
  

  

  

  

  תוכן עניינים
  

  

  

   הרי נפתלי

 עמק החולה

 רמת הגולן

 מישור חוף הגליל

 גליל מערבי

 גבעות כורזים וצפון הכנרת

 גליל תחתון

 חוף הכרמל

 הר הכרמל

 עמק יזרעאל

 בקעת יבניאל ורמות ייששכר

 בקעת הירדן

 רמות מנשה

 בקעת חרוד

 בקעת הנדיב

 השרון

 השפלה הנמוכה

 השפלה הגבוהה

 הרי יהודה

 בתרונות רוחמה ובארי

 מישור חוף הנגב

 חבל לכיש

  

  

  

  

  

  

1-7  

8-23  

24-41  

42-49  

50-58  

59-65  

66-77  

78-87  

88-103  

104-119  

120-129  

130-138  

139-149  

150-157  

158-167  

168-180  

181-187  

188-197  

198-212  

213-219  

220-222  

223-230  

 



  1>>   הרי נפתלי
 

  

הרי 
  נפתלי 

 
  הנוףיחידתתיאור כללי של 

  

  מאפיינים עיקריים

מורדותיו המזרחיים . דרום-ארך שכיוונו צפוןורכס מ

תלולים ומהווים את הגבול המערבי של בקעת החולה 

 . וגבעות מחניים
בחלקה , או מכוסה חורש טבעי דלילהיחידה מיוערת 

 . שטחים חקלאיים נרחבים–הדרומי 
בעמקים קארסטיים בחלקה הדרומי החקלאות מרוכזת 

 . רבועות או מלבניות, החלקות קטנות. של היחידה
בעיקר , הגידולים החקלאיים ביחידה הנם מטעי נשירים

 .וכן גידולי שדה, תפוחים
  

   הנוףיחידתאפיון 

 במה –באזור הדרומי . דרום-רכס הרים ליניארי בקו צפון

  .חקלאותעליה מתקיימת שטוחה למדי 

בדרום נחל דישון ,  הר צפיה-בצפון  :  הנוףידתיחגבולות 

 הגבול הבינלאומי עם – עמק החולה ובמערב –במזרח 

  .לבנון

המורדות ,  דרום-רכס הרי נפתלי נפרש בכיוון צפון 

על פני . טרשיים או מיוערים, המזרחים של הרכס תלולים

החקלאות מרוכזת בבמות . רכס מספר ישובים כפרייםה

  .קה הדרומי של היחידההשטחות יחסית בחל

, החלקות קטנות. השטחים החקלאיים רציפים למדי

מרובים בהן . במרבד בלתי שלם, רבועות או מלבניות

  .בעיקר תפוחים, מטעי נשירים

  

  

 

  במפת הארץהרי נפתלי



  נופי החקלאות  התנאים הטבעיים
 הנוף הזו כלולים רכס רמים והבקעות יחידתב

  צונחתבמזרח.  קדש ויחמור שבדרומו–הקארסטיות 

הפרש הגבהים מרכס . אל עמק החולה בתלילותהיחידה 

בתחתית .  מטר700-רמים אל בקעת החולה עומד על כ

המצוק מתגלות השכבות הגיאולוגיות הקדומות ביותר 

 בקעת קדש .רכס רמים בנוי מסלעי גיר ודולומיט. בגליל

ובקעת יחמור הן שתי בקעות קארסטיות מסוג פולייה 

  . אשר נוצרו מהמסת סלע הגיר וקריסתו

  

  תיאור הנוף החקלאי 

השטחים המעובדים בהרי נפתלי מרוכזים בארבעה 

. הגדול והבולט בהם הוא בקעת קדש, םעמקים קארסטיי

השטחים החקלאיים  שבתוך העמקים רציפים וצמודים 

הנוף החקלאי ממלא את . אך העמקים מופרדים זה מזה

החלקות . קווי המתאר הטבעיים של העמקים הללו

המדרונות שבשולי הבקעות אינם . רבועות ואינן גדולות

בשטח .  ולעיתים קרובות הם טרשיים וחשופיםיםמעובד

  .שאינו מישורי רועים עדרי בקר

לים בגליל העליון המזרחי הוא ים תיכוני אך האזור האק

-600צחיח יחסית לגליל וכמות המשקעים עומדת על 

    .מ בשנה" מ700
המאפיין את הרי נפתלי הוא יער פתוח הטבעי הצומח 

חברת הצומח . מעוט עצים ושיחים ומרובה עשבוניים

. השלטת היא חברת אלה אטלנטית ושקד קטן עלים

הארץ ישראלית מופיעים בתור האלון המצוי והאלה 

בצומח . מלווים ובנוסף להם גם לבנה רפואי וחרוב

העשבוני שולטת חברת סירה קוצנית ואיתה לוטם געדה 

  . מדרון הרי נפתלי מיוער בחלקו.מצויה וקידה שעירה

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  
 

  

  

  

 הקארסטייםמטעים בעמקים

בימין .  רכס צחיח יחסית ובו בקעות קארסטיות מעובדות-הנוף הנשקף בתמונה אפייני להרי נפתלי . מראה בקעה צרה ומעובדת בהרי נפתלי
 התמונה הצניחה אל עמק החולה ומישוריו החקלאיים

  2>>   הרי נפתלי
 



  צמחייה חקלאית   דרכים וסירקולציה 

 - כביש מרכזי אחד. דה צרה ומאורכתהרי נפתלי הם יחי

. עובר לאורכה של היחידה ומגיע עד למשגב עם, 886

ח "כביש הצפון חוצה יחידה זו בדרומה ומתחבר לצומת כ

בחלקם המזרחי של הרי נפתלי כבישי . בעמק החולה

  .ים לאורך הגבולבטחון הנמתח

מטעי נשירים ובעיקר מופיעים בקעות המעובדות ב

קיימות גם חלקות מעטות של גידולי שדה . תפוחים

חלק מהמטעים מוקפים שוברי רוח בדמות . שונים

  . דבר המוסיף עניין לנוף, שדרות ברושים

  

  מערכות המים   
הניקוז של הנגר . לות המים הטבעיות באזור דמערכות  קטים אחרים ימבנים ואובי

ערוצי . אל עמק החולהמזרחה מכוון בהרי נפתלי 

הבקעות הקארסטיות . הנחלים תלולים וקצרים יחסית

מטבען חסרות ניקוז חיצוני למעט בקעת קדש אשר נחל 

המים . קדש התחתר לתוכה ומנקז אותה מזרחה

עמק ינות ביליישובים ולחקלאות באזור מגיעים ממע

  . קו של חברת מקורותבאמצעותהחולה 

בולט למבנים ואובייקטים נופי באזור הרי נפתלי אין ביטוי 

 למעט לולים ורפתות ,אחרים שהקשרם חקלאי

   .הנמצאים סמוך ליישובים

  

  ישבותידפוסי ההת

ישבות באזור היא יההת. הרי נפתלי מיושבים בדלילות

.  הם קיבוצים רוב היישובים- בעיקרה כפרית שיתופית

עלו על הקרקע לפני מלחמת חלק מן היישובים 

ועל  ,מוקמים סמוך לגבול עם לבנוןמרביתם מ. השחרור

, 1967ובעיקר לאחר , סבלו רבות במהלך השניםכן 

  . מפעולות איבה

  

  

שוליה הבלתי מעובדים של הבקעה         ,  ברקע.ם כהיםחלקות מטעים רבועות מוקפות בשדרות ברושי,  חקלאות בבקעת קדש

  3>>   הרי נפתלי
 



 הקשרים תרבותיים  
    

  נוף כמשקף אורח חיים  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה
הרי נפתלי שוכנים בגבולה הצפוני והמערבי של ארץ 

ההיסטוריה של האזור שזורה בהיסטוריה של . שראלי

  .ארץ ישראל טרם הקמת המדינה

הסמיכות , הנוף בהרי נפתלי הוא נוף טבעי מרשים ביותר

לשבר הסורי אפריקאי והנפילה הגדולה אל עמק החולה 

 המתעצם עם הצחיחות משוות למקום מראה דרמתי

הקיבוצים הפזורים באזור . היחסית של פני השטח

האזור כולו הוא . מרוחקים יחסית זה מזה ומבודדים

סמיכות . חטיבה צרה ומאורכת הסמוכה לגבול עם לבנון

המוקפים בגדרות (זו לגבול ובידודם של היישובים 

, מנגד. מעיד על כך שהמקום  הוא אזור ספר) ביטחון

 בעיקר בבקעות הוא נוף מטופח ומשגשג ,לאיהנוף החק

  .של התושבים במקוםהאיתנה ומעיד על אחיזתם 

טלחה בידי פקידי הברון - נרכשו אדמות א1893בשנת 

א חצר משק לשימושם של " הקימה במקום יק1907-וב

 עלתה למקום קבוצה מאנשי 1916בשנת . איכרי מטולה

-עיבדה את אדמות האזור וקראה למקום תל" השומר"

גלעדי על -אותה שנה הוקם בסמוך גם קיבוץ כפרב. חי

 היישוב הותקף 1920בשנת ". השומר"ידי אנשי תנועת 

 ובהם יוסף טרומפלדור חי-היהודי באזור ואנשי תל

חי -עמידתם של תושבי תל. גלעדי- נסוגו אל כפרהפצוע

מאוחר .  לסמל המאבק הציוני טרם קום המדינהההית

 1926- ליישובים ובםהמתיישבייותר באותה שנה חזרו 

כיום יש באתר . גלעדי-חי עם כפר-התאחדו אנשי תל

חי חצר תצוגה המדגימה משק חקלאי בתחילת -תל

במקום האנדרטה המפורסמת נמצאת כמו כן . המאה

  .של האריה השואג ובית קברות של חברי השומר

  

  

  

  

  

  

  
. בהרי נפתלי ישנם שרידים שונים להתיישבות עתיקה

  . הוא תל קדשהאתר החשוב והגדול מכולם
  

  
תל קדש  הגדול בתלי הגליל העליון משתרע על שטח 

התל היה מיושב ברציפות מתקופת .  דונם100של 

קדש נזכרת . הברונזה הקדומה ועד לתקופה הערבית

בתקופת ההתנחלות . בכתבים מצריים עתיקים שונים

קדש היתה עיר ". קדש בגליל בהר נפתלי"נקראה 

היתה חלק מנחלת כנענית חשובה ולאחר שנכבשה 

קדש יועדה לשמש עיר מקלט בצפון . שבט נפתלי

ס היתה " לפנה732עד לכיבושה בידי אשור בשנת . הארץ

בימי בית שני היתה עיר מעורבת .  שראלית חשובהיעיר 

 בסיס –ובימי המרד הגדול הפכה לעיר יוונית פיניקית 

. יוסף בן מתתיהו מספר עליה בכתביו. חשוב לצבא הרומי

באתר קדש ישנו מבנה . פה הרומית התרחב היישובבתקו

 חורבת מקדש ,קשתות מפואר וסרקופגים גדולים מאבן

  .רומי ושרידים נוספים
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 נוף וחזות
  

  צבעוניות

  

  

  פרטים בנוף

 שורות גפנים מצוקי הנחלים מבנים חקלאיים
  

 גפנים

  

  

  נוףתבניות 

קו המגע בין הגפנים למצוקי 
 הנחלים

חלקות צרות כלואות 
 בתוך היישוב

חלקות תחומים 
ברושים בעמקים 

 הקארסטיים

ם על הבמות כרמי
 הטופוגרפיות

  

  5>>   הרי נפתלי
 



 התרשמות  
    

  ניגודיות  חיות

, הנוף בהרי נפתלי הוא בעל ניגודיות טבעית גבוהה ביותר

ל עמק החולה השבירה הגדולה ממזרח ונופיו השלווים ש

הניגודיות מתגלמת . מהווים ניגוד לרכס הטרשי והפראי

השטחים המעובדים בהרי נפתלי . גם בנוף החקלאי

הגדול והבולט , מרוכזים בארבעה עמקים קארסטיים

העמקים מוקפים מכל עבריהם . בהם הוא בקעת קדש

 מתקבלת . או חשופיםמדרונות המכוסים חורש טבעי

המצומצם והתחום , טח החקלאיניגודיות גבוהה בין הש

הניגוד מתבטא . ובין הרקע הטבעי הסובב אותו, בגודלו

במרקמים ובגוונים השונים של הנוף , במישורים רבים

 המישור המעובד –בטופוגרפיה , החקלאי אל מול הטבעי

 החקלאית ההצמחייבצפיפות , אל מול שוליו המשופעים

 זו הנה ניגודיות. אל מול הדלילות של הצומח הטבעי

  . בעלת ערך נופי גבוה

, קפידההמטעים המכסים את הבקעות מעובדים ב

. שורותיהם סדורות ומבנה החלקות גיאומטרי ומאורגן

.  ומנצל כל פיסת קרקעימקסימאלהעיבוד האינטנסיבי 

ומהווה , הנוף החקלאי משגשג ופורח לאורך כל השנה

הנוף מציג חיות כלכלית  .חלק מפרנסת היישובים באזור

 הקשור במופע  עניין תיירותי גםוקיים בו, גבוהה

בשפע האתרים , ודי של האזורהמורפולוגי הייח

ובתצפית המרהיבה , הארכיאולוגיים וההיסטוריים במקום

   . על עמק החולה מזה והרי הלבנון מזה

  

  

  מובהקות

, מופעי קארסט אשר בתוכם התפתחו עמקים חקלאיים

, סדירותם של ארבעת העמקים. הנו ייחודי בין נופי הארץ

, הגבולות הברורים ביניהם ובין המדרונות הסובבים אותם

עמקי רמת נפתלי . יוצרים תבנית נוף ברורה ומובהקת

שאף הם סדורים , מכוסים רובם ככולם מטעים

. באוריינטציה אחידה ותורמים למובהקות היחידה

כאשר השדות , ההתאמה בין הנוף ותנאי הסביבה גבוהה

עוקבים אחרי הקווים הטופוגרפיים ומגיעים עד גבול 

  .המצוקים של הרי נפתלי

  

  גיוון

המגוון . תכונותיהםבעמקי רמת נפתלי אחידים במראם ו

בין העמק החקלאי , מתבטא בניגודיות שהוזכרה לעיל

הנשירים התופסים את . ובין השטח ההררי המקיף אותם

הגיוון בנוף . מרבית השטח יוצרים אף הם מראה אחיד

לבלוב , מופעי שלכת: החקלאי טמון במחזור העונתי

ומתן עושר נופי וחזותי למרחב , ופריחה לאורך השנה

  . החקלאי

  

  

  

  6>>   הרי נפתלי
 



  היבטים תכנוניים
  

   מכלולי נוף– 35א "תמ

העמק הקארסטי , את בקעת קדש מגדירה 35א "תמ

 .כמכלול נופי, הגדול ביותר החבוי בתוך רכס הרי נפתלי

לנוף הטבעי התוחם , ן מטעים החקלאייםעל הניגוד בי

  . אותם

 

 35א "ומכלול הנוף בתמ הרי נפתלי

  7>>   הרי נפתלי
 



עמק 
  החולה

 
 

  הנוףיחידתתיאור כללי של 
 

  מאפיינים עיקריים

עמק מישורי מוארך הכלוא בין מורדות הגולן למורדות 

 .במרכזו ביצת החולה וימת החולה, הרי נפתלי
אגמי , נחלים, העמק רחב ידיים וכולל נופי מים מגוונים

  .ביצות ותעלות, מים
גידולי ,  בנופים חקלאיים– רובו ככולו –העמק מכוסה 

 .שדה ומעט מטעים
בשנים האחרונות הוצפו וחודשו נופי הביצה במרכז 

ובמקומה באו נופי מים , חלקה של החקלאות ירד, העמק

 .ופיתוח תיירות כפרית, וביצה

  

  תיאור כללי

 עמק –אפריקאי - הנו חלק מן השבר הסוריעמק החולה

ממערב ממזרח ו. דרום–פון  צרהרו בכיווניות ב,צר וארוך

גולן ממזרח  ההרי: ות הריםמדרונדי  יעמק על הוםחת

ולות ב הגןמדרום ומצפו. והרי הגליל המזרחי ממערב

וגבעות כורזים  טולה מצפוןות מגבע: ברורים פחות

   .מדרום

, עמק החולה היה מאז ומעולם ארץ שופעת מים

מעיינות ונחלי , ביצה,  אגם–בתבניות ובתצורות שונות 

, ייבוש שררו תנאים של ארץ מיםגם לאחר ה. מים זורמים

ועל התעלות , אשר התבססו בעיקר על שמורות הטבע

כיום עם הצפת שטח נרחב . ובריכות המים הרבות מסביב

גדלים רישומם והשפעתם של נופי , במרכזה של הביצה

  .עמקהמים ב

 מפת הארץב עמק החולה
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 התקיים מפגש ייחודי בין פאונה ופלורה החולהבביצות 

פאה לבנה ואיריס ענף נימובהם , אירופית לאפריקנית

 צמח טרופי –גומא הפפירוס  ובגבול התפשטותם הדרומי

 מהווה מקום חנייההחולה . בגבול תפוצתו הצפוני

מאירופה לאפריקה בדרכם , כשקנאים, ודדיםלעופות נ

לעופות מים החולה שימשה גם מקום ריכוז . הלוך וחזור

 מינים של 30-ומקום קינון חשוב לכ, החורפים בישראל

 ובהם החולהקיננו רק בביצות מחציתם כ; ופות מיםע

  .צולל ביצות ומירומית שחורה, אנפה אפורה, טבלן מצויץ

  

 ) מימי האגם שנוצר בהצפה המחודשתבמרחק נראה הבהק(באזור הביצה המיובשת , חקלאות בעמק החולה
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  לציהורקיים וסכרד  החקלאיתאור הנוף

בתקופות רבות בעבר נודעה לעמק החולה חשיבות רבה 

בו עברה הדרך ההיסטורית , כציר מעבר מן הצפון לדרום

העוברת , מבקעת הלבנון לבקעת כינרות ולגליל התחתון

בשוליה המזרחיים של . בשוליה המערביים של הבקעה

שכן מפולות סלעי בזלת , הבקעה לא עברה דרך דומה

  . הגיעו כאן עד שולי הימה וחסמו את המעבר

  

  נופי החקלאות

למעט שטחי שמורת , העמק כולו מעובד באינטנסיביות

, יישובים מרוכזים בשוליוה. הטבע ושטח ההצפה במרכזו

שבים מו -כפרי אופי הישוב . ובדרוםן פובצבעיקר 

בגבולותיו הדרומיים שוכנת עיירה . וקיבוצים יהודיים

האחת .  את הבקעהשתי דרכי רוחב היסטוריות חוצות  .  טובא זנגריה–בדואית 

 מקום החציה הנוח –מחצור לגשר בנות יעקב , בדרומה

שהיה מעבר הירדן החשוב ביותר , ביותר בכל בקע הירדן

 הדרך מצידון –האחרת בצפונה . מימי קדם ועד ימינו

  .לדמשק

. אי בעמק אינו יוצר תבנית נופית ברורההחקל ודבהעי

 דאה של עיבו תוצ, חלקות גדולות במיוחדקהעמ במרכז

החלקות בעלות צורה מלבנית . ל ידי קיבוציםעמשותף 

 מק כמו כן פזורות בע.ריד בלתי רציףגב ,או ריבועית

   . השקיהליעגצאה של מתו, ות עגולות רבותלקח

 של חלקות קטנות מצויים בסמוך בציםק מרמספ

  אלומקבצים. ד איננו משותףועיבהבהם , למושבים

  .וסמוך לשמורת החולה,  העמקןקר בצפוימצויים בע

י שתי יד ממזרח וממערב על ה החולקמע נתחם, כיום

 םדרכי אורך העוברות בקו התפר בין העמק וההרי

ת את וי רוחב חוצ דרכמספר רב של. טפים אותווהע

 מבוססותכמה מהן . חלקן נטועות בשדרות עצים, קמהע

    .על תוואי הדרכים ההיסטוריות

זהו מקבץ ייחודי בינות לחלקות העיבוד . בסמוך לשמורת החולה, המעלה-מקבץ של חלקות קטנות סביב מושב יסוד

 שותפות הגדולות של קיבוצי הסביבההמ
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 נחל –ויובליו הצפוניים , ןד אפיק היר–ם הטבעיים נחליקי האפי

 תיים ובלתלתפם קוים מ מהווי–ונחל חרמון ן  דחלנ, שניר

מלווים בצמחיית ,  הצפונייםיםבעיקר ביובל, שחלקם, סדורים

קווי האפיק המתפתלים מכוסים בצמחיית גדות . גדות עשירה

  .ובולטים על רקע השטחים החקלאיים הסדורים

   םיכות מרעמ

ם וב ר– די מעניקים לעמק החולה נופי המיםוחייה אופיו תא

,  הביצה והאגםושה מייבצאתושנוצרו כנופים מלאכותיים 

נופי המים נחלקים לארבעה . הםקים מחלוההצפה מחדש של 

קי  אפי;רת החולה ואגם החולהושמ: םאלמנטים מרכזיי

עלות הניקוז המלאכותיות המחליפות את ת; טבעייםההנחלים 

  . בריכות דגים; )התעלה המזרחית והמערבית(הירדן 

ן  ה.טות בקוויהן הישריםלהמלאכותיות בו וזניקות התעל

בצמחית , רך כללבד, מלוותן נואי, עויןיפות את לב העמק בממק

ם לים החולה מהווים שני גופי מים גדוגאו חולהרת השמו  .םנחלי

שמורת החולה . יהדרומ קולבח,  העמקמוכים זה לזה במרכזהס

צמחיה ובעלי חיים האופייניים , גידולי מיועדת לשימור בת

, ייםא שטחים חקלשבעשור האחרון הוצפו מחד. לאזור

  .המיועדים לשימושי תיירות

ים בעמק מרוכזים שטחים נרחבים למדי של שונ תומובמק

 עמק לש" י האגמידימו"המהוות אף הן חלק מה, גיםדבריכות 

  .להוהח

  

 הגומא שב לחולה עם התחדשות נופי המים
 מתקן מעגל השקיה בשדה בעמק החולה
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   יקטים אחריםאוביים ומבנ  תיאליה חקחמצ

. דה שילודגיבקר יעברובו הגדול של עמק החולה מכוסה 

ר קבעי, במקבצים קטנים, ניתן למצוא גם חלקות מטע

 לוות אתמקליפטוסים ם ואשדרות ברושי. פון העמקצב

סים ותאנים גדולה בולטת שדרת אקליפטו. דרכי העמק

יובלי הירדן .  במזרחו של העמק918המלווה את כביש 

. בצמחית נחלים, םיתילע, והתעלות המלאכותיות מלוות

  .חיית גדות עשירהצמה יגשמורת החולה מצ

ם ינבהניקוז הם המהבטון המוליכות את מערכת  תותעל

יישובי . מק החולהעהבולטים בהמלאכותיים המרכזיים 

ופי הבינוי האופייני לצורת  אאתל אחד  כיםעמק מציגה

 המבנה המפוזר של המושבים והמושבות –יישבות התה

  .של הקיבוצים ונסכלעומת המבנה המ

 מבני אבן –) למשל יסוד המעלה(במושבות הותיקות 

  .חלקם שמורים היטב, מקוריים

עולם הצומח והחי . ובד מדורי דורותמע החולה היה קעמ

העשיר של ימת החולה וביצותיה משך את התיישבות 

בתקופת . קר במרעה ובגידול אורזשעסק בעי, האדם

שהתבססו , המקרא היה העמק מפורסם בגידולי שלחין

בתקופת התלמוד ישבו . מים הנרחבים שהיו בופי העל גו

  .שגידלו אורז, בחולה עובדי אדמה יהודיים

הוקמו מבנים , ובאזור ההצפה, באזור שמורת הטבע

מבנים . ורים כמקומות מסתור לתצפית בציפ–עשויים עץ 

המתקשר לחוויית , אלה הפכו להיות אייקון מקומי

  .השהייה במקום

  

בתקופה הערבית הקדומה נוסף גם גידול הכותנה 

, החולה היתה ידועה בפוריותה. והגומא לחקלאות האזור

משווה אותה לעיראק ) 1225(גיאוגרף הערבי יאקות וה

ביבולי , במעיינותיה הרבים, בעופותיה, ביבולי האורז שלה

אך בימי השלטון . תבואתה ובכפרים הרבים שבסביבתה

מני הוזנח האזור והפך לשטח של ביצות 'הממלוכי והעות

  .וקדחת

  

  עץ לתצפית ציפורים בשמורת החולהמבנה

  . בין שדות חקלאיים, גשר מעל לתעלה

 בשל שקיעת הכבול, רמות מפני השטחהתעלות מו
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 על רקע מורדות הגולן, י ההצפהשטחשדות גידולי שדה בין 
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 מילון חזותי
 

  יותצבעונ

  
 

  פרטים בנוף

  
 

  תבניות נוף

  
 משתנים בהתאם לאופיה של האדמה –צבעיו של העמק 

, האדמה המינראלית צפונית לביצה הקדומה: המקומית

לאדמת הביצה ; צבעה חום כהה, ודרומית לאגם המיובש

, ולאדמת האגם המיובש,  גווני אפור בהירים– הכבול –

במבט על ניתן . גוונים חומים בהירים, העשירה בחוואר

עושר של צבעים ,  על פני העמקלהבחין בהשתנות זו

  .את ההיסטוריה של העמק" מלמד"ה

, הקרקע המיובשת שנחשפה עם ייבוש האגם והביצה

  בעלת גוונים משתנים בהתאם לסוגההיא
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  תכונות ואיכויות
  

  נוף

 של עמק ה דומה לז נוף חקלאיהחולה מציגעמק 

 המופע הפיזי של החקלאות אינו –יזרעאל או עמק חרוד 

, עם זאת יש בה עניין אסוציאטיבי רב. מובהק או מורכב

. ץ ישראלהכרוך במקומה בהתיישבות הציונית באר

מקומה של החקלאות בעמק החולה בתודעה הציבורית 

היא קשורה במיתוסים המעצבים של ,  מחד–הינו בעייתי 

הוא " ייבוש הביצות"שמיתוס , ההתיישבות חלוצית

קיימת מודעות ציבורית גוברת , מאידך. המרכזי בהם

והולכת לנכסי הטבע החשובים שאבדו כתוצאה מייבוש 

מודעות זו . צאה מייבוש ביצת החולהבייחוד כתו, הביצות

, להצפה מחדש של שטחי חקלאות, בין השאר, הביאה

  ".החזרתם לטבע"ו

  

   ניגודיות

שכולה מישור ,  נוף גדולהתעמק החולה מהווה יחיד

נבדל היטב , דרום לאורכו של הבקע-בכיוון צפון, חקלאי

קו חד תוחם בינו , במערב. באגפיו המערביים והדרומיים

בינו ובין , קו מתון  יותר, רדות הרי נפתלי ובמזרחובין מו

מצפון ומדרום מטושטשים גבולותיו . מורדות הגולן

  .ומתמזגים עם המרחב הגבעי

 על קו ויש לשמור,  באגף המערביבולטתניגודיות זו 

כמו כן חשובה . המגע הדרמטי עם מורדות הרי נפתלי

 מאפיין המהווה, בכיוון צפון דרום, האוריינטציה הכללית

  .דומיננטי בתפיסת העמק

  

אי של עמק החולה הוא ניגודי מראה המישור החקל

 רדות ההרים החשופים התוחמים אותולמו

את מחזקת , ם הגובלים בוהניגודיות הברורה בין העמק להרי

 דרום-האוריינטציה בכיוון צפון

 חולהיחדים את הנוף החקלאי בעמק השפע גופי מים מי
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  מובהקות  
הצד המובהק והייחודי בעמק החולה הינו המישוריות   

מופען הדרמטי פתיחות מאופק לאופק ו, רחבת הידיים

 גורמים נוספים התורמים . ממערב וממזרח- של הדפנות

, לייחוד העמק הינם שפע גופי המים המלווים אותו

וכן ,  החדשהובמרכזם שמורת החולה ואזור ההצפה

המחליפות את נתיבי , תעלות המים המזרחית והמערבית

מבחינת . ותעלות המשנה המבתרות את השטח, הירדן

בעמק ,  אופי מסוים ודומיננטילא ניכר, אופי הגידולים

שונות , גידולי שדה בבעל ובשלחין, ניתן למצוא מטעים

מסוימת ניתן למצוא במופעי הביצה לשעבר והקרקע 

  .המינרלית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  גיוון  
  

כאשר גורמי שבירת הנוף  ,תבנית העמק מונוטונית למדי

שוברי הרוח בדמות , הינם תעלות המים וגופי המים

ת גולת הכותרת מבחינ, שדרות ברושים ואקליפטוסים

 רהינה הסבת שדות למקוהעשרת המגוון בעמק החולה 

המהווה , אספקת מזון לציפורים נודדות באגמון החולה

בדרך זו מועשר המגוון הנופי . מוקד משיכה לצפרות

  . ומעבר לובעמק החולהוהביולוגי 

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  חיות

  
, בעמק החולה ניתן למצוא נופים בעלי חיות גבוהה

. דינמיים ומקור קיום ופרנסה לתושבי הגליל העליון

בעשור האחרון עם הדרדרות במצב אדמות החולה 

וזיהום הכינרת על ידי נוטריינטים שנשטפו מאדמות 

 פרויקט תיירותי על הקרקעות החקלאיות נרקם, הכבול

ושוחזרו נופי , חלק ניכר מאדמות הכבול הוצף. הבעיתיות

. המהווים מקור משיכה למבקרים ותיירים, אגם לביצה

משמשים מקום , נופים אלה לצד השטחים החקלאיים

גורם אשר הפך , חנייה ואספקת מזון לציפורים נודדות

מעלה במערך להיות אטרקציה תיירותית ראשונה ב

, שילוב זה בין תיירות וחקלאות. תיירות הפנים בישראל

הפך להיות נדבך חשוב בקיומה של פעילות חיה ותוססת 

  .בעמק החולה
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  תרבות

עמק החולה היה אחד האזורים בהם התרכזו יישובים 

. בארץ ישראלעם חידוש ההתיישבות היהודית , רבים

 נוסדה 1890-ב, 1883-המושבה יסוד המעלה הוקמה ב

יישובים אלו .  מחניים– 1898-וב, המושבה משמר הירדן

לא שגשגו כמו יישובים אחרים של אנשי העלייה 

שיפור מה במצב . 1908-ומחניים אף ננטשה ב, הראשונה

עת , היישובים הורגש רק בימי מלחמת העולם הראשונה

. חמארה ואילת השחר, את תל חי" שומרה"ייסדו חברי 

 יישובים 17 בעמק החולה הוקמועד הקמת המדינה 

  .יהודיים

 אחד מהסמלים הנו, בדומה לעמק יזרעאל, עמק החולה

אך כאן מדובר בסמל שנוי . של התנועה הציונית

ובו יישובים מן , בצד ריכוז התיישבותי רב. במחלוקת

 קיימת בתודעה ,ואתוס ייבוש הביצה, הותיקים במדינה

בתי , נופי המיםעל אבדן " בכייה לדורות"הציבורית גם 

חלקם לבלי , הגידול ומיני הצמחייה ובעלי החיים הנדירים

  . שוב

הרצון לייבש את ביצת החולה נולד בראשית ההתיישבות 

אדמות . 19- של המאה ה80-בשנות ה, היהודית בעמק

 זיכיון .החולה היוו רכושו הפרטי של הסולטאן התורכי

אך קשיים , 1934-לייבוש החולה נקנה על ידי חנקין ב

 15-ביטחוניים ופיננסיים עכבו את מימוש המשימה בכ

  .שנה

פרויקט ייבוש החולה היה מפעל יוקרה של מדינת 

שיקולים . ישראל הצעירה בביצוע הקרן הקימת לישראל

לצידם , פוליטיים ותדמיתיים הם שעמדו מאחורי המעשה

 –מטרות הייבוש המוצהרות .  פונקציונלייםשל שיקולים

 התגלו –או כריית כבול , הרחבת שטחי החקלאות

שטחי חקלאות . כמופרכות עוד לפני תחילת הביצוע

נרחבים עמדו לרשות ההתיישבות היהודית לאחר קום 

המלריה הודברה ; באזורים אחרים של הארץ, המדינה

כחה כריית כבול הו; בעמק החולה עוד לפני הייבוש

 –שכן היא מורידה את מפלס הקרקע , כבלתי כדאית

  .ומביאה להצפה מחדש של האזור

  

  17 >>  עמק החולה
 



הביצות  "–" כיבוש השממה"ההתלהבות הציבורית ל

המשבר שתקף את .  היתה נרחבת–" אנחנו נייבשן

 ככל אידיאל המגיע –ההנהגה הציונית עם קום המדינה 

 ההתלהבות. אף הוא הניע את גלגלי המפעל, להגשמתו

. הציבורית למפעל לא שככה בכל שש שנות הניקוז

תיירים מכל רחבי הארץ נהרו לראות את העבודות 

, שסגר על תעלות הניקוז" הפקק" נפרץ 1957-ב. בביצוען

  .והאגם יובש בתוך ששה שבועות

  

עורר , כבר בראשית שנות החמישים של המאה שעברה

דע וחובבי טבע קבוצת אנשי מ. ייבוש החולה ויכוח ציבורי

טענו כנגד איבוד עולם החי והצומח העשיר באגם 

  .ובביצת החולה

 תעלות ניקוז בשדה נחמיה

. סמוך לזמן הייבוש החלו להתגלות הקשיים הכרוכים בו

כאשר ירד מפלס  –שטחי הכבול התגלו כבעייתיים 

להתפורר , להתקשות, החל הכבול להתייבש, המים

 מתרחשות בו .בצורה כזו לא ניתן היה לעבדו. ולשקוע

שקשה , גם בעומק השטח, פות ספונטאניותשרי

הוא נישא ברוח ויוצר סופות , בנוסף. להשתלט עליהן

  .אבק חזקות

חלה התעוררות , במקביל להתלהבות הציבורית למפעל

 העלו 1950-שכבר מ, "משוגעים לדבר"בקרב חובבי טבע 

רעיון זה .  הביצה כאוצר אקולוגי–את הרעיון החדש 

כגוף התנדבותי , ת הטבעהוביל להקמת החברה להגנ

מאמציהם של .  הטבע בישראלתריהעוסק בשמ, מרכזי

המהווה ציון , חובבי הטבע הובילו להקמת שמורת החולה

השמורה הוקצתה גם . דרך בשמירת הטבע בישראל

 שמירה על מפלס המים בשטח –מסיבות פרקטיות 

, במשך שנות קיומה, שמורת החולה היוותה. הכבול

ועברה שינויים , עייה בשימור הטבעמעבדה לניסוי וט

  .רבים

 הינו הקמתן של –אחת מתוצאותיו של ייבוש החולה 

והכרזתה של שמורת הטבע , רשויות הטבע בישראל

  . שמורת החולה–הראשונה בארץ 

בתוקף חוק ,  כשמורת טבע הוכרזה החולה1964בשנת 

 שאושר בכנסת כשנה קודם ,גנים לאומיים ושמורות טבע

תה החולה לשמורת הטבע הראשונה בישראל כך הי. לכן

בשנת . לצומח ולנוף, שמוענקת בה הגנה מלאה לחי

 צורפה שמורת החולה לרשימת השמורות 1971

אשר זכו להכרת הארגון הבינלאומי , החשובות בעולם

  . לשמירת טבע

אך במחיר , עשרות אלפי דונמים מעובדים בזכות ייבוש הביצה

ם החי העשיר שאפיין את אגם נזקים אקולוגיים הפוגעים בעול

 החולה
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מגמות התפתחות בנוף 
  החקלאי

  
שבוצע בשנות ,  ניקוז הביצות והאגם-מפעל היבוש 

בימי , היה אחד ממפעלי השטח הגדולים, החמישים

 דונם קרקע 60,000 -והביא ליצירת כ, המדינה הראשונים

ק מים " מליון מ40-ולחיסכון של כ, ראויה לעיבוד חקלאי

 הכמות אשר התאדתה מפני המים באגם -לשנה 

כך הוגשמו אפשרויות פיתוח חקלאי וכלכלי . ובביצות

מספר שנים החלו לאחר . נרחבות לתושבי האזור

אשר הלכו והחריפו , להתעורר בעיות אקולוגיות קשות

לצד הנושא האקולוגי עלו גם בעיות . עם השנים

 היווצרות ניטרטים -הבעיה המרכזית , אגרוטכניות

. זרימתם לאגם הכנרת וזיהומו, בתחום קרקעות הכבול

שריפות ענק של החומר , שקיעת הקרקע בקצב ניכר

וירידה , ק ונזקים סביבתיים כבדיםיצירת אב, האורגני

  .בפוריות הקרקע

שטחים בסדר גודל של מספר אלפי דונם הוזנחו עם 

ואיכות , בשל שריפות שכיחות שהתחוללו בהם, השנים

  .חקלאית ירודה ביותר

הבעיה האקולוגית של זיהום הכנרת ועימה המצב הקשה 

הביאו , והמידרדר של הקרקע ומצב החקלאות באזור

ורך לשינוי מהותי בממשק הכולל של שטחי להכרה בצ

ולהתערבות בקנה מידה גדול להסדרה . היבוש בחולה

, כך קמה יוזמת הקרן הקימת. ואירגון פני השטח מחדש

משרד החקלאות ומנהל מקרקעי ישראל במטרה להגיע 

  .לתכנון מחודש של אדמות היבוש

  

פיתחו יישובים , עם העלייה בתודעת הפנאי והנופש

, ויצרו מערך של תיירות כפרית, את ענף התיירותכפריים 

, ובתי מלון כפריים) צימרים(הכוללת חדרי לינה כפרית 

בגליל העליון התפתח הענף . לצד אטרקציות מקומיות

, בהתבסס על אתרי המים הרבים, בצורה אינטנסיבית

  .הירק והמרחב הפתוח

פיתוח התיירות בבקעת החולה הוסיף אטרקציה 

והגדיל את השהייה באזור , ה במעלהמרחבית ראשונ

תוספת (הוספת נפח סיורים והדרכה , )תוספת לינות(

חינוך הסברה ומדע בנושאי טבע ונוף כגון , )משרות

קשה לאמוד כיום את . 'נופי ביצה וכו, נדידת ציפורים

אך אין ספק , התרומה הכלכלית הישירה של הפרויקט

, בי הצפוןביחס לתועלת הכלכלית הצפוייה ממנו ליישו

, ולאירגוני שמירת הטבע, למערך התיירות האזורי

  .הקשורים בנושאי הדרכה ואירוח בגליל העליון

מחדש של -השינוי המרכזי בעמק החולה נובע מההצפה

 והמעבר של יישובים ,חלקים נכבדים מאזור ביצת החולה

עם . רבים מעיסוק בחקלאות לעיסוק בתיירות כפרית

העמק . חסית לעמק החולה כולוזאת מדובר באזור קטן י

ולכן ספק אם הוא נתון באיומי , רחוק ממוקדי פיתוח

ולא נצפות , החקלאות הינה בעיקרה אקסטנסיבית. ן"נדל

העשויות לשנות את , מגמות של אינטנסיפיקציה נרחבת

  .אופי החקלאות
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בשנות החמישים הוחלט ). גם כחומר בנייה, בין השאר, ששימש (םסביב האגם והביצה התפתחו ענפים חקלאיים של בריכות דגים וגידול קני: ות נופי העמקהשתנ

הוחלט על ,  אילאחר הצלחה חלקית בלבד של העיבוד החקל, כיום. והשטח חולק לעיבוד חקלאי על ידי תושבי הקיבוצים והמושבים הסמוכים, על ייבוש הביצה

 הביצהעל ידי הצפת שטחי כבול באזור שבו פעם הייתה , בשטח מצומצם, החזרה של הנוף לקדמותו

  20 >>  עמק החולה
 



  יבטים תכנונייםה  35א ''תמ
שמור " עמק החולה כולו נחשב מרקם 35א "בתמ

וזכה לדרגת רגישות נופית , בתשריט המרקמים" ומשולב

   .הסביבתיותסביבתית גבוהה בתשריט ההנחיות 

 
עמק החולה מצוי בשנים האחרונות בלבו של ויכוח 

יש לשחזר את נופי , ועד כמה, האם: מתמשךציבורי 

הדיון הציבורי הוביל להצפה ? המים הטבעיים בעמק

וליצירה מחדש של מקטע , מחודשת של חלק מהאדמות

כיום נסוב הויכוח על השימוש המרכזי . מאגם החולה

לשימור , בראש ובראשונה,  האם הוא ייעוד–באגם זה 

צאותיו של תו? או שמא לפיתוח תיירות ונופש, הטבע

  .ויכוח זה ישפיעו ויתוו את נופי החקלאות בעמק החולה

,  בפירוט יתרשטח האגם והביצה לה התייחסזוא "תמ

רוחב העמק בין מורדות  מלואהתופס את , כמכלול נופי

התייחסות זו לאופיו . הגולן לבין מורדות הרי נפתלי

הייחודי של האגם היא בבחינת חידוש ביחס לתכניות 

  .קיימות אחרות החלות בשטח זה

  

החלקות החקלאיות מתאפיינות במונוטוניות רבה , כיום  2/9 תכנית המתאר המחוזית צפון

נופי המים כוללים אלמנטים רבים . של שטחי הגידולים

כגון תעלות הייבוש ,  חלקם מלאכותיים וחסרי חן–ושונים 

. לכלל דימוי אחיד,  שאינם יוצרים אינטגרציה ביניהם–

,  שמורת החולה ואגם החולה–של העמק " פנינים"ה

ומורגש העדרם של , אינם בולטים לעיני הנוסע בדרכיו

  .המושכים את הנוסע אליהם, אלמנטים נופיים מכוונים

מהתבוננות על פריסת שמורות הטבע על פי תכנית 

השטחים ניכר כי , המחוזית למחוז צפוןהמתאר 

. בעמק החולה אינם זוכים לכל התייחסותהחקלאיים 

תכנית זו מסתפקת בשמורת הטבע הנוכחית המשמרת 

  . המקוריאך חלק קטן מן האגם

אף על פי כן קיימת חשיבות רבה לשימור המאפיינים 

בשל העובדה , ראשית. החקלאיים של עמק החולה

תכנון מושכל . די בישראלשנופי מים חקלאיים נדירים למ

 תבנית תשל נופי המים יוכל להעצים את ערכיהם ביציר

 של עמק יאתנוגראפ- בגלל ערכו התרבותי–שנית . הנוף

  . החולה

  

 השטחים החקלאיים – 2/9מ "שמורות טבע על פי תמ

 באזור הביצה המיובש לא זכו להתייחסות
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 אדמות –תכנית מתאר מקומית חלקית 

  החולה

ה תכנית אב ומתאר לשיקום והשבת בעמק החולה נערכ

אשר יובשו בשנות , האגם והביצה, נופי בקעת החולה

 ניצול כללהפרוייקט . החמישים למטרות ניצול חקלאי

שעוצב כגוף מים , שקע טבעי שהתהווה משקיעת הכבול

ולאתר , שיהפוך לפארק ספארי, רחב מימדים, ביצתי

קיימים בפארק . צפרות על ציר נדידת הציפורים העולמי

  :מספר מרכיבים

 1,000 - בשטח של כ: המרעה וגופי המים, נופי הביצה

באורך , מערכת תעלות שיט נחפרה בשולי השטח. דונם

  .מ" ק6-5כולל של 

, שטחים יבשתיים מוקפי מים בדרגות שונות של רטיבות

ושטחים יבשתיים ,  דונם2,000 - בשטח כולל של כ

  .דונם 2,500 - בשטח כולל של כ, היקפיים

צמחי מים וביצה ושטחי מרעה , שוקמו בתי גידול

מיני בעלי . המותאמים לתנאים היחודיים של המקום

ביניהם שוכני קבע בעבר של , חיים ועופות אוקלמו באתר

  .ביצות החולה וששובם התאפשר עם חידוש תנאי הביצה

יוקם בכניסה לאתר מרכז , בעתיד: מרכז מבקרים

, )מסעדה, חנות, מזנון(סחריים מבקרים ויהיו בו שטחים מ

  .ושרותי מינהלה, מוזיאון ותצוגה אורקולית

בשוליים :  אכסון על המים-אתר מלונאות מיוחד 

המערביים של השטח המיועד לפיתוח תיירותי מוצע 

להקים אתר מלונאות אשר ישתלב באופי ובתנאים 

  .המיוחדים לאזור

  

-מקומיתחלופת התיירות בתכנית המתאר ה
 חלקית לפיתוח אדמות החולה
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רכות האסטרטגיה לתכנית הכוללת התייחסה לארבע מע

  :עיקריות

 אשר עד כה היתה המשתמשת העיקרית -החקלאות . א

  .בקרקעות החולה

הזורם דרך שטחי ,  הירדן-מערכת המים הארצית . ב

, הייבוש של הכינרת מהווה מקור מים מרכזי לכינרת

  .ואחד ממקורות המים הראשיים של ישראל

 אשר רק שרידים ממנה -הצומח והנוף , מערכת החי. ג

וכך תבנית הנוף הייחודית . רת החולהשרדו בשמו

יחד עם . שהייתה במקום לפני הייבוש כמעט ונעלמה

שמורת החולה הפכה להיות אחת השמורות , זאת

ולמקום חשוב , וזכתה להכרה בילאומית, החשובות בארץ

  .על מפת התיירות הישראלית

,  הכוללות קיבוצים ומושבים-הקהילות המקומיות . ד

שטחי העיבוד שלהם . האזוריותהמיוצגים במועצות 

חלקם בשטח שהומר מחקלאות , נמצאים בתחום החולה

בנוסף להם מעורבים בנושא גורמים . לשטחים טבעיים

רשויות טבע , עמותות תיירות, ציבוריים וממלכתיים, רבים

  .וסובב

  

  גישת התכנון

נבחרה חלופה , לאחר דיונים מקצועיים וציבוריים

. וטיפוח ערכי טבע ונוף, המשלבת חקלאות ותיירות

לרוחבו של השטח יועדה רצועה לשמירת טבע ולפיתוח 

בה ממוקמות הקרקעות הנחותות ביותר , תיירותי

, בלב השטח שוקם גוף מים ביצתי. מבחינה חקלאית

המשמש בסיס ניקוז גבוה שיתרום לשמירת מפלס מי 

  .תהום בשאר שטחי הכבול שמצפון לרצועה התיירותית

נדרשו הסכמות הגורמים , לופה בת מימושכדי להגיע לח

החקלאים באזור הסכימו להמיר מקצת . המעורבים

. לטובת רצועת הפיתוח התיירותי, משטחי החקלאות

נציגי רשות שמורות הטבע נוכחו לדעת שאין אפשרות 

אלא נדרשת , להחזרת האגם והביצה למצבם הקודם

תכנית שתשלב מרכיבים מסחריים בתבנית הנוף 

אנשי הכלכלה והתיירות . שתיווצר במקוםהחדשה 

-הסכימו לשילוב ואיזון בין ציפיות הפיתוח המסחרי

שיאפשר , תיירותי ובין שמירה על השטח כמרחב פתוח

  .לטבע להתחדש בו

אנשי משק המים הכירו בעובדה שהחולה ניזוקה קשות 

וכי יש הכרח להקצות לאזור חלק , מתפיסת המים ממנה

בתמורה ירוויח משק . זמן הייבושמהמים שנלקחו ממנו ב

המים הלאומי שיפור מהותי באיכות המים הזורמים בירדן 

  .אל הכינרת

  

  מעורבות ותרומה לקהילה

ובעיקר היישובים , נציגי היישובים השוכנים לצד החולה

אשר ברשותם קרקעות חקלאיות בתחומי שטח 

ובעיבוד , שותפו בהליכי קבלת ההחלטות, הפרוייקט

היישובים הינם שותפים בהפעלת . ללתהתכנית הכו

תמורת השטחים החקלאיים , הפרוייקטים התיירותיים

על פי התכנית הומרו (אשר הפכו להיות שטחים טבעיים 

לשטח ,  דונם של שטח עיבוד חקלאי5,000 - בסך הכל כ

  ).אגם וביצות, הצפה



 רמת הגולן
  

   הנוףיחידתשל תיאור כללי 
  

  מאפיינים עיקריים

 ממנה, לירדן ההררי מזרחית מישוריתרמה בזלתית 

 .ערוצי נחליםבמחורצת . בולטים תלים געשיים
, רמת הגולן מתאפיינת בשדות מרעה רחבי ידיים

 .כרמי גפניםבמטעי נשירים וב
 .חקלאיים והטבעיים משולבים זה בזהההשטחים 

  

   הנוףיחידתן אפיו

 -היא יחידת נוף הנמצאת בקצה הצפוןהגולן רמת 

  . מזרחי של ארץ ישראל

גבול

הגולן

ומדרום

דיני וממזרח נתחמת יחידת הנוף בגבולה המ, )רוקאד

  . של מדינת ישראל עם סוריה

רית המתנשאת רמת הגולן היא יחידת נוף מישו

נוף הרמה מישורי ופתוח . באופן חד מעל הכינרת

רוב . והוא מחורץ בערוצי נחלים עמוקים וצרים

ובאזורים מעטים נותרו חלקות , השטח מכוסה עשב

 שריד ליער אשר כיסה –חורש אלונים טבעי מפותח 

  . את הגולן כולו

  

 נחל סער הזורם בקו התפר שבין -בצפון : ותיה

מדרום , תוואי הירדן ההררי –במערב ,  לחרמון

-ואדי א (קד הר–נהר הירמוך ויובלו  מזרח-

  במפת הארץרמת הגולן
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  התנאים הטבעיים
  

אשר נוצרה מפעילות , רמת הגולן היא רמה בזלתית

הבזלת בגולן ממלאה קער קדום . וולקנית ממושכת

מוקד הפעילות הוולקנית . בין הרי הגלעד לחרמון

ויצר שכבות של זרמי לבה , התקדם צפונה ומזרחה

-במבנה ההולך ומתגבה לכיוון צפון, זה על גב זה

בדרום הגולן . לי הגעש הצעיריםאל קו ת, מזרח

 הן .ים בנות כמה מיליוני שנ–הבזלות דקות ועתיקות 

עברו בלייה ממושכת שתוצרה הוא מישורי קרקע 

במרכז ). גרומוסול בזלתי(חרסיתית עשירה וכהה 

הגולן ובמערבו בזלות צעירות יותר אשר לא עברו 

ולכן הקרקע טרשית וזרועה , בלייה אינטנסיבית

מזרח הגולן מתנשאים תלי הגעש -פוןבצ. סלעים

 10,000-פרצו לאחרונה לפני כאשר הת(הרדומים 

 טוף –אזור זה מכוסה סלעים פירוקלסטיים ). שנה

  . וסקוריה

. רמת הגולן נמצאת בשולי הבקע הסורי אפריקאי

סדרה של קווי שבר משניים בכיוון צפון מזרח 

מקנים לגולן מבנה מדורג בשוליו , ותהליכי שקיעה

  .המערביים

 וממוצע ,בדרום הרמה חם ויבש. האקלים בגולן מגוון

אקלים לח ,  ואילו בצפונה;מ" מ250המשקעים הוא 

  .מ" מ1000וקריר וממוצע משקעים המתקרב ל 

המנוצלות להפקת (בגולן רוחות מזרחיות חזקות 

. )חשמל בטחנת טורבינות הרוח בצפון רכס הבשנית

במבנה מיוחד הרוחות החזקות מעצבות את העצים 

  . הנוטה אל כוון הרוח

  

  

  הצומח הטבעי

. הצומח הטבעי בגולן מיוחד ושונה מהצומח בגליל

, בניגוד לרוב קרקעות ארץ ישראל, קרקעות הגולן

נפוצים  מינים הובשל כך נעדרים ממנה, דלות בגיר

, סירה קוצנית,  כגון ער אציל,תיכוני-בחורש הים

  . ועודאלת המסטיק , לוטם, מרווה משולשת

הקרבה לבקע ולמדבר הסורי הגדול תורמת מינים 

בגולן שולטות שלוש חברות . מדבריים לצומח הגולן

  בעברבחלקים הנמוכים של הגולן שלט: עצים שונות

 יער פארק של אלון התבור אשר כלליער פתוח 

 כיום נותרו שרידים מיער זה באזור .ואלה אטלנטית

עצי . מת הבניאסבאזור יהודיה ובאזור ר, נחל מיצר

לבנה רפואי מלווים חברה זו והם נפגעו פחות 

  . מכריתה

 נפוצה חברת אלון ,ומעלה'  מ500 ברום ,בגולן העליון

מינים רבים ושונים מלווים חברה זו . מצוי ואלון תולע

. אגס סורי ומיני עוזרר, שזיף הדוב, ובהם לבנה רפואי

, המיצג העיקרי של חברת צומח זו, ביער אודם

וכן אופיטים רבים ובהם הרקפת היוונית פוצים גם גינ

במזרח .  וטחבים חזזיות,מגוון גדול מאוד של פטריות

 ישנם אתרי פריחה ,בתוך חורש אלונים מעורב, הגולן

  .של חלמונית גדולה וסתוונית התשבץ

ערביים של הגולן שולטת חברת שיזף מבמורדות ה

  . מצוי ושיזף השיח

 מכסים את השטח ,וקטניותמיני דגנים ועשבוניים 

שבין עצי האלון הוותיקים ואת השטחים החשופים 

צבע הנוף בגולן משתנה באופן . שבהם נכרתו העצים

 בשל אופי הכיסוי העשבוני :בהתאם לעונה, חד

וצהוב יבש ,  ובאביבראה ירוק בחורףמגולן ל ,הצפוף

.ומאפיר לקראת הסתיו,  הצהוב הולך ודוהה.בקיץ
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    תנופי החקלאו
  תיאור הנוף החקלאי 

  . ומגווניםבגולן נופים חקלאיים נרחבים 

 המתאפייניםשטחים מישוריים , בדרום הרמה

המעובדות על ידי  ,החלקות .אדמה כבדה ופורייה

גדולות , מכוסות בגידולי שדה,  הסביבהקיבוצי

  . העיבוד מרוכזו ונרחבות

האדמה , מרכז הגולן שטחי בזלות צעירות יותר

רוב השטח מנוצל למרעה ו ,ית וקשה לעיבודרש

, בגדרות תיל ארוכותחלקות המרעה מוקפות  .בקר

נוף שטחי המרעה משתלב . מעברי בקרבשערים ו

בנוף הטבעי של הצומח העשבוני בגולן אך גם 

מרעה אינטנסיבי גורם שינוי בהרכב . שפיע עליו

הצומח ומעודד השתלטות של מינים שאינם נאכלים 

שטחי . הבקר כגון כלך ומינים קוצניים שוניםעל ידי 

  . המרעה נכללים גם בתחומי שמורות הטבע בגולן

 מטעי נשירים וכרמים נפוציםבצפון רמת הגולן 

סביב מטעים אלה פזורים . נטועים באדמת הטוף

על תלי הגעש , בתוך יער אודם, כפרי הדרוזים בגולן

ם על תלי הגעש ובמורד. הצפוניים ובעמק יעפורי

 והשטח מנוצל כמעט במלואו ,בנויות טרסות

המטעים , חלקות העיבוד אינן גדולות. חקלאות

מסוקלים ומוקפים בגדרות אבן מתוצרי , טופחים

  . סיקול

מטעי נשירים שונים וכרמי ענבים ליין נטועים 

, בשטחים נרחבים בחלקו הצפוני המזרחי של הגולן

  .אזורהוהם מעובדים בידי קיבוצי 

  

   

  

ב

ב

ט

 ב

מ

ה

ל

מ

 מטע בשלכתה
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  צמחייה חקלאית 

בדרום רמת הגולן מישורים הנושאים שדות חקלאיים 

שלחין ובעל , בשטחים אלה גידולי שדה. נרחבים

בדרום הגולן נטועות שדרות . המעובדים באופן מרוכז

  .ברושים המשמשים שוברי רוח בשולי השדות

בשל , מרכז הגולן רוב השטח מנוצל למרעה

 הצמחייה הטרשיות הרבה והקושי בעיבוד ובשל

  .העשבונית העשירה

בצפון הגולן עיקר החקלאות הוא כרמים ומטעי 

במטעי (. בעיקר תפוחים ודובדבנים, נשירים שונים

 מעט -הדרוזים קיימת גם צמחיה חקלאית משנית 

גידולי ירקות לצריכה ביתית וכן עצים בודדים של 

  ).חבושים ופירות אחרים

גפנים בשולי הטרסות המטופחות ניתן להבחין ב

שריד לכרמים שכיסו את צפון מזרח , שתרעות

 היו תלי הגעש נטועים בכרמים 1967לפני . הגולן

ופרנסת התושבים הדרוזים התבססה על גידול גפנים 

ונמכר בשווקי " דיבס"וייצור של סירופ ענבים שנקרא 

  . האזור

  מערכות המים 

בגולן מערכת נחלים מפותחת המנקזת את הגולן 

לנחלים .  מערבה אל הכנרת והירדן,מקו התלים

שטח ניקוז רחב ובו מעיינות : פייניובגולן מבנה א

 בעלי שפיעה נמוכה שאינה אחידה ,רבים וקטנים

הנשענים על (שעונים - הם מעיינותאלו. לאורך השנה

). הבזלת או על גביה-אופקי חרסית וחוואר בין שפכי

נוף ייחודית המכונה -בהמשך מתקיימת תצורת

 .זוהי תעלה טבעית המנקזת את מי המעיינות". מסיל

. בנקודות רבות התעלה נסתמה ויצרה גוף מים רדוד

  . אחוו ביצה יםסביב גוף מים זה מתפתח

ב

 פרים רועים בקרבת מאגרי מים

מ

  

 

"

זלת והוא חלק מתוואי הגשר בנוי אבני ב. הגשר מעל נחל סמך
 ההטיה הסורי
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אופקיות הזרימה במסיל נשברת בהגיע הערוץ לשבר 

בקו זה מתקבל מפל . אולוגי ולצניחה בגובה

 מכאן והלאה זורם הנחל בערוץ .ובתחתיתו בריכה

 , הנפתח ומתרחב בחלקו התחתון והאחרון,קניוני וצר

  .  לכנרת או לירדןהשפכולפני 

  .החקלאות בגולן מתבססת ברובה על השקיה

 החקלאית ברמה עלה הצורך תעם ביסוס ההתיישבו

הקרקע בגולן חרסיתית ואחוז הנגר . במים לחקלאות

על מנת לנצל את מי הגשמים ומי הנגר . עילי גבוה

 לחסוך את שאיבת המים מהכנרת אל רום בגולן וכדי

 מאגרי מים מלאכותיים אשר 13 נבנו בגולן, הרמה

אוגרים את מי הגשם והנגר ומשמשים להשקיה 

  . בחקלאות

 "מי גולן"אגודת מרבית המאגרים הינם בבעלות 

כ פוטנציאל "סה". מקורות"קצתם בבעלות חברת 

המאגרים מלאים . ק" מלמ40- במאגרים כהריהאג

בעונת הקיץ והסתיו הם ו, ם בחורף ובאביב

 עקבעל מנת למנוע פגיעה באיכות המים . מתרוקנים

 זיכיונות לדייגים ניתנים, ריבוי אצות במים עומדים

במרבית המאגרים . המגדלים במים דגים אוכלי אצות

 על מנת  גם בקיץנוהגים לשמר נפח מים מסוים

  . הדגה בעונה הבאההמשכיותאפשר 

ף נוסף הקשור למים הוא תוואי תעלת אלמנט נו

תעלה זו תוכננה בידי הסורים בכדי ליבש את . הטיה

הירדן אל אגם -הכנרת באמצעות הטיית מי מקורות

היתה אמורה לנקז גם  בתעלה אשר ,באגן הירמוך

בניית התעלה התבצעה . את מי הנחלים של הגולן

על אף התנגדותה של . 1964-1966בעיקר בשנים 

מ " ק73מתוך , מ" ק38-וכשר תוואי של כה, ישראל

כיבוש הגולן במלחמת ששת הימים מנע . מתוכננים

 הנראים כיום ,שרידי התעלה. את השלמת התעלה

,  הרמהבניאס שבצפוןה ניכרים באזור ,כדרך עפר

ליד היישוב כנף ודרומה , מעל לנחלי משושים וזוויתן

  .בקרבת נטור

גי

ה

ומ

מי

ל

ה

מתוך ( בגולן מפת מאגרי המים וקווי המים
אתר אגודת מי גולן) 
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 השימוש מים ותעלות קדומות מעידות על-אמות

אל . הנחלים לצורכי מחייה בתקופות קדומות-במי

שהתקיים מהתקופה (למשל , היישוב סוסיתא

- הובילה אמת,)ההלניסטית ועד לתקופה הערבית

 האמה זו היית. מ" ק25-לאורך כ, מים מנחל סמך

ומכאן ניתן להניח כי מימיה , מקורה במקומות רבים

ת במעיינות השופעים שבמורדו. יועדו לשתייה

המערביים של הגולן בנויות טחנות קמח אשר פעלו 

  . 1967-עד ל

 

ארבע

בית

רוה

א

ציר

מעל

יישובי

לכב

דרך

הס

ציר

הזיקוק שעל - הפרסי אל בתישהזרים נפט מהחוף

חלק מהכביש נסלל מחדש . ליד צידון, התיכון-הים

  .ומשתלב ברשת הכבישים בגולן

הגולן אזור מעבר -רמת גם בתקופות עתיקות הייתה

כמעט הכרחי בין דלתת הפרת והחידקל לדלתת 

שהוליכה ממצרים לדמשק עברה " דרך הים. "הנילוס

  .גם היא בגולן

רך שחיברה את חצור עם במרכז הגולן עברה הד

שהיה ועודנו נקודת , יעקב-דמשק דרך מעבר בנות

  .עלייה מועדפת אל הרמה

בדרום הגולן עברה דרך שקישרה את מצרים ודמשק 

על . ושימשה בתקופה הממלוכית בתור דרך דואר

 חאן –תוואי הדרך שוכנים שרידיו של חאן דרכים 

ת  עובר,בסמוך למושב רמות, מעט צפונה. וחאדר'ג

דרך רומית עתיקה שקישרה את ארץ ישראל עם 

הדרך ניכרת היטב בשטח ואף נמצאו . דמשק

  .לאורכה אבני מיל

  

 

  דרכים וסירקולציה 

.  דרכים מרכזיות עולות אל הרמה ממערב

מצפון ,  מצומת צמח אל מבוא חמה- מדרום לכינרת

מצומת ,  מצומת יהודיה לכיוון צפון מערב- לכנרת

 המכס אל עין זיוון ומעמק החולה אל צומת ווסט 

מספר דרכי אורך מחברות צירים מרכזיים .  בנטל

, אחד מצירים אלה. לה מעל לקו מדרגת המפלים

 הוא כביש בדרום הגולן אשר סלול – המפלים 

 מדרגת המפלים של הנחלים ומוביל אל רוב 

בחורף ניתן לעצור בצד הכביש .  דרום הרמה

ולהתרשם מהזרימה השוצפת במפלים הקרובים 

 מסעדה דרך צומת זיוון עוברת .יש ממבוא חמה

בנוסף לציר .  מזרחית המלווה את קו תלי הגעש

 עוברת דרך מערכת בסמוך מאוד לגבול ,מזרחי זה

 אל ערוץ ,מדרך זו  נשקף נוף מרהיב מזרחה. ורי

  . הירמוך ומישורי סוריה

צינור הנפט הבריטי תוואי  הנפט מלווה את 

. ציר הנפט החוצה את הגולן מדרום מזרח לצפון מערב
 ורדות הצפוניים מערביים של הגולןמה במהתמונה צול
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   אחרים םמבנים ואובייקטי

 רבים מהם. בגולן מבנים שונים שהקשרם חקלאי

אינם נמצאים כיום בשימוש והם שרידים של 

בכל רחבי . 1967-ההתיישבות שהייתה בגולן עד ל

 גדרות אבן המסמנות את גבולות הגולן נפוצות

הן . הגדרות בנויות מאבנים שסוקלו בשדות. החלקות

 עומדות על והן, מונחות זו על זו ללא חומרי מליטה

. תילן למרות שאינן מתוחזקות זה עשרות שנים

באזור . מורדות הגולן המערביים שופעים מעינות

אשר ניצלו את מי המעיינות  בנויות טחנות קמח רבות

דוגמא (. ופוגרפיה להנעת אבני הריחיים שבטחנהוהט

 במקום בית טחנה –יפה נמצאת בשפך נחל גילבון 

גדול ואמת מים בנויה שהובילה את מי המעין אל 

  . )חנהטה

במקומות אחדים בגולן נותרו עומדים מגדלי מים 

  .ששימשו להשקיה

 נפוצה אגירת מים , בכפרים הדרוזים,בצפון הגולן

ים בנויות ברזל הפזורות במטעים פרטית בבריכות מ

–פייני ובריכות אלה בעלות מראה א. שבצפון הרמה

  .צבועות לרוב באדום כהההן  גליל רחב וןצורת

. במבנים חקלאיים מודרניים גם ניתן להבחיןבגולן 

 ,מזרח הגולן מספר בתי אריזה גדולים-בצפון

. המטפלים בפרי הנקטף במטעי הקיבוצים שבאזור

 , הגולן קיימות הרבה רפתות לחלבביישובי דרום

  .המהוות חלק מהמשק המשפחתי

בעיקר בתקופת המשנה , בתקופות קדומות

והת

עיקר

פזורות

 –בית הבד למצוא את אבני אלה וברבות מהן ניתן 

  .אבן הים ואבן הממל

באזור זה . שטחי מרעה נרחבים לבקר, במרכז הגולן

נפוצות גדרות תיל רבות וכן שערים וגשרים קטנים 

 קיימות בשטח נקודות ,כן כמו. למניעת מעבר הפרות

  .להאכלה והשקיה של הבקר ובהן שקתות ואבוסים

  

  דפוסי ההתיישבות

למעט העיר (ת ההתיישבות בגולן היא כפרית וחקלאי

  : וכוללת מספר טיפוסי התיישבות) קצרין

מיזמי מתפרנסים בעיקר מהמושבים בדרום הגולן 

בגולן ולאורך חופי הפרושים  חקלאות ותיירות

 . הכינרת
 . על גידול בקר ומטעים שוניםהמתקיימיםקיבוצים 

 חלקות :לקיבוצים אלה שטחי מרעה נרחבים ביותר

מה ומטעים וכרמים גידולי שדה גדולות בדרום הר

  .בצפון ובמזרח

קבוצה נוספת היא הכפרים הדרוזים שבצפון הרמה 

. מתפרנסים ממטעי נשירים ומגידול צאן ובקרה

 של היישובים מזודמותם של הכפרים הדרוזיים שונה 

: יהיהודיים והם נושאים אופי של כפר ערבי מסורת

הגגות שטוחים ומשמשים בתור מרפסות שעליהן 

הירוק ,  נפוצים צבעי הטורקיז;ים מטפסותמצלות גפנ

   .והתכלת

  

אשר , הייתה בגולן התיישבות מבוססת, למוד

במישורי הגולן .  פרנסתה היה ייצור שמן זית

 עשרות חורבות אשר בהן שרידים מתקופות 

 קיבוץ בתוך לוע הר געש כבוי
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  הקשרים תרבותיים
  

  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

היא אזור נדידה " ולאן'ג: "משמעות שמו של הגולן בערבית

 בתקופות שונות בהיסטוריה היה הגולן ,ואכן. שוטטות

  .זור ספר שאוכלס בנוודים

 שניהמאה הבות כבר  לחקלאקיימות עדויותבדרום הרמה 

עדות לכך קיימת בתעודה מצרית קדומה בה . ס"לפנה

) כך נקרא כפי הנראה דרום הגולן(, "ארר"מתוארת ארץ 

ויהיו בה תאנים וגפנה ויינה רב , הארץ זו טובה היית

ויהיו ; כל פרי על עציה; דבשה בשפע ושמנה עצום; ממים

  ". ואין מספר לבקרה, בה שעורים וחיטים

: כאזור פורה, המכונה הבשן, ך מתוארת הרמה"אף בתנ

בשן -חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים ואילים בני

" ועתודים עם חלב כליות חיטה ודם ענב תשתה חמר

   .)ד"י, ב"דברים ל

  מתחמים

 נמצאו ,גולןבמורדות המערביים של ה, ל קצות השלוחות

 מתחמים .מתקופת הברונזה הקדומה ספר מתחמים

הגנה טבעית מכיוון מורדות הנחלים המצוקיים מ ונהנלו 

החומות . והם נתחמו בחומה מאסיבית מכיוון גב השלוחה

. הללו עומדות עד היום ובחלקן נמצאו חדרים ומגדל

  . החומה שמשה להגנה ולמגורים גם יחדכי נראה 

  גום אל הירי' רו–גילגל רפאים 

 לפי הקרוי ,נמצא סמוך לצומת דליות ימבנה מונומנטאל

  .שמם המקראי של תושבי הבשן בתקופות קדומות

בעל ם עשוי אבני בזלת ענקיות שנערמו במבנה ו'הרוג

במרכז המבנה חדר קבורה . לושה מעגלים קונצנטריים

 נתגלו מעט תכשיטי זהב וראשי חץ מתקופת הברונזה 

יותר סביב המבנה מפוזרים במבנה דמוי סהר . תיכונה

אשר נבנו במקום לאחר אבנים  דולמנים וגלי 100-

  .הקמת הרגם
 עתיקות צופות אל תוך ערוץ נחל בגולן

ו

א

"

 הירי במבט על-אל-ום'רוג

"

)

  

ע

מ

א

 ר המפליםימפל שוצף בצד הכביש בצ

  

ש

ובו

ה

מ
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  דולמנים

בחלקו המרכזי של הגולן פזורים מאות רבות של דולמנים 

חלקם פתוחים וחלקם מכוסים ,  שולחנות אבן מגליתיים

הדולמנים שימשו כפי הנראה כאתרי . בגל סלעי בזלת

. קבורה משנית לנוודים שחיו במקום בתקופת הברונזה

אחד מאתרים . י עצמות ושאריות טיחבחלקם נמצאו שריד

אלה נקרא קובור בני איסראיל והוא מקושר למסעם של 

  . בני ישראל אל ארץ כנען

  אתר גמלא 

שרידי מבצר מימי בית שני על שלוחה מבודדת במפגש 

באתר שרידים מתקופת הברונזה . חלים גמלא ודליות

  . תיכונה

מי יהושע גמלא מוזכרת כאחת הערים מוקפות החומה מי

התיישבות יהודית באתר התקיימה החל מימי שיבת .  נון

גמלא נכבשה מאוחר .  אז אכלסו אותה עולים מבבל,ציון

  עם התרחבות ,בימי הורדוס. יותר בידי אלכסנדר ינאי

גמלא נזכרה מספר .  סופחה גמלא שנית,הממלכה

כפי שניתן ללמוד , כמוקד להתנגדות לרומאיםפעמים 

בפירוט בכתבי יוסף בן המופיע  על גמלא הקרבמתיאור 

  . מתתיהו

,  הקדום ביותר שנמצא בארץ–בגמלא נחפר בית כנסת 

בית כנסת זה הוא מבנה . שנבנה טרם חורבן בית המקדש

  . ציבורי מפואר מטיפוס קדום

אל העיר מובילה אמת מים אשר הזינה גם מקווה טהרה 

באתר נחפרו גם בתי מגורים . שהיה סמוך לבית הכנסת

 ואזור תעשיה שהיה ,ה המעידים על אוכלוסיה אמיד,רבים

  . סמוך לעיר

  

–

  

הנ

ה
 דולמנים דמויי שולחן באזור

בן

אתר גמלא הממוקם על שלוחה תלולה במפגש 
במפנה הדרומי משמאל ניתן . ות וגמלאהנחלים דלי

 להבחין בחומת העיר
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בין הדמויות הנפוצות בסיתותי האבן . סיתותי אבן מרהיבים

  . שריגי גפן וכן סמל המנורה, נשר וחיוואי, מופיעים אריה

ההתיישבות בגולן התרחבה מימי השלטון ההלניסטי ועד 

  . לסוף התקופה הביזאנטית

  

  

  וסיתה

. מעל עין גב, דות הגולן אל הכנרתעיר מפוארת במור

. 7-במקום היה יישוב מהתקופה ההלניסטית ועד המאה ה

בסוסיתה הממוקמת על גבעה תלולה אין מקורות מים 

והיישוב במקום התאפשר רק לאחר המצאת הסיפון ואכן 

סוסיתה . מים הובלו לעיר במערכת צינורות אבן סגורים

עבר רחוב לארכה . נבנתה בדגם הערים ההלניסטיות

מטבעות . אשי אשר נחצה בסדרת רחובות ניצבים לו

 לספירה נושאים בצדם האחד חותם 2-העיר מהמאה ה

העיר נכבשה בידי אלכסנדר ינאי ונכבשה חזרה . של סוס

אז ניתנה לה עצמאותה ותושבי העיר החלו . בידי פומפיוס

 ההספירה היית. מונים את ימי העיר ממועד שחרור זה

 העם קבלת הנצרות היית. 6-מאה השימוש עד ה

בעיר . וסיתה למרכז נוצרי ובמקום נתגלו חמש כנסיות

היו מבני ציבור מפוארים ואף מזרקה ציבורית בת שתי 

  .קומות

  

  ההתיישבות היהודית בגולן בימי המשנה והתלמוד

 ענפה תבימי המשנה והתלמוד התפתחה בגולן התיישבו

בגולן . אשר עיקר פרנסתה על ייצור שמן זית ,ומבוססת

 יישובים יהודיים ועוד מספר ערים נוכריות 30-נמצאו כ

-למעלה ממאה בתי, היינו. בד- בתי3-4בכל כפר , וכפרים

השמן שיוצר היה בכמות שעלתה . בד שנבנו להפקת שמן

. ויוצא כפי הנראה מזרחה לבבל, על התצרוכת המקומית

ת בגולן בתקופות אלה מגיע עדות פיסית לגידול הזי

 אבקת הפרחים אשר שקעה בצפון -מבדיקות פולן 

מקידוחי עומק וניתוח פרופיל האבקה . הכנרת והשתמרה

נמצא כי בתקופה זו עלה באופן ניכר אחוז אבקת פרחי 

כלומר בוראו שטחי יער , זית על חשבון אבקת עצי אלון

לשגשוג המסחר בשמן זית הוביל . וניטעו בהם כרמי זיתים

והקהילות בגולן התהדרו בבתי כנסת מפוארים בעלי 

ס

ר

ב

ס

 קצרין העתיקהבבית הכנסת המשוחזר 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אודם התעצי החורש הטבעי ביער . מטעי נשירים בשולי יער אודם

ערימות אבן אלה שימשו מקום בטוח לנביטה ולהתבססות העצים 

נשירים מודרניים בחלקות קטנות ולא רגולאריות יוצרים דפוס המזכיר

. פתחו על גבי גדרות אבן שהפרידו בעבר בין חלקות חקלאיות

 מטעי - בחלקה התחתון הימני של התמונה  –מנגד . הצעירים

 . את דפוס החלקות הקדומות
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עם הכיבוש המוסלמי הצטמצמה ההתיישבות והגולן שב 

 18-במאה ה. להיות שטח מרעה גדול לעדרי הנוודים

החלה התיישבות מחודשת שלוותה בבירוא חלק 

השלטון העותמני יישב בגולן אוכלוסיה . מהיערות

רקסית מבוססת על מנת להתמודד עם הנוודים אשר 'צ

יישובים אלה הוקמו לרוב על . לא היו תחת שלטון חוק

בין חורבות יישובים אלה נמנים . שרידי יישובים ביזנטיים

מסעות בגולן ישומי מר. כפרים חושנייה ורמתנייהה

עולה כי התיישבו בגולן אנשים , 19-באמצע המאה ה

 ;רקסים וסורים'צ, יוונים: ממקומות שונים ומדתות שונות

  .מוסלמים ונוצרים, דרוזים

  

  

  

המהנדס ,  סייר בגולן גוטליב שומאכר19-בסוף המאה ה

והמרכזי הגולן הצפוני , בספרו. והאדריכל הטמפלרי

ולעומתן אדמות ,  אדמות מרעה משובחות כבעלמתואר

-על, שם התיישבו. טובות לעיבוד חקלאיההגולן הדרומי 

  .  איכרים והקימו כפרים גדולים, פיו

 
נוסדו חברות בארץ ובגולה , 19- של המאה ה90-בשנות ה

ששמו להן למטרה לרכוש אדמות בגולן כדי להקים בהן 

נרכשו בדרום הגולן וחברות אדמות . מושבות חקלאיות

  . שונות עלו על הקרקע

". בית יהודה"היישוב הראשון בעבר הירדן המזרחי היה 

ערבית -דוברי, הארץ-בני, צעירים: אגודה של אנשי צפת

זיוון -בין עין(שבמזרח הגולן , רמתנייה, 1883-שקמה ב

הקושי ברישום הקרקעות מול , אולם). לקשת של ימינו

. הביא לנטישת המושבה כעבור שנתייםהשלטון העותמני 

הם הצליחו .  חברים18לאחר העזיבה נותרו באגודה 
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נציגי , ולן'ג-ם אל'סח,  הגיעו לשטח הדרומי1895-ב. ילין'בג

הונחו יסודות . האגודות והחלו בעיבוד הקרקע ובהקמה

י אך המאבקים מול הערבים בעל, ואף ניטעו שתילים

הקרקעות הקודמים ומול השלטון התורכי הכניעו לבסוף 

  .1897שעזבו בשנת , את המתיישבים

 1904-להתיישב בגולן נעשה ב, בתקופה זו, ניסיון אחרון

י אריסים יהודים בעלי ניסיון חקלאי מרוסיה שיישבו את "

דמותיו של יוסוף בק שקיווה לרווחים מעמל כפיהם של 

 ולא שעו לאזהרות שדותיהםרוב ל הם התיישבו ק.היהודים

. מהסכנה של הקרבה למי הביצות ושפכי הנחלים

אך הדבר עלה בקורבנות רבים , גידוליהם עלו יפה

  . חודשים ניטש גם ניסיון זה10מקץ . למחלת הקדחת

 5ניתן היה לזהות , בגולן בתקופת השליטה הסורית

מורדות החרמון ): לפי החוקר בג(אזורים חקלאיים שונים 

בעיבוד ,   תבואה ובקר-מדרום לחרמון ;  כרמים ועצי פרי

מזרח הגולן ;  דגניים בלבד–מערב הגולן -דרום; רקסים'הצ

 –ציידה -בקעת בית; י נוודים ותושבי קבע" רעיית צאן ע–

  .י חקלאים ממוצא בדואי"גידול ירקות ע

  

לא רחוק (שגום שבמערב הגולן -לרכוש אדמות בביר א

היישוב . בעזרת לורנס אוליפנט) יהודה של ימינו-מבני

, ד בגולן שנים היה זה היישוב העברי היחי32חודש ובמשך 

בהתרחק , 1-ע ה"להלאחר מ, .ששרד קשיי בידוד וריחוק

נרצחו שניים מבני , כשנראתה תקווה חדשה, התורכים

  . המשפחה האחרונה במושבה והיא נעזבה ולא יושבה שוב

 -היו אלו כ". אדמות חורן"ניסיון יישוב ציוני נוסף נעשה ב

י אגודות שונות וכן "שנרכשו ע, בכמה גושים,  דונם120,000

ות של כמה במטרה להקים בהן התיישב, י רוטשילד"ע

העיכובים מול . מושבות שיהיו קשורות זו לזו בקשר אזורי

אך הוקמה משתלה לאקלום צמחים , השלטונות היו רבים

ע

א

–

טרסות נטושות מכוסות בצומח הטבעי של , )מערבית-בפינה הצפון(די חורש טבעי בשמורת הר אביטל שרי: מפגשי צומח

 לקות חקלאיות של קיבוץ עין זיווןוח, הרמה
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  נוף כמשקף אורח חיים

רחבים נופיו . הגולן הוא חבל ארץ המיושב בדלילות

ההתיישבות . ופתוחים והוא עשיר בחי ובצומח טבעיים

  .חקלאית-בגולן היא כפרית

עדרי בקר גדולים . משגשגתבגולן פורחת והחקלאות 

תושבי הגולן חיים . רועים בשטחים נרחבים במרכז הרמה

בגולן . בסביבה פתוחה שבה כוחות הטבע דומיננטיים

בגולן , משקעים רבים ונחליו שוצפים וגועשים בחורף

 בעלות עצמה גדולה ויש - שרקיות –רוחות מזרחיות 

אורח החיים של התושבים . בחבל ארץ זה שפע חי וצומח

  . המקומיים בגולן משולב בסביבתם

 וקייםהחיים בגולן אינם סובבים סביב מרכז עירוני גדול 

  . הנוף והאדמה, חיבור חזק בין האנשים לבין המקום
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  נוף וחזות
  

  צבעוניות

  
  
  

  פרטים בנוף

  

  תבניות נוף

  
  

 מרעה בזלות גפנים נשירים

  
  
  
  
  
  
  

  

 כרמי גפנים     חקלאות במישורים מטעי זיתים לוע הר געש בכרם
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  ניגודיות

המתבטאת , הגולן הוא חבל ארץ בעל ניגודיות גבוהה

המישור המוגבה של הגולן , בדרום. בתחומים רבים

אדמת הבזלת וסלעיה . מתנשא בתלילות מעל הכנרת

 במורדות הדרומיים הגירהכהים מול חיוורון סלעי 

  .לכנרת

ישוריות של הרמה נשברת בערוצי במרכז הגולן המ

ובצפון הגולן , הנחלים הקניוניים החורצים את פני השטח

. מישור זה מנוגד לקו תלי הגעש המעטר את האופק

כמעט מכל נקודה רמה בגולן ניתן , במבט רחב צפונה

לראות את רכס החרמון המתנשא מעל המישור ומהווה 

  .גם הוא ניגוד גמור לארץ המישורים של הגולן

 

 

, הגולן הוא ירוק ורך בחורף. האווירה המיוחדת שבו

צומח עשיר זה מתפרץ . מכוסה בצפיפות בצומח עשבוני

בפריחה שופעת וצבעונית באביב ומתייבש לחלוטין 

צהוב זה הולך . ופך לצהוב דוקרני ויבשבתחילת הקיץ וה

כאשר העשב , והופך למעין אפור בסוף הקיץ, ודוהה

נרמס ונחרך בשמש וצבעה האפור הכהה של הבזלת 

  . מציץ מבין העשבים

 על שפכי בזלת בעלי טופוגרפיה נמצאות החלקות ,בחלקה התחתון של התמונה. דפוסי חלקות שונים משני עברי נחל סער

במדרון התלול שביו שני גושי . שפכי בזלת אלה צעירים יחסית וזרמו בתוך אפיקו התלול של נחל סער לאחר היווצרו. מתונה

  . בגלל השיפוע החד, החלקות אין שטחים מעובדים

כפי שמאפשרת הטופוגרפיה , טנות וצרותבשטח זה החלקות מעובדות בטרסות ק. מדרונות הגיר של מורדות החרמון, מנגד

  התלולה של המדרון והן מלוות את קווי הגובה

הגולן. ניגוד נוסף קיים בדמותו של הגולן בחילופי העונות  התרשמות

משנה את צבעיו במחזוריות עונתית ובהתאם לכך גם את
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השדה החקלאי באזור זה . לסביבתם שאינה מעובדת

רחב ידיים ואחיד ואילו שוליו הטבעיים מגוונים , מישורי

. עצים ומגוון צמחים ומצויים במדרוןזרועים , ומשתנים

החקלאות באזור זה מדגישה את הניגודיות הגיאוגרפית 

הקיימת מלכתחילה בין המישור המוחלט למורדות 

המישור אחיד מבחינה . התלולים המקיפים אותו

 .ואחיד במראהו ובגידולים שהוא נושא, גיאוגרפית

בצפון הגולן חקלאות המטעים מנוגדת אף היא 

 הניגוד אינו .תה בעצם היותה מעוצבת ומיושרתלסביב

גבוה משום שהוא מלווה לרוב את הטופוגרפיה של 

בין אם במישור ובין אם מדובר בטרסות שעל , השטח

  .תלי הגעש

 תניגוד נוסף בקנה מידה מקומי קיים סביב המעיינו

. בייחוד בימי הקיץ, הקטנים והרבים  הפזורים בגולן

סלעי הבזלת כהים וחמים , בשיםמישורי הגולן צהובים וי

, והמעין הנסתר בערוץ הקרוב הוא הניגוד הגמור לכך

  . הוא ירוק ושופע צמחיה עשירה  ומימיו צלולים וקרים

  

נופה של . מרעהל משמשיםשטחים נרחבים בגולן 

הבקר . נופו הטבעי של הגולןב משתלבחקלאות זו 

 ,שורים של הגולןהרועה בשטח משלים את נופי המי

מאפשר לתושבי המקום להתפרנס מחקלאות מבלי 

  . לרסן את שטחי הבר ומבלי לשנותם באופן משמעותי

נופי המישורים המעובדים בדרום הגולן מנוגדים 

. בשל הכיסוי העשבוני הצפוף הגולן משנה את דמותו וגווניו מחורף לקיץ. חורף וקיץ תצלום אויר משולב -אלוני הבשן 

 צהוב הקיץ אל מול ירוק החורף  -בתצלום נראים שני צבעיו 
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  מובהקות

הגולן הוא מישור . מובהקות הנוף בגולן היא גבוהה ביותר

בשל כך נקודות הציון בנוף הן ברורות . בזלת גדול וגבוה

תלי הגעש והחרמון ,  עמק החולה, הכנרת:ומובהקות

מלווים את קוי האופק של המטייל בגולן כמעט בכל 

: גם פרטיו של הנוף מובהקים וייחודיים לגולן. מקום

, מישורי העשב במרכז הרמה הזרועים אלונים ענקיים

ערוצי הנחלים הקניוניים המתחתרים לעומק שכבות  

המפלים ובריכות המים העמוקות וצמחיית , הבזלת

המובהקות החקלאית של הגולן קיימת אך אינה . הנחלים

גבוהה והיא קשורה בעיקר במובהקות הנופית הטבעית 

מטעי תפוחים רחבי , בקר רועה בין אלונים. של הגולן

ידיים ושדות מישוריים המתפרשים למלוא האופק 

  .אופייניים לגולן אך אינם מובהקים לו

ה הבנויים על יוצאי דופן הם מטעי הדרוזים בצפון הרמ

תלי

הטרסות

הנע

הגזומים

  

גיוון

הגיוון

תלוי

לחלוטין

מרכז

הגולן

וזאת , וף החקלאי נמוךבתוך האזורים השונים הגיוון בנ

מכיוון שתנאי השטח מכתיבים באופן ישיר את אופי 

  .החקלאות

  

  חיות

מישורי דרום הרמה . חיות הנוף החקלאי בגולן גבוהה

מעובדים במלואם וגבולם הוא גבול , רחבי הידיים

, הם מנצלים את מלוא השטח לחקלאות. המישור

גידולי . באופן ממוכן ומושקות, החלקות מעובדות במרוכז

  . מאודההשדה משגשגים וניכר כי הקרקע פוריי

מטעי . צפון הגולן גם הם בעלי חיוניות גבוההבהמטעים 

משתרעים ו מסודרים ומטופחיםשל הקיבוצים  הנשירים

 בתקופת הקיץ מתקיימת באזור .על פני שטחים רחבים

בה מוזמן להשתתף גם ציבור , עונת קטיף פעילה

  .התיירים המבקרים באזור

 והם, כפרי הדרוזים מוחזקים באופן משפחתיבמטעים ה

 הקרקע , חלקם על טרסות בזלת,וההבבעלי חיות ג

בין עצי הפרי מגדלים . חשופה מעשבים ומסוקלת היטב

תצרוכת ביתית דבר אשר מעלה ירקות לגם התושבים 

ם ענף כלכלי וכן בהיותעוד יותר את חיותם של המטעים 

  .מקור מזון ישיר של התושבים

שטחי המרעה שבמרכז הגולן מייצגים קרבה בלתי 

הבקר . אמצעית בין אדם ונוף ומשווים לו מבט פסטורלי

גדרות התיל המקיפות את החלקות אינן , מפוזר בשטח

ברזלי גם הוא מאפיין -צבען החלודמתוחזקות היטב 

מעברי הבקר והשערים וכן האבוסים . חזותי של הגולן

  . םוהשקתות נראים לעתים מאולתרי

  
. חקלאות זו בעלת מובהקות נופית גבוהה.  הגעש

צבעיה ,  הקטנות המלוות את מבנה התל הגעשי

המיוחדים של הקרקע החשופה העשויה טוף או סקוריה 

עצי הפרי הנשירים , ים מצהוב חיוור לבורדו סגול

  . בקפידה יוצרים מראה נוף ייחודי לצפון הגולן

   

 בנוף החקלאי קיים בין חלקי הגולן השונים והוא 

אזור מישורי , דרום הרמה.  כאמור בתנאי השטח

,  ובו שדות רחבי ידיים המעובדים באופן מרוכז

 הרמה ארץ מרעה רחבה ופראית וצפון ומזרח 

  .  אזור של מטעי נשירים וגפנים
    כרם בתוך לוע הר אביטל:מפגשי צומח
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  חדרי נוף 
  

  מטעי נשירים בצפון הגולן

בצפון הגולן מטעי נשירים רבים הנטועים באדמת הטוף 

המופע . והסקוריה הפורייה שבתלי הגעש וסביבם

  : החקלאי באזור זה נחלק לשניים

. חקלאות הכפרים הדרוזים מסעדה ובוקעתה. 1

מטופחות ומטופלות , קטנות, החלקות  משפחתיות

הן. בקפידה

אבן מפרידות

הרמוני ונע

לתצרוכת ב

הנוף האח

המטעים 

חלקות. 2

אחידות ו

עקב גודלן

בצפון הגולן

  . םשילובי צומח מענייני

  

  
  מישורי גידולי שדה בדרום הגולן

ם הגולן מכוסה קרקע עשירה ופורייה תוצר דרו

המישור הגדול אפקי . הבליה של בזלות עתיקות

האזור הוא חקלאי . והוא מעובד כולו, כמעט לגמרי

רוב החלקות . החלקות גדולות ונרחבות, מובהק

בעלות צורה מרובעת למעט אלה בשולי השטח 

. אשר קויהן מלווים את גבולו הפיסי של המישור

פרדה ברורה בין השטח החקלאי לבין באזור זה ה

השטח הטבעי אשר מתקיים בערוצי הנחלים 

 המתחתרים בשכבות סלעי המשקע –הרחבים 

  . הקדומות אשר מתחת לבזלת

  
  שטחי  מרעה במרכז הגולן

הקרקע הסלעית והטרשית שבמרכז הגולן משמשת 

כר מרעה רחב ידיים לעדרי בקר רבים בבעלות 

 נמצאים גם בתחומי שטחי המרעה. תושבי האזור

שמורות הטבע בגולן ומראה הפרות הרועות בשטח 

, שטחי המרעה מגודרים כולם. הינו אופייני לגולן

.  מעברים למטיילים ומעברי בקר, ובהם שערים

  .בנקודות רבות שקתות ואבוסים

מרעה הבקר בשטח משפיע על הרכב מיני הצמחים 

 בשטחי הרעה ומעודד צמיחתם של מינים קוצניים

  . ואחרים שאינם מועדפים על הפרות

 על פני אלף ראש בקר וצאן 15-כבגולן מגדלים כיום 

   . בשטחי אשורוב,  דונם מרעה350.000

 

 

 דרום הגולןשל   רחב הידייםמישורחיטה בשדה 

נויות על טרסות במדרונות התלים וגדרות  ב

הנוף החקלאי המתקבל .  בין החלקות

בין עצי המטעים נפוצים עצים בודדים . ים לעין

עצים אלה שוברים את ) למשל חבושים(יתית 

. יד של החלקה הקטנה ומעשירים אותה

  .  אינו גדולגזומים בקפידה ונופם של העצים

,  המטע של קיבוצי האזור גדולות ונרחבות

נמצאות בניגוד לסביבתן , מעובדות באופן מרוכז

לעתים רבות נושקים המטעים .  ואחידותן

 לשטחי חורש וצומח טבעי ומתקבלים 



מישור 
חוף 

  הגליל
 )עמק עכו, עמק זבולון(

  
  הנוףיחידתתיאור כללי של 

  

  מאפיינים עיקריים

המקביל לחוף , דרום-בכיוון צפון, מישור חקלאי צר וארוך

 .הים בקטע שבין הכרמל וראש הנקרה
החקלאות מעורבת במתקני תעשיה כבדה ויישובים 

 .עירוניים
  . טעחלקות מ ו גידולי שדההגידולים הם בעיקר

אך , לחקלאות אין ערכים ויזואליים נכבדים כשלעצמה

 העמק נצפה היטב – ניכרות ביותרהשפעותיה החיצוניות 

כמו , ומכבישי האורך העוברים בשוליו, ממטרופולין חיפה

  .גם ממוקדי התעסוקה והמסחר המצויים בו

  

   הנוףיחידתאפיון 

האזור החקלאי מוגבל על ידי האלמנטים הטופוגרפיים 

 רכס הגבעות –ממזרח ;  הר הכרמל–מדרום : באיםה

 רכס –מצפון ; הנפרש מגבעות שפרעם ועד גבעת שלומי

ממערב נתחם המרחב החקלאי . לם בגבול לבנוןוהס

  .בינוי העירוני הצפוף בואכה חוף היםב

הינו יחידת נוף ) עמק זבולון ועמק עכו(מישור חוף הגליל 

.  מסחר ותעשיה,מופרת ומקוטעת על ידי בינוי עירוני

חלקה הדרומי של יחידת הנוף מזוהם בכבדות על ידי 

  . התעשיות של מפרץ חיפה

בדרומו של עמק זבולון מעורבים השטחים החקלאיים 

מבני . ה הכבדה האופייניים למפרץ חיפהיבשטחי התעשי

התעשייה יוצרים צללית דומיננטית על רקע הקו האופקי 

נאה במבט על נוף וגורעים מן הה, של שטחי החקלאות

מתקיימים בצד השטחים , בצפונו של העמק. ירוק ופתוח

  . "נוף כפרי פתוח"וכך נוצר , פרייםהחקלאיים ישובים כ

  

 מפת הארץב חוף הגליל מישור
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 נחל נעמן

  התנאים הטבעיים

. כמעט מישורית,  יחידה שטוחההיא מישור חוף הגליל

באגפו המזרחי ניתן להבחין בקו מגע מעניין בינו ובין 

ברכות הנוחתות אליו , ערביהגליל המהקירטון של גבעות 

  .ובמתינות

מערבית לקו נחיתת הגבעות ניתן להבחין בגבעות 

והן רכסים המבצבצים , במישור החקלאי" צפות"בודדות ה

  .מן הקירטון הטמון מתחת למעטה החרסית

 שטחים נרחבים של אדמת מצויים במישור חוף הגליל

נחל נעמן ובהצפות של נחל  שמקורה בביצות, ביצה

  .ןוקיש
  

לאיים והיםקו המגע בין השטחים החק
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  נופי החקלאות
  

  תיאור הנוף החקלאי

בעלות צורה , רציפות, החלקות החקלאיות גדולות למדי

מישור בצפון . ומסודרות בגריד בלתי מושלם, רבועה

הגריד נקטע על . צרות וארוכות,  חלקות מטע רבותהחוף

  .ידי ערוצי נחלים ודרכים

  

  צמחיה חקלאית

 מופיעיםות מרבית החלקב מישור חוף הגלילבדרום 

 ,במזרח.  קיימות בעיקר חלקות מטע– בצפון. גידולי שדה

, ניתן למצוא כרמי זיתים רבים, בסמוך ליישובים ערביים

הנוחתות אל , המטפסים על גבעות הגליל המערבי

  .המישור

 חלקות חקלאיות גדולות ורציפות

עברם בומערכת אמות המים נהריה  -כביש חיפה 
 סמוך ללוחמי הגטאותב

  

  מים המערכות 

נחצה על ידי נחלים רבים הזורמים  מישור חוף הגליל

, ן ביטוי נופי בולטלנחלים אי. מהגבעות שבמזרח אל הים

  .אך הם מפירים את מערכי החלקות הסדורים

מערכת של אמות מים נמשכת מעינות כברי אל העיר 

טעים ק .מתקופות שונות מערכת כוללת שרידים ה.עכו

מדרום '  מ300- כשנמצאבקטע  בנויים של האמה נראים

מערב לעינות - מדרוםילומטרים ק2-וכן כ, למושב בן עמי

 עברון נמשכת האמה כמעט ברציפות מקיבוץ. כברי

,  עכו- נהריה דרומה כשהיא מלווה ממזרח את כביש

ובדרכה היא חוצה שלושה נחלים על גבי גשרי קשתות 

  ).  בית העמק ונחל יסףנחל ,נחל געתון(

  

  דרכים וסירקולציה

כמו גם מסילת , מחיפה אל הגליל, כבישים ראשיים

מישור  .אי זהעוברים בנוף חקל, הלנהריהברזל מחיפה 

נתחם על ידי שתי דרכי אורך העוברות  חוף הגליל

 דרכי במישורכמו כן עוברות . ממזרח וממערב, בשוליו

  .חלקן מלוות בשדרות עצים, רוחב רבות
 מבט מהכרמל אל מבני התעשייה במפרץ חיפה
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  מבנים ואובייקטים אחרים

יה יבולטים מבני התעש מישור חוף הגלילבדרום 

 עם  קו המגע–ממזרח . בנוף החקלאי, כאמור, הפוגמים

ננטי כמעט יהאזור העירוני שלאורך חוף הים הוא קו דומ

  .מישור חוף הגליללכל אורך 

  

  ישבותידפוסי ההת

נצפה היטב  מישור חוף הגלילהנוף החקלאי של 

  . המשקיפה אליו מהכרמל, מנקודות רבות בעיר חיפה

הוא  מישור חוף הגליל –עבור חלק ניכר מתושבי חיפה 

הוא מהווה את ההזדמנות . םהנוף המרכזי הנשקף מחלונ

השתנות , היחידה של אוכלוסיה זו למגע עם החקלאות

  .הפריחה והקמילה, העונות

,  מפרץ חיפה–אזור התעסוקה המרכזי של צפון הארץ 

 מושך אלפי עובדים –שכלול בו אזור מסחרי גדול 

כולם עוברים בנוף החקלאי וחשופים , ומבקרים מידי יום

  .לערכיו

בי הנוכחות העירונית הגדולה בעכו כך גם הדבר לג

.ובחשיבותו של הנוף החקלאי העוטף אותן, היובנהר

 1943נחל נעמן 

שטחים חקלאיים נרחבים על רקע אזור התעשייה 

  הכבדה במפרץ חיפה

 

  45>>   מישור חוף הגליל
 



  נוף כמשקף אורח חיים

לא נודעו  )עמק זבולון ועמק עכו(למישור חוף הגליל 

הוא אינו קשור  .מבחינה אתנוגרפיתמיוחדים ערכים 

במאורעות היסטוריים או דימויים תרבותיים בעלי 

  . חשיבות

  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

, מ מצפון לנהריה" ק4-תל ארכיאולוגי כ - תל אכזיב

המקום היה מיושב החל . בסמוך לשפך נחל כזיב

מתקופת הברונזה התיכונה והוא נזכר במקורות 

העיר ישבה על . וריים ובמפות מתקופות שונותהיסט

אשר שרידיו , ההדרך מעכו לצידון ונסמכה על הנמל של

 סנחריב מלך אשור כבש אותה .נמצאים דרומית לתל

בתקופת הברזל נודעה העיר בקשרי . ס" לפנה701בשנת 

ספנות ותעשיית צבע , דיג, חקלאות, מסחר ענפים

ה ידועה בשם העיר היית, בתקופת המשנה. מחלזונות

ל קבעו את העיר בתור הגבול הצפוני של ארץ "חז. כזיב

במקום נמצאו עתיקות מתקופות . לענייני הלכה, ישראל

  . מערות קברים קדומות ועוד, שונות  ובהם כלי חרס

  

המקום היה . מזוהה עם אפק שבנחלת אשר –תל אפק 

 ובתקופותכן , מיושב בתקופות הברונזה הקדומה והברזל
נבנו במקום בתקופה הצלבנית . ית והרומיתההלניסט

  . וטחנת קמחמבצר

בקרבת , ממוקם בין נחל נעמן ונחל חילזון -תל כיסון 

. ראשיתו של היישוב בתקופה הניאוליתית. היישוב כאבול

בתקופת המלוכה היה במקום יישוב פיניקי ובתקופה 

בתל ניתן לראות קטע חומה  .הביזנטית יישוב נוצרי

מתקופת הברונזה התיכונה ושרידי מבנים מתקופת 

  .הברזל

 ובה מהעתיקות שבערי ארץ ישראל עיר נמל – עכו

 .מנית'והתקופה העות אתרים רבים מהתקופה הצלבנית
מ ממזרח לעכו " ק1.5-כ, עכו הקדומה שכנה בתל עכו

כו ו על ע" הכריז ארגון אונסק2001בשנת . שבין החומות

  . העתיקה אתר מורשת עולמית
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  נוף וחזות
  

  צבעוניות

  
  פרטים בנוף

  
  תבניות נוף 

מפגש חקלאות 
 ותעשייה

    קו המגע בין העמק לשוליו חממות
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  מותהתרש
  

  ניגודיות

 אינם )עמק עכו וזבולון(גבולותיו של מישור חוף הגליל 

ם המישור על ידי מרגלות תחבמזרח נ, בולטים ומובהקים

בפני עצמו תחום ומוגבל צרות מרחב והי, הגליל המערבי

  ).ראה לעיל(

מערב תחום המישור על ידי שורת יישובים ואזורי ב

  .הברזלעכו ומסילת -לאורך כביש חיפה, תעשייה

בייצגו קו , לאגף המזרחי של העמק חשיבות מיוחדת

מקבצי . מעבר בין גבעות הגליל המערבי ומישור החוף

של כרמי " איים"ומהוות , גבעות פזורות באקראי במישור

כניגוד , חורשות אורנים או שטחי טרשים חשופים, זיתים

  .מעניין בנוף

  

  מובהקות

. הק של חקלאותבמישור חוף הגליל אין מופע אחיד ומוב

, פלחה, גידולי שדה, ניתן למצוא כאן גידולים שונים

  . צורות עיבוד שונות ובחלוקה מרחבית מגוונתב, מטעים

שכן שימושי הקרקע מעורבים , באזור נמוכההלכידות 

המרחב מבותר ומקוטע ברשת כבישים . עם תעשיה ובינוי

גורמים , מבני תעשייה ועוד, רצוף יישובים, ודרכים

  .פחיתים מן הרצף ופוגעים במובהקות הנופיתהמ
 נוף חקלאי במישור חוף הגליל

  

  גיוון

למרות נוכחותם של גידולים שונים ותצורות גידול שונות 

, הרי שהם משתרעים על פני שטחים גדולים, בעמק

המתקבלת על , התחושה הכוללת. והגיוון אינו ניכר ביותר

היא של מונוטוניות , ידי נסיעה בכבישי האורך והרוחב

 המופע .גיוון ומופעי נוף דרמטיים, נותיחסית והיעדר שו

 בקו נחיתת –המגוון והמעניין נמצא במזרחה של היחידה 

קו זה אינו . גבעות הגליל המערבי אל מישור חוף הגליל

גבעות קירטון בודדות מבצבצות מערבית לקו זה , סדור

אזור מעבר זה . והן מכוסות מטעי זיתים או יער מחטני

  . המזרחי של היחידהמייחד ומבליט את גבולה 
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 חיות
הנוף החקלאי של מישור חוף הגליל מצוי בתהליכי 

תשתיות , מסחר ותעשיה, בניה למגורים. התדרדרות

וגורמים נוספים מפרים את , חשמל ותקשורת, כבישים

שטחים . ומונעים את העיבוד היעיל של השטח, הנוף

. ובהם ערמות אשפה מאפיינים את השטח, מוברים

ת הנופית החמורה ביותר סמוכה למוקדי ההתדרדרו

ופוחתת , האוכלוסייה והתעשייה בדרום יחידת הנוף

  .בצפונה

, כיום נמצאים בשלבים שונים של תכנון וקדם תכנון

תכניות להקמתם של פארקים מטרופולינים לרווחת 

הנמצא , פארק נחל הנעמן. תושבי מטרופולין חיפה

ו בריכות דגים הכולל את בתחומ, בשלבי תכנון מתקדמים

ופארק , ממזרח לנחל, ושטחים חקלאיים בעמק עכו

בתכנית המתאר המחוזית למחוז חיפה המיועד , הקישון

, כפארק מטרופוליני מרכזי לחיפה והקריות, )6מ "תמ(

 דונם של שטחים חקלאיים לאורך נחל 2,000הכולל כ 

  .הקישון

מישור חוף הגליל כולו נכלל בתחום הרגישות הנמוכה 

" במרקם הכפרי"ו, 35א "ריט הנחיות סביבתיות בתמבתש

. כמו כן לא סומנו בו מכלולי נוף. בתשריט המרקמים

הדבר מורה על מידת חשיבות פחותה יחסית לשטחים 

ת בה וכנראה בשל השתרעותם הרחבה והמונוטוני, אלה

  .הם מצטיינים

אשר זכו ליתר תשומת לב , שטחים יוצאי דופן במרחב

ואתרי טבע ,  בעיקר נעמן וחילזון–ם הינם צירי הנחלי

, וכן שולי הגבעות ממזרח, מקומיים דוגמת עין אפק

ויוצרות בו מגע מעניין בין ההר , הנוחתות אל המישור

  .למישור

, עקב דרגת הרגישות הנמוכה המיוחסת למרחב זה, ואכן

הבולטת בהן . הוצעו בו תכניות רבות של פיתוח והרחבה

וכן , בדרום העמק, " הקריותמלכת"תכנית הרחבת חיפה 

, מעבר לנחל נעמן, התרחבות קרית ביאליק מזרחה

 כולן על –התרחבות עכו ונהריה מזרחה לכיוון העמק 

  חשבון שטחים חקלאיים

 



    
    

גליל 
  מערבי

  

  

  

  

  

    
  של יחידת הנוףתיאור כללי   
    
  מאפיינים עיקריים  
רמה נטויה בשיפוע מתון ורצוף מערבה אל עבר מישור   

ות צרות ושלוחות י בקעות חקלאסדרתובה , החוף

 .מערב-בכיוון מזרח, הרריות
  

  
. גידולי שדה וכרמי זיתים כוללת החקלאית ההצמחיי

 .  נשיריםבצפון היחידה ניתן למצוא מטעי
  

  
בעמקי הנחלים ועל חלקות קטנות , חקלאות מסורתית

    .פני במות ההרים

    

     הנוףיחידתאפיון 

, רצועה צרה וארוכה הנתחמת על ידי עמק זבולון ממערב

זרח וערוץ נחל הרי מרכז הגליל ממ, גבול לבנון מצפון

 צרות הרריותבמתיות סדרה של שלוחות . שגב מדרום

יווניות ברורה ממזרח כבעלי , גיאיות צריםביניהן  ווארוכות

 ועל במות  הנחליםחקלאות התפתחה בעמקי. למערב

 בעוד המדרונות התלולים מכוסים יער ההרים בלבד

  .וחורש טבעי

  

  

  במפת הארץהגליל המערבי

" נוף מעבר"נופי הבקעות הצרות משמשים כעין 

אל הנוף המבודד והסגור ,  מעמק זבולון הנרחבהמוליכים

המעבר מהעמק הפתוח . של הרי הגליל המרכזי

הוא , אל בקעה צרה ומוקפת הרים מכל עבריה, יוהחקלא

הנותן , או חדר כניסה, זהו מסדרון מעבר. דרמטי ומרשים

 משני לנוף ההררירמזים ראשונים על הנוף האופייני 

  .עבריו
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  התנאים הטבעיים

הגליל המערבי מהווה יחידת נוף הומוגנית מבחינה 

רידה טופוגרפית רציפה ומתונה קיימת י. מורפולוגית

המתנשאים לגובה , משוליו המזרחיים של הגליל המערבי

. אל מישור חוף הגליל,  מטרים מעל פני הים600-700

בשיפוע של , ירידה זו נמשכת לאורך כעשרים קילומטר

  .מעלות ספורות ומבלי ליצור מדרגה טופוגרפית

קו וחל, סלעי גיר ודולומיט קשיםברובו השטח בנוי 

כמות האזור נהנה מ). רכס הסולם(מכוסה קירטון 

 - נופים קרסטיים הגירי התפתחו ובאזור משקעים רבה

) הר כישור, כיסרא, אזור חורבת תפנן(נופי טרשונים 

מערת , מערת קשת, מערת נמר(מערות המסה רבות 

מעיינות , דולינות) מערות יונים, מערת תפן, שרק

בנחל בית , נונה'מג-עין יפעם, עין טמיר(קרסטיים 

נחשפים , הדרומייםבשוליים , במחשופי הקירטון). העמק

ף גבעות מעוגלות ומדרגות רכים בהם שולט נום סלעי

  .טבעיות

. תיכוני לח וגשום-הגליל המערבי מאופיין באקלים ים

כמות המשקעים באזור רבה יחסית  והצמחייה בו עשירה 

  .  תיכוניים-בחורשים ויערות ים

 אקלים לח המאפשר חידוש מהיר של חורש השילוב של

שנפגע והתיישבות דלילה באזור בתקופה הערבית 

 שטחי אפשרו שימור של, שמנעה פגיעה בחורש הטבעי

האזור מתאפיין בחורש ים . חורש נרחבים בגליל המערבי

חברת אלון מצוי ואלה ארץ : תיכוני צפוף שמרכיביו

, אדר סורי, לעאלון התו, כליל החורש, ער אציל, ישראלית

 השונים של חברות הואריאנטים. ליבנה רפואי ועוד

  . הצומח משתנים בהתאם למסלע המקומי

גדלות , בערוצי הנחלים בהם מתקיימת זרימת מים

שיחים צפופים של פטל קדוש , שדרות של עצי דולב

ושיח אברהם מצוי וכן ריבוי מינים של שרכים בנקיקי 

  . הסלעים שליד הערוצים

  

  
 נוף חקלאי בגליל המערבי

המערבי מבחינה:הגליל הומוגנית נוף יחידת
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  החקלאות נופי
  

  תיאור הנוף החקלאי 

. מדרונות ההרים תלולים ואינם מאפשרים חקלאות

בעמקים המישוריים התפתחה חקלאות האופיינית 

השלוחות החקלאיות בעמקים הצרים הן  .לבקעות

בעמקים אלה . המעניקות לנוף את אופיו הייחודי

מתפתחת חקלאות לפי המתכונת של הבקעות 

ללא גובלי , צרות וארוכות, תחלקות מלבניו: הסגורות

בניצב לציר הבקעה או הנחל המנקז , חלקה בולטים

) לדוגמא על יד עבדון(בבקעות צרות במיוחד . אותה

ציר סובבות  אלו בקעות. החלקות מקבילות לציר הנחל

מופיעות בהן וכן , נחל המנקז את ההרים לכיוון הים

הרכסים יוצרות חילופים בין חקלאות על " אצבעות"  . דרכים המובילות מעמק זבולון בואכה הגליל המרכזי
,  ביחידה זו הוא חקלאות במותהמופיענוף חקלאי נוסף   הבמות שעל הרכס לבין חקלאות הואדיות

הפזורות ללא , המאופיינת ברצף חלקות קטנות ורבועות

. וי הטופוגרפיהואלא עוקבות אחרי ק,  גיאומטריסדר

חלקות נתחמות ונתמכות על ידי הערבית הבחקלאות 

  .טרסות אבן

ניתן לראות כי החלקות  ת'ג - יאנוח הדרוזי בביישו

 ובמקומות אחדים אף את היישוב מכל עבריומקיפות 

  .חודרת אל מרקם היישוב ומתפרשת בין הבתים

חלקות קטנות ובה , מגוונתמסורתית החקלאות ה

שטחי . והתאמה מרבית לתרבות ולסביבה הטבעית

והם תחומים בין יערות , החקלאות מצומצמים יחסית

לצד התפתחות יישובית המתקיימת אף , וחורש טבעי

  .ותהיא בבמ

  

  צמחייה חקלאית 

כרמי בגידולי שדה ובבעיקר הגליל המערבי מאופיין 

ההרים  .בצפון היחידה ניתן למצוא מטעים. זיתים

 ויוצרים מסגרת  או מכוסים חורש טבעימיוערים בצפיפות

ולשינויים העוברים בהן , עד לחלקות החקלאיות-ירוקת

  . לאורך השנה

 
  

  

ת' ג–מטעי זיתים בסמוך ליישוב הדרוזי יאנוח  
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  מערכות המים 

יינת בנתיבי מים בכיווניות בולטת יחידת הנוף מאופ

 אפיקי –באזור המזרחי של היחידה . מערב-מזרח

במערב היחידה . הנחלים צרים ובעלי מתלולים דרמטיים

, כאמור, בהן, הנחלים מתרחבים לבקעות צרות וארוכות

החלקות נסמכות , במקרים רבים. מתפתחת חקלאות

ים מי רוב הנחלים נובע .לציר הנחל וקוויהן ניצבים לו

, בצת נחל(קם זורמים מים כל ימות השנה חלבמעיינות ו

המעיינות הגדולים באזור נובעים באפיקו של ). נחל כזיב

. עין חרדלים, עין זיו: נחל כזיב שהוא הגדול בנחלי האזור

מימיהם מנוצלים ונשאבים אל הישובים באזור ורק כמות 

  . זעומה מופרשת לזרימה חופשית באפיק
וחמי הגטאות קיימים שרידים מאמת המים ליד קיבוץ ל קטע מאמת המים ליד קיבוץ לוחמי הגטאות 

 .ינות כברי לעכוי שהובילה מים מעמנית'העות

 מבני רבידות על במות ההר אופייניים לחקלאות הערבית

  

  דרכים וסירקולציה

או משקיפות , בתוואי הבקעה, לרובהדרכים עוברות 

נוף הבקעות הצרות נמצא , לפיכך. אליה מהשוליים

 כביש . זבולוןעמקלב הגליל אל בנצפות גבוהה במעבר מ

 סאסא הוא ציר התנועה החשוב ביותר - אילון –נהריה 

  . באזור

 

  

  יקטים אחרים ימבנים ואוב

 על במות ההר בולטים מבני תבחקלאות המתפתח

  .ערביתההאופייניים לחקלאות , הרבידות

 ,12-ה  הוקם במאהאשר, מונפורהצלבני מבצר שרידי ה

השרידים  . שלוחה החולשת על נחל כזיבניצבים בראש

סדר אולם מועצת אבירי המ חומה ושרידיקטעי כוללים 

, לרגלי המבצר .13- אשר שכן שם במאה ההטבטוני

שרידי סכר מהתקופה הצלבנית ולידו , כזיבנחל באפיק 

מעט ממערב למבצר . מאותה תקופה שרידי בית חווה

שפעלה , )טאחונת שופאני(נמצאת טחנת קמח גדולה 

  . בכוח מי הנחל

כביש מתפתל הצופה אל הנוף החקלאי 
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  ישבותידפוסי ההת 

 התפר בין עמק זבולון ואזור השלוחות קיים לאורך קו

. מרביתם יישובים ערביים גדולים, רצף של יישובים

בעיקר , במרכז ומזרח היחידה ההתיישבות דלילה

קיימים בגליל המערבי , כמו כן. יישובים יהודיים קטנים

זהו למעשה האזור . נוצרים ודרוזים, כפרים בדואים

כר מאוכלוסייתה של חלק ני. הדרוזי הצפוף ביותר בארץ

ורישומה של חקלאות זו , התיישבות זו עוסק בחקלאות

  .ניכר בשטח

 ת' ג-  יאנוחהיישוב הדרוזי
  

 ת מוקף בחלקות חקלאיות על במות'ג -נוחאהיישוב י
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  הקשרים תרבותיים
  

  היסטוריה וארכיאולוגיה מקורות

כבר ,  אולם.הגליל המערבי היה כלול בנחלת שבט אשר

בדרום יחידת . בתקופות פרהיסטוריות האזור היה מיושב

, כמו כן. לההנוף התגלה אתר ישוב גדול מתקופות א

לים ארכיאולוגיים מן התקופה יבאזור שלושה ת התגלו

בגליל . תל שער ותל חרשים, תל ראש: הישראלית

המערבי קיימים גם אתרי יישוב מהתקופה הביזנטית 

, ומבצרים מן התקופה הצלבנית כדוגמת מבצר מונפור

נראה כי הריכוז הגדול . מבצר מעיליה ועוד, מבצר יחיעם

יים באזור זה קשור לקרבה לעיר הנמל של אתרים צלבנ

  .עכו אשר היוותה בסיסם החשוב של הצלבנים באזור
 טרסות אבןנתמכת על ידי : חקלאות במות

  

  נוף כמשקף אורח חיים

משקפות הר ה בצלע ותת הבנויוחקלאיה ותמדרגה

בהכללה ניתן לומר כי . מסורת חקלאית בת אלפי שנים

הטרסות . מופע טרסות חקלאיות הינו נדיר יחסית

, ים מן השלוחות המוארכותעוקבות אחר המדרונות היורד

, גם הטרסות שהיו קיימות בעבר. לכיוון צפון ודרום

כאשר החקלאות מתרכזת בבמות , הולכות וניטשות

יער וחורש טבעי צפוף . השטוחות ובעמקי הנחלים

וכיום כמעט שלא , מכסים את שרידי הטרסות במורדות

  .ניתן להבחין בהן
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  נוף וחזות
  

  צבעוניות

  

  

  

  פרטים בנוף

  

  

  

  תבניות נוף
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  התרשמות  גיוון
יוצר סביבה מגוונת , מופעי הנוף והסובב, ריבוי הפנים

, נמצאים כאן. הנופים החקלאייםבה שזורים גם , ועשירה

 - סורתיים של החקלאות הערביתנופים מ, זה לצד זה

בעיקר על פני המדרונות , מוארכות, חלקות קטנות

לצד חלקות , גיאיות מעובדים, היורדים לעמקים הצרים

  .עבריתחקלאות הב נהוגותה, גדולות ורציפות

  
  ניגודיות

 בין העמקים המישוריים החודרים קיימתניגודיות גבוהה 

עמקים .  בינות לגבעות המשתפלות אל המישורפנימה

לרוב במטעי ומכוסים , אלה מעובדים בצורה אינטנסיבית

והם מהווים ניגוד נופי בולט למדרונות היורדים , זיתים

  . המכוסים יער וחורש, אליהם
, צורות העיבוד השונות וריבוי סוגי הגידולים החקלאיים

בעיקר בשיפולי  כרמי זיתים: מוסיף אף הוא לעושר ולגיוון

, פן נוסף של ניגודיות ניתן לראות בגבעות מעוגלות  .ידולי שדהנשירים וג, המדרונות

ת על פני ובקצותיהם של השלוחות המתנשאות ועול

ויוצרות בכך אלמנט נופי בולט ומנוגד , המישור החקלאי

  .לאופי המישורי הכללי

  

  

  
  מובהקות

מובהקותם של השטחים החקלאיים נובעת בראש   

. ובעמקי הנחלים,  על גבי הבמות– וראשונה ממיקומם

והם תואמים , שטחי העיבוד אינם מפוזרים במרחב

  .מוגדר וברורועוקבים אחר מבנה מורפולוגי 

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 חקלאות בערוצי נחלים  
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  חיות  
, כמו הנופים הטבעיים באזור זה, הנופים החקלאיים  

, נמצאים תחת לחץ והשפעה של תהליכי פיתוח

  . המטביעים את רישומם במרחב

  

  

יהודיים ,  היישובים הגדוליםבעיקרנם ימוקדי הפיתוח ה  

הנמצאים באזור המעבר בין גבעות הגליל , וערביים

גוש יישובי , שפרעם, כבול, תמרה: י ומישור החוףהמערב

נית והפרברית באה על אהזחילה האורב. שכניה ועוד

הנוף החקלאי הולך . ם והחקלאייםחשבון הנופים הטבעיי

קיים חשש . ובמראיתו, היקפוב, במרחביו, ומתדרדר

חיבורם והשתרעותם על פני , להתפשטות יישובים

  .נופים חקלאייםולאבדן , חלקים גדולים של המרחב

  

  

  

  

  

  

  

וכך גם העניין התיירותי , החיות הכלכלית של הנוף גבוהה  

ותידרש התערבות , עלויות העיבוד נכבדות, עם זאת. בו

  .רווחיות העיבוד החקלאי תפחתכאשר ותמיכה 

  

  

העיבוד בחלקות פני נטישה של בעיקר יש לחשוש מ  

     .שרווחיותן הכלכלית הולכת ויורדת, הקטנות

   
  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   חשש לאובדן נופים חקלאיים כתוצאה מהתפשטות יישובים
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גבעות 
כורזים 

וצפון 
  הכנרת

 
  הנוףיחידתתיאור כללי של 

  
  מאפיינים עיקריים

יחידת נוף חקלאית המשתרעת מדרום עמק החולה ועד 

 תצפיות –באזור הדרומי . חופה הצפוני של הכנרת

 .ואתרים הקדושים לנוצרים, מרהיבות אל אגם הכינרת
 , חלקות בינוניות בגודלן:מגוונתחקלאות תבנית נופית ל

 .בלתי סדורות ועוקבות אחר קווי הטופוגרפיה, רבועות

אחד מן הנופים החקלאיים הבודדים אשר שמרו על 

המזכירה את המורשת , מסורתית" אקראית"תבנית 

  .הקדומה של פני החקלאות בישראל
בעיקר טרופיים , גידולי שדה ומטעים:  הנםםהגידולי

 . טרופיים-וסוב
שטחי , י בזלת שסוקלומצבורי סלע, ריבוי גדרות מרעה

  .טרשים וכתמי צומח טבעי

 :האסוציאטיבייםבהקשריה באזור ייחודה של החקלאות 

ה כנסייובתי במסורת הנוצרית תרי עליה לרגל א

 אגם –קשורים במבטים פתוחים אל הנוף הסובב ה

  במפת הארץגבעות כורזים וצפון הכינרת .נרת והנוף החקלאי העוטף אותוכה
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   הנוףיחידתאפיון 

 מחניים בצפון נחלוב יחידת הנוף גובלת בעמק החולה

 ובין גיא הירדן במזרח ומורדות ,בדרוםובבקעת כינרות 

  .במערב הרי צפת והר כנען

קפלי ביחידה זו שטחים חקלאיים ברצף הנקטע על ידי 

מספר יישובים כפריים ומתקני . קרקע ומתלולי סלע

 תצפית לכיוון –בשוליה המזרחיים של היחידה . תשתיות

  .הירדן

,  חלקות בינוניות בגודלן:מגוונתית חקלאות תבנית נופל

  .  בלתי סדורות ועוקבות אחר קווי הטופוגרפיה, רבועות

חלקם מלווים , השטח מתאפיין בריבוי גדרות מרעה

מעובדות , בתבניות של חלקות קדומות, בשדרות צומח

ומשמשים ציוני , במצבורי סלעי בזלת שסוקלו, ונטושות

חורשות , ומח טבעיבשטחי טרשים ובכתמי צ, מקום בנוף

  .אקליפטוס לצד עצי שיזף בסמיכות לשטחי עיבוד

  

  התנאים הטבעיים

המאופיינת רמת טרשים של בזלת היא רמת כורזים 

 נטויה הרמה . גבעות מתונות חרוצות באפיקי נחליםב

ואילו כלפי , מזרח אל עמק החולה-לצפון בשיפוע קל

. הכנרת לכיוון היא יורדת בתלילות) בקעת כינרות(דרום 

קשים שטח  תנאי טרשיות הקרקע והשיפועים יוצרים

  .לעיבוד חקלאי

מתכסה האזור צמחים , בחורף. השיח הנפוץ הוא השיזף

שנתיים ואז גם פורחים צמחי הפקעות והבצל -חד

עד סוף האביב רובם ). סייפן וחצב למשל, עירית(

נראים שדות קוצים החשופים , מתייבשים ובקיץ

גדלים צמחים שחייהם , יםבקרבת המ. לשריפות

בשל זמינות המים עבורם , ופריחתם ממושכות יותר

). הפרת ועוד-צפצפת, שנית, אברהם-שיח, קנה(

הכבישים והמבנים לגדות הירדן , התקרבות השדות

שרידים של . הגדות המגוונת-והכנרת דחקו את צמחיית

  .ציידא-צמחיה זו ניתן למצוא בשמורה שבבקעת בית
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  ותנופי החקלא  
    
  

    תיאור הנוף החקלאי
" מטליות" ערוב של חלקות – נוף חקלאות בזלת ייחודי

 אחד  זהו .בין טרשי בזלת, מעובדות ונטושות, חקלאיות

מן הנופים החקלאיים הבודדים אשר שמרו על תבנית 

המזכירה את המורשת הקדומה , מסורתית" אקראית"

נופי האזור מציגים שילוב . של פני החקלאות בישראל

ועיבוד חקלאי , עניין בין תצורות קרקע ונוף קדומותמ

  .בתנאים מודרניים

 ועצי זית בתוך צמחיה עשבונית חלקות ירוקות
 צהובה ואבני בזלת כהות

  

  

  

  

  

  

  
    

    צמחיה חקלאית

, טרופיים-בעיקר טרופיים וסוב, גידולי שדה ומטעים  

מטעי בננות . שדרות צמחיה המלוות גדרות מרעה

מטעי . מאפיינים את המורדות היורדים מאלמגור לכנרת

על , הפינ-הזיתים הכסופים ממזרח לכביש טבריה ראש

, הפכו לתמונת נוף ידועה, רקע הדגן הצהוב סביבם

וחשופה במלוא הדרה לנוסעים , המשקיפה על הכנרת

הפכו , במיוחד באזור טבריה,  מטעי תמריםגם. בכביש

  .לאחד מסמליו של האזור

  

בוסתנים וגנים מקיפים את . בעיקר לבני הדת הנוצרית

  .המוסדות הנוצריים באזור

נשא ישו את , על פי האמונה,  המקום בו–הר האושר 

תצפית על , במקום מבנה מתומן ייחודי, דרשת ההר

  .  איטלקיסדרהכנרת ומשק חקלאי של מ

,  חורבותיה של עיירה רומית וביזנטית–כפר נחום 

הנמצא במרכזו , הכוללים שרידי בית כנסת קדום ומפואר

כאן קבע ישו  –אתר מרכזי לדת הנוצרית  -של גן לאומי 

וזהו מקום , את מרכז פעילותו לפני עלייתו לירושלים

  . מוצאם של תלמידיו הראשונים

  

  מיםהמערכות 

 –מזרח -הגבעות נחצות על ידי מספר נחלים בכיוון מערב

ים לרמת הגולן בין רמת כורזהמפריד , אל הירדן

,  מעיינות20-רמת כורזים נובעים כ  בתחום. ממזרח להש

  .ששפיעת רובם דלה

גן לאומי כורזין כולל שרידי של יער מימי המשנה 

בבית . תקופת שגשוגו של היישוב היהודי בגליל, והתלמוד

הכנסת של כורזים ניתן לראות עיטור מגולף של ילדים 

 זכר –של שריגי גפן דורכים ענבים בתוך תשליב 

  .בזמנים קדומים, לפעילות החקלאית באזור

  

  דרכים וסירקולציה

 שרישומם נותר שפע של שבילים קדומיםברמת כורזים 

, המבנים וערימות הבזלת המסוקלות, הדרכים. בשטח

  .למרחב כולווכמו טבעית " אקראית"יוצרים תבנית 

. בסמוך לשפך נחל סמך,  אתר הקדוש לנוצרים–כורסי 

 אחד המנזרים הגדולים מהתקופה הביזנטית –באתר 

  .שנתגלו בארץ
נוף החקלאי הישראלי הסדור תבנית זו יוצאת דופן ב

  .והמאורגן בדרך כלל בקווים ברורים
  

  

  מבנים ואובייקטים אחרים

ערימות בזלת , מבנים ארכיאולוגיים והיסטוריים

. הבניה האופיינית באבן בזלת מקומית שחורה. מסוקלות

מקצת מהמבנים העתיקים בנויים באבן גיר מיובאת 

האזור . זורובולטים על רקע הקרקע הכהה האופיינית לא

  , מאופיין במקומות קדושים המהווים אתרי עליה לרגל

 שרידי בית הכנסת בכורזים
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  ישבותידפוסי ההת

 בגלל מיעוט המים ותנאיההתיישבות באזור מועטה 
 ביחידת שוביםהייבין . השטח הקשים לעיבוד חקלאי

, אמנון ,אליפלט, זנגריה-טובא, כפר הנשיאהנוף נמנים 

  . עמיעד וכרכום, אלמגור, כורזים

  

  
  הקשרים תרבותיים

  
  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

נזכרת כורזין כמקום שאת ) עא, מנחות פה(בתלמוד 

אילו היתה , חיטיו ניתן היה להביא לירושלים כעומר

  .סמוכה יותר לבית המקדש

המסורת הנוצרית מוצאת כאן את האתרים הקדושים לה 

וכאן מצויים אתרי , לאחר ירושלים, ביותר בארץ ישראל

עליה לרגל ובתי תפילה המנציחים את פעילותו של ישו 

אתרים אלו קשורים במבטים פתוחים אל הנוף . הנוצרי

  . אגם הכנרת והנוף החקלאי העוטף אותו–הסובב 

  

  נוף כמשקף אורח חיים

 גבעות כורזים -עיקר ערכה של יחידת הנוף החקלאי 

הנוף  . קשור בערכיה האסוציאטיביים,וצפון הכינרת

רקע ומעטפת לאתרים יהודיים ונוצריים בעלי מהווה 

וקישור אסוציאטיבי לפעילותו של ישו , חשיבות עולמית

חייו של ישו התרחשו על רקע נופים . סביב הכנרת

דברי חוכמה , ה במשליםוהברית החדשה מלא, חקלאיים

  . ומעשי ניסים הקשורים בחיי החקלאות

השטחים המעובדים , באזור הגדה הצפונית של הכנרת

נוף הכנרת ודייגיה . עוטפים את האתרים הנוצריים

 משקפים נאמנה את רוח המקום בימי ראשיתה של

  .הנצרות
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  נוף וחזות
 

  צבעוניות

  
  

  פרטים בנוף

  

  

  תבניות נוף

מטעים צעירים  גלי אבני בזלת מבני חממות  קו מגע בן מטעים 
   ואדמה חרושה
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  התרשמות
  

  ניגודיות

השטחים החקלאיים נמצאים בינות לכרי המרעה 

הגוון החום כהה . ומשתלבים בתוכם, בזלתיים-הטרשיים

כגדרות , של האדמה וריבוי הסלעים הפזורים באזור

מקשים על אבחנה ברורה בפסיפס , ונקודות סיקול

  . טבעי שנוצר- החקלאי

  

  מובהקות

ות רבה כנוף מובהקנוף החקלאי של צפון הכינרת ל

  . ייחודי ויוצא דופן בין נופי החקלאות של ישראל

 כמעט ללא -שלמותה ו חשיבות תצורת נוף זו ברציפותה

  .הפרות

האלמנט הנופי הבולט כאן הינו גדרות המרעה ועדרי 

, לצידם של חלקות קטנות, אלה. הבקר הרועים בשטח

יוצרים את המראה , בין טרשי הבזלת" מטליות"מעין 

  . האופייני לאזורהחקלאי

  

  גיוון

את טרשי ואדמת , המאפיינת, קשת הצבעים הכהה

יוצרים מונוטוניות מסוימת על פני , והנוף הגלוני ,הבזלת

אם כי שונה לגמרי במראיתה ובערכיה , יחידת הנוף

  .מתבנית הנוף הרווחת בארץ

בולטים על , צבעי הירוק כהה של המטעים ירוקי העד

 של האדמה וסלעי הבזלת רקע צבעיה השחורים כהים

ומנוגדים גם לגוון הצהוב זהוב של הדגניים , השחורים

  .בתקופת הקיץ

  

  חיות

השטחים מעובדים , הנוף החקלאי הינו בעל חיות גבוהה

בעיקר מטופחים המטעים באזור המקנים , באינטנסיביות

  . לו את ייחודו

 מרוחק ממוקדי אוכלוסיה הנוף החקלאי בגבעות כורזים

,  פרט להקשריו לאתרים מרחביים–ראשיות ודרכים 

והיותו חלק ממערך המסדרונות האקולוגיים של צפון 

  .הארץ

ן "ים בלחצי נדל החקלאי של צפון הכינרת אינו מאוהנוף

, במרבית המקרים מדובר בנוף בעל חיות גבוהה. חזקים

  .שאינו צפוי לעבור שינויים מרחיקי לכת בעתיד הקרוב
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  היבטים תכנוניים
  

הקשרים האסוציאטיביים של הנוף החקלאי בצפון ה

או כחלק , הכינרת מיעדים לו מקום כנוף תרבותי

מכלול : 35א "על פי הגדרותיה של תמ" מכלול מורשת"מ

  ".דרך הבשורה"

  

 

 35א "ומכלול הנוף בתמ צפון הכינרת
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  66>>   תחתוןגליל 

 

גליל 
  ון תחת

  
  של יחידת הנוףתיאור כללי 

  

  מאפיינים עיקריים

, צרות וארוכות, סדרה של בקעות חקלאיות סגורות

הבקעות מוקפות גבעות . מערב-בכיווניות מובהקת מזרח

 .גיר וקירטון מכוסות יער נטע אדם וחורש טבעי
, הבקעות השטוחות מעובדות בחלקות רציפות

 –בהרים . יתן לעיבודהמשתרעות לכל רוחב השטח הנ

ויער נטע , חורש טבעי בדרגות שונות של התפתחות

, היישובים מצויים על המדרונות בשולי הבקעה. אדם

 . בסמוך לשטח החקלאי
 : דפוסי הגידולים משני סוגים

בקעת . לרוחב הבקעה, כרמי זיתים בשורות סדורות

 .חנניה מייצגת דפוס זה
. בניצב לציר הבקעהבחלקות צרות וארוכות , גידולי שדה

 .בקעת בית נטופה היא מייצג מובהק של דפוס זה
ינן דוגמא מובהקת לסוגי הבקעות הגליל המרכזי 

. החקלאות המסורתית האופיינית לארץ ישראל

המובהקות הנופית הנובעת מסגירות השטח בבקעות 

ונצפותם של השטחים החקלאיים , מוקפות הרים

  .מהרכסים הסובבים

  

  

  

  

  במפת הארץהגליל התחתון



   הנוףחידתיאפיון   התנאים הטבעיים

בקעות ורכסים בנוי כאמור מסדרה של הגליל המרכזי 

מבנה סדור זה נוצר מקמר גדול אשר בותר . מקבילים

במערכת של שברים בכיוון מזרח מערב ותהליכים של 

 - הורסטים וגושים שקועים –יצירת גושים מורמים 

  .הרכסים נוטים לכיוונים שונים. גראבנים

,  מסדרה של בקעות גדולותמורכבהגליל המרכזי 

. שטוחות ומקבילות בכיוון מזרח מערב וביניהן רכסי הרים

, את רכס הרי נצרת) מדרום לצפון(יחידת נוף זו כוללת 

, רכס יוטבת, בקעת בית נטופה, רכס טורען, בקעת טורען

  . רכס שגור ובקעת בית כרם, בקעת סכנין

'  מ400-500בטווח של : רכסי ההרים גבוהים יחסית

מתנשאת לרום של , כמוןהר , והפסגה הגבוהה באזור

  . ' מ602

בדות ואדמת סחף פורייה והן מע מכוסות הבקעות 

רכסי . גידולי שדהו כרמי זיתים , מזה דורותבמלואן

 חורש טבעי בדרגות יםמכוס, ים וחשופיםהרים טרשיה

בחלק מועט בהם . התפתחות שונות או יערות נטע אדם

  .לרוב כרמי זיתים, ת חלקות עיבודומופיע

הבקעות מעובדות מאות בשנים ואין בהן כמעט תצורות 

.  עשבוניים הצומחים במטעי הזיתיםלמעט, צומח טבעי

חברת הצומח היא ים תיכונית בעיקרה אך ככל שרבה 

. פגיעת האדם כך גדל מספר המינים ממוצא אירנו טורני

 מצוי ואלה חברות הצומח השולטות באזור הן חברת אלון

. הנפוצה בעיקר ברכסי ההרים בחלקם הגבוה, י"א

לחברה זו ווריאנטים שונים ובהם המינים המלווים הם 

בחלקם הנמוך של רכסי . אלת מסטיק או אלון התבור

בגלל . ההרים שולטת חברת חרוב ואלת המסטיק

הפגיעה הקשה של האדם  ביער ובחורש מכוסים 

חברות , ות ובגריגותשטחים נרחבים בגליל התחתון בבת

  , הצומח הנפוצות הן חברת לוטם מרווני ולוטם שעיר

  

בשל היותה , בבקעת בית נטופה. וחברת סירה קוצנית

מוצפת בחורף ובשל הקרקע הכבדה והעמוקה 

. מתקיימים בתי גידול ייחודים ובהם צומחים מינים נדירים

חלקים גדולים של הבקעה מאופיינים בחברת ינבוט וחוח 

לאחר נסיגת המים , ים בצנינה קוצנית ובשוש קרחהמלוו

ורבנה , באזור המוצף מופיעים צמחים כגון לוענית יריחו

באזורים בהם עומדים מים זמן רב . שרועה ונורית מלל

  .ביותר צומח אירוס הביצות

  

 דגם הרכסים והבקעות בגליל התחתון המרכזי
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  נופי החקלאות  
    

ניתן להכיר בשני מופעי נוף חקלאי דומיננטי בגליל 

  :התחתון
  תיאור הנוף החקלאי 

את הגליל התחתון המרכזי מאפיינים נופי חקלאות ארץ 

דוגמת חלקות גידולי השדה , ית מסורתיתישראל

בבקעות או כרמי הזיתים הסדורים בבקעות ובמורדות 

בדיר חנא . מאות שניםזה נוף זה לא השתנה . הגבעות

שברכס יוטבת צומחים עצי זית בין העתיקים ביותר 

  . בארץ ישראל

לאי מאורגן בבקעות שהן יחידות נבדלות הנוף החק. 1

  .ושלמות בעלות גבולות ברורים

,  במראה ייחודיםגידולי השדה אשר בבקעות מאופייני

חלקות העיבוד ניצבות בדרך כלל לציר הבקעה והן צרות 

  . מאוד וארוכות

הבקעות החקלאיות עברו במאה העשרים שינוי מהותי 

 כגון כביש בים ודרכים בבקעותעם התפתחותם של יישו

הנוף הראשוני והשלם של . עמיעד והעיר כרמיאל – עכו

  . יחידות חקלאיות אלה נפגע

הגולשים על פני מדרונות , כרמי זיתים רחבי ידיים. 2

  .ועד מורדות הבקעות, מרום הרי נצרת, קירטון מתונים

  

 חלקות חקלאיות בבקעת טורען
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  צמחיה חקלאית  דרכים וסירקולציה

כביש :  ביחידת נוף זו עוברים שני כבישי רוחב מרכזיים

 החוצה את בקעת טורען ומחבר את צומת הסוללים 77

  .כו אל צומת עמיעד מע85אל צומת גולני וטבריה וכביש 

הצמחייה החקלאית בבקעות הגליל התחתון אינה 

. בעיקר מזן סורי, תיקיםת זיתים ווהיא כולל. מגוונת

סורי ( הוא בלבנון והוא נקרא על שם העיר צור מקורו של

 הוא הנפוץ בכרמי הזיתים של ,)הוא שיבוש של צורי

פיקים שמן זית בעל ממנו מ והכפרים הערבים בגליל

גידולי שדה וירקות ניתן למצוא  בבקעות .ארומה מיוחדת

  .ות ועודעגבני, אבטיחים, שונים כגון תירס

 נמצא על התוואי של דרך 77 כביש - דרכים היסטוריות

  .מטבריה דרך ציפורי למגידועתיקה שהובילה 

מזרחה אל עבר גשר בנות  הים ךאחת מהסתעפויות דר

 אך בימי בית בקעת בית הכרםבעברה ככל הנראה יעקב 

שני עקפה הדרך את בקעת בית הכרם מדרום ועלתה 

  .חנניהצפונה דרך בקעת 

  

    מערכות המים
  

 מערכות המים קשורות בבקעותהמרכזי בגליל התחתון 

בחלקה ,  בעלת ניקוז לקוי– בקעת בית כרם :הארוכות

 נחל שגור ונחל שזור אל נחל חילזון זורמיםהמערבי 

   .ולים התיכון

  

  

  
אינו , בקעת מגד, המשכה של בקעת בית כרם במערב

בקעת חנניה . רףמנוקז כראוי ואדמתו בוצית ביותר בחו

. מנוקזת מזרחה אל נחל צלמון הנשפך לבסוף לכינרת

בקעת בית נטופה , נחל חילזוןבקעת סכנין מנוקזת אל 

אל הנשפך נחל יפתחאל בחלקה המערבי מנוקזת אל 

והוא מוצף  מנוקז אינו ואילו חלקה המזרחי, נחל ציפורי

תופעה זו של בקעה המוצפת .  בשנים גשומותבחורף

עובר בבקעת תורען . ודית לבקעת בית נטופהבחורף ייח

המנקז אותה מערבה אל בקעת בית , נחל יפתחאל

  . ציפורי נטופה ואל נחל

  

  

  

  

  

  

  
באזור המפגש של , היישובים הערבים בנויים לרוב בשולי המדרונות

 בקרבת השטח החקלאי, עמק המישוריתהרכסים עם אדמת ה

  

 מפעל אספקת המים הארצי –המוביל הארצי קטע מן   

מערכת של הכנרת אל הנגב ב אשר מעביר מים מן

עובר בבקעת בית נטופה  וזורם  ,צינורות תעלות ומאגרים

בתעלה פתוחה אל מאגרי אשכול במערב בקעת בית 

בתכנון המקורי של המוביל הארצי יועד לבקעה . נטופה

תפקיד של מאגר מים ראשי שאליו יוטו מי הכנרת אך 

טיים ומחקרים שהראו כי הבקעה בשל שיקולים פולי

  .מחלחלת לא יצאה תכנית זו אל הפועל

  דפוסי התיישבות 

: ניתן לראות שני דפוסים בפיזור היישובים ביחידת נוף זו

באזור , היישובים הערבים בנויים לרוב בשולי המדרונות

, המפגש של הרכסים עם אדמת העמק המישורית

ואילו היישובים היהודים בנויים , בקרבת השטח החקלאי

טרטגיות ובנקודות על  פסגות  הרכסים בנקודות אס

   .תצפית
 שתי –מערכת מים מהעת העתיקה נמצאה בציפורי 

אמות מים אחת חצובה ואחת בנויה הוליכו אל מאגר 

 מטר 15-10 –  מטר רוחבו ו4-2, אורכו'  מ260מים גדול 

. המאגר נמצא ממזרח לעיר והוא חצוב בקירטון. עמקו

. חררו המים לעירו מגוף אשר באמצעותו שבקצהו היה

,  מטר ובסופה אמה230מהמאגר הובילה מנהרה באורך 

  . אשר הובילה את המים לעיר
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  הקשרים תרבותיים  
    
  

  היסטוריה וארכיאולוגיה, מקורות
  

בקעת בית נטופה נודעה במשנה בזכות עצי הזית שגדלו 

עד כי מורדות ההרים הסובבים אותה תוארו כנוטפי , בה

חלקה המזרחי של  )'ח', שביעית ט. ('זית נטופה'שמן 

צר ה מבנההעקב ,  בחורףרך כללהבקעה מוצף בד

תופעת . השיפוע המתון והקרקעות הכבדות, והארוך

- אף על ידי הגיאוגר14-ההצפה מתוארת במאה ה

נתונה בין ) שמה הערבי של הבקעה(סהל בטוף : "משקיד

 בה םומי הגשמים הנקווי, הרים המקיפים אותה סביב

כאשר ייבש . הופכים לאגם נרחב המרווה את אדמתה

 כאשר יעשו חלק ממנה יזרעו החקלאים את זרעם

  ".תושבי מצרים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
      והנוף החקלאי הנשקף ממנו   קבר רבי חלפתא 

 כגון סכני –ושמן מחלמיש צור  ": נאמרבקעת סכניןעל 

  ).ג"י, ב"מדרש תנאים לדברים ל ("וחברותיה
  

  
. אתר עתיקות גדול מצפון מערב לנצרת - אתר ציפורי

ציפורי יושבת בראש גבעה הצופה אל העמקים שסביבה 

היא חולשת על צומת דרכים מרכזית וסביבה אדמות 

ציפורי נזכרת לראשונה בהקשר . ת ומקורות מיםפוריו

 9-למלחמה בין המלך אלכסנדר ינאי לבין פתולמאיס ה

. שליט קפריסין אשר נכשל בנסיונו לכבוש את ציפורי

ציפורי היתה לעיר מפורסמת ולמרכז היהודי של הגליל 

הורדוס כבש את . לאחר כיבוש הארץ בידי פומפיוס

ורדוס אנטיפס שיקם ס ובנו ה" לפנה39ציפורי בשנת 

בתחילת . ביצר אותה והפך אותה לבירת הגליל, אותה

בי יהודה הנשיא להתגורר בציפורי בה  עבר ר3-המאה ה

.  בספרות התלמודיתוהיא נזכרת לרוב ,נחתמה המשנה

 הוחרבה העיר בידי הרומאים לאחר מרד 351בשנת 

 עד בהשפרץ במקום אך הישוב היהודי המשיך להתקיים 

בתקופה הצלבנית .  אחרי הכיבוש המוסלמי,7-למאה ה

היתה ציפורי עיר ומצודה בנסיכות הגליל ונבנתה בה 

ציפורי מפורסמת גם בשל הפסיפסים . כנסייה גדולה

 באתרה. המרהיבים שנתגלו בה מהתקופה הרומית

  . בתי כנסת18נחשפו 

ישוב  שרידי כפר ערבי היושב על י– חרבת כפר חנניה

במקום ).  כפר ענן– כפר חנן –כפר חנניה (, יהודי קדום

. 16-היה יישוב יהודי מימי בית ראשון ועד סוף המאה ה

במשנה מוזכר הכפר בתור נקודת מעבר בין הגליל 

חקלאית -כאשר האבחנה היא בוטנית, התחתון לעליון

 –מכפר חנניה ולמעלן כל שאינו מגדל שקמין : "מובהקת

 –כפר חנניה ולמטן כל שהוא מגדל שקמין גליל עליון ומ

כפר . כיום לא נותרו שקמים בגליל התחתון". גליל תחתון

חנניה נזכר במשנה ובתוספתא בעניין דיני שמיטה 

אנשיו נודעו גם בתור קדרים ובמקום . ומעשר בהמה

בכפר חנניה ישבו . נמצאו עדויות לתעשיית כלי חרס

א והאמורא חכמים מפורסמים ובהם התנא אבא חלפת

  . יעקב דכפר חנין

 מתארות בית כנסת פעיל 13-עדויות נוסעים מהמאה ה

 14מנית גרו בכפר 'בתחילת התקופה העות. בכפר חנניה

 ערביות והן רשומות ברשימת 12-משפחות יהודיות ו

מדרום מערב לכפר . מניים'מעלי המס בארכיונים העות

ה בן נמצאים קברים המיוחסים לאליעזר בן יעקב וחנני

תחת אלון תבור עתיק ,  מטר מערבה300-וכ, עקשיא

המסורת . נמצאים קברים המיוחסים לרבי חלפתא ולבניו

לגבי קברים אלה נזכרת אצל כתבי יעקב בן נתנאל 

  .באזור קברי חכמים נוספים. 12-מהמאה ה

  

  

  

  
  

  
יודפת .  אתר ארכיאולוגי מצפון להר כמון- תל יודפת

מתתיהו מפקד הגליל נודעה כמקום  מושבו של יוסף בן 
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 אזור בעבר ההי,  ממוקמת העיר נצרתהאזור בו - נצרת

ידים של מבנים חקלאיים שנותרו שר. חקלאי משגשג

מעידים ) מרביתם מתוארכים לתקופה הביזנטית(בעיר 

בתי בד ובורות מים , מרתפי יין,  ממגורות–על פעילות זו 

הפעילות החקלאית בסביבת נצרת . חצובים בסלע

שכן העיר , עד הזמן האחרון, ככל הנראה, נמשכה

יתה יעד אז ה. התפתחה רק בתקופת השלטון הבריטי

,  בלבדמה מאות משפחותובה כ, נצרת עיירה חקלאית

  . מוקפת בשדות מעובדים

 מעטפת :חשיבותה של החקלאות בערכיה האתנוגרפיים

עולי הרגל מבקשים  . ולאתרי הקודש שבהלעיר נצרת

. אחר הנופים הקשורים בתודעתם בחייו ופועלו של ישו

הברית החדשה כוללת תיאורים רבים של נופים 

הנופים הקיימים באזור זה . זור חיי האיכרחקלאיים ומח

הם מתאימים , נושאים מאפיינים של חקלאות מסורתית

ולפיכך חשיבותם גבוהה , ביותר לדימוי הנתפס בתודעה

  .ביותר

  

  נוף כמשקף אורח חיים

נופיו החקלאיים של הגליל התחתון המרכזי הם נופים 

הן , החקלאות מסורתית. ארץ ישראליים ראשוניים

הן במבנה הפיסי של החלקות והן בסוגי , יהבאופי

היבטים אלה משקפים היטב . הגידולים אשר בבקעות

את דמותה של ההתישבות הכפרית הערבית בגליל אשר 

היא בעיקרה מסורתית וקשורה קשר הדוק למקום 

.  ללא השקייה–בעל ברוב השטחים מעובדים . ולאדמה

ל בעונת המסיק מתעורר הנוף החקלאי לחיים ומקב

בתקופה זו יוצאות משפחות . המימד האנושי, מימד נוסף

. שלמות אל השטח החקלאי ועוסקות בעבודת המסיק

ניתן לראות בכרמי הזיתים נשים גברים ילדים ואשר 

מימד אנושי נוסף בנוף החקלאי קיים . נרתמים למלאכה

בבקעות הגליל התחתון מוקמים מעת . בשולי הדרכים

   . החקלאית הטרייהלעת דוכנים לממכר התוצרת

 אי בגליל התחתוןנוף חקל
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  נוף וחזות
 

  צבעוניות

קע טרה רוסה לא קרקרקע טרה רוסה עלוות הזיתים
עשבייה,חרושה מכוסה

 אבנים מסוקלות

  

 
  פרטים בנוף

  

  

  נוףתבניות 

  

  

  

  

  

  

קו המגע בין הזיתים   
 בעמק ליישוב במדרון

קו המגע בין הזיתים 
 לחורש הטבעי

זיתים על רקע אדמת 
  הטרה רוסה אדמת פסיפס 

 שורות הזיתים הסדורות
  

 לא חרושההחרושה וה
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  התרשמות  
    
  

  ניגודיות
  

.  השונים הנוףמופעיהניגודיות בנוף החקלאי משתנה בין 

בבקעות גידולי השדה קו המגע בין ההר לבקעה חד 

אדמתה  , כולהמעובדת, הבקעה מישורית, וברור

 היא .ואה לחקלאות במלמנוצלתו, החרושה כהה ורכה

משורטטת בשדות מלבניים והגידולים שעליה ירוקים או 

, מנגד הרכסים טרשיים בהירים. מצהיבים בהתאם לעונה

מתרוממים בחדות ובעלי חזות ראשונית , חשופים ברובם

הניגודיות מתקיימת בתוך השטח החקלאי . ולא מרוסנת

רות  רצופות והן יוצהחלקות.  חלקות גידולי השדהבין

  .מעין שמיכת טלאים בגווני חום צהוב וירוק

  

בקעות הזיתים אינן נבדלות באופן חד מרכסי ההרים 

קו המגע בין הכרם לבין החורש מטושטש . הסובבים אותן

. חדירה של הכרם אל מדרונות הרכסיםב וניתן להבחין

. עצי הזיתים הוותיקים נטמעים בחלקם בין עצי החורש

ניגוד בין נופם הכסוף ירקרק של בתוך כרמי הזיתים קיים 

  .הזיתים לבין האדמה האדמדמה שהם נטועים בה

 ודיות גבוהה בקו המגע בין בקעת גידולי שדה לרכסניג
 התוחם אותה

  

  מובהקות

הבקעות ארוכות . מובהקותו של הנוף החקלאי גבוהה

משני עבריהן . רחבות ומישוריות כמעט לחלוטין, מאוד

כל אחת מהבקעות היא . מתרוממים רכסי הרים טרשיים

רוב אינו מרבד החלקות רציף ול, מרחב מבודד וסגור

קו המגע בין הרכס לבקעה חד . מופר בבינוי כלשהוא

תשבץ חלקות גידולי השדה הארוכות והצרות . וברור

החלקות הארוכות הצמודות זו לזו . ייחודי ליחידת נוף זו

. נושאות גידולים שונים הן בעלות צבעים וגוונים שונים

 חלקות –בקעות הזיתים גם הן בעלות נוף מובהק 

  .רמי זיתים עתיקים נטועים בשורות סדורותחלקות של כ

  

  גיוון

בגליל התחתון המרכזי קיימים .  נמוךהגיוון בנוף החקלאי

מסורתיים , כרמי זיתים וותיקים: שני דפוסי נוף חקלאי

בתוך . ארוכות ומקבילות, וחלקות גידולי שדה מישוריות

  .קיים גיוון מה בחלקות השונות, בקעות גידולי השדה
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ובהן גידולי שדה שונים ,  החלקות כאמור צרות וארוכות חדרי נוף

מתקבל , מכיוון שכל חלקה מעובדת בנפרד. וירקות

ום בהתאם תשבץ ייחודי של שדות בגווני ירוק צהוב וח

  .לגידול ולעיבוד

  

  בקעות גידולי שדה

, רצף של חלקות צרות וארוכותב תהמאופיינובקעות 

בניצב ,  מובהקיםםליניארייבעלות קוים , קטנות למדי

החלקות  .ומלוות באופן מלא את קוויה, לציר הבקעה

גבול .  חום ירוק וצהובמרכיבות פסיפס ייחודי בגווני

באמצעות גובלי חלקות בדמות אינו מסומן החלקות 

גידולים בין  אלא ניכר בשל השוני בגדרות או משוכות

בבקעות מגדלים גידולי שדה שונים . חלקה לחלקה

   . וירקות

  

  חיות

למרות שמדובר בנוף , חיותו של הנוף החקלאי גבוהה

יבוד השטחים הראויים לע. מסורתי בעידן של תמורות

אדמת הבקעות הפורייה מעובדת , מנוצלים במלואם

כולה ברצף שלם של חלקות ואילו המדרונות המתונים 

ניתן . של ההרים מעובדים אף הם ונטועים בזיתים

להבחין בחלקות חדשות שהוכשרו ובהן נטועים זיתים 

מעבר להיותו מקור פרנסה הוא גם , גידול הזית. צעירים

ם המסורתי של תושבי האזור מרכיב מרכזי באורח החיי

את הנוף . ומכאן נובעת גם חיותו הגבוהה של הנוף

 נוף -מגוון גם נוף אנושי , בעיקר בעונת המסיק, החקלאי

בסתיו מתעוררים לחיים . של פעילות חקלאית מסורתית

מטעי הזיתים הוותיקים ומתמלאים במשפחות שלמות 

 םייסינשים ילדים וזקנים מתג, גברים, העוסקות במסיק

למלאכת המסיק ומקנים חיות מיוחדת לנופים מסורתיים 

  .  אלה

  

 ייחודה טמון הן בנוף חלקות גידולי השדה והן בשל היותה–בקעת בית נטופה היא המיוחדת והשלמה שבבקעות גידולי השדה 

  ות ירוק לאורך זמןמים וגוון החלקהקרקע נושאת, באזור ההצפה,במזרח הבקעה.הבקעה היחידה בארץ המוצפת בחלקה בחורף
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  .באזור החיבור של בקעת טורען אל בקעת בית נטופה בחלקה המערבי דפוס החלקות
 חלקות מלבניות מאורכות וצרות –ניתן להבחין בדפוס החלקות המאפיין את בקעות גידולי השדה  

  על כל השטח המישורי הניתן לעיבודומתפרשות , ניצבות לציר הבקעה, ביותר
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 מערביים של בקעת בית נטופה וסביבו דפוס חלקות –כפר מנדא הממוקם בשוליה הצפוניים
כפר הן נמתחות בין הדרכים אשר יוצאות ממרכז ה, החלקות החקלאיות צרות וארוכות .מיוחד

  ומתפרשות אל עבר השטח החקלאי



  בקעות זיתים

בקעת חנניה היא השלמה והמאפיינת מבין בקעות 

, ) מטרים1000–כ (מאורכת צרה ו, בקעה סגורהה. הזיתים

 והיא תחומה על ידי רכס הרי שגור ,מערב-כיוונה מזרח

בקעה זו ייחודית בריכוז  .ורכס הרי מירון  מצפון, מדרום

וכן במופע הלא שכיח של , הזיתים אשר השתמר בה

, חומה אדמדמה,  אלוביאלית קרקעביגל זיתים ע

הסובבות את ,  ההררית טרה רוסהשמוצאה בקרקעות

הזיתים מטפסים מתוך הבקעה אל כרמי  .קעההב

קו המגע בין . המדרונות ככל שהשיפוע מאפשר זאת

הזיתים לחורש הים תיכוני הגדל על המדרונות אינו חד 

 שטחיםהיישובים באזור אינם נמצאים בתוך ה. ומובחן

  . על המדרונות,םאלא בשוליה, יםהחקלאי
 בקעת חנניה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ובהשתלבות הנוף החקלאי של כרמי הזיתים הוותיקים בנוף החורש על רקע הקרקע האדמדמהשורות הזיתים הסדורות ניתן להבחין ב. מבט על בקעת חנניה מדרום
 הטבעי

  76>>   תחתוןגליל 

 



  חקלאות בהרים

בחורש טבעי , צרת והתבור מיוערים ברובםמדרונות הרי נ

מוגבלת לשטחים מצומצמים  החקלאות .וביער נטע אדם

 מאפיינים תבעל, חקלאות הרריתזוהי . בשולי היישובים

 טרסות וכרמי זיתים –של חקלאות ערבית מסורתית 

ומסודרות בהתאם , מורפיות-קטנות ואבחלקות 

גם גידולי באזורים מישוריים ניתן למצוא  .לטופוגרפיה

שטחי החקלאות צמודים לשולי היישובים שבבמת  .שדה

את הרקע , לפיכך, מבני היישוב מהווים. הרי נצרת

י מקצת מהחקלאות מתקיימת על מבנ. לחקלאות

  .טרסות במדרונות המתונים

שכן השטח נתון , החיות הכלכלית של הנוף נמוכה יחסית

 –בוהות עלויות העיבוד החקלאי ג. לבינוי עירוני מסיבי

והעיבוד בכלים , נדרשת תחזוקה שוטפת של הטרסות

כבדים מוגבל בגלל המדרונות התלולים וגודל החלקות 

 .הקטן
  

  

  היבטים תכנוניים
  

   מכלולי נוף– 35א "תמ

 והעמקיםעל נופי ראשית החקלאות , יחידת נוף זו

 החקלאים המובהקים שבתוכה כוללת מספר מכלולי נוף

, עמק בית נטופה, אר' ברמה ומגטרסות הזיתים: חחקלאי

מכלול נוף נוסף . ושולי בקעת כסולות, התחום בין ההרים

, בעל ערכי תרבות עובר דרך היחידה ממזרח למערב

  .סובב את דרך הצליינים מנצרת אל הכינרתו

 

  מכלולי נוף בגליל התחתון
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חוף 
  הכרמל

  
 ת הנוףיחידתיאור כללי של 

  
  מאפיינים עיקריים

ומה בין רכס הכרמל חהת, יחידת נוף מוארכת ומישורית

 .ממזרח ורכסי הכורכר ממערב
ובו , השטח החקלאי מתפרס על פני כל הרצועה הצרה

וחלקות קטנות יותר של , חלקות גדולות של גידולי שדה

 הכרמל הפכו מטעי הבננות למרגלות .מטעים וחממות

 . לסימן היכר בולט של היחידה
כמו כן . בעיקר ברושים, הדרכים מלוות בשדרות עצים

 . בעיקר במטעים, ניתן למצוא שורות ברושים כשוברי רוח
 מהדרכים הקושרות בין – היחידההנצפות הגבוהה של 

 מקנה לנופים –וממרומי הכרמל , חיפה ומרכז הארץ

  .רבההללו חשיבות 

  

  ת הנוףידיחאפיון 

המקבילה , )מ בממוצע" ק2.5-3 (יחידת נוף ארוכה וצרה

ועד לדיונות החול , ממבואות חיפה בצפון, לחוף הים

ר והיא " קמ80- שטחה כ.שמדרום לקיבוץ שדות ים

ומה בין רכס חנוף תהיחידת  . מ" ק32נפרשת לאורך 

, שני רכסים אלה. הכרמל ממזרח ורכסי הכורכר ממערב

העדר : מקנים לה את מאפייניה, דההסוגרים על היחי

ומופע מוארך וסגור של , מוצא לים והתפתחות ביצות

בכך היא . למרות היותה חלק ממישור החוף, בקעה

הבקעה מוגדרת  .מהווה מקרה יוצא דופן בנוף בישראל

הכביש "ו,  כביש החוף–שני כבישים מקבילים ידי -על

. נוף בםדומיננטיימהווים אלמנטים ה –לחיפה " הישן

  . הם סדרה של יישובים כפרייםיבינ

 מפת הארץב חוף הכרמל
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מספר מצומצם של יישובים ממוקמים מערבה לכביש 

   .לשפת הים ממש, החוף

  

  התנאים הטבעיים

מישור חוף הכרמל תחום בין רכסי הכורכר שלאורך 

שני רכסי . לבין צלעו המערבית של הכרמל, החוף

,  הרכס המערבי והרכס התיכון–הכורכר שלאורך החוף 

. חמים את עמק האבוס שבתוכו עוברת מסילת הרכבתתו

אינו רציף ומתנשא רק מספר  רכס הכורכר המערבי

הים החודר בין הגבעות באזור . מטרים מעל גובה פני הים

, על הרכס התיכון .תקטנים ולגונו זה יוצר מפרצונים

ממוקמים הישובים , מעל פני הים'  מ15-20 –שגובהו כ 

נמשך  רכס כורכר זה .תליתהבונים וע, מעגן מיכאל

 20 -אורכו כ. ברציפות מנחל תנינים עד לנחל מגדים

נמשכת הרצועה , ממזרח. ' מ250 - ורוחבו הממוצע כמ"ק

- התופסת את עיקר השטח של מישור חוף, של המרזבה

בקו המגע עם . מ" ק1.5רוחבה של רצועה זו עד . הכרמל

' מ 30 –כ (מורדות הכרמל המרזבה היא בשיא גובהה 

למרגלות חוטם הכרמל מתגלים שרידי ). מעל לפני הים

מעל '  מ45המגיע לגובה של עד , חירכס הכורכר המזר

   .פני הים

, סחף עמוקהמרבית שטח המרזבה מכוסה באדמת 

ומישור , אדמות אלה פוריות. ובחלקים גם במשקע ביצתי

המשקע . הכרמל מהווה רצועה חקלאית לכל אורכו-חוף

דגים -ת קיומה של חקלאות בריכותהביצתי מאפשר א

 ניכרים כיום ביצות שרידי ה.הכרמל-בדרום חוף

  .בבצבוצים של מי תהום על פני השטח

זורמים מספר נחלים , מערב-בכיוון מזרח, לרוחב היחידה

 קצרים ומנקזים שטחים אלהנחלים . מהכרמל אל הים

ומימיהם נספגים בקרקע   דלים במיםהם .קטנים יחסית

  .יפרצו את רכס הכורכרעוד בטרם 

  

המרזבה , רכסי הכורכר:  חוף הכרמלמבנה
  והנחלים

  79 >>  חוף הכרמל
 



  נופי החקלאות
  

  תיאור הנוף החקלאי

:  הוא בעל צביון חקלאי מובהקהכרמל-מישור חוף

 החלקות אינן אך, חקלאי  הואהשטח מ50% -ה מלמעל

קלאות דומיננטית בנוף ובעלת דפוס סדור הח.  רציפות

, בחלקות גדולות יחסיתהיא מאופיינת  .וחזרתי ברור

בצמוד למושבים ניתן . ך כללבתבנית מלבנית בדר

צרות וארוכות , למצוא חלקות חקלאיות קטנות יותר

טעים וחממות כמו כן ניתן למצוא חלקות מ). משקי עזר(

 וקטנים ביחס לחלקות גידולי אף הם מלבניים, רבות

  .השדה
  : הכרמל-הנוף החקלאי בדרום חוף

 בסמוך לצלע הכרמל) בצבע ירוק כהה" (ארץ מטעים"

; )בצבע ירוק בהיר(חלקות של גידולי שדה ; )בצבע חום(

נופים אלה נחצים . של בריכות הדגים" חקלאות המים"

ומוסתרים , )בצהוב(על ידי דרכי האורך הראשיות 

חממות ומבנים חקלאיים אחרים -יתים על ידי מבנילע

 )בשחור(

נראה מבנה הישובים כאידיאה מרחבית , בשל המישוריות

משני : ית של התיישבות שיתופ- ת קרובה לסכמתיו–

, עבריו של ציר המהווה את חוט השדרה בשלד הישוב

מאחורי כל בית חלקה מלבנית . ממוקמים הבתים

מעבר . עזר של החקלאי-המשמשת כמשק, מוארכת

למשקי העזר עוברות תעלות המים המנקזות את מי 

החלקה המשותפת לכל . לבל יוצף השטח, הגשמים

עברה של ריבועית גדולה הנמצאת מהישוב היא חלקה 

  .תעלת הניקוז

 משקי עזר על יד כל בית ואזור של חלקות משותפות למושבחלקות : מושב טיפוסי בחוף הכרמל
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מצויות ) גודל-גם הן שוות( חלקות המטעים הרבועות 

. הכרמל-ממזרח לחלקה המשותפת ובקרבת דופן הר

באזור זה הניקוז תקין יותר מאשר בחלקי המרזבה 

, הרגישים יותר לבעיות ניקוז, ולכן המטעים, האחרים

  . ממוקמים שם

לאות רצועה חקלאית זו במרזבה מלווה ממערב בחק

זוהי חקלאות של חלקות גידולי שדה בין . עמק האבוס

 בין רכס הכורכר -מערבית לה . שני רכסי הכורכר

, הכרמל-בחלקו הדרומי של חוף, המערבי לחוף הים

 חמות בשורות של ברושיםחלקות מתו  . מים של בריכות דגים-מצויה חקלאות

  

  ת חקלאייהצמח

 בריכות דגים בחוף הכרמל

ובו גידולי שדה , ידוליםמישור חוף הכרמל עשיר בג

. כותנה וירקות בעיקר בגידולי מדובר. ומטעים למיניהם

לעומת , חלקות גדולות מאופיינים בשדההגידולי 

   .חממותהמטעים וה

 הכביש הישן והכניסות ליישובים הכפריים –הדרכים 

בין החלקות גם . בעיקר ברושים, מלוות בשדרות עצים

ני רוח השומרים על י כמג–נטועות שורות ברושים 

זקות המגיעות מן  החקלאית מפני הרוחות החההצמחיי

מטעי הבננות למרגלות הכרמל הפכו לסימן היכר . הים

  .בולט של היחידה

  

  מיםהכות מער

במישור חוף הכרמל קרובים פני השטח למי תהום 

ולקושי , שלעיתים גורמים לרטיבות בקרקע, עיליים

בשמורת הכבארה והאזור הסובב לה . בעיבוד האדמה

ד כדי הצפת השטח ע, נמצאים מחשופי מי תהום גבוהים

  .לפרקים

משום שמי , קרקעות אלה היו בעבר מוצפות בביצות

נחסמים בדרכם לים על הנחלים הזורמים מן הכרמל היו 

נקווים בשקע מוארך זה שבין הכרמל ו, ידי רכס הכורכר

חציבה  על כן נעשתה בימים עברו .לרכס הכורכר

אשר , עברת המים ומניעת היוצרות ביצותמלאכותית לה

. מערות בנחל דליה ובנחל שרידיה ניתן לראות את

נחסמו  לא נשמרה החציבה והמיםבתקופות שבהן 

  .בדרכם אל הים נוצרו ביצות
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 שטחים –" חקלאות מים"ניתן למצוא ביחידה זו נופי  

. וצמחיית גדות הכרוכה בהם, נרחבים של בריכות דגים

 אקולוגית 'מחווה'לבריכות המים חשיבות נופית רבה כ

נופי  .וחזותית לביצות שהשתרעו כאן עד שנות החמישים

 , המשמשים תחנת מעבר לציפורים נודדות, מיםה

שהינו בית גידול חשוב " חוף לח"תורמים להיווצרות 

  .ונדיר

באזור קיסריה השתמרו שרידים של מערכת מים רומית 

המערכת כוללת בין השאר . אשר הובילה מים לעיר

יסר 'שעליו בנויים בתי ג רכרהחוצה את רכס הכו מנהרה

 אמת מים המורמת על  – "הגבוהה האמה  ",זרקא-א

אורכה כשלושה קילומטרים והיא מסתיימת , קשתות

שראשיתה בסכר  "האמה הנמוכה", כמו כן.  בקיסריה

 ,  וגם היא נמשכת עד קיסריההגדול שבנחל תנינים

  מים לצרכים חקלאייםכנראה סיפקה 

  

  יהולצסירקוים דרכ

ביחידה זו מהוות הדרכים קו בולט המתווה את , מורכא

הקווים המקבילים של הדרכים הראשיות . אופיו של הנוף

 מגדירים בקירוב –לחיפה " הכביש הישן" כביש החוף ו–

ויוצרים לה , ממזרח וממערב, את גבולותיה של היחידה

בין קווי המסגרת הגדולים שהם רכסי , מסגרת ביניים

בין . הכורכר הנמוך ממערבהכרמל ממזרח ורכס 

 המודגשות –דרכי הגישה ליישובים , הכבישים הללו

 אף הן מתוות את –בשדרות עצים , לעיתים קרובות

החלקות החקלאיות ממוסגרות . תבנית הנוף של היחידה

  .ויהן מקבילים להןווק, על ידי הדרכים

דרך : מרכזיתאזור צומת דרכים השימש בימים עברו 

 דרך המלך הרומאית  החוף ואילוהמלך עברה לאורך

ואדי מילק נוספת עברה ב דרך .על רכסי הכורכר עברה

  . הובילה מאזור שפלת החוף למגידוו

  

  

, עליו מטפסים מטעי הבננות, א"ת-חיפה" ןהכביש היש"

   אשר הפכו סימן היכר לנוף החקלאי באזור

  שמורת תמסח ופארק הכבארה

 -ויפר ההר ועינות תמסח הן אחד משני מוצאיו של אק

 נביעות בסדר 3,000-בעבר שפעו כ. ירקון תנינים

ויצרו את ביצות , ק לשנה" מליון מ120-גודל של כ

המזינים , ק" מליון מ25-ככיום נותרו . הכבארה

  .בחלקם את זרימת האיתן בנחל תנינים

תהליך ייבוש הביצות החל בשנות העשרים של המאה 

ויצרו , ותוצאותיו שינו את נופי הביצה והמים, הקודמת

משפע . תחתם נוף של קרקע מישורית מעובדת

שמורת טבע קטנה , הנביעות נותרה בריכת תמסח

משמרים את עולם החי ה, ובה בריכות מים ונביעות

  .והצומח ששרר בביצות הכבארה

לצד עליית , מקורות תעסוקה ופרנסה חלופיים

התודעה בדבר חשיבותם של אתרי פנאי ותיירות 

, והביקוש הגואה להם) תיירות אקולוגית(טבעיים 

, לצד השמורה, מביא למחשבה על יצירת פארק פתוח

 עם בשילוב, אשר ישחזר חלק מנופי הביצה הקדומים

כך תתאפשר התבוננות . שדות חקלאיים ומרעה

קרובה בנופים טבעיים אשר הפכו להיות נדירים בארץ 

וחוויה תיירותית הקשורה בערכי הטבע והנוף , ישראל

  .הקדום של ארץ ישראל
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  יקטים אחריםאוביים ובנמ  ישבותידפוסי ההת

חלק ניכר מן השטחים החקלאיים בחוף הכרמל מכוסה 

אלה מעלימים את החקלאות . או ברשתות, בחממות

עיתים גם הוא מראה החממות ל. הפתוחה מעיני הציבור

אולם כל עוד הן מתפשטות במהרה , בעל ערך אסתטי

עשוי מראה , ובלא כל תכנון על פני השטחים החקלאיים

הקרקע והצמחייה החקלאית להתחלף במראה של 

  . משטחי פלסטיק

הכרמל כמעט ריק מיישובים -לפנים היה מישור חוף

והביצות , אזור זה סבל מבעיות ניקוז. ומחקלאות

הכפרים המעטים . שהתפתחו בו מנעו את עיבוד הקרקע

, ל למרזבה לאורך רכסי הכורכר המוגבהים מעשכנו

  . ובסביבתם חלקות בודדות קטנות

ומרבית הישובים הם ההתיישבות חקלאית ברובה , כיום

קיבוצים ומושבים המשתייכים למועצה המקומית חוף 

הצפיפות אינה גבוהה יחסית לאזורים אחרים . הכרמל

היישובים ממוקמים  . ותפרוסת היישובים די אחידהבחוף 

הכניסה אליהם . ל הסמוך הכרמלחוף הים וברכס

אך הם , )חיפה-א"ת" הכביש הישן ("4פשרת מכביש מתא

, מלבדם. נראים היטב גם מכביש החוף ומרכס הכרמל

אור עקיבא ועתלית ושני : קיימים שני ישובים עירוניים

  .זרקא-יסר א'פוריידיס וג:  ערבייםיישובים

ניתן לראות את  גשר תנינים מדרום לקיבוץ מעגן מיכאל 

  , הגשר היה בעבר סכר רומי. וכן טחנות קמח

עליו ,  הדרומי-בין שני רכסי כורכר " לחבר"ד  נועאשר

עליו יושב כיום קיבוץ , והצפוני, זרקא-א-סר'שוכן הכפר ג

חיבור הרכסים עצר את מוצאו היחיד של . מעגן מיכאל

ובכך אפשר יצירת אגם רחב , נחל תנינים אל הים

באזור שהיה ידוע מאוחר יותר כביצות , מימדים מאחוריו

, עלייה הדרושה במפלס המיםהאגם יצר את ה. כבארה

  .לקיסריה, דרומה, שהובלו מכאן על ידי אקוודוקט

מקור הפרנסה העיקרי וכמעט החקלאות בעבר היתה 

השנים האחרונות חל עשרים ב. הבלעדי בישובי האזור

ובהדרגה החלה החקלאות למלא מקום פחות , מפנה

התעוררות והתפתחות בתחומי  החלה. דומיננטי

   .והתיירותהתעשייה 

  

  

  
  

  4מראה הכפר פוריידיס מכביש 
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  הקשרים תרבותיים
  

  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

כבר עידות כי  ממערות האדם הקדמון במורדות הכרמל

 שני .בתקופה הפרהיסטורית היו חיים תוססים באזור

בעיר קיסריה ובעיר היו שונות בתקופות  ם גדוליםמרכזי

יחידת הנוף משופעת . בהם היו נמלי ים חשובים, דור

  . ארכיאולוגיים מרשימיםבאתרים 

 עיר נמל קדומה בסמוך לקיבוץ נחשולים – דור העתיקה

אולם , תקופת הברונזה התיכונההעיר הוקמה ב. של ימינו

 .קרנה ירדה עם הקמת נמל קיסריה בתקופת הורדוס
. ביזנטית- בירת ארץ ישראל בתקופה הרומית– קיסריה

, נמל עתיק, המקום הוסדר כגן לאומי ובו תיאטרון

 . חומת העיר ועוד, בית כנסת, היפודרום
 שרידי מבצר צלבני וחורבות עיר נמל – מבצר עתלית

וש מתקופת הברזל ועד התקופה שהיה בשימ

האתר הוכרז כשטח צבאי סגור והכניסה . ההלניסטית

  .  אליו אסורה

 שרידי העיר קרוקודילנופוליס מהתקופה – תל תנינים

הרומית וההלניסטית ליד שפך נחל תנינים אשר הוכרז 

  .כשמורת טבע

מאני היו באזור כפרים 'בתקופת השלטון המוסלמי והעות

איגזי , )עין איילה(אל 'עין עז, )צרופה(צרפנד : ערביים

). גבע כרמל(בע 'ג, )הבונים(כפר לם , )ל"כרם מהר(

 1949שנת וב, ננטשוהכפרים  במהלך מלחמת השחרור

  . הוקמו מרבית ישובי חוף הכרמל

  

  נוף כמשקף אורח חיים

הנופים החקלאיים בחוף הכרמל משקפים את אורח 

 היישובים שיתופי המאפיין את מרבית-החיים הכפרי

 ים מאזכרנופים החקלאיים של בריכות הדגיםה. באזור

 רקע יםומהוו, את נופי ביצות הכבארה" יםמשחזר"ו

  . למערכות המים רומיות ששרידיהן נשמרו בסביבה
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  נוף וחזות
  
  

  צבעוניות

  
 

  פרטים בנוף

    בננות חממות שדות חיטה בריכות דגים
 
 

  תבניות נוף

מטע בננות   
למרגלות הכרמל
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  התרשמות  
    
  

  ניגודיות
  

,  מצוק הכורכרתחום בין צלע הכרמל לביןחוף הכרמל 

ובו קצב מונוטוני , זהו שטח מוארך הנמשך לאורך החוף

ף הכרמל יוצר תבניות בחו הנוף החקלאי .של התיישבות

וניכרות בהתבוננות מן , נוף סדורות החוזרות על עצמן

 לחורש ביחסדרמטי ניגוד נוצר . ובתצלומי אוויר, הכרמל

   .ממערבולצומח הכורכרים , הטבעי של הכרמל ממזרח

  

  

  

  

  

  
דיות הבולטת ביותר קיימת בתוך היחידה עצמה הניגו

בדמות ההבדל בין בריכות הדגים המופיעות בעיקר 

  .והשטח המעובד במזרח, במערב

  

  

  
    

    מובהקות

המישור שקוע . מישור חוף הכרמל הוא בעל נוף מובהק

  . בין דופן הכרמל לרכס הכורכר לכל אורכו

  

  

 את האוריינטציה והממדים הצרים של היחידה מכתיבים

, שהן לרוב ריבועיות או מלבניות, אופי וצורת החלקות

זוהי הרצועה הצרה ביותר של . יאורתוגונאלבסידור 

מבט . ועל כן גבולותיה נתפסים במבט אחד, מישור החוף

עד למגע , הכרמל אל הים" התקרבות"צפונה מגלה את 

, מורדות הכרמל, ממזרח .ביניהם בתחומי העיר חיפה

וממערב רכס , ברור לכיוון העמקהנוחתים בקו חד ו

  . המפריד בין העמק ובין הים, הכורכר

  

  

  

  

ראוי להזכיר כי בדיונים  .ובין קרקעות העמק, ממערב

אודות הרחבתה של עתלית לכיוון מזרח עלו שאלות 

עד מורדות הכרמל של היישוב  אפשרות ההרחבה .אלה

שמירת המבט והנוף נדונה על רקע השיקול הנופי בדבר 

שכיוונה , האלמנט הנופי הדומיננטי כאן הינו האוריינטציה   בכיוון צפון דרום–הפתוח של יחידת נוף זו 

והמבטים האינסופיים הנשקפים צפונה , צפון דרום

על ידי " חסומים"מערב יהיו תמיד -מבטי מזרח .ודרומה

האוריינטציה והממדים . הרכסים התוחמים את היחידה

, הצרים של היחידה מכתיבים את אופי וצורת החלקות

, בסידור אורתוגונלי, שהן לרוב ריבועיות או מלבניות

כל אלה . ותורמות לקריאות ולבהירות של מבנה היחידה

  .ליחידה זו" מובהקות"מקנים מידה גבוהה של 

בשאיפה , כאן יש לציין כי למובהקות זו השלכה תכנונית

ובשמירה על , דרום-ון צפוןלשמירת הרצף הפתוח בכיו

  קווי המגע בין רכסי הכרמל והכורכר 
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  גיוון  
 מפוזרים בסידור כמעט ליניארי חוף הכרמלבהישובים   

אלא שדווקא בתוך חזרתיות זו ניכר . לאורך רכס הכורכר

דפוס החקלאות של הישובים כיוצר מראות נוף חקלאיים 

עזר פרטיים בחלקות מוארכות וצרות - משקי–שונים 

בסמוך לדופן הכרמל " מטעים-ארץ"; מאחורי הבתים

גידולי המטעים רגישים לבעיות ניקוז העלולות להיווצר (

וחלקות ; )בתקופות גשומות בשקע שעד לרכס הכורכר

על אף שמרבית , כך .משותפות נרחבות של גידולי שדה

וחוסר החלקות ן של השוני בגודלן ובצורת, השטח מעובד

  .צירת מרקם נופי אחידמונע י, הרציפות שלהן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- צבע הקרקע השחור–חילופי הצבעים נוספים לכך    מטע בננות למרגלות רכס הכרמל

בשטחים אדמדם חום , אפור באזורי הביצה לשעבר

לצד הכתמים הכחולים  ,וירוק בחלקות העיבוד, שסביבם

 בנוף ים ייחודיחילופי צבעים אלה .של בריכות הדגים

   .הישראלי

  

  חיות

בנופי החקלאות של חוף הכרמל צפויה התפתחות 

פוריותם של שטחי . שעשויה לשנות כליל את אופיים

בשל המלחה ומי תהום , ביצות הכבארה פוחתת והולכת

. עתידם החקלאי של שטחים אלו איננו ברור. גבוהים

,  מטעי הבננות–רכזיים באזור עוברים שינוי הגידולים המ

מוחלפים , שהם הגידול המזוהה עם האזור יותר מכל

. בעיקר מטעי פירות טרופיים, בגידולים רווחיים יותר

משמשים למרעה , שפוריותם נמוכה, שטחים אחרים

תכניות ומגמות עכשוויות ביישובי הסביבה . בלבד

הכולל " וגיפארק אקול"שואפות לפתח בשטחי הכבארה 

 .במתכונת דומה לנעשה בחולה, שטחי הצפה מחדש

. שינוי נוסף עשוי להביא לצמצומן של בריכות הדגים

הרפורמה במשק המים תביא לעליה משמעותית במחיר 

. ולפיכך לרווחיות נמוכה של גידול דגים בבריכות, המים

, כיום עוברים מקצת מיישובי חוף הכרמל שינוי בענף זה

מתמקד , לדוגמא, במעגן מיכאל. יעושלקראת יתר ת

המתבצע במבנים , ענף הדגים בגידול דגיגים לשיווק

שימושי קרקע . ולא בבריכות פתוחות, תעשייתיים סגורים

מתחרים עם בריכות הדגים , כגון בינוי למגורים, אחרים

  .על משאב הקרקע

יין גופי המים מהווים אף הם אלמנט המוסיף גוון וענ

ום בעיקר הצבוצי מי התשמורת הכבארה וב. מופע הנוףל

כתמים אפורים בהירים של השטח המוצף , מצפון לה

הסובל עד היום מבעיות ניקוז ומשמש לגידולי , שעבר

הפזורות לארכה של , בריכות הדגיםוכן , שדה ולמרעה

  .היחידה

ברושים המקיפים את חלקות העיבוד השדרות , ולבסוף

הפכו להיות סימן היכר מובהק של  אשר ,ומטעי הבננה

  .חוף הכרמל
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  במפת הארץהר הכרמל

הר 
  הכרמל

  
 ת הנוףיחידתיאור כללי של 

  
  מאפיינים עיקריים

המתנשא ,  גוש הררי גדול– ההר הירוק תמיד –הכרמל 

 עמק יזרעאל ממזרח ומישור –בין שני מרחבים חקלאיים 

  .חוף הכרמל ממערב

, השטחים החקלאיים בכרמל הם נקודתיים ונפרדים

  . ואינם יוצרים רצף

 במרחביו ניתן למצוא :םמגווני נוף חקלאי ותלכרמל מרא

חקלאות מסורתית : סוגים שונים של עיבוד חקלאי

חקלאות בבמות , )בכפרים הדרוזיים(בתחומי ישובים 

  .ההר וחקלאות בבקעות הטוף

ובהם לא תמצא , נחלי הכרמל המזרחיים תלולים

ובאחדים , הנחלים המערביים מתונים יותר. חקלאות

  .מהם מתקיים עיבוד חקלאי

פעי החקלאות השונים בכרמל הוא המגע המשותף למו

בין צומח החורש הטבעי והצפוף לבין הצומח החקלאי 

  .המעובד והמסודר

  
  ת הנוףיחידאפיון 

המוגדרת , יחידת נוף בעלת גבולות גיאוגרפיים ברורים

הר הכרמל הוא . היטב מכל עבריה בגבולותיה התלולים

 השלוחה(שלוחה אחת מבין שתי שלוחותיו של השומרון 

כיוון יוצא , מערב-כיוונו הוא צפון). השנייה היא הגלבוע

לרכס הכרמל צורת משולש . דופן ברכסי הארץ

מזרח -קרן כרמל בדרום,  העיר חיפה בצפון–שקודקודיו 

  .מערב-וחוטם הכרמל בדרום

שיאו הטופוגרפי של הכרמל הוא ברום הכרמל שמצפון 

מעל  בהתנשאו . מעל לפני הים'  מ546בגובה , לעוספיה

מישור . ניתן לראות ממנו מראות של נוף רחוק, סביבותיו

  מצפון מפרץ חיפה ומישור , חוף הכרמל משתרע ממערב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - זבולון ויזרעאל –וממזרח נראים העמקים , החוף הצפוני

  . על רקע הרי הגליל התחתון והגולן

הכרמל : ות נוף משני- נהוג לחלק את הכרמל ליחידות

  וכן הכרמל הנמוך ועימו מתלולי , הכרמל התיכון, הגבוה

,  תוואי נוף בולט–בקעות הטוף . הכרמל המזרחיים

 של רובהועליהן מתקיימת , שוכנות ברובן בכרמל הנמוך

  .החקלאות



  התנאים הטבעיים

בגלל , על הר הכרמל יורדת כמות גדולה של משקעים

בלילות . לים) הר בארץ בתנאי ה–והנדירה (קרבתו הרבה 

חורש  על הרכס ומורדותיו. הקיץ הטל מכסה על הכל

  .תיכוני מגוון-ים

פני השטח במרבית חלקיו של הכרמל עשויים גיר 

כתוצאה מצפיפות . ודולומיט והינם טרשיים וקשים

לא התאפשרה הכשרת , הטרשים הרבה ואופן ריבודם

קו נותר הכרמל בחל, לפיכך. קרקע ויצירת מדרגות הר

  .הגדול טרשי וסבוך חורש

  

ניתן . פרישת השטחים החקלאיים בכרמל
לעמוד על הקשר ההדוק בין המרכיבים 

ובין תפרוסת , הליתולוגיים והמורפולוגיים
המרוכזים בשטחי החוואר , השטחים החקלאיים

  שהם גם השטחים המתונים יותר, טוףוה

 של הר הכרמל וסביבותיוהצגה טופוגרפית 
 מפה ליתולוגית של הכרמל
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  נופי החקלאות
  

  תיאור הנוף החקלאי

קשה להבחין ,  בניגוד לחבלי ארץ אחרים–בכרמל 

. בעלת דפוסים מקומיים מובהקים, בחקלאות אופיינית

הליתולוגיה השונה הבונה את הכרמל מכתיבה את 

הקשר בין מופעי . נוכחותם של השטחים החקלאיים

 מאפיינים גיאומורפולוגיים ובין, החקלאות בכרמל

  .וליתולוגיים אינו פשוט

שני יסודות ליתולוגיים מכתיבים את מופעי החקלאות על 

אשר עליהן ובשוליהן ,  בקעות הטוף-הראשון . הכרמל

בראש ,  ריכוזי החוואר-השני . התפתחה חקלאות

בו התפתחו הישובים הדרוזיים עוספיה ודלית , הכרמל

. טחים מעובדים רחבי ידייםוסביבותיהם ש, כרמל-אל

 ותיקים וחדשים –בנוסף לכך ניתן להבחין בשטחי עיבוד 

וכן עיבוד ברצועות , על פני קווי פרשת מים מקומיים

  . באחדים מעמקי הנחלים, סחף צרות וארוכות

מקום לעצמו בנוף החקלאי של הכרמל יוצרות , כאמור

אשר מקורן בפעילות געשית אשר , "בקעות הטוף"

שולי בקעות אלה . ה את הכרמל בתקופות קדומותאפיינ

אופקים של טוף וולקני . הם שפת הלועות של הר הגעש

הטוף והחוואר . נחשפים על פני שטחים נרחבים בכרמל

בהם הטופוגרפיה , גאיות ומדרגות, הרך יוצרים שקעים

ועליהן מתפתחות קרקעות חרסיתיות עמוקות , מתונה

בהם התפתח חלק ניכר , "עמקי הטוף"אלו הם . יחסית

עמקי הטוף הגדולים הם בקעת . מן החקלאות בכרמל

  . עמקי שפיה ובקעת אלון, בקעת עופר, ל"מהר

מרבית . עיקר שטחו של הכרמל הוא חורש צפוף, כיום

וניתן להבחין , השטחים החקלאיים שעובדו בעבר ניטשו

או בדמות , בהם בדמות פסגות קרחות בלב החורש

השטחים . מכוסים במעט עצי חורשמדרונות חשופים ה

, החקלאיים הפעילים הם כתמים קטנים ומפוזרים

  .הסמוכים למקומות הישוב המעבדים אותם

  
  צמחייה חקלאית

. הכרמל נחשב להר פורה ובו מטעים שונים בצד גידולי שדה

מאליקים ועד , לאורך הדרך המטפסת על קו פרשת המים

. ים גם כשטחי מרעהמשמשה, נראים מטעי זיתים רבים, לחיפה

גידולי , בבקעות הטוף וליד הכפרים הדרוזיים, בסמיכות לישובים

רי רי ושם ניתן לראות גם מטעי שקד ועצי פ–המטעים מתגוונים 

, בקרבת הישובים גם חלקות קטנות של גידולי שדה. שונים

אולם עיקר גידולי השדה בכרמל הם בבמות הגדולות 

  .המרוחקות מן הישובים

 חורש טבעי בכרמל

בכרמל חקלאי נוף
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  כות המיםמער  דפוסי ההתיישבות

, )העיר חיפה(חלקו הצפוני של הכרמל מעויר בצפיפות 

כרמל -דלית אל(ובחלקו המרכזי קיימים ישובים גדולים 

ומספר ישובים כפריים , בעלי אופי כפרי ומפוזר) ועספייה

השטחים החקלאיים המעובדים נמצאים  .קטנים

שטחי החקלאות (מקומות הישוב בסמיכות גדולה ל

הנטושים היו סמוכים בדרך כלל למקומות הישוב 

 בכפרים הדרוזיים נמצאים הבתים בין החלקות .)שחרבו

ובתי הישובים היהודיים צופים אל השטחים , החקלאיות

  .החקלאיים הסמוכים להם

מספר קטן של . מקורות המים בכרמל הם ספורים

" בלד-עין אל"כגון מעיינות (מעיינות נובעים בכרמל 

). מקורה-והמעיינות שבקרבת חירבת, בכפרים הדרוזיים

מי מעיינות אלה נאגרו בחקלאות המסורתית בבריכות 

הסיבה למיעוט הנביעות היא . קטנות ושימשו להשקיה

ששכבותיו אינן ,  את ההרבמבנה המסלע המרכיב

  . אטומות ועל כן המים אינם נאגרים בתוכו

  
  דרכים וסירקולציה

  
הדרך העיקרית החוצה את הכרמל היא הדרך על קו 

פרשת המים העולה ממרכז הכרמל בחיפה ועד 

דרכים . לאליקים שבגבול בין הכרמל לגבעות מנשה

דוגמת , לקן עתיקותח, אחרות עולות בצירי הנחלים

. עוברת בסמוך למחצבות הקדומים בנחל אורןהדרך ש

דפוסי העיבוד החקלאי השונים מכתיבים את פריסת 

יש והדרכים החקלאיות משולבות בדרכי : הדרכים

ובמקרים אחרים הן שבילי עפר , הישובים וממשיכות אותן

  .ארוכים המגיעים עד לבמות החקלאיות המרוחקות

  

  מבנים ואובייקטים אחרים 

, צויים בסמוך לחלקות החקלאיותמלבד הבתים המ

מצויים מבנים לא רבים בקרבת השטחים החקלאיים על 

טרסות אבן תומכות בחלקות החקלאיות . הכרמל

. פה ושם נראים גם מבני חממות. ובבמת ההר, במדרונות

מוקמים דוכנים , בשולי כרמי הזיתים, לאורך הדרכים

  בקבוקי–ארעיים למכירת התוצרת החקלאית המקומית 

  . גבינת לבנה וצנצנות דבש, שמן זית

  

 שרידי חורבות בקרבת שטחים חקלאיים בבקעת שפיה
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  הקשרים תרבותיים  
    

  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה  נוף כמשקף אורח חיים
הר הכרמל היה פרק בנדודיו של המין האנושי מאפריקה 

שימשו כמגורים " הר אלף המערות" מערותיו של .צפונה

"). האדם הכרמלי "–שכינויו המדעי (לאדם הקדמון 

בנחלי הכרמל התגלו גם שרידים עתיקים ביותר של 

סוכות אלה . אלפים שנה-בנות עשרת, מגורים-סוכות

היציאה מן המערות . קורו בסכך מצמחיית החורש

ה שבה בתקופ, ככל הנראה, והמעבר לסוכות התרחשו

שינוי זה באורחות החיים . החל האדם בעיבוד חקלאי

איפשר לאדם לבחור את מקום מגוריו בהתאם לערכה 

שהכרמל הוא אחד , אם כן, ייתכן. החקלאי של סביבתו

המקומות הראשונים בארץ בהם עיבד האדם את 

המעידים על ראשיתו של עיבוד , בורות מים. האדמה

 כלים רבים מתקופה .נחצבו כבר בתקופת האבן, חקלאי

ובעיקר בסביבת , קדומה זו פזורים ברחבי הכרמל

  .ביניהם כלי אבן וקרמיקה לאחסון מזון, מעיינות

מימי . הר הכרמל במרוצת השניםתרבויות רבות שכנו ב

פולחן ה. קדם היה זה מקום של פולחן לאלילים שונים

  .שאותם עבדו נביאי אשרה, היה קשור בעצי החורש

יתכן כי דווקא משום כך זהו המקום שבו מוכיח אליהו 

 כשהוא לבדו ,הנביא לעם ישראל כי ישנו אל אחד ויחיד

  . מאות וחמישים נביאי הבעל-מול ארבע

היה גם אל , אלילים השונים שלהם סגדו בכרמלבין ה

באל זה נועץ הקיסר אספסיאנוס . הכרמל הרומאי

גם הקיסר ").  הקיסרים12חיי "על פי (כשלחם ביהודים 

  . כאשר הגיע לעכו, אדריאנוס התפלל לאל הכרמל

רגל מפסלו של אל הכרמל מצויה היום במנזר 

ם מנזר זה שייך לנוצרי. הכרמליטים בסטלה מאריס

מנזר נוסף .  הקושרים את אמונתם לכרמל–הכרמליטים 

שבנו הכרמליטים על הכרמל הוא המוחרקה הנמצא 

  . בקרן כרמל
ושרידי , בתקופות מאוחרות יותר נמשך הישוב בכרמל

, מערות קבורה(הנוכחות האנושית ניכרים בכל פינותיו 

הר הכרמל היה ידוע בפוריותו ). מבנים ארכיאולוגיים

ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה : "יוובבוסתנ

ך נזכר הכרמל כחבל ארץ "בתנ). 'ז', ירמיהו ב" (וטובה

ובשיר , "הדר הכרמל"בספר ישעיהו מדובר על . מלא יופי

ראשך עליך " יופייה של האהובה במילים מהוללהשירים 

ביחס להרי יהודה , זהו חבל ארץ פורה מאוד". ככרמל

,  נוח הפגיע פחות לבצורתהידוע באקלים, ושומרון

הקרבה הלשונית כרמל . ובשפע המטעים והכרמים שבו

אף היא באה לידי ביטוי בסמיכות המילים ,  כרמים–

ישעיהו " (ונאסף שמחה וגיל מן הכרמל ובכרמים לא ירנן"

לפי שהארץ "ק "ועל קשר לשוני זה עומד הרד) 'י', טז

". מלנעבדת בשדות ובכרמים ובאילנות טובים נקרא כר

ועוד על זיקתם של הכרמים לכרמל ניתן לראות בתיאור 

ויבן מגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים כי ", מעשי עוזיהו

 מקנה רב היה לו בשפלה ובמישור איכרים וכורמים

', כו', דברי הימים ב" (כי אוהב אדמה היה, בהרים ובכרמל

  ).'י-'ט

על צלע הכרמל . גם הבהאים רואים בכרמל מקום חשוב

בלב הגנים , הקבר של מייסד הדת-נמצא מקדש

גנים אלה אינם מתארים את מראות הנוף (התלויים 

  ). האופיניים לכרמל

בשירו של יורם " ההר הירוק תמיד" זכה לכינוי הכרמל

הערבים מכנים . בן קיבוץ יגור שלמרגלות ההר, טהרלב

 על שום שהיה -" הנביא הירוק"את אליהו הנביא בתואר 

אולם הכרמל אינו קשור רק . מסתתר בחורש הכרמל

הוא , כפי שהוגים הערבים את שמו, כרמיל. לצבע הירוק

) מסוג טרה רוסה(אדומה אדמת הכרמל ה. צבע הארגמן

בימי . היא אולי המקור לקשר בין ההר לצבע הכרמיל

,  ארגמן–שפירושו , הצלבנים נקראה חיפה פורפיריון

משום שתושביה עסקו בציד חלזונות מהם הפיקו את 

  .צבע הארגמן

  

  

  

  

  

  

  

  

ינו כאן המקום לאמר כי הכרמל בנבואת ירמיהו יתכן וא

בדרום ' כרמל יהודה'אלא , הכרמל במובנו הגיאוגרפי

והוא אינו אלא , מקום מושבו של הנביא, נחלת יהודה

כינויו , כך או כך. ביטוי לארץ נושבת של שדות וכרמים
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 הביזנטיתעליו ניצבה החווה החקלאית , חוטם הכרמל



מדרשי אגדה דורשים את השמן המופק בכרמל כמעולה 

מאשר שמנה "המסופק לעבודת המקדש , יםבשמנ

שהכרמל בחלק , שהיו מספיקין שמן המשחה, לחמו

עוד על שבחו של ). תנחומא ויחי" (אשר היה) שבט(

זה הכרמל שפירותיו מעדני , מאשר שמנה לחמו "כרמל

שהכל מברכין את , לכך נאמר ברוך מבנים אשר. מלך

" שהיו כל השבטים רצים לבוא אל הר הכרמל...ארצו

  ).פסיקתא זוטרתא וזאת הברכה(

שרידי יקבים מן התקופה הרומית מעידים גם הם על 

בין השרידים הארכיאולוגיים . כרמים בחבל ארץ זה

מתקופה זו ראוי לציין את שרידי החווה החקלאית 

. על חוטם הכרמל, הביזנטית הממוקמת בתוך עמק טוף

עסקו , לאחר חורבן בית שני, היהודים בתקופה זו

ובמסחר , יהודי שקמונה היו חקלאים: קלאות ובמסחרבח

  . עסקו יהודי חיפה

בתקופה הערבית הקדומה מתוארת חיפה כעיר שבה 

חורשות תמרים אלה ". חורשות תמרים והרבה עצים"

הוזכרו גם בתקופה הצלבנית כמרעה וכמקום חנייה 

ביניהן , הצלבנים בנו מצודות ברחבי הכרמל. לסוסים

כדי , הנמצאת כיום בחיפה) ראש מים(מצודת רושמייה 

למנוע מעבר של מוסלמים דרך הכרמל אל מישור 

ככל , בכרמל לא היו. שהוחזק על ידי הצלבנים, החוף

למעט , ישובים במשך תקופת השלטון הצלבני, הנראה

עיקר ). יתכן כי זהו עוספיה של היום(הכפר עפא 

השטחים החקלאיים בתקופה הצלבנית היו סביב 

  .  הצלבניותהמצודות

ההתיישבות הדרוזית על הכרמל החלה בתקופה 

לאחר שבתקופה הצלבנית היה הכרמל . מאנית'העות

אנשי דלית (הגיעו הדרוזים מסוריה , כמעט ריק מאדם

במקום בו והתיישבו , )אנשי עוספיה(ומלבנון ) כרמל-אל

בכרמל היו פזורים . היו מקומות ישוב קדומים לפניהם

עולי . היו חלקות חקלאיות בין הבתיםובכפרים , בוסתנים

 19-בת המאה ה, ומרי אליזה, רגל נוצריים ביקרו בכרמל

, באחר צהריים נעים, בראשית חודש אוקטובר: "מספרת

בזהירות . יצאתי אל אחד מן הבוסתנים שבסמוך לחיפה

רצוף , רבה פסענו בטור עורפי במורד שביל צר וקצר

משכן , בן וטיטוחלפנו על פני מלונות א, שיחי צבר

, סמבוק, שקד, רימון, עצי תאנה.... החקלאי ומשפחתו

 או כפי שהן נקראות בערבית –פומלות , לימון, דקל, זית

 ומלפפונים מסוגים –לימונים מתוקים , "לימון חילו"

  ).1984, רס'רוג" (פרחו בבוסתן המטופח, שונים

מיעוט הקרקעות הניתנות לעיבוד בכרמל הביא את 

רוזיים לתור אחר מקורות קרקע נוספים תושביו הד

לצורך עיבוד . בעמק יזרעאל ובפתחו של עמק זבולון

למי 'מנסורה לדליה וג: קיץ-קמו כפריוהאדמות הללו ה

  . לעוספיה

נפתח , עם הגעתם של המתיישבים היהודיים הראשונים

הישוב העברי החקלאי . פרק חדש בחקלאות על הכרמל

- שהוקמה ב, רון יעקבהראשון בכרמל היא המושבה זכ

אנשי המושבה החלו .  ליד כפר האריסים זמרין1882

ובעיקר , )בערוץ נחל דליה(בעיבוד קרקעות בקעת שפיה 

כאן גם ניתנו . המושבה התפרסמה ביינותיה. גפנים-כרמי

על ידי האגרונום אהרון , הטבע הראשונים-שיעורי

ות בעקבותיה של זכרון הוקמו מושב. י"איש ניל, אהרונסון

  .שפיה-שלמה ומאיר-כבת, נוספות

התפתחותה של חיפה השפיעה על התפתחותו של 

ראשון הקיבוצים על הכרמל היה בית . הכרמל בכללו

-והתמקם במקומו הנוכחי ב, 1936שהוקם בשנת , אורן

עיקר , באין קרקעות חקלאיות רבות על הכרמל. 1939

-חוף-הקרקע החקלאית של הקיבוץ נמצאת במישור

לאחר קום המדינה הוקמו עוד ישובים עבריים . הכרמל

ל ומושב עופר אשר הוקמו "ביניהם כרם מהר, על הכרמל

המעובדים על ידיהם עד , בזיקה ישירה לעמקי הטוף

  .היום
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  נוף וחזות
 

 
 צבעוניות

  
  

 פרטים בנוף

מטעים    גידולי שדה

  
  ףתבניות נו

  

  התרשמות
  
  
  
  

פסיפס גידולים בבקעה 
 מוקפת הרים
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  ניגודיות 

 התנשאותו של -נופי הכרמל יוצרים ניגודיות דרמטית 

מראה הים הפתוח ; הכרמל מעל לנופים מישוריים

; הנפרש עד לאופק הנגלה מתוך ערוצי הנחלים הצרים

והנוף החקלאי של בקעות רחבות נסתרות המוקפות 

 כל אלה יוצרים מראות שונים ומנוגדים -בחורש סבוך 

בחלקות העיבוד ניתן לראות . על פני חבל ארץ זה

מעין חלונות , רווחות בלב ההרפתוחות ומ" אתנחתאות"

  .בנוף הסגור של הכרמל, פתוחים

  

  מובהקות

-על אף שהוא רב, נוף הכרמל הוא בעל מובהקות גבוהה

החורש הטבעי הוא סימן ההיכר הבולט של . פנים

והמגע בינו ובין השטחים החקלאיים ניכר תמיד , הכרמל

לחלקות העיבוד המוגדרות והתחומות מובהקות . לעין

מבחינת ההפרדה והניגוד שנוצר בינן ובין החורש  -רבה 

זאת למרות .  כישות עצמאית בנופיו של הכרמל-הירוק 

והן מכילות סוגים , שאין להן אפיון חקלאי נופי מובהק

  .שונים של גידולים בתצורות עיבוד שונות

  

  גיוון

מספר חברות צומח מאפיינות . מגווןנופו של הכרמל 

יערות טבעיים , ון מצוי ואלה חורש של חברת אל-אותו 

וחברת החרוב , של אורן ירושלים על הפסגות הגבוהות

יש חוקרים הסבורים כי . ואלת המסטיק בחלקיו הנמוכים

  .גיוון זה הוא נוף הקליימקס של הכרמל

 שהרי אין בכרמל טיפוס אופייני –הנוף החקלאי מגוון גם 

, יןאולם גיוון זה אינו כה בולט לע. של עיבוד חקלאי

השטחים . מאחר וכל שטח חקלאי תחום לעצמו

בקרבת : המים אחידים למדי-פרשת-החקלאיים על קווי

קיבוץ בית אורן במות נרחבות שכל אחת מהווה חלקה 

החקלאות בבקעות . שדה-חקלאית יחידה של גידולי

, ובה חלקות סדורות ודומות בגודלן, הטוף מגוונת יותר

קלאות המסורתית לח. הנטועות לרוב במטעים שונים

כאשר החלקות , בכפרי הדרוזים מראה מגוון ורב פנים

בגדלים משתנים בגלל מבנה הבעלות וצורת הירושה וכן 

ובהן גידולים שונים בין , בשל התנאים הטופוגרפיים

  .חלקות מטעים המגיעים עד לגינות שבחצרות הבתים
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  חיות

הנופים החקלאיים החיים והפעילים בכרמל הם שטחי 

, כרמל-עוספיה ודלית אל, העיבוד של הכפרים הדרוזיים

הבמות המעובדות בסביבת קיבוץ בית אורן וכן בקעות 

ראו מפת השטחים (עופר ושפיה , ל" מהר–הטוף 

 זאת על רקע). החקלאיים בכרמל שהופיעה למעלה

טחי החקלאות סך כל ש. שטחי חקלאות נטושים רבים

,  דונם55,000-מגיע לכ, )נטושים ומעובדים(על הכרמל 

שטחי החקלאות .  משטחו של הכרמל24%המהווים 

  . דונם33,000-המעובדים כיום הם כ

בשטחי העיבוד בסביבות הכפרים הדרוזיים ניכרת 

הממשיכה מסורות חקלאיות , פעילות חקלאית ערה

,  שטחי העיבודותיקות הבאות לידי ביטוי בעיקר בחלוקת

זאת לצד שימוש שוטף . גובלי החלקות והמראה האופייני

השטחים החקלאיים מהווים גם . בשיטות עיבוד מודרניות

הבעלות הפרטית על . גורם חשוב בהתפתחות הישובים

והמסורת המשפחתית של דבקות , חלקות העיבוד

יוצרים מצב של ריבוי , בשטח החקלאי המשפחתי

ומונעים בנייה , ים בתוך הכפרשטחים פתוחים מעובד

נוצר לחץ של התפשטות והתרחבות . רוויה בתוכו

על רקע . לעבר שטחי החורש בגן לאומי כרמל, לשוליים

ובין גופי שמירת , זה מתקיימים קונפליקטים בין הישובים

מבחינה מעשית זהו קונפליקט בין ערכים . הטבע

ד מסורתיים ושמירת פסיפס של בתי כפר וחלקות עיבו

אשר שמירתו דורשת התפשטות החוצה אל , ביניהן

, ובין מדיניות של הרוויה וציפוף, שטחי החורש הטבעי

אך , אשר ישביתו את המראות החקלאיים המסורתיים

  .יגנו על מרחבי החורש הטבעי

 ל" בבקעת מהרנוף חקלאי
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  חדרי נוף בכרמל
  

  עיבוד חקלאי מסורתי 

. צורת עיבוד זו מופיעה בכפרים הדרוזיים שעל הכרמל

בבקעות ,  החקלאיות ממוקמות על במות בהרהחלקות

השטח החקלאי אינו נפרד משטח . ובתוך ערוצי הנחלים

החלקות החקלאיות הן . אלא משולב בו, הכפר

. ולרוב מתגורר החקלאי בקצה החלקה, משפחתיות

 אדמת רנדזינה בהירה אשר –בבמת ההר בעוספיה 

אדמה זו עמוקה . התפתחה על סלעי החוואר המקומיים

ושורשי הצמחים מסוגלים לחדור אל שכבת , סיתיח

ומכאן תנאי העיבוד הנוחים יחסית באזור , הסלע החווארי

ובהן גידולי , החלקות מופרדות לעיתים על ידי טרסות .זה

הפיזור של הגידולים השונים נקבע על ידי . שדה ומטעים

המשפחות : נסיבות חברתיות של מסורות משפחתיות

ת באופן ועוסקן כאשר ה.  לזומתגוררות בסמיכות זו

הזיתים יהיו -הרי שחלקות מטעי, מסורתי בגידול זיתים

מראה הנוף החקלאי המתקבל הוא . מרוכזות באזור אחד

  .של כתמים מרוכזים של גידולים שונים
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   על קו פרשת המים,עיבוד חקלאי בבמות

ישנן במות שכלל (עיבוד הבמות מאופיין בחלקות גדולות 

ולכן , השיפועים מתונים). משנה-לקות בחלוקותאינן מחו

ויתכן כי נבנו בזמנים (רק לעיתים רחוקות נבנות טראסות 

 –בבמות ). מוקדמים יותר בשיטת העיבוד המסורתית

  .גידולי שדה בלבד

 צרים –מטבעם הם מישורים ליניאריים , קווי פרשת המים

 –המישורים החקלאיים אשר עליהם מרוחקים . וארוכים

ועיבוד הקרקע בהם ,  מנקודות היישוב–ות חלקם לפח

  . מחייב כבישת דרכי עפר לאורכם

אורן היא דוגמא לדפוס עיבוד -חקלאות קיבוץ בית

  .חקלאי זה

  

  98>>   כרמל
 



  הטוף-עיבוד חקלאי בבקעות

הטוף מתגלות בהפתעה לאורך צירי הנחלים -בקעות

עמקים נעלמים אלה הם בעלי קרקע פורייה . בכרמל

ת הטוף מתקיים חלקה הגדול של בבקעו. לחקלאות

הבקעות הגדולות והסמוכות . החקלאות בכרמל

ל ובקעת "דוגמת בקעת מהר,  מעובדות–למקומות ישוב 

בקעות , מנגד. והן כוללות בעיקר מטעים לסוגיהם, עופר

מצומצמות בשטחן או מרוחקות ממקומות ישוב ואשר 

החורש הטבעי לא . הוזנחו וניטשו, היו מעובדות בעבר

כמו גם שרידי , ועקבות העיבוד החקלאי, חדר אליהן

בשוליהן קיימות חורבות המעידות . נותרו בהן, טראסות

שאיננה , בקעת אלון. על הישוב שהתקיים בסמיכות להן

  .היא דוגמא לכך, )לאומי-כלולה בתחום גן(מעובדת כיום 

הישוב . ל היא הגדולה שבבקעות הטוף"בקעת כרם מהר

במקום שבו עמד פעם , בקעהממוקם בפתחה של ה

חלק (ולפנים הייתה בו התיישבות צלבנית , זים'הכפר איג

הדרכים ). מן המבנים הצלבניים עדיין עומדים היום

לשטחים החקלאיים ממשיכות את הדרכים הראשיות 

  . בישוב

גודל המופרדות על -ל חלקות רבועות שוות"בבקעת מהר

בת על ידי ציר אוריינטציית החלקות מוכת. ידי דרכי עפר

וכיווניות זו מופרת רק מעבר לערוץ , האורך של הבקעה

ריכוז גדול של מטעים נמצא בחלקה . נחל חרובים

ר אותה הוא "ל ובבקעת שי" בערוץ נחל מהר-הדרומי 

גם בעבר היו מטעי (חוצה ביציאתו מן הבקעה לכיוון הים 

  "). עין-זייתון אל"וכונו , הזיתים ממוקמים כאן

מה
ל ק

ם

 ת

קו
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תכנית המתאר המחוזית למחוז ב - 6מ "תמ  ם תכנונייםהיבטי

    חיפה
הן בתכנית , התייחסות רבת פנים לשטחים חקלאיים

הן בתכנית , נית המתארהמטרופולינית שקדמה לתכ

התכנית דנה בשטחים הפתוחים . המתאר עצמה

  :ובמדיניות פיתוח נופי וקובעת

  35א "תמ

מרקם שמור " כוללת את הר הכרמל בתחום 35א "תמ

-וכבעל רגישות נופית, בתשריט המרקמים" משולב

חוטם . סביבתית גבוהה בתשריט הנחיות סביבתיות

ראו (יחד עם בקעת הנדיב , הכרמל סומן כמכלול נופי

מעניינת הגישה הנקוטה ). תכנית לבקעת הנדיב בהמשך

מצא בכרמל כולו שטח שהיה ראוי להיות בתכנית כי לא נ

לצד תפרוסת , זאת). למעט חוטם הכרמל(מיכלול נוף 

  . של שמורות טבע וגנים– אולי הגבוהה בארץ –גבוהה 

  : בתכנית האב

כוללים ,  שטחים חקלאיים בעלי חשיבות לשימור נוף"

או מופע /ייחודיים ו) צומח וחי(אזורים בעלי גידולים 

יש . ויזואלי המהווה חלק מהדימוי התרבותי של סביבתם

ה לרצף ויזואלי בין אזורים אלו לשימורם עקב חשיבות רב

  ."ערכם התרבותי
 
  

   –נוף חקלאי לשימור 

: הנוף החקלאי מורכב משילוב בין שלושה צירים עיקריים

עמק יזרעאל , מישור חוף הגליל ועמק זבולון בצפון

במזרח והרצועות החקלאיות של חוף הכרמל עד בואכה 

  .רוםהאזור החקלאי הייחודי של בקעת הנדיב בד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

אזורים אלו הם בעיקרם עמקי סחף וערכיותם בנוף 

בהיותם חלק מנוף המורשת התרבותי , החקלאי שלהם

ובשילוב במערכת קשרי האורך והרוחב של , של האזור

  .השטחים הפתוחים במטרופולין

תוך , יש לשמור על אופים החקלאי של אזורים אלו

שילוב משכיל של פיתוח היישובים הכפריים המהווים 

  ."חלק מנוף זה ומניעת ניתוק הרצפים הפתוחים ביניהם

שטח "בכינוי , תכנית המתאר קובעת יעוד שטח חקלאי

יעוד זה כולל בעיקרו ". חקלאי לשימור כנוף פתוח

. המרוכזים במישור חוף הכרמל, שטחים חקלאיים

שטח "כמעט ואין מסומן , על הר הכרמל עצמו, מאידך

בשטחים שהם חקלאיים גם , "חקלאי לשימור כנוף פתוח

שטח פתוח "מסומנים כ, מובהקים ואף מעובדים כיום

  ). ראו מפה" (מוגן

הסיבה לאי הכללת שטחים חקלאיים מובהקים 

בקטגוריה חקלאית מפורשת הינה ככל הנראה מידת 

ואי יכולת לזהות ולהפריד שטחים , ההכללה של התכנית

, כןו. חקלאיים קטנים כמו אלו המופיעים על הר הכרמל

הרצון לקבע שטחים אלו אשר יש להם ערך גבוה יותר 

במעמד מוגן יותר המקבל את , מבחינת שטחים טבעיים

שטחים , עם זאת". שטח פתוח מוגן"הביטוי בייעוד 

תרבות , חקלאיים מובהקים אשר נודעו להם ערכי נוף

 –זכו ליעוד בעל מעטפת הגנה גבוהה יותר , ומורשת

האמירה ). שטחי בקעת הנדיבדוגמת " (שטח פתוח מוגן"

  התכנונית העומדת מאחורי אבחנה זו אומרת כי לשטחים 
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חקלאיים ניתן ערך נמוך יחסית מבחינת הגנה על   

  . שטחים פתוחים

שילוב שטחים חקלאיים בשמורה ביוספרית

  בכרמל
  

רעיון פיתוחן של שמורות ביוספריות עלה בסוף שנות 

עיון נמצאת בבסיס הר. השבעים של המאה הקודמת

המגמה לשלב בין מרכיבי נוף טבעיים ואנושיים לכלל 

  .הרמונית ומנוהלת כחטיבת שטח אחת, אחדות

הרעיון הנמצא בבסיס חשיבה זו הוא כי האדם ופועלו 

ומכאן המגמה לשלב , הינם חלק מן המערכת האקולוגית

ך תו, עם צרכי האדם, ככל הניתן את משאבי הטבע

את משאבי הטבע  נו מכלהשאי, פיתוח זהיר ומאופק

הרעיון עלה מתוך ההכרה כי שמירת הטבע . והסובב

בשמורות סגורות ומוגדרות לא תצלח מבלי הבלטת 

ולמעשה במרחב , מאוזן ותומך גם בסביבתן, פיתוח יציב

כל אזור צריך לכלול לצד שטחים טבעיים , וכך. כולו

מנוהלים כמערכת משלימה , גם שטחים פתוחים, ומוגנים

בין השטחים הפתוחים . מכת בשטחים השמוריםותו

התומכים במערכת הסביבתית תופס מקום נכבד גם 

  .השטח החקלאי

  

  

  המבנה הפנימי של שטחים ביוספרים

) UNESCOלפי הגדרה של (השמורות הביוספריות 

אזור חיץ ,  אזור גלעין-אזורים -מורכבות משלושה תת

  .ואזור מעבר

פר שמטרתו היא  שטח שמור לא מו-אזור הגלעין 

  . לאפשר המשך האבולוציה הביולוגית

הגלעין צריך לאפשר את קיומן של אוכלוסיות המינים 

המאפיינות את המערכת האקולוגית שהשמורה 

  .הביוספרית מייצגת

מטרתו .  גובל בשטח הגלעין או מקיף אותו-אזור חיץ 

לבלום הפרעות מבחוץ ובכך להבטיח את ההגנה על 

, זור החיץ כולל שטחים חקלאייםא. הגלעין השמור

-ובכללם . שמורות טבע או שטחים פתוחים, פארקים

נופש , פעילויות חינוך, פעילויות של חקלאות מסורתית

  .ותיירות

 באזור זה ייעשה שימוש בידע הנצבר -אזור המעבר 

בגלעין ובאזור החיץ כדי לשתף את התושבים המקומיים 

 קיימים כל ןכא. בצורה מושכלת במשאבים הטבעיים

 גם מצטרפים אליוהשימושים שיש באזור החיץ אולם 

פעילות זו . פיתוח ופעילות כלכלית של התושבים
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האזורים נקשרים למבנה אחד בו מתקיימים -שלושת תת

  .ותלות הדדית ביניהם, ניהול וממשק משותפים

  

תאר מחוזית חלקית תכנית מ, 5/6מ "תמ

  בקעת הנדיב

על , מגדירה ומדייקת את השטחים החקלאייםתכנית זו 

קווי השטחים המעובדים , פי המציאות הפיסית בשטח

  .והראויים לעיבוד בתנאי החקלאות המודרניים

יש להדגיש כי תכנית זו דייקה ושינתה את גבולות 

, מעבר לתיחומי תכניות אחרות, העיבוד החקלאיים

: זאת על פי תפקידה ויעודה של התכנית. 6מ " תמובכללן

  .פירוט מדויק של איכויות השטחים הפתוחים ותפקודיהם

 התכנית מגדירה שלוש רמות של שטחים -סיווג 

  : על פי מידת רגישותם ותפקודיהם, חקלאיים

אשר מתאפיין בקרבה לשטחים  –שטח חקלאי שמור 

עות בשטח זה נכללים האצב. טבעיים ולצירי נחלים

ונחלי , וכן מרחב הכבארה, החקלאיות בין גבעות אלונה

, בשטח זה תינתן עדיפות במתן תמריצים. התנינים ועדה

להכוונת העיבוד החקלאי בדרך של השתלבות ותמיכה 

במתן התמריצים יילקחו בחשבון . בנוף המסורתי המקומי

, שיקולי עיבוד חקלאי תוך השתלבות בסביבה הטבעית

רה על רציפות המסדרונות שמירת טבע ושמי

  ;האקולוגיים

 אשר מתאפיין ברציפות –שטח חקלאי מוגן 

חוף הכרמל , בלב בקעת הנדיב, ובנצפות גבוהה

השטח מיועד לעיבוד חקלאי ורובו . ובריכות הדגים

  ; מטעי נשירים וגידולי שדה, נטוע גפנים

 מתאפיין –שטח לעיבוד חקלאי ומבנים חקלאיים 

, לעיתים מופר, נמוכה יחסיתבהיותו בעל רגישות 

ונמצא בעיקר צמוד דופן לישובים הכפריים ולאזורי 

שטח נרחב בין פרדס חנה לנחל ברקן , תעשייה

וכן שטחים מצומצמים בערוץ חקלאי סמוך , מצפון

בא לענות על הצורך בהקמת , שטח זה. לדרך יפו

וניתן להקים , מיון ואריזה, מבנים חקלאיים לאחסון

  .חיים-דול בעליבו מבנים לגי
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  שטחים ביוספריים בכרמל

בשיתוף רשות הטבע , בכרמל הוצעה שמורה ביוספרית

, הכוללת את מרבית שטחו של הכרמל, ו"והגנים ואונסק

העיר חיפה לא נכללה . מישור חוף כרמלים עד חוף הים

, תכנית הפעולה כללה הגדרות לאזורי חיץ. בתחום זה

  .ית מבוקרתחיגור ופעילות אנוש, גלעין

שטחים ( צורות שימושי הקרקע סווגו לאזורים בנויים 

אזורים פגועים , )'כפרים מסורתיים וכו, תעשיות, עירוניים

מסילות , דרכים מהירות(תעבורתיים , )מחצבות מזבלות(

שנתיים או , גידולים רב שנתיים(חקלאות , )ב"ברזל וכיו

רחב , ימחטנ(יער , )בריכות דגים, מרעה ואחו, עונתיים

תצורות חורש , יער פארק, חורש(אזור צומח טבעי , )עלים

ואתרים שונים ) חוף, צדי נחלים, עשב, ים תיכוני למיניהן

כל אחד משמושי ).  אתרי פיקניק, נופיים, ארכיאולוגיים(

בחיץ או , השטח  נבדק ביחס להתאמתו להיכלל בגלעין

  . תומתוך כך נגזרה מפת החיגור הראשוני, באזור המעבר

  

שילוב שטחים חקלאיים בשטחים ביוספרים 

  בכרמל

תשומת לב מועטה ניתנה עד כה לתפקודם ושילובם של 

למעשה , שטחים חקלאיים בשטחים ביוספריים בכרמל

תפיסת הכרמל בתודעה , ניתן לומר כי מעבר לכך

ההר "היא של ', בגופי שמירת טבע וכו, בתיירות, הציבורית

נופש בחיק , יער, ל חורשמרחב טבעי ש, "הירוק תמיד

  .מקומה של החקלאות נפקד מתמונה זו. הטבע

תופסת החקלאות , על פי הניתוחים שהובאו בפרק זה

הן , מקום רחב ידיים בתפיסת הנוף והמרחב של הכרמל

והן , המעובדת בעבר ובהווה, מבחינת היקף השטחים

  .מבחינה היסטורית תודעתית

שמעותית בבניית מכאן עולה כי עשויה להיות תרומה מ

  :השטחים הביוספרים ובמספר מישורים

הסופג וקולט הפרעות , )Buffer(כאזור חיץ   •

האמורות להפריע , ומטמיע בתוכו פעילויות, חיצוניות

  .ולסתור תהליכים אקולוגיים

,  יחד עם אזור הגלעין-המשתתף , כאזור מעבר  •

, יבהם עוברים מיני צומח וח, בבניית מסדרונות אקולוגיים

תצורות הצומח , כתורם ומסייע בהעשרת מגוון המינים

  .והחי המקומיים

כמרחב אטרקטיבי ,  תיירותי-בהיבט החברתי   •

הן . בו מתקיימות פעילויות המושכות תיירים ומבקרים

מסחר , וכאתרי שוק, בפעילות חקלאית היומיומית

מבחינה זו נוטלים השטחים החקלאיים לחצי . ואטרקציה

ותורמים בכך , ח מן השטחים הטבעייםביקור ופיתו

 .להסדרת המרחב בכללו
  

 



עמק 
  יזרעאל

  
 ת הנוףיחידתיאור כללי של 

  

  מאפיינים עיקריים

כולל שטחים  ,התחום על ידי הרים מכל עבריו ,העמק

בהם מפוזרים יישובים , נרחבים של גידולים חקלאיים

 מצויה העיר במרכזו.  בעיקר בשולי העמק–כפריים 

 .עפולה
, רובן בצורה מרובעת, החלקות החקלאיות גדולות למדי

, פה ושם מצויות חלקות עגולות. א בגריד סדוראם כי ל

  .תוצר של מעגלי השקיה

מרבית העיבוד החקלאי בעמק יזרעאל הוא של גידולי 

הרצפים נשברים על ידי ו, מגוון הגידולים אינו גדול. שדה

  . בעיקר ברושים ואקליפטוסים–שדרות שוברי הרוח 

יחד עם הדימוי , היסטורי של העמק-ערכו התרבותי

יישובים אשר עלו על הקרקע קשור ב, גרפי שלוהאתנו

 . התנועה הציוניתבימי ראשית 

 מפת הארץב עמק יזרעאל
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  מבט דרומה מהישוב תמרת אל נוף העמקגבולותיו של עמק יזרעאל מוגדרים היטב על ידי קווי

 
 
 

  ת הנוףיחידאפיון 

ומשתרע , עמק יזרעאל הוא הגדול בעמקי ארץ ישראל

ועד ,  מעמק זבולון לחופי הים התיכון–כמעט לכל רוחבה 

הנוף הבולט היחידי -זהו קו. לעמק חרוד המגיע לירדן

, האורך המבניות של ארץ ישראל-רצועותהחוצה את 

עיקר שטחו של . את שדרת ההר" מעלים"ובכך הוא 

 העמק מצויים יומרבית יישוב, עמק זה הוא חקלאי

בירת "בלב העמק שוכנת . בשטחים המוגבהים, בשוליו

  . העיר עפולה–" העמק

, המגע בין העמק לבין הנופים המגוונים המקיפים אותו

נופים י ייחודי לכל אחד ממפגשי ופתיחום בעל א-יוצר קו

  . מהם ברורים וחדים ומהם מעודנים ומטושטשים, אלו

הכרמל . קווי הגבול הברורים יוצרים ניגודיות חזקה בנוף

חלקו . הגבול הברור ביותר של עמק יזרעאל-הוא קו

המזרחי של הכרמל התרומם מעל לעמק כתוצאה של 

 מורדות הרי גם. וכך נוצר קו המגע החד, שבר גיאולוגי

  .מזרח העמק-בצפון, מגע חד למדי-נצרת יוצרים קו

 מן –ניגודי פחות הוא קו הגבול המזרחי של העמק 

  זהו קו של . התבור דרך הגלבוע ועד השומרון

במעלה . מישורים נטויים היורדים בהדרגה אל תוך העמק

  .מישורים אלה עובר קו פרשת המים הארצי

, גבעות אלונים שפרעםבאזורי המפגש בין העמק לבין 

חודר העמק בין הגבעות וקו הגבול הוא מפותל ואינו 

אלא דועכות , גבעות אלונים אינן מסתיימות באחת. ברור

באזור המפגש של העמק עם . אל תוך המישור הנטוי

, נמשכים קווי הגבעות אל תוך המישור, גבעות אלונים

   . מעל המרחב המישורי' מ70כדי ויוצרים מרחב מוגבה 

, מישורי העמק בגווני צהוב: אזורים בעמק יזרעאל-תתי

ובקעת כסולות , ים ושטחים גבעתיים בגווני ירוקמורדות הר

  בחום מופיעה ההתרוממות בלב העמק.באפור
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מערב -מרחב זה משתרע עד לעומק השטח בצפון

מערב הוא -גם המגע עם גבעות מנשה בדרום; העמק

  .מגע רך והדרגתי

לקו הגבול החיצוני בעל האופי המשתנה נוספים קווים 

אזורים -ומגדירים תתי, פנימיים החוצים את שטחי העמק

. הבולט שבקווים אלה הוא ערוץ נחל הקישון. בתוכו

-והוא עושה את דרכו צפון, דות הגלבועתחילתו במור

פורץ הקישון , במעלה הנחל. מערבה אל הים התיכון

מערב -רכס וולקני שחוצה את עמק יזרעאל מדרום

שכיוונו , רכס וולקני זה הוא קו נוסף בנוף. מזרח-לצפון

, הוא בולט על פני השטח. כמעט ניצב לנחל הקישון

 במטעים ו,וניכר בכתמי הבזלת המופיעים לאורך הקו

הנטועים על קו הרכס בין מרבדי גידולי השדה של 

, בהמשכו של רכס זה נפתחת בקעת כסולות. העמק

  . המגיעה עד למורדות הר התבור

כאן . אדם-ידי-קוים אחרים החוצים את העמק הם מעשה

עברה הדרך ההיסטורית שחיברה בין מסופוטמיה 

חוצה את העמק שהינו מקום המעבר הטבעי , למצרים

בעת המודרנית . הנוח ביותר בין שדרת ההר להרי הגליל

על ידי " רכבת העמק"הונחה לאורכו של העמק מסילת 

המלווה במבני , זהו קו ישר. מאניים'השליטים העות

הרכבת הופעלה במשך  .תחנות הרכבת הישנים

ומילאה תפקיד חשוב , כארבעים וחמש שנים

  .  העמקיבהתפתחותם של יישוב

עובר , למשל, כך. להעברת תשתיותהעמק משמש גם 

, מתחת לאדמת העמק קו צינור הנפט מעיראק לחיפה

  . אשר נפגע בתקופת המאורעות

  

  התנאים הטבעיים

הטופוגרפיה בעמק יזרעאל אינה , בניגוד לדימוי המקובל

  . לא מאופיינת בעליות ומורדות רכיםא, מישורית לגמרי

 , נמוכהחדירותן למים אשר,  קרקעות סחףמכוסההעמק 

  .לכן נוצרו בהן ביצותו

 . הקרקעעל פניאין סלעים חשופים בעמק כמעט ו

מחשופים ו, סלעי משקע - סלעים מצויים בשולי העמק

  .של סלעים וולקנים

 רוכמעט לא ניתן למצוא בו שטחי בו, העמק מעובד כולו

  .או צמחיה טבעית

אולם , מצוי בתחום האקלים הים תיכוני עמק יזרעאל

ערכי  השוני מתבטא ב.מק איננו אחידהאקלים בע

, בלחות היחסית, בכמות המשקעים, הטמפרטורה

 כמות המשקעים השנתית . וכדומהעוצמת הרוחב

  .בגלל ההתרחקות מהיםיורדת בכיוון מזרח הממוצעת 
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 .ניצבים בדרך כלל בטופוגרפיה מוגבהתהיישובים 

; מרביתם בני קומה אחת, ם המגורי בתי–במעגל ראשון 

נוי ובעיקר ברושים , עצי פרי:  העצים–במעגל שני 

הגבוה , ובמעגל המרכזי; הבולטים בקודקודם הזקוף

מכון התערובת ומגדל :  מבני המשק–והדומיננטי ביותר 

על רקע הקו , ל היישוביםהצללית המדורגת ש. המים

היא מסימני ההיכר של הנוף , האופקי של השדות

  .החקלאי בעמק יזרעאל

  נופי החקלאות
  

  תיאור הנוף החקלאי

רובו של . התנאים הפיזיים של העמק נוחים לחקלאות

 מכוסים – חלקיו המישוריים  ולמעשה כל–העמק 

בשטחים הנטויים ניתן להבחין בגלוניות . בגידולי שדה

ובהם , וכך תוואי הניקוז נוחים יותר, ובשיפוע מקומי קל

, במישורים קיימות בעיות ניקוז קשות. רוכזו לרוב מטעים

   . ובשנים האחרונות אף בעיות המלחה

, בעתרובן בצורה מרו, החלקות החקלאיות גדולות למדי

, פה ושם מצויות חלקות עגולות. אם כי לא בגריד סדור

  .תוצר של מעגלי השקיה

במרחבי החקלאות בעמק ביטוי בולט להבדלים בדפוסי 

עיבוד הקרקע בין החקלאות המסורתית הערבית לבין 

ובין חקלאות המושב , חקלאות ההתיישבות הציונית

  . לחקלאות הקיבוץ

פיינת בחלקות מאו) הערבית(החקלאות המסורתית 

החקלאות של ההתיישבות הציונית . מוארכות קטנות

המקובצות סביב מאגרי , בחלקות עיבוד גדולותמאופיינת 

ובחלקות עיבוד קטנות יותר בסמיכות למושבים , מים

ההבדלים בין סוגי החקלאות השונים ). משקים פרטיים(

בקטע הקו העובר בתוך עמק , ניכרים סביב הקו הירוק

  . יזרעאל

קווי תעלות המים מכתיבים במידה רבה את . הקישון יוצר בדרכו נוף של בריכות ותעלות מים
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  צמחייה חקלאית 

היו אז הגידולים , 19-על פי סיפורי נוסעים מן המאה ה

דורה , עורהש,  חיטה–החקלאיים הנפוצים בעמק 

ובה ,  עשירה יותרהיתה הצמחייליד הכפרים ה. וכותנה

, אולם מרבית השטח לא היה מעובד. גפנים ועצי זית

- כי רק כ1834-הדוכס מרגוזה שיער ב. ושימש למרעה

מרד "בשנה זו פרץ .  משטחי העמק מעובדים5%

שניסה להנהיג משטר תקיף , בשלטון המצרי" הפלאחים

  .יותר ביחס לחקלאים

,  מאנים'לאחר שהשלטון הוחזר לידי העות, 1843 -ב

, זיפו איטלקי, חיטה, לסון על גידולי שעורהון וי'מדווח ג

שיבולת שועל גדלה . פשתן וכותנה, שומשומין, קטניות

  . פרא בין השדות

נקבעת הצמחייה החקלאית במידה רבה על ידי , כיום

המצויות לרוב בתוך , החלקות הגדולות. גודל החלקות

חלקות רבות מעובדות . משמשות לגידולי שדה, העמק

 .וצרים רצפים נרחבים של מונוקולטורהונ, בגידול זהה

בחלקות הקטנות יותר של המשקים הפרטיים ישנם גם 

  .םהילמינ זיתים ופירות –מטעים מסוגים שונים 

צמחיית הנוי בתוך היישובים אף היא אלמנט חשוב 

ובעיקר מייסדי , המתיישבים הראשונים. בתבנית הנוף

ר פני שיפו" -נתנו דעתם על עיצוב הישוב , הקיבוצים

גני קיבוץ אלה . כבר מזמן העלייה לקרקע - "הקבוצה

אלא קשורים ישירות , אינם רק ביטוי לחזון אסתטי

 קשר לאדמה -לאידיאולוגיה הציונית הסוציאליסטית 

מחוקרי , טנרד. תוך שאיפה לחיים בשיתוף מלא

הגן של : "ניסח זאת כך, 20-אדריכלות הנוף במאה ה

הפרטית המגודרת של  לא יהיה יותר כחלקה –מחר 

מנוהל ומוחזק , כי אם יחידה שלמה בנוף הרחב, היום

תכנון הישוב צריך להיות מופנה לשרות ... לטובת הכלל

  ". הציבור שיחיה בו

הם נופים ייחודיים , שהגיעו כיום לבגרות, נופי הנוי בקיבוץ

 .החקלאי שסביבםומשפיעים על הנוף , הראויים לשימור

הנוי בקיבוצים -גינות, של העמקהנוף הפתוחים -במראי

נוי אלו מגדיל את -רצף גינות. סמוכים יוצרות מעין רצף

  .ניצפותם מסביבות העמק

  

  מערכות המים

 –ברקע . במורדות גבעות אלונים, מטע צפצפות לנוי
 ).המוחרקה(הכרמל 

קו פרשת המים הארצי עובר בחלקו המזרחי של עמק 

עמק . עפולה, "בירת העמק"ועליו ממוקמת , יזרעאל

יזרעאל נוצר ממערב לקו פרשת המים הארצי על ידי 

 תנאי הניקוז .של נחל הקישון אל הים התיכוןזרימתו 

, בחלקו המזרחי והמדרוני יותר של העמק נוחים יחסית

והם הולכים ונעשים גרועים עם מהלכו של הנחל 

מסיבה זו נופי הביצות אפיינו בעיקר את העמק . מערבה

, במהלך ההיסטוריה,  שאכן היה נושב פחות-המערבי 

  . ולותוכס) נין'ג( גנים -מעמקי המשנה 

, הפורצים בעיקר בשוליו, עמק יזרעאל עשיר במי מעיינות

, עיינות מגידו: הנוף הסמוכות באזור המפגש עם יחידות

ושורת מעיינות למרגלות הרי נצרת , יקנעם-הזורע

מעיינות אלה אפשרו התיישבות בשולי . וגבעות טבעון

בהתאם , שפע המים חייב ריסון וניקוז. העמק מימי קדם

. וזאת עשה כל דור על פי יכולתו, שנהלעונת ה

ההתיישבות הציונית התאימה  עצמה לתנאים הטבעיים 

והשיבה , בעמק על ידי איגום שפע המים בבריכות מים

אותו לעמק חקלאי פורה לאחר שבמשך תקופות 

  .ארוכות היה שטח ביצתי
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מאפיינות בריכות המים את הנוף החקלאי של , כיום

, ית החלקות החקלאיותאלה משמשות להשקי. העמק

בריכות אלה . והן מעידות על התאגדויות של חקלאים

, כך. מקושרות אל תעלות מים המגיעות עד לקישון

מקומי של -יוצר הקישון בדרכו נוף אופייני, למעשה

  .בריכות מים

. בקרבת העיר עפולהמאגר מים גדול במיוחד נמצא 

מאגר ממוקם באזור הפריצה של הקישון דרך הרכס ה

אזור המורפולוגיה זו ככל הנראה גרמה לכך ש. הוולקני

בעונה שבה , מיםשימש כסכר טבעי שמאחוריו נקוו ה

מאגר המים הגדול .  שופעתהתהזרימה בקישון הי

  .הממוקם שם היום הוא מענה מודרני לנוף הטבעי

 קבלתמ, נוסף למערכות המים הטבעיות ולמאגריםב

שמקורם , שביםמים מוגם   כיוםאינטנסיביתהחקלאות ה

  .העיקרי הוא מטרופולין חיפה

  

  דרכים וסירקולציה

כביש (הדרכים הארציות הראשיות עוברות בשולי העמק 

ובהיקפו עוברות דרכים משניות , )65כביש , החוף הצפוני

,  האחת מחברת את הישובים שבשוליו הצפוניים–

בתוך . והאחרת מחברת את הישובים שממערב ומדרום

מרביתן , ות דרכים חקלאיות רבותהעמק עצמו עובר

  . דרכי עפר שאינן סלולות

בימי עבר מילא העמק תפקיד חשוב ברשת הדרכים 

 יישובים .דרך ההיסטורית המרכזיתובו עברה ה, האזורית

 .ו והתפרנסו ממסחר ושירותי דרכיםרבים ישבו על דרך ז

 הים התיכון לבין מסופוטמיה בין  חיברה"דרך המלך"

גם  . בימי הצלבניםדות אבטחו את הדרךמצוו ,ומצריים

דרך  "–דרכי האורך המסורתיות הראשיות של הארץ 

. נפגשו במעבר מגידו שבשולי העמק, "דרך ההר"ו" הים

והיה לזירת , מקום אסטרטגי, על כן, עמק יזרעאל היווה

כאן הרגה דבורה : קרבות שחזרו ונשנו בתקופות שונות

מלוכים גברו על המ, שאול לחם בפלישתים, את סיסרא

גם . מאנים'ונפוליאון ניצח את העות, המונגולים

באסטרטגיית ההתיישבות הציונית נועד לעמק תפקיד 

 במישור החוף לבין ת בין ההתיישבו-מרכזי של חיבור 

  . בעמק הירדןתההתיישבו

כוחם של שבטי בדווים שחדרו עלה , מאנים'בימי העות

ורא על כל מי והטילו מ,  חלשו על הנעשה בעמק,מירדן

בתקופה זו העמק היה ברובו . שביקש לעבד את אדמותיו

הבדווים . מוזנח והביצות העונתיות טשטשו את הדרכים

, המקומיים היו היחידים שהצליחו להתמצא בעמק

ביניהם עולי רגל שתיארו את מסעותיהם , והמבקרים בו

על מנת לשקם את  .נאלצו לבקש את הדרכתם, בארץ

מאניים בתחילת המאה 'לטונות העותהניחו הש, העמק

כאמצעי להובלת , "רכבת העמק"העשרים את מסילת 

, התוצרת החקלאית הגדלה בעמק אל הים התיכון

רכבת זו הייתה אמורה להגיע עד דמשק . ומעבר לו

  . ומכה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מבנה תחנת רכבת העמק במושב כפר יהושע  

  

  

  

  קטים אחרים ימבנים ואובי

שטח זה הוא רחב . עיקרו של שטח העמק הוא חקלאי

 המבנים החקלאיים . מופר על ידי מבניםאינוו, ופתוח

  .  בקרבת הישובים–בשולי העמק , לרוב, נמצאים

יחד , המשק במרכזו של הישוב- מצויים מבני–במושבים 

 ,תערובתה מכוני ביניהם בולטים. עם המבנים הציבוריים

של " סימן היכר "ה מהווצרההגבוהה וה םצלליתאשר 

כננו בהתאם למבנה  מאחר והמושבים תו.יישובי העמק

 –מרכז המושב הוא האזור הגבוה ביותר , הטופוגראפי

עיקר המבנים . עליה ניצב מגדל המים, הפסגה

של ' מצויים בחלקות א, חממות ורפתות, החקלאיים

  . המשקים הפרטיים

) נהבימין התמו(מבנה חקלאי במרכז כפר יהושע 

 .על רקע הכרמל, וחלקות המושב
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 המבנים החקלאיים מרוכזים באזור אחד של –בקיבוצים 

בין המבנים החקלאיים . בנפרד מאזורי המגורים, בוץהקי

  . מצויים לולים ורפתות

 שורת ברושים בגבול חלקות של מושב היוגב
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אחדים מיישובי עמק יזרעאל תוכננו בידי האדריכל 

וצא גרמניה ייהודי , )1887-1958(והמתכנן ריכרד קאופמן 

 שימש כאדריכל חברת ,1920-ר עלה לארץ באש

הכשרת הישוב וכאדריכל המחלקה להתיישבות של ועד 

בעבודתו עבור ).  הועד הפועל הציוני–לימים (הצירים 

חברת הכשרת הישוב והמוסדות הלאומיים תכנן עשרות 

  . יישובים עירוניים וחקלאיים

  ישבותידפוסי ההת

, בעיקר בשוליו בעמק יזרעאל פזוריםהיישובים הכפריים 

, או ניר יפה; דבורה וברק, אדירים: לדוגמא, במקבצים

קבוצה אחרת של יישובים ממוקמת לאורך . מלאה וגדיש

כדוגמת פיזור (נשה קו התפר בין העמק ורמות מ

, הזורע, יקנעם המושבה): היישובים בבקעות הסגורות

  .מדרך עוז ומגידו, משמר העמק
הוא . חותמו של קאופמן ניכר בתכנון הערים הציוני

, של אבנעזר הווארד" עיר הגנים" בעבודתו מרעיון הושפע

בבסיס . חיים עירוניות עם כפריות-תכנון המשלב איכויות

רעיון זה מונחים האידיאל השוויוני והעקרון התכנוני של 

ולכן הסכימה התכנונית היא של , הפרדת שימושי קרקע

, רצועות מעגליות קונצנטריות בעלות ייעודים שונים

  . ב לב הישובהמאורגנות סבי

הטופוגרפיה היא , על אף מישוריותו לכאורה של העמק

ניכר כי רובם ממוקם . מרכיב משמעותי במיקום הישובים

 מעין פסגות של המשכי הגבעות –בשטחים הגבוהים 

מערב -הישובים שבצפון, כך. אשר בתוך מישור העמק

, העמק ממוקמים על הפסגות של המשכי גבעות אלונים

כפר דוגמת , וישובים נוספים על פסגות הרכס הוולקני

שוכן על פני פסגה , שנדמה כיושב בתוך העמק, ברוך

 מושבים –קאופמן תכנן את כל מגוון צורות הישוב בעמק   . מקומית

 תכנית –עפולה (קיבוצים וערים , )כפר יהושע, נהלל(

 ).שלבסוף לא בוצעה במלואה
מקבץ של מושבים , בחבל התענך, מזרח העמק-בדרום

גיעה ההתיישבות היהודית ה. הממוקם בתוך העמק ממש

 החבל יוכל יישוב, לחבל ארץ זה רק לאחר קום המדינה

, "גושים"בשלושה סמוך לקו הירוק הוקמו כמקשה אחת 

  .תוך תכנון הפריסה הרצויה של המרכזים המושביים

  

  

 סכימת עיר הגנים של אבנעזר הווארד
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בתוך המישור הנטוי , של המשכי גבעות אלונים" גותראשי הפס"הישובים במערב העמק ממוקמים על 

, )תחתונהבתמונה (ניתן להבחין בבירור בהתאמה שבין הטופוגרפיה לבין מתאר הישובים . של העמק

, בית שערים, בה נראים המושבים נהלל, )העליונהבתמונה (ובין הטופוגרפיה לבין שלד הישובים 

שככל הנראה בחרו , מו על גבי חורבות ישובים קודמיםישובים אלה הוק). והישוב הקהילתי רמת ישי

 .והם נוחים יותר מבחינה אקלימית, להתמקם בחלקים המוגבהים המאפשרים תצפית טובה
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  הקשרים תרבותיים
  

  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

ומתוארך , הישוב האנושי בעמק יזרעאל הוא קדום ביותר

, ככל הנראה, ת התקיימה בעמקחקלאו. לתקופת האבן

  . מאז תקופת הברונזה

היווה עמק יזרעאל סמל לפוריות , בתקופת המקרא

, והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר: "ולשפע

שמו של ). כד-כג', הושע ב" (והם יענו את עמק יזרעאל

. מרמז על ברכה ושפע, "המקום אותו זרע האל", העמק

אז היה כאן , ופת בית שניהעמק פרח ושגשג גם בתק

בבית שערים שבמורדות גבעות (מרכז יהודי חשוב 

  ). חותם המשנה, אלונים חי ונקבר יהודה הנשיא

 דימויעמק יזרעאל היווה מראה , כבר בתקופות קדומות

 כפי,  זהמראה. כנוף הנפרש מראש התבור, חשוב

-מתואר באמצע המאה ה, שנשקף לדורות של צליינים

וכולל את , נשקף מהר תבור מקיף מאודהמראה ה: "19

הנחלק לרצועות וחלקות של אדמה , יזרעאל גופא-עמק

מרחוק הוא נראה כפסיפס גדול בעל גוונים ; מעובדת

באופק . חום ותכלת, ירוק, אפור, צהוב, שונים של כתום

שיהיה בהם כדי להפר , אוהל או כפר, לא נראה כל בית

אך ; ל צל כלשהוואף לא עץ אחד שיטי, את חדגוניותו

, ההרים המקיפים אותו מכוסים חורשות ורצופים ערים

  ). 116' עמ, 1984, רס'רוג" (כפרים ועיי חרבות

 את הגידולים עמקבתקופה הערבית ניתן למצוא ב

-במהלך המאה ה .תמרים ויין, אינדיגו, קנה סוכר: הבאים

בעלי הקרקע ישבו בערים .  הוזנח עמק יזרעאל ונחרב19

 והאדמה עובדה על ידי אריסים חסרי כל ולא ,מרוחקות

השפעה על מצבו ,  ככל הנראהלכך היתה. על ידי בעליה

  .של העמק

 מאמציהם של הגופים וכוונ, 20-בתחילת המאה ה

רכישה מרוכזת . הציוניים לרכישת אדמות בעמק יזרעאל

על ידי , בתחילת שנות העשרים, כזו התבצעה לבסוף

 הוקמו היישובים הציוניים מכןאחר לוסמוך , יהושע חנקין

  . נהלל וכפר יהושע–הראשונים בעמק 

יחד עם פרדסי , נופי החקלאות של עמק יזרעאל מהווים

של סמלים , השרון ומטעי התמרים של דגניה וכנרת

בעמק יזרעאל מצויים רבים מהיישובים . התנועה הציונית

סיונות יוכאן גם החלו הנ, הראשונים של התנועה הציונית

הקואופרטיב : וטופיים של תנועת ההתיישבותהא

נהלל , )היישוב השיתופי הראשון בארץ ישראל(במרחביה 

אחד , קיבוץ גבע. ועוד,  מושב העובדים הראשון–

סיונותיו יערך כאן את נ, מהקיבוצים הראשונים בישראל

, החינוך המשותף, "הקבוצה הקטנה"בהגשמת רעיון 

י כמשקפים את ויצירת תבנית היישוב והנוף החקלא

  . האידיאולוגיה של חיי השיתוף

סיפורים ורומנים , נופי עמק יזרעאל היוו השראה לשירים

 ספריו של ,לדוגמא(רבים העוסקים בתולדות הציונות 

קשה לתאר את מהותו של המפעל הציוני ). מאיר שלו

התבוננות בנופים . ללא נופי החקלאות של עמק יזרעאל

ועל , על החלומות, על הישגיואלו מספרת על תולדותיו ו

גאולת "מושגים כגון . המחיר שנדרש לשם הגשמתם

" חלוציות"או אפילו " תורת מרחבי העבודה", "האדמה

ים קושריאבדו ממשמעותם אם יחדלו להיות מ

שדרות , משבצות המטעים, לשדות החיטהיבית אסוציאט

  .ושאר מרכיבי דימויו של העמק, ברושים שוברי רוח
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  נוף כמשקף אורח חיים

  אם כי , תושבי העמק עדיין מקיימים אורח חיים חקלאי

במידה פוחתת והולכת ככל שעוברות השנים ומתחלפים 

באירועים מסוימים עדיין מציינים את ההווי . הדורות

החגיגות לכבוד חג , למשל, כאלה הן. אי הייחודיהחקל

  .  שכבר הפכו למסורת–הוא חג הביכורים , השבועות

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

און ואריזת תפוחים -גידול הודים ברם, תליש בוטנים בתענך: בשנות השישים, אורח החיים החקלאי בעמק יזרעאל
 ").אלבום העמק"תמונות מתוך (בקיבוץ יפעת 
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  נוף וחזות
  

  צבעוניות

  

 
  פרטים בנוף

תלמים על רקע יישוב 
 חקלאי

   אדמה חרושה
  

  תבניות נוף

  

 חלקות ושוברי רוח  

  השקיה בשדה חרוש

פסיפס חלקות על רקע  מפגש חקלאות וגופי מים
 הישוב נהלל

פסיפס חלקות על רקע יישוב 
 נהלל
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  התרשמות  מובהקות
הן במידת האחידות הגבוהה , העמק הוא מובהקנוף 

, והן במרחביו הפתוחים הגדולים, שבתוכו פנימה

נופי מאגרי המים . המבחינים אותו מכל עמק אחר בארץ

, ומרוכזים גם בדרום העמק, המלווים את ציר נחל קישון

  . אופייני לעמקי הצפון, הם סממן נופי נוסף

  
  ניגודיות

הנוף החקלאי בעמק יזרעאל תחום מכל עבריו בנופים 

. רורה בין העמק ושוליוובכך נוצרת ניגודיות ב, הרריים

, מתוך העמק בולטים במיוחד נופי הכרמל והגלבוע

גבול חד זה יוצר את הניגודיות . המתרוממים בתלילות

  .הרבה והדרמטית ביותר בנופי העמק

  

  גיוון

 נוף של גידולי שדה הנוף החקלאי בעמק הינו ברובו

ונוף של , אך גם נוף של מקבצי בריכות דגים, שונים

לכאורה זהו נוף . רפתות ולולים סמוך לישובים, מטעים

אולם בשל מרחביו הגדולים גיוון זה אינו , חקלאי מגוון

, בעומקו חלקות גידולי השדה הגדולות. מורגש בעמק

מתגוון הנוף , ורק לקראת שוליו ובקרבת הישובים

  .החקלאי

. בתוככי יחידת הנוף האחידות היא רבה, לעומת זאת

מרבדי החלקות הרבועות הגדולות נוגעים רק בשוליהם 

מרבדים אלה . וכות לישוביםבחלקות הקטנות הסמ

-ומתפרסים על פני מרחביו רחבי, זרועים בבריכות מים

נוצר מראה נוף המשכי מאופק עד . הידיים של העמק

שינויי התבליט המקומיים משפיעים אמנם במידה . אופק

אך אין , מסוימת על שימושי הקרקע ומיקום היישובים

    .בכך כדי ליצור ניגודיות בנוף
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  חיות

לאחר שבמשך תקופות ארוכות , נוף העמק חי מחדש

התורכים ניסו להחיות . התקיימה בו אך חקלאות מועטה

את החקלאות בעמק על ידי הנחת המסילה לרכבת 

כוונתם הייתה להגדיל . בתחילת המאה העשרים, העמק

על ידי יצירת אפשרות , את רווחיותה של החקלאות

- מכל רחבי העמק אל נמלי היםלתובלה של חקלאות

  .  אל מעבר לים-ודרכם , התיכון

וזו תרמה ,  הציונית בעמקתבתקופה זו החלה ההתיישבו

ושטחי , הביצות נוקזו. רבות להשבתה של החקלאות

העמק נחצים עדיין לכל אורכם על ידי תעלות ניקוז מים 

.  כסדרה של יובלים מלאכותיים–המגיעות לקישון 

בראשם ,  והשומרים,את אדמות העמקהציונים רכשו 

דאגו להדוף את האיום שהיוו הבדווים , אלכסנדר זייד

מאני דרשו בדווים 'בימי השלטון העות(עבור החקלאים 

  ).אלה מס על עיבוד הקרקע

בתכנית שרון שולבה חקלאות העמק במבנה הכלכלי 

 העמק החקלאיים ייישוב: ההיררכי של מארג הישובים

, ובראשן עפולה, החקלאית לעריםסיפקו את תוצרתם 

ובערים אלה ניתנו שירותים שונים להתיישבות 

  .החקלאית

ממשיכה החקלאות בעמק לשגשג בתוך התבניות , כיום

גם אם המבנים . שאפיינו אותה מראשית הציונות

עדיין ניתן , החברתיים של הקיבוצים והמושבים משתנים

ומת להבחין בבירור בדפוס של חקלאות הקיבוצים לע

  . דפוס חקלאות המושבים

ענפים כלכליים חדשים מהווים חלק ההולך וגדל בבסיס 

 .שירותי דרך ותיירות, תיעושכגון , הכלכלי של העמק

ביישובים  חלק מתהליך עיור המתרחש שינוי זה הוא

איום המגמה לנטוש את העיסוק בחקלאות היא . כפריים

   .לנופים החקלאיים בעמקמרכזי 
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  חדרי נוף
  

  לל נה

מושב העובדים הראשון , מקום לעצמו קובע מושב נהלל

הארגון המרחבי של מושב נהלל . שהוקם בארץ ישראל

אדריכל ריכרד קאופמן עיצב את : זכה לפרסום רב

שבמרכזם מבני , המושב בסדרת מעגלים מושלמים

, )ביניהם מבנים חקלאיים כגון מכון תערובת(הציבור 

ומאחוריהם מתפרשים , וסביבם בנויים מבני המגורים

כאן בא הפיזור המרחבי . מבני המשק ומשקי העזר

לסמל ולתת צורה לרעיונות האידיאולוגיים העומדים 

שותפות הגורל , ןהשוויו –בבסיסו של מושב העובדים 

  .והעזרה ההדדית
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  היבטים תכנוניים

 קובע את אגפו הדרומי 35א "קמים בתמרתשריט המ 

בשל , "מרקם כפרי"תחום מזרחי של עמק יזרעאל ב

ואילו אגפו הצפוני מערבי , תפוצת היישובים הרבה

  ".מרקם לשימור"בתחום 

העמק כולו נכלל בתחום רגישות גבוה בתשריט 

הכולל את היישובים , קצהו הצפוני מערבי. מרקמים

כפר , נהלל(, המייצגים את סיפור ראשית ההתיישבות

עת כסולות גם בק ".מכלול נופי"נמצא בתחום ) יהושע

   ".מכלול נופי"מסומנת כ

 באזור מגידו –מכלולים נופיים נוספים גובלים בעמק 

  .ובפתחו של עמק חרוד

 

 35א "ומכלול הנוף בתמ עמק יזרעאל
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בקעת 
יבניאל 
ורמות 

  יששכר
  

  הנוףיחידתתיאור כללי של 
  

  מאפיינים עיקריים

בקעות ה. פתוח ונרחב, נוף חקלאי המעורב בנוף טבעי

 ומוגדרות היטב על ידי הרים ,קעורות - מישוריות

 מישור הבקעה משמש לחקלאות. ומצוקים דרמטיים

 .המדרונות טרשיים או מיועריםו
העוקבת אחר , מורפית-אחלקות העיבוד בעלות צורה 

  . במדרונות ההרים ובבמות, קווי הטופוגרפיה

האזורים . כרמי זיתים ומעט מטעים, גידולי שדהברמה 

 שרידי .הטבעיים הנרחבים משמשים לרעיית בקר

 .בסמוך לחורבות כפרים ערבייםנמצאים בוסתנים 

 . רפתות ודירי צאן, גידולי שדה ומטעיםבבקעות 
, פתיחות תחושה של ף המעניקרצי, שטח רחב ידיים

  . והפרות מעשי ידי אדםכמעט ללא ישובים

,  וגבעות יששכריבניאל הייחודי לבקעת ,המסלע הבזלתי

ומצמיח בעיקר צמחיה , כההצבע גווני משווה לשטח 

וצהובה ,  ירוקה למשך תקופה קצרה בחורףעשבונית

  במפת הארץבקעת יבניאל ורמות יששכר .זהובה למשך רוב ימות השנה

מתנקזים לנחל  יאליבנמורדותיו הדרומיים של רכס 

ות לנחל תבור מצפון ולבקעת פונ רמות יששכר .תבור

 .חרוד מדרום
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 רמות יששכר נוף פתוח ב

 בקעת ארבל

 אלי שטחים מעובדים על פני המורדות הפונים לנחל יבנ–בקדמת התמונה מבני משק ובמרכזה . יבניאלבקעת 
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   הנוףיחידתאפיון 

 – שטח פתוח ןברובת  מהוו ורמת יששכריבניאלבקעת 

 מספר מצומצם – ן במערב.בחלקו מעובד ובחלקו טבעי

ללא תבנית נוף , בעיקר יהודיים, של יישובים כפריים

  .מוגדרת

בקעות חקלאיות  ורמת יששכר הן ניאליבבקעת 

 .מוגדרות היטב על ידי הרים ומצוקים דרמטייםה

המרחבים החקלאיים הגדולים נקטעים על ידי מתלולי 

 דרום –שכיוונם הכללי צפון מערב , בזלת צרים וארוכים

ומקנים לו מראה , הנראים כעין מדרגות בנוף, מזרח

  .אופייני

לבקעות ,  או יותרפחות, תבנית שימושי הקרקע דומה

, מישור הבקעה משמש לחקלאות: הגליל המרכזי

המדרונות הם . בחלקות רציפות המכסות את כל השטח

בעלי צמחיה חקלאית טבעית או , בדרך כלל טרשיים

, קו התפר בין הבקעה והמדרונות ברור ומובהק; מיוערים

  .ומהווה את קו הגבול של השטח החקלאי

  

  התנאים הטבעיים

המוקפות , מישורית-עלות טופוגרפיה כמעטבקעות בה

 יבניאלבבקעת . הרים בעלי מדרונות תלולים

  ".אמבטיה"בצורה של , המורפולוגיה ברורה מאוד

   טופוגרפיה–  וגבעות יששכראליבקעת יבנ
 

, באופק רחוק, בפתיחות לנוףמצטיינת  יבניאלבקעת 

מימדיו . מתינות ושלווה, המעניק לנוף צבעים רכים יותר

  .מופריםרציפים ובלתי , גדוליםשל המרחב 

מדרונות מתונים בתוכם ב ת יששכר מאופיינתרמ

 למשל –משולבים מקטעים של מדרונות תלולים יותר 

המורפולוגיה . או ערוצי הנחלים הרבים, מורדות צבאים

 האזורים המתונים –היא שמתווה את הנוף החקלאי 

בעיקר ,  צומח טבעיםמכוסיהאזורים התלולים , מעובדים

  .עשבוניים ודגניים
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, מורפית-חלקות העיבוד בעלות צורה אברמות יששכר 

החלקות מרוכזות . העוקבת אחר קווי הטופוגרפיה

 נחל תבור עצמו ניחן .במדרונות ההרים ובבמות

במדרונות תלולים למדי ואפיק צר שאינו מאפשר 

ערוצי " משולבים" בין החלקות החקלאיות .חקלאות

 ואזורי טרשים –  נחלי אכזב שאינם מעובדים -נחלים 

השילוב בין אזורי עיבוד ואזורים טבעיים מעניין . חשופים

  .ונדיר

  ותנופי החקלא
  

  תיאור הנוף החקלאי

נוף חקלאי מצטיינות ב וגבעות יששכר יבניאלבקעת 

 מרבד רציף של חלקות מכוסותהבקעות . מובהק ומגוון

. הנקטע רק על ידי היישובים הכפריים, חקלאיות

) נוף של מושבות ומושבים(החלקות קטנות יחסית 

,  בהשוואה לבקעות הגליל.והמינים החקלאיים מגוונים

 , החלקות גדולות יותר ובגבעות יששכרניאליבבבקעת 

  .והן מסודרות באופן חופשי יותר במרחב

  

  

 החלקות החקלאיות –בחום .  החלקות החקלאיות מגיעות עד קצה המצוק–באפור :  לבקעה מצוקי בין הרמה לאות באזורחק
 על גבי המדרון חלקות ספורות בלבד.בבקעה משתרעות עד תחילת התרוממות המצוק
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  צמחייה חקלאית  מערכות המים

ו בשוליהן הבקעות מנוקזות על ידי נחל העובר במרכזן א

 אמת מים יבניאלבנחל .  ונחל ארבליבניאל נחל –

טחנות , שטחים ביצתיים, מעיינות, מהתקופה הרומית

שמימיהם נתפסים , בנחל ארבל מעיינות גדולים. קמח

ביצורים , שרידי יישובים, לשימושם של יישובי הסביבה

  .ובורות מים

, גידולי שדה וגבעות יששכר מתאפיינות ביבניאלבקעת 

 אליבניבקעת .  רפתות ודירי צאן, וכרמי זיתיםמטעים

ושדות חיטה רחבי , מפורסמת במטעי השקדים שבה

  .ידיים

 נחל –העיבוד החקלאי של נופי בקעות אלו קדום ביותר 

ארבל ובקעת ארבל משכו התיישבות יהודית רבה לאחר 

בקעת . ה עודם מצויים במקוםיושריד, רבן בית שניוח

  .ארבל נודעה בתקופה זו בתעשיית הפשתן שבה

. המים הבולטת באזורזרימת נחל תבור הינו מערכת 

מי המעיינות . כו מעיינות וזרימה איתנה במורדלאור

הנחלים . נתפסים על ידי מקורות ועל ידי יישובי הסביבה

הרבים הם בית גידול לאוכלוסיית הצבאים הגדולה 

  . בישראל

כרמי זיתים , קר גידולי שדה בעיברמות יששכר נפוצים

בקיבוץ עין דור מוזיאון לתעשיית השמן . ומעט מטעים

האזורים הטבעיים הנרחבים משמשים . האופיינית לאזור

בסמוך לחורבות נמצאים  שרידי בוסתנים .לרעיית בקר

  .כפרים ערביים

הינו המעיין המפורסם , הסמוך לקיבוץ בשם זה, עין דור

שאול המלך ירד לעין דור לשאול : בהקשר המקראי

    . היציאה לקרבערב , בבעלת האוב
    . שרידים של טחנות ואמות מים–בסמוך לנחל תבור 

מעגלי "וכמו כן , ביחידה פזורים מספר מאגרי מים

  ).שדות חקלאיים מעגליים" (השקיה
  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  

  

, )בכתום בהיר(חלקות העוקבות אחר הטופוגרפיה : ומאגר מיםשלושה טיפוסי חלקות חקלאיות בסמוך לנחל 
נן עוקבות וחלקות נרחבות שאף הן אי, )בכתום כהה(חלקות צפופות בשיפוע שאינן עוקבות אחר הטופוגרפיה 

 )בחום(אחר הטופוגרפיה 
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  שרים תרבותייםהק  דרכים וסירקולציה
וו מקטע בדרך י היבניאלבקעת רמות יששכר ו

דרך , ההיסטורית מעמק יזרעאל אל החורן שבסוריה

 את איבד האזור, כיום. תבורו לאורך נחלי יששכר שעברה

הבקעות  .א מרוחק ומבודדווה,  התעבורתיותפקיד

 המוגבלות דרכי עפר חקלאיותב, בדרך כלל, מאופיינות

 קיימות דרכי רוחב יבניאלבבקעת . לשולי הבקעה

  .החוצות את הבקעה בניצב לציר האורך שלה

  

  נוף כמשקף אורח חיים

גם לסיפור ראשית ההתיישבות קשור הנוף החקלאי 

  .מושבה מימי העליה הראשונה, יבניאל ב–היהודית 

, התאמה גבוהה לתנאי הסביבה והתרבותהוא מאופיין ב

 פריחת השקדיות –ודינמיות מחזורית גבוהה ששיאה 

בי ושדות החיטה רח,  בתחילת האביביבניאלבבקעת 

  . והפתוח" זהוב"הידיים המקנים לאזור את אופיו ה
  

  יקטים אחרים ימבנים ואוב

רמות יששכר היו מיושבים בצפיפות אגן נחל תבור ו

יישובי העבר הותירו אחריהם תילים . במשך מאות בשנים

, )הבולט בהם הינו תל רכש בסמוך לקיבוץ כפר קיש(

תקופת , ואתרים ארכיאולוגיים מתקופת האבן הקדומה

באזור . תקופת הברזל ועד לתקופה הביזנטית, הברונזה

שלמה בהן היא   הידועה וה–חורבות של מצודות צלבניות 

בנוסף קיימים . המשקיפה על עמק הירדן" כוכב הירדן"

, באזור שרידיהם של אחד עשר יישובים ערביים

  .1948שהתקיימו עד 

אתר ,  קבר יתרו ובתו ציפורה אשת משה-נבי שועיב -א

בית הקבר המרכזי . יהודים ודרוזים, הקדוש למוסלמים

,  הדרוזיתהאתר באחריות העדה. עטור כיפה לבנה גדולה

  .ונערכות בו חגיגות עממיות גדולות בסוף אפריל

, ובה מבנים ותיקים, 1901- מושבה שהוקמה ב– יבניאל

, חלקם. בנויים באבן בזלת מקומית שחורה ורעפי מרסיי

,  מוקפים בחומת אבן–מבני משק האופייניים לתקופה 

  .ומגדלי שמירה בשולי היישוב

  

  ישבותידפוסי ההת

 מרוחק ורמות יששכר יבניאלהנוף החקלאי של בקעת 

רמת היה אזור בעבר . יחסית ממוקדי אוכלוסיה ובינוי

. בעיקר לאורך צירי הנחלים, מיושב בצפיפותיששכר 

שהתקיימו מתקופת האבן הקדומה ועד , שרידי היישובים

פזורים באזור כתילים , הקמת מדינת ישראל

  .ניםשרידי בוסתנים ומב, ארכיאולוגיים

 –חופשי  דפוס פיזור מרחבי יבניאלליישובים בבקעת 

, כפר זיתים, יבניאלמושב הזורעים מצוי במרכז בקעת 

, מצויים במרכז בקעת ארבל, ארבל וכפר חיטים

זאת . על פני מתלול הבזלת" מטפסת "יבניאלוהמושבה 

בהן היישובים הערביים מוגבלים , בניגוד לבקעות בגליל

  .למדרונות ההרים
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  נוף וחזות

  
  צבעוניות

 

  

  

  פרטים בנוף

  

  
  
  
  
  

חלקות צרות  גידולי שדה, חממות  
 ומוארכות

 זיתים זיתים ושדות חיטה

  

  

  

  תבניות נוף

  

חלקות בשיפוע אל  פסיפס חלקות
 עבר הבקעה

יבנה על רקע 
 השטחים המעובדים

 שטחים ומבנים חקלאיים
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  התרשמות
  

  ניגודיות

, יבניאל משתרעת משני עבריו של נחל יבניאלבקעת 

שני אגפיה של הבקעה משתפלים , הזורם מצפון לדרום

 ,לקו פרשת מיםעד , בצורה סימטרית משני עברי הנחל

הניגודיות . המהווה את גבולות הבקעה,  בזלתעשוי סלעי

המעובד כמעט , באה לידי ביטוי בין הנוף המישורי במתי

 בזלת כהה וסוגרים הבנוייםכולו ובין השוליים המצוקיים 

  .על העמק משני עבריו

 טמונה הניגודיות לאו דווקא בגבולות ברמות יששכר

כי אם בניגודיות שבין , םשאינם מוגדרים דיי, האזור

  .סביבם מעובדים-מתלולי הבזלת והשטחים המסוקלים

  

  מובהקות

יוצרים יחידת נוף , יבניאלביחד עם בקעת , מרחב יששכר

. בעלת קווים ייחודיים ושונים בנוף החקלאי בישראל

ם סלעיה –הייחוד הנופי נקבע על ידי חומרי המוצא 

רים במות אלו יוצ.  ואדמת הבזלת הכהיםהבלזתיים

י וקו.  שלוחות מאורכות ובקעות רחבות ביניהן,מישוריות

" פתוח"הנוף . ברורים ונמשכים למרחק, "גדולים"הנוף 

היא נדירה ש, ויוצר תחושת מרחבים אינסופיים, ורחב

 ובקעת יבניאלחשיבותן של בקעת . בנוף הישראלי

הארבל משתווה לזו של הבקעות הסגורות בגליל 

  .  שלמות ולכידות הנופית–ימוקים ומאותן נ, המרכזי

, גווני ירוק בחורף ובאביב, הצבעים האופיינים לבקעות

וכל זאת על רקע גווניה , המתחלפים עם גווני זהב בקיץ

הם מן המאפיינים המובהקים של , הכהים של הבקעות

הצופים על פני , מתלולי הבזלת הפזורים בשטח. האזור

ם מעובדים וקווים מישורי החרסית והחזרתיות של קווי

ריבוי . מהווים אף הם תמונת נוף אופיינית לשטח, טבעיים

 תמונת נוף ומשרטטיםהחלקות וגווניהם מוסיף לציוריות 

  .מן היפות בארץ, חקלאי

  

  

  גיוון

בין ,  בא לידי ביטוי במופע השונהביחידת הנוףהגיוון 

מעבר לכך . המתלולים הסלעיים ובין הגאיות השטוחות

  .גיוון רב באופי הגידולים ותצורת החלקות לראותאין 

 חרסית כהה וסלעי בזלת -אופייה הכהה של הבזלת 

 הגיוון נמצא בחלקות. לבקעה" קודר"יוצר גוון , שחורים

, "שמיכת טלאים"היוצרות תבנית של , הקטנות הרבות

  .מירקם חי ומרתק

המורכבות והשילוב בין שטחים טבעיים ומעובדים יוצרת 

ננטיות יקיימת דומ, במרבית המקרים. עצמהעניין בפני 

 על פני – הטבעי או המעובד –של אחד המרכיבים 

או שהנוף הטבעי מהווה מסגרת , המרכיב האחר

, כאן). למשל בבקעות הסגורות(ומעטפת לנוף החקלאי 

, קיים איזון בין הטבעי ומעשה ידי האדם, לעומת זאת

 המקנה ,ברצף חזרתי של קוים מעובדים וקוים טבעיים

וים החזותיים המייחדים וליחידת הנוף החקלאי את הק

  .אותה

  

  חיות

פסיפס השדות והשתנות הצבעים בעונות השונות 

תנועת הכלים .  בנוף חקלאי זההמפיחים חיים ודינאמיק

" תנועה"קווי החריש והקציר נותנים הרגשת , החקלאיים

לא ניכרת  -  לנוף חיות כלכלית גבוהה.לשטח כולו

 והוא עשוי לפתח סביבו ,של העיבוד החקלאינטישה 

  . תיירות חקלאית

לנוף החקלאי של רמות יששכר ונחל תבור לא צפויים 

הנוף החקלאי . שינויים של ממש בעתיד הנראה לעין

 הקרבה למוקד למעט, מרוחק מכל מוקדי פיתוח

  . לאתר קרני חיטיןויה של טבריה יהאוכלוס

 המצוי, יבניאלוקף כביש ע( כבישים סלילת, לעומת זאת

  . עשוי לפגוע באופי הנוף) תכנוןבשלבי 

א "בתמ" מכלול נוף" ורמות יששכר יועדו כיבניאלבקעת 

 נופי הגבוה של –יעוד זה בא להכיר בערכו החקלאי . 35

ובהשתלבותו במערך המסדרונות , בפתיחותו, השטח

  .האקולוגיים של ארץ ישראל
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  יבניאלסיפס שדות בבקעת פ

 יםמתלולים סלעיים וגאיות שטוח: ים שונים ביחידת הנוףמופע
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  היבטים תכנוניים
  

   מכלולי נוף– 35א "תמ

בקעת , 35א "יחידה זו כולל שני מכלולי נוף על פי תמ

אזור , ורמות יששכר, יבניאל על הפסיפס החקלאי שבה

  .נרחב וטבעי של מרעה וערוצי נחלים תלולים

 

 35א "ומכלול הנוף בתמ צפון הכינרת
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בקעת 
 הירדן

  
  תיאור כללי של יחידת הנוף

: שני המפלסים בבקעת הירדן במבט מזרחה

המפלס ,  גאון הירדן–הזור : המפלס התחתון

בין שני המפלסים .  ככר הירדן–ור 'הע: העליון

 רת המדרגה והבתרונות המתחתרים בהניכ

  

  מאפיינים עיקריים

המקבילה לתוואי הירדן מדרום , בקעה צרה וארוכה

  לכנרת

  .חלקות עיבוד משולבות בין פיתולי הירדן

אך קיימות גם חלקות , מרבית השטח מעובד במטעים

מטעי התמרים הפכו . נרחבות של גידולי שדה וחממות

 .לסמלו של האזור
, יישובי הכינרת הותיקיםב הקשור, אסוציאטיבי נוף

  .דרכים ההיסטוריות בואך עמק חרוד ובית שאןבו

  

  אפיון יחידת הנוף 

והיא , בקעת הירדן נמצאת למרגלות מזרח השומרון

  .משתפלת לכיוון נהר הירדן בשתי מדרגות

 מורדות הרי יבנאל –במערב , נהר הירדן, במזרח: גבולות

בדרום שוליו של עמק ) נחמיהמורדות מ(ורכס צבאים 

בית שאן ובצפון שפך הירמוך אל הירדן ופיתולי הנהר 

  . הרחבים התופסים את מלוא רוחב הבקעה
 מפת הארץב צפון בקעת הירדן

  

  130 >>  בקעת הירדן
 



  התנאים הטבעיים  אקלים
 קיים מדרג אקלימי .אקלימה של בקעת הירדן חם וצחיח

אחוזי הלחות היחסית . כלפי דרום ,ההולך ומתחמם

  .בקיץ נושבות בבקעה רוחות מערביות חזקות. נמוכים

רדן היא קטע מהבקע פיסיוגרפיה ומסלע בקעת הי

הבקעה מישורית ברובה ובנויה משני . הסורי אפריקאי

  : מפלסים
והוא , הירדן המקראית הוא ככר –ור 'מישור הנקרא ע  צמחייה 

 מצפון לכיוון –שני מדרגים ב מתאפיינתבקעת הירדן   . עות מרחק כמה קילומטריםבמשתרע עד שולי הג

 גאון –עמק אשר נוצר מהתחתרות הירדן ונקרא זור   . דרום וממערב לכיוון מזרח

. מ" ק2-הירדן ורוחבו הוא כמה עשרות מטרים ועד כ

. בתקופת הפלייסטוקן השתרע בבקעת הירדן אגם גדול

 חרסיתיים – באגם זה הושקעו משקעים קירטוניים

שהסיעו , עליו הוכבד סחף ,הלשוןהנקראים חוואר 

גובהה של . הנחלים הזורמים אל הירדן ממזרח וממערב

בין ככר הירדן ) המופיעה מהירמוך ודרומה(המדרגה 

והיא עשויה בתרונות '  מ30-40לגאון הירדן עומד על 

בבקעת בית שאן קיימת . המתחתרים בחוואר הלשון

שר  העשויה טרוורטין א-מדרגה נוספת גבוהה יותר 

אפיק הירדן . השקיעו המעיינות הרבים שבשולי הבקעה

הירדן זורם .  אינו במרכז הבקעה אלא בחלקה המערבי

אשר נוצרו בשל כמות ) מיאנדרים(בפיתולים גדולים 

בשל הטעונת הרבה , אשר זורמת בנהרהמים הגדולה 

אשר הנהר מסיע עמו המתחתרת בחוואר הרך בבסיס 

  .האפיק

המעבר מהצומח הים המדרג שממזרח למערב מציג את 

דרך הגריגות ובתות הספר של שולי , תיכוני שבגב ההר

המדבר ועד לבתי הגידול הצחיחים והמלוחים של מרכז 

  .בקעת הירדן

המדרג שמצפון לדרום מציג את המעבר מסביבה לחה 

  .לסביבה יובשנית

בחלק הצפוני של הבקעה ובעמק בית שאן בשל תנאי 

החווארית שולט האקלים החם והיבש ובשל הקרקע 

באזור נפוצה גם חברת שיזף מצוי . צומח אירנו טורני

וזקום מצרי אשר היא שלוחתו הצפונית של הצומח 

  . הסודני המאפיין את נאות המדבר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.   

חלקות חקלאיות ובריכות דגים 

  , סביב העיר בית שאן

עמק באזור המפתן שבו ה

 מסתיים במורדות לכיוון הירדן
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  נופי החקלאות
  

  תיאור הנוף החקלאי 

בבקעת הירדן הצפונית מעובדים שני המפלסים של 

בים בבקעת רוב היישו. ככר הירדן וגאון הירדן, הבקעה

סביב המושבים . הירדן הם קיבוצים ומיעוטם מושבים

מעובדות באופן משפחתי , החלקות קטנות ומוארכות

. ומסודרות לאורך בתי המושב והן כוללות חממות רבות

, שדות הקיבוצים שבבקעה מעובדים באופן מרוכז

החלקות לרוב . השדות גדולים ומכסים שטחים נרחבים

ת את הקו המפותל של מדרגת מלווורבועות מאורכות 

החלקות המעגליות הנוצרות מהשקיה  ניכרות .הבתרונות

חלקות אלה נחלקות לגזרות ובהן גידולי . בקוונוע מחוגי

. בריכות לגידול דגיםב מתאפייןהאזור . שדה שונים

 בשוליהן ,הבריכות בעלות צורות גיאומטריות שונות

  . סוללת עפר בהירה והן מסודרות במקבצים

  

  מחייה חקלאית  צ

תמרים , השטח מעובד במטעים שונים ובהם כרמים

באזור . מטעי התמרים הפכו לסמלו של האזור. ופרדסים

, תבלינים, גם חלקות נרחבות של גידולי שדה שונים

בבקעה קיימת גם צמחיה חקלאית . פרחים וירקות

  " .שוברי רוח"משנית בדמות שדרות ברושים המשמשות 

  

  מערכות המים 
על פיתוליו , ערכת הגדולה והמרכזית היא נהר הירדןהמ מטעי תמרים בצפון בקעת הירדן

 ריכוזים של בריכות –סמוך לפיתולי הירדן . המורכבים

  . דגים ומאגרי מים

זהו הנהר השני בגודלו . נהר הירמוך עובר במזרח היחידה

נהר . ובחלקו משמש כקו הגבול עם ירדן, בישראל

החושף מצוקי בזלת וגיר , הירמוך עובר בקניון נמוך

הזרימה בו שיטפונית בעיקרה ולא . צמחיה עשירהו

  . קבועה

בתקופת המקרא היה ידוע האזור במערכות השקיה 

  חלק ניכר , גם כיום. שתמכו בגידולי שלחין
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. מהגידולים הם גידולי שלחין התלויים במערכות השקיה

בתחילת , אמת המים הראשונה שנבנתה בעמק הירדן

הגורם להתפתחות הייתה ,  למאה העשרים30-שנות ה

  . הרבה של היישובים היהודיים באזור

-שהוקמה על ידי הירדנים בשנות ה, "תעלת עבדללה"

בשטחה , מעבירה מים מהירמוך לבקעה שממזרח לו, 60

ומושקים , מ" ק125-אורכה של התעלה הינו כ. של ירדן

בקעה זו .  דונם של שטח חקלאי350,000-באמצעותה כ

והיא ,  לירקות בממלכת ירדןהינה המקור החשוב ביותר

  .מאופיינת בחממות רבות

  

  דרכים וסירקולציה 

  -כביש הבקעה , בבקעת הירדן עובר כביש אורך ארצי

 המחבר 71וממנו מתפצל כביש מספר . 90כביש מספר 

סמוך למעוז חיים נמצא גשר מעוז . את בית שאן לעפולה

רדן זהו אחד משני מעברי הגבול בין י.  גשר שיח חוסיין-

 1931הגשר המודרני נבנה בידי הבריטים בשנת . לישראל

על גבי מעבר היסטורי אשר שימש צבאות רבים במהלך 

 ורעמסס 1-כאן חצו את הירדן צבאות סתי ה. ההיסטוריה

חילות רצין מלך ארם חצו ,  מלכי מצרים העתיקה2-ה

צבאו של פומפיוס עבר , ס" לפנה734את הירדן בשנת 

, ס" לפנה63רץ ישראל בשנת כאן במסע כיבוש א

.  וכן הצבא התורכי והצבא הבריטי1260המונגולים בשנת 

 במסגרת ליל הגשרים פוצץ גשר זה בידי 1946בשנת 

  .ח שיצאה ממעוז חיים"חוליה של הפלמ

דרך הים . בית שאן שוכנת על צומת דרכים עתיק

דרך , שהגיעה ממערב התעקלה צפונה לעבר הירמוך

 דרום -לכיוון עבר הירדן ובציר צפון נוספת פנתה מזרחה 

. דרך רומית אשר קישרה את טבריה ליריחו לאורך הבקע

. שתי אבני מיל שסימנו את הדרך נמצאו באזור בית שאן

בה , תוואי נהר הירמוך אף הוא מהווה דרך היסטורית

המפורסם בהם . עברו צבאות רבים במהלך ההיסטוריה

שבו עברה , ה לספיר636בשנת " קרב הירמוך"הינו 

. השליטה בארץ ישראל מידי הביזנטים לידי המוסלמים

, ורן'שקישרה בין חיפה והח, מנית'מסילת הברזל העות

ועוברת במנהרות ועל פני סוללות , מהווה תו בולט בנוף

  . וגשרים

  

  מבנים ואובייקטים אחרים

 מפעל גדול לייצור חשמל בכח המים של –סכר נהריים 

.  נהריים– ומכאן שמו של המקום נהרות הירדן והירמוך

,  בידי המהנדס פנחס רוטנברג1932-הסכר הוקם ב

וכלל תחנת כח ומערכת סכרים " הזקן מנהריים"שכונה 

מחנה העובדים במפעל נהריים נתן תנופה . ותעלות

מפעל נהריים  סיפק . להתיישבות הכפרית באזור זה

חשמל לחלק גדול מארץ ישראל אך נהרס וננטש 

  . העצמאותבמלחמת 

 מרבית היישובים בבקעה הוקמו בשנות -יישובים וותיקים 

חומה "חלקם כיישובי ,  למאה העשרים30- וה20-ה

בחלק מהיישובים ). חמדיה, מסדה, בית יוסף" (ומגדל

מבנים ותיקים המיועדים לשימור חלקם קשור בעבודת 

  . מגדל מים ובית בטחון, האדמה כגון בית באר

: ית מבנים הקשורים בחציית הירדןבבקעת הירדן הצפונ

. מנית והבריטית'העות, הרומאית, גשרים מתקופות רבות

  .שיועדו לשמור על מעברי הירדן, אן'בתי משטרה וח

  

  דפוסי ההתיישבות

מרבית . בבקעת הירדן רוב היישובים שיתופיים וחקלאיים

 למאה 30- וה20-היישובים בבקעה הוקמו בשנות ה

, בית יוסף" (חומה ומגדל"חלקם כיישובי , ריםהעש

בשל . בבקעה מושבים וקיבוצים רבים). חמדיה, מסדה

היות הבקעה אזור ספר בגבולה המזרחי של הארץ 

שזורים סיפורי היישובים באזור בסיפורי ראשית 

קום המדינה ושנות המאבק הראשונות על , ההתיישבות

  .קיומה של מדינת ישראל
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 יישובים חקלאיים בצפון בקעת הירדן
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  ותייםהקשרים תרב
  

  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

בית שאן העתיקה אתר ארכיאולוגי גדול אשר ראשוני 

בית שאן . הממצאים בו הם מתקופת הברונזה הקדומה

מזוהה עם אשאן המופיעה בכתבי המארות המצריים 

מתקופת הברונזה המאוחרת . ס" לפנה20-מהמאה ה

היה קיימים באתר שרידים מצריים שונים וכפי הנראה 

בתקופה מאוחרת יותר הייתה . במקום חיל מצב מצרי

בית שאן מוזכרת . כנראה בית שאן יישוב פלשתי

לאחר הקרב מול הפלשתים בגלבוע : 'בשמואל א

ותבוסתו של שאול שמו הפלשתים את גווייתו על חומת 

בית שאן מתוארת לראשונה בתור עיר ". בית שן"העיר 

כסנדר הגדול בימי אל. ישראלית בימי שלמה המלך

 אל היין –נקראה בית שאן סקיתופוליס ופולחן דיוניסוס 

בימי בית חשמונאי חיו בבית שאן יהודים . היה נהוג בה

מהתקופה ההלניסטית והלאה התרחבה העיר . ונוכרים

מהתקופה . והגיעה לשיא גדלה בתקופה הביזנטית

 רומית מצויים בעיר שרידים רבים –ההלניסטית 

.  מושבים7000וא אמפי תיאטרון ובו שהמפואר שבהם ה

העיר ירדה . 749העיר נחרבה ברעידת אדמה בשנת 

ממעמדה המכובד והייתה לעיירה קטנה אך התקיים בה 

  .רצף התיישבותי 

. ב"חרבת פרוה שרידי בית כנסת קדום מדרום לעין הנצי

בשרידים שנתגלו נמצא בית כנסת ובו כתובת פסיפס בת 

כתובת העברית הגדולה ביותר זו ה.  שורות בעברית29

בית הכנסת . שנתגלתה על רצפת פסיפס בארץ ישראל

בכתובת זו נשתמר כפי . 7- עד ה4-היה פעיל במאות ה

היא . הנראה עותק של תשובה הלכתית שקיבל היישוב

דומה לטקסטים בתלמוד אך אינה זהה להם ומהווה 

בכתובת מופיעים גם . מקור חשוב ללימוד התקופה

קלאיים שונים כגון הפטור שקיבלו תושבי העיר נושאים ח

ורשימת הפירות האסורים בשנת , מקיום שנת שמיטה

  .שמיטה בפניאס ובבית שאן

 10-כ, כוכב הירדן מבצר צלבני במזרח הגליל התחתון

בשל מיקומו החשוף לרוחות הוא . מ צפונית לבית שאן"ק

המלך , ")כוכב הרוחות("הווא -בערבית כאוכב אל נקרא

המבצר . 12-ו הקים את המבצר במאה ה'לק מאנזפו

ובמקום הוקם , 1168-למיסדר ההוספיטלרי ב נמכר

דין כבש -סלאח א"). נוף יפה("מבצר גדול ושמו בלוואר 

גם כיום עומד במקום מבצר . 1189את המבצר בשנת 

  .צלבני מהיפים בארץ

שחלשה על , תל עובדיה עיר עתיקה מוקפת חומה

וקמה על צומת דרכים חשוב העיר ה. מעבר הירדן

הצטלבות של נתיב של דרך הים עם דרך החוראנים 

העיר הוקמה בתקופת . אשר חיברה את החורן עם עכו

ליד . הברונזה התיכונה ויש בה שרידים מתקופות שונות

 ופעלה 19-התל טחנת קמח שהוקמה בסוף המאה ה

  .באזור עד שנות העשרים של המאה העשרים

  

  ייםנוף כמשקף אורח ח

הנוף החקלאי של בקעת הירדן הצפונית מציג שדות 

לצד חלקות משפחתיות , גידולי שדה נרחבים ביותר

אדמת המישור על שני מפלסיה מעובדת . קטנות

דבר המדגיש את חשיבותה של החקלאות , במלואה

הנוף . והיותה מקור פרנסה מרכזי עבור יישובי האזור

 את השונה של עבר הירדן הנשקף ממזרח משקף

ההתרשמות כי מדובר באזור ספר השוכן על גבולה 

  . המזרחי של מדינת ישראל
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  נוף וחזות
  

  צבעוניות

  

  

  

  

  פרטים בנוף

  

  

  

  

  

  

 עי תמריםמט בריכות דגים השקיה בתעלות  
  

  

  תבניות נוף

  

  

מורדות אל הבקעה  ברכות דגים בסמוך לירדן
 החקלאית
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  התרשמות
  

  ניגודיות

מצפון מטשטש : גבולותיה של היחידה אינם ברורים

מדרום , גבולה עם בקעת כנרות הדרומית לכנרת

 נהר –ממזרח , ידה עם נופי בקעת הירדןמתמזגת היח

וממערב קו חד יותר , הירדן אשר אין לו מופע בולט בנוף

בבקעה . בדמות קווי המגע עם מורדות יבנאל מנחמיה

והחלקות גדולות , עצמה אין למצוא נקודות נוף בולטות

בתוך יחידת הנוף קיימת ניגודיות , עם זאת. וסדורות

מול המורדות המישור של הבקעה אל : גבוהה

החקלאי המרוסן והמעובד אל מול , המשתפלים אליה

השטחים , בקיץ מתגברת הניגודיות בנוף. הטבעי

הטבעיים מצהיבים ומתייבשים והשטחים המעובדים 

גם בתוך השטח הטבעי קיים . נשארים ירוקים וסדורים

לבין הירדן , ניגוד גדול בין המורדות הצחיחים והמצהיבים

ניגוד נופי נוסף קיים בעצם . אורכוורצועת הצומח של

חלק משמעותי . היות הירדן גבול מזרחי למדינת ישראל

מהנוף הנשקף בבקעה הוא הנוף של עבר הירדן 

שם החלקות קטנות מאוד וביניהן דרכים . המזרחי

  . חקלאיות רבות

  

  מובהקות

בה , יחידת הנוף מובהקת למדי מבחינה טופוגרפית

רמות יששכר ,  רכס פוריהקיימת נצפות גבוהה מכיוון

החלקות החקלאיות אינן יוצרות מרבד . ודרום הרי הגולן

אך הממשק בינן ובין נהר , אחיד או לכידות נופית ברורה

יחידת נוף זו אינה מציגה . הירדן הינו מורכב וייחודי

חשיבות , עם זאת, קיימת לה. מובהקות ויזואלית רבה

, רת הותיקיםבשל הקשרה ליישובי הכינ, אסוציאטיבית

ערך . ולדרכים ההיסטוריות בואך עמק חרוד ובית שאן

במיוחד בקרבה , נוסף נובע מהשילוב בין חקלאות וטבע

  .לנהר הירדן

  

  גיוון

באזור קיימים . בבקעת הירדן הנוף החקלאי מגוון

הגיוון . נופיים שונים זה לצד זה-אלמנטים חקלאיים

 מתבטא ראשית כל בסוגי החקלאות השונים אשר

בבקעת הירדן ריכוז גדול של בריכות דגים . השטח נושא

 אלמנט נופי מיוחד המשלב מגוון צורות גיאומטריות -

מטעים שונים בשלל גווני , וקשת גוונים של כחול וירוק

גיוון נוסף . שטחי פלחה רחבים ומבני חממות רבים, ירוק

בין , קיים גם בגודל ובגיאומטריה המשתנה של החלקות

, בחלקות משפחתיות קטנות ומאורכותאם מדובר 

בשטחי פלחה רבועים רחבי ידיים או במעגלים המדויקים 

  . בשדות המושקים בקונוע מחוגי

  

  חיות

המישור . החיות החקלאית בבקעת הירדן גבוהה מאוד

 -החקלאות מגוונת . הניתן לעיבוד מנוצל כולו לחקלאות

עיבוד משפחתי במושבים ועיבוד מרוכז בשדות 

המטעים מטופחים וניכר כי החקלאות היא . וציםהקיב

  .ענף פרנסה מרכזי לתושבי האזור
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  היבטים תכנוניים
  

   מכלולי נוף– 35א "תמ

, את נופי החקלאות של דרום הכינרת מגדירה 35א "תמ

ובו ישובים כפריים , העמק הפורה בין הירדן והירמוך

  .כמכלול נופי, ותיקים כמו אשדות יעקב ואפיקים
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רמות 
  מנשה

  
  של יחידת הנוףתיאור כללי 

  
  מאפיינים עיקריים

וממזרח לבקעת , יחידת נוף המשתרעת מדרום לכרמל

  .הנדיב

מזרח : היחידה כוללת שני אזורים השונים במאפייניהם

 .ומערב
רציפים ורחבי , נופים פתוחיםמזרח היחידה מאופיין ב

 אזור זהו .בנוף גלוני רך, ובהם כרי מרעה נרחבים, ידיים

 .נותר שלם ובלתי מופרהפתוח בו השטח ו ףרצי
, מעוגלותנוף של גבעות מערב היחידה מאופיין ב

-הזורמים בכיוון מזרח, המבצבצות בין עמקי נחלים צרים

, עמקי הנחלים מהווים שדות חקלאיים רציפים. מערב

 יער פארק בהןו,  הגבעות אינן מעובדות.בחלקות קטנות

 .טבעי או יערות נטע אדם
. מורפיות-גדולות ואהחקלאיות במזרח היחידה לקות הח

 חלקות – נחלים חקלאות עמקיתבנית של הן כוללות 

גידולי שדה וכן , וי הטופוגרפיהוהעוקבות אחר ק, קטנות

ברחבי היחידה פזורים מקבצים .  בעיקר נשירים–ומטעים 

 עשבוניות-בגבעות הפתוחות ושל יערות נטע אדם

 . רעיית בקרמתקיימת

  במפת הארץרמות מנשה

מרקם עדין של נוף טבעי  מתקיים במערב יחידת הנוף

ופריחה , מגוון גידולים, תשבץ חלקות קטנות, וחקלאי

  .ה של מטעי הנשירים בראשית האביבייפיפי
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  ת הנוף יחידאפיון 

יחידת הנוף ממוקמת בין הרי הכרמל ונחל יוקנעם מצפון 

מערבית של -השלוחה הצפונית(לרכס אום אל פאחם 

במערב גובלת היחידה בבקעת . מרון מדרוםהרי שו

 מיוקנעם לצומת 66כביש (ובמזרח בעמק יזרעאל , הנדיב

  ). מגידו

רמות מנשה מהווה פרשת מים בין נחלים היורדים 

מזרחה אל נחל קישון ובין נחלים -מהרמה צפונה

  .היורדים מערבה אל הים התיכון

עות גב: מערב היחידה מאופיין במורפולוגיה גלית מתונה

, ביניהן עמקי נחלים צרים ומתפתלים, מעוגלות ומתונות

עמקי תלם מתונים בכיוון צפון דרום . מערב - בכיוון מזרח

אפיקי הנחלים . מחלקים את הגבעות למספר רכסים

נופים  ה.וכמעט אינם מורגשים בפני השטח, מתונים

ובהם כרי ופזורים בהם , רציפים ורחבי ידיים, פתוחים

  . בעיקר קיבוצים, כפרייםויישובים  מרעה נרחבים

במזרח היחידה מדרונות תלולים לכיוון עמק יזרעאל 

  . ונחלים החותרים בהם

  

  

  התנאים הטבעיים

רמות מנשה נראית כמעין קערה בין ההרים הסובבים 

היא מהווה חלק . פאחם-הכרמל ורכס אום אל: אותה

-מקער גיאולוגי הנמשך מאזור קיסריה עד גבעות אלונים

  .מעל פני הים'  מ200 מוצע הוא מהגובה ה .פרעםש

  ים תיכוני טבעי בהר חורשןחורש

, בדומה לשפלת יהודה, גבעות קירטוןהמסלע מאופיין ב

 מצב,  גיר הנשען על שכבות אטומות של חרסיתוכן

  .יצירת מעיינותהמוביל ל

מראה , השטח הפתוח כולל יערות וכרי מרעה גדולים

בעבר היה באזור רצף יערות שחיבר  .נדיר למדי בישראל

לא , כיום .ןהגליל התחתו וזרעאלק י עמעםהשרון את 

  .צומח טבעימן ההרבה נותר 

בעי של אלון חורש ים תיכוני ט קיים עדיין במערב היחידה

. בשמורת יער אלונהאשר הר חורשן ב(התבור ואלון מצוי 

שם , יערות מנשהב חורשות אורן במזרח היחידה ניטעו

ושפע , ביםחרו, םאיקליפטוסי, ניתן למצוא גם ברושים

  .פרחי בר

,  ארץ הרוחות,"רוחה-בלאד א" נקרא האזור בערבית

גדולה  משקעיםה כמות. ול הרוחות העזות הנושבות בשב

  .)מ בשנה" מ700-כ(יחסית 
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  נופי החקלאות
  

  תיאור הנוף החקלאי 

מצויות בקרבת הקיבוצים גדולות החקלאיות החלקות ה

של שלוחות במזרח היחידה קיימת תבנית . מורפיות-וא

,  חלקות קטנות–ולאורכן , מזרח - נחלים בכיוון מערב

ייחודה בשילוב המעניין  .וי הטופוגרפיהוהעוקבות אחר ק

חלקות  כאשר, חלקות מעובדות וגבעות מרעהבין 

העיבוד חודרות אל מתווה הגבעות ויוצרות מעין נוף 

, המגוון הנופי. משוכות המזכיר את נופי הכפר האנגלי

שמירת המסורות החקלאיות ורציפות , רהיבהמראה המ

מקנות ליחידה זו ערך , השטח שנותר שלם ובלתי מופר

וגם לא מופע , לנוף החקלאי אין מובהקות בולטת .גבוה

 גידולי -מרביתו . ויזואלי או הקשרים תרבותיים ייחודיים

 –לבות בטופוגרפיה ההררית ושדה בחלקות גדולות המש

הנוף החקלאי אמנם . וניםנוף של במות ומדרונות מת

אך הוא , קרוב לריכוזי האוכלוסייה של מטרופולין חיפה

  .אינו חשוף או נצפה מכבישים ראשיים

, החקלאות מוגבלת לעמקי הנחליםבמערב היחידה 

החלקות החקלאיות . ועוקבת אחר קוויהם המתפתלים

 .ויהן ניצבים לציר הנחלוק, צרות וארוכות, קטנות למדי

של רמות מנשה ניתן לראות נופים באגף המערבי 

, חורש טבעיובהם שילוב מעניין בין , חקלאיים מורכבים

  .שדות ומטעים משגשגים

  

   צמחייה חקלאית 

 )בעיקר חיטה (גידולי שדההנוף החקלאי מאופיין ב

 . בחלקות המעובדות- בעיקר נשירים -מטעים בו

 מקבצים של יערות נטע אדם פזורים ברחבי היחידה

באזור נחל . עשבוניות -  בקר בגבעות הפתוחותרעייתו

  .םיי זיתמרכעירון 

הגוון המרכזי המאפיין את האזור הוא הירוק על שלל 

מטעי הנשירים ויער הפארק ,  ירוק בהיר של האחו–גווניו 

וירוק כהה של ; ירוק עשיר יותר של הגפנים; הטבעי

שדה : מונהבת. הנוף החקלאי מאופיין בגידולי שדה  .העצים ירוקי העד ביערות נטע אדם

 חרוש וכלי עבודה חקלאי
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,  הנושק לבקעת הנדיבהת מנשגף המערבי של רמובא

,  חלקות קטנות– בשדה החקלאי עצמו רבגוון מקיים 

  . של מטעי הנשיריםפריחה מרהיבה ו, מגוון גידולים

  דרכים וסירקולציה 

 .רמות מנשה מהווה אזור מעבר בין מישור החוף לכרמל

ניים צירי מעבר היסטוריים ומיים והצפורבשוליים הד

    :ראשיים

כביש נצפית מהעירון החקלאות בנחל  – כביש ואדי ערה  מערכות המים 

הראשי העובר לאורכו ומחבר את מישור החוף לעמק 

  .יזרעאל והגליל המזרחי

 רווי במעיינות החלק המערבי של קו פרשת המים

  .בעוד שהחלק המזרחי צחיח ובו שדות בעל, ושפיעות

 ברקן ונחל תנינים נחל,  נחל עדה–יובליו של נחל תנינים 

לכל אורך , אם כי דלילה, מקיימים זרימה רציפה, עצמו

המתבססת על מעיינות שכבה רבים הקיימים , השנה

, נחלים נוספים הזורמים ביחידה הם נחל דליה. באזור

  .נחל מנשה ונחל השופט

מימי קדם היה נחל עירון מעבר חשוב בין מישור החוף 

שחיברה בין מצריים " דרך הים"חלק מ, לעמק יזרעאל

 העבירה שיירות מסחר ,דרך זו. וארצות מסופוטמיה

לפרעה " ספר הזכרונות"היא נזכרת ב. וצבאות מלחמה

בו מתוארת העברת ) ס" לפנה1468 (3-תחותמס ה

בפפירוס  .לקראת מלחמה בכנענים, צבאותיו לאורכה

מתואר נחל עירון ) ס" לפנה13-המאה ה(' אנסתזי א

בתקופה הרומית . בצל צוקים ותהומות, כמעבר מסוכן

היווה נחל עירון דרך קישור בין הערים הגדולות קיסריה 

  .ובית שאן

 במזרח היחידה הינו פלג הררי –ל עירון חנ צו שלורע

 500-ה מגיע עד כוהמשכו בבקעה שרוחב, שאפיקו צר

,  מספר מעיינות–לאורך הנחל . עד שפכו לנחל חדרה', מ

בעיקרו הנחל אכזב והיישובים הערביים , ועם זאת

  . הותיקים באזור התקיימו על מי בארות

מטה את מימיו של , במערב היחידה, מפעל נחלי מנשה

נחל תנינים אל תעלות בנויות המעבירות אותם אל אגני 

המהווה חלק מן , מנהרת מנשה. סריההחדרה בחולות קי

  . עוברת ממערב לגבעת נילי, המוביל הארצי

 יקנעם בצפון - דרך נחל דליה  - כביש ואדי מילק

 את עמק יזרעאל תמקשר  ו- 70כביש שנקראת כיום 

  .למישור החוף

קיימות דרכי עפר . אין דרכים ראשיות בולטותבלב האזור 

 כבישים במערב היחידה .בין הגבעות העשבוניות, רבות

צרים מתפתלים לאורך עמקי הנחלים ומקשרים בין 

  . היישובים הכפריים

 מוצאת כאן את אחד  ,מערכת הובלת המים לקיסריה

מהם הובילו , מעיינות עין צבארין, ממקורותיה החשובים

הרומים מים באמצעות מערכת מורכבת של פירים 

מקצת מהפירים . ואמות מים עיליות, חצובים בקרקע

  "): מי קדם("פותחו כאתרי תיירות הפתוחים לקהל הללו 

 באחד מעמקי אשר נסלל, 6' ביש מס של כ18קטע 

השקט ,  בערכי הנוףגרם לפגיעה, התלם במערב היחידה

. והחדיר לשטח אלמנט הזר לאופיו האינטימי, והשלווה

 יגרור פיתוח ובינוי נוסף 6' יתכן כי כביש מס, יתר על כן

  .העשוי לשנות כליל את אופיו, באזור

תגלתה מנהרת מים חצובה עם מזרח לאביאל ה - מצפון

חלק ממערכת אספקת המים אשר היוותה , פירים

   .לקיסריה

את אפיק נחל השופט חוצה דרך עתיקה מרוצפת 

  .ועארה'בנים המחברת בין יקנעם וגבא

התגלתה נקבת מים , בשמורת יער אלונה, בנחל סנונית

  .עתיקה

בקרבת מעין עין דמומית נמצאים שרידי תחנת קמח   

ת קמח נושרידי טח. ם וארובהממנה נותרו אמת מי

נחל שלף לנחל דליה  בשפכו של םת נמצאיונוספ

  .ובמורדות נחל קיני
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 מגדל מים בלב שדה ברמת מנשה



  קטים אחריםימבנים ואובי

 –בת שלמה ,  גבעת עדה–מקצת מהיישובים הותיקים 

.  שנים100-לפני כ, כוללים מבנים מתקופת היווסדם

חממות ,  מבני משק בעלי חיים–המבנים החדשים יותר 

  .או רשתות צל בשדות החקלאיים

  :שרידי תילים ודרכים עתיקותנמצאים באזור , כמו כן

 אל עמק יזרעאל בפתח ואדי ערה -תל מגידו 
 ; המזוהה עם העיר העתיקה ערונה - תל עירון

בסמוך לצומת מגידו , מחנה צבא רומי, שרידי העיר לגיו

  . של היום

 שרידי יישוב מתקופת המשנה והתלמוד - צפי-תל

 חממות בקרבת ואדי מילק  . למושב אביאלממזרח
כרון ימ ממזרח לז" ק4-כ אתר עתיקות  - סוידה-חרבת א

כנראה , מוקפת חומת אבני גזית, כיפה חשופה. יעקב

  .מצודה מתקופת הברזל

מערב למשמר -מ מדרום" ק2.5- כ - חרבת בית ראש

  . שרידי יישוב קדום שהתקיים מתקופת הברזל, העמק

-שרידי חאן כקילומטר מדרום  - חורבת חנות קירה

  .מערב ליקנעם עילית

כרון ימ מזרחית לז" ק3- עתיקות כ אתר- חורבת טאטא

, באר מים עתיקה, שרידים מהתקופה הביזנטיתובו , יעקב

  .בית בד ועוד, מתקנים חקלאיים

שרידי כפר ערבי נטוש ממלחמת   - חרבת סנדיאנה

  . העצמאות
בפתח ואדי ערה אל ,  בשולי רמות מנשה–תל מגידו 

 עמק יזרעאל
, ממזרח לקיבוץ עין השופט, )גועארה( בראש גבעת נח

  מבנה מבוצר מהתקופה העותמאנית

  .בית היערן מתקופת המנדט שרידי -בהר חורשן

אבני מיל רומיות לאורך .  הגבעותהלעמב ןאבטרסות 

  . הדרך שבואדי
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על , כנראה, נקראת. 15- נוסדה במאה ה–פחם -אום אל

 התמחה היישוב 19-במאה ה. שם תעשיית הפחם באזור

. מטעים ומעט פלחה, סוסים וגמלים, בגידול צאן ובקר

ששווקו על , פחם היתה מרכז של גידול אתרוגים-אום אל

כיום מעטים מתושבי . ידי יהודים ספרדים מירושלים

  .העיר מתפרנסים מחקלאות

  שבותידפוסי ההתי

הנוף  .רבה למרכזים עירוניים גדוליםהאזור שוכן בק

החקלאי של רמות מנשה מערב יוצר תחושה של ריחוק 

תחושה זו עשויה להתגלות . ממוקדי העיור והפיתוח

 –ר מצוי בקרבה לעיירות הגדלות והולכות  האזו–כמטעה 

  .בנימינה ופרדס חנה, כרון יעקביז, יוקנעם
בעיקר , יחידת הנוף יישובים כפריים מעטיםמערב ב 

  .בשולי עמקי הנחלים, בדרך כלל, הבנויים, מושבים

עין (הקיבוצים באזור משתייכים ברובם לקיבוץ הארצי 

  ).יצחקאבן , רמות מנשה, רמת השופט, דליה, השופט

המבקשים , על ידי תושבי העיר" התגלו"הנופים הכפריים 

מרבית היישובים הכפריים באזור . לבנות באזור את ביתם

לעיתים קרובות תוך , עברו בשנים האחרונות הרחבה

מגמה דומה מתקיימת בגבעת . הכפלת אוכלוסייתם

עשויים להמשיך יישובים אלו . המצויה בלב האזור, עדה

  . בשטח החקלאיכרסוםתוך , ותר בעתיד עוד יולהתרחב

  :ערה יישובים ערביים ותיקיםבגבעות הגובלות בואדי 

בעבר עסקו .  שנים400- יישוב בן למעלה מ–כפר קרע 

בעיקר גידולי שדה ורעיית , מרבית התושבים בחקלאות

כפר קרע  היה מפורסם ברחבי המזרח התיכון . צאן ובקר

וקה למצריים שתוצרתן שו, במקשות האבטיחים שלו

 15%-כיום כ. כמו כן היה מפורסם בגידול טבק. ולסוריה

בעיקר , בלבד מתושבי הכפר עוסקים בחקלאות

  . הכוללת חממות, חקלאות מודרנית

יישובים יהודים כפריים קמו בפתחו המערבי של נחל

לאחר קום . 20- של המאה ה40- וה30-עירון בשנות ה

בשולי עמק , חיהמדינה קמו יישובים בפתחו המזר

יישובים יהודיים נוספים הוקמו בראשי הגבעות . יזרעאל

  .80-בשנות ה
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 אחת מן העיירות הגדלות בקרבת אזור מנשה, יוקנעם



  הקשרים תרבותיים
  

  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

בקרבתו מצויים אתרים . האזור נכלל בנחלת שבט מנשה

  .סבאריןתל יוקנעם ו, קדומים כדוגמת תל מגידו

  

  נוף כמשקף אורח חיים

 –וציאטיביים במובן הרחב הקשרים אסלנוף החקלאי 

על , לנופי החקלאות הסמליים של אגן הים התיכון

וההקשרים , זית ועצי פרי,  גפן–הגידולים האופייניים להם 

  .בינם ובין נופי החורש הטבעי ומקורות המים
 תרבות –ההתאמה לסביבה הטבעית ולתרבות היוצרת 

של בני מושבות ומושבים המעבדים משקים קטנים 

הדינמיות המחזורית .  הינה גבוהה–משפחתית בבעלות 

בה , ומגיעה לשיאה בעונת הפריחה באביב, בנוף רבה

  .הנוף לובש מופע ייחודי
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  נוף וחזות
  

  מזרח היחידה

  צבעוניות

  

  
 

  פרטים בנוף

  
  
  

  תבניות נוף

  
  

' מנומרת'קרקע חרושה ו  תלמים חיטהשדות  שדה חרוש
 בחיטה

 במערב חלקות גדולות גידולי שדה ושוברי רוח
 רמות מנשה

חב בין גדרות הרו
 -"שיחים", השדות

מראה אופייני 
במערבה של יחידת 

 . הנוף

קרקע מעובדת על קו פרשת  
 מים
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  מערב היחידה

  

  צבעוניות

 

  

  

 
  פרטים בנוף

  
  

  
  
  
  
  

  

  תבניות נוף

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 תלמים מטעי נשירים

  קלאות בואדיותח   מבנים חקלאיים כרם גפנים חממות נשירים

 חיטה  גפנים
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  התרשמות
  

  ניגודיות

מוגדרים ותחומים היטב במערב היחידה עמקי הנחלים 

איכותו החזותית של . לצד השלוחות הסובבות אותם

האזור טמונה באותה ניגודיות בין העמקים המכוסים 

  .מטעי נשירים ובין כתמי הירוק על פני הגבעות

  

  מובהקות

 מכוסים רובם ככולם במערב היחידהעמקי הנחלים 

ובכך מקנים להם , מרביתם גפנים או נשירים,  פרימטעי

 החקלאי אחת מתמונות הנוףזוהי . מובהקות גבוהה

בנית לכידה של שטחים ת :הידועות והבולטות בישראל

את עמקי הנחלים לכל " הממלאים"חקלאיים רציפים 

  .ומותירים את הגבעות במצבן הטבעי, אורכם

  

  גיוון

גפנים ,  הגידוללמרות אחידות סוגי: במערב היחידה

והעונתיות , הרי שהשונות עם סביבתם הטבעית, ונשירים

ים נמק, שלכת ולבלוב, הבאה לידי ביטוי בחילופי פריחה

  .דה זו ערך גיוון גבוהיליח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חיות

הנוף החקלאי של רמות מנשה מזרח אינו נתון לאיומים 

יוקנעם . האזור מרוחק יחסית ממוקדי אוכלוסייה. חזקים

אך , היא אמנם עיר מתפתחת, פון מזרח היחידהבצ

תיתכן סכנה של . השפעתה על האזור שולית יחסית

במיוחד לאור מצבם הכלכלי , נטישת והברת חלקות נוף

ומצבה של החקלאות , היישובים הכפריים באזורשל 

יתכן שהפתרונות לכך צריכים להיות בדרך של . בארץ

  . קיום חקלאות בעל או מרעה טבעי

ולא רבים מודעים , לציבור  אינו חשוף מנשהמרחב

 .ומכירים את הנופים החקלאיים הייחודים המופיעים בו

" מים נעליםעמק" איכויות של בשטחים רבים בו קיימת

  . מהעיןיםהנסתר

, לנוף החקלאי ברמות מנשה מערב חיות כלכלית רבה

, והוא מהווה משאב לפיתוח מקורות פרנסה נוספים

תחושת  ,המתבססת על ערכי נוף, יתבדמות תיירות כפר

  .  מזון איכותיוייצור המרחב הפתוח

מטרופולין חיפה בסמוך לריכוזי האוכלוסייה של  מיקומו

 פוטנציאל לאספקת נופש מאפשר, וגוש דן גם יחד

. ושטחים פתוחים איכותיים לריכוזים העירוניים הללו

 תפקיד חשוב במסגרת מערך המסדרונות ליחידה, בנוסף

ובין , כקושר בין הרי הכרמל והשומרון, לוגיים הארציהאקו

  . עמק יזרעאל והים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

איכויות של עמק נעלם לנוף החקלאי ברמות מנשה   
 הנסתר מן העין
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  חדרי נוף
  

 נחל עירון
 , מערב-כיוון בולט מזרח ב, ליניארית ףדת נויחי

 הגבעות המגדירות סירכו, עירוןי המורכבת מערוץ ואד

  .מדרום ווןאותו מצפ

ידה היח  מרבית,ידאיים מצומצמים למלקחחים הטשה

שנשאו בעבר אופי ,  יישובים ערביים גדולים–מבונה 

קיימים ביחידה ם לצד. ייםונוכיום הם ישובים עיר, כפרי

ם יערבים השוביהיי. ניםקטודיים יהם ר יישובימספ

 יים אזורגומצי,  תוך השטחים החקלאייםלא התפשטו

בהם הבינוי מעורב בחלקות , שגבולם אינו חדשוליים 

  .חקלאיות

חקלאיות מתרכזות באדמות הסחף הפוריות החלקות ה

 תןניה וב, י צרה למדואדיית התחת. שבבקעת עירון

לקות ח: לבקעותת נית האופיילמצוא חקלאות ערבי

כאן החקלאות בעלת , ככלל. ת או רבועותבניומל, קטנות

. ות בגלילרוגעות הסק הבלתבנית מובהקת פחות מזו ש

מצפון . רובןי מיוערות בדרום לואדמדרונות הגבעות מ

ות נטקבחלקות ,  הבקעות מעובדות בטרסות–לואדי 

  .לקן נטושותח, יהרפפוגטוות אחר הבקוהע

הנופים החקלאיים המעניינים ביחידה זו הם אלו המצויים 

כרמי זיתים רחבי ,  נופי טרסות–בגבעות שמצפון לואדי 

 טושטשה –בואדי עצמו . ידיים וחקלאות במות מסורתית

היא מצויה , עם זאת.  רצף הבינויהחקלאות על ידי

, כביש סואן ומרכזי, בנצפות גבוהה מכביש ואדי ערה

  . ומכאן חשיבותה

חיותו של הנוף , כיום נותרה חקלאות מעטה באזור

ומרבית התושבים פונים , החקלאי הולכת ופוחתת

  .לתעסוקות אחרות

  

  
  

 



בקעת 
 חרוד

  
 תיאור כללי של יחידת הנוף

הארץבקעת במפת חרוד

  

  מאפיינים עיקריים

 של עמק יזרעאל בכיוון והמשכ, יחידת נוף ארוכה וצרה

יששכר ובדרום נ מצפון על ידי רמות גובלת .מזרח מערב

  .על ידי מדרונות הר הגלבוע

צמחיה . נופי חקלאות המים הם הדומיננטיים ביחידה זו

ומקבצים ספורים , הבעיקר גידולי שד רווחת חקלאית

 .מרובות מהוות סימן נוף בולטמים  בריכות .של מטעים
, ערכה המרכזי של היחידה מצוי בתחום התרבותי

 וכאחד, כצומת מסחרי חשוב, ההיסטורי והאתנוגרפי

  .המוקדים של הצמיחה וההתחדשות הציונית בישראל

  

  אפיון יחידת הנוף

ת צבאים בקעת חרוד שוכנת בין הגלבוע מדרום למורדו

זוהי . מזרחי של בקעת הירדן-בחלקה הצפון, מצפון

ועל ידי , בקעה שטוחה למדי המנוקזת על ידי נחל חרוד

קיימת אי סימטריה . יובלים נוספים הזורמים לירדן

המדרונות הצפוניים אל : במדרונות הסובבים את הבקעה

עבר רמות יששכר מתונים ונוחים ולעומתם מדרון דרומי 

  . הגלבועתלול אל עבר

לאורכה פזורים מספר , יחידת הנוף חקלאית ברובה

וישוב עירוני , )בעיקר קיבוצים(יישובים כפריים יהודיים 

הנמצא בחיבור בקעת חרוד לעמק בית ) בית שאן(אחד 

ובו וביובליו , נחל חרוד עובר במרכזה של היחידה. שאן

  . קשורות בריכות דגים רבות

  

 חלקות חקלאיות נושקות לגלבוע
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  התנאים הטבעיים 

מערב שנוצרה - היא בקעה צרה לכיוון צפוןבקעת חרוד

  .  מקווי שבר גיאולוגיים

בצד קרקעות חוואר , בעמק אדמות סחף עשירות

הרי , בדרום. אפורות בדרום ובזלות שחורות בצפון

השוני במסלע משפיע על גווני .  מסלע גירי–הגלבוע 

  . הקרקע

ובין אקלים בקע , ניכר מעבר בין אקלים ים תיכוני ממוזג

חדירת האקלים המדברי ניכרת גם בצומח . רדן השחוןהי

  .כמות המשקעים מאפשרת חקלאות בעל.  המקומי

 - הצומח המאפיין את יחידת הנוף הוא בתות ספר ים

ניתן לראות באזור גם שיזף מצוי . תיכוניות וערבות דגניים

בסמוך למעיינות קיימת צמחית אחו ואילו . ויערות נטועים

סוף , קנה-עב, ים צומחים קנה מצוייכות הדגבסמוך לבר

  . דביק ויבלית מצויה-טיון, מצוי

  

  

  

 מבט אל עמק חרוד מן הגלבוע
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  נופי החקלאות
  

  תיאור הנוף החקלאי  

נצפה היטב מדרך הנוף , הנוף החקלאי מוגדר טופוגרפית

 – בבריכות הדגים הרבות שבו –ומאזכר , שלאורך הגלבוע

בריכות הדגים . את נופי המים והביצה הטבעיים לאזור

השלד המרכזי של יחידת ,  לאורכו של נחל חרודפזורות

הנחל זורם . הנוף ועורק הניקוז המרכזי של העמק

  . במרכז העמק ואילו היישובים ממוקמים בשוליו

פרט למקבצים , החלקות החקלאיות גדולות למדי

החלקות . ספורים של חלקות מטעים קטנות יותר

ואף שהן מהוות רצף , חסרות תבנית עיצובית ברורה

  .   הן אינן יוצרות תבנית נופית אחידה–חקלאי 

חלק מהחלקות החקלאיות הן בעלות צורה מעוגלת 

  . וזאת בשל מערכת ההשקיה אשר פועלת באופן רדיאלי

 חלקות חקלאיות ובריכות דגים בעמק חרוד   
  צמחייה חקלאית  

כוללת שדות  הצמחייה החקלאית הרווחת בעמק חרוד

ומקבצים ספורים של מטעים גידולי שדה פלחה 

זאת לצד בריכות דגים ). ם והדריםתמרי, זיתים, רימונים(

בשולי העמק . המרוכזות בעיקר לצידו של נחל חרוד

עיבוד קרקע במדרגות השומר , "יחים'ש"ניכרים עיבודי 

  .על השטח מפני סחיפה

  

  מערכות המים 

  . נופי חקלאות המים הם הדומיננטיים ביחידה זו

ומצויים , העמק היה מאוכלס מאז התקופה הניאוליתית

 2000(מאז התרבות המצרית , די מערכות השקיהבו שרי

על יד שדה נחום קיימים שרידי מערכת מים ). ס"לפנה

  . מן התקופה הרומית

ביצה בו שטחי  לפני ההתיישבות הציונית בעמק חרוד היו שדה חמניות בעמק חרוד למרגלות הגלבע

בקעת חרוד עשירה במעיינות . לאורך נחל חרוד, רבים

הנובעים , של מים מלוחים ומתוקים)  במספר30-35(

עין , עין חרוד. (ו המגע שבין העמק והגלבועלאורך ק

ספיקתם הכוללת של ). עין עמל ועוד, עין שוקק, מודע

ק בשנה ומימיהם " מיליון מ50-ל המעיינות מגיעה

המעיינות מי . משמשים להשקיה ולמילוי בריכות דגים

ובתעלות , )מי שתייה(מובלים כיום בצינורות בטון סגורים 

  .)להשקיה או מדגה(פתוחות 
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הינו לתרבות , אם כי ידוע פחות, הקשר אסוציאטיבי נוסף

מהתקופה הרומית , החקלאית העתיקה בעמק

לסוריה " דרך המלך"בה עברה כאן , והביזנטית

  . ומסופוטמיה

  דרכים וסירקולציה 

בקעת חרוד ועמק בית שאן היוו חלק מהדרך 

המחברת את " דרך המלך "–ההיסטורית המרכזית באזור 

, עמק בית שאן היווה. מסופוטמיה עם הים התיכון ומצרים

בשלהי . מסדרון מסחר ומעבר, במשך מאות ואלפי שנים

עברה בו , ומנית ובתקופת המנדט הבריטי'התקופה העות

שהובילה סחורות ותבואות בין החורן " רכבת העמק"

  . ומפרץ חיפה

  

מאז הקמת מדינת ישראל איבד עמק בית שאן את 

, חלקית, תפקיד זה חודש. תפקידו כמסדרון מעבר

, עם חתימת הסכם השלום עם ירדן, בשנים האחרונות

יש . בסמוך לבית שאן" שייח חוסיין"ופתיחת מעבר הגבול 

ישוב העמק ויתפוס את , ם אזוריכי בתנאי שלו, להניח

  .מקומו כציר מעבר מרכזי

בשוליה , עוברת דרך בבקעת חרוד לאורכה, כיום

בבית שאן מצטלבת דרך זו עם הדרך . הצפוניים

כיום אין . דרום-המרכזית של בקעת הירדן שכיוונה צפון

  .לדרכים אלו משמעות מסחרית דומיננטית

 דרך המטפסת במעלה הגלבוע וצופה אל עבר  עמק חרוד 

  

  מבנים ואובייקטים אחרים 

לטים בעמק הם הסוללות הבונות את המבנים הבו

מתקני השקיה . בריכות הדגים והמאגרים לאורכו

, כמו כן. אף הם אופייניים לעמק, לצד המעיינות, עתיקים

ניתן לראות באזור טחנות קמח אחדות בסמוך לנחל 

הגשר הטורקי מעל נחל חרוד הפך להיות אחד . חרוד

  .מסמליו של האזור

  
  דפוסי ההתיישבות

לאורכה פזורים מספר , וף חקלאית ברובהיחידת הנ

וישוב עירוני , )בעיקר קיבוצים(יישובים כפריים יהודיים 

,  הפכה הבקעה20-בתחילת המאה ה). בית שאן(אחד 

יעד מועדף במאמצי רכישת , יחד עם עמק יזרעאל

כאן היה מוקד של . הקרקעות מצד הגופים הציוניים

 הקמת חלוצית בתקופה של טרם-התיישבות חקלאית

שירים , התיישבות שהונצחה בספרי זיכרונות, המדינה

 הוקמו עין חרוד ותל יוסף על 1922-ב. ומיתוסים מקומיים

) ניר דוד( הוקם תל עמל 1936-ב". גדוד העבודה"ידי 

 היו הראשונים יישובי עמק חרוד. כישוב חומה ומגדל

, בהתיישבות הציונית להנהיג משק מעורב של פלחה

  .תמרים וכותנה, מדגה, מספוא, ירקות, עיםמט, רפת, לול

 ת העמקמסילת רכב

  153>>   בקעת חרוד
 



  הקשרים תרבותיים  נוף כמשקף אורח חיים
קד תרבותי של התנועה עמק חרוד הפך למרכז יוצר ומו

בחג הששים ארחה : "מספר עזריה אלון. הציונית

, יצחק נבון, המועצה האזורית גלבוע את נשיא המדינה

את מכלול היצירה הספרותית של : ורצתה לתת לו שי

שיוכלו , כאשר הוחל באיסוף החומר התברר. עמק חרוד

אם לא ירצו לשלוח , לתת לנשיא את הקטלוג בלבד

פרי יצירתם ,  ספר350-למעלה מ: של ספריםאחריו קרון 

 ספרות –העצמית של תושבי העמק בתחומים השונים 

  .!"מוסיקה ומה לא, מדיניות, מחקר, הגות, שירה, יפה

  
  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

עמק בית שאן ובקעת חרוד היו מיושבות על ידי האדם  

מסחרי , האזור ידע פריחה ושגשוג. עוד מתקופת האבן

אם , גן עדן. "במיוחד בתקופה הרומית והביזנטית, וחקלאי

). א"ע, עירובין יט" ( בית שאן פיתחה–בישראל הוא 

השגשוג המסחרי נבע ממיקומן של הבקעות לאורך 

החקלאי נשען על המעיינות והשגשוג , "דרך המלך"

עדות לעשרו של העמק בתקופה . הרבים הנובעים באזור

, הרומית ניתן למצוא בחפירות הארכיאולוגיות בבית שאן

בית העתיק בהכנסת -בית. שחשפו עיר רומית מפוארת

  .תל יזרעאל ועוד, הסחנה, מעין חרוד, פאאל

צעדיהם הראשונים של המתיישבים באזור לוו , אולם

   :בקשיים רבים

לרגלי , לאחר שנקבע מקום התיישבותנו בבית אלפא"

ושם , יוסף-לים מספר בתלהקמנו אוה, הרי הגלבוע

שיצאו מדי יום , התגוררה קבוצה קטנה של עובדים

הרחבה ....אלפא לעבודות ההכנה להתיישבות-לבית

שממה מכוסה . נקבעה לרגלי הרי הגלבוע החשופים

השטח כולו היה זרוע אבנים וסלעים ....קוצים ודרדרים

שצריך היה לעקרן , והשדות היו מכוסים בסדריות

דוד : מתוך(...." להכשיר את האדמה לעיבודמהשורש כדי 

  ).ייבוש הביצות בגוש נוריס, הורוביץ

  

  

 קיבוץ בית אלפא
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  נוף וחזות
  

  צבעוניות

  
  

  

  פרטים בנוף

  
  
 

 
 תבניות נוף

ש וקרקע "גד, מטעים
 חשופה

חלקות גדולות של 
 ש"גד

 טרשי הגלבוע בריכות דגים

קו המגע בין  2פסיפס חלקות   1פסיפס חלקות 
 החקלאות לקיבוץ

 מעגלי השקייה
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   התרשמות

    
  ניגודיות  חיות

ף החקלאי בבקעת חרוד ועמק בית שאן מרוחק הנו

מריכוזי אוכלוסיה מתפתחים ואינו נתון באיומי בינוי 

החקלאות משגשגת בעמק וממלאה את כל . חזקים

תתכן בו התדרדרות כתוצאה משינוי , עם זאת. שטחו

 מרביתם –במבנה הכלכלי של היישובים בסביבה 

 הרפורמה במשק המים עשויה להקטין את. קיבוצים

ולהביא לייבוש של , הרווחיות של אחזקת בריכות הדגים

מגמות של אינטנסיפיקציה של הנוף החקלאי . חלק מהן

, סלילת כבישי רוחב ארציים. אף הן צפויות בעתיד

עשויה לקטוע רצף חקלאי , במקביל לנחל חרוד

  . וליצור הפרדה בין רמות יששכר לגלבוע, ואקולוגי

 מורדות –גבולותיה של היחידה מוגדרים היטב מצפונה 

קו המגע .   מרגלות הגלבוע–ובעיקר מדרומה , צבאיים

ומופיע בתמונות נוף רבות מן , לבוע חד למדיעם הג

הנפסקים באחת בקו , תלמים חרושים מלא העין: העמק

מטפסות , מצפון לעומת זאת. נחיתת הרי הגלבוע

ועולות ברכות על מורדותיהם , החלקות החקלאיות

ממזרח וממערב אין . הדרומיים של גבעות צבאים

קו והיא מתחברת ללא , לבקעת חרוד גבולות ברורים

ולעמק בית שאן ,  במערב–מגע מוגדר לעמק יזרעאל 

כדי , ואולם די בשני התיחומים מצפון ומדרום. במזרח

המדגישים את ייחודה , לתת לה גבול וניגודיות ברורים

   . בנוף החקלאי בארץ

, לאורך נחל חרוד, כתחומי העמק מהוות ברכות הדגים  

  .קעניגוד בולט לאפרוריות הקר, על צבען הכחול הבוהק
    היבטים תכנוניים

  
  מובהקות

בשל , מגדירה את עמק חרוד כמיכלול נוף 35א "תמ

מיכלול נוף עמק חרוד . חשיבותו הנופית והתרבותית

 מורדות רמת יששכר מצפון והשטח נקבע עםבר ומח

  .כמכלול נוף אחד למרות מופעי השטח השונים

הנוף המייחד את בקעת חרוד הנו בריכות הדגים בהיקף 

השולטות בעמק ומעניקות לו את גווניו הכחולים , גדול

מבחינה , רבים רואים בכך השבה מסוימת. האופייניים

של נופי המים והביצה אשר רווחו , תדמיתית ואקולוגית

רווחים , לצד נופי המים. בעמק בתחילת המאה העשרים

וים הגדולים והמתמשכים של חלקות העיבוד של הקו

, התוצאה הנה פסיפס של משטחים. הקיבוצים באזור

ומהווה סימן , הנראה היטב מן הגלבוע, חומים וכחולים

  .היכר ידוע ליחידה זו

קביעה ,  כללה את עמק חרוד במרקם כפרי35א "תמ

 .העשויה לערער על רמת השימור של המרחב

  
  גיוון

וגבולותיה החדים , תבניתו של עמק חרוד צרה ומוארכת

 עם שכנותיה מצפון ומדרום תורמים למופע נוף דרמטי

מישורי לעומת שיפולי הרים ,  מופע חקלאי–ומגוון 

  . מיוערים או טרשיים

לגיוון ביחידת הנוף עצמה תורמים בעיקר בריכות הדגים 

שמופען כחול בהיר על רקע הסביבה החומה ירוקה וכן 

השונות בין המטעים ירוקי העד ושדות הפלחה וגידולי 

  . השדה בעלי המופע העונתי המשתנה
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 35א "ומכלול הנוף בתמבקעת חרוד 



  

 בקעת
 הנדיב

  

  

  

  

  

  

    

    ת הנוףיחידשל תיאור כללי 

  

  מאפיינים עיקריים

 .  ישובים כפריים ועיירות–בשוליה . מעובדת כולהה בקעה
, מסודרות ברצף שלם, צרות וארוכות, החלקות קטנות

שולי . ובניצב לדרכים וליובלי הנחלים העוברים בבקעה

  .ושלובים בנוף החקלאי, היישובים מוגדרים היטב

המהווים גידול בעל משמעות , י ענביםמטעים וכרמ

הגפנים . חשיבות אתנוגרפיתוהיסטורית -תרבותית

המייחד , בבקעת הנדיב הפכו להיות מותג מקומי חקלאי

 .ומקנה לו דימוי משלואת האזור 
,  המגוון הגבוה עקבלנופי החקלאות ערכים גבוהים

קשרים הה וסוגי הגידולים הייחודיים, המרקם העדין

וכן חשיבות נוספת נובעת , בות הברוןלמסורת מוש

 . מקרבתה לריכוזי האוכלוסיה של מישור החוף
  

   הנוףיחידתאפיון 

,  חוטם הכרמל מצפוןגבולותיה של בקעת הנדיב הם

 שטחי החמרהמזרח וצפון ומ מ והר חורשןרמות מנשה

 20- הבקעה אליפטית ושטחה כ.מדרום של פרדס חנה

המשתפל , ידייםמישור רחב לבקעה מבנה של . ר"קמ

הבקעה שולחת שלוחות  .בשוליו אל מרגלות הגבעות

  .דמויות אצבע אל תוך רמות מנשה והר חורשן

  ישובים כפריים–בשוליה . בקעת הנדיב מעובדת כולה

מספר דרכים ויובלי נחלים ). גבעת עדה, בנימינה(ועיירות 

 הבקעה קרויה על שם .מערב-בכיוון מזרח, חוצים אותה

ונד דה רוטשילד שסייע רבות למושבות הברון אדמ

   .העלייה הראשונה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בקעה חסומה מכל . תבנית הנוף של בקעת הנדיב
לחתור " נאלצים"חלים המנקזים אותה הנ. עבריה

כורכר והחמרה עליו שוכנת מצפון ומדרום לרכס ה
 בנימינה

 מפת הארץב בקעת הנדיב 
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 בנופיה של ארץ בפני עצמולבקעת הנדיב נודע מקום 

  :  נובע משתי תכונותייחודה. ישראל

 בנופיה של ארץ בפני עצמולבקעת הנדיב נודע מקום 

  :  נובע משתי תכונותייחודה. ישראל

תופעה יוצאת דופן ,  סגורה מכל עבריה הבקעה-השנייה 

שני הפתחים . הפתוח כולו לים, במישור החוף הישראלי

נחל  ,היחידים המנקזים אותה הינם מעברי הנחלים

,  הראשון דרומית לחוטם הכרמל–עדה נחל תנינים ו

פרט למעברים . והשני מדרום לרכס החמרה של בנימינה

, ממנהמוקפת הבקעה בשטחים הגבוהים , צרים אלו

  .וחוסמים אותה מכל עבר

תופעה יוצאת דופן ,  סגורה מכל עבריה הבקעה-השנייה 

שני הפתחים . הפתוח כולו לים, במישור החוף הישראלי

נחל  ,היחידים המנקזים אותה הינם מעברי הנחלים

,  הראשון דרומית לחוטם הכרמל–עדה נחל תנינים ו

פרט למעברים . והשני מדרום לרכס החמרה של בנימינה

, ממנהמוקפת הבקעה בשטחים הגבוהים , צרים אלו

  .וחוסמים אותה מכל עבר

 בבקעת הנדיב נפגשים חבלי ארץ גיאוגרפיים -האחת 

,  חוטם הכרמל-מערב -מצפון. שונים בתכלית אלו מאלו

,  הר חורשן-מצפון ;  קמר הבנוי גיר קשה ודולמיטציר

 -ממזרח  ; הנוחת באחת אל שולי הבקעה, הבנוי קירטון

 מרחבי -מדרום ; גבעות מנשה המשתפלות ברכות

;  כמה עשרות מטרים מן הבקעהכדיחמרה הגבוהים 

הצופה על ,  רכס החמרה עליו בנויה בנימינה-וממערב 

   .מישור הבקעה

 בבקעת הנדיב נפגשים חבלי ארץ גיאוגרפיים -האחת 

,  חוטם הכרמל-מערב -מצפון. שונים בתכלית אלו מאלו

,  הר חורשן-מצפון ;  קמר הבנוי גיר קשה ודולמיטציר

 -ממזרח  ; הנוחת באחת אל שולי הבקעה, הבנוי קירטון

 מרחבי -מדרום ; גבעות מנשה המשתפלות ברכות

;  כמה עשרות מטרים מן הבקעהכדיחמרה הגבוהים 

הצופה על ,  רכס החמרה עליו בנויה בנימינה-וממערב 

   .מישור הבקעה

    

  מישור רחב ידיים המשתפל בשוליו אל מרגלות הגבעות: בקעת הנדיב
 

 

 המעובדים על רקע הגבעות הסובבות השטחים–בקעת הנדיב
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בבקעה עצמה הקרקע חרסיתית כבדה ומנוצלת כולה 

  . לחקלאות וכמעט ואין בה מופעי צומח טבעי

בבקעה עצמה הקרקע חרסיתית כבדה ומנוצלת כולה 

  . לחקלאות וכמעט ואין בה מופעי צומח טבעי
   התנאים הטבעיים   התנאים הטבעיים

    
 ערבה שולטים צמחי נחלים ובהם צי הנחליםורעב

-שנית גדולה ושיח, הרדוף הנחלים, פטל קדוש, מחודדת

עץ נדיר  קיימים פרטים בודדים של, כמו כן. הם מצויאבר

  .עירש אולמוס -

 ערבה שולטים צמחי נחלים ובהם צי הנחליםורעב

-שנית גדולה ושיח, הרדוף הנחלים, פטל קדוש, מחודדת

עץ נדיר  קיימים פרטים בודדים של, כמו כן. הם מצויאבר

  .עירש אולמוס -

, הכרמל,  במפגשם של רמת מנשהת נמצאבקעת הנדיב

 ומפגשן של יחידות מסלע מגוונות ושונות ,ומישור החוף

  .זו מזו

, הכרמל,  במפגשם של רמת מנשהת נמצאבקעת הנדיב

 ומפגשן של יחידות מסלע מגוונות ושונות ,ומישור החוף

  .זו מזו

השומרון והכרמל , רמת מנשה היא קער בין שני קמרים

 וגיר ועימם שכבות צור, והיא בנויה סלעי קרטון רכים

עליהם מתפתחות קרקעות . בות נאריועליהם שכ

 קיימת רמת חידור מים .אפורות חומות,  גיריותרנדזינה

  .בינונית לאקויפר האיאוקני מתחת לפני השטח

השומרון והכרמל , רמת מנשה היא קער בין שני קמרים

 וגיר ועימם שכבות צור, והיא בנויה סלעי קרטון רכים

עליהם מתפתחות קרקעות . בות נאריועליהם שכ

 קיימת רמת חידור מים .אפורות חומות,  גיריותרנדזינה

  .בינונית לאקויפר האיאוקני מתחת לפני השטח

    

ובנוי סלעי גיר , "רמת הנדיב"הידוע גם כ, חוטם הכרמל

עליהם מתפתחות קרקעות , ביניהם ערוצי טוף, ודולומיט

עמקי הטוף ב. דלות גיר, טרה רוסה חומות אדמדמות

וקרקעות חרסיתיות , מתפתחות קרקעות רנדזינה גיריות

  ). גרומוסולים(כבדות 

ובנוי סלעי גיר , "רמת הנדיב"הידוע גם כ, חוטם הכרמל

עליהם מתפתחות קרקעות , ביניהם ערוצי טוף, ודולומיט

עמקי הטוף ב. דלות גיר, טרה רוסה חומות אדמדמות

וקרקעות חרסיתיות , מתפתחות קרקעות רנדזינה גיריות

  ). גרומוסולים(כבדות 

, חמרה: כתום גיר ודולומיט: ירוק, טוף: אפור כהה, קירטון : סגול:  את בקעת הנדיב המסלע המקיפותמפה ליתולוגית של יחידות
  ותחול: צהוב
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  נופי החקלאות  נופי החקלאות
    

  תיאור הנוף החקלאי    תיאור הנוף החקלאי  

 –בקעת הנדיב היא יחידת נוף בעלת אופי לכיד ומובהק 

בינוי או תשתיות שאינו מופר על ידי , מרבד חקלאי רציף

. למעט ערוצי הנחלים,  הבקעה מעובדת כולה.מסיביות

חלק ניכר מן  (יהודייםובדת על ידי יישובים הקרקע מע

ועם זאת ניתן למצוא , )הקרקעות נמצא בידיים פרטיות

פייניות לחקלאות הערבית של ובה מספר תבניות נוף הא

,  מרובעותהחלקות קטנות. הבקעות הסגורות בגליל

ניצב החלקות  כיוון .מסודרות ברצף שלם, צרות וארוכות

שולי . ברים בבקעהלדרכים וליובלי הנחלים העו

   .ושלובים בנוף החקלאי, היישובים מוגדרים היטב

 –בקעת הנדיב היא יחידת נוף בעלת אופי לכיד ומובהק 

בינוי או תשתיות שאינו מופר על ידי , מרבד חקלאי רציף

. למעט ערוצי הנחלים,  הבקעה מעובדת כולה.מסיביות

חלק ניכר מן  (יהודייםובדת על ידי יישובים הקרקע מע

ועם זאת ניתן למצוא , )הקרקעות נמצא בידיים פרטיות

פייניות לחקלאות הערבית של ובה מספר תבניות נוף הא

,  מרובעותהחלקות קטנות. הבקעות הסגורות בגליל

ניצב החלקות  כיוון .מסודרות ברצף שלם, צרות וארוכות

שולי . ברים בבקעהלדרכים וליובלי הנחלים העו

   .ושלובים בנוף החקלאי, היישובים מוגדרים היטב

    

  צמחייה חקלאית    צמחייה חקלאית  

עיקר . בקעת הנדיב מעובדת כאמור בכל שטחה

 נשירים  מטעים,הגידולים בבקעה הם כרמי ענבים ליין

בבקעה  .ומטעי שסק, בעיקר אפרסק ומשמש, שונים

בחלק מהחלקות קיימת . גידולי שדהמגדלים גם מעט 

מחיה חקלאית משנית בדמות שדרות ברושים שוברי צ

   .רוח

עיקר . בקעת הנדיב מעובדת כאמור בכל שטחה

 נשירים  מטעים,הגידולים בבקעה הם כרמי ענבים ליין

בבקעה  .ומטעי שסק, בעיקר אפרסק ומשמש, שונים

בחלק מהחלקות קיימת . גידולי שדהמגדלים גם מעט 

מחיה חקלאית משנית בדמות שדרות ברושים שוברי צ

   .רוח

כיום עולה שיעורם של בתי צמיחה וחממות בנוף 

זהו נוף חקלאי מן הרציפים , אך עם זאת. הבקעה

  .והשמורים בארץ

כיום עולה שיעורם של בתי צמיחה וחממות בנוף 

זהו נוף חקלאי מן הרציפים , אך עם זאת. הבקעה

  .והשמורים בארץ
 תשבץ חלקות מטעי נשירים וכרמי גפנים תשבץ חלקות מטעי נשירים וכרמי גפנים

.  .  

 מרבד חקלאי רציף ובלתי מופר: בקעת הנדיב

 שים בבקעת הנדיבשדות חרושים ומטעים מוקפים ברו
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  מערכות המים   דרכים וסירקולציה   דרכים וסירקולציה 

. מספר דרכים כפריות חוצות את הבקעה ממזרח למערב

הדרכים חסרות ביטוי . וברות בשולי הבקעהשתי דרכים ע

  .נופי בולט

. מספר דרכים כפריות חוצות את הבקעה ממזרח למערב

הדרכים חסרות ביטוי . וברות בשולי הבקעהשתי דרכים ע

  .נופי בולט

מערכת המים הטבעית באזור נשענות על נחל תנינים 

של  מתנקז החלק הארי של האגף המערבי יואל. ויובליו

אגן ההיקוות של . על שפע נחליו ונביעותיו, רמת מנשה

ערוצו הראשי . ר"מק 190-נחל תנינים משתרע על פני כ

יובליו הראשיים . לומטריק 25-של הנחל נמשך לאורך כ

. נחל משמרות ונחל אלונה, נחל עדה, נחל ברקן: הם

 600-ממוצע רב שנתי של המשקעים באגן הניקוז הוא כ

  . שנה/מ"מ

    

  יקטים אחרים ימבנים ואוב  יקטים אחרים ימבנים ואוב

ואין בבקעה , יחסית" חדשה"החקלאות בבקעת הנדיב 

וחממות בודדות  בתי רשת .מבנים או טרסות מסורתיות

 בבנימינה .לצד כמה מבני אריזה וסככות, הפזורות בשטח

י בוטיק קטנים בנוי מבנה יקב וותיק וכן קיימים באזור יקב

  .יותר אשר מהווים מוקד משיכה לתיירות פנים

ואין בבקעה , יחסית" חדשה"החקלאות בבקעת הנדיב 

וחממות בודדות  בתי רשת .מבנים או טרסות מסורתיות

 בבנימינה .לצד כמה מבני אריזה וסככות, הפזורות בשטח

י בוטיק קטנים בנוי מבנה יקב וותיק וכן קיימים באזור יקב

  .יותר אשר מהווים מוקד משיכה לתיירות פנים

, עד לפנייתו צפונה, דה זורם דרומית לנחל תניניםנחל ע

שני הנחלים . וחיבורו לנחל תנינים לקראת השפך לים

עוברים דרך בקעת הנדיב ופורצים לעצמם מוצא מן 

בפרצה שבין חוטם ,  נחל תנינים-הבקעה הסגורה 

ונחל עדה במפתח , הכרמל לרכס החמרה של בנימינה

צפונה עקב הנחלים פונים . דרומית לרכס החמרה

   .החסימה הנוצרת על ידי רכס הכורכר

    

  ישבותידפוסי ההת  ישבותידפוסי ההת

 בנוף אינו ניכר בשל המישורים  של הנחליםרישומם

. ורק בקרבתם ניתן להיווכח בקיומם, הסוגרים אותם

   .במעברם בשטחי הכבארה, הנחלים פורצים צפונה
 .

   .במעברם בשטחי הכבארה, הנחלים פורצים צפונה
      

ביחידה זו . בבקעת הנדיב קיימים מספר דפוסי התיישבות

גבעת עדה ובנימינה אשר הוקמו בתחילת , שתי מושבות

לבני מושבות אלה וכן לאיכרי זכרון . המאה העשרים

 יש בנוסף. יעקב שעל הכרמל קרקעות פרטיות בבקעה

אף הם יישובים בעלי , בבקעה ובשוליה מושבים וקיבוצים

  . חקלאי–אופי כפרי 

ביחידה זו . בבקעת הנדיב קיימים מספר דפוסי התיישבות

גבעת עדה ובנימינה אשר הוקמו בתחילת , שתי מושבות

לבני מושבות אלה וכן לאיכרי זכרון . המאה העשרים

 יש בנוסף. יעקב שעל הכרמל קרקעות פרטיות בבקעה

אף הם יישובים בעלי , בבקעה ובשוליה מושבים וקיבוצים

  . חקלאי–אופי כפרי 

 פסיפס גפנים ומטעים על רקע היקב
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  הקשרים תרבותיים
  היסטוריה וארכיאולוגיה מקורות

כמגלמת את נופי ,  חשיבות אתנוגרפיתלבקעת הנדיב

כרמי , יה הראשונהיההתיישבות של מושבות העל

 כרמי הגפנים בבקעת הנדיב הפכו. ותרבות היין, הענבים

המייחד את האזור ויוצר לו , להיות מותג מקומי חקלאי

אזור בקעת הנדיב ידוע בכרמי היין , ואכן . משלודימוי

מהווים גידול בעל הכרמים . המפורסמים והוותיקים שבו

מתיישבי זכרון . היסטורית במקום זה-משמעות תרבותית

 הייןיעקב פנו לגידול של ענבי יין בעקבות פיתוח תעשיית 

. 19-בסוף המאה ה,  בירושליםנשי היישוב הישןא בידי

כרמים של ענבי מאכל היו נפוצים בחקלאות הערבית 

, יין היו נדירים יותר-אך כרמים של ענבי, בארץ ישראל

באסלם על שתיית משקאות הקיים בגלל האיסור 

יה יכך התפתח ענף חקלאי זה במושבות העל. חריפים

בהיסטוריה ההיסטוריה של הבקעה שזורה  .הראשונה

  של היישובים שבה

 הקרויה על מושבה סמוכה לבנימינה ממזרח: גבעת עדה

המושבה משתייכת . שם אשתו של הברון רוטשילד

 נוסדה המושבה בידי 1903בשנת . להתאחדות האיכרים

משפחות איכרים מזכרון יעקב על אדמות שנרכשו בידי 

שוב הייתה בחצר מוקף תחילת היי. הברון רוטשילד

 ובימי המרד הערבי היתה המושבה 1929בפרעות . חומה

עם קום . מבודדת ומנותקת והחיים בה היו רצופי קשיים

המדינה קלטה המושבה משפחות עולים רבים 

 150-כיום קיימים במושבה כ. ואוכלוסייתה גדלה מאוד

משקים חקלאיים שעיקר פרנסתם על גידול כרמים של 

  .מטעים שוניםענבי יין ו

נוסד , יישוב עירוני במערב בקעת הנדיב: בנימינה

 על אדמות הברון רוטשילד ונקראת 1922כמושבה בשנת 

אדמות המושבה נרכשו בחלקן מיורשיו של . על שמו

 ושם 1901בשנת ) 'אדמות אלברג(סלים אל חורי 

. התקיימה התיישבות משנה של איכרים מזכרון יעקב

זרקניה -אדמות א –מושבה חלקן האחר של אדמות ה

בבית החווה שבאדמות . 1921א בשנת "נרכש בידי יק

 והתאחדו עם םאלה התיישבו שתי קבוצות מתיישבי

התכנון והבנייה . 'קבוצת ההתיישבות הראשונה באלברג

נבנו בתים . א"הראשוניים במושבה נעשו בידי יק

נמסרו להם נחלות ואף ניטעה שדרת , למתיישבים

 היה 1924בשנת . ת בצידי הרחוב הראשיהוושינגטוניו

. חי יסמיןניסיון לייסד במקום חווה לייצור בשמים מפר

בימי המרד הערבי הייתה . החווה פעלה במשך כעשור

 1946בשנת . בנימינה נקודת הגנה יהודית חשובה

ר וייסדו את השכונה "הצטרפו למושבה גם אנשי בית

פן עצמאי  קבוצה זו תפקדה באו–" בוטינסקי'נחלת ז"

 קום המדינה נקלטו גם לאחר. מבחינה חקלאית

כיום . בבנימינה קבוצות שונות והיא הפכה ליישוב מגוון

פרנסת התושבים מבוססת .  נפש5000-מונה היישוב כ

  . גפנים ליין ומטעים–בחלקה על חקלאות 

תל ממזרח לבנימינה המשתרע על פני שטח : תל בורגה

קופת הברונזה במקום שרידים מת.  דונם250של 

 ם מתחם מוקף סוללה בדומה לתל דןהתיכונה הכוללי

. התל ניטש ויושב שנית בתקופה הביזנטית. תל חצורו

  .כיום התל מכוסה במטעים
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  נוף וחזות
 

  צבעוניות

  
  

  

  פרטים בנוף

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תבניות נוף

 גפנים  מטעיםרשתות על גבי  פסי קרקע וגידולים

קו המגע עם בנימינה ומעבר  כרמי גפנים
 תשתיות

 פסיפס חלקות פסיפס גידולי שדה
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  חיות  התרשמות

כמקור פרנסה לאנשי  ,לנופי בקעת הנדיב חיות גבוהה

, בנימינה וגבעת עדה,  זכרון יעקב-המושבות הותיקות 

מהווה , תשבייקב זכרון יעקב ויקבי  –הסמיכות ליקבים 

 המטיילים הרבים. גורם מעניין וחי בחקלאות הבקעה

קר בעונות פריחת יהגודשים את שבילי בקעת הנדיב בע

מוסיפים נופך נוסף של חיות ודינאמיקה , ולבלוב העצים

  .לשטח

  
  ניגודיות

בשל קיומה , לבקעת הנדיב מקום מיוחד בתבנית הנוף

בשיפולי , הבקעה תחומה מכל עבריה, פיסי וגבולותיהה

 תחום ברור ומוגדר גבעות הנוחתות אליה והיוצרות

לבקעה ומבליטים את הניגודיות בין המישור ושולי 

מדרום תחומה בקעת הנדיב במישורי החמרה . הגבעות

המוגבהים מעט מן העמק ומשקיפים , של פרדס חנה

יות השונה מן המישור  במישורי החמרה ניכרת גליונ.עליו

נחל עדה מהווה גבול מפריד בין . של בקעת הנדיב

ומישורי החרסית של בקעת , אדמת החמרה מדרום

 בתוך הבקעה עצמה הניגודיות קיימת אף .הנדיב מצפון

 עם עצי הכהההיא במפגש הצבעים של הקרקע 

  .הירוקההמטעים בעלי העלווה 

  

  

  מובהקות

תר בין גבעות מיקומה הנס, גבולותיה של הבקעה

 האופי הייחודי של -ובעיקר , המקיפות אותה מכל עבר

מועידים לה מקום ,  כרמי גפנים ונשירים–הגידולים בה 

לכך יש להוסיף את . מובהק בנופי החקלאות בארץ

 ראשית - הזיכרון ההיסטורי איתו נושאת בקעת הנדיב

 19-בשלהי המאה ה, ההתיישבות היהודית בארץ ישראל

 הברון רוטשילד בהקמת המושבות הראשונות ופועלו של

  .והקמת יסודות להקמתה של החקלאות העברית בארץ

  

  גיוון

הגיוון בבקעת הנדיב נמצא בשונות מסוימת של המטעים 

באופי ,  גפנים לצד נשירים שונים-השולטים בבקעה 

, החלקות הפרטיות הסדורות בצורות גיאומטריות שונות

גיוון . ת של מופעי העציםבעונתיות ובמחזוריות השנתי

נוסף קיים באופי שולי הבקעה ובגבולותיה עם המורדות 

הבקעה היא . המכוסים חורש ויער המשתפלים אליה

הרי ,  חוטם הכרמל–נקודת מפגש של נופים שונים 

 לה המקנים, גבעות החמרה של פרדס חנה, מנשה

יש לציין כי הגיוון נראה יותר מרכסי . שוליים מגוונים

ות הסובבות ולאו דווקא לעיניו של המתהלך הגבע

  .בשבילי הבקעה עצמם
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  היבטים תכנוניים  היבטים תכנוניים   מכלולי נוף– 35א "תמ   מכלולי נוף– 35א "תמ
 נוף על פי מכלול תיחידה זו כוללחלקה המזרחי של 

 של מושבות הברון העמק החקלאי הפורה, 35א "תמ

  .וראשית ההתישבות

 נוף על פי מכלול תיחידה זו כוללחלקה המזרחי של 

 של מושבות הברון העמק החקלאי הפורה, 35א "תמ

  .וראשית ההתישבות

    

תכנית מתאר מחוזית חלקית , 5/6מ "תמ

  בקעת הנדיב

תכנית מתאר מחוזית חלקית , 5/6מ "תמ

  בקעת הנדיב

על , מגדירה ומדייקת את השטחים החקלאייםתכנית זו 

דים קווי השטחים המעוב, פי המציאות הפיסית בשטח

  .והראויים לעיבוד בתנאי החקלאות המודרניים

על , מגדירה ומדייקת את השטחים החקלאייםתכנית זו 

דים קווי השטחים המעוב, פי המציאות הפיסית בשטח

  .והראויים לעיבוד בתנאי החקלאות המודרניים

יש להדגיש כי תכנית זו דייקה ושינתה את גבולות 

, מעבר לתיחומי תכניות אחרות, העיבוד החקלאיים

: זאת על פי תפקידה ויעודה של התכנית. 6מ "ובכללן תמ

  .פירוט מדויק של איכויות השטחים הפתוחים ותפקודיהם

יש להדגיש כי תכנית זו דייקה ושינתה את גבולות 

, מעבר לתיחומי תכניות אחרות, העיבוד החקלאיים

: זאת על פי תפקידה ויעודה של התכנית. 6מ "ובכללן תמ

  .פירוט מדויק של איכויות השטחים הפתוחים ותפקודיהם
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 התכנית מגדירה שלוש רמות של שטחים -סיווג 

  : על פי מידת רגישותם ותפקודיהם, חקלאיים

 אשר מתאפיין בקרבה לשטחים –שטח חקלאי שמור 

בשטח זה נכללים האצבעות . צירי נחליםטבעיים ול

ונחלי , וכן מרחב הכבארה, החקלאיות בין גבעות אלונה

, בשטח זה תינתן עדיפות במתן תמריצים. התנינים ועדה

להכוונת העיבוד החקלאי בדרך של השתלבות ותמיכה 

במתן התמריצים יילקחו בחשבון . בנוף המסורתי המקומי

, ת בסביבה הטבעיתשיקולי עיבוד חקלאי תוך השתלבו

שמירת טבע ושמירה על רציפות המסדרונות 

  ;האקולוגיים

 אשר מתאפיין ברציפות ובנצפות –שטח חקלאי מוגן 

. חוף הכרמל ובריכות הדגים, בלב בקעת הנדיב, גבוהה

מטעי , השטח מיועד לעיבוד חקלאי ורובו נטוע גפנים

  ; נשירים וגידולי שדה

 מתאפיין בהיותו –ים שטח לעיבוד חקלאי ומבנים חקלאי

ונמצא בעיקר , לעיתים מופר, בעל רגישות נמוכה יחסית

שטח , צמוד דופן לישובים הכפריים ולאזורי תעשייה

וכן שטחים , נרחב בין פרדס חנה לנחל ברקן מצפון

בא , שטח זה. מצומצמים בערוץ חקלאי סמוך לדרך יפו

מיון , לענות על הצורך בהקמת מבנים חקלאיים לאחסון

  .חיים-וניתן להקים בו מבנים לגידול בעלי, אריזהו
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  השרון
  

  
  הנוףיחידתתיאור כללי של 

  

  

  

  
    

    מאפיינים עיקריים

המשתרעת במקביל לחוף הים ,  נוף נרחבתיחידת  

מחולות חדרה בצפון עד גדרה בדרום ומרגלות השומרון 

  .במזרח

  

  

וביניהם רכסי , נוף גלוני של מישורים וגבעות חמרה  

 משור אדמות -במזרחה של היחידה . כורכר אורכיים

  .ומורדות השומרון, מרהשבין גבעות הח, סחף

  

  

ביחידה זו מרוכזות ערי החוף הגדולות מטרופולין תל   

המוקף שדות , בינוי כפרי ופרברי רב, אביב ובנותיה

  .ומטעים

  

  

, פרדסי הדרים:  בשטחי החמרההגידולים האופייניים  

 לנופי השרון .ובמישורי הסחף גידולי שדה, שדות שלחין

.  בארץ ישראלמקום חשוב בתולדות ההתיישבות הציונית

שדרת ,  הפרדס-מאפייני הנוף החקלאי של השרון 

 הפכו –היישוב הכפרי ומגדל המים במרכזו , הברושים

  .סמלים של מפעל ההתיישבות בישראל

  

  

  

  

  

    
 מפת הארץב השרון    הנוףיחידתאפיון   
  

. אזור השרון מתאפיין מבחינה מורפולוגית בשטח גלוני

המישור נחצה לאורכו על ידי שורה של רכסי כורכר 

נוצרו על ידי הצפות ונסיגות של , כסי הכורכרר .מתונים

 קווי החוף הקדומים הם רכסי הכורכר של -הים התיכון 

הקרויים , נמוכים" מסדרונות"בין הרכסים נותרו . ימינו

 –לאורך המרזבות עוברים צירי התנועה צפון , "מרזבה"

  .הכבישים ומסילת הרכבת, דרום

  

, ניתן להבחין במבנה סדור של כתמי חמרה גדולים

 למרגלות –התחומים במזרח על ידי קרקעות סחף 

ומופרדים זה מזה על ידי עמקי הנחלים , השומרון

מגיעה עם , אדמת הסחף. בדרכם לים, החוצים אותם

, ומתרכזת בעיקר במרזבות,  השומרוןהנחלים ממורדות

קרקעות הסחף הן כבדות . וסביב ערוצי הנחלים

כך נוצרים . סובלות מהצפות וניקוז לקוי, ומישוריות

גבעות החמרה ומישורי : במרחב השרון שני נופים שונים

  .החרסית

,  דרום– צפון המאופיין ברכסים על ציר, המישור הגלוני

ממורדות , חרוץ בנחלים הזורמים ממזרח למערב

מהלכם של הנחלים בדרכם לים . השומרון אל הים

ונוצרת ביצה , נחסם על ידי רכס הכורכר ודיונות חול

וקזו נבתקופות קדומות . הם המרזבות, באזורים הנמוכים

אך שלוליות חוף , ונפרצו מעברים אל הים, הביצות

קיימות ומזכירות את ביצות העבר אופייניות עדיין 

  .הגדולות

  

  

  168>>   השרון
 



  התנאים הטבעיים

עד לראשית המאה העשרים היה יער אלון התבור נפוץ 

 20-היער נכרת בראשית המאה ה. חמרהעל קרקעות ה

עם זאת זוהי . וכיום נותרו ממנו שרידים מועטים בלבד

היער בסוף . הצמחייה האופיינית המקורית של האזור

מנחל ,  השתרע על פני שטחים נרחבים19–המאה ה

היער היה חד מיני .  כרכור–ירקון ועד לאזור פרדס חנה 

. של יער פארקמופע . בעל מרחקים קצובים בין עץ לעץ

, לטם מרווני, אל אלוני התבור נלוו כנראה לטם שעיר

  .אזוביון דגול ועוד, מתנן שעיר

ובקרקעות שאינן , כיום רוב קרקעות החמרה מעובדות

מעובדות ניתן למצוא חברת חילף החולות ודרדר 

המאופיינת בריבוי הצמחים החד , בתה עשבונית, הקורים

ושיעור הכיסוי , תנאי הנביטה הם טובים. שנתיים

  .הוא גבוה, בעיקר בחורף, בצמחייה
מפה טופוגרפית הממחישה את מיקום רצועת 

גבעות החמרה ומישורי , .הכורכר לאורך החוף
 האלוביום

דוגמת עץ , עדיין ניתן להבחין בשרידי הנוף המסורתי

או עץ , קומתי ישן-דקל בודד בשדה בסמוך למבנה חד

אלון עתיק שהינו שריד יחיד מיער האלונים שהיה במקום 

  . עד לימי התורכים

עומדים בבדידותם גם הצברים שנשארו משדרות הצבר 

ועליהם , שהפרידו בין החלקות החקלאיות בעבר

  .מטפסים שיחי רותם

בולטת , ושרידי היער שנגדע, על רקע צמחיית הבר

, מטעים בחלקות קטנות: הצמחייה החקלאית הסדורה

  . בשולי היישובים הכפריים, לעיתים מעורבים בחממות
   

עוקבת אחר ,  תפוצת הסלעים–מפה גיאולוגית 
 המורפולוגיה

  סביב ובין מרכזי האוכלוסייה הגדולים,  חקלאיים על גבי אדמת החמרהשדות, פרדסים
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  נופי החקלאות
 

  תיאור הנוף החקלאי

שבו גבעות ) undulating(י נוף גלונהשרון מאופיין ב

וחושפות תוך כדי כך את קווי השדה , מתרוממות ויורדות

; צבע האדום העמוק של אדמת החמרהב; החקלאי

מרקם המטעים המוקפים שדרות ברושים ומשובצים בו

זהו אחד הנופים . מבנים חקלאיים מתקופות שונות

החקלאיים המעניינים ביותר שנוצרו על ידי ההתיישבות 

זהו גם הנוף המסמל אותה יותר . נית בארץ ישראלהציו

, שדרת הברושים,  הפרדס–מכל בתודעה הציבורית 

  . היישוב הכפרי ומגדל המים במרכזו

ושף את ריבוי מבט מקרוב אל תוך הנוף החקלאי ח

  .המרקמים המתקיים בו

, אדמדמות, הבנויות קרקעות קלות, גבעות החמרה

  .פרדסים ובמטעיםנטועות לרוב ב, גלוניות ושטופות
ובהם קרקעות סחף , לצידי הנחלים, המישורים האלוביים

. הסובלות מהצפות וניקוז לקוי, מישוריות ונמוכות, כבדות

לצד הנחלים אלכסנדר וחדרה הוקמו בריכות לגידול 

. על קרקעות הסחף הכבדות, דגים ומאגרים להשקיה

המקיף את שטחי , מישורית" ארץ אגמים"נוצר נוף של 

  . חמרה הגלונייםה

הנופים החקלאיים בשרון מעורבים כיום בבינוי פרברי 

ראשון , נתניה, חדרה(מושבות השרון הותיקות . וכפרי רב

, התפתחו מישובים בעלי אופי כפרי) התקוופתח , לציון

 נקבע פיזור הישובים 20-בראשית המאה ה. והפכו לערים

  במרחב על ידי רכישת הקרקעות בידי 

ניתן , אשר בין גאולים לצור משה, בחלקות אלה
להבחין בקשר שבין תוואי הדרכים החקלאיות 

לבין ) על שורות העצים הנטועים בהן(והחלקות 
 המורפולוגיה של השטח

האופייני ליישובי השרון כפי מראה החלקות החקלאיות 
 שהן נראות ליד פרדסיה
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ולעיתים היוו הפרדסים נקודות אסטרטגיות , יהודים

פיזור הישובים למול הנוף , כיום. בהחזקת הקרקע

שולי הישובים אינם : החקלאי אינו יוצר תבנית נוף ברורה

והם , לעבר הנוף החקלאי" זוחל"הבינוי , מוגדרים

  .מעורבים זה בזה

, שטחי החקלאות מורכבים מחלקות קטנות יחסית

 שטחים –ולי היישובים הכפריים בש. של מטעים, רבועות

המבנה של רבים מיישובי האזור . נרחבים של חממות

 -הפרבריים והעירוניים מבוסס על התבנית החקלאית 

ניכרת , 1929-מושבה שנוסדה ב, בפרדס חנה, לדוגמא

ובה בתים קטנים עם , "משקי העזר"במבנה העיר שכונת 

  .חצרות גדולות ששמשו בעבר לעיבוד חקלאי

  

  חייה חקלאיתצמ

שנקבעו בתודעה , הפרדסים הנטועים בקרקעות החמרה

, עודם משגשגים, הציבורית כמאפייני דמותו של השרון

במקרים , בין הפרדסים מפרידות. אך הולכים ומתמעטים

שצמרותיהם הגבוהות , שורות של ברושים, רבים

  . מזדקרות מעל לצמרות עצי ההדר

. כמטעי אבוקדו, בנוסף להדרים ישנם גם מטעים שונים

בדרום . שדות תות אופייניים לחלק מהיישובים הכפריים

היחידה התאפיין הנוף החקלאי בעבר גם בכרמי זיתים 

סביב מושבות העלייה הראשונה היו כרמי . וגידולי שדה

  .שפותחו בעידודו של הברון רוטשילד, ענבי יין

.  

  מערכות המים

ל כמה מאות  אבן חול המגיעה לעומק ש-בנקבי הכורכר 

זה . אצורים המים המהווים את אקויפר החוף, מטרים

מתמלא מדי חורף במי הגשם המחלחלים בסלע 

עקב (אקויפר החוף סובל הן מזיהום כבד . הנקבובי

והן ) תיעוש וחמרי דשן החודרים אליו עם ההשקיה

מתהליך העיור והבינוי המואץ במישור החוף המצמצם 

  .משמעותיאת שטח המילוי החוזר באופן 

 שדרות ברושים המסמנות את גבול החלקה

  בשרוןנחל 

פני 
ש 
עץ אלון עתיק הוא שריד ליער האלונים שכיסה עד ל

כיום הוא עומד לדו במגר. את כל השרוןכמאה שנה 
 חנייה
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מעל לפני השטח זורמים בערוצי נחלים מי גשמים ומי 

. ממורדות השומרון אל הים, מעיינות ממזרח למערב

ורובם מוטים וכלואים בתעלות , חלק מהנחלים איתנים

נותרו בשטח תעלות , מלבד תעלות אלו. מעשה ידי אדם

שהיו אופייניות , התורמות להרחקת הביצות, ניקוז רבות

תעלות הניקוז הקיימות . מאנית'בתקופה העותלאזור 

 בשטחים שבעבר היו –כיום עוברות בשטחי האלוביום 

, על השטחים המנוקזים הוקמו ישובים חדשים. מוצפים

  .כקיבוץ העוגן וקיבוץ גבעת חיים

ים חלק משמש, בשל ניצפותם. מגדל המים של נורדיה
 ממגדלי המים כלוחות פרסום

בצידי הנחלים שקעו קרקעות סחף והנוף החקלאי 

  .  משתנה

  

  דרכים וסירקולציה

וותה נתיב תחבורה עיקרי דרך החוף מצפון לדרום הי

ממנה התפתחה סדרה של דרכי אורך . לאורך השרון

החוצים את היחידה , 4בדמות כביש החוף הנוכחי וכביש 

, לצידן התפתחו דרכים רבות נוספות. מצפון לדרום

. חלקן מלוות בשדרות עצים, כבישים ודרכים חקלאיות

ביו דרכים אלה גם דרכים עתיקות העוברות בין 

באבני דרך ) מתחת לזפת(בהן ניתן להבחין , הפרדסים

  .רומיות

  

  קטים אחרים ימבנים ואובי

מגדל המים הפך להיות סמל של ההתיישבות 

והוא מהווה ציון נוף מרכזי עד , יהודית באזור-החקלאית

  . אף כי היום הוא הולך ונבלע בבינוי המתרחב, היום

בשנים האחרונות הופכות החממות הרבות בשולי 

לחממות שני . ים למרכיב מרכזי בנוף החקלאיהיישוב

  :מופעים עיקריים

המתמחה בדרך כלל בצורת , ריכוז חממות סביב ישוב

בחטיבה . החממות מקיפות את הישוב. חקלאות כלשהי

יריעות הפלסטיק השקופות יוצרות מראה של מעין , אחת

מראה כזה . המשתרע בינות לשטחים החקלאיים" אגם"

  .בורגתא ודומיהם,  עולש-ן המזרחי שכיח ביישובי השרו

 מבנה רפת ביישוב נורדיה שליד נתניה
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יתה בירתה של ארץ ישה, עיר רומאית גדולה–קיסריה 

 מתקנים ובה, ישראל בתקופה הרומית והביזנטית

האזור . המצביעים על מערכות חקלאיות מפותחות

הינו רשת של סוללות עפר " גני קיסריה"המכונה 

 ככל הנראה אזור, זהו. התוחמות שטחים מלבניים נמוכים

חקלאות המנצלת מי : חקלאי שעובד בשיטת המואסי

הממצאים . תהום עיליים בשטחי חולות בקרבת חוף הים

עצי פרי ואולי קני סוכר , מורים על עיבוד של ירקות

סריה תרמה להשקאתו של אזור יאמת מים לק. באזור זה

  .זה

ביותר . פיזור אקראי של חממות בשטחים החקלאיים

  במרבית יישובי השרון

ובין שדות חקלאיים , מבותר בתשתיות, כאמור, הנוף

 ,תסלולאריועמודי חשמל ואנטנות , מופיעים כבישים

היוצרים קווים חדשים בנוף שאינם משתלבים בקווי הנוף 

  .והמעוגליםהעדינים יותר 

  

  ישבותידפוסי ההת

  :יישובים ותיקים רבים מצויים בשרון

שאדמותיה נקנו ,  מושבה מימי העלייה הראשונה–חדרה 

ומטעי , בתחילה עסקו תושביה בגידול תבואה. 1890-ב

שפגעו במתיישבים , הביצות באזור. זיתים ושקדים

.  של המאה העשרים30-יובשו רק בשנות ה, החלוצים

הינה מחוות , וה חקלאית בצפון חדרהחו, חפציבה

, החווה. הפועלים הבודדות שנשמרו בשלמותן

, שאדמותיה היו בבעלות יהודים שהתגוררו באירופה

זית , כללה מטעי שקד, ועובדו על ידי פועלים חלוצים

החווה חדלה מפעילותה במלחמת העולם . והדרים

  .הראשונה

תוויה של המושבה החקלאית . 1948- תקווה בפתח
 לקות החקלאיות ובחלוקה למשקי ביתניכרים בח

 והתאפיינה 1929- מושבה שנוסדה ב– פרדס חנה

  . בית ספר חקלאי ותיק–במושבה . בפרדסים רבים

לורד ,  נקראת על שם סר אלפרד מונד– תל מונד

החברה ". מ"י בע"חברת מטעי א"שהקים את , ט'מלצ

קנתה אדמות בשרון ומכרה אותן ליהודים מאירופה 

החברה העסיקה פועלים .  דונם15-20כמשקים בני 

משה וש, עד עליית הבעלים ארצה, בעיבוד הפרדסים

  .בסיס להתיישבות בגוש תל מונד

 יישוב בשרון ובמרכזו מגדל מים

  173>>   השרון
 



מדרום ,  עיר עתיקה ושרידי מבצר צלבני– חרבת בורגתה

המוזכרת בתלמוד בהקשר לגפני היין , למושב בורגתה

  ).ד, עבודה זרה מד, ירושלמי(שהיו אופייניים לאזור 

  הקשרים תרבותיים

על ידי , 1878-נוסדה ב, "אם המושבות  "- פתח תקוה

התבססה . יהודים חרדים מהעיר העתיקה בירושלים

כוון , בסיוע הברון רוטשילד, 1888-וב, בתחילה על פלחה

. והקמת יקבהעיבוד החקלאי לנטיעת כרמים ומטעים 

משבר בענף גפן היין לעליית הביא , 19-בסוף המאה ה

ה היוותה ופתח תקו. ערכו של ענף ההדרים והשקד

שעברו בה הכשרה , יהיה השניתחנה חשובה לאנשי העלי

עין ,  הוקם בסמוך לה המושב הראשון1908-ב. חקלאית

ואת אנשי , המושבה קלטה גם עולים מתימן. גנים

  .יר אתרי התיישבות ומבנים ותיקיםבע. יה השלישיתיהעל

, 1882-שהוקמה ב,  אף היא מושבה ותיקה– ראשון לציון

, בתחילה עסקו התושבים בפלחה. על ידי עולים מרוסיה

  . מטעי שקים ופרדסים,  בכרמי יין–ומאוחר יותר 

,  מוסד חינוכי ותיק– בית הספר החקלאי מקווה ישראל

. 1870נוסד . שתרם רבות לחינוך החקלאי בארץ ישראל

תחנה לאקלום , סיונות לחקלאי המושבותיהיווה חוות נ

  . ומרכז להכשרת צעירים לעבודת האדמה, צמחים

יישובים אחרים היו מפורסמים בנופים החקלאיים סביבם 

  :מימים ימימה

עם , יפו- נקודת מפתח על מפגש הדרכים ירושלים– לוד

 שדות , ידועה במטעי הזיתיםדתה לויבעבר ה. דרך המלך

המוזכרים בדבריהם , הכותנה והשומשום סביבה, התבואה

 מרכז לשמן וכן ,שבקרו בעיר, עולי רגל לארץ ישראלשל 

  .זית ולתעשיית הסבון שמקורו בזית

  

  
  
  

  
  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

, במיוחד נופי הפרדסים, לנופים החקלאיים בשרון

יכרון הלאומי של ימי חשיבות היסטורית במסגרת הז

סיפורם של . ראשית ההתיישבות העברית בארץ ישראל

שהייתה , הפרדסים הוא סיפורה של ההתיישבות בשרון

עיקר התפתחות ענף . בראשיתה התיישבות חקלאית

ההדר חלה בשנות העשרים והשלושים של המאה 

בסוף שנות השלושים השתרעו מטעי ההדרים . העשרים

דרך , ונמים מיפו ועד פרדס חנהעל פני עשרות אלפי ד

עמק , כפר סבא, גוש תל מונד בואך נתניה, פתח תקווה

  .חפר וחדרה

ההדרים השיאו תרומה גדולה להתפתחות ההתיישבות 

ולהם חלק משמעותי בבניית המיתוסים , החדשה בשרון

  .חקלאות עברית בארץ המתחדשתהציוניים של 

  

  נוף כמשקף אורח חיים

יחד עם המבנה המייחד את הישובים , נופי החקלאות

ממחישים את אורח החיים של החקלאי בן , החקלאיים

, בתי המושבים קרובים אל החלקות. ההתיישבות הציונית

ודרכי הישוב נמשכות אל תוך השטחים החקלאיים 

  .כדרכים סלולות או כדרכי עפר
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  נוף וחזות
 

 צבעוניות

  
 

 פרטים בנוף

  פרדסים וברושים
  
  

 תבניות נוף

ברושים סביב שדות   ש"שדות וגד  
  חקלאיים 
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  התרשמות  גיוון
הנוף החקלאי שאפיין את השרון בראשיתה של הציונות 

, נוף זה לא היה מאוד מגוון. היה נוף פרדסים בעיקרו

  ושיקף את ההעדפה של בעלי 

  
  ניגודיות

שולי גבעות השומרון תוחמות את גבולה המזרחי של 

בין גבעות הגיר ובין , ויוצרות קו ניגודי בולט, היחידה

בשטחי יחידת הנוף עצמה אין , מאידך. מישורי החרסית

נופי השרון יוצרים תחושה של . הניגודיות בולטת

על ,  ונופלות כגליםגבעות החמרה מתרוממות. המשכיות

ההבדלים בין נופי החמרה לנופי קרקעות . פני המרחב

 - הסחף המקיפות אותם ניכרים רק לאחר התבוננות 

. המעבר ניכר על ידי השוני הטופוגרפי ונוכחות הפרדסים

, או ברכסי הכורכר, קו החוף תחום בשורת יישובים

   .המהווים גבול בלתי מוגדר ליחידה

  

שהיו ענף חקלאי רווחי במיוחד , הקרקעות להדרים

  . אחר מלחמת העולם הראשונהבשנים של

והיו ,  מונוקולטורה זו ניטש ויכוח בקרב הישוב הציוניעל

בהנהגה הציונית מי שראו את ההשקעה הגורפת 

אולם רווחיותם של . בפרדסים כמסוכנת מבחינה כלכלית

הפרדסים היא שאפשרה בשנים אלה את עלייתן על 

  .יה הרביעיתיהקרקע של מושבות העל

 של סוגי  אקראיערובכי אם על , על גיווןאין לדבר , כיום

כבישים , חממות מפוזרות בין החלקות, הגידולים השונים

  .ומוקדי פיתוח רבים בשטח
  

    מובהקות
מקנה , הנחשף עונתית, מדם של הקרקעצבעה האד

   .לאזור צבע ואופי ייחודיים לו
  

  
בעבר היו הפרדסים גורם נוף אופייני אשר ייחד את 

כיום ניתן . אך אלו הולכים ומתמעטים, שטחי החמרה

וכן , ובכללם פרדסים, למצוא כאן את כל סוגי הגידולים

  . מטעים אחרים וגידולי שדה

  

  

  
שפע של מבנים חקלאיים העובר בכבישי השרון נתקל ב

תמונת . תחנות דלק ועוד, מוסכים, מרכזי קניות, ואחרים

הנוף הולך ומאבד את ערכיו . הנוף משובשת ואקראית

. והופך לערב רב של מראות, החקלאיים המובהקים

למרות ,  הולך ונמשך– ככל הנראה –תהליך זה 

  במקומות בהם נותרו נופים . המאמצים להגבילו

  

  

  

  

  
ניכרת , בעיקר במזרח השרון,  ידייםחקלאיים רחבי

  .סדירות ומובהקות של הנוף החקלאי, אחידות
  חיות

השטחים  .הנוף החקלאי בשרון נמצא בשלבי דעיכה

החקלאיים באזור מבותרים ומופרים על ידי מערכת 

דסים עוברים הפר, פרברי וכפרי, מסועפת של בינוי עירוני

וברושים המסיימים את , תהליכים של הזנחה והברה

  .חייהם אינם מוחלפים באחרים

  

נוגסים , עירוניים וכפריים כאחד, היישובים המתפתחים

תהליך זה ניכר היטב בעשרות שלטים . בחלקות העיבוד

, המופיעים בשטחי החקלאות" למכירה"ומודעות 

תופעה . םומבשרים את קיצם הקרב של השדות והמטעי

נוספת המזרזת את היעלמותו של נוף חקלאי זה היא 

הנוף החקלאי הפתוח הולך : החקלאות המשנה את פניה

  .ומתכסה ככל שמופיעות יותר ויותר חממות
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נוצר . אלפי דונם של פרדסים נטושים כיום בשטחי השרון

, ועליהם מטפסים, נוף חדש של סבך פרדס ובו עצי הדר

" מושב"בשטחים כאלה . חי ברצומח עשבוני ושפע פר

לצידם ניתן . ובודאי שיש להם ערכים אקולוגיים, הטבע

גם לראות בנטיעת פרדסים חדשים כי יש עדיין מי 

  .שרואה תקווה בעתידו החקלאי של האזור

, בתחום השרון נמצא המרכז המטרופוליני הגדול במדינה

התרבות , ובו עיקר חיי הכלכלה, אביב-מטרופולין תל

ובכללם , הלחצים על שטחים פתוחים. ותיםוהשיר

גבוהים ביותר ומאיימים ליצור רצף , השטחים החקלאיים

  .בינוי מלא על פני כל האזור

הקרבה לריכוזי אוכלוסייה מתפתחים מהווה איום על 

. הבינוי העירוני נוגס בנוף. המשך קיומו של הנוף החקלאי

היישובים הכפריים שנותרו באזור הופכים אט אט 

הנוף החקלאי מנוצל . ליישובים פרבריים ואף עירוניים

, חוות סוסים,  גני אירועים–לעייפה למגוון עסקי תיירות 

בקו המגע בין . מחסני רהיטים וכיוצא בזה, שווקי איכרים

הכבישים . היישוב והשדה החקלאי נערמת פסולת

 –הראשיים העוברים באזור חושפים שוליים בנויים 

ואף קירות ,  מסחר ותעסוקהתחנות דלק ומרכזי

עם . אקוסטיים של בטון המונעים מגע עם הנוף הפתוח

ובעיקר בחלקים המזרחיים של , בעומק השטח, זאת

 לבחוןיש . לנוף החקלאי קיימת עדיין חיות רבה, השרון

  .מה תהיה השפעתו של כביש חוצה ישראל באזור זה

המנגנונים לשמירה על קרקע חקלאית הלכו והתערערו 

בד בבד עם הגידול בביקושים לבנייה , שנים האחרונותב

כמעט להגנה על קרקע  -המוצא היחידי. קרקע - צמודת

ומערכות של , חקלאית נמצא בידי מערכת התכנון

  . סבסוד לתמיכה בחקלאות

  

 העירפרדס מוזנח בשולי 

 –ברקע . שטחי חקלאות בסמוך לבתי יישוב חקלאי
 מגורים עירוניים

מגדלי 
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  יבטים תכנונייםה
  

מערכת התכנון מיקדה בשנים האחרונות מאמצים 

 שטחים פתוחים כך שיוותרו גם, בהכוונת לחצי הפיתוח

שהם חיוניים לשמירה על רמת חיים גבוהה לתושבי 

לשם כך נבחרו שטחים פתוחים שהם בעלי . שרוןה

  . תרבותיים וסביבתיים–ערכים שונים 

  

מרקם "כוללת את מרבית שטח השרון בתחום  35א "תמ

ובדרגת רגישות , בתשריט המרקמים" שמור משולב

י החמרה בשרון שטח. בתשריט הנחיות סביבתיות, נמוכה

שטח שימור משאבי "סומנו בתשריט הנחיות סביבתיות כ

  ".מים

מכלול : א הגדירה ארבעה מכלולי נוף באזור השרון"התמ

מכלול גוש ; סביב נחל אלכסנדר, חקלאות שרון צפוני

לשני מכלולי נוף אלה ; סביב נחל פולג, געש-תל מונד

מכלול .  תפקיד ביצירת אזור חיץ בין מערכים אורבניים

, נחל אלכסנדר בין גוש ישובי חדרה לנתניה ובנותיה

ומכלול נחל פולג בין גוש נתניה והערים הצפוניות בגוש 

א שני "בדרום השרון מייעדת התמ. הרצליה ורעננה, דן

; גבעות בית עובד בין ראשון לציון לנס ציונה. נוף-מכלולי

 35א "מכלולי הנוף בתמ. וכן שטח מדרום לנס ציונה

חשיבותם ו, ים שטחים חקלאיים בשל ערכם הנופיכולל

שהם חקלאות נוף , כך לגבי המכלולים בשרון. התרבותית

געש צוינו גם -לגבי המכלול בגוש תל מונד. ההתיישבות

מפני שנכללות בו מירב תצורות , איכויותיו המורפולוגיות

גבעות , רכסי כורכר, חולות, חוף ים: הנוף של השרון

  .יפוסית לאזורחמרה והחקלאות הט

   
תכנית , בה כלול מרבית שטח השרון, 3/21מ "תמ

רואה בשטחים הפתוחים , המתאר המחוזית למחוז מרכז

במחוז כלי המיועד לאפשר מתן מענה לצרכי נופש 

וזאת באמצעות שמירה על שטחים , ברמה האזורית

הינו של "הדגם המוצע על ידי התכנית . ירוקים בין ישובים

אלו כוללים את . חים פתוחים איכותייםרשת גריד של שט

  , חוף הים ממערב

סכימת השטחים הפתוחים מתוך תכנית המתאר 
 המחוזית למחוז המרכז
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ושטחים איכותיים , מערב-מספר נחלים בכיוון מזרח

בתוך הריבועים הנוצרים על . לאורך שולי הגבעות ממזרח

מוצעת , ועל סמך השלבים של הגריד, ידי גריד זה

מערכת שטחים פתוחים שנועדה לשמר מספר גושים 

וון של צרכי נופש ולשמר את לספק מג, ירוקים גדולים

, בנוסף. חזות השטח החקלאי במרכז מישור החוף

המערכת המוצעת עשויה לסייע בהשגת מספר יעדים 

אלמנט . וכן שמירה על המגוון הטבעי באזור, סביבתיים

חשוב בהשגת יעד זה הוא שמירת מסדרונות ירוקים בין 

ושים והשילוב בין ג, האזורים האיכותיים והגושים הירוקים

ירוקים גדולים לבין חייצים ירוקים ושטחים פתוחים 

  .איכותיים

, השטחים הפתוחים גם מונעים התחברות ישובים לרצף...

וגם מהווים , ובכך מאפשרים שמירת ייחודיות הישובים

פוטנציאל למתן מענה לנופש לתושבי הישובים משני 

דוגמאות לכך הם השטחים הפתוחים בין יהוד . צידיהם

השטח שנותר , השטח סביב יער קדימה,  תקווהלפתח

   ."   בין ראשון לציון לנס ציונה והשטח מדרום לנס ציונה
 3/21מ "שטחים שיועדו לאזורי נופש מטרופוליניים בתמ

מ שאינם מסווגים כשטחי "השטחים הפתוחים בתמ

התכנית . משמשים ברובם לחקלאות, שמורות טבע

מרביתם נכללו . מציעה סיווגים שונים לגבי שטחים אלה

ונם מהוראות המובאים כלש, תחת הסיווגים הבאים

  ):4.4.2סעיף (מ "התמ

  

- אזור בעל איכות חזותית ואופי כפרי–נוף כפרי פתוח 

באזור זה ניתן להתיר חקלאות ואף להרחיב . ישובי

, מתקני נופש ותיירות אקסטנסיביים, שטחים חקלאיים

מתקני טיהור שפכים וכן מתקנים אחרים בכפוף , כבישים

  .  ישתנהכפרי של השטח לא-לכך שאופיו החקלאי
גישה זו של קביעת אזורי נופש מטרופוליניים בהם 

יתקיימו אזורי פנאי ונופש לאוכלוסיה הרבה במישור 

מעלה שאלות כבדות משקל באשר ליכולת , החוף

, פנאי בשטחים טבעייםפיתוח אזורי . ולצורת יישומה

נשען על הערכים ,  ובאזורי חורש טבעי,בנחלים, ביערות

  מרחב פתוח ה, הטבעיים של השטח
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ואין בדרך כלל קונפליקט עם מחזיקי , לרשות המטיילים

פיתוח שטחים חקלאיים למטרות , לעומת זאת. הקרקע

איכויותיו של , ראשית: פנאי ונופש עשוי ליצור בעיות

ומידת האטרקטיביות ) היותו מישורי ומונוטוני(השטח 

מתקיים כמעט , בנוסף לכך. לפעילות פנאי אינן גבוהות

 החקלאים –ד קונפליקט עם המחזיקים בקרקע תמי

, כללו של דבר. המקיימים פעילות חקלאית בשטח

התכנית באזור נופש מטרופוליני צריכה לתת את דעתה 

לבין המשך , על חיבור נאות בין מטרות הפנאי והנופש

  .קיומה של הפעילות החקלאית

  

 השטחים הנמצאים בין –אזורי נופש מטרופוליניים 

ובקרבתם המידית של הישובים העירוניים הם ישובים 

אותם שטחים . הנתונים ללחצי הפיתוח החזקים ביותר

הם גם הפוטנציאל הקרוב והנגיש ביותר לאוכלוסיית 

הערים הללו לצרכי נופש אשר אינו מקבל מענה בגנים 

לשטחים אלו אין בהכרח תכונות . השכונתיים והעירוניים

על כן . קר ממיקומםוחשיבותם נובעת בעי, ייחודיות

הבא לציין , לשטחים אלו מוצע בתכנית סיווג חדש

שבשטחים אלו העדיפות הינה למתן מענה לצרכי הנופש 

לאחר , יחד עם זאת. של אוכלוסיית הישוב שבקרבתם

בשיתוף של כל (תכנון כוללני של השטחים האלו 

ניתן לאפיין גם חלקים מהם הראויים ) הרשויות סביבם

 –ללא יותר מ (וד שחלקים אלו מוגבלים כל ע, לבינוי

  ). מכלל השטח15%
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השפלה 
  הנמוכה

  

  

  

  

  

  
  תיאור כללי של יחידת הנוף

  
  מאפיינים עיקריים

 זור מעבר בין השפלה הגבוהה למישור החוף א
הנוף מתאפיין בגבעות מתונות ועגולות המבצבצות מתוך 

 .מישור גלוני

 ובהם, האזור נחלק לרצועות רוחב על ידי תוואי הנחלים

 עמקי הנחלים הפוריים שמשו .מתרכזת החקלאות

 .ד חקלאי מתקופות קדומות ועד ימינולעיבו
 . גידולי שדה וירקות, מטעים: יה החקלאית מגוונתיהצמח

 בדרכי מעבר היסטוריות בין במת ההר נתמאופייהיחידה 

מבצרים ומערות קבורה , תילים עתיקים, ומישור החוף

 .רבות בשולי העמקים
  

  אפיון יחידת הנוף 

ן נחל  נוף המשתרעת בייחידתהשפלה הנמוכה היא 

ומגבעות השפלה , איילון בצפון לנחל גוברין בדרום

היא המשכה . הגבוהה במזרח ועד מישור החוף במערב

מעין מדרגה נמוכה יותר של גבעות , של השפלה הגבוהה

ההולכות ומתמעטות בכיוון מערב עד שהן נעלמות 

  .לגמרי באזור מישור החוף

 מפת הארץב השפלה הנמוכה

ת לשפלה הנמוכה נוף מתון של גבעות קירטון מעוגלו

  .ושדות חקלאיים ביניהן

חטיבות הנוף כוללת את עמקיהם הרחבים והמעובדים 

  . של הנחלים הזורמים ממזרח למערב
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מסגרת  ה ממרחקלמתבונן בנוף באזור זה בולטת

נוכחות זו יוצרת ניגוד לנוף הרך . הגבוהה של הרי יהודה

  . של השפלה הנמוכה ומוסיפה לו עניין

  התנאים הטבעיים

בנויה ו  ,' מ250-השפלה הנמוכה מתנשאת לרום של כ

 ושדות ,המנותקות זו מזו, גבעות קירטון מעוגלות ונמוכות

ניתן לראות בה שדות , ילופיןלח (.לא רגולאריים ביניהם

גבעות הקירטון ). חקלאיים וכתמי גבעות הפזורים בתוכם

נטועות בחרובים או מכוסות חורש , מיוערות באורנים

נוף השפלה הנמוכה הוא מעין נוף מעבר בין . טבעי דליל

גלוני ופתוח הוא , השפלה הגבוהה לבין מישור החוף

יים שבין  את החלקים המישורים מכסשדות מעובדיםו

ה כוללת גם את עמקי יחידה. הגבעות המבצבצות

העמקים האלה , הנחלים הזורמים ממזרח למערב

נופי העמקים משתלבים . מלאים באדמת סחף פורייה

מבחינה גיאומורפית השפלה הנמוכה . בנוף הכללי המתון

  . היא מרחב גבעי בעל אגני מרזבה רחבים

 השלטת היא חברת חרוב מצוי חברת הצומח הטבעי

.  דל בבני שיח ועשיר בעשבונייםהחורש. ואלת מסטיק

חברת זקנן שעיר היא שולטת העשבונית ה החברה

ים הם חבלבל  העיקריהמלווי,  שועל נפוצהתושיבול

  .כלך מצוי ומלעניאל מצוי, השיח

  
  

 מימין השפלה הגבוהה ומשמאל השפלה הנמוכה: שפלת יהודה
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  נופי החקלאות   בגבעות קירטון רכותזרועיםשדות חקלאיים 
 נוף יוצרות וביניהן שדות ומטעים מעוגלות, גבעות נמוכות

 -השילוב של שני האלמנטים . חקלאי פסטורלי ורגוע

 כאןניתן לראות , הטבעי ומעשה ידי האדם הוא הרמוני

ומגוון שיטות , סוגי גידולים שונים, שדות בגוונים שונים

 וכן העובדה כי מכוסות החורשות לגבעות הסמיכ. עיבוד

, השדות אינם מישוריים לגמרי אלא ניכרת בהם גלוניות

זורי א. מוסיפה עניין לנוף ויוצרת תמונה נעימה לעין

 כבשים בצפון גידול, הגבעות כוללים גם שטחי מרעה

בגבעות המרעה נפוצות . בקר בדרומהמרעה ה ויחידה

  .ת ואבוסיםשקתו גדרות תייל ומעברי בקר וכן

  

  תיאור הנוף החקלאי 

הקרקע היא רנדזינה .  מובהקאופי חקלאי  הנוףליחידת

השטחים שבין הגבעות המבצבצות מעובדים , בהירה

כרמי גפנים ,  גידולי שדה שונים-ובהם מגוון מראות 

ולהן צורה לן אינן אחידות בגדהחלקות . וזיתים ומטעים

  . לא רגולארית המלווה את שולי הגבעות

שטחי העמקים מעובדים ויש בהם שילוב של חלקות 

גדולות יחסית בעלות צורות שונות התחומות בין הקווים 

וכן חלקות , המתפתלים של הגבעות ובין אפיק הנחל

גודל החלקות נקבע . קטנות יותר בעלות מבנה מרובע

כמקובל , משותפת ותהבעלות על החלקלרוב לפי 

 –באזור גפן . מושביםכמקובל ב, תאו משפחתי, קיבוציםב

תירוש החלקות המעובדות בין הגבעות קטנות מאוד 

  .ורבועות והן יוצרות תשבץ חקלאי יפה לעין

  

  

  
 בחלקה –בגבעות השפלה הנמוכה קיימים שטחי מרעה 

  .בקרמרעה כבשים ובחלקה הדרומי עדרי הצפוני בעיקר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
בשטח . ברקע חורש טבעי דליל. מושב עגורפרות במרעה ליד 

המרעה ניכרות מדרגות מתונות בנויות אשר שימשו בעבר 

 לחקלאות

, השדה המעובד אינו רגולארי. נוף חקלאי בשפלה הנמוכה

בראש השדה ערימת , במרכזו אפיק קטן שאינו מעובד

 סלעים אשר סוקלו מתוך השדה
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ברקע השדה. שדה חיטה לקראת קציר בשפלה הנמוכה  זיתים גבעת קרטון מבצבצת ועליה חרובים ומעט    

    

  עמקי נחלים רחבים מעובדים

מלאים ו עד גלוניים עמקי הנחלים הרחבים מישוריים

החוף הם מקשרים בין מישור .  פוריהבאדמת סחף

המרחב של עמקי הנחלים . לשפלה הגבוהה והרי יהודה

אפשר . הוא מעין פרוזדור פתוח בין הגבעות הנמוכות

דירה של מישור החוף אל תוך לראות בחדר נוף זה ח

 גלוני רך ואכן הנוף החקלאי הוא ,השפלה הנמוכה

  .ובו בעיקר גידולי שדה שונים, ומעובד כולו

   

  

החלקות אינן גדולות . נוף שדות חקלאיים באזור צפית

  שרידי החורש הטבעי,ות בעצים בוגרים מנוקדוהן 

  שורקשדות גלוניים במפתח נחל
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  הקשרים תרבותיים   צמחייה חקלאית 
ה זו כוללת בעיקר גידולי יחידהצמחייה החקלאית ב

שדות בקיה , שדות חיטה רחבי ידיים: בעלב רובם, שדה

לצידם של שדות הבעל . בטיחיםחימצה וא, למספוא

 יחידתנפוצים ב, בנוסף.  גם גידולי שלחין שוניםנמצאים

, בשפלה הנמוכה. הנוף הזו גם כרמי זיתים וכרמי ענבים

בחלק מהגבעות שאינן מעובדות כיום יש בוסתנים 

עדות לעבר , נטושים ובהם שקדים תאנים וזיתים

סות גבעות רבות באזור מכו, בנוסף. החקלאי של השטח

במטרה החמישים והשישים  בחרובים אשר ניטעו בשנות

התכנית לא צלחה אך החרובים . לשמש מזון לבקר

הגבעות  .התפתחו והשתלבו בשרידי החורש המקומי

המכוסות עצי חרוב הפכו להיות מראה נוף מובהק של 

  .יחידת נוף זו

  

היא חבל פורה אשר נמצא במעבר בין מישור השפלה 

 השפלה הנמוכה מהווה מדרגה ראשונה מעל .החוף להר

ערים היסטוריות חשובות . מישור החוף והיא חולשת עליו

הוקמו באזור זה בעיקר מעל צירי דרכים שקישרו את 

  . ההרהחוף עם

בשולי עמקי הנחלים תילים עתיקים רבים של ערים 

  .מבוצרות ששמרו על המעברים אל במת ההר

, מהתל.  תל גדול המתנשא מעל נחל האלה– תל צפית

על הר  מטר מעל נחל האלה יש תצפית 100-המתנשא כ

התל חולש .  השפלה ומישור החוף,יםהרי ירושל, חברון

. ה דרך עזקהעל דרך רוחב שעלתה לאורך נחל האל

עיר הולדתו של , התל זוהה עם העיר הפלשתית גת

לפי ממצאי החפירות התל היה מיושב ברצף . גלית

  . מתקופת הברונזה הקדומה ועד התקופה ההלניסטית

  

  מערכות המים 
התל . תל ארכיאולוגי מדרום לטל שחר – תל בטש

מזוהה עם תימנה המקראית אשר בה התרחשו כמה 

יתה עיר בגבול בתקופת המלוכה ה. מסיפורי שמשון

העיר נחרבה סופית בידי . פלשת ויהודה ועברה מיד ליד

בחפירות בתל נתגלו שרידים . נבוכדנצר מלך בבל

  .מתקופת הברונזה התיכונה ועד תקופת הברזל

 הזורמים, האלה וגוברין, שורק, ערוצי הנחלים אילון

מנקזים את הרי יהודה אל הים ועוברים ,  ממזרח למערב

כאשר הם משקיעים אדמת , בדרכם בשפלה הנמוכה

בכיוון כללי , אליהם מתנקזים ערוצי משנה, סחף פוריה

  .דרום-צפון

  
התל .  תל ארכיאולוגי בשולי השפלה הנמוכה– תל מקנה

בתקופת הברונזה . הוא מקומה של עקרון המקראית

לה וזו הפכה לאחר בוא הפלשתים הייתה במקום עיר גדו

היא חרבה יחד . לאחת מחמש ערי הממלכה הפלשתיות

בתל . עם שאר ערי פלשתים בידי נבוכדנצר מלך בבל

נראים יסודות של מבנים גדולים ושרידי רחוב ושער 

ונמצאו בו ממצאים רבים ובהם מזבח ארבע קרניים ובית 

  .בד

  דרכים וסירקולציה 

השפלה הנמוכה היא כאמור אזור מעבר ממישור החוף 

  :אל ההר ובה עברו מספר דרכים עתיקות

ת נוף זו עוברת יחיד בשטח –מירושלים לאשקלון הדרך  

הדרך מצומת האלה לכיוון נחל גוברין ולאורך נחל גוברין 

  .עד לקרבת קיבוץ גת ומשם מערבה לאשקלון

 דרך רומאית היוצאת מבית –הדרך מבית גוברין ללוד 

גוברין מערבה ופונה לצפון מערב לאורך גדתו הצפונית 

רנה ומשם צפונה ממזרח לתל של נחל גוברין עד תל בו

  .צפית והלאה עד לוד

לפי . ן התל ממוקם מזרחית לקיבוץ גלאו– תל בורנה

ממצא החרסים הוא היה מיושב לסירוגין מתקופת 

נהוג לזהותו . מנית'הברונזה הקדומה ועד התקופה העות

בתל נמצאו שרידי חומה . עם העיר המקראית ליבנה

  .ומבנים שונים

  

נבנה , דרכי האזור מהבולטים בתלים שעל -מבצר לטרון 

  בתקופה הצלבני

  

  185>>   השפלה הנמוכה 
 



  נוף וחזות
  

  צבעוניות

  
  

  פרטים בנוף

  

  

  כרמים  שדות קמה  מגע בן שדות  ים זרועיםתלמ
  

  

  תבניות נוף

 סביב ישובים שדות סביב ישובים מטעים  מטעים ושדות    חקלאות בואדיות  
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  התרשמות  חיות
י הנחלים עמק. הנוף החקלאי הוא בעל חיות גבוהה

שטחי העיבוד מטופחים  .הפוריים מעובדים במלואם

והאדמה הפורייה מעובדת לאורך כל עונות השנה 

  .  במחזורי זרעים שונים

  
  ניגודיות

נוף . הניגודיות בנוף החקלאי של יחידה זו היא נמוכה

הגבעות המעוגלות והנמוכות משתלב בנוף הגלי של 

גם עמקי הנחלים אינם מהווים ניגוד , השדות שסביבן

ניגודיות מסוימת . דות המעובדים שבין הגבעותחזק לש

ניתן . קיימת בתוך השטח החקלאי מעצם היותו מגוון

והם , זה לצד זה, למצוא ביחידה זו שדות קטנים ושונים

חיטה , שדה אל מול מטע. (גובה ומרקם שונה, בעלי צבע

ניגודיות , כאמור, אך) צהובה מול שדה תבלינים ירוק

 הרמונית במבט רחב על פני מקומית זו יוצרת תמונה

לקו האופק  מבט רחוק. השטח ולכן אינה בולטת לעין

 ניגוד בין השפלה הנמוכה והגלונית לבין המזרחי חושף

מסגרת זו . המסגרת הגבוהה של הרי יהודה ממזרח

  .מדגישה את נופה המתון והחקלאי של השפלה הנמוכה

החקלאות מהווה משלח יד ואורח חיים לרבים מתושבי 

חקלאי ניכרת גם בשטחי המרעה חיות הנוף ה. האזור

  . הנפוצים בגבעות

  

  היבטים תכנוניים
  

   מכלולי נוף– 35א "תמ

,  נוףימיכלולבשפלה הנמוכה מספר  מגדירה 35א "תמ

נופי , בצפון. של האזור  תרבותיתו הנופיתבשל חשיבות

ובדרום נופי החקלאות של השפלה   לירושליםהדרך

  .הנמוכה
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    מובהקות

זו ממוקמת  יחידה. המובהקות הנוף החקלאי אינה גבוה  

תנאי , )במימד האורך ובמימד הרוחב(, במרכז הארץ

האקלים אינם קיצוניים וניתן לגדל בה מגוון רחב של 

השילוב של השדות המעובדים עם הגבעות . גידולים

אינו מובהק ביותר והוא מופיע גם המבצבצות מתוכם 

  .באזורים צפוניים יותר כגון שולי רמות מנשה

  

  

  

  

  
  

  גיוון  

בשפלה הנמוכה .  זו הוא מגווןחידהיהנוף החקלאי ב  

בשיטות עיבוד , מגדלים מגוון רחב של גידולים חקלאיים

 ניתן לראות מטעי זיתים לצד שדות חיטה או -שונות 

  .כותנה ושדות בעל מצהיבים ליד שדות שלחין ירוקים

  

  
היבט אחר הוא צורתן המשתנה של החלקות 

רבועה ואחידה יחסית בעמקים הרחבים : החקלאיות

ומשתנה ומלווה קווי נוף טבעי בין , באזור גפן תירושו

הגיוון ניכר גם ברקע של . הגבעות ולאורך אפיקי הנחלים

במפגש השדה החקלאי עם , כלומר, החלקות החקלאיות

בחלקן מיוערות באורנים , הגבעות שהן בחלקן חשופות

כל מפגש כזה נבדל . וברושים ובחלקן נטועות בחרובים

  .    במרקמו ובאווירה שהוא משרה, בצבעיו–במראהו 

   
  
  
  
  
  
  

 מכלולי נוף בשפלה הנמוכה

 

  

  

  



השפלה 
  הגבוהה

  
 ת הנוףיחידתיאור כללי של 

  
  מאפיינים עיקריים

יא הו , מערבית להרי יהודהנמצאתהשפלה הגבוהה 

נחל , מערב בעמקי הנחלים איילון - מבותרת בכיוון מזרח

  . גובריןנחל  האלה ונחל, שורק

 הנוף מלווה את הדרכים העולות לירושלים והיא יחידת

  .קשורה בה אסוציאטיבית

ם החקלאיים מרוכזים ברובם בעמקי הנחלים השטחי

הרחבים ומיעוטם בוואדיות הצרים שבין הגבעות ובבמות 

  .שבראשיהן

רובם , הצמחייה החקלאית מורכבת מגידולי שדה שונים

  .וממטעים וכרמי זיתים וגפנים, בעל

  

   הנוףיחידתאפיון 

מדרום נחל , נחל איילון מצפון: גבולות השפלה הגבוהה

רח קו המצלעות הנוחת אל עמק התלם ממז, גוברין

  .  הגבעות המתונות של השפלה הנמוכה וממערב,)אבוס(

שפלת יהודה נבדלת מהרי ירושלים בסלעים הבונים 

היוצרים נוף מתון , סלעי קירטון וקירטון חווארי: אותה

קרום ". נארי"סלעים אלו מכוסים קרום קשה . ומעוגל

היו , רך מתחתיווהסלע הקירטוני ה, הנארי העבה והקשה

וליצירת מערכות , תנאים נוחים לחפירת בורות ומערות

.אמציה ועוד, מערות בית גוברין, המערות בשפלת יהודה

 מפת הארץב השפלה הגבוהה
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  התנאים הטבעיים

מצופה נארי השפלה הגבוהה בנויה גבעות קירטון 

, 'מ 400-450מעוגלות וצפופות המתנשאות לרום של 

קן חל.  חומה כההמתפתחת קרקע רנדזינהעליהן 

חלקן מכוסות חורש טבעי וחלקן , נטועות אורנים

  .חשופות

חדרי נוף בתוך (את יחידת הנוף חוצים עמקי הנחלים 

הזורמים ממזרח למערב ויוצרים הפרדה בין ) היחידה

עמקי הנחלים מאורכים ומלאים באדמת . גושי הגבעות

) ' מ100 -עד כ( קיימים הבדלי גובה ניכרים .סחף פורייה

גושי הגבעות . נחלים לגבעות שסביבםבין ערוצי ה

דלים , מחורצים מכל עבר בואדיות צרים ולא עמוקים

  .הם אינם מעובדים כמעט בכלל. באדמת סחף

מושפע מפעילות אנושית זה  זההצומח הטבעי באזור 

כריתת :  דילול של הצומח הטבעי-מחד . אלפי שנים

 עיבוד -ומאידך , עצים להסקה ורעייה אינטנסיבית

האזורים שאינם מעובדים או . אי ונטיעת יערותחקל

נטועים נמצאים מאז קום המדינה בתהליך איטי של 

באזורים אלה נפוצות חברות צומח . צמיחה והשתקמות

 אלון מצוי ואלת –המאפיינות את החורש הארץ ישראלי 

 -המסטיק או חרוב ואלת המסטיק ובמפנים הדרומיים 

  .חברות של אשחר ארץ ישראלי

  
  
  
  
  
  

 הגבוהה והנמוכה פני הנוף בשפלה

            חתך מהרי יהודה למישור החוף
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 'קייה בבז'ואדמת ת, יער נטע אדם בירוק כהה, קרקע חקלאית בירוק בהיר. השפלה הגבוהה בין נחל אילון לנחל שורק
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  נופי החקלאות  ת חקלאייהצמח
: ת נוף זו כוללת מטעים שוניםיחידהצמחייה החקלאית ב

ולצידם , נשירים כגון משמש ושזיף, סובטרופים כגון שסק

 כרמי זיתים וגפנים ומטעי –מטעי עצי פרי מסורתיים 

מיעוטם מכוסים ,  רוב המטעים אינם מחופים.שקדים

בשולי החלקות המעובדות . רשת להגנה מפני ציפורים

בעיקר בחלקה , כיום ניתן להבחין בכרמי זיתים נטושים

בשפלה הגבוהה מגדלים גם . ת הנוףיחידהצפוני של 

, חיטה: בעיקר גידול בעל, גידולי שדה שונים וירקות

מכיוון  .בטיחים ועודא, בקיה למספוא, מצהחי, חמניות

,  ברוריםששטחי העיבוד מישוריים למדי אין כיווני עיבוד

השורות מלוות את כאשר , למעט בוואדיות המתפתלים

  .תוואי הוואדי

  
  תיאור הנוף החקלאי

, כאמור, החקלאות באזור השפלה הגבוהה מתקיימת

 בעמקי הנחלים – הנוף יחידתבחלקים מוגדרים של 

בוואדיות שבין הגבעות ובבמות הבודדות בראשי , הגדולים

עמקי הנחלים המאורכים המלאים אדמת סחף . הגבעות

יש בהם מגוון מטעים . במלואםהם מישוריים ומעובדים 

אינו מעובד " גושי הגבעות"אזור . וגידולי שדה שונים

ואדיות . למעט ואדיות בודדים רחבים דיים, כמעט

מעין עמקים נעלמים , עובדים אלה נחבאים בין הגבעותמ

. התוחמות אותם מכל עבר" פראיות"בין הגבעות ה

המתפתלות בוואדיות הצרים שבין , בחלקות הקטנות

. בעל ומעט גפניםבהגבעות יש בעיקר גידולי שדה 

  . חלקות בודדות מעובדות בבמות בראשי הגבעות

  
  מיםהכות מער

 נוף זו הם הנחלים יחידתמערכות המים העיקריות ב

הנחלים זורמים ממזרח . אלה וגוברין, שורק, אילון

 בנחל .ת שביניהם מתנקז אליהםלמערב וכל אזור הגבעו

ו ויסות ניקוזו של נחל יתו מאגר חורף שמטרהאילון הוקם

קרקעית המאגר . איילון ומיתון ההצפות במורד הנחל

  .והוא אינו אוגר מים במהלך הקיץ, מחלחלת

  

החקלאות המתקיימת בואדיות הצרים היא חקלאות בעל 

 בשפלה הגבוהה .ונסמכת על מערכות המים הטבעיות

  בורות מים-ימות מערכות מים מקומיות היסטוריות קי

בוואדיות הקטנים באזור גושי הגבעות ניתן .  ובארותרבים

ת אבן הבנויות לרוחב הוואדי אשר נועדו גדרולהבחין ב

מערכות המים הרומיות של אתר בית  .לעצירת מי הנגר

השקיה חקלאית  מעידות על ) ראו להלן(גוברין 

המים של בית גוברין הובילה אמת . בתקופות קדומות

  .ילומטרים ק25מהלך של ,  מאזור הר חברוןמים

 חלקות מעובדות בוואדי צר בין הגבעות

  

  יהולצסירקוים דרכ

בתקופות קדומות עברו בשפלה דרכים אשר קישרו את 

חלק מהדרכים הסלולות כיום . החוף אל אזור ההר

נמצאות על תוואי הדרכים העתיקות ולכן קשה להבחין 

 בתקופה רוב הדרכים נסללו או שופצו. בשרידיהן

דרכי הרוחב עברו לרוב בערוצי הנחלים . הרומית

דרך מירושלים לאשקלון עברה בעמק האלה ה: הרחבים

. תל גודד ובית גוברין ,והיא עוברת למרגלות תל שוכה

דרך נוספת התפצלה מעמק האלה לעבר חברון על גב 

  191>> השפלה הגבוהה  
 



  ישבותידפוסי ההת

 םטועים ומ מושבירובם ,היישובים בשפלה קטנים

 נבנו בשנות החמישים והשישים במסגרת הם .קיבוצים

תכנית ליישוב חבל עדולם במטרה ליצור חיץ התיישבותי 

מרוכזים היישובים .  מול הר חברון,באזור הגבול עם ירדן

צר בין קו נחיתת מצלעות הרי הנו, לרוב בעמק התלם

ת יחידבמרכז . להתרוממות השפלה הגבוהה, יהודה

  .בין נחל שורק לנחל האלה בנויה העיר בית שמש, הנוף

 מבית גוברין 38כביש , כיום עובר באזור בציר אורך

ממנו יוצאים מספר כבישים מזרחה . 1לכביש מספר 

  .ומערבה

  

  יקטים אחריםאוביים ובנמ

בעיקר , שפלה הגבוהה ניתן להבחין בשרידי התיישבותב

וכן בסימנים לעיבוד חקלאי מתקופות  ,על ראשי הגבעות

,  לשם עיבוד-הקטנים  מדרגות בוואדיות –קדומות 

בבמות הבודדות שבראשי  .עצירת מי נגר ומניעת סחף

  . חלקות מיושרות ושרידי גדרות אבןניתן למצואהגבעות 

  

 נטושים -מבנים חקלאיים מועטים קיימים בשטח 

ומעט מחסנים , ניתן לראות מבני חממות נטושים. ברובם

בואדיות הצרים ניתן לראות כאמור . חקלאיים מוזנחים

  .רידי קירות אבן לעצירת מי נגרש

  

 ולי שדה מעובד באחד הוואדיות ישן בשומיכל תערובתנטוש מחסן 
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  הקשרים תרבותיים
  

  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

בתקופת הברונזה התיכונה הוקמו באזור ערים גדולות 

אולוגי השריד הארכי. ומבוצרות כגון בית שמש וירמות

המרשים ביותר באזור הוא אלפי המערות החצובות 

  . בקירטון אשר ריכוז מרשים שלהן מצוי באזור בית גוברין

  

  : אולוגיים חשוביםיאתרים ארכ

ס  " לפנה40 לאחר החרבת מראשה בשנת -  בית גוברין

בתקופה . התפתחה בית גוברין והפכה ליישוב חשוב

ילה יהודית ואף הרומית והביזנטית התקיימה בה גם קה

נתגלה  במקום בית כנסת יהודי מהתקופה הרומית ובו 

בתקופה . מערות גדולות עם תבליט מנורת שבעת הקנים

הערבית הייתה אמנם בית גוברין מרכז המחוז אך היא 

בתקופה הצלבנית הוקמה בה מצודה . ירדה ממעמדה

שנועדה להגן על חברון מפני התקפות מאשקלון 

רסה המצודה הוקם על חורבותיה המצרית ולאחר שנה

  .וברין'הכפר הערבי בית ג

 36-אחת מ, ת מזוהה עם עדולם המקראי–תל עדולם 

העיר נמצאת בנחלת . הערים הכנעניות אשר כבש יהושע

שבט יהודה ובמערה בקרבתה מצא דוד מסתור בברחו 

במקום היה יישוב גם בתקופת החשמונאים . מפני שאול

ישבות יקיימות עדויות להת. והיא נזכרת בספר המקבים

  .שאינה יהודית במקום גם בתקופה הביזנטית

 המקרא בראש גבעה עם  עיר מתקופת– תל עזקה

בקרב דוד וגלית נאמר כי הפלשתים חנו . תצפית נרחבת

העיר ניטשה לזמן . בעמק האלה בין שוכה לבין עזקה

קצר בימי בית ראשון אך יושבה מחדש לפרקים עד 

  .התקופה הביזנטית

מזוהה עם ,  תל קדום מצפון לבית גוברין– תל גודד

חפירות ב. עיר הולדתו של מיכה הנביא, גת-מרשת

" למלך" ידיות מוטבעות בחותם 37שנערכו בתל נתגלו 

בתקופה הרומית . ס" לפנה8- המאה ה–מימי חזקיהו 

היה במקום מתחם צבאי שמטרתו להגן על הדרך מבית 

  .גוברין לירושלים

לתל ביצורים .  נמצא בפתח עמק האלה– תל שוכה

 .הוא היה יישוב חשוב בעת העתיקהטבעיים ומקור מים ו

גתות ובתי בד , מערות מגורים, בתים, שרידי חומותבתל 

והתקיים בו יישוב רצוף כמעט מן התקופה הישראלית 

 .התל חולש על צומת דרכים קדום. ועד לימי הביניים

  .פיצול אחד לבית לחם והשני לכיוון עדולם

ה נמנות בין הערים אותן ביצר המלך כעזקה ושו, עדולם

  .רחבעם

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 מערת הקולומבריום בבית גוברין 

  

  ף כמשקף אורח חייםנו

השפלה היא חבל פורה אשר נמצא במעבר בין מישור 

מישור החוף וההר אכלסו לאורך ההיסטוריה . החוף להר

עמים שונים אשר נמצאו במאבק ויושבי השפלה חלשו 

ומכאן חשיבותה ,  המרכזיות מהחוף להרעל הדרכים

  .הרבה בתקופות קדומות
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  התרשמות
  

  ניגודיות

 :על ניגודיות גבוהה ביחס לסביבתוי הוא בהנוף החקלא

אדמות עמקי הנחלים המישוריות והפוריות מעובדות 

במלואן ודגם העיבוד החקלאי של השדות בעמק יוצר 

תחושה רכה ומרגיעה ומעידות על שליטתו של האדם 

נטועות , חשופות, הגבעות שסביב העמקים,  מנגד.בנוף

 -ושונים ם רבים  הניגוד מתבטא באופני.או מכוסות חורש

השדות הרבועים מול הגבעות ; המישור אל מול הגבעות

אדמת הסחף הכהה יחסית בשדות ; המעוגלות

; המעובדים אל מול הלובן הבוהק של קירטון הגבעות

הירוק החי בעמק מול ; הפראי אל מול המעובד, הטבעי

ניגודיות זו מדגישה את יופיו של .  החשופותהגבעות

  . יחודו הנופיותורמת לי, המקום

 מנגד גבעות קירטון ,שדה חמניות בעמק האלה

 שלוש תבניות נוף שונות ומנוגדות. שופות או מיוערותח

 

  

  מובהקות

עמקי נחלים .  זו היא גבוההיחידתמובהקותו של הנוף ב

פוריים ומעובדים המוקפים בגבעות קירטון , מאורכים

, גבעות הקירטון הצפופות המתחברות זו לזו, גבוהות

החודרים אל בין ) רובם אינם מעובדים(הואדיות הצרים 

דליל ושרידים המעטה החורש , הגבעות מכל עבר

כל אלה חוברים יחד , ארכיאולוגיים רבים הפזורים בשטח

  . ת נוף זויחידלמראה מובהק המאפיין 

המובהקות הנופית אינה ניכרת באופיים של הגידולים 

החקלאיים אלא בשילוב המיוחד של הסביבה החקלאית 

  .עם הסביבה הטבעית

  

  גיוון

מטעים : בעמקי הנחלים הרחבים יש גיוון בסוגי הגידולים

ולצידם , סובטרופיים ומינים מקומיים, נשירים, ניםשו

מתמעט בערוצים שבין הגבעות . גידולי שדה וירקות

בשל המבנה הצר והמאורך ומיקומן , בחלקות אלה. הגיוון

מגדלים בעיקר גידולי  ,והרחוק ממקורות מים" נידח"ה

  .בעל ובכך מצטמצמות האפשרויות ומתמעט הגיוון

 החלקות  אפייני של דפוס–אזור רמת אבישור 

 החקלאיות בוואדיות ובבמות
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הכרמים , ליין בעמקי הנחליםכיום מרבים לטעת גפנים 

מול מראה השלכת האדמדם ,  בקיץ–הבוהקים בירוק עז 

מוסיפים ומדגישים את חילופי , והחשוף בחורף, בסתיו

מעשירים את המגוון הנופי ואת הצבעוניות ויפי , העונות

  .הנוף באזור

  חיות

  . החיות החקלאית של הנוף משתנה בחדרי הנוף השונים

, דים במלואם הם בעלי חיות גבוההעמקי הנחלים המעוב

למרות שניתן לראות (אין בהם כמעט חלקות נטושות 

ניכר כי הם , )בהם מבנים חקלאיים שאינם בשימוש

מעובדים שנים רבות וסביר שימשיכו ויהיו מעובדים 

  .בעתיד

  

הם מנצלים , הוואדיות הצרים הם בעלי חיות נמוכה

שוליהן החלקות אינן גדולות וב,  קטן מהשטחשיעור

  .חלקות עזובות מתקופות שונות

גם הן בעלות חיות חקלאית , הבמות שבראשי הגבעות

ומרוחקים זה מזה , מבודדים, השטחים הם קטנים, נמוכה

  .דבר המקשה על עיבודם

החיו למעשה , כרמי הגפנים שניטעו בשנים האחרונות

  .את הפעילות החקלאית באזור

  
  

  

  

  שבץ החלקות בנחל האלהת

, גידולי שדה:  מסוגים שוניםניתן להבחין בגידולים. הנוף החקלאי בעמקים הרחבים הינו מגוון על אף ששטח העיבוד אינו גדול

את איכותו ברקע תוחמות גבעות השפלה הגבוהה את נחל האלה ויוצרות לו מסגרת המדגישה . כרמים וחממות, מטעים

  החקלאית של העמק הפורה
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  חדרי נוף
  

  יםעמקי הנחלים הגדול

 המתפתל בין גבעות מכוסות חורש ,מעובד, ואדי צר

כיוון העיבוד המלווה את תוואי ב להבחיןניתן . טבעי

 ואדיוה

 אדמת סחף כוסיםמ, שורק והאלה, איילוןהנחלים 

העמקים רחבים דיים על מנת לקיים תשבץ מגוון . פורייה

עמק . והם מעובדים במלואם, של חלקות חקלאיות

במעלה הנחל חלקות . האלה הוא היפה והשלם שבהם

העיבוד אינן גדולות וצורתן אינה רגולארית אלא מלווה 

עות שבשולי העמק ושל את הקווים המתפתלים של הגב

בעמק . אפיק הנחל המתפתל במרכז העמק המישורי

, שזיפים:  ומגוון מטעיםשדות דגן, גידולי שדה שונים

זיתים ,  שקדים–משמשים ושסק לצד עצי פרי מסורתיים 

בחלקו המערבי של עמק האלה החלקות קטנות . וגפנים

. גידולי שדה ומעט חממות, ורבועות ובהן מטעים שונים

 חקלאית "שמיכת טלאים"ף החלקות האלה יוצר מעין נו

העמק .  ועוקבת אחר מהלכומגוונת המכסה את העמק

, ניתן לצפות לעברומוקף מכל עבריו גבעות גבוהות ומהן 

  . ולחוות את יפי פסיפס נופי החקלאות שבו

  

  הואדיות הצרים המתפתלים בין הגבעות

 קלאיהצומח הח ו,קטנים בוואדיות אלה שטחי העיבוד 

וחמצה למאכל , בהם בעיקר גידולי שדה בעל כגון חיטה

בדרך , רוחב הוואדי אינו מאפשר. אדם וכן בקיה למספוא

כך נוצר מעין  . קיומה של יותר מחלקה אחת לרוחבו,כלל

לצד העיבוד . שביל עיבוד רצוף המתפתל בין הגבעות

 הרציף נראה כי בשולי החלקות המעובדות כיום ישנם

תאנים ושקדים וכן שרידים , ם של זיתיםמטעים נטושי

בוואדיות הקטנים נפוצות גדרות אבן : לעיבוד קדום יותר

לרוחב הוואדי שנועדו לעצירת מי הגשמים ובבמות 

השטוחות ניכרים שדות מסוקלים  ושרידי גדרות אבן 

  .אשר שימשו לתיחום חלקות
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  דפוס עיבוד חקלאי בוואדי

 

    
  

    
  היבטים תכנוניים  היבטים תכנוניים

    

   מכלולי נוף– 35א "תמ   מכלולי נוף– 35א "תמ

מכלול נוף שפלה הגבוהה מרכז הב מגדירה 35א "תמ

, על חשיבותו התרבותית, העוטף את עמק האלה

נופית של העמק הרחב המתפתל בין ההיסטרית ו

  .הגבעות

מכלול נוף שפלה הגבוהה מרכז הב מגדירה 35א "תמ

, על חשיבותו התרבותית, העוטף את עמק האלה

נופית של העמק הרחב המתפתל בין ההיסטרית ו

  .הגבעות

  

ירוק (ע אדם שרידי חקלאות קדומה ויער נט. חלקות מעובדות בעלות צורות גיאומטריות שונות) יוורירוק ח(משני צידי אפיק הנחל

 במורדות הגבעות) כהה

 35א "ומכלול הנוף בתמ השפלה הגבוהה
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הרי 
  יהודה

  
 ת הנוףיחידתיאור כללי של 

  מאפיינים עיקריים

 במת –מקו פרשת המים הארצי , שטח הררי מבותר

בנוי שלוחות מוארכות . ועד שפלת יהודה, העיר ירושלים

  .וביניהן גיאיות,  מערב-בכיוון מזרח 

השטחים החקלאיים מועטים והם מוגבלים לוואדיות 

ולשטחים , הריםלטרסות במורדות ה, ועמקים צרים

  .מישוריים על במת ההר

המדרגות החקלאיות הן מרכיב דומיננטי בנופי הרי 

והן מלוות את מורדות ההרים ואת עמקי , רושלים

   .נחלים

כיום . זית ובוסתני עצי פרי, גפן: הגידולים המסורתיים

  . ועל חלקן נטועים יערות, מרבית הטרסות נטושות

ומשקפים , ם עתיקי ימיםנופי החקלאות בהרי ירושלים ה

תרבות ומסורת , היסטוריה ארוכה של אורח חיים

הנוף מלווה את הדרך . הקשורים בהתיישבות ההררית

  . עולה לירושלים וקשור אסוציאטיבית בעיר

  

  ת הנוףיחידאפיון 

, הרי ירושלים נמצאים במרכזה של שדרת ההר המרכזית

. יםמעל פני ה'  מ750-850תנשאים לגובה שבין 

בשיאם של ההרים קו פרשת המים הארצי המפריד בין 

, הנחלים הזורמים לבקעת הירדן וים המלח לכיוון מזרח

  . והנחלים הזורמים לכיוון הים התיכון במערב

ה גיאוגרפית ברורה בין הרי יחידהרי ירושלים מהווים 

  .אל מצפון והרי חברון מדרום-בית

צויים גיאיות מערב מ-בין שלוחות הרריות בכיוון מזרח

הנחל , כשבתווך פיתוליו של נחל שורק, מוארכים וצרים

 נחל –יו העיקריים ויובל,  רי המנקז את הרי ירושליםהעיק

  . היוצרים נוף מבותר, רפאים ונחל כסלון

  

י

ה

ה

ומ

 במפת הארץהרי יהודה 
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,  גיר ודולומיט-שדרת ההר המרכזית בנויה סלעים קשים 

לתצורת הסלע וצורת . וביניהם שכבות החוואר הרכות

  . השפעה ברורה על יצירת נופי ירושלים, ופעתו

כמות המשקעים גבוהה ותהליכי הבליה וההמסה 

 חומות -הקרקעות מסוג טרה רוסה . ינטנסיביים

  . אדמדמות ומשוות לאזור את גווניו הכהים האופייניים

מעיינות שכבה רבים נשענים על פני השכבות החוואריות 

מי הנו מרבות מן המדרגות החקלאיות נ. אוטמות

  . יה ממדרגה למדרגהשהובלו במערכת השק, המעיינות

חברת , האזור מכוסה ברובו בחורש טבעי ים תיכוני עשיר

ושפע יערות ,  אלון מצוי ונלוויהם-אלה ארץ ישראלית 

   . מרביתם יערות מחטניים-נטע אדם 

  

ה

א

ה

ות תשתית ליצירת ותצורות הסלע בהרי ירושלים מה
 ולהתפתחותה של החקלאות באזור, יםהמדרג

  

  

 את המבליטה ירושלים הרי של כללית טופוגרפית מפה
 מערבה בגאיות היורדים הנחלים ואת ההר במת

תפרושת הטרסותעליה  ירושלים הרי של כללית גיאולוגית מפה
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  התנאים הטבעיים

, חקלאות המדרגות, החקלאות האופיינית בהרי ירושלים

. התפתחה וצמחה מתוך תנאי השטח הייחודיים לאזור

במרחב הרי ירושלים מופיעות תצורות סלע המקיימות 

העיבוד . יתרונות מבחינת ניצול והכשרת הקרקע

החקלאי ותפוצת הכפרים המסורתית התרכזו ברובם 

  .בית מאיר ומוצא, בשטחי תצורת שורק

ן מצטיינות בחילופי) בחלקה(תצורת שורק ובית מאיר 

חילופין אלה יוצרים מדרגים . של דרגשי דולומיט וחוואר

מדרגים . טבעיים בנוף עקב השונות בערכיות הסלע

 עליהן מושתתת ,טבעיים אלה נוצלו לבניית הטרסות

חוואר מוצא מצטרפת . החקלאות ההררית המקומית

ומצע נוח , לתצורות אלו בהיותה רובד חווארי בולט בנוף

ומות בהן משתרע חוואר מוצא במק. להתפתחות גידולים

אזור (משמש כל האזור לחקלאות , על פני שטח נרחב

  ).הרים-נס

  

 ובעמקים ההרים מדרונות פני על ,מישוריות בבמות - יהודה בהרי העיקריים החקלאות מופעי של פולוגיהמור מיקומם
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קיימות , לעומת תצורות הסלע המאפשרות עיבוד חקלאי

. ובאופי בלתי משוכב, תצורות המצטיינות בריבוי טרשים

ויוצרות נוף , תצורות אלו בנויות מסלעי דולומיט גס גביש

בתצורות . דל בינות לטרשיםטרשי פרוע וכיסוי קרקע 

ומועטה  בה התפתחות של , אלו כמעט ולא נבנו טרסות

  .חקלאות ויישוב

נוף הטרשים מופיע כגוש גדול בקצהו הדרומי מערבי של 

גם . מטע ודרומה, בסביבות מבוא ביתר, פרוזדור ירושלים

כאן מועטים יחסית הישובים החקלאיים ומועטה הקרקע 

  . המעובדת
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  .  חברת אלון מצוי ואלה ארץ ישראלית–החורש הטבעי 

ניתן לחלק את מופעי החקלאות העיקריים על פי 

במות עמקים ו,  על פני מדרונות-מיקומם המורפולוגי 

  .מישוריות

  

  מורדות

, חילופי הסלע. נוף המדרגים האופייני של הרי יהודה

והבליה הדיפרנציאלית יוצרים את נוף , הקשה והרך

שלח (מדרג רך ורחב של חוואר . המדרגים הטבעיים

רום (ומדרג צר וקשה של גיר או דולומיט , )המדרגה

 מעיינות השכבה של הרי יהודה נשענים ברובם). המדרגה

עקב התנאים . על פני השכבות החוואריות האוטמות

, לאית האופייניתהנוחים התפתחה כאן התרבות החק

דרגים הטבעיים ואשר רווחת עדיין שר ניצלה את המ

זרועים פני , "שדה אילן"בחקלאות זו הידועה כ. אזור

לצד קיר , וביניהם, המדרגה גידולי שדה או דגנים

ות מן המדרגות רב. עצי פרי למיניהם, המדרגה

ין רבדי החקלאיות נהנו ממי המעיינות אשר שפעו ב

  יה ממדרגה והובלו במערכת השק, הסלע

  אותנופי החקל
  

  תיאור הנוף החקלאי

התרבות החקלאית המסורתית בהרי ירושלים מתפרשת 

, וש וסביבתהגלאורך נחל שורק ונחל רפאים באזור אבו 

  . ובמערב הר חברון, במרחב רמאללה

השטחים החקלאיים מופיעים על פני טראסות במורדות 

ובשטחים מישוריים על , בואדיות ובעמקים צרים, ההרים

, ובים הכפריים המסורתיים מוקמוהייש. במת ההר

שלא לפגוע , על במות וכיפות ההרים, במרבית המקרים

בשטחים שלא עובדו מופיע . בשטחים הראויים לעיבוד

א

ב

 מראה כללי של נוף המדרגים
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דרגים התרבות החקלאית ניצלה את המ. רגהלמד

. וחזקה אותם באמצעות טרסות בנויות ונטועות, הטבעיים

נאספו , הסלעים והאבנים שסוקלו משלח המדרגה

ושימשו לעצירת , הלאורך הסלע המגדיר את רום המדרג

. לעיתים חוזק רום המדרגה על ידי צמחיה. סחף הקרקע

המונעים כניסת , במדרגות נשתלו צמחים קוצניים רבים

  . בעלי חיים מזיקים לחלקות

  עמקים

, הואדיות. שטחי הואדיות הצרים מנוצלים לצרכי עיבוד

. מובנים ומיוצבים על ידי טרסות, שרובם תלולים למדי

הערוץ .  ממותן או מוסט לשוליויזורם בוואדאפיק הנחל ה

חלקות . המיוצבות על ידי קירות אבן, מחולק למדרגות

רחבות יותר מהמדרגות , במרבית המקרים, אלו הן

, העוקבים אחר הטופוגרפיה, וקוויהן, במדרונות ההר

  .ניצבים לקו אפיק הזרימה

קירות נוספים אותם ניתן למצוא באזור זה הן גובלי 

,  כאן מדובר בקירות הניצבים לקוי הטופוגרפיה.חלקות

כי אם סימון גבולות , ומטרתם אינה ייצוב פני השטח

והם ניצבים לקוי , קירות אלו אופייניים למדרונות. בעלות

  .מאבני סיקול השדות, בדרך כלל, ובנויים, טרסות

  במות הרים

או , מופע חקלאי נוסף נמצא על פני במות מישוריות

במות אלו סיפקו מרחב עיבוד . פסגות הריםב, נטויות

, אבן-אשר חוזק לרוב בשוליו על ידי מדרגי, גדול למדי

  .ולמטה ממנו מופיעים מדרונות מטורסים

  

  הנוף החקלאי ומיקומה של ירושלים

ניתן להניח כי קיומו של רצף זה של סביבה חקלאית 

הניצבת , הינו אחת הסיבות למיקומה של ירושלים, נוחה

זאת כמובן לצד . ו של רצף זה על במת ההרבהמשכ

קיומם של שלושה נחלים מרכזיים העוברים בהרי 

ובהיותם אזור חקלאי נוח בפני עצמו ונתיב נוח , ירושלים

  .למעבר וקשר בין במת ההר והשפלה

  

  מצב הנוף החקלאי כיום

נטוש רובו של הנוף החקלאי האופייני להרי , כיום

, חה וקיימה נוף זההתרבות הערבית שפת. ירושלים

המוגדרת בתוך (כמעט אינה קיימת בתחום יחידת הנוף 

   -בתנאיה של החקלאות היהודית המודרנית ). הקו הירוק

 

  הנוף כציור

של מבטים אל חבלי ארץ הרריים מאפשרים מגוון 

צורות שונות מתגלות בנוף עם השתנות נקודת . הנוף

חקלאי הנוף ה. המבט במהלך טיול בתוואי שטח זה

בעל דפוסים מאפיינים , מורכב ורחב, הנגלה לעין

 -מבטים אלו . הייחודיים להרי ירושלים מזה דורות

 מתחלפים אלה באלה תוך כדי -קרובים ורחוקים 

הפנים השונות . זמנית-בוולעיתים מופיעים , הליכה

  . של הנוף החקלאי הן חלק מן העושר הגלום בו

 ניכרת בה גם ,הנוף" חומריות"במבט קרוב מתגלה 

פיסוליות ,  כגון הפטינה על אבני הטרסות-העתיקות 

במבט . גזעי הזיתים העתיקים וצבעה של הקרקע

 דירוג מורדות -רחב יותר מתגלות תבניות הנוף 

, לאיות שבראשיהםההרים והבמות החק

, ולמרגלותיהם החלקות החקלאיות בערוצי הנחלים

  .שכיוונן ניצב לזרימת הנחל

  

  

ה

ה

  

 נוף חקלאי בהרי ירושלים
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יערות . אין הצדקה כלכלית לניצול המדרגות החקלאיות

  .נטע אדם מכסים חלק ניכר מהן

  

  ת חקלאייהצמח

. הגידולים המסורתיים של האזור הם הגפן והזית

,  המסורתית שימשו הטרסות לבוסתני פריבחקלאות

בחקלאות המודרנית נטעו מטעי . ירקות וגידולי שדה

  . נשירים על פני הטרסות הגדולות שהוכשרו מחדש

, בסמיכות לרום המדרגה נשתלו צמחי בר קוצניים

צמחים אלו שרדו . למניעת חדירת בעלי חיים מזיקים

מהן אינו כאשר חלק גדול , במדרגות הרי יהודה עד היום

בשילובם עם גדרות , ומהווים אלמנט נוף ייחודי, מעובד

  .האבן

  

  מיםהכות מער

, הקארסטי החדיר למים, החילופין בין סלעי הגיר הקשה

). אקויפר ואקויקלוד(יוצרים שכבתיות , והחוואר האטום

, המים מחלחלים וזורמים על פני השכבות האטומות

  ומופיעים על פני 

רי ירושלים נובעים למעלה ממאה בה. השטח כמעיינות

חלקם . רפאים-כמחציתם בתחום עמק שורק, מעיינות

  .ומיעוטם מעיינות קארסטיים, הגדול מעיינות שכבה

מרבית המדרגות החקלאיות בהרי יהודה מעובדות 

המדרגות הסמוכות . ללא השקיה, כחקלאות בעל

וכאן ניתן , למעיינות מעובדות באופן אינטנסיבי יותר

  .מערכות השקיה מורכבותלמצוא 

להשקיית , עוד מימי בית ראשון, מי המעיינות שמשו

בשנים שחונות נחצבו נקבות אל . החלקות החקלאיות

. תוככי הסלע הרך על מנת להתקרב למקור הנביעה

. חלל איסוף המים הראשון הוא בדרך כלל נקבה סגורה

שנבנתה לפתחי , אחר כך עוברים המים לבריכה פתוחה

ומהן זרמו ברשת של , )דוגמת בריכת הסטף(ות המעיינ

דפנות התעלות . תעלות להשקיית המדרגות החקלאיות

, על ידי מכת מעדר כך שניתן לפתוח אותן, עוצבו בעפר

  .ולהשקות את החלקה

  

  יהולצסירקוים דרכ

מערב מכתיבות את כיווניות -השלוחות בכוון מזרח

רשת המים וי פו על פני ק–הסלולות על גביהן , הדרכים

מן הדרכים הראשיות . או לאורך הגיאיות, שעל השלוחות

מתפצלות דרכי משנה העולות אל הכפרים וחלקות 

  .העיבוד

  

  יקטים אחריםאוביים ובנמ

 קירות –המבנים הבולטים ביותר בשטח הם הקירות 

הקירות בנויים . וקירות הגובלים בחלקות, תמך במדרגים

בבניה , קלאיותמהחלקות החשנאספו מאבני הסיקול 

הנבנות על בסיס סלע הגיר הקשה הבולט בפני , יבשה

, המדרגות מהוות תצורת נוף מעשה ידי אדם. הקרקע

ויוצרת עמה , הקשורה הדוקות בתנאים המקומיים

ניתן . לית ואקולוגיתאסטרוקטור,  נופית–הרמוניה חדשה 

לומר כי המדרון או הוואדי המדורגים מהווים כיום מבנה 

בנייה המחזיקה ותומכת , וני בפני עצמוארכיטקט

  .בסביבה הפתוחה

משופע האזור במבנים ומתקנים חקלאיים , בנוסף

אמות , בריכות מים, בתי בד וגתות, שומרות, מסורתיים

ומנהרות חצובות בסלע , מים להולכת מי מעיינות

כל אלו הינם מבנים חקלאיים . להפקת מי המעיינות

ה ותנאי השטח אשר התפתחו מתוך המורפולוגי

  . המיוחדים

 –בדרך כלל בעל שתי קומות , השומרה היא מבנה קטן

שהעליונה בהן היא כעין מרפסת פתוחה או מכוסה 

הכורם נדרש לחיות בתוך כרמו בעונת הבשלת . בסכך

ובכדי לנצל היטב את , בכדי לשמור על החלקה, הפרי

לעיתים כוללות השומרות . שעות הבוקר הקרירות לבציר

יתה יכאשר משפחת הכורם ה, י משק בית נרחביםמתקנ

  .שלושה בשנה-מתגוררת בשומרה כחודשיים

 

 עד משמשות חלקן ,ירושלים בהרי שרדו אשר קדומות מים מערכות
 היום
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תמצא לעיתים קרובות בשדה ,  לדריכת הענבים–גת 

שכן קשה לטלטל את הענבים הרכים , ולא בכפר, צמו

לכן ניתן למצוא בהרי . בלי לפגוע בשלמותם, למרחק

 וכל גת, מטבח, נים שלמים הכוללים שומרותניהודה מב

  .ציוד הקשור בעיבוד היין

  ישבותידפוסי ההת

 הקשריו –וף הטרסות בהרי יהודה נוכחות חשובה 

קרבתו לריכוזי ,  העיר ירושלים-לאתר המרחבי המרכזי 

חיץ בינה לבין מטרופולין היותו ו, האוכלוסייה של העיר

 ,מצויים בהרי יהודה כפרים ערביים, כמו כן. גוש דן

  .ויישובים קהילתייםקיבוצים , ושבים

ע

ה

  

לנ

מ

  

דריכה וגתות בד בתי - בסלע חצובים עתיקים חקלאות מתקני
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  הקשרים תרבותיים
  

מקורות

תרבות

עיבוד

שנועדה

, זה

רסותט

של ה

האנוש

הש

חקלאות

כסמל

ך"בתנ

ההרים

משל 

בהרי 

עקירת(

מהחלקות

רמז למתקני השומרות (ויבן מגדל בתוכו , )משובח

היקב מצוי בדרך (וגם יקב חצב בו , )הנפוצים בהרי יהודה

שכן קשה לטלטל את הענבים הרכים , כלל בתוך השדות

  )".ריכתם בכפרלד

  

  נוף כמשקף אורח חיים

הרי יהודה נושאים את המראות והדימויים הקלאסיים של 

, היהודית, ך והמורשת הדתית"כארץ התנ, ארץ ישראל

מרבית החקלאות המקראית . הנוצרית והמוסלמית

לאחר שעמים חזקים יותר התרכזו , התרכזה בהרים

, תועם ישראל נאלץ להסתפק בחקלאות ההררי, בשפלה

אלו הנופים אותם תיארו הנוסעים . הקשה יותר לעיבוד

. והצליינים שביקרו בארץ הקודש במהלך מאות שנים

ולמעמד , אלו הנופים שזכו לתיעוד בציורי ארץ ישראל

מכאן שנופים אלו . סמלי כשער הכניסה לעיר ירושלים

אותם , לאומיים ועולמיים, קשורים בדימויים קולקטיביים

  .ראוי לשמר

י המדרגות מאפשרים את שווי המשקל האקולוגי נופ

 תסחף הקרקע –ללא מדרגים בנויים ומתוחזקים . בנוף

תהליך שיביא לשלל , ממדרונות ההרים אל הואדיות

וסחיפה , וחשיפת ההרים מצמחיה, תופעות בלתי רצויות

  .מוגברת וחסימת הערוצים

   היסטוריה וארכיאולוגיה

 הטרסות של הרי יהודה הינה עדות לטכנולוגיית 

, בת מאות ואלפי שנים,  מורכבת ומתוחכמת

נוף .  להוציא לחם מן הארץ בתנאים קשים ביותר

כגון (יחד עם נופים חקלאיים מפורסמים נוספים 

מהווה עדות למאבקו , ) האורז בדרום מזרח אסיה

ולכושר ההמצאה והיצירה של החברה , אדם בטבע

מתוך , שרתמה את תנאי השטח לתועלתה, ית

  . תלבות והרמוניה עימו

,  המדרגות מהווה דימוי מרכזי בספרות המקרא

חורבן המדרגות משמש .  לשגשוג כלכלי ותרבותי

ונהרסו : " כמשל לחורבן התרבות היהודית בכללה

  ).'כ, ח"יחזקאל ל" ( ונפלו המדרגות

מספר את סיפור בניית הרבידות , )ב-א', ה(ישעיהו 

ויעזקהו : שמן-ן בןכרם היה לידידי בקר: "היהודה

סילוק האבנים (ויסקלהו , ) הטרשים הגדולים

מין גפן (ויטעהו שורק , ) ובניית קירות תמך

 בסטף הטרסות נופי שיחזור



  

  נוף וחזות
  

  צבעוניות

  

  
  ףפרטים בנו

  תבניות נוף

  שדות חקלאיים  פרדסים וברושים  טרסות ומטעים  מטעי זיתים

  שדות חקלאיים  טרסות  טרסות  מבנים ומחסנים
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  התרשמות
  

  ניגודיות

בולטים מופעי , בין מרחבי החורש הטבעי והיער הנטוע

הניגוד . על פני מדרונות או בעמקי נחלים, החקלאות

העוקבות , בולט על רקע סדירותן של שורות העיבוד

של הנוף " אי הסדר"לעומת , לרוב אחר קווי הגובה

  .הטבעי

  

  מובהקות

נוכחות חזקה בנופי החקלאות של לטרסות החקלאיות 

ודבקות בעבודת , והם אף סמל להתיישבות, הארץ

הנוף החקלאי עוקב אחר . האדמה לאורך ההיסטוריה

ולפיכך ישנו סדר צורני , תווי הנוף הטבעיים ומדגיש אותם

כל אלה תורמים . ואף הרמוניה בסידור החקלאות בנוף

טורי אותו הנעוצה גם בזיכרון ההיס, לאחידות ולמובהקות

  .נושאת תרבות המדרגים

  

  גיוון

הנוף החקלאי כולל חלקות מעובדות בצד חלקות 

חלקות מרובעות בואדיות בצד חלקות צרות , נטושות

חלקות לשימוש משק הבית וחלקות , וארוכות בטראסות

הטרסות ועמקי הנחלים נושאים איתם . לייצור מסחרי

ים דימוי של אלו יוצר. גפנים ונשירים, לרוב כרמי זיתים

בצד כרמי הגפנים ומטעי . שרווח כאן בעבר" בוסתן"

, ישנן חלקות של גידולי שדה, הזיתים הבולטים בנוף

  .ובחלקות הפרטיות ניתן למצוא גידולים נוספים ושונים

לגיוון במטעים מתווסף גם הגיוון המורפולוגי של מופע 

  .טרסות על פני מדרונות תלולים המכוסים יער וחורש

  

  תחיו

והיא , לנופים החקלאיים בהרי יהודה חיות נמוכה יחסית

, ההיקף המצומצם של החלקות. אף הולכת ומתדרדרת

מרחיקים מהם אט אט , ריחוקן והנגישות הנמוכה אליהן

כך ניתן לראות בהרי יהודה חלקות . את העיבוד החקלאי

  .ונוף חקלאי ההולך ומאבד מחיוניותו, נטושות רבות
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  חדרי נוף
 

  הכפר עין ראפה וסביבותיו

הכפרים עין ראפה ועין נקובא נמצאים במבואות 

 -שני הכפרים חדשים יחסית . דרומית לאבו גוש, ירושלים

 אך הם מקיימים - 1948-הוקמו לאחר המלחמה ב

יישובית מסורתית -תכונות ומאפיינים של רקמה חקלאית

  .בהרי יהודה

  

  

  

מן האוויר

צורת התפ

הנוף 

ראשי הגב

בעוד על

ומוארכות

.המדרגות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. המערכת החקלאית בנויה סביב מערכת הניקוז הטבעית

, )אלוביום(החלקות ממוקמות בעיקר על אדמת סחף  

בנוסף .  ובאפיק נחל כסלוןבערוצים שבמורד הגבעות

ההשתלבות במערכת , לאדמה הפורייה בתוואים אלה

  . הניקוז הטבעי מהווה יתרון מבחינת השקיה

,  נאספים אל תוך בריכה- עין ראפה –מי המעיין המקומי 

וממנה מובלים בתעלות בטון אל החלקות החקלאיות 

  .שבתוואי הנחל

  

  החקלאות בזיקה לדרכים

מעובדות מצויות בתוך הכפר החלקות החקלאיות ה

. הכפר מתפרס לאורך השטח החקלאי בוואדי. ובסמוך לו

הנגישות באמצעות שבילים היסטוריים מכתיבה אילו 

הדרכים מותוות על ידי הקווים השולטים . שטחים יעובדו

, לאורך קו הנחל עוברת הדרך הראשית בכפר. בנוף

וממנה יוצאות הדרכים אל הבתים ואל החלקות 

והיווה חלק מן , תוואי הדרכים הוא היסטורי. איותהחקל

השלד של החקלאות שהייתה במקום עוד לפני שהכפר 

גם דרכים היסטוריות . הגיע לצורתו ולגודלו הנוכחיים

השאירו בו את , שאינן מופיעות כקווים ברורים בנוף

תחום העיבוד החקלאי אינו פרוס על , לדוגמא. חותמן

וקם בסמיכות לדרכים אלא ממ, פני כל המדרונות

 האחת בערוץ -הישנות העולות במעלה הגבעות 

   . על קו פרשת המים–האחרת , התנקזות המים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מורפולוגיים על החקלאותהשפעת התנאים ה

בתצ, הכפרים עין ראפה ועין נקובא על גדות הכיסלון

  

לום 

 הממחיש את השפעת תנאי הטופוגרפיה על 

היחסים בתוך . רסות הכפר וזיקתו לחקלאות

סביב הנחל ועל : החקלאי מושפעים מתווי הנוף

, ותעות ימצאו חלקות חקלאיות רחבות וריבועי

 מדרונות הגבעות יימצאו חלקות צרות 

 בהתאם לתלילות המדרון הקובעת את רוחב 

  
  

  

  

  החקלאות ומערכת הניקוז הטבעי
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  החקלאות בזיקה לכפר

, בדפוס יישוב כגון זה של הכפר המסורתי הערבי

וכך גם , השטחים החקלאיים ארוגים ברקמה הכפרית

. חיי הכפראורח החיים החקלאי הוא חלק בלתי נפרד מ

עדרי . העשייה החקלאית בוואדי ניבטת מכל סמטה

הצאן השבים מן המרעה חוצים את רחובו הראשי של 

כל שינוי בו משקף את , בהיותו נוף חקלאי חי. הכפר

  . הרגלי חיים ואת היחסים החברתיים בין תושבי הכפר

החקלאות היא גורם מרכזי בסידור ובהתפתחות של 

, ו המבנה הציבורי המרכזישהינ, מסגד הכפר. הכפר

נמצא בסמוך למעין שמימיו נלקחים בתעלות להשקיית 

בשיפולי , הכפר מתפרס לאורך הוואדי. השדות בוואדי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חקלאיתהצמחייה ה

מפה זו . מפה מימי המנדט מונחת על גבי תצלום האוויר

חושפת את היותו של הכפר ממוקם בתוך השטח 

בינות לבתים נמצאות חלקות בעיבוד חקלאי . החקלאי

, בכפר ובסביבתו מטעי זיתים רבים וכרמי גפנים. פרטי

בחלקות של המשק הפרטי . כגידולים בולטים בנוף

ביניהם שקדיות ,  פרי שוניםהצמודות לבתים גדלים עצי

בוואדי לאורך הנחל ישנן גם חלקות של גידולי . ועצי הדר

  .שדה

  

  

  

  

מכאן שלא רק הנוף החקלאי . הגבעות המטורסות

אלא גם אורחות החיים , משקף את אורחות החיים

  .   משקפים את מרכזיות החקלאות
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  היבטים תכנוניים

   35 א"תמ

 בתשריט "משולב שמור מרקם"בתחום  ללתכנ זו חידה

 גבוהה סביבתית-נופית רגישות וכבעלת, המרקמים

 מתייחסת הגבוהה הרגישות .סביבתיות הנחיות בתשריט

 הטבעי הצומח, הנוף תצורות ,הטבעיים יםהיבט

 הניתנת החשיבות לצד ,ירושלים בהרי תהום מי והעשרת

 שביטויה ,ירושלים בהרי וההתיישבות החקלאית למורשת

 נקבעו "נוף מכלולי" שני  .החקלאיים בשטחים פיזי

 העולה הראשית הדרך סביב  האחד,ירושלים בהרי

 את העוטפים יווסביבות שורק נחל - והשני ,לירושלים

 לשטחי רב ביטוי יש בשניהם .ירושלים של מערבה

 מבנים ושרידי טרסות, בהר המסורתית חקלאות

  .חקלאיים

  

   ירושלים למחוז המחוזית המתאר תכנית

 1מ"תמ - ירושלים למחוז המחוזית המתאר תכנית

 על לשמור יש כי קבעה זו תכנית. 1977משנת  מאושרת

 שטחים איתרה ואף, מעובדות חקלאיות קרקעות

 השטחים על בדיון הדגש. החקלאות להרחבת

 של הנופי  ייחוד.מזון ייצור לעניין היה החקלאיים

 ,לירושלים האב בתכנית שהוזכר ,החקלאיים השטחים

  .המחוזית המתאר בתכנית ביטוי כל קיבל לא

  

   1/30 מ"תמ הסבר דברי

 תחשיבו בעל כאזור 1 מ"בתמ סומן ,ירושלים הרי תחום

 הראויים, ותרבות מורשת, טבע ערכי עמו הנושא, גבוהה

 החקלאיים השטחים סווגו זה בתחום .ולהגנה לטיפוח

 שטחי המגדיר ,"נופית חקלאות מכלול"–  מיוחד בסימון

 עד עיבוד כשטחי משמש חלקם אשר, ובוסתנים טרסות

 של המיוחד הנוף את ולשמר להדגיש כדי זאת. היום

 האחרונים שרידיה אשר, ההעתיק המדרגות חקלאות

  .בלבד זה באזור נותרו

  

  

י

ל

ה

ה

  

 1/30  מ"תמ פי על נופית חקלאות כלולי

 35  א"תמ פי על ירושלים בהרי נוף מכלולי

מ
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  והנחיות הוראות

 בתחומי בנייה היתר לתת בבואה, המקומית הועדה"

 מבני:  כמו חקלאות לשימושי למבנים ,השמורה הליבה

 חממות ,חקלאיים לצרכים מחסנים, חקלאי וייצור משק

 הנספח .נופי בנספח הבקשה מגיש את תחייב ,ב"וכיוצ

 המבנה והשתלבות העיצוב את עקרונות בעיק הנופי

 בנוף הפגיעה מיזעור בדבר הוראות לרבות ,בסביבה

 למבנים בנייה היתר מתן לעת .ומורשת טבע ובערכי

 תשקול, השמורה לליבה מחוץ חקלאות לשימושי

 המבנה את למקם ניתן אם המקומית הועדה תחילה

 אין כי הועדה השתכנעה .נופי-חקלאי אזור בתחום שלא

 .נופי בנספח הבקשה מגיש את תחייב, כזאת אפשרות

 ,מסורתית חקלאות ובמתקני במבנים פגיעה תותר לא

 הכוללת תכנית .השקיה ומתקני טרסות ,שומרות כגון

 בדבר תנאים תקבע כאלה ומתקנים מבנים בתחומה

 ותת עילית הנדסית תשתית העברת .ושחזורם שיקומם

 עקרונות יקבע אשר נופי בנספח תותנה קרקעית

 הוראות לרבות ,בסביבה והשתלבות שיקום, הסדרה

  ."ומורשת טבע ובערכי בנוף הפגיעה מיזעור בדבר

 



בתרונות 
רוחמה 

  ובארי
  

 ת הנוףיחידתיאור כללי של 
  

  מאפיינים עיקריים

, כתם ממזרח לשדרות: יחידת נוף המורכבת משני אזורים

 .מערבה לנתיבות, וכתם קטן יותר
המבותר באלפי ערוצים ,  שטח מישורי–נוף בתרונות 

 .ומורכב" פראי"במרקם , בעלי שוליים מצוקיים
באזורי המישור שבין החלקות החקלאיות ממוקמות 

 .הבתרונות
,  בעיקר חיטה ודגניים אחרים–הצמחייה החקלאית 

היוצרים שילוב מעניין עם שדות הפריחה האופיינית 

 .בתקופת האביב, לשטחי הבתרונות הטבעיים
חשיבותה של יחידת הנוף החקלאי נובעת מנדירות 

ומהשילוב המעניין בין , המופע המורפולוגי של בתרונות

  ".פראי"קלאיים סדורים ונוף טבעי בעל מופע שדות ח

  

  ת הנוףיחידאפיון 

 נפרדים  הנוף הזו המורכבת משני כתמים יחידת

הם ערוצים  הבתרונות.  בנוף בתרונותיםמאופיינה

עמוקים וקצרים המתחתרים במישור ומתנקזים אל 

מתווה נוף הבתרונות . ערוצי נחלים גדולים ורחבים יותר

, ערוציםבהמבותר , ין השטח הטבעייוצר שילוב מרתק ב

הנוף השטוח והמונוטוני . לשדות החקלאיים השזורים בו

של המרחב החקלאי מהווה ניגוד חד להתחתרות 

. ולהיווצרות הבתרונות באפיקי הנחלים וגדותיהם, החזקה

בארי (בלב שטחי הבתרונות מצויים ישובים בודדים 

  ים ואינם בולט, הנבלעים בשטח המבותר, )ורוחמה

 ארץבמפת הובארי  בתרונות רוחמה
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בגווני צהוב , באביב האזור מכוסה פריחה צבעונית.  בו

, ואדום היוצרת כתמי צבע בוהקים הבולטים למרחוק

  .ומהווים מוקד משיכה תיירותי

  

  התנאים הטבעיים

הבתרונות התפתחו באזורי קרקעות לס בסמוך לערוצים 

באגני ההיקוות של נחל שקמה ונחל הבשור . גדולים

רות ויצירת הבתרונות החושפים ניכרת תופעת ההתחת

תהליכי סחף . חמרה וכורכר קדומים, שכבות חרסית

ידי הפעילות -אך הם מואצים על, אלה הינם טבעיים

הסרת כיסוי הצומח הטבעי ורעיה . החקלאית

בנוסף לפעילות החקלאית , אינטנסיבית גרמו גם הם

נזקי הסחף  .לחשיפת הקרקע ולתהליכי בלייה מואצים

 אל תוך השטח המתחתרים, עלה הבתרונותמופיעים במ

  . ובמורד גורמים לסתימת ערוצים ומאגרים, החקלאי

האקלים באזור הבתרונות הוא יבש וכמות המשקעים 

  .מ גשם בשנה" מ400- ל300השנתית נעה בין  

במקום יש . הצומח הטבעי המאפיין את האזור הינו מגוון

. רו ערבי סה–מפגש של צומח אירנו טורני וצומח מדברי 

, מינים הנפוצים באזור הבתרונות הם שמשון סגלגל

מקור החסידה , קורנית מקורקפת, לטם שעיר, זיפנוצה

בעיקר בשנים גשומות מתפתחים , בחורף. המדברי ועוד

במקום מרבדי פריחה מרהיבים של כלניות ומאוחר יותר 

  .נוריות

בגווני צהוב ואדום , באביב האזור מכוסה פריחה צבעונית
 היוצרת כתמי צבע בוהקים
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  נופי החקלאות
  

  תיאור הנוף החקלאי

לאי באזור הבתרונות מישורי ופתוח ובו גידולי הנוף החק

מישורי השדות הרחבים נקטעים . בעלבשדה שונים 

. בשוליהם והמארג החקלאי האחיד כמו נפרם בשוליו

סביב אזור הבתרונות הצפופים מלווים השדות בדייקנות 

מנצלים כל פיסת קרקע מישורית , את שולי הבתרונות

צי הבתרונות בשטחים שבהם ערו. הניתנת לעיבוד

השדות הנגזרים ביניהם קטנים ובעלי , ארוכים ומפותלים

. צורות מגוונות ולא רגולאריות המלוות את קווי הבתרונות

  . החלוקה בין הטבעי לחקלאי הינה ברורה ומובחנת

  

  צמחייה חקלאית

. בעלבבאזור רוחמה ובארי מגדלים בעיקר גידולי שדה 

צמחיה חקלאית . ם שוני חיטה ודגניים-הנפוצים שבהם 

אך בשטחים ,  משנית אינה נפוצה בשטחים נרחבים אלה

רבים שבהם סחף הקרקע הפך לבעיה משמעותית ניטעו 

עצים על מנת לייצב את שולי השדות ולעצור את 

העצים הנטועים הנפוצים הם מיני . ההתחתרות המואצת

  .שיטה ואיקליפטוס המתאימים לתנאי היובש באזור

  

  מערכות המים

אשר הזרימות בהן , וצי הבתרונות הם נחלי אכזבער

למרות הזרימה המעטה בערוצים . מועטות ושטפוניות

חלה באזור תופעת התחתרות מואצת של הבתרונות על 

של " שקמהאגן נחל מפעל " .חשבון השטח החקלאי

 ניסה להקטין את הסחיפה באמצעות - ד החקלאותרמש

באזור  .וקרתשימוש מכוון בפלחה בשילוב עם רעייה מב

 - בנגבנמצאת גם תחנה מרכזית  של חברת מקורות 

  התחנה שולטת על חלוקת המים."תחנת שמחה"
קיבוצים , עיירות, השפירים ומי הקולחים לשדות ומטעים

   .ואתרי תיירות פארקים, מפעלי תעשייה, ומושבים
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  דרכים וסירקולציה

תיבות לבית  מנ334הכבישים הראשיים באזור הם כביש 

 העובר מזרחית לרצועת עזה ומוביל 232קמה וכביש 

,  עוברות בעיקר דרכי עפר בתוך השטח.לגבול מצרים

, הכבישים עוברים בשולי שטחי הבתרונות. ושבילי טיולים

  .מלבד מספר כבישי גישה אל הישובים הכפריים

  

 תחושת המרחב וקו האופק הרחב והפתוח

 חיטה ודגניים שונים: הגידולים העיקריים באזור
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  קטים אחרים ימבנים ואובי  ישבותידפוסי ההת

רובם קיבוצים , היישובים הפזורים באזור אינם רבים

ים היישובים מתפרנס. 1948וותיקים אשר הוקמו לפני 

  .מחקלאות וממפעלי תעשייה שונים

 סיפורם שזור  אךיישובים מעטים מאוד מצויים באזור

ברוחמה ישנם . בימי קום המדינה ובתקופה שקדמה לכך

 שהגן על ןמבנים היסטוריים שונים דוגמת בית הביטחו

ובבארי הישנה עומדים . הבאר הראשונה שנחפרה באזור

  . ומגדל המים של היישוב הישןןעל תילם בית הביטחו

חמה הם נקודות יישוב שעלו על ושני הקיבוצים בארי ור

הקרקע לפני קום המדינה וסיפורם שלוב בהיסטוריה של 

התגלה במקום  של גופרית מרבץ -מכרות בארי   .ההתיישבות בנגב ובהגנה עליו

 נבנה מפעל 1933-ראשונה ובמלחמת העולם הב

 המיכרות והמפעל הגופרית שנכרתה באזור. לעיבודה

 , במקום נותרו שוחות כרייה. שנה13פעלו במשך 
  .ערימות פסולת גופרית ומיבנה המפעל

 נקודת היישוב היהודית הראשונה במבואות –רוחמה 

והיוותה במשך , 1911-נוסדה כחווה חקלאית ב. הנגב

בות נקודת היישוב הדרומית ביותר של שנים ר

, החווה עסקה בטיפוח מטעי שקד. ההתיישבות היהודית

הנקודה . גפנים ושדות של קטניות, חרוב, תאנה, זית

 40-בשנות ה. נחרבה והוקמה בשנית מספר פעמים

  .הוותה בסיס להתיישבות העברית בנגב

  

 במבצע 1946- קיבוץ אשר עלה על הקרקע ב– בארי

במלחמת . נקודות יישוב על הקרקע בנגב 11עליית 

. העצמאות היה הקיבוץ נתון תחת התקפות מצריות

כיום . לאחר המלחמה עבר היישוב למקום הקבע שלו

עיקר הפרנסה של היישוב מקורה בבית הדפוס שבמקום 

  .וכן מחקלאות
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  הקשרים תרבותיים

  

  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

 תקופה הביזנטית ובו חרבת יישוב מה- חרבת גממה

חצר מרוצפת פסיפס , מנזר עם חדרים ואולמות

בכנסיה שנחפרה נמצאה רצפת . ובמרכזה בור מים

הכפר הערבי . פסיפס מעוטרת בדגמים גיאומטריים

הסמוך היה כפר של אריסים ולידו פעלה טחנת קמח 

באזור החורבה . שהיתה שייכת ליהודים מבאר טוביה

יים רבים מהתקופה נמצאו שרידים פרה היסטור

  .הפליאוליתית

פרה היסטורי בתוך שמורת בתרונות בארי נמצא אתר 

  . גדול ובו נמצאו אבני יד רבות

 שרידי כנסייה ויישוב ביזנטיים ממזרח – חרבת גררית

ברצפת הכנסייה נתגלה פסיפס עם . לערוץ הבשור

על המצוק נחשפו בורות . כתובת המזכירה שלושה שמות

  .רקע סביבם נסחפהמים עתיקים שהק

  

  נוף כמשקף אורח חיים

היישובים קטנים . הנוף באזור הבתרונות פתוח וחקלאי

 בעיקרה –החקלאות הקיימת באזור , ומרוחקים זה מזה

את המשקעים הטבעיים שאינם , חקלאות בעל מנצלת

הנוף הכפרי והפתוח . רבים ומשתלבת בכך עם סביבתה

 אורח חיים של שאינו מושפע ממרכזים עירוניים משקף

 –אשר חיות בסביבה חקלאית , קהילות בפריפריה

באזור שפע שמורות טבע שגולת הכותרת שלהן . טבעית

בעונת הפריחה מציפים את האזור , היא פריחת הכלניות

  . הארץמטיילים רבים מכל רחבי
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  נוף וחזות
 

  צבעוניות

  
  

  פרטים בנוף

  
  
  
  
  
  
קר שמיים שדה חיטה גידולי שדה קע חרושה  

  
  נוףתבניות 

  
  

 מרחבים מונוטוניים קו אופק רחב שדה חיטה קצור תרונותבנוף ה
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  התרשמות
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  ניגודיות

, הנוף המבותר והתלול. אזור הבתרונות אופי ניגודי חזקל

המהווה ניגוד חריף למונוטוניות של השטחים המעובדים 

רובו של . יחיד בנופי החקלאות בארץוהינו , סביבו ובתוכו

למרות , שמורות נוף ויערות, השטח כלול בשמורות טבע

  .  בוהמתקייםהעיבוד החקלאי 

 וברובו שטחים נרחבים הנוף החקלאי כאמור אינו מגוון

הבתרונות החורצים את השדות . של גידולי שדה שונים

. הם המשווים למקום את הניגודיות הגבוהה כל כך

". מחוספסים"הבתרונות עמוקים ו, "חלק"השדה מישורי ו

הבתרונות לעומתם , בעוד השדות הם מעין מרקם אחיד

פריחה ,  שלל צמחי בר–צופנים בחובם שפע הפתעות 

ושפע בעלי חיים אשר מוצאים מפלט , בה בעונהמרהי

  . בערוצים העמוקים הללו

  

  מובהקות

הנוף החקלאי בפני עצמו נבדל באופן מהותי ממרחבי 

 המפגש עם הבתרונות הינו ,החקלאות באזורים סמוכים

מובהקות הנוף החקלאי גבוהה אפוא . ומענייןייחודי 

ת גם וזא. באזור המפגש עם הבתרונות  אך לא מעבר לו

משום שהבתרונות הללו הם אלמנט נופי חבוי במידת 

הם אינם בולטים מעל פני השטח אלא מתחתיו ולכן . מה

קווי מתאר השדות בשולי . הם אינם נראים למרחוק

הבתרונות וההתחתרות של הערוצים בתוך המישור 

. החקלאי הן תופעות נופיות מובהקת ליחידת נוף זו

המעבר בין הטבעי וקו , הבתרונות עצמם עמוקים

אדמת הבתרונות אינה מעובדת . לחקלאי הינו חד וברור

כאן . ונראה כי לא היתה מעובדת בשל הטופוגרפיה

משתקף המגוון הטבעי הגדול ופני דמותו של השטח כפי 

  .שהיה בטרם העיבוד המלא והנרחב

  

  

  גיוון

רוב שטח היחידה מכוסה . הגיוון בנוף החקלאי אינו גדול

השדות גדולים ומשתרעים מלוא העין , בעלגידולי שדה 

הגיוון שבנוף ). חיטה בדרך כלל(ועליהם לרוב גידול יחיד 

שולי השדה . הזה נוצר מעצם המפגש עם הבתרונות

הנפילה החדה אל הערוץ ואפיים המשתנה , המפותלים

,  חלקם נטועים עצים למניעת סחף-של הבתרונות 

לנוף הזה הם המקנים , חלקם מכוסים בתה עשבונית

  .גיוון ויופי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חיות

השטח המישורי . של האזור גבוההחיותו החקלאית 

השדות מלאים , מעובד במלואו ממש עד לקו הבתרונות

אזור . ואחידים ומכסים את מלוא הנוף עד קו האופק

ולא צפוי שינוי מהותי , הבתרונות מרוחק ממוקדי פיתוח

  .בו בשנים הקרובות

שבהיותה חקלאות , רווחיות החקלאיותירידה ב, עם זאת

בעל של גידולי שדה גם כך אינה מאופיינת ברווחיות 

עשויה להביא לנטישה הדרגתית של העיבוד , גבוהה

  .החקלאי

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 המפגש עם מובהקות הנוף החקלאי גבוהה באזור
 בתרונותה

  

נוף הבתרונות נבחר כמייצג את נופיה של ארץ ישראל 

לום יצ. 35א " תמ–בתכנית המתאר הארצית המשולבת 

  .מיה של תכנית המתאר הארציתזה מופיע על כל פרסו



  התנאים הטבעיים

מישור 
חוף 

  הנגב

בו הצבע השולט רוב ימות השנה , זור צחיח למחצהא

המערבי הם המשכה של   מישורי הנגב.הוא חום וצהוב

ס ולס חולי מרכיבים את ל. רצועת החולות של צפון סיני

   .פני השטח המישוריים

  
 ת הנוףיחידתיאור כללי של 

  
  מאפיינים עיקריים

 .ממזרח לרצועת עזה, מישור המשתרע מדרום לשדרות 

 .שטח מישורי או גלוני מתון 

 –מהמרחבים החקלאיים הגדולים והרציפים בארץ  

 .שדות נרחבים המשתרעים מלוא העין

בשנים ,  בעיקר גידולי שדה–הצמחייה החקלאית  

 .גמה של נטיעת פרדסים ושדרות ברושיםהאחרונות מ

שלמות ,  תחושת מרחב פתוחמקנההנוף החקלאי 

  .ורציפות

  
  ת הנוףיחידאפיון 

אלפי , במרחב גדול בהיקפו ,שדות רחבים מלא העין

 מן המרחבים החקלאיים -דונם של שדות ומטעים 

  . הגדולים והרציפים בארץ
 מפת הארץב חוף הנגב

 השני ומעברו, גבולה הצפוני של היחידה הנו נחל שקמה

,  בשולי היחידה משתפלים גבעות דודאים וגורל.פלשת

 .כמסגרת התוחמת את המישורים הגדולים ממזרח

יישובים חקלאיים פזורים  מספר . חולות חלוצה–מדרום 

  .באזור

 
ש לציין את רכסי הכורכר הנמצאים בחלק המערבי של י

עליהם מרוכזים , יחידת הנוף ומהווים אלמנט נופי בולט

  . שמורות טבע ויערות פארקבדרך כלל
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  ישבותידפוסי ההת  נופי החקלאות

  תיאור הנוף החקלאי

שדות דגן , ט כולה חקלאיתכמע, חידה מישוריתי

ותדירה , תצורת הנוף אחידה על פני השטח. ופלחה

  . למדי בנופי צפון הנגב ודרום מישור החוף

  
  ת חקלאייהצמח

המצויים , אזור משמש שטחי פלחה וגידולי שדהה

וכן חממות פרחים , ברובם מקו הבצורת ודרומה

 בוסתנים עתיקים של עצי –בבתרונות הלס . וירקות

 עצי שקמה –בקרבת החוף . רימון ותמר, אנהת, שקד

רפתות ,  לולים–סביב ליישובים הכפריים . עתיקים

בשנים האחרונות הוחל בנטיעת . ומכוורות דבש

עקירתם " על חשבון("פרדסים וכרמי זיתים ביחידה זו 

תופעה העשויה להביא לשינוי בפניה של , )בשרון

  .יחידה זו

  
  מיםכות המער

והתרומה למי התהום , לסיים-םני השטח חרסיתייפ

היחידה נחצית . העיבוד ברובו מתבסס על בעל. זניחה

אשר , מן הגדול בנחלי הנגב, על ידי נחל הבשור ויובליו

ולאורכו מעיינות ושרידי , ראשיתו ברכסי הנגב המרכזי

  .תילים עתיקים

ביחידה זו קיים ביטוי לחקלאות המוואסי הייחודית 

 חקלאות אשר נשענת על -לחופי עזה וצפון סיני 

אופק מיי תהום גבוהים בשקעים בין הדיונות בצירוף 

צירוף זה . עשירה וטובה לחקלאות, קרקע חרסיתית

מנוצל לעיבוד אינטנסיבי בטכנולוגיות חדישות 

. כיסוי פלסטיק ועוד, דישון, הכוללות השקיה בטפטוף

  .הדרים ותמרים, ירקות, בין הגידולים

  
  יהולצסירקוים דרכ

-כביש המרכזי החוצה את היחידה הנו כביש בארה

. דרום מזרח-צומת יד מרדכי שכיוונו צפון מערב-שבע

. שאר הכבישים המועטים באזור מחברים בין היישובים

על אפיק נחל בשור עברה מסילת הברזל מעזה 

  .לבאר שבע

  

  

ניר , ניר עוז, נירים, מפלסים (מושבים וקיבוציםבאזור 

, דורות, סעד, עלומים, עין הבשור, נתיב העשרה, עם

כמה עיירות פיתוח כן  ו,)ועוד, רוחמה, בארי, עזהכפר 

 ). אופקים, נתיבות, שדרות(

, מקומו כאזור חייץ בין מערכים עירוניים פחות בחשיבותו

אם כי ניתן לראות בו חייץ בין מרכז הארץ ומטרופולין 

  . שבע המתפתחבאר

  

  הקשרים תרבותיים
  מקורות היסטוריה וארכיאולוגיה

, במיוחד סביב אפיק נחל הבשור, שרידים עתיקים

  :ניהםיב

ו ארכיאולוגי על גדת תל – )פאריעה-תל אל( שרוחן תל

למושב עין  מ ממזרח" ק2.5-כ, של נחל בשורהמערבית 

היה מיושב מאז תקופת הברונזה התיכונה ועד . הבשור

  . פה הרומיתהתקו

תל ארכיאולוגי על הגדה הדרומית של נחל  - תל גמה

  . לקיבוץ רעים כקילומטר ממערב, בשור

 שרידי בו שרידים מתקופות שונות ובהם, המקום

היה מיושב מהתקופה , ממגורות מהתקופה ההלניסטית

   ).ס" לפנה4-האלף ה(הכלקוליתית 

בות בכתו הנזכרת,  ירזהככל הנראה זוהי העיר הכנענית

במפת מידבא ,  אורדןומזוהה כעיר,  3-תחותמס ה

  .6-מהמאה ה
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  התרשמות
  מובהקות

ערכיותו של הנוף החקלאי נובעת מהיותו שטח פתוח 

המונוטוניות . שאיננו מופר כמעט על ידי בינוי, ורציף

 קיימת לו מובהקות –הויזואליות תורמת לערכו של הנוף 

  .ברורה

  
  גיוון

הן בהרכב הנוף החקלאי , ונייםאלו נופים מונוט, ככלל

 המייחדת את הנוף והן בהיעדר מסגרת טופוגרפית

ועונות ,  גבוההבאזור המחזורית דינמיותה. מסביבתו

העובר מחזורים , השנה משתקפות היטב בשדה החיטה

  .זריעה וקציר, של חריש

  
  חיות

של עיבוד חקלאי , לנוף ערכים אקולוגיים גבוהים יחסית

וחשיפה ,  בו חיות כלכלית גבוההקיימת. אקסטנסיבי

  . ויזואלית לנוסע על הכבישים המובילים לנגב

לא ניכרים בנוף זה מגמות של התדרדרות או נגיסה של 

בשנים האחרונות חלה מגמה של נטיעת פרדסים . בינוי

לנוף שדות פלחה מנוף של , העשויה לשנות את אופיו, באזור

י שכזה עשוי להיות שינו. המסורתייםהמזכיר את נופי השרון 

  . בהכניסו מגוון גדול יותר לנוף, חיובי

בתשריט " מרקם כפרי" מסמנת את שטח היחידה כ35א "תמ

בתשריט הנחיות , וכבעל רגישות נמוכה, המרקמים

 . סביבתיות
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חבל 
 לכיש

  
  ת הנוףיחידשל תיאור כללי 

  

  מאפיינים עיקריים

וממזרח למישורי , אזור המשתרע מדרום לשפלת יהודה

 .פלשת
גבעות מתונות וטרשיות הנחצות על ידי ערוצי נחלים 

 .צרים וארוכים
במדרונות ניתן , העיבוד מרוכז כיום בערוצי הנחלים

 .למצוא טרסות נטושות
ו גם משמעות סמלית המזוהה אשר ל, הגידול האופייני

 .הינו כרמי גפנים למאכל, בתודעה הציבורית עם האזור
נופי , "ישן-חדש"חשיבותו של הנוף טמונה בהיותו נוף 

חקלאות עכשוויים המתבססים על נופים מסורתיים 

  . וממשיכים אותם

  

  ת הנוףיחידאפיון 

 על ידי המופרדות, בחבל לכיש נפוצות גבעות מתונות

העיבוד מרוכז בערוצי . ים צרים וארוכיםערוצי נחל

 דליל מופיע יער פארק הגבעות על פני, הנחלים

ניתן .  חלק מהגבעות נטועות אורנים. למרעההמשמש

כאן מופען ; למצוא אזורי טרסות במורדות הגבעות

וסדור פחות מהטרסות האופייניות להרי , יותר" פראי"

  . בוסתנים רבים–בטרסות הללו . יהודה

או  (בדרום  נחל שקמה, ובריןת היחידה בצפון נחל גגבולו

במערב מישורי פלשת ובמזרח גובל חבל , )נחל אדוריים

 המפריד –לכיש במורדות הרי יהודה ובעמק התלם 

   .ביניהם

  

  

 מפת הארץב חבל לכיש



האקלים באזור לכיש מתאפיין במפל תלול על פני 

. תיכוני לאקלים צחיח למחצה-מאקלים ים, מרחק קצר

ניכרים באזור חילופי חברות , בהתאמה לתנאי האקלים

, דרום- פני מרחקים קצרים לאורך ציר צפוןצומח על

תיכוני לחברות צומח של האזור הצחיח -מחורש ים

חברות הצומח המאפיינות את האזור מצפון . למחצה

, לדרום הן חברת חרוב מצוי ואשחר ארץ ישראלי

. המתחלפת בחברת אשחר ארץ ישראלי וסירה קוצנית

סירה קוצנית מופיעה באזור גם בחברות בתה 

עם המעבר דרומה מתלווים לחברות . יאנטים שוניםבוואר

  .הצומח מינים אירנו טורנים שונים

   התנאים הטבעיים

בנוי אף הוא גבעות קירטון , בדומה לשפלה, אזור לכיש

. ים ביניהןאשר ערוצי נחלים צרים חורצים אותן ומפריד

 בוהות וצפופות וככל שפונים מערבהבמזרח הגבעות ג

אל מישורי פלשת ודרומה ערוצי הנחלים מתרחבים 

והגבעות , ונושאים עמם רצועות רחבות של אדמת סחף

  . זו מזו" מתרחקות"

 ונקבובי ךהמסלע באזור לכיש הוא בעיקרו קירטון ר

  . בנאריה המכוס,מתקופת האיאוקן

גרומוסוליות בעמקים וליתוסול  רקעות קמופיעותבאזור 

זוהי קרקע אופיינית לאזורים . חום על מדרונות הגבעות

    .צחיחים למחצה על גבול המדבר

ובחלק התחתון של התמונה .  חלקות רבועות ברובן כרמי גפנים- בוואדיות הרחבים . הגבעות מדרום למושב לכיש וחלקות העיבוד אשר ביניהן
   בהירים בואדיות המתפתלים ביניהןנראות גבעות כהות ושדות חרושים
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  נופי החקלאות
 

  תיאור הנוף החקלאי  

הנוף החקלאי באזור לכיש מרוכז בערוצי הנחלים 

השטחים קטנים והחלקות . ובואדיות המתנקזים אליהם

. מתפתלות בין הגבעות על פני מרחקים ארוכים

ערוצי הנחלים רחבים דיים מתקבל במקומות בהם 

בגבעות נפוצים שטחי . תשבץ יפה של חלקות רבועות

ראה הבקר הרועה בשטח מ. מרעה  בעיקר של בקר

  . לנופי האזורציורימוסיף נופך 

  

ניתן  .אזור המעבר בין גבעות לכיש אל מישורי פלשת  צמחייה חקלאית  
, להבחין בדגם המפותל של השדות המעובדים בואדיות

דגם עיבוד אפייני  לחקלאות בחבל לכיש אל מול העיבוד 
 המלא בשולי מישור פלשת

גזעי , גוני חום של הקרקע. כתכרם גפנים גזום בשל
 ת ההדליה יוצרות דגם חוזר ייחודיומערכהגפן 

כרמי גפנים למאכל הם הגידול אתו מזוהה חבל ארץ זה 

. השטח המעובד נטוע בכרמיםיותר מכל ואכן רוב 

 נטועים בשורות סדורות ומטפסים על גבי כרמיםה

המראה המתקבל גיאומטרי . הדליה מברזלמערכת 

חלקות הכרם רבועות בדרך כלל וכיווני . מאוד ונקי

 חלק מהכרמים מכוסים ברשתות. הנטיעה משתנים

  .המגינות מפגיעת מזיקים

רובם ,  גידולי שדה בעלבאזור קיימים גם שדות של

כן חממות רבות ובהן בעיקר גידולי ירקות צרים ובוואדיות 

  . שונים

.  

 בולטות חלקות רחוק יותר. בוד שוניםיניתן להבחין בחלקות הכרם בשלבי שלכת שונים ובכיווני ע .נוף חקלאי הנשקף מתל לכיש
השטח המעובד מרוכז בואדיות  .באופק נראה במעומעם מישור פלשת. המפוזרות בואדיות שבין הגבעות, כרם מכוסות רשת

  ובו חלקות מרעה בקר מעובדות ונושאות חורש דליל ולא מפותחאלה אינן .המתפתלים בין הגבעות
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  מערכות המים   

מערכות המים הטבעיות באזור הן הנחלים הזורמים 

 זורם מאזור דרום הר –נחל אדוריים : ת לכישיחידבתחום 

. חברון מערבה ומתחבר אל נחל שקמה באזור תל חסי

ממזרח לתל אגרה על על הנחל סכר אדוריים הוקם 

.  הזורמים בנחל בחורףתהשיטפונואת מי מנת לסכור 

 זורם מאזור הכפר עידנא ועובר סמוך לתל –נחל לכיש 

נחל . הנחל נשפך לים באזור אשדוד) ומכאן שמו(לכיש 

 זורם מפאתי העיר חברון עובר דרך אזור לכיש –גוברין 

  . ונשפך אל נחל לכיש סמוך למשואות יצחק

  

  דרכים וסירקולציה 

מספר כבישים שהמרכזי ר כוללת מערכת הדרכים באזו

 כביש רוחב ארצי המוביל – 35שבהם הוא כביש מס 

אל היישובים באזור מוליכים כבישים . מאשקלון לחברון

פנימיים ובשטח יש כבישים צרים נוספים המובילים 

  . לשטחי העיבוד

סמוך לשוליה המזרחיים של יחידת הנוף נסלל כביש 

ב ביותר וחותמו על הכביש רח. 6 כביש -האורך הארצי 

  . הנוף ועל הטבע באזור ניכר

בעת העתיקה עברה לאורך נחל לכיש דרך עתיקה 

דרך עתיקה נוספת עברה . ממישור החוף הדרומי לחברון

על דרך זו . באזור מצפון לדרום לאורך עמקי תלם

  .ים רביםינמצאים תלים ארכיאולוג

  

  יקטים אחרים ימבנים ואוב

נטושות  טרסות :ים שוניםבשטח פזורים מבנים עתיק

ושרידי תילים עתיקים . סדורבלתי במופע , בגבעות

מערות ומחילות מסתור , בורות מים, חומות בצורות

בין הכרמים בשטח קיימים מבנים . מתחת לפני השטח

מחסנים שונים ובתי אריזה המשרתים , חקלאיים מעטים

בשולי השדות נראים מיכלי דשן . את החקלאים שבאזור

  .יםגדול

  

  ישבותידפוסי ההת

באזור לכיש פזורים יישובי חבל לכיש אשר הוקמו בשנות 

 רובם –החמישים של המאה העשרים ויושבו בעולים 

הכלכלה של התושבים בחבל נסמכה על . מושבי עובדים

חקלאות ורבים מהתושבים נפגעו ממשבר החקלאות 

  .שהיה בשנות השמונים
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  הקשרים תרבותיים 
   

  יה וארכיאולוגיההיסטור מקורות  נוף כמשקף אורח חיים
. סמוך לקו הירוק, בגבול המדבר,  כיום אזור ספרהיאלכיש 

.  אינם גדולים ופרנסתם על חקלאותבאזורהיישובים הפזורים 

 וערים מבוססתבימי קדם הייתה באזור התיישבות , לעומת זאת

מאותן ערים מבוצרות נותרו . שגו בומבוצרות רבות הוקמו ושג

תלים . תלים רבים בראשי הגבעות ומחילות ומערות לאין ספור

. אלה המהווים כיום רקע לחקלאות ולהתיישבות בחבל לכיש

הנוף בחבל ארץ זה הוא נוף התיישבותי חדש באזור בעל 

היישובים החקלאיים על שדותיהם וכרמיהם . היסטוריה עשירה

  . יסטוריה של ארץ ישראלבהונטועים בקרקע 

אזור לכיש נמצא במעבר בין מישור החוף הדרומי לבין דרום 

ראשי  על באזור פזורים תלים רבים המתנשאים. הר חברון

  .הגבעות ומהווים עדות לחשיבותו של האזור בימי קדם

במקום שרידי .  מהגדולים והחשובים בתלי ישראל–תל לכיש 

פת הברונזה בתקו.  החל מהתקופה הכלכוליתיתתהתיישבו

 במקום עיר חשובה ובתקופת הברונזה ההייתהקדומה 

סוללת עפר .  לכיש עיר גדולה ומבוצרת היטבההייתהתיכונה 

לשיא . הקיפה את העיר והקנתה לה מבנה מרובע כמעט

 אז ,פריחתה הגיעה לכיש בתקופת הברונזה המאוחרת

בתקופת .  אחת מערי המדינה החשובות בארץההיית

 לעיר הוהייתמחדש בידי רחבעם מלך יהודה המלוכה נבנתה 

. לאחר ירושלים , בחשיבותה בנחלת שבט יהודהההשניי

כיבוש העיר . ס נחרבה העיר בידי סנחריב" לפנה701בשנת 

 עדות לחשיבות –מתואר בסדרת תבליטים בבירת אשור 

לכיש נבנתה שוב בידי יאשיהו מלך יהודה . העיר באותם ימים

לכיש נזכרת גם בנבואת ירמיהו . ונהרסה בידי נבוכדנצר

 ביהודה בטרם כיבוש ירושלים שנותרוכאחת משתי הערים 

 עד התקופה הפרסית בלכיש התקיימה תהתיישבו. בידי בבל

 היישוב וניטש כליל עם תום התקופה להידלדולאחר מכן 

  . ההלניסטית

" שימוש החוזר"מה, בין השאר, ערכו של הנוף החקלאי נובע

שנעשה בו בנופי חקלאות מסורתיים במסגרת החקלאות 

מראה כי ניתן , שהוא מהלך נדיר בישראל, שימוש זה. העכשווית

לבסס חקלאות כלכלית תוך שמירה על ערכים תרבותיים 

  .וויזואליים

באתר נמצאו .  חורבה מדרום מזרח לבית גוברין–חרבת לויה 

הממצא המרשים ביותר . קברים קדומים מתקופת הברזל

סביב .  מבנים שוניםולצידההוא כנסיה מהתקופה הביזנטית 

 בשימושים  שפע מחילות ובהן מבנים תת קרקעייםההכנסיי

  .אורוות ובתי בד, בורות מים במבנה פעמון: מגוונים

התל שוכן על .  תל גדול על גדות נחל אדוריים -ן תל עיטו

באזור קברים קדומים דרך עמקי תלם שעברה מצפון לדרום 

במקום נמצאו . רבים מתקופת הברונזה המאוחרת והלאה

ממצאים פלשתים וכן מערות קבורה חצובות מתקופת 

הברזל עם ראשי חיות מגולפים ומערות קבורה מפוארות 

 והתל הוא מקומה של עיטם ייתכן. מהתקופה הרומית

 .המקראית שבנחלת שמעון
  

 
 
 
 

 תל לכיש

. בתמונה זו נראים המרכיבים השונים של הנוף באזור לכיש
יערות נטע אדם ובתי היישוב המציצים ביניהם , ם המטופחיםהכרמי

לטו במרחב הזה בימי וחומות של ערים עתיקות ומבוצרות אשר ש
  קדם
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  נוף וחזות
  

  ותצבעוני

  
  

  פרטים בנוף

צפיפות שדרות 
 הגפנים

השקיה בשדה חרוש  בתי רשת
 תלמים

   גפנים
  

  

  תבניות נוף

 ים רשת מכוסגפנים
 לאורכו של ואדי

כרמים בואדיות וחורש 
 בגבעות המתונות

שורות הגפנים הצפופות 
 מול צומח טבעי דליל

מפגש של כרם עם 
 חורש טבעי
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נופי החקלאות חבל . המסדרונות האקולוגיים בישראל 

,  כרמי גפנים בואדיות–" ישן-חדש"לכיש מציגים מופע 

  התרשמות  . ות חשופות המיוערות בדלילותהמשולבים בגבע
שאף הפך , בשנים האחרונות נוצר כאן נוף מובהק וייחודי  

  ניגודיות  . גפני לכיש–סמל ומותג לאזור 
ישנו מעבר חד בין העמקים , הניגודיות הנה גבוהה ביותר  

המתפתלים בינות לגבעות הקירטון שבהם  נטועים 

או המכוסות , כרמים מטופחים לבין הגבעות החשופות

אופיין עצם הניגודיות קיימת גם ב. חורש דליל ויער פארק

 המכוסות חורש דליל  או של הגבעות החשופותהטבעי

ופזור לבין נופם וחזותם של הכרמים המעובדים בשורות 

מתוחים על פני מערכת הדליה אחידה ויוצרים , ישרות

נוצרת כאן צבעוניות , בנוסף .מרקם גיאומטרי סדור

, בין כרמי הגפניםהקיים בניגוד , חדשה ומעניינת

ועד , מגוונים שונים של ירוק,  השנההמשתנים לאורך

  .בין יערות האורן ירוקי העדו, לכמישה אדמדמה

  גיוון

למרות שעיקר החקלאות באזור לכיש היא כרמי גפנים 

עמקים הצרים ונופי  ה- השטחאפיו של , למאכל

  והנוף המשתנה של , פיתולי העמקים, הגבעות

יוצרים תמונה מגוונת ומעניינת של , השנההגפנים לאורך 

השילוב  .משתלב בנופים טבעייםהנוף חקלאי ציורי 

התואם את , העדין בין חלקות חקלאיות ואזורים טבעיים

  .מגוון ונדיר, יוצר נוף מעניין, קווי הטופוגרפיה

  

  חיות
חיותו החקלאית של האזור גבוהה והדבר מתבטא בכמה   מובהקות

 על פני כל החלקים השטח המעובד מתפרש: אופנים

 אין כמעט חלקות –המישוריים של ערוצי הנחלים 

השטחים . מתאימות לחקלאות שאינן מעובדות

, המעובדים ובעיקר כרמי הזיתים מטופחים ביותר

והגפנים מעוצבות וגזומות באחידות , השורות סדורות

ניכר הדבר כי ענף גפני המאכל הוא ענף . ובקפידה

 החקלאות באזור לכיש  כלכלי מרכזי ומשתלם וכי

  .משגשגת

חבל לכיש מציג נוף חקלאי בעל מובהקות גבוהה 

קיימים לו הקשרים . והתאמה נאותה לסביבה הטבעית

נופים של כרמים בערוצי " ך"נופי התנ"אסוציאטיביים ל

חיותו .  מיוערמוקפים בגבעות של שטח טבעי או, נחלים

, החשיפה הויזואלית שלו נמוכה יחסית. הכלכלית גבוהה

בעל " נוף נעלם"בגדר , והוא מרוחק ממקומות יישוב

  קיימת לו השפעה חשובה כחלק ממערך . קסם

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ת כסרגל של כרמי הגפנים הניגודיות הקיימת בשטח בין המופע הפזור של הצומח הטבעי לבין השורות הישרו
 המטופחים
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  היבטים תכנוניים

  

   מכלולי נוף– 35א "תמ

חקלאות , את נופי החקלאות של לכיש מגדירה 35א "תמ

, האופיינית לאזור, הואדיות בין הגבעות המיוערות

המכלול כולל בתוכו חלקים מעמקי . כמכלול נוף

  .ריןאדוריים וגוב, הנחלים הגדולים שקמה

  
  
  
  
  
  
  
 35א "ומכלול הנוף בתמ חבל לכיש  
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