (איור .)2
 .4המונח "מפתן היבשת" (או מפתן היבשת העליון) משמש כאן לקרקעית הים בחלק הרדוד והמתון הסמוך לחוף ,שרוחבו מספר ק"מ,
במקורות אחרים מתייחסים לרוב לחלק זה כ"מדף היבשת".
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תמונה  :1קטע מרכס הכורכר החופי
באזור אכזיב .צילום :לירז כברה-לייקין
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מפה  :4הסביבה הימית
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איור  :2המבנה הגיאולוגי בחוף הגליל ובצפון הכרמל (אלמגור ופרת)2012 ,

במפרץ חיפה ישנם שני רכסים מערביים שטבועים בים ובולטים  14-10מ' מקרקעית הים .רכסים אלו מתלכדים מול עכו לרכס
טבוע אחד במרחק של כ 2-ק"מ מהחוף – רכס אכזיב ,שנמשך עד ראש הנקרה .הרכס הולך ומצטרר צפונה ,מרוחב של כ600-
מ' מול שפך נחל יסף ,עד לרוחב של כ 250-מ' צפונה לאכזיב (איור  ,)2והוא מתנשא לגובה של  9-5מ' מעל קרקעית הים.
בדרומו ,מול חוף עכו – נחל יסף ,הרכס מכוסה בחול ,אך חלקו הצפוני חשוף .ככל שמצפינים ,נעשה מדרונו המערבי שפונה
לים תלול יותר ,ושיאי הרכס הטבוע מתקרבים אל פני המים .הם בולטים מעל פני הים בדמות שמונה איים קטנים מול אכזיב
(שוניות אכזיב ,האיים שגביון ואכזיב) ומשרפות ים (איי נחליאלי ,שחף ותכלת) .גובהם המקורי של האיים אינו ידוע ,שכן הם
עברו כריית כורכר אינטנסיבית כבר בעת העתיקה.
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העתקי הגליל המערבי נמשכים מערבה אל תוך הים ,מתחת למשקעי הסחף והקרקעות במישור החוף .ההעתקים מחלקים
את מישור החוף ואת מפתן היבשת לסדרת רצועות ניצבות-חוף מקבילות וצרות ( 2-1ק"מ) ,אשר נעו אופקית האחת ביחס
לאחרות .התנועה נמשכה במהלך הפלייסטוקן וההולוקן .החיכוך בין הרצועות גרם להתרוממותן ,לשקיעתן ו/או לנטייתן
יחסית זו לזו (איור .)4
ההעתקים במישור חוף הגליל מכוסים ,אולם ניתן להקיש על קיום תבנית הרצועות האורכיות מתנוחתן הטופוגרפית והמבנית
של השכבות מתקופות הפלייסטוקן המאוחר וההולוקן .שכבות כורכר מגיל פלייסטוקן מאוחר ( ,122 ,110-71ו 146-128 -אלף
שנה לפני זמננו) ,נחשפות ברומים טופוגרפיים ומבניים גבוהים בגושים שהתרוממו ,בעוד שכורכר צעיר ,שנסתלע אחרי המאה
השביעית לפני הספירה ,חולות מנושבים ואבן-חוף (ר' הסבר בחלק הקרקעות) מתקופת ההולוקן ,מצויים ברומים טופוגרפיים
ומבניים נמוכים בגושים ששקעו .ההעתקים שניצבים לחוף במפתן היבשת ממשיכים במדרון היבשתי ,שבו מתפתחים לאורכם
קניונים ימיים ,שחותרים את דרכם במעלה המדרון .הגדול שבהם הוא קניון אכזיב ,שחתור עמוק במפתן היבשתי ,וראשו מגיע
עד למרחק של  3.2ק"מ מהחוף (איור .)2
איור  :3סדר השכבות של תקופת הרביעון וגיליהן בחוף הגליל (אלמגור ופרת ,2012 ,מתוך סיון)1996 ,
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איור  :4חתך גיאולוגי לאורך חוף הגליל המערבי (אלמגור ופרת ,2012 ,מתוך )Sivan & Galili, 1999
התרוממות ,שקיעה והטייה של רצועות סדימנטים ניצבות-חוף ,שמתחככות זו בזו ,בעקבות העתקה רוחבית צפופה ותנועה אופקית
בחוף הגליל המערבי .החיצים האדומים מציינים את כיווני התנועה האנכית .שמות ההעתקים כתובים במאונך לרגלי ההעתקים.

חלק מנחלי הגליל (נחל יסף ונחל בית העמק לכל אורכם ,נחל בצת בחלקו העליון) עוקבים אחרי קווי ההעתקים במישור החוף,
שחוצים את רכסי הכורכר החופיים .לאף אחד מנחלי הגליל המערבי שמגיעים אל הים אין פער גדול ,ולאורך החוף יש בסך הכל
שני מפרצים קטנים משני עבריה של בליטת אכזיב .המפרץ הדרומי נמצא במוצאם הקדום של הנחלים כזיב ושעל ,רוחבו כ 80-מ'
והוא חודר מזרחה כ 140-מ' לכיוון היבשה .המפרץ השני מצוי מצפון לשפך נחל כזיב ,רוחבו כ 160-מ' והוא חודר כ 40-מ' מזרחה.
מלבד הגעתון ,כל שאר הנחלים נמשכים כאפיקים טבועים ממערב לקו המים ,בדרך כלל לאורך ההעתקים בתוך המרזבה
שממערב לרכס החופי ,וכמה מהם (המשכי הנחלים נעמן ,יסף וכזיב ,וכן "קניון" מול עין שרה) ,אף חוצים את רכס הכורכר
הטבוע .אפיק נחל יסף נמשך עד  2.7ק"מ מהחוף (בעומק  30מ') .האפיקים הטבועים קבורים חלקית או לגמרי תחת מרבצי חול
גס וצרורות .בקטעים רבים הם חתורים בתוך סלע חשוף או לצד מדרגות של סלעים חשופים ,ועומקם  7-2מ' יחסית לקרקעית
הים .הפער הרחב (כ 170-מ') ,שחוצה את רכס אכזיב שטבוע מול מפרץ אכזיב הדרומי ,הוא המשך אפיקו הטבוע של נחל כזיב,
שנתמלא אף הוא בסדימנטים .ההופעה של מדרגות סלע חדות וטריות ושל גדות אפיקים טבועים שאינן בגובה אחד (עד  2מ'
הפרש) ,שחוצות את רכסי הכורכר הטבועים ,מעידה על אפיקי נחלים שעוקבים אחרי קווי העתקים ,שנוצרו או לפחות פעלו
עוד טרם עלייתו האחרונה של מפלס הים במהלך תקופת ההולוקן .סביר להניח כי חלק מההעתקים עדיין פעיל.
הכורכר קרסטי מאוד ומלא סדקים .במקומות שונים חודר הים לסדקים אלו וחותר בכורכר מנהרות וארובות .תנועות רוחביות
ואנכיות גרמו להעתקה ולסידוק בכורכר ובסלעי החוף החשופים במרחב .אבן החוף ,בייחוד בחוף בוסתן הגליל ובאכזיב ,מכילה
חרסים מהתקופות הרומית והביזנטית ,ומכאן שהסידוק צעיר ביותר .הסדקים ברצועת בוסתן הגליל מעידים על תנועות רוחביות
בשיעור  1-0.5מ' ,ותזוזה אנכית בשיעור  1מ' ,ושקעים מלבניים ומעויינים (רומבוהדריים) בין סדקים ,שאורכם מגיע לכ 10-מ',
מעידים על תזוזות רוחביות ואנכיות ברצועת אכזיב .קצב התזוזה האנכית ,שנמשכת גם כיום ,מוערך ב 0.2-0.05 -מ"מ בשנה,
על סמך השוואה בין רומיהן הטופוגרפיים של שכבות הכורכר העליונות ברצועות הרוחב של הגליל המערבי .מתקני הנמל
בעכו ,מתקני החוף הרבים (בעיקר בריכות דגים ואידוי מלח) והמחצבות העתיקות בכורכר לכל אורך קו המים בגליל ,אשר
נחצבו לפני  2,500-2,000שנה ,נמצאים כיום בערך בגובהם המקורי ,ואינם שוללים את קיום התנועות האלה ,שכן שיעורי
התזוזה האנכית במשך זמן זה קטנים הרבה יותר מהשינויים היומיים והעונתיים של מפלס הים.
תבנית הזרמים מול חוף הגליל שונה מאוד מזו שמדרום לכרמל ,בגלל אופי הקרקעית השונה של מפתן היבשת .הגלים אינם
נוגעים בקרקעית עד שהם קרובים לחוף ,ולפיכך הם אינם מאבדים הרבה אנרגיה על-ידי חיכוך בקרקעית ויצירת משברים.
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הקניונים הרבים ,שמשננים את שולי מפתן היבשת (ובייחוד את קניון אכזיב הגדול) ,גורמים להשתברות חזקה של הגלים
הארוכים שמגיעים אל המפתן היבשתי ,אשר פוגעים בקו החוף בזווית קטנה ויוצרים זרמי אורך-חוף חזקים .קיומם של רכסי
הכורכר הטבועים" ,מסנן" את הגלים הפוגעים בחוף .הם גורמים לשבירה מוקדמת של הגלים ארוכי-המחזור (שבסיסם נתקל
ברכסי הכורכר) ,אך אינם פוגעים בגלים קצרי-המחזור (שבסיסם רדוד) ,ולפיכך גלים אלו נשברים סמוך לחוף ויוצרים גם הם
זרמי אורך-חופיים חזקים .כיווני זרימת האורך החופית משתנים תדיר ,שכן קו החוף כמעט מקביל לחזית הגלים שפוגעת בו,
ולכן שינויים קטנים בזווית הפגיעה של חזיתות הגלים בחוף גורמים להיפוך הכיוון של זרימת האורך החופית .נוסף על כך,
קרקעית הים המחוספסת של מפתן היבשת (רכסי כורכר טבועים ,איים ,שוניות וטבלאות גידוד) גורמת לתמורות מקומיות
תדירות וחריפות בכיווני הזרמים ועוצמתם ,וליצירת זרמי פריצה רבי-עוצמה.
מפרץ חיפה מהווה את גבול השקעת החולות מהנילוס ,ואילו חוף הגליל המערבי הינו יחידה עצמאית בעלת משטר סדימנטרי
משל עצמו .השינויים התכופים בכיוונים ובעוצמת הזרמים האורך-חופיים וניצבי-החוף בקדמת חוף הגליל ,גורמים להסעה
מתמדת של חול לאורך החוף ,אשר חלק ניכר ממנו אינו מגיע לחוף ומתפזר על פני מפתן היבשת הצר ומדרונו .כללית ,התבנית
העונתית היא של הסרת חול (ואף חלוקים גדולים משפך נחל כזיב) בסערות החורף ,וחידוש אספקתו בקיץ .מכיוון שכמות
החול בחוף הגליל קטנה מאוד ,הוא מצטבר כשכבה דקה על קרקעית הים ,או כמעטה דק שמכסה סלעים וחלוקים ברצועת
הליחוך ,ובעיקר בשפכי נחלים .לעיתים קרובות החול מסולק מן החוף לחלוטין ,ומותיר רצועת ליחוך סלעית חשופה .זו גם
הסיבה מדוע השרטון ,שנצבר בעורף שובר הגלים המנותק בחוף נהריה ,הוא קטן מאוד ,אף כי שובר גלים זה הוא הראשון
שנבנה בחוף ישראל (עוד בשנת .)1959
צוק ראש הנקרה חוצץ בין חוף הגליל למרחב סולם צור .הים פלש לאורך סידוק לתוך מערכת מערות קרסטית שהתפתחה
בתקופה הקדם-רביעונית ,וכך נוצרו הנקרות שנתנו למקום את שמו .הנקרות שונות זו מזו בצורתן ובממדיהן ,ואורך הארוכה שבהן
הוא  200מ' .גובה הנקרות  15-3מ' ,עומק פתחיהן  5-3מ' ,אך עומק קרקעיתן ,המכוסה בסחף ,הוא  7-6מ' .זוהי עדות למפלס
ים קדום ,נמוך לפחות בכ 7-מ' מהנוכחי .גושי כורכר יבשתי ,שנותרו בתוך שתיים מהנקרות ,מהווים אף הם שרידים למפלס הים
הקדום .מדרגות גידוד קדומות מעידות על תקופות של מפלס ים גבוה מהנוכחי .בסלעי הקירטון של צוק ראש הנקרה התפתחה
מערכת של צנירים גדולים ,טבלאות גידוד ומפרצי יתד .טבלאות הגידוד משתרעות למרחק של  10מ' ויותר ממרגלותיו.

תמונה  :2בסיס המצוק בראש הנקרה
וטבלאות הגידוד שלרגליו .צילום :לירז
כברה-לייקין

התצורות הגיאולוגיות בתחום הסקר ובאזור שממזרח לו ,כמו גם סוגי הסלע השונים במרחב זה ,נראים במפה  5ובמפה  6בהתאמה.
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מפה  :5גיאולוגיה
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מפה  :6ליתולוגיה
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 .2.3קרקעות (עפ"י :אלמגור ופרת)2012 ,
השכבות במישור חוף הגליל מייצגות מחזורים סדימנטריים של חוליות שהתאבנו לכורכר ,וקרקעות חוליות חומות-אדומות
(חמרה) ,שהתפתחו על פני החולות (ר' איור  .)3החתך הרביעוני (חבורת כורכר) בגליל הורבד באי-התאמה על גבי יחידות קדם-
רביעוניות גדועות מגיל סנון (חבורת יהודה) ועד סוף ניאוגן (תצורת יפו) .עובי יחידות הכורכר והחמרה דק מזה שמדרום למפרץ
חיפה – הוא אינו עולה על  50-40מ' ,ורובו בתת-הקרקע .עובי היחידות הללו ואופי השתרעותן בחוף הגליל ובמישור החופי
שבעורפו משתנים מאוד :שכבות עבות יחסית ממלאות שקעים טופוגרפיים בעוד ששכבות דקות מכסות רומים טופוגרפיים,
ובמקומות רבים חלקן חסרות .יחידות הכורכר בחוף הגליל המערבי עשויות מקלקארניט [אבן חול איאולית (=ממקור של
חומרים שהוסעו ברוח) קשה ,בה רובם של הגרגרים קרבונטיים – ממקור של שברי קונכיות ,ומיעוטם של הגרגרים קוורצי.
מלוכדת ע"י קרבונט].
קרקעות החמרה שחוצצות בין יחידות הכורכר ברצועת החוף ,דקות מאוד ( 20-0ס"מ) ,ובאזורים רבים הן נשטפו ולא נותרו
מהן אלא ציפויי צבע אדום בגג הכורכר שמתחתם ,כיסי חמרה רדודים ומילוי של סדקים בכורכר .מכלל החתך החשוף ,המגוון
הליתולוגי הרב ביותר מצוי ברצועת החוף ,ועוביו באזור זה אינו עולה על  5מ'.
קרקעות סחף ,שעוביין עשוי להגיע לכמה עשרות מטרים ,מכסות את המישור החופי ממזרח לרכס עברון ,וגם את המרזבה
שבין רכס זה לרכס עכו החופי .הקרקעות בשפלת החוף מכילות חרסיות חומות עד שחורות וטיטים (גרומוסול) ,שבהם מצויות
פה ושם שכבות חלוקים בעובי עד  3-2מ' .במחצבת עברון ,מעט מזרחה מרכס עברון ,נתגלו כלי צור ועצמות יונקים מהתקופה
הפליאוליתית התחתונה בתוך שכבת קרקע חרסיתית הידרומורפית ,מתחת לכיסוי של קרקע סחף ,חלוקים וקרקע אדומה
בעובי  3-2מ' .בדיקות גיאולוגיות הראו שגילה של שכבת הקרקע התחתונה הוא לפחות  690אלף שנה (תרבות אשלית
תיכונה) וגילה של שכבת הקרקע העליונה הוא כ 300-אלף שנה (תרבות אשלית עליונה) .הקרקעות שממלאות את המרזבה
המערבית מכילות גם חרסיות אסטואריות ,שבהן קונכיות ימיות ,וכן קרקעות ביצתיות (בעלות תכולה גבוהה של חומר אורגני)
ונהריות ,שבהן שבלולי מים מתוקים וחרסים רבים מהתקופה הרומית.
חופי הגליל הסלעיים מכוסים בטלאים של חול מנושב צהוב עד חום ,שעוביו בדרך כלל אינו עולה על  1.5מ' .במקומות רבים,
בייחוד בחופים חגורים בטבלאות גידוד ,החול דק (לרוב הוא מצטבר בתוך מפרצים קטנים ובגומחות קטנות בחזית צוקי החוף),
או שהוא חסר ברוב העונות .חולות מנושבים בעובי מספר מטרים (עד  5-4מ') חודרים לפתחי הנחלים ,בייחוד בשפך נחל בית
העמק (חוף שבי ציון) ,משני צידי שפך נחל געתון (קודם לבניית מוצאו) ובפרצות הגדולות יותר של שפכי הנחלים כזיב ובצת.
כמו בחופים מדרום לכרמל ,מוצאי כל הנחלים סתומים בחול של רצועת הליחוך ,פרט לשעות זרימה חורפית חזקה .לאף אחד
מהנחלים אין דלתה ,ורק נחל כזיב ,שזנח את שפכו הקדום מדרום לאכזיב ונשפך כיום על גבי טבלת גידוד רחבה וחצובה מצפון
לאכזיב ,מביא צרורות וחלוקים ,שקוטרם מגיע לכ 20-ס"מ.
כ 90-80% -מחולות חוף הגליל הם חלקיקים ביוגניים ממקורות מקומיים – רסק שלדי בעלי-חיים ,אצות ורסיסי סלע ,אשר
נשברו ונותקו מהקרום הביוגני העוטה את רכסי הכורכר הטבועים ,השתפשפו וגולגלו בשיעור זה או אחר והובאו אל החוף.
המקטע השכיח הוא חול בינוני-גרגר ( 0.5-0.25מ"מ) .רק כ 20-10% -מהחול הוא חול קוורץ דק-גרגר ( 0.25-0.125מ"מ),
ממויין היטב .חולות אלה מכסים את השקעים והתעלות על רכסי הכורכר ובשטחים סלעיים אחרים ,ואף חלק מן המרזבה שבין
רכס החוף לרכס הטבוע שממערבו (עד למרחק של כמה מאות מטרים מקו המים) .הבלייה של רכס הכורכר הותירה גם רסיסי
כורכר (עד  6ס"מ) ,שהתפזרו על שטח נרחב (כ 3-קמ"ר) מצפון-מערב לאיי אכזיב.
מקורם של גרגירי הקוורץ הינו בדלתת הנילוס .מרביתם הוסעו ,כנראה ,דרך המרזבה שממזרח לרכס החוף בסביבות עכו,
בעת שהיא הייתה מוצפת וקשורה למפרץ חיפה ,ואפשר שמקצתם הובאה על-ידי הזרמים המול-חופיים ,שחלקם פוסח
על מפרץ חיפה.
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תמונה  :3חולות נודדים בין אכזיב לראש
הנקרה .צילום :לירז כברה-לייקין

לדעת סיוון ( ,)1996רצועת הרוחב של עכו ,שהתרוממה  5-4מ' בתקופה שבין  186-128אלף שנה לאורך העתק אחיהוד,
חסמה את הובלת החולות מן הדרום ,וכלאה אותם במפרץ חיפה .לדעתה ,יש בכך כדי להסביר את אחוז חול הקוורץ הגבוה
בשכבות הכורכר שקבורות במפרץ חיפה ועמק זבולון ,והתמעטותו החריפה בחוף הגליל ובשכבות הכורכר מצפון להעתק
אחיהוד .לדעת צביאלי ( ,)2006החולות הנילוטיים דקי-הגרגר שמגיעים אל מפרץ חיפה כלל אינם ממשיכים במסעם צפונה.
הם מוסעים מזרחה לדרום מפרץ חיפה ובהמשך לאורך חופי הקריות עד מפרץ עכו ,ואלה אשר מגיעים לתחום רכסי הכורכר
הטבועים במפרץ נלכדים בעמקי האורך שביניהם .כיום כמעט שאין הספקת חול קוורץ לחופי הגליל המערבי ,ואין השלמה של
מלאי החולות אשר נכרו לצרכי בנייה בהיקף נרחב עד לשנת .1964
לכל אורכו של חוף הגליל המערבי יש התפתחות מרשימה של אבן-חוף ,שיוצרת חגורות רחבות ,עבות ורצופות של דרגשים
במבנה רעפי ,לאורך עשרות ולעיתים מאות מטרים בקטעי החוף החוליים .אבן-חוף (ר' גם בתמונה בתחילת פרק הרקע
והמבואות) היא סוג סלע מיוחד הנוצר בתחום הכרית ,מליכוד קרבונטי של חול ,צדפים ושבריהם ,ומרכיבים שונים נוספים
(למשל :שברי כורכר ,צור ,חרסים ,וכיום גם פסולת) .הן מפותחות ביותר בחופי שבי ציון (רוחבן כ 30-מ' ועוביין למעלה ממטר)
וצפון נהריה (שם רוחבן כ 10-מ' ועוביין עד  60ס"מ) .אבן-חוף שעובייה למעלה ממטר גם מצפה כורכר בחופים הסלעיים .אבן
החוף נחצבה בעבר בהיקף נרחב לצרכי בנייה.
רצועת חוליות שהוסעו עם הרוח מהחוף ונערמו במהלך  3,000-2,000השנים האחרונות ,משתרעת בעורף החוף משבי ציון
עד אכזיב ,ורוחבה מגיע ל 700-מ' .אונות חול מנושב מתפשטות מהחוף גם למרזבה מצפון-מזרח לעכו ,באזור בוסתן הגליל –
חצרות יסף ,ומכסות את רכס עברון שבדרומו נמצא תל עכו ,וכן באזור משרפות ים – ראש הנקרה .החול המנושב ביוגני ברובו,
אך הוא מכיל כמות קוורץ גדולה יחסית לחול בחופים ,והוא דק-גרגר וממויין טוב יותר מהחול בחוף.
במפה  7נראים סוגי הקרקעות (ברמה של חבורת קרקע) בתחום הסקר ובאזור שממזרח לו .כפי שהוזכר ,בתחום הסקר יש
בעיקר חולות וחמרה או קרקעות סחף (גרומוסולים למיניהם) .קרקעות הכוללות חמרה נראות בעיקר באזור שבין רכסי
הכורכר ועל חלק מהרכס המזרחי .קרקעות פרה-רנדזינה (קרקעות גירניות שמוצאן מבליית כורכר) נראות על גבי רוב רכס
הכורכר המזרחי (ניתן להשוות למפות  .)5,6בחלק מאזורי המרזבה ובמלחת חוף נחל בצת ישנו בקרקעות מרכיב הידרומורפי –
השפעה של רוויה במים או ביצתיות (במרזבה מתבטא כ"גליי" – כתמים אפורים שנוצרו בתהליכי חיזור בזמן הצפה)  .המקטע
הקטן של רכס הסולם שבתחום הסקר (כמו גם מרבית הרכס הגירי-קירטוני) מכוסה בקרקעות טרה רוסה ורנדזינה .רכס
הכורכר המערבי צר מאוד ואינו מתבטא ברזולוציה של שכבת הקרקעות ,וממילא חלקים רבים ממנו גם מכוסים חול.

30

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

מפה  :7קרקעות
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 .2.4הידרולוגיה
כיום נשפכים לים התיכון שישה נחלים במרחב הסקר (ובעבר הקרוב שבעה) (מפה  .)8כל הנחלים מנקזים את הגליל העליון
המערבי וזורמים ממזרח למערב ,וכולם כיום נחלי אכזב ,אם כי לנחל כזיב יש מופע איתן משמעותי בחלקו ההררי ,וגם הנחלים
געתון ובצת התאפיינו בעבר במופע איתן בחלקים מערוץ הנחל .בשל איחוז מי מעיינות הגעתון והתייבשות מעיינות הבצת
כתוצאה משאיבת יתר וירידת מפלס מי התהום אל מתחת לרום הנביעה ,אין כיום מופע זורם בנחלים אלו במקטע החופי
שלהם (פרלמוטר.)2008 ,
אזור השפך של אפיקי שניים מהנחלים עברו שינויים משמעותיים בתקופות ההיסטוריות :נחל כזיב שנשפך בעבר לים מדרום
לאכזיב; ובדורות האחרונים נחל חניתה ,שהוטה אל אפיק נחל בצת ככל הנראה בשנות ה ,'60-'50 -ואפיקו המקורי משמש
כיום את עין משרפות בלבד.5
טבלה  :1נחלים נושאי שם במפת  1:50,000בתחומי הסקר (מדרום לצפון)
מס׳ שם הנחל
1

אורך בק"מ

אורך בתחומי הסקר

נחל יסף

19

2

2

נחל בית העמק

25

1.7

3

נחל געתון

18

1.1

4

נחל שעל

16

0.5

5

נחל כזיב

43

0.1

6

נחל בצת

28

1

7

נחל חניתה

8

“נחל משרפות"

הערות

8

0.7

נשפך כיום לנחל בצת.

0.58

0.58

חלק מהאפיק ההיסטורי של נחל חניתה.

עין משרפות הינו המעיין היחיד בגבולות הסקר ,ונחשב לאחד המעיינות הבודדים שנובע ברצועת החוף בישראל ,אך בנוסף
לו קיימים מי-תהום גבוהים בקרבת שפכי הנחלים בצת ובית העמק ,וכן שקעים לחים שחלקם מוצף בחורף באזור חוף בצת.
בנוסף ,קיימים שני מאגרי מים גדולים בקרבת עין משרפות ,שמשמשים את קיבוץ ראש הנקרה .שני המאגרים אטומים
ביריעות פלסטיק ,אך מושכים עופות מים.
בהיבט של מי תהום ,שטח הסקר נכלל בתחום אגן הגליל המערבי .האגן משתרע מחוף הים במערב ועד קו פרשת המים
הארצית במזרח ,ומעמק יזרעאל בדרום ועד נהר הליטני בצפון ,וכולל אזורים הרריים ומישוריים .האגן כולל בעיקר חלקים
משתי אקוות – אקווה בסלעים הקשים של הקנומן-טורון ברוב השטח ההררי ,ואקווה במשקעי החול והכורכר במערב האגן.
שתי האקוות מתחברות במערב השטח (אתר רשות המים.)2016 ,

 .5עיון במפות היסטוריות אינו נותן תמונה ברורה לגבי השינויים בנתיבם של נחלים אלה.
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תמונה  :4נחל בית העמק בסמוך לשפך.
ברקע השכונה הדרומית בנהריה.
צילום :לירז כברה-לייקין.

 .2.5אקלים
האקלים שאופייני למרחב הינו אקלים ים-תיכוני – חורף מתון שבו יורדים עיקר הגשמים במרחב ,וקיץ חם ולח .נתוני הגשמים
באזור בשנים  ,2009/10-1980/1מיוצגים בשלוש תחנות מדידה של השירות המטאורולוגי :6ראש הנקרה ,סער ועברון .ההבדלים
ביניהן קטנים :בין  583מ"מ גשם בממוצע שנתי בסער ,ל 610-מ"מ גשם בממוצע שנתי בעברון .בחודשי הסתיו (ספטמבר-
נובמבר) יורדים בין  126-121מ"מ גשם בממוצע ,בחודשי החורף (דצמבר-פברואר) ,יורדים בין  399-371מ"מ גשם ,ואילו
בחודשי האביב (מרץ-מאי) יורדים  90מ"מ גשם בממוצע.
באשר לנתוני הטמפרטורה ,תחנת המדידה הרלוונטית של השירות המטאורולוגי ממוקמת בעכו .ממוצע הטמפ' היומי בשנים
 ,2009-1995נע בין  12.2מ"צ בחודש ינואר ,ל 25.8-מ"צ באוגוסט (המקסימום היומי הממוצע נע בין  17.2מעלות בינואר ל30.8-
מעלות באוגוסט) ,ומשרעת הטמפרטורות הממוצעת במהלך היממה נעה בין  9.4מעלות ביולי ל 13-מעלות בנובמבר .משרעת
זו נמוכה יחסית ,עקב ההשפעה הממתנת של הקרבה לים.
באזור החוף ייתכנו אירועי קרה ,ובכל אחד מהחודשים מנובמבר עד אפריל ,המינימום המוחלט שנמדד היה מתחת ל 0-מעלות
(השיא -4.5 ,בפברואר  .)1989המקסימום המוחלט שנמדד היה  44.7מעלות ,במאי .1942
הלחות היחסית ברצועת החוף היא הגבוהה בארץ ,עקב הקרבה לים .זהו האזור היחיד בארץ בו הקיץ לח בממוצע מהחורף,
עקב הבריזה הימית המביאה לחות בקיץ .מצב זה יוצר בקיץ עומסי חום מוגברים .ע"ס נתוני תחנה בנהריה מהשנים 1964-
( 1979ביתן ורובין ,)1991 ,הלחות היחסית הממוצעת בחודשים מאי-אוגוסט היא מעל  ,75%ובחודשים נובמבר-פברואר מעט
פחות מ .70%-באירועי שרב בעונות המעבר הלחות עשויה לרדת אל מתחת ל.20%-
הרוחות ביום ,בקיץ ובעונות המעבר ,הן בעיקר מהגזרה המערבית והצפון-מערבית (בבוקר בקיץ ,הרוח מתחילה לרוב מדרום-
מערב ,וכיוונה חג בכיוון השעון עד כיוון צפון-מערבי אחה"צ ובערב) מהירות הרוח עולה ומגיעה לשיא בצהרים ואחה"צ ,והיא
נחלשת לקראת ערב .בלילה בעונות אלה שכיחות רוחות מזרחיות ודרום-מזרחיות חלשות .בחורף ,שולטות רוחות מהגזרה
הדרום-מזרחית ברוב שעות היממה ,אך באירועי רוחות חזקות  -הרוחות לרוב מערביות (ביתן ורובין.)1991 ,

 .6נתוני המשקעים והטמפרטורות מהאטלס האקלימי באתר השירות המטאורולוגי.
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מפה  :8הידרולוגיה

34

פרק ב':

מורשת האדם

שחזור אבני ממל וים ,שרידי בית בד בתל אכזיב .צילום :לירז כברה-לייקין
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 .3מורשת האדם
 .3.1מטרת פרק מורשת האדם
מטרת פרק זה היא לתת רקע על מורשת האדם באזור הסקר לאורך התקופות ,ולאגד במקום אחד את מקורות המידע השונים
אודות אתרי תרבות האדם הרבים הנמצאים במרחב .בתפיסה הנהוגה בסקרים מסוג זה ,האתרים האנושיים מהווים חלק
מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים לקביעת ערכיותו הנופית-תרבותית .מכיוון שבסקר זה לא בוצעה הערכה נופית-תרבותית
אלא אקולוגית בלבד ,לא נעשה שימוש במיפוי האתרים לצורך דירוג הערכיות בשטחים הפתוחים.

 .3.2שיטת העבודה
סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות כתובים ועל מידע שהתקבל ממומחים.
בסקירה מוזכרים גם אתרים ראשיים (וכן אירועים שהתרחשו) מחוץ לגבולות הסקר הנוכחי ,שחשובים להבנת התהליכים
במרחב (למשל עכו ותל כברי ,כמו גם אזור ההר שממזרח לחוף הגליל).
מיפוי האתרים הארכיאולוגיים התבצע ע"פ שכבת האתרים מהסקר הארכיאולוגי של רשות העתיקות (מפות  – 1,2פרנקל
וגצוב 2013 ,ומפות  – 4,5פרנקל וגצוב )2012 ,ורישום אתרים בעת סיורים בשטח .ברוב המקרים ,אתרים ארכיאולוגיים
שנרשמו בשטח ידועים גם לרשות העתיקות .במקרים מסויימים נרשמו בשטח אתרים קטנים שאינם מופיעים בשכבה זו.
האתרים מצויינים כנקודות ,למרות שבפועל הם בעלי שטח .נוכחות של אתר ארכיאולוגי גדול במיוחד עשויה להתבטא גם
במפת הצומח/תכסית מכיוון שהצומח בו שונה לרוב מזה שבסביבתו.
תיעוד של אתרים (מסוגים שונים) שיש בהם עניין לציבור מופיע בטבלת האתרים (נספח א') .המידע המופיע לגבי כל אתר
הינו סינתזה של המידע עליו ממקורות שונים הכוללים את :נתוני הסקר הארכיאולוגי של רשות העתיקות (ר' לעיל ,לאתרים
ארכיאולוגיים) ,תיעוד במפות היסטוריות (להיסטוריים וארכיאולוגיים) ,מידע ממקורות נוספים (בעיקר לגבי האתרים
החשובים יותר) וממה שנצפה (אם נצפה) בשטח בעת עריכת הסקר הנוכחי .בטבלת האתרים נכללים גם אתרים הנמצאים
מעט ממזרח לגבול המזרחי של הסקר הנוכחי ,למתן תמונה אזורית כוללת יותר.
כמה מהאתרים אינם קיימים בפועל בשטח ,אך מוזכרים לצורך השלמת התיעוד (למשל תל נהריה ,שכוסה בבנייה מודרנית ,או
בארות המופיעות רק במפה המנדטורית).
תיעוד האתרים נועד להיות מקיף ,והתבצע הן בשטחים הפתוחים והן בתחומי היישובים .עם זאת הוא אינו כולל את כל
האתרים ,בפרט בתחום העירוני של נהריה.

 .3.3רקע להתיישבות האדם בחוף הגליל המערבי
 .3.3.1מאפיינים כלליים (לפי פרנקל וגצוב)2013 ,2012 ,
רכס הכורכר שעל קו החוף עשיר בגיר ,ולכן התגבש כסלע מאסיבי .סלע זה מתאים לבנייה ונוצל כבר בתקופות קדומות
לחציבה של אבני בנייה ,מתקנים חקלאיים ומערות קבורה .המחצבה הגדולה ביותר השתרעה לאורך כ 200-מ' .מזרחית
לרכס זה ,נמצא עמק פורה ובו קרקעות סחף .עמק זה שימש לעיבוד חקלאי ברוב התקופות ההיסטוריות ,ומספר האתרים
הארכיאולוגיים שבו דל.
מקורות המים העיקריים במרחב הסקר הינם הנחלים בצת וכזיב בצפון ,בית העמק ויסף בדרום .בעבר נוצלו מי חלק מהנחלים
להשקיית גידולי שלחין במוצאם מההרים ,כמו גם להפעלת טחנות קמח ,אך לתופעה זו אין כיום זכר בגבולות הסקר הנוכחי.
במרחב הסקר נובע מעיין אחד  -עין משרפות ,בחלקו התחתון של נחל חניתה ההיסטורי (כיום מוטה נחל חניתה במעלה עין
משרפות אל נחל בצת) .מעיין נוסף ,עין א-זיב ,תועד במפת הקרן הבריטית לחקר ארץ-ישראל ( )PEFלפני כ 135-שנה ,אולם
חרב זה מכבר .אנשי הקרן הבריטית מציינים גם מעיין בכפר מזרעה ,אולם מעיין זה אינו מסומן במפת הסקר .הבארות בסמריה
(מדרום לרגבה) אינן מתועדות בסקר הבריטי ,ונראה שנחפרו בשלב מאוחר יותר.
אקוות החוף היוותה מקור מים חשוב באזור .בקרבת חוף הים ,מפלס מי התהום ההיסטורי היה גבוה יחסית (מה שמתבטא עד
ימינו במי תהום גבוהים בשפכי הנחלים בצת ובית העמק) ,דבר שאיפשר חפירת בארות רדודות יחסית .בעמק הסחף שבעורף
החוף ,היו הבארות עמוקות מעט יותר.
היבטים נוספים בהקשר לתרבות החומרית בתקופות העתיקות ,מוזכרים לאורך הסקירה ההיסטורית שלהלן ,ובפרט בסעיף
.3.4.14
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 .3.4סקירה היסטורית לאורך התקופות
בעיקר על בסיס פרנקל וגצוב ( .)2013 ,2012תאריכי התקופות ע"פ שטרן (.)1992
 .3.4.1התקופות הפרהיסטוריות
מהתקופה הפליאוליתית הקדומה (בין מיליון ל 250-אלף שנה לפני זמננו) תועדו מספר אתרים במזרח רכס הכורכר בקרבת
הקיבוצים עברון וסער ,בשולי ביצות ואגמים עונתיים שמשכו אליהם בעלי-חיים (ר' גם בסעיף הקרקעות) .באזור זה נמצאו
עצמות בעלי-חיים ,כלי צור ואבני יד .בתקופות הפליאוליתית והניאוליתית ,לא תועדו עד כה אתרים ארכיאולוגיים ברצועת
החוף ,אם כי אתרים מתקופה זו מוכרים במישור עכו.
 .3.4.2התקופה הכלקוליתית ( 3300-4500לפנה"ס)
שלושה ישובים שכנו על רכס הכורכר שליד החוף ,וראשיתם בתקופה זו (תל אכזיב ,חורבת נמל אכזיב ואתר "נהריה (צפון)").
זו התקופה היחידה שבה מחצית מיישובי האזור שכנה באזור החוף .תפרוסת ייחודית זו אפשר להסביר בהתרחבות החוף
בתקופות של שפל בפני הים ,ואכן לאורך חופי הארץ תועדו אתרים שלימים הוצפו במי הים ,ובדומה לכך גם חלק מן השרידים
בח׳ נמל אכזיב .הסבר אחר לתפרוסת זו  -בחשיבותו של ענף הדייג בכלכלתם של תושבי האזור בתקופה האמורה .בעורף החוף
בלט היישוב בתל כברי שהיה אז הישוב הגדול באזור בחלק הראשון של התקופה .אתרי נמל אכזיב ונהריה (צפון) התקיימו גם
בתקופה הכלקוליתית המאוחרת.
 .3.4.3תקופת הברונזה ( 1200-3300לפנה"ס)
 .3.4.3.1תקופת הברונזה הקדומה 1א1 ,ב 2650-3300( 2 ,לפנה"ס)
היישוב המרכזי בקרבת החוף בתקופת הברונזה הקדומה היה בתל ראש הנקרה (בתחומי קיבוץ ראש הנקרה של היום); כמו
כן ,החל להתפתח במקביל גם היישוב בתל אל-סמריה (גבעת יסף ,בתחום בסיס צבאי ממערב ללוחמי הגטאות) .במרחב
המרוחק יותר ,התפתחו תל כברי ואתר בית העמק .ההתיישבות בתקופת הברונזה הקדומה הגיעה לשיא גודלה בשלב 1ב
(תל אל-סמריה השתרע באותה תקופה על פני כ 60-דונם) .היישוב נמשך גם בתקופת הברונזה הקדומה  .2עד כה לא נמצאו
עדויות לביצור התל בתקופה זו .בסוף תקופת הברונזה הקדומה  2נעזבו היישובים העירוניים.
היישוב בחוף הצפוני של נהריה ננטש לאחר שלב א׳ של התקופה .ייתכן שהדבר משקף התערערות במצב הביטחון באזור .באתר
ראש הנקרה צומצם שטח היישוב והוקמה חומה .יישוב זה שגשג בעיקר בשלב השני של תקופת הברונזה הקדומה א' ובתקופת
הברונזה הקדומה ב' .אתר ראש הנקרה המשיך להתקיים גם בתקופת הברונזה התיכונה א' (תקופת הברונזה הביניימית).
 .3.4.3.2תקופת הברונזה הקדומה  2400-2650( 3לפנה"ס)
בתקופה זו היה המרחב שומם מיישוב ,ורק תושבים אקראיים פקדו אותו.
 .3.4.3.3תקופת הברונזה הביניימית (קדומה  /4תיכונה  2000-2400 .1לפנה"ס)
בתקופה זו תועדו קברים בסמוך לתל ראש הנקרה ,והחלו להתפתח יישובים כפריים.
 .3.4.3.4תקופת הברונזה התיכונה  1550-2000( 2לפנה"ס)
יישובים התקיימו בתל אל-סמריה ,בתל נהריה ,בתל אכזיב (בו התחדש היישוב) ,בחורבת נמל אכזיב ובתל ראש הנקרה (המשך
היישוב הקיים מתקופות קודמות) .המרכזי ביישובי התקופה באזור היה תל אכזיב ,וכן נמצא בתקופה זו מקדש בקרבת נהריה.
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תמונה  :5המקדש בנהריה לאחר חשיפתו
המחודשת (קיץ .)2020
צילום :עמית מנדלסון

תל אכזיב לא נושב בשלבים הקודמים של תקופת הברונזה .התקופה התאפיינה בדגם של זוגות יישובים ,האחד בקרבת החוף
והאחר בקרבת ההר :אכזיב ועבדון ,נהריה וכברי ,עכו ותל בירה .תל כברי ,שנמצא מחוץ לגבולות הסקר ,הגיע בשלב זה לשיא
גודלו ( 320דונם) והיה אחד התילים הגדולים בארץ ישראל .התל הצטיין בפרסקאות הדומות לארמונות כרתים.
נראה כי התפתחותן של נהריה ,אכזיב ועכו בתקופה זו קשורה למעגנים הבטוחים שבאתרים אלו ,ולהתפתחות התחבורה
הימית באזור.
כבר בכתבי המארות המצריים (ראשית האלף השני לפני ספירת הנוצרים ,תקופת הברונזה התיכונה ב') ,מוזכרות ערים בעמק
עכו ,אך מקומותיהן לא זוהו בוודאות .חלקן מוזכרות גם ברשימת ערי שבט אשר (יהושע י"ט :כ"ד-ל"א).
 .3.4.3.5תקופת הברונזה המאוחרת ( 1200-1550לפנה"ס)
בתקופת הברונזה המאוחרת חלה ירידה משמעותית במספר היישובים .השינוי המרכזי באזור היה נטישתו של היישוב הגדול
בתל כברי ,שבו אותרו חרסים בודדים בלבד מתקופה זו.
שרידי ישוב של ממש נמצאו רק בעכו ובתל אכזיב ,שבו המשיכה להתקיים עיר מרכזית .בתל נהריה חרב הביצור ההיקפי ,אך
המקום נותר מיושב ,עם עדויות לקשרי סחר עם איי קפריסין ויוון .המקדש בנהריה המשיך להתקיים עד לתקופה זו .ביישובים
נוספים כגון תל ראש הנקרה ותל אל-סמריה ,אותרו שרידים מעטים מהתקופה .מיעוט הממצא באתרים מעיד על העמקת
הנסיגה ההתיישבותית ועל קריסת מערך הערים המפותח שנוסד בתקופת הברונזה התיכונה  .1מסתבר שבתקופת הברונזה
המאוחרת גרו בגליל המערבי רק תושבים מעטים ,שרובם גרו בחורבותיהן של ערי התקופה הקודמת.
מבחינת התיעוד ההיסטורי ,מוזכרות אכשף ,משאל ועכו ברשימת כיבושיו של תחותמס השלישי ,מלך מצרים (המאה ה15-
לפנה"ס) .ממכתבי אל-עמארנה (המאה ה 14-לפנה"ס) ,ניתן להסיק כי עכו וצור היו ערי ממלכה בשלטון מצרי .ערים אלו
מוזכרות במסע המלחמה של סתי הראשון ,ואילו בפפירוס אנסטזי הראשון מתואר מעבר קשה במקום המכונה צרעים או
צלעים ,המזוהה עם מעבר ראש הנקרה.
 .3.4.4תקופת הברזל ( 586-1200לפנה"ס)
בתקופת הברזל א' ( 1000-1200לפנה"ס) חלה עלייה דרמטית בהתיישבות באזורי ההר .מדובר באתרים קטנים מאוד ,רובם לא
נושבו קודם ולא חזרו לשבת בהם לאחר מכן – תופעה ייחודית בהיסטוריה .7באזור החוף ,רק תל אכזיב נותר מיושב בתקופה
זו ,וייתכן שגם תל נהריה .בסוף תקופת הברזל א' ננטשו אתרים כפריים רבים בהר .נראה שהמפנה במערך ההתיישבות הושפע
מעלייתה של צור ומהתחדשות הסחר הימי ,שכמעט פסק בעטיים של המשברים המדיניים בשלהי תקופת הברונזה המאוחרת.
בתקופת הברזל ב' ( 586-1000לפנה"ס) היו מיושבים אתרי ח'רבת אל-מלאחה דרום וצפון (כיום בשבי ציון) .מרכז הכובד
היישובי בתקופה זו עבר מההר אל אזורי העמק והחוף .בתל כברי התקיים יישוב קטן ובו התקיימו מצודה ו/או חווה.
 .7לתופעה זו הוצעו מספר הסברים ,וזאת בין היתר על רקע העובדה שזהות המתיישבים אינה ברורה .חלק מההסברים תואמים את
הסיפור המקראי של התנחלות שבטי ישראל .אחרים מציעים הסבר של התנחלות קבוצות רועים מקומיות או התנחלות של תושבי הערים
הכנעניות שנכבשו ונהרסו בתקופה הקודמת.
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בתקופת הברזל ב׳ מופיע לראשונה הקנקן הפיניקי ,המאפיין את מכלולי הממצאים באזור עד סוף התקופה הרומית תוך שינויים
מתמידים ,המאפשרים לעקוב אחר התפתחותו בתקופות השונות .הקנקן הפיניקי של תקופת הברזל מתאפיין בגוף דמוי חרוט,
בכתף מודגשת ובשפה זקופה .הקנקנים הפיניקיים מכל התקופות הם בעלי ידיות מפותלות ,המייצגות תחכום טכנולוגי.

תמונה  :6מימין פך קיפרו-פניקי עשוי
חרס מתקופת הברזל ב' 1המאה ה10-
לפנה"ס .משמאל פך פיניקי ממשפחת
"כלי אכזיב" ,עשוי חרס תקופת הברזל
ב' מהמאה ה 8-לפנה"ס .מתל שקמונה,
במוזיאון הימי הלאומי בחיפה.
צילום , Hanay :ויקיפדיה

המקור הכתוב החשוב בתקופת הברזל הינו תיאור נחלת שבט אשר בספר יהושע (י"ט ,כ"ד-ל"א):

ּומ ְׁש ָאל;
ם--ח ְל ַקת וַ ֲח ִלי ,וָ ֶב ֶטן וְ ַאכְ ָׁשף .כו וְ ַא ַל ֶּמ ֶלְך וְ ַע ְמ ָעדִ ,
ֶ
בּול
חֹותם .כה וַ יְ ִהיּ ,גְ ָ
י-א ֵׁשר ְל ִמ ְׁש ְּפ ָ
יׁשיְ ,ל ַמ ֵּטה ְבנֵ ָ
ּגֹורל ַה ֲח ִמ ִ
"כד וַ ּיֵ ֵצא ַה ָ
יאל; וְ יָ ָצא ֶאל-
ח-אל ָצפֹונָ ה ֵּבית ָה ֵע ֶמקּ ,ונְ ִע ֵ
ּופגַ ע ִּבזְ ֻבלּון ְּובגֵ י יִ ְפ ַּת ֵ
ּופגַ ע ְּבכַ ְר ֶמל ַהּיָ ָּמהְּ ,וב ִׁשיחֹור ִל ְבנָ ת .כז וְ ָׁשב ִמזְ ַרח ַה ֶּשׁ ֶמׁשֵּ ,בית ָּדגֹןָ ,
ָ
ד-עיר ִמ ְב ַצר-צֹר; וְ ָׁשב ַהּגְ בּול ח ָֹסה ,ויהיו (וְ ָהיּו)
ּכָ בּולִ ,מ ְּשׂמֹאל .כחוְ ֶע ְברֹן ְּורחֹב ,וְ ַחּמֹון וְ ָקנָ הַ ,עדִ ,צידֹון ַר ָּבה .כט וְ ָׁשב ַהּגְ בּול ָה ָר ָמה ,וְ ַע ִ
ר--ל ִמ ְׁש ְּפח ָֹתם:
יהן .לא זֹאת ,נַ ֲח ַלת ַמ ֵּטה ְבנֵ ָ
ּוׁש ַּתיִ ם ,וְ ַח ְצ ֵר ֶ
י-א ֵׁש ְ
ת ְֹצא ָֹתיו ַהּיָ ָּמה ֵמ ֶח ֶבל ַאכְ זִ ָיבה .ל וְ ֻע ָמה וַ ֲא ֵפקְּ ,ורחֹבָ :ע ִרים ֶע ְׂש ִרים ְ
יהן".
ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלה ,וְ ַח ְצ ֵר ֶ
בתרגום השבעים מופיעה עכו במקום "עומה" המופיעה בפסוק ל'.
מבין הערים ,זוהו בוודאות אכזיב בתל אכזיב ועבדון/עברון בתל עבדון (שנמצא מחוץ לגבולות הסקר) .אכזיב מוזכרת גם בספר
שופטים ,כעיר שלא נכבשה בידי בני ישראל (שופטים א' ל"א-ל"ב):

ת-רחֹב .לב וַ ּיֵ ֶׁשבָ ,ה ָא ֵׁש ִרי,
ת-ח ְל ָּבה ,וְ ֶא ֲ
ת-אכְ זִ יב וְ ֶא ֶ
ת-א ְח ָלב וְ ֶא ַ
ת-יֹוׁש ֵביִ ,צידֹון; וְ ֶא ַ
הֹוריׁש ֶאת-י ְֹׁש ֵבי ַעּכֹו ,וְ ֶא
"א ֵׁשרֹ ,לא ִ
ָ
ת-א ִפיק וְ ֶא ְ
ְ
הֹוריׁשֹו".
ְּב ֶק ֶרב ַהּכְ נַ ֲענִ י ,י ְֹׁש ֵבי ָה ָא ֶרץּ :כִ יֹ ,לא ִ
זיהוי העיר אכזיב מבוסס הן על שימור פונטי (הכפר א-זיב) והן על מקורות היסטוריים רבים .פרנקל וגצוב סבורים שהערים
שלא נכבשו בידי שבט אשר עברו לשליטת ישראל רק בראשית ימי הממלכה המאוחדת.

ד-צידֹון ַר ָּבה וְ ַעד ִמ ְׂש ְרפֹות ַמיִ ם ,וְ ַעד-
בגבול תחום השליטה הישראלית מוזכר מקום בשם משרפות מים" :וַ ּיַ ּכּום ,וַ ּיִ ְר ְּדפּום ַע ִ
יׁשםִ ,מ ְּפנֵ י ְּבנֵ י
אֹור ֵ
ים--אנֹכִ י ִ
ָ
ל-צידֹנִ
ד-מ ְׂש ְרפֹת ַמיִ םּ ,כָ ִ
ן-ה ְּל ָבנֹון ַע ִ
ִּב ְק ַעת ִמ ְצ ֶּפה ִמזְ ָר ָחה" .יהושע י"א ,ח'; וכן בהמשךּ" :כָ ל-י ְֹׁש ֵבי ָה ָהר ִמ ַ
יִ ְׂש ָר ֵאל" .יהושע י"ג ,ו'.
בעבר הוצע לזהות את המקום בח'רבת אל-משירפה (כיום חורבת משרף) ,אך הזיהוי נדחה ,שכן גבולם הצפוני של נחלות
השבטים נקבע בנהר ליטני (למעט מרחב העיר צור).

"ח ָירם ֶמ ֶלְך-צֹר נִ ָּשׂא
בימי שלמה המלך ,העביר שלמה לחירם מלך צור שטח בגליל ,כתשלום על אספקת הארזים לבית המקדשִ :
ל-ח ְפצֹו; ָאז יִ ֵּתן ַה ֶּמ ֶלְך ְׁשֹלמֹה ְל ִח ָירםֶ ,ע ְׂש ִרים ִעירְּ ,ב ֶא ֶרץַ ,הּגָ ִליל .יב וַ ּיֵ ֵצא ִח ָירם,
ב--לכָ ֶ
תׁ-שֹלמֹה ַּב ֲע ֵצי ֲא ָרזִ ים ַּוב ֲע ֵצי ְב ִ
רֹוׁשיםַּ ,ובּזָ ָה ְ
ֶא ְ
ר--מה ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶּלהֲ ,א ֶׁשר-נָ ַת ָּתה ִּלי ָא ִחי; וַ ּיִ ְק ָרא ָל ֶהם ֶא ֶרץ
ֹאמ ָ
ת-ה ָע ִריםֲ ,א ֶׁשר נָ ַתן-לֹו ְׁשֹלמֹה; וְ ֹלא יָ ְׁשרּוְּ ,ב ֵעינָ יו .יג וַ ּי ֶ
ִמּצֹרִ ,ל ְראֹות ֶא ֶ
ּכָ בּולַ ,עד ַהּיֹום ַהּזֶ ה"( .מלכים א' ט' ,י"א-י"ג).
ככל הנראה ,אותן "עשרים עיר בארץ הגליל" כללו את כל החוף הצפוני .בשלבים מאוחרים יותר ,נכלל האזור בתחומן של הערים
הפיניקיות ,ובתיאור מסע המלחמה של סנחריב מלך אשור בסוף המאה השמינית לפני הספירה ,נמנית אכזיב עם עריו של
לולי מלך צידון.
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 .3.4.5התקופה הפרסית ( 332-586לפנה"ס)
בתקופה הפרסית 8התקיימו מספר יישובים בולטים באזור החוף ,ובפרט תל אכזיב ,תל נהריה ,ח'רבת אל-מלאחה צפון ודרום
(בתחום שבי ציון של היום) ותל אל-סמריה .בתל אל-סמריה ,ממצאי חפירה מעידים על כך שהיישוב הפרסי השתרע על פני
שטח של כ 70-דונם .ממצא המטבעות בתל נהריה מבטא זיקה ברורה לצור ,וזיקה זו רומזת על כך שהמפנה היישובי של העדפת
קרבת החוף קשור לעליית מעמד הפניקים באימפריה הפרסית .היישוב בתל כברי גדל בתקופה זו יחסית לתקופה הקודמת.
מקורות היסטוריים (רשימת פסבדו-סקילכס וכתובת אשמונעזר מלך צידון ,מהתקופה הפרסית) מלמדות שרוב הערים בחופי
ארץ ישראל היו בתקופה זו בשלטון הערים הפיניקיות צור וצידון.
ברשימת פסבדו-סקילכס נמנות הערים מצפון לדרום .בין צור לעכו נזכרת עיר ששמה נמחק ,ובקרבתה נחל .קרוב לוודאי
שמדובר בעיר אכזיב .אין עדות לשלטון של צור או של צידון באכזיב ובעכו ,ולפיכך נראה שהן היו עצמאיות.
 .3.4.6התקופה ההלניסטית ( 37-332לפנה"ס)
במעבר לתקופה ההלניסטית ,חלה ירידה משמעותית בהתיישבות ברצועת החוף במרחב אכזיב של ימינו (יישובי החוף
העיקריים בתילי אכזיב ונהריה 9נותרו) ,מול עלייה דרמטית בהתיישבות בהר (ייתכן שכתוצאה מחדירת מתיישבים מהגליל
העליון לאזור הספר בין עכו לצור) .מנגד ,במרחב עכו שגשגה ההתיישבות ברצועת החוף .תחת שלטון בית תלמי נותרה עכו
עיר עצמאית (משנת  261לפנה"ס .נקראה בשם פטולמאיס) .תחת שלטון בית סלווקוס ,אוחד כל אזור החוף של ארץ ישראל
ליחידה מנהלית אחת – "אזור החוף" ,שגבולה הצפוני בסולם צור .זוהי העדות הראשונה למקומו המדוייק של הגבול בין תחום
עכו לתחום צור ,וכנראה גם אזכור ראשון למעבר ראש הנקרה בשם" :סולמה של צור" .החשמונאים לא הצליחו להשתלט על
עכו ,ותחום העיר היה שוב לחלק מפיניקיה.
בתקופה ההלניסטית הוקמה אמת מים לעכו-פטולמאיס ,ששילבה קטעים במנהרה (חלקם חצוב וחלקם בנוי) ,כולל בתחום
קיבוץ לוחמי הגטאות הסמוך למרחב הסקר .סביר להניח שמקור המים לאמה היה במעיינות כברי ,אך ייתכן שהמקור היה
בנחל בית העמק.
השינוי הבולט בממצא החרסים של התקופה ,כבשאר היבטי התרבות ,הוא התרחבות ההשפעה של תרבויות שמעבר לים.
בכלי החרס ניכרת השפעה זו בעלייה בשיעורם של הכלים המיובאים וחיקוייהם .כלי הייבוא השכיחים בממצאים מן הסקר הם
אמפורות יין – שבמקרים רבים נושאות ידיותיהן טביעות של חותמות ביוונית ,והקעריות המעוגלות .נשמר מעמדו החשוב של
הקנקן הפיניקי ,המאפיין את תרבותו החומרית של האזור בתקופות רבות.
 .3.4.7התקופה הרומית ( 37לפנה"ס עד  324לספירה)
שרידים מהתקופה הרומית תועדו באתרים רבים בהר (ממזרח לתחום הסקר הנוכחי) ,ובמספר אתרים בחוף (תל אכזיב ,חורבת
משרף ,תל ראש הנקרה) .אתרים נוספים קמו בתקופה זו :אל-סמריה ,10עברון/ינוחיה וחורבת עיתאים בנהריה .שלושה אתרים
היו אתרי קבורה (תל שביב ,א-ראס ,מרכז גשר הזיו) .מנגד ,היישוב בתל כברי נעזב בתקופה זו .בהשוואה לתקופה ההלניסטית,
מדובר בגידול של כ ;40%-יתר על כן ,באתרים רבים ניכרים ביסוס והרחבה ,המורים על התיישבות גדולה בהרבה .ההתיישבות
בחוף ובעמק הייתה מעטה גם בתקופה זו .תופעה בולטת היא ייסוד ישובים חדשים בהר ,בעיקר באזור "במות ההר" שבמערב
החלק ההררי (השלוחות המתונות והרחבות במערב האזור ההררי  -למשל בין מצובה ,יערה ועבדון).
אפשר שבמפעל במות ההר ובייסוד הישובים משתקפת התיישבות של פליטים יהודים ,שהגיעו לגליל מהדרום לאחר
חורבן ירושלים במרד הגדול; על־פי השערה זו אפשר שנטישת היישובים היתה קשורה בדיכוי המרד נגד גאלוס .אלא שאזור
ההתיישבות האמור נמצא מחוץ ל"תחום שהחזיקו בו עולי בבל" – תחום ההתיישבות היהודי כהשתקפותו בתפיסה ההלכתית
וההיסטורית היהודית ,ומלבד זאת היקפו הנרחב של מפעל במות ההר עשוי להורות על יוזמה של השלטון המרכזי ,ולאו דווקא
על מפעל של פליטים .נראית אפוא הסברה ,שמפעל זה היה קשור בהסבת מעמדה של עכו לקולוניה רומית ,וכנהוג יושבו בה
חיילים משוחררים מן הצבא הרומי .קשה להסביר את נטישת היישובים הללו בסוף התקופה הרומית.
בשנת  56לספירת הנוצרים ,נסלל כביש החוף הרומי ,מאנטיוכיה לעכו-פטולמאיס ,זמן קצר לאחר שהקיסר קלאודיוס הפך את
עכו לקולוניה רומית .בנהריה התגלה קטע מרוצף בכביש ,ולאורך הדרך התגלו אבני מיל במקומות שונים ,וביניהן המיל ה300-
(באזור ראש הנקרה) ,המיל ה( 304-בקרבת אכזיב) ,המיל ה( 307-בנהריה) והמילים ה 309-וה 310-באזור שבי ציון .בחלק
מהאבנים התגלו כתובות מימי הקיסר דיוקלטיאנוס ואחרים .אכזיב מתועדת במספר מקורות מהתקופה הרומית ,וביניהם
בכתבי ההיסטוריון פליניוס .הבישוף אוסביוס (תחילת המאה הרביעית לספירה) מקשר את היישוב הקיים בימיו עם אכזיב
המקראית ,ומציין שמקומו במיל התשיעי בדרך מעכו לצור .מהמקורות הכתובים מתקופה זו ניתן להסיק כי המרחב היה
בתחום המנהלי של העיר עכו.
 .8בעשורים הראשונים של התקופה התקיים שלטון בבלי (תקופת גלות בבל).
 .9היישוב בתל נהריה חרב כנראה במהלך התקופה ,במאה ה 3-או ה 2-לפנה"ס.
 .10אתר זה אינו זהה לתל אל-סמריה שהוזכר קודם .הוא נמצא כ 1-ק"מ צפונית לו ,בקרבת מבני המועצה האזורית מטה אשר ,מדרום לרגבה.
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אכזיב (או כזיב) מופיעה במקומות שונים בספרות התלמודית ,וראש בית הכנסת של אכזיב נקרא בשם שגביון .עיקר חשיבותה
של אכזיב במקורות היא בזיקה לסוגיית "התחום שהחזיקו בו עולי בבל" – גבול הארץ לענייני מצוות התלויות בארץ .אכזיב
מופיעה כנקודת ציון בגבול הארץ" :מארץ ישראל ועד כזיב" (תלמוד ירושלמי ,מסכת שביעית פרק ו' ,הלכה א; מסכת חלה פרק
ד' ,הלכה ד') ,ואחת דומה להן :׳׳מכזיב להלן פטור מן הדמאי11״(משנה ,מסכת דמאי ,פרק א' ,משנה ג') .בתוספתא יש שלוש
מקבילות ,בנוסחים שונים מעט זה מזה :״ואיזו היא ארץ ישראל? מנהר דרומה של אכזיב ואילך״ (תוספתא ,מסכת שביעית,
פרק ד' ,תוספתא ו') ,״מנחל לדרומה של אכזיב״ (תוספתא ,מסכת דמאי ,פרק א' ,תוספתא ד') ,״כזיב עצמה פטורה מן הדמאי״
(תוספתא ,מסכת דמאי ,פרק א' ,תוספתא ד') .תפיסה דומה לזו ,הרומזת שאכזיב עצמה נמצאת מחוץ לארץ־ישראל ,משתקפת
בפסוק אחר בתוספתא" :החמרה היורדת לכזיב חייבת מפני חזקתה מן הגליל״ (תוספתא ,מסכת דמאי ,פרק א' ,תוספתא י').
הנחל המוזכר כאן הינו נחל געתון .המקור המפורט ביותר העוסק בתחום עולי בבל ,הינו "ברייתת התחומין" ,המוזכרת בתלמוד
וב"כתובת רחוב" מרצפת הפסיפס מבית הכנסת בחורבת פרווה (סמוך לתל רחוב) ,בבקעת בית-שאן .במסמך זה ,מתואר
הגבול העולה מחומת עכו אל כבריתא (כברי) ,נמשך עד "געתון עצמה" (חורבת געתון) ומגיע אל "ראש מי געתון" .ברייתא
תלמודית אחרת ,העוסקת בגבולה של ארץ-ישראל ,מתווה את הגבול לאורך הדרך מעכו לכזיב :ממזרח – ארץ-ישראל ,וממערב
– חוץ-לארץ.
סוגיה אחרת ,הקשורה לגבולות הארץ לענייני הלכה ,היא רשימת ״העיירות האסורות בתחום צור״ עיירות אלה נמצאו מחוץ
ל״תחום שהחזיקו בו עולי בבל״ ,אך מכיוון שרוב יושביהן היו ,ככל הנראה ,יהודים ,נאסר גם פריין בשנת שמיטה.
במקורות התלמודיים מוזכרות תשע עיירות אסורות בתחום צור ,שחמש מהן זוהו במרחב שלומי של ימינו ,וביניהן :בצת ,פי
מצובה ,חניתה עלייתה וחניתה תחתיה .אמנם רשימת העיירות האסורות מובאת בהקשר הלכתי מובהק ,אך אין מניעה לאמץ
את דברי הכתוב ,שהעיירות הללו שכנו בתקופה הרומית בתחום העיר צור .תפרוסתן של העיירות על שלוחות של רכס הסולם
ובשולי העמק שמדרום לו מאפשרת להתוות את הגבול בין תחום עכו לתחום צור לרגלי רכס הסולם ,ולא במרום הרכס .באחת
מגירסאות התלמוד הירושלמי הנוסח הוא :״אילו עיירות אסורות בתחום עכו״ ,ולא ״בתחום צור״ ,ועל פי סברה אחת ,זו עדות
לתזוזת הגבול צפונה בזמן מאוחר יותר.
לאור ממצא הקנקנים הפיניקיים מהתקופה ההלניסטית והרומית ,נראה שבאזור ישבו נוכרים רבים ,וחלקה של האוכלוסייה
היהודית היה מועט .מסתבר שעורכי "ברייתת התחומים" החמירו וכללו בגבולות הארץ החייבת בהלכות ארץ-ישראל גם
שטחים שבהם היה מיעוט יהודי.
בגליל המערבי לא נמצאו עד כה בתי כנסת עתיקים מתקופה זו ,וייתכן שהדבר מלמד על סופן של הקהילות היהודיות באזור
בשלב מוקדם של התקופה הרומית.
 .3.4.8התקופה הביזנטית ( 638-324לספירה)
על הגבול בין עכו-פטולמאיס לצור בתקופה הביזנטית עשויים ללמד מקורות של הכנסייה .בכתובות הקדשה ,שנתגלו בכנסיות
קדומות (בעברון ,בשבי ציון ובנהריה) ,צוינו הדרגות של כהני דת ותאריכים לפי מניין הערים המרכזיות ,שהכנסיות הללו היו
נתונות לשיפוטן .מכתובות אלה הסיקה די-סגני ,שבמאה ה 6-לסה״נ עבר הגבול בין תחום צור לתחום עכו לאורך הגעתון.
מקור אחר הוא תעודה כנסייתית מהמאה העשירית לספירה ,שבה צוין מקום הגבול ב״מעיין הגדול של מבצר זיפא״ .ללא ספק
הכוונה היא לנחל כזיב ולאכזיב.
בתקופה הביזנטית הגיעה צפיפות היישובים באזור לשיא ,והמרחב היה נוצרי רובו ככולו .ברצועת החוף נוסד יישוב חדש אחד:
ח'רבת מלאחה דרום (בשבי ציון של ימינו) .יישובים תועדו באתרים :סער ,חורבת משרף ,תל ראש הנקרה ,מערב רכס הסולם,
נהריה (גבעת אוסישקין ,חורבת עיתאים) ,עברון ושבי ציון.

 .11דמאי הוא כינוי לפירות ותבואות של עם הארץ (פשוטי העם) ,שספק אם הופרשו מהם תרומות ומעשרות.
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תמונה  :7הכנסייה בשבי ציון.
צילום :עמית מנדלסון

זיקתה של האוכלוסייה לנצרות ניכרת גם בממצא נוסף :מערת קבורה בלוחמי הגטאות ,שבה ציורי קיר מרהיבים שבהם גם
ציור של דניאל בגוב האריות (האתר סגור למבקרים).

תמונה  :8ציור דניאל בגוב האריות במערת
לוחמי הגיטאות .צילום :עמית מנדלסון

בסוף התקופה הרומית דעכה העיר עכו ,כפי שמסתבר מחפירות רבות בתחום העיר ,שבהן לא נתגלו ממצאים משמעותיים
מהתקופה הביזנטית .דעיכת העיר צמצמה ,בוודאי ,את השפעתה על המרחב הכפרי שסמוך אליה ,ואפשר שתהליך זה גרם
להתפתחות חופשית יותר של היישוב הכפרי ,שלא נאלץ להתחרות בתושבי העיר על משאבי הקיום.
לקראת סוף התקופה הביזנטית חלה נסיגה גדולה בהתיישבות במרחב ,מגמה שנמשכה גם בתקופה הערבית הקדומה
שאחריה.
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 .3.4.9התקופה הערבית הקדומה ( 1099-638לספירה)
בשנת  638לספירה נפלה ארץ-ישראל בידי הצבאות הערביים .האזורים של עכו וצור נכללו בתקופה זו בג׳ונד אל־אורדון ,שירש
את ׳פלסטינה השניה׳ ,היא מחוז הגליל בתקופה הביזנטית .אמנם עכו וצור לא נכללו במחוז זה בתקופה הביזנטית ,אולם
בתקופה הערבית הקדומה הן סופחו לגליל .עכו וצור נזכרות במקורות רבים מהתקופה הערבית הקדומה ,אך בתקופה זו אין
התייחסות למרחב שביניהן .יש לציין שקיים קושי בהבחנה בממצא הקרמי בין תחילת התקופה הזו לבין התקופה הביזנטית.
כבר בתקופת בית אומיה ,החלה להתפתח תעשיית ייצור הסוכר בארץ-ישראל ,באזורים שבהם היה שפע של מים .לפי העדויות
ההיסטוריות ,גם אכזיב שימשה כמוקד להפקת סוכר (פלד .)2009 ,גם בתל ראש הנקרה ובאתר ינוחיה (שמיקומה לפי חלק
מהמקורות בנהריה ,ולפי אחרים בעברון) ,הייתה התיישבות ,אך באופן כללי כמעט שלא הייתה התיישבות באזורי החוף.
 .3.4.10התקופה הצלבנית והתקופה הממלוכית ( 1516-1099לספירה)
כללי :בשנת  1099עברו הצלבנים בגליל בדרכם לכיבוש ירושלים ,אולם עכו נכבשה רק בשנת  ,1104בסיוע צי של העיר גנואה
מאיטליה .יוצאי ערים שונות באיטליה ובצרפת קיבלו שטחים בעיר ובנו בהם רבעים מבוצרים .הגליל המערבי הוגדר כחלק
מ"התחום המלכותי" של עכו ,שגבולו המזרחי היה בבקעת פקיעין .מאוחר יותר ,נשלט מרבית הגליל העליון המערבי ע"י
הרוזנות של ג'וסלין דה-קורטניי ,שמרכזה היה ב"מבצר המלך" במעיליא .רובו של אזור החוף נותר כיחידה מנהלית נפרדת,
זו של אכזיב ( .)Casal Imbertהיישוב הצלבני שגשג במאה ה ,12-ועכו הפכה להיות העיר הגדולה והחשובה ביותר .בשנים
אלה החל גם תהליך שבו ממלכת הצלבנים החלה להפנות כוחות דרומה ,נגד מצרים ,ולדלל כוחות במבצרי הצפון .הממלכה
נחלשה גם בגלל סכסוכים פנימיים .מצב זה נוצל על-ידי השליט המוסלמי מסוריה נור א-דין לפשיטות על הגליל .המשיך
בדרכו אחריו צלאח א-דין ,שכבש לימים את כל ארץ-ישראל ,בעקבות נצחונו בקרב הדרמטי בקרני חיטים בשנת  ,1187ורק
העיר צור לא נכבשה בידיו .בשנת  1189החלו הצלבנים במצור ממושך על עכו ,ועם הגעת מסע הצלב השלישי ב 1191-כבשו
אותה מחדש ,אולם לא הצליחו לכבוש מחדש את ירושלים .כתוצאה מכך ,במאה ה 13-הפכה עכו לבירת הממלכה הצלבנית
השנייה .בתקופה זו היו מסדרי האבירים הצבאיים לבעלי הקרקעות והמבצרים במקום האבירים הפיאודליים ששלטו קודם
לכן ,המסדר הטבטוני (גרמני) החזיק במספר מבצרים שביניהם ג'ידין (יחיעם) ומבצר המלך (מעיליא) ,ואזורים נוספים היו
בשליטתו של המסדר ההוספיטלרי .חלק ניכר מהכפרים והחורבות הקיימים כיום באזור ,מוזכרים בתעודות צלבניות מתקופה
זו .במרחב חוף הגליל היו שלושה מחוזות צלבניים :מחוז אכזיב ,מדרומו "מחוז הצ'מברלין" ( - Chamberlainראש לשכת המלך)
באגן נחל בית העמק ,ובדרום מקומות שהשתייכו ישירות לעכו ולא לתת-יחידה פיאודלית .מחוז הצ'מברליין נרכש על ידי
ז'וסלין דה קורטניי ב 1179-ונקשר לאזור אכזיב.
מחוז אכזיב ( :)Casale Lamperti, Casal Imbertכבר בשנת  1123היתה אכזיב למרכזו של מחוז פיאודלי בשליטתו של אוברט
דה פזי ( )Hubert de Paziומשמו נגזר שמה הצלבני של אכזיב .זמן קצר אחר־כך חזר המחוז להיות רכוש המלך ,ובשנת 1153
נוסד באכזיב כפר של מתיישבים פרנקים ,שככל הנראה התפתח סביב מבצר .בשנת  ,1187לאחר קרב קרני חיטים וכיבוש עכו,
נכבשה אכזיב בידי כוחות שפיקד עליהם כנראה צלאח א־דין עצמו .האזור נכבש מחדש בידי הצלבנים ביחד עם כיבוש עכו
ב .1191-ידועים גם מאבקים בתוך המחנה הצלבני ,שהתרחשו באכזיב :באביב  1192התנהל באכזיב משא ומתן בין ריצ׳רד לב־
הארי לבין קונרד ממונפרה ,וביום  3במאי  1232נערך באכזיב קרב בין ז׳אן ד׳איבלין ,שליט אכזיב ,לצבאו של הקיסר פרידריך
השני .בשנת  1256עברה השליטה באכזיב לידי מסדר הטבטונים.
אין תיעוד באשר להיקף תחומו של מחוז אכזיב במאה ה ,12-אך תעודות מן המאה ה 13-מונות  15מקומות במחוז ומלמדות,
שבצפון הוא השתרע מעבר לנחל בצת ,ובדרום – מעבר לנחל געתון .המחוז כלל גם חלקים הרריים ,כולל חורבות במעלה
הנחלים בצת וכזיב .כך שלט המחוז בשטחי השלחין ובטחנות המים שבעמקי הנחלים הללו ,שליטה שהיתה לה חשיבות
כלכלית רבה.
נראה כי משפחת איבלין ,ששלטה באכזיב ,הצליחה להרחיב את תחום שליטתה למעלה אגן נחל בצת .לעובדה זו הייתה
משמעות רבה לאור עליית חשיבותו של גידול הסוכר שהצריך שימוש במים רבים.
באכזיב הופק קנה-סוכר עוד בתקופה הערבית הקדומה .טכנולוגיות הייצור השתכללו בתקופה הצלבנית .בשנות השמונים
של המאה ה 12-התפתח מרכז חדש לייצור סוכר ,לה-נהייה/ינוחייה ( )Lanahie;Noieבקרבת שפך הגעתון לים התיכון .במאה
ה 13-היה באתר זה אחד ממרכזי הסוכר החשובים של ההוספיטלרים .מאתר זה ,שהשתייך למחוז הצ'מברליין ,לא נותר כל
שריד (פלד.)2009 ,
במקורות הצלבניים מוזכרים מקומות רבים באזור ,רובם בתעודות מקרקעין .ראויה לציון אל-סמריה (;Casale Somelaria

 )La Saumalaria; Semerrieאחד המקומות היחידים באזור שבו נותרו עד ימינו מבנים צלבניים .ב 1277-נחתם באל-סמריה
חוזה בין ז'אן מונפור-צור והבאיי של ונציה .האפיפיור ניקולס הרביעי העניק לקפלה על שם סנט ג'ורג'יוס שהייתה במקום
את הזכות לחגוג את חגיגות הקדושים ג'ורגיוס ,ג'וליאן ומרטין .הדבר נעשה בימיה האחרונים של הממלכה הצלבנית ,ונועד
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בוודאי לחיזוק תושבי המקום מבחינה רוחנית ואולי גם כלכלית ,אולם התעודה כלל לא הספיקה להגיע לארץ (התעודה הוצאה
באירופה ב 3-במאי  1291ועכו נפלה ב 18-באותו חודש ,ר' להלן) .סמריה מוזכרת גם בתיאור הקרבות ,ונמסר שהצבא המוסלמי
התפרש מסמריה עד התל של עכו.
לסיכום המקורות הצלבניים :את תחומי החלוקה המנהלית הפיאודלית בטריטוריה הצלבנית של עכו ניתן לראות כשלושה
אזורים שמקיפים את העיר :סביבות עכו ,מחוז הצ'מברלין ,ומחוז אכזיב .בשטח הקרוב לעכו לא היו כפרים ,וחמשת מקומות
היישוב שנמצאים סביב עכו שוכנים במעגל שמרוחק בין שבעה לתשעה קילומטרים מהעיר .רכישות הקרקע היו בעיקר על
ידי מסדרי האבירים ,תוך חלוקה גיאוגרפית ברורה :כוכטום (ליד בית העמק) שבמרכז היה כבר שייך למסדר ההוספיטלרים
בראשית המאה ה ;12-כפר יסיף במזרח היה המקום הראשון באזור שנרכש על ידי המסדר הטבטוני בסוף המאה ה,12-
ובידיהם היה גם אבו סנאן הסמוך לו ,שתאריך רכישתו לא ידוע; סמריה במערב הייתה של מסדר הטמפלרים ,וגם התאריך
ונסיבות רכישתה לא ידועים.
רק במזרעה הוקם יישוב חדש בתקופה זו ,המתועד ברשימה ממלוכית משנת  1238כיישוב צלבני.
לתשומת לב ראויים שני מכלולי ממצא מיוחדים מהתקופה הצלבנית :מערכת לייבוש מלח בברכת סורסוק (דרום נהריה),
ושלוש אבנים שעליהן חרוטה המילה הלטינית  ,Januaשנועדו ככל הנראה לסימון גבולם של אנשי גנואה בשדות קיבוץ שמרת
של היום.
השלטון הממלוכי :הפילוגים והסכסוכים הפנימיים בממלכת הצלבנים סייעו לממלוכים בחיסול הממלכה .בייברס (החל משנת
 )1260כבש את מרבית מבצרי הצלבנים ,ויורשו – אל-מליך אל-אשרף איבן קלאון ,כבש את עכו בשנת  .1291עם נפילת עכו,
נטשו הצלבנים ללא קרב את שאר מעוזיהם בארץ-ישראל .במהלך שלטונם של בייברס ושני ממשיכיו הראשונים ,קלאון ואל-
מליכ אל-אשרף ,הרסו הממלוכים את ערי החוף ואת נמליהן כצעד למניעת פלישה אירופית נוספת .נראה שברוב התקופה
הממלוכית התקיימו בעכו רק אזור מסחרי קטן ונמל קטן (גראבויס.)1983 ,
משהתייצב השלטון הממלוכי ,עבר המרכז לאזור ההר ,וצפת היתה לבירת המחוז (הממלכה) .מישור החוף השתייך לנפה
(עמל) של עכו; הגבול בין נפת עכו לנפת צור עבר ,כנראה ,ברכס הסולם.
 .3.4.11ההתיישבות בתקופה העות'מאנית ( 1917-1516לספירה) (בעיקר עפ"י גרוסמן:)1994 ,
מרחב עכו היה סמוך יחסית למוקד השלטון העות'מאני ,וכמובן מושפע ישירות מהעיר עכו .רשימות מיסים מהמאה ה16-
מעידות שהמרחב שימש כאחד מאסמי התבואה והכותנה הגדולים בארץ .החלק הצפוני של המרחב (מעכו לראש הנקרה) היה
זה שבו התקיימה הפעילות הכלכלית וההתיישבותית המפותחת ביותר .הגבול המינהלי בין תחום עכו לתחום תיבנין שבלבנון
עבר למרגלות רכס הסולם.
בתחום הסקר ובגבולותיו המיידיים שכנו  3יישובי קבע לכל אורך התקופה :סומריה ,מזרעה וא-זיב .במהלך התקופה קמו
עוד יישובי קבע :אל-בהג'ה ,אל-מנשיה (בפאתי עכו) ,דאר סורסוק וקצר מוחמד בק (צפונית למזרעה) ,וחומימה (בחורבת
עיתאים ,בתחום נהריה כיום) .חלק מיישובים אלו היו למעשה בתי אחוזה רחבי ידיים.
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תמונה  :9באר אנטיליה (בסמוך לה גם
בריכה) בסמוך למחנה שרגא ,צפונית
לבוסתן הגליל .קשורה כנראה לחקלאות
בכפר סומריה .צילום :עמית מנדלסון

א-זיב הייתה במאה ה 16-אחד מהיישובים החקלאיים הבולטים בארץ ,ובפרט בגידול הכותנה ,הודות למי המעיינות שבאזור.
במקום ישבו  132משפחות ו 27-רווקים.
בשל מצב בטחוני מעורער ,חלה נטישה נרחבת של יישובים באזור .דאהר אל-עומר (שנות ה )1740-השליט ביטחון ועודד
התיישבות באזור ,כולל מתיישבים יוונים מקפריסין שהקימו כפר מחוץ לחומות עכו (ייתכן אל-מנשיה) .לאחר ימי דאהר אל-
עומר ,הידרדר שוב מצב הכפרים ,בשל פשיטות בדווים וגזירותיו הכלכליות של אחמד אל-ג'זאר ,מושל עכו .אל-ג'זאר ריכז בידו
את המונופול על שיווק הכותנה והקים אמת מים לעכו (אמת המים השנייה לעיר) .האמה ניזונה מעין שיירה (אחד ממעיינות
כברי) ,ונהרסה על-ידי צבא נפוליאון .ברוב מהלך האמה הוזרמו המים בצינורות חרס ,הועלו במרחקים קצובים למגדלי בקרה
ומהם ירדו שוב והמשיכו לזרום בצינורות .עד לשנים האחרונות שרדו חלקים של שניים ממגדלי הבקרה ,אך הם חרבו וכיום לא
נראים שרידים של אמה זו על פני השטח .מגדלי הבקרה נבנו על אמות שהוליכו מים בצינור ששימש כגיחון ארוך ,ותפקידם
החשוב ביותר היה מניעה של גלי הלם שעלולים להיווצר בכל פעם שממלאים את הצינור מחדש .כמו כן ,ניתן להשתמש
במגדלים לשם שחרור אוויר שהצטבר בצינור ,ולצורך הפניית מים לצרכנים משניים.
בשנת  1799הטיל נפוליאון בונפרטה מצור על העיר עכו ,שנמשך  54ימים ובמהלכו בוצעו שבע התקפות על העיר .המצור כשל
לאור עמידתם האיתנה של מגיני עכו ,שזכו לתגבורת מהצי הבריטי .במהלך תקופת המצור הרס צבא נפוליאון את אמת המים לעכו.
האמה השלישית נבנתה על ידי סולימאן פחה בשנת  ,1814והיא האמה הנראית כיום בשטח .גם אמה זו ניזונה מעין שיירה.
ברוב מהלך האמה הוזרמו המים בתעלה שחלקים רבים ממנה נישאו על גבי קשתות ,שהיו גבוהות במיוחד במעברי הנחלים.
בקטע האחרון ,בדומה לאמת ג'אזר ,עבר הזרם בצינורות עם מגדלי בקרה שאותם ניתן לראות עד היום במבואות הצפוניים
של עכו ובעכו עצמה.
בשנות ה 1820-בנה עבדאללה פאשה ,מושל עכו ,אחוזה כפרית המוקפת חורשות ששימשה למגורי חורף ,במקום הנקרא
אל-בהג'ה .לאחר מספר גלגולים ,עבר המקום לידי הבהאים ,ומהווה כיום אחד ממקדשיהם .מצפון למזרעה היו בתי אחוזה
נוספים :קצר מוחמד בק ודאר סורסוק .ההתפתחות היישובית המרשימה ביותר הייתה באזור מעיינות כברי (מחוץ למרחב
הסקר הנוכחי).
מושלי עכו השקיעו בפיתוח מפעלי מים ,ובפרט אמות המים מכברי לעכו .גם באזור בצת הוקמו תעלות השקייה ,אך המידע
עליהן מצומצם .אמת המים נועדה לפתח את העיר עכו ,אך גם הכפרים לאורך התוואי נהנו ממנה ,ובפרט הכפר מזרעה .לפי
שמו ,ניתן להסיק כי הוקם כחווה חקלאית ,אך הוא היה קיים כבר במאה ה 16-ואולי אף קודם לכן .בשלהי המאה ה ,19-שימשו
מי אמת המים לעכו להפעלת בית-בד בכפר .אדמת המרחב ברובה פורייה ומנוקזת היטב ,מה שעודד גידול תבואות וגידולים
מסחריים .הכותנה תפסה חלק חשוב בכלכלת האזור.
השלטון העות'מאני במרחב הסתיים בשנת  ,1918במהלך מלחמת העולם הראשונה .עוד קודם לכן ( )1916חתמו הבריטים
והצרפתים על הסכם סייקס-פייקו לחלוקת אזורי השליטה במזרח התיכון .בשנת  1919פינו הבריטים את שטחי שליטתם
מצפון לראש הנקרה לפי הסכם דוביל ,שנחתם בין לויד ג'ורג' הבריטי לקלמנסו הצרפתי.
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 .3.4.12תקופת המנדט הבריטי ()1948-1917
בוועידת סן רמו (אפריל  )1920אישר חבר הלאומים את המנדט הבריטי על ארץ-ישראל ואת המנדט הצרפתי על סוריה ולבנון.
הגבול הבריטי-צרפתי סומן ביוני  ,1921ומפות הגבול נחתמו בשנת .1922
ההתיישבות היהודית החדשה בגליל המערבי ובחופו החלה בשלב מאוחר יחסית .בשנת  1934רכשו יהודים יוצאי גרמניה
כ 2,400-דונם בשפך נחל געתון ,וב 10-בפברואר  1935קמה באדמות אלו המושבה נהריה .תוך שנים ספורות הסתבר כי לא
ניתן להתבסס בה על חקלאות ,והחל מ 1940-הפכה נהריה ליישוב המבוסס על תיירות .ב 1936-קם בתחומי נהריה קיבוץ
עברון ,שעלה ליישוב הקבע שלו רק בשנת  .1945מושב שבי ציון הוקם בשנת  ,1938והמושב השיתופי רגבה ב.1946-
בתקופת מלחמת העולם השנייה ,הוקמו בסיסי צבא רבים במרחב מפרץ חיפה-עכו ,לדוגמה ,מוסד "חופים" של ימינו בבוסתן
הגליל נקרא במפה המנדטורית בשם  .Sidney Smith Barracksצפונית לבוסתן הגליל הוקמה עמדת תצפית לאיתור ולגילוי
צוללות ,כחלק ממערך ההגנה על מפרץ חיפה.
לאחר נפילתו של אברהם שטרן "יאיר" מפקד מחתרת לח"י ,בחודש פברואר  1942הציעו הבריטים לחברי המחתרת שהיו
עצורים במחנה מזרעה בצפון (כיום בית חולים מדרום לבוסתן הגליל) ,לפרוש מהמאבק ולחזור לחיים רגילים ,ובתמורה לקבל
משרות באדמיניסטרציה הבריטית .ההצעה נדחתה בידי חברי הלח"י .בליל  1בספטמבר  1942הצליחו יצחק שמיר ואליהו
גלעדי לברוח ממזרעה והחלו בפעולות לשיקום המחתרת.
אוניית המעפילים חנה סנש (שיצאה מאיטליה) נחתה בחוף נהריה על שרטון בתאריך  25בדצמבר  .1945צוותי פלמ"ח ותושבים
מנהריה ומעברון סייעו בחילוץ כל המעפילים והבאתם לחוף .בסך הכל ,בשנים  ,1939-1948הגיעו  7ספינות מעפילים לחופי נהריה.

תמונה  :10הספינה חנה סנש הפוכה
על צדה בחוף נהריה לאחר שהמעפילים
ירדו ממנה ,דצמבר .1945
צילום :מאגר המידע בנתיבי העפלה מחנה
המעפילים עתלית ,מתוך אתר פיקיויקי.

בעקבות מדיניות הבריטים לאחר מלחמת העולם השנייה ,ובמאבק להקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל ,החלה לפעול "תנועת
המרי העברי" כהתאחדות המחתרות בארץ .אחת הפעולות החשובות ביותר של תנועה זו הייתה "ליל הגשרים" בליל 17-16
ביוני  .1946במסגרת זו הותקפו  11גשרים בגבולות בין ארץ-ישראל לשכנותיה ,וביניהם שני גשרי אכזיב (גשר הרכבת וגשר
הכביש) .ברוב הפעולות ברחבי הארץ עברה הפעולה בהצלחה מלאה ,אולם באכזיב אירע אסון .בעקבות פיצוץ מטען החבלה
שהוצמד לגשר הרכבת (כתוצאה מירי לעבר הכוח הפושט) ,נהרגו  14מאנשי הפלמ"ח 13 ,מהם בפיצוץ מטען החבלה ויחיעם
וייץ מירי .הגופות נפגעו בצורה קשה .גשר הכביש לא פוצץ בעקבות אסון גשר הרכבת .הניצולים נמלטו לעבר חניתה ומצובה,
והפצועים הוסתרו במערת הסולם .שרידי הגופות הובאו בחשאי לקבורה בחיפה ,וביוני  1968הובאו לקבורה ממלכתית במקום
האסון באכזיב – יד לי"ד .בשנת  2001התגלה קבר אחים נוסף ,ובשנת  2003הובאו גם השרידים הללו לקבורה ביד לי"ד.
 .3.4.13מלחמת העצמאות ולאחריה ,בדגש התיישבות וביטחון
על פי החלטת החלוקה של האו"ם מנובמבר  ,1947יישובי הגליל המערבי נמצאו בשטח שיועד למדינה ערבית .היישובים
היהודיים 12מנו אז את נהריה ,שבי ציון ,רגבה ועברון (שבתחום הסקר הנוכחי או בצמוד לו) ,את חניתה ,אילון ומצובה בשלוחות
 .12תיאורטית ,במצב של יישום התכנית ,ישובים יהודיים כאלה (כמו גם יישובים ערביים בתחומי המדינה היהודית) אמורים היו להחליט האם
להיות מעין אי אוטונומי ,לעזוב ,או להיות אזרחים שווי זכויות במדינת הלאום השני.
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הצפוניות של הגליל המערבי ,ואת יחיעם המבודדת במיוחד  -בשלוחה דרומית יותר ,ממזרח לנהריה .ההגנה על ישובים אלה
היתה תחת מסגרת חטיבת כרמלי .היישובים הערבים בסביבה כללו את סומיריה ,א-זיב ,ומזרעה (בתחום הסקר או בצמוד לו),
ואת בסה ,אל-כאברי ,מנשייה ועוד (לגבי התיישבות ר' גם בשני הסעיפים הקודמים) .עכו היתה כמובן העיר הערבית הגדולה
בסביבה ,ובה גם היה מרכז שלטוני בריטי.
האירועים המלחמתיים העיקריים בגליל המערבי התרחשו בתחילה בעיקר סביב קיבוץ יחיעם שהיה מבודד מאז תחילת
המאורעות ,וקיבל אספקה ממטוסים ומשיירות קטנות .ב 20/1/1948-אירעה מתקפה גדולה של "צבא ההצלה" וערבים
מקומיים על יחיעם ,ובמקביל על משוריין שיצא מנהריה לכיוון יחיעם .ההתקפות נהדפו תוך אבדות למגינים .ב ,27/3-יצאה
שיירת אספקה גדולה ומשוריינת מנהריה ליחיעם .השיירה נתקלה במארב ערבי גדול בדרך .בקרב שהתחולל נהרגו 46
מלוחמיה והשאר הצליחו לסגת (אתר "אתרי מלחמת העצמאות").
לקראת סיום המנדט הבריטי התארגנו כוחות ארגון ההגנה לאפשרות של פלישה ממערב לבנון (שלבסוף לא התרחשה).
ההתארגנות כללה תכנית לתגבור האספקה ליישובי הגליל המערבי ולפינוי הילדים מהם ,וכן (לאור כישלון שיטת השיירות),
להשתלטות על המרחב ובפרט הדרכים שבו .ב 13/5-החל מבצע "בן עמי" (ע"ש בן עמי פכטר ,מפקד גדוד ב"כרמלי" שנהרג
בשיירת יחיעם) .המבצע כלל השתלטות על אזור ציר החוף וכיבוש הכפרים הערביים בין עכו לראש הנקרה .עכו עצמה נכבשה
כמה ימים מאוחר יותר .הופנה מאמץ גם מזרחה ,בין היתר לאזור יחיעם (ע"י כיבוש כאברי) ולאזור אילון (ע"י כיבוש הכפר בסה
ומשטרת בסה  -בשלומי וביערה של היום ,בהתאמה) .קרבות קטנים (באזור אחיהוד וראש הנקרה של היום) נמשכו עד ה.11/6-
בהמשך ,במהלך "קרבות עשרת הימים" ( )9-18/7/1948במבצע "דקל" ,הורחבה השליטה הישראלית מזרחה לשאר הגליל
העליון המערבי (כמו גם לגליל התחתון) (אתר "אתרי מלחמת העצמאות")..
עוד במהלך המלחמה באזור הוקם קיבוץ שמרת .עם תום מלחמת העצמאות באזור הוקמו גם המושבים בוסתן הגליל ולימן,
והקיבוצים סער ,גשר הזיו ,ראש הנקרה ולוחמי הגטאות .הכפר מזרעה ,שניטש ברובו במלחמת העצמאות ,הפך ליישוב בו
רוכזו פליטים ממספר ישובים ערביים סמוכים.
בשנת  –1958החלה נטיעת עצי צפצפה לתעשיית העץ באתרים שונים בארץ ובכללם גם במושב בוסתן הגליל .בבוסתן הגליל
ניטעו כ 6,500-שתילים בשטח של  400דונם ,שמקורם באיטליה .בשנת  1959ניטעו עוד כ 40,000-שתילים .עם זאת ,כתבה
ב 1959-עוררה פולמוס ציבורי בשאלת הכדאיות של גידול הצפצפות ,כאשר משרד התעשייה והמסחר תמך בגידול זה ואילו
משרד החקלאות התנגד לכך (טישלר .)1959 ,היוזמה הופסקה ,על רקע צריכת המים הגבוהה של עצים אלו (הבוקר.)1962 ,13
בשנת  1961הוכרזה נהריה כעיר ומספר התושבים בה הגיע ל.15,000-
בשנות ה '60-החל פיתוח הגן הלאומי אכזיב ,הריסת רוב המבנים ההיסטוריים על אף התנגדותו של אלי אביבי.
בשנת  – 1971בוצע מעצר של חוליית מחבלים באכזיב .לאורך שנים רבות בהמשך היווה צפון הגליל המערבי ,כחלק מאזור קו
העימות עם ארגוני המחבלים בלבנון ,מוקד לפיגועי טרור ולירי מלבנון .חלק מאירועים אלו מוזכרים בהמשך .נהריה (ובמקביל
גם קרית שמונה) היו לרוב "מטרות מועדפות" עקב גודלן.
ביוני  1974נהרגו בנהריה  3אזרחים בני משפחה זרנקין והחייל דני סנש ,ע"י חוליית פת"ח שחדרה מלבנון דרך הים( .ארז ורהט,
 .)1974בעקבות האירוע תוגברו הנוכחות והסיורים בחוף .עם זאת  5שנים אח"כ התרחש פיגוע נוסף.
בנובמבר  – 1974אירע פיצוץ  700ק"ג חומרי נפץ במטווח סן-ג'ין ,14שגרם לנזקים ב 20-מבתי מושב בוסתן הגליל (רהט.)1974 ,
בעקבות האירוע הועמד קצין צה"ל לדין (מעריב.)1975 ,
בתאריך  – 25/9/1975התרחש אסון הזחל"ם .זחל"ם צבאי התנגש ברכבת הבוקר מנהריה לתל אביב ,בכניסה הצפונית לבוסתן
הגליל (נקודה שבה שדה הראייה חסום ,וללא מחסומים) 4 .חיילים נהרגו ו 9-נפצעו (רהט1975 ,א,ב).
בשני אירועי ירי קטיושות על נהריה בנובמבר  1977נהרגו שמואל מינץ ורבקה לופו.
באפריל  1979ארע פיגוע נוסף בנהריה ,בו נהרגו שלושה בני משפחת הרן והשוטר אליהו שחר .הפיגוע זיעזע את המדינה באכזריותו.
גם במקרה זה הגיעו המחבלים מלבנון בדרך הים .בעקבות אירוע זה הוקמה מפקדה בטחונית לעיר (אתר לתולדות נהריה).
לאחר תקופה קצרה של רגיעה יחסית ,החל בחודש יולי  1981סבב של ירי מלבנון ותקיפות של צה"ל .בירי מסיבי של קטיושות
ופגזים ע"י ארגוני המחבלים על יישובי הצפון ,נהרגו מספר תושבים ,חלקם בנהריה (וייס .)1981 ,באחת מפעולות חיל האוויר
נהרגו בביירות בין  100-300איש ,חלקם אזרחים ,וישראל קיבלה גינוי נרחב (דבר .)1981 ,הסכם הפסקת אש שהושג בהמשך
(בתיווך אמריקאי) הנמיך את הלהבות ,אך לקראת קיץ  1982המתיחות גברה שוב.
 .13במראי מקום כגון זה ,בהם המקור הוא כתבה מעיתון ללא שם מחבר ,מצוין שם העיתון והשנה .ברשימת המקורות יופיע "אנונימי.
 ,"...1962עם שם הכתבה והעיתון והתאריך המדוייק .הכתבות מהעיתונים לקוחות מהאתר "עיתונות יהודית היסטורית".
 .14אזור מטווחים סמוך לחוף בשטח שעל רובו הוקם מאוחר יותר אתר חצרות יסף .סנט ג'ין היה גם שמו של שדה תעופה בריטי סמוך
(ובהמשך בסיס ימ"ח צה"לי) מדרום-מזרח לקיבוץ שמרת של היום.
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בתחילת יוני  1982החלה מלחמת לבנון הראשונה (שכונתה בתחילתה "מבצע שלום הגליל") בהפצצות של חיל האוויר על
מטרות מחבלים בלבנון (שבתגובה להן הופגזו ונפגעו ישובי הצפון) .מעט אחר כך התבצעה כניסה קרקעית ללבנון (ברקאי,
1982א; 1982ב) .המלחמה התרחבה והמהלכים הצבאיים העיקריים הסתיימו רק בספטמבר  ,'82עם יציאת צה"ל מביירות.
לאחר מכן החלה נסיגה הדרגתית ,ובהמשך ( )1985-2000נשארו כוחות צה"ל ב"רצועת הביטחון" .נוכחות זו הביאה לשקט
יחסי ביישובי הצפון ,אך לנפגעים רבים בקרב חיילי צה"ל .במהלך המלחמה שימש מתחם סן-ג'ין כעורף לוגיסטי להטסת ציוד
לכוחות הנלחמים.
בדצמבר  1982הוקמה המועצה אזורית מטה אשר ,מאיחוד בין המועצות האזוריות סולם צור ,נעמן וגעתון (מרידור .)1982
בקיץ  1984הפך כפר הנוער "חופים" למוסד ברית אחים ,שהוסב למרכז חינוך וקליטה לנוער עולה מאתיופיה (גורן.)1984 ,
בשנת  – 1992הוקמה חצרות יסף כאתר קרוואנים לקליטת עולי אתיופיה ומדינות חבר העמים ,שנוהלה בתחילה כמועצה
מקומית עצמאית ,ובהמשך סופחה למועצה האזורית מטה אשר .המקום נסגר בשנת .1998
במרץ  1995נהרג בני יונסי מנהריה מקטיושה בחוף הים .ביוני אותה שנה נהרג דוד מרס ,עובד מועדון הים-התיכון באכזיב,
מפגיעת קטיושה באתר ,ושמונה נוספים נפצעו .האירוע היווה את הטריגר לסגירתו של מועדון הים-התיכון באכזיב ,בשנת .1997
במאי  – 2000החלה נסיגת צה"ל מרצועת הביטחון בלבנון אחרי  18שנים ,ופריסה מחודשת לאורך קו הגבול הבינלאומי.
בשנת  2006פרצה מלחמת לבנון השנייה ,שנמשכה  34ימים .גם במהלכה נורו טילים וקטיושות רבים לעבר נהריה ושאר יישובי
המרחב ונהרגו בהם מספר תושבים.
לאחר מלחמה זו היה גבול לבנון שקט בדרך כלל ,אם כי התרחשו מספר אירועי ירי של קטיושות.
 .3.4.14התרבות החומרית בתקופות העתיקות (ע"פ פרנקל וגצוב)2013 ,
במרחב חוף הגליל יש שיטות בנייה וייצור ,המאפיינות את המרחב אולם נדירות או נעדרות בשאר אזורי ארץ-ישראל .בדרך כלל
ניתן לזהות זיקה בין שיטות אלו לתרבות החומרית של צור-פיניקיה ,בהתאם גם למקורות שבכתב.
שיטות בניה אחדות – בהן הכשרה של תשתית חצובה בסלע להקמת מבנים ,בניה באבני גזית מסותתות סיתות שוליים ובנייה
במתכונת של ראשים ופתינים – 15נהגו באזור כבר בתקופת הברונזה המאוחרת ובתקופת הברזל .על רוב החוקרים מקובלת
הדעה שהבנייה במתכונת של ראשים ופתינים היא פיניקית .אמנם מתכונת זו נהגה לימים גם באזורים אחרים ובארצות אחרות
ומרוחקות ,אך בכל התקופות היא היתה מושרשת בארץ המוצא ,פיניקיה (על כך מלמדים ,למשל ,השרידים בשדה הקבורה
של צור הרומית) .איתורם של שרידי מבנים באזור שנסקר ,שנבנו במתכונת זו ,תואם היטב את המציאות ההיסטורית האמורה.
חציבת ׳יסודות מורמים׳ – גם היא חלק ממסורת בנייה קדומה זו .מחצבות לאבני גזית ,דומות לאלה שתועדו באזור ,ידועות
בכל אזורי הארץ ,אולם המחצבות לקירטון נבדלות על־פי טיפוסים שונים ונחלקות ,כאמור ,לשני אזורי תפוצה ,צפוני ודרומי,
אפילו בתחומו של האזור; אחד משני הטיפוסים של מערות מחצבה ,אלה שפתחיהן הם פירים מלבניים ,אותר רק בצפונו של
האזור .מחצבות הפיר הן איפוא ממאפייניו של מכלול התרבות הצורי.
טיפוסים אחדים של מרכיבים במתקנים לעיבוד תוצרת חקלאית אופייניים לאזור שנסקר ,והם אינם בנמצא באזורים אחרים
של ארץ־ישראל; גם אותם ראוי לאפיין כצוריים.
מערת הקבורה של כוכים ,שאל פתחה מוליך פיר מדורג ,היא טיפוס אופייני לאזור ,ובכך ניתן חיזוק לדעה ,הקושרת מסורת
קבורה זו עם פיניקיה .גם לסרקופגים ,שבאחד מצדי הרוחב שלהם עוצבה בליטה רבועה ,זיקה מובהקת לצור .מנדירותם באזור
של מנהגי קבורה ומתכונות קבורה אחרים ,אפשר להסיק שזיקתם הייתה למכלולי תרבות אחרים .בנוסף ,הובחנו מאפיינים
יחודיים בכלי-חרס מתקופת הברזל :הקנקן הצורי וסיר הבישול בעל ׳שפת הקרדום׳ משלהי תקופת הברזל .במכלולים
מתקופות מאוחרות יותר בולט הקנקן הפיניקי על גלגוליו ,המייחד את האזור.
בשנת  1998נחשפה באכזיב גת הנחשבת לגת הגדולה ביותר שנחשפה עד כה בארץ-ישראל (שיאון .)1998 ,גת זו מורכבת
משבעה משטחי דריכה ,ששטחם הכולל כ 76-מ"ר ,ומארבעה בורות איגום בנפח כולל של  59מ"ק .הגת מכוסה כיום.
אלמנט חשוב נוסף הינו הפקת המלח בחופי הים .במקומות שונים בארץ תועדו מתקנים ושמות הקשורים בהפקת המלח,
ובמרחב הסקר נזכיר את השם ח'רבת מלאחה בין שבי ציון לנהריה .במקרא מוזכר מקום בשם "משרפות מים" בארץ הצידונים.
חלק מהפרשנים סברו שמדובר במקום שנועד להפקת מלח ממי הים (ולדעת הפרשנים ,אידוי מי הים להפקת המלח נקרא
"שריפת המים") .הפרשן קויפמן הציע לזהות את "משרפות מים" בעין אל-מושרייפה (כיום – עין משרפות) ,אם כי הוא מפרש
את שם המקום כ"מקום גבוה" ולא מקשר אותו להפקת המלח .סברה זו שנויה במחלוקת .באזור נמצאים גם ח'רבת מושרייפה
(חורבת משרף) ומפרץ קטן – מינת מושרייפה (רוזנסון.)1986 ,
 .15בנייה (לרוב יבשה) עם אבנים מלבניות שבה מונחות האבנים לסרוגין – האחת עם הצד הארוך (פתין) במישור הקיר והבאה עם הצד הצר
(ראש) במישור הקיר.
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 .3.5אתרים
 .3.5.1רשימת האתרים המלאה
במהלך הסקר תועדו  237אתרים שיש בהם עניין לציבור (מפה  ,9לרשימת האתרים המלאה ,ראו נספח א') .התפלגות האתרים
לפי חשיבותם 34 :אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה הארצית (חשיבות גבוהה 50 ,)3 ,אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה
האזורית (חשיבות בינונית ,)2 ,ו 153-אתרים דורגו כבעלי חשיבות ברמה המקומית בלבד (חשיבות נמוכה.)1 ,
התפלגות האתרים לפי הסיווג הראשי :ארכיאולוגי  ,37 -בוטני  ,25 -גיאומורפולוגי  ,7 -הידרולוגי  ,38 -היסטורי  ,86 -הנצחה
  ,14נוף/תצפית –  ,5אחר ( 25 -מפה .)9 .3.5.2סקירה מורחבת על אתרים בולטים
 .3.5.2.1תל אכזיב
(אתרים מס' )107-113 ,100-105
תל אכזיב הינו היישוב העתיק המרכזי במרחב הסקר ,שהיה מיושב במרבית התקופות ההיסטוריות (מעט מחוץ למרחב הסקר,
ראויים לאזכור גם עכו ותל כברי) .שטח התל הינו כ 70-דונם והוא שוכן על גבעה בין שפך נחל כזיב בצפון לשפך נחל שעל בדרום.
ראשיתו של היישוב בתל בתקופת הברונזה התיכונה ,אז שכנה במקום עיר מבוצרת ,שהתפתחותה קשורה קרוב לוודאי למעגן
הטבעי באזור ,ולהגנה הטבעית על ידי ערוצי הנחלים הסמוכים .ממזרח לעיר היה מעיין שופע שמתועד גם ע"י סוקרי הקרן
הבריטית לחקר ארץ-ישראל בשלהי המאה ה.19-
מאז תקופת הברונזה המאוחרת ועד לתקופה הרומית ,הוקמו סביב העיר ארבעה בתי-קברות גדולים ששרידיהם השתמרו עד
היום .אלמנט בולט נוסף (לאורך תקופות שונות) הינו ריבוי מחצבות בסלעי הכורכר ,כולל בקו החוף ממש .חלק מהמחצבות
שימשו לאחר החציבה כבריכות דגים.
אכזיב המשיכה להתקיים גם בתקופת הברזל ,ומוזכרת במקרא כנקודת ציון בגבול שבט אשר ,אך גם כאחת הערים שלא
נכבשו בידי בני ישראל .בהמשך ,הפכה אכזיב לעיר פיניקית ,לפי המקרא כחלק מהתשלום של שלמה המלך לחירם מלך צור
על הארזים לבניית בית המקדש הראשון.
בשלב מאוחר יותר ,נזכרת אכזיב כנקודת ציון בגבול "תחום עולי בבל" ,ונחשבה מחוץ לגבול ארץ ישראל על פי ההלכה.
בתקופות הרומית והביזנטית ,היו הערים עכו וצור בין הערים המרכזיות בארץ ,וככל הנראה אכזיב היוותה את הגבול בין תחום
עכו לתחום צור.
בשנת  1998נחשפה באכזיב גת הנחשבת לגת הגדולה ביותר שנחשפה עד כה בארץ-ישראל ,ומתוארכת לתקופה הרומית
(שיאון .)1998 ,גת זו מורכבת משבעה משטחי דריכה ,ומארבעה בורות איגום .הגת מכוסה כיום.
במאה ה 12-שגשגה אכזיב כאחת מהיחידות המנהליות הצלבניות ,ובמאה ה ,13-כאשר הפכה עכו לבירת הממלכה הצלבנית,
הייתה אכזיב בירת אחד משלושת המחוזות הצלבניים (קסל אימברט) ,ע"ש האביר הצלבני אוברט דה פזי (.)Hubert de Pazi
באזור הופק קנה-סוכר עוד בתקופה הערבית הקדומה .לאחר כיבוש המקום בידי בייברס סביב שנת  ,1271נקרא המקום
א-זיב .בתקופה העות'מאנית גידלו באכזיב כותנה.

תמונה  :11מבט על תל אכזיב מדרום .צילום :לירז כברה-לייקין
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ב"-ליל הגשרים" ביוני  ,1946חיבלו לוחמי הפלמ"ח ב 11-גשרים בגבולות בין ארץ ישראל לשכנותיה (ר' פירוט בסעיף .)3.4.12
בעקבות פיצוץ מטען החבלה שהוצמד לגשר הרכבת באכזיב ,נהרגו  14לוחמים (אחד מהם נורה והיתר נהרגו בפיצוץ) .במקום
האסון הוקם לימים אתר ההנצחה יד לי"ד .אכזיב נכבשה בידי חטיבת "כרמלי" במהלך מבצע "בן עמי" במאי  .1948מהכפר
נותרו המסגד ,בית המוכתר ,בית הקברות (שטח מרוסס במדרון הצפוני של התל) וקבוצת מבנים במדרון הדרומי.
לאחר מלחמת העצמאות ,התיישב ב 1952-אלי אביבי בבית המוכתר שבתל אכזיב .בשנות ה 1960-וה 1970-הוחל בפיתוח
תיירותי במרחב אכזיב .כחלק מהפיתוח ,נהרסו רוב המבנים ההיסטוריים באכזיב ,חרף התנגדותו של אלי אביבי ,שהכריז על
שטחו כ"מדינת אכזיב" .המרחב הוכרז כגן לאומי בשטח  450דונם בינואר  .1968תחום ההכרזה רחב בהרבה מתחום התל ,וכולל
גם את שטחי "מועדון הים-התיכון" לשעבר ,חורבת נמל אכזיב ,אתר ההנצחה הממלכתי יד לי"ד ותחום אתר הקמפינג סולם
צור .בפועל ,היקף השטח הפתוח למבקרי הגן הלאומי כיום הינו כ 40-דונם (ומספר שטחים נוספים שהגישה אליהם חופשית
כגון יד לי"ד וחורבת נמל אכזיב).
במרחב אכזיב נערכו חפירות ארכיאולוגיות רבות ,הן בתל עצמו (ובו התגלו מספר מבני ציבור ,חלקלקה בדופן המזרחית של
התל וחפיר עמוק שבו היו נביעות של מים מתוקים שהפכו את העיר למעשה לאי מוקף מים מכל עבריו) והן בבתי הקברות,
שבהם התגלו קברים רבים בעיקר מתקופות הברונזה התיכונה ,הברונזה המאוחרת ,הברזל והרומית-ביזנטית .בבית הקברות
הצפוני התגלה מרכז פולחני ובו אבן עמוד מלבנית ארוכה שנפלה ארצה (כנראה מצבה ענקית מסוף תקופת הברזל) ,וסביבה
עצמות "מועברות באש" ושרופות .ככל הנראה זוהי עדות למנהג פגאני של שריפת גופות המתים – "במת תופת" .מנהג זה
התקיים כחמש מאות שנה ופסק במאות הרביעית-שלישית לפני הספירה.
יש לציין כי כיום הגן הלאומי מתפקד כאתר נופש בלבד .מסגד הכפר א-זיב שולב בתחום הגן הלאומי ,אולם הפיתוח באתר
ממוקד בפעילויות נופש ופנאי – כרי דשא וחוף רחצה .מתחמים ארכיאולוגיים שנחפרו בעבר ,מכוסים כיום או מוזנחים.
 .3.5.2.2תל נהריה
(אתרים )131 ,137
תל ארכיאולוגי המשתרע על-פני שטח של כ 100-דונם ,וחלקו הגבוה בשטח של כ 30-דונם .התל ממוקם ברכס הכורכר מדרום
לנחל געתון (כיום באזור בנוי ומפותח) .כ 800-מ' צפונית לתל ,נמצא תל קטן בגובה כ 3-מ' ובקוטר כ 40-מ' ,שבו נחשף אתר
פולחן עם מקדשים ובמה (ראו להלן).
תל נהריה היה מיושב בשתי תקופות עיקריות :העיר הקדומה מסוף תקופת הברונזה התיכונה עד לסוף תקופת הברונזה
המאוחרת ,והעיר המאוחרת בסוף התקופה הפרסית ובראשית התקופה ההלניסטית .הפער היישובי בין שתי התקופות נמשך
כ 700-שנה (תקופת הברזל ,ממנה נמצאו חרסים ,אך ספק אם התקיים יישוב של ממש)
העיר ששכנה בתל הייתה עיר מבוצרת .בתקופת העיר הקדומה ,אפיק הגעתון היה קרוב יותר לתל וככל הנראה היה לעיר
מעגן קדום בשפך הגעתון לים .בקרבת התל נמצאו גם שרידי דרך רומית קדומה בין עכו לאנטיוכיה ,כולל כתובת הקדשה
לקיסר נירון.
בצפון נהריה התגלה כבר בשנת  1947מקדש כנעני מלבני ,ובחפירות המשך בשנות ה '50-התגלו לידו מקדש רבוע קדום יותר
ובמה פולחנית ,כמו גם מצבור כלי-חרס ,חרוזים ,תכשיטים וצלמיות שונות .לאחר תקופה בה היה מוזנח ,מתחם המקדשים
טופל וניתן לבקר בו.
 .3.5.2.3אתרי מורשת בהאית באזור עכו – נהריה
(אתרים )141 ,237
בשנות ה 1820-בנה עבדאללה פאשה ,מושל עכו ,אחוזה כפרית המוקפת חורשות ששימשה למגורי חורף ,במקום הנקרא אל-
בהג'ה ,מצפון לעכו .מירזא חוסיין עלי נורי" ,בהא אללה" ,הנחשב לנביא המייסד של הדת הבהאית ,הוגלה לעכו בשנת ,1868
ותחילה שהה כאסיר בכלא עכו .בשנים  1879-1877שהה הבהא אללה בבית קיץ בפאתי מזרעה – "בית הקולונל" (שנבנה
במקור עבור עבדאללה פאשה) .מ 1879-ועד יום מותו ב ,1892-התגורר הבהא אללה באחוזת אל-בהג'ה ,ובה גם נקבר .סביב
האחוזה ניטעו גנים נרחבים והמקום הפך לאתר עלייה לרגל למאמינים הבהאיים מרחבי העולם.
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תמונה  :12גני אל-בהג'ה.
צילום :עמית מנדלסון

מתחם בהאי קטן נוסף – מתחם ג'וניין ,נמצא בדרום העיר נהריה .מתחם זה נרכש בידי מאמיניו של הבהא אללה ,שנהג בעצמו
לבקר במקום לעיתים קרובות .במתחם זה יש בית חווה המוקף בפרדס.
ביולי  2008הוכרזו כלל המקומות הקדושים לבהאים בחיפה ,בעכו ובחוף הגליל כאתרי מורשת עולמית של אונסק"ו.
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רצף שטחים פתוחים
ומסדרונות אקולוגיים

רכס הכורכר התיכון ודרך הפטרולים הישנה בשמורת חוף ראש הנקרה .צילום :לירז כברה-לייקין
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 .4רצף שטחים פתוחים
 .4.1רקע כללי
הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה את הבסיס להערכת משאבי הטבע והנוף .פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת הן בגלל
צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי ,והן בעקבות קטיעתו בקווי תשתית כגון כבישים ,מסילות ברזל ,צינורות וקווי
חשמל .לרוב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה מפריעה על השטח הפתוח ועל הערכים הטבעיים הנמצאים לידם
או מסביבם .לפיכך ,ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעות/הפרות.
טווח השפעתו של שטח בנוי על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים :עוצמת הבינוי (גובה ,צפיפות) ,אורך הגבולות וצורתם ,תבליט
השטח (שיפוע ,מיקום באגן הניקוז) ,סוג המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי וכמותם ,וכן דרך הטיפול (או אי-הטיפול) בהם ועוד.
טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת עבודות העפר (סוללות ,קירות
חצובים) ,לקיומן של מערכות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחום ,וכן לנפח התנועה בכביש.
מפת רצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות היישוביות והקוויות על כל תא שטח באזור
הסקר .זאת ,במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים ,שאינה באה במלואה לידי ביטוי במפות
ערכיות משאבי הטבע והנוף .תפקודים נוספים אלו הם:
•תפקוד אקולוגי :לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי-גידול מגוונים ,שחלקם דורשים
שטחים רחבי-ידיים ,וכן באיפשור תנועת יצורים ברחבי תחום התפוצה שלהם וקשר גנטי בין תת-אוכלוסיות של אותו מין.
•תפקוד חזותי/חברתי :רקע לפעילות נופש וטיולים .רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחוויית המבט אל הנוף,
הטיול והנופש בחיק הטבע.
•תפקודים מערכתיים :חייצים בקנה מידה מקומי ,אזורי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים ,שבהם נשמר המרחב הפתוח.
•מרחב לתכנון עתידי :אזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר ,לצרכים אשר ייתכן שבדור הנוכחי
אין כלל מודעות אליהם.

 .4.2שיטת ההערכה
שטחים מבונים ,כבישים ומתקני תשתית (למשל תחנות שאיבה ,אנטנות סלולריות) סווגו בקבוצות כלליות של שימושי-קרקע
(למשל "ישוב עירוני"" ,כביש אזורי" וכו') .לכל סוג שימוש-קרקע בוצע אומדן יחסי משוער של מידת השפעתו על השטח
הפתוח .מידת השפעתם מכונה גם "משקל הפרה" .השפעה מקסימלית ( )100%מיוחסת לאזורי תעשייה וליישובים עירוניים.
מידת השפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר ,בהתאם למופיע בטבלה  .2טבלה זו מבוססת על מודל שפותח במכון
דש"א (.)Levin et al., 2007
לכל נקודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" על פי המרחק המשוקלל של אותה נקודה מ"גורמי ההפרה" השונים (גם כאלו
שנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר אך עשויים להשפיע עליו) .ככל שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר ,הוערך השטח
הפתוח כאיכותי יותר.
חשוב להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים בכדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי .השפעה זו תלויה בגורמים
רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה .להשפעה זו מימדים אקולוגיים (למשל :חתולים היוצאים מיישוב וטורפים חיות
בר) ,ומימדים נופיים (למשל :פגיעה בקו רכס ע"י אנטנות) .יתר על כן ,ברור שגם לשטחים חקלאיים ישנן השפעות שונות על
יצורים מהמערכת הטבעית הנמצאים מסביבם (ובמידה מסוימת גם בתוכם) .כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפעה
של "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים .השפעות אלו אינן נכללות בחישוב זה.
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טבלה  :2משקלי הפרה
קטגוריה

תיאור

מגורים

עיר

100

ישוב פרברי גדול

75

ישוב פרברי בינוני

50

ישוב כפרי

25

חווה כוללת מגורים ,התיישבות פזורה

15

תעשיה
ומסחר

חשמל
ואנרגיה

מתקני
תשתיות

מתקני
תחבורה

מתקנים
צבאיים

חקלאות

כבישים
ודרכים

משקל

דוגמה
נהריה ,עכו

ראש הנקרה ,בוסתן הגליל

חווה ללא מגורים

10

תעשייה כבדה ,בתי זיקוק

150

אזור תעשיה (ו/או מסחר ותעסוקה אזורי) גדול /אינטנסיבי

100

אזור תעשיה בינוני /אזורי

75

אזור התעשייה בצת

אזור תעשיה (ו׳או מסחר ותעסוקה) מקומי

50

(מוסכים ,בתי מלאכה ותעשיה קלה)

חשמל :תחנת כח גדולה

150

חשמל :תחנת כח בינונית ,חוות מיכלי דלק

100

חשמל :תחמ"ש אזורי

50

חשמל :תחמ"ש מקומי  /תחנת מיתוג

10

תחנת תידלוק ושרותי דרך

50

תחנת תידלוק בלבד

25

מתקו הנדסי גדול ( מט"ש ,מתקן התפלת מים מליחים)

25

מתקן הנדסי בינוני

15

אנטנה/ריכוז אנטנות

10

מתקן הנדסי קטן

5

שדה תעופה בינ"ל ,נמל

100

שדה תעופה אזורי

50

תחנת רכבת

25

מנחת מטוסים פעיל

10
25-100

בסיס צבאי

מספר מיכלים
תחנת שאיבה

בהתאם לגודל הבסיס (בהקבלה ליישוב)

מבנים צבאיים קטנים

15

מתקנים צבאיים שאינם מאוישים בקביעות

10

אורווה ,רפת ,בריכות דגים מקורות

25

דיר ,לול ,מכלאת בקר/צאן

15

מכלאת בקר/צאן +מבנים

20

בתי אריזה ,סככות לכלים חקלאיים ,מחסנים חקלאיים

10

חממות קבועות ,בית רשת

5

מתקן קומפוסט

15

מאגר

5

קטעי כביש המהווים מפגע מאוחד/מחלף

75

כביש רב נתיבי עם תאורה

50

כביש  89נהריה – צומת כברי

כביש אזורי

25

כביש  4מצפון לנהריה

כביש מקומי

10

דרך הפטרולים הישנה

כביש גישה

10

כביש הגישה לשבי ציון

דרך עם מצעים

5

הדרכים בחצרות יסף

מסילת רכבת

25
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קטגוריה

תיאור

אתרי
ביקור
וחניונים

תחנת מידע ושירותים/אתר ביקור קטן ,חנייה סלולה

שינוי פני
הקרקע

כללי
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משקל

דוגמה

10

חניה סלולה

10

חניה עם מצעים ,חניון קק"ל

0

מחצבה פעילה עם פעילות תעשייתית

75

מחצבה פעילה

50

מחצבה נטושה

15

מחפורת פעילה/אתר בבניה

30

מחפורת נטושה

10

בית ספר

25

אס"פ אזורי

30

תחנת מעבר לפסולת (מפג"ש)

20

אס"פ מקומי

10

בית עלמין עירוני

10

בית עלמין כפרי

5

גן אירועים גדול

25

גן ארועים קטן

15

ספורט ונופש

15

 .4.3תוצאות
במפת רצף השטחים הפתוחים (מפה  ,)10ניתן לראות את השטחים הפתוחים הרציפים בצבע ירוק כהה ,ואת ההפרות בגווני
האדום (לפי עוצמת ההפרה) .בתחום הסקר השטחים הפתוחים מצומצמים מאוד ומרוכזים בעיקר בחלק הצפוני של הסקר,
מצפון לנהריה ,ובחלקו הדרומי – מדרום לנהריה .כמו כן ,רצף השטח הפתוח לאורך קו החוף מצטמצם מאוד באזור נהריה ,שם
השטח הבנוי מגיע עד פחות מ 100-מ' מקו המים ,ומתרחב מדרום לעיר.
תיאור גושי השטחים הפתוחים מצפון לדרום:
•גן לאומי ראש הנקרה ושטחי החקלאות הסמוכים :שטח פתוח קטן הכולל את המצוק התלול שיורד מרכס הסולם ,חוף ראש
הנקרה ורכס הכורכר המורם ממזרח לו ,ואת מטע הבננות ממזרח המכוסה בבית רשת ,עד לכביש .4
•בין כפר הנופש נקרות למאגרי המים של ראש הנקרה :שטח פתוח גדול יותר ,הכולל את שמורת חוף ראש הנקרה במערב,
רכס הכורכר המתון שמתרחב מזרחה לשטח מישורי ,ומזרחה עד כביש  ,4שם מטעי בננות המכוסים בבתי רשת .מדרום
תוואי מעיין ונחל משרפות .גוש זה תחום בדרום במאגרי מים מגודרים שהוגדרו כשטח בנוי ,אך בעלי משקל הפרה נמוך.
•מלחת חוף נחל בצת :שטח פתוח נרחב יותר מהשניים הקודמים ,המתחיל מדרום למאגרי המים ונקטע בדרום באזור
התעשייה בצת (שמתפרש מערבה עד  150-250מ' מקו המים ,ובעל משקל הפרה גבוה) .שטח זה מורכב משטח טבעי גדול
הכולל את חוף בצת (המשכה של שמורת החוף ראש הנקרה) ,נחל בצת ושטחי המלחה שנוצרו מצפונו ומדרומו ,חורשת
האיקליפטוסים במזרח ושטחי המטעים עד כביש .4
•בין כביש  4ללימן וגשר הזיו :שטח פתוח גדול יחסית הכולל בעיקר שטחי חקלאות ,ונמצא ברובו מחוץ לגבול הסקר .בחלק
זה תוואי כביש  4מתקרב מאוד לחוף הים ונוצרת הצרה של השטח הפתוח באזור החוף ,והתרחבות של השטח הפתוח
ממזרח לכביש עד מושב לימן .שטח זה כולל בעיקר חורשות איקליפטוסים עד קו מסילת הרכבת ממזרח ,ולאחר מכן שטחי
החקלאות של לימן (חלקות מעורבות של גד"ש ומטעים) .שטח זה מתרחב דרומה ממושב לימן ,וכולל את נחל כזיב השומר
על קישוריות בציר מזרח-מערב לחוף הים ,ומדרום לו שטח נרחב של מטעים בבית רשת עד לקיבוץ גשר הזיו.
•בין שבי ציון לבוסתן הגליל :שטח פתוח גדול המורכב בעיקר משטחים חקלאיים ובו מעט שטח טבעי .שטח זה כולל במערב
את שמורת החוף המוצעת שבי-ציון – יסף (חוף הים ,רכס הכורכר המתון ושטח בור במרזבה שמצפון לחצרות יסף) ,ואת
שטחי חקלאות הגד"ש שמתפרשים מזרחה עד לכביש  .4תא שטח זה כולל את אתר חצרות יסף המוגדר אמנם כשטח בנוי אך
בעל משקל הפרה נמוך מאוד (ר' מפה  ,)10וסביר שהשפעתו על השטח הפתוח מסביב מזערית .מדרום לחצרות יסף זורם
נחל יסף ,נחל זה והשטחים החקלאיים הסמוכים לו שומרים על קישוריות בציר מזרח-מערב לחוף הים.
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 .5מסדרונות אקולוגיים
 .5.1רקע כללי
מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות השונות מסביבתן ,שנועדה לחבר אזורים מנותקים,
גדולים דיים כדי לקיים מיני בעלי חיים וצמחים בסביבתם הטבעית ,דוגמת שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית
גבוהה ,ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין השטחים הללו .בישראל ,בשל צפיפותה הרבה ,המגוון הביולוגי הגבוה ומגוון שימושי
הקרקע האפשריים לכל יחידת שטח – יש למסדרונות האקולוגיים חשיבות יתרה .תפיסת שמירת הטבע בישראל עם הקמתה,
התבססה על הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות – וכך גובש מערך שמירת הטבע בישראל .בשנות
המדינה הראשונות היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים ,והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים ומטרדים .אך
עם השנים גדלה האוכלוסייה ,ועמה גם השטחים הבנויים והחקלאיים ,יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה.
כתוצאה מכך ,נהרסו וצומצמו בתי הגידול הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות ל'איים אקולוגיים' המנותקים
אלה מאלה ,ונושאים אוכלוסיות בעלי-חיים קטנות ,מפוצלות ומבודדות ,שתנועתן בין אזורים טבעיים שובשה ונחסמה.
ההסתברות להכחדות מקומיות של תת-אוכלוסיות אלו עולה בשל ארבע סיבות :פגיעות מפני הפרעות טבעיות קיצוניות
(רצף שנות בצורת וכד'); פגיעות מפני הפרעות הנגרמות על ידי האדם (כגון שריפות); רגישות לתנודות הטבעיות הקיימות
בדינאמיקה שלהן (גיוס ותמותת פרטים); ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר ,קיימת סכנה של ירידה במגוון הגנטי
שעלולה להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסייה לשינויים סביבתיים .לפיכך ,גם אם אין אפשרות לשמר שטחים טבעיים
נרחבים השומרים על רציפות מרחבית ביניהם ,לכל הפחות – יש לשמר מסדרונות אקולוגיים פתוחים המחברים בין האזורים
הטבעיים המובהקים (קפלן וויטמן ;2011 ,קפלן ועמיתיו.)2011 ,
המסדרונות האקולוגיים בישראל הוגדרו ומופו על ידי רשות הטבע והגנים על בסיס יערות נטע האדם ,חקלאות השטחים
הפתוחים – גידולי שדה ומטעים ,ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע .אזורים אלו נועדו לאפשר רצף של שטחים
פתוחים המאפשרים תנועת בעלי-חיים ויחידות הפצה של צמחים בין השטחים הטבעיים המוגנים שבשמורות ,ובכך תתמוך
רשת המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל .המטרה הייתה לייצר כלי תכנוני עבור גופי התכנון ,כך שתכניות פיתוח
ישמרו ככל הניתן את המרחבים הנכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים ,ויכוונו את הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות
אלו (שקדי ושדות .)2000 ,מיפוי זה עבר עדכון ודיוק בהמשך (רותם ועמיתיו.)2015 ,
במקביל לסקר הנוכחי שמטרתו לתת רקע אקולוגי לתוכנית המפורטת בחופים ,נערכה עבודת מיפוי של המסדרונות
האקולוגיים בתחומי המועצה האזורית מטה אשר כולה (כברה-לייקין ועמיתיה )2019 ,ומועצות נוספות .העבודה נערכה ע"י
מכון דש"א עבור רשות הטבע והגנים ,מתוך הכרה בחשיבות השימור של מסדרונות אקולוגיים אזוריים בין שטחים טבעיים
מוגנים ,ועל מנת לספק תוצר שיהווה בסיס טוב יותר לתכנית האב.

 .5.2מטרות
•ברמה הארצית :לפרט אמצעים נדרשים לשמירה על קישוריות בין אזורים גיאוגרפים שונים שבתחומי הסקר ,כחלק ממפת
המסדרונות שהוכנה ע"י רותם ועמיתיו (.)2015
•ברמה האזורית :ניתוב צירים אקולוגיים מקומיים בין שמורות טבע ויערות מעוגנים סטטוטורית ,שהוגדרו בעבודה זו כאזורי
הליבה.
•גיבוש המלצות לטיפול ב"צווארי בקבוק" ובאזורים שבהם נדרש שיפור בקישוריות האקולוגית.

 .5.3עקרונות לניתוב הצירים האקולוגיים
•המסדרונות ישמשו ליצירת קישוריות בין שטחים מוגנים :שמורות טבע ויערות קק"ל .בסקלה רחבה יותר ,יצירת קישוריות
בין אזורים גיאוגרפיים שונים ,דוגמת מלחת החוף של נחל בצת – המחברת בין קו החוף לשטחים מיוערים באגן הניקוז של
נחל בצת.
•רוחב מסדרונות :לא נקבע רוחב קבוע למסדרונות .הרוחב משתנה בהתאם לאילוצים ולאפשרויות הקיימים בשטח .כאשר
הדבר התאפשר ,סומן המסדרון במלוא רוחבו (אפילו מעל קילומטר) ,ובמעברים הכרחיים סומן מסדרון שלעתים היה רוחבו
עשרות מטרים בלבד.
•חייץ מישובים :מאחר שהישובים בתחום הסקר קרובים מאוד לקו הים ,מיפוי המסדרונות נעשה ללא התחשבות בחייץ
של  200מ' מגבולות היישובים ,כפי שנעשה באזורים אחרים בתחום המועצה (על מנת לאפשר התרחבות עתידית של
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היישובים) .במקומות מסוימים ,בייחוד באזור החוף ,רוחב המסדרון לא עולה על  200מ' ,במקרים כאלו האזור סומן כ'צוואר
בקבוק' .פיתוח תשתיות בתחום הזה עלול לחסום לגמרי את תנועת בעלי החיים ,וליצור קיטוע חמור לאורך קו החוף.
•לא נמנע סימון של ציר אקולוגי עקב גידור או בתי-רשת .זאת ,מכיוון שגידור/בית-רשת כזה מוגבל בזמן (גם אם
שנים) ואינו חוסם את כל בעלי החיים .בכל מקרה ,הרגולציה בנושא גידור מוגבלת כרגע ,ולכן גם ההשפעה עליו מוגבלת
ומותנית בהגעה להסכמות עם בעלי-עניין שונים ,בעיקר חקלאים .בשלב שני ניתן יהיה לפנות לחקלאים ולנסות למנוע
גידור עתידי באזורי המסדרונות.
•בחצייה של כביש את המסדרון ישנה התייחסות למעברי ניקוז מתחת לכבישים והכוונה ככל הניתן של המסדרון למיקומים
אלו .אזורים אלו סומנו כ'מעבר אקולוגי חוצה תשתיות'.

 .5.4שיטת העבודה
 .1ריכוז שכבות עבודה רלוונטיות לתוכנת  ArcGISששימשו כרקע לניתוב:
•שכבת שמורות טבע וגנים לאומיים של רט"ג (מעודכנת ל)07.03.2019 -
•שכבת שטחי קק"ל במעמד סטטוטורי מוגן (ייעודי תכנון בתוכניות היער המפורטות ,המצויות בוועדות המחוזיות)
•שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית של רט"ג
•שימושי קרקע של מפ"י
•כבישים
•נחלים (לפי תמ"א / 34 /ב )3 /
•יישובים
•תצלומי אוויר ממועדים שונים ( 2015ו)2017-
•מפה גיאולוגית
•מפת סימון שבילים
•טופוגרפיה
שכבות שעברו התאמה:
•ייעודי קרקע לפיתוח ע"פ תמ"מ9 /2 /
•מיפוי מעבירי מים לאורך כביש 4
 .2ניתוב הצירים האקולוגיים ע"פ העקרונות המנחים ,בתחילה כשכבה קווית ולאחר מכן כשכבה פוליגונאלית.
 .3סימון של מעברים הכרחיים ('צווארי בקבוק' – במקומות שבהם עובר המסדרון בחייץ של פחות מ 200-מ' מיישוב) ומעברים
אקולוגיים חוצי תשתיות (בעיקר בחציית כבישים).

 .5.5תוצאות
במפת המסדרונות האקולוגיים (מפה  ,)11מוצגים שטחי הליבה (שמורות הטבע ,הגנים הלאומיים ויערות קק"ל) ,מסדרון
אקולוגי ארצי של רט"ג ודיוק המסדרון האקולוגי (דיוק של שכבת המסדרון הארצי ,)16מעברים הכרחיים ('צוואר בקבוק')
ומעברים אקולוגיים חוצי תשתיות.
נמצא שבתחום הסקר ישנו ציר עיקרי ורציף בכיוון צפון-דרום ,המשמש כמסדרון אקולוגי לאורך קו החוף ,בין נקרות ראש
הנקרה לחוף אכזיב – המוגדר ברובו כשמורת טבע .לאורך העיר נהריה רוחב המסדרון מצטמצם לכדי רצועת החוף הסטרילית
על פי רוב (ר' גם לעיל בפרק רצף השטחים הפתוחים) ,ולכן בחלק זה סומן כמעבר הכרחי ('צוואר בקבוק') .מדרום לעיר נהריה
מוגדר המסדרון ברובו גם כן כשמורת טבע מוצעת (שמורת חוף שבי-ציון – יסף) עד לפאתי העיר עכו.
בנוסף ,סומן מעבר הכרחי צר ,בין מאגרי ראש הנקרה לכביש  4במזרח.
כמו כן ,ישנם מספר צירים עיקריים המשמשים כמסדרונות בציר מערב-מזרח ,שמחברים בין קו החוף והשטחים הפתוחים
בקרבתו (שהוזכרו בסעיף  )4.3לשטחים פתוחים נרחבים יותר ממזרח לתחום הסקר:
•בין הגבול עם לבנון בצפון לכפר ראש הנקרה ,ובהמשך לאורך רכס הסולם.
 .16שכבת המסדרונות הארצית הוכנה ברזולוציה נמוכה יחסית .הדיוק מתאים אותה לרזולוציה הגבוהה יותר של הסקר .לעיתים מוסיף
שטחים קטנים ולעיתים גורע.
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•בין מאגרי המים של ראש הנקרה לאזור התעשייה בצת ובהמשך לאורך נחל בצת.
•מגן לאומי אכזיב דרך נחל כזיב ונחל שעל לשטחים החקלאיים שממערב לגשר הזיו והמשכו של נחל כזיב מזרחה.
•בין נהריה לשבי-ציון ,דרך שטחי החקלאות ונחל בית-העמק מזרחה.
•בין שבי-ציון לבוסתן הגליל ,דרך שטחי החקלאות ונחל יסף מזרחה.
בבחינת הקישוריות בין קו החוף לשטחים הסמוכים שממזרח ,ניכר כי הקיטוע המשמעותי ביותר הינו כביש  4במזרח ,היוצר
חייץ לכל אורכו של תחום הסקר .במקביל אליו ,כביש הגישה לאורך החופים (דרך הפטרולים הישנה) ,מראש הנקרה עד לגן
לאומי אכזיב ,שיוצר חייץ במידה פחותה יותר.
קיימים מעברים אקולוגיים חוצי תשתיות מצפון לדרום ,בחציית הנחלים את הכבישים ומסילת הרכבת .המעברים מופיעים
במפה  11עם מיספור בהתאם לרשימה הבאה:
 )1מעביר מים נחל חניתה – משמש לקישוריות לאורך אגן נחל חניתה במזרח ושטחי החקלאות הסמוכים לו.
 )2מעבירי מים נחל בצת (במפה ממוספר הראשי ,שמתחת כביש  – )4משמשים לקישוריות לאורך תוואי הנחל מהשפך במערב
בחצייתו את כבישי הגישה לחוף ועד לכביש  ,4ומשם לאזור אגן הניקוז של נחל בצת במזרח.
 )3מעביר מים נחל כזיב – משמש לקישוריות אל אגן נחל כזיב מזרחה.
 )4מעביר מים נחל שעל – משמש לקישוריות אל השטחים החקלאיים ואל מרחב הנחלים שעל וכזיב מזרחה.
 )5+6מעבירי מים נחל בית-העמק – משמשים לקישוריות לאורך תוואי הנחל מהשפך בחצייתו את כביש הגישה לחוף במערב,
המשך בשני מעבירים סמוכים (מס'  )6מתחת לכביש הגישה להרחבת שבי ציון ומתחת למסילת הרכבת עד לכביש  4במזרח
(מס'  ,)5ובהמשך הנחל מזרחה.
 )7+8מעבירי מים נחל יסף – משמשים לקישוריות לאורך תוואי הנחל מחצייתו את כביש הגישה הצפוני לבוסתן הגליל ומסילת
הרכבת במערב (מס'  ,)8ועד לכביש  4במזרח (מס'  ,)7ובהמשך הנחל מזרחה.
ישנם מעברים הכרחיים נוספים שחוצים את כביש  ,4אם כי לא דרך מעבירי מים לצרכי ניקוז תחת הכביש .מעברים אלו חשובים
והכרחיים גם כן ,והם:
 )9בין אזור התעשייה בצת לביס"ש אכזיב (בחציית כביש .)4
 )10בין ביס"ש אכזיב למתחם התיירות (בחציית כביש .)4
שני מעברים אלו מהווים חיבור בין חוף אכזיב במערב לשטחי החקלאות שממערב ללימן ,שדרכם אפשרית קישוריות גם
לנחל כזיב.
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 .6ערכיות מרחבית משולבת :מסדרונות אקולוגיים ורצף שטחים פתוחים
 .6.1שיטות העבודה בדירוג ערכיות מרחבית משולבת
מפת הערכיות המרחבית המשולבת (מפה  )13מורכבת משילוב בין ערכיות הנובעת ממפת רצף השטחים הפתוחים (מפה
 )10לבין ערכיות המסדרונות האקולוגיים (המוצגת במפה  .)12במפה זו ניתן משקל גבוה יותר למקומות שבהם עובר מסדרון
אקולוגי ,גם אם לא נשמר בהם רצף גדול של שטחים פתוחים ,כמו למשל במעברים הכרחיים בין אזוריים בנויים ('צווארי
בקבוק') או במעברים אקולוגיים חוצי תשתיות ,כשאין אפשרויות אחרות למעבר בע"ח בסביבה.
דירוג ערכיות מסדרונות אקולוגיים:
•שטחי ליבה (שמורות טבע ,גנים לאומיים ויערות קק"ל) :ערכיות ( 5מירבית).
•מסדרון אקולוגי ארצי :לפי הדיוק של השכבה הארצית והתאמתה לתחום הסקר :ערכיות ( 4גבוהה מאוד).
•מעבר הכרחי ('צוואר בקבוק') :ערכיות ( 5מירבית).
•מעבר אקולוגי חוצה תשתיות :ערכיות ( 5מירבית).
•מאגרי מים ראש הנקרה* :ערכיות ( 3גבוהה).
* ניתנה התייחסות שונה למאגרי המים של ראש הנקרה ,אשר הוגדרו כשטח בנוי מאחר והם מגודרים ולכן הוצאו משכבת
הדיוק של שכבת המסדרונות הארצית .הגידור הקיים אכן חוסם חלק ממיני בעלי החיים היבשתיים ,אולם המאגרים
בעלי תפקיד חשוב עבור בע"ח אקווטיים ועופות מים .לכן ,קיבלו המאגרים דרגת ערכיות נמוכה ברמה אחת מהמסדרון
האקולוגי הארצי.
בשטחים שאינם בתחום המסדרונות הנ"ל (="מחוץ למסדרון") לא דורגה ערכיות זו (מפה .)12
דירוג ערכיות רצף שטחים פתוחים (אינו מוצג במפה נפרדת):
סיווג לחמש קטגוריות לפי ערכי הרצף המחושבים:
•שולי הפרה 0-125 :מ' משוקלל  -ערכיות רצף נמוכה.
•אזור חייץ 125-250 :מ' משוקלל  -ערכיות רצף בינונית.
•שולי אזור חייץ 250-375 :מ' משוקלל  -ערכיות רצף גבוהה.
•שולי שטח ליבת רצף 375-500 :מ' משוקלל  -ערכיות רצף גבוהה מאוד.
•שטח ליבת רצף 500 :מ' משוקלל ומעלה  -ערכיות רצף מירבית.
שני דירוגי הערכיות חוברו לפי מטריצת הצירופים הבאה:
טבלה  :3מטריצת חיבור בין מפת מסדרונות למפת רצף שטחים פתוחים
ערכיות רצף שטחים פתוחים

מפת ערכיות מרחבית משולבת

ערכיות מסדרונות

נמוכה

בינונית

גבוהה

גבוהה מאוד

מירבית

מחוץ למסדרון

נמוכה

בינונית

גבוהה

גבוהה מאוד

מירבית

גבוהה

גבוהה

גבוהה

גבוהה

גבוהה מאוד

מירבית

גבוהה מאוד

גבוהה מאוד

גבוהה מאוד

גבוהה מאוד

גבוהה מאוד

מירבית

מירבית

מירבית

מירבית

מירבית

מירבית

מירבית
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 .6.2תוצאות
מרבית השטחים שהוגדרו בערכיות נמוכה ,בערכיות בינונית ובערכיות גבוהה ( 11% ,11% ,12%משטח הסקר ,בהתאמה)
מתבטאים במפה  13כרצועות צרות .שטחים אלה ,הנמצאים סביב יישובים ולצידי כבישים ,הם לרוב נטועים (בד"כ איקליפטוסים
וברושים או שיטה כחלחלה) ,או מהווים שוליים של שטחי חקלאות פעילים .אלו מהם הצמודים לאזור המבונה מדורגים
בערכיות מרחבית משולבת נמוכה ,והערכיות הולכת ועולה עם ההתרחקות משטחי ההפרה.
השטחים שהוגדרו בערכיות גבוהה מאוד ומירבית ,מהווים את מרבית שטח הסקר שאינו בנוי (יחדיו  44%משטח הסקר
הכללי) ,וכוללים שטחים חקלאיים רציפים המורכבים מחקלאות מטעים וגד"ש ,ואת מרבית השטחים הטבעיים ,כאשר קו
החוף הוגדר כולו בערכיות מרחבית מירבית בשל היותו מעבר הכרחי ('צוואר בקבוק') (איור  ,5מפה .)12
איור  :5התפלגות ערכיות מרחבית משולבת בתחום הסקר

כאשר אנו בוחנים את דירוג השטחים בתחום תכנית חזית הים בלבד ,חלקם של השטחים המדורגים בערכיות מירבית או גבוהה
מאד  -גדול עוד יותר (איור .)6
איור  :6התפלגות ערכיות מרחבית משולבת בתחום תכנית חזית הים
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 .7בוטניקה
 .7.1רקע בוטני
תחילתו של חלק הרקע (סעיף  )7.1.1עוסקת בצומח של חוף הים התיכון בישראל בכלל ,בדגש על בתי הגידול של החולות
והכורכרים .בהמשך (סעיף  )7.1.2ישנה התמקדות בצומח של חוף הגליל המערבי – במאפיינים הגיאומורפולוגיים המעצבים
אותו ובמאפיינים של הצומח בכמה ממקטעי חוף הגליל המערבי.
 .7.1.1הצומח בחוף הים (עפ"י :ויזל ועמיתיו ,1978 ,אלא אם צויין אחרת)
הגורם העיקרי שמשפיע על הצומח בבתי-גידול של חוף הים הוא מידת הקרבה לים :בקרבת הים נושבות רוחות חזקות
שנושאות עמן רסס מלוח של מי-ים .כמות הרסס והשפעתו על צמחים רבה ביותר בקרבת הים ,ואילו במרחק של כמה עשרות
מטרים מן החוף והלאה ,השפעתו פוחתת .בהתאם לשינוי בעוצמת הרוחות וברסס ,מאורגן הצומח בחגורות מקבילות לחוף.
החגורות הקדמיות מאופיינות על-ידי צומח חופי מיוחד שעמיד בפני רוחות ורסס ים ,ובו קבוצה מיוחדת של צמחים הלופיטים
(=עמידים למליחות) המכונה בשם אירוהלופיטים .צמחים אלה הם בעלי ערכים אוסמוטיים גבוהים ובעלי כושר עמידות גבוה
יותר למליחות.
התאמות מיוחדות של הצומח בחוף הים:
•בשרניות :תכונה זו קשורה בתכולת יוני נתרן וכלוריד ,והיא הבולטת במיוחד בנוף של צמחי החוף ,שקולטים יונים אלה
ישירות דרך העלים (לדוגמה :דו-פרק חופי ,ציפורנית בשרנית ,מלחית אשלגנית ועוד).
•שעירות :צמחי חוף מצטיינים בכסות צפופה של שערות על העלים וחלקם גם בצבע כחלחל-אפור ,ובעלי עלים רחבים,
רכים ובלתי-קוצניים (לדוגמה :לבנונית ימית ,אספסת הים ,לוטוס מכסיף ,חבלבל החוף ועוד) .לכסות השערות יש השפעה
משולשת על התנהגות הצמחים .1 :השפעה על משק המים – כסות השערות מפחיתה את תנועת האוויר ליד שטח העלה
החי ובעקבותיה מורידה את שיעורי הדיות;  .2השפעה על טמפרטורת העלה – כסות השערות מעלה את הקרינה המוחזרת
ונותנת לעלה שכבת בידוד .טמפרטורת עלים מוגנים בשערות נמוכה מהטמפרטורה של עלים החשופים לקרינה;  .3השפעה
על הימנעות מרסס – כסות השערות מונעת מגע בין טיפות הרסס הנישאות ברוח לבין התאים החיים של העלה.
•שכבת הגנה ("קוטיקולה") :שכבת הקוטיקולה על גבי העלה מכוסה בשעווה (חומר דוחה מים) ,ששומרת על העלה מפני
היאחזותן של הטיפות .תכונה זו מונעת הצטברות מלחים על העלה כתוצאה מהתייבשות רסיסי מי-מלח (לדוגמה :חבצלת
החוף ומרור הגינה).
•עלים ארוכים וגלולים בעלי רקמות סקלרנכימה מתות בצידם החיצוני ואזורים פעילים שמופנים כלפי פנים בגליל :תורמים
להפחתה של עוצמת הדיות של הצמח ושיעור קליטת המלח שלו ,ומגינים על הצמח מפני שיפשוף בגרגירי חול שמוסעים
ברוח (לדוגמה :ידיד-חולות מצוי וגלדן סמרני).
השפעת רוחות הים והרסס פוחתת והולכת ככל שגדל המרחק מן הים .לכן יחידות הצומח בבתי הגידול הפנימיים במישור
החוף כמעט שאינן מושפעות מרסס מי-הים ,והרכבן נקבע בעיקר על-ידי טיב התשתית או על-ידי גורמים ביוטיים.
בתי הגידול במישור החוף הם מגוונים ביותר ,וכוללים חולות נודדים ,חולות יציבים ,קרקעות חמרה ,גבעות כורכר ,קרקעות
גרומוסול ובתי-גידול לחים ,כגון נחלים ,אסטוארים (אזור שפכי נחלים) ,מלחות חוף ,ביצות ובריכות .כל אחד מבתי-גידול אלה
מאוכלס ע"י חברת צמחים ייחודית לו.
 .7.1.1.1הצומח בחולות
•חולות נודדים :הכיסוי הכללי של הצומח בחברה זו הוא נמוך (עד  .)Bar, 2013( )15%הגורם העיקרי שמשפיע על הצומח
בחולות הנודדים הוא חוסר היציבות של התשתית :הצמחים סובלים תכופות גם מכיסוי בחול וגם מחשיפה של השורשים.
כתוצאה מכך ,מוצאים בין צמחי החולות הנודדים התאמות מיוחדות שמסגלות אותם לתנאי בית-גידולם :מערכות שורשים
או קני-שורש עמוקות ומסועפות ,כושר התחדשות טוב לאחר כיסוי וחשיפה וריבוי וגטטיבי.
בבית-גידול זה צומחים בעיקר צמחים עשבוניים רב-שנתיים ,בני-שיח ושיחים רב-שנתיים בעלי עמידות רבה מפני כיסוי
חול או חשיפת השורשים .צמחי חלוץ שמתבססים בחול מייצבים אותו במידת מה ויוצרים כתמי קרקע ,תלוליות ושקעים,
ששוררים בהם תנאים קיצוניים פחות .מינים נוספים  -בעיקר צמחים רב-שנתיים בעלי שורשים מעמיקים בקרקע ומינים
מעטים של חד-שנתיים  -עוקבים אחר מיני החלוץ ומתבססים בחול בעקבותיהם (אחירון-פרומקין ועמיתיה.)2003 ,
באזור זה שולטת חברת ידיד-חולות מצוי וגומא מגובב .ידיד-חולות מאפיין את תלוליות החול העמוקות בבתי-גידול אלה,
בעוד שמינים אחרים ,כמו גומא מגובב ולענה חד-זרעית מצויים בעיקר בשקעים .לצמחי ידיד-חולות חשיבות רבה בייצוב
החוליות הנודדות .תהליך זה מאפשר חדירה של חברת הלענה החד-זרעית ומביא להיעלמות הדרגתית של חברת ידיד-חולות.
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•חולות חצי-מיוצבים :תוספת הצומח בחולות תורמת עוד לייצובם ולהפיכתם לחולות מיוצבים-למחצה ( 30-16%כיסוי),
שבהם יכולים לצמוח מינים נוספים של צמחים ( .)Bar, 2013בד-בבד ,גדל שיעור החומרים האורגניים בקרקע ,קיבולת
הקטיונים והכושר לאחוז מים (אחירון-פרומקין ועמיתיה.)2003 ,
•חולות מיוצבים :תשתית חול מיוצבת (מעל  31%כיסוי) עשירה יותר בחומרים אורגניים ,ובה מתפתח צומח מעוצה (עצים,
שיחים ובני-שיח) ולצידו עשבוניים רב-שנתיים וחד-שנתיים ( .)Bar, 2013קרקע מיוצבת מאופיינת בתצורת צומח של בתה,
ובה צמחים חד-שנתיים ,בני-שיח ושיחים .בחולות הצפון מתפתח הצומח לתצורת יער פתוח ,ובו כיסוי גבוה (עד 90%
מהשטח) של צומח רב-שנתי וחד-שנתי (אחירון-פרומקין ועמיתיה.)2003 ,
חברת לענה חד-זרעית היא המאפיינת החשובה ביותר של חולות יציבים במישור החוף .המלווים החשובים שלה הם :גומא
הקרקפת ,רותם המדבר וארכובית ארץ-ישראלית .הכיסוי הצמחי בבתי-גידול אלה נע לרוב סביב  .50%-60%הלענה החד-
זרעית תופסת בעיקר את ראשי תלוליות החול ,ואילו הרותם שכיח יותר במקומות מוגנים או בשקעים .מיני צמחים נוספים
שמלווים חברה זו הם :ציפורנית בשרנית ,חבלבל החוף ,גלעינון החוף ,חרשף צהוב ,אספסת הים ,שמשון סגלגל ,מתנן שעיר,
רב-פרי בשרני ,לוטוס מכסיף ,מלענן החוף ,בר-עכנאי שיחני ועוד.
בחולות יציבים יותר ומוגנים יותר מפני הרוח ,מופיעות בנות חברה של גלעינון החוף (חולות קיסריה ונחל אלכסנדר) ושל בר-
עכנאי שיחני (חולות קיסריה ופרדס חנה) .שמשון סגלגל הינו אחד המאפיינים החשובים של חולות בדרגת יציבות גבוהה או
של מרזבות.
עמקים ושקעים באזור החולות היציבים ,שהינם בעלי תשתית חרסיתית או מפלס גבוה של מי-תהום ,מאופיינים ע"י צמחים
של בתי-גידול לחים כמו :משיין גלילני ,אגמון הכדורים וקנה-סוכר מצרי .בשקעים אלה גדלים גם צמחי לענה חד-זרעית ורותם
המדבר ,שניכרים במימדיהם הגדולים.
בשטחי חולות יש דינמיקה מיוחדת של בנייה והרס :גם שטחים שתשתיתם יציבה יחסית עלולים להתכסות בחול .צמחים
מעמיקי שורש ,שעמידים לכיסוי ולחשיפה של שורשים – ישרדו ,ואילו צמחים בעלי מערכת שורשים שטחית ייעלמו .לכן,
כעדות לעברו של המקום ,אפשר למצוא אלה לצד אלה ,מקטעי חברות שנותרו משלבי בנייה והרס שונים של התשתית החולית
(אחירון-פרומקין ועמיתיה.)2003 ,
 .7.1.1.2הצומח ברכסי הכורכר
תצורת הצומח השלטת על רכסי הכורכר של מישור החוף היא של בתה ים-תיכונית או שיחייה .הצומח מגוון מאוד ומושפע בעיקר
מטיב הקרקע ,מעומקה ומהמפנה .צומח זה מופיע לעיתים בפסיפס של חברות ,כאשר כל אחת תופסת שטח מצומצם יחסית.
גורמי התשתית החשובים הם מידת פריכותו של הכורכר ,מציאותם של רבדי חמרה או הופעת כיסוי חולי על פני רכס הכורכר.
הכורכר בחופים הדרומיים הוא בדרך כלל פריך או מכוסה בחול ,ואילו ככל שמצפינים הופך הכורכר לקשה וגירי יותר .במקביל
לכך ,ניתן לראות שככל שהכורכר קשה וגירי יותר ,כך מרובים בצומח החופי שיחים ובני-שיח ים-תיכוניים .לעומת זאת ,ככל
שהכורכר פריך וחולי יותר ,מוצאים עליו בנוסף לצמחי החוף ,גם מספר ניכר של מינים מדבריים.
מצב דומה קיים למעשה גם בבתי הגידול הפנימיים של מישור החוף :הרכס המערבי של הכורכר מכיל בתה ים-תיכונית חופית,
בליווי של כמה מצמחי החוף .הצומח על רכס זה מושפע יותר מקרבת הים מאשר מטיב הקרקע ,ומצויים בו רק צמחים עמידים
לתנאי החוף .ברכסי הכורכר התיכון והמזרחי ניתן להבחין בין כורכר פריך וחולי ,שם שליטים צמחי שמשון סגלגל ושברק קוצני,
לבין כורכר קשה עם נארי ,שעליו מצויה בתה חופית של חברת קורנית מקורקפת וזקנן שעיר .באזורים אחרים של כורכר קשה
או על כתמי חמרה ,מופיעה בתה עם צמחי סירה קוצנית ומתנן שעיר .במדרונות צפוניים ,בכיסי קרקע או לרגלי רכסי הכורכר,
מוצאים שיחייה עם צמחי קידה שעירה ולוטם שעיר .על כורכר קשה עם נארי מוצאים בדרך כלל כיסוי צומח עשיר יותר .בכיסי
הקרקע ובשקעים מצטברת קרקע עמוקה ,ומוצאים עליה כיסוי גבוה גם של חד-שנתיים.
 .7.1.2הצומח בחוף הגליל המערבי
 .7.1.2.1מאפיינים גיאומורפולוגיים שמעצבים את חברת הצומח בחוף הגליל המערבי
בחוף הגליל ניתן להבחין בשלושה רכסי כורכר שמקבילים לקו החוף :שרידי הרכס הראשון – המערבי ,הם האיים מול חוף ראש
הנקרה ואכזיב; הרכס התיכון כולל את קו החוף עצמו ונחשף מהרצועה הסטרילית עד לדרך העפר הראשונה המקבילה לחוף;
והרכס המזרחי הוא יבשתי ,ומיוצג למשל בשמורת לימן ,אך מצוי מחוץ לתחום סקר זה .הכורכר מעכו וצפונה הוא גירני ברובו
(בכור ,2015 ,ור' גם בסעיף  - 2.2גיאולוגיה).
החול בחוף הגליל המערבי מכיל שיעור גבוה של גיר (זיפזיף) .בקטעים מסוימים ,למשל בסביבות היישוב שבי-ציון ,נוצר החול
בעיקר מבליה של סלעי גיר ,ובמקומות אחרים ,למשל בחוף אכזיב ,עולה שיעורו של הקוורץ שמקורו בבליית כורכר (אחירון-
פרומקין ועמיתיה.)2003 ,
78

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

על רכס הכורכר או בסביבתו מופיעים כיסים קטנים של חמרה בגוון אדמדם ,מעורבת בזיפזיף .ממזרח לרכסי הכורכר
משתרעים שטחי אדמה אלוביאלית (אדמת סחף) כהה וחרסיתית ,מעובדת ברובה .בשולי החלקות המעובדות יש תעלות
השקיה ומחפורות שבהן מצטברים מים ,שנשארים שם לעתים עד סוף האביב (בכור.)2015 ,
רצועת החולות בחוף הגליל המערבי ששוכנת בין הים לרכס הכורכר המזרחי ,צרה מאוד .באזור שפך נחל בצת חודרים החולות
כמה מאות מטרים לעומק היבשה ויוצרים גוש חולות גדול יחסית לאזור זה .החול מיוצב ומכוסה במידה בינונית עד גבוהה
בצומח רב-שנתי וחד-שנתי ,ומגוון המינים בו גדול .רצועת החולות נקטעת על-ידי רכס הכורכר הסמוך לים ,שטחים עירוניים
ותעשייתיים המבונים בצפיפות ועל-ידי יישובים כפריים.
קו המגע בין הים ליבשה בנוי ברובו מרכס כורכר נמוך ,שמתנשא לרום של עד עשרה מטרים מעל פני-הים .הרכס קרוב מאוד
לים ולעיתים נושק לו ממש .תהליכי בליה יצרו ברכס "מנהרות" ,שדרכן פורצים מים בשעת סערה .חלקים מרכס הכורכר
מכוסים במי-ים ורק ראשיהם בולטים כאיים קטנים .רכס הכורכר בחוף אכזיב קוטע רצועת חולות צרה ,ויוצר חוף סלעי מפורץ
במפרצים זעירים ,שבחלקם מצטבר חול .נראה שהחוף בקטע זה ,בעיקר מצפון לעכו ,נתון לתהליכים שגורעים ממנו חול
(אחירון-פרומקין ועמיתיה.)2003 ,
כמות המשקעים הגדולה יחסית באזור זה וההרכב הגירי של החול ,תורמים להתבססותם של מיני צמחים רבים מטיפוס
תפוצה ים-תיכוני שאינם אופייניים לחולות ,במיוחד ליד ראש הנקרה .בגוש חולות זה תועדו בעבר  451מיני צמחים ,ומהם 74
צמחי חולות (ביניהם נמצאים בסכנת הכחדה :אלמוות שיכני ,לוטוס קירח וסיסן זוני) .מבין צמחי החולות תועדו שמונה מיני
צמחים שאינם מופיעים בגושי חולות אחרים במישור החוף (ביניהם חבלבלן עגול-עלים שהוא מין אפיזודי) (אחירון-פרומקין
ועמיתיה.)2003 ,
 .7.1.2.2הצומח ברצועת החוף של ראש הנקרה – אכזיב (עפ"י :גורני ולבינגר:)2001 ,
אזור זה הינו אחד מהאזורים בעלי הריכוז הגבוה ביותר של צמחים נדירים בצפון הארץ .על פי נתוני רת"ם (מרכז מידע לצמחי
ישראל) ,קיימים באזור עד  39מינים של צמחים נדירים לקילומטר רבוע .צפיפות דומה של צמחים נדירים מופיעה בצפון הארץ
רק באזור נחל כזיב והר מירון .ניתן לחלק את אזור חוף ראש הנקרה לשלושה בתי-גידול )1 :צומח סלעי הכורכר;  )2צומח חולות
נודדים וחצי-מיוצבים;  )3צומח חולות מיוצבים.
חתך צומח שנערך ע"י גורני ולבינגר בגבול הדרומי של אזור התעשייה מצפון לבית-ספר שדה אכזיב ,הגדיר את המינים הבאים
על-פי בית הגידול )1 :צומח סלעי הכורכר מאופיין בקריתמון ימי ועדעד הגליל;  )2צומח חולות נודדים וחצי-מיוצבים מאופיין
במד-חול דוקרני ,לבנונית ימית ,לפופית החוף ,דו-פרק חופי ועדעד כחול;  )3צומח החולות המיוצבים מאופיין בעכנאי שרוע,
רותם המדבר ,חבצלת החוף ,אלת המסטיק ,חבלבל החוף ,גומא הקרקפת ,גומא מגובב ואלמוות הכסף.
בחתך צפוני יותר נמצאו בחולות הנודדים מיני הצמחים :גלדן סמרני ,לבנונית ימית ,חרחבינה חופית ,מלחית אשלגנית ומד-
חול דוקרני .בחולות המיוצבים נמצאו מיני הצמחים :ציפורנית בשרנית ,לפופית החוף וזוגן לבן .על סלעי הכורכר נמצאה
קורנית מקורקפת .חתכים נוספים ,מהסקר הנוכחי ,מתוארים בסעיף  7.3.5בהמשך.
בראש הנקרה ,במקום שבו השלוחה המערבית של הרי הגליל העליון מגיעה עד הים ,דומה הצומח באופן כללי לצומח של
המורדות המערביים של הכרמל ,אם כי בראש הנקרה התפתחו תצורות קיצוניות של צמחים מוכי-רוח ומלח כתוצאה מהקרבה
לחוף ,תצורות שאינן קיימות בכרמל .את מדרונות רכס ראש הנקרה ניתן לחלק לשלושה בתי-גידול עיקריים:
•מדרונות הקירטון בין מגרש החניה לים :מאופיינים על-ידי חברת חורש ים-תיכוני שאין דומה לה בארץ .זוהי חברת חרוב
מצוי ואלת מסטיק חופית (אופיינית לאזורים שעברו נאריזציה) ,עם מבנה מיוחד של עצי "דגל" ועצים "שטוחים" ,מלווה
בסירה קוצנית ,שרביטן מצוי ,זית אירופי (בר) ,אספרג ארוך-עלים ,פשתה אשונה ,מתנן שעיר ,והמין הנדיר ביותר שמצוי
בארץ רק במצוק זה – אוג מחומש ,שיש לו פוטנציאל לצמוח גם מזרחה על גבי הגיר הקירטוני.
•טרסה ניאוגנית מדרום למתלול ומצפון למגרש החניה של האו"ם :באזור זה שיחייה ים-תיכונית חופית עם עצי חרוב מצוי
מוכי-רוח בעלי נוף שטוח מיוחד במינו ,מלווה באלת המסטיק – תצורת נוף שאיננה קיימת במקום אחר בארץ בסמיכות לים.
מלווה בסירה קוצנית ,קידה שעירה ,שפתן מצוי ,פשתה אשונה ועדעד כחול.
•כורכר ממערב למטע בננות ולמגרש החניה של האו"ם :מאופיין בחברת חרוב מצוי ואלה אטלנטית חופית בעלת נוף משוטח,
מלווה בזית אירופי ,סירה קוצנית ,קידה שעירה ,שפתן מצוי וקורנית מקורקפת.
•על האי נחליאלי תועדו המינים הבאים :רב-פרי בשרני ,אהל מצוי ,אוכם חופי ,אוכם ארץ-ישראלי ,ערר כרתי ,אהל הגבישים
ומלחית אשלגנית .לגבי שלושה מינים לא נרשמה הגדרה מעבר לסוג :חיעד ,כף-אווז וירבוז.
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 .7.1.2.3הצומח ברצועת החוף בין שבי-ציון לבוסתן הגליל (עפ"י :שמידע ובכור:)2016 ,
רצועת החוף בקטע שבין בוסתן הגליל לשבי ציון היא סלעית ברובה .זהו אזור מישורי בעל נוף שטוח ,שבו רכסי הכורכר
המאפיינים את החוף מכוסים בחלקם ע"י חוליות .האזור ברובו אינו מיושב כיום .על כן לא נפרצו בו דרכי גישה מסודרות לרכב,
והוא נותר בלתי נגיש וכמעט לא מוכר למרבית הציבור .כתוצאה מכך ,שרדו בבית הגידול החופי גומחות שבהן גדלים מיני
צמחים ייחודיים .בעת האחרונה השטח בין בוסתן-הגליל לשבי-ציון הפך לאזור נהיגה פראית ובלתי מבוקרת של טרקטורונים
ואופנועים ,שמסכנים את בית הגידול הקרוב לים .כך למשל ,קבוצה יחידה שמוכרת מחוף הגליל העליון של חיננית חד-שנתית
עומדת בשל כך בסכנת היעלמות מוחלטת ,כמו גם האתר הבודד של צורית חופית ואוכלוסיית ארכובית החוף שגדלות בין עכו
לשבי-ציון (בכור.)2015 ,
מחצרות-יסף עד שבי-ציון משתרעות שתי רצועות שמהוות בתי-גידול צרים מקבילים זה לזה ולקו החוף .המערבית מורכבת
מסלעי כורכר ומפרצי חול (זיפזיף) ,ועליה צמחייה שדומה לזאת של חוף הגליל הצפוני ,בין אכזיב לראש הנקרה .הרצועה
המזרחית ברוחב של כ 50-מ' שמשתרעת מדרך הרכב עד לתעלת הניקוז האורכית שממזרח לה ,היא אזור לא מנוקז של
אדמת סחף חרסיתית ,אשר כונתה לאחרונה בשם "מרזבת חצרות-יסף" .שתי הרצועות הללו מופרות מאוד ,והמזרחית עומדת
בסכנת היעלמות מיידית עקב בקשה להפכה לשטח חקלאי.
ברצועה המערבית ,לאורך החוף ,מקו הים עד לדרך ,מלבד הרצועה הסטרילית שנשטפת ע"י הגלים ,יש למעשה שני בתי-גידול
סמוכים ומובחנים זה מזה .הראשון הוא מפרצי-זיפזיף ,וככל שהוא מתרחק מקו המים גדלה בו כמות החמרה האדמדמה
שמעורבת בחול .בבית-גידול זה נמצאת הצמחייה האופיינית – ממערב למזרח – של לבנונית ימית ,מד-חול דוקרני וגלדן
סמרני .עם העלייה בכמות החמרה בזיפזיף ,מתרבים בני השיח :סירה קוצנית ופרטים של קורנית מקורקפת ,רב-שנתיים כגון:
עדעד כחול ,חרחבינה חופית ופרגה צהובה ,וחד-שנתיים כמו מנתור החוף ומינים של לוטוס.
בית הגידול השני ברצועה המערבית הם סלעי הכורכר במפרצי הזיפזיף וביניהם .בסדקי הכורכר ובכיסי הקרקע שעליהם,
מרבית הצמחים הם אלה שמותאמים לרמת מליחות גבוהה ,ובהם קריתמון ימי ,עדעד הגליל ,עדעד הביצות ופרנקניה שעירה.
בבית-גידול זה נמצאת גם ציפורנית זעירה .בליבה של רצועה זו יש גבעת כורכר גבוהה יחסית לסביבתה ,וככזאת נתונה פחות
להשפעת רסס הגלים והרוח .עליה נמצאים שני מיני צורית :צורית בלוטית וצורית חופית ,יחד עם אלמוות ארץ-ישראלי,
מחרוזת קשתית ,שום קצר ,כשות ראוס ועדעד הגליל.
רצועת הצומח השנייה ממזרח לדרך הרכב רוחבה כ 50-מ' ,היתה בחלקה מעובדת בעבר ,ובשנים האחרונות נערמו בה ערימות
אדמה שהובאו לכאן ובהם צמחים לא מקומיים וצמחים פולשים כמו שיטה כחלחלה ושחליל מכופל .לאורך שטח זה נמצאים
בין היתר לוענית יריחו – שנצפתה מזריעה את עצמה יפה בסביבה ,חלבלוב בירותי ,דרדר קיפח ,מרווה מנוצה ,בקיה אנטולית
– מין אפיזודי כנראה שזה בית הגידול היחיד שלו בארץ ,וחוחן קרדני .בצפון הרצועה הזאת השטח מוגבה מעט יותר ,האדמה
היא חמרה יציבה מעורבת בחצץ ,ובה בתה של סירה קוצנית ובמרווחים יש לחך מלבין ,לשון-פר מצויה (בגוונים של לבן ,ורוד
ותכלת ,אך ללא הסגול האופייני) ,אשל היאור ,גיאופיטים כמו כלנית מצויה וכתמה עבת-שורשים ,וחד-שנתיים :מרווה דגולה,
פעמונית כוכבנית ועוד .מדרום לאזור המטווח יש שטח מצומצם יחסית ובו שום קצר ושום האבקנים ,ומינים של בן-חיטה
(אריכא ,קטוע ושרוני).

 .7.2שיטות העבודה
מיפוי הצומח נעשה לפי החלוקה ההיררכית ל 4-דרגות פירוט של תכסית צומח לא-חקלאי ,שהוגדרה ב'מדריך למיפוי צומח
בישראל – חלק הצומח הים-תיכוני' (סבר ועמיתיה( )2014 ,טבלה  .)4כל השטחים הפתוחים הלא-חקלאיים חולקו ליחידות
צומח' .יחידת צומח' היא תחום שבו ניתן להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים (תצורת צומח אחידה ומינים
שליטים זהים) ,ושונים מסביבתם .בסקר זה ,בניגוד לסקרים האחרים שנעשים ע"י מכון דש"א ,לא הוגדר גודל מינימלי ליחידת
צומח ,מאחר שהשטח הטבעי מצומצם לרצועות צרות וארוכות ,כך שגודל יחידות הצומח נע בין  2.4דונם (הגודל המינימלי)
ל 123-דונם (הגודל המקסימלי)' .טיפוס צומח' כולל את כל יחידות הצומח שלהן תצורת צומח ומינים שליטים זהים .בחלק
מהמקרים מספר טיפוסים דומים מוכללים לטיפוס אחד .במקרים אחדים ,טיפוס הצומח אינו כולל תכונות זהות ,אלא אופי
דומה .לדוגמה' ,מגונן' הוא טיפוס שכולל בתוכו חלקות שנעשו בהן פעולות גינון דוגמת שתילה ,השקייה ,כיסוח עונתי של
הצומח וריסוס .בנוסף ,הרכב המינים המלאכותי בחלקות אלו לא מאפשר הגדרה של המינים השליטים' .אפיון מפורט' נעשה
על-ידי דיגום של יחידת צומח אופיינית בכל טיפוס צומח ,ורישום כל מיני הצמחים המופיעים בשטח הדיגום .בתחום הסקר
ישנו ייצוג לאזור הפיטוגיאוגרפי הים-תיכוני ככל שמתרחקים מהים (בחלק המזרחי) ,וייצוג לצומח חולות וכורכרים – שדומה
בחלק ממאפייניו הבוטניים למדבר ,בחגורות שקרובות לים (בחלק המערבי) .לכן ,נעשו התאמות במגדיר האזור הים-תיכוני,
וכן נעשה שימוש במגדיר האזור המדברי ,בקביעת תצורות הצומח ובבחירת המינים השליטים – כך שייצגו בצורה טובה יותר
את נוף הצומח הדליל יחסית בקו החוף (לפירוט ,ראו נספחים ב' ,ג').
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טבלה  :4חלוקה היררכית ל 4-דרגות פירוט לתכסית צומח לא-חקלאי (סבר ועמיתיה.)2014 ,
דרגת פירוט
תצורת צומח כללית

קטגוריות
•יער גבוה :עצים גבוהים (מעל  6מ')
•יער וחורש :עצים ושיחים ( 2-6מ')
•שיחייה :שיחים ועצים נמוכים ( 1-2מ')
•בתה :מעוצים נמוכים (עד  1מ')
•עשבוניים

תצורת צומח מפורטת

חלוקת  5קטגוריות תצורות הצומח הכלליות ל 20-תצורות מפורטות על סמך אחוזי הכיסוי של צורות החיים
השליטות (לדוגמה :חורש פתוח =  10%-33%כיסוי של עצי חורש) ,או מאפייני העשבוניים (בני-קיימא/בני-חלוף).

טיפוס צומח

שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים (לדוגמה :חורש פתוח בשלטון אלון מצוי,
אלת המסטיק וסירה קוצנית).

אפיון מפורט

רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים.

בתחום הסקר הנוכחי ישנם גם שטחים פתוחים ,סלעיים או חוליים ,שהם חשופים לגמרי מצומח ,בחלקם הדבר נובע מהצמידות
לים ,ובחלקם – מהיותם חוף רחצה פעיל .שטחים כאלה סווגו (הן מבחינת תצורת הצומח המפורטת והן מבחינת טיפוס
הצומח) כ"חוף סלעי" או "חוף חולי" .בחלק מהתוצאות שבהמשך (סעיף  )7.3שטחים אלה אינם נכללים והדבר מוזכר.
 .7.2.1מיפוי הצומח בשטח
המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים :הכנת עזרים לפני היציאה לשטח ,איפיון ראשוני של יחידות צומח בשטח ומיפוי
מדגמי ,איחוד טיפוסי צומח דומים ,מיפוי רציף של השטח כולו ,וביצוע תרשימי צומח מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד
מטיפוסי הצומח שהוגדרו .להלן פירוט השלבים:
•הכנת העזרים :בנייה ראשונית של שכבת הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח תצלומי אוויר מיושרים
(אורתופוטו) .שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים של יחידות צומח באזורים הטבעיים על פי ניתוח תצ"א מעודכנת
משנת  .2015שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל היוותה מקור לתיחומי השטחים החקלאיים והבנויים .יש לציין
שלמרות הסתמכות זו ,תיחום וסיווג השטחים החקלאיים אומת (ולעיתים גם שונה) ,בעקבות ביקורים בשטח ,בייחוד
במקרים של הקמת מבני חממות חדשים בשטח חקלאי פתוח .מרבית העבודה באפיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים
והמיוערים .על סמך התבוננות באורתופוטו נראו אזורים בעלי מאפייני צומח שונים (למשל צפיפויות שונות של שיחים
ועצים שניתן לראותם באורתופוטו ,ו/או גוון ומרקם שיכולים להצביע על שונות גם באזורים עם בני-שיח או צומח עשבוני),
ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח לגבולות יחידות צומח.
•אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי :בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו באורתופוטו מבחינת אופי הצומח בהן ,הגעה
לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן ,בהתאם להנחיות 'מדריך למיפוי צומח בישראל – חלק
הצומח הים-תיכוני' (סבר ועמיתיה ,)2014 ,כפי שפורט לעיל .טיפוסי הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח (ראו נספח ב') ולפי
 3-1מינים שליטים (ראו נספח ג') .בוצעו סיורים לנקודות שונות באזורים השונים זה מזה ,ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח ע"פ
רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות החיים השונות .בכל נקודה כזו נרשמו גם המאפיינים הא-ביוטיים של
השטח (מפנה ,מסלע ועוד) ,ומאפיינים של פעילות אדם :סימני עיבוד חקלאי מהעבר ,נטיעות/זריעים ,רעייה ,הפרות שונות.
•מיפוי רציף :סיורים בכל שטח הסקר ,לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח שהוגדרו בשלב הראשון ,ושלא
נדגמו בשלב המיפוי המדגמי .שלב זה כלל סיורים רבים בשטח והגעה בפועל אל רוב יחידות הצומח ,או לכל הפחות תצפית
מבחוץ לעבר יחידת הצומח מנקודת תצפית .שלב זה כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות ,וכן הגדרת טיפוס
הצומח בכל אחת מהן .לכל יחידת צומח שוייך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן ,או שהוגדר טיפוס צומח חדש במקרה הצורך.
ביחידות צומח מיוערות הוגדרו גם תצורת הצומח והמינים השליטים בתת-היער ,בהתעלם משכבת העצים הנטועים.
•איחוד של טיפוסי צומח דומים :מכיוון שבשלב הקודם הוגדרו טיפוסי הצומח על פי תצורת הצומח ,ולרוב – גם על פי
שלושה מינים שליטים ,התקבל מספר רב של טיפוסי צומח מפורטים .חלק מהטיפוסים נבדלים זה מזה במין השליט השני/
השלישי או בסדר המינים השליטים .כדי לאפשר הכללה והבנה טובה יותר של הצומח בשטח ,בוצעו איחודים של טיפוסי
צומח קרובים .כך למשל" :בתה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון סירה קוצנית ,עדעד כחול ואשל ב.מ ,".ו"שיחייה פתוחה
עם שיחים פזורים בשלטון סירה קוצנית ,קורנית מקורקפת ואלת המסטיק" אוחדו לטיפוס מוכלל" :בתה פתוחה עם שיחים/
עצים פזורים בשלטון סירה קוצנית".
•תרשימי צומח מפורטים :בתום המיפוי הרציף ואיחוד טיפוסי הצומח הדומים ,חולקו כל השטחים הפתוחים שאינם
חקלאיים – לטיפוסי צומח מוכללים .בשלב זה ,נבחרה אחת מיחידות הדיגום כמייצגת את טיפוס הצומח (על סמך שיקולי
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גודל ,מיקום ,הרישומים לגבי יחידה זו מהשלבים הקודמים ,וכן שיקול של נגישות) ,ובה בוצע רישום מפורט של כל מיני
הצמחים העילאיים ביחידה מוגדרת של דונם .הרישום בוצע ע"י סריקה מדוקדקת ברוחב של  1מ' מכל צד של סרט מדידה
שנפרש לאורך של  50מ' (סה"כ  100 = 2×50מ"ר) ,וחזרה לאורך סרט המדידה תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו
– כאשר הסריקה מתבצעת ברוחב של  10מ' מכל צד של הסרט (סה"כ  20×50מ' = "השלמה לדונם") .רישומים אלו בוצעו
באביב (מרץ-אפריל) ,בעת שמגוון המינים העשבוניים נמצא בשיאו .רשימות המינים המלאות מכל אחד מהדונמים שנסקרו
(והמייצג טיפוס צומח) שימשו בהמשך לצורך חישוב הערכיות הבוטנית של כל אחד מטיפוסי הצומח (ראו סעיף  7.2.3להלן).

תמונה  :13ביצוע תרשים צומח מפורט.
צילום :לירז כברה-לייקין

 .7.2.2התפלגות שיטות המיפוי בסקר
כאמור לעיל ,בסקר זה בוצע שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח ,בארבע דרגות שונות של רזולוציה:
•תרשים מפורט ביחידה :רישום כל מיני הצמחים ביחידת הצומח.
•רישום דף תצפית מלא :תיעוד מלא של מאפייני יחידת הצומח ,ללא ביצוע תרשים מפורט של כל המינים .לרוב ביחידה,
ולעיתים ע"י תצפית מחוץ ליחידה.
•קביעת טיפוס צומח בלבד :סיווג יחידת הצומח לטיפוס צומח קיים שכבר הוגדר קודם לכן .במידה שלא קיים ,הוגדרו
תצורת צומח מפורטת ושלושה מינים שליטים ,תוך ציון הערות ייחודיות לאותה יחידת צומח לצורך איפיון היחידה והערכת
ערכיותה האקולוגית .בוצע לרוב מתוך היחידה ,ולעיתים ע"י תצפית מחוץ ליחידה.
•ניתוח ממקור חיצוני (סיווג על סמך אורתופוטו והיכרות עם השטח) :מספר יחידות צומח לא נסקרו בשל היותן מופרות
(כמו למשל רצועות צומח לאורך כבישים) ,לא נגישות או מסיבות אחרות .ביחידות כאלה בוצע סיווג על סמך אורתופוטו ועל
סמך היכרות הסוקר עם השטח .יחידות הצומח סווגו לטיפוס הצומח הדומה ביותר מבין אלו שהוגדרו בסקר.
בבחינת התפלגות שיטות המיפוי ,עולה שכ 96%-משטח הסקר מופו בפועל בשטח (בשיטות המיפוי :תרשים מפורט ,דף
תצפית מלא וקביעת טיפוס בלבד) ,וב 4%-משטח הסקר בוצע הסיווג על סמך פיענוח אורתופוטו (איור .)7

82

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

איור  :7התפלגות השטחים של שיטות מיפוי יחידות הצומח בסקר חוף הגליל המערבי

 .7.2.3חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר
עושר המינים והרכב חברת הצומח מייצג במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעלי-חיים שונות ,ומהווה
את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות-תועלת ( .)Mandelik et al., 2010לפיכך ,ערכיות הבסיס
האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א ,מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים .בסקר זה בוצעה הערכת
החשיבות הבוטנית של טיפוסי הצומח על סמך הנתונים הכמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח .זאת,
בהתאם למדד ערכיות משוקלל ,המורכב ממדדי המשנה הבאים:
•עושר המינים ( 20%מהמדד) :ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול יותר .ישנה התייחסות לעושר
המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד (בחלוקה ל :עצים ,שיחים ,בני-שיח ,עשבוניים בני-קיימא ועשבוניים בני-חלוף) ,בין
השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר המינים העשבוניים ,שתלויה מאוד בעונת השנה וביכולות הסוקר .עושר המינים
בכל צורת חיים קיבל משקל שווה במדד המשוקלל של סעיף זה .בכל צורת חיים ,מס' המינים המקסימלי לטיפוס צומח
הוגדר כרף העליון (ציון מירבי) ,מס' המינים המינימלי הוגדר כרף התחתון (הציון הנמוך ביותר) ,ובהתאם – בוצע הנירמול
עבור שאר הטווח לציון בסקאלה .100-0
•הרכב המינים ( 20%מהמדד) :סעיף זה נועד להתייחסות ספציפית להרכב חברת הצומח ,תוך מתן משקל למינים בסכנת
הכחדה ('אדומים') ,נדירים ואנדמיים .מין שיש לו 'מספר אדום' (על פי :שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ועמיתיו ,)2011 ,קיבל
ציון בהתאם למספר האדום שלו  .4 +מין נדיר שאין לו מספר אדום קיבל ציון בהתאם לנדירותו (דרגת נדירות/שכיחות עפ"י:
פרגמן ועמיתיו ,)1999 ,בהתאם לפירוט הבא .RR = 4; RP = 3; R = 2 :מין אנדמי שאינו נדיר קיבל ציון  .1בכל טיפוס צומח
סוכמו ציוני כל המינים בסכנת הכחדה ,הנדירים והאנדמיים .הציון המקסימלי הוגדר כרף העליון והציון המינימלי הוגדר כרף
התחתון ,ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בסקאלה של .100-0
•ייצוג הצומח הטבעי ( 20%מהמדד) :מתייחס למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית ושל המינים השליטים למצב
הטבעי ,בהיעדר הפרות משמעותיות כמו נטיעה ,שריפה ,רעיית יתר ,השתלטות מין פולש המשנה את אופי בית הגידול,
חישוף השטח וכד' .ככל שהדמיון רב יותר ,הערכיות גבוהה יותר .ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מדדי משנה (במשקל
שווה) :הראשון מתייחס לתצורת הצומח ,והשני – למינים השליטים .הראשון ,מייצג את מרחק תצורת הצומח הגבוהה ביותר
של המינים המקומיים הנוכחים בשטח (בכיסוי של  2%מהשטח ומעלה) ,מתצורת הצומח הראשית הכוללת את המינים
הזרים – אם ישנם ,בהתאם למטריצת הדמיון הבאה:
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טבלה  :5ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – תצורות צומח
תצורת הצומח הגבוהה ביותר – מינים מקומיים נוכחים
תצורת צומח
מינים זרים
(נטועים/
פולשים)

יער גבוה
יער/חורש

יער גבוה

יער/חורש

שיחייה

בתת בני-שיח

בתה עשבונית

100

75

50

25

0

100

75

50

25

100

75

50

100

75

שיחייה
בתת בני-שיח
בתה עשבונית

100

מדד המשנה השני מתייחס להתאמת המינים השליטים (המרכיבים את שם טיפוס הצומח) לאזור :נוכחות מינים שליטים שהם
מיני באשה (סגטליים/רודרליים) ,זרים לאזור ו/או פולשים מורידה את הערכיות ,בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:
טבלה  :6ניקוד ייצוג הצומח הטבעי – מינים שליטים
התאמת המינים השליטים לאזור הסקר

ניקוד

כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

100

מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

67

מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

33

מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

0

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר .לדוגמה ,טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד ,מין זר אחד ומין באשה אחד ,יקבל
ניקוד  0בסעיף זה .הגדרת מין פולש עפ"י דופור-דרור ( .)2010מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר המינים הפולשים
(כמו :גומא תרבותי) ומינים ארץ-ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ לתחום תפוצתם הטבעי (כמו :אורן ירושלים) –
הוגדרו כמין 'זר לאזור הסקר'.
•נדירות אזורית ( 10%מהמדד) :מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצאת תצורת צומח מפורטת מכלל השטח הפתוח שאינו
חקלאי בתחום הסקר .ערכיות גבוהה יותר ניתנה לתצורת צומח מפורטת נדירה יותר בסקר .הציון המקסימלי הוגדר כרף
העליון והציון המינימלי הוגדר כרף התחתון ,ובהתאם – בוצע נירמול לציון סופי לתצורת צומח בסקאלה .100-0
•נדירות ארצית ( 10%מהמדד) :מתייחסת ליחידה האקולוגית בקנה המידה הארצי (רותם ועמיתיו )2016 ,שבה נמצאת יחידת
הצומח ,בהתאם להגדרות הבאות:
•ציון מירבי :יחידה אקולוגית קטנה (עד  1,000קמ"ר ארצי) ,שאינה מיוצגת מספיק בשטחים מוגנים (פחות מ 17%-משטחה).
•ציון גבוה מאד :יחידה אקולוגית גדולה (מעל  1,000קמ"ר) ,שאינה מיוצגת מספיק בשטחים מוגנים (פחות מ 17%-משטחה).
•ציון גבוה :יחידה אקולוגית קטנה (עד  1,000קמ"ר) ,שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים (יותר מ 17%-משטחה).
•ציון בינוני :יחידה אקולוגית גדולה (מעל  1,000קמ"ר) ,שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים (יותר מ 17%-משטחה).
•ציון נמוך :חקלאי או מבונה.בתחומי הסקר הנוכחי מיוצגות שש יחידות אקולוגיות ארציות (טבלה .)7
טבלה  :7ערכיות אקולוגית בהתאם למאפייני היח' האקולוגיות הארציות (רותם ועמיתיו)2016 ,
יחידה אקולוגית

שטח ארצי [קמ"ר]

מוגן

ציון

חולות מישור החוף

353

פחות מ17%-

מירבי

חוף ים סלעי בים-התיכון

1.7

יותר מ17%-

מירבי (הערכת מומחה)

עמקים אלוביאליים באקלים ים-תיכוני

3,076

פחות מ17%-

גבוה מאד

חורש בתה ושיחייה ים-תיכונית באזורים הרריים

5,838

יותר מ17%-

בינוני

מלחות חוף*

20.8

פחות מ17%-

מירבי

קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוף

606

פחות מ17%-

מירבי

*מלחות חוף – מאחר שמיפוי היחידות האקולוגיות נעשה בקנה מידה ארצי ולא אזורי ,לא נכללו בו קטעי יחידות אקולוגיות ששטחם קטן מאוד ,כמו למשל
מלחת החוף של נחל בצת שבתחום הסקר .לכן ,לצורך חישוב הנדירות הארצית של היחידות שמופיעות בתחום הסקר ,נוספה אל הרשימה יחידה אקולוגית
זו .במקביל ,עודכן שטחה של היחידה (למרות שתוספת זו זניחה ברמה הארצית).
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•מורכבות מבנית ( 15%מהמדד) :ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים המיוצגות בתצורת הצומח (מעל רמת סף של
 10%כיסוי) ,כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח – גבוהה יותר ,ולכן היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה
יותר לשימור .כל צורת חיים הוסיפה  20נק' לציון (צורת חיים אחת =  20נק' ,שתי צורות חיים =  40נק' וכיו"ב) 5 .צורות חיים
ומעלה קיבלו את הציון המירבי).
•כושר השתקמות למצב נוכחי ( 5%מהמדד) :ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה יותר ,כך משק המים בקרקע
משופר יותר מחד (פוטנציאל) ,ולאחר פגיעה – הזמן הנדרש להשתקמות יהיה ארוך יותר מאידך (סיכון) .לכן חשובה יותר
ההגנה על צורות החיים הגבוהות יותר ,המקבלות דירוג ערכיות גבוה יותר .כך ,עצים מעידים על פוטנציאל משק המים
בקרקע הטוב ביותר ,ולאחר פגיעה – נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי ,ולכן הם מקבלים את
הציון הגבוה ביותר .צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה ,עד לעשבוניים בני-חלוף ,שמעידים על
פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע ,ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר (עצים =  ,100שיחים =  ,80בני-שיח
=  ,60עשבוניים בני-קיימא =  ,40ועשבוניים בני-חלוף = .)20
בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית ( ,)3%-10%הערכיות עולה בהתאם למרחק צורת
החיים הנוספת מצורת החיים הראשית:
•שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני-שיח – תוספת  5נק'.
•בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים – תוספת  10נק'.
•עשבוניים עם עצים – תוספת  15נק'.
•הערכת מומחה :בכל מקרה ,תוצאת המדד המשוקלל המתקבלת מהחישוב עוברת ביקורת של בוטנאי/ת מומחה ,שיכולים
לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח .במידה שנמצאת לדעת המומחה אי-התאמה ,ניתן
לערוך תיקון בערך המדד המתקבל ,ולנמק את ההחלטה.
בנוסף ,במסגרת הערכת המומחה ,הוחלט כי יחידות צומח שבתחום יחידות אקולוגיות נדירות ברמה הארצית – יקבלו ערכיות
בוטנית מירבית בגלל ייחודיות בית הגידול והרכב הצומח בהן (תנאי וטו).
 .7.2.4איסוף וניתוח הנתונים
איסוף הנתונים בשדה נעשה באמצעות טופס דיווח שנבנה לצרכי הסקר באפליקציית  ,Survey123ובאפליקציה Collector for
.ArcGIS

הנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג  ,)ArcGIS 10.4 for Desktop, Esri ( ArcGISוהועברו לגיליונות  Excelלהמשך עיבוד
®

(.)Microsoft® Excel® 2016

חישוב הערכיות הבוטנית נעשה באמצעות תוכנת .R-statistics
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 .7.3תוצאות
 .7.3.1שימושי קרקע עיקריים
כמחצית משטח הסקר הינו שטח בנוי ( 7,902דונם ,כ .)49%-בתוך קטגוריה זו נכללים :יישובים ,אזורי תעשייה ,חממות ,מאגרי
מים מגודרים ,אתרי תיירות בנויים ומגרשי חנייה .כ 30%-משטח הסקר ( 4,916דונם) הינו חקלאי פתוח .בקטגוריה זו נכללים:
גידולי שדה ,מטעים פתוחים ובתי-רשת .כ 21%-משטח הסקר ( 3,410דונם) הינו שטח פתוח שאינו חקלאי (איור  ,8מפה .)14
בתחום תכנית חזית הים במועצה האזורית מטה אשר (שטחה הכולל  8,193דונם) ,כ 30%-מהשטח ( 2,473דונם) הינו בנוי,
כ 35%-מהשטח ( 2,853דונם) הינו חקלאי פתוח וכ 35%-מהשטח ( 2,867דונם) הינו פתוח שאינו חקלאי (איור  ,9מפה .)14
איור  :8תכסית קרקע מוכללת בתחום הסקר

איור  :9תכסית קרקע מוכללת בתחום תכנית חזית הים במוא"ז מטה אשר
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 .7.3.2תצורות צומח כלליות
שטח הייחוס בחישוב התפלגות תצורות הצומח הכלליות כולל את השטח הפתוח שאינו חקלאי ,למעט השטחים החשופים
מצומח (שטחים שסווגו כ"חוף סלעי" או "חוף חולי") .התפלגות השטחים והפריסה המרחבית מתוארות להלן (ור' גם איור ,10
מפה .)15
•יער/יער גבוה :בעיקר חורשות אקליפטוסים נטועים לאורך כבישים ואזורי תיירות .סה"כ  26.2%משטח הייחוס.
•חורש :בשטחים לחים מצומצמים וברכס כורכר מתון .סה"כ  3%מהשטח.
•שיחייה :תצורת צומח שמאפיינת בעיקר את רכסי הכורכר וחלק מהחולות המיוצבים .סה"כ  16%מהשטח.
•בתה :תצורת צומח שמאפיינת את החגורה שלמרגלות רכסי הכורכר לכיוון החוף .סה"כ  15.8%מהשטח.
•עשבוניים בני-קיימא :תצורת צומח שמאפיינת את החגורה שקרובה יותר לים .כ 25%-מהשטח .בהתפלגות כאן הוכללו
בתצורה זו גם שטחי חישות הקנים.
•עשבוניים בני-חלוף :תצורת צומח שמאפיינת אדמה אלוביאלית ,באזורים מופרים או שסמוכים לשטחי חקלאות בתחום
הסקר 12% .מהשטח.
•מגונן :כתמים של שטחים מגוננים שבהם הצומח כולו שתול ,מרוסס ומושקה כמו גן-לאומי אכזיב ,לאורך הטיילת בדרום
העיר נהריה ועוד 2.3% .מהשטח.
איור  :10התפלגות השטחים של תצורות הצומח הכלליות בשטחי הסקר שהוגדרו כ'פתוח שאינו חקלאי'
(לא כולל שטחים בסיווג "חוף סלעי" ו"חוף חולי")
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 .7.3.3תצורות צומח מפורטות
בשטח הסקר נמצא מגוון של תצורות צומח מפורטות ,סה"כ  22תצורות (ר' גם טבלה  ,8מפה  .)16תצורות מפורטות נפוצות
הן :א) עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים/עצים פזורים (כ 18%-מהשטח ,כאן ובמקרים הבאים הכוונה לשטח הפתוח שאינו
חקלאי ושאינו חשוף מצומח) .תצורה זו נפוצה בחגורות הקרובות מאד לים (לעיתים כמעט עד קו המים ,ולעיתים נמצאת
ממזרח לרצועה חשופה יותר) .בנוסף ,נכללות בה חישות קנים לאורך חלק מהנחלים .ב) יער גבוה בצפיפות בינונית (כ.)12%-
יחד עם התצורה הקרובה ,יער גבוה צפוף ( ,)6.5%נמצאים בעיקר בעורף החוף ,בין נחל בצת לקצה הצפוני של נהריה ,וכן
בקטע מחצרות יסף .איקליפטוס המקור הינו שליט ראשון בשטחים אלה ולרוב יש גם שיטה כחלחלה .ג) עשבוניים בני-חלוף
עם מעוצים/עצים פזורים ( ,)7.7%כמו גם עשבוניים בני-חלוף בלבד ( )4.3%נמצאים בעיקר בשטחים מופרים בקרבת שדות או
ישובים .ד) שיחייה פתוחה עם עצים פזורים ( )6.4%כמו גם שיחייה פתוחה ( )5.5%נמצאות לרוב על חולות מיוצבים ו/או כורכר,
בעורף החוף במקטע בין ראש הנקרה לצפון נהריה.
טבלה  :8התפלגות השטחים של תצורות הצומח המפורטות
האחוזים בטבלה הם מהשטח הפתוח שאינו חקלאי ,לא כולל השטחים החשופים מצומח
שטח (דונם)

אחוז

יער גבוה צפוף

191.7

6.5%

תצורת צומח מפורטת
יער גבוה בצפיפות בינונית

346.3

11.8%

יער צפוף

36.6

1.2%

יער בצפיפות בינונית

74.6

2.5%

יער פתוח

121.0

4.1%

חורש בצפיפות בינונית

31.6

1.1%

חורש פתוח

55.4

1.9%

שיחייה צפופה

44.6

1.5%

שיחייה בצפיפות בינונית

64.2

2.2%

שיחייה פתוחה עם עצים פזורים

188.7

6.4%

שיחייה פתוחה

160.8

5.5%

סלע חשוף עם שיחים פזורים

10.6

0.4%

בתה צפופה

27.5

0.9%

בתה בצפיפות בינונית

110.7

3.8%

בתה פתוחה עם שיחים/עצים פזורים

143.1

4.9%

183.7

6.3%

עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים/עצים פזורים

521.0

17.8%

עשבוניים בני-קיימא

95.3

3.2%

סלע חשוף עם עשבוניים בני-קיימא פזורים

107.3

3.7%

עשבוניים בני-חלוף עם מעוצים/עצים פזורים

225.9

7.7%

עשבוניים בני-חלוף

126.3

4.3%

מגונן

68.3

2.3%

סה"כ

2,935

100%

17

בתה פתוחה/דלילה

 .17המונח "בתה דלילה" משמש לרוב באזורים מדבריים .מדובר באזור בשלטון בני-שיח (אך שכיסויים נמוך  ,10%קטן מהסף ל'בתה פתוחה')
ועם מעט צומח אחר .בתחום הסקר הנוכחי ,תצורה זו נמצאת בחלק משטחי הסביבה מעוטת הצומח בקרבת חוף הים.
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 .7.3.4טיפוסי צומח ומינים שליטים
סה"כ הוגדרו בתחומי הסקר  104טיפוסי צומח מפורטים (תצורת צומח+צפיפות+עד שלושה מינים שליטים) ,שאוחדו לצרכי
מיפוי והערכה ל 44-טיפוסים מוכללים (תצורת צומח  +שליט ראשון) שבהם נערכו תרשימי צומח מפורטים .תמונות של
טיפוסי צומח אופייניים שתועדו בסקר מופיעות בנספח ד'.
המין השליט הראשון הנפוץ ביותר בתחום הסקר הוא איקליפטוס המקור/ב.מ ,)19.5%( .ואחריו אלת המסטיק ( ,)14.8%סירה
קוצנית ( ,)9.2%שיטה כחלחלה ( ,)6.8%מד-חול דוקרני ( ,)4.7%עדעד הגליל ( )4.1%וקנה מצוי (( )3.1%טבלה  ,9מפה .)17
טבלה  :9התפלגות השטחים לפי מין שליט ראשון
האחוזים בטבלה מתייחסים רק לשטחים הפתוחים שאינם חקלאיים בתחום הסקר (ללא הכללת שטחים המוגדרים כ"חוף
סלעי"" ,חוף חולי" או "מגונן").
שטח (דונם)

אחוז

הערות

שליט ראשון

צורת חיים

19.5%

נטוע/פולש

איקליפטוס המקור/ב.מ.

עץ

558

אשל היאור

עץ

55

1.9%

אשל מרובע

עץ

10

0.3%

קיקיון מצוי

עץ

8

0.3%

שיטה כחלחלה

עץ

195

6.8%

אלת המסטיק

שיח

424

14.8%

מתנן שעיר

שיח

23

0.8%

פטל קדוש

שיח

7

0.2%

רותם המדבר

שיח

30

1%

שרביטן ריסני

שיח

17

0.6%

חבלבל החוף

בן-שיח

15

0.5%

טיון דביק

בן-שיח

6

0.2%

ינבוט השדה

בן-שיח

32

1.1%

סירה קוצנית

בן-שיח

265

9.2%

עכנאי שרוע

בן-שיח

8

0.3%

ציפורנית בשרנית

בן-שיח

58

2%

קריתמון ימי

בן-שיח

67

2.3%

שמשון סגלגל

בן-שיח

15

0.5%

אגמון ימי

עשבוני בן-קיימא

36

1.3%

בצעוני מצוי

עשבוני בן-קיימא

58

2%

גלדן סמרני

עשבוני בן-קיימא

82

2.9%

זקנן שעיר

עשבוני בן-קיימא

15

0.5%

טיונית החולות

עשבוני בן-קיימא

30

1%

יבלית מצויה

עשבוני בן-קיימא

45

1.6%

מד-חול דוקרני

עשבוני בן-קיימא

134

4.7%

עבקנה שכיח

עשבוני בן-קיימא

63

2.2%

עדעד הגליל

עשבוני בן-קיימא

116

4.1%

עדעד כחול

עשבוני בן-קיימא

43

1.5%

פרגה צהובה

עשבוני בן-קיימא

13

0.5%

קנה מצוי

עשבוני בן-קיימא

88

3.1%

עשבוניים חד-שנתיים

עשבוני בן-חלוף

352

12.3%

2,867

100%

סה"כ

97

פולש
פולש

מוגן
אנדמי

פולש
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 .7.3.5חיגור הצומח במרחקים השונים מהים
בסקר זה יכלנו לאפיין את חברת הצומח בחגורות השונות לפי המרחק מהים .מאחר ואופי החוף הצפוני (צפונית לנהריה),
שונה מאופי החוף הדרומי (דרומית לנהריה) ,בחרנו להציג שני חתכים אופייניים לחוף הצפוני :באזור רכס הכורכר של ראש
הנקרה (איור  )11ומלחת החוף באזור נחל בצת (איור  ,)12וחתך צומח נוסף בחוף הדרומי :באזור שבי-ציון (איור .)13
בכל שלושת החתכים ניתן להבחין כי החגורה הקרובה ביותר לים נותרת ללא צומח בשל התנאים הקיצוניים וכיסוי מי הים
בזמני גאות .החגורה השנייה ,הנקראת "חגורת הרסס" ,מושפעת מרוח ורסס הים ,שם נמצאו מיני צמחים בעלי עמידות גבוהה
למליחות ,רוח וחשיפת שורשים .והחגורות בפנים היבשה המושפעות יותר מסוג התשתית – כורכר ,חולות (לפי דרגת יצובם)
ואדמה אלוביאלית וכן מגורמים ביוטיים בקרקע.
איור  :11חתך צומח אופייני באזור ראש הנקרה

•סלעי חוף ( 30מ' רוחב) :רצועת חוף סלעי סטרילית ללא צמחייה.
•חול עם כתמי כורכר ( 45מ' רוחב) :רצועת חוף חולית עם כתמי כורכר המאופיינת בטיפוס בתה פתוחה בשלטון קריתמון
ימי ,עדעד הביצות ובן-טיון בשרני .בחגורה זו ,על כתמי הכורכר ,גדלים מיני הצמחים בסכנת הכחדה :עדעד הגליל וציפורנית
זעירה ,ובשוליים המזרחיים של החגורה – לוטוס קירח וקחוון קטום-מוצים.
•שיפולי רכס הכורכר ( 45מ' רוחב) :מאופיינים בטיפוס שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק ,סירה קוצנית וקורנית
מקורקפת .בחגורה זו גדלים המין בסכנת הכחדה :מחרוזת קשתית (בעיקר לצידי דרכים) ,והמין צורית חופית (על סף איום).
•רכס הכורכר ( 90מ' רוחב) :מאופיין בטיפוס שיחייה צפופה בשלטון אלת המסטיק ,שרביטן מצוי וזית אירופי .בחגורה זו
גדלים המין בסכנת הכחדה :מחרוזת קשתית (בעיקר לצידי דרכים) והמין הנדיר מאד בקיה עדינה.
•אלוביום ( 100+מ' רוחב) :שטח חקלאי מעובד – מטע בננות.
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איור  :12חתך צומח אופייני במלחת חוף בצת

•חול נודד ( 50מ' רוחב) :רצועת חוף חולית סטרילית ללא צמחייה.
•חול חצי-מיוצב ( 80מ' רוחב) :חגורה המאופיינת בטיפוס עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון גלדן סמרני,
לבנונית ימית ושרביטן מצוי .בחגורה זו גדלים מיני הצמחים בסכנת הכחדה :חרחבינה חופית וחולית החוף.
•חול מיוצב ( 70מ' רוחב) :חגורה המאופיינת בטיפוס שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק ,מתנן שעיר ואשחר
רחב-עלים .בחגורה זו גדלים מיני הצמחים בסכנת הכחדה :מרסיה זעירה ,גביעול מאוגד ,תלת-חוד מבריק ,ציפורנית חופית.
בשקעים הלחים שבה גדלים :היפוכריס קירח וסחלב נקוד והמין הנדיר מאד טופח כדורי.
•שקע לח – מלחה ( 115מ' רוחב) :המאופיין בטיפוס חישת קנים עם עצים ושיחים פזורים בשלטון עבקנה שכיח ,אורן
ירושלים ואלת המסטיק .בחגורה זו גדלים מיני הצמחים בסכנת הכחדה :תלת-חוד מבריק ומרסיה זעירה והמינים הנדירים
מאד טופח כדורי וקנה קוצני.
•חול מיוצב ( 60מ' רוחב) :חגורה מזרחית יותר של חול מיוצב המופיעה ממזרח לשקע הלח ,מאופיינת בטיפוס שיחייה פתוחה
עם עצים פזורים בשלטון אלת המסטיק ,רותם המדבר ואשחר רחב-עלים .בחגורה זו מתווסף אל מיני הצמחים בסכנת
הכחדה המין דק-זנב נימי ,ונוספת גם אספסת כדורית (על סף איום)
•כורכר  +אלוביום ( 225מ' רוחב) :בחגורה זו חורשה נטועה מטיפוס יער גבוה צפוף בשלטון איקליפטוס המקור ,שיטה
כחלחלה ואשחר רחב-עלים.
•אלוביום ( + 100מ' רוחב) :מעובד – פרדסים.
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איור  :13חתך צומח אופייני באזור שבי-ציון

•סלעי חוף ( 5-10מ' רוחב) :רצועת חוף סלעית סטרילית ללא צמחייה ,ממשיכה לתוך הים כטבלאות גידוד.
•חול נודד ( 25מ' רוחב) :רצועת חוף חולית סטרילית ללא צמחייה .בחגורה זו גדלים באופן פזור ולא עקבי מיני הצמחים
בסכנת הכחדה :ארכובית החוף וחלבלוב שרוע.
•חול חצי-מיוצב ( 20מ' רוחב) :חגורה המאופיינת בטיפוס עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון גלדן סמרני,
עדעד כחול ואספסת החוף .בחגורה זו גדלים מיני הצמחים בסכנת הכחדה :חרחבינה חופית וגם ארכובית החוף וחלבלוב
שרוע ,וכן המין פרגה צהובה (על סף איום).
•חול מיוצב ( 45מ' רוחב) :חגורה המאופיינת בטיפוס בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ,עדעד כחול ואשל ב.מ .בחגורה זו
ריכוזים גידולים של מין הצמח בסכנת הכחדה :אלמוות ארץ-ישראלי ,ומיני הצמחים :עדעד הגליל (בסכנת הכחדה) ופרגה
צהובה (על סף איום) הגדלים על כתמי כורכר קטנים.
•אלוביום ( 60מ' רוחב) :חגורה המאופיינת בטיפוס עשבוניים בני-קיימא עם עצים פזורים בשלטון עדעד כחול ,עשבוניים
חד-שנתיים ואשל ב.מ .בחגורה זו גדלים פרטים בודדים של אלמוות ארץ-ישראלי (בסכנת הכחדה) .כמו כן גדלה בה אספסת
כדורית (על סף איום).
•אלוביום ( 150+מ' רוחב) :שטח בנוי – הישוב שבי-ציון.
 .7.3.6רשימת המינים המלאה של הצמחים שנצפו בתחום הסקר
רשימת מיני צמחים מלאה של אזור הסקר הורכבה מתצפיות שנאספו במהלך הסקר (רישום מינים במהלך המיפוי הרציף,
תצפיות מקריות ותרשימי צומח מפורטים) וממקורות חיצוניים (מאגר המידע של רט"ג ,תצפיות מ"אתר הצמחים בסכנת
הכחדה בישראל" ומנתוני השתלמויות "כלנית") .הרשימה כוללת  564מינים ,ומעבר לכך  19מינים שזוהו במהלך הסקר ברמת
הסוג בלבד ,מכיוון שמצבם הפנולוגי במועד הדיגום לא איפשר את זיהויים הוודאי ,וייתכן שאלו מינים שכבר מופיעים ברשימה
(לרשימה המלאה של המינים ומאפייניהם ,ראו נספח ה') .מספר מינים כולל זה הינו גבוה מאד יחסית לשטח הקטן של תחום
הסקר (כ 3400-דונם שטח פתוח שאינו חקלאי) .גם אם בחלקו הוא נובע מ"צפיפות סקירה" ,עדיין ,ביחד עם המספר הגדול
של מינים בסיכון (ר' בסעיף הבא) ,הוא מעיד על מגוון בתי הגידול ועל חשיבות שימורם.
•בחלוקת המינים לפי דגם תפוצה פיטוגיאוגרפית ,לא כולל  42מינים זרים ופולשים ,ניכר שרוב המינים (כ )91.2%-הם מטיפוס
תפוצה ים-תיכוני או בעלי מרכיב תפוצה ים-תיכוני (נמצאים גם באזור פיטוגיאוגרפי נוסף אחד או יותר) .מרכיב התפוצה
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השני בשכיחותו הוא המרכיב האירנו-טורני שנמצא בכ 29.5%-מהמינים (לרוב בצירוף :ים-תיכוני – אירנו-טורני) .מרכיב
תפוצה סהרו-ערבי נמצא בכ 6.5%-מהמינים (לרוב בצירוף :ים-תיכוני ואירנו-טורני) .מרכיב תפוצה אירו-סיבירי נמצא בכ-
 14.6%מהמינים (לרוב בצירוף :ים-תיכוני ואירנו-טורני) (טבלה .)10
טבלה  :10תפוצה פיטוגיאוגרפית של מיני הצמחים שנצפו בתחום הסקר
מס׳ מינים

 %מכלל המינים

טיפוס תפוצה פיטוגיאורגרפית
ים-תיכוני

293

56.1%

ים-תיכוני  -אירנו-טורני

89

17.0%

ים-תיכוני  -אירו-סיבירי

23

4.4%

ים-תיכוני  -סהרו-ערבי

11

2.1%

ים-תיכוני  -אירנו-טורני  -סהרו-ערבי

8

1.5%

סהרו-ערבי

11

2.1%

אירו-סיבירי

1

0.2%

אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -סהרו-ערבי

1

0.2%

אירו-סיבירי  -ים-תיכוני  -אירנו-טורני

50

9.6%

אירנו-טורני

4

0.8%

אירנו-טורני  -סהרו-ערבי

3

0.6%

טרופי

6

1.1%

טרופי  -ים-תיכוני  -אירו-סיבירי

1

0.2%

סובטרופי  -טרופי

4

0.8%

רב-אזורי  -טרופי

14

2.7%

סודני

3

0.6%

522

100

סכום כולל

•בחלוקת המינים לפי צורות חיים 320 ,מהמינים ( )56.7%הינם חד-שנתיים (מהם  20מטפסים ו 7-טפילים/טפילים חלקיים),
 121מינים ( )21.5%הינם עשבוניים רב-שנתיים (מתוכם  7מטפסים 5 ,קצרי-חיים 2 ,דו-שנתיים ו 1-טפיל חלקי) 37 ,מינים
( )6.6%הינם גיאופיטים (מתוכם אחד מטפס) 40 ,מינים ( )7.1%הינם בני-שיח (מתוכם אחד מטפס) 18 ,מינים ( )3.2%הינם
שיחים (מתוכם  5מטפסים) ו 28-מהמינים ( )5%הינם עצים (איור .)14
איור  :14התפלגות צורות החיים של מיני הצמחים שנצפו בתחום הסקר
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 .7.3.7מיני צמחים נדירים ובסכנת הכחדה בתחום הסקר
מיני צמחים שנמצאים בסכנת הכחדה ארצית מופיעים בשני כרכי 'הספר האדום' (שמידע ופולק ;2007 ,שמידע ועמיתיו.)2011 ,
מינים אלו נמצאים בסכנת ההכחדה הממשית ביותר ,על-פי הקריטריונים שגובשו במהלך הכנת ספר זה .סכנת ההכחדה
מבוטאת ב'מספר האדום' המחושב על ידי שקלול מספר מרכיבים הקשורים לתכונות הצמח ,לתפוצתו ולבית-גידולו .את
פירוט החישוב ניתן למצוא בכרך א' של הספר האדום (שמידע ופולק .)2007 ,מספר אדום  2.5נחשב על סף איום (קטגוריית NT
עפ"י דירוג  .)IUCNמספר אדום מעל  3נחשב בסכנת הכחדה (אין ערכי ביניים בין  2.5ל .)3.2-מספר אדום קטן מ 2.5-אינו נחשב
בסכנה ,אך גם מינים בעלי מספר כזה הם נדירים מאד .ככל שהמספר גבוה יותר ,סכנת ההכחדה גדולה יותר.
בפרק זה נתייחס גם למינים נדירים ברמה הארצית ,המשתייכים לקטגוריות השכיחּות( R :נדיר למדי)( RP ,נדיר)( RR ,נדיר
מאוד)( O ,על סף הכחדה) – ברשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה ,גם אם אינם נתונים בסכנת הכחדה (פרגמן
ועמיתיו ,1999 ,בתוספת עדכונים נקודתיים של מימי רון ,בר שמש ודר בן-נתן).
במאגרי המידע של רט"ג ובמהלך הסקר הנוכחי תועדו סה"כ  54מינים נדירים ובסכנת הכחדה בתחום הסקר מ 20-השנים
האחרונות (טבלה  ,11מפה  .)18מתוכם  34מינים בסכנת הכחדה 13 ,מינים על סף איום ו 7-מינים נדירים מאוד .בחלוקה של
מינים אלו לבתי-גידול אופייניים ,שתי הקבוצות הדומיננטיות הן מינים של חולות ושל אזור הרסס של חוף הים-התיכון (כולל
מחשופי סלעים קשים) –  24מינים .בנוסף ,מרובים בתחום הסקר מינים של בתי-גידול לחים וקרקעות מלוחות –  19מינים,
ומיני בתות –  10מינים .תיאור של כמה מהמינים בסכנת הכחדה נמצא לאחר מפה .18
טבלה  :11מינים בסכנת הכחדה ומינים נדירים נוספים בתחום הסקר
מקרא לעמודת אנדמיות (מתוך :פרגמן ועמיתיו – EI :)1999 ,אנדמי לישראל בלבד;
ולעיתים גם לחוף לבנון;  – ESאנדמי לישראל ,לבנון וסוריה;
מס׳
במפה

שם עברי

1

אהל הגבישים

2

אוג מחומש

3

אלמוות ארץ-ישראלי

4

אספסת החילזון

5

אספסת כדורית

דרגת סיכון/
נדירות

שם מדעי

 Mesembryanthemumעל סף איום

מס׳
אדום

EC

– אנדמי לחוף ישראל ,לחופי סיני,

בית-גידול

נצפה
בסקר
הנוכחי

2.5

אזור הרסס של חוף
הים-התיכון

+

 Rhus pentaphyllaבסכנת הכחדה

5.3

אזור הרסס של חוף
הים-התיכון

+

 Paronychia palaestinaבסכנת הכחדה

5.3

חולות וכורכר מפורר

+

 Medicago murexבסכנת הכחדה

4.2

בתות

+

2.5

חולות

+

crystallinum

 Medicago constrictaעל סף איום

6

אסתר הביצות

 Aster tripoliumבסכנת הכחדה

4.7

קרקעות מלוחות

-

7

ארכובית החוף

 Polygonum maritimumבסכנת הכחדה

3.7

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים-התיכון

+

8

ארכובית מחודדת

 Persicaria acuminataעל סף איום

2.5

בתי-גידול לחים

-

2.5

 Persicaria senegalensisעל סף איום

בתי-גידול לחים

-

בתי-גידול לחים

+

בתי-גידול לחים

-

 Velezia fasciculataבסכנת הכחדה

6.8

חול מיוצב,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

+

 Cyperus divesעל סף איום

2.5

בתי-גידול לחים

-

 Cyperus sharonensisבסכנת הכחדה

3.7

חולות

-

3.2

שדות בקרקעות
עמוקות

-

אזור הרסס של חוף
הים-התיכון

+

9

ארכובית סנגלית

10

בקיה אנטולית

11

בקיה עדינה

12

גביעול מאוגד

13

גומא שופע

14

גומא שרוני

15

געדה קוצנית

 Teucrium spinosumבסכנת הכחדה

16

דק-זנב מכונף

 Parapholis marginataבסכנת הכחדה

3.2

17

דק-זנב נימי

 Parapholis filiformisבסכנת הכחדה

4.2

קרקעות מלוחות

18

דרכמונית סורית

 Tordylium syriacumבסכנת הכחדה

6.8

בתות

 Vicia bithynicaבסכנת הכחדה
 Vicia tetraspermaנדיר מאוד
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שם מדעי

דרגת סיכון/
נדירות

מס׳
אדום

בית-גידול

נצפה
בסקר
הנוכחי

מס׳
במפה

שם עברי

3.7

חול וחמרה

+

19

היפוכריס קירח

 Hypochoeris glabraבסכנת הכחדה

אזור הרסס של
חוף הים ,ובמדבר,
קרקעות חול
מלוחות

-

20

זוגן לבן

 Zygophyllum albumבסכנת הכחדה

3.7

+

21

חוחן קרדני

 Onopordum carduiformeבסכנת הכחדה

3.2

בתות

22

חולית החוף

 Cutandia maritimaבסכנת הכחדה

3.7

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים-התיכון

+

23

חלבלוב שרוע

 Euphorbia peplisבסכנת הכחדה

3.2

אזור הרסס של חוף
הים-התיכון

+

24

חרחבינה חופית

 Eryngium maritimumבסכנת הכחדה

3.7

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים-התיכון

+

25

טופח חד-שנתי

 Lathyrus annuusנדיר מאוד

בתות

-

26

טופח כדורי

 Lathyrus sphaericusנדיר מאוד

בתות

+

 Elaeagnus angustifoliaנדיר מאוד

27

יצהרון מכסיף

בתי-גידול לחים

-

28

לוטוס קירח

 Lotus cytisoidesבסכנת הכחדה

4.2

אזור הרסס של חוף
הים-התיכון

+

29

לוענית יריחו

 Scrophularia hierochuntinaבסכנת הכחדה

4.2

קרקעות עמוקות

-

30

לחך המלחות

31

ליסימכיה מסופקת

32

מחרוזת קשתית

 Plantago crassifoliaעל סף איום

2.5

קרקעות מלוחות

-

 Lysimachia dubiaעל סף איום

2.5

בתי-גידול לחים

+

 Enarthrocarpus arcuatusבסכנת הכחדה

3.7

אזור הרסס של חוף
הים-התיכון

+

33

מלחית הבורית

 Salsola sodaבסכנת הכחדה

3.7

קרקעות מלוחות

-

34

מרסיה זעירה

 Maresia nanaבסכנת הכחדה

3.7

חולות

+

35

סגינה חופית

 Sagina maritimaעל סף איום

2.5

אזור הרסס של חוף
הים-התיכון

-

36

סחלב נקוד

 Orchis punctulataבסכנת הכחדה

3.2

בתות

+

37

סיסן זוני

 Catapodium marinumבסכנת הכחדה

3.2

חולות

-

38

סמר הפרקים

 Juncus articulatusבסכנת הכחדה

4.2

בתי-גידול לחים

+

39

עדעד הגליל

 Limonium galilaeumבסכנת הכחדה

4.2

כורכר באזור הרסס
של חוף הים-התיכון

+

40

עטיינית פקטורי

 Crypsis factorovskyiעל סף איום

2.5

בתי-גידול לחים

-

41

פרגה צהובה

 Glaucium flavumעל סף איום

2.5

אזור הרסס של חוף
הים-התיכון

+

42

צורית חופית

 Sedum litoreumעל סף איום

2.5

מחשופים של
סלעים קשים ,אזור
הרסס של חוף
הים-התיכון

+

43

ציפורנית גדולת-
שיניים

 Silene macrodontaבסכנת הכחדה

5.3

בתות

-

44

ציפורנית זעירה

 Silene sedoidesבסכנת הכחדה

3.7

מחשופים של
סלעים קשים ,אזור
הרסס של חוף
הים-התיכון

+

45

ציפורנית חופית

46

קחוון קטום-מוצים

אנדמיות

EI

ES

EI

 Silene modestaבסכנת הכחדה

4.2

בתות ,חולות

+

EC

 Anthemis amblyolepisבסכנת הכחדה

5.3

תשתית קרקע
של חול זיפזיף וכן
שקעים סלעיים
בחגורת הרסס

+

ES
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מס׳
במפה

שם עברי

47

קנה קוצני

48

שוש קירח

49

שיכרון לבן

דו " ח מ סכ ם

דרגת סיכון/
נדירות

שם מדעי

מס׳
אדום

 Phragmites frutescensנדיר מאוד

בית-גידול

נצפה
בסקר
הנוכחי

בתי-גידול לחים

+

בתי-גידול לחים

-

מחשופים של
סלעים קשים

-

50

שרשר רב-שנתי

 Sarcocornia perennisבסכנת הכחדה

4.2

בתי-גידול לחים,
קרקעות מלוחות

-

51

שרשר שיחני

 Sarcocornia fruticosaעל סף איום

2.5

בתי-גידול לחים,
קרקעות מלוחות

-

52

שרשר ב.מ( .אחד משני
המינים הקודמים)

בתי-גידול לחים,
קרקעות מלוחות

+

53

תורמוס צהוב

 Lupinus luteusבסכנת הכחדה

4.2

חולות

-

54

תלת-חוד מבריק

 Triplachne nitensבסכנת הכחדה

3.7

חולות

+

55

תמריר בינוני

2

בתות

+

 Glycyrrhiza glabraעל סף איום
 Hyoscyamus albusנדיר מאוד

2.5
2

Sarcocornia sp.

 Reichardia intermediaנדיר מאוד
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להלן תיאור עדכני של מינים בסכנת הכחדה נבחרים ומקומות הימצאותם בתחום הסקר:
•אלמוות ארץ-ישראלי ()Paronychia palaestina
מין צמח ממשפחת הציפורניים ,שצומח בכיסי זיפזיף קטנים על סלעי כורכר שמרוחקים עד כ 25-מ' מקו המים ,וכן בשטחים
של זיפזיף יציב גס גרגר .מין זה הוא רב-שנתי ,ויוצר כרים צפופים וקומפקטיים .מאופיין בחפים קרומיים שקופים-כסופים
במרבית חלקיו העליונים ,עם עלווה יבשה רוב ימות השנה .בחורף מתפתחים עלים חדשים ,שעירים ובשרניים מעט ,דמויי
ביצה ,מחודדים מעט בראשם .אונות הגביע שעירות ואינן שוות בגודלן .בספר האדום (שמידע ופולק )2007 ,כתוב שהצמח
יוצר כרים בקוטר של  16-7ס"מ .בחוף שבי-ציון יש לפחות  15פרטים שקוטרם נע בין  20עד  34ס"מ (בכור .)2015 ,עד שנות
החמישים הצמח היה נפוץ בחופי הים התיכון ונראה כי רוב האתרים הוכחדו .ייתכן שהפיתוח המואץ באזורי רכסי הכורכר
החופיים והתרבות התנועה של בני אדם ורכבי-שטח באזורים אלה צימצמו מאוד את מספר האתרים המתאימים .כיום הצמח
גדל בחוף הכרמל ,בחופי ראש הנקרה – אכזיב ושבי-ציון – בוסתן הגליל (מתוך אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל).

תמונה  :14אלמוות ארץ-ישראלי.
צילום :לירז כברה-לייקין

•ארכובית החוף ()Polygonum maritimum
מין צמח ממשפחת הארכוביתיים ,שגדל בחגורת הרסס ברצועה החולית ,לרוב ברצועת החול שגובלת בים ולא מעבר ל80-
מטר מקו המים .זהו צמח רב-שנתי שרוע בעל קנה-שורש ,העלים אליפטיים-מוארכים ששפתם גלולה לאחור ,ובפרחים בגוון
לבן-ורדרד .המין מוכר כיום רק מאתרים אחדים בחוף הגליל :בעיקר בחופי שבי -ציון ,ומעט בחופי נהריה ואכזיב ,על חולות
זיפזיף נודדים וחצי-מיוצבים (בעבר היו אוכלוסיות שלו גם בחופי השרון ופלשת) .באזור זה נספרו אוכלוסיות רבות בנות
עשרות ומאות פרטים .סך כל האוכלוסייה נאמד ב 2,500-צמחים (בכור ;2015 ,ומתוך אתר הצמחים בסכנת הכחדה בישראל).

תמונה  :15ארכובית החוף.
צילום :לירז כברה-לייקין
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•לוענית יריחו ()Scrophularia hierochuntina
מין צמח ממשפחת הלועניתיים שמוכר בעיקר מהגליל התחתון ומעמק יזרעאל ומעט גם בפלשת ,שגדל בקרקעות עמוקות
ובשדות חקלאות מסורתית (שמידע ועמיתיו .)2011 ,התגלה בחוף הגליל רק בשנים האחרונות.
העלים גדולים ,קרחים ,מחולקים-מנוצים .עמוד התפרחת מתנשא עד לגובה של כ 1.5-מ' ,הפרחים בגוון ארגמן כהה וגודלם
 8-7מ"מ .ב 2013-זוהה הצמח צפונית לחצרות יסף ,ליד שלולית עונתית בין שתי חלקות מעובדות באדמה אלוביאלית ,כ120-
מ' מקו החוף .ב 2014-היו באותו מקום  3פרטים גדולים ,אך נותר אחד .ב 2015-נמצאו שני צמחים נוספים ,כ 40-מ' משם.
ב 2014-נראה פרט נוסף על אי-תנועה באזור התעשייה הצפוני של נהריה ,אך הוא נעקר טרם הבשלת הזרעים (בכור.)2015 ,

תמונה  :16לוענית יריחו.
צילום :עמוס (סיקו) בכור

•מחרוזת קשתית ()Enarthrocarpus arcuatus
מין צמח ממשפחת המצליבים ,שרוע ,וקוטרו יכול להגיע עד כ 50-ס"מ .הפרחים בגוון צהוב חיוור עם עורקים סגולים
במרכזם .הפרי קשתי ,בעל שנץ בין הזרעים .מצוי בגליל לאורך החוף מראש הנקרה עד עכו באזורים מופרים ,וכן על נארי
צפונית לכפר אבו-סנאן (כ 15-פרטים ,אפריל  .)2014גדל גם בכמה אתרים בחוף הכרמל .בשנים האחרונות חלה עלייה
משמעותית בכמות ובתפוצה של הצמח בחוף הגליל .כיום מצוי בעכו ,גם במדשאות הטיילת הצפונית של העיר ,בצידי
הכביש לאורך החוף מראש הנקרה ,דרך אכזיב ועד נהריה ,ובין דרום נהריה לשבי-ציון .נראה שבשטחים מופרים ללא תחרות
עם צמחים אחרים ,הוא מתרבה בקלות (בכור.)2015 ,

תמונה  :17מחרוזת קשתית.
צילום :לירז כברה-לייקין
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•ציפורנית זעירה ()Silene sedoides
מין צמח ממשפחת הציפורניים .זה הוא צמח זעיר שמוכר בארץ מחגורת הרסס ,במספר קטן של אתרים בחוף הכרמל ובחוף
הגליל .טרם פריחה הוא ניכר בשושנת עלים בשרנית מעט בעלת גוון סגול .גבעולי הפריחה והעלים שעירים ודביקים ,וכך גם
הגביע .הפרח בגוון ורוד עז בעל שיניים לבנות בבסיס הכותרת .ברצועת החוף שבין בוסתן הגליל לשבי ציון הוא גדל בכיסים
קטנים של חמרה מעורבת בזיפזיף ,על סלעי הכורכר הקרובים לחוף .באזור זה הוא נמצא במעט מאוד אתרים ,ובכל אחד
מהם פרטים בודדים .זאת ,בשונה מרצועת החוף בין אכזיב לראש הנקרה ,שם מונות האוכלוסיות עשרות או מאות פרטים
(בכור.)2015 ,

תמונה  :18ציפורנית זעירה.
צילום :לירז כברה-לייקין

•קחוון קטום-מוצים ()Anthemis amblyolepis
מין צמח ממשפחת המורכבים .צמח חד-שנתי מגושם ומסועף ,שגובהו  30-5ס"מ .העלים קטנים ,קרחים ,נוקשים
ובשרניים-קמעא .העלים מנוצים-מפורצים ,מורחבים בציר הראשי ובעלי אונות ושיניים רבים .הפריחה מתרחשת בחודשים
מרץ-אפריל והפרחים נישאים על עוקצים מעובים ומעט שעירים .הקרקפת מעובה מאוד דמויית-ספל ,וחפי המעטפת
הפנימיים קהים ולא מחודדים ,בשונה מאוד מקחוון ארץ-ישראלי .בהבשלת הזרעים ,הקרקפת מקבלת מראה של אגרוף
קמוץ ,והזרעונים שקועים בין חפי המצעית כך שמתקבל מראה גלי רדיאלי ויפה במבט-על .הקרקפות היבשות נותרות על
הצמח במהלך כל חודשי הקיץ עד לגשמים החזקים של החורף ,כך שניתן לאתר את הצמח גם בקיץ.
התגלה לראשונה בארץ באוכלוסייה יחידה בת כמה מאות פרטים בחוף ראש הנקרה ,ומאוחר יותר נמצא גם באתר נוסף
בשרון ,בשמורת חוף גדור ,דרומית לגבעת אולגה .בחוף ראש הנקרה מופיע על תשתית קרקע של חול זיפזיף וכן בשקעים
סלעיים בחגורת הרסס .למרות שלכאורה הצמח מראה הסתגלות לרסס מי-ים ,הנתונים הספרותיים מצביעים שהצמח
אינו מוגבל לחגורת החוף ולא מן הנמנע שיימצא גם במדרונות רכס ראש הנקרה .פרטים של הצמח בסוריה ובלבנון גדלים
בבתי-גידול נוספים ורחוקים מחוף הים.
בעקבות גילויו בראש הנקרה ,נערכה בחינה מחודשת של קחוון קטום-מוצים .על סמך בדיקת תכונות התפרחת וחלקיה,
הבדיקה הראתה שמגיע לצמח זה מעמד של מין עצמאי ,ולא כתת-מין של קחוון ארץ-ישראלי .מכיוון שהצמח נמצא בשני
אתרים בישראל ונתון בסכנת הכחדה ,הוא נכלל ברשימת המינים האדומים של ישראל (גולן ופרגמן-ספיר ,2015 ,ואתר
הצמחים בסכנת הכחדה בישראל).
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תמונה  :19קחוון קטום-מוצים.
צילום :לירז כברה-לייקין

 .7.3.8מיני צמחים זרים ופולשים בתחום הסקר
המונח ׳מינים זרים‘ מתייחס לצמחים שנמצאים מחוץ לתחום תפוצתם המקורי ,ושנוכחותם במקום היא תוצאה של התערבות
האדם .חלק מהמינים הזרים מוגדרים כפולשים ,קרי – מינים בעלי השפעה שלילית על הסביבה ועל האורגניזמים המקומיים.
ההשלכות של נוכחות מינים אלו בשטחים טבעיים כוללות דחיקת מיני צמחים מקומיים ,צמצום בית-גידולם ,ושינוי תכונות
בית הגידול כולו .למקצתם גם השפעות כלכליות ,בהיותם מזיקים לחקלאות ,ולחלקם אף השפעות בריאותיות בהיותם
אלרגנים חריפים (דופור-דרור.)2010 ,
ממאגרי המידע והסקר הנוכחי אותרו סה"כ  42מיני צמחים שאינם מקומיים מ 20-השנים האחרונות (טבלה  .)12מתוכם 25
מינים שמוצאם מאמריקה 8 ,מינים מאפריקה 5 ,מינים מאוסטרליה ,שני מינים מאירופה ואסיה ,ושני מינים שמוצאם ים-תיכוני.
בחלוקה לצורות חיים ,נמצא ש 13-מינים הם עצים 3 ,מינים הם שיחים 4 ,מינים הם בני-שיח 7 ,מינים הם עשבוניים רב-
שנתיים 13 ,מינים הם עשבוניים חד-שנתיים ושני מינים הם גיאופיטים.
מבחינת דרגת האיום של הצמחים 28 ,מינים מוגדרים כפולשים ,כאשר  6מהללו מוגדרים ברמת האיום האקולוגי (ר' במקרא
לטבלה  )12הגבוהה ביותר ('מספר שחור' =  :)4טיונית החולות ,לנטנה ססגונית ,סולנום זיתני ,פלפלון דמוי-אלה ,צלקנית נאכלת
ושיטה כחלחלה 9 .מינים מוגדרים בדרגת איום גבוהה ('מספר שחור' =  ,)3ו 13-מינים מוגדרים בדרגת איום נמוכה ('מספר
שחור' =  .)1שני מינים זרים הוגדרו בקטגוריה של מאוזרחים (שלב אחד לפני פלישה) והם :צבר מצוי ושיטת המשוכות (מפה .)19
המינים הפולשים הדומיננטיים בסקר (מעל  10תצפיות) הם :אזדרכת מצויה ,חמציץ נטוי ,טיונית החולות ,נר-הלילה החופי,
צלקנית החרבות ,קיקיון מצוי ושיטה כחלחלה.
טבלה  :12מיני הצמחים הפולשים בתחום הסקר
עמודת רמת האיום בישראל עפ"י דופור-דרור ()2010
*במפה מופיעים מיקומים של כל מיני המעוצים הפולשים ,ושל מיני עשבוניים בדרגת איום גבוהה (מעל .)1
מס׳
במפה

שם עברי

1

אורן קפריסאי

 Pinus brutiaאורניים

2

אזדרכת מצויה

 Melia azedarachאזדרכתיים

3

איקליפטוס המקור
אל-ציצית לבנה
אלוי אמיתי
אסתר מרצעני

שם מדעי

משפחה

 Eucalyptus camaldulensisהדסיים
 Eclipta prostrataמורכבים
 Aloe veraשושניים
 Aster subulatusמורכבים

ברומית גדולה

 Bromus catharticusדגניים

גומא תרבותי

 Cyperus alternifoliusגמאיים
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בישראל

צורת חיים

מוצא

עץ

ים-תיכוני

3

עץ

אירו-אסיה

1

עץ

אוסטרליה

( 3בבתי-גידול לחים)

חד-שנתי

אמריקה

זר

בן-שיח

אפריקה

זר

רב-שנתי קצר-חיים

אמריקה

1

חד-שנתי

אמריקה

זר

עשבוני רב-שנתי

אפריקה

זר
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מס׳
במפה

שם עברי
דו-שן שעיר

 Bidens pilosaמורכבים
 Dodonaea viscosaסבונניים

צורת חיים

מוצא

חד-שנתי

אמריקה

1

שיח

אוסטרליה

1

עץ

אמריקה

עשבוני רב-שנתי

אמריקה

3

חיטה קשה

 Triticum durumדגניים

חד-שנתי

ים-תיכוני

זר

חמציץ נטוי

 Oxalis pes-capraeחמציציים

גיאופיט

אפריקה

3

חד-שנתי

אמריקה

זר

 Heterotheca subaxillarisמורכבים

עשבוני רב-שנתי

אמריקה

4

 Amaranthus graecizansירבוזיים

חד-שנתי

אמריקה

1

ירבוז מבריק

 Amaranthus blitumירבוזיים

חד-שנתי

אמריקה

1

כובע הנזיר

 Tropaeolum majusטרופאוליים

חד-שנתי

אמריקה

1

חד-שנתי

אמריקה

1

חד-שנתי/טפיל

אמריקה

1

חד-שנתי

אמריקה

3

שיח

אמריקה

4

4

דודוניאה דביקה

5
6

זיף-נוצה חבוי

טגטס קטן
8

שם מדעי

משפחה

רמת איום
בישראל

1

ושינגטוניה חסונה

7

דו " ח מ סכ ם

טיונית החולות
ירבוז יווני

כף-אווז ריחנית
כשות השדות

 Washingtonia robustaדקליים
 Pennisetum clandestinumדגניים

 Tagetes minutaמורכבים

 Chenopodium ambrosioidesירבוזיים
 Cuscuta campestrisחבלבליים
 Xanthium strumariumמורכבים

9

לכיד הנחלים

10

לנטנה ססגונית

 Lantana camaraורבניים

לפופית משולשת

 Ipomoea trilobaחבלבליים

גיאופיט/מטפס

אמריקה

זר

11

נר-הלילה החופי

 Oenothera drummondiiנר-הלילה

עשבוני רב-שנתי

אמריקה

1

12

סולנום זיתני

 Solanum elaeagnifoliumסולניים

עשבוני רב-שנתי

אמריקה

4

בן-שיח

אמריקה

זר

 Ficus sycomorusתותיים

עץ

אפריקה

זר

 Schinus terebinthifoliusאלתיים

עץ

אמריקה

4

 Parkinsonia aculeataקטניתיים

עץ

אמריקה

3

 Opuntia ficus-indicaקקטוסיים

שיח

אמריקה

זר

 Carpobrotus acinaciformisחיעדיים

בן-שיח

אפריקה

1

 Carpobrotus edulisחיעדיים

בן-שיח

אפריקה

4

עץ

אוסטרליה

זר

18

קייצת מסולסלת

 Conyza bonariensisמורכבים

חד-שנתי

אמריקה

3

19

קייצת קנדית

 Conyza canadensisמורכבים

חד-שנתי

אמריקה

3

20

קיקיון מצוי

עץ

אפריקה

3

עוקץ-עקרב בשרני
פיקוס השקמה
13

פלפלון דמוי-אלה

14

פרקינסוניה שיכנית

15

צבר מצוי

16

צלקנית החרבות

17

צלקנית נאכלת
קזוארינה דקיקה

רב-מוץ מחוספס
רימון מצוי
21

שיטה כחלחלה

22

שיטת המשוכות

23

שיטת עלי-הערבה

 Heliotropium curassavicumזיפניים

 Casuarina cunninghamianaקזואריניים

 Ricinus communisחלבלוביים
 Achyranthes asperaירבוזיים

עשבוני רב-שנתי

אפריקה

זר

עץ

אירו-אסיה

זר

 Acacia salignaקטניתיים

עץ

אוסטרליה

4

 Acacia farnesianaקטניתיים

עץ

אמריקה

זר

 Acacia salicinaקטניתיים

עץ

אוסטרליה

4

 Punica granatumרימוניים
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מקרא לרמת האיום האקולוגי:
רמת האיום
האקולוגי
(‘מספר שחור׳)

הסבר הדירוג
(מתוך דופור-דרור )2010

1

צמח שפולש בשטחים טבעיים ,אך אינו יוצר עומדים צפופים ואינו בעל תכונות אללופטיות .מציב איום אקולוגי נמוך.

2

צמח שפולש בשטחים טבעיים ואינו יוצר עומדים צפופים ,אך הוא בעל תכונות אללופטיות .מציב איום אקולוגי גדול יותר.

3

צמח שפולש בשטחים טבעיים שבהם הוא יוצר עומדים צפופים ,אך אינו בעל תכונות אללופטיות .מציב איום אקולוגי
גבוה יותר .הסיבה לכך היא שדחיקה מגיעה לשיאה כאשר צמח פולש יוצר עומדים צפופים בעלי כיסוי סגור.

4

צמח שפולש בשטחים טבעיים ,יוצר בהם עומדים צפופים והוא בעל תכונות אללופטיות .מציב את האיום האקולוגי
הגבוה ביותר.

 .7.3.9מפגעים
יחד עם מיני הצמחים הפולשים ,מוצגות במפה  19גם נקודות של מפגעים נקודתיים מסוגים שונים שנצפו במהלך הסקר:
פסולת בניין ,פסולת חקלאית ,ביוב ועוד (טבלה  .)13איתורי מפגעי הפסולת הנקודתיים שמופיעים במפה מהווים רק חלק
מהמפגעים שנמצאים בפועל בשטח ,מכיוון שלא בוצע בסקר זה מיפוי ייעודי של מפגעים .מפגעים אלו מלווים בד"כ במיני
צמחים פולשים ,מאחר שמינים אלו בעלי גמישות אקולוגית ויכולת הסתגלות לסביבת מחייה מופרת.
פרט לאיתורים הנקודתיים קיימים מפגעים נוספים שמשתרעים על פני שטח נרחב ,כמו כתמי הזפת על הסלעים בחוף אכזיב,
קוליסים של רכבי השטח בחולות שפך נחל בצת ובחוף שבי-ציון ,דרך הפטרולים הישנה ועמודי התאורה שלאורכה (שחלקם
פעילים וחלקם לא).
טבלה  :13מפגעים שמופו בתחום הסקר
מס׳ במפה

שם המפגע

תיאור המפגע

1

פסולת

פסולת צינורות פלסטיק וסלעים.

2

גדרות

מצבור גדרות תיל חלודות.

3

פסולת בניין

מצבור פסולת בניין בשטח כפר הנופש נקרות.

4

מערום סלעים

ערימת סלעים וגדר תיל.

5

פסולת בניין

ערימת אבנים ותיל

6

אנטנה

אנטנה סלולרית.

7

מבנה ארעי

קרוון מגורים

8

אנטנה

אנטנה סלולרית.

9

פסולת בניין

פסולת בניין ישנה.

10

הריסות

הריסות מבנה מנדטורי.

11

תעלת ניקוז

נקודת יציאה של שפכי המפעל לכיוון הים

12

תעלת ניקוז

תעלת ניקוז שמוזנת מהמפעלים

13

פסולת בניין

פסולת בניין בשטח.

14

ביוב

מבנה בטון של ביוב

15

חצץ

שרידי רחבת חנייה מחצץ

16

עמודים וגדר חלודה

עמודים וגדר תיל חלודה לאורך מסילת הרכבת  -מפגע סביבתי.

17

פסולת בניין

ערימת פסולת בניין בתוך חורשת שיטה כחלחלה

18

ביוב

צינור ביוב לכיוון הים

19

פסולת בניין

20

תחנת שאיבה לביוב

ריכוז קיקיון מצוי  ,תחנת שאיבה לביוב בקרבת מקום.

21

פסולת

פסולת בניין וצינורות בטון גדולים מתחת לגשר.

22

פסולת בניין

מצבור פסולת בניין וריכוז עצי אזדרכת.

23

ערימות גזם ופסולת

ערימות גזם ופסולת חקלאית.
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 .7.4ערכיות בוטנית
לסיכום הפרק הבוטני ,מובאת מפה שמציגה את הערכיות הבוטנית המשוקללת (מפה :)20
• 38יחידות צומח דורגו בערכיות בוטנית מירבית ( .)5בהן כל החגורות שקרובות לים שבהן נמצא צומח ייחודי של חופי הים
הצפוניים (למעט הרצועות הצרות שלאורך חלק מחופי נהריה) ,ויחידות הצומח שמרכיבות את מלחת החוף של נחל בצת.
• 23יחידות צומח דורגו בערכיות בוטנית גבוהה מאוד ( .)4בהן אזורים עם צומח בחלק מחופי נהריה ,חגורות רחוקות יותר
מהים ,על גבי רכסי כורכר ,וקטעים מהנחלים כזיב ובית-העמק( .הערה :במפה ישנו קושי לראות את מקטעי הנחלים כיוון
שהם צרים וגם מוסתרים חלקית ע"י סימול הנחלים בכחול).
• 34יחידות צומח דורגו בערכיות בוטנית גבוהה ( .)3בהן שאר מקטעי הנחלים :משרפות ,חניתה ,החלק המזרחי של נחל
בית-העמק ,התעלה שיוצאת משבי-ציון ונחל יסף .בנוסף ,דורגו כך גם כמה שטחים טבעיים מופרים חלקית שאינם בנחלים
וחלק מהשטחים הנטועים.
• 15יחידות צומח דורגו בערכיות בוטנית בינונית ( .)2בהן מרבית השטח הנטוע בתחום הסקר (חורשות איקליפטוסים
ושיטה כחלחלה).
• 19יחידות דורגו בערכיות בוטנית נמוכה ( .)1אלה כוללות חופים חוליים וסלעיים ללא צומח ,ושטחים מגוננים.
•השטחים החקלאיים הפעילים לא נסקרו בסקר הבוטני ,ודורגו גם כן בערכיות בוטנית נמוכה ( ,)1אך יש להם תפקיד חשוב
ומרכזי במערכת האקולוגית :יחד עם השטחים הטבעיים הם יוצרים פסיפס פתוח נרחב ,שמאפשר קישוריות ותנועה
במרחב ,לפחות באופן חלקי.
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 .8זואולוגיה
בסעיף הראשון ( )8.1מובאים רקע כללי על הסביבה החולית וסקירה לגבי מספר קבוצות בעלי חיים .הסקירה הינה בדגש על
בע"ח בחולות ועל כמה קבוצות בע"ח בסביבה הימית ,תוך דגש על מינים בסיכון .לא כל המינים המוזכרים כקשורים לחולות
נמצאים בחולות חוף הגליל המערבי .סעיף  8.2מתאר את שיטות העבודה בתיעוד המידע הזואולוגי ואת מגבלותיהן .סעיף 8.3
מציג את נתוני התצפיות (גם כן לפי קבוצות ,באופן מקביל לסעיף  )8.1במינים שנצפו בתחום הסקר ,בדגש על מינים בסיכון.
חלקו האחרון ( )8.3.7עוסק בבתי-גידול מיוחדים .נספחים ו'-ט' קשורים גם הם לחלק הזואולוגי.

 .8.1רקע זואולוגי
אגן הים-התיכון נחשב ל"נקודה חמה" ( )Hotspotמבחינת שמירת הטבע בקנה מידה עולמי ,והוא מקיים עושר ומגוון של
צומח וחי במוקדים שונים בסביבתו ,שישראל נמנית עליהם .השילוב של שלוחת חולות מדברית מהסהרה באקלים ים-תיכוני
הוא נדיר וייחודי לישראל ,ומאפשר התפתחות מינים ותת-מינים שייחודיים לישראל ולסביבתה .חולות מישור החוף מהווים
מסדרון אקולוגי למעבר אוכלוסיות צומח וחי סהרתיים מהמדבר אל החבל הים-תיכוני ,בהיותם גבול התפוצה הצפוני-מזרחי
של חולות הסהרה ,ובשל כך גם גבול תפוצתם הצפוני (שוליים) של שוכני החולות .תנאי הסביבה בשוליים שונים לרוב מאשר
במרכז אזורי התפוצה ,ולכן הפרטים בשוליים חייבים להתאים את עצמם אבולוציונית לסביבה שונה מזו שבה התפתחו במרכז
תחום התפוצה .מינים בקצה גבול התפוצה נקראים מינים פריפריאליים ,והם חשובים מאוד למאזן הטבעי בין היווצרות מינים
להיכחדותם ,ומהווים מקור חשוב להמשך ההתמיינות של מינים וליצירת מינים חדשים .לכן ישנה חשיבות רבה לשימור אזורים
שמהווים קצה גבול תנאים ביו-גיאוגרפיים ,לצורך השמירה על מגוון המינים והאוכלוסיות (כהן ועמיתיו.)2011 ,
התנאים הקשים בבית הגידול החולי מציבים אתגרים לקיומם של הצומח והחי .מינים שאינם מותאמים היטב לתנאים לא
ישרדו בחולות ,ולעומתם ישגשגו אלו שמותאמים ובראשם מינים שמכונים 'פסמופיליים' (=אוהבי חולות).
תנאי הסביבה הקיצוניים והתאמותיהם של בעלי-חיים לחיים בחולות (כהן ועמיתיו:)2011 ,
•טמפ' וקרינה גבוהות במהלך היום והתקררות מהירה בלילה :שינוי זמני פעילות ללילה ,הסתתרות במחילות/מאורות/
שיחים במהלך היום (לדוגמה :החילזון דרחול השיח ,בורח כלפי מעלה על השיחים כדי להימלט מלהט החול ומפני טורפים,
בלילות יורד לרעות בחולות ,וחוזר לקראת בוקר למשכנו על השיח).
•היעדר מים זמינים וחלחולם לעומק :חסכנות במים ע"י הימנעות מהזעה והלחתה (התנשפות מאומצת לקירור) וע"י הפרשת
שתן וצואה מרוכזים .השגת מים ממקורות צמחיים ומגוף הטרף .שמירת מזון ,כמו זרעים ,במחילות שבהן תנאי הלחות
גבוהים ,ואכילתם לאחר שתפחו וספגו מים.
•נדידת החול ע"י הרוח :הגנה על פתחי עיניים ,אוזניים ופה מפני חדירת חול (קשקשים בזוחלים ,שערות ביונקים) ,סילוק חול
שגלש לתוך המחילה או חפירתה מחדש אם התמוטטה.
•התנועה על פני החול בשל תכונתו הפיסיקלית שמזכירה חומר נוזלי :הגדלת שטח המגע עם החול כדי למנוע שקיעה בו:
בחרקים – מברשות וזיפים בגפיים ,ביונקים – פרווה בין האצבעות ,בזוחלים – קשקשים בולטים באצבעות ושטח גחון מוגדל
(לדוגמה :הלטאה שנונית החולות מצויידת באצבעות רגליה בקשקשים משוננים ,ומכאן נגזר שמה ,שמגדילים את שטח
המגע שלה עם החול ומונעים את שקיעתה).
•התחפרות בתוך החול :בעלי-חיים שמתחפרים ישירות לתוך החול ,ללא חפירת מחילה ,נדרשים להתאמות שיאפשרו חדירה
לחול ,תנועה ונשימה בתוכו :בזוחלים – הראש דמוי יתד ,השפה העליונה חופה על השפה התחתונה למניעת כניסת חול
לפה ,פתחי האוזניים מכוסות בקשקשים ,הגפיים (בלטאות) דמויות סנפיר ו/או בעלות קשקשים בולטים ,הגחון משוטח
ורחב .בחלזונות – התחפרות בחול בתנועת התברגות (לדוגמה :החילזון שיננית החוף מתברג בחול עד לעומק שבו הוא מוגן
מפני טמפרטורה גבוהה).
 .8.1.1חסרי-חוליות
 .8.1.1.1פרוקי-רגליים
 22מיני פרוקי-רגליים ידועים בישראל רק מחולות מישור החוף .כולם מינים חובבי חולות פרט למין אחד ,החיפושית Ocypus

 ophthalmicusממשפחת הקצרחפיתיים ( )Staphylinidaeשאינו בלעדי לחולות 13 .מינים מתוכם נחשבים למינים אנדמיים
ללבנט (אגן הים-התיכון) ,ומהם שניים אנדמיים לישראל :התיקן  Arenivaga hebreaממשפחת תיקן-השדה האפריקני
( )Polyphagidaeוהחיפושית  Chrysolina ruffoi benijaminicaממשפחת העליתיים ( .)Chrysomelidaeשמונה מינים (מתוך
ה )13-חובבים חולות עם כיסוי נמוך של צומח (חול נודד עד חצי-מיוצב) ,וחמשת הנוספים נמצאים בבתי-גידול חוליים עם
כיסוי צומח גבוה (חולות מיוצבים) .מתוך המינים שאינם אנדמיים ללבנט ( 9מינים) ,חמישה נפוצים גם באירופה ואסיה בבתי-
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גידול שבהם לחות הקרקע נשמרת .ככלל ,קיים מעט מידע על מיני פרוקי הרגליים בחולות מישור החוף ועל החלוקה שלהם
לנישות אקולוגיות בחולות לפי רמת יציבותם .מנתוני תחנת ניטור ארוך-טווח שקיימת מזה מספר שנים בשמורת הטבע ניצנים,
ניתן ללמוד כי בחולות סדרת פרוקי הרגליים הדומיננטית היא החיפושיות ,בעיקר מיני שחרוריות ( )Tenebrionideaשחיות
בחולות החוף ורכסי הכורכר ,ומיני רצניתיים ( )Carabidaeשחיים בקרקעות חוליות .ניתן גם לראות את החלוקה של מיני
החיפושיות לנישות אקולוגיות לפי רמת יציבות החולות :חולות נודדים ( 15-10%כיסוי צומח) ,וחולות יציבים ( 30%כיסוי צומח
ומעלה) ,כאשר בחולות החצי-מיוצבים ניתן למצוא מינים ששוכנים גם בחולות הנודדים וגם בחולות המיוצבים ,תלוי ברמת
היציבות .מהנציגים הבלעדיים של החולות הנודדים :מין החיפושית  Scarites striatusממשפחת הרצניתיים (,)Carabidae
ומין החיפושית  Mecynotarsus bisonשדומה לנמלה (ממשפחת  .)Anthicidaeמהנציגים הבלעדיים של החולות היציבים :מין
החיפושית  Carabus impressus hybridusממשפחת הרצניתיים (.)Bar, 2013( )Carabidae
 .8.1.1.2חלזונות ישיבים (צינורניים) באזור הכרית (בעיקר עפ"י :ברנע:)2018 ,
בחוף הים-התיכון של ישראל קיימים שישה מיני חלזונות ישיבים (צינורניים) ,שקונכיותיהם דמויות צינורות מפותלים כסליל,
שחיים בתחום הכרית (אזור הגאות והשפל) בימים טרופיים וסובטרופיים .שניים מהם נפוצים בטבלאות הגידוד :צינוריר בונה
( )Dendropoma petraeumושלשולן משולש (( )Vermetus triqueterגליל וגורן.)2006 ,
טבלאות הגידוד הינן מבנים קשיחים בדמות משטחי סלע בצמוד או בקרבת החוף ,תוצר משולב של תשתית סלעית ובנייה
ביוגנית של שני מיני חלזונות אלו ואצות גירניות .שוניות דומות במבנן והרכבן לאלו שבחוף הישראלי מצויות בחופי לבנון,
אלג'יריה ,טוניסיה וסיציליה והן נחשבות בית-גידול ייחודי בקנה מידה עולמי .הצינוריר הבונה ,שייחודי למזרח הים-התיכון,
יצר צברים בשפת הטבלה שלעתים מגביהים את השפה ויוצרים מבנה הקרוי כרכוב .מבנה זה מאכלס בתוכו מגוון גדול
של מיני בעלי-חיים ואצות ,ומאפשר יצירת אגן רדוד שאוחז מים במרכז הטבלה .טבלאות גידוד "בריאות" נמצאות בשיווי-
משקל דינמי של תהליך הבנייה ותהליכי בלייה פיזית ,ויוצרות בית-גידול ייחודי ועשיר .בחופי הארץ קיימות טבלאות גידוד
בפלמחים ,בחופי יפו – בת-ים ,במכמורת ,בקיסריה ,בדור ,בשיקמונה ,בעכו ,באכזיב ובראש הנקרה .מלבד היותן בית-גידול
מגוון וייחודי ,טבלאות הגידוד מהוות מחסום טבעי שמקנה הגנה לקו החוף מפני משברי הגלים .על-פי דו"ח איכות מימי
החופין של ישראל (חרות ועמיתיו ,)2011 ,טבלאות הגידוד לאורך חופי ישראל הינן בית-גידול סלעי ייחודי העובר כרגע תהליכי
שינוי שעלולים לפגוע בו באופן משמעותי .בסקרים שנערכו בשנים  2010-2009לא נמצאו פרטים חיים של החילזון צינוריר
בונה .ברוב הטבלאות מכוסה הכרכוב בכיסוי צפוף של אצות ובטבלאות מסויימות חסר כבר הכרכוב עצמו כמעט לחלוטין.
כפועל יוצא מכך ,מופר האיזון בין תהליכי הבנייה והבלייה ,ובנוסף לא ברור גם פוטנציאל ההתחדשות של אוכלוסיית החילזון,
שהרי אם אין פרטים חיים גם לא תהיה רבייה .בהקשר לתהליך הרבייה של החילזון ,חשוב להבין כי בניגוד לרבים מחסרי
החוליות הישיבים שמתרבים באמצעות שחרור תאי מין למים ויצירת לרווה שחיינית ,הצינוריר מדגיר את הלרוות שלו והן
משתחררות לסביבת הבוגר כשהן בעלות יכולת תנועה מוגבלת ביותר .הלרוות זוחלות ומתיישבות בקרבת צבר הבוגרים ולכן
כמעט שלא קיימת אפשרות לגיוס לרוות ממקומות מרוחקים .ממצא נוסף באותו מחקר בדבר השונות הגנטית של אוכלוסיות
החילזון ברחבי הים-התיכון עד כדי הגדרתם כמינים שונים ,מהווה סמן מדאיג נוסף.ייתכן כי מין הצינוריר הבונה הייחודי לאזור
ישראל (אם אכן מדובר במין ייחודי) ,נמצא בסכנת הכחדה עולמית.
בשנים האחרונות גבר החשש כי להיעלמות אוכלוסיות החילזון בונה הכרכוב ,הנחשב כמהנדס סביבה ,עלולות להיות השלכות
מרחיקות לכת על בית הגידול והחברה האקולוגית המתקיימת בו .היעדרם של החלזונות והפסקת תהליך הבנייה הביוגנית
גורמים להצפה של טבלאות הגידוד ולהיחלשותן ,ובצירוף ההשפעות של עליית מפלס פני הים יש חשש להמשך קיומן .יתרה
מכך ,טבלאות הגידוד משמשות כמגן טבעי של המצוק החופי מפני בלייה ,ולכן להיעלמותן עלולות להיות השפעות נוספות
על החוף החולי ועל המצוק החופי.
בשנת  2018נערך סקר ביולוגי בטבלאות הגידוד לאורכה של רצועת החוף שבין שבי-ציון לבוסתן הגליל ,שהוזמן ע"י רשות
הטבע והגנים ובוצע ע"י ד"ר אורית ברנע (ברנע .)2018 ,מטרתו העיקרית היתה איסוף מידע אקולוגי על טבלאות הגידוד
בשמורה המוצעת בשיטה קבועה שתאפשר ניטור עתידי .בסקר זה נמצאו בין היתר פרטים חיים של צינוריר בונה ,אם כי לא
בכרכוב הטבלאות .תוצאות הסקר מובאות בסעיף  8.3.6בחוברת זו.
 .8.1.2דו-חיים
עם התמעטות שלוליות החורף בישראל והעלייה בשימוש בחומרי הדברה כימיים ,הצטמצמה תפוצתם של הדו-חיים בישראל,
עד כדי כך שכל שבעת המינים שקיימים בארץ ,נמצאים בדרגות שונות של סכנת הכחדה .בחולות מישור החוף מתקיימים
חמישה משבעת המינים הללו :חפרית מצויה וטריטון פסים נמצאים בסכנת הכחדה חמורה ( ,)CRקרפדה ירוקה נמצאת
בסכנת הכחדה ( ,)ENאילנית מצויה – עתידה בסכנה ( )VUוצפרדע נחלים בסיכון נמוך (( )NTאחירון-פרומקין ועמיתיה;2003 ,
דרגות הסיכון להכחדה עפ"י.)Meiri et al., 2019 :

126

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

 .8.1.3זוחלים
בחולות מישור החוף של ישראל שוכנים  36מיני זוחלים יבשתיים ,כאשר שמונה מהם מתקיימים אך ורק בחולות :חרדון חולות,
נחושית חולות ,שנונית חולות ,כח אפור ,נחש חולות ,נחש כיפה ,עכן החרטומים ועכן קטן .חרדון החולות היה מצוי בעבר
בחולות מישור החוף ,והם היוו את קצה גבול התפוצה העולמי הצפוני שלו ,אך בשל אובדן בתי-גידול האוכלוסייה התמעטה
ושרדה רק בחולות הנגב המערבי (אחירון-פרומקין ועמיתיה .)Bar, 2013 ;2003 ,מבין שמונת המינים הללו ,נצפתה בחופי
הגליל המערבי רק שנונית החולות (ר' גם סעיף  .)8.3.3מין נוסף של שנונית שאינו בלעדי לחולות מישור החוף ,אך נפוץ מאוד
בחוף הצפוני הוא – שנונית הנחלים .בעבר זוהו הפרטים במישור החוף כ'שנונית השפלה' והוגדרו בסכנת הכחדה חמורה בשל
תחום תפוצתה העולמי ומצבה בעולם (בוסקילה ,)2002 ,אך מסתבר שהזיהוי לא היה נכון ושהמין שנונית השפלה אנדמי
לחופי קפריסין בלבד ולא מצוי בישראל ( .)Meiri et al., 2019שנונית הנחלים שכיחה בנגב ובערבה ,שם היא מאכלסת אפיקי
ואדיות ,ובמישור החוף מין זה מאכלס אדמות קלות (דוגמת חמרה) ושטחי חולות ,מוגבל לחולות מיוצבים עשירים בצומח
ואינו מופיע על חולות נודדים (ארבל .)1986 ,באזורים שבהם החולות הולכים ומתייצבים ,היא אף עשוייה להחליף את שנונית
החולות שמותאמת יותר לחיים בחולות הנודדים (פרלברג ועמיתיו.)2006 ,
ישנם מינים נוספים שמזדמנים לשטחי החולות ומופיעים גם בחולות הגליל המערבי ,וביניהם :שממית הבתים ,חרדון מצוי,
צפע מצוי ,וצב הביצות שמתקיים בנחלי החוף (גם בנחלים מזוהמים) ,בבריכות חימצון ,במאגרי מים ובבריכות דגים (אחירון-
פרומקין ועמיתיה .)2003 ,מזדמנים אל החולות גם מיני זוחלים בסכנת הכחדה שאינם פסמופיליים מובהקים :צב-יבשה מצוי
(עתידו בסכנה –  )VUוקמטן החורש (בסיכון נמוך –  ,)NTשהינם בעלי דגם תפוצה צפוני ים-תיכוני (בוסיקלה .)2002 ,החולות
המיוצבים משמשים אותם כבית-גידול נוסף ,ושימורם ישרת גם את ההגנה על מינים אלו .כל מיני הזוחלים בישראל מוגנים
עפ"י 'חוק הגנת חיית הבר' ,וכל המינים הבלעדיים לחולות מוגדרים פגיעים או נדירים (אחירון-פרומקין ועמיתיה;2003 ,
פרלברג ועמיתיו.)2006 ,
בחופי מישור החוף נצפו ארבעה מינים של צבי-ים :צב-ים זיתני ,צב-ים גלדי ,צב-ים חום וצב-ים ירוק .נקבות שני המינים
האחרונים מקננות בחופי הים התיכון בישראל ,ובחופי הגליל המערבי בפרט .הצבים הימיים ( )Chelonidaeנפוצים בימים
טרופיים וסוב-טרופיים .כל חייהם למעט בעונת הרבייה ,שוהים הצבים בים ,לפעמים במרחק רב מן היבשה ,כאשר הם עשויים
לגמוא מרחקים ארוכים בין אזורי שיחור המזון לאזורי הרבייה .בעונת הרבייה עולות הנקבות להטיל על חופים חוליים נבחרים.
ההזדווגות נערכת מול חוף ההטלה ,על פני המים ,ובהיעדר גלים – גם במים רדודים מאוד .הזכר עולה על גב הנקבה ונאחז
בציפורני גפיו הקדמיות בשריונה .נקבה יכולה להטיל בעונה בין פעם אחת לשתים-עשרה פעמים .מספר הביצים בהטלה
יחידה נע מעשרות אחדות עד ליותר ממאה .הנקבות מכינות את משטח ההטלה וחופרות את הקן מעבר לתחום השטף המירבי
של הגלים ,כדי למנוע הצפה של המחפורות .משך ההדגרה מתקצר כשהטמפרטורה גבוהה ומתארך כשהטמפרטורה נמוכה.
בחום של  26מ"צ הוא נמשך כ 67-יום ,וב 33-מ"צ הוא מתקצר ל 55-יום .כל האבקועים (הצבים הצעירים) בוקעים ומגיחים
יחד במשך  4-3לילות אל פני השטח ,שם הם יכולים לחוש בשינויי טמפרטורה בין יום ללילה ,ולקבוע לפיהם את שעת היציאה
לים ,עם רדת החשכה .היציאה הלילית מן המחפורות חיונית להם :כך קטנות סכנת ההתייבשות וסכנת הטריפה על-ידי
עופות .האבקועים שנעים אל הים מודרכים על-ידי הבוהק החוזר מן האופק .במשך יומיים-שלושה מעת כניסתם לים ,שוחים
הצעירים על-פני המים ,ועדיין אינם מסוגלים לצלול .בשל כך הם מהווים טרף קל לדגים ולעופות ,ופחות מאחוז אחד מגיע
לבגרות (גליל וגורן.)2006 ,
•צב-ים חום ( :)Caretta carettaראשו גדול ושריונו העליון בגוון חום עד חום-אדמדם .גפיו מותאמות לשחייה כסנפירים.
בבגרותו אורך שריונו כמטר ומשקלו כ 100-ק"ג .צבי-הים החומים הם אוכלי כל ,הניזונים למשל מחסרי-חוליות ימיים כגון
קווצי-עור ,ספוגים ורכיכות .אזורי ההזנה שלהם נמצאים באזורים הימיים שסמוכים לחוף ,מעל מדף היבשת .בישראל
הזכרים והנקבות מזדווגים במים רדודים יחסית מול החוף בין החודשים פברואר ליולי .הנקבות מטילות בממוצע שלוש
פעמים בעונה ,מדי שנתיים ומעלה .בין מאי לאוגוסט הן עולות בלילות אל החוף ומטילות בבור שחפרו בחול כ 80-ביצים
בממוצע .כעבור כחודשיים האבקועים מגיחים מהקינים ועושים את דרכם אל הים.
בשנות ה '30-של המאה הקודמת הייתה בחופי ישראל אוכלוסייה בת כ 4,000-נקבות מטילות ,אשר נפגעה קשה ביותר
כתוצאה מדייג .שרידי האוכלוסייה הנותרת נפגעו שוב בשנות ה '60-המאוחרות :כרייה אינטנסיבית של חולות הים פגעה
באתרי הדגירה שלהם .פגיעות נוספות שברובן אינן מזוהות ,גורמות מידי שנה לתמותה של  50-20פרטים בוגרים שנפלטים
אל החוף .יש גם פגיעות שנגרמות על-ידי פיצוצים ימיים .כיום מוערכת האוכלוסיה בישראל בכ 150-מטילות .צב הים החום
הינו מין מוגן ומוגדר כמין שנמצא בסכנת הכחדה חמורה ( )CRבישראל (מתוך האתר של המרכז הארצי להצלת צבי-ים ,רט"ג).
•צב-ים ירוק ( :)Chelonia mydasראשו צר ושריונו חלק עם גוונים של שחור ,אפור ,ירוק וחום .גפיו מותאמות לשחייה
כסנפירים .הוא קרוי צב-ים ירוק בשל שומן גופו הירקרק ,שקיבל את גונו בעקבות תזונתו הצמחונית בעיקרה .בבגרותו
אורך שריונו כמטר ומשקלו יכול להגיע ל 150-ק"ג .בצעירותם צבי-הים הירוקים הם אוכלי כל .תזונתם של צבי-ים ירוקים
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בוגרים ,לעומת זאת ,היא צמחונית בעיקרה ומורכבת מאצות ומעשב-ים שהם מלחכים באזורים הימיים הסמוכים לחוף,
מעל מדף היבשת .בישראל ,הזכרים והנקבות מזדווגים במים רדודים יחסית מול החוף בין החודשים פברואר ליולי .נקבות
צב-הים הירוק מטילות בממוצע ארבע פעמים בעונה ,מדי שלוש שנים ומעלה .בין מאי לאוגוסט הן עולות בלילות אל החוף,
ומטילות בבור שחפרו בחול כ 130-ביצים בממוצע .כעבור כחודשיים האבקועים מגיחים מהקינים ועושים את דרכם אל הים.
בשנות ה '30-של המאה הקודמת דווח על צייד בהיקף של כ 2,000-צבי-ים ירוקים מדי שנה לאורך חופי ישראל .כיום מוערכת
האוכלוסיה בישראל בכ 15-מטילות בלבד .צב-הים הירוק הינו מין מוגן ומוגדר בסכנת הכחדה חמורה ( )CRבישראל (מתוך
האתר של המרכז הארצי להצלת צבי-ים ,רט"ג).
אף על פי שצבי-הים מוגנים כיום לפי חוק ,ואף נראה שגודל אוכלוסיות צב-הים החום בים-התיכון במגמת עלייה ,סכנות
רבות מאיימות על אוכלוסיותיהם ,כמו :דייג כשלל לוואי ,פסולת וזיהום בים ,תנועת כלי-שיט ופגיעה באתרי הטלה ,תאורה
בחוף אשר מטשטשת את בוהק הגלים ועל-ידי כך מקשה על האבקועים לנווט את דרכם אל הים (.)Mazor et al., 2013
כחלק ממאמצי רשות הטבע והגנים לשימור אוכלוסיית צבי-הים ואישושן ,מאז שנות ה '80-של המאה הקודמת ,רוב הקינים
מועתקים לאתרי הדגרה מוגנים במספר חופים בארץ .אתר ההדגרה הצפוני ביותר בארץ נמצא מדרום לחוף הרחצה של בצת.
בנוסף לכך ,המרכז הארצי להצלת צבי-ים של רט"ג מטפל בצבי-ים פצועים ופגועים ועורך מחקרים לשימורם ,ומקיים גרעין
רבייה לצב-הים הירוק (מתוך האתר של המרכז הארצי להצלת צבי-ים ,רט"ג).
 .8.1.4עופות
חופי הים-התיכון דלים למדי במספר מיני העופות שדוגרים לאורכם :שחפית הים דוגרת במושבות בחלק מאיי החוף ,ואליה
מצטרפים זוגות בודדים של שחף צהוב-רגל .לאורך קו החוף קיננו בעבר זוגות מעטים של חופמי גדות וחופמי אלכסנדרי ,אך
קינונים אלה נפסקו עקב זיהום החופים בזפת ,פעילות האדם בחופים ,והתרבות מינים פולשים ומתפרצים (שני המינים עדיין
מקננים במספרים קטנים באזור ים המלח או הערבה) .עד שנות הארבעים של המאה העשרים נחשב התחמס המצרי לדוגר
שכיח בחולות מישור החוף ,אך בשל פעילות האדם ושינוי בית הגידול ,גם הוא חדל לקנן באזור (אחירון-פרומקין ועמיתיה,
 ;2003פז ;1986 ,מירוז ועמיתיו.)2017 ,
בנוסף ,דוגרים באזור חולות החוף מינים שאינם בלעדיים לחופי הים-תיכון ,דוגמת דוגרי הקרקע :כרוון מצוי ,חגלה ועפרוני
מצוייץ ,ומקנני השיחים :פשוש וצופית .מינים אחדים מקננים בעצים ובמבנים שנמצאים מחוץ לשטחי החולות ,אך הם מוצאים
בבית הגידול החולי את מזונם .עימם נמנים לדוגמה :עורב אפור ,בז מצוי ,נקר סורי ,שרקרק מצוי ,תנשמת ,תור צווארון ועורבני
שחור-כיפה (אחירון-פרומקין ועמיתיה ;2003 ,פז.)1986 ,
בתקופת החורף ונדידת הסתיו ,חוף הים עשיר יותר בעופות חורפים וחולפים .אז ניתן לצפות לאורכו בין היתר בשלצדף,
ארנריה ,חופמי חוף ,חופזי מנומר וחרמשון קטן .עשויים להזדמן גם :יסעור גדול ,ריסה שחורת-רגל ,סולה מצויה וסולה לבנת-
בטן (תצפית אחת בלבד בחופי הים-התיכון) .בחגורות הרחוקות יותר מרסס הים ,שעשירות יותר בצומח ,שוהים במהלך
החורף (חורפים) המינים :דוחל שחור-גרון ,חוחית ,עפרונן קצר-אצבעות ,נחליאלי לבן ,סבכי טוחנים ושליו .בבריכות שנוצרות
בחורף בשקעים שבחולות ,מבלים עופות מים כמו :אגמיה ,סופית וברכייה (אחירון-פרומקין ועמיתיה ;2003 ,פז.)1986 ,

תמונה  :20להקה של חופמי צווארון,
וחופית קטנה אחת ,על חוף הים.
צילום :לירז כברה-לייקין
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השחפיות הן משפחה של עופות מים קטני-גוף ובינוניים בגודלם ,שדומים לשחפים .הן בעלות כנפיים ארוכות ,צרות ומחודדות,
וזנבן ארוך וקדוד או ממוזלג .שחפיות חיות על החוף ,על איים בים ובשולי אגמים ,לרוב עד טווח של  100מ' מקו החוף.
ניזונות בעיקר מדגים ,אך גם מסרטנים ומחסרי-חוליות אחרים .השחפיות דוגרות במושבות צפופות על פני הקרקע ,ולעיתים
קרובות מעורבים בה מינים אחדים מאותה משפחה .הקינון במושבה מקנה יתרון הישרדותי עקב מאמצי השמירה והתקיפה
המשותפים שמבצעות השחפיות כלפי אוייבים שמתקרבים לאזור (פז.)1986 ,
בישראל מקננים שני מיני שחפיות :שחפית ים ושחפית גמדית ,ומינים נוספים מקננים באורח מזדמן :שחפית רסן ,שחפית
שוניות ושחפית כספית .אוכלוסיות שני המינים קטנות ומרוכזות במספר מצומצם של מושבות קינון ,כשהריכוזים המשמעותיים
ביותר נמצאים בחוף הכרמל ,שבו מקננות כל השחפיות הגמדיות וכן מרבית שחפיות הים שמקננות בארץ .לשחפית הים
ישנן מושבות קינון נוספות בצפון הארץ :בשמורת החולה ובאי נחליאלי מול חופי ראש הנקרה (בתחום הסקר הנוכחי) .שני
מיני השחפיות מוגדרים כמינים בסכנת הכחדה בארץ :שחפית גמדית נמצאת בסכנת הכחדה ( )ENושחפית הים (ר' הרחבה
להלן) בקטגוריית 'עתידה בסכנה' ( .)VUעל מנת לשמור על שני מיני השחפיות ולמנוע החמרה במצבם הפגיע ,משנת 2010
החל פרוייקט שימור בשיתוף החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים ,אוניברסיטת ת"א וצפרים עצמאיים תושבי האזור.
במסגרת הפרוייקט נערך ניטור מסודר ,ומחקר שמטרתו להבין את הגורמים שמגבילים את היקף הקינון ואת גורמי הסיכון של
האוכלוסיות (הצופה ומירוז ;2011 ,מירוז ועמיתיו ;2017 ,ריבק ועמיתיה.)Goldstein, 2016 ;2018 ,
•שחפית ים ( :)Sterna hirundoלשחפית הים תפוצה הולארקטית רחבה – בצפון אמריקה הצפונית ,במרבית שטחן של
אירופה ואסיה וכן במזרח התיכון ובצפון אפריקה .דוגרת מושבתית בחופי ימים או באגמים ובריכות בפנים היבשת .המושבה
לרוב ממוקמת על איים סלעיים ,שרטוני בוץ וחול או חופים בלתי-מופרעים .השחפיות מעדיפות שטח קינון עם כיסוי צומח
של  40-20%שמוקף במים .אוכלוסיית המין העולמית מונה  5-2מיליון פרטים ,ונמצאת במגמת ירידה .בצפון אמריקה ירדו
מספרי השחפיות ב 70%-במהלך ארבעת העשורים האחרונים ( .)Birdlife international, 2012בישראל היא חולפת ומקייצת
שכיחה ,וגודל האוכלוסייה המקננת עומד על כ 1000-זוגות ,במושבות שמונות עשרות עד מאות זוגות .מושבות הקינון
נפגעות ממגוון של גורמים :הפרעות אדם ישירות (מטיילים ברכבי-שטח וברגל בחופים ובמאגרים ,פעילות סירות ודייגים
סביב איים וכו'); שינויים מהירים במפלס המים במקווי מים מלאכותיים (כמו בריכות דגים) שגורמים להצפת הקינים או
לחשיפתם לטורפים; אובדן בתי-גידול כתוצאה מפיתוח בחופים ,התפשטות צמחייה פולשת; זיהום כימי על-ידי רעלים
ונפט; וטריפה מוגברת על-ידי מיני פולשים ומתפרצים דוגמת חתולי-בית ,נמיות ,שועלים ועורבים .בעולם ,גם מיני שחפים
גדולים כמו שחף צהוב-רגל מהווים גורם הפרעה לקינון ע"י טריפה ישירה של ביצים ואפרוחים או ע"י 'תפיסת' אתרי קינון.
לאורך השנים חלה ירידה במספר מושבות הקינון בארץ ,מ 13-אתרי קינון בשנת  1980לארבעה אתרי קינון יציבים (ועוד כמה
אתרים לא עקביים) בשנת  .2014לאור מגמת הירידה באוכלוסייה המקננת ,מצבן בישראל מוגדר כמין שעתידו בסכנה ()VU
(מירוז ועמיתיו.)Goldstein, 2016 ;2017 ,
 .8.1.5יונקים
 .8.1.5.1יונקים יבשתיים
בישראל ידועים שישה מינים של יונקים קטנים שוכני חולות בלעדיים ("פסמופיליים") ,שאינם מצויים בקרקעות שאינן חוליות,
והם :גרביל חוף ('גרביל אלנבי') ,גרביל חולות ,גרביל דרומי (בחולות הנגב והערבה) ,מריון חולות ,ירבוע חולות וקיפוד חולות.
כל מיני היונקים הבלעדיים לחולות מוגדרים בדרגות שונות של סכנת הכחדה (אחירון-פרומקין ועמיתיה.)2003 ,
בסקר יונקים וזוחלים בחולות מישור החוף שנערך בין השנים ( 2002-2006פרלברג ועמיתיו )2006 ,נמצאו שלושה ממיני
יונקים אלו :ירבוע החולות – שנצפה רק בחולות ניצנים אך גבול תפוצתו הצפוני הינו חולות תל-אביב; גרביל חולות – נצפה
בחולות ניצנים וחולות פלמחים ,וגבול תפוצתו הצפוני הוא בחולות תל-אביב .בעבר נצפתה אוכלוסייה של מין זה גם בחופי
הגליל המערבי (שלמון ;)2002 ,וגרביל חוף – נצפה מקיסריה דרומה ,אך גבול תפוצתו הצפוני נמצא בעמק זבולון .קיפוד חולות
לא נצפה כלל בסקר ,אך גבול תפוצתו הצפוני הינו חולות קיסריה .קיים חשש כי אוכלוסיותיו במישור החוף הצטמצמו מאוד,
אולי כתוצאה מדחיקה ע"י קיפוד מצוי – שגדול ממנו ,במקומות שבהם החולות התייצבו או שהפכו למבונים .מריון חולות גם
הוא לא נצפה בסקר ,אך גבול תפוצתו הצפוני הינו חולות חולון .מין זה אנדמי לישראל (שלמון.)2002 ,
עם התייצבות החולות ,מחליפים את המינים הפסמופיליים מיני מכרסמים ג'נרליסטיים ומינים מלווי-אדם כגון :מריון מצוי ,עכבר
מצוי וחולדה מצויה ,שאינם מוגבלים לשטחי חולות בלבד ומוגדרים כמזיקים (פרלברג ועמיתיו .)2006 ,על-פי Abramsky & Sellah
י( ,)1982לא מתקיימת תחרות ישירה או דחיקה תחרותית בין מינים דוגמת גרביל חוף ומריון מצוי ,אלא קיימת העדפה לשימוש
בבתי-גידול שונים ,אולי כתוצאה מתחרות בין המינים בעבר האבלוציוני .גם בין שני מיני הגרבילים הפסמופיליים :גרביל
החוף וגרביל חולות – מתקיימת חלוקת נישות בבתי הגידול ,כאשר גרביל חולות דומיננטי בחולות בלתי-מיוצבים וגרביל
החוף דומיננטי בחולות מיוצבים .בחולות חצי-מיוצבים קיימת חפיפה חלקית ביניהם ,וכתוצאה מכך מסיט גרביל החוף –
הקטן והעדין יותר ,את שעות פעילותו (כהן ועמיתיו .)2001 ,ייתכן כי תהליך ייצוב החולות המואץ שמתרחש בעשרות השנים
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האחרונות גורם להיעלמות המינים המתמחים בחולות ,שמוחלפים במינים בעלי דגם תפוצה ים-תיכוני ומותאמים טוב יותר
לבתי-גידול של חולות מיוצבים (פרלברג ועמיתיו.)2006 ,
נוסף על מיני החולות המתמחים ,מתקיימים בחולות מישור החוף מיני יונקים נוספים שאינם ייחודיים לחולות .ביניהם יונקים
גדולים כמו :צבי ישראלי ,זאב וחתול ביצות (מוגדרים בקטגוריית 'עתידו בסכנה' –  ,)VUתן זהוב ושועל מצוי; יונקים בינוניים,
כמו :ארנבת ודרבן; אל היונקים הקטנים מצטרף גם המין חדף קטן (בסיכון נמוך –  ,)NTשמתקיים בעיקר בשטחים בעלי סבך
צומח ובמקומות לחים (אחירון-פרומקין ועמיתיה.)2003 ,
 .8.1.5.2יונקים ימיים
המרחב הימי של ישראל מארח מגוון נרחב של יונקים ימיים .כ 12-מינים של לוויתנאים נצפו בחופי ישראל ,מתוכם חמישה
מינים הם שוכני קבע :גרמפוס אפור ,דולפין תלום-שן (שמקיים ככל הנראה אוכלוסייה שרידית שמוגבלת למזרח הים-התיכון,
ומנותקת מיתר אוכלסיותיו באוקיינוס האטלנטי) ,דולפינן ים-תיכוני ,דולפין מצוי וסטנלה פסוסה; ושבעה מינים מזדמנים:
לווייתן אפור ,לווייתן מצוי ,לווייתן גוץ ,לווייתן ראשתן ,זיפיוס חלול-חרטום ,עב-שן קטלני ודולפין מגובנן אינדו-פסיפי .בנוסף,
פוקד לעתים את חופי הארץ מין אחד מסדרת 'טורפים ימיים' – כלב-ים ים-תיכוני (.)Bearzi, 2017
•דולפינן ים-תיכוני ( :)Tursiops truncatusהדולפין הנפוץ והמוכר ביותר מעל מדף היבשת שלאורך חוף ים-התיכון בישראל.
אוכלוסייתו מונה כ 350-פרטים ,שנעים לכל אורך חוף ישראל בים-התיכון ונאמנים לאזור המחייה לאורך כל השנה ,ומראה
על מגמת ירידה בגודלה בעשור האחרון ( .)Galili et al., 2019כ 50-פרטים תועדו באזור בעשור האחרון ,מרביתם באזור קניון
אכזיב התת-ימי ,כחלק ממחקר ימי שמבוצע בשיתוף-פעולה בין המרכז לחקר ,מידע וסיוע ליונקים ימיים בישראל (מחמל"י)
לבין רשות הטבע והגנים .חלק מהפרטים תועדו גם מדרום לחיפה .הם ניזונים ממגוון רחב של בעלי-חיים שוכני קרקע ובעיקר
מדגים .הנוכחות הגבוהה של דולפינים באזור קניון אכזיב מעידה ככל הנראה על מוקד ( )hot-spotשל אזור יצרנות ומארג מזון
עשיר ,בדומה לקניונים תת-ימיים אחרים בעולם ( .)Roditi-Elasar et al., 2016לאורך חופי ישראל ,להקה מונה בממוצע 6-5
דולפינים .הדולפינות ממליטות גורים בחודשי האביב והקיץ .קצב התרבותן מעיד על מצב בריאותי טוב .מין זה אינו מוגדר
בסיכון ,אך תת-האוכלוסייה הים-תיכונית מוגדרת כפגיעה (מין שעתידו בסכנה –  .)VUהסכנות העיקריות שנשקפות לו הן:
לכידה בשוגג בציוד דייג (בעיקר ברשתות של ספינות דייג) ,זיהום כימי ,בליעת פסולת מוצקה ,והרס מארג המזון הקרקעי
בידי ספינות מכמורת שגורפות את קרקעית הים (מתוך האתרים של מחמל"י וההתאחדות הישראלית לצלילה).
•כלב-ים ים-תיכוני ( :)Monachus monachusמהיונקים הנדירים ביותר בעולם .מצבו העולמי מוגדר בסכנת הכחדה (,)EN
מצבו בים התיכון – בסכנת הכחדה חמורה ( ,)CRובחופי ישראל ,לפחות עד לאחרונה – כנכחד באזורנו ( .)REכיום נמצא לאורך
חופי צפון-מזרח ודרום-מערב הים-התיכון ,ובחופי צפון-מערב אפריקה .האוכלוסיות הגדולות ביותר נמצאות במאוריטניה
ובסהרה המערבית (לאורך חופי האוקיינוס האטלנטי) ,ביוון ובטורקיה (בחופי הים האיגיאי) .אוכלוסייתו העולמית מוערכת
בכ 700-פרטים בטבע ,שמחולקים למספר אוכלוסיות קטנות ומבודדות .כלב הים נעלם מחופי ישראל בסוף שנות החמישים
של המאה הקודמת ,אך מאז  2009התקבלו עשרות דיווחים על תצפיות בחופי הארץ – מראש הנקרה בצפון ועד אשקלון
בדרום ,בכל עונות השנה ,ככל הנראה של שני פרטים ,כאשר פרט אחד מהם – נקבה צעירה ,נצפתה פעמים רבות בין השנים
 .2018-2014ייתכן שמדובר בהתפשטות של פרטים מאוכלוסייה צפונית יותר ,עם התחלת ההתאוששות של המין באגן
הלבנט (.)Roditi-Elasar et al., 2021

תמונה  :21כלב-ים ים-תיכוני מול חוף
ראש הנקרה .צילום :ד"ר מיה אלסר,
עמותת 'דלפיס׳
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אורך גופם של כלבי הים  280-230ס"מ .הנקבות קטנות מעט מהזכרים .משקל הזכרים מגיע עד  400ק"ג והנקבות עד 360
ק"ג .גפיהם האחוריות אינן מתקפלות ולכן אינן פונקציונליות לתנועה על היבשה ,ומשמשות לשחייה בלבד .על היבשה
מתקדמים כלבי הים בקפיצות מפותלות בעזרת גפיהם הקדמיות בלבד .כלב הים הים-תיכוני נצפה בדרך כלל במרחב
שאינו עולה על  6-5ק"מ מהחוף ,ונחשב כמין שמעדיף סביבת חיות בקרבת החוף ,אולם תצפיות על המין מעידות כי יש
באפשרותו גם לחצות מרחבי ים-פתוח .גודל תחום המחיה מוערך בכ 40-20 -ק"מ לאורך קו-החוף .כלב הים פעיל ביום
ובלילה וצד בעיקר בשעות הגאות .תזונתו מורכבת בעיקר מדגים שונים (צלופחים ,סרדינים ,טונה ,סולית ומולית) ומראש-
רגלאים (תמנונים ודיונונים) .מנגנון ויסות חום הגוף של כלב הים הים-תיכוני אינו יעיל ,ולכן אינו יכול לרבוץ זמן רב על חוף
חשוף לשמש .לפיכך ,נמצאים כלבי הים במקומות מוצלים ע"י סלעים ,מצוקים ומערות .עונת החיזור מתרחשת בסתיו
(אוקטובר-נובמבר) ,ההזדווגות במים ,משך ההריון כ 11-חודשים וההמלטות מתרחשות בחודשים מאי-ינואר ,כשהשיא
הוא בספטמבר-אוקטובר .לכלב הים הים-תיכוני לא ידועים אויבים טבעיים מלבד האדם ,אם כי התקבלו בעבר דיווחים על
טריפה ע"י כרישים ולוויתן קטלן (פרלברג ודולב.)2002 ,
גורמי ההיעלמות של מין זה בעולם הם :הרג מכוון בידי בני-אדם (דייגים שרואים בכלב הים מזיק בלתי רצוי ,צייד לצורך
הפקת שמן ,אכילת בשר ושימוש בעור ובפרווה) ,מוות בשגגה מידי האדם (הסתבכות ברשתות דייג) ,אבדן בתי-גידול
(ריבוי הפרות והפרעות לאורך חופי הים התיכון לצרכי תיירות ,מגורים ,קייט ,נופש ,מסחר ,תעשייה ,חקלאות ימית וצרכים
צבאיים) ודחיקה של כלבי הים לאזורים לא מופרעים; ירידה בכמות הדגה בים התיכון בשל דייג יתר; הפרעה במקומות
רבייה (ע"י תיירים ,צוללים ,שחיינים ,שייט סירות ועוד); זיהום מתכות כבדות ,חומרי הדברה ורעלים כימיים שמצטברים
בגופם עקב מיקומם בראש מארג המזון ,ומחלות שנגרמות כתוצאה מהיחלשות המערכת החיסונית במצבי העקה שאליהם
חשופות האוכלוסיות בעשרות השנים האחרונות.
בישראל נבחנה הצעה להשבת המין אל חופי ישראל על-ידי הקמת גרעין רבייה בחופי ראש הנקרה ,אך התכנית לא יצאה
לפועל בשל מגבלות וקשיים רבים .ביניהם :היעדר היתכנות כלכלית ,תיירות הומה אדם ברצועת החוף ,כולל בנקרות ראש
הנקרה שעשויות לשמש מחסה ומקום מנוחה לכלבי הים ,והיעדר בית-גידול טבעי מתאים לאורך חופי ישראל שבו יכולים
כלבי הים למצוא מחסה ולהתרבות ,כל עוד לא מוגדרת שמורת טבע ימית שסגורה לחלוטין לכניסת אדם (פרלברג ודולב,
.)Roditi-Elasar et al., 2020 ;2002

 .8.2שיטות עבודה
במסגרת הסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני ,והמידע הזואולוגי שמוצג בעבודה זו מתבסס על מאגרי
המידע הממוחשבים של רט"ג (נתוני עבר ממאגר המידע הביולוגי ומגיליונות אקסל ,מידע ממערכת ה BioGIS-ותצפיות
שתועדו במחשבי כף-היד) ,מ 20-השנים האחרונות ( .)1999-2019מידע אודות תצפיות בעופות התקבל גם ממאגרי המידע
של מרכז הצפרות של חלה"ט (פורטל הצפרות הישראלי ו.)eBirds-
ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי ,היות שלמרבית המינים תצפיות מועטות בלבד ,ובנוסף ,התצפיות עצמן לא בוצעו באופן שיטתי
ולכן מוטות בכיוונים שונים :העדפה לתיעוד של מינים גדולים ,מינים שקל לצפות בהם ,מינים שקל לזהות ,ומינים נפוצים
פחות .לכן ,אין ייצוג מספק לקבוצות מינים מסויימות ,למשל ממחלקות הדגים והדו-חיים .בנוסף ,בעבר בוצע תיעוד המיקום
באופן מקורב בלבד – בנ"צ  4ספרות (דיוק של  100מ') ,ורק עם תחילת השימוש במחשבי כף-היד בשנת  ,2008עברו לתיעוד
בעזרת נ"צ  6ספרות (כיום דיוק תיאורטי של  1מ') .מגבלות בדיוק המקום יכולות להתרחש גם במקרה שהדיגום הוא מרחוק.18
בנוסף לתצפיות מקריות ,ישנן תצפיות שמקורן בסקרים שיטתיים שביצעה רט"ג ,כמו :מפקד עופות המים השנתי במאגרים
ובקו החוף ,סקר חסרי-חוליות אקווטיים בעין משרפות ,סקר ביולוגי בטבלאות גידוד ברצועת חוף שבין שבי ציון לבוסתן
הגליל ,ניטור הטלות צבי-ים בחופים .סקר אקולוגי בשפך הנחל וחוף בצת כלל :סקר זוחלים (חיפוש אקטיבי) ,יונקים גדולים
(ע"י מצלמות מעקב) וסקר מכרסמים (ע"י מלכודות שרמן) .גם בסקרים אלו תיתכן הטייה לתיעוד בקרבת צירי הנסיעה,
בשעות ביצוע הסקר ,ובשטחים שמעניינים את רט"ג (יותר בשמורות ופחות בשטחים חקלאיים למשל).
לפיכך ,לא בוצע בעבודה זו ניתוח מרחבי של התצפיות בבעלי-חיים ,והמידע המוצג משמש לצרכי פריסת בסיס מידע אחיד
לתצפיות זואולוגיות באזור הסקר.

 .18בשיטת הדיגום מרחוק ( )distance samplingהנהוגה בחלק מסקרי בע"ח ,והקיימת גם בחלק מהתצפיות המקריות ,מתועד מיקום רכב
התצפית ,ומבוצעת הערכה של מרחק בעל החיים הנצפה מהרכב ,כך שגם במקרה זה – אין תיעוד המיקום המדוייק של בעל החיים עצמו.
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 .8.3תוצאות
 .8.3.1חסרי-חוליות
בתחום הסקר הנוכחי נערך סקר חסרי-חוליות אקווטיים בנחל עין משרפות ,שהוזמן ע"י רשות הטבע והגנים ובוצע ע"י לירון
גורן .הסקר כלל איפיון של  8תחנות לאורך הנחל ,מעין משרפות ועד לשפך הנחל לים ,בשתי עונות דיגום :סתיו ()11/2017
ואביב/תחילת קיץ ( .)6/2018הסקר התמקד בעיקר בקבוצת חסרי החוליות הגדולים ,אך צויינו גם דו-חיים שנצפו במהלכו.
ממצאי הסקר המתוארים להלן מתייחסים לכל  8התחנות יחד (גורן:)2018 ,
עושר המינים הכללי היה גבוה למדי ,וכלל  33טקסונים שונים של חסרי חוליות אקווטיים ודו-חיים .מחציתם ( )17חרקים
שכוללים נציגים מסדרת הזבובאים (ימשושיים ,Dixidae ,ישחוריים) ,חיפושיות ( ,Noteridaeשחייניתיים) ,שפיראים (שפיריות
ושפריריות) ,בריומאים ופשפשאים (חותרניים ,רצי נחלים) .בנוסף ,תועדו  9טקסונים של סרטנים (דפנאים ,שטרגלאים ,שווה-
רגליים ,מעשירי-רגליים ,צדפוניתיים) .מבין הרכיכות ,נמצאו בנחל ארבעה מינים של חלזונות ,ביניהם מין אחד שנעשה נדיר
בשנים האחרונות (מגדלית הנחלים) ואחד שמוגדר כמין פולש (בוענית חדה) .כמו כן ,נמצא טקסון אחד לא מזוהה מהתולעים
השטוחות ,טקסון אחד של תולעת דל-זיפית ( ,)Tubifex.spומין עלוקה אחד (פירוט רשימת המינים המלאה בנספח ו') .במהלך
הסקר נמצא גם מין אחד של דו-חיים (צפרדע נחלים) (מפה  )21ומין אחד של דג פולש (גמבוזיה) ,שלא נכלל בניתוח התוצאות.
נמצאה שונות בעושר המינים ובהרכב חברת חסרי החוליות בין שני הדיגומים השונים :בדיגום הסתיו ,עושר המינים היה
גבוה יותר ( )28מדיגום האביב ( ,)20ובסך הכל  18מינים ( )55%נמצאו בעונה אחת בלבד .חלק ממינים אלו הם מינים עונתיים
(קליאון ,תלמנית ,חותרן ,חותרנית ,לסטס ,דפניה ,זחלי שחיינית) וחלקם מינים שככלל נוכחים באופן קבוע בגוף המים ,אך
ייתכן ששכיחותם משתנה באופן עונתי (בועונית חדה ,מגדלית נחלים ,טחבית מים) .ממצאי הסקר מצביעים על קיומה של
חברת חסרי-חוליות עשירה ,מגוונת ובריאה ביחס לנחלי חוף אחרים בארץ .בנוסף ,נוכחותם של מינים נדירים ורגישים מעידה
על איכות בית-הגידול ,וזאת למרות היותו נחל קטן ביותר .אתר זה ראוי לשימור ,בין היתר בזכות היותו נחל נקי ,בין הבודדים
שנותרו במישור החוף .יש לטפל בסילוק מין הדג הפולש – הגמבוזיה – ממי הנחל.
לגבי חסרי חוליות בסביבה הימית – ר' בסעיף  - 8.3.6סקר ביולוגי בטבלאות הגידוד.
 .8.3.2דו-חיים
בתחום הסקר מתועדים שלושה מיני דו-חיים (ראו בנספח ז' :דו-חיים) מתוך שבעת המינים בישראל .מתוכם מין אחד בסכנת
הכחדה חמורה – חפרית מצויה ,שתועדה בשפך נחל בצת; מין אחד בסכנת הכחדה – קרפדה ירוקה שתועדה בעין משרפות;
ומין אחד בסיכון נמוך – צפרדע נחלים שתועדה בנחל משרפות ובמלחת החוף של נחל בצת (דרגות הסיכון להכחדה עפ"י:
( )Meiri et al., 2019מפה .)21
 .8.3.3זוחלים
בתחום הסקר מתועדים  20מיני זוחלים (לרשימת המינים המלאה ,ראו בנספח ז' :זוחלים) .מתוכם שני מינים בסכנת הכחדה
חמורה :צב-ים חום וצב-ים ירוק ,אשר תועדו לאורך כל החופים בתחום הסקר; מין אחד שעתידו בסכנה :צב-יבשה מצוי,
שתועד במספר מוקדים במלחת החוף של נחל בצת ,צפונית לנהריה ובאזור שפך נחל יסף; שני מינים בסיכון נמוך :קמטן,
שתועד במלחת החוף בצת ,ושנונית החולות שתועדה בחוף בצת (דרגות הסיכון להכחדה עפ"י( )Meiri et al., 2019 :מפה .)21
בנוסף ,תועד המין צב-ים גלדי שאינו מתרבה בחופי ישראל אך מזדמן לחופיה ונמצא בדרגת סיכון עולמית "עתידו בסכנה".
יתר המינים אינם נמצאים בסיכון.
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תמונה 22א׳ :חומט פסים .מין נפוץ הנמצא
במגוון בתי-גידול (לא בחולות נודדים).
צילום :לירז כברה-לייקין.

תמונה 22ב׳ :שחרור נקבת צב-ים חום לאחר
טיפול .צילום :אפי שר ,רשות הטבע והגנים.
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 .8.3.4עופות
בתחום הסקר מתועדים  192מיני עופות (לרשימת המינים המלאה ,ראו בנספח ז' :עופות) .מתוכם  107מינים שמקננים בארץ
או שקיננו בארץ בעבר ,ו 85-מינים שאינם מקננים בארץ אך עוצרים למנוחה במהלך הנדידה (חולפים) ,ורובם גם שוהים בארץ
במהלך עונת החורף (חורפים) .מתוך המינים החולפים והחורפים ,יותר ממחצית ( 58מינים) הינם עופות בעלי זיקה מלאה
לבתי-גידול אקווטיים (מיני ברווזים ,חופמאים ,שחפים ,אנפות ושקנאים).
מתוך המינים המקננים או שקיננו בעבר ,ארבעה מינים נכחדו כמקננים בארץ :אנפה אפורה ,דיה שחורה ,זרון סוף וסייפן .אלו
מופיעים בארץ במהלך עונת הנדידה ושוהים כאן במהלך עונת החורף ולעיתים גם בקיץ .במהלך החורף ניתן לצפות באלפי
דיות שחורות סביב אתר סילוק הפסולת עברון והשדות הסמוכים של שבי ציון ובוסתן הגליל .מין זה דגר בצפון הארץ עד שנות
החמישים של המאה הקודמת ,אך נכחד כמקנן בעקבות השימוש ברעלים בחקלאות; ארבעה מינים נמצאים בסכנת הכחדה
חמורה :בז נודד ,חופמי גדות ,טבלן מצויץ ושליו; שני מינים נמצאים בסכנת הכחדה :חופמי אלכסנדרי וסלעית קיץ ,שאודותיה
ישנן תצפיות בודדות מאזור שמורת חוף ראש הנקרה וחוף שבי-ציון .חופמי גדות וחופמי אלכסנדרי הם חולפים וחורפים
מצויים לאורך קו החוף ,ובעבר אף קיננו בחופים הצפוניים;  12מינים נמצאים בקטגוריית 'עתידו בסכנה' ,ביניהם שחפית ים
שמקננת במושבה באי נחליאלי;  10מינים נמצאים בסיכון נמוך ,ביניהם שחף צהוב-רגל ,שנפוץ מאוד בתחום הסקר ומקנן גם
כן באי נחליאלי (מפה .)22
בתחום הסקר נצפו  19מינים נוספים שמצבם טרם הוערך או שחסר לגביהם מידע מספק על מנת לקבוע בוודאות שאינם
בסיכון (דרגות הסיכון להכחדה כמקנן בארץ לפי :מירוז ועמיתיו .)2017 ,בנוסף ,תועדו חמישה מינים פולשים בתחום הסקר:
צוצלת – מין פולש ותיק בארץ ,שהובא מאפריקה ע"י המוסלמים; דררה ומיינה הודית – שהובאו כציפורי כלוב ,ברחו מהשבי,
וכיום נפוצות מאוד בארץ ובתחום הסקר בעיקר באזורים מיושבים ,בשטחי חקלאות ובחורשות נטועות; קוניור שחור-ראש
ותוכי נזירי – מינים פולשים חדשים יחסית שברחו מהשבי (בשנות התשעים) .בתחום הסקר נצפו פעמים בודדות בעיר נהריה
(מתוך אתר הצפרות הישראלי).
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טבלה  :14מקרא למספרים במפת התצפיות בעופות בסיכון (מפה )22
דרגת סיכון בישראל

שם מדעי

מס׳ במפה

שם עברי

1

אנפה אפורה

2

אנפה ארגמנית

 Ardea purpureaעתידו בסכנה -
 Falco naumanniבסיכון נמוך -

 Ardea cinereaנכחד באזורנו כמקנן -

RE

VU

3

בז אדום

4

בז נודד

 Falco peregrinusבסכנת הכחדה חמורה -

5

גיבתון אדום-מקור

 Emberiza caesiaעתידו בסכנה -

VU

6

גיבתון גנים

 Emberiza hortulanaעתידו בסכנה -

VU

7

דיה שחורה

8

דרור ספרדי

9

זהבן

NT

 Milvus migransנכחד באזורנו כמקנן -
 Passer hispaniolensisבסיכון נמוך -

RE

NT

 Oriolus oriolusעתידו בסכנה -

VU

 Circus aeruginosusנכחד באזורנו כמקנן -

10

זרון סוף

11

חופמי אלכסנדרי

12

חופמי גדות

 Charadrius dubiusבסכנת הכחדה חמורה -

13

חטפית אפורה

 Muscicapa striataעתידו בסכנה -

14

חכלילית סלעים

15

חנקן אדום-גב

16

חסידה לבנה

17

טבלן מצויץ

18

לבנית קטנה

 Charadrius alexandrinusבסכנת הכחדה -

 Phoenicurus ochrurosבסיכון נמוך -

NT

 Lanius collurioעתידו בסכנה -
 Ciconia ciconiaעתידו בסכנה -

VU

 Podiceps cristatusבסכנת הכחדה חמורה -

19

נחליאלי לבן

20

נחליאלי צהוב

 Motacilla flavaעתידו בסכנה -

VU

21

סבכי קוצים

22

סייפן

23

סלעית קיץ

24

עלווית חורף

25
26

עקב חורף

27

עקב מזרחי

28

עקב עיטי

29

שחף צהוב-רגל

30

שחפית ים

31

שליו

32

תמירון

NT

 Recurvirostra avosettaנכחד באזורנו כמקנן -
 Oenanthe hispanicaבסכנת הכחדה -
 Phylloscopus collybitaעתידו בסכנה -
 Calandrella brachydactylaעתידו בסכנה -

VU

 Buteo buteoבסיכון נמוך -

NT

 Buteo buteo vulpinusבסיכון נמוך -

NT

 Buteo rufinusבסיכון נמוך -

NT

 Larus cachinnanus/michahellisבסיכון נמוך -

NT

 Sterna hirundoעתידו בסכנה -

RE

EN

VU

VU

 Coturnix coturnixבסכנת הכחדה חמורה -
 Himantopus himantopusבסיכון נמוך -
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CR

NT

 Motacilla albaעתידו בסכנה -
 Sylvia communisבסיכון נמוך -

CR

VU

VU

עפרונן קצר-אצבעות

RE

EN

VU

 Egretta garzettaבסיכון נמוך -

CR

NT

CR
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 .8.3.5יונקים
בתחום הסקר תועדו  23מיני יונקים (לרשימת המינים המלאה ,ראו בנספח ז' :יונקים) .מתוכם מין אחד שנכחד כמתרבה
באזורנו :כלב-ים ים-תיכוני .זהו מין אנדמי לים-התיכון שנעלם מחופי ישראל בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת ,אך
בשנים האחרונות מזדמן לחופי ראש הנקרה (ר' הרחבה בסעיף  ;)8.1.5.2מין אחד בסכנת הכחדה :צבוע מפוספס – תצפית
בודדת מ 2002-של פרט צעיר שבא לשתות מים בתעלה ליד עין משרפות; שני מינים שעתידם בסכנה :גרביל חוף – שנצפה
השנה באזור מלחת נחל בצת ,וגרביל חולות – שתצפיות בודדות ממנו באזור חוף אכזיב מדווחות מראשית שנות ה,2000-
לאחר שבמשך שנים שני המינים לא נצפו בחופים הצפוניים של ישראל; מין אחד נמצא בסיכון נמוך :חדף קטן – שנצפה בשנה
האחרונה בשפך נחל בצת ,ותצפיות נוספות בראשית שנות ה 2000-באזור בית-ספר שדה וחוף אכזיב (דרגות הסיכון להכחדה
לפי .)Meiri et al., 2019 :יתר המינים אינם בסיכון ,ביניהם שלושה מינים של יונקים ימיים :דולפין מצוי ,דולפינן ים-תיכוני
והלווייתן – זיפיוס חלול-חרטום (מפה .)23

תמונה  :23שפן סלעים .באזור הסקר
נמצא רק בראש הנקרה.
צילום :לירז כברה-לייקין
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טבלה  :15מקרא למספרים במפת התצפיות ביונקים (מפה )23
מס׳ במפה

שם עברי

דרגת סיכון בישראל

שם מדעי

יונקים יבשתיים
1

ארנבת

2

גירית מצויה

3

גרביל חוף

 Lepus capensisלא בסיכון -

LC

 Meles melesלא בסיכון -

LC

 Gerbillus andersoniעתידו בסכנה -

VU

 Gerbillus floweriעתידו בסכנה -

VU

4

גרביל חולות

5

דלק

 Martes foinaלא בסיכון -

LC

6

דרבן

 Hystrix indicaלא בסיכון -

LC

7

חדף מצוי

 Crocidura russulaלא בסיכון -

LC

8

חדף קטן

 Crocidura suaveolensבסיכון נמוך -

NT

9

חולדה מצויה

 Rattus rattusלא בסיכון -

LC

10

חולדת החוף

 Rattus norvegicusלא בסיכון -

LC

 Sus scrofaלא בסיכון -

LC

 Meriones tristramiלא בסיכון -

LC

 Herpestes ichneumonלא בסיכון -

LC

 Mus domesticusלא בסיכון -

LC

11

חזיר בר

12

מריון מצוי

13

נמייה

14

עכבר מצוי

15

צבוע מפוספס

 Hyaena hyaenaבסכנת הכחדה -

16

קיפוד מצוי

 Erinaceus concolorלא בסיכון -

LC

17

שועל מצוי

 Vulpes vulpesלא בסיכון -

LC

18

שפן סלעים

 Procavia capensisלא בסיכון -

LC

19

תן

 Canis aureusלא בסיכון -

LC

EN

יונקים ימיים
20

דולפין מצוי

 Delphinus delphisלא בסיכון -

LC

21

דולפינן ים-תיכוני

 Tursiops truncatusלא בסיכון -

LC

22

זיפיוס חלול-חרטום

 Ziphius cavirostrisלא בסיכון -

LC

23

כלב-ים ים-תיכוני

 Monachus monachusנכחד באזורנו -
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 .8.3.6סקר ביולוגי בטבלאות הגידוד (ברנע:)2018 ,
בתחום הסקר הנוכחי נערך סקר ביולוגי בטבלאות הגידוד לאורכה של רצועת החוף שבין שבי-ציון לבוסתן הגליל ,שהוזמן
ע"י רשות הטבע והגנים ובוצע ע"י ד"ר אורית ברנע .הסקר בוצע במהלך החודשים מרץ ואפריל  ,2018בארבעה אתרים :שבי
ציון – חוף צפוני ,שבי-ציון – חוף דרומי ,חצרות יסף ובוסתן הגליל.
בכל ארבעת האתרים נמצאו טבלאות גידוד בתצורות שונות ובמצב טוב (ללא פגיעות פיזיות נראות לעין ועם כיסוי חי) .בצפון
שבי ציון טבלת הגידוד מצומצמת ונמצאת בשוליים המערביים של רצועת סלעי החוף המרשימה (חתכים  .)SZN 1-3בדרום
שבי ציון (חתכים  )SZM 1-3מבנה הטבלאות שונה והן בחלקן צמודות לחוף ויוצרות מפרצונים ובריכות ,ובחלקן נמצאות
בשוליים המערביים של סלעי חוף במופע מצומצם יותר מזה שמצוי בחלק הצפוני .בנוסף ,באזור זה ניתן לצפות גם בטבלאות
גידוד קטנות בתצורת "פטרייה" .מול אזור חצרות יסף ואזור המטווחים פרושה רצועת טבלאות גידוד בתצורת "מרפסות"
שצמודות לחוף ובולטות אל הים בצורת משטחים מעוגלים (במבט מלמעלה נראית רצועת הטבלאות כמו שיני מסור מעוגלות)
(חתכים  .)HY 1-3באזור בוסתן הגליל ישנם משטחי סלעי חוף שטוחים (בחלקם חצובים) שבשוליהם המערביים יש רצועת
טבלאות גידוד (חתכים ( )BH 1-3מפה .)24
מממצאי הסקר עולה כי הכיסוי הדומיננטי בכל האתרים הינו של אצות .בכל האזורים שנסקרו ניכר כי קיים מפל חיובי של
מגוון האצות בציר מזרח-מערב ,כאשר בחלקים המערביים של הטבלאות מתקיים המגוון הגבוה ביותר של אצות .מגוון חסרי
החוליות שנצפו על משטחי הטבלאות אינו גבוה (מגוון דומה נמצא גם באתרים אחרים שנסקרו כמו בשמורת הבונים) .בורות
שפל (טבעיים ומלאכותיים כתוצאה מחציבה) הופיעו בכל האזורים שנסקרו והם מתאפיינים בתנאים יציבים יותר ביחס
למשטחי טבלאות הגידוד .בבורות ניכר עושר של אצות ושם ניתן לצפות במינים שונים (בעיקר שיחניים) שאינם מופיעים על
משטחי הטבלאות כמו Sargassum, Dictyota, Spyridia :ועוד.
הממצא המעניין והחשוב ביותר של סקר זה הינו איתור שני מקבצים מעורבים של שני מיני חלזונות ששותפים בבנייה הביוגנית
של מבנה טבלאות הגידוד :החילזון שלשולן משולש (נצפה גם באתרים אחרים בארץ) והחילזון צינוריר בונה שהוגדר כמין
מהנדס סביבה (ר' סעיף  .)8.1.1.2בסקר של ברנע נתגלו פרטים של צינוריר בונה בשני חתכים באזור שמול היישוב שבי ציון
(חתכים  SZN 1ו ,) SZN 3-וקיימת סבירות גבוהה כי במידה וייערך סקר המשך וייסקרו חתכים נוספים בתא שטח זה ,יימצאו
מקבצים נוספים של חילזון ממין זה .בסקר זה נצפו הפרטים של צינוריר בונה על סלע שנוקה ככל הנראה על-ידי פעילות רעייה
של חלזונות מהסוג צלחית ,מה שהקל על זיהויים .מעניין לציין כי הפרטים לא נצפו במבנה הכרכוב אלא בסלע בתצורה רגילה.
איתורם של פרטים חיים של צינוריר בונה בשבי ציון ,בצירוף עם מספר תצפיות נוספות מאזורים אחרים בארץ (גבעת עליה ,תל
נאמי ושמורת הבונים) ,נותן תקווה להתאוששות האוכלוסייה שזה לא מכבר הוכרזה כנמצאת בסכנת הכחדה (לרשימה מלאה
של הטקסונים שנמצאו בכל אחד מאזורי הדיגום ,ראו בנספח ח').

תמונה  :24פתחי קונכיות של חלזונות
מהמין צינוריר בונה (מוקפים בעיגול
צהוב) ופתח קונכיה של חילזון מהמין
שלשולן משולש (מוקף במשולש אדום)
(ברנע)2018 ,
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תמונה  :25שברי קונכיות של חלזונות
מהמין צינוריר בונה בחוף שבי-ציון.
צילום :לירז כברה-לייקין

בנוסף לחתכי הדיגום שממצאיהם העיקריים תוארו לעיל ,בוצעה צלילת  SCUBAבתחום רצועת החוף של שבי ציון ,בשולי
טבלאות הגידוד (השתתפו בצלילה אורית ברנע ואיתן מהר"ם) .הכניסה למים היתה מול המבנה הנטוש שבסמוך למגרש
החנייה ,וכיוון ההתקדמות היה דרומה .נסקרה רצועה של כ 500-מטרים במים הרדודים (עומק של  2-1מ') בסמוך לחזית
המערבית של הסלעים .החזית המערבית של אזור סלעי החוף מכילה רצועה צרה של מבנה טבלת גידוד .הקרקעית הרכה
ניכרת בהרכבה הביוגני המיוחד ובגודל הגרגר הגדול.
בצלילה לא נערכו חתכי דיגום ,אלא תיאור מילולי בלבד :על הקרקעית נראו גלוני חוף ומצבורים של אצות מנותקות ,גוויות
של מדוזות ופרטי פסולת שונים (בעיקר פלסטיק אך גם צמיגים וחוטי דייג) .באזור שממערב לרצועת סלעי החוף משובצת
הקרקעית בסלעים בגדלים שונים שברובם מכוסים במעטה צפוף ומגוון של אצות (ראו בנספח ט' ,תמונה  .)45על משטחי
האצות נראו סרטני נזיר שרובם הגדול עטו על עצמם קונכיות של החילזון ( Conomurex persicusלא נצפו פרטים חיים של
החילזון על הקרקעית) .בנוסף ,נצפו שושנות-ים משני מינים Anemonia viridis :שבולטת במופע הזרועות הארוכות והצרות
עם הקצה הסגלגל ,ונראה מין נוסף שדומה מאוד בצבעוניות לשושנה הנ"ל ,אך מתאפיין בזרועות עבות וקצרות ,והוא ככל
הנראה ( Cribrinopsis crassaראו בנספח ט' ,תמונה  .)46בינות לאצות נראו גם ספוגים שונים (ראו בנספח ט' ,תמונה  )47וכן
מושבות של האלמוג  .Oculina patagonicaבמקומות מוצלים ,בנקיקים ובחריצים ניתן לראות פחות אצות ,וכיסוי רב יותר של
חסרי-חוליות כגון ספוגים ,אצטלנים ,חי-טחביים ,הידרתיים וכד' .מקווצי העור נצפה פרט של מלפפון-ים מהמין Holothuria
 ,tubulosaוכן גללים על-פני הקרקעית .נצפה פרט גדול באופן יחסי של החילזון ארגמון קהה-קוצים ,ובגוף המים נצפו להקות
של דגים (גרזינונים ,טווסונים) .בנוסף ,נצפה פרט של הדג שפתון ברוד ( Symphodus roissaliראו בנספח ט' ,תמונה  .)48מידע
נוסף לגבי דגים התקבל ממפגש עם דייג שעסק בדייג חכה והסכים שנצלם את הדגים שדג באותו יום .ניתן לראות פרטים
מהמינים :אובלד שחור-זנב ( ,)Oblada melanuraסיכן משוייש ( )Siganus rivulatusוסלפית צהובת-פסים (( )Sarpa salpaראו
בנספח ט' ,תמונה .)49
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 .8.3.7בתי-גידול מיוחדים
על מנת להתגבר על הקושי בקביעת ערכיות זואולוגית בתחום הסקר בשל הסיבות שפורטו לעיל (סעיף  ,)8.2בוצע שימוש
במדד מקורב של ערכיות בית הגידול .חלק מהשטחים הטבעיים הפתוחים סווגו כבתי-גידול מיוחדים (על בסיס המיפוי
והחלוקה ליחידות הצומח) .המדובר בשטחים שבהם מתקיים עושר מיני בע"ח (ולרוב גם צמחים) ייחודי ,או שקיימות בהם
תופעות טבע ייחודיות לאזור החוף .הסיווג בוצע על סמך תצפיות המצאי הזואולוגיות ,רקע מהספרות והיכרות עם השטח.
שטחים אלה מוצגים במפת בתי-גידול מיוחדים (מפה  ,)24המשמשת גם כמפת ביניים להערכה של הערכיות האקולוגית
המשולבת :בוטנית-זואולוגית (מפה  ,25ר' בסעיף הבא) .בתי הגידול המיוחדים שתועדו בתחום הסקר הם:
•חולות נודדים (ערכיות  :)5תשתית חול שאינה יציבה ,ללא כיסוי צומח או עם כיסוי צומח מועט (עד  15%כיסוי) .צמחי
חלוץ שעמידים במיוחד מפני כיסוי חול וחשיפת שורשים ,מייצבים בית-גידול זה במידת מה ,ויוצרים כתמי קרקע ותלוליות
ששוררים בהם תנאים פחות קיצוניים .חולות נודדים מאפיינים את החגורה הקרובה ביותר לים ,שבתחום סקר זה היא מאוד
צרה ומצומצמת .בית-גידול זה משמש כאזור הטלה לשני מיני צבי הים (צב-ים חום וצב-ים ירוק) ,שנמצאים שניהם בסכנת
הכחדה חמורה (אחירון-פרומקין ועמיתיה.)Meiri et al., 2019 ;2003 ,
•חולות חצי-מיוצבים (ערכיות  :)5תשתית חול יציבה למחצה ,שנוצרת מתוספת של צומח בחולות שתורמת לייצובם,
ובה יכולים לצמוח מינים נוספים של צמחים ( 30-16%כיסוי) ,בעיקר רב-שנתיים בעלי שורשים מעמיקים בקרקע .עקב
כך ,גדלים שיעור החומרים האורגניים בקרקע ,קיבולת הקטיונים והכושר לאחוז מים .חולות חצי-מיוצבים מאפיינים
את החגורה העוקבת לחולות הנודדים (והיא חגורת החולות הגדולה יותר בתחום הסקר) .בית-גידול זה משמש כגומחה
אקולוגית למכרסם גרביל חולות (עתידו בסכנה) ,שעבורו רצועת החוף של ישראל מהווה את קצה גבול תפוצתו הצפוני
העולמי (אחירון-פרומקין ועמיתיה ;2003 ,כהן ועמיתיו.)2011 ,
•חולות מיוצבים (ערכיות  :)4תשתית חול מיוצבת עשירה יותר בחומרים אורגניים ,שבה מתפתח צומח מעוצה (עצים ,שיחים
ובני-שיח) ולצידם עשבוניים רב-שנתיים וחד-שנתיים ( 100-31%כיסוי) .חולות מיוצבים מאפיינים את החגורה שממשיכה
את החולות החצי-מיוצבים (עיקר שטחי חגורה זו בנויים .בשטח הסקר ,נשארו שטחים נרחבים של חולות מיוצבים במלחת
חוף נחל בצת) .בית-גידול זה משמש כגומחה אקולוגית מעט שונה למכרסם נוסף :גרביל חוף (עתידו בסכנה) ,תת-מין
אנדמי לחולות החוף בישראל (אחירון-פרומקין ועמיתיה ;2003 ,כהן ועמיתיו.)2011 ,
•כורכר (ערכיות  :)5זהו הסלע הנפוץ והמאפיין את רצועת החוף הצפונית ,שנוצר מהתאבנות חולות ומשלדי בע"ח ימיים.
ברכסי הכורכר מתפתחים צמחים בעלי מאפיינים ייחודיים שמושפעים מרוח ומרסס הים ,של בתה ים-תיכונית חופית .רכסי
הכורכר נחשבים לבתי-גידול שהולכים ונעלמים בארצנו בשל הבנייה בסמוך לחופים ,ולכן ניתן למצוא בהם מספר גדול
של מיני צמחים בסכנת הכחדה .בית הגידול הסלעי משמש מחסה למיני זוחלים רבים (ביניהם :חרדון מצוי ,שנונית נחלים
ושממית בתים) (אחירון-פרומקין ועמיתיה ;2003 ,גליל וגורן.)2006 ,
•סלע חופי (ערכיות  :)5בית-גידול זה מורכב מסלעי חוף ומטבלאות גידוד .סלעי חוף הינם לוחות מסלע באזור שטף הגלים
בסמוך לקו המים שנוצרו מתלכיד של גרגירי קוורץ (חול) שברי קונכיות וחומרים נוספים (ר' סעיף  .)2.3סלעים אלו חשופים
מצומח יבשתי בשל תנאי הגידול הקיצוניים .חופים סלעיים מהווים מקום חיות למגוון גדול של יצורים ימיים ,ובהם מתקיימים
בתי-גידול שונים שמעניקים מחסה ומקום פעילות ליצורים בעלי דרישות אקולוגיות שונות מאוד :אצות ובעלי-חיים שונים
שנאחזים בפני הסלע היציב והמואר; בעלי-חיים שמסתתרים מתחת לגושי סלע ואבנים; ובע"ח שחודרים לסדקים ולשקעים
בסלע או שקודחים בעצמם מחילות ועוד.
טבלאות גידוד הן טבלאות סלע אופקיות שנוצרות בעקבות תהליכי בלייה פיזיקלית וביוטית של רכס הכורכר שבשפת
הים .פניהן של טבלאות הגידוד מתחת למפלס הים (ולכן מרביתן מחוץ לגבולות הסקר) .על פני טבלאות הגידוד נוצרים
מכתשי המסה :בריכות רדודות ובורות שמלאים במים ועשירים באצות ,בחסרי-חוליות ובחולייתנים .בריכות אלו מהוות
מוקד משיכה לעופות מים רבים .בבריכות אלו מתקיימים מיני חלזונות ישיבים :צינוריר בונה ושלשולן משולש ,שמהווים
מרכיב חשוב בבנייה הביולוגית של טבלאות הגידוד ,ע"י צברים רבים של קונכיותיהם הגירניות שתורמים לבניית בית הגידול
הסלעי ומאטים את בליית גלי הים (גליל וגורן.)2006 ,
•מלחת חוף (ערכיות  :)5בשפך נחל בצת באזור חדירת החולות לעומק היבשה ,נוצרים שקעים שבהם מצטברים מי-ים,
ועקב כך נוצרים שטחי מלחה שבהם מתפתחים חישת קנים ואשלים ולעיתים פטל קדוש .בית-גידול זה משמש ציפורי סבך
(דוגמת קניות וסבכיים) ,ויונקים גדולים כמו חזירי בר ,נמיות וחתולי ביצה (אחירון-פרומקין ועמיתיה.)2003 ,
•נחל איתן (ערכיות  :)5בית הגידול מאופיין בערוץ מים זורמים ו/או עומדים כל השנה ,שמקורם מנביעה .בגדות הנחלים
צמחייה מפותחת שכוללת גם מינים נדירים של מים מתוקים (כמו :ליסמכיה מסופקת) .זמינות המים המתוקים מהווה מקור
שתיה ומזון לבעלי-חיים רבים ,שמשתמשים בסבך הצומח העשיר לצורך מסתור .בתחום הסקר ,בית-גידול זה מתקיים
בנחל משרפות בלבד ,שמקור זרימתו הוא עין משרפות.
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•נחל אכזב (ערכיות  :)4ערוצים שיטפוניים שאינם זורמים כל השנה .לרוב יהיו בהם מי-ים עומדים באזור השפך ,והצמחייה
שמתפתחת בהם היא של בתי-גידול לחים ומעט נציגים של מלחות (כמו :שרשר רב-שנתי ושרשר שיחני) .נחלים אלו הם
בעלי חשיבות כמסדרונות אקולוגיים שמחברים בין רצועת החוף לשטחים פתוחים בפנים היבשה .רוב הנחלים בתחום
הסקר הם כיום נחלי אכזב במקטע שקרוב לחוף הים (חניתה ,בצת ,כזיב ,בית-העמק ,תעלה של שבי-ציון ונחל יסף).
בשטחים בהם ישנם בתי-גידול אחרים ,שלא הוגדרו כמיוחדים ,לא דורגה ערכיות בית-גידול .בשטחים אלה הערכיות האקולוגית
המשולבת (ר' בהמשך) זהה לערכיות הבוטנית.
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 .9ערכיות אקולוגית משולבת :בוטנית-זואולוגית
מפת הערכיות האקולוגית המשולבת (מפה  )25מורכבת משילוב בין מפת הערכיות הבוטנית (מפה  ,)20למפת בתי הגידול
המיוחדים ,שמייצגת את הערכיות הזואולוגית (מפה  .)24זאת לפי מטריצת החיבור הבאה:
טבלה  :16מטריצת חיבור בין מפת הערכיות הבוטנית למפת הערכיות הזואולוגית (בתי-גידול מיוחדים)
ערכיות אקולוגית משולבת
ערכיות זואולוגית

ערכיות בוטנית
נמוכה

בינונית

גבוהה

גבוהה מאוד

מירבית

לא דורגה

נמוכה

בינונית

גבוהה

גבוהה מאוד

מירבית

גבוהה מאוד

גבוהה מאוד

גבוהה מאוד

גבוהה מאוד

גבוהה מאוד

מירבית

מירבית

מירבית

מירבית

מירבית

מירבית

מירבית

במפה  25ניתן לראות שטחים בדירוג מירבי ברצועה הסמוכה לחוף הכוללת חולות שאינם מיוצבים ,כורכר ומלחת חוף .הדירוג
המירבי נובע בחלקו מהערכיות הבוטנית ובחלקו (כשהערכיות הבוטנית אינה מירבית ,למשל בחול חשוף ברובו)  -מהערכיות
הזואולוגית .ברוב הגדול של שאר השטחים ,הערכיות זהה לזו שבמפת הערכיות הבוטנית (מפה .)20
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 .10ערכיות כוללת :אקולוגית-מרחבית
 .10.1שיטת העבודה
מפת הערכיות הכוללת :אקולוגית-מרחבית (מפה  )26מורכבת משילוב הדירוגים המפת הערכיות המרחבית (מפה  )13וממפת
הערכיות האקולוגית (מפה  .)25מפה זו כוללת היבטים אקולוגיים מקומיים של חי וצומח ,שקשורים למאפייני בית הגידול
ולמצאי האקולוגי עצמו ,יחד עם היבטים אקולוגיים-מרחביים כמו :קישוריות ,רצף שטחים פתוחים ,מסדרונות אקולוגיים
ומעברים הכרחיים ('צווארי בקבוק') .על-פי מטריצת החיבור הבאה:
טבלה  :17מטריצת חיבור בין מפת ערכיות מרחבית למפת ערכיות אקולוגית
ערכיות כוללת
ערכיות
מרחבית

ערכיות אקולוגית משולבת :בוטנית-זואולוגית
נמוכה

בינונית

גבוהה

גבוהה מאוד

מירבית

נמוכה

נמוכה
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הערכיות המרחבית חושבה בתחום הסקר ובשטחים הסובבים את גבולותיו .הערכיות האקולוגית חושבה לתחום הסקר בלבד.
לפיכך ,גם הערכיות המצרפית שלהן חושבה לתחום הסקר בלבד.
במפה  26מוצגת בסימול ירוק כהה ערכיות מירבית הנובעת מערכיות אקולוגית מירבית (או גם אקולוגית וגם מרחבית
מירביות) ,ובסימול מפוספס  -ערכיות מירבית הנובעת מערכיות מרחבית מירבית בלבד .במפה גם מסומנים חיצים המייצגים
סכמתית את הקישוריות שבין השטחים הערכיים השונים ובינם לבין שטחים שמחוץ לתחום הסקר (ר' גם סעיף  5.5ומפה :11
מסדרונות אקולוגיים).

 .10.2תובנות ממפת הערכיות הכוללת :אקולוגית-מרחבית
מפת הערכיות הכוללת מדגישה את חשיבות רצועת החוף הצפונית כולה ,בקנה מידה ארצי ואזורי ,בהיותה מסדרון אקולוגי
בעל חשיבות בינלאומית שמחבר בין שאר חופיה של ישראל ,דרומית לעכו ,לבין חופי לבנון בצפון (למשל מבחינת נדידה של
חופמאים)  .מלבד רצועת החוף הדקה שדורגה לכל אורכה בערכיות מירבית ,ישנם גם מספר גושים מרכזיים שדורגו בערכיות
מירבית ממזרח לה ,בשטח שאינו בנוי (מצפון לדרום):
•תא השטח הצפוני ביותר בתחום גן-לאומי ראש הנקרה ,בין כביש  4במזרח לדרך החופים במערב .גוש זה נקטע בדרום ע"י
כפר הנופש נקרות .כביש השירות המקביל לחוף עובר במערבו של תא שטח זה ושל מרבית התאים הבאים.
•תא השטח שמדרום לכפר הנופש נקרות ,שכולל את התרחבות רכס הכורכר מזרחה ,ובעיקר שטחי חקלאות .גוש זה נקטע
בדרום ע"י מאגרי המים של ראש הנקרה.
•תא השטח של מלחת חוף נחל בצת ,שמתחיל מדרום למאגרי המים של ראש הנקרה ,הינו הגדול והמשמעותי ביותר בתחום
הסקר ,וכולל בעיקר שטח טבעי רציף בעל ערכיות אקולוגית ומרחבית גבוהה .גוש זה מופרע במרכזו ע"י כביש הגישה לחוף
בצת ובמזרח ע"י כביש  .4הגוש מצטמצם בהדרגה דרומה ,עם ההתקרבות של אזור התעשייה בצת לכיוון הים.
•תא השטח בתחום גן-לאומי אכזיב ,שמתרחב בשל פיתול כביש  4מזרחה .בצפונו הרציפות מופרעת עקב שטחים תיירותיים
מבונים ושטחי חניות רכב ,ובדרום הגוש מסתיים בעיר נהריה.
•תא שטח דרומי בין שבי -ציון לבוסתן הגליל .שטח נרחב בסקלה של הסקר ,הכולל בעיקר שטחים חקלאיים וגם שטחים
טבעיים (בעיקר בסמיכות לחוף ולאורך הנחלים) .גוש זה נקטע משמעותית במרכזו  -מצפון לדרום  -ע"י מסילת הרכבת,
ומסתיים במזרח בכביש  4והפיתוח הצמוד לכביש ממזרח .מבחינת השטח המדורג בערכיות אקולוגית-מרחבית מירבית,
נראה שהגוש נחצה לשניים ע"י מחנה שרגא וחצרות יסף (שלשניהם יוחס משקל הפרה בחישוב רצף השטחים הפתוחים).
עם זאת ,יש להניח שלשטח של חצרות יסף יש השפעה מזערית ,אם בכלל ,על הרציפות.
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קיימים מספר מחסומים אקולוגיים עיקריים באזור הסקר (בציר צפון-דרום):
•כביש  :4מהווה מחסום אקולוגי משמעותי שמגביל את הקישוריות של השטחים הפתוחים ברצועת החוף אל השטחים
הפתוחים שממזרח לכביש .ישנה חשיבות גבוהה לשימור ותחזוקה של מעבירי המים שקיימים לאורך הכבישים (בנחלים:
חניתה ,בצת ,כזיב ,שעל ,געתון ,בית-העמק ויסף) ,שבהיעדר חלופה אחרת ,משמשים ברשת המסדרונות האקולוגיים
כמעברים הכרחיים חוצי-תשתיות.
•דרך הפטרולים הישנה :יוצרת קיטוע חלקי לאורך בתי הגידול החוליים ולאורך רכס הכורכר ,וכן חוסמת נדידה והסעה של חולות.
•מסילת הרכבת מנהריה לעכו :יוצרת קיטוע של שטח חקלאי פתוח ורציף בחלק הדרומי של הסקר ,ומגבילה מעבר חופשי
של בע"ח יבשתיים בציר מערב-מזרח.
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 .12נספחים
 .12.1נספח א' :טבלת אתרים
דירוג חשיבות האתר = 1 :חשיבות מקומית = 2 ,חשיבות אזורית = 3 ,חשיבות ארצית.
מספר האתר שבעמודה הימנית זהה למספרו במפת האתרים .המספור הינו מצפון לדרום.
סוג האתר

תיאור האתר

מס׳
אתר

שם האתר

1

מצפה גרשון

נוף/תצפית

תצפית לחוף ראש הנקרה ודרומה ,ע"ש גרשון דה-האס שיזם את הקמת הרכבל בראש הנקרה.

2

צוק ראש הנקרה

גיאומורפולוגי (סיווג משני :צוק מרשים היורד בתלילות לחוף הים ,ובו נקרות גדולות .אתר תיירותי בתשלום כולל רכבל (הנחשב
לרכבל התלול בעולם) .האתר נפתח למטיילים בשנות ה60-׳ ,ומהווה גם גן לאומי מוכרז (מופעל בידי
נוף/תצפית)
קיבוץ ראש הנקרה) .לא נסקר בשטח.

מקור המידע

דירוג
חשיבות

165

סקר נוכחי

3

סקר נוכחי

3

3

אוג מחומש

בוטני

אתר בוטני  -ריכוז שיחי אוג מחומש ,אוכלוסייה יחידה בישראל .לא הוסדרה גישה למקום ,אך ניתן
לצפות עליו מגשר העץ.

סקר נוכחי ,אתר
‘המינים האדומים׳.

1

4

מנהרת ראש הנקרה

היסטורי

הפתח הדרומי של מנהרת ראש הנקרה .מעל למנהרה לוח בטון עם השנה  .1942כיום אין גישה
למטיילים מנקודה זו לנקרות.

סקר נוכחי

3

5

רציף

אחר (סיווג משני :זואולוגי)

רציף ישן המאפשר למבקרים גישה לקו החוף ותצפית על שפני סלע.

סקר נוכחי

1

6

פלטת מתכת

היסטורי

לוח מתכת בקרקע בשולי הכביש .הקצה הצפוני של מבתר הרכבת .גובה המבתר  7מ׳.

סקר נוכחי

1

7

מחצבות עתיקות

ארכיאולוגי

מחצבות עתיקות במספר מפלסים .למרגלותיהן מערה.

סקר נוכחי

1

8

אתר פריחה

בוטני

מאות סתווניות בשטח הפתוח בנקודה זו וצפונה.

סקר נוכחי

1

9

מפרץ סגור

גיאומורפולוגי (סיווג משני :מפרץ סגור החודר כ 25 -מ׳ לתוך היבשה .בצידו הצפוני מצוק כורכר בגובה כ 7-מ׳ .מערבית למפרץ
בריכה חצובה בטבלת הגידוד.
ארכיאולוגי)

סקר נוכחי

2

10

חניון נטוש

אחר

חניון כורכר גדול ונטוש .מסביבו ריכוז שיטה כחלחלה ואורנים.

סקר נוכחי

1

11

מדרגות חצובות

אחר

מדרגות חצובות מודרניות במבתר הרכבת ,מאפשרות גישה רגלית לראש הנקרה.

סקר נוכחי

1

12

נרקיסים

בוטני

ריכוז נרקיסים.

סקר נוכחי

1

13

חבצלת קטנת-פרחים

בוטני

חבצלת קטנת-פרחים.

סקר נוכחי

1

14

פרגולות

נוף/תצפית

שלוש פרגולות.

סקר נוכחי

1

15

ריכוז מחצבות עתיקות ארכיאולוגי

ריכוז מחצבות עתיקות לאורך עשרות מטרים בקו החוף.

סקר נוכחי

1

16

מחצבה עתיקה

ארכיאולוגי

מחצבה עתיקה.

סקר נוכחי

1

17

טיילת ברטון

אחר (סיווג משני :הנצחה)

סלע הנצחה  -טיילת ברטון.

סקר נוכחי

1

18

פסי רכבת

היסטורי

שני פסי רכבת גלויים באורך כ 10-מ׳.

סקר נוכחי

1

19

צינור

אחר

חלקי צינור מפורק.

סקר נוכחי

1

דירוג
חשיבות

מס׳
אתר

שם האתר

סוג האתר

תיאור האתר

מקור המידע

20

מבנה אבן

היסטורי

מבנה אבן דו-קומתי בכפר הנופש נקרות ,הנראה ישן .ראשיתו של כפר הנופש בתקופה המנדטורית
ולאחר מכן שימש כבית הבראה של משטרת ישראל.

סקר נוכחי

1

21

מבנים היסטוריים

היסטורי

מבנים ישנים משולטים  -מקלחת ציבורית ו"הספקה קטנה".

סקר נוכחי

1
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22

פינת המייסדים

הנצחה

פינת הנצחה למייסדי קיבוץ ראש הנקרה.

סקר נוכחי

1

23

פינת ישיבה

נוף/תצפית

פרגולה וספסלים.

סקר נוכחי

1

24

בריכה חצובה

ארכיאולוגי

בריכה חצובה בקו החוף ,וכן “גייזר".

סקר נוכחי

1

25

מבנים היסטוריים

היסטורי

מבנים ישנים משולטים  -המוסך והמסגריה.

סקר נוכחי

1

26

אנדרטה

הנצחה
(סיווג משני :נוף/תצפית)

פינת זיכרון לזכר הטייס אל"מ צביקה לופט שנפל במלחמת לבנון השנייה .תצפית לעבר הכרמל.

סקר נוכחי

1

27

נגריה

היסטורי

הנגריה ההיסטורית של הקיבוץ .משולט.

סקר נוכחי

1

28

מבתר

היסטורי

מצוק חצוב בגובה  3מ׳ ורסק אבנים למרגלותיו .כנראה חציבה מנדטורית.

סקר נוכחי

1

29

גת עתיקה

ארכיאולוגי

גת באורך וברוחב  3מ׳ ,עומק  1.2מ׳ .במתחם המצפור הצפוני בחורבת משרף.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

2

30

מוצב נטוש

היסטורי

עמדת שמירה ומוצב נטוש בראש הנקרה.

סקר נוכחי

1

31

מחסן מים

היסטורי

מחסן המים של הקיבוץ .משולט.

סקר נוכחי

1

32

אתר פריחה

בוטני

מקבצי סתוונית היורה ,נרקיס מצוי והצמח הנדיר קחוון קטום-מוצים.

33

אקליפטוסים

היסטורי (סיווג משני :בוטני) מקבץ אקליפטוסים .לפי “עמוד ענן" ,מקום ההתיישבות הראשון של כפר ראש הנקרה.

סקר נוכחי

1

סקר נוכחי ,עמוד ענן

1

34

פסי רכבת

היסטורי

מעט פסי רכבת מנדטוריים.

סקר נוכחי

1

35

בנייני הטבק

היסטורי

שני בניינים גבוהים ובולטים בנוף בעלי גג משולש .שימשו כמחסנים לייבוש טבק בשנים  .1954-1952משולטים .סקר נוכחי

2

36

מצפור

נוף/תצפית

תצפית נוף ,ספסלי אבן.

סקר נוכחי

1

37

מחצבה עתיקה

ארכיאולוגי

מחצבה עתיקה ,פרוצה לכיוון מערב .מצפון לה יש מחצבות נוספות.

סקר נוכחי

1

38

עין משרפות

הידרולוגי
(סיווג משני :היסטורי)

מבנה בנוי לבני סיליקט אדומות המוסתר בסבך .חישת עבקנה ,תמר גבוה .אין גישה למים.

סקר נוכחי

2

39

בריכה

הידרולוגי

בריכה המכוסה צמחיית סוף .ממזרח לה אמת מים קצרה .במפה מנדטורית ,הבריכה מסומנת מעט ממזרח.

סקר נוכחי

1

40

בית משאבות

היסטורי

בית משאבות אטום .מקבץ לפופית בלתי מזוהה.

סקר נוכחי

1

41

בריכת משרפות

הידרולוגי

בריכה בשטח  70מ"ר הקולטת את מי עין משרפות .הבריכה משובעת ,עומקה  1.5מ׳ (עומק המים 30
ס"מ) .הקיר המזרחי בנוי אבן .לצד הבריכה עצי תמר.

סקר נוכחי

3

42

שפך נחל משרפות

הידרולוגי

פלג איתן זורם באורך כ 550-מ׳ ,מעין משרפות לחוף הים .לאורכו צמחיית מים מגוונת .זהו התוואי
ההיסטורי של נחל חניתה .הנחל כיום מוטה לנחל בצת ,ככל הנראה ההטייה בוצעה בשנות ה50-׳ או ה60-׳.

סקר נוכחי

1

43

חוף בצת

אחר

חוף רחצה מוסדר ,כולל תחנת הצלה ,מסעדה ושירותים.

סקר נוכחי

3
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44

מאגר ראש הנקרה ב׳

הידרולוגי

מאגר קולחין .מוקדש לזכר אליס וברנרד סלבן.

סקר נוכחי

1

45

מאגר ראש הנקרה א׳

הידרולוגי

מאגר קולחין .מוקדש לזכר ביאטריס בלמר.

סקר נוכחי

1

46

חניון קרוואנים

אחר

חניון קרוואנים חוף בצת .נמצא ריק בנובמבר .2018

סקר נוכחי

1

47

פס רכבת

היסטורי

פס רכבת מנדטורי לאורך כ 10-מ׳ ,בצמוד וממזרח לכביש.

סקר נוכחי

1

48

גשר בצת

היסטורי

גשר בתוואי מסילת הרכבת .הגשר עצמו אינו היסטורי ,אם כי יש סימון לגשר במפה מנדטורית..

הידרולוגי

1

49

תמרים ואורנים

בוטני

שני תמרים בגובה כ 5-מ׳ ומסביב להם מספר אורנים.

סקר נוכחי

1

50

עמדה צבאית

היסטורי

עמדה צבאית ישנה .סביבה מצבור פסולת גדול.

סקר נוכחי

1

51

עמדה צבאית

היסטורי

עמדה צה"לית מדופנת .מעביר המים הצמוד בנחל בצת ,עם מדרגה בגובה  1מ׳ ואינו מאפשר מעבר בעלי חיים .סקר נוכחי

1

52

חניון עזוב

אחר

שלושה שולחנות אבן ופח אשפה .האתר לא מתוחזק.

סקר נוכחי

1

53

פינת צל

אחר

פינת צל למטיילים ,תחת עץ אורן

סקר נוכחי

1

54

חוות צבי ים

אחר

אתר קינון מוסדר לצבי ים ,מופעל בחודשי הקיץ.

סקר נוכחי

3

55

חורשת אקליפטוסים

אחר

חורשה גדולה ובה מספר רחבות למדורות ומעט שולחנות .משטח בטון.

סקר נוכחי

1

56

מבנה

היסטורי

במפה מנדטורית ,מבנה של מחלקת עבודות ציבוריות ותחנת משטרה .בתצ"א ,יש מבנה קיים בשטח.

סקר נוכחי

2

57

מתחם חקלאי

היסטורי

מתחם המסומן במפה מנדטורית .במקום מבנה אסבסט ,עצי בוסתן ,ברוש גדול ושולחנות פיקניק .לא
זוהו שרידים היסטוריים .במפה מ 1932-מסומן כתחנת משטרה ,ב 1942-מחלקת עבודות ציבוריות.

סקר נוכחי ,מפה
מנדטורית

1

58

אנדרטה

הנצחה

אנדרטה לזכר סמ"ר ליאור איטח ,שנהרג בתאונת דרכים במקום זה בספטמבר  .2001עצירת רכב
במקום זה מסוכנת.

סקר נוכחי

1

59

כפר נופש הרוס

היסטורי

כפר הנופש “סהרה"  -נטוש .מבני עץ ,צמחיית גינון  -תמרים ,בוגונוויליאה.

סקר נוכחי

1

60

רמפה

היסטורי

רמפה מבטון בציר צפון-דרום ,בגובה  1.2מ׳ ,רוחב  10מ׳ ואורך  140מ׳ .ייעודה לא ברור ,שיפוע העלייה
והירידה תלול יחסית .כנראה צבאית.

סקר נוכחי

1

61

חורשת אקליפטוסים

אחר

חורשה ובה ריכוז שולחנות.

סקר נוכחי

1

62

משטח בטון

היסטורי

משטח בטון.

סקר נוכחי

1

63

מבנה עמודים

היסטורי

מבנה לבני סיליקט בגובה  4מ׳ ,אורך ורוחב  5מ׳ ,המורכב מארבעה עמודים סדוקים .ככל הנראה שימש
כבסיס למיכל מים.

סקר נוכחי

2

64

חניון אביטוב

אחר

חניון מטיילים .שולחנות פיקניק ,גישה לנכים.

סקר נוכחי

2

65

מגרש חנייה

אחר

מגרש חנייה גדול יחסית (משמש את חניון אביטוב).

סקר נוכחי

1

66

שרידי מסילת רכבת

היסטורי

שרידים דלים ממסילת הרכבת המנדטורית.

סקר נוכחי

2

67

מוצא צינור

אחר

קיר אבנים נמוך ומוצא צינור הרוס לים.

סקר נוכחי

1

68

מחצבה עתיקה

ארכיאולוגי

מחצבה עתיקה .אורך  4מ׳ ,רוחב  3מ׳ ועומק  0.5מ׳.

סקר נוכחי

1

69

יסודות מבנה ומשטח

היסטורי

יסודות מבנה קטן .כ 15-מ׳ צפון-מזרחית ,משטח בטון.

סקר נוכחי

1

70

קצה מסילת בצת

היסטורי

קצה מסילת הרכבת התפעולית לאזור התעשייה בצת .מתקן עצירה ותמרור חלוד.

סקר נוכחי

2

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

תמונה  :26שלט במנהרת הרכבת בראש
הנקרה (אתר מס'  .)4צילום :עמית מנדלסון

תמונה  :27בריכת משרפות (אתר מס' .)41
צילום :עמית מנדלסון

תמונה  :28אנדרטת ההעפלה מצפון
לאכזיב .הוקמה ע"י הפסל יחיאל שמי
(אתר מס'  .)98צילום :עמית מנדלסון
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71

משטח בטון

היסטורי

משטח בטון בצל אקליפטוסים .פינת ישיבה.

סקר נוכחי

1

72

חנייה

אחר

מגרש חנייה.

סקר נוכחי

1

169

73

נקיק

גיאומורפולוגי

נקיק כורכרי בעומק כ 3-מ׳ היורד לחוף הים .אורכו כ 20-מ׳.

סקר נוכחי

3

74

הריסות מבנה ישן

היסטורי

הריסות מבנה הנראות מנדטוריות.

סקר נוכחי

1

75

מסילת בצת

היסטורי

קצה צפוני של מסילה כפולה גלויה.

סקר נוכחי

1

76

חצבים

בוטני

מקבץ חצבים צפוף ,מאות פרטים.

סקר נוכחי

2

77

מגדל מים

הידרולוגי

במפה מנדטורית סימון מגדל מים .כיום בשטח אזור התעשייה מילואות ,מגדל המים לא אותר
בתצפית מבחוץ.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

78

נקודה ממשלתית

אחר

נקודה ממשלתית של המרכז למיפוי ישראל.

סקר נוכחי

1

79

חנייה

אחר

מגרש חנייה.

סקר נוכחי

1

80

פיצול מסילת בצת

היסטורי

פיצול מסילות רכבת לאזור התעשייה בצת.

סקר נוכחי

1

81

מגדל קירור?

היסטורי

מבנה דמוי מגדל קירור .לא משולט.

סקר נוכחי

1

82

בית הבאר

היסטורי

מבנה בנוי אבן ירושלמית לצד מזכירות לימן ,קדם ליישוב .כיום ללא שילוט.

סקר נוכחי

2

83

מגדל מים

היסטורי

מגדל מים בגובה כ 15-מ׳ ומאחוריו בריכת אגירה עגולה וסתומה.

סקר נוכחי

1

84

פתילת-המדבר
הגדולה

בוטני

פתילת-המדבר הגדולה  -עץ בגובה כ 4-מ׳ .גזע מרשים .במרץ  2019נמצא העץ במצב רע אחרי
פעולות לריסוס שיטה כחלחלה בקרבתו.

סקר נוכחי

2

85

אבן מרחק

היסטורי

אבן מרחק ועליה סימן  .2לא מדובר בסימן ק"מ ,ככל הנראה תיחום תפעולי של הרכבת.

סקר נוכחי

1

86

בלוטי ים

גיאומורפולוגי

סלע מכוסה בלוטי ים (חריג בקו החוף) .בקרבתו ריכוז חבצלות.

סקר נוכחי

1

87

מסילת בצת

היסטורי

קטע מסילה שמור יחסית באורך כ 50-מ׳.

סקר נוכחי

1

88

צינור

אחר

שני קטעי צינור ישן היורד לעבר הים.

סקר נוכחי

1

89

סלעי חוף מפותחים

גיאומורפולוגי

קטע באורך עשרות מטרים המכוסה בסלע חוף.

סקר נוכחי

1

90

אבן מרחק

היסטורי

אבן מרחק ועליה סימן  .1לא מדובר בסימן ק"מ ,ככל הנראה תיחום תפעולי של הרכבת.

סקר נוכחי

1

91

מסילת בצת

היסטורי

קטע מסילה שמור יחסית באורך כ 100-מ׳.

סקר נוכחי

2

92

שקמה

בוטני

שקמה גדולה ומרשימה בתחומי בית ספר שדה אכזיב .ככל הנראה הצפונית ביותר בחוף הגליל הישראלי.

סקר נוכחי

2

93

ריכוז חבצלות

בוטני

94

מפגש המסילה והכביש היסטורי

מקבץ מרשים של חבצלת החוף.

סקר נוכחי

1

מפגש המסילה והכביש .אין פסים ,אך ניתן לזהות אספלט שונה ברצועת המסילה.

סקר נוכחי

1

95

אנדרטה

הנצחה

אנדרטת הבנים במושב לימן .באנדרטה מונצחים  7חללים.

סקר נוכחי

1

96

מבנה אבן

היסטורי

מבנה אבן המשמש כיום כמסעדה .יש תוספות בנייה .ייתכן שהמבנה הוא שריד מפאתי הכפר א-זיב.

סקר נוכחי

1
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97

גת

ארכיאולוגי

גת עתיקה חצובה בסלע .משטח דריכה  5מ׳ על  3.5מ׳ ועומק  0.5מ׳ .בור איגום באורך וברוחב  2.5מ׳
ועומק  1.5מ׳ ( 2מדרגות).

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

2

98

אנדרטת ההעפלה

הנצחה

אנדרטה שהקים הפסל יחיאל שמי מחלקי ספינת המעפילים פאטרייה .בניית האנדרטה הושלמה
במרץ .1968

סקר נוכחי

3

99

בור

הידרולוגי

בור רבוע בעומק  3מ׳ .סביבו הריסות מבנים וקצת חצבים .באזור זה נמצא בית הקברות הפניקי הצפוני
של אכזיב.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

1

100

יד לי"ד

הנצחה

אתר הנצחה ממלכתי  -קבר אחים לנופלי אסון “ליל הגשרים" בשנת .1946

סקר נוכחי

3

170

101

גשר הרכבת

היסטורי

גשר הרכבת על נחל כזיב .פוצץ בשנת  1946ונבנה מחדש בשנת .1961

סקר נוכחי

3

102

באר אנטיליה

הידרולוגי

באר אנטיליה סתומה הבנויה אבני כורכר ,ולצידה בריכת אגירה שממדיה  10מ׳ על  8מ׳.

סקר נוכחי

3

103

בריכות חצובות

ארכיאולוגי

טבלת גידוד מרשימה ובשטחה בריכות חצובות בסלע.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

2

104

מוצב ישן

היסטורי

מוצב צבאי ישן ותעלות קשר מדופנות  -תצפית לחוף הצפוני.

סקר נוכחי

1

105

בית קברות מוסלמי

היסטורי

בית הקברות של הכפר א-זיב .שטח מרוסס באינטנסיביות .מצבות בודדות .חלק מתל אכזיב שלא נחפר.

סקר נוכחי

1

106

מבנה ישן

היסטורי

מבנה ישן עם חזית מסוגננת ,משרידי הכפר א-זיב .כיום מועדון צלילה.

סקר נוכחי

1

107

מדינת אלי אביבי

היסטורי

ביתם של רינה ואלי אביבי  -אחד ממבני הכפר א-זיב לו נוספו תוספות בנייה מעץ .השטח נמצא
בחזקת בני הזוג מאז ( 1952אלי אביבי נפטר בשנת  )2018ואינו פתוח לקהל הרחב.

סקר נוכחי

1

108

חפירות

ארכיאולוגי

חפירות ארכיאולוגיות מוזנחות.

סקר נוכחי

1

109

מבנים עתיקים

ארכיאולוגי

מסגד הכפר א-זיב  -מבנה כורכר מרשים עם כיפה ,נעול .לצידו מבנה כיפה המפולש מכל עבריו.

סקר נוכחי

3

110

שקמה

בוטני

שקמה גדולה ויפה בעלת שישה גזעים מפותלים.

סקר נוכחי

2

111

בית בד

ארכיאולוגי

אבן ממל של בית בד הניצבת כפסל סביבתי .יש נוספות באזור.

סקר נוכחי

1

112

באר

הידרולוגי

באר רבועה מסורגת ,בעומק  6מ׳ ,יבשה .בתחומי הגן הלאומי אכזיב.

סקר נוכחי

2

113

באר

הידרולוגי

ככל הנראה באר נעולה.

סקר נוכחי

1

114

עץ חרוב

בוטני

חרוב מצוי גדול ומרשים ,בעל ארבעה גזעים.

סקר נוכחי

1

115

בית באר

הידרולוגי

בית באר מנדטורי בנוי לבנים ,אליו צמוד מצפון מבנה חקלאי מודרני .בחזיתו הדרומית של הבניין
עיטורים בקומה השנייה .בדופן המערבית בוסתן קטן וסלע הנצחה לזכר ג׳ו (שמו המלא לא ידוע).

סקר נוכחי

2

116

כביש

היסטורי

קטע הכביש הישן באזור אכזיב.

סקר נוכחי

1

117

מסילת רכבת

היסטורי

קטע שמור יחסית של מסילת הרכבת מנהריה לאזור התעשייה מילואות .המסילה נסגרה רשמית
בשנת .2000

סקר נוכחי

2

118

בית קברות פניקי

ארכיאולוגי

בית קברות קדום .בשטח פזורים קברי פיר שעומקם עד  3מ׳ (קיימת סכנת נפילה) וקברי שוחה .שטח
ייחודי של קרקעות חמרה וכורכר ,נדיר ביותר בחוף הגליל.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

3

119

שקמים

בוטני

חורשת שקמים נטועות ,לצידן גם חרובים ואלות ארץ-ישראליות.

סקר נוכחי

1

דירוג
חשיבות
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120

מבנה ישן

היסטורי

מבנה דו-קומתי ישן בתחומי מוסך גשר הזיו .ייתכן מבנה ששרד מהכפר א-זיב.

סקר נוכחי

1

121

בית קברות

היסטורי

בית הקברות של קיבוץ גשר הזיו.

סקר נוכחי

1

122

בית קברות פניקי

ארכיאולוגי

בית קברות קדום ובו כ 15 -קברי פיר ,בקברים השמורים יותר שני תאים וביניהם מעבר רבוע מסותת
היטב .קיימת סכנת נפילה.

סקר נוכחי ,סקר
ארכיאולוגי

3

123

מערה

גיאומורפולוגי

מערה החוצה את רכס הכורכר מצד לצד ולה מספר פתחים עליונים המכוסים ברשת .הפתח המזרחי
לכיוון המפרץ נאטם בסלעים גדולים בשנת  2014בעקבות מקרי טביעה.

סקר נוכחי

3

124

ירידה לים

אחר

כביש המאפשר הורדת כלי שייט לשפת הים.

סקר נוכחי

1

125

מחצבה עתיקה

ארכיאולוגי

מחצבה עתיקה ויבשה.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

2

126

חורבת נמל אכזיב

ארכיאולוגי

אזור טבלאות גידוד ובריכות חצובות בסלע .פינה ציורית.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

3

127

אנדרטה

הנצחה

אנדרטה לזכר הנער בני יונסי מנהריה ,שנהרג כאן בפגיעת קטיושה בשנת  .1995גינת נוי קטנה.

סקר נוכחי

1

128

שרטונות

גיאומורפולוגי

שני משארי כורכר הבולטים מעל קו המים.

סקר נוכחי

1

129

גן בוטני וזואולוגי

אחר

גן בוטני וזואולוגי קטן שנפתח לקהל הרחב בשנת  .2003הכניסה בתשלום.

אתר עיריית נהריה

2

130

חבצלות

בוטני

ריכוז פריחה צפוף של חבצלות החוף ,בחוף נהריה.

סקר נוכחי

2

131

מקדשים כנעניים

ארכיאולוגי

תל נמוך בו נחשפו שרידי שני מקדשים כנעניים ובמות פולחן .האתר הונגש לאחרונה למבקרים.

סקר ארכיאולוגי

2

132

אנדרטה

הנצחה

אנדרטה לזכר ספינות המעפילים שעגנו בחופי נהריה בתקופת המנדט הבריטי.

סקר נוכחי

2

133

חורבת עיתאים

ארכיאולוגי

כנסייה ביזנטית עם רצפת פסיפס מפוארת .נמצאת בתוך מבנה שהוקם כדי להגן עליה (כבר לפני
עשרות שנים) ,אולם כיום מוזנחת לחלוטין והפסיפס הולך ונהרס.

סקר ארכיאולוגי,
סקר נוכחי

2

134

שפך הגעתון

הידרולוגי

שפך נחל געתון לים-התיכון .האזור עבר פיתוח ולא שמר על מאפיינים טבעיים.

סקר נוכחי

1

135

שקמה

בוטני

שקמה מרשימה באי תנועה ברחוב.

סקר נוכחי

1

136

באר אנטיליה

ארכיאולוגי

באר אנטיליה מרשימה בתוך לובי בית האבות “הגלעד" לניצולי השואה .כוללת חבלים וכדי אנטיליה
משוחזרים.

סקר נוכחי

3

137

תל נהריה

ארכיאולוגי

מקום תל ארכיאולוגי בשטח כ 100-דונם (העיר העליונה בשטח כ 30-דונם) ,בו נערכו מספר חפירות
במהלך השנים .כיום השטח בנוי.

סקר ארכיאולוגי

2

138

גת

ארכיאולוגי

גת עתיקה החצובה בסלע הכורכר ,בצמוד ומצפון למבנה שירותים ציבוריים .המקום מוזנח.

סקר נוכחי

1

139

אנדרטה

הנצחה

מבנה כורכר מודרני חסר כניסה ,ועליו הכתובת “זכר נופלינו בתקווה לחיים ולשלום" .חלק מגן המגינים
בנהריה.

סקר נוכחי

2

140

בית קברות צבאי
נהריה

הנצחה

בחלקה הצבאית קבורים חללי שיירת יחיעם וחללי קרב סמאריה במבצע בן-עמי.

סקר נוכחי

2

141

אל-ג׳וניין

היסטורי

מתחם מקןדש לדת הבהאית ,בו התגוררו חסידיו של הבהא-אללה ,והוא עצמו ביקר במתחם במהלך
תקופת מגוריו במזרעה ובעכו .אתר מורשת עולמית .ראו הרחבה על אתרי המורשת הבהאיים.

הכרזת אונסק"ו

3

מס׳
אתר

שם האתר

סוג האתר

תיאור האתר

מקור המידע

דירוג
חשיבות

172

142

מגדל עץ

היסטורי

מגדל שמירה מעץ בגובה  3קומות בגן ציבורי בעברון .האתר אינו משולט ,ונראה שאינו עתיק.

סקר נוכחי

1

143

בית ליברמן

היסטורי

“בית אפנדים" שהוקם סביב  .1860נרכש בידי התעשיין פיליפ ליברמן ב 1935-ושימש את ראשוני
קיבוץ עברון .במקום פעל התיכון הראשון בנהריה ,ומאז  2000מוזיאון עירוני.

אתר עיריית נהריה

3

144

עמדת שמירה

היסטורי

עמדת שמירה דו-קומתית מבטון ,עם גרם מדרגות חיצוני וסככת עץ על הגג .לפי שילוט באתר שימש
בשנים .1949-1947

סקר נוכחי

2

145

רצפת פסיפס

ארכיאולוגי

שרידי כנסייה ביזנטית שנחשפה בשנת  .1951במקום רצפת פסיפס מעוטרת בדגמים גיאומטריים.
באתר התגלו  15כתובות 14 ,מהן ביוונית ואחת בסורית .כיום יש באתר פסיפס עם מספר כתובות.
המקום משולט אך לא מקורה.

סקר נוכחי ,סקר
ארכיאולוגי

3

146

בריכת אגירה

היסטורי

בריכת אגירה רבועה ,אורכה ורוחבה  15מ׳ ,עומק משוער  2מ׳ .בצמוד וממזרח לאמת המים לעכו.

סקר נוכחי

2

147

ח׳אן מזרעה

היסטורי

מתחם היסטורי מאוכלס וסגור למבקרים .בסקר הארכיאולוגי ,המקום נקרא קצר מוחמד .חלק מאתר
מורשת עולמית של הבהאים.

סקר נוכחי ,סקר
ארכיאולוגי

2

148

בית הקולונל

היסטורי

אתר בהאי ,.בו התגורר הבהא אוללה  -מייסד הדת הבהאית  -בשנים  .1879-1877אתר מורשת
עולמית .סגור למבקרים שאינם בהאים .ראו הרחבה על אתרי המורשת הבהאיים.

סקר נוכחי

3

149

קברים עתיקים

ארכיאולוגי

קברים עתיקים חצובים בסלע (כולל אחד עם מדרגות) ,ומערת קבורה בחורשת האורנים .בסקר
הארכיאולוגי ,המקום נקרא ח׳רבת אל-מלאחה מזרח.

סקר נוכחי

2

150

גשר נחל בית העמק

ארכיאולוגי

גשר הרוס באמת המים לעכו.

סקר נוכחי

3

151

מערת קבורה

ארכיאולוגי

מערת קבורה הפונה דרומה .גובה הפתח כחצי מטר ואורכו  2.5מ׳ .עומק המערה כ 5-מ׳ .מול הפתח
שלושה משכבי קבורה (אחד מקביל לקיר ושניים ניצבים לו) .עוד שתי גומחות מימין ומשמאל לפתח,
בצד הימני משכב קבורה יחיד.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

2

152

בית קברות שבי ציון

היסטורי

בית הקברות היישובי ,בצמוד ומדרום לנחל בית העמק .בבית הקברות קבורים שבעה מתוך תשעה
לוחמי האצ"ל שנפלו בפריצה לכלא עכו בשנת  ,1947וזאת כיוון ששבי ציון היה היישוב היהודי היחיד
באזור שהסכים לקבור את החללים.

סקר נוכחי

2

153

שיזף מצוי

בוטני

שיזף מצוי קטן.

סקר נוכחי

1

154

גשר

היסטורי

גשר נמוך מעל נחל בית העמק .בקטע זה של הנחל יש מי תהום גבוהים.

סקר נוכחי

1

155

בית יהושע

היסטורי

בית תרבות ומוזיאון מקומי לזכר יהושע מרכס .הוקם בשנת  .1962בגינת הבניין גן ארכיאולוגי כולל 4
אבני מיל (שתיים נושאות כתובות) שהתגלו באזור.

סקר נוכחי

2

156

פיקוס מעוקם

בוטני

עץ פיקוס מרשים בגובה כ 15-מ׳ ובעל שלושה גזעים ,בחצר מלון ניאה בשבי ציון.

סקר נוכחי

2

157

כנסייה ביזנטית

ארכיאולוגי

כנסייה ביזנטית עתיקה בשבי ציון .מתחם סגור (לא מקורה) ובו מספר קטעי פסיפס גיאומטריים על
לוחות בטון .המקום משולט.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

3

158

אנדרטה

הנצחה

אנדרטה לזכרו של לוחם חיל הים דני עזרי ז"ל .ספסלי ישיבה .אזור מרשים של סלעי חוף.

סקר נוכחי

2

159

מבנה עתיק

ארכיאולוגי

מבנה כורכר עתיק ,כנראה שרידים צלבניים .המבנה משמש כיום כמחסן.

סקר נוכחי

3

160

מגדל מים

היסטורי

מגדל מים ועליו חנוכיה .מסומן במפה מנדטורית.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1
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161

שיזף

בוטני

עץ שיזף עתיק ומרשים במרכז מזרעה ,ולצידו מצבת קבר שייח׳ רדואן.

סקר נוכחי

3

162

גן זיכרון

הנצחה

גן זיכרון מגודר ובתוכו אנדרטה קטנה לזכר מרתה וד"ר אוטו הירש ,ראש איחוד יהודי גרמניה בשנים
 ,1941-1933שנספה בשואה.

סקר נוכחי

1

163

צריף חומה ומגדל

היסטורי

צריף עץ משוקם ומשולט ששימש במהלך הקמת שבי ציון כיישוב חומה ומגדל .תחילה שימש המקום
למגורים ובהמשך גן ילדים ובית ספר.

סקר נוכחי

2

164

מגדל שמירה

היסטורי

מבנה המשולב במגדל שמירה .הבניין הראשון שהוקם בשבי ציון ( )1940ושימש כמפקדת ההגנה
ותחנת נוטרים .המקום משולט.

סקר נוכחי

2

165

עמדת הגנה

היסטורי

עמדת הגנה דו-קומתית עם חרכי ירי ושיניות .הוקמה ב 1947-בגבול אדמות שבי ציון וחלשה על
הגזרה הדרום-מערבית.

סקר נוכחי

2

166

באר

הידרולוגי

הבאר מסומנת במפה מנדטורית .כיום משטח בטון עגול עם מכסה מתכת קטן ,עומק הבאר  5מ׳
ובתחתיתה מכסה מתכת עם פיר קידוח צר .בביקור בשטח נמצא צפע לכוד על אחד משלבי הסולם לבאר.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

167

חבצלות

בוטני

ריכוז פריחה צפוף ומרשים של חבצלת החוף.

סקר נוכחי

2

168

אנדרטת אסון השייטת הנצחה

אנדרטה לחללי אסון השייטת במבצע “שירת הצפצפה" בלבנון ( .)1997בנויה כסדרה של סלעים גדולים
העומדים על החוף .אנדרטה נוספת נמצאת בים  -הסטי"ל אח"י כידון ,שהוטבע כאתר צלילה תת-ימי.

סקר נוכחי

2

169

שיבר

הידרולוגי

173

משטח בטון גדול ועליו שיבר מגודר .כ 150-מ׳ מדרום-מערב ,סימון באר במפה מנדטורית שלא זוהתה בשטח .סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

דירוג
חשיבות

1

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

תמונה  :29מפרץ מדרום לאכזיב .הסלעים
בקדמת התמונה הם חסימה משיקולי
בטיחות לפתח מערה (אתר מס' .)123
צילום :עמית מנדלסון

תמונה  :30מחצבה עתיקה מדרום לשבי
ציון (אתר מס'  .)192צילום :עמית מנדלסון

תמונה  :31מגדל שמירה ואיתור צוללות
מתקופת המנדט הבריטי ,ליד בוסתן הגליל
(אתר מס'  .)228צילום :עמית מנדלסון

174

דירוג
חשיבות
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170

באר

הידרולוגי

סימון באר במפה מנדטורית .לא קיים בשטח.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

171

פזורת אבנים

ארכיאולוגי

פזורת אבנים לא מסותתות.

סקר נוכחי

1

172

פיקוס

הידרולוגי

עץ גדול של פיקוס השדרות ובצמוד מדרום כתם פטל .במפה מנדטורית מסומנת ממערב באר,
שכנראה הייתה בנקודה זו.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

173

אתר הידרולוגי

הידרולוגי

במפה מנדטורית סימון  ,fountainיכול להתייחס למעיין או ל"גייזר" ,בחוף .לא זוהה בשטח.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

174

באר

הידרולוגי

סימון באר במפה מנדטורית .המקום לא זוהה בשטח או בתצ"א ,וספק אם הבאר קיימת כיום.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

175

באר

הידרולוגי

סימון באר במפה מנדטורית .לא זוהה בשטח ולא מזוהה בתצלום אוויר .לא זוהה אלמנט קיים שניתן
לקשר לבאר הזו.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

176

שיבר

הידרולוגי

שיבר בשדה .כ 120-מ׳ ממערב סימון באר במפה מנדטורית ,שאינה קיימת בשטח.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

177

חציבות

ארכיאולוגי

חציבות עתיקות בקו החוף.

סקר נוכחי

1

178

פזורת אבנים

ארכיאולוגי

פזורת אבני כורכר בגבול חלקות חקלאיות.

סקר נוכחי

1

179

קידוח מים

הידרולוגי

קידוח מים בחבית פלסטיק ,ולצידו שלט הסבר בתוואי “שביל אשר".

סקר נוכחי

1

180

באר ומגדל מים

הידרולוגי

סימון באר ומגדל מים במפה מנדטורית .לא נסקר בשטח.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

181

קידוח שבי ציון  6א׳

הידרולוגי

מעט מדרום ( 35מטרים) מסומנת באר במפה מנדטורית ,ונראה שהכוונה לנקודה זו.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

182

מבנה

הידרולוגי

מבנה לבנים בעל גג שטוח ,ובו קידוח מים פעיל ונעול .גרפיטי.

סקר נוכחי

1

183

מבנים צלבניים

ארכיאולוגי

שני מבנים מקומרים צלבניים בפסגת גבעת סמאריה.

סקר נוכחי

3

184

פזורת אבנים

ארכיאולוגי

מצבור אבני כורכר.

סקר נוכחי

1

185

באר

הידרולוגי

סימון באר במפה מנדטורית .לא נסקר בשטח .ייתכן שהכוונה למבנה הנמצא כ 50-מ׳ מדרום-מערב.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

186

מסגד

היסטורי

מסגד הכפר סמאריה ,מבנה כורכר .כתובת הקדשה מעל הפתח .לפי שילוט מאולתר ,הוקם בשנות ה.1930-

סקר נוכחי

2

187

אשל

בוטני

עץ אשל בגובה  5מ׳ ולו מספר גזעים מסועפים הרובצים על הארץ .נוף ציורי.

סקר נוכחי

1

188

קידוח מים

הידרולוגי

שוחת בטון רבועה ונעולה במכסה מתכת בגבול השדה .מעט מדרום סימון באר במפה מנדטורית.

סקר נוכחי

1

189

מבנה

הידרולוגי

מבנה מסויד ואטום היטב .מסביב לו בוסתן קטן של עצי פרי ומכנף נאה.

סקר נוכחי

1

190

בית קברות

היסטורי

בית הקברות של הכפר סמאריה .יש מצבות רבות שחלקן שמורות למדי .שטח מרוסס ומגודר.

סקר נוכחי

2

191

פסל אריה

אחר

פסל בדמות אריה ,בסגנון אתיופי .ניצב בעבר בחצרות יסף ועם פינוי היישוב הועבר לנקודה זו.

סקר נוכחי

1

דירוג
חשיבות

176

מס׳
אתר

שם האתר

סוג האתר

תיאור האתר

מקור המידע

192

מחצבה עתיקה

ארכיאולוגי

מחצבה עתיקה ושמורה היטב .בור רבוע באורך וברוחב  2.5מ׳ ובעומק  2מ׳ ,סימנים להכנת אבנים לניתוק.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

2

193

באר

הידרולוגי

באר בעומק כ 10 -מ׳ .דיפון הבולט  1מ׳ החוצה מאבן ירושלמית 7 ,מ׳ דיפון כורכר ובתחתית הבאר  3מ׳
החצובים בסלע .הבאר יבשה וקוטרה  3.5מ׳ .מכוסה במכסה פח גדול .ליד הבאר יש תאנה ותות צעירים.

סקר נוכחי

3

194

גן פסלים

אחר

גן פסלים בחזית מועצה אזורית מטה אשר .פסל לזכר דני רוזוליו.

סקר נוכחי

1

195

עיי סמאריה (מערב)

היסטורי

שטח מיושר ובו צברים ,אזדרכות ונשרן .מעט רימונים.

סקר נוכחי

1

196

באר

הידרולוגי

סימון באר במפה מנדטורית .לא אותרה בשטח.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

197

באר

הידרולוגי

סימון באר במפה מנדטורית .לא אותרה בשטח.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

198

שוש קוצני

בוטני

מקבץ שוש קוצני (צמח מרפא) פזור בשטח

סקר נוכחי

1

199

באר

הידרולוגי

הבאר מסומנת במפה מנדטורית .כיום בשטח מיכל פלסטיק שחור וגדול ושיבר מגודר ,ללא סימנים
לבאר ההיסטורית.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

200

מבנה עזוב

היסטורי

מבנה בטון עזוב עם חיפוי אבן ,סתום באבנים .קטן יותר מהמבנים הדרומיים .ייתכן ששימש כבונקר לתחמושת.

סקר נוכחי

1

201

באר

הידרולוגי

שלושה מבנים מצפון לדרום .בצפון בריכת אגירה המוגבהת  2מ׳ מעל לסביבתה .במרכז באר רבועה
שעומקה כ 3-מ׳ ,אורכה ורוחבה  2.5מ׳ .בדרום בית באר למרגלות מפלס הכביש ,בחלקו הצפוני בריכה
המופרדת בקיר לבנים מהבאר.

סקר נוכחי

2

202

מבנה עזוב

היסטורי

מבנה בטון עזוב עם חיפוי אבן ,ייתכן ששימש כבונקר לתחמושת.

סקר נוכחי

1

203

סככות פח

היסטורי

שתי סככות פח ,כנראה קשורות לפעילות הצבאית באזור.

סקר נוכחי

1

204

מבנה עזוב

היסטורי

מבנה בטון עזוב עם חיפוי אבן .ייתכן ששימש כבונקר לתחמושת.

סקר נוכחי

1

205

דרך סולינג

היסטורי

שרידים מעטים של תשתית סולינג לאורך הדרך.

סקר נוכחי

1

206

מטווח סן-ג׳ין

היסטורי

שני מטווחי נשק קל ,בדרומי סככה נטושה ובצפוני הסככה שמורה .המתחם מגודר אך לא משולט.

סקר נוכחי

1

207

באר

הידרולוגי

סימון באר במפה מנדטורית .נמצא בתחומי בסיס צבאי .השטח מיושר ולא נראה שהבאר שרדה.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

208

צינורות בטון

היסטורי

שלושה צינורות בטון עומדים לצד הדרך .נוספים שוכבים על הקרקע .נקודת הזדהות בשטח.

סקר נוכחי

1

209

גבעת יסף

היסטורי

גבעת כורכר ,במפה מנדטורית נקראת א-ראס .כיום בשטח בסיס צבאי .בתצפית נראים בנקודה זו שני
מגדלי מים מנדטוריים .לא נסקר בשטח.

סקר נוכחי

2

210

אתר התיישבות

היסטורי

מקום ההתיישבות הראשון של לוחמי הגיטאות .האתר משולט.

סקר נוכחי

1

211

באר ובריכה

הידרולוגי

באר אנטיליה  -מבנה כורכר שקוע בקרקע ,עם ירידה תלולה מצפון .בצד המערבי בריכת מים באורך
וברוחב  5מ׳ ובעומק  2מ׳ ,וממערב לה שרידי קיר כורכר מקומר .מצפון בונקר תחמושת מבטון ,חסר גג.

סקר נוכחי

3

212

מערת לוחמי הגיטאות ארכיאולוגי

מערת קבורה מהתקופה הביזנטית ,מעוטרת בציורי קיר מרשימים כולל דניאל בגוב האריות .המערה
נמצאת בתוך מבנה וסגורה למטיילים.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

3

דירוג
חשיבות

177

מס׳
אתר

שם האתר

סוג האתר

תיאור האתר

מקור המידע

213

הכניסה לחצרות יסף

היסטורי

צינור בטון זקוף ועליו כתובת ברוכים הבאים לחצרות יסף.

סקר נוכחי

1

214

מוזיאון לוחמי הגיטאות היסטורי

מוזיאון המנציח את השואה והגבורה .המוזיאון נפתח עוד בשנת  ,1949בימיו הראשונים של הקיבוץ,
והורחב במהלך השנים.

סקר נוכחי

3

215

בריכת סלע

ארכיאולוגי

מחצבה עתיקה ובה בריכת סלע רדודה בשטח כ 15 -מ"ר.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

2

216

יד לילד

היסטורי

אתר הנצחה ,חלק ממכלול מוזיאון לוחמי הגיטאות ,המוקדש לסיפורם של הילדים היהודיים בשואה.
מתחם זה נפתח בשנת .1995

סקר נוכחי

3

217

שפך נחל יסף

נוף/תצפית

שפך נחל יסף לים .אזור השפך סתום בחול.

סקר נוכחי

1

218

מחצבה עתיקה

ארכיאולוגי

מחצבה עתיקה .עומק החציבה כ 70 -ס"מ .חלק מהמחצבה מוצף במי ים.

סקר נוכחי

1

219

גשר נחל יסף

ארכיאולוגי (סיווג משני:
נוף/תצפית)

גשר אמת המים העות׳מאנית מעל נחל יסף .שני סטים של קשתות .אורך הגשר כ 350-מ׳ .זהו ציון דרך
נופי מרשים ,ולמעשה גשר אמת המים השמור והגבוה ביותר בישראל כיום.

סקר נוכחי,
סקר ארכיאולוגי

3

220

קידוח מים

הידרולוגי

קידוח בוסתן הגליל  .9חבית פלסטיק ושיבר מים.

סקר נוכחי

1

221

שדרה

בוטני

שדרת רימונים וברושים.

סקר נוכחי

1

222

חורשה

היסטורי

חורשת אקליפטוסים קטנה עם מספר רימונים .בין העצים קיר אבן שייעודו לא ברור ,ייתכן דופן מחסן
תחמושת ישן .בערוץ הנחל הסמוך מספר אבנים הנראים כשריד למבנה.

סקר נוכחי

1

223

בית קברות

אחר

בית הקברות של בוסתן הגליל .חדש יחסית.

סקר נוכחי

1

224

מתחם מגודר

הידרולוגי

מתחם פרטי מגודר .במפה מנדטורית ,יש במתחם סימון מגדל מים..

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

225

שקע

היסטורי

שקע עגול המדופן בלבנים חלולות ,קוטרו  2.5מ׳ ,סתום בסחף .כנראה בור ספיגה מנדטורי נטוש.

סקר נוכחי

1

226

צמחי מים

בוטני

ריכוז צמחי מים בתעלה היוצאת מבוסתן הגליל :דמסון כוכבני ,סמר מצוי ,סוף מצוי ,שנית מתפתלת ועוד.

סקר נוכחי

1

227

מבנים

היסטורי

שני מבנים .הדרומי  -מבנה אבן מטוייח ומרובה חלונות .עם קורות גג אך ללא הגג עצמו .מצפון לו,
מבנה אסבסט.

סקר נוכחי

1

228

עמדת שמירה

היסטורי

עמדת שמירה  -מבנה דו-קומתי (הגישה לקומה השנייה הייתה בסולם) ,שימש במלחמת העולם
השנייה כחלק ממערך התרעה לאיתור צוללות במרחב.

סקר נוכחי ,עמוד ענן

3

229

קיר אבן

היסטורי

קיר אבן באורך  15מ׳ ובגובה  1.5מ׳ .במפה מנדטורית מסומנת באר כ 50-מ׳ מדרום-מערב ,וייתכן שזה
מקום הבאר.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

1

230

קזוארינות

בוטני

שדרה של כעשרה עצי קזוארינה.

סקר נוכחי

1

231

עץ תמר

בוטני

תמר בגובה כ 8-מ׳ ולצידו חוטר .נושא לוחית מס׳ .670

סקר נוכחי

1

232

אנדרטה

הנצחה

אנדרטה בבוסתן הגליל  -קיר אבן ועליו פסיפס המשלב חרב ועלי זית ,לזכר יגאל כהנא שנפל בקרב
בגולן במלחמת ששת הימים .לאנדרטה נוסף לוח נוסף המנציח שני חיילים נוספים שנפלו מאוחר יותר.

סקר נוכחי

1

233

מגדל מים

הידרולוגי

מגדל מים בתחומי כפר הנוער חופים .מסומן במפה מנדטורית.

סקר נוכחי,
מפה מנדטורית

2

דירוג
חשיבות

מס׳
אתר

שם האתר

סוג האתר

תיאור האתר

מקור המידע

234

קידוח מים

אחר

קידוח בוסתן הגליל  ,18בחצר בית פרטי .ללא מבנה.

סקר נוכחי

1

235

מחנה בן-עמי

היסטורי

במקום זה שכן עד לשנת  2009מחנה בן-עמי של צה"ל .השטח פונה ונמכר לבהאים ,וכיום לא ניתן לבקר בו.

סקר נוכחי

1

236

מחצבה עתיקה

היסטורי

חציבה נרחבת ברכס החוף ,בצד דרום מצוק כורכר קטן בגובה  3מ׳ .ייתכן שהחציבה הינה מהמאה ה20-׳.

סקר נוכחי

1

237

אל-בהג׳ה

היסטורי

מקדש בהאי במקום מגוריו האחרון ומקום קברו של מייסד הדת ,הבהא-אוללה ,שמת בשנת .1892
גנים מטופחים ,אתר מורשת עולמית ,הפתוח גם לקהל הרחב בשעות מוגבלות .ראו הרחבה על אתרי
המורשת הבהאיים.

סקר נוכחי

3
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 .12.3נספח ג' :טבלת קביעת שלושה מינים שליטים בטיפוס הצומח באזור הים-תיכוני
חלופה

מין שליט

צורת חיים

בחירת המין

מין שליט
ראשון ()1

מתוך צורת החיים
הראשית ,שהגדירה
את תצורת הצומח

מין עם אחוז הכיסוי הגבוה ביותר בצורת חיים זו

מין שליט
שני ()2

מכלל המינים
בני הקיימא

מין בן-קיימא עם אחוז הכיסוי הגבוה ביותר
(מלבד המין הראשון שנבחר) ,שמכסה לפחות
 2%מהשטח

אם אין אף מין בן-קיימא שמגיע ל 2%-כיסוי
מכלל השטח ,יבחר מין בן-חלוף בעל אחוז
הכיסוי הגבוה ביותר ,ובלבד שהוא מכסה
לפחות  2%מהשטח

מין שליט
שלישי ()3

מתוך צורת החיים
הגבוהה ביותר
שיש בשטח*

*אם צורת החיים הגבוהה ביותר בשטח גבוהה
מתצורת הצומח ,ייבחר המין בעל אחוז הכיסוי
הגבוה ביותר מצורת חיים זו (גם אם מכסה
פחות מ 0.5%-מהשטח) אם צורת החיים
הגבוהה ביותר בשטח הגדירה את תצורת
הצומח (ואז היא מכסה לפחות  10%משטח),
ייבחר מין מצורת חיים זו ,שלא נבחר כשליט
ראשון/שני שמכסה לפחות  0.5%מהשטח

אם צורת החיים הגבוהה ביותר בשטח הגדירה
את תצורת הצומח ,ואין אף מין מצורת חיים
זו המכסה לפחות  0.5%מהשטח ,ייבחר המין
המעוצה בעל אחוז הכיסוי הגבוה ביותר
שמכסה לפחות  0.5%מהשטח – אם אין כזה ,לא
יוגדר מין שליט שלישי

 .12.4נספח ד' :תמונות טיפוסי צומח אופייניים שהוגדרו במהלך הסקר .צילומים :לירז כברה-לייקין

תמונה  :32יער גבוה צפוף בשלטון איקליפטוס המקור ,שיטה כחלחלה
ואשחר רחב-עלים.

תמונה  :33יער בצפיפות בינונית בשלטון אשל ב.מ ,.קנה מצוי
ומלוח רגלני.

תמונה  :34שיחייה צפופה בשלטון אלת המסטיק ,שרביטן מצוי
וזית אירופי.

תמונה  :35שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק ,סירה
קוצנית וקורנית מקורקפת.

180

דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

תמונה  :36שיחייה פתוחה עם עצים פזורים בשלטון אלת
המסטיק ,רותם המדבר ואשחר רחב-עלים.

תמונה  :37בתה צפופה בשלטון סירה קוצנית ומתנן שעיר.

תמונה  :38בתה בצפיפות בינונית בשלטון שמשון סגלגל ,עכנאי
שרוע וחבלבל החוף.

תמונה  :39בתה פתוחה בשלטון עכנאי שרוע ,גלדן סמרני ולבנונית
ימית.

תמונה  :40בתה דלילה בשלטון ציפורנית בשרנית ,גלדן סמרני
ודו-פרק חופי.

תמונה  :41עשבוניים בני-קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון גלדן
סמרני ,עדעד כחול ואספסת החוף.
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תמונה  :43עשבוניים בני-חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים
חד-שנתיים ,ינבוט השדה ואשל ב.מ

תמונה  :42עשבוניים בני-קיימא בשלטון זקנן שעיר ,אלת המסטיק
וסירה קוצנית.

תמונה  :44סלע חשוף עם עשבוניים בני-קיימא בודדים בשלטון
עדעד הגליל.
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 .12.5נספח ה' :רשימת המינים המלאה של הצמחים שנצפו בתחום הסקר ומאפייניהם
שכיחות ואנדמיות מתוך פרגמן ועמיתיו ( .)1999המספר האדום :מתוך שמידע ופולק ( )2007ושמידע ועמיתיו ( .)2011מוגן :לפי חוק אכרזת גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים
ואתרי הנצחה (ערכי טבע מוגנים) ,התשס"ה –  ,2005וכן תיקון לחוק זה משנת  ,2018שבו הוכרזו כל מיני הצמחים בסכנת הכחדה (מספר אדום > )3כמינים מוגנים .מוצא (למינים זרים) ופולש:
ע"פ סינתיזה של פרגמן ועמיתיו ( ,)1999דופור-דרור ( ,)2010דופור-דרור ועמיתיו ( .)2013צורת חיים ,הסרת הנוף בעונה הקשה ,בית גידול ,תפוצה פיטוגיאוגרפית ,תפוצה בישראל וארצות
שכנות ורמת מופרות :ע"פ אתר צמחיית ישראל ברשת [( .]Danin & Fragman-Sapir (2016+כל המאפיינים עברו בקרה של מימי רון ,ובמקרה הצורך שונה המאפיין מהכתוב בספרות.

חד-שנתי

חלוף

קרקעות מלוחות,
רודרליים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

אוג מחומש

 Rhus pentaphyllaאלתיים

O

5.3

1

שיח

קיימא

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אוכם חופי

 Suaeda splendensירבוזיים

RR

3.7

1

חד-שנתי

חלוף

קרקעות מלוחות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Pinus halepensisאורניים

F

1

שכיחות

חד-שנתי

חלוף

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

בעיקר טבעי

אגמון הכדורים

183

אהל הגבישים

 Mesembryanthemumחיעדיים

R

אהל מצוי

 Mesembryanthemumחיעדיים

CC

crystallinum
nodiflorum

אנדמיות

 Scirpus holoschoenusגמאיים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

מס׳ אדום

 Scirpus litoralisגמאיים

R

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

סובטרופי  -טרופי טבעי בלבד

אגמון החוף

שם מדעי

מוגן

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

2.5

רמת
מופרות

הערות

עץ

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בעיקר מופר

במרבית
הארץ  -נטוע

אורן קפריסאי

 Pinus brutiaאורניים

ים-תיכוני

3

עץ

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ,ים-תיכוני
בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

מופר בלבד

נטוע /פליט
תרבות

אזדרכת מצויה

 Melia azedarachאזדרכתיים

אירו-אסיה

1

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

מופר בלבד

נטוע /פליט
תרבות

אזוב מצוי

 Majorana syriacaשפתניים

CC

בן-שיח

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ,ים-תיכוני
בתות ,מחשופים של
סלעים קשים

אזנב מצוי

 Urospermum picroidesמורכבים

CC

חד-שנתי

חלוף

אורן ירושלים

1

בתות

אסיה
דרום-מערבית

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

חצי-חצי

אלה
ארץ-ישראלית

שכיחות

אל-ציצית לבנה

אנדמיות

אירוס
ארץ-ישראלי

 Iris palaestinaאירוסיים

מס׳ אדום

איקליפטוס
המקור

 Eucalyptusהדסיים

מוגן

אטד אירופי

 Lycium europaeumסולניים

F

אוסטרליה

camaldulensis

F

1

ES

 Eclipta prostrataמורכבים

 Pistacia palaestinaאלתיים

אלוי אמיתי

 Aloe veraשושניים

פולש (רמת
איום בישראל)

שם מדעי

אמריקה

1

CC

אפריקה

3

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

בית-גידול

שיח

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ,ים-תיכוני
ערבות-שיחים

רמת
מופרות

בעיקר טבעי בעבר ניטע
כמשוכות

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אוסטרלי

מופר בלבד

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

סובטרופי  -טרופי מופר בלבד

עץ

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בעיקר טבעי

לעיתים
נטוע

בן-שיח

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

בעיקר מופר

בעיקר נטוע
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אליסון מצוי

 Alyssum simplexמצליבים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

אלית המפרק

 Corynephorusדגניים

F

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

קיימא

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בעיקר טבעי

articulatus

אלמוות
ארץ-ישראלי

 Paronychia palaestinaציפורניים

RR

אלמוות הכסף

 Paronychia argenteaציפורניים

CC

עשבוני
רב-שנתי

אלת המסטיק

 Pistacia lentiscusאלתיים

CC

שיח

קיימא

 Emex spinosaארכוביתיים

EC

5.3

1

CC

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים,
מדבר ,חולות

ים-תיכוני

חצי-חצי

אמיתה גדולה

 Ammi majusסוככיים

CC

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

בעיקר מופר

אמיתה קיצית

 Ammi visnagaסוככיים

CC

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

בעיקר מופר

אספסת ב.מ.

 Medicago sp.קטניתיים

אמיך קוצני

הערות

משמש גם
לגינון

שכיחות

אנדמיות

מס׳ אדום

אספסת החוף

 Medicago littoralisקטניתיים

מוגן

אספסת החבית

 Medicago tuberculataקטניתיים

פולש (רמת
איום בישראל)

אספסת גלגלית

 Medicago rotataקטניתיים

C

C

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

ים-תיכוני

טבעי בלבד
חצי-חצי

אספסת
החילזון

 Medicago murexקטניתיים

RR

אספסת הים

 Medicago marinaקטניתיים

F

בן-שיח

 Medicago coronataקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

 Medicago constrictaקטניתיים

RR

חד-שנתי

חלוף

חולות

 Medicago polymorphaקטניתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

אספסת
עדשתית

 Medicago orbicularisקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

אספסת קטועה

 Medicago truncatulaקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

אספסת קעורה

 Medicago scutellataקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אספסת ריסנית

 Medicago ciliarisקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אספרג
ארוך-עלים

 Asparagus horridusאספרגיים

C

שיח /מטפס

קיימא

חולות ,מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

אספרג החורש

 Asparagus aphyllusאספרגיים

C

בן-שיח/
מטפס

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

אספסת
הכתרים
אספסת כדורית
אספסת מצויה
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אסתר הביצות

 Aster tripoliumמורכבים

אסתר מרצעני

 Aster subulatusמורכבים

אפון מצוי

 Pisum fulvumקטניתיים

O

4.2

1

2.5

4.7

1

אמריקה

C

1

בעיקר טבעי

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

קרקעות מלוחות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

רב-שנתי
קצר-חיים

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

הערות

186

 Tetragonolobusקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

בן-שיח

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

בעיקר טבעי

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

טרופי

טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

טרופי

טבעי בלבד

קיימא

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

אירו-סיבירי
בתות ,חולות,
מחשופים של סלעים  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני
קשים

palaestinus

ארכובית
ארץ-ישראלית

 Polygonumארכוביתיים

ארכובית החוף

 Polygonum maritimumארכוביתיים

palaestinum

שכיחות

 Spergularia salinaציפורניים

R

רב-שנתי
קצר-חיים

חלוף

קרקעות מלוחות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-חצי

 Spergularia diandraציפורניים

C

אנדמיות

CC

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים,
מדבר ,קרקעות
מלוחות ,רודרליים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

חצי-חצי

מס׳ אדום

ארבע-כנפות
מצויות

שם מדעי

מוגן

אפזרית מלוחה

משפחה

EC

3.7

RR

1

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

אפזרית
דו-אבקנית

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

ארכובית
הכתמים

 Persicaria lapathifoliaארכוביתיים

F

ארכובית
מחודדת

 Persicaria acuminataארכוביתיים

RR

2.5

ארכובית
סנגלית

 Persicaria senegalensisארכוביתיים

RP

2.5

 Polygonumארכוביתיים

CC

עשבוני
רב-שנתי

ארנריה מצויה

 Arenaria leptocladosציפורניים

C

חד-שנתי

חלוף

אשבל מעורק

 Stachys neurocalycinaשפתניים

C

אשחר
ארץ-ישראלי

 Rhamnus lycioidesאשחריים

C

אשחר
רחב-עלים

 Rhamnus alaternusאשחריים

F

ארכובית
שבטבטית

אשל ב.מ.
אשל היאור

equisetiforme

ES

1

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

שיח/עץ

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

עץ

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

חצי-חצי

 Tamarix sp.אשליים
 Tamarix niloticaאשליים

CC

1

עץ

קיימא

מדבר ,קרקעות
מלוחות

סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

הערות

שכיחות

אנדמיות

מס׳ אדום

מוגן

פולש (רמת
איום בישראל)

שם מדעי

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

עץ

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

חצי-חצי

קיימא

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

ים-תיכוני

טבעי בלבד
טבעי בלבד

אשל מרובע

 Tamarix tetragynaאשליים

C

בוצין מפורץ

 Verbascum sinuatumלועניתיים

CC

עשבוני
רב-שנתי

בן-חיטה ביצני

 Aegilops geniculataדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בן-חיטה קטוע

 Aegilops speltoidesדגניים

RR

חד-שנתי

חלוף

בתות

 Aegilops peregrinaדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

CC

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Limbarda crithmoidesמורכבים

F

בן-שיח

קיימא

קרקעות מלוחות,
אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Arthrocnemumירבוזיים

C

בן-שיח

קיימא

בתי-גידול לחים,
קרקעות מלוחות

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

בצעוני מצוי

 Eleocharis palustrisגמאיים

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

בקבוקון
מקומט

 Rapistrum rugosumמצליבים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

בקיה אנטולית

 Vicia bithynicaקטניתיים

O

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

מופר בלבד

בקיה
ארץ-ישראלית

 Vicia palaestinaקטניתיים

C

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

בקיה מצויה

 Vicia peregrinaקטניתיים

CC

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

בקיה עדינה

 Vicia tetraspermaקטניתיים

R

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

 Vicia villosaקטניתיים

F

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-חצי

בן-חיטה
רב-אנפין
בן-חיטה שרוני
בן-חצב סתווני
בן-טיון בשרני
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בן-מלח מכחיל

בקיה שעירה

 Aegilops sharonensisדגניים
 Scilla autumnalisאספרגיים

macrostachyum

C

2.5

EC

הערות

שכיחות

ברומית ב.מ.

F

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

אנדמיות

בר-עשנן ארץ-
ישראלי

 Ceratocapnos turbinataפרגיים

C

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

ים-תיכוני

מס׳ אדום

בקיית הכלאיים

 Vicia hybridaקטניתיים

CC

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני

מוגן

בקיה תרבותית

 Vicia sativaקטניתיים

בית-גידול

פולש (רמת
איום בישראל)

שם מדעי

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

בעיקר טבעי
טבעי בלבד
בעיקר טבעי

 Bromus sp.דגניים
 Bromus catharticusדגניים

חד-שנתי

חלוף

שטחים
מעובדים ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

מופר בלבד

 Bromus diandrusדגניים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

 Bromus scopariusדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

ברומית זנב-
שועל

 Bromus alopecurosדגניים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

ברומית יפנית

 Bromus japonicusדגניים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

ברומית
מאוגדת

 Bromus fasciculatusדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני

טבעי בלבד

ברומית
ספרדית

 Bromus madritensisדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

 Bromus sterilisדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

ברומית קצרת-
שיבולית

 Bromusדגניים

R

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

ברומית שעירה

 Bromus rigidusדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

עץ

קיימא

מחשופים של סלעים ים-תיכוני
קשים

ברומית גדולה

ברומית דו-
אבקנית
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ברומית
המטאטא

ברומית עקרה

ברוש מצוי

הערות

pseudobrachystachys

 Cupressusברושיים

sempervirens

אמריקה

בעיקר מופר

ברוב הארץ
נטוע או
פליט
תרבות

חד-שנתי

חלוף

ים-תיכוני -
קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים אירנו-טורני

מופר בלבד

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

סובטרופי -
טרופי

מופר בלבד

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

טבעי בלבד

ברקן סורי

 Notobasis syriacaמורכבים

בת-חלמית
שרועה

 Malvella sherardianaחלמיתיים

F

 Velezia rigidaציפורניים

C

גביעול מאוגד

 Velezia fasciculataציפורניים

O

גדילן מצוי

 Silybum marianumמורכבים

CC

גומא הפקעים

 Cyperus rotundusגמאיים

CC

עשבוני
רב-שנתי

גומא הקרקפת

 Cyperus capitatusגמאיים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

 Cyperus fuscusגמאיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

גומא צפוף

 Cyperus alopecuroidesגמאיים

R

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

טרופי

גומא שופע

 Cyperus divesגמאיים

RP

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

טרופי

טבעי בלבד

גומא שרוני

 Cyperus sharonensisגמאיים

RR

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

גומא תרבותי

 Cyperus alternifoliusגמאיים

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

מופר בלבד

 Torilis tenellaסוככיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

 Torilis nodosaסוככיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר מופר

גביעול אשון
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חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

שכיחות

חד-שנתי

חלוף

בתות ,מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אנדמיות

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

מס׳ אדום

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

חצי-חצי

מוגן

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

גומא חום

גזיר דקיק
גזיר המפרקים

6.8

1

2.5
EI

3.7

1
אפריקה

הערות
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גזר יושב

 Daucus durieuaסוככיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

גזר מצוי

 Daucus broteriסוככיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

גזר קיפח

 Daucus carotaסוככיים

CC

דו-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

חצי-חצי

גזר קיפח

 Daucus carotaסוככיים

CC

דו-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

חצי-חצי

C

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

 Elytrigia junceaדגניים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

געדה כרתית

 Teucrium creticumשפתניים

F

בן-שיח

קיימא

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

געדה קוצנית

 Teucrium spinosumשפתניים

RR

חד-שנתי

חלוף

שדות בקרקעות
עמוקות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

גרגר הנחלים

 Nasturtium officinaleמצליבים

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

רב-אזורי  -טרופי טבעי בלבד

גזרנית החוף
גלדן סמרני

גרגרנית בירותית
גרגרנית
גלילנית
גרגרנית מצויה
גרניון גזור
גרניון הארגמן

 Pseudorlaya pumilaסוככיים

שכיחות

גזר זהוב

 Daucus aureusסוככיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר מופר

אנדמיות

גזר החוף

 Daucus glaberסוככיים

CC

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

חצי-חצי

מס׳ אדום

גזיר מזיק

 Torilis arvensisסוככיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר מופר

3.2

C

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

1

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

 Trigonella berytheaקטניתיים

F

 Trigonella cylindraceaקטניתיים

C

חד-שנתי

 Medicago monspeliacaקטניתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

 Geranium dissectumגרניים

F

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

 Geranium robertianumגרניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ET

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

ים-תיכוני

טבעי בלבד

הערות

 Ophrys umbilicataסחלביים

C

1

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

דבורנית נאה

 Ophrys bornmuelleriסחלביים

R

1

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

דבקה זיפנית

 Galium aparineפואתיים

C

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חד-שנתי

חלוף

בתות

חד-שנתי

חלוף

מחשופים של סלעים ים-תיכוני
קשים

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

ים-תיכוני

דבורנית דינסמור

דבקה זנובה

 Galium chaetopodumפואתיים

שכיחות

 Geranium molleגרניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

חצי-חצי

RR
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דבקה מפושקת

 Galium divaricatumפואתיים

F

דבקת האפונים

 Galium pisiferumפואתיים

F

דבשה ב.מ.

אנדמיות

גרניון עגול

 Geranium rotundifoliumגרניים

ED

מס׳ אדום

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

4.7

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

גרניון רך

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

1

ES

בתות

ים-תיכוני

בעיקר מופר

חצי-חצי
טבעי בלבד
בעיקר טבעי

 Melilotus sp.קטניתיים
 Melilotus indicusקטניתיים

R

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

 Melilotus sulcatusקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

דגנין מצוי

 Rostraria cristataדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

דו-מוץ חום

 Leptochloa fuscaדגניים

F

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

טרופי

מופר בלבד

F

חד-שנתי

חלוף

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

אמריקה

1

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -סהרו-ערבי

מופר בלבד

אוסטרליה

1

שיח

קיימא

ערבות-שיחים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אין נתון

מופר בלבד

דבשה הודית
דבשה מחורצת

דו-פרק חופי
דו-שן שעיר

דודוניאה
דביקה

 Cakile maritimaמצליבים
 Bidens pilosaמורכבים

 Dodonaea viscosaסבונניים

הערות

שכיחות

אנדמיות

מס׳ אדום

מוגן

פולש (רמת
איום בישראל)

דורת
ארם-צובא

 Sorghum halepenseדגניים

CC

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

סובטרופי  -טרופי מופר בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

חלוף

דל-קרניים
כרמלי

 Tordylium carmeliסוככיים

F

דלעת-נחש
סורית

 Bryonia syriacaדלועיים

C

עשבוני
רב-שנתי/
מטפס

דמסון כוכבני

 Damasonium alismaכף-הצפרדע

R

חד-שנתי

דק-זנב ב.מ.

 Parapholis sp.דגניים

דק-זנב מכונף
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דק-זנב נימי
דק-זנב קשתני
דרדר ב.מ.

ES

 Parapholis marginataדגניים
 Parapholis filiformisדגניים

RP

 Parapholis incurvaדגניים

F

דרדר הקורים

 Centaurea procurrensמורכבים

CC

דרדר כחול

 Centaurea cyanoidesמורכבים

C

ES

דרדר מצוי

 Centaurea ibericaמורכבים

דרדר קיפח

 Centaurea verutumמורכבים

דרדר קרומי

 Centaurea hyalolepisמורכבים

CC

 Tordylium syriacumסוככיים

O

הגה מצויה

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי
טבעי בלבד

טבעי בלבד

3.2

1

חד-שנתי

חלוף

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

4.2

1

חד-שנתי

חלוף

קרקעות מלוחות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

 Centaurea sp.מורכבים
EC

דרכמונית
סורית

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

רמת
מופרות

 Alhagi graecorumקטניתיים

רב-שנתי
קצר-חיים

קיימא

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

CC

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר מופר

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

קרקעות מלוחות,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

C

1

6.8

1

הערות

שכיחות

אנדמיות

מס׳ אדום

achyrophorus

מוגן

 Hypochaerisמורכבים

פולש (רמת
איום בישראל)

היפוכריס נדיר

שם מדעי

R

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

אין נתון

קיימא

בתי-גידול לחים

סובטרופי  -טרופי בעיקר טבעי

חורש ויער
ים-תיכוני,
בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

רב-אזורי  -טרופי טבעי בלבד

היפוכריס קירח

 Hypochaeris glabraמורכבים

RP

ורבנה רפואית

 Verbena officinalisורבניים

C

עשבוני
רב-שנתי

ורוניקה לבנה

 Veronica cymbalariaלחכיים

CC

חד-שנתי

חלוף

ורוניקת המים

 Veronica anagallis-לחכיים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

193

ושינגטוניה
חסונה

aquatica

3.7

1

 Washingtonia robustaדקליים

זוגן לבן

 Zygophyllum albumזוגניים

זוטה מעורקת

 Micromeria nervosaשפתניים

אמריקה
RP

3.7

1

1

C

חצי-חצי

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

טבעי בלבד

בן-שיח

קיימא

מדבר ,קרקעות
מלוחות

סהרו-ערבי

מופר בלבד

בן-שיח

קיימא

מחשופים של סלעים ים-תיכוני
קשים

טבעי בלבד

זון אשון

 Lolium rigidumדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

זון רב-שנתי

 Lolium perenneדגניים

F

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר טבעי

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

טרופי

מופר בלבד

 Pennisetum orientaleדגניים

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

מחשופים של סלעים סודני-אפריקני
קשים

חצי-חצי

 Olea europaeaזיתיים

F

עץ

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Clematis cirrhosaנוריתיים

C

עשבוני
רב-שנתי/
מטפס

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

זיף-נוצה חבוי
זיף-נוצה
מחוספס
זית אירופי
זלזלת הקנוקנות

 Pennisetumדגניים

אמריקה

clandestinum

3

הערות

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

זנב-שועל ארוך

 Alopecurusדגניים

F

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

זנב-שועל מצוי

 Alopecurus utriculatusדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

זעזועית גדולה

 Briza maximaדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

זעזועית קטנה

 Briza minorדגניים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

זעריר כוכבני

 Asterolinon linum-רקפתיים

F

חד-שנתי

חלוף

מחשופים של סלעים ים-תיכוני -
אירנו-טורני
קשים

זקן-סב מצוי

 Geropogon hybridusמורכבים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

זקן-תיש ארוך

 Tragopogonמורכבים

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

זקניים משובלים

 Andropogonדגניים

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

רב-אזורי  -טרופי טבעי בלבד

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות ,מחשופים של
סלעים קשים

זנב-ארנבת
ביצני
זנב-עקרב
שיכני
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זקנן שעיר

 Scorpiurus muricatusקטניתיים

myosuroides

stellatum

coelesyriacus
distachyos

 Hyparrhenia hirtaדגניים

שכיחות

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

אנדמיות

 Lagurus ovatusדגניים

C

מס׳ אדום

 Bellevalia trifoliataאספרגיים

F

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

זמזומית סגולה

שם מדעי

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

טבעי בלבד

ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

בן-שיח

קיימא

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

CC

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים

רב-אזורי  -טרופי חצי-חצי

חבלבל כפני

 Convolvulusחבלבליים

F

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

חבלבל סורי

 Convolvulusחבלבליים

F

חד-שנתי

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

חבלבל החוף

 Convolvulus secundusחבלבליים

חבלבל השדה

 Convolvulus arvensisחבלבליים

althaeoides

coelesyriacus

C

EI

EL

ים-תיכוני

חצי-חצי
טבעי בלבד

הערות

 Calystegia sepiumחבלבליים

F

עשבוני
רב-שנתי/
מטפס

חלוף

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי

חצי-חצי

חבצלת החוף

 Pancratium maritimumנרקיסיים

C

1

גיאופיט

חלוף

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חבצלת
קטנת-פרחים

 Pancratium parviflorumנרקיסיים

F

1

גיאופיט

חלוף

מחשופים של סלעים ים-תיכוני
קשים

טבעי בלבד

חגווית שעירה

 Valantia hispidaפואתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

מחשופים של סלעים ים-תיכוני
קשים

טבעי בלבד

חד-שפה מצוי

 Ajuga chamaepitysשפתניים

חבלבל עדין
חבלבלן
המשוכות

pentapetaloides

שכיחות

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

אנדמיות

 Convolvulusחבלבליים

F

מס׳ אדום

 Convolvulus siculusחבלבליים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חבלבל סיצילי

שם מדעי

ES

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות
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CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

חוח ספרדי

 Scolymus hispanicusמורכבים

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר מופר

חוח עקוד

 Scolymus maculatusמורכבים

CC

חד-שנתי

חלוף

צומח עשבוני
ים-תיכוני

ים-תיכוני

בעיקר מופר

 Onopordumמורכבים

RP

3.2

1

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

3.7

1

חד-שנתי

חלוף

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

חולות

אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

בתות ,בתי-גידול
לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-חצי

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר טבעי

חוחן קרדני
חולית החוף
חולית מצרית
חומעה יפה

חומעה מגובבת

subsp. chia

carduiforme

EI

 Cutandia maritimaדגניים

RP

 Cutandia memphiticaדגניים

CC

חד-שנתי

 Rumex pulcherארכוביתיים

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

 Rumex conglomeratusארכוביתיים

R

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

הערות

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר מופר

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים

bucephalophorus

 Thlaspi perfoliatumמצליבים
 Ochthodiumמצליבים

aegyptiacum

שכיחות

חיטה קשה

 Rumexארכוביתיים

C

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אנדמיות

חטוטרן מצוי

 Rumex crispusארכוביתיים

R

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר טבעי

מס׳ אדום

חופניים מצויים

שם מדעי

מוגן

חומעת
ראש-הסוס

משפחה

 Triticum durumדגניים
 Bellis annuaמורכבים

מוצא
(למינים
זרים)

ים-תיכוני

פולש (רמת
איום בישראל)

חומעה
מסולסלת

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

מופר בלבד

R

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלבלוב בירותי

 Euphorbia berytheaחלבלוביים

R

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלבלוב החוף

 Euphorbia terracinaחלבלוביים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

חלבלוב הים

 Euphorbia paraliasחלבלוביים

F

בן-שיח

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

שיח

קיימא

מחשופים של סלעים ים-תיכוני
קשים

טבעי בלבד

חיננית
חד-שנתית
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חלבלוב השיח

 Euphorbia dendroidesחלבלוביים

RP

חלבלוב השמש

 Euphorbia helioscopiaחלבלוביים

5.3

1

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

חצי-חצי

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-חצי

חלבלוב מרושת

 Euphorbia oxyodontaחלבלוביים

R

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלבלוב משונשן

 Euphorbia argutaחלבלוביים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלבלוב סמור

 Euphorbia valerianifoliaחלבלוביים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

מופר בלבד

חלבלוב פעוט

 Euphorbiaחלבלוביים

C

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

חלבלוב מצוי

 Euphorbia peplusחלבלוביים

chamaepeplus

טבעי בלבד

הערות

פליט
תרבות

שכיחות

אנדמיות

מס׳ אדום

מוגן

פולש (רמת
איום בישראל)

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי/
טפיל חלקי

קיימא

חורש ויער ים-
תיכוני ,בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

בעיקר מופר

קרקעות עשירות
בנוטריינטים,
רודרליים

ים-תיכוני

מופר בלבד

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

רב-אזורי  -טרופי מופר בלבד

חלבלוב
צר-עלים

 Euphorbia exiguaחלבלוביים

F

חלבלוב שרוע

 Euphorbia peplisחלבלוביים

RP

חלוקה הררית

 Thesium bergeriסנטליים

C

חלמית גדולה

 Malva sylvestrisחלמיתיים

F

עשבוני
רב-שנתי

 Malva oxylobaחלמיתיים

RP

חד-שנתי

חלוף

 Malva nicaeensisחלמיתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

קרקעות עשירות
בנוטריינטים,
רודרליים

גיאופיט

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

חלמית
חדת-אונות
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הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

חלמית מצויה

חמציץ נטוי

 Oxalis pes-capraeחמציציים

חנק מחודד

 Cynanchum acutumהרדופיים

3.2

1

אפריקה

3

F

עשבוני
רב-שנתי/
מטפס

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

 Lactuca tuberosaמורכבים

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

חסה רותמית

 Lactuca salignaמורכבים

C

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול מופרעים -ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
מופרים ,קרקעות
עשירות בנוטריינטים ,סהרו-ערבי
רודרליים

חצי-חצי

חסת המצפן

 Lactuca serriolaמורכבים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול מופרעים -אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -מופרים ,קרקעות
עשירות בנוטריינטים ,אירנו-טורני
רודרליים

מופר בלבד

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חסה
כחולת-פרחים

חפורית הפקעים

 Phalaris aquaticaדגניים

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

הערות

חד-שנתי

חלוף

אירו-סיבירי
קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני

מופר בלבד

1

עץ

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

בעיקר טבעי טבעי וגם
נטוע

1

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חרחבינה
חרמשית

 Eryngium falcatumסוככיים

F

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

חרחבינה
מכחילה

 Eryngium creticumסוככיים

CC

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

חרצית משוננת

 Chrysanthemumמורכבים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

חרצית עטורה

 Chrysanthemumמורכבים

CC

חד-שנתי

חלוף

קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים

ים-תיכוני

מופר בלבד

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-חצי

חרדל לבן

חרוב מצוי
חרחבינה חופית

 Urginea maritimaאספרגיים
 Sinapis albaמצליבים

 Ceratonia siliquaקטניתיים
 Eryngium maritimumסוככיים
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myconis

coronarium

שכיחות

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אנדמיות

חפורית מצויה

 Phalaris brachystachysדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר מופר

מס׳ אדום

חפורית מוזרה

 Phalaris paradoxaדגניים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

חצב מצוי

שם מדעי

מוגן

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

1

CC
CC

F
RP

3.7

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

טגטס קטן

 Tagetes minutaמורכבים

טופח גדול

 Lathyrus ochrusקטניתיים

C

טופח חד-שנתי

 Lathyrus annuusקטניתיים

F

חד-שנתי/
מטפס

 Lathyrusקטניתיים

C

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

טופח כדורי

 Lathyrus sphaericusקטניתיים

RP

חד-שנתי

חלוף

בתות

טופח מצוי

 Lathyrus aphacaקטניתיים

CC

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

טופח ירושלים

hierosolymitanus

אמריקה

הערות

שכיחות

אנדמיות

מס׳ אדום

טיונית החולות

מוגן

טיון דביק

 Dittrichia viscosaמורכבים

פולש (רמת
איום בישראל)

טופח נאה

 Lathyrus marmoratusקטניתיים

F
CC

 Heterotheca subaxillarisמורכבים

אמריקה

4
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הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

בן-שיח

קיימא

בתי-גידול לחים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

בעיקר מופר

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

חולות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

עשבוני
רב-שנתי/
מטפס

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

בתות

ים-תיכוני

רב-אזורי  -טרופי חצי-חצי

טמוס מזרחי

 Tamus orientalisטמוסיים

C

טמוס מצוי

 Tamus communisטמוסיים

C

עשבוני
רב-שנתי/
מטפס

CC

חד-שנתי

חלוף

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

טרשנית שרועה
יבלית מצויה

 Theligonum cynocrambeפואתיים
 Cynodon dactylonדגניים
 Prosopis farctaקטניתיים

ES

חצי-חצי

בן-שיח

קיימא

בתות

אירנו-טורני

חצי-חצי

עץ

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

חצי-חצי

 Amaranthus graecizansירבוזיים

אמריקה

1

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

רב-אזורי  -טרופי מופר בלבד

ירבוז מבריק

 Amaranthus blitumירבוזיים

אמריקה

1

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

טרופי

מופר בלבד

ירוקת-חמור
מצויה

 Ecballium elateriumדלועיים

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

רב-אזורי  -טרופי טבעי בלבד

ינבוט השדה
יצהרון מכסיף
ירבוז יווני

כובע הנזיר
כוכב מצוי
כוכבית מצויה

 Elaeagnus angustifoliaיצהרוניים

C
RP

C

 Tropaeolum majusטרופאוליים
 Asteriscus aquaticusמורכבים
 Stellaria mediaציפורניים

1

אמריקה

1

הערות

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני

חלוף

בתי-גידול מופרעים -רב-אזורי  -טרופי חצי-חצי
מופרים ,קרקעות
עשירות בנוטריינטים,
רודרליים

circinnatus

שכיחות

כליינית מצויה

 Hymenocarposקטניתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

cucullatum

אנדמיות

כוסנית משוננת

 Cornucopiaeדגניים

R

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מס׳ אדום

שם מדעי

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

 Anemone coronariaנוריתיים

CC

כף-אווז
האשפות

 Chenopodium muraleירבוזיים

CC

חד-שנתי

כף-אווז לבנה

 Chenopodium albumירבוזיים

C

כלנית מצויה

כף-אווז ריחנית
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כרבה ספרדית

1

 Chenopodiumירבוזיים

אמריקה

ambrosioides

 Crambe hispanicaמצליבים

1

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

רב-אזורי  -טרופי מופר בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

רב-אזורי  -טרופי מופר בלבד

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Onobrychis squarrosaקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר מופר

 Brassica tournefortiiמצליבים

C

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי/
טפיל

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

אין
נתון

חד-שנתי/
טפיל

חלוף

בתות

ים-תיכוני

אין נתון

כתלית יהודה

 Parietaria judaicaסרפדיים

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

סלעים מוצלים,
קירות וחומות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

כתלית יהודה

 Parietaria judaicaסרפדיים

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

סלעים מוצלים,
קירות וחומות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

 Parietaria lusitanicaסרפדיים

C

חד-שנתי

חלוף

סלעים מוצלים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

כרבולת מצויה
כרוב החוף
כרמלית נאה
כשות ב.מ.
כשות השדות
כשות ראוס

כתלית
פורטוגלית

 Ricotia lunariaמצליבים

CC

EL

 Cuscuta sp.חבלבליים
 Cuscuta campestrisחבלבליים
 Cuscuta rausiiחבלבליים

אמריקה

1

הערות

לוטוס מכסיף

F

בן-שיח

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

R

עשבוני
רב-שנתי/
מטפס

קיימא

בתי-גידול לחים

טרופי

טבעי בלבד

 Otanthus maritimusמורכבים
 Vigna luteolaקטניתיים

שכיחות

לוטוס ב.מ.

 Securigera creticaקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Lotus sp.קטניתיים
 Lotus creticusקטניתיים
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בן-שיח

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

R

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

בן-שיח

קיימא

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Cistus salviifoliusלוטמיים

CC

בן-שיח

קיימא

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Fumana arabicaלוטמיים

C

בן-שיח

קיימא

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

F

לוטוס מצוי

 Lotus peregrinusקטניתיים

לוטוס נאכל

 Lotus edulisקטניתיים

לוטוס קירח

 Lotus cytisoidesקטניתיים

RP

לוטוס שעיר

 Lotus halophilusקטניתיים

C

לוטם מרווני
לוטמית ערבית

אנדמיות

לוביה מצרית

 Securigera parvifloraקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מס׳ אדום

לבנונית ימית

שם מדעי

מוגן

כתרון כרתי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

כתרון
זעיר-פרח

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

לועית קטנה

 Misopates orontiumלועניתיים

לוענית יריחו

 Scrophulariaלועניתיים

4.2

1

C

4.2

1

RP

ES

לוף ארץ-
ישראלי

 Arum palaestinumלופיים

F

EL

לוף ירוק

 Arum hygrophilumלופיים

F

גיאופיט

לוף מנומר

 Arum dioscoridisלופיים

F

גיאופיט

חלוף

לופית מצויה

 Arisarum vulgareלופיים

C

גיאופיט

חלוף

בתות

 Plantago lanceolataלחכיים

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

לחך אזמלני

hierochuntina

הערות

לחך המלחות

 Plantago crassifoliaלחכיים

RP

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

קרקעות מלוחות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Plantago creticaלחכיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

לחך מלבין

 Plantago albicansלחכיים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות ,לס ,קרקע
מהודקת

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

לחך מצוי

 Plantago lagopusלחכיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

לחך משתנה

 Plantago weldeniiלחכיים

F

חד-שנתי

חלוף

אזור הרסס של חוף
הים התיכון ,בתות.
קרקעות מהודקות
בכל הגלילות
הים-תיכוניות

ים-תיכוני

חצי-חצי

ליסימכיה
מסופקת

 Lysimachia dubiaרקפתיים

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

אמריקה

3

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

רב-אזורי  -טרופי מופר בלבד

אמריקה

4

שיח

קיימא

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

טרופי-אמריקני

מופר בלבד

בן-שיח

קיימא

חולות

סהרו-ערבי

טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

טרופי  -ים-
תיכוני  -אירו-
סיבירי

טבעי בלבד

גיאופיט/
מטפס

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אין נתון

מופר בלבד

לחך כרתי

שכיחות

לחך החוף

 Plantago squarrosaלחכיים

R

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אנדמיות

לחך בשרני

 Plantago sarcophyllaלחכיים

CC

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מס׳ אדום

לחך בלוטי

 Plantago afraלחכיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

2.5
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לכיד הנחלים

לנטנה ססגונית

לענה חד-זרעית
לפופית החוף

לפופית
משולשת

RP

 Xanthium strumariumמורכבים

 Lantana camaraורבניים

 Artemisia monospermaמורכבים
 Ipomoea imperatiחבלבליים

 Ipomoea trilobaחבלבליים

2.5

CC
F

אמריקה

הערות

פוצל מלחך
שסוע

פליט
תרבות

לפי
דופור-דרור
לפופית
שלוש
האונות

שכיחות

אנדמיות

מס׳ אדום

מוגן

לשון-הפר ב.מ.

 Hirschfeldia incanaמצליבים

CC

פולש (רמת
איום בישראל)

לפתית מצויה

שם מדעי

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

חד-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

 Anchusa sp.זיפניים
 Anchusa azureaזיפניים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

לשון-פר מצויה

 Anchusa undulataזיפניים

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

לשון-פר מצרית

 Anchusa aegyptiacaזיפניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

סהרו-ערבי

טבעי בלבד

לשון-פר סמורה

 Anchusa strigosaזיפניים

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

F

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

CC

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Pallenis spinosaמורכבים

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

 Ifloga spicataמורכבים

C

חד-שנתי

חלוף

חולות

סהרו-ערבי

טבעי בלבד

RP

3.7

1

חד-שנתי

חלוף

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

RP

3.2

1

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

רב-אזורי  -טרופי טבעי בלבד

לשון-פר
איטלקית
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לשון-שור
מגובבת
לשישית הצבעים
מד-חול דוקרני
מוצית קוצנית
מחטנית משובלת
מחרוזת
קשתית
מכבד הביצות
מלוח דיוויס

מלוח מפושק

 Hormuzakia aggregataזיפניים
 Chrozophora tinctoriaחלבלוביים
 Sporobolus pungensדגניים

 Enarthrocarpusמצליבים
arcuatus

 Cladium mariscusגמאיים
 Atriplex davisiiירבוזיים

 Atriplex prostrataירבוזיים

רב-שנתי
קצר-חיים

חלוף

בתי-גידול
לחים ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

מופר בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול
לחים ,קרקעות
מלוחות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

מופר בלבד

הערות

 Stipa capensisדגניים

שכיחות

מלחית הבורית

 Salsola sodaירבוזיים

חד-שנתי

חלוף

קרקעות מלוחות

רב-אזורי  -טרופי טבעי בלבד

אנדמיות

מלחית אשלגנית

 Salsola tragusירבוזיים

C

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים,
מדבר ,קרקעות
מלוחות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

רב-אזורי  -טרופי בעיקר מופר

מלוח רגלני

מס׳ אדום

 Atriplex portulacoidesירבוזיים

F

בן-שיח

קיימא

קרקעות מלוחות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

3.7

RP

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

1

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

הערות

CC

חד-שנתי

חלוף

ערבות-
שיחים ,מדבר

אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

F

חד-שנתי

חלוף

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-חצי

שדות

מעוג אפיל

 Lavatera trimestrisחלמיתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

שדות

מעוג כרתי

 Lavatera creticaחלמיתיים

C

חד-שנתי

חלוף

קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים

ים-תיכוני

בעיקר מופר

 Leopoldia bicolorאספרגיים

F

גיאופיט

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מצילות מצויצות

 Leopoldia comosaאספרגיים

C

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

מצלתיים מצויות

 Biscutella didymaמצליבים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני -
אירנו-טורני

מלעניאל מצוי
מנתור החוף
מסרק שולמית

 Matthiola tricuspidataמצליבים
 Scandix pecten-venerisסוככיים

204
מצילות החוף

EC

בעיקר טבעי

מקור-חסידה
גדול

 Erodium gruinumגרניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מקור-חסידה
גזור

 Erodium cicutariumגרניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

מקור-חסידה
חלמיתי

 Erodium malacoidesגרניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

מקור-חסידה
מפוצל

 Erodium laciniatumגרניים

C

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מרווה מנוצה

 Salvia pinnataשפתניים

R

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מרווה מצויה

 Salvia verbenacaשפתניים

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מרור הגינות

 Sonchus oleraceusמורכבים

CC

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר מופר

 Maresia nanaמצליבים

RP

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

חצי-חצי
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מרסיה זעירה
מרקולית מצויה
מררית ב.מ.

 Mercurialis annuaחלבלוביים

שכיחות

מרווה דגולה

 Salvia viridisשפתניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מרגנית השדה

אנדמיות

 Anagallis arvensisרקפתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-חצי

מקור-חסידה
מצוי

 Erodium moschatumגרניים

מס׳ אדום

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

ET

3.7

1

F

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

 Picris sp.מורכבים

מררית הגליל

 Picris galilaeaמורכבים

C

מררית מצויה

 Picris altissimaמורכבים

C

חד-שנתי

 Imperata cylindricaדגניים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

 Thymelaea passerinaמתנניים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

מתנן שעיר

 Thymelaea hirsutaמתנניים

C

שיח

קיימא

בתות

נוניאה קהה

 Nonea obtusifoliaזיפניים

CC

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני

טבעי בלבד

משיין גלילני

מתנן מצוי

ES

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

נורית אסיה

 Ranunculus asiaticusנוריתיים

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

נורית המלל

 Ranunculus scandicinusנוריתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

בעיקר מופר

נזמית לבנה

 Lamium moschatumשפתניים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

CC

1

הערות

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

F

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

C

EY

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

נץ-חלב אזמלני

 Ornithogalumאספרגיים

F

ET

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

נץ-חלב הררי

 Ornithogalumאספרגיים

F

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

נץ-חלב צרפתי

 Ornithogalumאספרגיים

C

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

ניסנית דו-
קרנית

 Crepis sanctaמורכבים

ניסנית
הבולבוסין

 Aetheorhiza bulbosaמורכבים
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ניסנית זיפנית

 Crepis asperaמורכבים

ניסנית שיכנית

 Crepis aculeataמורכבים

נר-הלילה החופי
נרקיס מצוי

lanceolatum
montanum

narbonense

 Oenothera drummondiiנר-הלילה
 Narcissus tazettaנרקיסיים

נשרן הדוחן

 Piptatherum miliaceumדגניים

נשרן מכחיל

 Piptatherumדגניים

נשרן צפוף

שכיחות

ניסנית ארץ-
ישראלית

 Crepis palaestinaמורכבים

C

חד-שנתי

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

אנדמיות

נימית ממולענת

 Psilurus incurvusדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

 Lamium amplexicauleשפתניים

מס׳ אדום

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים,
קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

חצי-חצי

נזמית לופתת

שם מדעי

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

blancheanum

 Piptatherum thomasiiדגניים

מוצא
(למינים
זרים)

אמריקה

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

בעיקר טבעי
טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

אמריקני

טבעי בלבד

גיאופיט

חלוף

בתות ,בתי-גידול
לחים ,מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני

בעיקר מופר

C

1

1

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

הערות

חד-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

 Senecio joppensisמורכבים

CC

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Vaccaria hispanicaציפורניים
leucanthemifolius
subsp. Vernalis

 Sagina maritimaציפורניים

סולנום זיתני
סולנום שחור

 Solanum nigrumסולניים
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סחלב נקוד
סחלב פרפרני
סיסן אשון
סיסן זוני
סיסנית הגינות
סירה קוצנית
סלסילה מצויה
סלק מצוי

EC

 Sagina sp.ציפורניים

 Solanum elaeagnifoliumסולניים

סוף מצוי

שכיחות

סגינה חופית

 Senecioמורכבים

CC

אנדמיות

סגינה ב.מ.

C

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים

ים-תיכוני

חצי-חצי

מס׳ אדום

סביון יפו

שם מדעי

מוגן

סביון אביבי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

סבונית השדות

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

 Typha domingensisסופיים

 Orchis punctulataסחלביים
 Orchis caspiaסחלביים

חד-שנתי

חלוף

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

2.5

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

שטחים מעובדים

אמריקני

מופר בלבד

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר מופר

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

1

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

1

אמריקה

RP

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

CC

בן-שיח

קיימא

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

C

חד-שנתי

חלוף

בתות ,קרקעות
מלוחות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר מופר

C

 Catapodium rigidumדגניים

CC

 Catapodium marinumדגניים

RP

 Poa infirmaדגניים
 Sarcopoteriumורדיים
spinosum

 Tordyliumסוככיים

trachycarpum

 Beta vulgarisירבוזיים

3.2

4

F

3.2

1

הערות

סמר מצוי

 Juncus bufoniusסמריים

C

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Urtica piluliferaסרפדיים

F

חד-שנתי

חלוף

אירו-סיבירי
קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

 Urtica urensסרפדיים

C

חד-שנתי

חלוף

ים-תיכוני -
קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים אירו-סיבירי

בעיקר מופר

ספלול קטן
סרפד הכדורים

 Aristolochia parvifoliaספלוליים

שכיחות

סמר ימי

 Juncus maritimusסמריים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

קרקעות מלוחות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

אנדמיות

סמר חד

 Juncus acutusסמריים

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

 Juncus articulatusסמריים

RP

מס׳ אדום

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

סמר הפרקים

שם מדעי

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

4.2

1

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות
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סרפד צורב
סתוונית היורה
עבדקן מצוי

עבקנה שכיח

 Colchicum steveniiסתווניתיים

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Polypogonדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

חצי-חצי

 Arundo donaxדגניים

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

1

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

קרקעות מלוחות,
אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

1

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

1

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

monspeliensis

CC

 Limonium narbonenseעפריתיים

RP

עדעד הגליל

 Limonium galilaeumעפריתיים

RP

עדעד כחול

 Limonium sinuatumעפריתיים

F

עולש מצוי

 Cichorium endiviaמורכבים

CC

עדעד הביצות

1

EI

4.2

הערות

שכיחות

אנדמיות

מס׳ אדום

מוגן

פולש (רמת
איום בישראל)

עוקץ-עקרב ב.מ.

שם מדעי

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

 Heliotropium sp.זיפניים

עוקץ-עקרב
בשרני

 Heliotropiumזיפניים

עוקץ-עקרב
עגול-עלים

 Heliotropiumזיפניים

C

עוקץ-עקרב
שרוע

 Heliotropium supinumזיפניים

F

חד-שנתי

עוקצר מצוי

 Brachypodiumדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

 Crypsis factorovskyiדגניים

RP

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני

בעיקר טבעי

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים אירנו-טורני

טבעי בלבד

עטיינית פקטורי

אמריקה

curassavicum
rotundifolium

distachyum

עירית גדולה

 Asphodelus ramosusכסנתוראיים

עכובית הגלגל

 Gundelia tournefortiiמורכבים

CC
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עכנאי יהודה

 Echium judaeumזיפניים

עכנאי שרוע

 Echium angustifoliumזיפניים

CC

עלוק מצוי
עלקת ב.מ.

 Orobanche sp.עלקתיים

1

C
CC

 Bellardia trixagoעלקתיים

2.5

F

ES

בן-שיח

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

בן-שיח

קיימא

בתות

אירנו-טורני

בעיקר טבעי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-
שיחים ,מדבר

ים-תיכוני

טבעי בלבד

בן-שיח

קיימא

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

חד-שנתי/
טפיל חלקי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

עלקת חרוקה

 Orobanche crenataעלקתיים

C

חד-שנתי/
טפיל

חלוף

שטחים מעובדים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

עלקת מוטל

 Orobanche muteliiעלקתיים

C

חד-שנתי/
טפיל

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

 Orobanche aegyptiacaעלקתיים

F

חד-שנתי/
טפיל

חלוף

בתות

אירנו-טורני

חצי-חצי

 Orobanche cernuaעלקתיים

F

חד-שנתי/
טפיל

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

 Kickxia cirrhosaלחכיים

R

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

עלקת מצרית
עלקת נטויה

עפעפית
הקנוקנות

הערות

 Centaurium tenuiflorumערבזיים

R

חד-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

ערבז משובל

 Centaurium spicatumערבזיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

ערברבה מרובעת

 Epilobium tetragonumנר-הלילה

F

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

ערברבה שעירה

 Epilobium hirsutumנר-הלילה

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר טבעי

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

קרקעות מלוחות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

עשנן יהודה

 Fumaria judaicaפרגיים

F

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

עשנן מטפס

 Fumaria capreolataפרגיים

F

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

בעיקר טבעי

C

שיח/מטפס

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

C

שיח

קיימא

בתי-גידול לחים

 Ruta chalepensisפיגמיים

F

בן-שיח

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

 Haplophyllumפיגמיים

F
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ערר כרתי

פואה מצויה
פטל קדוש
פיגם מצוי
פיגמית מצויה
פילגון מצוי
פיקוס השקמה
פיקוס התאנה

 Cressa creticaחבלבליים

 Rubia tenuifoliaפואתיים
 Rubus sanguineusורדיים

buxbaumii

 Filago pyramidataמורכבים

שכיחות

ערבה מחודדת

 Salix acmophyllaערבתיים

C

עץ

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

1

CC

 Ficus sycomorusתותיים
 Ficus caricaתותיים

אנדמיות

עפעפית שרועה

 Kickxia elatineלחכיים

R

חד-שנתי/
מטפס

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

מס׳ אדום

עפעפית
עגולת-עלים

 Kickxia spuriaלחכיים

R

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

ערבז דק-פרחים

שם מדעי

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

1
CC

אפריקה

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד
טבעי בלבד
טבעי בלבד

בן-שיח

קיימא

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

טרופי

מופר בלבד

עץ

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

הערות

פעמונית כוכבנית

 Campanula stellarisפעמוניתיים

F

EL

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

פעמונית קיפחת

 Campanula rapunculusפעמוניתיים

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

פרג ב.מ.
פרג נחות
פרגה צהובה
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פרנקניה
מאובקת
פרנקניה שעירה
פרסה
רבת-תרמילים
פרסיון גדול
פרע מסולסל
פרקינסוניה
שיכנית

 Papaver umbonatumפרגיים

שכיחות

פעמונית גפורה

 Campanula sulphureaפעמוניתיים

F

EC

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Papaver humileפרגיים

C

 Glaucium flavumפרגיים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

 Frankenia pulverulentaפרנקניים

F

חד-שנתי

חלוף

קרקעות מלוחות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

 Frankenia hirsutaפרנקניים

F

בן-שיח

קיימא

קרקעות מלוחות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

 Hippocrepisקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

F

בן-שיח

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

multisiliquosa

 Prasium majusשפתניים
 Hypericumפרעיים

triquetrifolium

2.5

חד-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר סהרו-ערבי

טבעי בלבד
חצי-חצי

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

עץ

קיימא

בתי גידול מופרעים-
מופרים באזורים חמים

סודני

בעיקר מופר

CC

 Parkinsonia aculeataקטניתיים

אמריקה

פשתה אשונה
פשתה מצויה

 Linum nodiflorumפשתיים

C

 Linum bienneפשתיים

F

פתילת-המדבר
הגדולה

אמריקה

4

 Papaver sp.פרגיים

 Linum strictumפשתיים

פשתה
צרת-עלים

אנדמיות

פלפלון
דמוי-אלה

 Schinus terebinthifoliusאלתיים

מס׳ אדום

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

פרג אגסי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

 Calotropis proceraהרדופיים

F

1

3

הערות

שכיחות

צורית ב.מ.

אנדמיות

צורית אדומה

 Sedum caespitosumטבוריתיים

מס׳ אדום

צהרון מצוי

 Moraea sisyrinchiumאירוסיים

מוגן

צבר מצוי

 Opuntia ficus-indicaקקטוסיים

C

אמריקה
CC
F

פולש (רמת
איום בישראל)

צבעוני ההרים

 Tulipa agenensisשושניים

1

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

גיאופיט

חלוף

חורש ויער
ים-תיכוני ,בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

שיח

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,ים-תיכוני -
אירנו-טורני
מדבר

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי
טבעי בלבד

 Sedum sp.טבוריתיים

212

צורית בלוטית

 Sedum rubensטבוריתיים

צורית חופית

 Sedum litoreumטבוריתיים

צחנן מבאיש

 Anagyris foetidaקטניתיים

חד-שנתי

חלוף

מחשופים של סלעים ים-תיכוני -
אירו-סיבירי
קשים

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

מחשופים של סלעים ים-תיכוני
קשים ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

טבעי בלבד

שיח

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

ציבורת ההרים

 Dactylis glomerataדגניים

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ציפורני-חתול
מצויות

 Calendula arvensisמורכבים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,ים-תיכוני -
אירנו-טורני
מדבר

2.5

RP

F

 Silene succulentaציפורניים

C

 Silene macrodontaציפורניים

O

5.3

ציפורנית זעירה

 Silene sedoidesציפורניים

RP

3.7

1

ציפורנית חופית

 Silene modestaציפורניים

RP

4.2

1

ציפורנית לילית

 Silene nocturnaציפורניים

C

חד-שנתי

ציפורנית מגוונת

 Silene colorataציפורניים

CC

חד-שנתי

ציפורנית
בשרנית
ציפורנית
גדולת-שיניים

EC

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

בעיקר טבעי

בן-שיח

קיימא

חולות ,אזור הרסס
של חוף הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

1

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות ,חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

בתות ,ערבות-
שיחים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני

בעיקר טבעי

הערות

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

R

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

C

בן-שיח

קיימא

מחשופים של סלעים ים-תיכוני
קשים ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

צלבית
ארוכת-שיבולת
צללית
ים-תיכונית
צלף קוצני

 Crucianellaפואתיים

macrostachya

 Minuartia mediterraneaציפורניים
 Capparis zoharyiצלפיים

שכיחות

 Silene fuscataציפורניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אנדמיות

ציפורנית
צרפתית

 Silene gallicaציפורניים

C

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

טבעי בלבד

מס׳ אדום

ציפורנית
מקופחת

 Silene decipiensציפורניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,ים-תיכוני -
אירנו-טורני
מדבר

ציפורנית שחומה

שם מדעי

מוגן

בית-גידול

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

בעיקר טבעי

חצי-חצי
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 Carpobrotusחיעדיים

אפריקה

1

בן-שיח

קיימא

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

דרום-אפריקני

מופר בלבד

צלקנית נאכלת

 Carpobrotus edulisחיעדיים

אפריקה

4

בן-שיח

קיימא

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

דרום-אפריקני

מופר בלבד

צמרנית הסלעים

 Phagnalon rupestreמורכבים

C

בן-שיח

קיימא

מחשופים של סלעים ים-תיכוני -
אירנו-טורני
קשים

בעיקר טבעי

 Astragalus palaestinusקטניתיים

F

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

צלקנית החרבות

קדד ארץ-ישראלי

acinaciformis

 Astragalus berytheusקטניתיים

R

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Astragalus hamosusקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

קוציץ סורי

 Acanthus syriacusקוציציים

F

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

קורטם דק

 Carthamus tenuisמורכבים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

בן-שיח

קיימא

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אוסטרלי

מופר בלבד

קדד בירותי
קדד האנקולים

קורטם מכחיל
קורנית
מקורקפת
קזוארינה
דקיקה

 Carthamus glaucusמורכבים
 Coridothymusשפתניים
capitatus

 Casuarinaקזואריניים

cunninghamiana

CC

1
אוסטרליה

הערות

שכיחות

אנדמיות

קחוון החוף

 Anthemisמורכבים

CC

EC

חד-שנתי

קחוון מצוי

 Anthemis pseudocotulaמורכבים

CC

קחוון
קטום-מוצים

מס׳ אדום

חד-שנתי

חלוף

מוגן

קחוון הגליל

 Anthemis bornmuelleriמורכבים

CC

ES

קחוון ב.מ

שם מדעי

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ,ים-תיכוני -
אירנו-טורני -
מדבר
סהרו-ערבי

בעיקר טבעי

חד-שנתי

חלוף

חולות

טבעי בלבד

 Anthemis sp.מורכבים

leucanthemifolia

 Anthemis amblyolepisמורכבים
 Calicotome villosaקטניתיים

ES

5.5

1

שיח

קיימא

חורש ויער ים-
תיכוני ,בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

קייצת מסולסלת

 Conyza bonariensisמורכבים

אמריקה

3

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

קייצת קנדית

 Conyza canadensisמורכבים

אמריקה

3

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

CC

שיח/מטפס

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Echinops adenocaulosמורכבים

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Carlina curetumמורכבים

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

סובטרופי  -טרופי מופר בלבד

 Saccharum ravennaeדגניים

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

 Phragmites australisדגניים

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

קרקעות מלוחות

רב-אזורי  -טרופי בעיקר טבעי

 Phragmites frutescensדגניים

RR

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

קידה שעירה

CC

214
קיסוסית
קוצנית
קיפודן מצוי
קיצנית כרתית
קיצנית צמרנית
קיקיון מצוי
קנה-סוכר גבוה
קנה מצוי
קנה קוצני

 Smilax asperaקיסוסיתיים

 Carlina lanataמורכבים

R

 Ricinus communisחלבלוביים

אפריקה

3

ים-תיכוני

טבעי בלבד

בעיקר טבעי

הערות

ים-תיכוני

חצי-חצי
טבעי בלבד

שכיחות

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

אנדמיות

חלוף

חולות ,בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

קנרס סורי

 Cynara syriacaמורכבים

F

קצח השדה

 Nigella arvensisנוריתיים

C

חד-שנתי

 Nigella ciliarisנוריתיים

C

חד-שנתי

חלוף

CC

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

F

בן-שיח

קיימא

אזור הרסס של חוף
הים התיכון

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

F

חד-שנתי

חלוף

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

טרופי

מופר בלבד

רב-פרי בשרני

 Polycarponציפורניים

C

חד-שנתי

חלוף

חולות

סהרו-ערבי

טבעי בלבד

רב-פרי מצוי

 Polycarponציפורניים

CC

חד-שנתי

חלוף

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

בעיקר מופר

C

חד-שנתי

חלוף

שטחים מעובדים

F

גיאופיט

חלוף

בתות ,בתי-גידול לחים ים-תיכוני

טבעי בלבד

F

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

אירו-סיבירי
קרקעות עשירות
בנוטריינטים ,רודרליים  -ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר מופר

קרדה מכסיפה
קריתמון ימי
קרסולה מכונפת
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רב-מוץ
מחוספס

רגלת הגינה
רומולאה
סגלולית
רוש עקוד

רותם המדבר
רימון מצוי

רכפה לבנה

 Carduus argentatusמורכבים
 Crithmum maritimumסוככיים
 Crassula alataטבוריתיים

מס׳ אדום

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

ES

קצח ריסני

מוגן

פולש (רמת
איום בישראל)

שם מדעי

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

 Achyranthes asperaירבוזיים

succulentum
tetraphyllum

 Portulaca oleraceaרגלתיים
 Romulea bulbocodiumאירוסיים
 Conium maculatumסוככיים

 Retama raetamקטניתיים

אפריקה

CC

 Punica granatumרימוניים

 Reseda albaרכפתיים

1
אירו-
אסיה

C

הערות

רב-אזורי  -טרופי מופר בלבד

שיח

קיימא

חולות ,מדבר

סהרו-ערבי

טבעי בלבד

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אירנו-טורני

מופר בלבד

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

נטוע או
פליט
תרבות

שכיחות

אנדמיות

מס׳ אדום

 Osyris albaסנטליים

C

בן-שיח

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

CC

מוגן

שבטן לבן

 Cyclamen persicumרקפתיים

גיאופיט

חלוף

חורש ויער ים-
תיכוני ,בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

1

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

רקפת מצויה

שם מדעי

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

בעיקר טבעי

 Ononis mitissimaקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

חצי-חצי

 Ononis alopecuroidesקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Ononis serrataקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

 Ononis mollisקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

שברק קוצני

 Ononis spinosaקטניתיים

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

שברק קצר-פרח

 Ononis viscosaקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Ononis hirtaקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

שברק מלבין
שברק משובל
שברק משונן
שברק נטוי
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שברק שעיר
שום ב.מ.

 Allium sp.נרקיסיים

שום גבוה

 Allium ampeloprasumנרקיסיים

שום האבקנים
שום ירקרק
שום משולש
שום קטוע
שום קצר
שומר פשוט
שופרית כרתית
שוש קוצני

 Allium daninianumנרקיסיים

C
CC

1

גיאופיט

חלוף

ערבות-שיחים ,מדבר ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

גיאופיט

חלוף

בתות ,ערבות-שיחים ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

 Allium galileumנרקיסיים

F

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Allium neapolitanumנרקיסיים

C

גיאופיט

חלוף

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Allium truncatumנרקיסיים

F

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Allium curtumנרקיסיים

C

גיאופיט

חלוף

חולות ,חמרה ,בתה,
מדבר

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

CC

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

F

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Foeniculum vulgareסוככיים
 Hedypnoisמורכבים

rhagadioloides

 Glycyrrhiza echinataפרפרניים

הערות

שיבולת-שועל
נפוצה

 Avena sterilisדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

CC

1

עץ

קיימא

ערבות-שיחים ,מדבר ,סודני
בתי-גידול לחים,
צומח עשבוני
ים-תיכוני ,תרמופיליים

F

1

שיזף מצוי
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שיח-אברהם
מצוי
שיטה כחלחלה
שיטת
המשוכות
שיטת
עלי-הערבה
שיכרון לבן
שילשון סרגלני
שלח ספרדי
שלחופן קרומי
שלמון יפואי
שמשון סגלגל

 Ziziphus spina-christiאשחריים

 Vitex agnus-castusשפתניים

שכיחות

שיבולת-שועל
מתפרקת

 Avena barbataדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

שחליל שרוע

 Coronopus squamatusמצליבים

אנדמיות

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירו-סיבירי

מופר בלבד

 Glycyrrhiza glabraקטניתיים

RP

מס׳ אדום

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

שוש קירח

שם מדעי

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

משפחה

2.5

1

 Acacia salignaקטניתיים

מוצא
(למינים
זרים)

אוסטרליה

 Acacia farnesianaקטניתיים

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

4

אמריקה

 Acacia salicinaקטניתיים

אוסטרליה

4

שיח

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

עץ

קיימא

בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אוסטרלי

מופר בלבד

עץ

קיימא

שטחים מעובדים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

אמריקני

מופר בלבד

עץ

קיימא

רודרליים

אוסטרלי

מופר בלבד

רב-שנתי
קצר-חיים

חלוף/
קיימא

מחשופים של
סלעים קשים

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

חלוף

חולות

ים-תיכוני -
סהרו-ערבי

טבעי בלבד

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

ים-תיכוני

טבעי בלבד
בעיקר מופר
טבעי בלבד

 Hyoscyamus albusסולניים
 Trisetaria linearisדגניים

F

חד-שנתי

 Erucaria hispanicaמצליבים

C

חד-שנתי

חלוף

 Tripodion tetraphyllumקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

 Cephalaria joppensisיערתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות ,בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני

בן-שיח

קיימא

חולות ,חמרה ,כורכר

סהרו-ערבי

 Helianthemumלוטמיים
stipulatum

C

טבעי בלבד

בעיקר טבעי

RP

2

הערות

גם נטוע

שעורת העכבר

 Hordeum glaucumדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

ים-תיכוני -
בתות ,קרקעות
עשירות בנוטריינטים ,אירנו-טורני
רודרליים

בעיקר מופר

שעורת התבור

 Hordeum spontaneumדגניים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

בעיקר טבעי

 Vulpia myurosדגניים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר טבעי

שעלב מקופח

 Vulpia fasciculataדגניים

R

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

שפרירה
קשקשנית

 Artedia squamataסוככיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

שפתן מצוי

 Serapias levantinaסחלביים

C

גיאופיט

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

שרביטן מצוי

 Ephedra foemineaשרביטניים

C

שיח/מטפס

קיימא

חורש ויער ים-תיכוני ים-תיכוני

שרביטן ריסני

 Ephedra aphyllaשרביטניים

שעלב מצוי

שכיחות

שנית
שוות-שיניים

 Lythrum tribracteatumכפריים

F

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

טבעי בלבד

אנדמיות

שנית
קטנת-עלים

 Lythrum hyssopifoliumכפריים

F

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

רב-אזורי  -טרופי טבעי בלבד

שנית מתפתלת

מס׳ אדום

 Lythrum junceumכפריים

C

עשבוני
רב-שנתי

קיימא

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

מוגן

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

שם מדעי

משפחה

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות
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שרשר ב.מ.

 Bituminaria bituminosaקטניתיים

1

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

בעיקר טבעי

C

שיח/מטפס

קיימא

חולות ,מחשופים של
סלעים קשים

סהרו-ערבי

טבעי בלבד

C

עשבוני
רב-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

 Sarcocornia sp.ירבוזיים

שרשר רב-שנתי

 Sarcocornia perennisירבוזיים

RP

4.2

שרשר שיחני

 Sarcocornia fruticosaירבוזיים

RP

2.5

ששית מצויה

 Sherardia arvensisפואתיים

C

1

בן-שיח

קיימא

בתי-גידול לחים,
קרקעות מלוחות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

בן-שיח

קיימא

בתי-גידול לחים,
קרקעות מלוחות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

הערות

תלתן ב.מ.

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים,
בתי-גידול
מופרעים-מופרים

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

חצי-חצי

RP

4.2

1

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Triplachne nitensדגניים

RP

3.7

1

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Trifolium palaestinumקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

חולות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Lomelosia proliferaיערתיים
 Helminthothecaמורכבים
echioides

 Lupinus luteusקטניתיים

שכיחות

תלתן
ארץ-ישראלי

F

אנדמיות

תלת-חוד מבריק

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

מס׳ אדום

תורמוס צהוב

שם מדעי

מוגן

תולענית
דוקרנית

משפחה

EC

מוצא
(למינים
זרים)

פולש (רמת
איום בישראל)

תגית מצויה

הסרת הנוף
בעונה הקשה

שם עברי

צורת חיים

בית-גידול

תפוצה
פיטוגיאוגרפית

רמת
מופרות

 Trifolium sp.קטניתיים
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תלתן דוקרני

 Trifolium scabrumקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

תלתן האלמוות

 Trifolium argutumקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Trifolium purpureumקטניתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

תלתן הפוך

 Trifolium resupinatumקטניתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

תלתן הקצף

 Trifolium spumosumקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני -
אירנו-טורני

טבעי בלבד

תלתן חקלאי

 Trifolium campestreקטניתיים

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

תלתן כוכבני

 Trifolium stellatumקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

CC

חד-שנתי

חלוף

בתות

אירו-סיבירי
 ים-תיכוני -אירנו-טורני

טבעי בלבד

 Trifolium lappaceumקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

 Trifolium clusiiקטניתיים

F

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

תלתן הארגמן

תלתן לביד

תלתן קיפודני
תלתן קלוז

 Trifolium tomentosumקטניתיים

תלתן רפה

 Trifolium nigrescensקטניתיים

R

חד-שנתי

חלוף

בתי-גידול לחים

ים-תיכוני

טבעי בלבד

תלתן תריסני

 Trifolium clypeatumקטניתיים

C

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

בעיקר טבעי

תמר מצוי

 Phoenix dactyliferaדקליים

F

עץ

קיימא

בתי-גידול לחים

סהרו-ערבי

בעיקר מופר

חד-שנתי

חלוף

בתות

ים-תיכוני

טבעי בלבד

תמריר בינוני

הערות

 Reichardia intermediaמורכבים

RP

1
2

גם נטוע

)2018 , בעונת האביב והסתיו (גורן,חוליות אקווטיים בעין משרפות- רשימת הטקסונים השונים של חסרי החוליות שנמצאו בסקר חסרי:' נספח ו.12.6
סתיו
X

שם עברי

מין

 כידורידunidentified

X

 ביצי קיימא-  דפניהsp.

X

 שלשול מיםsp.

סוג

משפחה

סדרה

מחלקה

unidentified

Chydoridae

Cladocera

Branchiopoda

Daphnia

Daphniidae

Cladocera

Branchiopoda

Tubifex

Naididae

Haplotaxida

Clitellata

unidentified

unidentified

unidentified

Clitellata

X

X

X

X

 סהרוניתsp.

Theodoxus

Neritidae

Archaeogastropoda

Gastropoda

X

 מגדלית הנחליםtuberculata

Melanoides

Thiaridae

Neotaenioglossa

Gastropoda

X

 שחריר נחליםcostata

Melanopsis

Melanopsidae

unclassified

Gastropoda

X

 בועונית חדהacuta

Haitia

Physidae

unclassified

Gastropoda

X

 עלוקהunidentified

X

 זחל-  שחייניתunidentified

unidentified

Dytiscidae

Coleoptera

Insecta

X

X

 נוטרידunidentified

unidentified

Noteridae

Coleoptera

Insecta

X

X

 ימשוש אדוםunidentified

unidentified

Chironomidae

Diptera

Insecta

X

X

 ימשוש אפורunidentified

unidentified

Chironomidae

Diptera

Insecta

X

 ימשוש כתוםunidentified

unidentified

Chironomidae

Diptera

Insecta

X

X

 דיקסידunidentified

unidentified

Dixidae

Diptera

Insecta

X

X

 ישחורunidentified

unidentified

Simulidae

Diptera

Insecta

 קליאוןunidentified

unidentified

Baetidae

ephemeroptera

Insecta

X
X
X
X
X
X

sp.

Baetis

unidentified

ephemeroptera

Insecta

 חותרןsp.

Corixa

Corixidae

Heteroptera

Insecta

baetid - בריום

 חותרניתsp.

Micronecta

Corixidae

Heteroptera

Insecta

 תלמניתsp.

Sigara

Corixidae

Heteroptera

Insecta
Insecta

 פשפש מיםunidentified

unidentified

Mesovellidae

Heteroptera

X

X

 רץ נחליםunidentified

unidentified

Vellidae

Heteroptera

Insecta

X

X

 נימפה-  שפריריתunidentified

unidentified

Coenagrionidae

Odonata

Insecta

X

 לסטסunidentified

unidentified

Lestidae

Odonata

Insecta

X

X

 נימפה-  שפיריתunidentified

unidentified

Libelulidae

Odonata

insecta

X

X

 סרטן נחליםpotamios

Potamon

Potamidae

Decapoda

malacostraca

X

 טחבית מיםsp.

Proasellus

Asellidae

Isopoda

malacostraca

X

 שטרגלunidentified

unidentified

unidentified

Calanoida

Maxillopoda

 ציקלופסunidentified

unidentified

Cyclopidae

Cyclopoida

Maxillopoda

X

 צדפונית כתומהunidentified

unidentified

unidentified

unidentified

Ostracoda

X
X

X

 צדפונית קטנהunidentified

unidentified

unidentified

unidentified

Ostracoda

X

X

 תולעת שטוחהunidentified

unidentified

unidentified

unidentified

Turbellaria
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דו " ח מ סכ ם

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

 .12.7נספח ז' :רשימת מיני החולייתנים שנצפו בתחום הסקר בחלוקה לפי מחלקות ,והערכת דרגת הסיכון
של כל מין בישראל
שמות המינים ודרגות הסיכון להכחדה עפ"י .Meiri et al., 2019 :בעופות ,הסיכון הוא להכחדה כמקנן בארץ.
שם עברי

דרגת סיכון בישראל

שם מדעי

דו-חיים
חפרית מצויה

Pelobates syriacus syriacus

קרפדה ירוקה

Bufo viridis

צפרדע נחלים

Rana ridibunda ridibunda

בסכנת הכחדה חמורה -
בסכנת הכחדה -
בסיכון נמוך -

CR

EN

NT

זוחלים
Chamaeleo chamaeleon

לא בסיכון -

LC

Coluber rubriceps

לא בסיכון -

LC

Hemorrhois nummifer

לא בסיכון -

LC

Coluber jugularis asianus

לא בסיכון -

LC

Ablepharus kitaibelii kitaibelii

לא בסיכון -

LC

Mabuya vittata

לא בסיכון -

LC

Eryx jaculus

לא בסיכון -

LC

Laudakia stellio

לא בסיכון -

LC

לטאה זריזה

Lacerta laevis laevis

לא בסיכון -

LC

נחושית עינונית

Chalcides ocellatus

לא בסיכון -

LC

צב-יבשה מצוי

Testudo graeca

זיקית ים-תיכונית
זעמן זיתני
זעמן מטבעות
זעמן שחור
חומט גמד
חומט פסים
חנק
חרדון מצוי

צב-ים גלדי

Dermochelys coriacea

עתידו בסכנה -

VU

לא הוערך –  ,NAעולמית עתידו בסכנה -

צב-ים חום

Caretta caretta

בסכנת הכחדה חמורה -

CR

צב-ים ירוק

Chelonia mydas

בסכנת הכחדה חמורה -

CR

צב ביצות

Mauremys caspica rivulata

לא בסיכון -

LC

צפע מצוי

Vipera palaestinae

לא בסיכון -

LC

קמטן

Ophisaurus apodus

בסיכון נמוך -

NT

שממית בתים

Hemidactylus turcicus turcicus

לא בסיכון -

LC

שנונית נחלים

Acanthodactylus schreiberi syriacus

לא בסיכון -

LC

שנונית חולות

Acanthodactylus scutellatus

בסיכון נמוך -

NT

עופות
Fulica atra

אגמית מצויה
אדום חזה
אווז לבן-מצח
אנפה אפורה
אנפה ארגמנית
אנפית בקר
אנפית גמדית
אנפת לילה
ארנריה
בולבול צהוב-שת

לא בסיכון -

LC

Erithacus rubecula

לא מקנן בישראל

Anser albifrons

לא מקנן בישראל

Ardea cinerea
Ardea purpurea

נכחד באזורנו כמקנן -
עתידו בסכנה -

Bubulcus ibis

לא בסיכון -

LC

Ixobrychus minutus

לא בסיכון -

LC

Nycticorax nycticorax

לא בסיכון -

LC

Arenaria interpres
Pycnonotus xanthopygos

VU

לא מקנן בישראל
לא בסיכון -

LC

בז אדום

Falco naumanni

בסיכון נמוך -

בז חופים

Falco eleonorae

לא מקנן בישראל

בז מצוי

Falco tinnunculus
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בז נודד

Falco peregrinus

בז ערב

Falco vespertinus

לא הוערך -

ביצנית אדומת-רגל

Tringa erythropus

לא מקנן בישראל

Tringa nebularia

לא מקנן בישראל

ביצנית לבנת-בטן

Actitis hypoleucos

לא מקנן בישראל

ביצנית לבנת-כנף

Tringa totanus

לא מקנן בישראל

ביצנית עדינה

Tringa stagnatilis

לא מקנן בישראל

ברודית גדולה

Porzana porzana

לא מקנן בישראל

ברודית קטנה

Porzana parva

לא מקנן בישראל

ברווז אפור

Anas strepera

לא מקנן בישראל

ביצנית ירוקת-רגל

ברכייה
גיבתון אדום-מקור
גיבתון גנים
גיבתון עפרוני
גיבתון שלג

Anas platyrhynchos

בסכנת הכחדה חמורה -

לא בסיכון -

NA

LC

Emberiza caesia

עתידו בסכנה -

VU

Emberiza hortulana

עתידו בסכנה -

VU

Miliaria calandra
Plectrophenax nivalis

לא בסיכון -

LC

לא מקנן בישראל

דאה שחורת-כתף

Elanus caeruleus

לא הוערך -

דוחל שחור-גרון

Saxicola torquata

לא מקנן בישראל

דוכיפת

Upupa epops

דיה שחורה

Milvus migrans

דרור הבית

Passer domesticus

דרור ספרדי
דררה
זהבן
זמיר מנומר
זרון סוף

Passer hispaniolensis
Psittacula krameri
Oriolus oriolus
Luscinia luscinia
Circus aeruginosus

לא בסיכון -

NA

LC

נכחד באזורנו כמקנן -
לא בסיכון -

בסיכון נמוך -

NT

מין פולש
עתידו בסכנה -

VU

לא מקנן בישראל
נכחד באזורנו כמקנן -

Circus pygargus

זרון תכול

Circus cyaneus

לא מקנן בישראל

זרזיר מצוי

Sturnus vulgaris

לא מקנן בישראל

זרעית השדה

Alauda arvensis

לא מקנן בישראל

חגלה

Alectoris chukar

לא בסיכון -

LC

Carduelis carduelis

לא בסיכון -

LC

חוחית

Pluvialis apricaria

לא מקנן בישראל

Pluvialis squatarola

לא מקנן בישראל

Pluvialis dominica

לא מקנן בישראל

Calidris alpina

לא מקנן בישראל

חופית לבנה

Calidris alba

לא מקנן בישראל

חופית קטנה

Calidris minuta

לא מקנן בישראל

Charadrius alexandrinus

בסכנת הכחדה -

חופזי זהוב
חופזי מנומר
חופזי קטן
חופית אלפינית

חופמי אלכסנדרי
חופמי גדות
חופמי חוף
חופמי צווארון
חורפי

Charadrius dubius

RE

EN

בסכנת הכחדה חמורה -

Charadrius leschenaultii

לא מקנן בישראל

Charadrius hiaticula

לא מקנן בישראל

Carduelis spinus

לא מקנן בישראל
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חטפית אפורה

Muscicapa striata

חטפית גמדית

Ficedula parva

חיוויאי
חכלילית סלעים

Circaetus gallicus
Phoenicurus ochruros

עתידו בסכנה -

VU

לא מקנן בישראל
לא בסיכון -

LC

בסיכון נמוך -

NT

Phoenicurus phoenicurus

לא מקנן בישראל

חמסן טפיל

Stercorarius parasiticus

לא מקנן בישראל

חמסן רחב-אברה

Stercorarius pomarinus

לא מקנן בישראל

חכלילית עצים

חנקן אדום-גב

Lanius collurio

עתידו בסכנה -

חנקן אדום-ראש

Lanius senator

לא בסיכון -

LC

חנקן נובי

Lanius nubicus

לא בסיכון -

LC

חסידה לבנה

Ciconia ciconia

עתידו בסכנה -

חסידה שחורה
חצוצרן שחור-מקור
חרטומית ביצות

Ciconia nigra
Rhodospiza obsoleta
Gallinago gallinago

VU

VU

לא מקנן בישראל
לא בסיכון -

LC

לא מקנן בישראל

חרמשון גדול

Numenius arquata

חרמשון קטן

Numenius phaeopus

לא מקנן בישראל

Podiceps nigricollis

לא מקנן בישראל

טבלן בינוני
טבלן גמד
טבלן מצויץ
טדורנה
טסית בתים
יאורית
יונת הבית
יונת סלעים
יונת עצים

Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Tadorna tadorna
Alopochen aegyptiacus

לא הוערך -

NA

Columba livia domestica

לא הוערך -

NA

Columba livia

חסר מידע -

DD

Columba oenas

יסעור כהה
יסעור מצוי

Puffinus yelkouam
Oceanodroma leucorhoa
Carduelis chloris

לא מקנן בישראל
לא בסיכון -

LC

Luscinia svecica

לא מקנן בישראל

Platalea leucorodia

לא מקנן בישראל

Burhinus oedicnemus

לבנית גדולה
לבנית קטנה

Egretta garzetta
Philomachus pugnax

לא בסיכון -

LC

לא מקנן בישראל
בסיכון נמוך -

NT

לא מקנן בישראל

Strix aluco

לא בסיכון -

LC

Limosa lapponica

לא הוערך -

NA

Plegadis falcinellus

לא בסיכון -

LC

לילית מצויה
מגלן חום

לא מקנן בישראל
לא בסיכון -

Egretta alba

לימוזה חומת-בטן

לא הוערך -

NA

LC

כוס החרבות

לוחם

לא מקנן בישראל

Parus major

Athene noctua

כרוון מצוי

לא בסיכון -

LC

לא בסיכון -

כוכית גדות

כפן

לא מקנן בישראל

LC

Riparia riparia

כחול חזה

לא מקנן בישראל

Delichon urbicum

Puffinus griseus

ירקון

בסכנת הכחדה חמורה -
לא בסיכון -

ינשוף עצים

ירגזי מצוי

לא בסיכון -

LC

LC

Asio otus

יסעורון אטלנטי

לא הוערך -

NA

223

CR

ח ו ף ה ג לי ל המערבי

שם עברי
מיינה הודית
מרגון בינוני
מרית
נחליאלי זנבתן

דו " ח מ סכ ם

דרגת סיכון בישראל

שם מדעי
Acridotheres tristis

מין פולש

Mergus serrator

לא מקנן בישראל

Anas clypeata

לא מקנן בישראל

Motacilla cinerea

לא מקנן בישראל

נחליאלי לבן

Motacilla alba

עתידו בסכנה -

VU

נחליאלי צהוב

Motacilla flava

עתידו בסכנה -

VU

נץ מצוי

Accipiter nisus

לא בסיכון -

LC

Dendrocopos syriacus

לא בסיכון -

LC

נקר סורי
סבכי אפור
סבכי טוחנים
סבכי ניצי
סבכי קוצים

Sylvia borin
Sylvia curruca
Sylvia nisoria
Sylvia communis

לא מקנן בישראל
לא בסיכון -

LC

לא מקנן בישראל
בסיכון נמוך -

NT

סבכי שחור-כיפה

Sylvia atricapilla

חסר מידע -

DD

סבכי שחור-ראש

Sylvia melanocephala

לא בסיכון -

LC

סולה לבנת-בטן
סולה מצויה
סופית מצויה
סייפן

Sula leucogaster

לא מקנן בישראל

Sula bassana

לא מקנן בישראל

Gallinula chloropus
Recurvirostra avosetta

לא בסיכון -

LC

נכחד באזורנו כמקנן -

סיס הרים

Apus melba

חסר מידע -

DD

סיס חומות

Apus apus

חסר מידע -

DD

Vanellus spinosus

לא בסיכון -

LC
LC

סיקסק
סלעית אירופית

Oenanthe oenanthe

לא בסיכון -

סלעית ערבות

Oenanthe isabellina

לא מקנן בישראל

סלעית קיץ

Oenanthe hispanica

בסכנת הכחדה -

סנונית מערות

Cecropis daurica

לא בסיכון -

LC

סנונית רפתות

Hirundo rustica

לא בסיכון -

LC

עורב אפור

Corvus corone

לא בסיכון -

LC

עורב מזרע

Corvus frugilegus

לא מקנן בישראל

Garrulus glandarius

לא בסיכון -

LC

עיט צפרדעים

Aquila clanga

לא הוערך -

NA

עלווית אפורה

Phylloscopus trochilus

לא מקנן בישראל

עלווית חורף

Phylloscopus collybita

עתידו בסכנה -

עורבני שחור-כיפה

עפרוני מצויץ
עפרונן קצר-אצבעות
עקב חורף
עקב מזרחי
עקב עיטי

Galerida cristata
Calandrella brachydactyla

לא בסיכון -

VU

LC

עתידו בסכנה -

VU

Buteo buteo

בסיכון נמוך -

NT

Buteo buteo vulpinus

בסיכון נמוך -

NT

Buteo rufinus

בסיכון נמוך -

NT

Anthus spinoletta

לא מקנן בישראל

פיפיון עצים

Anthus trivialis

לא מקנן בישראל

פיפיון שדות

Anthus pratensis

לא מקנן בישראל

Phoenicopterus ruber

לא מקנן בישראל

Anthus trivialis

לא מקנן בישראל

פיפיון מים

פלמינגו מצוי
פפיון עצים
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פפיון שדות

Anthus pratensis

לא מקנן בישראל

פרוש מצוי

Fringilla coelebs

לא מקנן בישראל

Ceryle rudis

לא בסיכון -

LC

פשוש

Prinia gracilis

לא בסיכון -

LC

צולל חלודי

Aythya ferina

לא הוערך -

NA

צופית

Cinnyris osea

לא בסיכון -

LC

צוצלת

Streptopelia senegalensis

פרפור עקוד

קאק

Corvus monedula

מין פולש
לא בסיכון -

LC

קוניור שחור-ראש

Aratinga nenday

מין פולש

קוקיה אירופית

Cuculus canorus

חסר מידע -

DD

קוקיה מצויצת

Clamator glandarius

לא בסיכון -

LC

קורמורן גדול

Phalacrocorax carbo

לא מקנן בישראל

קיווית מצויצת
קיכלי רונן
קנית אפריקנית

Vanellus vanellus
Turdus philomelos
Acrocephalus stentoreus

קנית ביצות

Acrocephalus palustris

קנית קטנה
קרקיר

לא הוערך -

NA

לא מקנן בישראל
לא בסיכון -

LC

לא מקנן בישראל

Acrocephalus scirpaceus

לא בסיכון -

LC

Spatula querquedula

לא הוערך -

NA

ריסה שחורת-רגל

Rissa tridactycla

לא מקנן בישראל

רלית

Rallus aquaticus

לא הוערך -

שחף אגמים

Larus ridibundus

לא מקנן בישראל

Larus audouinii

לא מקנן בישראל

Larus canus

לא מקנן בישראל

שחף אדום-מקור
שחף אפרורי
שחף ארמני

Larus armenicus

לא הוערך -

NA

NA

Larus fuscus fuscus

לא מקנן בישראל

Larus marinus

לא מקנן בישראל

שחף כוזרי

Larus cachinnans

לא מקנן בישראל

שחף כספי

Larus argentatus

לא מקנן בישראל

Larus fuscus heuglini

לא מקנן בישראל

Larus ichthyaetus

לא מקנן בישראל

שחף בלטי
שחף ימי

שחף סיבירי
שחף עיטי
שחף צהוב-רגל

Larus cachinnanus/michahellis

שחף צר-מקור

Larus genei

לא מקנן בישראל

Larus fuscus

לא מקנן בישראל

Larus melanocephalus

לא מקנן בישראל

Thalasseus bengalensis

לא מקנן בישראל

שחף שחור
שחף שחור-ראש
שחפית בנגלית
שחפית ים
שחפית רסן
שחפית שחורת-מקור
שחרור
שיחנית קטנה
שלדג גמדי
שלדג לבן-חזה

Sterna hirundo

בסיכון נמוך -

NT

עתידו בסכנה -

VU

Sterna anaethetus

לא מקנן בישראל

Sterna sandvicensis

לא מקנן בישראל

Turdus merula

לא בסיכון -

LC

Hippolais pallida

לא בסיכון -

LC

Alcedo atthis
Halcyon smyrnensis
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שליו

Coturnix coturnix

בסכנת הכחדה חמורה -

שלך

Pandion haliaetus

לא מקנן בישראל

Haematopus ostralegus

לא מקנן בישראל

שלצדף
שעיר מצוי

Otus scops

שקנאי מצוי

Pelecanus onocrotalus

שרשיר מצוי

Anas crecca

לא בסיכון -

לא מקנן בישראל
לא הוערך -

תוכי נזירי

Myiopsitta monachus

מין פולש

תור צווארון

Streptopelia decaocto

לא בסיכון -

תמירון

Himantopus himantopus

NA

LC

בסיכון נמוך -

NT

Tyto alba

לא בסיכון -

LC

Carduelis cannabina

לא בסיכון -

LC

תנשמת
תפוחית מצויה

LC

יונקים
ארנבת
גירית מצויה
גרביל חוף
גרביל חולות

Lepus capensis

לא בסיכון -

LC

Meles meles

לא בסיכון -

LC

Gerbillus andersoni

עתידו בסכנה -

VU

Gerbillus floweri

עתידו בסכנה -

VU

דולפין מצוי

Delphinus delphis

לא בסיכון -

LC

דולפינן ים-תיכוני

Tursiops truncatus

לא בסיכון -

LC

דלק

Martes foina

לא בסיכון -

LC

דרבן

Hystrix indica

לא בסיכון -

LC

זיפיוס חלול-חרטום

Ziphius cavirostris

לא בסיכון -

LC

חדף מצוי

Crocidura russula

לא בסיכון -

LC

חדף קטן

Crocidura suaveolens

בסיכון נמוך -

NT

חולדה מצויה

Rattus rattus

לא בסיכון -

LC

חולדת החוף

Rattus norvegicus

לא בסיכון -

LC

Sus scrofa

לא בסיכון -

LC

חזיר בר
כלב-ים ים-תיכוני
מריון מצוי
נמייה
עכבר מצוי
צבוע מפוספס

Monachus monachus

נכחד באזורנו -

Meriones tristrami

לא בסיכון -

LC

Herpestes ichneumon

לא בסיכון -

LC

Mus domesticus

לא בסיכון -

LC

Hyaena hyaena

בסכנת הכחדה -

קיפוד מצוי

Erinaceus concolor

לא בסיכון -

LC

שועל מצוי

Vulpes vulpes

לא בסיכון -

LC

Procavia capensis

לא בסיכון -

LC

Canis aureus

לא בסיכון -

LC

שפן סלעים
תן
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 .12.8נספח ח' :רשימת הטקסונים (אצות ,רכיכות ,סרטנים ,אלמוגים ודגים) שנדגמו בסקר טבלאות הגידוד,
בכל אחד מארבעת אזורי הדיגום (( )SZN, SZM, HY, BHברנע.)2018 ,
סדר הופעת הטקסונים בהתאמה לאחוז הכיסוי שלהם (ממוצע של שלושת החתכים בכל אזור :)1-3 ,מין שמופיע ראשון הינו
באחוז הכיסוי הגבוה ביותר.
מיקום

מינים עיקריים שנדגמו

)SZN(1-3

שבי-ציון -
צפון

אצות :אצות משטח ( ,Cladophora sp. ,)Turf Algaeחוץ פרי ( ,)Ectocarpusגנית ( ,)Janiaאלמוגית
( ,)Corallinaפרשדונית ( ,Ceramium rubrum ,)Enteromorphaענפית האנקולים (,Dictyota ,)Hypnea
אוזנית ( ,)Padinaסרגסון (.Galaxaura ,) Saragasum
חלזונות :צינוריר בונה ( ,)Dendropoma petraeumצלחית ( ,)Patellaשלשולן משולש (,)Vermetus triqueter
חופית חיוורת ( ,Pisania striata ,)Melarhaphe neritoidesחד-שן משובץ (,)Osilinus turbinatus
סרטנים :בלוטון מצוי ובלטון שטוח (מיני זיפרגליים) ,שישן דו-שן ()Pachygrapsus transversus
אלמוגים :שושנת ים-אדומה ()Actinia equine

נקודת דיגום

)SZM(1-3

שבי-ציון -
אמצע

אצות :פרשדונית ( ,Cladophora sp. ,)Enteromorphaחוץ פרי ( ,)Ectocarpusאצות משטח (,)Turf Algae
גנית ( ,)Janiaאלמוגית ( ,Bryopsis plumose ,)Corallinaאוזנית ( ,)Padinaענפית האנקולים (,)Hypnea
פטמית ( ,)Laurenciaסרגסון ( ,Hypnea cornuta, Galaxaura ,)Saragasumתולענית ()Nemalion
חלזונות :צלחית ( ,)Patellaשלשולן משולש ( ,)Vermetus triqueterחופית מנוקדת ()Echinolittorina punctata
רב לוחיתאים :כיטון ()Acanthopleura
צדפות :בוצית ()Brachidonthes
סרטנים :בלוטון מצוי ובלטון שטוח (מיני זיפרגליים)
דגים :פטישן ( ,)Sphyrnaנפוחית ()Arothron

)HY(1-3

חצרות יסף

אצות :פרשדונית ( ,)Enteromorphaפטמית ( ,)Laurenciaאצות משטח ( ,)Turf Algaeאלמוגית (,)Corallina
גנית ( ,Cladophora sp., Hypnea musciformis ,)Janiaאצה גירנית מרפדת ורודה ,ענפית האנקולים
( ,Ceramium rubrum ,)Hypneaאוזנית ( ,)Padinaסרגסון ( ,)Saragasumקוצנית מצרית
 ,Acanthophora najadiformis), Dictyotaתולענית ( ,)Nemalionסלית ( ,)Spyridiaחוץ פרי (,)Ectocarpus
,Hypnea cornuta
חלזונות :שלשולן משולש ( ,)Vermetus triqueterצלחית ( ,)Patellaחד-שן משובץ ()Osilinus turbinatus
צדפות :בוצית ()Brachidonthes
סרטנים :שישן דו-שן ( ,)Pachygrapsus transversusבלוטון מצוי ובלטון שטוח (מיני זיפרגליים)
דגים :קברנון ()Gobiidae

)BH(1-3

בוסתן הגליל אצות :פרשדונית ( ,)Enteromorphaאצות משטח ( ,)Turf Algaeפטמית ( ,)Laurenciaגנית ( ,)Janiaחוץ
פרי ( ,)Ectocarpusאלמוגית ( ,)Corallinaענפית האנקולים ( ,Hypnea musciformis ,)Hypneaאצה גירנית
מרפדת ורודה ,אוזנית ( ,)Padinaתולענית ( ,)Nemalionסרגסון (Ceramium rubrum, ,)Saragasum
 ,Scytosiphon lomentariaאגרית (.)Gracilaria
חלזונות :צלחית ( ,)Patellaחד-שן משובץ ( ,)Osilinus turbinatusחופית חיוורת (,)Melarhaphe neritoides
שלשולן משולש ( ,)Vermetus triqueterחופית מנוקדת ()Echinolittorina punctata
צדפות :בוצית פרעה ()Brachiodontes pharaonis
סרטנים :בלוטון מצוי ובלטון שטוח (מיני זיפרגליים)
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 .12.9נספח ט' :תמונות שצולמו תוך כדי צלילה ,מתוך סקר ביולוגי בטבלאות הגידוד (ברנע)2018 ,

תמונה  :45אזורים סלעיים בתת הכרית
ממערב לרצועת סלעי החוף בשבי ציון.
למעלה :סלע בעל מנח אלכסוני ומופע
שטוח שבמפנה המערבי שלו ניכרת
דלות הכיסוי החי – ככל הנראה בשל
אנרגיית גלים חזקה .למטה :סלע מכוסה
במגוון אצות (ברנע.)2018 ,

תמונה  :46שני מינים של שושנות ים
שנצפו במהלך הצלילה :למעלה :דונגית
צורבת .למטה :ככל הנראה Cribrinopsis
( crassaברנע.)2018 ,
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תמונה  :47שלושה מיני ספוגים כפי
שנצפו במהלך הצלילה באזור המפנה
המערבי של רצועת סלעי החוף בשבי ציון
(עומק עד  1.5מ') (ברנע.)2018 ,

תמונה  :48מימין :גרזינון הכוכים – מין
פולש מים סוף .משמאל :שפתון ברוד
(ברנע.)2018 ,

תמונה  :49שלל דייג של דייג שדג
מטבלת הגידוד :מימין :בעיקר דגי סיכן
משויש (מין פולש מים סוף) .משמאל:
אובלד שחור-זנב (למעלה) וסלפית
צהובת פסים (ברנע.)2018 ,
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 .12.10נספח י' :המלצות לשימור ערכי טבע ברצועת החוף של הגליל המערבי
 .1בירוא מינים פולשים מייצבי חולות
מינים פולשים שהובאו על ידי האדם ונשתלו בחולות יוצרים מכשול טופוגרפי לנדידת חולות מהחוף פנימה ליבשה ,משנים
את בית הגידול ואת הרכב הצומח והחי ,ובכך מצמצמים את בית גידולם הטבעי של מינים שוכני חולות (כהן ועמיתיו.)2011 ,
שני המינים הפולשים המרכזיים בחופי ישראל בכלל ובגליל המערבי בפרט ,הינם שיטה כחלחלה וטיונית החולות .בשנים
האחרונות נעשה מאמץ למנוע התפשטות של מינים אלו ולהדבירם בצורה נקודתית היכן שכבר התבססו .בחוף הגליל המערבי
עבודות ההדברה נעשו בתחומי השמורות והגנים הלאומיים.
מניטור טיפול בשיטה כחלחלה שנעשה ע"י רט"ג בגן לאומי ראש הנקרה (סיני ועמיתיו ,)2018 ,עולה כי הטיפול היעיל להדברת
השיטה הכחלחלה הוא קידוח והזרקת חומר הדברה "ראונד אפ" .ואכן ,במהלך הסקר הבחנו בשיטים המתות שעברו טיפול,
ללא התחדשות או נביטה חדשה בסביבתן .יש לציין שלחומר זה ישנן השפעות בריאותיות ואקולוגיות ,וקיימת גם התנגדות
בחלק מהציבור לשימוש בו ,בעיקר בקרבה ליישובים.
לעומת זאת ,נגד טיונית החולות אין דרך יעילה שמדבירה לגמרי את הצמח .מניסיונות שונים של הרשויות לעקור ולהדביר
מין זה בישראל ,נמצא כי כריתת צמחים בוגרים אינה יעילה ,משום שהם מסוגלים להתחדש ממערכת השורשים העמוקה של
הצמח ,ואילו השיטה היעילה ביותר הינה עקירה וסילוק פיזי בשלבים הראשונים של חיי הצמח ,שבהם ניתן לשלוף את השורש
כולו ( .)Sternberg, 2016אולם ,שיטה זו תהיה יעילה רק לצורך הדברת המין באתרים חדשים שאליהם הצמח פלש ,ובמקומות
שבהם כבר התפשט בשטח – נדרש ממשק טיפול ארוך טווח וממושך.
משתמע מכך שמניעה בשלב מוקדם של התפשטות מינים פולשים הינה הפתרון המועדף למיגור התופעה לטווח הרחוק.
בנוסף ,שינויים בשימושי הקרקע מעודדים פלישה ביולוגית של צמחים .צידי כבישים ,מעזבות ושולי עיר מהווים לרוב מקור
לפלישה של צמחים אלו אל השטחים הטבעיים .לפיכך ,בעבודות פיתוח חדשות יש לפעול עפ"י ההנחיות המפורטות במסמך:
טיפול בצמחים פולשים ומתפרצים בעבודות תשתית (וולצ'אק ואנגרט.)2012 ,
 .2חסימת מעבר לרכבי שטח
רכבי שטח מסכנים מטיילים ודורסים את בעלי החיים ומחילותיהם ,תוך פגיעה ישירה ועקיפה בתשתית בית הגידול .נזק זה
גדול מהתועלת האפשרית (מניעת התייצבות החולות בכך שהם לא מאפשרים לצמחייה מייצבת לגדול ,ויצירת מסדרונות
אקולוגיים חוליים בין תאי שטח) .לפיכך ,הם אינם יכולים לשמש כלי ממשקי לשימור דיונות חול.
התוצאות ההרסניות של רכבי השטח ניכרות היטב ברצועת החוף שבין שבי ציון לבוסתן הגליל ,שם צמחיית הבר שנותרה,
שכוללת מיני צמחים נדירים שחלקם בסכנת הכחדה – חשופה להרס שנגרם מפעילות בלתי מבוקרת של טרקטורונים .יש
לחסום את כניסתם לשטח ,כדי למנוע היעלמות של אוכלוסיות צמחים ייחודיים שאופייניים לאזור זה (בכור.)2015 ,
 .3צמצום השפעות שוליים של פיתוח ופעילות אנושית:
•הפחתה של זיהום אור :זיהום אור בשטחים הטבעיים ,שמקורו מהיישובים ומהדרכים שסמוכים לחוף ,משפיע באופן שלילי
על המערכות האקולוגיות .עודף התאורה מאיר את החולות יותר מאשר אורו של הירח ,ולכן משבש את פעילות מיני
בע"ח שפעילים בלילה ,כמו מיני מכרסמים שמצמצמים את פעילותם בלילות ירח מלא (כהן ועמיתיו .)2011 ,בנוסף ,תאורה
שמכוונת לכיוון החוף מטשטשת את בוהק הגלים ועל-ידי כך מקשה על אבקועים של צבי-ים שבקעו והגיחו בחול – לנווט
את דרכם אל הים .ניתן למזער השפעה שלילית זו ע"י הרחקת שימושי קרקע מאירים מקו החוף ,עיצוב תאורה ממוקדת
לשימושים שגובלים בקו החוף ,איסור על הבערת מדורות בחוף ,וכן ביטול תאורת הביטחון שפונה לכיוון הים (למשל לאורך
דרך הפטרולים הישנה והתאורה בטיילת של נהריה) .המלצות מפורטות למזעור השפעת זיהום אור ניתן למצוא במסמך:
זיהום אור וצמצומו :רקע מדעי ,תמונת מצב ודרכי פעולה אפשריות (לבין ועמיתיה.)2017 ,
•הפחתה של זיהום רעש :זיהום רעש נקשר לרוב להפרעות אחרות שלהן גורם האדם .מערכות כבישים גורמות לזיהום רעש,
אך גם להפרעות אחרות כמו דריסת בעלי-חיים ,הארה מלאכותית וקיטוע של בתי-גידול וצמצומם .לכן ,מורכב לקבוע כיצד
משפיעה כל הפרעה בנפרד על בע"ח .ישנם מחקרים שמראים השפעה שלילית של זיהום רעש על בע"ח ביבשה .למשל,
השפעת רעש תנועת כלי רכב על פעילותן ובריאותן של ציפורי שיר .וישנם מחקרים שמראים השפעה שלילית של זיהום
רעש בים ,שלעתים אפילו גדולה מאשר ביבשה (עקב העובדה שגלי הקול נעים במהירות ולמרחקים גדולים יותר בתוך
הים בהשוואה לתנועתם באוויר) .רעשים מלאכותיים שמקורם מתנועה של ספינות ,צוללות ,פיצוצים או קידוחים תת-
ימיים ושימוש צבאי במערכות סונאר  -עלולים לגרום למגוון מינים של דגים ,דיונונים ,צבי-ים ולווייתנים לשינוי דפוסי
התנהגות ,להתרחקות ממקור הרעש ,לפגיעה ביכולות הניווט ,התקשורת והרבייה ,ואפילו לאובדן שמיעה ולמוות .הרחבות
נמלים למשל ,מאיימות לפגוע בבע"ח הימיים ,ובפרט ביונקים הגדולים .כך לדוגמה ,הדולפינן המצוי עתיד לסבול מעבודות
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הפיתוח שמתוכננות להתבצע ב 12-השנים הקרובות בנמל חיפה (כץ .)2016 ,על מנת למזער השפעה שלילית זו ביבשה ,יש
לפעול בדומה למזעור השפעת זיהום אור ,בייחוד בנוגע לצמצום השפעת הרעש שנובע מכבישים שסמוכים לחוף .במידה
שמתוכננת הרחבת תשתית אל תוך הים ,אם לצרכים תיירותיים ,תעשייתיים או צבאיים ,יש לבחון את עוצמות הרעש אשר
ינבעו ממתקנים אלו ואת והשפעתן על בע"ח ימיים ,במסגרת תסקיר השפעה על הסביבה.
•איסור על השלכת פסולת בניין ,אכיפה ופינוי :מלבד מפגע חזותי של פסולת בניין ומוצרי חשמל לאורך קו החוף ,ובייחוד
בשטחים המיוערים שסמוכים לחוף (שחשופים פחות לעין המטייל) ,אתרים כאלו מהווים מקור לפלישה של מיני צמחים
פולשים מייצבי חולות ,ולהתפשטותם של מיני בע"ח מתפרצים מלווי-אדם (דוגמת עכברים ,חולדות ,עורבים ותנים) .יש
לפנות את מצבורי הפסולת הקיימים ,ולמנוע את התמשכות תופעה זו באמצעות אכיפה והסברה.
•טיפול בדליפות ביוב :לאורך קו החוף ישנם פתחי ביוב וכן תעלות ניקוז שפכים (כמו תעלת הניקוז מאזור תעשייה בצת
לכיוון הים) ,שדרכם דולפים שפכים אל הים בעת תקלות במערכת (שאריות פסולת שמקורה בגלישות הביוב – מפוזרות
במורד פתחים אלו) .יש לטפל במפגעים אלו ולתכנן מערכות גיבוי מתאימות ,כך שלא תתרחש גלישת ביוב אל הים.
•צמצום פעילות של חיות מבוייתות משוטטות ומיני בר מלווי-אדם :חיות מבוייתות (חתולי בית וכלבים) משוטטות מהוות
איום על מינים מקומיים ,כמו גם מינים מתפרצים מלווי-אדם דוגמת עכבר הבית ,חולדה מצויה ,חולדת החוף ,תן זהוב ועורב
אפור .על מנת לצמצם את פעילותם בשטח החוף ,יש לדאוג למניעת פיזור הפסולת של הרוחצים והנופשים בים באמצעות
פחים מתאימים (למשל פחים טמונים) ,ושמירה על נקיון החופים באמצעות אכיפה והסברה .כמו כן ,יש לפעול לפי ההנחיות
של מחלקת וטרינריה במועצה האזורית מטה אשר ,בעניין צמצום תופעת כלבים וחתולים משוטטים (מתוך אתר המועצה
האזורית מטה אשר).
 .4המלצות לממשק מסדרונות אקולוגיים
רצועת החוף הצפונית מהווה מסדרון אקולוגי בעל חשיבות בינלאומית ,שמחבר בין חופי לבנון בצפון לחופיה של ישראל
מדרום לעכו .על כן ,ישנה חשיבות רבה בשימור רצועת החוף כולה בדגש על רציפותה .בנוסף ,ישנה חשיבות גדולה בשימור
המרחבים הפתוחים הרציפים שקיימים בין קו החוף לכביש  .4אמנם אלו ברובם שטחים חקלאיים (מצפון לנהריה בעיקר
פרדסים ומטעי בננות בבתי-רשת ,ומדרום לנהריה בעיקר שטחי גד"ש ומטעים) ,אך גם הם בעלי חשיבות רבה .חשיבותם
בכך שהם מחברים בין כתמי שטחים טבעיים ,בייחוד לאורך ערוצי הנחלים שמתנקזים אל הים וגדותיהם ,אשר דרכם נשמרת
הקישוריות בין רצועת החוף לפנים היבשה.
המלצות לממשק ותכנון מסדרון אקולוגי בשטחים טבעיים (אחירון-פרומקין ועמיתיה ;2003 ,אחירון-פרומקין:)2012 ,
•לאפשר מעבר בע"ח לכל אורך רצועת החוף (כולל חופיה של נהריה) ע"י הסרת גדרות חוסמות ואיסור בנייה צמוד לקו החוף.
•צמצום היקף הקיטוע של רצף החולות ע"י הסדרת תנועת כלי-רכב סמוך לחוף :ביטול מקטעים של דרך הפטרולים הישנה
לאורך החוף הצפוני ,וייעוד אזורים מופרים לחניות מוסדרות וכבישי גישה.
•לקבץ את הפיתוח והשירותים לנופשים בחוף באזורים ייעודים ,על מנת לשמור ככל הניתן על רצפים של שטחים פתוחים.
•צמצום השפעת זיהום אור ותאורה שמכוונת לים.
•בתכנון תשתיות אורכיות כמו הרחבת כבישים ,מסילת רכבת וגדרות – באזור שבין רצועת החוף לשטחים ממזרח ,יש
להשאיר מעברים פתוחים ,שמיקומם וגודלם יאפשרו מעבר של בעלי-חיים.
•בעת תכנון מעבירי מים ,יש לתכנן את פרופיל מעביר המים באופן שיוכל לשמש למעבר בע"ח גם כאשר זורמים מים במעביר.
המלצות לממשק ותכנון מסדרון אקולוגי בשטחים חקלאיים (סקוטלסקי ;2010 ,ישראלי ועמיתיו:)2017 ,
•שמירת כתמים טבעיים במרחב החקלאי – שמתרכזים לרוב במשארי שדות ובערוצי הנחלים והתעלות ,להימנע מעיבודם ולמזער
את ההפרעות שבהם תוך שמירה על הנוף הטבעי והמגוון הביולוגי בהם .כמו כן ,שמירה וטיפוח של רצועות אורכיות של שיחים
ועצים בשולי השדות תורמת לשמירה על המגוון הביולוגי ומסייעת לקישור בין האזורים החקלאיים לאזורים הטבעיים.
•צמצום ההבדלים בין השטחים החקלאיים לכתמים הטבעיים מבחינת המגוון הביולוגי  -על מנת שהשדות עצמם יוכלו
לשמש כמסדרונות שמקשרים בין כתמים טבעיים ,יש לצמצם את ההבדלים ביניהם ,ע"י הגדלת מגוון בתי-הגידול בשטחים
החקלאיים (לדוגמה :חקלאות הטרוגנית שמשלבת כתמי גד"ש ומטעים ,או טיפוח צמחיית כיסוי בין השורות במטע) ,וקיום
ממשק משמר בשולי השדות (מניעה של ריסוס צמחייה טבעית בשוליים וטיפוח צמחים מקומיים שמשמשים כמקור
לאויבים טבעיים למזיקי חקלאות).
•מניעת חדירה של צמחים לא מקומיים מהשדה אל הכתמים הטבעיים וצמצום התפשטותם.
•שימוש בגידור רק במקרים חיוניים ,ועל-פי הנחיות הגידור שמפורטות במסמך :השפעת גידור על שטחים פתוחים – מדיניות
והמלצות לפעולה (רותם.)2014 ,
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