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  תקציר מנהלים

סקירה ), וכלל 2013עד קי)  2012סקר הטבע העירוני המוצג להל$ בוצע במש& שנה אחת (מקי) 

 בוטאנית וזואולוגית בשטחי� החקלאיי� ובשטחי� נבחרי� במרק� העירוני הבנוי.

כרכור הינה אחד היישובי� העירוניי� העשירי� ביותר בערכי טבע ונו" במישור  –פרדס חנה 

החו". בתחו� שיפוט היישוב נית$ למצוא שרידי� רבי� ליער השרו$ הקדו�, ה$ עצי� בוגרי� וה$ 

של היער בשטחי� שעיבוד� החקלאי הופסק. כמו כ$, נית$ למצוא בתחו�  התחדשות נרחבת

  היישוב מגוו$ רב של בתי גידול לחי�, ה$ עונתיי� וה$ קבועי�.

משטחי  0.15% !שטח של כ –מבחינה בוטאנית, בתחו� היישוב ובשולי גבול תחו� השיפוט 

הנמצאי� בסכנת הכחדה  מיני צמחי� נדירי� מאד בישראל, 68תועדו לאור& השני�  –ישראל 

מכלל המיני� 'האדומי�' בישראל. חלק ממיני� אלו אותרו ג�  15%(מיני� 'אדומי�'), המהווי� 

שנה לאחר  80כרכור ! התגלה מחדש בפרדס חנה –געדה קיפחת  –בסקר הנוכחי, ואחד מה� 

  שתועד לאחרונה בתחו� היישוב.

� הוא מעיד על קיו� מגוו$ רחב של בעלי המידע הזואולוגי שהצטבר מצומצ� יותר בהיקפו, א& ג

המוגדר כמי$ בסכנת הכחדה בישראל,  חיי� מקבוצות טקסונומיות שונות, כולל קיפוד החולות

  עטל" החרקי� אפלול מצוי וכ$ גירית מצויה. –ומיני� נוספי� שאינ� שכיחי� במרחב העירוני 

זוק המודעות הציבורית לייחודו כרכור יוצר הזדמנות לחי –עושר מיני החי והצומח בפרדס חנה 

תוצאותיו של סקר זה ממחישות את הצור& של היישוב ולשילוב ערכי הטבע בתוכניות הפיתוח. 

בשילוב שיקולי� אקולוגיי� בתהליכי התכנו$ והניהול העירוניי�. בהיבט התכנוני יש לשקול 

קולוג עירוני יסייע ביצוע סקרי� מפורטי� וליווי רצי" של אקולוג בצוות התכנו$. שיולוב א

להנחות את המחלקות העירוניות השונות בניהול מיטבי של התשתיות הטבעיות והנגשת$ לקהל 

  .הרחב
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  55  .................................................  עוז-לגן מערבית, קרנית-חד שיטה בשלטון חורש: 15 תמונה

  56  ........................................................  אלעזר לתלמי מערבית, אשל בשלטון חורש: 16 תמונה

  57  ...................................  קיסריה חולות, שונים ומלווים המדבר רותם בשלטון שיחייה: 17 תמונה

  58  ...............................................  משמרות נחל, לח גידול בבית קיימא-בני עשבוניים: 18 תמונה

  59  ................................  הבודד האלון גבעת, מיוחד מינים בהרכב קיימא-בני עשבוניים: 19 תמונה

  64  ......................................................  כרכור – חנה בפרדס נבחרים' אדומים' מינים: 20 תמונה
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  77  ...........................................................................  כרכור מזרח, בוגר גדול חנקן: 20 תמונה

  78  ...................................................  .כרכור – חנה לפרדס מצפון, מנשה נחלי תעלת: 22 תמונה

  80  .....................................  אלעזר תלמי –" הנסתר האגם), "קינו על יושב( גמדי טבלן: 23 תמונה

  80  ................................................................................  .הנדיב בקעת שולי, כרוון: 24 תמונה

  80  ....................................................................  הנדיב בקעת שולי – שרקרקים זוג: 25 תמונה

  80  .......................................  הציונות שדרות, עשבייה שופע בשדה עפרוניים גבתונים: 26 תמונה

  81  .....................................................  .אלעזר תלמי –" הנסתר האגם, "סיקסקים זוג: 27 תמונה

  83  .................................................................................  .כרכור מזרח – מצוי תור: 28 תמונה

  83  ......................................................................  .הנדיב בקעת שולי, מצוי שרקרק: 29 תמונה

  84  ................................................  .כרכור-חנה פרדס מערב, הציונות שדרות, חוחית: 30 תמונה

  84  ..................................................................................  .כרכור מזרח, עיטי עקב: 31 תמונה

  85  ............................  חנה פרדס מרכז, הוואדי, קינה לבניית בוץ אוספת רפתות סנונית: 32 תמונה

  86  ......................  כרכור- חנה פרדס דרום, אלעזר תלמי, החורף שלולית, סופית אפרוחי: 33 תמונה

  89  ................  כרכור- חנה פרדס במרכז בית חצר, ישראל של הלאומית הציפור – דוכיפת: 34 תמונה

  91  ..........................................................................  הסקר באזור נבחרים פרפרים: 35 תמונה

  93  ..................................................  נורית' רח ליד, מנשה נחלי תעלת שולי – 1 אזור: 36 תמונה

  93  ..................................................................................  נורית' רח ליד – 1 אזור: 37 תמונה

  94  ..............................................................................  החורש שמורת – 24 אזור: 38 תמונה

  94  .......................................................................  חנה לצומת מערבית – 32 אזור: 39 תמונה

  99  .............................................................................  בסקר שתועדו עטלפים מיני: 40 תמונה

- חנה פרדס מערב מצפון) Acanthodactylus schreiberi syriascus( השפלה שנונית: 41 תמונה

  103  ......................................................................................................................  .כרכור

  103  ......................  .קיסריה מחולות) Stenodactylus sthenodactylus( מצויה ישימונית: 42 תמונה

  104  ...............................................  .ורונסקי יונתן צילום. קיסריה מחולות משריץ חנק: 43 תמונה

  106  ...................................................................................................  בר חזירי: 44 תמונה

  106  .........................................................................................................תנים: 45 תמונה

  107  .....................................................................................................  שועלים: 46 תמונה

  107  ...............................................................................................  מצויה גירית: 47 תמונה

  108  ..............................................................................................  אירופי קיפוד: 48 תמונה
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  108  .........................................................................................................  דרבן: 49 תמונה

  109  ............................................................................................  השדה נבתאר: 50 תמונה

  109  ..................................................................................................  הבית כלב: 51 תמונה

 

  רשימת איורים
  

  96  ....................................  הקהילתית בגינה הפעילות עצמת לפי השונים המינים שכיחות: 1 איור

  97  ............................................  רותם בנווה הפעילות עצמת לפי השונים המינים שכיחות: 2 איור

  114  ..........................................................  .35 א"בתמ כרכור – חנה פרדס של מיקומה: 3 איור

  115  .....................................  .35 א"תמ במסגרת כרכור – חנה לפרדס סביבתיות הנחיות: 4 איור

  116  ..............................  ).8 א"תמ( כרכור – חנה פרדס באזור לאומיים וגנים טבע שמורות: 5 איור

  117  .........................................................  ).22 א"תמ( כרכור – חנה בפרדס ייעור אזורי: 6 איור

  118  ..........................................................................................  .מזרח חדרה מחלף: 7 איור

  119  ...........................................................................................  .עירון מסילת תוואי: 8 איור

  120  ...................................................................  .34 א"בתמ כרכור – חנה פרדס אזור: 9 איור

  121  ....................................  הארצית המים ומערכת בחדרה ההתפלה מתקן – מחבר קו: 10 איור

  121  .........................................................................  3/ב/34 א"תמ י"עפ ניקוז עורקי: 11 איור

  122  ..................................................................  התהום במי לפגיעה סיכון עם אזורים: 12 איור

  123  .........................................................................  .6 מ"בתמ קרקע ייעודי תשריט: 13 איור

  124  ............................................  ושפכים מים –' א סביבתיות והנחיות תשתיות תשריט: 14 איור

  125  ............................  2012 ינואר גירסת, כרכור – חנה לפרדס המתאר תוכנית תשריט: 15 איור

  

  

  

   



13 

 

  . מבואות1
  

  רקע �. סקרי טבע עירוני 1.1

  

אתרי טבע הנמצאי� בסביבה העירונית שימור טבע עירוני הנו מושג חדש יחסית בשפת התכנו$. 

(הא$  הציבור, תופס תאוצהושומרי� על האופי המקורי והייחודי של הטבע המקומי, לרווחת 

וניהול של לשימור , מקצי� שטחי� נרחבי� לשיקו� העול�. בערי� רבות ברחבי )2010ובלב$, 

הטבע נתפס כמשאב יוקרתי ואיכותי, זול לתחזוקה בערי� אלו, מערכות טבעיות בגבולות העיר. 

לצעירי�,  !  ובעל מגוו$ תכני� שאות� נית$ לנצל לצרכי� ציבוריי� רבי� בכל ימות השבוע

 מבוגרי� ומשפחות. 

  רב:  י�יתרונ� של שטחי טבע עירוני

  , כמו רעש, הצפות וזיהו� אויר.מיתו� מפגעי
 סביבתיי
ה� תורמי� ל  .א

 על ידי מיתו$ טמפרטורות. השפעה על האקלי
 העירונייש לה�   .ב

בהשוואה לעלות לשטחי�  כמות מי
 קטנהו יחסית השקעה כספית נמוכה נדרשת  .ג

 מגונני�.

 לתושבי העיר. ונופש פנאי, תוכ� לפעילות חינו�� מספקי� ה  .ד

  .של העירהייחודית דמותה את  ה� מסייעי� למצב  .ה

  

, בי$ א� הוא מצוי ליד גדת נחל העובר בתחומי העיר ובי$ א� בחורשה קטנה 1כל אתר טבע עירוני

  תושבי הערי�.בגינה ציבורית, טומ$ בחובו עושר נושאי� שיכולי� לשמש לחוויה ולימוד לרווחת 

באתרי טבע עירוניי� נית$ להגדיר מדרג של ניהול צרכי האד� והקהילה לעומת משאבי הטבע, 

המביא בחשבו$ ה$ את טיב ערכי הטבע שבאתר וה$ את מיקומו הגיאוגרפי ביחס למרכז היישוב. 

. תשתיות קולטות קהלמדרג זה מאפשר שילוב ה$ של שימור המשאבי� הטבעיי� וה$ של פיתוח 

, היא יצירת מקו� שבו הציבור הרחב יכול לפגוש, יהטבעהמצאי מטרתו של האתר, מעבר לשימור 

  בקרבה למקו� מגוריו, את ערכי הטבע המיוחדי� לעירו בצורה זמינה, זולה ומידית. 

  

של המשרד להגנת  הושקה התוכנית הלאומית לשמירה על המגוו$ הביולוגי בישראל  2010בשנת 

הנו  וותפקודמגוו$ הביולוגי על פגיעה בבאופ$ ישיר ועקי" עי� יאחד הגורמי� המשפ הסביבה.

נדרשות פעולות ההמאמ) בסביבה העירונית, מצטר" ומשלי� את כלל ה .מוא)העיור התהלי& 

  .)2012(המשרד להגנת הסביבה,  לצמצו� הפגיעה במגוו$ הביולוגי

                                                           
מקו� בתחו� השיפוט של העיר, פתוח או מבונה, ובו תשתיות טבעיות שונות של חי, צומח נו יה "טבע עירוני "אתר 1

ודומ�. "תשתית טבע עירוני" הינה מושג המתאר את מגוו$ המערכות הטבעיות ותופעות הטבע המצויות באתר: עצי� 
  חיי� וכדומה.  !עתיקי�, פריחה, קינו$, ריכוז של זוחלי�, דו
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ידי שימור !זה עללקחת חלק במאמ) יות, ג� היא באמנות בינלאומהעירונית מחויבת  הסביבה

המצויות בתחומה, ומיתו$ השפעת תהליכי פיתוח הכרחיי� על  תמערכות טבעיות ייחודיו

. פיתוח עיר מקיימת מערכות טבעיות, הנו אתגר מורכב א& אפשרי. 2המערכות הטבעיות ותפקוד$

לניהול הסביבה שילוב$ של תשתיות טבעיות מתפקדות בסביבה עירונית מתחדשת מועילה 

העירונית ותורמת לאיכות חיי התושבי� בתחומי החינו&, הנופש והפנאי. פיתוח תשתיות טבע 

נגישות מהווה אמצעי יעיל לשינוי התודעה וההתייחסות של הציבור הרחב לשמירת טבע והמגוו$ 

 הביולוגי המקומי. 

  

משמעותית על  ההשפע נ�לתהליכי העיור ישלכ$ ישראל הנה אחת המדינות הצפופות בעול� ו

החל תהלי& הדרגתי המשלב רשויות המקומיות  2000בשנת  .שבשטחה המערכות הטבעיות

שולבו לראשונה  2004. בשנת 3בינלאומית העוסקת בשימור מגוו$ ביולוגי נבחרות במימוש אמנה

 150אתרי טבע עירוניי� בתוכנית המתאר המתהווה של ירושלי� ונכו$ להיו� שולב בתוכנית 

,  נערכו 2006רוק הרשות" של המשרד להגנת הסביבה בשנת יתרי�. בעקבות קול קורא ל"יא

  .וחיפה ירושלי�, סקרי תשתיות טבעיות בשיתו" ע� הרשות המקומית בנתניה, רמת ג$

ידי העיריות, קיימי� משאבי טבע !סקרי� אלו הראו שבתחומי הערי�, בשטחי� המנוהלי� על

ומית. כפועל יוצא מסקרי� אלו מקודמי� סקרי טבע עירוני בערי� ייחודיי� ברמה האזורית והלא

  אתרי טבע עירוניי� קהילתיי�. עירוניות והקמת� של  נוספות, תוכניות אב

לגורמי התכנו$ והניהול העירוני  מסייעי�סקרי הטבע בעיר מספקי� תשתית ידע מקצועי ה

ניהול סביבה עירונית ולהביולוגי  לשימור המגוו$, בטיפוח וניהול מיטבי של תשתיות טבע בעיר

סקר הטבע העירוני, מיצר שכבת מידע זמינה לכל המצאי הטבעי איכותי ומע$ רווחת תושבי העיר. 

הקיי� בתחו� העירוני. מסד זה הנו תנאי הכרחי לשילובה של התשתית הטבעית בתהלי& התכנו$, 

ות, למתכנני� ולעמותות מסייעת למקבלי ההחלטזו תשתית ידע הניהול והפיתוח העירוני. 

ציבוריות לקד� תהליכי פיתוח עירוני, תו& מיתו$ השפעת תהליכי העיור על המערכות הטבעיות 

  ושמירה על קיומ$ ותפקוד$.

  

יהווה  כרכור, שנבנה במסגרת עבודה זו,!פרדס חנהמסד הנתוני� המקי" של תשתיות טבעיות ב

� תושביהרווחת בעיר מחד, ול ל המגוו$ הביולוגיבסיס לפיתוח כלי יישומי לשימור וניהול מיטבי ש

יודגש כי הסקר נות$ תמונת מצב רחבה על כלל שטחי השיפוט, א& לא מלאה. בעת תכנו$  .מאיד&

מפורט של אתרי טבע, חשוב לבצע סקירה מפורטת יותר בהתא� לאופי הפיתוח/שימור המתוכנ$ 

החלטות בשלטו$ המקומי ובמוסדות  עבודה זו מיועדת לבעלי תפקידי� ולמקבלי. באתרי� אלו

לאנשי חינו&,  ,תכנו$, לבעלי מקצוע, ביניה� אדריכלי� ומתכנני�, לעמותות ציבוריותה

   ולציבור הרחב.לאקדמאי� וחוקרי� בתחו� האקולוגיה 

                                                           
  .108, 23: 2012, המשרד להגנת הסביבה 2
 .חתמה מדינת ישראל על אמנת ריו לשמירה על מגוו$ ביולוגי ובתי גידול ייחודיי� בתחומה 1992בשנת  3
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  מטרות הסקר. 1.2

  

ידי בניית !על בעיר. זאת עירונית של תשתיות הטבע!מטרת הסקר הינה ליצור תמונת מצב כלל

ושילובו במערכת המידע  כרכור, ! בפרדס חנה מסד נתוני� עדכני של המערכות הטבעיות 

העירוני בו  הקשרמאפשר הבנה מרחבית של תשתיות הטבע בהתאמה ל זה העירונית. מסד נתוני�

הכנת תכנית אב לתשתיות קראת ל הנדב& הראשו$את  להוות נתואי� אלו יכולי�. ותנמצא $ה

  . ותרוניטבע עי

שמירה על מגוו$ המיני� בעיר תוכל להיעשות בצורה מיטבית, כאשר יהיה מידע נגיש וזמי$ לכל 

הגורמי� הקשורי� לתהלי& התכנו$ והפיתוח של העיר באופ$ עקי" וישיר. כמו כ$, סקר זה עשוי 

  להוות מנו" משמעותי לחיבור בי$ תחו� התיירות והחינו& לתשתיות הטבע העירוניות.

למצב� האופטימאלי והפיכת� לחלק אינטגראלי  בעירהבאת המערכות הטבעיות ובתי הגידול 

   הבסיס לעיר מקיימת מערכות טבעיות. ינהה מהעיר

  

  

  .2012: נרקיס סתווי (מי$ 'אדו�'), דר& הנדיב, נובמבר 1תמונה 
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  גבולות הסקר .1.3

  

כרכור (הקו  !גבולות הסקר הוגדרו כגבולות תחו� השיפוט של המועצה המקומית פרדס חנה 

  מפת התמצאות כללית. –להל$  1ראו מפה מס' הכחול). 

שולי בקעת הנדיב, ממסילת הרכבת במערב דר& פאתי אחו בנימינה, נחל ברק$  –הגבול הצפוני 

  ויובליו, קיבו) משמרות.

  אזור נחל משמרות, שטחי� חקלאיי� של מושב עי$ עירו$. –הגבול המזרחי 

דרומית לכרכור, אדמות מושב ג$ השומרו$, מושב תלמי אלעזר, צומת  65כביש  –הגבול הדרומי 

  אלו$, גבול אדמות חדרה.

  מסילת הרכבת (ושטח קט$ באזור התעשייה קיסריה). –הגבול המערבי 

יפוט וכ& ה� באי� לידי ביטוי בסקר זה, א� כי ידי תחו� הש! במספר מקרי� נחתכו האתרי� על

ברור שה� ממשיכי� כשטחי� טבעיי�, פתוחי� ואיכותיי� בתחו� רשות מקומית שכנה (למשל, 

  בתי גידול לחי� בנחל משמרות).

  : התמצאות כללית1מפה 
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  רקע כללי – כרכור�פרדס חנה 1.4

  

כרכור ממוקמת בשרו$ הצפוני, באזור גבעות חמרה שגובה$  –המועצה המקומית פרדס חנה 

היישוב מורכב משתי מושבות חקלאיות, כרכור (הוקמה מ' בתחומי כרכור.  65!70 ! המרבי הוא כ

. היישוב הוא כיו� המועצה 1969), שאוחדו בשנת 1929) ופרדס חנה (הוקמה בשנת 1913בשנת 

  ).2012(נתוני הלמ"ס,  אל" תושבי� 34.8 ! , כהמקומית הגדולה ביותר בישראל במספר תושביה

דונ� ה� שטחי� חקלאיי�,  13,575 !כ דונ�. 22,838כרכור הוא ! שטח השיפוט של פרדס חנה

טבעיי� או מתחמי� המקיימי� ערכי טבע משמעותיי�, המשולבי� במרק� העירוני ובשוליו, 

  אשר נכללו בסקר זה.

  מסלע, קרקע וגיאומורפולוגיה. 1.4.1

  

ה מישור החו" נקבע ע"י מספר גורמי� וביניה� תנועות הצפה ונסיגה של הי� במהל& תקופת מבנ

הפלייסטוק$, וחדירה של חולות שהביאה ליצירת דיונות, מה$ נוצרו, בתוספת גיר או חרסיות, 

  ).1982(ויזל וחובריו,  הסלעי� והקרקעות של מישור החו"

בשרו$ בולטי� שלושה רכסי�: הרכס המערבי הבונה לאור& מישור החו" יש מספר רכסי כורכר. 

 !את מתלול החו", הרכס התיכו$ הנמצא כק"מ וחצי מזרחית לחו" הי� (וביניה� קיי� עמק אור& 

ק"מ מהחו" ממוק� רכס הכורכר השלישי. בי$ הרכסי� השני והשלישי נמצא  4!אבוס). במרחק כ

שביניה� מאופייני� בקשיי ניקוז ובה� אבוס נוס". בשל מבנה הרכסי� המקביל לחו", העמקי� 

התפתחו ביצות ובריכות עונתיות (בעיקר בי$ הרכס השני והשלישי, ש� נמצאו למשל ביצות 

  הפולג).

אזור  –ממזרח לרכס השלישי ממוק� אזור נרחב של גבעות חמרה וממזרח לה$ נמצאת המרזבה 

זור הסקר נמצא בהדו� נמו& של קרקעות סח" מהרי השומרו$. קצהו המזרחי ביותר של א

  הגבעות הנמוכות בשיפולי השומרו$. –השומרו$ 

המסלע בשרו$ הוא צעיר ועיקרו מתקופת הפלייסטוק$. מסלע זה מונח על שכבת חרסיות מתקופת 

הפליוק$, המכונה תצורת יפו, ובה נמצאת אקוות החו". המסלע הפלייסטוקני מכיל משקעי� 

פה ונסיגה של הי� התיכו$. כתוצאה מתהליכי� אלו חלו יבשתיי�, שנוצרו כתוצאה מתהליכי הצ

סחיפה והשקעה חוזרת של דיונות, שהביאו להיווצרות רכסי הכורכר (הרכס המזרחי הוא העתיק 

  ביותר ואילו המערבי הוא הצעיר ביותר).

הבדלי� בתכולת הגיר בחול ומידת השטיפה של הגיר הביאו להתפתחות מגוו$ קרקעות במישור 

רקעות חמרה חולית דלות בגיר ועשירות בחרסיות, קרקעות נזאז צפופות בחרסית ק –החו" 

ובעלות ניקוז לקוי, חולות מיוצבי� ע� שטיפה חלקית של הגיר (רגוסול חולי), שכבות חמרה 

  שהועשרו בגיר (חוסמס), ועוד.
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תניה החלוקה המסורתית של השרו$ ניכרת היטב בנו" ההיסטורי במרחב שבי$ הירקו$ בדרו� לנ

בצפו$. בר�, באזורי� הצפוניי� יותר של השרו$, משובש המבנה הגיאומורפולוגי ע"י עמקי 

  הנחלי� הגדולי� (אלכסנדר, חדרה ותניני�) וע"י חדירה נרחבת של חולות לעומק היבשה.

. רכסי הכורכר והאבוסי� גיאולוגיה) – 2(ראו מפה  כרכור –כ& הוא המצב ג� בפרדס חנה 

מערב נית$ לזהות !, ובציר מזרח(המגיעי� עד למסילת הרכבת) � כיו� בחולותהמערביי� מכוסי

כיו� רק את אזור גבעות החמרה. מדרו� ומצפו$ לאזור זה נמצאי� עמקי� המתנקזי� לנחל 

חדרה בדרו� ולנחל תניני� בצפו$. מזרחית לכרכור, חל מעבר הדרגתי מגבעות החמרה לאזור 

קרקעות כבדות נמצאות ג�  ת הרי השומרו$ (אזור המרזבה).קרקעות כבדות האופייניות למרגלו

  בשוליי� הצפוניי� והדרומיי� של תחו� הסקר, באזור שולי בקעת הנדיב וסביבות תלמי אלעזר.

עיקר תחו� הסקר מכוסה בקרקעות חמרה, כאשר בשוליי� המערביי� של העיר נמצא מקטע קט$ 

  .)2מפה ( ה)בי� (בתחו� אזור התעשייה קיסרישל חולות מיוצ

לקרקעות החמרה יש מספר וריאנטי� נדירי�, המקיימי� צמחייה ייחודית. מבי$ וריאנטי� אלו 

  נית$ למנות:

חמרה סיינית (חרסיתית) המאופיינת בשיחייה צפופה. חמרה זו מופיעה בפח"כ ככל   .א

  .ובאתר "מרכז פרדס חנה" הנראה רק באתר "שמורת החורש"

חמרה ע� שיעור גבוה במיוחד של חול. מספר כתמי� של קרקע זו  –חמרה חולית   .ב

 נמצאי� באזור נווה רות�.

קרקע חמרה ע� שכבת סלעי כורכר דמויי חלוקי� קטני�. מופע זה לא אותר  –חוסמס   .ג

 כרכור, ומיוצג בעיקר בתחומי שמורת רכס חרוצי� (בני ציו$). –בתחומי פרדס חנה 

, ולכ$ לא נשמר במלואו הקשר בי$ הקרקע לצמחייה עברכמעט כל קרקעות החמרה עובדו ב

  .הטבעית
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   גיאולוגיה: 2מפה 

  

  סקירה אקלימית. 1.4.2

  

תיכוני המאופיי$ בטמפרטורות מתונות ובלחות גבוהה !המרחב כולו נמצא באזור אקלי� י�

. הגור� המרכזי המשפיע על אופיו האקלימי של 4(מישור החו" הוא האזור הלח ביותר באר))

ממתנת את התנודה היומית והשנתית של הטמפרטורה בהשוואה , הלי� סמיכותוהאזור הוא 

ארו& ויבש, וחור" קר, מתו$ וקצר. כמות המשקעי�  ,לפני� האר). המרחב מתאפיי$ בקי) ח�

  מ"מ גש� בממוצע רב שנתי.  500!600הממוצעת בשרו$ היא 

  סקירה הידרולוגית. 1.4.3

  

כרכור נמצאת בקו פרשת מי� מקומי, בי$ אג$ נחל תניני� בצפו$ לאג$ נחל חדרה  –פרדס חנה 

  ., וחלקי� במערב היישוב מנוקזי� לאג$ ניקוז סגור בחולות קיסריהבדרו�

  נחלים ותעלות

ומופיעי� במפה , בסקר תועדו נחלי�, תעלות, מקווי מי� קבועי� וברכות חור" אשר יפורטו להל$
  (הידרולוגיה). 3

  

  

                                                           
  ).142!141(עמ'  1982אקולוגיה של הצומח באר) ישראל, אוניברסיטת ת"א  – ., כה$, י., פולק, ג.ויזל, י 4
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  הידרולוגיה: 3מפה 

  

  

 נחלי
   .א

  :עיקריי� נחלי� 3 לזהות נית$ כרכור – חנה פרדס שיפוט בתחו�

, והוא נשפ& לנחל ברק$. אורכו של הנחל עירו$ לעי$ בכניסה ראשיתו – משמרות נחל .1

המגורי� הנחל מקיי� מופע לח משמעותי. מופע זה מתחיל לצד שכונות . ק"מ 4.8

, היה הערו) יבש אול� שפע 2013מ'. באוגוסט  650 !החדשות בכרכור, ואורכו כ

 חול" הנחל צמחיית המי� מעיד על זרימת מי� על פני השטח במרבית חודשי השנה.

 לאור& המושבה של מזרחי!הצפוני גבולה את ומלווה, פינס כפר ובי$ כרכור בי$

לאחר  .היישוב שיפוט בתחו� במלוא� נמצאי� נוספי� מטרי� 200 .אחד כקילומטר

המטרי� האחרוני� שלו לפני שפכו  350ג�  מכ$ עובר הנחל בשטחי מוא"ז מנשה, א& 

בקטע זה נמצא ריכוז של העשבוני  לנחל ברק$ נמצאי� בגבול תחו� השיפוט העירוני. 

 אחת, תעלות מספר מתנקזות לנחלהנדיר כדור$ ענ" (נמצא בסכנת הכחדה בישראל). 

 '.מ 600 !כ ואורכה) עצמו משמרות לנחל מצפו$( היישוב בגבול היא א" נמצאת מה$

מ'. שתי  350 !תעלה נוספת מתנקזת לנחל סמו& לשפכו לנחל ברק$, ואורכה כ

מי נחל משמרות מוטי� בחור" לתעלת נחלי התעלות האמורות מאופיינות במופע לח. 

 פוט היישוב.מנשה. הסכר על נחל משמרות נמצא מעט מעבר לגבול שי

 הקברות לבית ומצפו$ בצמוד זה ערו) של ראשיתו – )כרכור תעלת( "חנה פרדס נחל" .2

 ברור תוואי לזהות ונית$, מערב!צפו$ כללי בכיוו$ זור� האכזב הערו). חנה פרדס של

 הזרימה כיוו$. בשדות ונעל� צביונו את מאבד שהנחל עד מ"ק 2 ! מ יותר לאור&

 התחדשות ע� כתמי� בו יש הנחל של העליו$ בחלקו. בנימינה אחו לעבר הוא הכללי
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 באדמות השיפוט לגבול מחו) נמצאי� הנחל מתוואי' מ 350. התבור אלו$ עצי של יפה

 בנחל זה אי$ מופע לח ברור, א� כי יש כת� בשליטת פטל קדוש. .משמרות

 כללי בכיוו$ זור� הוא. הצנחני� ורחוב הנדיב דר& במפגש מתחיל הוואדי – "הוואדי" .3

 הרכבת מסילת לאזור עד, מ"ק 3.2 !כ לאור& ברור תוואי לזהות ונית$, מערב!צפו$

לכיוו$ מערב, דרומית  סגור במובל המי� מנוקזי� מכא$. מצפו$ לרחוב דר& הי�

 .חנה פרדס במרכז מטופח ציבורי כג$ משמש הנחל של העיקרי חלקו. למפעל איטונג

  אכזב ואי$ בה� צמחייה הידרופילית מובהקת.נחלי שני הנחלי� האחרוני� ה� 

 הכפר בקרבת ראשיתו. תניני� לנחל המתנקזי� בערוצי� מהגדולי� אחד – נחל ברק� .4

 לאור& חול" הנחל. 652 לכביש בצמוד עדה לנחל נשפ& והוא, ערה בוואדי מועוויה

  מאופיי$ הנחל. בלבד' מ 200 ב$ קצר בקטע כרכור – חנה פרדס של הצפוני גבולה

 .הידרופילית צמחייה ע� לח במופע

 

  : נחל משמרות, קטע לח בצפו$ כרכור2תמונה 

 

  : נחל משמרות, קטע יבש במזרח כרכור3תמונה 
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 תעלות  .ב

בתחומי היישוב יש מספר תעלות חפורות, שתיי� מה$ ראויות להתייחסות מיוחדת שכ$ 

  בשטח.ה$ מקיימות צמחייה הידרופילית או בעלות דומיננטיות משמעותית 

 התעלה. אלעזר תלמי למושב וממערב בצמוד מתחילה זו תעלה ! אלעזר תלמי תעלת .1

 חדרה הנחלי� מפגש לאזור עד דרומה וממשיכה, חנה פרדס שטחי גבול לאור& חולפת

  .הידרופילית צמחייה ע� לח במופע מאופיינת זו תעלה. ועירו$

בנחלי� תניני�,  תעלה מלאכותית המנקזת את מי השטפונות –מנשה  נחלי תעלת .2

עדה, ברק$ ומשמרות, לעבר מאגר מי� גדול בחולות קיסריה ומש� מוזרמי� המי� 

בתחו� שיפוט פח"כ עוברת התעלה על פני  לאגני שיקוע, לצור& העשרת אקוות החו".

מטרי� מסכר נחל משמרות ומערבה,  1,600 !השטח בשני קטעי�, הראשו$ באור& כ

& הנדיב ובי$ מסילת הרכבת. בקטעי� אלו התעלה מ' בי$ דר 630 !והשני באור& כ

חפורה לעומק מספר מטרי� בגבעות החמרה. בתוו&, עוברת התעלה במנהרה 

התעלה יבשה לחלוטי$ בקי), והצמחייה סביבה מכוסחת באופ$  מ'. 880שאורכה 

  קבוע, ולכ$ לא נית$ לזהות בתעלה צמחייה הידרופילית משמעותית.

  קבועי
 מי
 מקווי  .ג

מקווי מי� קבועי�. שניי� מה� נמצאי� בי$ תעלת נחלי מנשה  3בתחו� היישוב  קיימי�

ממערב למושב שקע לח  – ובי$ נחל משמרות, ואילו השלישי הוא באזור "האג� הנסתר"

תלמי אלעזר. בסמו& ל"אג� הנסתר" נמצא שטח ביצתי נוס" ע� עצי אשל, א& ככל 

  הנראה ללא מי� על פני השטח.

מרמזת על האפשרות ששלושת מקווי המי� הקבועי� נוצרו כתוצאה  הטופוגרפיה בשטח

מכריית קרקע שהגיעה לשכבת מי התהו�. למרות המקור הלא טבעי (כפי הנראה) של בתי 

גידול אלו, ה� חשובי� מאד מבחינה אקולוגית בשל הפגיעה הקשה בבתי הגידול הלחי� 

דע הנחלי�, ובשלב זה אי$ במקווי מי� אלו יש פעילות של צפר באר) לאור& השני�.

   חיי� נדירי� יותר בישראל.! ברשותנו נתוני� לגבי קיומ� של מיני דו
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  מקווה מי� קבוע מצפו$ לתעלת נחלי מנשה –: "בריכת נהרונית" 4תמונה 

  

  עונתיות בריכות  .ד

  בריכות עונתיות: חמשבתחו� היישוב זוהו 

בריכה שנוצרה כנראה כתוצאה מהקמת  –בריכת מטווח כרכור (הגינה הקהילתית)  .1

המטווח וחסימת הניקוז הטבעי לעבר נחל משמרות. בבריכה זו מתבצעת פעילות חינוכית 

  נרחבת.

בריכה קטנה שהוקמה ככל הנראה באופ$ מלאכותי כחלק מהג$  –בריכת ביה"ס החקלאי  .2

ה לא הבוטני של התיכו$ החקלאי. בבריכה גדלה חישה סבוכה של עבקנה שכיח. עד כ

בוצעה סקירה מפורטת של המגוו$ הביולוגי בבריכה, א& מיקומה בשטח ביה"ס נות$ לה 

  ער& חינוכי רב.

  מזרח לשכונת נווה רות�.! צמד בריכות חור" מדרו� –בריכות נווה רות�  .3

בריכה חדשה יחסית שנוצרה במחפורת עמוקה ממזרח למסילת  –בריכת שדרות הציונות  .4

מיני� אופייניי� לבריכות עונתיות, א& ייתכ$ שאלה יאכלסו  הרכבת. לא זוהו בבריכה זו

  את הבריכה ע� הזמ$.

מזרח לנחל משמרות, !בעבר כפי הנראה התקיימה בריכה עונתית נוספת במחפורת מצפו$ .5

 .2011הנראית עדיי$ בתצלומי אוויר. שטח זה יושר והוכשר לנטיעת פרדס, כנראה בשנת 

יאל לקיו� בריכות עונתיות, אול� אינ� אוגרי� כיו� מי� שלושה שטחי� נוספי� מהווי� פוטנצ

  בחור" (או שאגירת המי� הינה לתקופות קצרות בלבד):

שקע המהווה פוטנציאל לבריכה עונתית נמצא בקצה המזרחי של רחוב אחוזה. בסיור  .1

 נמצאו בשקע זה מי� רדודי�, ונראה כי הוא מתייבש מהר יחסית. 2013/2012בחור" 
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במחפורת זו יש מספר  –) 2במפה  8ה מדרו� לקיבו) משמרות (מס' מחפורת נטוש .2

 אשלי�, א& נראה כי תשתית השקע מחלחלת ואינה מאפשרת אגירת מי� לזמ$ ממוש&.

המחפורת סובלת  –מ' מדרו� לקצה רח' עמל בשכונת נווה אשר  500 !מחפורת נטושה כ .3

וי השטח ושיפור הניקוז מהשלכת פסולת, א& זוהו בה סימני� להצפה קצרה בחור". ניק

  אליו יאפשר יצירת בריכה עונתית.

  

  2013חור"  –: בריכת נווה רות� הדרומית (במפלס שיא) 5תמונה 

  

  והמגוו� הביולוגיכרכור  –פרדס חנה . 1.4.4
כרכור הינה כיו� היישוב העירוני הגדול ביותר באר) שלא הוכרז כעירייה, מתו& רצו$  –פרדס חנה 

חקלאי. גבולות היישוב חופפי� ברוב� לגבולות קרקעות החמרה בי$ בקעת !לשמור על אופי כפרי

הנדיב בצפו$ ובקעת נחל חדרה בדרו�. בשל פוריות אדמות החמרה, ה$ מעובדות באינטנסיביות 

�, כאשר נותרו רק שטחי� קטני� ללא עיבוד חקלאי, ולכ$ נית$ היה לצפות מזה עשרות שני

למגוו$ בתי גידול נמו& יחסית. ע� זאת, ממצאי הסקירה מעידי� על כ& ששטחי החמרה בפרדס 

  כרכור ה� בי$ העשירי� ביותר ששרדו  בשרו$ כולו. –חנה 

 30 !נותרו במצב� הטבעי. ב משטחי החמרה בישראל 1% !) הערי& כי לא יותר מ1984כבר פולק (

השנה שחלפו, אבדו שטחי חמרה נוספי�, ומנגד, תהליכי נטישה של שטחי� חקלאיי� מעובדי� 

הביאו להתאוששות מערכות אקולוגיות בחלק מהשטחי� המוברי�. תופעה זו בולטת במיוחד 

 כרכור, בה חלה התחדשות מרשימה של יער אלו$ התבור בשטחי� חקלאיי� –בפרדס חנה 

כרכור יש, לפיכ&, חשיבות ברמה  –נטושי�. לשימור בתי הגידול של קרקעות החמרה בפרדס חנה 

  הלאומית.

בשולי תחו� השיפוט העירוני נמצאי� מספר בתי גידול לחי�, הכוללי� בריכות עונתיות, בריכות 

ירי� קבע ואזורי� המוצפי� לפרקי זמ$ קצרי� בחור". שטחי� אלו א" ה� מקיימי� ערכי טבע נד

שניי� מבתי גידול לחי� אלו מהווי� מוקדי� ידועי� לריכוז גדול של מיני צומח  וייחודיי�.

אחו בנימינה (ששוליו נמצאי� בתחו� שיפוט פח"כ) ובריכת בטיח (מערבית למסילת  –נדירי� 
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יש סבירות גבוהה שחלק משמעותי מהמיני� . )65הרכבת, בי$ אזור התעשייה קיסריה וכביש 

  כרכור. –שתועדו באתרי� אלו, קיימי� או התקיימו ג� בשטחי פרדס חנה 

המרחב הבנוי עצמו אינו אחיד, ולצד אזורי שיכוני� ובנייה חדשה, נמצאי� מתחמי� היסטוריי� 

ני חי וצומח. בבנייה דלילה המשלבת כתמי� חקלאיי�. ג� מתחמי� אלו מקיימי� מגוו$ רב של מי

חלק ממיני הצמחי� "האדומי�" (מיני� בסכנת הכחדה בישראל) אותרו במהל& הסקר רק 

  : סיכו� ממצאי הסקר).3במרחב הבנוי. (ראו להל$: כרטיסי האתרי�; חלק 

מאופיינת במספר בתי גידול עיקריי� המהווי� את הבסיס לקיומה של המערכת  כרכור!פרדס חנה

  לק מבתי הגידול ה� נדירי� ברמה מקומית וארצית:הטבעית המיוחדת בעיר. ח

  תמונה  תיאור  בית הגידול

  חמרה

וריאנטים שונים של קרקע חמרה, 

עליה נמצא יער אלון התבור (לרוב 

מתחדש) או שטחי צומח עשבוני 

ושטחים חקלאיים נטושים 

בתי גידול  בתהליכי שיקום.

טבעיים בחמרה הם נדירים ברמה 

   הארצית.

 )24.2.2013אלון, (שמורת 

אזור חולות מיוצבים, המהווה את   חולות

   הקצה המזרחי של חולות קיסריה.

  

  )12.8.2013חולות קיסריה (



26 

 

בתי גידול 

  לחים

בריכות עונתיות, בריכות קבע, 

נחלי אכזב, נחלי איתן ושטחים 

  המוצפים לפרקים בחורף.

בתי גידול לחים הם נדירים ברמה 

  מקומית וארצית.

  

  )7.1.2013בריכת נווה רותם (

  חקלאי

שטחי חקלאות מודרנית, לרוב 

בקרקע חמרה אך גם בקרקעות 

כאשר החקלאות אינה  סחף.

אינטסיבית, היא מאפשרת קיום 

  מגוון מיני חי וצומח.

  

  )24.2.2013מטעים ליד שמורת אלון (

  בנוי
פיסות טבע ושטחים מגוננים 

ביישוב, ומשקי עזר בתחומי 

  כרכור.

   

  )24.2.2013מרכז פרדס חנה (
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  . שיטת העבודה2
  

  תאר את תהלי& ושיטת העבודה.פרק זה מ

עבודת הסקר התנהלה בשלושה מישורי�: ועדת היגוי, צוות עבודה מצומצ� והסוקרי� בשטח. 

ידי !ידי ועדת ההיגוי, עבודת שדה ותיאו� והיזו$ חוזר מתמיד, על!תהלי& העבודה כלל הכוונה על

  צוות העבודה המצומצ�. 

ביצעו את איסו" צוות הסוקרי� מורכב מאנשי מקצוע בתחו� הבוטניקה, הצפרות והזואולוגיה, ש

ידי צוות העבודה המצומצ� וועדת ההיגוי. ניסיו$ ! הנתוני� בשטח על פי הלי& העבודה שנקבע על

הסוקרי� במהל& העבודה בשטח העלה קושיות ותובנות שדרשו התייחסות מצד הצוות המצומצ� 

  .וצוות ההיגוי באופ$ שנשמר קשר ומעקב תמידי בי$ שלושת המישורי� בה� התבצעה העבודה

  

  

  פיילוט ע� צוות הסוקרי� בשמורת אלו$: 6תמונה 

2.1(
  . חלוקת השטח לאתרי
 (פוליגוני

  

החלוקה לאתרי� חשובה למטרות של ניהול הסקר ולניהול האתרי� כתשתיות טבע במרק� 

העירוני. החלוקה לאתרי� נעשתה כשלב מקדי�, באמצעות זיהוי השטחי� על גבי תצלו� אוויר. 

לעיתי� כתופעה ו תצלו� אווירכפוליגו$ על במערכת הממוחשבת במרבית המקרי� 'אתר' סומ$ 

  .נקודתית

דונ�. ע� זאת, במקרי� מעטי� נוספו לרשימה שטחי�  10לאתרי� נקבע גודל מינימאלי של 

  קטני� יותר, לאור המשוב שהתקבל בוועדת ההיגוי (לדוגמא, רחוב שלו�).

י הפרדה והגדרה ניהולית של התשתיות הטבעיות השונות בעיר. החלוקה לאתרי� נוצרה לצרכ

החלוקה נעשתה לרוב לפי כבישי� וגבולות שיפוט העיר. מספר אתרי� שהוגדרו בשלב המקדי� 
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בשלב זה הוכנה כבעלי חשיבות גבוהה במיוחד, הופרדו מאתרי� גובלי� (לדוגמא, שמורת אלו$). 

  , שעל בסיסה התבצע הסקר.מפת אתרי�

ובה� שטחי טבע פעילי� להדגיש כי מרבית האתרי� הגדולי� מייצגי� שטחי� חקלאיי�  חשוב

, כמו ג� בשולי מצומצמי� בגודל�. עיקר המגוו$ הביולוגי אותר בשטחי� הטבעיי� עצמ�

קיימא של השטחי� !, א& לא נית$ להג$ על מגוו$ זה לאור& זמ$ ללא ניהול ברהחלקות החקלאיות

  החקלאיי� הסובבי�. 

  דונ�. 13,582אתרי� פוליגונליי� בשטח של  47!תו� הלי& המיפוי, חולק שטח הסקר לב

  חלוקה זו נועדה לסקר עצמו, ואי$ לה משמעות תכנונית לקביעת גבולות אתרי הטבע.

  : רשימת הפוליגוני�1טבלה  

מס' 
  הפוליגו$

הא� בוצעה   אפיו$ כללי  ש�
סקירה 
  מפורטת

שטח 
  בדונמי�

 2029 כ$  שטחי� חקלאיי� שולי בקעת הנדיב 1

 15.35 כ$  אלוני התבור רחוב הצפירה 3

4 

למסילת  652בי$ כביש 
 הרכבת

 שטחי� חקלאיי�

 2075 כ$

5 

דרומית לאזור 
 התעשייה

 שטחי� חקלאיי�

 738 כ$

6 

!מובלעת צפונית
 מזרחית למשמרות

 שטחי� חקלאיי�

 474 כ$

 85.6 כ$  שטחי� חקלאיי� נחל משמרות עליו$ 7

 אבות נווה 8

מוסד עשיר בשטחי 
 356 לא  גינו$

 אנדרטת הנח"ל 9

מוסד עשיר בשטחי 
 196.6 לא  גינו$

10 

מערבית לאנדרטת 
 הנח"ל

  שטחי� חקלאיי�
 178 לא

 582 כ$  חולות חולות קיסריה 11

 306 כ$  חורשות שדרות הציונות 12

 1167 כ$  שטחי� חקלאיי� מערב העיר! דרו� 13

 בית הספר החקלאי 14

עשיר בשטחי מוסד 
 188.4 לא  גינו$
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 99 כ$  מעזבה נווה פרדסי� 15

 39.5 כ$  מעזבה נווה פרדסי� מזרח 16

 8.4 כ$  אלוני התבור רחוב הנשיא 17

 13.9 לא  חורשות בי"ס שרת 18

 8.6 לא  חורשות רחוב אילת 19

 60 לא  חורשות  דר& הנדיב (שדרה) 20

 12.4 לא  חורשות חורשת עולש 21

 30 כ$  מעזבה תרפ"טרחוב  22

 41 לא  חורשות ג$ ציו$ 23

 38 כ$  אלוני התבור שמורת החורש 24

 94 כ$  חורשות הוואדי 25

 28 לא  חורשות רחוב המעלה 26

 רחוב חרובי� 27

פסיפס בנייה 
 31 לא  וחקלאות

 8.4 כ$  אלוני התבור רחוב עציו$ 28

29 

ליד צומת  !דר& הנדיב 
 איטונג

  מעזבה
 22.2 כ$

 28 לא  חקלאות מובלעת דר& פיק"א 30

 22 כ$  אלוני התבור שמורת אלו$ 31

 1901 כ$ חקלאות סובב תל אלו$ 32

 1271 כ$ חקלאות 65דרומית לכביש  34

 98 כ$  חורשות חורשת תלמי אלעזר 35

 317 כ$  חקלאות 80סובב מחנה  36

 117 כ$  חקלאות ניצני השרו$ 37

 920 כ$  חקלאות מזרח כרכור 38

 11.2 לא  חורשות נווה עובד 39

 5.4 לא  חורשות רחוב שלו� 40
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 14.6 לא  חורשות רחוב אלומות 41

 רחוב המושב 42

פסיפס בנייה 
 77.5 לא  וחקלאות

 51.7 כ$  חורשות רחוב הח) 43

 רחוב השופטי� 44

פסיפס בנייה 
 86.4 לא  וחקלאות

 172.5 כ$  חקלאות משמרות דרו� 45

 25 לא  חורשות מרכז פרדס חנה 46

 37 לא  חורשות בית קברות פרדס חנה 47

 4.9  כ$  מעזבה רחוב פלג 48

 19.3 לא  חורשות שדרות קק"ל 49

  

  

2.2 .
  חלקי הסקר, שכבות מידע ואופ� איסו' הנתוני

  

בסיס, מיפוי יחידות צומח, חתכי צומח וחי, , סקר מקדי�הסקר כלל מספר חלקי�: סקר 
  השלמות נושאיות.

  

  מקדי
.  סקר 2.2.1
, וכלל מעבר ראשו$ באתרי� לגיבוש התרשמות כוללת. 2012בוצע בחודשי קי)  מקדי�הסקר ה

אתרי� לסקירה מפורטת  –בשל ריבוי האתרי�, סקר זה שימש להפרדת האתרי� לשני סוגי� 

(לרוב גדולי� ומחו) למרק� הבנוי) ואתרי� שאינ� לסקירה מפורטת (לרוב קטני� ובתו& המרק� 

הבנוי). במסגרת זו נקבעו גבולות מדויקי� לאתרי�, בוצעו צילומי� כלליי� ומיפוי ראשוני של 

טת, כרטיסי לכל האתרי� יש כרטיסי אתר, אול� באתרי� בה� לא בוצעה סקירה מפור האתר.

  האתר מכילי� מידע מצומצ� בלבד.

  בסיססקר    2.2.2
סקר הבסיס כלל ביקור ראשו$ של הסוקרי� באתרי� ומילוי כרטיס אתר. חלק זה כלל מיפוי 

בסיסי של האתר, בחינת גבולותיו ועדכוניו (על פי מה שנקבע מראש על גבי תצ"א), צילומי� 

  .GPSיי�) בעזרת כלליי� ורישו� מצאי בסיסי (ממצאי� מרכז

), בו הודג� 22.11.2012ע� הסוקרי�, באזור תל אלו$ ו"שמורת החורש" (התבצע פיילוט ראשוני 

  תהלי& הסקירה בשטח כולל דגש על תיעוד הממצאי� והכנת רשימות מיני�.

  .2013לפברואר  2012סקר הבסיס התבצע בי$ נובמבר 
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  :פירוט שכבות המידע בסקר הבסיס

עבור כל פוליגו$: ש� האתר, שכונה, רחוב, כניסות ויציאות, מיקו�, תיאור הגבולות,  מידע כללי

  תיאור כללי של השטח, צילומי� מייצגי�.


סימו$ נקודתי וצילו� של ממצאי� בתו& גבולות האתר: עצי� עתיקי�,  !  ממצאי
 עיקריי

  ריכוזי פריחה, צמחי� נדירי�, אתרי קינו$, יונקי� ועוד.

סימו$ נקודתי וצילו� של מטרדי� ומפגעי� בתו& גבולות האתר: אשפה,  !פגעי
 מטרדי
 ומ 

  צמחייה פולשת ועוד.

סימו$ נקודתי וצילו� של תשתיות קליטת קהל באתר ובקרבתו: שבילי הליכה,  !קליטת קהל 

  ספסלי�, חנייה ועוד.

  . מיפוי יחידות הצומח2.2.3
אירגוני !שיטת עבודה אשר גובשה בפורו� רבשיטת דיגו� הצומח בסקר זה התבצעה על סמ& 

. שיטה זו נותנת 5תיכוניי� בישראל!מתו& כוונה ליצור שיטת דיגו� אחידה לכל האזורי� הי�

  . להל$ פירוט קצר של שלבי העבודה:תמונת מצב של הצומח המעוצה בעת ביצוע סקר השדה

ר. יחידת צומח חלוקת כלל שטח הסקר ליחידות צומח על סמ& ניתוח של תצלו� אווי .1

 מוגדרת על פי גובה, צפיפות והרכב המיני� אשר באי� לידי ביטוי בתצ"א. 

 , ועדכו$ במידת הצור&. 1בחינה ועדכו$ בשדה של יחידות הצומח שסומנו בשלב  .2

קביעת תצורת הצומח: חלק זה מבוצע בשדה על סמ& תצפיות, וכולל שלושה מדדי�:  .3

; 33%!0או עשבוניי�); צפיפות הצומח: דליל  גובה הצומח (יער, חורש, שיחייה, בתה

 . 6)66!%100, צפו" 33!%66צפיפות בינונית 

אלו ה� המיני� אשר נמצאי� בתפוצה הרחבה הגדרת מיני� שליטי� בכל יחידת צומח.  .4

 . בשטח היחידה (צפיפות, כיסוי, גובה) ביותר

בהתאמתה לשטחי� השיטה הסטנדרטית מתאימה לעבודה בשטחי� טבעיי�, אול� זוהה קושי 

חקלאיי� נטושי� המאופייני� בכתמיות גבוהה ובריבוי מיני� פולשי�. לכ$, נוספו לטיפוסי 

  הצומח לפי שיטת הדיגו� המקובלת, מספר טיפוסי� נוספי� המפורטי� בפרק הצומח להל$.

   

2.2.4 
  מיני צמחי
 ובעלי חיי
. רישו
הצמחי� ובעלי ביקור נוס" באתרי� בחודשי סו" החור" והאביב כלל רישו� מפורט של מיני 

באתרי�. רישו� ראשוני נער& כבר בשלב א' (סקר הבסיס, לעיל), א& רישו� מפורט יותר  החיי�

מאי). הסוקרי� דגמו חת& של  !הושל� בשלב ב' בחודשי השיא של המערכת הטבעית (פברואר 

בשלב זה נעשה ג� עדכו$ של  כלל המיני� שנצפו בו והגדרת� במידת הצור&.השטח תו& רישו� 
                                                           

האוניברסיטה העברית, מאר"ג, קר$ קיימת לישראל,  –העשבייה בי$ הגופי� השותפי� לתהלי& זה: מכו$ דש"א,  5
  ., והמשרד להגת הסביבהרת"�, הג$ הבוטאני של אוניברסיטת תל אביב רשות הטבע והגני�,

בחר ישטח תב. מתו& כלל תצורות הצומח הקיימות (יער, חורש) שיטה זו נותנת עדיפות לצומח המעוצה הגבוה 6
  .10%אחוז הכיסוי מעל ל התצורה הגבוהה ביותר אשר לה
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הסקר הכללי, קרי, מיפוי נקודתי נוס" של ממצאי� מיוחדי� ומטרדי� שלא נצפו בשטח קוד� 

  לכ$.

) והוצלבו ש� ע� נתוני סטטוס 2.2.5כלל התצפיות הוכנסו למערכת קליטת נתוני� (ראה להל$ 

י�, כפי שקיי� בפרסומי� רשמיי� של רשות הטבע והגני�, החברה קיימי� עבור המיני� השונ

. נתוני� אלו כוללי� סטטוס בחוק, נדירות, אנדמיות וכדומה. התוצאה מוצגת 7להגנת הטבע ועוד

  ).2.6בכרטיסי האתרי� (להסבר נוס" ודוגמא ראה 

  

2.2.5
  . מערכת קליטת הנתוני

  

מגוו$, ודרש בנייה של מאגר מידע מיוחד אשר  הסקר כולל איסו" מידע רב. המידע הנאס" הינו

יוכל להכיל בתוכו סוגי מידע שוני� ולבצע הצלבה בינ� לבי$ נתוני� מרחביי� אחרי�. במאגר 

המידע אוחס$ מידע מרחבי (פוליגוני� ונקודות: גבולות אתרי�, יחידות צומח, ממצאי�, ייעודי 

עבור כל אתר, תיאור ממצאי�) וגרפי קרקע ועוד), מידע טקסטואלי (למשל: רשימות מיני� 

  (צילומי� מייצגי�).

  מאגר המידע מורכב מחיבור של שלוש תוכנות המחוברות ביניה$: 

ArcGIS – .מערכת מידע גיאוגרפית המאפשרת חיבור בי$ מסדי נתוני� למיקו� מרחבי  

Microsoft Access –  תוכנה פופולארית לבנייה וארגו$ של מסדי נתוני�. מאגר המידע נבנה

  בהתאמה לשאלו$ לסוקר ולכרטיס האתר. 

שאפשרה לכל סוקר להזי$   ESRIקליטת הנתוני� נערכה בפלטפורמה אינטרנטית חדשה של חברת

 ArcGIS Explorerנתוני� דר& המחשב האישי או הטלפו$ הנייד, ישר למאגר הנתוני� של הסקר (

Online.(  

  

                                                           
  . הספר האדו� של החולייתני� בישראל. רשות הטבע והגני�, החברה להגנת הטבע.2002דולב, ע., פרבולוצקי, א.  7

. רשות הטבע 1991!1998. צמחי הבר בישראל, מיני� נדירי� ובסכנת הכחדה. אטלס מפות ודו"חות 2002ציונית, ג. 
  והגני�, רת"�.

  כר& א'. רשות הטבע והגני�. –. הספר האדו�, צמחי� בסכנת הכחדה בישראל 2007שמידע, א., פולק, ג., 
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  דוגמא לחלו$ הזנת הנתוני� במערכת: 7תמונה 

  

  . כרטיס האתר2.2.6

  

כאמור, כרטיס האתר מתבסס על תוצרי סקרי טבע עירוני קודמי� ע� מספר עדכוני� ותוספות 

  כרכור. ! ליישוב פרדס חנה  �הרלוונטיי

  כרטיס האתר מורכב משישה חלקי� מרכזיי�:

מיקו� וסביבת האתר, אפיו$ השטח והיבטי� סביבתיי� כגו$ מידע המתאר את   1עמ' 

  נגישות, קשר ע� אתרי� סמוכי� תשתיות ומטרדי�.

מצאי כללי של הצומח והחי באתר, מידע סטטוטורי עפ"י תוכנית המתאר החדשה   2עמ' 

ומידע על ממשקי קהילה במרחק מאה מטרי� מהאתר (מוסדות חינו&, ציבור 

  וקהילה).

  תמונות מייצגות של המצאי באתר: פנורמה ופריטי� נבחרי�.  3עמ' 

פירוט ממצאי� מרכזיי�, מערכות צומח, קליטת קהל ומטרדי� באתר והצגת� על   4עמ' 

  גבי תצלו� אוויר.

  רשימת בעלי החיי� שנצפו באתר, לעיתי� גולש מעל לעמוד אחד.  5עמ' 

צמחי� 'אדומי�' ימה הובלטו רשימה מלאה של הצמחי� שנצפו באתר, כאשר ברש  6עמ' 

אנדמיי� ומוגני�. בנוס" הכנסנו צמחי� פולשי�, כיוו$ שהבלטת�  ,(בסכנת הכחדה)

ג� רשימות אלו גולשות לרוב מעבר  ניהול האתר ובשמירתו.ל פעילותיכולה לעודד 

  לעמוד אחד.
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2.2.7
  . סקרי
 נושאיי
 נוספי

  

ידי מומחי�, תוצאותיה� !נושאיי� נוספי� עללש� עיבוי ממצאי הסקר נערכו מספר דיגומי� 

  של חוברת זו. 3בחלק  ותמוצג

  הסקרי� הנוספי� היו:

  דובי בנימיני, לאה בינימיני ואופיר תומר. –דיגו� פרפרי�  .1

  חלה"ט.ה, מרכז היונקי�, ושמוליק יידוב ער$ עמיחי –דיגו� עטלפי�  .2

 יעל אולק, אוניברסיטת חיפה ומכללת אורני�. –דיגו� זוחלי�  .3

 ס ושמוליק יידוב, מרכז היונקי�, החלה"ט.אוהד מ –סקר יונקי� גדולי�  .4

  רייסנר, החברה להגנת הטבע. !ענבל קור$ –סקר מידע תכנוני אודות אתרי הטבע  .5
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  . ממצאים מרכזיים3
  

  8כרכור –בפרדס חנה . אפיו� מערכות הצומח 3.1
  

כרכור נסקר כבר בידי אייג וזהרי, מראשוני הבוטנאי� העבריי� בישראל,  –אזור פרדס חנה 

אייג, (שנה  80 !, שתועדה בתחומי היישוב לפני יותר משתיעדו כא$ מיני� נדירי� כגו$ געדה קיפחת

האלמנט ההיסטורי הדומיננטי במרחב  ).עשביית האוניברסיטה העברית בירושלי�פקטורי וזהרי, 

יער אלוני התבור, ולכ$ בחלקו הראשו$ של הפרק מוצג ניתוח המידע העוסק בדמות היער  הוא

ובמיני� המעוצי� הנלווי� אליו. בהמש& הפרק, מפורטות מערכות הצומח שנסקרו, ודגש מיוחד 

  על מיני� נדירי� ומיני� פולשי� באזור.

  כרכור –היער הקדו
 בפרדס חנה  3.1.1
  

כרכור מייצג את הנו" המובהק ביותר של "יער השרו$" הקדו�. יער זה,  –מרחב פרדס חנה 

, לצור& הסקת 1915בשנת שנשלט ע"י עצי אלו$ התבור, נכרת באינטנסיביות בידי הצבא הטורקי 

לש� כ&, נסללה שלוחת רכבת מטולכר� לעבר  . במהל& מלחמת העול� הראשונה הרכבות לסיני

  ). 2004אזור גבעת עדה (זיו, 

כרכור מאות עצי אלו$ התבור,  –שוואה לאזורי� אחרי� בשרו$, שרדו בתחו� פרדס חנה בה

שמורת אלו$, האלו$  –חלק� נשמרו כנראה בגלל קדושת� (בית קברות מוסלמי  בח'רבת צ'רקס 

  הנבוב בקבר שייח' מוחמד ממזרח לכרכור), ורבי� אחרי� התחדשו ע� השני�.

טחי פרדסי� נטושי�, בה� הבלוטי� והנצרי� הצעירי� התחדשות אלוני התבור בולטת מאד בש

  זוכי� ללחות וצל החיוניי� במיוחד בשנה הראשונה לקיומ�.

) מצייני� כי עדויות דנדרוארכיאולוגיות מצביעות על כ& שהיער הקדו� 1985ליפשי) וחובריה (

ד בשרו$ ישראלית, ששרדו כיו� במקומות בודדי� בלב!בשרו$ נשלט ע"י אלו$ מצוי ואלה אר)

(כולל עצי אלו$ מצוי בחולות קיסריה). בממצאי� ארכיאולוגיי� בתל זרור, הנמצא קילומטרי� 

ישראלית מתקופת ! כרכור, אותרו שרידי עצי אלו$ מצוי ואלה אר) –בודדי� מדרו� לפרדס חנה 

$. שנה), וממצאי� דומי� התגלו באתרי� ארכיאולוגיי� נוספי� ברחבי השרו 3000 !הברזל (לפני כ

להערכת�, רק לאחר התקופה הערבית הקדומה נפגעה אוכלוסיית האלו$ המצוי בשרו$ במידה כזו 

  שאיפשרה את השתלטות יער אלו$ התבור בשרו$.

). פרטי� בודדי� בלבד שלו 1955ע� השמדת היער השתלט בשרו$ ג� ע) השיז" המצוי (זהרי, 

  כרכור. –ידועי� בתחומי פרדס חנה 

   

                                                           
 עמית מנדלסו$ ובשמת סגל 8
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  כרכור –$ התבור בתחומי פרדס חנה תפוצת אלו: 4מפה 
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  עצי ושיחי בר נוספי
 במרחב 3.1.2
  

) מציי$ כי "פרדס חנה שופעת עצי אלו$ התבור, א& אפשר נוס" לה� למצוא ג� אלה 1980זהרי (

  זית בינוני, עוזרר קוצני ואלת המסטיק".!ישראלית, בר! אר)

החורש", בו נמצאי� אלו$  אתר "שמורתבמספר מקומות נית$ לזהות שיחי בר. הבולט שבה� הוא 

) 1984זית בינוני, שני מיני הלוט�, אלת המסטיק ועוד. כפי שמציי$ פולק (!מצוי, אלה א"י, בר

מדובר בהרכב צמחייה ייחודי, ולא מוכרי� לנו אתרי� נוספי� בשרו$ ע� הרכב ושפע כזה של 

א"י דווחה ג� בחורשת תלמי  אלהלמסמ& זה.  9מאמרו של פולק מופיע בנספח מיני� מעוצי�. 

  ).2013אלעזר (מנדלסו$ וחובריו, 

מי$ חשוב שלא מוזכר בספרות הבוטאנית הוא אלה אטלנטית. במהל& הסקר אותרו בתחומי 

פרטי� של אלה אטלנטית, צעירי� ובוגרי�. האלות פזורות בתא  20 !כרכור קרוב ל –פרדס חנה 

של היישוב. ככל הנראה מדובר על שריד מהיער שטח מצומצ� יחסית באזור השכונות הדרומיות 

אפשרות נוספת הינה  הטבעי, שכ$ לא ידוע לנו על שתילת אלות אטלנטיות בגינו$ העירוני בעבר.

נדירה יחסית ברמת מנשה, ש� אלה אטלנטית במרחב הסובב,  הפצה חדשה יחסית ע"י ציפורי�.

אילו בגבעות עירו$ ידועי� פרטי� בודדי� ו, )2005היא שולטת בעיקר באזור רגבי� (להב וחובריה, 

  ).2013מנדלסו$ וחובריו,  ;1974באזור ברקאי (שכטר, 

שיח הבר הנפו) ביותר הוא פטל קדוש (בעיקר בבתי גידול לחי�), למי$ זה אי$ ער& אקולוגי מיוחד 

  במספר נקודות. (המי$ לא הוגדר)לשימור. בבתי הגידול הלחי� גדל ג� אשל 

  פי� של עצי� ושיחי�, נמצאו במקומות בודדי� במרחב הסקר.מספר מיני� נוס

ביישוב יש ג� מספר מיני מטפסי�, הכוללי� שרביט$, מספר מיני אספרג (הנדיר שבה� הוא 

נחש. באתר אחד (מרכז פרדס חנה) נמצאה ג� קיסוסית !אספרג א"י, בבתי גידול לחי�) ודלעת

  תיכוני.!קוצנית, המאפיינת את החורש הי�

  להל$. 3.3כרכור ג� מגוו$ עצי� ושיחי� פולשי�, כמפורט בסעי"  –כיו� יש בתחומי פרדס חנה 

   



38 

 

  כרכור ! : עצי ושיחי בר בפרדס חנה 2טבלה 

  אתרי�  צורת חיי�  ש� המי$
  שמורת החורש (נכחד?)  שיח! ב$  אזוביו$ דגול

נווה אשר  –מגד  –עוז !מקטע בדרו� פרדס חנה, באזור ג$  ע)  אלה אטלנטית
  שתול בפוליגו$ מרכז פרדס חנה. והסביבה.

  שמורת החורש  ע)  אלה א"י
כרכור, למעט אזורי חולות וקרקעות  –בכל רחבי פרדס חנה   ע)  אלו$ התבור

  כבדות.
  שמורת החורש (פרט בודד)  ע)  אלו$ מצוי
  שמורת החורש  שיח  אשחר א"י
  שדרות הציונות  שיח  עלי�!אשחר רחב

  , מזרחית לשמורת אלו$אזור תלמי אלעזר  ע)  ב.מ.אשל 
  "הוואדי", אזור רחוב חרמו$, דרומית לאזור התעשייה  ע)  עוזרר קוצני

  דרומית לבריכות נווה רות�.  ע)  שיז" מצוי
, מרכז פרדס חנה , "נחל פרדס חנה"שולי אחו בנימינה  שיח  אלת המסטיק

  (שתול?)
  שמורת החורש  שיח  זית בינוני!בר

  שמורת החורש  שיח  לוט� מרווני
  שמורת החורש  שיח  לוט� שעיר
  "שדה המתנני�", חורשת נעורי�  שיח  מתנ$ שעיר

  מספר מקומות ברחבי היישוב.  שיח  קידה שעירה
  חולות קיסריה  שיח  רות� המדבר

  שכיח במקומות רבי� ביישוב  שיח  פטל קדוש
  שדרות קק"ל (שתול?)  שיח! ב$  סירה קוצנית
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  כרכור –תפוצת עצי�, שיחי� ובני שיח בתחומי פרדס חנה : 5מפה 
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  כרכור –עצי� עתיקי� או מרשימי� בתחומי פרדס חנה : 6מפה 
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  : עצי� עתיקי� או מרשימי� בתחומי הסקר3טבלה 

  (מיפוי העצי� התבצע בתחומי אתרי הטבע ולא בכל תחומי היישוב).

מס' 
  במפה

  תיאור

 מ', בעל שני גזעי� (אחד מה� מנוו$). נמצא מתחת לקו מתח 12 !ע) אלו$ התבור בגובה כ 1

 מ', ולצידו הרדו" הנחלי�. סביר ששתולי�. 8 !ע) דולב מזרחי בגובה כ 2

 מ' 5 !ע) תות בגובה כ 3

 'בעיקר אקליפטוסי� א& ג� וושינגטוניה, חרוב וכו !ריכוז עצי� עתיקי�  4

 לו מ' ואשל ממערב 5 !ע) ברכיכיטו$ בגובה כ 5

 מ'. מעט חצבי� וציפור$ נקוד. 3בגובה נוס" מ' ולצידו אלו$  7!8אלו$ התבור בגובה  6

 מ' ובצידו קידה שעירה. לע) יש שלושה גזעי�. 7!8ע) אלו$ התבור בגובה  7

 מ' 5!6שני עצי אלו$ התבור בגובה  8

 מ' וחצבי�, קידה שעירה 8!10שלושה אלוני התבור גבוהי�  9

 תבור בגובה כחמישה מטרי�האלו$  10

 מ' 12 !ע) אקליפטוס המקור בגובה כ 11

 שדרה קצרה של עצי קזוארינה 12

 מ' 12!15ארבעה עצי קזוארינה בגובה  13

 מ', לציד� אלו$ התבור וסביבו נביטה מאסיבית 10 !שני דקלי וושינגטוניה בגובה כ 14

 צבת זיכרו$שנה ובצילו מ 70 !ע) ברוש ב$ כ !ברוש הירשברג  15

 מ' 5 !שני אלוני התבור בעלי גזעי� רבי�, גובה� כ 16

 מ' 7!8שלושה עצי פקא$ בגובה  17

 מ' 7!8מ' במגרש מגודר, המזרחי  10 !שני אלוני התבור. המערבי בגובה כ 18

 תבורהאלוני  19

 מ', מס& אספרג מנוצה 7!8אלו$ התבור מסוע" בגובה  20

 מ' 8!10במיוחד בגובה שני אלוני� מרשימי�  21

 שלושה אלוני התבור גדולי� וחמישה אלוני� בינוניי� 22

 שדרה קצרה של דקלי וושינגטוניה 23
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מס' 
  במפה

  תיאור

 מ', בקרבת� עוד כעשרה אלוני� נוספי� מרשימי� פחות 8!10שני אלוני התבור בגובה  24

 שדרה של דקלי וושינגטוניה 25

 מ' ולצידו שרביט$ 5 !ע) אשל בגובה כ 26

27 
מ' ומסביב� עוד  7 !מ', לצידו ע) בגובה כ 10 !ע) גדול ומרשי� בגובה כ ! אלו$ התבור 

 כעשרה אלוני� נוספי�

 מ' 5 !מ' וע) חרוב בגובה כ 10 !ארבעה אלוני התבור בגובה כ 28

 מ' 2.5מ' והשני בגובה  7!8שני פרטי�, אחד בגובה  !אלוני התבור  29

 אבני� תבור מוק" בסוללתהע) אלו$  30

 .31מ' ולידו אלו$ התבור, מול רבי עקיבא  5!6ע) גדול ומרשי� של עוזרר קוצני בגובה  31

 מ', תיבת קינו$ לתנשמות. 10עצי� עד גובה  15 !כ !חורשת אלוני התבור  32

 מ' 5!6שני אלוני התבור בגובה  33

34 
ו$ עוזרר דק בגובה מ' וסביבו עוד כמה פרטי� קטני�. בצל האל 6!7אלו$ התבור בגובה 

 מ' 4.5

 מ' 6!7ריכוז אלוני התבור עד לגובה  35

 שבעה גזעי� מרשימי� !אלוני התבור  36

 מ' 6!7אלו$ התבור בגובה  37

 מ' ברחוב חרובי� 5!6שלושה אלוני התבור בגובה  38

 מ' בצומת רח' חרובי� ורבי עקיבא 7!8אלו$ התבור מרשי� בגובה  39

40 
מ', בולט בגוו$ ירוק רענ$ לעומת עצי� אחרי�. מעבר לכביש אלו$  6בגובה אלו$ התבור 

 נוס"

 קבוצת עצי אור$ הצנובר 41

 מ' 5 !ע) אלו$ התבור בגובה כ 42

 חורשה מרשימה של אלוני התבור גדולי� ועתיקי� 43

 ע) תמר בודד בשדה פתוח 44

 מ' 6!7אלו$ התבורבגובה  45

 גזעי�. מס& מטפסי� (אספרג מנוצה) 15מ'.  7!8מצוי, גובה ע) גדול ויפה של אלו$  46

 מ' 7!8שני אלוני התבור בגובה  47
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מס' 
  במפה

  תיאור

 אשל בולט 48

 מ' ליד מגדל מי� 5!6אלו$ התבור בגובה  49

 מ' 10!12אלו$ התבור בגובה  50

 2שני עצי אלו$ התבור בכניסה לבית ברח' הצנחני�  51

 מ' 7!8ע) אלו$ התבור בגובה  52

 אלוני התבור 53

 ג$ בוטני נטוש. פוטנציאל למשיכת ציפורי� !חורשת עצי� ותיקי�  54

 רוב הגזעי� מנווני� !ע) חרוב  55

 מ' 7!8שני עצי אלו$ התבור בגובה  56

 חורשת אורני� ותיקי�. מעט אלוני התבור קטני�, תורמוס א"י 57

 ע) אלו$ התבור (האלו$ הנבוב, שייח' מוחמד) 58

 מ'. ממערב לו יש אלו$ נוס" 6!7התבור בגובה  אלו$ 59

 מ' 6!7אלו$ התבור בגובה  60

 מ' לצד שביל לקופ"ח מכבי 7!8ע) אלו$ התבור בגובה  61

 חורשת אקליפטוס מרשימה 62

 מ' 7!8אלו$ התבור בגובה  63

 מ', שיחי אלת המסטיק, אלו$ התבור 7!8 בגובה חמישה עצי אלה אטלנטית 64

 מ' המשולבות בשדרת הדקלי� 5 ! אלות אטלנטיות בגובה כשלוש  65

 מ' 5!6אלו$ התבור בגובה  66

 אלו$ התבור בודד, מעט קידה שעירה 67

 שלושה עצי� יפי� של אלו$ התבור ובציל� דלעת הנחש 68

 מ' 10!12עצי פיקוס קדוש בגובה  69

 מ' 5 !גזעי בגובה כ!אלו$ התבור דו 70

 מ' 7!8התבור סמוכי� בגובה ארבעה עצי אלו$  71

 מ' 7!8אלו$ התבור בגובה  72
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מס' 
  במפה

  תיאור

 מ' 7!8ע) אלו$ התבור בגובה  73

 מ' 5אלו$ התבור בגובה  74

 מ' 7!8ע) אלו$ התבור בגובה  75

76 
מ', עליו שני סולמות ובתי ע) מאולתרי�. נביטת אלוני� רבה  8!10ע) אלו$ התבור בגובה 

 מסביב ופסולת רבה בצל הע)

 מ', שני גזעי� 7!8אלו$ התבור בגובה  77

 מ', גזע מרשי� ונביטה רבה למרגלותיו 8!10אלו$ התבור בגובה  78

 מ' 5ע) אלו$ התבור בגובה  79

 מ' 5!6ע) אלו$ התבור בגובה  80

 מ', חרוב ואזדרכת 3אלו$ התבור בגובה  81

 שלושה אלוני התבור בג$ ציבורי 82

 מ' בקצה שדרת ברושי� 8!10ע) אלה אטלנטית בגובה  83

 מ', שפת$ מצוי 5 !אשל בגובה כ 84

 מ', רחבה וספסל זיכרו$ 5!6ע) אלו$ התבור בגובה  85

 מטרי� 20!25שישה אקליפטוסי� בגובה  86

 מ' 6!7ע) אלה אטלנטית, גובה  87

 חורשת אקליפטוס מרשימה 88

 מ' בשדרת ברושי� 5 !אלה אטלנטית בגובה כ 89

 מ' בשדרת ברושי� 7!8אטלנטית בגובה ע) אלה  90

 מ', מסביב לו ריכוז פרקינסוניות 7!8ע) שיז" מצוי בגובה  91

 מ' 5!6אשל בגובה  96

 ע) תמר ולצידו מבנה בסב& פטל, כנראה באר 97

 קבוצה של שישה אלוני תבור, חלק� עתיקי� ומרשימי� 98

 סוקולנט ע� פרי אדו� לא מזוהה מ'. בסמו& 3ע) פקא$ מקוצ) מתחת לקו מתח, גובהו  99

 עשרות אלוני תבור עתיקי� ומרשימי� !שמורת אלו$  100

 מ' 5 !ע) אלו$ התבור ותיק בגובה כ 101



45 

 

מס' 
  במפה

  תיאור

 אקליפטוסי� מרשימי� 102

103 
גזעי� המתנשא לגובה כעשרה מטרי�, מדרו� לו תמר בגובה  4תמר מצוי ע�  !דקלייה 

 מ' 1.5

 מ' 7!8ע) תמר בגובה  104

  

3.1.3 
  טיפוסי צומח מוכללי
  

. ות וגובה הצומח(פוליגוני�) הנבדלות זו מזו בהרכב, צפיפ שטחיחידות  397 ! אתרי הסקר חולקו ל

, טיפוסי צומח מוכללי� על סמ& מאפייני� משותפי�  20 ! לש� הנוחות, קובצו היחידות השונות ל

י זה מאפשר הערכה כמותית של (פירוט הטיפוסי� שאוחדו מובא בנספח). מיפו 4המוצגי� בטבלה 

תצורות נדירות ברמה מקומית ולאומית. להל$ פירוט תצורות צומח שונות, והבלטה של 

הטיפוסי�, תו& פירוט אחוז שטח� מכלל שטח הסקר, שטח� בדונ� ופירוט מספר יחידות הצומח 

  .)דגשות יחידות צומח מיוחדות או נדירותאדו� מושמופו מכל סוג (ב

  דונ� ומעלה. 10לטיפוסי הצומח בוצעה בשטחי� בעלי גודל מינימאלי של החלוקה 

בפוליגוני� בה� לא בוצעה סקירה מפורטת, הוגדר טיפוס הצומח המוכלל לפי תצ"א (או לפי סקר 

  הבסיס), ללא חלוקה פרטנית של תחו� הפוליגו$.

  : טיפוסי הצומח המוכללי�4טבלה 

מכלל  % טיפוס צומח מוכלל  מס'

שטח 

  רהסק

שטח 

 בדונם

מספר 

 פוליגונים

 188 8616.04 63.47 חקלאות (גידולי שדה, מטעים)  1

 84 1845.85 13.59 פרדסים נטושים ומעזבות  2

 8  641.34 4.72  גינון כללי  3

יער גבוה בשלטון אקליפטוס המקור, בצפיפות   4

 20 492.17 3.62  משתנה, בבית גידול יובשני

 18 355.42 2.62  שטח מופר/בנוי  5

 7 285.07 2.1  חלוף, בבית גידול לח-עשבוניים בני  6

 14 261.41 1.92  אלון התבור /בליוויבשלטון /חורשיער  7

יער גבוה בשלטון אקליפטוס המקור, בצפיפות   8

 5 224.33 1.65  משתנה, בבית גידול לח
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מכלל  % טיפוס צומח מוכלל  מס'

שטח 

  רהסק

שטח 

 בדונם

מספר 

 פוליגונים

 12 178.02 1.31  חלוף, בבית גידול יובשני-עשבוניים בני  9

  8 150.77 1.11  בהרכב מינים מיוחדשיחייה בצפיפות משתנה,   10

 6 146.56 1.08  יער גבוה בשלטון אורן, בצפיפות משתנה  11

 9 85.34 0.63  קיימא, בבית גידול לח-עשבוניים בני  12

 1 82.29 0.61  יער בצפיפות בינונית בשלטון מכנף נאה  13

 5 53.91 0.4  יער בשלטון אלון התבור, עצים בוגרים  14

 2 46.51 0.34  חורש בצפיפות משתנה, בשלטון אשל  15

שיחייה צפופה בבית גידול לח, בשלטון פטל   16

  2 45.85 0.34  קדוש

 5 28.13 0.21  חורש בצפיפות משתנה, בשלטון מינים פולשים  17

 2 14.76 0.11  עשבוניים בהרכב מינים מיוחד  18

 1  11.46 0.08  שיחייה מגוונתיער בשלטון אלון התבור ובליווי   19

 1  9.32 0.07  שיחייה צפופה בשלטון פטל קדוש  20

  

משטחי הסקר הינ� שטחי� שהצמחייה הדומיננטית בה� מאפיינת בתי גידול  85% !כ

מלאכותיי� או מופרי�: חקלאות, גינו$ כללי, שטחי� מופרי�, שטחי� בשלטו$ מיני� פולשי� וכ$ 

שטחי פרדסי� נטושי� ומעזבות. הסיווג האחרו$ עשוי לכלול פעמי� רבות ג� צמחייה טבעית 

נוספי� ה� אזורי חורשות של אקליפטוס המקור ומיני  $6%. עוד בהיק" משמעותי, כמפורט להל

  היער.!אור$, בה� יש סבירות גבוהה לקיו� צמחייה טבעית בתת

משטחי הסקר) הוגדרו כטיפוסי צומח מיוחדי�, בה� יש  14.2%מטיפוסי הצומח המוכללי� ( 13

ה� שטחי� בה� בולטת נוכחות אלו$  שלושה מה�. )7(מפה  הרכב מיני� מיוחד הראוי להגנה

חלו" במופע נדיר הכולל !התבור, כמי$ שולט או כמי$ מלווה, ושניי� נוספי� מייצגי� עשבוניי� בני

היער מגוו$ !מיני� בסכנת הכחדה. שניי� נוספי� ה� חורשות אקליפטוסי�, בה$ יש בתת

  עשבוניי� האופייניי� לחמרה או לבתי גידול לחי�.
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  כרכור –טיפוסי צומח מיוחדי� בתחו� סקר פרדס חנה : 7מפה 
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3.1.4 
  פירוט תיאור טיפוסי הצומח המוכללי

  

  .להל$ תיאור טיפוסי הצומח המוכללי� בתחו� הסקר

  א. חקלאות

טיפוס הצומח הנפו) ביותר בתחו� הסקר. סיווג זה מתייחס לשטחי� חקלאיי� פעילי�, וחולק 

גידולי שדה ומטעי�. גידולי שדה כוללי� ה$ גידולי בעל (ללא השקייה) וה$  –לשני סיווגי משנה 

גידולי שלחי$ (ע� השקייה). מטעי� כוללי� בעיקר פרדסי הדרי�, א& ג� מטעי� של עצי פרי, 

  עד, וכ$ עצי ושיחי גינו$ (דקלי� שוני� ושיחי נוי).!לרוב ירוקי

  

 י אלעזרלמושב תלמ 65: חקלאות, השטח בי$ כביש 8תמונה 

  

  ב. שטח מופר/בנוי

סיווג זה מתייחס לרוב לשטחי� בה� בוצעו עבודות עפר בהיק" נרחב, וה� חשופי� מצמחייה 

(בדגש על שטחי כריית קרקע). ככלל, שטחי� בנויי� לא נכללו בתחומי הפוליגוני�, למעט מבני� 

  חקלאיי� בודדי� (שבשל שטח� המצומצ�, הוכללו בטיפוסי הצומח הגובלי�).
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 : אזור בבנייה, צפונית לרחוב ד9$תמונה 

  ג. גינו� כללי

סיווג זה הוגדר במספר מצומצ� של אתרי טבע הנמצאי� בתחו� הבינוי העירוני, ומשלבי� 

תכסית צומח גבוהה ע� בנייה בהיק" מוגבל. הצמחייה בשטחי� אלו מבוססת על עצי� תרבותיי� 

לזהות קשר ישיר בי$ העצי� השכיחי� בשטח ובי$ נטועי�, בגובה ובצפיפות משתני�, ולא נית$ 

  הצמחייה העשבונית (א� קיימת).
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 : גינו$ כללי, בית הספר החקלאי10תמונה 

  

  ד. פרדסי
 נטושי
 ומעזבות

  סיווג זה מכליל שתי תצורות צומח עיקריות בעלות מאפייני� משותפי�.

לפני שני� אחדות. הגידול פרדסי� נטושי� הינ� שטחי פרדסי� (ומטעי�) שעיבוד� הופסק 

החקלאי הוא עדיי$ הע) הבולט בשטח, אול� סביבו מתפשטי� צמחי בר וצמחי� פולשי�. בהעדר 

יכולת רבייה עצמאית של הגידול החקלאי הנטוע, הוא יתנוו$ בהדרגה. בד"כ הצמחי� הפולשי� 

פולשי� ובי$ צמחי הינ� הדומיננטיי� (ובמיוחד לנטנה ססגונית), אול� הפרופורציות בי$ צמחי� 

  בר נתונות לשינוי ניכר בי$ האתרי� השוני�.

ג� מעזבות מייצגות לרוב שטחי� חקלאיי� שעיבוד� הופסק, אול� לרוב מדובר בשטחי� בה� 

דבר שהביא להתנוונות  –היו גידולי שדה, או שטחי פרדסי� שעיבוד� הופסק לפני שני� רבות 

רי� להשפעת אד� גבוהה, כגו$ מעוג כרתי או העצי� בשטח. במעזבות בולטי� צמחי� הקשו

  חלמית מצויה.

בשתי תצורות הצומח (ובפרט במעזבות) ייתכנו כתמי� בה� בולטת צמחייה עשבונית האופיינית 

ה� לא הופרדו לפוליגוני  –לקרקע חמרה, אול� בשל גודל� המצומצ� (לרוב עד מספר דונמי�) 

  צומח נפרדי�.
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  ס המקור, בצפיפות משתנה, בבית גידול יובשניה. יער גבוה בשלטו� אקליפטו

סיווג זה מתייחס לחורשות אקליפטוסי� בבתי גידול יובשניי�. חורשות אלו כוללות ה$ חורשות 

במרחב החקלאי, שחלק$ ניטעו  –ותיקות וחדשות  –ותיקות בשטח הבנוי, וה$ מספר חורשות 

טוסי� מוזנחות עשויות להכיל במיוחד כמקור דבש לכוורות דבורי� במרחב. חורשות אקליפ

פעמי� רבות מיני צומח נדירי�, כפי שהתגלה באתר "חורשת הסרג'נטי�" בנתניה. היק" הסקירה 

כרכור, אול�  –לא איפשר לעמוד באופ$ מלא על הפוטנציאל הקיי� בבית גידול זה בפרדס חנה 

מי$ שרוני). בית !(תתבחלק מהחורשות אותרו מיני� נדירי� כולל חרצית דביקה וצבעוני ההרי� 

טיפוס זה  גידול זה רגיש לפלישה של חמצי) נטוי, העלול לדחוק רבי� ממיני הצומח המקומיי�.

  דונ�. 492 !הוגדר כטיפוס מיוחד, הראוי להגנה, והיקפו בתחו� הסקר כ

  ו. יער גבוה בשלטו� אקליפטוס המקור, בצפיפות משתנה, בבית גידול לח

אקליפטוסי� בבתי גידול לחי�. חורשות אלו ממוקמות בעיקר באזור סיווג זה מתייחס לחורשות 

קיימא או !אחו בנימינה, תעלת נחלי מנשה ותלמי אלעזר. בי$ העצי� נמצאי� בד"כ עשבוניי� (בני

חלו"), ע� פוטנציאל גבוה במיוחד למיני צומח נדירי�, כפי שידוע מאחו בנימינה הסמו&. !בני

היקפו של טיפוס זה בתחו� הסקר  ס צומח מיוחד הראוי להגנה.לפיכ&, הוגדר טיפוס זה כטיפו

  דונ�. 224

  ז. יער גבוה בשלטו� אור�, בצפיפות משתנה

סיווג זה מתייחס לחורשות אורני� (ממיני� שוני�). החורשה העיקרית נמצאת במתח� "הוואדי" 

דס חנה, והצמחייה הטבעית בה דלה ביותר. שתי חורשות, ממזרח לשמורת אלו$ ובמרכז פר

מכילות צמחי בר מענייני� (דונגית א"י וגיאופיטי� "מבשרי סתיו"), והדבר נובע מצפיפות 

  האורני� הנמוכה.

  

 : יער גבוה בשלטו$ אור$, שדרות קק"ל11תמונה 
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  ח. יער בשלטו� אלו� התבור, עצי
 בוגרי

התבור ותיקי�. תחת הגדרה זו נכללו מספר כתמי� המאופייני� במקבצי� גדולי� של עצי אלו$ 

היער לרוב משלב מקבצי אלוני� צפופי�, וביניה� קרחות יער. קרחות היער מאופיינות בצמחייה 

עשבונית מגוונת, כאשר המופע היפה ביותר של בית גידול זה (עד לשני� האחרונות) נמצא 

סוס בשמורת אלו$, בה התקיימו עשרות מיני צומח עשבוני בקרחות היער שבי$ האלוני�, עד לרי

 ! טיפוס זה הוגדר כטיפוס מיוחד, הראוי להגנה, והיקפו בתחו� הסקר כ שבוצע במרכז השמורה.

  דונ�. 54

 

 עצי� בוגרי�, שמורת אלו$ –: יער בשלטו$ אלו$ התבור 12תמונה 

  

  ט. יער בשלטו� אלו� התבור ובליווי שיחייה מגוונת

  החורש".יער זה נמצא במקו� אחד בלבד בתחו� הסקר, אתר "שמורת 

לצד אלוני התבור, יש כא$ הרכב שיחייה מגוו$ וחריג בקנה מידה אזורי, הכולל אלה א"י, אלת 

זית בינוני, קידה שעירה, לוט� שעיר ולוט� מרווני ומטפסי� שוני�. כמו כ$ יש !המסטיק, בר

ער באתר שיחי� בודדי� של אשחר א"י וע) בודד של אלו$ מצוי. בשטחי� הפתוחי� יותר בשולי הי

) המדגיש את 1984נמצאי� מגוו$ עשבוניי� אופייניי� לחמרה. האתר נסקר בהרחבה ע"י פולק (

טיפוס זה הוא טיפוס מיוחד הראוי להגנה,  ייחודו בקיו� עצי חורש נוספי� פרט לאלו$ התבור.

  דונ�. 11 !בהיק" כ
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 החורש": יער בשלטו$ אלו$ התבור ובליווי צמחייה מגוונת, "שמורת 13תמונה 

  

  י. יער/חורש בשלטו�/בליווי אלו� התבור

טיפוס צומח זה מייצג התחדשות טבעית של אלוני התבור, המתרחשת בעיקר בפרדסי� נטושי�. 

מ', כולל זריעי� ונצרי� רבי�. לעיתי�, עצי  5העצי� ה� צעירי� יחסית וגובה� אינו עולה על 

האלוני� ה� נבחרו לייצג את הטיפוס  הפרדס ה� עדיי$ המי$ הדומיננטי, אול� בשל חשיבות

  המוכלל.

בחלק מהשטחי� נלווה לאלו$ התבור פטל קדוש, ללא זיקה לבית גידול לח. הצומח העשבוני בבית 

דבר המוסבר בעיבוד האינטנסיבי שהתקיי�  –גידול זה הוא עני יחסית ליער האלוני� הבוגרי� 

לל הוא טיפוס מיוחד הראוי להגנה, הטיפוס המוכ בשטחי� אלו לפני תחילת התפתחות היער.

  דונ�. 261בהיק" של 
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 : יער בשלטו$ אלו$ התבור, מזרחית לשמורת אלו14$תמונה 

  


  יא. חורש בצפיפות משתנה, בשלטו� מיני
 פולשי

. הוכללו כא$ כתמי� של חורש פתוח של טיפוס צומח זה מאופיי$ בשלטו$ חזק של מיני� פולשי�

קרנית בקרקע חמרה, !חוליות, וכ$ כתמי� של חורש צפו" של שיטה חדשיטה כחלחלה, בקרקעות 

צפיפות� של המיני� הפולשי� בבתי גידול  ואתר בודד ע� חורש צפו" של פרקינסוניה שיכנית.

כתמי� אלו מהווי�  אלו עולה ע� השני�, עד כדי דחיקה מוחלטת של מיני הצומח המקומיי�.

  גידול נוספי�, ולכ$ מומל) לטפל בה� בהקד�.מוקד להתפשטות המיני� הפולשי� לבתי 
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 עוז!קרנית, מערבית לג$!: חורש בשלטו$ שיטה חד15תמונה 

  

  יב. חורש בצפיפות משתנה, בשלטו� אשל

נמצא בשני תאי שטח באזור מושב תלמי אלעזר. בשטח יש מי תהו� גבוהי� וא" טיפוס צומח זה 

ת. אשל נוטה להשתלט בבתי גידול לחי� אשר נביעות עונתיות, והוא מקיי� צמחייה הידרופילי

עברו הפרה בעבר, ונראה שזהו המצב בתאי שטח אלו. בית הגידול אינו נדיר בקנה מידה אזורי 

לייצוג המגוו$ הביולוגי  ומיוצג בשמורות ביצת זיתא ובריכת תמסח, אול� יש לו חשיבות גבוהה

  דונ�. 47 !היק" שטחי טיפוס זה בתחו� הסקר הוא כ של בתי גידול לחי�.
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 : חורש בשלטו$ אשל, מערבית לתלמי אלעזר16תמונה 

  

  יג. שיחייה בצפיפות משתנה, בהרכב מיני
 מיוחד

תחת הגדרה זו הוכללו מספר טיפוסי צומח שוני�, המצויי� רוב� ככול� באתר בודד או שניי� 

זרעית !בר ושמשו$ סגלגל או רות� מדבר ולענה חדבתחומי הסקר: שטחי� בשלטו$ רות� המד

בחולות קיסריה, אזור בשלטו$ אלת המסטיק בשולי אחו בנימינה, אזור בשלטו$ מתנ$ שעיר מצפו$ 

לאזור התעשייה, אזור בשלטו$ קידה שעירה מדרו� למשמרות, וכ$ הוכנס לקטגוריה זו מטע נטוש 

. יש לציי$ כי בקרקעות החמרה בתחו� הסקר, עוז! ע� מגוו$ צמחייה עשבונית ממערב לשכונת ג$

היק" שטחי טיפוס זה  עצ� קיומ� של אזורי שיחייה טבעיי� הינו תופעה נדירה וראויה להגנה.

  דונ�. 151 !בתחו� הסקר הוא כ
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 : שיחייה בשלטו$ רות� המדבר ומלווי� שוני�, חולות קיסריה17תמונה 

  

  יד. שיחייה צפופה בשלטו� פטל קדוש

אחד בלבד, בו פטל קדוש מהווה מי$ דומיננטי באזור בו התקיי� אתר בטיפוס צומח זה אופיי$ 

בעבר פרדס נטוש. ע� זאת, פטל קדוש מופיע בתחומי הסקר ג� כמי$ מלווה לאלו$ התבור 

בפרדסי� נטושי�. התופעה של התבססות פטל קדוש בפרדסי� נטושי� מוכרת מאזורי� נוספי� 

  במישור החו".

  שיחייה צפופה בבית גידול לח, בשלטו� פטל קדושטו. 

 טיפוס צומח זה מאפיי$ בעיקר גדות נחלי�, בה� נלווי� לפטל מגוו$ צמחי מי� ובעיקר קנה מצוי.

טיפוס זה בולט בעיקר בשולי שמורת אחו בנימינה, ויש בו פוטנציאל לקיו� מגוו$ צמחי� נדירי�, 

  דונ�. 46 !פוס זה בשטחי הסקר הוא כולכ$ הוגדר הטיפוס כראוי להגנה. היק" טי

  קיימא בבית גידול לח�טז. עשבוניי
 בני

טיפוס צומח זה מאפיי$ בעיקר גדות נחלי�, בה� בולטי� קנה מצוי, שנית גדולה ומיני� נוספי�. 

היק" טיפוס זה בשטחי  לרוב מדובר על ערוצי� ע� זרימת מי� קבועה או במרבית חודשי השנה.

  דונ�. 85 !הסקר הוא כ
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 קיימא בבית גידול לח, נחל משמרות!: עשבוניי� בני18תמונה 

  

  חלו' בבית גידול לח� יז. עשבוניי
 בני

טיפוס צומח זה מאפיי$ בעיקר שטחי קרקעות כבדות הנתוני� ללח) רעייה כבד, המונע התפתחות 

פוס צומח זה מגודרי� באינטנסיביות (באזור הסמו& קיימא. חלק ניכר משטחי טי!עשבוניי� בני

היק" טיפוס זה בשטחי  כרכור), ולא התאפשר לבדוק אות� מקרוב. –לגבול הצפוני של פרדס חנה 

  דונ�. 285 !הסקר הוא כ

  חלו' בבית גידול יובשני� יח. עשבוניי
 בני

דרדר טיפוס צומח זה כולל בעיקר שטחי קרקעות חמרה, ע� צמחיית חמרה אופיינית כגו$ 

תורמוס א"י. בגלל נדירות� הגבוהה של שטחי החמרה, זהו אחד מטיפוסי הצומח הקורי� ו

קיימא כגו$ חיל" החולות, א& לא !החשובי� לשימור. לעיתי� נמצאי� בשטחי� אלו עשבוניי� בני

היק" טיפוס  קיימא בבית הגידול היובשני.!חי� בה� שולטי� עשבוניי� בניזוהו במהל& הסקר שט

כתמי� קטני� של טיפוס צומח זה הוכללו בטיפוסי� אחרי�  דונ�. 178 !זה בתחו� הסקר כ

  ובפרט בטיפוס הצומח "פרדסי� נטושי� ומעזבות".

  יט. עשבוניי
 בהרכב מיני
 מיוחד

  .דונ� 15 !, והיקפ� הכולל כייחודיי� שזוהו במהל& הסקרטיפוס צומח זה מכליל שני טיפוסי� 
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האחד, ב"גבעת האלו$ הבודד" במזרח כרכור, מכיל שיעור גבוה של מיני� שלא אותרו בא" מקו� 

אחר בפח"כ, ובכלל� ציבורת ההרי� (המי$ השולט בשטח), געדה קיפחת (מי$ בסכנת הכחדה 

תבור בודדי�, א& הכיסוי שלה� בשטח אינו בישראל), חבלבל השיח ואחרי�. באתר יש אלוני ה

  קיימא.! באתר זה מדובר על עשבוניי� בני משמעותי.

, (אנדמי) חיטה שרוני!עוז. באתר זה יש ריכוז גדול של ב$!השני, בכת� חמרה ממזרח לשכונת ג$

וכ$ בולט כא$ חוח$ קרדני (בסכנת הכחדה בישראל). בשטח יש ג� אלה אטלנטית, אחד האתרי� 

זה מדובר על  באתר � בה� נמצאה האלה בבית גידול טבעי ולא בשולי חצרות פרטיות.היחידי

  חלו".!עשבוניי� בני

  

 בהרכב מיני� מיוחד, גבעת האלו$ הבודד קיימא!: עשבוניי� בני19תמונה 
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3.2 .
 9כרכור –פרדס חנה ב "אדומי
"נדירי
 ו צמחי

  

  רקע כללי וסקירה היסטורית 3.2.1

כרכור הוא גבעות החמרה האופייניות למישור החו". בית  –בית הגידול הבולט בתחומי פרדס חנה 

ונמצא בסכנת הכחדה, יחד ע� חלק  20 !גידול זה הצטמצ� בצורה דרמטית במהל& המאה ה

  ).1984הייחודיי� שבו (פולק,  צמחי�משמעותי ממיני ה

כור הוא בתי גידול לחי�, ה$ עונתיי� (בריכות כר –בית גידול חשוב נוס" המיוצג בשולי פרדס חנה 

עונתיות, נחלי אכזב ושטחי� מוצפי� בחור") וה$ קבועי� (נחלי� זורמי�, בריכות קבע). ג� בית 

  .20 ! גידול זה נפגע קשות במהל& המאה ה

 118'אדומי�' (בסכנת הכחדה) בישראל, ע�  צמחי�השרו$ הוא חבל האר) העשיר ביותר במיני 

).מדובר על כעשרה 2011מיני צמחי� אדומי� שתועדו בישראל (שמידע וחובריו,  414מתו& 

  'האדומי�' בישראל.צמחי� ממיני ה 30% !אחוזי� ממיני הצמחי� בשרו$, וקרוב ל

כרכור נמצאת שמורת אחו בנימינה, נקודה הידועה מזה  –בצמוד לגבול השיפוט של פרדס חנה 

 5מיני� "אדומי�", מה�  22באחו בנימינה תועדו  לחי�. " של בתי גידולHot spotשני� רבות כ "

שנכחדו מהאתר. מי$ אחד (קיצנית אשכולית) מקיי� באחו בנימינה את האוכלוסייה היחידה 

במזרח הי� התיכו$, ושני מיני� נוספי� (געדת הביצות וסחלב הביצות) מקיימי� באחו בנימינה 

  אוכלוסיות גדולות במיוחד.

כרכור ובסמו& לה  !ני� אדומי� ונדירי� אשר נמצאו בתחומי פרדס חנה לרשימה מלאה של מי

  .1נספח  ו, ראקודמות, וכ$ הפניות ביבליוגרפיות בעבודות

ק"מ מגבולות שיפוט  1"האדומי�" הוגדר בטווח של הצמחי� "מרחב ההתייחסות" לבדיקת מיני 

כרכור, שכ$ קיימת סבירות גבוהה לכ& שמיני� שתועדו בפאתי היישוב קיימי� (או  –פרדס חנה 

  התקיימו) ג� בגבולותיו.

), 2002), ציונית (2011;2007מקורות מידע עיקריי�, שמידע וחובריו ( 4הסקירה מבוססת על 

  ) וממצאי הסקר הנוכחי.2013מנדלסו$ וחובריו (

מיני�  2"אדומי�", ועוד  צמחי�מיני  66ועדו מסקירה זו עולה כי במרחב ההתייחסות ת

המוזכרי� בספר האדו� כמיני� "אפיזודיי�" שנכחדו מהאר) אול� כפי הנראה לא קיימו 

מכלל המיני� "האדומי�" בישראל,  16% ! מדובר על כ אוכלוסיות יציבות בישראל לפני הכחדת�.

בקירוב משטחי  0.15% ! שיעור מרשי� במיוחד בהתחשב בכ& ש"מרחב ההתייחסות" מהווה כ

  "אר) ישראל הבוטנית" (כולל יו"ש וחבל עזה).

  

                                                           
  עמית מנדלסו$ 9
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בסכנת  בנוס" לצמחי� "האדומי�" קיימי� במרחב מיני צמחי� רבי� הנחשבי� נדירי� אול� לא

בתי גידול  –בהכללה גסה, הצמחי� "האדומי�" שייכי� לשלושה בתי גידול עיקריי�  הכחדה.

לחי� (כולל מקווי מי� קבועי� ואזורי� המוצפי� לפרקי�), קרקעות חמרה בהרכבי� משתני� 

  וקרקעות חוליות.

תועדו בקרקעות חוליות.  11 ! תועדו בקרקעות חמרה ו 18מהמיני� תועדו בבתי גידול לחי�,  47

י� נוספי� לא הוגדרה קיימת חפיפה חלקית (מיני� המופיעי� ביותר מבית גידול אחד). לשני מינ

לטיפוס קרקע מסויי�, א& נית$ לשיי& אחד מה� לבתי גידול לחי� (סחלב  האדו� זיקה בספר

  ריחני) ואת השני לקרקעות חמרה (תלת$ ישראלי).

מיני� מסווגי� בספר האדו� כמיני� שנכחדו כליל מהאר) (כולל שניי� שהוגדרו אפיזודיי�).  7

ק מבריכת בטיח, א� כי חלק� תועדו באר) (לפני הכחדת�) ג� כל המיני� הללו תועדו במרחב ר

  מאתרי� נוספי�.

מיני� נוספי�, אחד (אירוס  5מהמיני� מסווגי� בספר האדו� כמיני� שנכחדו מהאזור. לגבי  29

נוספי� תועדו  4הביצות) מסווג כמי$ שנכחד מהאזור, א& יש חשד להמש& קיומו במרחב. 

א אותרו בסקר הנוכחי, וקיימת סבירות גבוהה לכ& שנכחדו ב"שמורת החורש" בעבר אול� ל

  מהמרחב.

שיעורי ההכחדה הגבוהי� נובעי� מפגיעה ישירה בבית הגידול, ובפרט באתר בריכת בטיח. באתר 

  מה� נכחדו כתוצאה מהרס בית הגידול. 20מיני� "אדומי�", אול�  21זה תועדו בעבר 

אוכלוסיות מיני� פליטי תרבות (גומא הפפירוס, דולב  3מיני� מוגדרי� כקיימי� במרחב, וכ$  31

תועד בעבר באזור אנדרטת הנח"ל. זהו  –אפעה קטנה ! לשו$ –מזרחי וספלילה טבורית). מי$ נוס" 

  מי$ קשה מאד לאיתור בשטח, וייתכ$ כי שרד במרחב, שרובו אינו בנוי ג� כיו�.

וכלוסיות שנכחדו ואוכלוסיות חלק מהמיני� תועדו ממספר אתרי� במרחב, ועבור חלק� יש א

  ששרדו. במקרה כזה, סווג המי$ בסטטיסטיקה הכוללת כמי$ קיי�.

כרכור גופא, קיי� קושי  –לגבי המידע ההיסטורי על "המיני� האדומי�", ובפרט בפרדס חנה 

באיתור מדויק של תצפיות היסטוריות. תצפיות רבות נרשמו ללא נקודות ציו$ ולכ$ לא נית$ 

י� באתרי הטבע העירוניי�, מתייחסת א& אנדמיה$. לפיכ&, מפת המיני� הנדירי� והלהסתמ& עלי

בעיקר במסגרת סקר זה, וכ$ תצפיות של אוריה אור$ ומימי  –ורק לתצפיות מהשני� האחרונות 

  ).2013) ותצפיות של דרור מלמד בבריכות העונתיות (2013חריש (!רו$ בסקר מנשה
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  כרכור –תצפיות היסטוריות במיני צומח נדירי� בתחו� פרדס חנה : 8מפה 
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  .2 לפירוט הממצאי� ראו נספח

  ממצאי הסקר הנוכחי 3.2.2

: געדה קיפחת, חוח$ קרדני, 'אדומי�'מיני�  7כרכור  –במהל& הסקר הנוכחי אותרו בפרדס חנה 

מיני� נוספי�  2חסידה תמי�, נרקיס סתווי ותורמוס צהוב. !חרצית דביקה, כדור$ ענ", מקור

גומא הפפירוס ודולב מזרחי. הסקר לא ש�  –אותרו, א& אוכלוסיותיה� במרחב נשתלו בידי אד� 

לקיו� מיני� דגש על איתור אוכלוסיות המיני� "האדומי�", וקיימת סבירות גבוהה מאד 

  נוספי�, כמו ג� לקיו� אוכלוסיות נוספות של המיני� שנצפו במהל& הסקר.

בנוס" לאוכלוסיות בתחומי אתרי הטבע המתוארי� להל$, אותרו אוכלוסיות נוספות של נרקיס 

  סתווי בשטחי� פרטיי� בתחומי כרכור.

תיאור המי$ התגלו הסקר העלה חשד לקיומו של מי$ נוס", אירוס הביצות. עלי� המתאימי� ל

  באזור תעלת נחלי מנשה, אול� הצמח לא אותר שוב בעונת הפריחה כ& שהזיהוי לא אומת.

כרכור בסקר הנוכחי, הוא געדה קיפחת.  –המי$ 'האדו�' החשוב ביותר שתועד בתחומי פרדס חנה 

ה. בעל פריחה כחולה מרהיבה, ששרד בנקודות ספורות בשרו$ וברמת מנש שנתי!עשבוני רבזהו 

זיהו אייג וזהרי געדה קיפחת  1932. בשנת 1922המי$ אותר בכרכור עוד בידי הבוטנאי אייג בשנת 

כרכור, א� כי בשנת  –' לא תועד שוב המי$ בתחומי פרדס חנה 30 !בפרדס חנה. בר�, מאז שנות ה

התגלתה אוכלוסייה שלו ממזרח לחדרה. במסגרת הסקר הנוכחי, התגלתה אוכלוסייה של  1988

עדה במזרח כרכור, המהווה את האוכלוסייה השביעית בלבד הידועה כיו� באר). חשיבות הג

שימור אוכלוסייה זו עולה על רקע העובדה שמרבית אוכלוסיות הגעדה אינ$ מוגנות כיו� 

  ).2007בשמורות טבע (שמידע ופולק, 
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  פרדס חנה נרקיס סתווי, בית הקברות של  תורמוס צהוב, מערבית לשדרות הציונות

  

  עוז-חוחן קרדני, גן  געדה קיפחת, גבעת האלון הנבוב בכרכור

  

 כרכור –: מיני� 'אדומי�' נבחרי� בפרדס חנה 20תמונה 
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  צמחי� נדירי� (ארצית או מקומית) שנצפו במהל& הסקר הנוכחי: 9מפה 
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  כרכור –מיני צמחי� נדירי� ואנדמיי� בתחו� פרדס חנה : 10מפה 
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  הנדירי� והאנדמיי� באתרי טבע עירוניי� צמחי�: מיני ה5 טבלה

מספר 
 פוליגו�

 אנדמיות שכיחות ש
 מי�

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 1

   נדיר למדי דולב מזרחי 1

 ישראל, סוריה ולבנו$ תדיר קרניי� כרמלי! דל 1

 ישראל וטורקיה מצוי עכנאי מגובב 1

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 1

   נדיר למדי אפר מצוי! ב$ 1

   נדיר מאוד גומא הפפירוס 1

   נדיר למדי חומעה מסולסלת 1

   נדיר מאוד כדור$ ענ" 1

 ישראל, סוריה ולבנו$ תדיר ישראלי!חבלבל אר) 1

   נדיר אירוס הביצות 1

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 1

   נדיר מאוד ארכובית מחודדת 1

 ישראל וטורקיה תדיר גוני!תלת$ דו 1

   נדיר למדי ישראלי!אספרג אר) 1

   נדיר למדי חומעה מגובבת 1

   נדיר תורמוס צהוב 1

 ישראל וטורקיה מצוי עכנאי מגובב 3

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 3

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 3

   נדיר למדי סמרניתכונדרילה  3

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 4

   נדיר למדי כונדרילה סמרנית 4

   נדיר למדי פרחי�!ערבז דק 4

 ישראל, סוריה ולבנו$ תדיר קרניי� כרמלי! דל 4

   נדיר למדי ישראלי!אספרג אר) 4

 ישראל, סוריה ולבנו$ תדיר קרניי� כרמלי! דל 5

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 5

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 5

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 6

   נדיר למדי חומעה מסולסלת 6

 ישראל, סוריה ולבנו$ מצוי מרוות ירושלי� 6

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 6

   נדיר למדי פרחי�!ערבז דק 6

 וטורקיהישראל  מצוי עכנאי מגובב 6

 ישראל, סוריה ולבנו$ תדיר קרניי� כרמלי! דל 6

   נדיר מאוד ארכובית מחודדת 6

   נדיר למדי ישראלי!אספרג אר) 6

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 11

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי! תלת$ אר) 11

 חופי ישראל וסיני מצוי חומעה עטויה 12
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מספר 
 פוליגו�

 אנדמיות שכיחות ש
 מי�

   נדיר תורמוס צהוב 12

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 12

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 12

 ישראל נדיר אביבי!שו� תל 12

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 12

 ישראל וטורקיה תדיר גוני!תלת$ דו 13

   נדיר תורמוס צהוב 13

 חופי ישראל וסיני תדיר מצילות החו" 13

 חופי ישראל וסיני נפו) הקורי�דרדר  13

 ישראל נדיר אביבי!שו� תל 13

 ישראל נדיר חוח$ קרדני 13

 חופי ישראל וסיני מצוי חיטה שרוני! ב$ 13

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 13

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 15

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 15

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 16

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 16

 ישראל נדיר חוח$ קרדני 17

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 17

 ישראל, סוריה ולבנו$ תדיר קרניי� כרמלי! דל 17

 ישראל וקפריסי$ מצוי ניסנית שיכנית 17

 וטורקיהישראל  מצוי עכנאי מגובב 17

 ישראל נדיר אביבי!שו� תל 17

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 17

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 17

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 22

   נדיר חרצית דביקה 23

   נדיר למדי  סחלב קדוש 23

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 24

 ישראל וטורקיה תדיר גוני!תלת$ דו 24

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 24

   נדיר למדי סחלב קדוש 24

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 25

 ישראל וטורקיה מצוי עכנאי מגובב 25

   נדיר למדי כונדרילה סמרנית 25

 ישראל, סוריה ולבנו$ נדיר אדר סורי 25

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 28

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 28

 חופי ישראל וסיני מצוי חיטה שרוני! ב$ 28

   נדיר למדי לפופית כפנית 29

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 29

   נדיר למדי פרחי�!ערבז דק 29

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 29
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מספר 
 פוליגו�

 אנדמיות שכיחות ש
 מי�

   נדיר למדי שרועהעפעפית  29

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 31

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 31

 ישראל נדיר אביבי!שו� תל 31

 ישראל נדיר חסידה תמי�!מקור 31

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 31

   נדיר למדי פרחי�!ערבז דק 32

 וטורקיהישראל  תדיר גוני!תלת$ דו 32

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 32

 חופי ישראל וסיני מצוי חיטה שרוני! ב$ 32

 ישראל נדיר למדי ישראלית!דונגית אר) 32

 ישראל נדיר אביבי!שו� תל 32

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 32

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 32

   נדיר למדי כונדרילה סמרנית 32

   נדיר מאוד ליסימכיה מסופקת 34

 ישראל וטורקיה תדיר גוני!תלת$ דו 34

   נדיר למדי הכדורי� תנענ 34

   נדיר מאוד שור דקיקה! צלע 34

 ישראל נדיר אביבי!שו� תל 34

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 34

   נדיר למדי שיבולית!ברומית קצרת 35

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!אר)תורמוס  35

   נדיר למדי אפר מצוי! ב$ 35

   נדיר תורמוס צהוב 35

   נדיר מאוד ארכובית מחודדת 35

   נדיר יינית חרוזה 35

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 35

   נדיר למדי סחלב קדוש 35

   נדיר למדי ישראלי!אספרג אר) 35

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 35

   נדיר למדי סחלב קדוש 36

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 36

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 36

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 37

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 37

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 37

   נדיר למדי פרחי�!דקערבז  37

 ישראל וטורקיה תדיר גוני!תלת$ דו 37

   נדיר מאוד געדה קיפחת 38

   נדיר למדי חומעה מסולסלת 43

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי! תלת$ אר) 43

   נדיר למדי צפרדע אזמלנית!כ" 43
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מספר 
 פוליגו�

 אנדמיות שכיחות ש
 מי�

   נדיר למדי סחלב קדוש 43

 ישראל וטורקיה תדיר גוני!תלת$ דו 45

   נדיר למדי חומעה מגובבת 45

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 45

 ישראל, סוריה ולבנו$ תדיר קרניי� כרמלי! דל 45

 חופי ישראל וסיני תדיר מררית החו" 45

   נדיר כרי& החורש 45

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 45

   נדיר למדי סחלב קדוש 45

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!אר)תורמוס  46

   נדיר מאוד נרקיס סתווי 47

   נדיר למדי כונדרילה סמרנית 48

 חופי ישראל וסיני מצוי ישראלי!תורמוס אר) 48

 חופי ישראל וסיני נפו) דרדר הקורי� 48

 ישראל, סוריה ולבנו$ נפו) זמזומית מצויה 48

 ישראל נדיר חוח$ קרדני 49
  

  פריחה בולטי
אתרי . 3.3

  

לצד המיני� הנדירי� והייחודיי�, תועדו במהל& הסקר ג� אתרי פריחה בולטי�. אתרי� אלו 

בעלי פריחה אטרקטיבית, שאינ� בהכרח נדירי�. מוקדי הפריחה העונתיי�  צמחי�מייצגי� לרוב 

  מהווי� מוקד משיכה לציבור הרחב בעונות המתאימות.
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  כרכור !בתחו� פרדס חנה  אתרי פריחה בולטי�: 11מפה 
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  פירוט מוקדי הפריחה: 6 טבלה

  תיאור  מס' במפה

 ציפורנית מגוונת ולוטוס ב"מ !ריכוז פריחה  1

 , שומר פשוטקדוש פטל 2

 ארכובית הכתמי�, עכנאי מגובב 3

 מתנ$ שעיר, תורמוס א"י, שומר פשוט, פטל קדוש, צמרנית הסלעי� 4

 חצב בודד 5

 שעיר, חצב מצוי, תורמוס א"י, מרסיה יפהפיה ועודמתנ$  6

 שדה מובר 7

 חצב יקינטוני, חצב מצוי, עירית גדולה ועוד! ב$ ! אלוני תבור וריכוז פריחה  8

 ריכוז חצבי� 9

 ארנבת ביצני ועוד! אתר פריחה של צמחיית חמרה, תורמוס א"י, שו� קצר, זנב 10

 תורמוס א"י  11

 מעט לשו$ שור מגובבתריכוז חצב מצוי,   12

 חורשת אורני� מרשימה, תורמוס צר עלי� 13

 ריכוז פריחת חצב מצוי באזור האלוני� 14

 כת� פריחה קט$ של ציפור$ נקוד 15

 תורמוס א"י !ריכוז פריחה  16

 חצב מצוי, שו� משולש !ריכוז פריחה  17

 ריכוז עשרות חצבי� בשטח פרטי צמוד לדר& 18

 תורמוס א"י  19

 פרחי�!ריכוז קט$ של הגיאופיט כד$ קט$ 20

 חצב יקינטוני (כנראה שתול באתר)! ריכוז ב$ 21

 חצב סתווני (מאות פרטי�)! ריכוז ב$ 22

23 
סחלב קדוש, דבורנית  !מטווח כרכור. בצפו$ השטח ריכוז סחלבי�  ! גינה קהילתית 

 דינסמור, שפת$ מצוי

 מקב) חצבי�, עכנאי שרוע 24
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  תיאור  מס' במפה

 כלניות, חצב.מעט  25

 תורמוס א"י 26

 שורשי�, תורמוס א"י!פרחי�, כתמה עבת!חצב סתווני, כד$ קט$! ב$ 27

 כת� פריחה קט$ של נורית אסיה, ייתכ$ שנשתל במקו� 28

 חומעת ראש סוס, עירית גדולה, לשו$ שור, אלקנת הצבעי�, תורמוס א"י 29

30 
בודדות), פרט בודד של סחלב ריכוז פריחה של שו� קצר (עשרות רבות עד מאות 

 יבש כנראה קדוש

 תורמוס צר עלי� 31

 תורמוס א"י 32

 תורמוס א"י, צהרו$ מצוי (?) עכנאי שרוע, אלקנת הצבעי�, ב$ חצב סתווני 33

 שורשי� בחצר פרטית! ריכוז גדול של כתמה עבת 34

 חצב מצוי, עירית גדולה 35

 משטחי כלניות ופרטי� של  חצב מצוי 36

 תורמוס א"י 37

 חצב מצוי, עירית גדולה, צבעוני ההרי�, מתנ$ שעיר, קידה שעירה, עכנאי שרוע 38

 מספר פרטי� !כלנית מצויה  39

 תורמוס א"י, ליד עמדת השמירה !ריכוז פריחה  40

 פר מצויה, שו� מקבוצת שו� גבוה ועשבוניי� נוספי�! ריכוז מרווה מצויה, וכ$ לשו$ 41

 פרטי�) 16של צבעוני� ( ריכוז קט$ 42

 עלי�!תורמוס צר 43

 צמחיית חמרה !אתר פריחה  44

 עלי�!תורמוס א"י ותורמוס צר 45

 ריכוז חצבי� 46

 חיטה שרוני? ועוד! פלשתית, ב$ אדמדמית !כת� חולי ובו מיני צמחייה חולית  47

 עכנאי שרוע, תורמוס א"י 48

 טבורית נטויה.ריכוז של עשרות פרטי סחלב קדוש וג�  49
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  תיאור  מס' במפה

 תורמוס א"י !ריכוז פריחה  50

 מעט תורמוס א"י 51

 מעט חצבי� 52

53 
ריכוז צמחי�: חצב מצוי, עירית גדולה, קידה שעירה, סירה קוצנית. כנראה 

 שתולי�

 כת� חולי ובו שו� ת"א, חומעה עטויה ועוד 54

 כת� פריחה של מספר מיני תלת$ 55

 עלי�!תורמוס צר 56

 חצבי�מעט  57

58 
! שנתית מעניינת, כולל חוח$ קרדני, ב$!שדה חמרה חולית ובו הרבה צמחייה חד

 חיטה שרוני ותורמוס א"י

 כנראה שתולי�  ! חצב מצוי, חבצלת החו" 59

 ציפור$ נקוד 60

 חצב מצוי, תורמוס א"י. 61

 ריכוז צפו" של שו� ת"א 62

 עלי�!ריכוז קט$ של תורמוס צר 63

 שו� ת"א, שו� קצר, מצילות מצוייצות ! גיאופיטי� ריכוז  64

65 
כת� צמחיית חמרה שלא נפגע מהריסוס בשטח. גיאופיטי� שוני� כגו$ נורית אסיה 

 ושו� ארדל

 ריכוז גדול של חצבי� בי$ אלוני התבור 66

  ריכוז קט$ של חצבי� (בשטח מגודר) 67

 של הסחלב שפת$ מצויריכוז  68

 .חצבי�, עכובית הגלגלכת� קט$ של  69

  

  10כרכור –פולשי
 בפרדס חנה  צמחי
. מיני 4.3

  

                                                           
  עמית מנדלסו$ 10
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זרי� ופולשי� מהווי� כיו� אחד האיומי� המרכזיי� על בתי הגידול הטבעיי�  מחי�מיני צ

בישראל. מיני� אלו נוטי� ליצור עומדי� גדולי� וצפופי�, הדוחקי� את הצמחייה המקומית 

  ומביאי� בעקבות כ& ג� להיעלמות בעלי חיי� מקומיי�. 

, וכ$ כמה עשרות להל$) 7ו טבלה (רא פולשי� מחי�מיני צ 20 !כרכור ידועי� כיו� כ –בפרדס חנה 

מיני� זרי� (מיני צמחי� שאינ� מקומיי�, א& נמצאי� לרוב רק בשטחי� ע� פעילות אד� 

אינטנסיבית, ובפרט שטחי� חקלאיי�). חלק ממיני� אלו כבר התפשטו בהיק" נרחב בתחו� 

וקד נית$ שיפוט היישוב, ואילו אחרי� נמצאי� עדיי$ בשלבי� ראשוני של פלישה ובטיפול ממ

  לבלו� את התפשטות� בתחו� העירוני.

  ארבעה מיני� במיוחד מחייבי� התייחסות של מקבלי ההחלטות:

שנתי אלרגני, היוצר עומדי� צפופי�. צמח זה מוגדר !עשבוני רב –אמברוסיה מכונסת  •

כצמח הפולש בעל קצב הפלישה המהיר ביותר בישראל, ומספר עומדי� שלו זוהו 

 זהו צמח אלרגני. .65דרו� לכביש בשטחי� החקלאיי� מ

ע) אגרסיבי שנשתל בעבר בגינו$ ופולש לשטחי� טבעיי�. היק" פלישת  –אילנתה בלוטית  •

 האילנתה בפח"כ מצומצ� ומאפשר את מיגורה לאחר טיפול מתאי�.

ס"מ. שני מוקדי פלישה  15!20 ! ע) אגרסיבי ובעל קוצי� באור& כ –קרנית ! שיטה חד •

עוז. היק" הפלישה מצומצ�, ונית$ למגר את המי$ לאחר טיפול !ג$נמצאי� סביב שכונת 

 מתאי�.

 100 !שנתי שמוצאו מדרו� אפריקה. המי$ קיי� באר) קרוב ל!עשבוני רב –חמצי) נטוי  •

שנה, אול� בעשרות השני� האחרונות הוא) במיוחד קצב התפשטותו בקרקעות החמרה. 

צמחי החמרה הטבעיי�, בפרט מי$ זה מביא, ללא התערבות, לדחיקה מוחלטת של 

באזורי� מוצלי� (חורשות אקליפטוסי� ואזורי שיחייה). לאור היק" הפלישה, לא נית$ 

ככל הנראה להגיע למיגור מוחלט של החמציצי�, אול� יש לפעול לוויסות אוכלוסיית�, 

טיפול נסיוני ב"שמורת החורש" החל  ובפרט באתר "שמורת החורש" ובשמורת אלו$.

  .2013 בסו" שנת

) משק" את רמת האיו� של המי$ הפולש על 2010דרור (!"המספר השחור" אותו טבע דופור

מייצג רמת איו� נמוכה יחסית.  1 !מייצג רמת איו� מירבית, ו 4. שטחי� טבעיי� בישראל

דרור, כאשר במרבית המקרי� מדובר ! קיימי� מיני� פולשי� שאינ� מופיעי� בעבודתו של דופור

  . ת האיו� הסביבתי שלה� נמוכה יחסיתעל מיני� שרמ

  כרכור –מיני צמחי� פולשי� בפרדס חנה : 7 טבלה

  מספר שחור  צורת חיי�  ש� המי$
  1  ע)  אזדרכת מצויה

  4  ע)  לנתה בלוטיתאי
  3  שנתי!עשבוני רב  אמברוסיה מכונסת
  3  ע)  אקליפטוס המקור

  1  ע)  וושינגטוניה חסונה/חוטית
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  3  שנתי!רבעשבוני   נוצה חבוי! זי"
  3  שנתי!עשבוני רב  חמצי) נטוי
  4  שיח (או ע) קט$)  טבק השיח

  4  שנתי!עשבוני רב  טיונית החולות
  4  שנתי!עשבוני חד  כנפו$ זהוב

  3  שנתי!עשבוני רב  לכיד הנחלי�
  4  שיח  לנטנה ססגונית

  4  שנתי!עשבוני רב  סולנו� זיתני
  3  שנתי!עשבוני רב  טורי! פספלו$ דו

  4  שיח (או ע) קט$)  אלה!דמויפלפלו$ 
  3  שיח (לעיתי� ע))  פרקינסוניה שיכנית

  3  שנתי!עשבוני חד  (מספר מיני�) קייצת
  3  שיח  קיקיו$ מצוי

  3  ע) או שיח  קרנית!שיטה חד
  4  שיח או ע) נמו&  שיטה כחלחלה

  11כרכור –עופות מקנני
 בפרדס חנה  .3.5

  

  רקע: 3.5.1

  שנמצאי� בישראל, הוא גדול במיוחד. לכ& יש מספר סיבות:מגוו$ בעלי החיי�, ובפרט העופות, 

אר) ישראל שוכנת במפגש ייחודי וחשוב של שלוש יבשות:  –מפגש אזורי� גיאוגרפיי�  •

אירופה,אסיה ואפריקה. בשל מיקו� זה, האר) מהווה אחד מצירי המעבר המרכזיי� של 

 ישראל במעבר$ דרומה או צפונה למחוז חפצ$.!ציפורי� נודדות, החוצות את אר)

מיני עופות רבי�.  גיאוגרפיי� המהווי� מקומות מחייה וקינו$ עבור!מגוו$ אזורי� זואו •

תיכוני בצפו$ ומרכז האר), צומח ערבתי בחגורת הספר במזרח האר) ! לדוגמא חורש י�

 ומדבר בדרו� האר).

כ& לדוגמא, בחו" הי� התיכו$ יש שונות בי$  –גיאוגרפי !נישות שונות בכל אזור זואו •

 חופי� חוליי�, מצוקי כורכר וטבלאות גידוד.

  של מיני עופות, חלק� א" מקנני� באר). שפע בתי הגידול מוש& מגוו$ רב

כרכור נמצאת קרוב לגבולו הצפוני של השרו$, במרחק קצר יחסית משטחי� פתוחי� !פרדס חנה

  מערב השומרו$.!גדולי� ברמת מנשה, בדרו� הכרמל ובצפו$

תיכוניי� אופייניי�, שהסתגלו לשילוב בי$ מרחב !הרכב מיני הציפורי� ביישוב משלב מיני� י�

  ושטחי� חקלאיי�, יחד ע� מיני� המאפייני� שטחי� פתוחי� טבעיי� יחסית. בנוי

קבוצת המיני� האחרונה מאפיינת בעיקר את האזור המזרחי של היישוב, הסמו& לשולי רמת 

  מנשה.

. זהו מי$ שמקנ$ באזורי� מזרחיי� יחסית חנק� הגדול"מי$ דגל" אופייני שנמצא באזור זה הוא: ה

  בגול$, בעמק ובבקעת הירד$, בהרי השומרו$ ובנגב.באר), ובעיקר 

(שיחייה  זוגות מקנני� של חנק$ גדול בשטחי� פתוחי� למחצה 2בסקר שנער& נמצאו לפחות 

מזרח  !  38כרכור (פוליגו$ ! בחלק המזרחי ביותר של שטחי פרדס חנה דלילה ועצי� פזורי�)

  כרכור).

                                                           
 אבנר רינות 11
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 : חנק$ גדול בוגר, מזרח כרכור20תמונה 

  

  ביצוע הסקר:  3.5.2

כרכור. ! בסקר זה נסקרו מדג� אתרי� שמייצגי� את אתרי הקינו$ השוני� במושבה פרדס חנה

. כמו כ$ 5/7/2013, 28/5/2013, 22/4/2013: 2013האתרי� נבחנו בשלושה מועדי� באביב ובקי) 

  .2013תועדו כל מיני הציפורי� שנצפו בשטחי הסקר במהל& שנת 

ו� באתרי� פתוחי� יחסית הסובבי� את המושבה וחצי יו� באתרי� הביקורי� חולקו לחצי י

  . שבתו& השטח הבנוי

, כולל זיהוי הטבע במהל& הביקורי� הוש� דגש על תצפית במיני� האופייניי� שמקנני� באתרי

ציפורי�,  מגוו$ מינישל המיני� השוני�. כמו כ$, נעשה מאמ) לאתר אתרי קינו$ ייחודיי� עבור 

  בנוי.!בולטות ואופייניות לנו" הכפריפחות $ חלק
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  הפוליגוני� בה� בוצע סקר הציפורי�: 8 טבלה

  מאפיי� כללי  ש
 הפוליגו�  מס'

  שטחי� פתוחי�  שולי בקעת הנדיב  1

 שטחי� פתוחי�  מערב פרדס חנה!צפו$  4

 שטחי� פתוחי�  משמרות דרו�  45

 שטחי� פתוחי�  מזרח כרכור  38

 פתוחי�שטחי�   סובב תל אלו$  32

 שטחי� פתוחי�  חורשת תלמי אלעזר  35

  שטחי� בנויי�/בנויי� למחצה/נו" כפרי  שדרות הציונות  12

 שטחי� בנויי�/בנויי� למחצה/נו" כפרי  הוואדי  25

 שטחי� בנויי�/בנויי� למחצה/נו" כפרי  מרכז פרדס חנה  46

 שטחי� בנויי�/בנויי� למחצה/נו" כפרי  רחוב עציו$  28

 שטחי� בנויי�/בנויי� למחצה/נו" כפרי  ציבוריי� גדולי� וחצרות בתי�גני�   11

  

  

 כרכור. –: תעלת נחלי מנשה, מצפו$ לפרדס חנה 22תמונה 

מיני עופות ייחודיי�. בי$ השאר עופות מי� שלא קשורי� לנו" הכפרי. עושר המיני�  בתעלה יש

  המקנני� באזור התעלה ובכלל בפוליגו$ שולי בקעת הנדיב הוא מהגדולי� ביותר בתחומי הסקר.
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3.5.3 :
  ממצאי

  

  מיני� פולשי�). 3כרכור (מתוכ� !מיני ציפורי� המקננות בתחומי פרדס חנה 38בסקר נמצאו 

  מיני הציפורי� שנמצאו מקננות: 9 טבלה

  הערות  ש�  מס'

  מי$ מתפר)  אנפית בקר  1

    שת!בולבול צהוב  2

    בז מצוי  3

    ברכיה  4

    גבתו$ עפרוני  5

    דוכיפת  6

    דרור הבית  7

  מי$ פולש  לחי (תוכי נזירי)! דררה אפורת  8

  מי$ פולש  דררה מצויה  9

    חוגלת סלעי�  10

    חוחית  11

    חנק$ גדול  12

    טבל$ גמדי  13

  מי$ מתפר)  יונת בית  14

    ירגזי מצוי  15

    ירקו$  16

    כרוו$  17

  מי$ פולש  מיינה הודית  18

    נקר סורי  19

    ראש! סבכי שחור  20

    סופית  21

    סיקסק  22

    סנונית מערות  23

    סנונית רפתות  24

  מי$ מתפר)  עורב אפור  25

    כיפה! עורבני שחור  26

    עפרוני מצויי)  27

    עקב עיטי  28

    פשוש  29

    צופית בוהקת  30

    צוצלת  31
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    צטיה  32

    קאק  33

    שחרור  34

    חזה!שלדג לב$  35

    שרקרק מצוי  36

    תור מצוי  37

    תור צווארו$  38

  

רשימה חלקית. קיימת סבירות לקינו$ מיני� נוספי�, כגו$ תנשמת רשימה זו היא קרוב לוודאי 

  (עבורה הוצבו תיבות קינו$ במספר אתרי� בתחומי היישוב).

  

: טבל$ גמדי (יושב על קינו), "האג� 23תמונה 

  תלמי אלעזר –הנסתר" 

  

 : כרוו$, שולי בקעת הנדיב.24תמונה 

  

  

  שולי בקעת הנדיב –: זוג שרקרקי� 25תמונה 

  

: גבתוני� עפרוניי� בשדה שופע 26תמונה 

  עשבייה, שדרות הציונות

  

כרכור אינה מהגבוהות ביותר א& ג� לא נמוכה !כמות המיני� שנמצאו מקנני� בתחומי פרדס חנה

פתוח יחסית של המושבה המאפשר למגוו$ רחב יחסית של מיני� !במיוחד, זאת בשל האופי הכפרי

וי ישנ� מיני� סתגלניי� של עופות המסתדרי� ע� מעט למצוא את הנישה שלה�. בנו" הבנ

הצמחייה וניזוני� הרבה ג� על שאריות מזו$ אנושי. אלו מקנני� בחצרות וגינות הבתי�, הנותני� 
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לחלק� הגנה מפני טורפי� ומזיקי� שוני�. השטח הבנוי, א� הוא בנוי נכו$ ע� כוכי�, צמחייה 

ה בעצ� תחלי" לנישות טבעיות שהציפורי� מוצאות מספקת ונישות עבור קינו$ הציפורי� מהוו

  בטבע כדי לקנ$ בה$.

מיני� אופייניי� המסתדרי� נהדר ואפילו משגשגי� בשטח הבנוי ה�: צוצלת, תור צווארו$, יונת 

שת, עורבני שחור !חזה, בולבול צהוב!בית, עורב אפור, סיקסק, נקר סורי, ירגזי, דוכיפת, שלדג לב$

  , צופית בוהקת ודרור הבית.כיפה, סנונית רפתות

לעומת� ישנ� מיני� רבי� של ציפורי� שמתמעטות באופ$ ניכר בשל הפיתוח המאסיבי, אלו 

בור, חורשות וצמחייה טבעית. מיני� אלו נצפו מעט !ציפורי� שזקוקות לשטחי� טבעיי�, שדות

חי� פתוחי� כרכור והקרבה לשט! מאוד בתחומי הסקר, א& בכל זאת, האופי הכפרי של פרדס חנה

  יותר במזרח (רמת מנשה) תורמי� למגוו$ מיני� משופר לעומת אזור עירוני "קלאסי".         

                      

  

  תלמי אלעזר. –זוג סיקסקי�, "האג� הנסתר"  :27תמונה 

כרכור וה� בעלי רגישות !נביא כא$ ארבע דוגמאות למיני� חשובי� המקנני� בשטח פרדס חנה

חסית, וכמעט שלא נמצאי� מקנני� בשטחי� עירוניי� צפופי�. חלק� מיני� הנמצאי� גבוהה י

בירידה משמעותית מבחינת האוכלוסייה המקננת שלה� באר), במיוחד עקב מחסור בבתי גידול 

  מתאימי�:

ציפור שיר קטנה וצבעונית שבעבר קישטה את כל שטחי הבור בצפו$ ומרכז  !חוחית •

אוכלוסיית המי$ בישראל  ואפילו עירוניי� ע� צמחיית בר. האר), כולל שטחי� בנויי�

כיסוח שטחי הצטמצמה מאד בשל הפיתוח הנרחב (בינוי וחקלאות) ותופעות נוספות כגו$ 

צייד עבור ציפורי כלוב. מי$ זה זקוק לשטחי בור בשולי יישובי� ושדות, וכ$ בור ועשבייה 

החוחית כרכור נראתה ! ע� צמחייה טבעית, קרקע פורייה ומקווי מי�. בשטח פרדס חנה

 מקננת בשטחי� פתוחי�, בעיקר בפרדסי� ובשדרות הסובבי� אות�

ציפור בינונית בגודלה, קרובה של היונה, מתאפיינת בצבעי� ערמוניי� ומעו"  !תור מצוי •

ק. התור הנו ציפור צייד מבוקשת מאוד בעול� ובשל בשרו צדי� אותו במספרי� חז
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התור נפגע ג� בשל פיתוח אינטנסיבי והרס בתי גידול. . במקומות רבי�גבוהי� מאוד 

התור המצוי מגיע אלינו לאר) בחודשי האביב כדי לגדל את הדור הבא בשטחי החורשות, 

$ ג� ברוב ערי ישראל וכיו� אוכלוסייתו המטעי� והפרדסי�. בעבר הוא הופיע כמקנ

חקלאיי� וכמעט שאיננו עוד מקנ$ !הצטמצמה מאוד והוא מופיע יותר באזורי� כפריי�

כרכור נראה מקנ$ בשטחי� פתוחי� בעיקר !בשטחי� הבנויי� בצפיפות. בשטח פרדס חנה

 בפרדסי� ובשדרות הסובבות אות�. נצפה במספרי� גבוהי� יותר במזרח כרכור, ככל

 הנראה בגלל הקרבה לשטחי� פתוחי� נרחבי� יותר בשיפולי רמת מנשה.

ציפור בינונית בגודלה וצבעונית מאוד, מהיפות בציפורי ישראל. מגיעה  !שרקרק מצוי •

לאר) לקנ$ בחודשי האביב. ניזונה בעיקר מדבורי� וצרעות ומקננת בכוכי� בקירות עפר 

ה קשה עקב המחסור בבתי גידול כשאר קרוביה ממשפחת הכחליי�. ציפור זו נפגע

פתוחי�. בשני� האחרונות הצטמצמה האוכלוסייה המקננת בישראל בעשרות !טבעיי�

אחוזי�. נמצא מקנ$ בשולי בקעת הנדיב, על גדות תעלת נחלי מנשה יחד ע� שלדגי� 

 ודוכיפת. פעילות שיחור מזו$ של המי$ נראתה באתרי� נוספי�.

בעל צבעי� בהירי� וג'ינג'יי� בדר& כלל. ניזו$ מטר",  עו" דורס גדול למדי, !עקב עיטי •

עוזר מאוד להדברה הביולוגית כיוו$ שניזו$ ממכרסמי� מזיקי� בשטחי� החקלאיי�. זו 

ציפור גדולה הצריכה שטחי� פתוחי� נרחבי� כדי למצוא את מזונה. העקב העיטי, כמו 

בחומרי הדברה קטלניי�  ג� מיני� נוספי� של עופות דורסי�, ניזוק בעבר בשל השימוש

כנגד מכרסמי� בשטחי החקלאות. מספריו פחתו מאוד. בשני� האחרונות חלה 

התאוששות במספר הזוגות המקנני� של מי$ זה, א& עדיי$ ישנה בעיה קשה נוספת שהינה 

פגיעה אנושה בשטחי� הטבעיי� בה� בוחר העקב העיטי לבנות את קינו ובה� הוא מוצא 

רחבות, פיתוח על חשבו$ שטחי בר מתאימי�, חקלאות אינטנסיבית את מזונו. שריפות נ

קירבה לאתרי  !על חשבו$ שטחי� טבעיי�, הרס נו" הבתה, חוסר אכפתיות של מטיילי�

הקינו$, פגיעה ישירה על ידי וונדליז� ועוד. כל אלה מהווי� בעיה רצינית עבור המי$ הזה 

כרכור נמצאה פעילות ! פרדס חנהוגורמי� לבלימת התאוששות האוכלוסייה. בתחומי 

אינטנסיבית של זוג עקבי� במזרח כרכור. לא נמצא קינו$ וודאי של הזוג, א& סביר להניח 

שהעקבי� מגיעי� לכא$ לצוד מכיוו$ שיפולי רמת מנשה. באזור זה יש לה� שטחי צייד 

  שטחי חקלאות ע� כיסי צומח טבעי ביניה�. –עשירי� במכרסמי� 
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  זהו מי$ הנמצא בסיכו$ עולמי, בעיקר עקב צייד מאסיבי. מזרח כרכור. –מצוי : תור 28תמונה 

  

התמעט מאוד בעשור האחרו$, כנראה בשל הרס בתי  : שרקרק מצוי, שולי בקעת הנדיב.29תמונה 

  גידול והתמעטות הדבורי�.
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חייבת שטחי בור ע� מגוו$ צומח  כרכור.!: חוחית, שדרות הציונות, מערב פרדס חנה30תמונה 

ובעיקר צמחי� ממשפחת המורכבי�. נמצאת בירידה משמעותית בעשור האחרו$ בשל הרס בתי 

  גידול, כיסוח עשבייה בשולי שטחי� מיושבי� ושטחי חקלאות וצייד בלתי חוקי.

  

  

  

י� יחסית עו" דורס, מהיחידי� שעוד מקנני� בארצנו במספר : עקב עיטי, מזרח כרכור.31תמונה 

יפי�. נפגע מפיתוח והרס שטחי� פתוחי�, שריפות חורש, נזק ישיר על ידי האד� ועוד. זוג נצפה 
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חודר בקביעות לשטחי מזרח כרכור בחיפוש אחר מזו$. הקינו$ שלה� כנראה בקרבת מקו�. 

  , לא רחוק מכא$.בשיפולי השומרו$מבחינת קרבה לאתרי קינו$ של המי$, נצפו קינוני� שלו 

  

  

  

. אחד מ"מיני הדגל" : סנונית רפתות אוספת בו) לבניית קינה, הוואדי, מרכז פרדס חנה32תמונה 

כרכור. נצפו לא מעט זוגות מקנני� בשטחי� הבנויי�, בעיקר !כפרי של פרדס חנה!בשטח הבנוי

  בשוליה�. מי$ חשוב מאוד בהדברה הביולוגית. ניזו$ מיתושי�, זבובי� וחרקי� מזיקי� נוספי�.

  

  

מלבד מגוו$ המיני� שנצפו במסגרת הסקר אותרו ג� מספר אתרי קינו$ חשובי� עבור מיני�  

  שוני�:

מאתרי הצפרות והקינו$ החשובי� ביותר שנמצאו במהל& הסקר, ע�  ! תעלת נחלי מנשה .1

חזה, !מגוו$ מיני� רחב יחסית של עופות מקנני�. בי$ השאר קינו$ של שלדגי� לבני

ות העפר שבגדות התעלה. פרט לכ& קינו$ של עופות מי� שרקרקי� ודוכיפת על קיר

באזור: ברכיה, סופית וטבל$ גמדי, אלו לא מיני� שנראי� כלל בנו" הבנוי. סביב התעלה 

 עפרוני מצויי), תור מצוי, כרוו$ ועוד.!נצפו מיני� מקנני� חשובי� כ

גבוהי� וכיסי  גידולי שדה, פרדסי�, שדרות עצי�בית גידול מגוו$ המשלב  !מזרח כרכור .2

צמחייה טבעית. כא$ נצפתה חדירה של מיני� האופייניי� יותר לנו" הפתוח, שחדרו לכא$ 

מיני� שנוכחות� ביישוב  3ככל הנראה מכיוו$ שולי רמת מנשה. מבי$ מיני� אלו ישנ� 

. אלו מיני� שמקנני� בשטחי בתה פתוחי� וגבתו� עפרוני חנק� גדול, עקב עיטימפתיעה: 

ור ונמצאי� מקנני� לא הרחק מכא$ בשיפולי רמת מנשה. כמו כ$ מקנני� ע� חורש פז

 כא$ בפרדסי� ובשדרות: תור מצוי, ירקו$ וחוחית.    
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שלולית חור"   �נמצאת בשולי חורשת תלמי אלעזר � "האג
 הנסתר", תלמי אלעזר .3

 הנמצאת בשולי חורשה נטועה ויש בה צמחייה עשירה מאוד. שלולית זו מחזיקה מי� זמ$

רב בשני� גשומות ולכ$ מקנני� בה וסביבה מיני ציפורי� שונות. בי$ השאר: סופית, טבל$ 

 גמדי, סיקסק, צטיה, חוחית ועוד.

שטח בור סגור וכלוא בי$ שטחי� בנויי�, ע� צמחייה עשירה ושטחי�  �שדרות הציונות .4

פשוש, ראש, ! מיני� שוני�: חוחית, ירקו$, סבכי שחור מקנני�לחי� יחסית. בשטח זה 

 תור מצוי, סיקסק, כרוו$ ועוד.

  

                                                           

  כרכור! : אפרוחי סופית, שלולית החור", תלמי אלעזר, דרו� פרדס חנה33תמונה       
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  ציפורי� מקננות הראויות לציו$ מיוחד: 10 טבלה

  הערות  סטטוס תפוצה  שם המין

נצפה מקנ$ בכל שטחי הסקר,   יציב ומקנ$ נפו)  בולבול
 !בשטחי� הבנויי� והפתוחי�

  בגינות, חורשות ועוד.

נצפה מקנ$ בעיקר בשטחי�   יציב ומקנ$ נפו)  דרור הבית
  הבנויי�.

נצפה מקנ$ בשטחי� הבנויי�   יציב ומקנ$ נפו)  ירגזי מצוי
ובשטחי� הפתוחי�, במיוחד 

בחצרות בתי� ע� צמחייה 
  עשירה.

נצפה מקנ$ בעיקר בפרדסי�   יציב ומקנ$ נפו)  ו$ירק
  ובשדרות ברושי� שסביב�.

נצפה מקנ$ בעיקר בשולי   יציב ומקנ$ מצוי  נקר סורי
השטחי� הבנויי�, סביב 

הפרדסי�, גינות ופארקי� 
  גדולי�.

נצפה מקנ$ בסבכי שיחייה בי$   יציב ומקנ$ נפו)  סבכי שחור ראש
השכונות והבתי� ובעיקר היכ$ 

שיש שרידי כיסי טבע ועצי חורש 
  בודדי� בשטחי� הפתוחי�. 

נצפה מקנ$ במגוו$ רחב של   יציב ומקנ$ נפו)  עורב אפור
אתרי�, בעיקר בפארקי�, גני� 

ציבוריי� וחורשות, בשטח הבנוי 
  ומחו) לו.

נצפה מקנ$ בגינות וחורשות ג�   )יציב ומקנ$ נפו  כיפה!עורבני שחור
  בשטח הבנוי וג� בשטח הפתוח.

נצפה מקנ$ בעיקר בשולי   יציב ומקנ$ נפו)  פשוש
השטחי� הבנויי� ובשטחי� 

הפתוחי�. נצפה ג� בגינות וגני� 
  פתוחי� יותר בלב השטח הבנוי.

נצפתה מקננת בכל שטחי הסקר,   יציבה ומקננת נפוצה  צופית
ובעיקר בעיקר בשטחי� הבנויי� 

  בגינות ע� צמחי� עתירי צו".

נצפה מקנ$ בעיקר בשולי   יציב ומקנ$ מצוי  קאק
  השטחי� הבנויי�.

נצפה מקנ$ בכל שטחי הסקר,   יציב ומקנ$ נפו)  שחרור
 !בשטחי� הבנויי� והפתוחי�

  בגינות, חורשות ועוד.
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  מסקנות:

נמוכה יחסית, חצרות גדולות כרכור היא מושבה כפרית ע� שטחי� בנויי� בצפיפות !פרדס חנה

וגינות גדולות. בי$ השטחי� הבנויי� יש לא מעט שטחי� פתוחי�, פארקי� ומשאבי טבע שוני�. 

מסביב לשטח הבנוי של המושבה ישנ� שטחי חקלאות, בעיקר של פרדסי�, גידולי שדה, בוסתני� 

טבעיות עבור מיני ועוד. בי$ השטחי� החקלאיי� ישנ� ג� כיסי טבע שנשמרי� ומהווי� נישות 

ציפורי� רבות הבאות לקנ$ סביב השטחי� החקלאיי� והבנויי� עקב עושר רב של מזו$ ומשאבי� 

  טבעיי�.

יותר  בהד$, לכ$ יש גוש פרדס חנה כרכור לא נמצאת בלב שטח עירוני צפו" מאוד כמו באזור 

נישות, יותר ירק ויותר שטחי שיטוט עבור מיני העופות השוני� בי$ שטח ירוק אחד לשטח ירוק 

  אחר. 

מבי$ המיני� המענייני� . עופות מקנני�, חלק� מיני� הנמצאי� בסיכו$ מיני 37! בסקר נמצאו כ

חוחית, תור מצוי, שרקרק מצוי, חנק� גדול, והמיוחדי� יותר שנצפו מקנני� בתחו� הסקר ה�: 

אלו מיני� שחלק� נמצאי� בהתמעטות ברוב שטחי מחיית� טבל� גמדי, חנק� גדול ועקב עיטי. 

באר), חלק� א" בהתמעטות עולמית. מיני� כמו טבל$ גמדי וחנק$ גדול אינ� נדירי� ולא נמצאי� 

ושבי� במרכז האר), ולכ$ יש עניי$ א& אינ� שכיחי� באזורי� מי בהתמעטות משמעותית באר), 

את הטבל$ ועופות מי� אחרי� כגו$ סופית, צטיה כרכור.  –מיוחד בנוכחות� בתחומי פרדס חנה 

ועוד מושכי� השטחי� הלחי� ומקווי המי� שנמצאי� בשולי העיר (תעלת נחלי מנשה, שלולית 

  תלמי אלעזר). 

!מיני� ייחודיי� לאזור המזרח י� כרכור, כמו בשאר אזורי האר) ישנ�!בתחומי פרדס חנה

אפריקאי. אלו מיני� שתחו� תפוצת� הוא רק באזורנו ולא בשו� !תיכוני, לאור& השבר הסורי

  שת וסיקסק.!מקו� אחר בעול�. מיני� כמו: פשוש, צופית בוהקת, בולבול צהוב

, לשמור כרכור!פתוח של פרדס חנה!כדי לשמור על מיני� אלו ואחרי� יש לשמר את האופי הכפרי

ירוקי�, פארקי� ציבוריי� על בסיס צמחייה טבעית, כיסי צומח טבעי בי$ !על שטחי� פתוחי�

שטחי החקלאות הסובבי� את הנו" הבנוי, הפסקת השימוש בחומרי הדברה כנגד צמחיית בר, 

שימוש בכיסוח מבוקר בלבד כנגד שריפות ולא בכל מקו�, גיזו� נכו$ של הצמחייה בשטח הכפרי 

  קי) ועוד.!אביב! ונות הקינו$שלא בע

!רצוי לתכנ$ בעתיד את שטחי המושבה ע� יותר שטחי� פתוחי�, נטיעות של צמחייה מקומית

  ארצישראלית, דבר שיביא לעושר רב יותר של מיני ציפורי�, בעלי חיי� וחיסכו$ במי�.
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  כרכור!פרדס חנה הציפור הלאומית של ישראל, חצר בית במרכז –דוכיפת : 34תמונה       

  

  12כרכור –פרפרי פרדס חנה  .3.6

  

 , שהתקיימה באביב יציאה ראשונהכרכור תוכננו שתי יציאות לשטח;  –לסקר פרפרי פרדס חנה 

מיני�. יציאה שנייה בוצעה בסו"  14!פרטי� מ 208אזורי� ובה� נצפו  11 נדגמו .31/3/13!ב

  .מיני� 11!� מפרטי 135 . נצפו15/4/13! בונערכה האביב ותחילת הקי), 

אזורי� בחלוקה הבאה: שטח  20ו נדגמאזורי� בעלי עניי$. מתוכ�  48בשטח הסקר הוגדרו 

), שמורת 43,45,12,15,7), שטחי בור (8,29,25), ג$ עירוני (1,4,6,37,38,13,32,34 פוליגוני�?חקלאי (

 ).31) ופארק נטוע (35), שטח לח (2), שולי תעלה (24החורש (אזור 

  

  תוצאות

י של מירבאזורי� בחלוקה שווה לכיסוי  20ו נבחר, נייני� שהוגדרוהאזורי� המע 48מתו& 

  כרכור:  !הביוטופי� בפרדס חנה 

  

  כרכור –מס' מיני פרפרי� שתועדו באתרי הטבע בפרדס חנה : 11 טבלה

                                                           
 דובי בנימיני, לאה בנימיני, אופיר תומר 12
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  מס' מיני�  אפיו$ אתר  ש� האתר  מס' אתר

  6  שטח חקלאי  רחוב נורית  1

  9  בית גידול לח  שולי תעלת נחלי מנשה  2

  1  שטח חקלאי  רח' הגליל  4

  3  ג$ עירוני  רח' דולב (חורשת עולש)  21

  1  ג$ עירוני  רח' חרמו$  29

  6  שטח חקלאי  רח' המייסדי�  6

  6  שדה בור בתחילת בנייה  רח' השיר  7

  4  שטח בור  רח' הגליל  43

  4  שטח בור  רח' השופטי�  45

  5  שטח חקלאי  רח' גולני  37

  4  שטח חקלאי  רח' קדמה  38

  2  חורש טבעי  "שמורת החורש"  24

  5  ג$ עירוני  רח' רבי עקיבא  25

  4  שטח בור  שדרות הציונות  12

  7  שטח חקלאי  דר& פיק"א  13

  4  שטח בור  נווה פרדסי�  15

  5  פארק נטוע ע� צמחיית בר  צומת אלו$  31

  8  אזור חקלאי  צומת חנה  32

  4  חקלאיאזור   מערבית לתלמי אלעזר! צפונית  34

אזור לח ע� נטיעות   מערבית לתלמי אלעזר! צפונית  35
  בהיקפו

4  

  
  

צעו חתכי� יו סריקות ממושכות באזורי� הנ"ל, זאת ע"י שני סוקרי� שבבוצעבשני ימי הדיגו� 

מיני הפרפרי�  כ$הצמחי� בעלי חשיבות לפרפרי� ו, תו& כדי רישו� בתו& האזורי� בתנועה רגלית

, תיי��, נימפיילבניני –מיני� מארבע משפחות פרפרי�  15!פרטי� מ 342אשר נצפו. סה"כ נצפו 

  . יי�ת� והספרייכחלילי

  

  .3 מיני צמחי�, רוב� צמחי בר. לרשימת הצמחי� ראה נספח 78נרשמו 
  

  כרכור –מיני הפרפרי� שנצפו בסקר בפרדס חנה : 12 טבלה

  

 ש� מדעי ש� עברי
 Pieris brassicae לבני$ הכרוב

 Artogeia rapae לבני$ הצנו$

 Pontia daplidice לבני$ הרכפה

 Euchloe belemia פסי�!לבני$ ירוק

 Colias croceus לבני$ התלת$

 Vanessa atalanta נימפית הסרפד

 Vanessa cardui נימפית החורש"

כחליל 
 הארכובית

Lycaena phlaeas 

 Lycaena thersamon כחליל החומעה

 Lampides boeticus כחליל האפו$

 Polyommatus icarus כחליל השברק
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 Zizeeria karsandra כחליל הקוטב

הספרית 
 החלמית

Carcharodus alceae 

 Gegenes pumilio ורהשחהספרית 

 Pelopidas thrax הספרית הדוח$

  
  דנאית הדורה ולבני$ הצל", נצפו מחו) למסגרת סקר הפרפרי�. –שני מיני� נוספי� 

  

  

 : פרפרי� נבחרי� באזור הסקר35תמונה 

  

  

  ניתוח התוצאות והמלצות

  התפלגות התצפיות בפרפרי� לפי סוג בית הגידול: 13 טבלה

  מס' מיני� שנצפו  בית הגידולש� 

  9  תעלת נחלי מנשה

  1!8  אזורי� חקלאיי�

  4!6  שטחי הבור

  5  פארק נטוע ע� צמחיית בר (שולי שמורת אלו$)

  1!5  גני� עירוניי�

  4  אזור לח

  2  שמורת החורש

  



92 

 

והסיבה הברורה  תעלת נחלי מנשה,לאור& נמצא מיני�)  9( עושר המיני� המירביבאופ$ לא מפתיע 

היא שזהו ביוטופ משולב של צמחיית בר שרידית ואזור לח ע� הפרעות אד� מועטות יחסית. 

 40!מיני�, זאת מתו& כ 8כרכור נמצאו רק –באזורי� החקלאיי� הנרחבי� הסמוכי� לפרדס חנה 

שבשולי החלקות החקלאיות שבה� ההערכה הראשונית הייתה מיני� הידועי� מהאזור. 

מחיית הבר יהיה עושר מיני� גדול יותר, אול� נראה שהשפעת האד� כא$ גדולה השתמרה צ

  מהאוכלוסייה ההיסטורית המקורית. 80%!והריסוסי� פגעו בכ

תיכוני !מיני�. באזור זה נשתל חורש י� 2) נצפו רק 24מעניי$ שדווקא בשמורת החורש (אזור 

� של פרפרי� כי כידוע, הפרפרי� שגדל והתפתח לחורש צפו" שאינו מאפשר חדירה למיני� רבי

פשר למיני� אחדי� של פרפרי� רצוי לשקול דילול של החורש, כדי לאזקוקי� לשטחי� פתוחי�. 

  לשוב ולהתבסס בחלקה זו.

  

מיני�)  40 !כרכור (כ –קיי� פער גדול בי$ מספר מיני הפרפרי� שעופפו בעבר באזור פרדס חנה 

  המיני� שנצפו בסקר.  15לבי$ 

 :להסביר פער זה במספר סיבותנית$ 

 .א. לא כל המיני� פעילי� בעונה בה התקיי� הסקר

ב. למרות הכיסוי הנרחב שנעשה בסקר, הזמ$ שהוקצה לו היה מצומצ� ולכ$ ייתכ$ שלא תועדו כל 

  .המיני� הפעילי� בעונה זו

  ג. מספר מיני� ה� נדירי� באזור הסקר, לכ$ הסיכוי לראות� הוא נמו& מלכתחילה.

  חלק מהמיני� כפי הנראה נכחדו מתחו� הסקר.  ד.

  

. רוב אחד מה� לא היה אנדמי, אול� א" מיני� לא נצפו במהל& הסקר 25בסיכומו של דבר 
  ופפי� באזורי� סמוכי� ולכ$ נית$ להחזיר� לטבע העירוני. המיני� האמורי� מע
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 שולי תעלת נחלי מנשה, ליד רח' נורית – 1: אזור 36תמונה 

  

  
  

 ליד רח' נורית – 1: אזור 37תמונה 
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 שמורת החורש – 24: אזור 38תמונה 

 

 

 
 מערבית לצומת חנה – 32: אזור 39תמונה 
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7.3 
  13כרכור –פרדס חנה ב עטלפי

  

  רקע 3.7.1

כרכור במטרה לאפיי$ את עושר המיני�  !חנה !סקר זה בוצע כחלק מסקר טבע עירוני בפרדס

באתרי� טבעיי� למחצה בתחומי היישוב. אזור זה היה מאוכלס ומבנה חברת עטלפי חרקי� 

בעבר בכמויות גדולות של עטלפי חרקי� ממגוו$ מיני�, א& אוכלוסיות אלו נפגעו קשות בעקבות 

הדברה ואיוד מערות. בנוס", השפעות אד� כגו$ זיהו� אור ורעש והרס בתי גידול כתוצאה 

וחקלאיי�, ממשיכי� להשפיע על אוכלוסיות  מהתיישבות אד�, כבישי� ואזורי� תעשייתיי�

עטלפי� באזור ג� כיו�. מנקודת מוצא זו יש לצפות שעיקר הפעילות באזור תהיה של מיני� מלווי 

  אד� וסתגלני�.

  שיטות 3.7.2

, המקליטי� את קריאות האקולוקציה AnaBat SD2הסקר בוצע באמצעות גלאי עטלפי� מסוג 

פי !פי רוב נית$ לזהות את מי$ העטל" על! בקוב) דיגיטלי. עלשל העטלפי� ושומרי� את המידע 

  התדר והצורה הכללית של קריאת האקולוקציה שהוא מפיק.

יש לציי$ כי עקב צורת סיגנל האקולוקציה של עטלפי פרי אי$ אלה נרשמי� בגלאי, ותוצאות סקר 

ד� והוא נוכח באזור זה אינ$ מלמדות על היעדרות� או נוכחות�. למעשה, מי$ זה ידוע כמלווה א

  הסקר בכמויות גדולות.

  שני אתרי� נבחרו לסקר זה:

): מטווח לא פעיל ובו גינה קהילתית 200029/709553גינה קהילתית "מטווח כרכור" (נ.צ.  .1

 ).1פעילה בחלקה ואזור לא מתופעל המקיי� צמחיית בר. (נספח 

(עונתית) באמצע אזור חקלאי צר ): בריכת חור" 195529/707370בריכת נווה רות� (נ.צ.  .2

 חנה לקיבו) ג$ שמואל. הבריכה מוקפת בשדות וחורשת איקליפטוסי�.!התחו� בי$ פרדס

). ההקלטות נותחו באמצעות 2013לילות במהל& הקי) (יוני  7בכל אתר הוצב גלאי אחד למש& 

מול  , כאשר את שכיחות כל מי$ ועוצמת הפעילות מייצג מספר המעברי�AnalookWתוכנת 

  הגלאי של מי$ מסוי� במהל& כל תקופת הסקר.

  תוצאות 3.7.3

מעברי� מול  113גינה קהילתית "מטווח כרכור": בשבעת לילות הסקר הוקלטו באתר זה  .1

), כאשר הרוב המכריע של הפעילות היה של 14הגלאי של שני מיני עטלפי חרקי� (טבלה 

 ).1(איור  )Pipistrellus kuhliiשוליי� (!עטלפי� מהמי$ עטלפו$ לב$

  

                                                           
החברה להגנת הטבע, שמוליק  –המחלקה לזואולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, מרכז יונקי�  !עורכי�: ער$ עמיחי  13

 החברה להגנת הטבע. –מרכז יונקי�  –יידוב 
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Pipistrellus 

kuhlii

94.69%

Eptesicus 

serotinus

5.31%

 

 : מיני העטלפי� שהוקלטו בגינה הקהילתית ומספר המעברי� של כל מי14$ טבלה

  אחוז מכלל הפעילות  מספר מעברי
  מי� (מדעי)  מי� (עברית)

  Pipistrellus kuhlii 107  94.7%  שוליי�! עטלפו$ לב$

  Eptesicus serotinus 6  5.3%  אפלול מצוי

  

  השוני� לפי עצמת הפעילות בגינה הקהילתית: שכיחות המיני� 1איור 

  

  

 

 

 

 

 

 

 מעברי� מול הגלאי של  114בריכת חור" נווה רות�: בשבעת לילות הסקר הוקלטו באתר זה  .2

), כאשר הרוב המכריע של הפעילות היה של עטלפי� 15שלושה מיני עטלפי חרקי� (טבלה 

 ).2(איור  )Pipistrellus kuhliiשוליי� (!מהמי$ עטלפו$ לב$

 

 : מיני העטלפי� שהוקלטו בנווה רות� ומספר המעברי� של כל מי$ 15 טבלה

  אחוז מכלל הפעילות  מספר מעברי
  מי� (מדעי)  מי� (עברית)

  Pipistrellus kuhlii 107  92.1%  שוליי�! עטלפו$ לב$

  Eptesicus serotinus 6  7%  אפלול מצוי

  Pipistrellus pipistrellus 1  0.9%  עטלפו$ אירופי
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  בנווה רות�: שכיחות המיני� השוני� לפי עצמת הפעילות 2איור 

  

3.7.4 
  סיכו

). הרוב המוחלט של 2ס& הכל תועדו בסקר שלושה מיני עטלפי חרקי� (ראה תמונות בנספח 

עטל" החרקי� הנפו) בישראל, מי$ מלווה אד� השוכ$  !שוליי� ! הפעילות היה של עטלפו$ לב$

בסדקי� ולא במערות, ומנצל רבות מבני� (בעיקר בעלי גגות רעפי� או אסבסט) כאתרי משכ$. 

נוכחותו הרבה של מי$ זה באזור צפויה, ומלמדת על הרכב חברה חדגוני, מגוו$ מיני� קט$, ובאופ$ 

  סביבה מופרעת. !כללי 

היה נמו& ביותר, מסקנה זו מתחזקת לנוכח היק" הפעילות הכללי: מספר המעברי� מול הגלאי� 

בייחוד לנוכח העובדה שהשטח בעיקרו פתוח ואי$ מחסור במקומות משכ$. ייתכ$ והסיבה נעוצה 

  בשימוש רב בחומרי הדברה בחקלאות באזור ועקב כ& צמצו� מקורות מזו$.

שני המיני� הנוספי� שתועדו הינ� עטלפי� ממוצא צפוני, כאשר ג� העטלפו$ האירופי וג� 

יעי� בישראל לגבול תפוצת� הדרומי. למעשה, מלבד חדירה לאזור ירושלי� האפלול המצוי מג

והריה, הסקר הנוכחי הינו אחת הנקודות הדרומיות ביותר בעול� בה תועדו מיני� אלו. יש לציי$ 

השוליי�, אינ� תלויי� במערות למשכ$ אלא ה� שוכני !ששני המיני� הללו, בדומה לעטלפו$ לב$

  כמשתמשי� במגורי אד�, א� כי באר) תופעה זו אינה מוכרת. סדקי�, ובאירופה ידועי�

פחות מרבע מהמיני� המוכרי�  !בסיכומו של דבר, עושר המיני� שתועדו בסקר היה נמו& במיוחד 

ניכר שהרוב המוחלט של פעילות עטלפי החרקי� באתרי� שנסקרו היא של  !באזור. מעבר לכ& 

, ומורכבות חברת עטלפי החרקי� באתרי� שנסקרו מי$ אחד בלבד, האופייני לשטחי� עירוניי�

היא נמוכה מאד. ג� רמת הפעילות הנמוכה שנרשמה בתקופה בה פעילות העטלפי� נמצאת 

בשיאה, מעידה על אוכלוסיית עטלפי� ענייה, וסביר להניח שהסיבות לכ& נעוצות בהשפעת אד� 

  בעבר ובהווה.
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  מיקו� אתרי סקר העטלפי�: 12מפה 
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 : מיני עטלפי� שתועדו בסקר40תמונה 
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8.3 . 
  14כרכור –בפרדס חנה זוחלי

  רקע 3.8.1

מיני זוחלי� בעלי תפוצה שונה. מיקומה הייחודי של ישראל במפגש  100בישראל קיימי� מעל    

בי$ אירופה, אסיה ואפריקה מתבטא במגוו$ אקלימי ומגוו$ בתי גידול, המאפשרי� מגוו$ גדול 

  ). Pervevlotsky & Dolev, 2002 ;1985ע. אלו$, ! ע'בישראל (יחסית של זוחלי� 

זוחלי� צריכי� מספר תנאי� על מנת להתקיי�: מקו� מחסה, אזור תרמורגולציה (בו יוכלו    

מכא$ שמבנה בית הגידול כמו .  להתחמ�), מזו$, בני זוג ונתיב מילוט מטורפי� לאזור המחסה

 וכיסוי סלעי� יכולי� להשפיע על נוכחות של מיני� במקו� מסויי� , סוג הקרקעכיסוי צומח

)Pervevlotsky & Dolev, 2002    .(  

ישנ� זוחלי� ה"מתמחי�" בסוג קרקע מסויי�. דוגמה לכ& נית$ למצוא בזוחלי� פסמופיליי�    

המאפשרות לה�  המתמחי� במצע חולי. מיני� אלו בעלי התאמות מורפולוגיות והתנהגותיות,

ג'נרליסטי�. מיני� פסמופיליי� לרוב פני מיני� !להתמודד ע� המצע החולי ומקנות לה� יתרו$ על

ימצאו רק בדיונות נעות או מיוצבות למחצה. באזורי� החוליי� לכיסוי הצומח השפעה ישירה על 

ייצוב הקרקע. הצמחי� מייצבי� את החול בעזרת השורשי�, כ& שדיונות בעלות כיסוי צומח גדול 

  וצבות יותר מדיונות הדלות יחסית בצומח.מי

כרכור מכיל שטחי� בנויי� ושטחי� פתוחי�. מספר בתי הגידול באזור זה !אזור פרדס חנה   

מגוו$ וגדול ונחלק לשדות חקלאיי� פעילי� ונטושי�, חורשות אלוני�, פרדסי�, "שטחי ביצות" 

בית גידול ורי� חולות המהווי� כרכור ישנ� אז!). בנוס" בתחומי פרדס חנה15ונחלי� (טבלה 

, )2008גל וחובריו,  ; 2003פרומקי$ וחובריו, !ייחודי למגוו$ רחב של צמחי� ובעלי חיי� (אחירו$

!מצויי� בסכנת הכחדה. בסקר זה בוצע דיגו� במספר בתי גידול מייצגי� בפרדס חנהרבי� מה� 

  כרכור לצור& בדיקת מצאי מיני הזוחלי�.

   

                                                           
  יונת$ ורונסקי, מאור אולק.יעל אולק, בהשתתפות  14
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  חורשת תלמי אלעזר  חולות קיסריה

    
  פרדסי הפטל  מזרח כרכור

    
  תעלת נחלי מנשה  שולי בקעת הנדיב

  .שנסקרו בסקר הזוחלי� כרכור!שטחי� פתוחי� בפרדס חנהתמונות   :16טבלה 

  

  איסוף הנתונים 3.8.2

לסקר זה הוקצו שני ימי  כרכור.!ברחבי פרדס חנה במהל& הסקר נדגמו זוחלי� במספר אתרי�

,  ואילו היו� השני שהוקצה לסקר חולק לשני 27.05.13דיגו�. יו� הדיגו� הראשו$ חל בתארי& 

שטח  , זאת על מנת לבצע דיגו� לילי בחולות.11.06.13!ו 05.06.13חצאי ימי דיגו� בתאריכי� : 

  ). 1העיר חולק למספר פוליגוני� (אתרי�) מתוכ� נבחרו מספר בתי גידול מייצגי� לדיגו� (נספח 

בכל אתר בוצע טרנסקט (חת&) של שני דוגמי� לאור& תוואי הדר&. במהל& הטרנסקט נסרק 

השטח אחר זוחלי� ובוצעה הפיכה של אבני� במידה והיו בשטח. מאגר הנתוני� כולל ג� עקבות 
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בנוס" בוצעה השוואה בי$ נתוני� שנדגמו בחולות המיוצבי�, בתחומי  של זוחלי� שזוהו בדיגו�.

ת לאזור תעשייה של קיסריה לבי$ נתוני� שנאספו במסגרת תרגיל חולות, במהל& הסקר, מזרחי

  ).2חודש מאי, בחולות מיוצבי� למחצה מערבית לאזור תעשייה קיסריה (נספח 

  אנליזה

עושר מיני� כמות המיני� שישנ� בשטח מסויי�.  !) S(עושר מיני
 לנתוני� שנאספו נבדק מדד 

  .לפרודקטיביות של בית גידולמהווה אינדיקציה ה הוא מדד

  

  תוצאות 3.8.3

במהל& הסקר נמצאו זוחלי� כמעט בכל האתרי� שנדגמו. בחלק מ$ האתרי� נמצא רק מי$ אחד 

   ).1ואילו בשולי בקעת הנדיב נמצא עושר מיני� גבוה יחסית של זוחלי� (גר" 

  

בהשוואת מיני הזוחלי� בחולות נמצא שבחולות המיוצבי� מספר המיני� היה נמו& מבחולות 

מיני� משותפי� לשני השטחי� שנבדקו  3). בדיגו� נמצאו רק 17המיוצבי� למחצה (טבלה 

שפלה ה, שנונית )Stenodactylus sthenodactylus): ישימונית מצויה (42, 41תמונות (

)Acanthodactylus schreiberi( ) (וחנק משריEryx jaculus jaculus.(  

  ריכוז מיני זוחלי� באזור החולות המערבי והמזרחי של אזור תעשייה קיסריה דרו�. :17טבלה 

  חולות קיסריה מזרח  ש
 לטיני  ש
 המי�
  (מיוצב)

  חולות קיסריה מערב
  (מיוצב למחצה)


    +  Hemidactylus turcicus  שממית בתי


    +  Cyrtopodion kotschyi  שממית עצי

 Stenodactylus  ישימונית מצויה
sthenodactylus  

+  +  

  +  + Acanthodactylus  שפלההשנונית 
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schreiberi  
    +  Chalcides sepsoides  נחושית חולות

 Chamaeleo chamaeleon  זיקית י
 תיכונית
recticrista  

+    

  +  +  Eryx jaculus jaculus  חנק משרי0

    +  Daboia palaestinae  צפע מצוי

  

זיהה בחולות קיסריה, בשטח שמצפו$ לאזור התעשייה קיסריה (מחו) לגבולות ) 2013שח� (

קו ! מיני� נוספי�: צב יבשה מצוי, קמט$, נחושית עינונית, ארבע 5כרכור),  –שיפוט פרדס חנה 

  קשקשי� מצוי.!מובהק ותלו�

  

  

!מצפו$ מערב פרדס חנה )Acanthodactylus schreiberi syriascusשנונית השפלה (: 41תמונה 

  .כרכור

  

  .מחולות קיסריה )Stenodactylus sthenodactylusישימונית מצויה (: 42תמונה 
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  צילו� יונת$ ורונסקי. .מחולות קיסריה חנק משרי): 43תמונה 

  

  מסקנות 3.8.4

כרכור. בשולי בקעת הנדיב נמצא עושר זוחלי� !במהל& הסקר נמצאו זוחלי� ברחבי פרדס חנה   

גבוה ביחס לשאר השטחי� שנבדקו. אזור שולי בקעת הנדיב הוא בית גידול מגוו$ יחסית המשלב 

שטחי� חקלאיי� פעילי�, "שטחי ביצה" ואזורי� טבעיי�. שטח זה נמצא באזור מרוחק יחסית 

. ייתכ$ שהשילוב בי$ המגוו$ הנופי לריחוק משטחי ישוב מהווה הסבר לעושר המיני� משטחי ישוב

  הגבוה. 

בסקר נמצא מי$ אחד בסכנת הכחדה במספר בתי גידול. שנונית השפלה הנתונה בסכנת הכחדה    

) נמצאה בחולות קיסריה, בריכת נווה רות� וחורשת תלמי אלעזר. מי$ זה אופייני CRקריטית (

. אדמות קלות אלו מאפיינות )Pervevlotsky & Dolev, 2002(לות ואדמת חמרה לשטחי חו

  את  שלושת בתי הגידול בה� נמצאו שנוניות השפלה.

השוואה בי$ שני שטחי חולות הראתה שמספר המיני� בחולות המיוצבי� למחצה גבוה ממספר    

אחד בעוד שהחולות המיני� בחולות המיוצבי�. שטח החולות המיוצבי� נדג� במהל& לילה 

לילות במסגרת תרגיל חולות. מספר לילות הדיגו� השוני�  4המיוצבי� למחצה נדגמו במהל& 

יכול להסביר את ההבדל במספר המיני� בי$ השטחי�, א& ייתכ$ שהבדל זה ג� נובע מדרגת ייצוב 

לכ$ מיוצב שונה של הקרקע. אזור החולות המזרחי בעל צפיפות צומח גבוה יותר מהאזור המערבי ו

יותר. הבדל בייצוב הקרקע יכול להסביר נוכחות שונה של מיני� בשני השטחי�. דוגמא לכ& היא 

קרקעי לרוב, שנמצא בסקר רק !), מי$ פסמופילי, תתChalcides sepsoidesנחושית חולות (

  בחולות המיוצבי� למחצה. 

מיני� רבי� נפגעו בשני� כל מיני הזוחלי� בישראל ה� מיני� מוגני�, ואוכלוסיותיה� של   

צמצו� והרס של בתי גידול מהווי� את  ).1985ע. אלו$, !(ע'האחרונות כתוצאה מפעילות האד� 

הגור� המרכזי לפגיעה באוכלוסיית הזוחלי�. בסקר זה נצפו זוחלי� בבתי גידול שוני�, מכא$ 

  כרכור.! חנהשיש חשיבות לשמור ולהמשי& לנטר את אוכלוסיית הזוחלי� ברחבי פרדס 



105 

 

  15כרכור –. יונקי
 בפרדס חנה 9.3

  

    שיטות:

) המופעלות על Scoutgourd HCOהסקר התבצע באמצעות הצבת  מצלמות לכידה אוטומטיות (

אדומה. לאחר סיור בשטח ע� !ידי חייש$ תנועה וחו� ומצלמות בלילה באמצעות תאורה אינפרה

  מפה)  מוקמו המצלמות בנקודות הבאות ( ראה ,עמית מנדלסו$

  

 .20.11!15.11הוצבו בי$ התאריכי� 8!7ומצלמות  15.11!7.11הוצבו בי$ התאריכי�  6!1מצלמות 

ברצ") על פי  3תוכנתה לצל� קטעי וידאו. שאר המצלמות תוכנתו לצל� רצפי תמונות (  3מצלמה 

  הפעלה בעזרת החייש$ האוטומטי.

  תוצאות:

  המצלמות., צולמו בע"ח בכל  8מספר מלבד מצלמה 

  רשימת האירועי� מופיעה כנספח למסמ& זה. 

  כלל תמונות בע"ח צורפו כנספח למסמ& זה.

  מסקנות כלליות: 

מגוו$ המיני� שצולמו במרחב: חזירי בר, תני�, שועלי�, גיריות מצויות, קיפוד אירופי וארנבת 

ימושי� השדה מאפייני� את המרחב בהיותו שטח פתוח, סמו& למרחב מיושב ומרחב בעל ש

  חקלאיי�. 

                                                           
  מית מנדלסו$מרכז יונקי�, החברה להגנת הטבע. השלמות ע"י ע –אוהד מאס, שמוליק יידוב  15
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ה$ כפרטי� בודדי� וה$ כמשפחות ע� צעירי�. נראה  6ו  4נצפו במצלמות  ! חזירי בר: 44תמונה 
  שאוכלוסיית� במרחב משמעותית.

  

. כמי$ מלווה אד�, שנסמ& על תוצריו אי$ זה מפתיע  2,3,4,5,7נצפו במצלמות  – תני�: 45תמונה 
  שנוכחות התני� הייתה בולטת במרבית המצלמות.
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. מדובר במי$ בייש$ וחשש$ וייתכ$ שנוכחתו הדלה בתמונות  4נצפה במצלמה  !שועלי�: 46תמונה 
  שצולמו מעידה יותר על אופיו מאשר על תפוצתו במרחב.

  

ונראה שהמצלמה מוקמה בסמו&  1פרט בוגר וצעיר צולמו במצלמה  ! גירית מצויה: 47 תמונה
  למחילת�.

  



108 

 

  

  זו היא סו" תקופת הפעילות של הקיפודי� טר� כניסת� לחור". !קיפוד אירופי: 48תמונה 

  

פיי$ במגוו$ . ג� נוכחות מי$ זה בולטת במרחב שמתא3,4,5,7צולמו במצלמות  ! דרב$: 49תמונה 
  רבני� ובקרקע קלה לחפירת מחילות.המשמש כמזו$ לדצומח 
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. מאפיינת שטחי� פתוחי�. נמצאת 7מי$ חשש$ וזריז . נקלטה במצלמה  ! ארנבת השדה: 50תמונה 
  לעיתי� קרובות בסמו& לשטחי� חקלאיי�.

  

  אחד המיני� הנוספי� שנקלטו במצלמות (כמו ג� עורבני וחוגלה). – כלב הבית: 51תמונה 

  לסקר זה. 8המיני� המלאה מופיעה בנספח מס' רשימת 

, נאספו במהל& הסקר (או בשני� האחרונות) תצפיות, ה$ ע"י הסוקרי� בנוס" לסקר זה

הייעודיי�, וה$ ע"י תושבי היישוב שהעבירו נתוני� הנמצאי� ברשות� (ובפרט זוהר ינאי). נתוני� 
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היונקי� המתקיימי� בתחומי מאפשרי� לנו לבנות רשימת מצאי של מיני ) 18(בטבלה אלו 

  היישוב.

  (לא כולל סקר היונקי� הייעודי)כרכור  –: תצפיות במיני יונקי� בפרדס חנה 18טבלה 

  הערות  מיקו�  תארי&  ש� המי$  מס'

    בריכת מטווח כרכור  19/11/2011  נמיה  1

    פוליגו$ רחוב פלג  ללא תארי&  קיפוד מצוי  2

חלוצי� ודר&  מפגש רח'  ללא תארי&  קיפוד (חולות?)  3

  פיק"א

  

בלתי יונק   4

  מזוהה

לא ברור הא� מדובר על   צפו$ פרדס חנה  ללא תארי&

עכבר בית או על יערו$ 

  .גדול

    מפגש רח' חלוצי� והצפירה  14/4/2013  קיפוד חולות  5

  פרט דרוס  רח' הגאו$, קרוב לרח' מלאכי  17/4/2013  קיפוד חולות  6

    הגאו$, קרוב לרח' מלאכירח'   15/6/2013  קיפוד חולות  7

רח' המסילה, מתחת לגשר   30/4/2013  קיפוד מצוי  8

  דר& הי�

  פרט דרוס

  פרט דרוס  ממערב לצומת חנה 65כביש   2012קי)   ת$ זהוב  9

תלמי  –"האג� הנסתר"   11/3/2013  נוטריה  10

  אלעזר

  

  פרט דרוס  דר& פיק"א ליד בתי האריזה  15/12/2013  קיפוד מצוי  11

  

מי$ נוס" שלא נצפה ישירות א& זוהו סימני� רבי� לפעילותו בשטח הוא חולד, שתלוליותיו ניכרות 

  כרכור.  –בכל רחבי פרדס חנה 

מתו& מיני היונקי� שתועדו, החשוב ביותר הוא קיפוד חולות, המוגדר כמי$ בסכנת הכחדה 

 ור החו" ובצפו$ הנגבבישראל, א& מקיי� אוכלוסיות חשובות דווקא ביישובי� עירוניי� במיש

) בחולות קיסריה, יחד ע� 2013המי$ נצפה לאחרונה ג� ע"י שח� ( .)2002(דולב ופרבולוצקי, 

  המכרס� גרביל החו".

מוצגי� כלל האתרי� הזואולוגיי� שזוהו במהל& הסקר, לא כולל הבריכות  19ובטבלה  13במפה 

  העונתיות הנסקרות בפרק ההידרולוגי.
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  זואולוגיי� שזוהו במהל& הסקראתרי� : 13מפה 
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   פירוט האתרי� הזואולוגיי� שזוהו במהל& הסקר: 19טבלה 

  

 מס' תיאור סיווג מוכלל

 1 עופות מי� אתר צפרות

 2 פרפרי דנאית הדורה ריכוז חרקי�

 3 פעילות שרקרקי� ושלדגי� אתר צפרות

 4 פעילות פשושי� והתחלת ק$ בתו& עכנאי שרוע אתר צפרות

 5 פעילות חרדוני� ריכוז זוחלי�

 6 שבילי חיות בר בנוניות (אולי שועל?) אוכלוסיית יונקי�

 ריכוז זוחלי�
בית אריזה נטוש חסר גג, מצופה אב$ ירושלמית. פעילות 

 7 מ' 3חרדוני�. שיח שיטת המשוכות בגובה 

 8 פעילות חרדוני� !מבנה בטו$  ריכוז זוחלי�

 ריכוז זוחלי�
. פוטנציאל 1930בצידו המזרחי הכתובת תר"צ בית באר 

 9 לפעילות חרדוני�

 ריכוז זוחלי�
בריכת בטו$ ובצידה הדרומי מסלעת אב$ מתאימה לפעילות 

 10 חרדוני�

 11 מבנה נטוש חסר גג. פוטנציאל לפעילות חרדוני� ריכוז זוחלי�

 12 מבנה נטוש חסר גג. פוטנציאל לפעילות חרדוני� ריכוז זוחלי�

 13 מבנה נטוש חסר גג. פוטנציאל לפעילות חרדוני� כוז זוחלי�רי

 14 מבנה נטוש חסר גג. פוטנציאל לפעילות חרדוני� ריכוז זוחלי�

 15 מ'. פוטנציאל לפעילות חרדוני�. 1.5מבנה לבני� בגובה  ריכוז זוחלי�

 16 מאורות, כנראה של שועלי� (לפי הנוצות מסביב) אוכלוסיית יונקי�

 17 ריכוז מאורות בגבול חלקות אוכלוסיית יונקי�

 18 פעילות אינטנסיבית של חרדוני� ! בריכת מי� ישנה  ריכוז זוחלי�

 19 ריכוז מאורות סביב בריכת המי� אוכלוסיית יונקי�

 20 מצוק חמרה נמו& ובו חורי קינו$ עופות אתר קינו$

 21 .חורי קינו$ בקיר עפר אתר קינו$

 ריכוז זוחלי�
פוטנציאל  !בית אריזה נטוש ליד הכביש. לא נבדק בשטח 

 22  .לזוחלי� ותנשמות
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 מס' תיאור סיווג מוכלל

 23 מבנה נטוש (קידוח מי�), פעילות חרדו$, גללי יונק ב"מ ריכוז זוחלי�

 24 מאורה אוכלוסיית יונקי�
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  16. סקר תכנוני10.3

  

  :תכניות מתאר ארציותסקירת   .א

  ).2005התוכנית מאושרת משנת . (ולשימורתמ"א משולבת לבנייה, לפיתוח : 35תמ"א 

  הוראות התוכנית מתייחסות לשלושה נושאי� עיקריי�:

 צמוד דופ$.! פיתוח ברצ" לבניה קיימת !

 שמירה על רצ" שטחי� פתוחי� !

  צפיפות נטו למגורי� !

  : )3(איור  2ע"פ תשריט המרקמי�, גיליו$ מספר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .35כרכור בתמ"א  –: מיקומה של פרדס חנה 3איור 

  

  

כרכור היא במסגרת ההתייחסות למרקמי� עירוניי�. הוראות התמ"א !ההתייחסות לפרדס חנה

למרק� העירוני יכוו$ עיקר הפיתוח של שימושי הקרקע, ומראש או במקביל יובטחו קובעות כי 

ונות , מושתת על יתרעירוני קומפקטיהתשתיות הדרושות. במרק� מסוג זה הפיתוח יהיה ברובו 

לגודל תו& כדי הבטחת שטחי� פתוחי� עירוניי� ובינעירוניי� לצורכי ציבור, ושמירה על שטחי� 

 ומסדרונות המיועדי� לתשתית לטווח הארו&.

צפי ש 3יח"ד לדונ� נטו, לפי דג� יישוב  7: 35מינימאלית לפי תמ"א הבנייה הצפיפות  !

 איש. 50,000!20בי$  נעהאוכלוסייתו 

  קיימת רצועת נו" (מופיעה בסימו$ ירוק): יישובמערב ל!מצפו$ !

                                                           
 רייסנר! ענבל קור$ 16
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בסמו& לאזור בו מסומנת "רצועת נו"", לכ$ כל תוכנית  שטח שיפוט המועצה ממוק�

באזור תופקד בתנאי שתבטיח את השטח הפתוח הדרוש להפרדה בי$ השטחי� המיועדי� 

  לפיתוח או לבינוי לפי העניי$, ואת רציפותה של רצועת הנו".

אשר א" נכנס לתו& שטח  65מועצה קיימי� דרכי� ומחלפי�, כביש מזרח ל! מדרו� !

 כרכור ומגביל את התרחבותה לכיוו$ זה.!השיפוט של פרדס חנה

בהקשר זה בשטח המועצה עובר נחל משמרות (אשר מהווה יובל עיקרי לנחל תניני�).  !

להבטיח תכנו$ כולל לנחל, התחשבות בסביבתו ומניעת פגיעה בערכו הנופי  חשוב

  האקולוגי.ו

 מסביב למרק� העירוני המוגדר בכתו�, האזור מוגדר כמרק� כפרי. !

  : )4(איור  2על פי תשריט הנחיות סביבתיות, גיליו$ מספר 

  

  .35כרכור במסגרת תמ"א  –: הנחיות סביבתיות לפרדס חנה 4איור 

 המועצה מופיעה בשטח שימור משאבי מי� (מופיע במפה כקוי� כחולי� מקוטעי�): !

  מוסד התכנו$ חייב לשקול את הצור& בקביעת הוראות בדבר חידור מי נגר עיליי�.

כל תוכנית מקומית בשטח זה שלדעת מוסד תכנו$ עלולה לגרו� לזיהו� מי תהו�, תלווה 

  בחוות דעת הידרולוגית ובהוראות למניעת הפגיעה במי תהו�.

צא בתחו� רעש מדרו� מזרח למועצה קיי� מנחת מטוסי� עי$ שמר. אזור זה נמ !

מטוסי�, הדבר מגביל את התרחבות גבולות היישוב לשטח זה. מטרת הסעי" היא לצמצ� 

את חשיפת האוכלוסייה לרעש מטוסי�. התכנית קובעת הגבלות חמורות לפיתוח באזור 

 הכלול בתחו� רעש מטוסי�.
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  ).1983. (מאושרת משנת תוכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ונופש :12תמ"א 

כסו$ ושטחי ופש באמצעות יעוד שטחי� למוקדי אמטרת התוכנית היא הסדרת נושאי תיירות ונ

בראייה רחבה על האזור, נית$ לראות כי  נופש לסוגיה� השוני�, וכ$ הטלת איסורי� או הגבלות.

, כחלק מאזור 4התכנית מגדירה את אזור חדרה וקיסריה כקומפלקס תיירות מתמחה במדרג 

על פי הגדרת התוכנית זהו מרכז תיירות הנשע$ על עיר עתירת אתרי� . מחוז חיפהל 6תכנו$ מספר 

הסטוריי�, ארכיאולוגיי�, דתיי� ואחרי�. בעלי עניי$ לתיור או לנופש ושירותי התיירות שלו 

כרכור ! במידה ורוצי� לייצר לפרדס חנה מתפקדי� בזיקה לפעילות ביקור באתרי העיר וסביבתה.

הפעילות התיירותית  .ש לבחו$ יחסי גומלי$ ע� תעשיית התיירות בנפהתכנית תיירותית, י

המוגדרת בתכנית לאזור חדרה וקיסריה היא קייט ימי עונתי. הפעילויות המשניות הנוספות ה$: 

  ביקור באתרי�, מסחר, תרבות ובידור.

  

  ).2010(מאושרת משנת  מלונאות, לתוכנית למפעלי תיירות ושטחי נופש!1שינוי מס'  12תמ"א 

יישוב עירוני על פי התוכנית הוא יישוב שכונ$ כעירייה או כמועצה מקומית ולמעט מועצה אזורית, 

  כרכור נכנסת בתחו� הגדרה זו.!לכ$ פרדס חנה

. כרכור!תכנו$ מפורט של אכסו$ מלונאי על פי פרדס חנהעבור מדדי� התמ"א מתייחסת ג� ל

לא מוגבל מבחינת  סוג ואפיו$ האירוח למעט כפרי  שיי& למרק� עירוני כישוב עירוני, היישוב, 

  א קיימת הגבלה ליחידות אירוח/דונ� וכ$ לא קיימת הגבלה לגובה מכסימאלי בקומות.נופש, וכ$ ל

  

מאושרת משנת ( תוכנית מתאר ארצית לגני� לאומיי�, שמורות טבע, ושמורות נו": 8תמ"א 

1981(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).8כרכור (תמ"א  –לאומיי� באזור פרדס חנה  : שמורות טבע וגני�5איור 
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שטחי� המיועדי� לשמש כגני� לאומיי�, שמורות טבע או שמורות  תרמטרת התוכנית היא לא

כרכור שמורת טבע אחת, שמורת אלו$ (ח'רבת  –בתוכנית זו מסומנת בתחומי פרדס חנה  נו".

  רחבי� מגבולות השטח שהוכרז בפועל. 8צ'רקס). גבולות השמורה בתמ"א 

 

  ).1995(מאושרת משנת  .עוריליותוכנית מתאר ארצית ליער  :22תמ"א 

  מטרות התוכנית:

 להגדיר ולקבוע את שטחי היער הקיי� והשטח המיועד ליעור. .1

תבוצענה תו& שמירה על המגוו$ הנופי של האר), והתחשבות לקבוע כי פעולות היעור  .2

 בדמות$ של יחידות הנו" השונות והמרחב הפתוח.

 לקבוע את ההנחיות וההוראות להכנת$ ואישור$ של תוכניות מפורטות ליערות מוצעי�. .3

לקבוע היתרי�, הגבלות ואיסורי� לגבי שימושי הקרקע בשטחי� המיוערי� או  .4

 יעור.יהמיועדי� ל

  בוע את היחסי� בי$ התכנית לבי$ תכניות ושימושי קרקע אחרי�לק .5

  

  :)6(איור  חדרה 5!1על פי תשריט התוכנית, גיליו$ 

  

  ).22כרכור (תמ"א  –: אזורי ייעור בפרדס חנה 6איור 

 סביב השטח הבנוי של המועצה נית$ לראות שיש בעיקר עצי הדר. !

 מכיל את סוגי היערות הבאי�:  3407תחו� היער של פרדס חנה מס'  !

 יער נטע אד� קיי� .1
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ני� ותצורות צומח טבעי אחרות, בעלי תיער טבעי לשימור: שטח ובו חורש, יער, בוס .2

 ערכיות גבוהה המורכבי� ממיני הצומח של א"י.

ני� ותצורות צומח טבעי אחרות, תיער טבעי לטיפוח: שטח ובו חורש, יער, בוס .3

 הנמצאי� במצב מופר ובעלי פוטנציאל השתקמות. 

נטיעות בגדות נחלי�: שטח בצידי נחל משמרות העובר בתחו� המועצה (יובל של נחל  .4

 תניני�), המיועד לנטיעת עצי� ושיחי� תו& שמירת המאפייני� הטבעיי� של השטח.

 דונ�. 1,666נו סה"כ השטח בדונ� של תחו� יער פרדס חנה הי !

  

 תכניות מתאר ארציות העוסקות בתשתיות:

  ).1976מאושרת משנת . (: תכנית מתאר ארצית לדרכי�3תמ"א 

  מטרת התכנית היא התווית השלב הראשו$ של רשת הדרכי� במדינה.

  : 1997משנת  38שינוי מס'  ! 3תמ"א 

  ).7בסמו& לצומת חדרה מזרח (איור  65ר& מס' הקמת מחל" על ד

זה של הדר& עובר בתחומה המוניציפאלי של חדרה וקיימת בו תנופת פיתוח המחייבת מת$ קטע 

  גישה למערכת הכבישי� הארצית, זאת בנוס" לשיפור הגישה לשטחי� עירוניי� המפותחי� היו�.

  

  : מחל" חדרה מזרח.7איור 

  

  

  ).1986תמ"א למסילות ברזל. (מאושרת משנת  ! 23תמ"א 

ת רשת מסילות הברזל ואבטחת עתודות קרקע לפיתוח רשת מסילות מטרת התכנית היא התווי

  הברזל בעתיד.

התכנית מפרטת הוראות ביחס למניעת מפגעי� סביבתיי�, מחייבת תסקיר השפעה על הסביבה 

  ושיקו� נו" שנפגע אגב בניית המסילה.
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  : 2005מאושר משנת  18שינוי מספר  ! 23תמ"א 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .עירו$תוואי מסילת : 8איור 

  

היא לשנות את תשריט התכנית העיקרית בכל הנוגע למסילת עירו$  18מטרת תכנית השינוי מס' 

על מנת לאפשר ישימות ביצועה, וזאת על ידי הסטת קטעי התוואי משטחי� בנויי� ומשטחי� 

  בה� הקמתה אינה ישימה.

  רכור.כ!, דרומית לפרדס חנה65על פי התשריט מסילת הברזל מוצעת בסמו& לכביש 

כרכור מציע: התווית קטע במנהור, באזור צומת ! התוואי המשופר למסילת עירו$ באזור פרדס חנה

  מנשה בי$ פרדס חנה וג$ שומרו$, מפאת העדר שטח להעברת המסילה במפלס קרקע.

  קטע מהתוואי הנכלל בתמ"א חוצה שטח בעל ערכי טבע רגישי� בחורשת תלמי אלעזר.

  

  

  )1973מאושרת משנת ( לארצית חלקית לתחנות כוח ורשת חשמתוכנית מתאר  :10תמ"א 

החלק הראשו$ של התכנית הינה אתר ה"שרו$" (משמש כ"אורות רבי$" כיו�) האתר משמש 

להקמת תחנות כוח לייצור חשמל וכל מתקניה$, בגודל ובמועד כפי שיידרש למשק המדינה. מקור 

נעשתה התחנה הגדולה בישראל, כיו� מופק במהל& השני� תחנת הכוח  האנרגיה יהיה דלק נוזלי.

  חשמל בעיקר מפח� ובמידה מועטה מאוד מסולר.

אושרה תוכנית מתאר ארצית למניעת מפגעי� סביבתיי� עקב הפעלת  1981בשנת  :7/1/א/10תמ"

), והעדכו$ האחרו$ אושר 8/1/א/10(תמ" 1986תחנת הכוח "אורות רבי$", עברה שינויי� בשנת 

), תכנית זו כללה הוראות בנושאי� העיקריי� הבאי�: תנאי� להפעלת 9/1/א/10(תמ" 1996בשנת 

התחנה, מערכות ונהלי מעקב ופיקוח, הוראות למניעת מפגעי איכות אויר, רעש, זיהו� מקורות 

  המי�, הי� והחופי�, הוראות בנוגע לחומרי� מסוכני� ועוד. 

תיי� עקב הפעלת תחנת הכוח : עוסקת בביטול תמ"א למניעת מפגעי� סביב1/9/1/א/10תמ"

אושרו חוקי�, תקנות ונהלי�, המקני� למשרד להגנת  9/1/א/10"אורות רבי$": מאז אישור תמ"

הסביבה סמכויות בנוגע לפיקוח על תחנות הכוח, סמכויות להפעיל צווי� אישיי�, לקבוע תנאי� 

מייתרות חלק מההוראות ברישיו$ עסק ולהעניק היתרי פליטה על פי חוק אוויר נקי. סמכויות אלו 
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הקבועות בתמ"א ולכ$ הוחלט לקד� מהל& לביטול התמ"א והחלפתה בנוהל מעקב ופיקוח אשר 

 . 2012יתעדכ$ מעת לעת על ידי הדרג המקצועי הארצי, כ& הורתה המועצה הארצית ביוני 

 ח לגרו� למפגעי� סביבתיי�,ולמרות המהלכי� שנעשו במהל& השני� על מנת למנוע מתחנת הכ

  ניכר זיהו� אויר בפרדס חנה. 

למער& ניטור  2011כרמל הפיק דו"ח שנתי בשנת ! איגוד ערי� לשמירה על הסביבה, מחוז שרו$

הינו הגבוה ביותר בישוב מתחנת הכוח "אורות רבי$" אשר מקורו האוויר ונראה כי זיהו� האוויר 

  .17המקור הוא תחנת הכוחאירועי זיהו� אויר בישוב אשר  75!פרדס חנה כרכור. הדו"ח מציג כ

  

  ).2003(מאושרת משנת  )תוכנית מתאר ארצית למשק המי� (ביוב: 34תמ"א 

מטרת התכנית היא התווית פתרו$ לנושא השפכי� במדינת ישראל, תו& שמירה על בריאות 

הציבור, איכות הסביבה, איכות מי� עיליי� לרבות נחלי�, מי תהו�, שטחי� פתוחי�, חקלאות 

  ונו", ומת$ משקל לשיקולי� של יעילות כלכלית.וערכי טבע 

 כרכור):!של תשריט ייעודי קרקע של התכנית (התמקדות לאזור פרדס חנה 2להל$ גיליו$ מס' 

  

  .34כרכור בתמ"א  –: אזור פרדס חנה 9איור 

  

נית$ לראות שמדרו� לעיר עובר גבול אזור איסו", זהו אזור גאוגרפי אשר השפכי� הנוצרי� בו 

תק$ טיפול המשמש לטיהור השפכי� (ריבוע ורוד התשריט) שנקבע להובלה ולטיפול בממיועדי� 

  לאותו אזור.

 

 ).2004(מאושרת משנת  .2/ב/34תמ"א  תמ"א חלקית להתפלת מי י�

העיקריות: ליצור מסגרת תכנונית לפריסת אתרי� להתפלת מי י� באיכות מי מטרות התכנית 

שתיה, ושילוב� במערכת המי� הארצית, ולסייע בכ& לפיתרו$ בעיית המחסור במי� שפירי�, תו& 

עוסק באתר התפלה בתחנת הכוח  3נספח מס'  מזעור הפגיעה באיכות הסביבה והנו" בי� וביבשה.

  "אורות רבי$" (השרו$).

                                                           
17 )2011.pdf-sviva.org.il/data/media/pages/doh-http://www.sc'18) עמ  
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מוצע לחיבור מתק$ ההתפלה בחדרה למערכת הואי ותהסימו$ סכימתי של ריט התמ"א, מציג תש

, העובר לצינור מי� מותפלי�אי מוצע והמי� ארצית. הסימו$ בכתו� על גבי התשריט הינו תו

  כרכור.!מדרו� לפרדס חנה

  

  מתק$ ההתפלה בחדרה ומערכת המי� הארצית –: קו מחבר 10איור 

  )2006. (מאושרת משנת לניקוז ונחלי� ! ת למשק המי�משולב 3/ב/34תמ"א 

מטרות התכנית: הבטחת המש& קיומ� ותפקוד� של נחלי� וסביבת�, ה$ לצור& שיקו�, שימור 

ופיתוח ערכי נו", אקולוגיה ותרבות וה$ כמוקדי� לפעילויות נופש ופנאי, כל אלו ע� הבטחת 

  ולצמצו� נזקי סח" והצפות הנגרמי� מנגר עילי.תפקוד� כעורקי ניקוז ופשטי הצפה להולכת מי� 

אמצעי� למימוש: קביעת הוראות לשימושי קרקע בתחו� העורק, בשטחי� הסמוכי� לו ובשפטי 

) 3תשריט התמ"א (גיליו$ מספר  ההצפה. קביעת הנחלי� שלגביה� יוכנו תוכניות לנחל וסביבתו.

  כרכור.! מציג את אזור השרו$ ומישור החו" הרלוונטי לפרדס חנה

  

  3/ב/34: עורקי ניקוז עפ"י תמ"א 11איור 

  

. "עורק ניקוז משני, בשולי שטח היישוב, מוגדר כ"נחל משמרותנית$ לראות בתשריט התוכנית ש

מ' מכל צד של ציר  50זהו עורק בו ספיקת התכ$ בינונית או נמוכה. לעורק משני רצועת השפעה של 
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חנה כרכור !כי גבול רשות הניקוז חוצה לרוחב את פרדס נית$ לראות). בנוס", העורק. (קו סגול דק

 .(קו אדו�)

  

 איגו� מי� עיליי�, החדרה, העשרה והגנה על מי תהו�. –משולבת למשק המי�  4ב'/ 34תמ"א 

                                                                                                                           ). 2007אושרת משנת (מ

טרות התוכנית היא ליצור מסגרת תכנונית לאיגו� מי�, החדרה, העשרה והגנה על מי תהו�, מ

  המשולבת ע� שימור וניצול מיטביי� של מי הנגר העילי והקטנת נזקי הצפות.

זור מצפו$ לעיר קיי� א, המהווה מסמ& מנחה לתוכנית, מראה כי מפת אזורי פגיעות מי התהו�

קיי�  65גדול בו קיימת רגישות להחדרת נגר עילי למי תהו� וכ$ ג� דרומית לעיר, בסמו& לכביש 

  אזור מסוג זה.

  כרכור: !� התמקדות באזור פרדס חנה, ע)2.1גיליו$ !2 פרמס(מפה מפת אזורי פגיעות מי התהו� 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  : אזורי� ע� סיכו$ לפגיעה במי התהו�12איור 

  

      ).2005לחיזוק מבני� קיימי� בפני רעידות אדמה (מאושרת משנת  38תמ"א 

לש� עמידות� בפני רעידות  413מטרות התכנית: מבני� חדשי� חייבי� לעמוד בתק$ ישראלי 

נועדה לאפשר חיזוק מבני� קיימי� שלא נבנו על פי התק$ על מנת לשפר  38אדמה. תמ"א 

קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מת$ עמידות� בפני רעידות אדמה. הוראות התמ"א 

היתרי בניה מכוחה, וכ$ מציעה תמריצי� שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. 

פרדס  זאת תו& שמירה על איזו$ בי$ הצור& לחיזוק ומימונו ובי$ שיקולי� עירוניי� רחבי� אחרי�.

  . 3תיקו$  38כרכור, אינה ממוקמת באזורי� המקבלי� עדיפות על פי תמ"א !חנה

  

  תוכניות מתאר מחוזיות:

  ).2003משנת מאושרת ( למחוז חיפה 6תמ"מ 

מטרתה של התכנית היא יצירת מטרופולי$ חזק לצפו$ ומשיכת האוכלוסייה ממרכז האר) על ידי 

  ופיסי תו& שמירה על ערכי טבע, נו" ומורשת.הנחיות לפיתוח כלכלי, חברתי קביעת 
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. 8בקעת הנדיב ומתוכו מס' מקב) !חדרה 5כרכור מהווה חלק מאזור !על פי התכנית פרדס חנה

. יעדי הצפיפות לפיתוח ישוב מדג� זה ה�: ברוטו ברוטו עירוני 3היישוב מתקיי� על פי דג� ישוב 

 6נפשות:  3.1דונ�), לפי צפי משק בית של . צפיפות נטו ממוצעת (יח"ד ל6000(נפשות לקמ"ר): 

  5נפשות:  4.5צפיפות נטו ממוצעת (יח"ד לדונ�), לפי צפי משק בית של 

כרכור, יעדי אוכלוסיה וקיבולת אוכלוסייה !על פי נספח ו' בתוכנית בהתייחסות לפרדס חנה

  עירוני: !במקבצי� עירוניי� ובישובי� לפיתוח כפרי

באלפי�, יעד:  2020. ואילו, צפי האוכלוסייה לשנת 28!2000, 21!1995אוכלוסייה קיימת (אלפי�) 

  .40, קיבולת: 30

  

 :6להל$ תשריט יעודי הקרקע, מתו& תמ"מ 

  

  .6: תשריט ייעודי קרקע בתמ"מ 13איור 

  

כאזור פיתוח עירוני (צבע כתו�), כרכור !מגדיר את פרדס חנה 6קרקע של תמ"מ התשריט ייעודי 

עירוני יותרו השימושי� שלהל$: מגרי�, תעסוקה, למעט תעסוקה בעלת השפעות באזור פיתוח 

סביבתיות, מוסדות ובנייני ציבור, אכסו$ מלונאי ושירותי תיירות נלווי�, מרכזי תחבורה וכ$ כל 

 שימוש אחר הדרוש ליישוב עירוני וסביבתו.

� מכלול לשימור: המושבה במרכז העיר קיי. שטח פתוח עירוני סומ$ בחלקה הדרומיבשולי העיר, 

, מספר אתרי הנצחה: לחללי הנח"לבמרכזה קיימי� . כמו כ$, ההיסטורית ושדרת הגרוילאות

בנוס" לכ&, סומ$  למיכאל ב$ יוס" יעיש.לאי ומוריו שנפלו במערכות ישראל ולבוגרי ביה"ס החק

 אתר למוסד ציבורי.במרכז העיר ג� 
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  מי� ושפכי� –תיות א' : תשריט תשתיות והנחיות סביב14איור 

  

!מסמ$ את נחל משמרות בצפו$ 6תשריט תשתיות והנחיות סביבתיות א' מי� ושפכי� של תמ"מ 

טח לשימור משאבי מי� בעל סומנו כשממערב לעיר חולות קיסריה שבנוס",  מזרח היישוב.

ודורשי� י� את התפתחות העיר לכיווני� אלו שני מאפייני� אלו מגביל רגישות גבוהה מאוד.

  התייחסות מיוחדת באשר לפיתוח באזור.
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 תוכנית המתאר המקומית:

להל$ תשריט מטיוטת מסמכי תוכנית המתאר לפרדס!חנה כרכור, שהוצגה בפני חברי ועדת ההיגוי 
 בינואר 2012:

  

  2012כרכור, גירסת ינואר  –: תשריט תוכנית המתאר לפרדס חנה 15איור 

  

חנה כרכור מקדמי� את הכנת !בשיתו" ע� המועצה המקומית פרדסמנהל התכנו$ במשרד הפני� 

  .2030תכנית המתאר המקומית ליישוב, לשנת 

!פרדס חנה כרכור מאופיינת בשטחי� פתוחי� טבעיי� רבי� ובה�: שמורת אלו$ (שמורת טבע

מסומנת ע� ח) בתשריט), "שמורת החורש", חורשת אלוני תבור ועצי� ותיקי�, מקווי מי�, 

  ותעלות ניקוז. נחלי�

התכנית מציעה הנחיות לשמירה על שטחי� ערכיי� כגו$ צירי נחלי�, שלוליות חור", ריכוזי 

  אלוני� ועוד. ב"שמורת החורש" ניתנו הוראות לשמירה וטיפוח הצמחייה הטבעית.

אחת ממטרותיה של התכנית מתייחסת לחשיבות של השמירה והטיפוח של המרחב הפתוח, 

וחי� והחקלאיי� מסביב ליישוב, צרי� ירוקי�, שדרות היסטוריות, פנינות מעטפת השטחי� הפת

  טבע ונו".

  במסמ& נפרד. הועברוהערות מפורטות של עורכי סקר הטבע והנו" לתוכנית זו 
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 . המלצות4

  כללי –המלצות   4.1

  

!פתוח של פרדס חנה!כדי לשמור על מגוו$ המיני� הגבוה יש לשמר את האופי הכפרי .1

ירוקי�, פארקי� ציבוריי� על בסיס צמחייה !לשמור על שטחי� פתוחי�כרכור, 

  טבעית, כיסי צומח טבעי בי$ שטחי החקלאות הסובבי� את הנו" הבנוי.

יש להג$ על מגוו$ בתי גידול , בדגש על בתי גידול נדירי� ומאויימי� ברמה הארצית  .2

ופעי� השוני� (קרקעות חמרה, חולות, בתי גידול לחי�). זאת תו& תשומת לב למ

 והייחודיי� של בתי גידול אלו .

יש להפסיק שימוש בחומרי הדברה כנגד צמחיית בר, וכתחלי" להשתמש בכיסוח  .3

 מבוקר כנגד שריפות במקומות המתאימי�.

  נדירי
 ואדומי
 צמחי
  –המלצות  4.2

  

יש לעשות מאמ) לשימור אוכלוסיות ידועות של המיני� האדומי� במסגרת אתרי  .1

 העירוניי�.הטבע 

חשוב במיוחד לדאוג לגיבוי אוכלוסיית הגעדה הקיפחת במזרח כרכור, בהתייעצות  .2

ע� בוטנאי� מומחי�, וביסוס חלקת מקלט נוספת (אתר פוטנציאלי הוא שמורת 

  גבעת כלניות, ליד מושב מאור).

חלק ניכר מהאתרי� משתרעי� בשטח מצומצ� ביותר, וכל פגיעה, אפילו בשוגג,  .3

כרכור. ככל הנית$, יש לבחו$  –א להכחדת המי$ כליל במרחב פרדס חנה עלולה להבי

 גידור ושילוט במקומות רגישי�.

נדרש ניהול שוט" של האתרי� למניעת דחיקה והכחדה של מיני� ייחודיי�, ובפרט  .4

באתר "שמורת החורש", בו עולה חשש כי התפשטות הצמח הפולש חמצי) נטוי 

 המיני� הנדירי� שתועדו בעבר.חלק מ הביאה לדחיקה וא" להיעלמות של

חלק מבתי הגידול נתוני� ללח) רעייה כבד, ובמיוחד בתי גידול לחי� בקרבת נחל  .5

ברק$. כדאי, בתיאו� ע� בעלי השטח, להגדיר חלקות ללא רעייה או ע� רעייה 

 מבוקרת, שיאפשרו התחדשות של צמחי בר ייחודיי�.

קמת$ של חלקות מקלט למיני� האדומי�, יש לשאו" לשחזור בתי גידול ולבחו$ את ה .6

כרכור א& נית$ להשיב�. בפרט, רצוי ליצור  –כולל מיני� שנכחדו בתחומי פרדס חנה 

חלקת מקלט לצמחי המי� הנדירי�. יש לבחו$ את האפשרות להשבת מיני� שנכחדו 

 כרכור. –לבריכות הקבע בצפו$ פרדס חנה 

  פולשי
 צמחי
 –המלצות  4.3

  

שוט" של מצב אתרי הטבע לזיהוי מוקדי פלישה והערכת רמת האיו� יש לבצע ניטור  .1

 על אתרי הטבע.
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הגדיר סדרי עדיפויות לטיפול במוקדי פלישה. מוצע לתת קדימות לשלושת יש ל .2

הקריטריוני� הבאי�: מיני� פולשי� חדשי� לתחו� היישוב, מוקדי פלישה בבתי 

קדי פלישה בעומק השטח גידול רגישי� (לאור& נחלי� ומקורות מי� בפרט) ומו

 הפתוח.

. במידת הצור&, יש לחזור על אקולוגיש לבצע טיפול שוט" במוקדי הפלישה, בפיקוח  .3

 הפעילות עד לביעור מלא/ויסות של אוכלוסיות המיני� הפולשי�.

  פרפרי
 –המלצות  5.2

  

כרכור של מיני פרפרי� שנכחדו מקומית, וכ$ כדי לשמור  –לצור& השבת� לפרדס חנה 

  על אוכלוסיות חיוניות של מיני� הקיימי� כיו�, רצוי לנקוט בצעדי� הבאי�:

אלה  )ביוטופי�בתי גידול (מקוריי� שנעלמו. שחזור בתי גידול דומי� לבתי הגידול ה .1

�. במקומות , בדגש על שטחי� חקלאיי� ושוליהיהיו בשטחי� פתוחי� בתחומי העיר

הפונדקאי� המקוריי� ומקורות הצו" של  –אלו יישתלו צמחי� חשובי� לפרפרי� 

  .מיני� אלו

, כולל הגבלה מוחלטת של ריסוסי�, הקטנת באתרי� אלוהשפעות האד� על הפחתת  .2

הקמת הביוטופ מחו) ו י� הנפלטי� מה�) למינימו� האפשריתנועת כלי רכב (והגז

 רוויה.לטווח "השפעת הקצה " של בנייה 

העדפה לאתרי� הנהני� משדה ראייה פתוח לכיוו$ מערב. זאת כדי לקבל אוויר נקי  .3

 .מקור הרוחות העיקריות במישור החו" (הי� התיכו$) –ישירות מהמערב 

 –ניידות של הפרפרי� בתו& פרדס חנה תכנו$ מסדרונות אקולוגיי� המאפשרי�  .4

 בתי הגידול כרכור ומהאזורי� הסמוכי� לתו& העיר ואל השטחי� הירוקי� ו

 המוצעי� בה� שרדו הפרפרי�.

  

  זוחלי
 –המלצות  5.3

יש לשקול הכנסה של משטר רעייה מבוקר לצור& דילול הצומח באזורי� הסבוכי� על  .1

 מנת למנוע המש& ייצוב של הקרקע.

 תהלי& התייצבות החולות. לנטר אתמומל)  .2

� המרוחקי� משטחי יעל רצ" בי$ השטחי� הטבעיי� והשטחי� החקלאישמירה  .3

 שוב.יי

שמירה על שטחי� בעלי אדמות קלות (חולות וחמרה) המהווי� בית גידול לשנונית  .4

 שפלה.ה

  בעיקר בשטחי החולות. ,ביצוע מעקב וניטור שנתי אחר זוחלי� .5
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  כללי �בעלי חיי
  –המלצות  5.4

הכבישי� החוצי� את השטחי� הפתוחי� עקוב אחרי פעילות בע"ח לאור& יש ל .1

בתחומי היישוב: דר& הנדיב מצפו$ ליישוב עד נחל ברק$, דר& פיק"א מצומת אלו$ עד 

בי$ צומת אלו$ לצומת כרכור, דר& הנדיב מצומת חנה עד  65לשטח הבנוי, כביש 

לשטח הבנוי, כביש הגישה לתלמי אלעזר, כביש הגישה מהיישוב לתחנת הרכבת 

(מרבית הכבישי� האמורי� נמצאי� באחריות החברה  התעשייהוכביש אזור 

מידע שוט" על דריסות בעלי חיי� יסייע לזהות "צווארי בקבוק" . הלאומית לדרכי�)

 שחשוב לשפר את תפקוד� כדי להבטיח המש& פעילות בע"ח.

רצוי להציב מצלמות מעקב באופ$ תקופתי במעבירי המי�, לבדיקת השימוש הנעשה  .2

 .יונקי� וזוחלי�בה� ע"י 

בתכנו$ מעבירי מי� חדשי� בדרכי� החוצות שטח פתוח, רצוי להתאי� את ממדי  .3

 .מעבירי המי� לפעילות שוטפת של בעלי חיי�

באזור שמורת אלו$ ובכביש הגישה  65יש לבחו$ הסדרת מעברי� אקולוגיי� בכביש  .4

אקולוגי בי$ לתלמי אלעזר, לאחר בדיקת היק" התנועה של בעלי חיי� במרחב. מעבר 

שמורת אלו$ לשטחי� הביצתיי� בתלמי אלעזר, מומל) בכל מקרה כדי לסייע 

רצוי לשלב מעברי� אלו במסגרת  לתפקודה האקולוגי של שמורת אלו$ לאור& זמ$.

 , הנמצאת בדיוני� בוועדות התכנו$.65הרחבתו העתידית של כביש 

 מומל) לצמצ� הפניית תאורת לילה לשטחי� הפתוחי�. .5

לשמור על רצועות לא מעובדות בשולי השטחי� החקלאיי�, כמסדרונות  מומל) .6

 המאפשרי� קיו� ותנועת בעלי חיי�.

 לא בעונת הקינו$ (אביב וקי)). –גיזו� צמחייה  .7

ישראלית, דבר שיביא לעושר רב יותר !רצוי לשלב נטיעות של צמחייה מקומית אר) .8

  של מיני ציפורי�, בעלי חיי� וחיסכו$ במי�.
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  מקורות .5
  

. שימור חולות 2003פרומקי$, ת., פרומקי$, ר., רודי&, ר., מלול, א., לוי$, נ. ופפאי, נ. !אחירו$

 מישור החו": מסמ& מדיניות. המשרד לאיכות הסביבה, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע

 .לישראל, השירות ההידרולוגי, מכו$ ירושלי� לחקר ישראלוהגני�, קר$ קיימת 

, הוצאת החברה להגנת הטבע ומשרד 5. החי והצומח של אר) ישראל, כר& 1985), אלו$, ע. (ע'

  הביטחו$, רמת ג$.

. סקר פלמחי� סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נו" ומורשת 2008גל, א., להב, ח. ורמו$, א. 

  האד�. מכו$ דש"א.

. המכו$ 2003!1997" . שלוליות חור" בישראל, דו"ח סקר שלוליות חור2005גפני, ש. וגזית, א. 

  לחקר שמירת הטבע, אוניברסיטת תל אביב.

, . הספר האדו� של החולייתני� בישראל. רשות הטבע והגני�2002דולב, ע., פרבולוצקי, א. 

  .החברה להגנת הטבע

. הצמחי� הפולשי� בישראל. העמותה לעידוד וקידו� שמירת הטבע 2010מ'. !דרור, ז'!דופור

  במזרח התיכו$.

, מכו$ דש"א, החברה להגנת מדרי& לתכנו$ וניהול תשתיות טבע עירוני .2010ובלב$ ע. הא$ א. 

  הטבע.

  תכנית לאומית למגוו$ ביולוגי בישראל., 2012המשרד להגנת הסביבה 

  .אקולוגיה של הצומח באר) ישראל, אוניברסיטת ת"א .1982 ., כה$, י., פולק, ג.ויזל, י

  ית פועלי�.. גיאובוטניקה. ספרי1955זהרי, מ. 

  . נופי הצומח של האר). ע� עובד.1980זהרי, מ. 

  פרקי הלכה ומעשה בידיעת האר). תרבות וחינו&. –זיו, י. תש"&. השרו$ 

. מה עניי$ השרו$ הקירח והישיש העיוור אצל אר) בנימי$? מחקרי יהודה ושומרו$, 2004זיו, י. 

  .237!252י"ג:

. החברה להגנת הטבע, האוניברסיטה 127!135: 23!24רת"�, . אירוס הביצות. בתו&: 1987כה$, ע. 

  העברית בירושלי�.

. מכו$ דש"א, יחידת סקר משאבי טבע ונו" –רמת מנשה . 2005להב, ח., רמו$, א., נזרי, ג. והלר, א. 

  הסקרי�.
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ל . שלטו$ האלו$ המצוי באזור מישור החו" המרכזי בישרא1985ידו$, ש. וגופנא, ר. !ליפשי), נ., לב

החברה להגנת הטבע, האוניברסיטה העברית בעת העתיקה על פי עדויות דנדרוארכיאולוגיות.  

  .40:17!48 רת"�  בירושלי�

חריש ומערב הר אמיר. סקר, !מנשה. 2013מנדלסו$, ע., אור$, א., רו$, מ., פרלברג, א. ורמו$, א. 

  דת הסקרי�.יחי –. מכו$ דש"א ניתוח והערכה של משאבי טבע, נו" ומורשת האד�

. בתו&: פולק, ג. ושמידע, א. (עורכי�) הצומח חורשת האלוני� במרכז פרדס חנה. 1984פולק, ג. 

החברה להגנת הטבע, האוניברסיטה העברית , 13של החמרה והכורכר במישור החו", רת"� 

  .87בירושלי�: 

ע, האוניברסיטה , החברה להגנת הטב28רת"� . געדה קיפחת בתל זרור ליד חדרה. 1988פולק, ג. 

  . 79!81העברית בירושלי�: 

  . סמינר הקיבוצי�.סקר צמחייה בשמורת תל אלו$. 2007פולק, ג. וש"), ע. 

!1998צמחי הבר בישראל, מיני� נדירי� ובסכנת הכחדה. אטלס מפות ודו"חות . 2002ציונית, ג. 

  . רשות הטבע והגני�, רת"�.1991

. מרכז )2013וזוחלי� בחולות קיסריה מזרח (אוקטובר סיכו� סקר מכרסמי� . 2013שח�, ב. 

  החברה להגנת הטבע. –חיי� ! זוחלי� ודו

החוג לידיעת  –. אזור מנשה, ו'. מועצה אזורית מנשה הצמחייה באזור ברקאי. 1974שכטר, ג. 

  האר).

Bar, A. & Haimovitch, G. 2011. A field guide to reptiles and amphibians of 

Israel.  Private publication. 

Bouskila, A. & Amitai, P. 2001. Handbook of amphibians & reptiles of Israel. 

Keter Publishing House Ltd. Jerusalem (Hebrew). 
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  נספחים .6
  

  כרכור  –טבלת מיני צומח "אדומי
" בסביבת פרדס חנה  – 1נספח    6.1
  

סטטוס   ידועי�אתרי�   בתי גידול  ש� המי$  מס'
  תפוצה

  הערות

בתי גידול   אגמו$ שרוע  1
 לחי�

    קיי�  מאגרי מנשה

! אגמית רבת  2
  שורשי�

בתי גידול 
 לחי�

    נכחד  בריכת בטיח

אגרוסטמת   3
  השדות

בתי גידול 
  לחי�

  1948ההכחדה עוד לפני   נכחד  פרדס חנה

בתי גידול   אולדנית הכ"  4
  לחי�

    קיי�  מאגרי מנשה

פרדס חנה (שמורת   חמרה  אזוביו$ דגול  5
  החורש)

כנראה נכחד, למרות   נכחד?

שבספר האדו� רשו� 

  כקיי�.

בתי גידול   אירוס הביצות  6
  לחי�

אחו בנימינה, ג$ 
  שמואל, רושרשי

  ).1987פירוט אצל כה$ (  נכחד?

עלי�  –בסקר הנוכחי 

חשודי� באזור תעלת נחלי 

מנשה, הזיהוי לא אומת 

בעונת הפריחה עקב אי 

  איתור הפרט בשנית.

חולות,   אמברוסיה ימית  7
  חמרה

מי$ קרוב, אמברוסיה   נכחד  אחו בנימינה

מכונסת, הוא מי$ פולש 

אגרסיבי הקיי� ג� באזור 

  תלמי אלעזר.

חולות,   אספסת איטלקית  8
  חמרה

    קיי�  אחו בנימינה

חולות,   אספסת החילזו$  9
  חמרה

    קיי�  אחו בנימינה

פרדס חנה (שמורת   חמרה  בוצי$ ביירותי  10
  החורש)

כנראה נכחד, למרות   נכחד?

שבספר האדו� רשו� 

  כקיי�.

בתי גידול   חיל" הביצות! ב$  11
  לחי�

    קיי�  מאגרי מנשה
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בתי גידול   אורז משושה!בת  12
 לחי�

  אחו בנימינה

  בריכת בטיח

  קיי�

  נכחד

  

בתי גידול   גומא אזמלני  13
 לחי�

    נכחד  בריכת בטיח

בתי גידול   גומא הפפירוס  14
 לחי�

  בריכת בטיח

  תעלת רושרשי

  "בריכת נהרונית"

  נכחד

  נכחד?

קיי� (פ. 
  תרבות)

האתרי� הטבעיי� נכחדו. 

פרט כנראה שתול מצפו$ 

  לתעלת נחלי מנשה.

בתי גידול   עלי�!גומא רחב  15
 לחי�

נכחד מהאר). האוכלוסייה   נכחד  בריכת בטיח

היחידה שהתקיימה בכל 

יבשת אסיה! (מי$ 

  אפריקאי)

בתי גידול   שיבוליות!גומא רב  16
 לחי�

נכחד מהאר). לפי "הספר   נכחד  בריכת בטיח

מי$ מזדמ$ שלא  –האדו�" 

  קיי� אוכלוסייה יציבה

בתי גידול   גלד$ מאור&  17
 לחי�

לקויי�, נתוני התצפית   נכחד  אזור קיסריה

כנראה אזור חולות 

  קיסריה.

חולות,   גלונית פלישתית  18
  חמרה

    קיי�  אחו בנימינה

  כרכור  חמרה  געדה קיפחת  19

  פרדס חנה

  קיי�

  נכחד

התגלה מחדש בסקר 

  שנה. 80הנוכחי אחרי 

בתי גידול   געדת הביצות  20
 לחי�

  אוכלוסייה גדולה  קיי�  אחו בנימינה

בתי גידול   דוחנ$ קיפח  21
 לחי�

    נכחד  בריכת בטיח

בתי גידול   דולב מזרחי  22
  לחי�

שני פרטי� שתולי�. לא   קיי�  סכר משמרות

רשו� בספר האדו� מאזור 

  זה.

חולות,   היפוכריס קירח  23
  חמרה

  שמורת החורש

  בריכת בטיח

  נכחד?

  נכחד

לפי ציונית תצפית ישנה. 

לא מוזכר בשמורת החורש 

). בספר 1984אצל פולק (

שנכחד האדו� מצויי$ 

מבריכת בטיח א& לא 

  מופיע מש� אצל ציונית.
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בתי גידול   ורד צידוני  24
  לחי�

    קיי�  אחו בנימינה

חמרה,   חוח$ קרדני  25
  חולות

לא מוזכר בספר האדו�   קיי�  עוז!ג$

מאזור פח"כ. אותר בסקר 

  הנוכחי.

בתי גידול   פרי! חלבלוב קט$  26
  לחי�

    קיי�  אחו בנימינה

  אחו בנימינה  חולות  חרצית דביקה  27

  חורשת מצפור

  קיי�

  קיי�

בספר האדו� מוזכר באחו 

בנימינה. בסקר הנוכחי 

  התגלה ג� בחורשת מצפור.

בתי גידול   טובענית אביבית  28
 לחי�

    נכחד  בריכת בטיח

בתי גידול   יינית כמנונית  29
 לחי�

  בריכת בטיח

  ג$ שמואל

  נכחד

  נכחד

  

בתי גידול   יינית נבובה  30
 לחי�

    נכחד  ג$ שמואל

בתי גידול   כדור$ ענ"  31
 לחי�

  אחו בנימינה

נחל משמרות 
  תחתו$

  בריכת בטיח

  קיי�

  קיי�

  

  נכחד

  

בספר האדו� מוזכרות 

אוכלוסיות אחו בנימינה 

ובריכת בטיח. בסקר מנשה 

ופח"כ נמצא ג� בנחל 

  משמרות תחתו$.

בתי גידול   כדרורית המי�  32
 לחי�

    נכחד  בריכת בטיח

בתי גידול   חתול שרועה!כ"  33
  לחי�

    קיי�  אחו בנימינה

בתי גידול   עו" מנוצה!כ"  34
 לחי�

  אחו בנימינה

  פרדס חנה

  קיי�

  נכחד

לא ברור היכ$ נמצא בפרדס 
  חנה.

בתי גידול   כרי& גומאי  35
 לחי�

  נכחד מהאר).  נכחד  בריכת בטיח

בתי גידול   כרי& שעיר  36
 לחי�

בי$ חדרה לג$ 
  שמואל

    קיי�

בתי גידול   לפופית החיצי�  37
 לחי�

    נכחד  אזור ג$ שמואל

דרומית לאנדרטת   חמרה  אפעה קטנה!לשו$  38
  הנח"ל

  קיי�?

  

לפי הספר האדו� נמצא 

בכרכור, א& לפי ציונית 
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. סיכוי 19/9מדובר על אתר   

טוב שהמי$ קיי� באזור א& 

  קשה מאד לאיתור.

בתי גידול   לשישית מקומטת  39
 לחי�

    קיי�  אחו בנימינה

בתי גידול   הביצותמכבד   40
 לחי�

    נכחד  אחו בנימינה

חסידה ! מקור  41
  תמי�

  שמורת אלו$  חמרה

  צומת חנה

  שמורת החורש

  קיי�

  קיי�?

  קיי�?

בסקר הנוכחי זוהה רק 

בשולי שמורת אלו$. סיכוי 

גבוה שהמי$ שרד בתחומי 

  .80מחנה 

    קיי�  חולות קיסריה  חולות  מרסיה זעירה  42

בתי גידול   נאדיד המי�  43
  לחי�

  נכחד מהאר).  נכחד  בריכת בטיח

בתי גידול   נאדיד עדי$  44
 לחי�

נכחד מהאר). לפי "הספר   נכחד  בריכת בטיח

מי$ אקראי שלא  –האדו�" 

ביסס אוכלוסיות יציבות 

  בישראל.

בתי גידול   נהרונית מסולסלת  45
 לחי�

    נכחד  בריכת בטיח

בתי גידול   נהרונית שקופה  46
 לחי�

  מאגרי מנשה

  בטיחבריכת 

  קיי�

  נכחד

  

בתי גידול   נטופית רפואית  47
  לחי�

  אחו בנימינה

  ג$ שמואל

  נכחד

  נכחד

  

בתי גידול   נימפיאה לבנה  48
 לחי�

  נכחד מהאר)  נכחד  בריכת בטיח

בתי גידול   נימפיאה תכולה  49
 לחי�

    נכחד  בריכת בטיח

בתי גידול   נענת המי�  50
 לחי�

  אחו בנימינה

  בריכת בטיח

  קיי�

  קיי�

  

בתי גידול   נעצוצית סבוכה  51
 לחי�

    נכחד  ג$ שמואל

חמרה,   נרקיס סתווי  52
שטחי� 
חוליי� 

  בשולי ביצות

בית קברות פרדס 
  חנה

חצרות פרטיות 

  קיי�

  

  קיי�

תצפית ישנה  –לפי ציונית 

בפרדס חנה (מיקו� לא 

במפה אזור רחוב  –ידוע 

חרובי�), נווה אבות (לאחר 
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(תצפית ), אזור גרנות 1965  בכרכור

ישנה). בסקר הנוכחי 

התגלה במקטע מצומצ� 

באזור בית קברות פרדס 

חנה ומערב כרכור. עדויות 

על קיומו ג� בתחומי נווה 

  אבות (לא נבדק).

ציטוט בספר האדו�: 

"כמעט שנעל� מאזור 

בנימינה ופרדס חנה, בו 

תועדו בעבר מרבדי� של 

  מי$ זה".

בתי גידול   סחלב הביצות  53
  לחי�

  הריכוז הגדול באר)  קיי�  בנימינהאחו 

    נכחד  בריכת בטיח  שדות בור  סחלב ריחני  54

בתי גידול   סמר הפרקי�  55
 לחי�

  אחו בנימינה

  בריכת בטיח

  קיי�

  נכחד

  

בתי גידול   ספלילה טבורית  56
 לחי�

התעלה הצפונית 
  בנחל משמרות

  כנראה פליט תרבות  קיי�

בתי גידול   עטיינית מגובבת  57
 לחי�

  בנימינהאחו 

  פרדס חנה

  נכחד

  נכחד

התצפית מפרדס חנה ישנה 

  ומיקומה המדויק לא ידוע.

חמרה, בתי   ערבז החו"  58
  גידול לחי�

    קיי�  אחו בנימינה

התצפית מפרדס חנה ישנה   נכחד  פרדס חנה  חמרה  פשתנית ריסנית  59

  ומיקומה המדויק לא ידוע.

    קיי�  מאגרי מנשה  חולות  ציפורנית חופית  60

בתי גידול   קיצנית אשכולית  61
  לחי�

האוכלוסייה היחידה   קיי�  אחו בנימינה

  במזרח הי� התיכו$!

  "שמורת החורש"  חמרה  שמשונית הטיפי$  62

  שמורת אלו$

  נכחד

  נכחד

  

בתי גידול   שרוכנית א"י  63
  לחי�

    קיי�  מאגרי מנשה

  אחו בנימינה  חמרה  תורמוס צהוב  64

מערבית לנווה 
  אבות

  קיי�

  קיי�

 3בספר האדו� תועדו 

אוכלוסיות. בסקר הנוכחי 

אוכלוסיות  3אותרו 



136 

 

  מערבית למשמרות

  אזור "בריכת סו""

חורשת תלמי 
  אלעזר

  שדרות הציונות

  

  קיי�

  

  קיי�

  

  קיי�

  

  קיי�

נוספות, וכפי הנראה 

קיימות עוד, א& ברוב$ 

  ככול$ מספר הפרטי� זעו�.

  פרדס חנה  חמרה  מלע$ ארו&!תלת  65

  שמורת החורש

  רות�נווה 

  נכחד?

  קיי�?

  נכחד?

תצפית ישנה במרכז פרדס 

חנה, לפי ציונית המיקו� 

באזור רח' חרובי�. שתי 

תצפיות מאוחרות יותר 

ב"שמורת החורש" ובנווה 

רות�, לא אותר בסקר 

  הנוכחי.

תצפית ישנה, לפי ציונית   נכחד  פרדס חנה  חמרה  תלת$ דגול  66

המיקו� באזור רח' 

  חרובי�.

שדות בור,   תלת$ ישראלי  67
יער פארק 

של אלו$ 
  התבור

תצפית ישנה, לפי ציונית   נכחד  פרדס חנה

המיקו� באזור רח' 

  חרובי�.

חולות,   תלת$ נימי  68
שדות בור, 
בתי גידול 

  לחי�

  נכחד מהאר).  נכחד  בריכת בטיח

  

  כרכור  –מיני צומח "אדומי
" בסביבת פרדס חנה תצפיות בטבלת  – 2נספח    6.2

  

  לעיל. 6תואמי� למספרי� במפה מספרי האתרי� 

  

 x_coord y_coord סיווג שם מדעי שם עברי מס'

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 1
אתרי� מ 

1965 195789.6 712708.7 

 Medicago italica אספסת איטלקית 2
אתרי� מ 

1965 197489.5 712508.8 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 3
אתרי� מ 

1965 196489.6 712508.7 
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 Chrozophora plicata לשישית מקומטת 4
אתרי� מ 

1965 196489.6 712508.7 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 5
אתרי� מ 

1965 196389.6 712508.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 6
אתרי� מ 

1965 196289.6 712408.7 

 Juncus capitatus סמר קרקפתי 7
אתרי� מ 

1965 196289.6 712408.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 8
אתרי� מ 

1965 195989.6 712408.7 

 .Carlina racemosa L קיצנית אשכולית 9
אתרי� מ 

1965 196300 712400 

 Catapodium marinum סיס$ זוני 10
אתרי� מ 

1965 198289.5 712308.9 

 Silene sedoides צפורנית זעירה 11
אתרי� מ 

1965 198289.5 712308.9 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 12
אתרי� מ 

1965 196489.6 712308.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 13
אתרי� מ 

1965 196389.6 712308.7 

 Juncus capitatus סמר קרקפתי 14
אתרי� מ 

1965 196389.6 712308.7 

 Lupinus luteus תורמוס צהוב 15
אתרי� מ 

1965 196389.6 712308.7 

 Chrozophora plicata לשישית מקומטת 16
אתרי� עד 

1965 196289.6 712308.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 17
אתרי� מ 

1965 196189.6 712308.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 18
אתרי� מ 

1965 196189.6 712308.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 19
אתרי� מ 

1965 196189.6 712308.7 

 Lupinus luteus תורמוס צהוב 20
אתרי� מ 

1965 196089.6 712308.7 

 Lupinus luteus תורמוס צהוב 21
אתרי� מ 

1965 196089.6 712308.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 22
אתרי� מ 

1965 195989.6 712308.7 

 Centaurium maritimum ערבז החו" 23
אתרי� מ 

1965 195989.6 712308.7 

 Centaurium maritimum ערבז החו" 24
אתרי� מ 

1965 195989.6 712308.7 

 Lupinus luteus תורמוס צהוב 25
אתרי� מ 

1965 195989.6 712308.7 

 Lupinus luteus תורמוס צהוב 26
אתרי� מ 

1965 195989.6 712308.7 

 ערבז החו" 27
Centaurium maritimum 
(L.) Fritsch 

אתרי� מ 
1965 196000 712300 

 .Lupinus luteus L תורמוס צהוב 28
אתרי� מ 

1965 196000 712300 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 29
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 30
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 

 Carlina racemosa קיצנית אשכולית 31
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 

 Ballota philistaea בלוטה פלישתית 32
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 

 Ballota philistaea בלוטה פלישתית 33
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 
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 Mentha aquatica נענת המי� 34
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 

 Mentha aquatica נענת המי� 35
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 

 Mentha aquatica נענת המי� 36
אתרי� עד 

1965 195689.6 712208.7 

 Teucrium scordium געדת הביצות 37
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 

 Teucrium scordium געדת הביצות 38
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 

 פרי! חלבלוב קט$ 39
Euphorbia 
microsphaera 

אתרי� מ 
1965 195689.6 712208.7 

 Rosa phoenicia ורד צידוני 40
אתרי� מ 

1965 195689.6 712208.7 

 712208.7 195589.6 ספרות Aeluropus littoralis חתול שרועה!כ" 41

 .Mentha aquatica L נענת המי� 42
אתרי� עד 

1965 195700 712200 

 .Mentha aquatica L נענת המי� 43
אתרי� מ 

1965 195700 712200 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 44
אתרי� מ 

1965 196689.6 712108.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 45
אתרי� מ 

1965 196189.6 712108.7 

 Chrozophora plicata לשישית מקומטת 46
אתרי� מ 

1965 195989.6 712108.7 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 47
אתרי� מ 

1965 195689.6 712108.7 

 Leersia hexandra אורז משושה!בת 48
אתרי� מ 

1965 195689.6 712108.7 

 Juncus articulatus סמר הפרקי� 49
אתרי� מ 

1965 195689.6 712108.7 

 Teucrium scordium געדת הביצות 50
אתרי� מ 

1965 195689.6 712108.7 

 Orchis laxiflora הביצותסחלב  51
אתרי� מ 

1965 196389.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 52
אתרי� מ 

1965 196189.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 53
אתרי� מ 

1965 196189.6 712008.7 

 Centaurium maritimum ערבז החו" 54
אתרי� מ 

1965 196189.6 712008.7 

 Medicago murex אספסת החילזו$ 55
אתרי� מ 

1965 196189.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 56
אתרי� מ 

1965 195989.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 57
אתרי� מ 

1965 195989.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 58
אתרי� מ 

1965 195989.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 59
אתרי� מ 

1965 195989.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 60
אתרי� עד 

1965 195989.6 712008.7 

 Cladium mariscus מכבד הביצות 61
אתרי� עד 

1965 195989.6 712008.7 

 Crypsis minuartioides עטיינית מגובבת 62
אתרי� עד 

1965 195989.6 712008.7 

 Ambrosia maritima אמברוסיה ימית 63
אתרי� עד 

1965 195989.6 712008.7 
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 Teucrium scordium געדת הביצות 64
אתרי� מ 

1965 195989.6 712008.7 

 Teucrium scordium געדת הביצות 65
אתרי� עד 

1965 195989.6 712008.7 

 Chrozophora plicata לשישית מקומטת 66
אתרי� מ 

1965 195989.6 712008.7 

 Lupinus luteus תורמוס צהוב 67
אתרי� מ 

1965 195989.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 68
אתרי� מ 

1965 195889.6 712008.7 

 פרי! חלבלוב קט$ 69
Euphorbia 
microsphaera 

אתרי� מ 
1965 195889.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 70
אתרי� מ 

1965 195689.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 71
אתרי� מ 

1965 195689.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 72
אתרי� מ 

1965 195689.6 712008.7 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 73
אתרי� מ 

1965 195689.6 712008.7 

 Juncus articulatus סמר הפרקי� 74
אתרי� מ 

1965 195689.6 712008.7 

 עו" מנוצה!כ" 75
Ornithopus pinnatus 
(Mill.) Druce 

אתרי� עד 
1965 195700 712000 

 עו" מנוצה!כ" 76
Ornithopus pinnatus 
(Mill.) Druce 

אתרי� מ 
1965 195700 712000 

 לשישית מקומטת 77
Chrozophora plicata 
(Vahl) Juss. 

אתרי� עד 
1965 196000 712000 

 לשישית מקומטת 78
Chrozophora plicata 
(Vahl) Juss. 

אתרי� מ 
1965 196000 712000 

 .Orchis laxiflora Lam סחלב הביצות 79
אתרי� עד 

1965 196400 712000 

 .Orchis laxiflora Lam סחלב הביצות 80
אתרי� מ 

1965 196400 712000 

 עטיינית מגובבת 81
Crypsis minuartioides 
(Bornm.) Mez 

אתרי� עד 
1965 196000 712000 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 82
אתרי� מ 

1965 196189.6 711908.7 

 .Orchis laxiflora Lam סחלב הביצות 83
אתרי� מ 

1965 196200 711900 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 84
אתרי� מ 

1965 195689.6 711808.6 

 Teucrium scordium הביצות געדת 85
אתרי� מ 

1965 195689.6 711808.6 

 Rosa phoenicia ורד צידוני 86
אתרי� מ 

1965 195689.6 711808.6 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 87
אתרי� מ 

1965 195589.6 711808.6 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 88
אתרי� מ 

1965 195589.6 711808.6 

 Leersia hexandra אורז משושה!בת 89
אתרי� מ 

1965 195589.6 711808.6 

 פרי! חלבלוב קט$ 90
Euphorbia 
microsphaera 

אתרי� מ 
1965 195589.6 711808.6 

 חרצית דביקה 91
Chrysanthemum 
viscosum 

אתרי� מ 
1965 195789.6 711708.7 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 92
אתרי� מ 

1965 195689.7 711508.6 
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 Teucrium scordium געדת הביצות 93
אתרי� מ 

1965 195689.7 711508.6 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 94
אתרי� מ 

1965 197989.6 711208.8 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 95
אתרי� מ 

1965 196989.7 711008.7 

 Lotus glaber עלי�! לוטוס צר 96
אתרי� מ 

1965 196989.7 711008.7 

 710900 199800 מובר .Hydrocotyle vulgaris L ספלילה טבורית 97

98 

אתרי� מ  .Narcissus serotinus L נרקיס סתווי
1965 197089.7 710508.7 

99 

אתרי� מ  .Narcissus serotinus L נרקיס סתווי
1965 197089.7 710508.7 

100 

אתרי� מ  .Narcissus serotinus L נרקיס סתווי
1965 197289.7 710408.7 

101 

אתרי� מ  .Narcissus serotinus L נרקיס סתווי
1965 197189.7 710408.7 

102 

אתרי� מ  .Narcissus serotinus L נרקיס סתווי
1965 197189.7 710408.7 

103 

אתרי� מ  .Narcissus serotinus L נרקיס סתווי
1965 197189.7 710408.7 

 .Narcissus serotinus L  נרקיס סתווי 104
אתרי� מ 

1965 197100 710400 

 .Lupinus luteus L תורמוס צהוב 105
אתרי� מ 

1965 196689.7 710308.7 

 .Lupinus luteus L תורמוס צהוב 106
אתרי� מ 

1965 198089.7 710208.7 

 .Lupinus luteus L תורמוס צהוב 107
אתרי� מ 

1965 198100 710200 

108 
!שרוכנית אר)

 Corrigiola palaestina ישראלית
אתרי� מ 

1965 194489.8 709908.5 

 Corrigiola litoralis שרוכנית החו" 109
אתרי� מ 

1965 194489.8 709808.5 

 Orchis laxiflora  סחלב הביצות 110
אתרי� מ 

1965 202200 709800 

 Ballota philistaea בלוטה פלישתית 111
 אתרי� עד

1965 194489.8 709708.5 

 Corrigiola litoralis שרוכנית החו" 112
אתרי� מ 

1965 194489.8 709708.5 

 Corrigiola litoralis שרוכנית החו" 113
אתרי� מ 

1965 194489.8 709708.5 

 .Potamogeton lucens L נהרונית שקופה 114
אתרי� מ 

1965 194500 709700 

115 
!שרוכנית אר)

 ישראלית
Corrigiola palaestina 
Chaudh. 

אתרי� עד 
1965 194500 709700 

116 
!שרוכנית אר)

 ישראלית
Corrigiola palaestina 
Chaudh. 

אתרי� מ 
1965 194500 709700 

 Corrigiola litoralis שרוכנית החו" 117
אתרי� מ 

1965 194489.8 709608.5 

 אפעה קטנה!לשו$ 118
Ophioglossum 
lusitanicum 

אתרי� מ 
1965 196489.8 709508.6 

 אפעה קטנה!לשו$ 119
Ophioglossum 
lusitanicum L. 

אתרי� מ 
1965 196500 709500 

 Aristida sieberiana מלע$ ארו&!תלת 120
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 

 Crypsis minuartioides עטיינית מגובבת 121
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 
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 Eragrostis sarmentosa חיל" הביצות! ב$ 122
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 

 .Narcissus serotinus L נרקיס סתווי 123
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 

 Linaria pelisseriana פשתנית ריסנית 124
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 

 Verbascum berytheum בוצי$ ביירותי 125
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 

 Lavandula stoechas אזוביו$ דגול 126
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 

 חסידה תמי�! מקור 127
Erodium 
subintegrifolium 

אתרי� עד 
1965 197789.7 709408.7 

 חסידה תמי�! מקור 128
Erodium 
subintegrifolium 

אתרי� עד 
1965 197789.7 709408.7 

 חסידה תמי�! מקור 129
Erodium 
subintegrifolium 

אתרי� עד 
1965 197789.7 709408.7 

 Trifolium billardieri תלת$ דגול 130
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 

 Trifolium billardieri תלת$ דגול 131
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 

 Ranunculus sceleratus נורית ארסית 132
אתרי� מ 

1965 197789.7 709408.7 

 Agrostemma githago אגרוסטמת השדות 133
אתרי� עד 

1965 197789.7 709408.7 

 עו" מנוצה!כ" 134
Ornithopus pinnatus 
(Mill.) Druce 

אתרי� עד 
1965 197800 709400 

 חסידה תמי�! מקור 135
Erodium 
subintegrifolium Eig 

אתרי� עד 
1965 197800 709400 

 חסידה תמי�! מקור 136
Erodium 
subintegrifolium Eig 

אתרי� מ 
1965 197800 709400 

 .Narcissus serotinus L נרקיס סתווי 137
אתרי� עד 

1965 197800 709400 

 עטיינית מגובבת 138
Crypsis minuartioides 
(Bornm.) Mez 

אתרי� עד 
1965 197800 709400 

 פשתנית ריסנית 139
Linaria pelisseriana (L.) 
Mill. 

אתרי� עד 
1965 197800 709400 

 תלת$ דגול 140
Trifolium billardieri 
Spreng. 

אתרי� עד 
1965 197800 709400 

 תלת$ ישראלי 141
Trifolium israeliticum D. 
Zohary & Katzn. 

אתרי� עד 
1965 197800 709400 

 Verbascum berytheum בוצי$ ביירותי 142
אתרי� מ 

1965 197289.8 709108.6 

 Verbascum berytheum בוצי$ ביירותי 143
אתרי� עד 

1965 197289.8 709108.6 

 Xolantha guttata שמשונית הטיפי$ 144
אתרי� מ 

1965 197289.8 709108.6 

 Xolantha guttata שמשונית הטיפי$ 145
אתרי� עד 

1965 197289.8 709108.6 

 חסידה תמי�! מקור 146
Erodium 
subintegrifolium 

אתרי� מ 
1965 197289.8 709108.6 

 שמשונית הטיפי$ 147
Xolantha guttata (L.) 
Raf. 

אתרי� עד 
1965 197300 709100 

 שמשונית הטיפי$ 148
Xolantha guttata (L.) 
Raf. 

אתרי� מ 
1965 197300 709100 

 Teucrium procerum געדה קיפחת 149
אתרי� עד 

1965 198989.7 709008.8 
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 Teucrium procerum געדה קיפחת 150
אתרי� עד 

1965 198989.7 709008.8 

 Teucrium procerum געדה קיפחת 151
אתרי� עד 

1965 198989.7 709008.8 

 Teucrium procerum געדה קיפחת 152
אתרי� עד 

1965 197989.8 709008.7 

 Aristida sieberiana מלע$ ארו&!תלת 153
אתרי� מ 

1965 197289.8 709008.6 

 Hypochoeris glabra היפוכריס קרח 154
אתרי� עד 

1965 197289.8 709008.6 

 Lavandula stoechas אזוביו$ דגול 155
אתרי� מ 

1965 197289.8 709008.6 

 Lavandula stoechas אזוביו$ דגול 156
אתרי� עד 

1965 197289.8 709008.6 

 .Aristida sieberiana Trin מלע$ ארו&!תלת 157
אתרי� עד 

1965 197300 709000 

 .Aristida sieberiana Trin מלע$ ארו&!תלת 158
אתרי� מ 

1965 197300 709000 

 Silene modesta צפורנית חופית 159
אתרי� מ 

1965 194689.9 708708.4 

 ציפורנית חופית 160
Silene modesta Boiss. 
& Blanche 

אתרי� מ 
1965 194700 708700 

 Teucrium procerum געדה קיפחת 161
אתרי� עד 

1965 196489.8 708508.6 

 Mentha aquatica נענת המי� 162
אתרי� מ 

1965 194789.9 708308.4 

 Mentha aquatica נענת המי� 163
אתרי� עד 

1965 194789.9 708308.4 

 Mentha aquatica נענת המי� 164
אתרי� עד 

1965 194789.9 708308.4 

 Mentha aquatica נענת המי� 165
אתרי� עד 

1965 194789.9 708308.4 

 Mentha aquatica נענת המי� 166
אתרי� עד 

1965 194789.9 708308.4 

 .Mentha aquatica L נענת המי� 167
אתרי� עד 

1965 194800 708300 

 .Mentha aquatica L נענת המי� 168
אתרי� מ 

1965 194800 708300 

 Maresia nana מרסיה זעירה 169
אתרי� מ 

1965 193989.9 708008.4 

 מרסיה זעירה 170
Maresia nana (DC.) 
Batt. 

אתרי� מ 
1965 194000 708000 

 Carex pseudocyperus כרי& גומאי 171
אתרי� מ 

1965 194590 707708.4 

 Cyperus papyrus גומא הפפירוס 172
אתרי� מ 

1965 194590 707708.4 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 173
אתרי� מ 

1965 194590 707708.4 

 Sparganium erectum כדור$ ענ" 174
אתרי� מ 

1965 194590 707708.4 

 Brachiaria mutica דוחנ$ קיפח 175
אתרי� מ 

1965 194590 707708.4 

 Brachiaria mutica דוחנ$ קיפח 176
אתרי� מ 

1965 194590 707708.4 

 Mentha aquatica נענת המי� 177
אתרי� מ 

1965 194590 707708.4 

 Ranunculus sceleratus נורית ארסית 178
אתרי� מ 

1965 194590 707708.4 

 Ranunculus sceleratus נורית ארסית 179
אתרי� מ 

1965 194590 707708.4 
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 Aristida sieberiana מלע$ ארו&!תלת 180
אתרי� מ 

1965 195389.9 707608.4 

 Medicago italica אספסת איטלקית 181
אתרי� מ 

1965 195389.9 707608.4 

 Cyperus papyrus גומא הפפירוס 182
אתרי� מ 

1965 194290 707608.4 

 Fraxinus syriaca מילה סורית 183
אתרי� עד 

1965 194290 707608.4 

 .Aristida sieberiana Trin מלע$ ארו&!תלת 184
אתרי� מ 

1965 195400 707600 

 Cyperus papyrus גומא הפפירוס 185
אתרי� מ 

1965 197489.9 707508.6 

 Iris grant-duffii אירוס הביצות 186
אתרי� מ 

1965 197489.9 707508.6 

 Verbascum berytheum בוצי$ ביירותי 187
אתרי� מ 

1965 197489.9 707508.6 

 Lavandula stoechas אזוביו$ דגול 188
אתרי� מ 

1965 197489.9 707508.6 

 Medicago italica אספסת איטלקית 189
אתרי� מ 

1965 197489.9 707508.6 

 Cyperus papyrus גומא הפפירוס 190
אתרי� מ 

1965 194390 707508.4 

 Ballota philistaea בלוטה פלישתית 191
אתרי� עד 

1965 194390 707508.4 

 .Lupinus luteus L תורמוס צהוב 192
אתרי� מ 

1965 194500 707500 

 Xolantha guttata שמשונית הטיפי$ 193
אתרי� מ 

1965 198989.9 707308.7 

 חסידה תמי�! מקור 194
Erodium 
subintegrifolium 

אתרי� מ 
1965 198989.9 707308.7 

 חסידה תמי�! מקור 195
Erodium 
subintegrifolium Eig 

אתרי� מ 
1965 199000 707300 

 שמשונית הטיפי$ 196
Xolantha guttata (L.) 
Raf. 

אתרי� מ 
1965 199000 707300 

 Carex pseudocyperus כרי& גומאי 197
אתרי� מ 

1965 193990 707008.3 

 Carex pseudocyperus כרי& גומאי 198
אתרי� עד 

1965 193990 707008.3 

 Cyperus papyrus גומא הפפירוס 199
אתרי� מ 

1965 193990 707008.3 

 Cyperus papyrus גומא הפפירוס 200
אתרי� מ 

1965 193990 707008.3 

 Ipomoea sagittata לפופית החיצי� 201
אתרי� עד 

1965 195990 706608.4 

 .Ipomoea sagittata Poir לפופית החיצי� 202
אתרי� עד 

1965 196000 706600 

 Xolantha guttata שמשונית הטיפי$ 203
אתרי� מ 

1965 196990 706508.5 

 Iris grant-duffii אירוס הביצות 204
אתרי� עד 

1965 195490 706508.4 

 יינית כמנונית 205
Oenanthe 
pimpinelloides 

אתרי� עד 
1965 195490 706508.4 

 Euphorbia hirsuta חלבלוב שעיר 206
אתרי� עד 

1965 195490 706508.4 

 Chrozophora plicata לשישית מקומטת 207
אתרי� עד 

1965 195490 706508.4 

 Medicago italica אספסת איטלקית 208
אתרי� עד 

1965 195490 706508.4 

 706508.4 195490אתרי� עד  Medicago italica אספסת איטלקית 209
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1965 

 לשישית מקומטת 210
Chrozophora plicata 
(Vahl) Juss. 

אתרי� עד 
1965 195500 706500 

 חסידה תמי�! מקור 211
Erodium 
subintegrifolium Eig 

אתרי� מ 
1965 196800 706500 

 Rosa phoenicia ורד צידוני 212
אתרי� מ 

1965 196790 706308.5 

 Cyperus papyrus גומא הפפירוס 213
אתרי� עד 

1965 196890 706008.5 

 Orchis laxiflora סחלב הביצות 214
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 Cyperus latifolius עלי�!גומא רחב 215
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 Cyperus latifolius עלי�!גומא רחב 216
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 Cyperus latifolius עלי�!גומא רחב 217
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 Cyperus latifolius עלי�!גומא רחב 218
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

219 
 נרקיס סתווי

Narcissus serotinus L. 
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

220 
 נרקיס סתווי

Narcissus serotinus L. 
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 נעצוצית סבוכה 221
Cardopatium 
corymbosum 

אתרי� עד 
1965 195990 706008.4 

 נעצוצית סבוכה 222
Cardopatium 
corymbosum 

אתרי� עד 
1965 195990 706008.4 

 נעצוצית סבוכה 223
Cardopatium 
corymbosum 

אתרי� עד 
1965 195990 706008.4 

 Centaurium maritimum ערבז החו" 224
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 Fraxinus syriaca מילה סורית 225
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 Oenanthe fistulosa יינית נבובה 226
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 Althaea officinalis נטופית רפואית 227
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 Callitriche lenisulca טובענית אביבית 228
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 Callitriche lenisulca טובענית אביבית 229
אתרי� עד 

1965 195990 706008.4 

 עו" מנוצה!כ" 230
Ornithopus pinnatus 
(Mill.) Druce 

אתרי� עד 
1965 196000 706000 

 .Carex hispida Willd כרי& שעיר 231
אתרי� עד 

1965 196000 706000 

 .Althaea officinalis L נטופית רפואית 232
אתרי� עד 

1965 196000 706000 

 נעצוצית סבוכה 233
Cardopatium 
corymbosum (L.) Pers. 

אתרי� עד 
1965 196000 706000 

 .Narcissus serotinus L נרקיס סתווי 234
אתרי� עד 

1965 196000 706000 

 ערבז החו" 235
Centaurium maritimum 
(L.) Fritsch 

אתרי� עד 
1965 196000 706000 

 Rosa phoenicia ורד צידוני 236
אתרי� מ 

1965 196690.1 704908.4 
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   כרכור  –תצפיות בפרפרי
 בפרדס חנה  – 3נספח  6.3
  

   2013במרץ  31דיגום ראשון,  6.3.1

  

 – 1  ש� המי$
  נורית

שולי  2
תעלת 
נחלי 

 –מנשה 
  נורית

29 – 
  חרמו$

8 – 
  דולב

4 – 
  דולב

25 – 
רבי 

  עקיבא

24 – 
שמורת 
  החורש

12 – 
שד' 

  הציונות

15 – 
נווה 

  פרדסי�

32 – 
צומת 

  חנה

31 – 
צומת 

  אלו$

סה"כ 
פרטי� 

מכל 
  מי$

לבנין 

 5         1 2   2       הכרוב

לבנין 

 89 5 17 3 9 1 14 5 3 1 23 8 הצנון

לבנין 

 5       1           3 1 הרכפה

לבנין 

 3 2 1   2       3 10 פסים- ירוק

1 

 23 (+זחל)

לבנין 

 26 3 12       1       6 4 התלתן

נימפית 

 1   1                   הסרפד

נימפית 

 8 1 3           1 2 החורשף

1 

 16 (זחל)

כחליל 

 3                   3   הארכובית

כחליל 

 23 1 2 1             18 1 החומעה

כחליל 

 1           1           האפון

כחליל 

 1                   1   השברק

כחליל 

 13               2   11   הקוטב

הספרית 

 1   1                   החלמית

הספרית 

 1   1                   ורהשח

סה"כ 

 14 5 8 4 4 2 5 1 3 1 9 6 מינים

סה"כ 

 208 12 45 7 14 2 20 5 7 1 69 26 פרטים
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 – 1  ש� המי$
  נורית

שולי  2
תעלת 
נחלי 

 –מנשה 
  נורית

29 – 
  חרמו$

8 – 
  דולב

4 – 
  דולב

25 – 
רבי 

  עקיבא

24 – 
שמורת 
  החורש

12 – 
שד' 

  הציונות

15 – 
נווה 

  פרדסי�

32 – 
צומת 

  חנה

31 – 
צומת 

  אלו$

סה"כ 
פרטי� 

מכל 
  מי$

שעת 

   13:15 13:15 12:30 12:30 12:00 12:00 11:00 11:30 11:00 10:00 10:00  הדיגום

  

  רשימת המינים שנצפו בפוליגונים במהלך סקר הפרפרים

  מקור צוף –פונדקאי, צ  –פ 

 – 1  צמחש� ה
  נורית

שולי  2
תעלת 
נחלי 

מנשה 
– 

  נורית

29 – 
  חרמו$

8 – 
  דולב

4 – 
  דולב

25 – 
רבי 

  עקיבא

24 – 
שמורת 
  החורש

12 – 
שד' 

  הציונות

15 – 
נווה 

  פרדסי�

32 – 
צומת 

  חנה

31 – 
צומת 

  אלו$

  סיווג

            1              אלה א"י

      1       אלון מצוי

 פצ  1    1      אספסת מצויה

      1       אספרג

ארכובית 

 פצ  1 1 1  1 1 1 1 1 1 שבטבטית

 פ     1       עלים-אשחר רחב

 פ    1  1   1 1 1 בוצין מפורץ

 צ  1          יקינטוניחצב -בן

 צ 1      1   1  בקיה שעירה

 פצ           1 םיכלאיהבקית 

 פצ 1 1  1    1  1  גדילן מצוי

 פצ 1 1 1 1   1 1 1 1 1 גזר קיפח

      1       גרניום

 פצ 1      1     דבשה 

 פ  1          צובא-דורת ארם

 פצ 1 1 1       1 1 דרדר הקורים

 פ    1     1   שעירזקנן 
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 פ        1    חומעה 

חומעה 

           1 משוננת/מסולסלת?
  

 פ           1 חטמית זיפנית

 פ 1  1  1  1     חלמית מצויה

 צ   1  1  1  1  1 חמציץ נטוי

 פצ    1  1    1  חרדל שדה/לבן

 צ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 חרצית עטורה

 צ    1        טיון דביק

 צ 1  1 1    1  1  טיונית החולות

 פ  1          יבלית מצויה

 פ           1 ינבוט השדה

 פ       1     ירבוז

 פ  1         1 כרבולת

 פצ  1  1      1 1 כרוב החוף

 פצ       1    1 לוטוס מצוי

      1       לוטם מרווני

 צ          1  ליפיה זוחלת

 צ  1  1     1   ססגוניתלנטנה 

 פצ 1           לפתית מצויה

 צ 1 1    1  1    שור מגובבת-לשון

 צ    1 1       מוצית קוצנית

 פ    1        מכנף נאה

 פ  1  1  1  1 1 1 1 מעוג כרתי

 צ           1 מרור הגינות

 צ       1     ניסנית

 פ  1  1 1  1 1 1   נשרן 

 פ     1       קוצניתסירה 
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 פ    1    1    סרפד צורב

 צ       1     עולש מצוי

 צ         1 1 1 עכנאי שרוע

 פצ 1  1 1     1 1 1 פטל קדוש

 פ   1         פרסה

 צ     1       פרסיון החורש

 פ      1   1   פרקינסוניה שיכנית

 פצ 1 1 1 1  1  1 1 1 1 צנון מצוי

   1          בירותי?קדד 

 צ   1     1    קחוון 

      1       קידה שעירה

 פ  1 1 1        שברק משובל

 פ  1          שברק נטוי/שעיר?

 פ    1   1   1 1 שומר פשוט

 פ  1 1 1 1 1 1  1 1  שועל-שיבולת

 פ         1 1  שעורת התבור

 פצ  1          תודרה סייגית

 פ      1  1 1 1 1 א"יתורמוס 

 פ  1         1 תורמוס שעיר

 פצ 1      1     תלתן 

 פצ         1 1 1 גוני-תלתן דו

 פצ  1          תלתן הארגמן

 פצ  1 1   1   1 1 1 תלתן הפוך?

 פצ  1 1     1  1  תלתן חקלאי
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   2013 באפריל 15שני, דיגום  6.3.2

  

 – 45  ש� המי$
  השופטי�

6 – 
  המייסדי�

43 – 
  הגליל

7 – 
השיר 
(אתר 
  בנייה)

38 – 
  קדמה

37 – 
  גולני

13 – 
דר& 

  פיק"א

צפונית  – 34
מערבית 
לתלמי 
  אלעזר

35 – 
צפונית 

מערבית 
לתלמי 
  אלעזר

סה"כ פרטי� 
  מכל מי$

 29     1 5 4 2 8 3 6 לבנין הכרוב

 41 4 7 1 2 2 10 4 6 5 לבנין הצנון

 16 1 2 1 1 1 3   6 1 לבנין הרכפה

- לבנין ירוק

 5           2   3   פסים

 2           1   1   לבנין התלתן

נימפית 

 1     1             הסרפד

נימפית 

 31 2 9 3 1 8 1 2 2 3 החורשף

כחליל 

 5     1       4     החומעה

כחליל 

 3     1 2           /אספסתהאפון

הספרית 

 1   1                החלמית

הספרית 

 1                   דוחןה

 11 4 4 7 5 4 6 4 6 4 סה"כ מינים

 135 8 19 9 11 15 19 18 21 15 סה"כ פרטים

   12:40 12:40 12:30 12:00 11:15 10:50 10:30 10:20 10:00  שעת הדיגום

  

  רשימת המינים שנצפו בפוליגונים במהלך סקר הפרפרים

  מקור צוף –פונדקאי, צ  –פ 

 – 45  המי$ש� 
  השופטי�

6 – 
  המייסדי�

43 – 
  הגליל

7 – 
השיר 
(אתר 
  בנייה)

38 – 
  קדמה

37 – 
  גולני

13 – 
דר& 

  פיק"א

34 – 
צפונית 

מערבית 
לתלמי 
  אלעזר

35 – 
צפונית 

מערבית 
לתלמי 
  אלעזר

  סיווג

 פ     1     אמיתה קייצית

 פצ   1     1  אספסת מצויה
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ארכובית 

 פצ 1 1 1  1 1 1 1 1 שבטבטית

 צ 1         אשל

 פ       1   בוצין מפורץ

 פצ         1 בקבוקון מקומט

 צ        1  בקיה שעירה

 פצ         1 ברקן סורי

 פצ 1 1  1  1  1 1 גדילן מצוי

 פ 1 1 1 1  1 1  1 גזר קיפח

 פצ      1   1 דבשה 

 פצ  1 1  1   1  דרדר הקורים

 פ  1        חומעה 

חומעה 

  משוננת/מסולסלת?

                    

 פ  1  1    1  חלמית מצויה

 פצ 1         חנק מחודד

 פצ  1      1 1 חרדל שדה/לבן

 צ   1 1 1 1 1 1 1 חרצית עטורה

 צ      1 1   טיון דביק

 צ 1 1 1     1 1 טיונית החולות

 פ         1 יבלית מצויה

 פ        1  ירבוז

כאסיה זקופת 

 פ         1 אשכולות

 פצ 1 1 1       כרוב החוף

 פ        1  כתלית יהודה

 צ         1 לנטנה ססגונית

 צ 1 1   1     שור מגובבת-לשון

 פ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 מעוג כרתי
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 פ  1 1 1  1  1 1 נשרן 

 פ 1 1      1  סרפד צורב

 פצ 1 1   1 1  1 1 פטל קדוש

 פצ 1 1 1  1 1 1 1 1 צנון מצוי

 צ 1 1 1  1  1   קחוון 

 פ        1 1 רימון מצוי

 פ         1 שומר פשוט

 פ   1 1  1 1 1 1 שועל-שיבולת

 פ 1         שיטת המשוכות

 פצ 1         שנית גדולה

  פצ       1     תלתן הארגמן

  

  כרכור –רשימת מיני הפרפרי
 המלאה שתועדה במרחב פרדס חנה  – 4נספח  6.4

  

הערות  עברישם 
(מתייחסות 

לתחום הסקר 
 בלבד)

האם תועד  שם מדעי
בסקר 

  הפרפרים

מינים נוספים 
שתועדו 

  במהלך הסקר

   Papilio machaon   סנונית נאה-זנב

   Archon apollinus מין בגבול תפוצה צבעוני קשוט

  + Pieris brassicae   לבנין הכרוב

  + Pieris rapae   לבנין הצנון

  + Pontia daplidice   הרכפהלבנין 

   Pontia glauconome נודד נדיר לבנין הרכפתן

 +  Colotis fausta נודד  לבנין הצלף

   Anaphaeis aurota נודד  לבנין משויש

   Euchloe ausonia   לבנין מזרחי

  + Euchloe belemia   פסים- לבנין ירוק

   Anthocharis cardamines   כנף המצילתיים-כתום

  + Colias croceus   לבנין התלתן

   Gonepteryx cleopatra   לימונית האשחר

   Catopsilia florella נודד לבנין הכאסיה

 +  Danaus chrysippus נודד הדורהדנאית 

  + Vanessa atalanta   נימפית הסרפד

  + Vanessa cardui   נימפית החורשף

   Melitaea telona בגבול תפוצה מין נימפית ירושלים

   Melitaea trivia   נימפית הבוצין

   Melitaea deserticola מין בגבול תפוצה נימפית המדבר

   Ypthima asterope   סטירית הטבעת
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הערות  עברישם 
(מתייחסות 

לתחום הסקר 
 בלבד)

האם תועד  שם מדעי
בסקר 

  הפרפרים

מינים נוספים 
שתועדו 

  במהלך הסקר

   Maniola telmessia   סטירית פקוחה

   Lasiommata maera   סטירית היבלית

   Deudorix livia נודד כחליל הרימון

  + Lycaena phlaeas   כחליל הארכובית

  + Lycaena thersamon   כחליל החומעה

  + Lampides boeticus   כחליל האפון

   Leptotes pirithous   כחליל האספסת

   Tarucus balkanicus נודד כחליל הבלקן

   Azanus jesous   כחליל הינבוט

   Chilades galba   כחליל הקטנית

   Chilades trochylus   כחליל מקושט

  + Polyommatus icarus   כחליל השברק

   Pseudophilotes vicrama   כחליל האזוב

  + Zizeeria karsandra   כחליל הקוטב

  + Carcharodus alceae   הספרית החלמית

   Spialia orbifer   הספרית הפטל

  + Pelopidas thrax   הספרית הדוחן

   Gegenes nostrodamus   הספרית העשב

  + Gegenes pumilio   הספרית שחורה
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   חלוקה לפוליגוני
 בסקר הזוחלי
  – 5נספח  6.5
  

  

  קיסריה שטח דיגו
 הזוחלי
 בחולות – 6נספח  6.6

!כרכור) וחולות חצי –הדיגו� בוצע בשני שטחי�, חולות מיוצבי� (בתחו� שיפוט פרדס חנה 

  מיוצבי� (בי$ אזור התעשייה למאגרי מנשה).
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  רשימת התצפיות בסקר היונקי
 – 7נספח  6.7

  

  (לא בסיכון)  LCכל המינים מוגדרים ברמת סיכון אזורית 

 מה נצפה שעה תאריך X Y מצלמה
מספר 
 הערות פרטים

1 200709 708772.5 8.11.2013 01:11 
גירית 
 נראה צעיר 1 מצויה

200709 708772.5 8.11.2013 04:47 
גירית 
 בוגר+צעיר 1+1 מצויה

200709 708772.5 8.11.2013 05:13 
גירית 
 1 מצויה

200709 708772.5 8.11.2013 05:27 
גירית 
 1 מצויה

 1 תן זהוב 20:30 07.11.2013 709810.7 198802.5 2

 1 עורבני 13:18 9.11.2013 709810.7 198802.5

 1 תן זהוב 18:54 9.11.2013 709810.7 198802.5

 1 כלב בית 15:12 10.11.2013 709810.7 198802.5

198802.5 709810.7 10.11.2013 18:22 
קיפוד 
 1 אירופי

 וידאו 1 דרבן 17:51 7.11.2013 712163.3 197710.8 3

 וידאו 1 תן זהוב 07:17 8.11.2013 712163.3 197710.8

 וידאו 1 דורבן 19:05 9.11.2013 712163.3 197710.8

 וידאו 2 דורבן 19:06 9.11.2013 712163.3 197710.8

 1 חזיר בר 17:04 7.11.2013 711703.4 197812.9 4

 1 חזיר בר 17:40 7.11.2013 711703.4 197812.9

 1 חזיר בר 23:47 7.11.2014 711703.4 197812.9

 1 תן זהוב 18:06 8.11.2013 711703.4 197812.9

 1 חזיר בר 19:52 8.11.2013 711703.4 197812.9

 3 חזיר בר 00:16 09.11.2013 711703.4 197812.9

 1 חזיר בר 19:33 09.11.2013 711703.4 197812.9

 1 תן זהוב 02:48 12.11.2013 711703.4 197812.9

 1 שועל מצוי 08:49 12.11.2013 711703.4 197812.9

 1 תן זהוב 04:31 13.11.2013 711703.4 197812.9

 1 חזיר בר 05:57 13.11.2013 711703.4 197812.9

 1 חזיר בר 17:41 14.11.2013 711703.4 197812.9

 1 חזיר בר 19:42 14.11.2013 711703.4 197812.9

 1 תן זהוב 03:21 14.11.2013 711703.4 197812.9

 2 דורבן 20:00 8.11.2013 705853.7 197569.9 5

 1 לא מזוהה 23:06 10.11.2013 705853.7 197569.9

 1 דורבן 02:46 11.11.2013 705853.7 197569.9

 1 דורבן 21:33 12.11.2013 705853.7 197569.9

 1 תן זהוב 01:01 13.11.2013 705853.7 197569.9

 1 חזיר בר 13:51 07.11.2013 705862.2 197330.6 6

 1 חזיר בר 15:43 07.11.2013 705862.2 197330.6

 1 חזיר בר 14:07 09.11.2013 705862.2 197330.6

 1 חזיר בר 20:33 10.11.2013 705862.2 197330.6

 1 חזיר בר 15:44 11.11.2013 705862.2 197330.6
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 1 חזיר בר 16:26 11.11.2013 705862.2 197330.6

 לפחות 2 חזיר בר 16:03 14.11.2013 705862.2 197330.6

 1 חזיר בר 03:49 15.11.2013 705862.2 197330.6

 1 דורבן 00:39 17.11.2013 706815.2 197734.8 7

197734.8 706815.2 18.11.2013 18:43 
ארנבת 
 1 השדה

 1 תן זהוב 18:37 19.11.2013 706815.2 197734.8

 2 תן זהוב 20:06 19.11.2013 706815.2 197734.8

197734.8 706815.2 20.11.2013 00:01 
ארנבת 
 1 השדה

 1 חוגלה 06:56 20.11.2013 706815.2 197734.8

8 195484.7 707358 
  

  חיי
�תצפיות של סוקרי
 נוספי
 בזוחלי
 ובדו – 8נספח  6.8

  

 
  ש
 הפוליגו�  תארי�  ש
 לטיני  המי�ש

  מערב פח"כ-צפון  Laudakia stellio  11. 9.12  חרדון מצוי

בכביש מתחנת הרכבת   Vipera palaestinae 17.6.13  ישראלי- צפע ארץ
  לדרך הים

 Acanthodactylus schreiberi  שפלההשנונית 

syriascus  
  מערב פח"כ-צפון  9.12 .11

 Acanthodactylus schreiberi  שפלההשנונית 

syriascus  
11.12 
  

 סובב תל אלון
  

  

יבשה מצוי, זיקית מובהקת, חרדו$ מצוי וכ$ !צב –ברחוב פלג נצפו בשני� האחרונות (ללא תארי&) 

  צפרדע הנחלי� נצפתה בחורשת תלמי אלעזר. חי אילנית מצויה.!הדו

  חורשת האלוני
 במרכז פרדס חנה, ד"ר גד פולק – 9נספח  6.9

  

הפזורי� בחצרות,  אלו$ התבוראזורי החמרה שבאזור פרדס חנה מצטייני� במספר רב של עצי 
בשדות ובצידי דרכי�. אלה ה� השרידי� היפי� של יער אלו$ התבור ששלט באזור ואשר נכרת 

  .)Karschon 1982 ,Eig 1933, 1983ידי התורכי� לפני מלחמת העול� הראשונה (קרשו$ !על

) מצוי אתר מעניי$ היכול אולי 7091!1973במרכז המושבה פרדס חנה, ליד האמפיתיאטרו$ (נ.צ. 
, המהווי� את צומח השיא של האזור. זהו שטח מבותר אלו$ התבורלהצביע על אופיי� של יערות 

בערוצי� קטני�, המצוי בי$ הבתי� במרכז המושבה. הקרקע היא חמרה אדומה, חרסיתית למדי, 
. כמה אלו$ התבורהאופייני לחלקי� המזרחיי� של השרו$. צומח כא$ יער קט$ של עצי מהטיפוס 

זית ! בר, אלה א"יעצי� ושיחי� גבוהי� של החורש יוצרי� כא$ שכבת כיסוי שנייה. מצויי� כא$ 
אספרג , אספרג החורש. המטפסי� הנפוצי� ה� קידה שעירהו אשחר א"י, אלת המסטיק, בינוני
  .פרסיו$ גדולו ריסני שרביט$, עלי�!ארו&

ואליה�  סירה קוצנית, לוט� שעיר, לוט� מרווניבשכבת השיחי� הנמוכי� ובני השיח שולטי� 
. בקטעי� חשופי� או בשטחי� מעט חוליי� יותר מצויי� אזוביו$ דגולנלווה בפרטי� בודדי� 

, גובבתהשור המ!לשו$, גוני!תלת$ דו, תורמוס א"יהרבה מ$ העשבוניי� הטיפוסיי� לחמרה: 
  .שמשונית הטיפי$ו סחלב קדוש, מלע$ ארו&! תלת, אלקנת הצבעי�
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. ייחודו של האתר הוא בהרכב בוצי$ ביירותימבי$ הצמחי� הנדירי� מאד גדל כא$ בכמה כתמי� 

תיכוני ! , כאמור, מלווה כא$ בכמה מעצי החורש הי�אלו$ התבורהמיוחד של הצמחייה העצית. 

כלל אינ� מלווי� אותו בשטחי !א"י, אלת המסטיק), שבדר& זית בינוני, אשחר!(אלה א"י, בר

) ציי$ את אזור פרדס חנה 1955החמרה האחרי� בשרו$, שבה� הוא שרד. ג� זהרי (גיאובוטניקה, 

במציאות עצי חורש נוספי� פרט לאלו$ התבור. עובדה זו מעוררת שוב את השאלה הא� היער הזה 

  כתב איג, או שהוא היה מגוו$ יותר.מיני (בשכבת העצי�) כפי ש! היה בשרו$ חד

מאיד&, ייתכ$ ג� שהכת� של פרדס חנה מייצג תנאי� בלתי טיפוסיי�, אולי לחי� יותר, 
תיכוני מגוו$, שאינו מאפיי$ את כלל שטחי ! המאפשרי� בפינות מסויימות התפתחות של חורש י�

  החמרה האחרי� של האזור.

  

  המאמר פורס� אצל:

כתב על  –. הצומח של החמרה והכורכר  במישור החו", רות� 1984ורכי�). פולק, ג., שמידע, א. (ע
. הוצאת החברה להגנת הטבע והאוניברסיטה 13לנושאי שדה בוטניי� באר) ישראל, עלו$ מס' 

  .87העברית בירושלי�, עמ' 

  במאמר בוצע תיקו$ נקודות ציו$ ושמות צמחי� בהתא� לנהוג כיו�.

  

  

  

 


