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 רקע כללי א': פרק 
 

 :תקציר 1.1

 את כלל הנוף סקר, הירדן עמק אזורית מועצה בתחום שנעשה ונוף הטבע סקר את מאגד זה מסמך

 המערביים מורדותיה דרך, ההררי הירדן ממדרונות עובר במזרח הסקר גבול. המועצה שטח מרבית

 במערב. תבור נחל של באפיקו עובר הסקר גבול בדרוםולנהר הירדן.  ךלירמו עד, הגולן רמת של

התחתון, מאזור מושב כחל, רכס ממלח וכן מערב רמת  הגליל מורדות את כולל והוא רציף אינו הגבול

 זנגריה טובאמזרח בין היישובים -בירדן ההררי, בקו מערב נמצאהצפוני של הסקר  גבולו. סירין

 .אניעםו

העובר בתחומי  כל .בסקר הנופים במגוון להבחין ניתן דרכן, שונות נוף מיחידות מורכב הסקר מרחב

מדרונות פי שמתקיים בהסקר, יחווה נופים שונים, החל ממדרונות דרמטיים ותלולים בכיסוי בתה, כ

עם צמחיית הנחלים  נהר הירדן והירמוךגון , גופי מים משמעותיים כסיריןרמת הגולן ורמת של דרום 

 המשמר את הירדן עמקבמרחב  ונהתמ טופוגרפיה עם חקלאיים אזוריםהמרשימה שמלווה אותם, 

 .המלווה את כל מרחב הסקר כנרתל בנוסףאלה וכל  ,הקודמת המאהמ תחילת ההתיישבות סיפור

 

 :הסקר לביצוע רקע 1.2

השטחים הפתוחים בישראל מהווים משאבי טבע, קרקע ומורשת חשובים למדי ונמצאים בתהליכי 

הצטמצמות אינטנסיביים נוכח לחצי הבנייה והפיתוח. המועצה האזורית עמק הירדן, ממוקמת 

הסורי אפריקאי ומהווה לכן, אזור ייחודי ואיכותי, בו מתקיימות מערכות טבע  במרחב לאורך הבקע

צורך ניהול ותכנון מיטביים של שטח המועצה נדרש בסיס נתונים ומיפוי של ערכי הטבע חשובות. ל

משלים ורקע  מידעוהנוף המתקיימים בו. סקר זה מומן על ידי הקרן לשטחים פתוחים, במטרה להוות 

לתכנית בהמשך גם מקודמת בימים אלו על ידי המועצה ות האב לשטחים הפתוחים, שמקצועי לתכני

 קיימים שנערכולסקרים שמהווה תוספת ללנית, שעתידה לבוא. סקר זה הינו סקר המתאר הכו

 במרחב המועצה בשנים האחרונות והוא חיוני לביצוע התכנון המרחבי.
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 מטרות הסקר 1.3

לתכנית אב לשטחים  מרחב המועצה כרקע, בוטני ואקולוגי ב, תרבותיירת בסיס נתונים נופיצי

  . התוצרים יכללו:תכנון מושכל ומתחשב בערכי הטבע, המורשת והנוף באזור הפתוחים ולמען

 .ערכיות טבעומפת  מפות ערכיות בוטנית •

 .יםואתר ערכיות נופית נצפות, כושר השתקמות נופי, מפת  •

 

 סקרים קודמים באזור 1.4

 יבנאל )איתן רומם-במרחב המועצות התקיימו בעבר סקרי הטבע והנוף של מורדות כנרת

י מכון (. שני סקרים אלו נערכו על יד2001 ושות' רמון( וסקר הכנרת, חופיה וסביבתה )2012ושות'

 .(1)מפה  דש"א

 

 לסקר שיטת העבודה   1.5

שיטת העבודה בסקר זה כוללות עבודה מקבילה בשני התחומים נוף ואקולוגיה הכוללת ניתוח נתונים 

קיימים ותצלומי אוויר מעודכנים, פגישות עם אנשי השטח וסיורים בשטח. הסקר הנופי וסקר ערכי 

 רים שונים והם מתוארים בתיאור השיטות בפרקים הרלוונטיים.ם בנפרד על ידי צוותי סוקהטבע נעשי

 

 תודות 1.6

סקר זה נעשה בתמיכה של על הליווי לאורך התהליך.  עמק הירדן לצוות העבודה של מועצה אזורית

יון רב מכון דש"א  ואנשיו.  מכון דש"א פועל במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט, אונ' ת"א והוא בעל ניס

והערכת השטחים הפתוחים בארץ ובמרחב. אנו מודים על שיתוף הפעולה והעצות בסיקור 

תהליך, עזרו לנו לשפר ולדייק את ל שתרמולאנשי רשות הטבע והגנים  המקצועיות לאורך הדרך.

 . הידע והניסיון הרב שלהםבעזרת  ותוצרי
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 יגיאוגרפ-פיסי רקע  1.7

 

 מבט בכיוון צפון מזרח על אזור הסקר וסביבתו. –ממדית-הדמיה תלת: 1איור 
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 קיימיםטבע ונוף וסקרי סקר התחום : 1מפה 
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 שימושי קרקע: 2מפה 
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 גיאולוגיה

-אזור הסקר הוא תוצר של הפעילות הגיאולוגית שעיצבה אותו לאורך מיליוני שנים. בתקופות קנומן

 טורון, הושקעו בים טתיס משקעים שהפכו לסלעי גיר ודולומיט. בתקופת הקרטיקון התרחשו תהליכי

ם קימוט שיצרו קערים וקמרים כמו אזור הכנרת והגלבוע. בתקופת האיאוקן הושקעו בקערים משקעי

רי מיליון שנים במהלך תקופת הניאוגן התחיל להיווצר השבר הסו 20שהפכו לגיר וקירטון. לפני כ 

הוא  מיליון שנים, התחילו להיווצר לגונות ואגמים באזור הבקע, שהגדול שבהן 7אפריקאי. לפני כ 

חל אגם הלשון, שבראשיתו הוזן ממי הים התיכון דרך אזור עמק יזרעאל ובהמשך נותק מהים וה

י להתייבש, כיום, כל שנשאר ממנו הוא ים המלח והכנרת. משקעי האגם מהווים כיום גורם משמעות

ת מיליון שנים התרחשה התפרצו 3בתשתית הבקע, והם מורכבים בעיקר מחוואר, גבס וקירטון. לפני 

וולקנית שעיקרה ברמת הגולן, וחלקה גם ממערב לבקע, אשר להם ביטוי מרחבי בדמות מסלע 

. כל התהליכים שפורטו גרמו להיווצרות סיריןורמת  פוריהתי במרחב רמת כורזים, רכס בזל

 שאנו רואים אותה כיום. פיה כהגיאולוגי

המסלע בתחום הסקר הינו מגוון, וניתן לחלקו חלוקה גסה לאזורים הבזלתיים ולאזורים של סלעי 

המשקע. האזורים הבזלתיים, לרוב פחות רגישים מבחינה נופית מכיוון ואין הבדל משמעותי בין 

בעקבות פעולות פיתוח פני השטח, ובין המסלע והקרקע שעשויים להיחשף  עלהמסלע והקרקע 

בסלעי בזלת פזורים בשטח,  -שונים במופעיםזורים של סלעי הבזלת, ניתן להבחין שונות בא

 במדרונות בזלתיים לא טרשיים, וכן באזורים של טרשי בזלת. 

 שפכירמת סירין, מ בחלקאת סלעי הבזלת ניתן למצוא בחלקים נרחבים בתחום הסקר, לדוגמא, 

ביחידת נוף הירדן ההררי ניתן להבחין  מורדות רמת כורזים. מלבד זאת,בבזלת בנחל הירמוך, ו

בכיסוי בזלת משמעותי, ובחלקים נוספים בתחום הסקר, באזורי בזלת מצומצמים יותר, כמו במזרח 

 רכס ממלח לדוגמא. 

סוג מסלע נוסף אשר ניתן למצוא בתחום הסקר הינו סלעי המשקע. ניתן לחלק את סוג המסלע הזה 

ם סלעי החוואר/גבס/קרטון. את הסלעים הללו ניתן למצוא הם הילוקה, כאשר הראשונים מבנלתת ח

גם כן באזורים נרחבים בתחום הסקר. לדוגמא, המסלע של מורדות רמת סירין )בעיקר המזרחיים, 

אך גם חלק מהמערביים(,חלק מיחידת הנוף של הירמוך מאופיינת במדרונות חוואריים, וכן מורדותיה 

שכזה יש השפעה על התכסית במרחב, וכך נוצר מצב, יים של רמת הגולן. לסוג מסלע המערב

 כיסוי על לדוגמא יותר משמעותי צומח כיסוי ובחלקםשבחלק מהמרחבים אנו עדים לכיסוי צומח דל, 

 , בחלקו הדרומי של רכס ממלח. ריאנ טרשי
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נופית גבוהה. עדות לכך ניתן  בניגוד למסלע הבזלתי שתואר קודם לכן, לקבוצת סלעים זו רגישות

לראות בשבילים ובתשתיות ש"פוצעות" את הנוף, וחושפות את תת הקרקע הבהיר מאוד, ביחס 

 לחלק החשוף בפני השטח. 

החלוקה השנייה של סלעי המשקע היא קבוצת סלעי הגיר והדולומיט. סוג מסלע זה נמצא בחלקים 

ובאזור מורדותיו ו בחלקו הצפוני של רכס ממלח, יחסית מצומצמים של מרחב הסקר, וניתן להבחין ב

המזרחיים של הגליל התחתון. הביטוי הנופי המרשים ביותר של סלעי הגיר והדולומיט הוא במצוקיו 

הדרמטיים של נחל עמוד תחתון. העמוד שעל שמו קרוי הנחל, בנוי אף הוא מסלעי גיר ודולומיט 

 .םופיע לעיתים, כאזורים טרשייקשים. מלבד הנופים המצוקיים, סוג מסלע זה מ

מציגה את הגיאולוגיה בתחום הסקר, כאשר ניתן לראות בבירור את ההבדל בין הרמות )סירין  43מפה 

 .וכורזים(, לבין ליבת העמק האלוביאלית ומורדות הגולן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גיאולוגיה

Bc, Cover Basalt and Dalwe Basalt - (Pliocene - Pleistocene)

Bm, Lower Basalt and part of Intermediate Basalt - (Miocene)

Bqg, Golan Basalt; Raqqad Basalt - (Quaternary)

Bqy, Yarmouk Basalt; Naharayim Basalt - (Quaternary)

c3, Sakhnin and Yanuh fms.; Weradim Fm.; Tamar Fm. - (Cenomanian)

e, Eocene

ea, Adulam Fm. - (Lower Eocene)

ebk, Bar Kokhba Fm. - (Middle Eocene)

emr, Maresha Fm. - (Middle Eocene)

et, Timrat Fm.; Meroz and Yizre`el fms. - (Lower - Middle Eocene)

ls, Landslide - (Quaternary)

m, Hordos Fm.; Um Sabune Conglomerate; Kefar Gil`adi Fm. - (Miocene)

mp, Ghareb and Taqiye fms. (Maastrichtian - Paleocene)

ol, Susita Fm. - (Oligocene)

p, Bira and Gesher fms.; Kurdani Fm.; Pleshet Fm.; Mazar Fm. - (Pliocene)

q, Alluvium - (Holocene)

ql, Lisan Fm. - (Quaternary)

qu, Gadot and Mishmar HaYarden fms.; Erq el Ahmar and Ubediye fms.; - (Pliocene-Pleistocene)

sp, Mount Scopus Group - (Senonian - Paleocene)

ue, Qeziot and Har Aqrab fms. - (Upper Eocene)

water, Sea

 גיאולוגיה
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 תחום הסקר: גיאולוגיה ב3מפה 
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 תחום הסקרבעים שיפו: 4מפה 
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 תחום הסקרבגבהים  :5מפה 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 

 

 בתחום הסקר משקעים: 6מפה 
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 קרקעות

הקרקע היא תוצר של המסלע והתנאים השונים השוררים באזור. במהלך הזמן נוצרים בקרקע 

פייניהם אמבמשתנים, השכבות משתנות בעומקן ואופקים, שהם שכבות אופקיות עם מאפיינים 

. באזור העמקים יש (Stringer ,2013מאפיינים השונים באזור )לבהתאם לזמן, לסוג הקרקע ו

קרקעות עמוקות ומפותחות יותר, בהן ניתן להבחין באופקים ברורים ומפותחים. לעומת העמקים, 

בהן  בין מדרונות,שבקרקעות ההרים קיימת השתנות גדולה בין אזורים מישוריים יחסית או ערוצים 

  ,Lalet al) תרקע מפותחת יותר, לבין הקרקעות המתפתחות על המדרונות התלולים יותהיה קר

, Singer, בהן נמצא לרוב קרקעות רדודות, פחות מפותחות עם חלוקת אופקים פחות ברורה )(2001

2007.) 

רקע במרחב הסקר יש שוני במסלע, וכן בתנאים השוררים. שוני גדול זה, בחומר המקור של הק

עצה ניתן לראות שני בחלקה הצפוני של המו. ובתנאי הסביבה מוביל להיווצרות מגוון קרקעות גדול

במזרח המסלע הוא בזלתי, כתוצאה מכך הקרקעות באזורים אלה הן בעיקר  -סוגי מסלע עיקריים

גרומוסולים ופרוטוגרמוסולים בזלתיים. במערב החלק הצפוני, מעל בקעת גינוסר, ניתן לראות 

מלח ניתן בעיקר סלעי משקע. על סלעי המשקע כגון גיר מתפתחות קרקעות טרה רוסה, וברכס מ

 לראות התפתחות של  טרה רוסה ורנדזינה. 

בחלקה הדרומי של המועצה הקרקע מושפעת מאוד ממשקעי ימת הלשון שהתפרסה באזורים אלה 

קירטון המכונים לרוב חוואר בתקופת הפלייסטוקן, בימת הלשון הושקעו משקעים של חוואר, גבס ו

וצר של משקעי ימת הלשון. קרקעות אלה הלשון. באזור מרכז העמק הירדן הקרקע היא בעיקר ת

מכונות סירוזיומים גירניים, בקרקעות אלה יש ריכוזים גבוהים של גיר וגבס, שעולים ככל שהקרקע 

(. קרקעות  2011חוב', מעמיקה, בעיקר כאשר הקרקע יושבת על שכבות החוואר הקדום ) אדיב ו

מקורם ברכסי ההרים משני צידי העמק מושפעות גם מהחומרים האלוביאליים וקולוביאליים ש

סוג הקרקע  יושפע ובהתאםהעמק. בסמוך למדרונות כמות החומר שמקורו בהרים גדולה יותר, 

פייני , ככל שמתרחקים מדפנות העמק למרכזו, גדלה השפעת משקעי הלשון על סוג ומאומאפיניו

בזלתיים, תחתם, סלעי  וליםהקרקע. מורדות הגולן הגבוהים מכוסים בזלת והקרקעות הן פרוטוגרמוס

משקע שקדומים לקילוחי הלבה של הגולן ועליהם מתפתחות רנדזינות בהירות, בחלקם הנמוך של 

 המדרונות בסמוך לחופי הכנרת יש בעיקר גרומוסול חום אלובי וגרומוסול הידרומורפי.

 כמו(, 1984באזור, וקובע את הרכב חברות הצומח )דן,  ימח הטבעוהקרקעות משפיע על הצ הרכב

מאפייני הנוף החקלאי  באזורים השונים של הסקר, )הסבר מורחב על  על גם משפיע ההרכב, כן
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לראות את  ניתןצומח במרחב הסקר יוצג בפרק הצומח(. באזור הצפוני מזרחי של המועצה, ה

יוצרות נוף של בתה עשבונית, שחלק גדול  קרקעות בזלתיות בו, הצומח סוייכהשפעת הקרקע על 

סלעי  עלטרופית. באזורים הצפון מערביים -ממנה כיום מכוסה במטעים של חקלאות טרופית וסוב

 .יותר וצפופה מעוצהניתן לראות צמחייה  שםמשקע, מתפתחות בעיקר קרקעות טרה רוסה, 

 רתחום הסקבחבורות קרקע  :7מפה 
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 ותרבותפרק ב': נוף 

 שיטות עבודה 2.1

חילקנו את המרחב חלוקה כללית ליחידות נוף אשר מהוות את יחידת השטח הגדולה  ראשון כשלב

שמייצגת נוף מסוים. יחידת נוף יכולה להיות גבעות עתירות חורש, עמק המנוצל ברובו לעיבודים 

ניכר השוני בין אזורים יפועים חדים ונצפה למרחוק. חקלאיים או לחילופין מתלול דרמטי המאופיין בש

 רחב הסקר.שונים במ

ליחידות משנה  חולקו יחידות הנוףהטרוגניות מסוימת, ושוני בנוף. לכן  נהגם בתוך יחידת הנוף יש

מהוות את חלק הנוף הקטן ביותר, אשר שומר על  תת יחידות הנוף .יחידות נוף-הנקראות תת

)מסגרת הדיגום  דונם 22 ואבסקר השהוגדרה שטח יחידת הנוף הקטנה ביותר  הומוגניות.

 המינימלית(. כלומר תאי שטח הקטנים מזה לא יקבלו ביטוי וייטמעו ביחידה הגדולה יותר.

 .והאתגר המשמעותי בתהליך הסקר הוא תרגום נוף איכותני ונתון לפרשנות למדדים כמותיים ודירוג

, תורגם למדדים של תת יחידות הנוף,  וראשיתמ כל אחת מתבצע עבור מתן הציוןתהליך הדירוג ו

נצפות וכושר השתקמות. כלומר, מידת הנצפות שת תת היחידות והרגישות של תת יחידת הנוף 

 לפיתוח על סוגיו השונים.

זהו קריטריון המתאר את מידת הנצפות של כל תת יחידת נוף. כלומר, כמה רואים אותה,  - נצפות

 ידת הקרבה אל השטח הנצפה. רמת הנצפות נקבעת על ידי בדיקת קו ראייה ומ רמה. ובאיזה

מהאזורים בהם מסתובב הציבור הרחב, כבישים ראשיים ומשניים, מסלולי טיול,  הנצפות נבחנה 

אתרי משיכת קהל ואזורים בהם נמצאים מטיילים ומבקרים במרחב. זאת מתוך הבנה שניתוח 

ולשקף את האינטרס  )המקומית והארצית( האוכלוסייהקודת מבט של עיקר הנצפות צריך להיות מנ

רמות  5-ירוג הנצפות הוכנה מפה, המסווגת את כל מרחב הסקר ללשם ד. ביותר הציבורי הרחב

שטחים שלא נצפים מכבישי המרחב וממסלולי הטיול ל מתייחסתהרמה הנמוכה ביותר  .נצפות

תר הינה נצפות המאפשרת הבחנה מרבית בין פרטי נוף שונים העיקריים בו, ואילו הרמה הגבוהה ביו

ב, כיוון והוא ממפה את אילו שטחים ניתן לראות ובאיזו שקל יחסי רבמרחב. לקריטריון הנצפות מ

 .מידה

הקריטריון מתאר את הפוטנציאל של השבת השטח למופע הטבעי שלו, לאחר  -כושר השתקמות נופי 

 ח" )שינוי טופוגרפיה, חציבה, הטמנת תשתיות וכ"ו(.הפרה בעלת אופי של "פציעת השט

)מסלע, מפגעים, שיפועים, תכסית וייחודיות/דרמטיות( הקריטריונים לדירוג כושר ההשתקמות 
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כוללים בתוכם קריטריונים אובייקטיביים )הניתנים למדידה כמותית(, וכן קריטריונים סובייקטיביים 

גבוהה נמוכה, בינונית, -רמות )נמוכה, בינונית 5-ן סווג ל)הנתונים לפרשנות מסוימת(. כל קריטריו

 וגבוהה מאוד(, אשר סוכמו לכדי ציון שניתן לכל תת יחידת נוף. להלן פירוט הקריטריונים והסבר:

 :מדדי כושר השתקמות נופי

 נמוכה רגישות
 =1 

 רגישות
 2=  בינונית

 רגישות
 גבוהה

 =3 

רגישו
 ת

 גבוהה
 מאוד

 =4 

 =מירבית רגישות
 קריטריון פירוט 5

 מסלע בזלתי מסלע
 דולומיטי

 מסלע נארי מסלע
 גירני

, מסלע קירטוני מסלע
 חווארי

המסלע כמשפיע על כושר  סוג
 ההשתקמות המרחב.

ו"פציעה" של המסלע נראית  חציבה
בסוג המסלע.  ,כתלותבנוףאחרת 

ככלל סלעי משקע ימיים בהירים 
יותר מבזלת ולכן פגיעה נופית בהם 

 יתר שאתתורגש ב

1 .
גיאולוגיה

-מסלע-
25% 

, ברובו מופר שטח
 מרכיבים

, בנוף מלאכותיים
 אנושית פעילות

, חשמל)קווי  רבה
 מזבלות, מחצבות

 '(וכו

 

 מופר שטח
 לא/  חלקית

. ברובו מופר
 אנוש פעילות
 שוביי, מועטה

 משתלב כפרי
 .בנוף

מפגעי
 ם

מועטי
 ם

 בשטח

, חציבות .המקורי הנוף של הפרות מופר לא, בתולי שטח
 .ועוד מזבלות, תשתיות

2 .
 -מפגעים
15% 

 מפותחחורש /יער חורש גריגה בתה חקלאיים שטחים
שונים מאופיינים בקצב  תכסית סוגי

התחדשות שונה לאחר 
 הפרה/פגיעה נופית

3. 
- תכסית
20% 

0%-5% 10%-5% 25%-10% 
25% 

 ומעלה
 שיפוע בעלי מדרונות

 תלול
 באחוזים השיפוע מידת

 

4 .
-יםשיפוע

25% 

 גוני חד נוף
)לא  ושגרתי

 (ושכיח מיוחד
   

 עמקי פסגות, רכסים
 של הנגדה /נחלים

 .שונים נוף מרכיבי
 נוף. ייחודי נוף

 מצוקים -דרמטי
 לדוגמא מרשימים

המיוחדות  של השטח ביחס  מידת
לאזור. קווי נוף בולטים אשר 

"מושכים" את עיניו של הצופה. 
לדוגמא מצוקים, רכסים גבוהים 

 חסית מעל סביבתם.י

5. 
 /ייחודיות

"דרמטיו
 15%-ת"
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הקריטריון הראשון המשפיע על מידת כושר ההשתקמות של המרחב הוא סוג  -מסלע .1

המסלע. הרגישות של מסלע בזלתי תהיה הכי פחות משמעותית, מכיוון ואין הרבה שונות בין 

י השטח שעלול צבע הסלע כפי שאנו רואים אותו מעל פני השטח, וסלע המצוי מתחת לפנ

פוכה ניתן למצוא בדמות סלעי משקע ימיים להיחשף כתוצאה מעבודות פיתוח. דוגמא ה

אשר הבולט מבניהם הוא סלע הקירטון. לסלע הקירטון שונות משמעותית בין מה שניתן 

חשף כתוצאה מעבודות פיתוח, אשר יוצרות למעשה ילראות מעל פני השטח, וסלע שיכול לה

, חציבות, מתח יקוו בתוכם כוללים הנופיים המפגעים הוות מפגע נופי. צלקת משמעותית, ומ

 ועוד אנטנות, נטושים מבנים

מפגעים נופיים משפיעים גם הם על מידת הרגישות הנופית של השטח. כך  -מפגעים .2

יהיה ברגישות נופית הגבוהה ביותר, לעומת שטח מופר,  פגוע שאינולמעשה, שטח בתולי 

למעשה, השטח ה"בתולי" רגישה יותר לפיתוח, מכיוון והוא שמר על . אשר בו מפגעים רבים

מופעו הטבעי, ופעולות פיתוח חדשות יפרו נוף זה. מידע על המפגעים הנופיים במרחב 

שיכולים להוות מפגעים נופיים, ישנם מגוון רחב של דברים  נאסף מהשטח במסגרת הסיורים.

 אשפה, מבנים ישנים ועוד. כגון: חציבות, אנטנות, קווי חשמל, מערומי

לשיפועים שונים השפעות שונות על הנוף. שטח בו שיפוע חזק גם בעל נראות  – שיפועים .3

 גבוהה יותר וגם נתון לשחיקה גבוהה יותר של הקרקע  ולסחף בשל נגר עילי. 

משפיע גם הוא על מידת הרגישות של המרחב. כך למעשה, אזורים  סוג התכסית -תכסית .4

, מכיוון ומידת התחדשות הצומח להפרהבכיסוי חורש מפותח יהיו רגישים יותר  מיוערים, או

בהם תהיה איטית, לעומת שטחי בתה, אשר צפויים להתחדשות מהירה עשרות מונים מאשר 

 שטחי חורש ויער.

קריטריון זה הוא למעשה קריטריון סובייקטיבי למחצה, הנתון  -ייחודיות/"דרמטיות" .5

ריון מדרג את הייחודיות של תא השטח ואת הדרמטיות שלו. לדוגמא, נוף לפרשנות. הקריט

ולא "דרמטי" יהיה רגיש פחות מנוף בעל שונות מסוימת ודרמטיות נופית. כך לדוגמא  חד גוני

לבוע אשר נחשב לנוף "דרמטי", וכפועל יוצא מכך, רגישותו הנופית ניתן לשים לב לרכס הג

 תעלה.
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שלב האחרון להערכת תת יחידות הנוף. ערכיות זו משכללת את נתוני את ה מהווה – ערכיות נופית

 הנצפות, כושר ההשתקמות וקריטריונים נוספים, כפי שמתואר להלן:

הקריטריון הראשון בסדר, ובעל המשקל הרב ביותר בקביעת הערכיות  -נופי השתקמות כושר .1

של  הנופי ההשתקמות רושלכרגישות לפיתוח. -הנופי ההשתקמות כושרהנופית הוא למעשה 

תת יחידה השפעה ישירה על הערכיות הנופית, אך ישנם גורמים נוספים שמסייעים בקביעת 

, וערכיות נופית גבוה השתקמות כושרת נוף הדירוג. למעשה, יכול להיווצר מצב שלתת יחיד

 נמוכה, וכן להיפך.

קריטריון קשיח, אשר לא ניתן ( הוזנו לחישוב, ומהווים 1-5)בין  הנופי ההשתקמות כושרציוני  .2

 .לשנותו

( הוזנו לחישוב, ומהווים קריטריון קשיח, אשר 1-5)בין ציוני הנצפות של כל תת יחידה -נצפות .3

 לשנותו.לא ניתן 

תרבותי של -קריטריון זה, בוחן למעשה את מידת הייצוג ההיסטורי -היסטורי-ייצוג תרבותי .4

" כלשהו? כך לדוגמא, לנופי החקלאות מרחב מסוים. כלומר, האם המרחב "מספר סיפור

פת תרבותית של התיישבות חקלאית מתקו-של המועצה קשר ישיר לתופעה היסטורית

י תרבות" הללו יהיו ערכיים יותר. אזורים פחות ערכיים יהיו ראשית ההתיישבות, לכן "נופ

 תרבותית כלשהי. -אזורים אשר לא מייצגים תופעה היסטורית

קריטריון זה מתייחס לרמת ייחודיות של תא שטח במדרג  -ייחודיות בנוף הארץ .5

ארצי/אזורי/מקומי. הערכיות הנופית של תת יחידות נוף בעלות ייחודיות ברמה הארצית 

היה גבוהה יותר מאשר הערכיות של תת יחידות נוף אשר להן ייחודיות ברמה האזורית, או ת

 לחילופין, תת יחידות ללא ייחודיות כלל. 

קריטריון זה מתייחס למגוון החזותי המאפיין כל תת יחידת נוף. נופים  -ר חזותימגוון ועוש .6

 וטוניים.מגוונים יותר יהיו ערכיים יותר מאשר נופים חד גוניים ומונ

קריטריון זה בוחן את פוטנציאל הנופש והטיילות של  -פוטנציאל נופש וטיילות/ "פסטורליות" .7

ת יחידת נוף נכון להעביר שביל טיול או להקים המרחבים השונים. לדוגמא, האם בתחומי ת

 מצפור שיחשוף את הנוף הנשקף? 
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 מדדי ערכיות נופית:

 נמוכה ערכיות
 =1 

 ערכיות
=  בינונית

2 

 ערכיות
 גבוהה

 =3 

 ערכיות
 גבוהה

 4=  מאוד

 מירבית ערכיות
 קריטריון פירוט 5

: כושר השתקמות גבוה
מתונים,  שיפועים

מסלע לא רגיש )בזלת, 
קרקע(, תכסית 
 חקלאית/בתה

   
 :כושר השתקמות נמוך

שיפועים חדים, מסלע 
רגיש )גיר, קירטון, חוואר(, 

 חורש/יער/שיחייה תכסית

 ההשתקמות כושר ציוני
 בסולם -שנתקבלו הנופי

 1-5 שבין

1. 
 כושר

 השתקמות
 20%-נופי

 נמוכה, נסתר. נצפות

 קושי
 ביכולת

 בין הבחנה
 .נוף פרטי

  
 וההבג הבחנה יכולת

 במרחב בפרטים  ביותר
 .הנצפה

החשיפה של תת  מידת
 יחידת הנוף.

הנצפות של  מידת
המרחב לציבור רחב ככל 

 הניתן.

 -נצפות. 2
25%  

מועטים. נוף  אתרים
שאיננו מייצג תופעה 
היסטורית/ תרבותית 

 כלשהי

   

, אתרים של רב מספר
 אתרים מגוון

 אתרי)ארכיאולוגיה, 
, טיול שבילי, מורשת

 השתמרות מצב( יותתצפ
 זמינותו גודלו, טוב

 .שלו והאטרקטיביות

 היסטורית תופעה מייצג
 הארץ של תרבותית

תרבות/ נוף היסטורי  נוף
או היבט חינוכי ו/או 

תיירותי )לדוגמא נוף 
 חקלאי כנוף תרבות( .

 אתרים ומגוון עושר
 .נקודתיים

. ייצוג 3
 -תרבותי
-היסטורי
15% 

 ייחודיות ללא שטח
 בנוף ספציפית

אזורי/מרחב /הארצי
 הסקר

 

 ייחודיות
 בחטיבת

 נוף
בתחום /

 הסקר

 ייחודיות
ברמה 
 אזורית

האתר במדרג  ייחודיות הארצית ברמה ייחודיות
 הגיאוגרפי.

4. 
 ייחודיות

-הארץ בנוף
20% 

    מונוטוני, גוני חד נוף

ועושר חזותי של  מגוון
, צבע, תכסיתטופוגרפיה, 

"מ )שטח, גודל קנ
 צמחייהאלמנטים(, 

 שונים נוף מרכיבי
 חזותי עושר שיוצרים

 )ויזואלי(

5. 
 ועושר מגוון
 10%- חזותי

 בעל"מרשים",  לא נוף
 נמוך פוטנציאל

 .מטיילים למשיכת

 מרחב
 שבתחומו

 אתרים
 מועטים
 למשיכת
 מטיילים

  
 אתרים בעל, פסטורלי נוף

 רבים פוטנציאליים
 .מטיילים למשיכת

ה"פסטורליות"  מידת
של השטח,  "ציוריות"

ל כגורם משפיע ע
 פוטנציאל נופש וטיילות.

.פוטנציאל 6
 נופש

 /וטיילות
"פסטורליו

 10%ת"
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הינה שלב הסופי בקביעת ציון הערכיות נופית. לאחר חישוב כל  סוקרהערכת  -הערכת סוקר

גיון הבריא" את תתי יהפרמטרים וקבלת ציוני הערכיות הנופית, צוות הסוקרים בוחן במבחן "הה

עתו, ולבדוק אם לדעתו ישנן תת יחידות שאינן מקבלות ציון שמשקף חידות על מנת לתת את דהי

ק מספר פרמטרים אשר בעזרתם מדרגים כל תת יחידה ייתכן כי מכיוון שיש ר. נכונה את מאפייניהן

קבלו ציונים אשר משקפים את מאפייני תת ילא וייווצר מצב שבו חלק מתת היחידות לא ייוצגו כראוי 

צוות הסוקרים עובר על כל תתי היחידות, וכאשר מוצא הצוות תת יחידה שציון הערכיות  היחידה.

 את היחידה על פי דעת הסוקרים, ציונה ישתנה לפי דעתם.הנופית שלה אינה מייצג כראוי 

 הערכת הסוקר כוללת את הפרמטרים הבאים:

 התרשמות אינטואיטיבית מתת היחידה. .1

דה נמצאת כחלק מהקשר למכלול האם תת היחי -)קונטקסט(הקשר היחידה בתוך הנוף  .2

ג אותו בסקלה נופי מסוים. פרמטר זה נכלל בתוך הערכת הסוקר מכיוון שקיים קושי לדר

 .5-1מספרית שבין 

העצמת פרמטר קיים, שבשיטת הדירוג הקיים אינו מצליח לעלות את ציון ערכיות היחידה,  .3

 וה גורם לשינוי ציון התת יחידה. אך הינו דומיננטי מאוד והוא בלבד מהו

 מידת האסטטיות של תת היחידה. .4

מומחה שמבוצעת על ידי אדריכל הנוף לאחר הערכת הסוקר מתבצעת הערכת   -ההערכת מומח

הערכת המומחה נותנת יכולת להסתכל על תוצרי הסקר על ידי מישהו שלא היה שותף  .יוחאי קורן

 הנתונים והפרמטרים בדקיםי תלויה. בהערכת המומחה נלתהליך ועל כן יכול לתת חוות דעת בלת

רכיות הנופית. לאחר שלב זה ונעשית בדיקה בשטח של היחידות לאור ערכי כושר ההשתקמות והע

התוצרים מוצגים לצוות העבודה מטעם המועצה לתוכנית האב לשטחים פתוחים לחוות את דעתם 

 וסף שבוחן את התוצרים.בהיותם גורם המכיר היטב את השטח,  ולהוות גורם נ
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 הנופית ההערכה ותהליך הפרמטרים תרשים: 2איור 

 

 

 

 

 

 

 

  יחידות הנוף 2.2

. כאמור, מרחב הסקר הינו תבור לנחלבצפון,  ההררי מהירדןיחידות נוף,  19-מרחב הסקר חולק ל

, יחידת נוף עמק קיים שוני )לפעמים מהותי(, בין יחידות הנוף. לדוגמאמרחב הטרוגני ביותר, ולכן 

, המאופיינת המערביים הגולן מורדותהינה יחידה חקלאית ברובה ומישורית, לעומת יחידת  הירדן

שונה לחלוטין  ממלח רכסידת נוף ותכסית של בתה עשבונית. ניתן לומר כי יח  חוואריים מדרונותב

 .שלה הצומחטופוגרפיה שלה והן בתכסית מסלע המצוי בה, הן במשאר יחידות הנוף, ה

יחידות הנוף, )לפרוט על תת יחידות הנוף ראה טבלת תת יחידות נוף  שטחהמפרט את גרף להלן 

 בנספחים(.

 הנוף יחידות של היחסי גודלן: 3איור 
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 צפון -: יחידות נוף8מפה 
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 דרום -: יחידות נוף9מפה 
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 מרכיביהן ותיאור הנוף יחידות של פירוט

 עמק הירדן

בכנרת, ממערב במורדותיהן  -עמק הירדן הוא חלק מתוך הבקע הסורי האפריקאי, התחום מצפון 

סירין וממזרח בנחל הירמוך המהווה גם את קו הגבול עם ירדן. העמק שבחלקו רמת של רמת פוריה ו

מאופיין בנופי חקלאות של בננות בבתי רשת, מטעי אבוקדו, תמרים, הדרים, מתחתר נהר הירדן, 

לי שדה ובריכות דגים, כאשר שדרות הברושים מציירות בנוף קווים ישרים התוחמים את החלקות גידו

ומשמשות כ"שוברי רוח". לצד החלקות בולט הנוף ההתיישבותי של הקיבוצים שמספר את סיפורה 

צורת התיישבות ייחודית ומקומית שבשנים  –ציונית ואת רעיון הקבוצות של תחילת ההתיישבות ה

 ת נמצא בתהליכי שינוי והשתנות כתוצאה מתהליכים כלכליים, דמוגרפים וחברתיים. האחרונו

ב', , דגניה חוצה את העמק במרכזו. בתחומי יחידת נוף זו ממוקמים הקיבוצים: דגניה א' 90כביש 

ק אתרי מורשת רבים, בעלי חשיבות וד. בנוסף, קיימים בתחומי העמכנרת, בית זרע, אפיקים וע

 כיאולוגית המהווים חלק בלתי נפרד מנופו ומדימוי המקום שלו.היסטורית ואר

לסיכום, נופי העמק כוללים פסיפס מגוון המהווה חלק מנופי התרבות של הארץ, נופי חקלאות 

ה של הקמת המדינה. בימים אלו בהם החקלאות והתיישבות המהווים חלק מהאתוס הציוני וההיסטורי

פיתוח ובנייה, יש חשיבות גבוהה בשימור נוף זה כנוף תרבות  הולכת ומשתנה ונמצאת תחת איום של

המספר פרק משמעותי בתולדותיה של המדינה ומהווה חלק משמעותי מהנוף המאפיין את המועצה, 

 הנצפה מכלל הרכסים המקיפים אותו.
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 ייםרת המזרחחופי הכנ

יחידת נוף זו ממוקמת בחלקה המזרחי של הכנרת, ותחומה מדרום בעמק הירדן, ממערב בכנרת, 

וממזרח במורדות רמת הגולן. היחידה כוללת שטחי חקלאות מגוונים של מטעים וגידולי שדה, 

ווים ובדומה לעמק הירדן, גם ביחידת נוף זו קיימים בשטח שדרות של עצי ברושים משברי רוח, המה

ולטים בנוף. מלבד הנופים החקלאיים, היחידה כוללת בתחומה גם חלק מחופי הכנרת קווים ב

, המהווה ציר תחבורה ראשי במזרח הכנרת, וממנו 92המזרחיים. בליבה של היחידה סלול כביש מס' 

 ר ועוד. יוצאים כבישים העולים לרמת הגולן. ביחידת נוף זו ממוקמים הקיבוצים: האון, עין גב, תל קצי

כן, יחידת נוף זו קשורה בד בבד עם ההיסטוריה והגיאופוליטיקה של מדינת ישראל, מתוקף  כמו

 סוריה.-( היא שכנה בקרבה לגבול ישראל1967העובדה שעד מלחמת ששת הימים )שנת 

מורדות  -לסיכום, יחידה זו מהווה רצועה צרה וייחודית המחברת בין שתי יחידות טבעיות מנוגדות 

הבזלתיים וימת הכנרת הכחולה, כאשר החקלאות מייצרת נוף מגוון ויצרני המבטא לן התלולים והגו

את ההתיישבות שהתפתחה מסביב לכנרת ויחד עם רצועת החוף המזרחית, מהווים פוטנציאל 

 לפיתוח תיירותי במרחב.
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 רצועת חוף מורדות פוריה

נרת. יחידה זו תחומה ממערב מערבית של הכיחידת נוף זו כוללת בתוכה את רצועת החוף ה

במורדותיו של רכס פוריה, וממזרח בכנרת. חופי הכנרת מציגים נופים של צמחיה מגוונת וחישות 

קנים. מיחידת נוף זו מבטים מרשימים לכיוון הכנרת, ומורדותיה המערביים של רמת הגולן. מלבד 

 שעובר בתחומה. 90ם, וכן כביש החופים, בתחומי יחידת נוף זו מצויים שטחים חקלאיי

לסיכום, יחידה זו משלבת מרקמים של טקסטורה חקלאית יחד עם רצועת החוף המערבית של 

הכנרת, כאשר החופים מהווים פוטנציאל לפיתוח תיירותי, יחד עם שביל ישראל העובר בחלקה 

 הדרומי של היחידה ומושך מטיילים למרחב.
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 מזרחייםת מורדו-רמת סירין

יחידת נוף זאת כוללת את מורדותיה המזרחיים של רמת סירין, כאשר מדובר במורדות הפונים לכיוון 

 הכנרת, עמק הירדן ומאפשרים מבטים מרשימים לכיוונה ולכיוון רמת הגולן.

המורדות כוללים בתוכם שטחי בזלת מישוריים במעלה, לצד סלעי משקע במורד, המחורצים 

בתלילות רבה לכיוון הכנרת. מרחב המורדות כולל בתוכו נופים מגוונים, מצד  יםבערוצים שמתנקז

אחד, ניתן להבחין בשטח באזורים חקלאיים של מטעים וגידולי שדה, ומהצד השני ניתן לראות אזורים 

 רבים של שטחי בתה עשבונית, שבהם עובר שביל ישראל החוצה את המרחב. 

פלים מקו הרכס של הרמה אל עבר עמק הירדן. המסלע של שתהמורדות המזרחיים של רמת סירין מ

המורדות הינו מגוון, וכולל בין השאר סלעי משקע כחוואר וגבס. הנוף ביחידה זו הינו מגוון וכולל 

ערוצים המתנקזים לכיוון מזרח. בתחומי יחידת נוף זו  מתחתריםמדרונות קירחים יחסית, בהם 

ות מחצבות )הבולטות בשל המסלע החווארי/גבסי(, מטמנת דמקיימים מפגעים נופיים לא מעטים, ב

פסולת, מבני בעלי חיים ותשתיות שונות. ביחידה ובצמוד אליה עוברים שבילי טיול מסומנים )אשר 

 הם הינו שביל ישראל(, אשר מושכים אליהם מטיילים רבים לאורך השנה. ניהבולט מב

, כאשר קיימים 7188וכביש  7677, כביש 90ש ביהנצפות של יחידת נוף זו גבוהה בעיקר מכיוון כ

מבטים מרשימים לכיוון הכנרת ורמת הגולן. לסיכום, ליחידה זו ערכיות נופית גבוהה, הכוללת נופים 

מגוונים של חקלאות ושטחים טבעיים, כאשר המבטים המרשימים לכיוון הכנרת מהווים את החלק 

 הדומיננטי ביחידה.
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 רמת סירין

ן הינה אחת מרמות הבזלת הנטויות של הגליל התחתון המזרחי. יחידת הנוף כוללת בתוכה ריסירמת 

מגוון נופים ייחודיים, בקנה מידה אזורי ואף ארצי. הנוף ביחידת נוף זו כולל בתוכו שטחים חקלאיים 

לו, א יםנרחבים של גידולי שדה ומטעים, הנחרצים על ידי נחלים, כנחל אולם, רכש ועוד. בתחומי נחל

ומדרונותיהם ממוקמים שרידים ארכיאולוגיים רבים בעלי משמעות היסטורית, שמספרים את סיפורו 

של האזור כמרחב מיושב בתקופות עברו. בין שרידים אלו ניתן למצוא את חורבת סירין, וחורבת אולם, 

צל בעונות ו חהאשר לצדן מעיינות אולם וסירין, בהם ניתן למצוא מים לאורך כל השנה, ומקום מנו

החמות. בעונת הקיץ והסתיו רמת סירין מטעה, בשל צבעה הצהוב והחום, אך בעונות החורף והאביב 

האזור משנה את פניו והופך לפסיפס נדיר של גוונים שונים של ירוק, לצד פריחה מרשימה של פרחי 

ס הרי נצרת(, רכו בר באזורים הלא חקלאיים. מרמת סירין מבטים מרשימים לכיוון מערב )הר תבור

ומקו הרכס המזרחי שלה, קיימות תצפיות מרשימות אל עבר רמת הגולן, עמק הירדן והרי הגלעד 

אשר נמצאים במדינת ירדן. בתחומי יחידת נוף זו קיימים שבילי טיול מוכרים )שביל ישראל ואחרים(, 

כת, רוכבי אופניים, ל ביאשר מושכים אליהם מגוון מטיילים, מקהלי יעד שונים לאורך כל השנה )מטי

 טיולי ג'יפים ועוד(. 

בחלקה המזרחי של היחידה, על קו הרקיע ממוקמת חוות טורבינות רוח, המהווה מפגע נופי הנצפה 

 מאזורים רבים בתחומי המועצה, ומחוצה לה.

 

 

  

 

 

 

 

 



  

33 

 

 נחל תבור

ותיו הדרומיים יחידת נוף זו כוללת בתוכה את חלקו התחתון )המזרחי( של נחל תבור, ואת מדרונ

ורך כל השנה. הנחל, שמתחיל את והצפוניים. נחל תבור הינו נחל איתן, המאופיין בזרימת מים לא

ת כוכב, זרימתו מרכס הרי נצרת, מהווה בתחום יחידת הנוף הזו גבול גיאוגרפי בין רמת סירין, ובין רמ

 שהיא הצפונית מבין רמות יששכר. 

בדמות צומח גדות נחלים,  הצפה שלו ביטוי נופי ייחודי ביותרלאפיקו של נחל תבור, יחד עם פשט ה

עצי שיזף ומיני צומח נוספים הכוללים שיטה מלבינה בחלקה המזרחי של היחידה. בעונה הגשומה 

שכים מטיילים רבים למרחב. למדרונותיו מתכסה הנחל במרבד של פרחי בר ותורמוס ההרים המו

 , והם עשירים באתרים ארכיאולוגיים משמעותיים. החוואריים של הנחל ביטוי נופי ייחודי

, מרקם נופי ייחודי ברמה האזורית והארצית. הנחל דומא לסיכום, יחידה זו בעלת ערך נופי גבוה

ל רחבי הארץ המחפשים מרחב טיול "אבן שואבת" למטיילים רבים מכ-הזורם ומדרונותיו משמשים כ

אורך כל עונות השנה. כמו כן, יש לציין כי הנחל מוגדר המשלב מים זורמים ומגוון בעלי חיים וצומח ל

 ועל כן הוא מוגן ברמה הסטטוטורית.  כחלק משמורת נחל תבור
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 מורדות הגולן המערביים        

מרחב המורדות המערביים של רמת הגולן. מורדות אלו, אשר יחידת נוף זו כוללת בתוכה את 

, וגם למרחוק מהרי הגליל התחתון מהווים אזור ייחודי, 92נצפים במיטבם מכביש מספר 

יחודיים כנחל עין גב וקרן עין גב, יחד עם מעט מעיינות כמו עין המשמר בתוכו ערכי טבע ונוף י

 והיסטוריה כאתר סוסיתא. ירח(, לצד אתרי מורשת -שוקו ועין שריר )שו

תחתון והעליון. מה יפה הוא הר מתחומי המורדות מבטים מרשימים לכיוון הכנרת והרי הגליל ה

רת בשעת שקיעה. סלעי המשקע המהווים את תשתית הארבל, מצדה המערבי של הכנ

המדרונות, משפיעים על הנוף ביחידה זו, ובהם מתחתרים ערוצי נחלים לכיוון מערב, אל עבר 

 הכנרת. 

החורף צובעים  ופיינת ברובה בצמחייה דלילה של עשבוניים ובני שיח שבמהלךיחידת נוף זו מא

ליחידה זו חשיבות היסטורית, בשל העובדה שקו הגבול בין  את המורדות במעטה דק של ירוק.

ישראל לסוריה עבר בתחומה עד מלחמת ששת הימים, על כך יעידו שדות המוקשים אשר 

 נטועים בתחומה.

, יחד 92היחידה בעיקר בשל הנצפות הרבה של תא השטח מכיוון כביש  לסיכום, חשיבותה של

את בשל הטופוגרפיה התלולה קיימת עם תצפיות מרהיבות לכיוון הכנרת והרי הגליל. עם ז

נגישות מועטה לשטח היחידה, מלבד מעט מסלולי טיול רגליים וגישה נקודתית למוקדי העניין 

 ריה לצד מעיינות ותצפיות מרשימות.במרחב שכוללים אתרי מורשת קרב והיסטו
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 גינוסר רצועת חוף בקעת

קילומטרים מגינוסר בדרום עד תל כנרות  2.5 -רצועת החוף של בקעת גינוסר מתפרסת לאורך של כ

מטרים, הוא תחום על ידי שטחים חקלאים של בקעת גינוסר  400 -בצפון, רוחב היחידה מגיעה עד לכ

שו עם הכנרת לכל אורכו. גובה היחידה עולה במעט מגובה פני הכנרת. ביחידה עובר נחל עמוד בהיפג

ובוא מסלול טיול מסומן, היחידה מכילה חלק מצמחיית המים של הכנרת, בחלקה המזרחי שולטת 

 עשבונית.חישת קנים ובחלקה מערבי צמחייה 

למרות גודלה הקטן יחסית היחידה מכילה מגוון רב של שימושי קרקע, בית הקברות של גינוסר, מבני 

, חורבת מינים, חופי רחצה, אכסניה ואתר ספיר, ובין כל מגורים לגיל השלישי, תחנה לחקר המדגה

 אלה שטחים טבעיים.
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 רצועת חוף כפר נחום

מתפרסת בחלקו הצפון מערבי של הכנרת, מאתר ספיר בדרום, דרך כנסיית הלחם רצועת חוף זאת 

קילומטרים  7.5 -ה כוהדגים, כפר נחום לחוף אמנון ועד קרוב לשפך הירדן ההררי לכנרת. אורך היחיד

מטרים. היחידה תחומה על ידי הכנרת מחד ועל ידי  500 -ורוחבה נע בין כמה עשרות מטרים עד ל כ

קלאות שלצדו מצפון. ביחידה יש כיסוי צומח שמשתנה בין חישת קנים, לצומח עשבוני, והח 87כביש 

 חורשות אקליפטוסים וחקלאות.

יחידה היא מוקד משיכה, הן בנה המדרוני המתון שלה, העקב המ 87צפת היטב מכביש יכל היחידה נ

. בשטח היחידה ישנם לחופי הרחצה והן לאתרי התיירות שלה, שמהווים מוקד משיכה בעיקר לצליינים

 חמישה נחלי אכזב המתנקזים לכיוון הכנרת וחוצים אותה לאורכה.
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 הר חבקוק ונחל חוקוק

, את מפנהו הדרומי והמערבי. היחידה יורדת דרומה עד וקוקיחידה זאת מכילה את פסגת הר ח

מורדותיו הדרומיים של נחל חוקוק בהם הוא נשפך אל נחל עמוד, ממערב היחידה תחומה בכביש 

ובשטחים החקלאיים הצמודים אליה עד גבול המועצה, במזרח נמשכת היחידה עד תחילת  65

 המדרונות של נחל עמוד.

ק ואת כביש הגישה לישוב לבנים. ביחידה עובר המוביל הארצי ויש בה חוקוהיחידה מכילה את הישוב 

את יציאת המוביל הארצי לאחר הסיפון של נחל עמוד. היחידה מורכבת משטחים טבעיים עשבוניים 

או שיחיים במערבה ושטחים חקלאיים וטבעיים לסירוגים בחלקה המזרחי. היחידה משתפלת מכיוון 

מעל פני הים, בחלקה  192, בשיא גובהה בפסגת הר חבקוק גובהה מזרחצפון מערב לכיוון דרום 

 מטרים מתחת לפני הים. -150הנמוך בחיבור לנחל עמוד גובהה 

 ביחידה עין חוקוק ושרידי חוקוק העתיקה.
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 מורדות דרום כחל

ועת החוף וברצגבולה הצפוני של היחידה הוא גבול המועצה, בדרומה היחידה גובלת בבקעת גינוסר 

בקרבת טבחה. במערב היחידה תחומה על ידי מורדות נחל עמוד ובמזרח גבולה עובר לאורך כביש 

 מצומת כפר נחום עד גבול המועצה תחת הישוב כורזים. 90

היחידה מאופיינת מצמחייה עשבונית עם עצים או שיחים פזורים, שבה שזורים שטחי חקלאות לא 

טחים הפתוחים, היחידה כולה היא מורדות עם תלילות משתנה ף השגדולים אשר לא קוטעים את רצ

מטרים  194 -מטרים מעל פני הים בשיאה, עד לכ 50 -מרמת כורזים לכיוון הכנרת, גובהה משתנה מכ

לכיוון חוקוק ולבנים כמו גם מספר דרכי  8077מתחת לפני הים במורדותיה. ביחידה יש את כביש 

 עפר בשטחים החקלאיים.
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 נחל עמוד

יחידה זאת מכילה את נחל עמוד ומצוקיו, צפון היחידה בגבול המועצה הצפוני בסמוך לסיפון של 

המוביל הארצי. בחלקה הדרומי היחידה מתחברת לבקעת גינוסר, ממערב וממזרח היחידה 

ם מטר מעל פני הי 50מסתיימת במצוקיו הגבוהים של נחל עמוד. היחידה מתחילה בגובה של כ 

מטרים מתחת לפני הים בחיבורו לבקעת גינוסר. במדרונות הגבוהים  170 -מרום מצוקיו, עד לכב

הצמחייה היא בתה עשבונית עם עצים ושיחים פזורים, ובתוך הנחל קיימת צמחיית נחל, אם כי הנחל 

ן בחלק זה הוא שיטפוני ואינה קיימת בו זרימה איתנה. הצמחייה באזור זה שונה מהצמחייה שנית

גוש כורזים, באזור זה ניתן לראות מגוון עצים רב יותר כדוגמת אלה  לראות מזרחית במורדות

 אטלנטית, חרוב, אלון ועוד.

היחידה היא יחידה מטוילת במיוחד, מלבד מצפורים בחלקה המערבי הגבוה, ביחידה עובר מסלול 

וד של נחל עמוד, שאותו טיול נחל עמוד תחתון, שהוא גם חלק משביל ישראל, ביחידה יש את העמ

שחוצה את היחידה, ביחד עם נוף מרשים של מצוקי הנחל  8077ניתן לראות גם בנסיעה על כביש 

 המתיימרים לגובה. מרבית היחידה היא שמורת טבע וזוכה להגנה סטטוטורית.
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 נחל צלמון

היחידה על נוסר. צפון יחידה זאת נמצאת בחלקו הנמוך של נחל צלמון בסמוך להגעתו לבקעת גי

מורדותיו הצפוניים של הנחל מתחת למושב לבנים. מדרום, היחידה נגמרת בערוץ הנחל, במערב 

היחידה מסתיימת בגבול המועצה ובמזרח בבקעת גינוסר. היחידה מכילה שטחים טבעיים של 

ידה נע בין צמחייה עשבונית ושל צמחיית הנחל, כמו כן שטחים חקלאות רבים של מטעים. גובה היח

מטרים מתחת לפני הים בחיבור  190מטרים מתחת לפני הים במורדות מתחת למושב לבנים, עד  80

 לבקעת גינוסר.

ביחידה עובר שביל הטיול נחל צלמון, ויש בו את עין דשנה ושרידים של תחנות קמח ועתיקות נוספות. 

הרבים של שביל ישראל לים י המטיית על ידי, אך נצפ90ת באופן בינוני עד נמוך מכביש יהיחידה נצפ

 שעוברים ביחידה.
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 מורדותיו המערביים -הירדן ההררי 

יחידה זאת היא גדתו המערבית של נהר הירדן לפני הגעתו לבקעת בית ציידה ועד שפיכתו לכנרת. 

הגעתה  לפני 210 -מטרים מעל פני הים עד ל כ 60 -חלקה הגבוה של היחידה בצפונה, בגובה של כ

נרת. היחידה נפרסת תחת הישובים אלמגור וכרכום, ממנה נוף מרשים ודרך גישה לירדן. מספר לכ

 מטיילים רב עובר בחלקים של היחידה על מנת להגיע לערוץ הירדן.

ביחידה יש מספר מעיינות, לרבות עינות לבאה, עין קרא, עין סופיה ועוד. מלבד דרך הגישה לירדן כל 

, צומח היחידה הוא בתה עשבונית, מלבד נקודות הנביעה שמורת טבעמוגדרת כ היחידה

שבמדרונות, ושפך הזרימה מהם לירדן שמאופיין בצמחיית בית גידול לח. היחידה היא מדרון עם 

 שיפוע חזק בחלקו העליון והתמתנות בחלקו התחתון, את היחידה מחלק לצפונה ודרומה נחל קלע.
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 מורדות אלמגור

 -מטרים מעל פני הים, עד לגובה של כ 55 -ידה זאת יורדת מאלמגור לכיוון הכנרת בגובה של כחי

. היחידה מאופיינת בצומח עשבוני עם עצי 87עם כביש  8277במפגש כביש מתחת פני הים,  190

היא גובלת שיזף פזורים. היחידה צמודה לאזורים הפתוחים של רמת כורזים מצפון לזה, ומדרום 

ה יש את הישוב אלמגור ואת נחל אור בצמוד אליו, ביחידה ממוקמת ות מטעים. ביחידבחקלא

 האנדרטה ותצפית של קרב תל מוטילה. מהיחידה תצפית לכיוון הכנרת ולכיוון הגולן.
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 הירמוך

ת ליחידת נוף זו ייחודיות רבה, בשל נופה הייחודי ברמה הארצית, לצד אתריה הרבים המספרים א

( לבין הרי סיפורו של המרחב. הירמוך הינו נחל איתן, המהווה, פעם אחת גבול בין רמת הגולן )מצפונו

רחי של הגלעד )מדרומו(, ופעם שניה גבול בין מדינת ישראל ובין מדינת ירדן, כאשר, בחלקה המז

 סוריה. -ירדן-יחידה זו ממוקם גם משולש הגבולות בין ישראל

אפיק נחל איתן, עשיר בצמחיית נחלים, לצד תופעות  ף מובחנת, וכולל בתוכוהירמוך מהווה יחידת נו

 גיאולוגיות מרשימות של מדרונות סלעי חוואר ומצוקים של סלעי בזלת, וכן אתרי מורשת מרשימים.

תן להבחין באפיק הנחל בגשר "אל הווי", אשר מהווה חלק ממסילת הרכבת בין אתרי המורשת ני

 , ע"י העות'מאניים בין חיפה לדרעא שבסוריה. 20-חילת המאה ההחיג'אזית שנסללה בת

גשרים בין  11, כחלק מפעולת "ליל הגשרים" בה פוצצו 1946גשר זה פוצץ על ידי הפלמ"ח בשנת 

תחומי יחידת נוף זו ממוקם אתר חמת גדר, שמלבד היותו אתר ליל. מלבד גשר זה, ניתן להבחין שב

 וכו עתיקות מרשימות של מרחצאות מהתקופה הרומית.מרחצאות קולט קהל, הוא כולל בת

 , המחבר בין צומת צמח לאתר חמת גדר.98עיקר הנצפות של יחידת נוף זו היא מכביש 

כוללת מופעי טבע מרשימים לצידו של אפיק לסיכום, יחידה זו בעלת חשיבות נופית גבוהה וייחודית, ה

ל תוואי נחל הירמוך, כאשר גדר תבססת עירדן המ נחל הירמוך, כמו כן מורגשת הקרבה לגבול

המערכת מחלקת את המרחב ומונעת מהמטיילים לגשת לנקודות תצפית ייחודיות לכיוון הירמוך 

 ומדינת ירדן.
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 בקעת גינוסר

ברובה בתכסית של שטחים חקלאיים )מטעים וגידולי שדה(, לצד חופים פחות יחידת נוף זו מאופיינת 

בתחומי יחידת נוף זו מתנקזים אל הכנרת נחל עמוד ונחל צלמון, ובתחומה מוכרים של הכנרת. 

ם חשובים. מתחומי יחידה זו מבטים מרשימים אל עבר מורדות רמת הגולן אתרים ארכיאולוגיי

 תחתון )במיוחד הר ארבל והר ניתאי( במערב.במזרח, ומורדות הרי הגליל ה

ובב כנרת המושכים אליהם מטיילים רבים לאורך בתחומי יחידת נוף זו עובר שביל ישראל ושביל ס

 שנה.ה

 .8077וכביש  90הנצפות ביחידת נוף זו מוגבלת יחסית, והיא בעיקר מתאפשרת מכביש 

החקלאי, כאשר שביל ישראל, שביל סובב כנרת ושביל לסיכום, יחידה זו מבטאת בעיקר את המרקם 

ם רבים למרחב ומהווים הזדמנות לפיתוח "ים אל ים" המתבסס על תוואי נחל עמוד מושכים מטיילי

 התוואי בו הם עוברים.
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 רכס ממלח

רכס ממלח מהווה למעשה שלוחה מזרחית של רכסי הגליל התחתון המרכזי. לרכס ייחודיות, זאת 

בשל העובדה שהוא כולל בתוכו מגוון ושונות נופית. חלקו הדרומי של הרכס הינו מרחב גבעי, 

ר נחל ארבל. מרחב זה מאופיין בנוף טרשי, ובכיסוי צומח של עשבוניים ועצי שיזף שמתנקז אל עב

רים נוף של סוואנה פתוחה. לעומת זאת, בחלקו הצפוני של הרכס ניתן לצפות במתלול המזכי

המרשים, המתנקז על עבר נחל צלמון. מתלול זה עשיר בחורש טבעי מפותח. בניגוד מוחלט לשני 

זרחי של הרכס המסלע מתחלף למסלע בזלתי, אשר לו ביטוי נופי שונה מסלעי נופים אלו, בחלקו המ

 ם בשני המרחבים הקודמים שתוארו. המשקע המצויי

בשל המבנה הטופוגרפי של היחידה, וגובהה היחסי מעל סביבתה, יחידה זו מספקת תצפיות רבות 

ה, אל עבר הרי הגליל התחתון דרומה, אל עבר הר ארבל גבעות נחל ארבל וקרני חיטין, וצפונה ומערב

במלוא הדרו. הנצפות של יחידת נוף זו המרכזי, הגליל העליון, בימים טובים ניתן לצפות בחרמון 

 לכנרת. 65, המחבר בין כביש 807, וכן כביש 65מתאפשרת מכביש הגישה לקיבוץ רביד, כביש 

ויה של שטח פתוח ושיטוט לסיכום, החשיבות של יחידה זו במגוון הנופי הרחב שבה, יחד עם חו

השטח. בנוסף, גובהה היחסי של ת התיישבות בתא במרחבים, כאשר מלבד קיבוץ רביד לא קיימ

היחידה מאפשר מצד אחד מבטים מרשימים לדרום, לצפון ולמערב, ומן הצד השני הופך את היחידה 

זו כשטח פתוח לשטח נצפה מהכבישים הסובבים אותה, דבר שמעלה את חשיבות השימור של יחידה 

 במרחב.
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 מורדות דרום גוש כורזים

גבולה המערבי של יחידת נוף זו, המהווה קו מגע בין המסלע הגירני של מורדות הגליל התחתון 

והמסלע הבזלתי של מורדות רמת כורזים מסייע בהבנת הנוף של יחידה זו. יחידת נוף זו היא ברובה 

ם ם, וערימות סיקול של סלעי בזלת מרשימים נטועים במרחביבזלתית, וכוללת בתוכה אזורים טרשיי

של שטחי בתה עשבונית. מלבד מרחבים אלו, ניתן להבחין ביחידה זו בפסיפס של שטחים חקלאיים 

 )מטעים וגד"ש(, השייכים למושבי האזור )אלמגור, כורזים, כרכום ועוד(.

מטרים מעל לחופי  20 ני הים עד לכמטרים מעל פ 25יחידה זאת יורדת מצפון לדרום, מרום של כ 

וקיימות תצפיות מרשימות אל עבר  8277, 87, 90הכנרת. הנצפות של יחידה זו מתאפשרת מכבישים 

הכנרת ורמת הגולן, כמו גם את כנסיית הר האושר, מוקד משיכה שממנו קיימת תצפית לחלק רב 

 מהיחידה ואזור בכלל.

יים מכוסים בטרשים מרשימים של בזלת לצד מורדות גולנ לסיכום, יחידה זו כוללת נופים מרשימים,

שטחי חקלאות של מטעים וגידולי שדה, כאשר התצפיות הרבות לכנרת יחד עם האתרים הנוצריים 

 במרחב, מושכים מבקרים רבים לאורך כל השנה ומהווים פוטנציאל לפיתוח טיילות ותיירות במרחב.
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 חייםהירדן ההררי ומורדותיו המזר

וף זו כוללת בתוכה את הירדן ההררי ומורדותיו המזרחיים. ביחידה זו, המהווה אזור מעבר בין יחידת נ

עמק החולה ובין הכנרת, מתחתר הירדן ההררי בתשתית הבזלתית, התחתרות זו יוצרת למעשה גדות 

שיזף  מצוקיות מרשימות, שמעליהם ממוקמים מדרונות המאופיינים בכיסוי צומח של בתה, עצי

ת בתי גידול לחים. בנוסף לנופים אלו, נטועים בלב היחידה אפיקי זרימתו המרשימים של נהר וצמחיי

הירדן האיתן, עמוס צומח, עצים וחישת קנים מרשימה וחלוקי נחל המייצרים פינות חמד שמושכות 

 מטיילים רבים לאורך כל עונות השנה.

כמה עשרות מטרים עד ממש בסמוך ת, מגובה של יחידה זאת יורדת בגובהה עם זרימת הירדן לכנר

לחופי הכנרת, בחלקה העליון היא תלולה יותר, תלילות זאת מגיעה לשיאה במצוקים המזרחיים של 

הירדן, נהיית מתונה יותר במורד היחידה עד ההגעה לחופי הכנרת. יחידה זאת מכילה גם חלק 

ול לח. יש לציין שהירדן מוגדר ח של בית גידמבקעת בית ציידה, וחלקים רבים ממנה מאופיינית בצומ

 כחלק משמורת פארק הירדן ועל כן הוא מוגן ברמה הסטטוטורית.
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  (1 )פירוט בנספח יחידות הנוףתת  2.3

, החלוקה לתת יחידות הנוף מתבצעת על ידי בחינת שטח הסקר בתצלום אוויר ברזולוציה גבוהה

התייחסות למסלע, קרקע, צומח, נצפות, גבהים ושיפועים, אתרים משמעותיים במרחב,  תוך 

אזורים קטנים  ר. חלוקה זו מאתרתסיור התמצאות ונצפות במרחב הסקולאחר  ושימושי קרקע

  , המשתייכים לאותה יחדת צומח.בעלי מאפיינים נופיים שונים

  )צפון( ףנוה יחידותל בחלוקהתת יחידות הנוף  :10מפה 
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 )דרום( : תת יחידות הנוף בחלוקה ליחידות הנוף11מפה 
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 )מרחב עמק הירדן( יחידות נוף בקטע מוגדל לדוגמאתת : 12מפה 
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 מפות תוצרים 2.4

 (2מספר )פירוט האתרים מופיע בנספח  אתרים במרחב הסקר – 13מפה 
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 (צפון)נצפות  – 14מפה 
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 (דרום)נצפות  – 15מפה 
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 ן(צפו) כושר השתקמות נופי – 16מפה 
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 (דרום)כושר השתקמות נופי  – 71מפה 
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 (צפון) ערכיות נופית – 18מפה 
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 (דרום) ערכיות נופית – 19מפה 
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 נוף-תיאור ממצאים ותוצאות  2.5

מרחב המועצה מורכב ממכלולי נוף שונים ומגוונים, אשר נותנים לו גיוון ושוני רב. לכל אזור אופי 

קע של גיאוגרפי שונה, וייחודיות ועל כן קיים שוני בטופוגרפיה ותכסית, שוני שמשפיע על שימושי הקר

 המרחב, ועל אינטנסיביות השימוש בתאי השטח השונים המרכיבים אותו.

יחידות הנוף, ובפרמטרים שדורגו עבורן. -נופית שתוארה עולה גם בשוני בין תתההטרוגניות ה

לדוגמא בהקשר של מגוון ועושר חזותי, ברחבי הסקר קיימות יחידות אשר אינן מכילות מגוון נופי רחב 

ורת נוף מרכזית אחת, לחלופין ישנן יחידות מורכבות המכילות מספר תצורות נוף ומאופיינות בתצ

טחן.  דוגמא לכך היא יחידות החוף שפעמים רבות מכילות אזור של צמחיית חוף, אזורי שונות בש

בתה בקרבת החוף וחורשות עצים, וכל תצורות אלה כלולות באותן היחידות. בהקשר של פרמטר 

רי המתייחס לעושר אתרים וחשיבותם, קיימות יחידות המכילות אתרים ייצוג תרבותי היסטו

רמה בינלאומית, לדוגמא יחידת כפר נחום, או לחילופין יחידות ללא אתרים היסטוריים מיוחדים ב

 כלל, אשר קבלו ציון נמוך בפרמטר זה. 

פרה או מתייחס למהירות השתקמות יחידת השטח לאחר ה (13ו  12כושר השתקמות נופי )מפות 

סית חושב תכו ב מפרמטרים פיסיים כגון שיפועים, מסלעפיתוח. כושר ההשתקמות הנופי, שמורכ

יחידת נוף, ובשל ההטרוגנית הפיסית והנופית של מרחב הסקר, כך גם קיים שוני בציוני -עבור כל תת

 כושר ההשתקמות בתאי שטח שונים במרחב המועצה. 

תן להבחין ששטחי החקלאות מאופיינים בכושר השתקמות ינ מניתוח מפות כושר ההשתקמות הנופית

הלא רגישה של שטחים אלו, שיפועים מתונים )לעיתים אפסיים( גבוה יותר, בין השאר בשל התכסית 

וקרקע בעומקים משתנים ללא מסלע חשוף. החקלאות במרחב הסקר מתפרשת על פני עמק הירדן, 

במדרונות כורזים ורמת סירין. האזורים בהם כושר חופי הכנרת, וכן חקלאות גידולי שדה ומטעים 

השטחים הטבעיים של מרחב הסקר, אשר הבולטים ההשתקמות נמוך יותר כוללים את מרבית 

ביניהם הם מדרונות החוואר של רמת סירין ומורדות הגולן, המאופיינים במסלע חווארי ושיפועים 

 חדים.
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רכיות ול של מרחב המועצה מאופיין באזורים בעלי עערכיות נופית: ראשית יש לציין כי חלקו הגד

ערכיות נמוכה, ניתן לתלות באופייו המגוון, וכן בשל מיעוט יחידות גבוהה. את מיעוט האזורים בעלי 

פגועות ומופרות. בחלקו הצפוני של הסקר קיימים אזורים בעלי ערכיות נופית גבוהה המלווה את 

תנקזותם אל עבר הכנרת. אזורים בולטים בעלי ערכיות הנחלים הגדולים הזורמים דרומה עד לה

אזורים המלווים בנוף מרשים ומגוון של מדרונות ומצוקים דרמטיים  -ודגבוהה הם נהר הירדן, ונחל עמ

 עם כיסוי צמחי מגוון.

בהתייחסות לפרמטרים המרכיבים את הערכיות הנופית ניתן לראות יחידות שבולטות מעל מרבית 

לדוגמה בפרמטר ייחודיות בנופי הארץ, חלק מהיחידות שערכן  -בכל הפרמטרים היחידות האחרות

וה במיוחד הן שפך הירדן ההררי, נחל עמוד, סוסיתא. בפרמטר מגוון ועושר חזותי בלטו יחידות היה גב

כמו נחל עמוד, שמורכבות ממספר תצורות נוף שונות באותה יחידת השטח. בפרמטר ייצוג תרבותי 

ספר יחידות שקיבלו ציונים מקסימליים, כמו כפר נחום, סוסיתא, הר האושר ועוד. היסטורי יש מ

רמטר פוטנציאל נופש וטיילות קיבלו מספר יחידות ציונים גבוהים, דוגמת נחל עמוד, כפר נחום, בפ

אי השלום ועוד, בפרמטר זה ישנן יחידות רבות של חקלאות שקיבלו ציונים -הר האושר, פארק נהריים

 יחסית.נמוכים 

 

 התוצר בשכבות השימוש אופן 2.6

 במרחב פתוחים לשטחים האב תכנית את ובראשונה בראש משמשות הסקר של התוצר שכבות

 ה. שכבת ערכיות נופית מספקת פרמטרים נופיים מסקאלה מקומית ואזורית, וביכולתהמועצה

 יביא התוצר בשכבות וןנכ שימושלהכווין את תכניות הפיתוח לאזורים בעלי ערכיות נופית נמוכה. 

 בפיתוח ההחלטות קבלת תהליך את ייעל לא מושכל לא שימוש, בהן הטמון הפוטנציאל למימוש

 .שגוי לפיתוח להביא יכול ואף, עתידי

 כושר. נצפותהבעת שימוש בשכבת כושר ההשתקמות והערכיות יש לבצע שימוש והצלבה עם מפת 

 נצפה האזור כמה עד מראה הנצפות אך, האזור ותורגיש ערכיות על מעידים והערכיות ההשתקמות

 יכולת בעלי בשטחים לפתח תאפשר השכבות בין מידע הצלבת. מרכזיים ושבילים מכבישים

 לבצע מעוניינים כאשר. נופי מפגע יהוו לא כן ועל נצפים אינם ואשר נמוכה ערכיות \טובה השתקמות

 בנוסף, גבוהה בנצפות נמצא האזור האם הנצפות בשכבת לבדוק רצוי  שהוא כל אלמנט של בנייה

 פיתוח./הבנייה של לגובה בהתאם בשטח  בדיקה לבצע יש הנצפות בשכבת לשימוש
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 .פיתוח סוגי שני בין להבדיל יש השתקמות כושר בשכבת בשימוש

 השטח של השתקמות קיימת שלא בחשבון לקחת יש כאלה במקרים: בשטח מבנה של בנייה .1

 .חלקית ישתקם /קודם למצב יחזור לא והשטח המשתנ השטח שייעוד מכיוון

זמנית של שטח: במידה ומתקיימת הפרה זמנית של שטח, כדוגמת קבירת צנרת  הפרה .2

בקרקע, השטח יכול להשתקם, ועל כן שכבת כושר ההשתקמות היא עזר חשוב לתכנון 

 מתווה ההפרה. 

 מקורות 2.7

 

רם אלמוג, זאב לבינגר, בועז שחם, ירון  אדיב גל, דבורה שיצר, עמית דולב, ארז מזה, מימי רון,

סקר אקולוגי  מנהריים עד נחל בזק –נהר הירדן וסביבותיו קוביץ, דנה מילשטיין, אורי רמון. הרש

 .2011קק"ל, הגנת הסביבה, דש"א, רשות ניקוז, רט"ג, אוניברסיטת ת"א, , מלווה לתוכנית אב

ישראל והקשר -קרקעות ארץמושית מאוירת. ישראל : אנציקלופדיה שי-דן י., החי והצומח של ארץ

 . 1984, משרד הביטחון, שבינן לבין הצומח הטבעי

 

Singer, A. The soils of Israel. Springer Science & Business Media, 2007. 

Stringer, L. S. Global land and soil degradation: challenges to soil. Global Soil 

Week, 2013. 

Lal, R. A. T. T. A. N. Soil degradation by erosion. Land degradation & 

development, 12(6), 519-539. 2001. 
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 יםקיימנתונים -טבעפרק ג: 
 

 כללי  3.1

שטחי מועצה אזורית עמק הירדן בעלי גיוון גיאוגרפי ונופים גדולים ומורכבים. עמק הירדן, בהיותו 

אפריקאי ולאורך נהר הירדן, מהווה אזור מפגש בין אסיה, אירופה ואפריקה -ממוקם על השבר הסורי

(. הכנרת מהווה את החלק העמוק ביותר 1יים שונים )מפה גיאוגרפ-ביו י בין אזוריםויוצר מפגש ייחוד

בשבר והיא בעלת השפעה גדולה על סביבתה מבחינה אקולוגית, זואולוגית, בוטנית ואקלימית. 

כתוצאה מכל אלו קיים באזור מגוון גדול של טיפוסי צומח וחי, שמקורם בכל אחת מהיבשות הללו 

 )תכנית "לייף" על הירדן(.  נרת וסביבתה.הגידול של הכושקשורים לבית 

 ניתן לחלק את מרחב המועצה לארבעה חלקים עיקריים:

 חלק הצפוני העוטף את הכנרת מצפון וכולל את חטיבות הנוף: רמת כורזים והירדן ההררי. .א

 הכנרת וחופיה.  .ב

 מלח(.העליון המרכזי )רכס ממקטע בגליל עליון מזרחי )מורדות המירון ונחל עמוד( והגליל  .ג

חלק דרומי נפרש דרומית לכנרת וחוצה את הגליל התחתון המזרחי )רמת סירין(, בקעת  .ד

 יבנאל ומורדות הגולן

מבחינה אקלימית מ.א. עמק הירדן נמצאת בחלק היובשני יחסית של החבל הים תיכוני בישראל ובקיץ 

לים נעשים צחיחים בבקעת הירדן תנאי האקהטמפרטורות בו גבוהות והלחות נמוכה. ככל שמדרימים 

 ר ומליחות הקרקע עולה. יות

מגוון בתי הגידול הלחים בסביבת הכנרת כולל נחלים איתנים )כמו מורדות הנחלים צלמון ועמוד(, 

מעינות, מקווי מים עונתיים, אזורים ביצתיים ואזורים מוצפים סביב חופי הכנרת. מגוון זה מאפשר את 

ידרופילי וצומח גדות הנחלים והחופים. סס על חברות הצומח ההגבוה של  בע"ח, המבו קיומם של מגוון

הימצאותם של חסרי חוליות אקווטיים תורמת לתזונתם של בעלי חיים הממוקמים גבוה יותר במארג 

 המזון.  

בי עמק הירדן הינו חלק מציר נדידת הציפורים בין אירופה לאפריקה על בקע ים המלח. זהו אחד מנתי

מיני עופות, המונים  300 -ארקטי. למעלה מ-זור הפליאוולם, והחשוב ביותר באהנדידה החשובים בע

 ( 2014מיליוני פרטים, חולפים באזור באביב ובסתיו, חלקם נשארים לחרוף כאן. )קפלן 



  

62 

 

נדידת הסתיו מצפון דרומה לארצות החום, מתרחשת מסוף  -שני מועדי נדידה מרכזיים חולפים בארץ

ארצות הצפון מתרחשת מסוף פברואר ומסתיימת ונדידת האביב חזרה ל גוסט ועד סוף אוקטובראו

 באמצע מאי.

 שמורות טבע במרחב הסקר 3.2

ק"מ(, המתלכדים עם נחל  3-4אפיקיהם של הנחלים אולם ועין חדה, )אורכם  בשמורה -אלות סירין

פזורים  הצומח האופייני הוא של בתה עשבונית, בה .ממערב לתל רכש רכש ונשפכים לנחל תבור

 .אלה אטלנטית ושיזף מצוי שיחי שיזף השיח ועצים בודדים של

בגן לאומי ארבל ישנם מצוקים מרשימים ונוף לכיוון המועלה, הכנרת ומורדות הגולן, טיפוס  -ארבל

ד עם המצוקים מהוות הצומח העיקרי הוא בתה עשבונית,  קיימים שרידים של עתיקות מרשימות, שיח

כגון מציץ סורי, כדן סגול ודרדר גן הלאומי. קיימים במקום מינים מגוונים את מוקד המשיכה של ה

 נאה. 

מזרח הכנרת, נשפכים אליה הזוויתן, משושים, -נקראת גם בקעת בית ציידה, נמצאת בצפון -הבטיחה

ורים, לבתי גידול לחים, האזור מהווה דליות. האזור מאופיין במעבר בין צומח עשבוני עם עצי שיזף פז

 ם משיכה למטיילים, במיוחד בחודשי הקיץ.גור

, היישוב מסד 65השמורה משתרעת ברכס הר הקוץ, מזרחית ליישוב עילבון ומערבית לכביש  -הר קוץ

תיכוני: חברת חרוב מצוי ואלת -נמצא בצמוד ומדרום לשמורה. בהר נפגשות שלוש חברות צומח ים

ואילו בקו הרכס גדלה חברת אלון התבור,  ום השמורה, חברת אלון מצוי במפנה הצפוניהמסטיק בדר

 .בה יש ריכוזים של סחלב קדוש

בשמורה  .מ' צפונית לחוף הרחצה כורסי, במזרח הכנרת 200 -הגן הלאומי משתרע כ -חוף כורסי

יקות שונות, ביזנטית. באתר עת-קיימים שרידים של מעגן קדום, שהחל לפעול בתקופה הרומית

 ה משמעותי למטיילים.המקום אינו מהווה מוקד משיכ

בחורבת מינים )חורבת מיניא( נמצאים שרידי בית אחוזה מפואר מהתקופה הערבית  -חרבת מניה

בחלק מחדרי הארמון נמצאו פסיפסים מרשימים, המכוסים כיום לצורך שימורם, ולא ניתן  .הקדומה

באזור יש  .חץכמסגד, ובנוסף נמצאו באתר שרידי בית מר אחד מאולמות הארמון שימש .לראותם

 .ריכוז מרשים של תמרים ודקלי וושינגטוניה
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השמורה כוללת שטחי בתה עשבונית סמוכים לקיבוץ גשר, בהם שולט שיזף השיח )ועצים  -נחל חגל

בודדים של שיזף מצוי(. באביב יש באזור מרבדי פריחה מרשימים, הכוללים בין היתר עכנאי יהודה, 

עלים וקיפודן. בתחום השמורה -ים בולטים קוצי קיצנית צפופתצמר מפוצל ונורית אסיה. מהעשבוני

 נחל אדמה ויובלו נחל חגל, בנחל חגל נובע מעיין זעיר , ובקרבתו גדלים עצי צפצפת הפרת. עוברים

מערב הכינרת, מאזור מפרץ אמנון במזרח -גן לאומי כפר נחום משתרע לאורך חופי צפון -כפר נחום

בצפון לכינרת עצמה בדרום. בתחום הגן מספר אתרים:  87כביש מס'  בין -ועד לחוף חוקוק במערב 

 הכנסיה האורתודוקסית. -מתחם פרנציסקני, כפר נחום -ל כינרות, כפר נחוםת

השמורה משתרעת במצוק בגבולו המזרחי של הר יבנאל, הפרש הגבהים בתחום  -מצפה אלות

תיכוניים -נות התלולים נפגשים צמחים יםמ'. במדרו 270מ' לרום  150מ', מרום  120 -השמורה הוא כ

דבר, עלים וחרוב מצוי, שיחי שיזף השיח, רותם המ-וערבתיים. בין היתר גדלים כאן עצי שקד קטן

 לונית מצויה. באביב מתכסה השמורה במרבדים צהובים של כלך מצוי.מרווה ריחנית וג

צפון הגלעד, הבשן, החורן ודרום הירמוך הוא גדול יובליו של נהר הירדן, ומנקז את  -נחל הירמוך

קמ"ר. חלק גדול מהנהר משמש כגבול, בין ירדן  7,000 -הניקוז של הירמוך הוא כהגולן. גודל אגן 

רדן. אפיק הנהר מגודר ואינו ניתן לגישה. בתחומי השמורה, עובר הנהר מאזור וסוריה ובין ישראל וי

הירדן. ולאורך הנהר גדלה צמחיית גדות מצוקי גיר, בסמוך לחמת גדר, אל פזרות הירמוך בעמק 

 שופעת, כולל עצי צפצפת הפרת ושיחיית קנים.

, עין כוש ומעיין ללא שם. לאורך עין פטל -נחל יבנאל הוא נחל איתן בעל שלושה מעיינות  -נחל יבנאל

קנה מצוי, פטל קדוש, הרדוף הנחלים ועוד, תמרים. שרידי טחנת קמח  -הנחל גדלה צמחיית נחלים 

אתר עתיקות בחורבת כוש. נוף המדרונות הוא בתה עשבונית, בה גדלים פה ושם עצי שיזף מצוי ו

 ושיחי שיזף השיח.

אחד הדרומיים בנחלי הגולן. בשמורה צומח יער  השמורה משתרעת באגן נחל מיצר, -נחל מיצר

האלונים פארק מפותח של עצי אלון התבור ואלה אטלנטית, אליהם נלווים מינים נוספים. חלק מ

גדולים ועתיקים. נחל מיצר הוא נחל אכזב אך לאורכו גדלה צמחיית נחלים סבוכה, הכוללת עצי 

מצוי. בשל תלילות נופי השמורה, וחרף גודלה, חלים, פטל קדוש וקנה ערבה מחודדת, שיחי הרדוף הנ

 אין בה כמעט שרידי התיישבות.
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י שביל ישראל.  בנחל מצוקים מרשימים, קינוננחל עמוד הוא נחל מטויל מאוד, ועובר בו  -נחל עמוד

עופות דורסים. במדרונות מעל המצוקים ניתן לראות צומח משתנה של בתה, שיחיות וחורש פתוח. 

ל מורדותיו קיים כיסוי משתנה של עצים ושיחים כגון, אלונים, אלות, חרובים, שיזפים בתוך הנחל  וע

 ועוד.

בר הכינרת, ומאופיין י של הגולן היורד בתלילות לעהשמורה משתרעת במתלול המערב -סוסיתא

מ' מעל  359מ' בדרום השמורה, בין פסגת הר נמרון ) 500 -בהפרשי גובה גדולים במיוחד המגיעים ל

מ' מתחת לפני הים התיכון(. בחלקה  140הים התיכון( לאדמות החקלאיות של קיבוץ האון ) פני

שיחי שיזף השיח ופתילת המדבר הגדולה )"תפוח התחתון של השמורה גדלים עצי שיזף מצוי ו

דוחן מדברי, -ישראלית, בן-סדום"(, שמוצאם טרופי, וכן צמחי מדבר כגון רותם המדבר, בצלציה ארץ

 ונה ועדעד המדבר.מלחית אש

גיא הירדן או "הירדן ההררי" הוא האזור בו יורד נהר הירדן מעמק החולה אל ים כינרת.  -פארק הירדן

רצועה לאורך נהר הירדן  -הראשון של בית גידול לח  ,בעלי מאפיינים שוניםבשמורה יש שני בתי גידול 

 -שני יובשני הערבה מחודדת ושיחי הרדוף הנחלים(, ובה גדלה צמחיית מים מגוונת )ובין היתר עצי 

 רצועה לאורך המדרונות הבזלתיים, בהם בולטים שיחי שיזף השיח, עצי שיזף מצוי וצמחייה עשבונית.
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  הראשיים נחליםה( ו2014רתם ) ארצי אקולוגי ן: מסדרו20מפה 
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 לאומיים בתחום הסקר: שמורות טבע וגנים  21 מפה
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 יערות בניהול קק"ל בתחום הסקר :22 מפה
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 רקע זואולוגי 3.3

קטנים, בינוניים וגדולים המאפיינים מרחבים פתוחים במרחב הסקר מצויים מיני יונקים  -יונקים

ה )לא בסכנת הכחדנים מי 6ומתוכם  גידול לחים )נחלים, מעיינות, גדות אגם הכנרת( ונרחבים ובתי

התייחסות כללית להלן  ., צבי ישראלי וקרקל: זאב, חתול ביצות, לוטרה, צבוע מפוספסכולל עטלפים(

 :למינים אלו

(. בשנים VUהכלביים אשר עתידו בישראל בסכנה )טורף ממשפחת  – (Canis lupus) זאב

אב ברמת הגולן ובצפון בכלל, כנראה בשל מקורות מזון האחרונות דווח על עלייה באוכלוסיות הז

אומניבור(. הזאב  –ושינוי באופי ההזנה )אוכל כל  זמינים עבורם )עגלי בקר, השלכות פסדים(

ה מפני צייד בלתי חוקי והרעלות אולם עליה הינו חיה מוגנת והושקעו מאמצים רבים להגנה עלי

האדם )טריפת עגלים, הפצת מחלות כגון כלבת( בגודל האוכלוסייה מעצים את הקונפליקט עם 

 ומעמיד בסיכון חיות בר כגון צבי ארץ ישראלי.

פעיל בעיקר בלילה או בשעות בין בעל חיים ממשפחת החתוליים   -( Felis chausחתול ביצות )

. כשמו כן הוא חתול הביצות מעדיף, בתי גידול לחים כגון (VUאשר עתידו בסכנה בישראל ) הערביים

יצות, מלחות, גדות נחלים וגדות הכנרת ומתקיים בשדות החקלאיים הסמוכים לבתי גידול אלו. ב

ראל גודל האוכלוסייה ביש .חיים-מדגים, מכרסמים, ציפורים, נחשים ודוחתול הביצות ניזון בעיקר 

 כנראה קבוע.

בסכנת הכחדה  ומצוי על ממחלקת היונקים המותאם לחיים במים-טורף  -Lutra lutra)הלוטרה )

. היא ניזונה בעיקר מדגים, והיא פעילת לילה. הלוטרה שוכנת בנחלי איתן (CR)חמורה בישראל 

שמימיהם נקיים, במאגרי מים ובבריכות המכילות דגים. סבך הצמחייה על גדות הנחל מהווה ללוטרה 

הכחדה מסתור במשך היום. )עמית דולב החברה להגנת הטבע(. כיום, הלוטרה נמצאת בסכנת 

מאה העשרים לוטרות היו נפוצות בכל נחלי החוף, מגבול הלבנון ועד חמורה בישראל. עד ראשית ה

חרוד ועמק יזרעאל היוו -לנחל שורק, וכן לאורך אגן הירדן ממקורותיו ועד ים המלח. עמק בית שאן

וכלוסיות מישור מסדרון אקולוגי חיוני של בתי גידול לחים, ואפשרו קשר בין אוכלוסיות אגן הירדן לא

( מעיד על המשך מגמת היעלמות הלוטרות, כשכיום 2017 שחל) 2017 ות שנערך בהחוף. סקר הלוטר

על פי מסקנות הסקר יש  נוכחות יציבה של הלוטרות מתקיימת בארץ רק בעמק החולה ובכינרת.

 תחות האוכלוסיות ובשיקום ויצירתלהשקיע את מירב המאמצים בבלימת הגורמים המפריעים להתפ

בתי גידול המתאימים להתפתחותן. יש להגדיל את שטח פני המים בעמק החולה ע"י הרחבת בתי 
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גידול מימיים, שיקום בתי גידול לחים טבעיים וכן הזרמת מים לבריכות ביניהן ברכות דגים שאינן 

 פעילות.

פחת הצבועים )מין יחיד בארץ טורף לילה פעיל ממש – (Hyaena Hyaena) צבוע מפוספס

(. לאחרונה NTוגם בסכנת הכחדה עולמית ) (ENממשפחה זו( המצוי בסכנת הכחדה אזורית )

תצפיות רבות של צבועים בקרבה לאזורים מיושבים, משקים של גידול בע"ח ומזבלות. הצבוע 

תחום המחייה  פושו אחר מזון )גודלהמפוספס ניזון מפגרים וביכולתו לנוע מרחקים אדירים בחי

 קמ"ר!(. האיומים העיקריים על אוכלוסיית הצבועים כוללת הרעלה ודריסות. 110 -מגיע עד לכ

שטחים פתוחים ( מצוי באזורים שונים במרחב המועצה בהם VU) – ( gazelleGazella) צבי ישראלי

יכולים לנוע הצבאים תוך זיהוי טורפים  , בהםעשבוניות ושיחיותבעלי כיסוי צומח של בתות  נרחבים

 :רפיםגאויעל פי אזורים גיחסית  קרובותאוכלוסיות  3 -לכנראה חלקים במרחב נהצבאים ממרחק. 

 (סירין רמתאוכלוסיית רמת יששכר )בצפון  ,(לכנרת הגולן)במורדות  הגולןדרום אוכלוסיית 

 .קוץ וחוקוק( הרסביב ) נחל עמודאוכלוסיית ו

מרחב שטחים הפתוחים של ( הנמצא בVU) מרשים חתול טורף – (Caracal caracal) קרקל

  .ים כגון ארנבותממכרסוניזון בעיקר בחוגלות ו מורדות הגולן ורמת כורזים

המלח משמש ציר נדידה של ציפורים בין אירופה ואפריקה. זהו אחד מנתיבי -בקע ים –עופות 

מיני עופות,  300 -מארקטי. למעלה -שובים בעולם, והחשוב ביותר באזור הפליאוהנדידה הח

המונים מיליוני פרטים, חולפים באזור באביב ובסתיו, חלקם נשארים לחרוף כאן. הנדידה 

 מתרחשת מעל העמק עצמו, או בשוליו, בהתאם לתנאי הדאייה.

דורסים(. לאורך נחל  43אסיה לאפריקה )מתוכם -אירומינים של עופות במהלך הנדידה בין  300 -כ

תלי )חורף נדיר בישראל(, עקב עיטי, בז אדום, בז מצוי, עיט ניצי, רחם ועזניה כ עמוד, ניתן לפגוש

 שחורה )נצפים באופן נדיר(, חיוואי ונשר מקראי. 

 ים במרחב. מיני הדו חיים המצויים בארץ ומאכלסים את בתי הגידול הלח 7מתוך  6 –דו חיים 

צב יבשה מינים אדומים בישראל: המוגדרים  מינים של זוחלים 6במרחב הסקר ידועים  – זוחלים

, סיני 2015שחם ) נחושית נחשונית, חומט נקוד, נחל מים ומחרוזן הטבעותמצוי, קמטן החורש, 

 (.2013ושות' 
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 נתוני רט"ג(במרחב הסקר )מתוך מאגר דגל נבחרים  מיני: תצפיות 23מפה 
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 שיטות 3.4

כל אחד משלושת מפות כולו. מהלך העבודה בסקר האקולוגי אופן איסוף הנתונים ו הבאתרשים ב

הביניים )ערכיות על בסיס נתונים קיימים, ערכיות בוטנית וצירים אקולוגיים מקומיים( יאוחדו למפת 

 ממפות הביניים. תבהמשך יפורטו שיטות העבודה המפורטות בכל אחערכיות אחת. 

 אקולוגית להערכה זרימה תרשים: 4איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  – בסקאלה ארצית נתונים קיימיםעל בסיס שיטות לבניית מפת ערכיות אקולוגית 

מסתמכת כאמור על נתונים קיימים בלבד ומטרתה להביא לידי ביטוי את החשיבות הארצית מפה זו 

על פי עבודות מקצועיות והגדרות מקובלות בעולם  של תא השטח ושל אופי בית הגידול ולהעצימו

 להלן פירוט השכבות והנתונים אשר שימשו בעריכתה:. כיום גופי שמירת הטבעבקרב התכנון ו

. תכנית המתאר הארצית מחלקת 3ב//34שכבת נחלים ארצית, מתוך תמ"א על פי   - נחלים .1

מספר הערוצים המתנקזים ספיקות התכן העוברות בהן ונפח את הנחלים להיררכיה על פי 

 "עורק ראשי" ו"עורק משני". זו ישמשו הנחלים המוגדרים סקראליהם. ב

רצף שטחים פתוחים ארציים המקשרים בין שטחים מוגנים קיימים.  – מסדרונות אקולוגיים .2

 (2015על פי מסמך עקרונות והנחיות לתכנון של רשות הטבע והגנים )רותם ושות' 

.  2017סוף  2005מתוך מאגר נתוני רשות הטבע והגנים בין השנים  – תצפיות בעלי חיים .3

תוך כלל המינים הקיימים במאגר זה נבחרו מיני הדגל והמינים המצויים בסכנת הכחדה מ

 לשון שחור גחון.-במרחב: יחמור פרסי, צבי ישראלי, קרקל, לוטרה ועגול
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אתרים בעלי חשיבות ברמה הארצית על פי ניתוח  – אתרים נקודתיים חיוניים לשמירת טבע .4

(. 2016ים ומכון דש"א )אמדור ושות', והגנבשיתוף רשות הטבע  2016שנעשה בשנת 

אתרים נקודתיים ואתרים מרחביים האתרים המצויים במרחב הסקר הנוכחי נחלקים ל

מטר כדי להעניק  100כאשר לאתרים הנקודתיים )בריכת חורף למשל( ניתן באפר רדיוס 

ת זורילאתר חשיבות מרחבית )ומתוך הרצון לשמור על אזור חיץ ולשפר את הקישוריות הא

 שלו לבתי גידול סמוכים(.

שטחים מוגנים בחוק המצויים בניהול ופיקוח רשות הטבע  – וגנים לאומיים שמורות טבע .5

והגנים. השמורות המוצגות הינן השמורות המוכרזות והמאושרות בלבד על פי שכבה 

מטר  200כל השמורות קיבלו באפר של  .2017שהתקבלה על ידי מתכנני הרשות בנובמבר 

סמוכים ומתוך הבנה כי אין שמורה עומדת בפני עצמה צירת חייץ בינים לבין שטחים למען י

 והיא בעלת חיבור לשטחים הסובבים אותה.

שטחים מוגנים בחוק המנוהלים על ידי קרן קיימת לישראל. כיוון שבאתרים  – יערות קק"ל .6

מאשר זה ( 22ירותי או של תשתיות אחרות, מתוך תמ"א אלו מתאפשר יותר פיתוח )התי

 הקיים בשמורת טבע הם מקבלים ערכים שונים.
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 אופן מתן ציון ההערכה:

 

רמות ערכיות: ערכיות מרבית, גבוהה ובינונית. שטחים בנויים הוגדרו כאזורים מופרים והם  3הוגדרו 

 באופן הבא:בעלי הערכיות הנמוכה. רמות הערכיות חושבו 

 

ערכיות 
 השטח

 אופן הערכה הנתונים המתקיימים בו

 מרבית

 נחלים המוגדרים "עורק ראשי" .1

 תצפיות מיני דגל של בעלי חיים .2

 אתרים נקודתיים חיוניים לשמירת טבע .3

 שמורת טבע .4

מספיק נתון אחד בלבד 
להגדרת תא השטח 

 "בעל ערכיות מרבית"

  

 נחלים המוגדרים "עורק משני" .1

 מסדרון אקולוגי .2

 יער בניהול קק"ל .3

 נתונים 2הצלבת לפחות 

   

 גבוהה

 נחלים המוגדרים "עורק משני" .1

 מסדרון אקולוגי .2

 יער בניהול קק"ל .3

מספיק נתון אחד בלבד 
להגדרת תא השטח 

 "בעל ערכיות מרבית"

   

 שאר "חלונות" השטחים שנותרו  שאינם שטחים בנויים בינונית
בנותנים אין צורך 

 להגדרתו

   

 נמוכה 
קרקע עדכנית ולאחר שטח בנוי או מופר על פי שכבת שימושי 

 בחינתה בתצלומי האוויר
---- 
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 ערכיות נתוני בסיס 3.5

 צפון -ערכיות אקולוגית מנתוני בסיס :24מפה 
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 דרום -: ערכיות אקולוגית מנתוני בסיס25מפה 
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 פרק ד: צומח

 רקע בוטני 4.1

מקורות הירדן  רץ ישראל:של א גיאוגרפיים-הפיטואת כל החבלים  הירדן לאורכה, מייצגת בקעת

ובקעת החולה מצויים בחבל הים תיכוני, בקעת כנרות ובקעת בית שאן מצויות בחבל האירנו טוראני 

ערבי. -הסהרוואילו מרכז בקעת הירדן דרומה בקעת ים המלח וצפון הערבה מצויים בתחומי החבל 

 (.1984מים ניתן למצוא גם צומח סודני )ע. אלון במובלעות בעלי תנאים מתאי

אלה מיוצגים כולם בשטחי מועצה אזורית עמק הירדן, בצפון המועצה  גיאוגרפיים-פיטו חבלים

החיבור לחבל הים התיכון, אזור המרכז וחופי הכינרת החבל האירנו טורני ודרום המועצה הירדן 

 .שאן לבית רוםמד ומתבסס שהולךערבי -הסהרוהדרומי מתקרב לחבל 

אגן מים גדול המשפיע אקולוגית ואקלימית, מהווה כר להתפתחות מגוון גיאוגרפי עשיר זה ובו -ביו גיוון

 טיפוסי צומח, הגדלים לא פעם בתערובת ייחודית המשלבת צמחיה מחבלי הצומח השונים. 

ההררי, דרומה  המועצה האזורית עמק הירדן אינם רציפים, מצפון לכינרת גוש הכולל הירדן שטחי

ממלח, מורדות מזרחיים של הגליל התחתון, וחופי הכנרת  של רמת כורזים, בקעת גינוסר, רכס

הצפוניים, מדרום לכינרת גוש הכולל את מורדות הגולן המערביים, חופי הכנרת הדרום מזרחיים 

המועצה היום  . רוב שטחה שלסירין, וגוש שלישי, הכולל את רמת פוריהוהמערביים, עמק הירדן ורכס 

ינרת נחלקים לשני מאפיינים, נופים הקשורים לבתי גידול מעובד חקלאית. נופי הצומח סביב הכ

הכנרת המעיינות והנחלים הנשפכים אליה אלו קשורים גם למפלסי המים בהתאם לגשמי  -לחים

אליהם  השנה. במורדות הגליל והגולן שולטים במפוזר עצי שיזף מצוי, אלון תבור ואלה אטלנטית.

יפולי הגולן באזורים היובשניים, ניתן למצוא גם צמחיה מצטרפים צמחים עשבוניים ים תיכוניים. בש

 מדברית. 

מיני צומח אדומים ממאגר מינים אדומים שנמצאו בשטחי המועצה משנות התשעים על פי מפת 

ומית מפושקת, הגליל, טופח דביק, פעמונית צידונית, צפצפת פרת, זמז : בוצין(10)מפה רט"ג 

החרמון,  לוענית גדולת עלים, קוצן מכונף, אברה ארוכת עלים, אירוס הגלבוע, שום הגלגל, כרכום

דרדר נאה, דולב מזרחי, טובענית העוקצים, גומא הפפירוס, ליסימכיה מסופקת, נענת המים, אמניה 

 , ברוניקת החולה, ורבורגינת פקטורובסקי.מצרית, חלבלוב שעיר
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 אזורים לפי צומח אורית

נחל זה מקשר בין עמק החולה לבקעת כנרות, הנחל מתחתר בתשתית בזלתית  קטע -ההררי הירדן

מ' מתחת לפני הים( מאפשר למים  210ויוצר עמק קניוני בזלתי עמוק. הפרש הגובה הגדול ) 

, הנחלים על שומרים - הירדן מקורות נחלי)מנהלת להתחתר בין סלעי הבזלת, ללא יצירת מפלים 

 השיפוע מתמתן ככל שמדרימה הזרימה עד הכינרת.  (2009

 שרביטן, מגובששמאופיין בצמחיית בתה בחלקים הגבוהים מעל המצוקים, חברת חלבלוב  הצומח

 של ומצמחיה. דןהיר עברי משני המצוקים בקירותעלים -קטן ושקד מצוי חרוב, אטלנטית אלה, מצוי

 בתי של צמחיה גדלה הנביעה בנקודות מעיינות מספר יש הנחל לצד. עצמו באפיק לח גידול בית

 .לחים גידול

 צומח -)זהרי( - 1980ב נצפו לכינרת השפך עד הירדן לאורך -הירדן לכינרת ובקעת בית ציידה שפך

 הפפירוס גמא אוכלוסיית, מאז ,ערבות של גדות ויער וקנים צפוף גומא פפירוס גומא בשליטת גדות

 על המתפרסים רדודים מים גופי בבקעה, ייחודית נוף בצורת מתאפיינת ציידה בית בקעת. נעלמה

, הבקעה. לגונות ומשטחי צלולות מים בריכות ,זורמים מים פלגי של נוף ויוצרים נרחב מישורי שטח פני

 קילומטרים 6- כ לאורך שכתמתמ, נחלים שפכי של סחף מניפות מהתאחדות כתוצאה שנוצרה

 חי של בארץ האחרונים הגדולים הגידול מבתי אחד את מהווה היא. קילומטרים 5.2- ל מגיע ורוחבה

)מכון דשא  .הכנרת דגי של הרבייה לפעילות רבה חשיבות שבה הטבעיות וללגונות נדיר מים וצומח

2002). 

(. שינוי היםמתחת לפני  -210 -)כ המים המתוקים הנמוך בעולם אגם, הכנרת- הכנרת חוף צומח

צמחי גדות הכנרת ניתן לחלק לשתי חברות  אתמפלס המים גורר אחריו שינויים בעולם הצומח. 

אברהם מצוי. בחברת הקנה נמצא גם את הסוף המצוי, -עיקריות: חברת הקנה המצוי וחברת שיח

גדות הכינרת. חברת שיח  ת והאשל מאפיינים גם הם אתקנה שכיח, ודוחן זוחל. הערבה מחודד-עב

אברהם מצוי, מופיעה בחלקה הצפוני של הכנרת בקרקעות בזלת. במקומות בהם מכוסה החתך 

בקרקע של סחף, נוספים לשיח אברהם מינים רבים כמו הרדוף הנחלים, ערבה מחודדת ואשל הירדן, 

המצוי ומיני  ת של סבך הקנה המצוי, הסוףגדות צפוף. צומח גדו-היוצרים יחד תצורה של חורש

, המתפתח בחופי הכנרת עם ירידת המפלס, על כל מגוון מיניו ושלבי הסוקצסיה המשתנים הגמאים

שלו, הוא בית גידול ייחודי לאזור. מעבר לערכו הבוטני של טיפוס זה יש לו תפקיד משמעותי 

 .(2001)רמון, באקולוגיה של הכנרת 
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מורדות הגולן הדרומיים הם סלעי קרטון וחוואר, האקלים שם צחיח למחצה  תשתית -הגולן מורדות

טוראנית שמאופיינת ברותם  אירנוומשטר המים ותלילות המדרונות מאפשרים צימוח של ערבה 

 .המדבר ומלחית אשונה, אותם מלווים מרווה ריחנית בצלצליה א"י, סירה קוצנית וחד שנתיים

 

 

 

 

 

 

 

 חתון הגליל הת מורדות

"ולאורך יאור גינוסר משתרעת ארץ הנקראה גם היא בשם הזה )עמק בקעת גינוסר( והיא  -גינוסר בקעת

. ואדמת הארץ הזאת שמנה, ועל כן לא יחסר בה כל צמח האדמה ויושביה נטעו בה וביופיהנפלאה בתכונתה 

ועוד יותר  –בדרך נפלאה ואדמת הארץ מצמיחה את הפירות השונים האלה למיניהם  ...כל מיני מטעים... 

ם היא שומרת עליהם כל השנה. מלכי כל עצי פרי, הגפן והתאנה, נותנים את פרים תשעה חודשים רצופי –מזה 

הסחף של נחל  מניפת (מתיתיהו)יוסף בן  בשנה ויתר פרי העץ הולך ובשל איתם זה אחר זה כל ימי השנה.

נוצרה על ידי מניפות סחף של הנחלים עמוד, עמוד וצלמון יוצרת את בקעת גינוסר, בקעת גינוסר 

ית צלמון, וארבל העוברים בשטחה לפני שהם נשפכים לכנרת. הקרקע בבקעה היא קרקע חרסית

חולית, כאשר שימוש הקרקע העיקרי הוא לחקלאות. צפונה מבקעת גינוסר מתקיים נוף פתוח מכוסה 

י שיזף פזורים ושיחי שיזף ושיחי הרדוף צומח דמוי סוואנה המאוכלס בעשבוניים, בעיקר דגניים, עצ

בוניים הנחלים ושיח אברהם. ככל שעולים לכיוון רמת כורזים תופיע אותה תצורת צומח כשבין העש

 , תגית א"י, דרדר קרומי ועוד. המעורקתהסלעים, הזוטה  צמרניתיתווספו 

שיח, ושרידי יער -בני שנתיים,-הצומח מאופיין במרחבי בתה של עשבוניים חד  -כורזים נחל צמחיית

פארק של אלון תבור ואלה אטלנטית שהתחלף בשל ניצול הקרקע והפרעות האדם, לעצי שיזף מצוי, 

(. בנחלים הגולשים מרמת כורזים 2014שקד מצוי וחרוב מצוי היוצרים נוף של סוואנה פתוחה. )עמית, 

 מרווה ריחנית
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-, שיבולתהבולבוסיןעורת ה עשבונית ובה עשרות מינים בהם שולטים דגניים כמו שאל הירדן, בת

עלים, שרעול שעיר -צפופתשועל נפוצה, מיני תלתן רבים בהם תלתן ארגמן ותלתן הכדורים, קיצנית 

מצוי, זנב שועל ארוך, שכיח, שיח אברהם  עבקנה.  בבתי הגידול הלחים: (2016)קפלן, וקיפודן מצוי 

ים שולטת צמחייה יובשנית עם מרכיבים מדבריים, כגון חברת רותם אגמון ימי ועוד. במפנים דרומי

 המדבר, בערוץ ישנו אחו לח וגבוה הכולל שפע דגניים. 

 

 

 

 

 

 

 

יכוני מפותח ובמורדות של מזרח ת-הצומח של נחל עמוד ויובליו מתחיל בחורש ים תצורת -עמוד נחל

עבר גדות נחל עמוד היו מעוז לחקלאות, הגליל התחתון התצורה נהפכת למופע של סוואנה פתוח. ב

עד היום רבים מעצי הפרי עדיין גדלים ומניבים פרי ולצדם מיני הבר של ארצנו. בחורף מתכסים 

מתצורת העצים  90%רחי ועוד. מז יקינטוןהמדרונות בצמחי בצל ופקעת, דוגמת הרקפת, הכלנית, 

טית. במצוק המזרחי של נחל עמוד, אלה אטלנ 10%-של מורדות ושפך נחל עמוד של אלון תבור ו

המתאפיין ביובש בשל חשיפתו הגדולה לשמש, ניתן למצוא מינים נדירים כמו  ציפורן משולשל, דרדר 

נון ובעל פרחים לבנים(. שני נאה, פעמונית דמשקאית ופעמונית החומות )מין אנדמי לישראל וללב

מקומות בהם בורא מהם חורש אלון מיני השיזף מצויים באזורים עם קרקעות עמוקות, בעיקר ב

 .(2011)סיני, ברגמן, & רועי,  התבור לצורך הכשרת שטחי חקלאות.

, ברלינרמצויה ) גלונית-קיפודן דביק  -מאופיינים ע"י חברת קיצנית עטופה  -הבזלת אזורי

 גלוניתסירה קוצנית, אזוב מצוי,  ע"י חברת הסירה הקוצנית הערבתית שמרכיביה: וכן( 1970,1972

מצויה ומרווה ריחנית. במורדות הבזלתיים של הגולן מוגדר שולט חורש פתוח דמוי סוואנה של שיזף 

(. חלק גדול מישורי הבזלת שימשו לעיבוד חקלאי 1982 כהן. י, פולק. ג, ויזלברהם. )י. מצוי ושיח א

 שיח אברהם מצוי רתם המדבר
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מה שהביא להעלמות החורש ולהופעת חברת  ורעייה, ובחלקים האחרים נעשה שימוש וכריתת עצים

-שיחי שיזף השיח ועשבוניים רב נילוויםשנתיים, אליהם -צומח עשירה מאד בעשבוניים, בעיקר חד

. הבולבוסיןברק קוצני, שומר פשוט, קיפודן דביק, קיצנית עטופה, שרעול שעיר ושעורת שנתיים: ש

 העץ הוא רפואי לבנה התחדשות של תחילתה כיום מתרחשת, ההפרעה פסקה שבהם במקומות

 חורש ומטפסי מצוי אלוןישראלית, -ארץ אלה אליו ונלווים, צפוניים במפנים בעיקר, ביותר המתחדש

 . שונים

בזלתית מתפתחת בתה ערבתית של סירה קוצנית, שאליה נלווים אזוב מצוי, בלוטה  סקוריהסלעי  על

 ות מגוון גדול של חזזיות. ומרווה ריחנית. סלעי הבזלת באזור זה מכוס גלונית

 .עשיר תיכוני ים חורש התפתח הצפוני חלקו על, בתות עם פארק יער של בשילוב מאופיין ממלח רכס

 פוריההינו חלק מהרמות הנטויות של הגליל התחתון המזרחי. המסלע ברכס  -ומורדותיו  פוריה רכס

בקעת יבניאל, ושיפוע תלול לכיוון יש שיפוע מתון לכיוון דרום מערב אל  לרכס .הינו מסלע בזלתי

מזרח לכנרת. שיפוע הרכס לכיוון מערב מתון יותר מהצד המזרחי. כתוצאה מתלילות מורדות הרכס 

 לכיוון מזרח נוצרו ערוצי זרימה תלולים וקצרים המנקזים את הנגר לכיוון הכנרת. 

 גלונית, חברה של ההרים הדרומיים לטבריה מכוסות בתות ספר בתה של שיזף וקיצנית מורדות

 הסלעים ומרווה ריחנית וחברה המונחת ע"י סירה קוצנית.

 סנוניגבעות קרטון  -מינים של קרקעות  מצמח מזרחה לכיוון חמת גדר, נמצא שלושה -הכנרת דרום

ואדמת בזלת. האדמה הבזלתית  טרברטין-המאוכלסות בחברת המלחית האשונה, גיר מושקע

עלים, חרחבינה מגובבת, חרחבינה  צפופת קייצתשיח, זקנן שעיר, שיזף  -מאפיינת בארבע המינים

 ועוד הסלעים בלוטית, נפוצה שועל שבולת, נמדברהגלגל, שומר פשוט, רותם  עכוביתמכחילה, 

 .שנתיים חד מינים

המדרונות היורדים לחמת גדר היא בתה ים תיכונית. הצמחים אשחר א"י צלף קוצני, עירית  תצורת

הסלעים, אלקנה סמורה,  צמרנית, אלכסנדרונייפה, עוקץ עקרב עגול עלים, חוחן גדולה, כתלה חר

 בוצין :מצויה ועוד. שני צמחים אנדמיים לבקעת הירדן גדלים במדרונות אלה לועניתערבית  בסניתג

 –המדרונות התלולים יוצרים בית גידול יובשני ונמצא בו גם צמחים מדבריים  .וחוחן הירדן הירדן

 .(2016כלנית נה רותם המדבר ומלוח קיפח, טופל אדום, כנפן קוצני ועדעד המדבר )סיור מלחית אשו
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 שיחנית פלגיתחמת גדר ובמורדות אל הירמוך, נמצא ריכוז של צמחים הידרופיליים כגון:   באזור

 הרדוף נחלים, פטל קדוש, צפצפת הפרת, ערבה מחודדת, אשל הירדן, קנה מצוי ועוד. לצידם 

, השיזף המצוי, פתילת המדבר הגדולה והבלוטית האפריקאית, הסודנייםלמצוא את הצמחים  פשרא

וכן שיזף שיח רותם המדבר מלוח קפח ומלחית אשונה. במעיינות חמת גדר ניתן למצוא מגוון אצות 

 (.1980באתר, ברובה צמחיה גננית. )מ. זהרי,  הצמחיההתואמות את טמפרטורות המים, 

ת זורם בתעלה חפורה בין השטחים החקלאיים אפיק הירדן הממשיך מדרום לכנר -הירדן מורד

מלוחים, הצמחייה המאפיינת  ממעינותובריכות מדגה רבים. בשל הזרמת מי שפכים ומים מלוחים 

אוהבת חנקן, ומינים פולשים, כך נעלמה הצמחייה הטבולה מהמים  - רודרליתאת האזור בעיקרה 

. באזור זה ניתן לראות מלחות המצויות לפרקים לצד זרימת (2011)סבר, ונפגעה צמחיית הגדות 

מלח מכחיל ואשל מרובע, חברת אוכם -חברת בן -אופיניותחלק ובהן גדלות חברות צמחים  הירדן

 וימלוח פגום. שיחניחד ביתי, וחברת אוכם 

ומח יהיה 'ר בהם כמות המים מועטה, הצעוהחוואר הלשון מתפתחות קרקעות מלוחות בשטחי  על

הנפוץ בבקעת הירדן הינו השיזף המצוי. מקורו  העץאוהב מליחות כגון מלחית אשונה ומלוח קיפח. 

אפיק הירדן נטועים אקליפטוסים מראשית  לאורךשל עץ זה הוא במשטחי הסוואנה האפריקניות. 

ל בתי מח המתואר בעבר כשופע בצומח שההתיישבות בעמק הירדן. מאזור סכר ביתניה ודרומה, הצו

 טופל אדום ין הגלילבוצ
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ומעט מינים ששרדו ביניהם ומינים ייחודיים  רודרליתגידול לחים, מאופיין כיום בחישת קנה צמחייה 

 כגון שוש קרח וצפצפת פרת.

מערב -בעלות שיפוע מתון בכיוון דרום וגירניותשטח זה מאופיין בעיקרו רמות בזלתיות  -סירין רמת

 הסלעיםופרדות זו מזו ע"י גאיות עמוקים. מזרח ובמזרח, המ-זקה בצד צפוןמזרח ושבירה ח-צפון

הוולקנים והקרקע הנוצרת עליהם יוצרים בתי גידול דלים ורדודים בהשוואה לבתי גידול הנוצרים על 

ניתן לראות תצורת  סיריןלהתבסס בגלי אבנים. במדרונות רמת  מצליחסלעי משקע. צומח מעוצה 

 מצוי חרוב, אטלנטית אלה, מצוי שרביטן, מגובששים" ובה חברת חלבלוב צומח של "בתת מצוק

 .ערבית וגביעונית הלבנון גביעונית למשל ייחודיים גיאופיטים וכןעלים -קטן ושקד

 

 

 

בשטח המועצה זורם הנחל, מעט מתחת לחיבור של נחל חרצית הערוצים בחלק זה  – יבנאל נחל

, שיחים, בעיקר הרדוף נחלים ושיח אברהם מצוי, ומגוון מינים מאופיינים ביער פתוח של שיזף מצוי

של בית גידול לח. נביעת עין רן, צומח המים הופך עשיר וכולל ערבה מחודדת, הרדוף נחלים, שיח 

 בוצין, כרפס ביצות, משובלתשכיח ו מיני גמאים, נענה  ועבקנהופטל קדוש, קנה מצוי אברהם מצוי 

 .רוץ יער עצי שיזף מצוי גדולים ומפותחים ומעט עצי אלה אטלנטית גדוליםהגליל ועוד. משני צידי הע
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  : מיני צומח בסכנת הכחדה ואדומים )מאגר רט"ג והספר האדום(26מפה 
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 שיטות 4.2

גורסת כי  ם סקרי הטבע והערכיות האקולוגית הקיימת בארץ כיום הנחת היסוד הרווחת בתחו

קבוצות בעלי חיים עושר והרכב מיני הצומח מייצג במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת 

תועלת -שונות, ומהווה את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלות

(Mandelik et al., 2010על פי תפי .)ערכיות הבסיס  ולפיהמתודולוגיית מכון דש"א  נבנתה סה זו

  (. 2018 ת'ושו רמון האקולוגית בסקרי הטבע והנוף מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניים )

 להלן תיאור שלבי העבודה:

 

 הערות בסיס נתונים מטרה שלב

    

 א'

חלוקה 
פולוגוניאלית 

ליחידות 
 –הצומח 

 GISעבודת 
לניתוח ואפיון 
השטח מתוך 

 ייםחומר ק

 תצלום אוויר מעודכן

 מטר( 10קווי גובה )

 (1:50,000מפה גיאולוגית )

 25*בסקר זה הוגדרה יחידת דיגום מינימלית ל 
 דונם  ) = מסגרת הדיגום(

הפרדה בין יחידות צומח טבעיות ** נעשתה 
 ליחידות חקלאיות

    

 ב'

 

סיור שטח   -מיפוי רציף 

בכל אחת מיחידות 

 הצומח הטבעיות שסומנו

 ואיסוף הנתונים 

 

 

הגדרת טיפוס הצומח נעשה על פי 
המדריך למיפוי צומח בישראל, 

תיכוני )סבר -חלק הצומח הים
 (2014ושות' 

והתאמות במהלך הסקר *המדריך עבר עדכונים 

הנוכחי. עדכונים אלו הוטמעו בתהליך העבודה 

 מתחילתו

**אחוזים בודדים בלבד מיחידות הצומח נסקרו 
 בעיות עבירות והגעה במבט מבחוץ בשל

    

 ג'
ניתוח הממצאים ומתן 

 ערכיות בוטנית

תצפיות רט"ג ממצאי המיפוי + 
צמחים בסכנת  –והספר האדום 

 (.2011ושות', הכחדה )שמידע 

תצפיות הצומח נותחו באופן  בינארי ללא  *

התייחסות לעושר המינים  הנדירים או לנדירותם 

 היחסית. 
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  -במיפוי הרציףאיסוף הנתונים 

על פי סדר כרונולוגי של פו הנתונים הבאים )בכל אחת מיחידות הצומח שהוגדרו בשלב א' נאס

 נספח טופס איסוף נתונים(: ורא, פםאיסו

עצים נטע האדם )עצים נטועים/ תרבותיים/ : אחוזי כיסוי של כל אחד מהתצורות הבאות .1

פולשים(, עצים טבעי, שיחים ומטפסים, בני שיח, עשבוניים, סלעיות )אבנים גדולות ומחשופי 

 ואבניות )אלו הניתנים להזזה בכוח היד(.סלע מחוברים לקרקע( 

 תצורת הצומח המפורטת )למשל חורש בצפיפות בינונית( .2

 עשתה כל הפרדה בין מינים עשבוניים(רישום שלושה מינים שליטים )לא נ .3

ומינים פולשים.  רעייה, כריתה, שריפה, הכשרה חקלאית  –ציון ההפרות הקיימות בשטח  .4

פורט לאיתור המינים הפולשים והם סומנו רק במידה ונצפו חשוב לציין כי לא נערך דיגום מ

 על ידי צוות הסוקרים  )ללא תלות במין הצמח או בגודל הכתם(.

 .גופי מים, נחלים איתנים, מצוקים - ציון בתי גידול ייחודיים הקיימים ביחידה .5

 ( ותיאור קצר של הסיבות לכך.3-5הערכת סוקר ) .6
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להלן המדדים, אופן חישובם והאחוז היחסי  שלהם מתוך הערכיות  – בוטניתחישוב ערכיות 

 הבוטנית שתחושב:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(. במידה 3-5( והוא נבחן אל מול הציון שניתן בהערכת הסוקר )3-5כל יחידת צומח טבעי קיבלה ציון )

והפער ביניהם היה ה נבחנה יחידת הצומח באופן נקודתי. במיד 2 –והפער ביניהם היה גדול/שווה ל 

 ניתן הערך הגבוהה מהשניים. 1
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 יחידות הצומח 4.3

 צפון-  : חלוקה ליחידות הצומח הטבעיות27מפה 
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 דרום- : חלוקה ליחידות הצומח הטבעיות28 מפה
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דרום מערב מ 87)כביש  עם טיפוסי הצומח ל יחידות הצומחהגדלה לדוגמא ש: 29מפה 

 לגשר אריק, בסמוך לשפך הירדן(

 הגדלה -טיפוס צומח 

 טיפוס צומח
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 תצורות הצומח 4.4

פוןצ -: תצורות צומח כלליות במרחב הסקר30מפה 
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 דרום -: תצורות צומח כלליות במרחב הסקר31מפה 
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 )רמת סירין( תצורות צומח :32מפה 
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 ערכיות בוטנית 4.5

 : ערכיות בוטנית צפון33מפה 
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 דרום: ערכיות בוטנית 34מפה 
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 ותוצאות דיוןפרק ה': 

 תיאור הממצאים ומסקנות 5.1
 

, כולן בעלות מאפיינים של יער פארק באזור גיאוגרפיות יחידות כמה לאורך מפוזר המועצה מרחב

 השטחיםרוב . אחיד אופי בעל שטח תא מייצג אינו והוא ם תיכוני ועמק אלוביאלי באזור יובשני,הי

מתוכם הינם שטחים שמורים  45% -( כאשר כ57%הינם שטחים טבעיים )במרחב הסקר  הפתוחים

 )שמורות, גנים לאומיים ויערות( וניכר הניתוק הגיאוגרפי בין חלקיה השונים. 

)מנגו, טרופיים ובהייחודי הופך את מרחב הסקר לאזור בעל ערך חקלאי המאפשר גידולים סהאקלים 

ירין קיווי, אבוקדו( וטרופיים )בננות בעיקר( ואלו מתרכזים בעיקר בעמק הירדן עצמו, ברמת ס

)שעוברת שינוי באופי הגידולים, מגד"ש למטעים נוכח השתנות מחירי המים( ובמורדות רמת כורזים. 

עלולים להגדיל את גורמים למעבר בין גד"ש למטעים והשינויים המתרחשים בענף החקלאות  עיקר

רית וההשפעה העיקמעבר חיות בר תנועה וב . פעולה זו תגרום לפגיעההשטחים החקלאיים שיגודרו

והמעבר  הקישוריות המרחבית שאזור זה מספק, צפויה ברמת סירין )בעיקר בשל האופי הפתוח

 .(ים ושקדיםלגידול של זית

 : התפלגות שימושי הקרקע בשטחים הפתוחים שבמרחב הסקר5איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תהליך הערכה האקולוגית נערך בשני מהלכים מקבילים: בחינת ערכיות אקולוגית מנתוני בסיס

 ובחינת הערכיות הבוטנית, כאשר לכל אחד מהם אופי סיקור שונה בשטח ובסיסי נתונים נפרדים. 
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מספק את הערכיות האקולוגית של כל  של ערכיות מנתוני בסיס וערכיות בוטניתאיחוד הממצאים 

בי ההערכה אחת מיחידות הצומח במרחב )הטבעיות והחקלאיות(. להלן ניתוח ממצאי כל אחד משל

 האקולוגית: 

מדד זה נסמך על נתונים קיימים ומעלה את ערכם של השטחים על  – ערכיות אקולוגית מנתוני בסיס

 בסיס הנתונים הבאים:

נחלים, בתות  למשל ,ולוגיות ייחודיות ברמה הארציתתרומתם לשימור מערכות אק .1

 עשבוניות וגופי מים. 

טבע, גנים לאומיים ויערות קק"ל( בהם צפוי כי האיום מידת המוגנות של השטחים )שמורות  .2

והם מנוהלים באופן מקצועי  על בית הגידול הינו מתון יותר מאשר בשטחים שאינם מוגנים

 . המתחשב בערכי הטבע שהוא מקיים

 .מרחבית וקישוריות רצף על לשמירה השטחים של חשיבותם .3

 הקיימות תהאקולוגיו מערכותה את צגיםהמיי, ומטריה דגל כמיני שהוגדרו חיים בעלי נוכחות .4

ומהווים מיני מטריה )כלומר במרחב בית הגידול הנחוץ לקיומם מתקיימים  הסקר במרחב

 .בעלי חיים וצמחים נוספים רבים(

אזורים אלו  שכן, החקלאיים השטחים ערכיות את מספקבלבד  בסיס מנתוני אקולוגית ערכיות מדד

ל בין ערכיות השטחים החקלאיים, על פי ניתוח זה, בין רמת סירין ניכר ההבד. לא נסקרו בשטח

טחים מוגנים גדולים ותרומתה של הרמה לשימור הסמוך, בעיקר בשל ש )ערכיות גבוהה( לעמק הירדן

 רצף שטחים פתוחים מסדרונות אקולוגיים.

 מהווה והיא עצמו בפני כתוצר לעמוד יכולה אינה בסיס מנתוני אקולוגית ערכיות שכבת כי לציין חשוב

 .בסקר הניתוחים להמשך ביניים מפת

מהוות  כוללות את שמורות הטבע והשטחים הטבעיים והן יחידות הצומח הטבעיות – בוטנית ערכיות

 -כבשטח כולל של בעבודה זו נסקרו השטחים הטבעיים בלבד . (5משטח המועצה )איור  57%

י, בעיקר בשל קיומן של כמה יחידות גיאוגרפיות שונות במרחב מגוונות למד היחידותדונם.   84,000

מתחפ"י ועד  225-נע בין במרחב הסקר הפרש הגבהים הסקר, כפי שתואר בתחילת פרק הצומח. 

 375-566, טווח ממוצע המשקעים הרב שנתי נע הבין 67%-4%, בשיפועים הנעים בין מעפ"י 339
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קרקעות קולוביות , רנדזינה, טרה רוסה,  סוליםגרומו במרחב ותהמופיעקרקעות מ"מ. סוגי ה

 וחוף הכינרת. רגוסולים, סירוזיום גירניים, אלוביות

 4תצורות צומח, מתוכן   20תועדו  אפיון תצורות הצומח ברחבי המועצה תוארו בסקר זה, ובסה"כ

 כללמ  3% -כ המהוות  תצורות של חורש 2, מכלל השטח הנסקר  5% -כ המהוות  תצורות בתה

 עשבונייםשטחים תצורות של  3, מכלל השטח הנסקר  3% -כהמהוות  תצורות יער 6, השטח הנסקר

 מכלל השטח הנסקר  6% -כהמהוות  תצורות של שיחייה 4, מכלל השטח הנסקר  75% -המהווים כ

  .מכלל השטח הנסקר  8% -המהוות כ ותצורת צומח של גדות נחל

 

  חשיבותה של הבתה והשטחים העשבוניים

ס"מ בשילוב עם מינים   50הבתה מתאפיינת בנוף של צומח מעוצה נמוך שגובהו מגיע בד"כ עד 

, השטחים העשבוניים מאופיינים בנוף פתוח של צומח עשבוני. חברות צומח רבים של צומח עשבוני

כמו כן מעשירים את אלו מספקות שירותי מערכת חיוניים לאדם כשטחי מרעה לדבורים, בקר ועיזים. 

בתה מונעים העשבוניים והשטחי המרחב בחרקים מאביקים המספקים שרותי האבקה גם לחקלאות. 

למיני ייחודי מהווים בית גידול  שטחים אלהחדירות הקרקע למי גשמים. ומגדילים את ויסות סחף 

( שהינם צמחים המוגדרים אדומים  R(שום הגלגל ) RPאירוס הגילבוע ), ובעלי חיים ביניהם צומח

צב יבשה מצוי ונחושית נחשונית המוגדרים כמינים אדומים, צבי ארץ ישראלי, סבכי כנת הכחדה, ובס

 לה, פפיון ההרים ועוד. הערבות, שיחנית גדו

 
 מינים שליטים

(, אחריהם חישות הקנים 74%-הם המינים העשבוניים )בכ השולט בשטחי הסקרמצאנו כי המין 

 5%-סירה קוצנית בכ,  5%-, אשחר א"י בכ7%-צוי( בכקנה, פטל קדוש וקנה מ-)הכוללת מיני עב

 מהשטח כל אחד. 1%שאר המינים שנמצאו שליטים מכסים כ

 ערכיות בוטנית

קשורה במתודולוגיה שנבחרה הסיבה לכך  .נמוכה בוטניתקיבל ערכיות  הטבעי מהשטח 80% מעל

סעיפים: מורכבות מבנית,  4לביצוע הסקר. על פי מתודולוגיה זו ערכיות בוטנית ניתנת על בסיס 

 (. נדירות מקומית, כושר השתקמות ונוכחות מינים אדומים )טבלת חישוב ערכיות בוטנית

-ב נמוך ציון מקבלת היא עשבוניים היא הסקר במרחב ביותר הנפוצה יתהכלל ומחהצ שתצורת כיוון

 :הבוטנית הערכיות את המרכיבים 4 מתוך סעיפים 3
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 שכן, 10% של כיסוי שעוברות חיים בתצורות ממיעוט כתוצאה נמוך ציון – מבנית מורכבות •

 .גבוה אבניותם וג/או סלעיות אחוז בו עשבוני צומחב שליטה ידיד על מאופיינים שטחים

 מצב. הסקר במרחב העשבוני הצומח של הנרחבת הנוכחות בשל נמוך ציון – מקומית נדירות •

 מקבלת הארצית חשיבותו. בארץ אחרים מאזורים בשונה המרחב את ומאפיין ייחודי הוא זה

 .בסיס ערכיות בשכבת ביטוי

פה, למרות שידוע ההשתקמות היא מהירה ומקבלת לכן ציון נמוך )למשל לאחר שרי יכולת •

ובעקבות זאת גם עלולה לגרום  ייםביוט-האכי שריפות חוזרות ונשנות משנות את התנאים 

על פני אחרים, לשינוי במגוון החברה ולעיתים אף לאובדן  ימיםמסולהשתלטות מינים 

 מינים(.

. הגולן תבמורדוו (וסירין כורזים) המועצההשטחים העשבוניים ממוקמים ברמות הבזלתיות של 

ממנה מיוצג  30% -שטחים אלו מקיימים בית גידול טבעי פתוח ונרחב בעל ייחודיות ארצית אשר כ

תיכוני במזרח הגליל ובדרום הגולן, מתוך רתם -בשטחים השמורים בישראל )מוגדר כיער פארק ים

ים כל אלו נשקלה האפשרות להעלות את הערכיות הבוטנית של השטח לאור(. 2016ושות' 

, כפי שהוגדר 17% -העשבוניים, אולם כיוון שייצוג יחידה אקולוגית זו עברה משמעותית את ערך ה

(, וכיוון שרוב שטחים אלו 2016על ידי רתם כגודל שטחי יבשה שאמורים להיות מוגנים )רתם ושות' 

 נשאר הבוטני הציון, הארצית ברמה חשיבותם בשל בעיקר, מקסימלית בסיסקיבלו ערכיות נתוני 

 עד גבוה הינו העשבוניים השטחים של הסופית האקולוגית הערכיות ציון כי לציין חשוב. שהוא כמות

 . זה סקר מתוקף ושימור להגנה ההמלצה את לכן מקבלים והם מרבי

שטחי השיחייה, הבתה ובתי הגידול הלחים )חישות שקיבלו ערכיות בוטנית בינונית הינם  השטחים

ואשר שמקיימות בתי גידול לחים במרחב בקעת בית צידה והירדן ההררי, יחידות הצומח קנים(. 

תיקון ללא תלות בערך הבוטני שניתן להן על פי המודל. קיבלו ערך בוטני מירבי הירדן  נחצות על ידי

זה נעשה בשל הפער בין הערכות הסוקרים לבין הציון שהתקבל על פי המודל ובשל ההפרה הנמוכה 

 הטבעי ביחידות אלו.  של האופי וההשתמרות
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 מפורטות צומח תצורות: התפלגות 7איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ם שליטים ביחידות הצומח הטבעיות: התפלגות מיני8איור 
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 ערכיות אקולוגית 5.2 

)גבוהה(. כל יחידת  +5 –)נמוך( ל 1טווח הניקוד של הערכיות האקולוגית המסכמת לסקר זה היא בין 

נקודות( וערכיות בוטנית  3נתוני בסיס )מקסימום  -צומח טבעית מקבלת ערכים משתי השכבות 

כיות מער 1 -מנתוני בסיס ו 1) 2( כך שהערך המינימלי שיחידה טבעית יכולה לקבל הוא 3)מקסימום 

יחידות חקלאיות לעומת זאת לא נסקרו כיחידות  (.2,3או  3,3) +5בוטנית( והערך המקסימלי הוא 

טבעיות ולכן לא הוגדרה להן ערכיות בוטנית. יחידות אלו מוזנות משכבת נתוני בסיס בלבד והן 

 . 1-3נה ערכים של בין תקבל

 

 

 

 

 

 

 

 

שכבת רקע לתהליכי תכנון והכוונה של פעולות פיתוח דרג האקולוגי כפי שנמצא בסקר זה מהווה המ

-פיתוח החקלאי )מבנים חקלאיים, חממות, פוטוה להכווין את טחים הפתוחים. מומלץושימור בש

את השטחים הטבעיים )שאינם  בהם ערכיות אקולוגית נמוכה יותר. שטחים החקלאייםוולטאי( ל

מהווים . שטחים אלו מומלץ לשמור מפני בינוי שייצור שינוי באופיים ובקישוריות ביניהםשמורים( 

השטחים בעלי ומומלץ לקדם את  ם בנוך הארץ המקיימים מערכת אקולוגית חשובהמרחבים ייחודיי

 געת. -או כשטחי אלמוגנים בחוק  כשטחים( 5המרבית )הערכיות 

0 
* ליחידות 

שאינן 

 טבעיות

+ 



  

101 

 

 : ערכיות אקולוגית צפון35מפה 

 



  

102 

 

 : ערכיות אקולוגית דרום36מפה 
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 )מרחב בקעת גינוסר( ערכיות אקולוגית הגדלה: 37מפה 
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והוא נמצא בעיקר ברמת סירין,  מרבית -ר הינו בעל ערכיות אקולוגית גבוהההסקמשטח  51%

תבור עמוד, צלמון, ירדן, ירמוך, ולאורך הנחלים  הכנרתבסמוך לחופי , ברכס ממלח ,במורדות הגולן

ן השטחים החקלאיים בלב היחידה הגיאוגרפית של עמק הירדניתן לראות דפוס מרחבי בו . וכורזים

, קיבלו יותואלו המצויים במרומי הרמות הבזלת לו ערכיות נמוכה והשטחים החקלאיים סביבםקיב

בנוי גראדינט רגישויות וממחיש את ההשפעה של השטח ה למעשה. דפוס זה מייצר נמוך בינוניערך 

מנת  עלותשתיות כבישים.  ישוביםבי עמוס אזור הינו הירדן עמק לב והמופר על השטח הפתוח.

על  נקודתי, אקולוגי סדרוןמ סומן, אותושוריות אקולוגית בין יחידות טבעיות הסובבות לאפשר קי

 ביןהפתוחים  השטחיםעל רצף  שומר. מסדרון זה בלבד ושימושי הקרקע חיים בבעלי תצפיותבסיס 

. סימונו אינו מחליף את הניתוח המפורט למסדרונות (38פה )מ הירדן לבין הגולן דרום מורדות

 ל ידי מכון דש"א במקביל לעבודה זו.אקולוגיים, שנערך ע

 
 ערכיות אקולוגית במרחב הסקר: התפלגות 9איור 
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 וגי מקומי בלב העמק(סדרון אקול)מ ערכיות אקולוגית הגדלה: 38פה מ
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 מקורות 5.3

., י. ,ץב., הרשקובי ,שחם ז., ,ר., לבינגר ,מ., אלמוג ,א., רון ,מזה., ע ,ד., דולב ,., שיצרג ,אדיב

 מכון דש"א .בזק נחל עד מנהריים - וסביבותיו הירדן נהר(. 2012א'. ) פרלברגו א. ,ד., רמון ,ןמילשטיי

 .עבור רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי

 רשות הטבע והגנים, מחוז צפון. .הסבר דברי - כורזים רמת טבע שמורת)אין תאריך(.  .ט ,אורון

 .47-68, התחתון בגליל במים נחלים)ח' עמית, עורך(  .מצב תמונת: וחי צומח(. 2014) .א ,גל

 .90-105, העליון בגליל ומים נחלים)ח' עמית, עורך( גליל העליון. חיים ב דו(. 2016) .ש, גפני

ירושלים: רשות הטבע  .בישראל החולייתנים של האדום הספר(. 2002. )א ,פרובולוצקיו ., עדולב

 והגנים והחברה להגנת הטבע.

ישראל -ארץקרקעות ישראל : אנציקלופדיה שימושית מאוירת. -החי והצומח של ארץ (.1984) י. ,דן

 , משרד הביטחון. והקשר שבינן לבין הצומח הטבעי

 אדם - לירדן( LIFE"חיים ) פרויקט(. 2009שומרים על הנחלים. )ינואר  -נחלי מקורות הירדן  מנהלת

 .האירופי האיחוד של'לייף'  קרן בחסות הירדן מקורות נחלי מנהלת. ומימשק אב תכנית" וטבע

 רשות הטבע והגנים. (.)רבתי עמוד נחל ממשק תיק(. 2011. )א ועירו .ל ,, ברגמן.י ,סיני

אביב: -תל ישראל.-ארץ של הצומח: 8 כרךו' יואב,  -. בישרל-ארץ של והצומח החי(. 1984) ע. ,אלון

 משרד הבטחון.

 צבי.-ירושלים: הוצאת יד יצחק בן .התחתון בגליל ומים נחלים (.2014) .ח ,עמית

 .64-66, העליון בגליל ומים נחלים)ע' חנה, עורך(  .העליון הגליל בנחלי הצומח(. 2016) .ד ,קפלן

, סקר - יבנאל - כנרת מורדות(. 2012א'. )דצמבר  ,רמוןו .ד ,, בנימיני.י ,, פורת.ד ,שיצר ,.א ,רומם

 אביב: מכון דש"א.-תל .האדם ומורשת נוף, טבע משאבי של והערכה ניתוח

  .ונוף טבע משאבי של והערכה ניתוח, סקר - וסביבתה חופיה, הכנרת(. 2001) .א ,רמון

 רשות הטבע והגנים. .עמוד נחל טבע שמורת. )אין תאריך(. י ,שקולניק

 .  53-54 חוברת 9 שנה(. 1987)כתב עת לידיעת הארץ  -וסביבתה טבריה
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 232-231.ג,י,ח. מהדורת שמחוני, עמ'  תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים  י. ,בן מתתיהו 

, רפפורט, ע., מורד א., שיצר, ד., דולב, ע., אלון, ד., שגיא, י., גל, י., לוין, מ., לוין, נ., נזרי, ג. א. ,רמון

 ומורשת נוף, טבע משאבי של והערכה ניתוח סקר וסביבתה חופיה, הכנרת .(2001) וקניאל, ש.

 .מכון דשאיחידת הסקרים, , ()ינואר

 .דניןהצמחים לקוחות בחלקן מאתר צמחיית ישראל ברשת מאת פרופ' אבינעם  תמונות

 מעלה אקולוגי סקר .(2013א. ) ,שמשוןוב., שיצר ד.  ,ל., שחם ,ןורד., ג ,ןמילשטייא.,  ,י., דורי ,סיני

 .והגנים הטבע רשות, הירדןך שפ

 , עבור רשות הטבע והגנים.נחל חגל סקר זוחלים בשמורת .(2015)ב.  ,שחם

 , הוצאת רמת הנדיב, רשות הטבע והגנים וחברה להגנת הטבע.צבאים בישראל .(2016י. )  ,יום טוב

, המגוון הביולוגי של הבתה והשטחים העשבוניים, החברה נוף פתוח הולך ונעלם(. 2012בלנק, ל. )

 להגנת הטבע.

 

Singer, A. The soils of Israel. (2007), Springer Science & Business Media. 

Stringer, L. S. Global land and soil degradation: challenges to soil. (2013),Global 

Soil Week. 

Lal, R. A. T. T. A. N. Soil degradation by erosion. (2010) Land degradation & 

development, 12(6), 519-539. 
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 נספחים: ופרק 
 

 טבלת תת יחידות נוף: 1נספח 

כושר  נצפות שם מספר
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

 5 4 3 מורדות הגולן המערביים 1.01

 5 4 3 הירדן ההררי הצפוני 1.02

 5 3 3 מפתח הירדן ההררי 1.03

 5 3 4 שפך הירדן 1.04

 5 3 3 ציידהבקעת בית  1.05

 5 3 3 שפך הירדן לכנרת 1.06

 4 4 3 עין לבה 2.01

 4 3 3 מורדות כרכום הצפון מערביים 2.02

 3 3 1 אבו לווזה 2.03

 3 3 3 מורדות כרכום הצפוניים עליונים 2.04

 4 3 5 עין קרע 2.05

 3 3 4 מורדות כרכום המערביים עליונים 2.06

 4 2 4 המערבייםטרסות במורדות כרכום  2.07

 4 3 3 נחל קלע תחתון 2.08

 4 3 2 מורדות כרכום המערביים תחתונים 2.09

 4 3 3 מורדות כרכום המערביים 2.11

 4 3 4 מורדות אלמגור המערביים התחתונים 2.12

 2 3 2 מורדות אלמגור המערביים העליונים 2.13

 3 3 4 נחל קלע עליון 2.14

 2 2 2 מזרחיים נחל אורמדרונות  3.02

 3 2 5 מיוערת אלמגור 3.03

 4 2 4 טרשי אלמגור 3.04
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כושר  נצפות שם מספר
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

 3 2 4 מדרונות מזרחיים נחל כוח 3.05

 3 3 4 מדרונות תחתונים נחל אור 3.06

 2 2 2 מדרונות אמנון 3.07

 3 2 3 חקלאות דרום אלמגור 4.01

 3 2 1 חקלאות מערב נחל אור 4.02

 3 2 4 אמנוןערוץ מפרץ  4.03

 3 2 1 חקלאות מורדות אמנון 4.04

 3 3 2 תחתון נחל כורזים 4.05

 3 2 1 חקלאות יער אמנון 4.06

 3 2 4 מורדות ורד הגליל 4.07

 4 3 3 הר האושר 4.08

 4 3 3 רצועת סמוכת חוף עינות עיש 5.01

 4 2 3 טבחה 5.02

 4 3 3 חקלאות צמודת חוף הר נחום  5.03

 4 3 5 חוף כפר נחום 5.04

 5 3 5 כפר נחום 5.05

 4 4 3 נחוםכפר -רצועת חוף טבחה 5.06

 4 3 5 חוף אמנון  5.07

 5 3 5 תל כינרות 6.01

 3 3 4 שלוחה בין נחלים כינרות וכור 6.02

 3 4 4 שלוחת בין נחל כור וגפית 6.03

 3 4 2 מורדות צפוניים נחל גף 6.04

 3 4 4 דרומיים נחל גףמורדות  6.05

 4 4 1 נחל גף מורדות דרומיים. צד צפוני של הרכס 6.06

 4 4 2 מורדות מזרחיים נחל עמוד 7.01
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כושר  נצפות שם מספר
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

 5 5 5 נחל עמוד והעמוד 7.02

 4 4 2 מורדות מערביים נחל עמוד 7.03

 4 4 5 ירידת כביש לנחל עמוד 7.04

 4 3 3 מורד נחל עמוד 7.05

 5 4 5 מצוקימורד נחל עמוד  7.06

 4 4 3 הר חבקוק 8.01

 2 2 2 מורדות מזרחיים הר חבקוק 8.02

 3 3 3 דרומיים ישוב קדרים מורדות 8.03

 5 4 3 גבעות מורד הר חבקוק 8.04

 3 2 4 מורדות חוקוק הדרומיים 8.05

 3 3 2 בריכות חמצון נחל חוקוק 8.06

 3 4 4 מורדות לבנים 8.07

 5 5 5 צפוניים רכס ממלחמצוקים  9.01

 5 4 5 פסגת רכס ממלח מערבית 9.02

 4 4 5 מורדות צפוניים רכס ממלח 9.03

 4 4 4 פתוחים דרום מערביים -מורדות רכס ממלח 9.04

 4 4 4 טרשיים דרום מערביים -מורדות רכס ממלח 9.05

 4 4 3 טרשיים דרומיים -מורדות רכס ממלח 9.06

 3 4 4 טרשיים דרום מזרחיים-ממלחמורדות רכס  9.07

 4 4 3 מורדות צפון רכס סביון 9.08

 3 4 4 מורדות דרומיים רכס ממלח 9.09

 5 4 5 פסגת רכס ממלח מזרח 9.10

 2 3 2 מורדות מזרח רביד 9.11

 3 2 2 רצועה צמודת חוף גינוסר 10.01

 4 3 1 רצועת חוף בקעת גינוסר 10.02
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כושר  נצפות שם מספר
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

 4 2 4 בקעת גינוסרצפון מזרח  11.01

 4 2 4 צפון מערב בקעת גינוסר 11.02

 4 2 4 דרום מערב בקעת גינוסר 11.04

 3 3 3 פון נחל צלמוןמורדות צ 12.01

 3 2 3 שטחי חקלאות נחל צלמון 12.02

 4 3 1 נחל צלמון 12.03

 2 2 3 מורד נחל צלמון 12.04

 3 4 3 מורדות דרומיים נחל צלמון 12.05

 4 2 4 שטחים חקלאיים חוף גופרה 14.01

 4 3 5 רצועת חוף דרום עין גב 14.02

 3 3 5 שטחי חקלאות מורד נחל עין גב 14.03

 4 3 4 שטח חקלאי מורדות הגולן 14.04

 4 3 5 שטח חקלאי סמוך חוף האלה והשיטים 14.05

 4 2 5 שטחים חקלאיים צפון האון 14.07

 4 3 1 רצועת חוף האון 14.08

 4 3 3 רכס תל קציר 14.09

 3 2 4 מורדות גבעות גולני, אבנר ומג"ב 14.10

 3 2 2 מזרח תל קציר -שטחים חקלאים 14.11

 4 4 2 רצועת חוף צפון מעגן 14.12

 4 2 5 שטח חקלאי מעגן תל קציר 14.13

 4 4 3 מורדות הגולן הצפוניים 15.01

 4 4 3 מורדות הגולן קרן עין גב 15.02

 5 4 4 תל סוסיתא 15.03

 4 5 3 מורדות הגולן צוקי כוורת עליון 15.04

 4 4 3 אום אל עזם ואדם -מורדות הגולן 15.05
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כושר  נצפות שם מספר
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

מורדות מבוא חמה. סוואנת שיזפים בחלק  -מורדות הגולן 15.06
 תחתון.

4 3 4 

 4 4 3 מורדות הגולן הדרומיים 15.07

 4 4 3 גבעת מגב ויער מבוא חמה 15.08

 3 4 4 גבעת גולני 15.09

 4 4 4 מורדות הגולן צוקי כוורת תחתון 15.10

 1 4 3 שטח מופר-בסיס נטוש 15.11

 5 3 5 חמת גדר 19.01

 4 2 3 מדרון הירמוך הצפוני 19.02

 5 2 3 נהר הירמוך 19.03

 5 3 5 הירדנית 20.01

 4 3 4 חקלאות תל עובדיה 20.02

 3 3 4 שפך נחל יבנאל 20.03

 4 2 4 חקלאות ביתניה 20.04

 3 2 4 קבוצת כנרת -גדת הירדנית 20.05

 4 4 2 נהר הירמוך 20.06

 3 3 4 פתחת הירמוך 20.07

 4 3 3 לאות עיקול הירמוךחק 20.08

 4 4 2 אזור חיץ טבעי עיקול הירמוך 20.09

 3 3 2 גדש עיקול הירמוך 20.11

 5 4 4 גדות הירמוך דרום המועצה 20.12

 3 2 4 ברכת חמצון אשדות יעקב 20.13

 4 3 3 יער עמק הירדן 20.14

 4 3 3 חקלאות מזרח אשדות יעקב 20.15

 3 3 3 גדש מזרח אשדות יעקב 20.16
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כושר  נצפות שם מספר
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

 4 2 5 חקלאות כלואה אשדות יעקב 20.17

 4 2 5 חקלאות צפון אשדות יעקב 20.18

 4 2 5 חקלאות דרום מזרח אפיקים 20.19

 3 2 3 מטעים מזרח אפיקים 20.20

 3 2 2 מטעי דרום מזרח מסדה 20.21

 3 2 2 גדש דרום מזרח מסדה 20.22

 3 2 4 תל דובר 20.23

 4 2 4 ושיםחקלאות גבולות בר 20.24

 3 2 3 גדש צפון מזרח מסדה 20.25

 4 2 5 גדש צפון מסדה 20.26

 3 2 4 גדש מזרח אפיקים 20.27

 4 2 5 מזרח אפיקיםמטעי צפון  20.28

 3 2 4 גדש מסדה אפיקים 20.29

 3 2 4 גדש צפון מערב מסדה 20.30

 3 2 2 מטעי דרום מפעלי צמח 20.31

 4 2 4 זרע בית -חקלאות מפעלי צמח 20.32

 4 2 4 חקלאות מזרח דגניה ב 20.33

 4 2 5 חצר דגניה 20.34

 3 2 4 חקלאות בין דגניות 20.35

 4 3 2 הירדנית המזרחיותגדות  20.36

 4 2 5 מטעי צפון מזרח בית זרע 20.37

 3 2 4 גדש מזרח בית זרע 20.38

 4 2 5 מטעי מזרח בית זרע 20.39

 3 1 2 בריכות דגים אפיקים 20.40

 3 2 2 חקלאות מערב אפיקים 20.41
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כושר  נצפות שם מספר
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

 4 3 2 חקלאות דרום מערב בית זרע 20.42

 4 2 5 אפיקיםחקלאות ובריכות דרום  20.43

 4 2 4 חקלאות מערב אשדות יעקב 20.44

 3 2 3 חקלאות דרום מערב אפיקים 20.45

 3 2 2 בית חרושת אשדות יעקב 20.46

 3 2 2 חקלאות מול מנחמיה 20.48

 3 2 4 חקלאות דרום שפך יבנאל 20.49

 4 3 5 רצועת חוף צפון כנרת המושבה 20.50

 4 4 5 תל בית ירח 20.51

 5 4 5 מורד הירדן 20.52

 4 4 5 ביצות כנרת 20.53

 5 4 5 דרום מורד הירדן 20.54

 4 4 3 מחסום צפון רמת סירין 22.01

 4 4 4 נחל רכש 22.02

 3 4 2 יובל צפוני נחל רכש 22.03

 4 3 3 חירבת אולם ומורדותיה 22.04

 4 4 4 בתת דרום נחל רכש 22.05

 4 4 5 דרומית נחל רכשחקלאות שלוחה  22.06

 3 3 2 חקלאות במעלה חירבת זאב 22.07

 3 3 2 חקלאות יובל סלעי דרומית לנחל רכש 22.08

 3 2 3 חקלאות מדרום לנחל רכש עליון 22.09

 יןמאגר מים רמת סיר 22.10
 

2 0 

 3 2 3 חקלאות דרום מזרח רמת סירין 22.11

 4 3 5 תצפית חללית רמת סירין 22.12

 3 3 4 שטח טבעי מעלה נחל רכש 22.13
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כושר  נצפות שם מספר
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

 4 3 4 גדות צפון מעלה נחל רכש 22.14

 4 2 4 חקלאות צפון רמת סירין 22.15

 4 4 2 טרשי דרום נחל רכש 22.16

 5 4 5 נחל תבור 23.01

 4 4 3 דרומיים תחתונים נחל תבורמורדות  23.02

 4 3 3 מורדות דרומיים נחל תבור 23.03

 4 4 3 מורדות דרום מערביים נחל תבור 23.04

 4 4 3 מורדות אמצע נחל תבור 23.05

 5 4 5 תל רכש 23.06

 4 4 4 שלוחת תל רכש 23.07

 5 4 4 מורדות צפוניים נחל התבור 23.08

 4 4 3 נחל חירבת זאב 23.09

 4 5 3 נחל שחל 23.10

 4 4 3 מורדות מערביים נחל סליל 23.11

 4 4 3 מורדות צפוניים תחתונים נחל תבור 23.12

 4 4 3 מורדות יער מנחמיה 24.01

 4 4 3 שלוחת חירבת אדמות 24.02

 4 4 4 שלוחת מחצבה 24.03

 אתק אשפה חגל 24.04
 

1 0 

 3 3 4 מטעי אתר אשפה חגל 24.05

 3 3 5 ות צפון אתר אשפה חגלחקלא 24.06

 4 4 4 תל שחרית 24.07

 4 4 4 שלוחת עין חגל 24.08

 2 3 5 מזבלת נחל טליה 24.09

 4 4 4 שלוחת מעלה נחל אנקור 24.10
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כושר  נצפות שם מספר
 השתקמות

ערכיות 
 נופית

 4 4 3 שלוחת עין אנקור 24.11

 4 4 3 חירבת חרדון 24.12

 4 4 3 מעלה חירבת מלחת 24.13
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 אתריםטבלת : 2נספח 

 סוג האתר שם האתר מספר האתר

 ארכאולוגי תל רכש 1

 ארכאולוגי חורבת סירין 2

 ארכאולוגי חורבת אולם 3

 ארכאולוגי חורבת חרדון 9

 ארכאולוגי חורבת אום ג'ונה 13

 ארכאולוגי ח. מורש 21

 ארכאולוגי ח. דכה 22

 ארכאולוגי ח. שקד 31

 ארכאולוגי תל כינרות 35

 ארכאולוגי שובך מערת 37

 ארכאולוגי חורבת חבקוק 39

 ארכאולוגי מערת גולגולת 40

 ארכאולוגי מערת אמירה 41

 ארכאולוגי חורבת מינים 42

 ארכאולוגי חורבות 46

 ארכאולוגי חורבת חגל 48

 ארכאולוגי חורבת שחל עילית 49

 ארכאולוגי חורבת עכין 50

 ארכאולוגי חורבת שחל תחתית 51

 ארכאולוגי רבת זאבחו 54

 ארכאולוגי חורבת תכא 57

 ארכאולוגי תל דובר 60

 ארכאולוגי חורבת דווירבן 65

 ארכאולוגי תל סוסיתא 66
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 סוג האתר שם האתר מספר האתר

 ארכאולוגי חורבת נוקב 68

 ארכאולוגי חורבת עיש 77

 ארכאולוגי חורבת תופיק 84

 היסטורי/התיישבות אתר נהריים 7

 שבותהיסטורי/התיי מסילת ברזל תורכית 11

 היסטורי/התיישבות דגניהסכר  16

 היסטורי/התיישבות ביתניה 17

 היסטורי/התיישבות חצר דגניה 18

 היסטורי/התיישבות אתר הירדנית 19

 היסטורי/התיישבות הר האושר 33

 היסטורי/התיישבות כפר נחום 34

 היסטורי/התיישבות אנדרטת הטייסים הטורקיים 88

 ף/תצפיתהנצחה/נו חניון האון 14

 הנצחה/נוף/תצפית חניון מעגן 15

 הנצחה/נוף/תצפית אנדרטת תל מוטילה 29

 הנצחה/נוף/תצפית חניון לילה 44

 הנצחה/נוף/תצפית חניון 45

 הנצחה/נוף/תצפית תצפית מרביד 47

 הנצחה/נוף/תצפית מצפה נח כינרתי 53

 הנצחה/נוף/תצפית מצפה אלות 55

 הנצחה/נוף/תצפית גלעדעבר הירמוך והתצפית אל  59

 הנצחה/נוף/תצפית תצפית 62

 הנצחה/נוף/תצפית תצפית 63

 הנצחה/נוף/תצפית תצפית 67

 הנצחה/נוף/תצפית קרן עין גב 69



  

119 

 

 סוג האתר שם האתר מספר האתר

 הנצחה/נוף/תצפית תצפית 71

 הנצחה/נוף/תצפית תצפית 74

 הנצחה/נוף/תצפית תצפית 75

 הנצחה/נוף/תצפית תצפית 85

 פיתהנצחה/נוף/תצ תצפית 86

 הנצחה/נוף/תצפית תצפית 87

 מים וטבע עין רכש 0

 מים וטבע עין אולם 4

 מים וטבע עין אדמה 5

 מים וטבע עין חגל 6

 מים וטבע עין א דילס 8

 מים וטבע עין שחרית 10

 מים וטבע בריכה עונתית 12

 מים וטבע נחל רכש 20

 מים וטבע קלעעין  23

 מים וטבע עין עוקם 24

 מים וטבע חיהעין  25

 מים וטבע עין גוני 26

 מים וטבע עין יצר 27

 מים וטבע עינות עיש 28

 מים וטבע עינות לבאה 30

 מים וטבע עין סופייה 32

 מים וטבע עין עמוד 36

 מים וטבע עין חבקוק 38

 מים וטבע עין דשנה 43
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 סוג האתר שם האתר מספר האתר

 מים וטבע עין אנקור 52

 מים וטבע עין שחל 56

 בעמים וט עין זאב 58

 מים וטבע עין שריר )שוירח( 61

 מים וטבע תינה-עין א 64

 מים וטבע עין חזיז 70

 מים וטבע חמת גדר 72

 מים וטבע עין קרא 73

 מים וטבע עין חיה 76

 מים וטבע מעיין ללא שם 78

 מים וטבע מעיין ללא שם 79

 מים וטבע ללא שםמעיין  80

 מים וטבע מעיין ללא שם 81

 מים וטבע ללא שםמעיין  82

 מים וטבע מעיין ללא שם 83
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 יחידות צומח טבעי: 3נספח 

 ערכיות בוטנית  תצורת צומח מפורטת בשלטון מין אחד מספר יחידה

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 1

 2 בשלטון שיזף העץיער פתוח  7

 2 חישת קנים/צומח גדות נחל בשלטון קנים 9

 3 יער צפוף בשלטון אשלים 10

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 15

 2 חישת קנים/צומח גדות נחל בשלטון קנים 16

 1 עשבוניים בשלטון עשבוניים 18

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 21

 2 יער פתוח בשלטון שיזף העץ 23

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 24

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 26

 1 עשבוניים עם שיחים/בני שיח בודדים בשלטון עשבוניים 27

 2 שיחייה פתוחה בשלטון שיח אברהם 28

 2 יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אקליפטוס 29

 1 עשבוניים עם שיחים/בני שיח בודדים בשלטון עשבוניים 30

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 31

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 33

 1 בודדים בשלטון עשבונייםעשבוניים עם עצים  35

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 38

 1 עצים בודדים בשלטון עשבונייםעשבוניים עם  40

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 44

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 45

 1 עשבונייםעשבוניים עם עצים בודדים בשלטון  46

 2 חישת קנים/צומח גדות נחל בשלטון קנים 47
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 ערכיות בוטנית  תצורת צומח מפורטת בשלטון מין אחד מספר יחידה

 1 חישת קנים/צומח גדות נחל בשלטון קנים 48

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 49

 1 עשבוניים עם שיחים/בני שיח בודדים בשלטון עשבוניים 50

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 51

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 52

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 53

 2 נונית בשלטון אשחר א"ישיחייה בצפיפות בי 54

 2 שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אשחר א"י 55

 2 בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי 56

 1 בשלטון עשבונייםעשבוניים עם שיחים/בני שיח בודדים  60

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 61

 2 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון אשחר א"י 62

 2 שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח 63

 2 שיחייה צפופה בשלטון סירה קוצנית 64

 2 חורש פתוח בשלטון אלה אטלנטית 66

 1 בשלטון עשבונייםעשבוניים עם עצים בודדים  68

 2 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון שיזף העץ 69

 2 חורש בצפיפות בינונית בשלטון אשחר א"י 70

 2 ה עם עצים בודדים בשלטון אשחר א"ישיחייה פתוח 71

 2 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה 72

 2 חישת קנים/צומח גדות נחל בשלטון קנים 73

 1 חישת קנים/צומח גדות נחל בשלטון קנים 74

 2 חורש פתוח בשלטון שיזף העץ 77

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 78

 2 ייה בצפיפות בינונית בשלטון קידה שעירהשיח 80
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 ערכיות בוטנית  תצורת צומח מפורטת בשלטון מין אחד מספר יחידה

 1 עשבוניים בשלטון עשבוניים 81

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 83

 2 קנים/צומח גדות נחל בשלטון קניםחישת  84

 1 חישת קנים/צומח גדות נחל בשלטון קנים 85

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 86

 1 יים עם עצים בודדים בשלטון עשבונייםעשבונ 87

 2 שיחייה פתוחה בשלטון אשחר א"י 88

 2 חישת קנים/צומח גדות נחל בשלטון שיח אברהם 91

 2 חישת קנים/צומח גדות נחל בשלטון קנים 92

 2 שיחייה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון קידה שעירה 93

 1 עשבוניים עם עצים בודדים בשלטון עשבוניים 95

 2 שיחייה צפופה בשלטון אשחר א"י 96
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 גר נתוני רט"ג()מתוך מא הסקר בתחום ונדירים אדומים מינים רשימת: 4 נספח

 

 

 

רמת איוםמין אדוםנדירותשםשם_לטמספר

1Pteris vittataאברה ארוכת-עליםO1

2Spirodela polyrhizaאגמית רבת-שורשיםRR1
3Iris hayneiאירוס הגלבועRP1

4Myriophyllum spicatumאלף-עלה משובלRR1
5Alkanna galilaeaאלקנת הגלילRR1

6Ammannia bacciferaאמניה מצריתRR1
7Persicaria acuminataארכובית מחודדתRR0ברשימת המינים על סף איום

8Persicaria lanigeraארכובית צמירהRR1
9Stachys longispicataאשבל ארך-שבלתRR1

10Stachys zoharyanaאשבל זהריO1

11Verbascum galilaeumבוצין הגלילRP1
12Butomus umbellatusבוציץ סוככניRP1
13Boerhavia diffusaבורהביה זוחלתRR1

14Veronica anagalloidesברוניקה עדינהRP1
15Veronica lysimachioidesברוניקת החולהRP1
16Leersia hexandraבת-אורז משושהRR1

17Cyperus nitidusגומא אזמלניO1
18Cyperus corymbosusגומא הירקוןO1
19Cyperus papyrusגומא הפפירוסRR1
20Teucrium parviflorumגעדה זעירת-פרחיםO1

21Teucrium spinosumגעדה קוצניתRR1
22Teucrium scordiumגעדת הביצותRR1
23Galium chaetopodumדבקה זנובהRR1
24Brachiaria eruciformisדוחנן דקO1

25Brachiaria mutica1דוחנן קיפח
26Platanus orientalisדולב מזרחיR1
27Aethionema carneumדו פרית מכרבלתO1

28Bidens tripartitaדו-שן משולשO1
29Centaurea speciosaדרדר נאהRP0ברשימת המינים על סף איום

30Tordylium syriacumדרכמונית סוריתO1

31Myrtus communisהדס מצויRP1
32Callipeltis factorovskyiורבורגינת פקטורובסקיRP1

34Zaleya pentandraזליה מחומשתRP1

35Bellevalia warburgiiזמזומית ורבורגRR1

36Bellevalia longipesזמזומית מפושקתRP0ברשימת המינים על סף איום

37Onopordum carduiformeחוחן קרדניRP1

38Euphorbia dendroidesחלבלוב השיחRP1

39Euphorbia hirsutaחלבלוב שעירRP1

40Callitriche pedunculataטובענית העוקציםRP1

41Lathyrus gleospermusטופח דביקRP1

42Hemarthria altissimaישרוע מאוגדO1
43Aeluropus lagopoidesכף-חתול זוחלתF1

44Crocus hermoneus1כרכום החרמון תת-מין ארץ-ישר

45Scrophularia macrophyllaלוענית גדולת-עליםRP1
46Lysimachia dubiaליסימכיה מסופקתRP0ברשימת המינים הנדירים מאוד

47Ipomoea sagittataלפופית החיציםRP1

48Anchusa ovataלשון-פר מזרחיתRP1

49Moringa peregrinaמורינגה רותמיתRP1

50Cladium mariscusמכבד הביצותRP0ברשימת המינים על סף איום
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51Corchorus trilocularisמלוכיה משולשתRP1

52Erodium subintegrifoliumמקור-החסידה תמים-עליםRP1

53Salvia eigiiמרוות אייגRP1

54Ranunculus sphaerospermusנורית כדוריתRP1

55Mentha aquaticaנענת המיםRP1
56Dalbergia sissooסיסם הודיF1

57Epilobium parviflorumערברבה קטנת-פרחיםO1
58Ficus pseudo-sycomorusפיקוס בת-שיקמהO1

59Campanula sidoniensisפעמונית צידוניתRP1

60Bacopa monnieriפשטה שרועהRP0ברשימת המינים הנדירים מאוד

61Sedum palaestinumצורית ארצישראליתRP1

62Bupleurum brevicauleצלע-שור אשונהRP1

63Populus euphraticaצפצפת הפרתR0ברשימת המינים על סף איום

64Cirsium alatumקוצן מכונףO1

65Allium schubertiiשום הגלגלR1

66Allium basalticumשום שחורR1

67Lepidium latifoliumשחליים גבוהיםRP1
68Phlomis pungens1שלהבית הגלגל



  

132 

 

 "ג(רט נתוני מאגר מתוך) הסקר בתחום חיים בעלי תצפיות: 5 נספח

 

שם לועזישם עברימספר

Fulica atraאגמייה1

Erithacus rubeculaאדום-חזה2

Homo sapiensאדם3

Bubo buboאוח4

Pernis apivorusאיית צרעים5

Hyla savignyi (Hyla arborea)אילנית מצויה6

Sarotherodon galilaeus (T.galilaea)אמנון הגליל7

Oreochromis aureus (Tilapia aurea)אמנון הירדן8

Tilapia zilliiאמנון מצוי9

Ardea cinereaאנפה אפורה10

Ardea purpureaאנפה ארגמנית11

Bubulcus ibisאנפית בקר12

Ixobrychus minutusאנפית גמדית13

Ardeola ralloidesאנפית סוף14

Nycticorax nycticoraxאנפת לילה15

Oryctolagus cuniculusארנבון16

Lepus capensisארנבת17

Pycnonotus xanthopygosבולבול18

Falco naumanniבז אדום19

Falco pelegrinoidesבז מדברי20

Falco tinnunculusבז מצוי21

Falco subbuteoבז עצים22

Serinus syriacusבזבוז לבנון23

Tringa totanusביצנית לבנת-כנף24

Cricetulus migratoriusבראוגר25

Cygnus olorברבור מצוי26

Anas platyrhynchosברכייה27

Miliaria calandraגיבתון עפרוני28

Emberiza melanocephalaגיבתון שחור-ראש29

Meles melesגירית מצויה30

Gerbillus floweriגרביל חולות31

Elanus caeruleusדאה שחורת-כתף32

Apis melliferaדבורת הדבש33

Saxicola rubetraדוחל חום-גרון34

Saxicola torquataדוחל שחור-גרון35

Upupa epopsדוכיפת36

Milvus migransדיה שחורה37

Danaus chrysippusדנאית הדורה38

Hystrix indicaדרבן39

Passer domesticusדרור בית40

Passer moabiticusדרור הירדן )דרור ים-המלח(41

Passer hispaniolensisדרור ספרדי42

Psittacula krameriדררה מצויה43

Carcharodus alceaeהספרית החלמית44

Canis lupusזאב45

Chamaeleo chamaeleon recticristaזיקית ים-תיכונית46

Coluber rubricepsזעמן זיתני47

Coluber nummiferזעמן מטבעות48

Coluber jugularis asianusזעמן שחור49
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שם לועזישם עברימספר

.Circus spזרון ב.מ.50

Circus aeruginosusזרון סוף51

Circus pygargusזרון פס52

Circus macrourusזרון שדות53

Circus cyaneusזרון תכול54

Sturnus vulgarisזרזיר מצוי55

Alectoris chukarחגלה56

Suncus etruscusחדף זעיר57

Lullula arboreaחוגת עצים58

Circaetus gallicusחוויאי59

Carduelis carduelisחוחית60

Spalax ehrenbergiחולד חיוור61

Rattus rattusחולדה מצויה62

Ablepharus kitaibelii kitaibeliiחומט גמד63

Eumeces schneideriחומט מנומר64

Mabuya vittataחומט פסים65

Sus domesticaחזיר בית66

Sus scrofaחזיר בר67

Muscicapa striataחטפית אפורה68

Phoenicurus ochrurosחכלילית סלעים69

Phoenicurus phoenicurusחכלילית עצים70

Lanius collurioחנקן אדום-גב71

Lanius senatorחנקן אדום-ראש72

Lanius excubitorחנקן גדול73

Lanius nubicusחנקן נובי74

Lanius minorחנקן שחור-מצח75

Ciconia ciconiaחסידה לבנה76

Ciconia nigraחסידה שחורה77

Capoeta damascina (Varicorhinus d.)חפף )ישראלי(78

Rhodospiza obsoletaחצוצרן שחור-מקור79

Uromastyx aegyptiusחרדון-צב מצוי80

Laudakia stellioחרדון מצוי81

.Agama stellio sspחרדון מצוי צפוני82

Felis chausחתול ביצות83

Felis silvestris catusחתול בית84

Felis silvestrisחתול בר85

Podiceps nigricollisטבלן בינוני86

Tachybaptus ruficollisטבלן גמד87

Podiceps cristatusטבלן מצויץ88

Delichon urbicaטסית89

Onychognathus tristramiiטריסטרמית90

Alopochen aegyptiacusיאורית91

... Columbaיונת בית92

Columba liviaיונת סלעים93

Columba palumbusיונת ענק94

Rhinopoma microphyllumיזנוב גדול95

Rhinopoma cyctopsיזנוב קטן96

Parus majorירגזי מצוי97

Carduelis chlorisירקון98
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שם לועזישם עברימספר

Riparia ripariaכוכית גדות99

Athene noctuaכוס החרבות100

Luscinia svecicaכחול-חזה101

Coracias garrulusכחל102

Azanus jesousכחליל הינבוט103

Zizeeria karsandraכחליל הקוטב104

Lonchura malabaricaכסוף-מקור הודי105

Burhinus oedicnemusכרוון106

Anthocharis cardamines phoenissaכתום כנף המצלתיים107

Lama glamaלאמה108

Halcyon smyrnensisלבן-חזה109

Pieris brassicaeלבנין הכרוב110

Artogeia rapaeלבנין הצנון111

Euchloe ausonia melisandeלבנין מזרחי112

Artogeia napi dubiosaלבנין מעורק113

Egretta albaלבנית גדולה114

Egretta garzettaלבנית קטנה115

Lutra lutraלוטרה116

Lacerta laevis laevisלטאה זריזה117

Strix alucoלילית מצויה118

Nycteris thebaicaלילן119

Plegadis falcinellusמגלן חום120

Geronticus eremitaמגלן מצויץ121

Micrelaps muelleriמחרוזן הטבעות122

Acridotheres tristisמיינה מצויה123

Crex crexמלכישליו124

Ptyodactylus hasselquistii puiseuxiמניפנית גלילית )שממית סלעים גלילית(125

Mergus serratorמרגון בינוני126

Chlidonias leucopterusמרומית לבנת-כנף127

Meriones tristramiמריון מצוי128

Anas clypeataמרית129

Myocastor coypusנוטרייה130

Chalcides guentheriנחושית נחשונית )חומט נחשוני(131

Chalcides ocellatusנחושית עינונית132

.Motacilla spנחליאלי ב.מ.133

Motacilla cinereaנחליאלי זנבתן134

Motacilla albaנחליאלי לבן135

Motacilla flavaנחליאלי צהוב136

Natrix tessellata tessellataנחש מים137

Cynthia (Vanessa) carduiנימפית החורשף138

Vanessa atalantaנימפית הסרפד139

Herpestes ichneumonנמייה140

Wasmannia Auropunctataנמלת-האש הקטנה141

Accipiter gentilisנץ גדול142

Accipiter nisusנץ מצוי143

Dendrocopos syriacusנקר סורי144

Myotis emarginatusנשפון פגום-אוזן145

Gyps fulvusנשר146

Typhlocaris galilaeaסומית הגליל147

Gallinula chloropusסופית148

Melanarigia titea palestinensisסטירית משוישת149

Sylvia hortensisסיבכי חורש150
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שם לועזישם עברימספר

Sylvia currucaסיבכי טוחנים151

Sylvia communisסיבכי קוצים152

Sylvia atricapillaסיבכי שחור-כיפה153

Sylvia melanocephalaסיבכי שחור-ראש154

Apus affinisסיס הגליל155

Apus melbaסיס הרים156

Apus apusסיס חומות157

Recurvirostra avosettaסיפן158

Hoplopterus spinosusסיקסק159

Salamandra salaman. infraimmaculataסלמנדרה מצויה160

Oenanthe hispanicaסלעית קיץ161

Hirundo dauricaסנונית מערות162

Hirundo rusticaסנונית רפתות163

Grus grusעגור אפור164

Corvus coroneעורב אפור165

Garrulus glandariusעורבני166

Aegypius monachusעזנייה שחורה167

Pipistrellus kuhliiעטלפון לבן-שוליים168

Hieraaetus pennatusעיט גמד169

Aquila chrysaetosעיט זהוב170

Aquila pomarinaעיט חורש171

Hieraaetus fasciatusעיט ניצי172

Aquila clangaעיט צפרדעים173

Aquila heliacaעיט שמש174

Haliaeetus albicillaעיטם לבן-זנב175

Haliaeetus leucoryphusעיטם עקוד-זנב176

Telescopus fallax syriacusעין-חתול חברבר177

Ophisops elegans ehrenbergiiעינחש178

Phylloscopus collybitaעלווית החורף179

Galerida cristataעפרוני מצויץ180

.Buteo spעקב ב.מ.181

Buteo buteoעקב חורף182

Buteo buteo vulpinusעקב חורף מזרחי183

Buteo rufinusעקב עיטי184

Porphyrio porphyrioפורפיריה כחולה185

Anthus cervinusפיפיון אדום-גרון186

Anthus similisפיפיון הרים187

Anthus trivialisפיפיון עצים188

Anthus pratensisפיפיון שדות189

Phoenicopterus ruberפלמינגו מצוי190

Bos primigenius taurusפרה191

Fringilla coelebsפרוש מצוי192

Francolinus francolinusפרנקולין193

Rhinolophus ferrumequinumפרסף גדול194

Rhinolophus hipposiderosפרסף גמדי195

Rhinolophus blasiiפרסף מצוי196

Asellia tridensפרספון197

Ceryle rudisפרפור עקוד198

Prinia gracilisפשוש199

Testudo kleinmanniצב-יבשה מדברי200
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שם לועזישם עברימספר

Testudo graeca terrestrisצב-יבשה מצוי201

Mauremys caspica rivulataצב ביצות202

Hyaena hyaenaצבוע מפוספס203

.Gazella spצבי ב.מ.204

Gazella gazellaצבי ישראלי205

.Aythya spצולל ב.מ.206

Aythya nyrocaצולל ביצות207

Aythya fuligulaצולל מצויץ208

Nectarinia oseaצופית209

Streptopelia senegalensisצוצלת210

Monticola solitariusצוקית בודדת211

Cettia cettiצטיה212

Vipera palaestinaeצפע מצוי213

Rana ridibunda ridibundaצפרדע נחלים214

Corvus monedulaקאק215

Acomys dimidiatusקוצן מצוי216

Cuculus canorusקוקייה אירופית217

Clamator glandariusקוקייה מצויצת218

Phalacrocorax carboקורמורן גדול219

Phalacrocorax pygmeusקורמורן גמד220

Vanellus vanellusקיווית מצויצת221

Erinaceus concolorקיפוד מצוי222

Ophisaurus apodusקמטן223

Acrocephalus stentoreusקנית אפריקאית224

Acrocephalus scirpaceusקנית קטנה225

Bufo viridisקרפדה ירוקה226

Caracal caracalקרקל227

Neophron percnopterusרחם228

Remiz pendulinusרמית229

Cursorius cursorרץ מדבר230

.Vulpes spשועל ב.מ.231

Vulpes vulpesשועל מצוי232

Cercomela melanuraשחור-זנב233

Rhynchocalamus melanocephalusשחור-ראש234

Larus ridibundusשחף אגמים235

Larus armenicusשחף ארמני236

.Larus spשחף ב.מ.237

Larus ichthyaetusשחף עיטי238

Larus cachinnanus/michahellisשחף צהוב-רגל239

Sterna hirundoשחפית הים240

Turdus merulaשחרור241

Hippolais pallidaשיחנית קטנה242

Alcedo atthisשלדגון גמדי243

Coturnix coturnixשליו נודד244

Pandion haliaetusשלך245

Haematopus ostralegusשלצדף246

Otus scopsשעיר מצוי247

Clarias gariepinus (C. lazera)שפמנון מצוי248

Procavia capensisשפן סלעים249

Pelecanus onocrotalusשקנאי מצוי250
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שם לועזישם עברימספר

Merops orientalisשרקרק גמד251

Merops superciliosusשרקרק ירוק252

Merops apiasterשרקרק מצוי253

Anas creccaשרשיר254

Myiopsitta monachusתוכי נזירי255

Streptopelia turturתור מצוי256

Streptopelia decaoctoתור צווארון257

Oena capensisתורית זנבנית258

Caprimulgus europaeusתחמס אירופי259

Caprimulgus aegyptiusתחמס מצרי260

Malpolon monspessulanus insignitusתלום-קשקשים מצוי261

Himantopus himantopusתמירון262

Canis aureusתן263

Crocodylus niloticusתנין היאור264

Tyto albaתנשמת265

Carduelis cannabinaתפוחית מצויה266


