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 משרד החקלאות, פקיד יערות ארצי 

 מחוז צפון רשות הטבע והגניםתכנית כריתות 

2017  
 שלום רב, 

החדשות עוסקות  עיקר הבקשות. 2017לשנת  רשות הטבע והגנים מחוז צפוןמוגשת בזאת תכנית כריתות של 

וכן  אשר אושרו בתכניות קודמותנוספות ות עבודות מתוכננ 2017בכריתות עצים מטעמים אקולוגיים. בשנת 

 מספר פרויקטים יחודיים לטיפול במינים פולשים. 
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 ביצוע תכניות מאושרות:

  המשך עבודה. –2014כרמל צומח מעוצה תכנית ממשק 

 על פי תכנית ועל פי  המשך עבודה – (2015, 2012) כים בכל המחוזאזורי חיץ לישובים, מתקנים ודר

 הנחיות כב"ה.

  כריתת המינים הפולשים: שיטה כחלחלה, פרקינסוניה, אזדרכת מצויה, וצפצפה  –מינים פולשים

במסגרת אישור כולל לטיפול במינים  מכסיפה. מבוצע באופן שוטף בשמורות ובגנים במהלך השנה

 פולשים.

 ( 2016הר שמאי( )הר מירון)–  שטחי שריפות.המשך עבודות לכריתת זריעים ועצי אורן צעירים לשיקום 

 ( 2016החולה )– .דילול חורשה לאורך כביש הגישה לאתר וסמוך למבואת הכניסה 

 ( 2013עיינות פחם) – .יבוצע בהתאם להנחיית אקולוג 

 ( 2013הר חורשן)  

 עצי צפצפה מכסיפה. 20 -כורתים כבכל שנה  ס בתל.דילול חורשת האקליפטו – (2013)תכנית  תל דן 

 העבודה דילול חורשות אקליפטוס מטעמי בטיחות וחיץ למניעת שריפות – (2013)תכנית  בית שאן .

  .2017בביצוע גם במהלך שנת 

 כחיץ למניעת שריפות, כריתה וגיזום בטיחותי מבוצע כל  אקליפטוסת דילול חורש -(2013)תכנית  אכזיב

 .2017יבוצע גם בשנת  חיית יועץ.שנה בהנ

  ת אקליפטוס.דילול חורש –( 2014תל צפצפות )תכנית 

  יבוצע על פי הנחיית אקולוג. – (2015)תכנית  )עין בדולח, עין אווזים, עינן( 90מעיינות כביש 

  קיים סקר עצים מפורט לכל שטח הגן הלאומי. רובו עוסק בגיזום אך ישנם כמה עצים  –חורשת טל

 דים לכריתה. הסקר מצורף לבקשה זו.המיוע

 

 

 מצורף:

 שכבת ממ"ג (1

 2017טבלה מרכזת של תכנית הכריתות לשנת  (2

 

 

 בברכה,

  נתן אלבז

 פקיד יעורת מחוז צפון, רט"ג
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 כריתת זריעים ועצי אורן צעירים - שיקום שטחי שריפות

, רות טבע ובגנים לאומייםלתוך שטח טבעי וטבעי למחצה בשמוחודרים מיערות נטועים של אורנים זריעים 

 .לים משטחים טבעיים וטבעיים למחצהרט"ג פועלת לביעור זריעים של אורן ירושבפרט לאחר שריפות . 

 לטיפול זה חשיבות רבה באזורים שבהם התרחשו שריפות עבר ביער אורנים מהסיבות הבאות:

ת ממאחר והיא מצמצחשיבות אקולוגית רבה בהיבט של שמירה על בית גידול ומגוון ביולוגי,  .א

 ההשתלטות של זריעי האורן על השטח ומאפשרת השתקמות חברת צומח מקומית.

 חשיבות גבוהה בהקטנת ההסתברות להתפשטות שריפות ביער זריעי אורנים סבוך וצפוף.  .ב

  פעולה המתבצעת לפני הגעת זריעי האורנים לבגרות מינית, מצמצת את המשך ההתפשטות שלהם. .ג

 

 :בודהפירוט אזורי הע

 בשמורת נחל דלתון. -נחל חצור  .1

 שמורת שחלבים מנרה. .2

 כולל חוות דעת מפורטת. – שמורת טבע נחל גמל .3

 

 

 



 

4 

 

 
 



 

5 

 

 

 

 



 

6 

 

 נחל גמלשמורת טבע 
 

ים בהדרגתיות קניון בית הכרם בנחל שגור נמצא סמוך לחורשת אורנים של קק"ל. זריעי אורנים מתפשט

לדפנות הערוץ, מתבססים כעצים בוגרים ומשנים את בית הגידול הייחודי של אזור מצוקי וכן מעלים את 

ם האפשרות לנזקי שרפה משמעותיים בתוך שטחי הקניון. הבקשה היא עבור טיפול בזריעים ודילול פרטי

 עצי אורן צעירים. 50-רים ועוד כעצי אורן בוג 50-כריתת ככוללת בוגרים של אורנים בשטח השמורה והיא 

 

 
 

 :27/03/2017 מיוםחוות דעת של האקולוג רועי פדרמן 

 15 -של כ מזדקפים לגובהנחל שגור )קניון בית הכרם( הוא בית גידול קניוני המאופיין במצוקים ה קניון

נפית כפופה, תומך במינים של צומח סלעים כגון בית גידול זה ייחודי לאזור ומטר, מפלים, גבים וברכות. 

וכן בעלי חיים אופיינים לאזורים מצוקיים כמו שפן הסלע  מציץ סוריו שרכרך ריחני, חבצלת קטנת עלים

 . המצוי בזולעיתים קינונים של עקב העיטי ו

בצמחיית התפשטות אורנים לבית גידול זה, עלולה לשנות את התנאים הייחודיים השוררים בו ולפגוע 

המצוקים ואף בחלק מבעלי החיים שמצוק חשוף מעצים הוא בית גידולם הטבעי. כמו כן נזקי שרפה במידה 

( יהיו גדולים יותר וישפיעו גם על אזורים מצוקיים בתוך שטחי 2010ותתרחש באזור )כפי שקרה בשנת 

 י אורנים משטח השמורה. הקניון. בהתאם, אנו מבקשים אישור לדילול הדרגתי של אורנים והוצאת זריע
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 כריתת עצי אקליפטוס בבתי גידול לחים

 בשנים האחרונות בקשות לכריתת עצי אקליפטוס נעשו בעיקר בהיבט הבטיחותי באתרים קולטי קהל.

גידול מתמקדות בנושא האקולוגי למניעת התפשטות עצי אקליפטוס בבתי  2017בקשות חדשות לשנת 

 לחים וצמצום השפעת העצים הקיימים.

 להלן פירוט אזורי העבודה:

 נחל תבור  .4

 נחל עיון  .5

 יהודיה  .6

 שמורת טבע גאון הירדן .7

 2014חוזרת משנת בקשה  –טבע רכס אדמי שמורת  .8

 .2015בקשה חוזרת משנת –נחל משושים  .9

 .2016בקשה חוזרת משנת  –נחל תנינים  .10

 

 צילום: שאדי דעבוס, תל דן
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 שמורת טבע נחל תבור

נחל תבור הינו שמורה שבה נחל איתן שבחלקו זרימה יציבה לאורך כל השנה. השילוב של בית גידול של נחל 

מטיילים רבים המגיעים לטייל בשמורה  שימים )כולל פריחת שקדיות( מושכתזורם בשילוב מרבדי פריחה מר

אות אקליפטוסים לאורך כל השנה ובעיקר בעונת האביב.  לאורך כל הנחל התפשטו במהלך השנים מ

המהווים מפגע בטיחותי וגורם הדוחק צמחייה מקומית אופיינית לנחל. דילול אקליפטוסים לאורך הערוץ 

מתבצע מזה מספר שנים מטעמי בטיחות ולצורך עצירת התפשטות האקליפטוסים על חשבון מינים 

 מקומיים. 

, טיפול בסורים מכריתות קודמות עצים בוגרים 25כריתה של  –הבקשה היא להמשך דילול האקליפטוסים 

 והמשך טיפול בזריעים. 

 

 :03/201772/חוות דעת של האקולוג רועי פדרמן מיום 

בשמורת נחל תבור תצורות צומח אופייניות לבתי גידול לחים בשלטון ערבה מחודדת והרדוף הנחלים לצד 

שיח ועוד.  אקליפטוסים אינם תצורת צומח של אזורים יבשים בשלטון שיטה מלבינה, שיזף מצוי, שיזף ה

מהווים מין פולש באזורים יובשניים אך בבתי גידול לחים הם מתפשטים ודוחקים בהדרגתיות את הצומח 

המקומי. המשך פרויקט דילול האקליפטוסים וטיפול בזריעים נחוץ על מנת למנוע פגיעה בתצורות הצומח 

 ובמינים מקומיים אופייניים לנחל תבור. 
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 ןנחל עיושמורת טבע 

בנחל עיון מספר חורשות אקליפטוס אשר בהם מבוצע טיפול בשנים האחרונות בהתאם לשימור ערכי 

ההטבע והמורשת. חורשת וויס משמשת כחניון לתושבי האזור ולמטיילים הרבים הפוקדים את המקום. 

ות. חורשה נוספת משמשת לקליטת קהל במבואת הכניסה בחורשה זו מבוצע גיזום ודילול מטעמי בטיח

לשמורה וגם בחורשה זו מבוצע טיפול בטיחותי. במקרים מסויימים נכרתים עצים כחלק מדילול החורשה. 

חורשות נוספות גדלות בערוץ הנחל ובסמוך למים זורמים המהווים בית גידול לח. באזור זה מומלץ להרחיק 

 אשר יבוצע על פי הנחיות יועץ מתייחסת לטיפול בטיחותי בשני החניונים בקשה זואת עצי האקליפטוס. 

 וכריתות מטעמים אקולוגים לאורך ערוץ הנחל.

 

 :31/03/2017 מיוםחוות דעת של האקולוג יפתח סיני 

שמורת טבע נחל עיון כוללת את אחד מהנחלים החשובים בצפון ישראל. הנחל משמר מערכת מגוונת של נופי 

אשחר א"י, אחירותם החורש,  זית ער אציל, א"י,  האלבשמורה עצים ושיחים כמו  ומפלים. תמים, ברכו

 )נדיר(. אדר סוריו אגס סוריוכן  אירופי

סירה ,  קוציץ סורי גדולהארי הלוע , עכנאי יהודה, צמר מפוצלמחוץ לערוצים, ניתן למצוא  צמחים כמו 

הדוחן, זקנן שעיר,  כמו: נשרן יםידגנ .שרביטן מצויו קיתיערה איטל, קוצנית, פואה מצויה, חלבלוב מגובשש

, בן חצב יקינטוני :םגאופיטים רבים ביניה בן חיטה.ו שועל תשיבולשעורת הבולבוסין, ציבורת ההרים, 

סחלב סחלב שלוש השנים,  ,דבורנית דינסמור, סחלב פרפרני )נדיר(, דבורנית הדבורהחלמונית זעירה, 

כלנית מצויה, נורית אסיה, כדן קטן פרחים, , דיר(, סחלב קדוש )נדיר למדי(השקיק, סחלב איטלקי )נ

מישויה . בשמורה נמצאים הצמחים האדומים )בסכנת הכחדה( רקפת מצויהוגביעונית הלבנון, חצב מצוי 

 .בנחל עיון ובחרמון בלבדמין המופיע בארץ  ארנין ההריםופעמונית 

, ולצידם ערבה מחודדתופטל קדוש, הרדוף הנחלים ועצים כגון  בשמורה כוללת שיחים נחליםהצמחיית גדות 

שנית גדולה, שנית ערברבה מרובעת, פרעושית משלשלת, ערברבה שעירה, סמר אפרפר)נדיר מאוד(, 

. במים נמצא גם את נורית המים וכן צמחים מתפתלת, ורבנה רפואית, כף זאב אירופית וגרגר הנחלים

 .)נדיר למדי(נדירים כמו כף צפרדע אזמלנית 

. וגם חסרי החוליות רבים חפף א"י ובינון הירדןכמו  , בנחל דגיםחיים-דו, זוחליםבשמורה יונקים, עופות, 

 הכוללים רכיכות, חרקים, פרוקי רגליים, סרטנים ועוד. 

  (.2009בשמורה נצפים לעיתים מיני ציפורים נדירות כמו הזהבן והכותלי וכן קינון של אוח עיטי )ארנון, 

 וחוק וגנים טבע שמורות חוק מתוקף הטבעית האקולוגית המערכת את ולקיים לשמור נועדו טבע שמורות

 .הטבעי גידולם בבית המקומיים האורגניזמים מיני מגוון את כוללת האקולוגית המערכת. הבר חיית הגנת

 השכיח המין רכאש, אוסטרליה מיבשת שמוצאם עצים מיני של נרחב מגוון הכולל סוג הינו אקליפטוס

 במהלך לישראל הובאו אלה מינים(. (Eucalyptus camaldulensis המקור אקליפטוס הוא בישראל שנשתל

 .המקומית האקולוגית מהמערכת חלק ואינם, מקומיים מינים אינם אלו כן ועל 20 ה המאה

 של וצמיחתם יטתםנב. זריעים ולהעמיד להתרבות העץ מצליח לחים גידול בבתי כי התברר האחרונות בשנים

 מהצללה כתוצאה מקומיים של מינים ודחיקה השטח על להשתלטות גורם , הבוגרים והעצים הזריעים

 המשפיעה אללופתיות תכונות בעלות היא הקרקע על העץ הנושרת עלוות, מזאת יתרה. מהירה צימוח ויכולת

  עצי השתלטו, לחים גידול בבתי, מכך כתוצאה. ולגדול מקומיים לנבוט מינים של היכולת על לרעה



 

02 

 

 

 ובמערכת הטבע בערכי קשה לפגיעה והביאו לערוצים הלחים הסמוך השטח המקור על אקליפטוס

 האקליפטוס של להגדרתו הביא זה מצב. לשמור והגנים רשות הטבע מחויבת עליהם הטבעית האקולוגית

 לכך לשקמם, בהתאם בכדי אלה לגדו מבתי המין של בהוצאתו הצורך לחים ולמיקוד גידול בבתי פולש כמין

 (. 2015לאומיים )דולב,  וגנים טבע בשמורות פועלים אנו

 באזור הלח בשתי גדות הנחל.  אקליפטוסים בתחום שמורת נחל עיון  חורשה של כמאה 

 באמצעותהבקשה כוללת את סילוק האקליפטוסים בכריתה, כאשר בהמשך ישוקם השטח באופן טבעי וגם 

תאנה וצמחי מים   ערבה, עצי, הרדוף הנחלים מינים אופייניים של גדות נחלים כמו שיחי שתילה וזריעה של

 את הכריתה ילווה ניטור  צומח.    .ועוד נדירים כמו כף צפרדע איזמלנית, סמר אפרפר 

 

 מקורות

 . תיק ממשק לשמורת נחל עיון, מסמך פנימי רשות הטבע והגנים.2009ארנון, א. 

 ך פנימי ברשות הטבע והגנים, לגבי כריתת אקליפטוסים בנחל עיון.. מסמ2015דולב, ע. 
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 שמורת טבע יהודיה

עצים עצים בשלבי צימוח שונים בסמוך לערוץ הנחל  20-הכוללת כ חורשת אקליפטוס במעלה נחל יהודיה

 בקשה זו לסילוק עצים וזריעים מערוץ נחל. הזורם.

 

 :26/03/2017 מיוםהאקולוגית חוה גולדשטיין  חוות דעת של

רמה בשיפוע מתון יער יהודיה שוכנת במרכז הגולן, מצפון מזרח לאגם הכנרת. שטח השמורה  ברובו שמורת 

נחל משושים, נחל זוויתן, נחל יהודיה, נחל  –הזורמים כל ימות השנה  ומבותר ע"י נחלים עמוקים ואיתנים

 מ"מ בשנה. 500 -האקלים ים תיכוני עם כמות משקעים של כ, הקרקע בזלתית גמלא ונחל בזלת/דליות. 

של שיבולת שועל  בזלתית יחידת הצומח העיקרית בשמורה הינה יער פארק של אלון תבור עם בתה עשבונית

נפוצה ושעורת הבולבוסין, והיא תופסת את מרבית השטחים המישוריים. באזורים הנמוכים מופיעה חברה 

צומח עצי צפוף יותר ובו  במפנים צפוניים . במדרונות התלוליםהסוואנמצוי היוצרת נוף דמוי של שיזף 

מרכיבים נוספים כמו לבנה רפואי ושקד. את המים מלווה יחידת הצומח של ערבה מחודדת והרדוף הנחלים 

 עם מלווים אופייניים למים נקיים וזורמים.

 

תחרה במיני הצומח הטבעיים בשמורה, כמו כן עלי מין זה מ איקליפטוס הינו מין פולש בשמורה.

 -האיקליפטוס הנושרים ומצטברים על קרקעית הנחלים בשמורה פוגעים במיני חסרי חוליות אקווטיים  

 המלצתי לכרות ולסלק מין זה מהשמורה.
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 הירדן גאוןשמורת טבע 

דילול חורשות אקליפטוסים, לצורך שיקום בית גידול לח ומניעת המשך התפשטות לאורך הירדן וכן 

הקניים לצמצום נזקי שרפות ונזקי חקלאות לדייגים באזור בשל התקבצות על עצים אלו של עופות ל

 .ים בוגרים(עצ 40-)כ 50%בהיקף של דילול חורשת אקליפטוס הפוגעים במידגים באזור.  הקשב כוללת 

 

 :27/3/17 מיום רועי פדרמןחוות דעת של האקולוג 

, נחל ונהר. בית הגידול הלח בארץ הולך גידול לח המחבר מעיינותשמורת גאון הירדן חמדיה מאופיינת בבית 

דול הלח על המינים האופייניים לו ולכן שימור בית הגי ונהיה נדיר ככל שמדרימים וככל שנעים מזרחה

מעבר מוקם אזור הזרימה של הירדן מ .שבגבול המזרחי של ישראל הוא בעל חשיבות גדולה באזור הירדן

מעוז חיים  –מהידוע על הצומח בשמורת גאון הירדן  ולא בוצע בו דיגום צומח מסודר, אךלגדר המערכת 

סוף מצוי,  : קנה מצוי, פטל קדוש, מלוח מפושק,תועד כי באזור מיני בית גידול לח אופייניים כגוןהצמודה, 

ועוד. בחורשות האקליפטוס  סמר ערבי, עבדקן מצוי ערידת הביצות, פלגית שיחנית, ערברבה שעירה

 המיועדות לטיפול אין כמעט צימוח של מינים אחרים מקומיים מתחת לעצים.

התפשטות עצי אקליפטוס ויצירת חורשות אקליפטוס בבתי גידול לחים כפי שמתרחש בשמורה זו גורמת 

של מיני צומח מקומיים ולכן מומלץ על דילול החורושת הקיימות בתוך שטח השמורה. בנוסף  לדחיקה

האזור נשרף בתדירות גבוהה והנזק עלול להיות גדול באופן משמעותי אם השרפה תתפשט לחורשה. בקיץ 

  האחרון התפשטה שרפה שפגעה בשמורה וכן במספר עצי אקליפטוס, אך לא שרפה את כל שטחי החורשות.

חורשות האקליפטוס בשמורה מהוות גם אתרי לינה ושהיית צהריים של עופות מים הגורמים לנזקי חקלאות 

למידגים באזור. המינים העיקריים הם קורמורן גדול, קורמורן גמד, ליבנית קטנה. דילול משמעותי של 

 האקליפטוסים צפוי להקטין את הקונפליקט בין העופות למידגים.   
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 2014בקשה חוזרת משנת  - אדמי רכסטבע שמורת 

, נטועה, אשר ישנה חורשת איקליפטוסים גדולהטבע רכס אדמי בערוץ הנחל וסמוך לעין אדמי בשמורת 

בקריסות עקב . ים רבים לחנייה בסמוך למקור המיםהמושך אליו מטייל דרכה עובר מסלול הטיול בשמורה

פרטני בעצים לא מתאפשר בגלל טיפול ענפים והתהפכות עצים, שביל הטיול סגור כבר למעלה משנתיים. 

ג יש להסיר את על פי המלצת אקולוג המרחב ואקולוג מחוז צפון ברט"אופי השטח ואפשרות הגישה אליו. 

עצים  60-לכריתת כשת בקשה זו אלה מוגסיבות מ העצים מהשטח על מנת לאושש את בית הגידול המקומי.

אולם לא  2014נשלחה בעבר כחלק מתכנית הכריתות לשנת בקשה ה ,אישוש בית גידול לחלמטעמי בטיחות ו

 .תגובה עבורה התקבלה

 
 וענפים בשטח השמורה קריסת עצים

 
 חורשה נטועה לכריתה מלאה
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 2015שנת בקשה חוזרת מ – נחל משושים

בערוץ נחל משושים חורשות אקליפטוס רבות הפזורות לכל אורך הערוץ החל מהמעלה ועד לשפך הנחל 

בשמורת הבטיחה. בסמוך לנחל ניתן למצוא עצים בגילאים שונים החל מזריעים ועצים צעירים ועד לעצים 

ל גדת הנחל. ביצוע בוגרים ומפותחים. יש למנוע את התפשטותם של עצים אלה בשטח השמורה ובעיקר ע

 עצים בוגרים. 45 -בשלב ראשון מתוכנן דילול של כ אשריעשה בשלבים כ

 

 :26/03/2017 מיוםחוות דעת של האקולוגית חוה גולדשטיין 

ק"מ, הוא הנחל האיתן הארוך ביותר בגולן.  מעיינותיו העיליים נובעים למרגלות  35-נחל משושים, שאורכו כ

לה הנחל עושה את דרכו בתעלה רדודה )מסיל(. מעין נשוט )כשני ק"מ מצפון הר אביטל ורכס בשנית. תחי

לקצרין( ועם תוספת מים ממעיינות אחרים, הופך הנחל לאיתן וגם משנה את אופיו. הערוץ הולך ומתעמק 

את המים מלווה יחידת הצומח והופך לקניון נאה ובו מפלים ובריכות, ביניהן בריכת המשושים המפורסמת. 

 בה מחודדת והרדוף הנחלים עם מלווים אופייניים למים נקיים וזורמים.של ער

נחל משושים נשפך לכנרת בבקעת בית ציידה )בטייחה(. בגלל השיפוע המתון, חודרים מי הכנרת לשפך הנחל 

ויוצרים את לגונת שפך משושים )זאכי(. הלגונה היא בית גידול מיוחד המקיים נופי אחו וביצה נדירים 

  בישראל.

 

מין זה מתחרה במיני הצומח הטבעיים בשמורה, כמו כן עלי האיקליפטוס  איקליפטוס הינו מין פולש בשמורה.

המלצתי לכרות  - געים במיני חסרי חוליות אקווטייםהנושרים ומצטברים על קרקעית הנחל בשמורה פו

  ולסלק מין זה מהשמורה.
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 2016בקשה חוזרת משנת  - שמורת טבע נחל תנינים

. נערך סיור מטעם פקיד היערות אולם טרם התקבלה תגובה. הבקשה מוגשת 2016בקשה זו הוגשה גם בשנת 

 שוב לבחינה חוזרת.

קיימת בשטח השמורה , מדרום לנחל עדה, . לח גידול בית של טבע שמורת הינה תנינים נחל טבע שמורת

ועל  מינים זרים לשמורה הינם חורשת אקליפטוס בה בוצע דילול וגיזום לפני מספר שנים. האקליפטוסים

 במינים השטח בשיקום ולהתחיל עצי האקליפטוס 30 מנת לשמר את בית הגידול היחודי יש לכרות את

 מקומיים.

 :10/08/2016חוות דעת של האקולוג בן רוזנברג מיום 

 ביותר הנקיים האיתן מנחלי שהינו תנינים מנחל קטע וכוללת מיוחדת שמורה הינה יניםתנ נחל טבע שמורת

, החוף נחלי משאר שנעלמו וחי צומח שרידי בו ונמצאים מים נופי של מגוונת מערכת משמר הנחל, בארץ

 בשמורה. הכאברה ביצת לנופי שריד שהיא התמסח מברכת נביעות בעיקר הוא הנחל למורד המים מקור

 צבים נצפו השמורה בתחום. נדירים וחלקם הגידול לבית אופיינים חלקם וצמחים חיים בעלי של גדול וןמגו

 אופייניים נדירים למינים מקלט גן הוקם בשמורה. בלוטרות נדירות ותצפיות מים עופות מגוון, בקינון רכים

 .במרחב הפצתם את רולאפש לקהל  להציגם, אותם לשמר במטרה החוף מישור באזור לחים גידול לבתי

 כ של חורשה נשארה השמורה בתחום. לחים גידול בבתי פולש כמין ומוכר בישראל זר מין הינו האקליפטוס

 .עדה לנחל מדרום הצמוד הלח באזור אקליפטוסים 30

 ונדירים אופייניים מינים של וזריעה שתילה ידי על השטח את ולשקם האקליפטוסים את לסלק היא הבקשה

 .ועוד החיצים לפופית, מזרחי כלב סם, ביצות מכבד, ביצות תראס כדוגמת
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 טיפול במינים פולשים

פירוט הפעולות במסמך זה מתייחס לשני  . רשות הטבע והגנים מבצעת טיפול שוטף במינים פולשים

  :רן לשטחים פתוחיםבשיתוף הקפרויקטים גדולים בשמורת חולות המפרץ וגן לאומי קיסריה 

 שמורת חולות המפרץ .1

השמורה  עכו. דונם במפרץ 122גידול חולי בגודל שמורת חולות המפרץ היא שמורת טבע מוכרזת של בית 

המיועד בעתיד לבניית  ממוקמת מצפון למתחם ביטחוני רפא"ל, מדרום לשטח מפעל כימי נטוש )פרוטרום(

 החוף. מגורים, ומשתרעת ממערב לפסי הרכבת ועד קו

מתחם  לט עלמשטח השמורה מכוסה בכיסוי צפוף של עץ פולש שיטה כחלחלה אשר השת 100%כיום 

כחלחלה אשר  אל על ידי שיטה כחלחלה. עצי שיטההשמורה. מדובר בשטח המוגן הנגוע ביותר כיום בישר

חד אשר דחק את צמח א מ' ויוצרים 'יער' של מין 7עד  5 התפשטו וכיסו את שטח החולות מגיעים לגובה של

האקולוגית המקומית. נוצר מצב  ה חמורה באופי ובתפקוד של המערכתמיני החי והצומח המקומי תוך פגיע

, ללא מקרים דומים נוספים, הכרחי ודחוף לה, ומניעת התבססות צמחים פולשיםבו הטיפול בשיטה כחלח

בנוי, והינה השטח האחרון  שטח בשל מיקומה הגיאוגרפי השמורה מהווה אי אקולוגי בלב אחרים בישראל.

שיקומו, המתחם יוכל לחזור גידול חולי איכותי במפרץ עכו, ובכלל בין חיפה לנהרייה. לאחר  של בית

יאפשר לשמר מערכת אקולוגית כמקלט לערכי טבע האופייניים לבתי גידול חוליים, חי וצומח, ו ולתפקד

 שהפכה לנדירה לאורך החוף בגליל המערבי. טבעית

 

 לאומי עתיקות קיסריה גן .2

כל ימות  גן לאומי עתיקות קיסריה הוא גן לאומי מהמפורסמים בארץ המושך קהל מבקרים רב לאורך

כחלחלה הגורמת  דונם בו כיסוי צפוף של שיטה 62ל השנה. בחלק הצפוני של גן הלאומי קיים מתחם ש

הלאומי  לפיתוח של הגן כשול זהבקרים. המטרה היא להסיר מלפגיעה בעתיקות, בערכי טבע ובפעילות המ

הנפגעות כיום מחדירת שורשי  ל המבקרים, וחפירות ארכיאולוגיותבאזור זה. הפיתוח יכלול חניון לילה לקה

 שיטה כחלחלה.

 

 :)מעבר לטיפול נקודתי בשמורות וגנים( אזורים נוספים בהם מתוכננת כריתות מינים פולשים

 שיטת ויקטוריה – נחל עורבים .3

 שיטת ויקטוריה - לנחל יבניא .4

 אזדרכת, פרקינסוניה, שיטה כחלחלה – בטיחה .5

 

 מצורפות מפות עם סימון אזורי העבודה המרכזיים.*
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 2017טבלה מרכזת לביצוע בשנת 

 

מטרת  שם החלקה שם האתר מס"ד
 הכריתה

מספר עצים  מין עץ
 לכריתה 

שמורת טבע  1
 נחל דלתון

 מאות אורן אקולוגי נחל חצור

שמורת טבע  2
 שחלבים מנרה

שטח 
 השמורה

 עשרות אורן אקולוגי

שמורת טבע  3
 נחל גמל

בוגרים עצים  50-כ אורן אקולוגי נחל שגור
ועוד עשרות 

 זריעים וצעירים
שמורת טבע  4

 נחל תבור
עצים בוגרים  25 אקליפטוס אקולוגי ערוץ הנחל

ועוד עשרות 
 צעירים וזריעים

שמורת  5.1 5
 טבע נחל עיון

עצים, חלקם  96  אקליפטוס אקולוגי ערוץ הנחל
צעירים וזריעים. 

 עבודה בשלבים.
שמורת  5.2

 טבע נחל עיון
 חורשת וייס

 וחניון תחתון
 לפי הנחיות יועץ אקליפטוס בטיחות

שמורת טבע  6
 יהודיה

מעלה ערוץ 
 הנחל

 עצים בוגרים 20 אקליפטוס אקולוגי

שמורת טבע  7
 גאון הירדן 

 40 -, כ50%לול די אקליפטוס אקולוגי ערוץ הנחל
 עצים בוגרים

טבע שמורת  8
 רכס אדמי

הנחל, ערוץ 
 עין אדמי

עצים בוגרים  60 אקליפטוס בטיחות
 וצעירים.

שמורת טבע  9
 -יהודיה 

 משושים

מעלה ערוץ 
 הנחל

עצים בוגרים  45 אקליפטוס אקולוגי
 דילול בשלבים

שמורת טבע  10
 נחל תנינים

חורשת 
 אקליפטוס

 עצים בוגרים  30-כ אקליפטוס אקולוגי

 

 מינים פולשים

מטרת  שם החלקה שם האתר מס"ד
 הכריתה

מספר עצים  מין עץ
 לכריתה 

שמורת טבע  1
 חולות המפרץ

שטח 
 השמורה

 דונם 122 שיטה כחלחלה אקולוגי

גן לאומי  2
ות עתיק

 קיסריה

 דונם 62 שיטה כחלחלה אקולוגי שטח הגן

שמורת טבע  3
 נחל עורבים

שטח 
 השמורה

 בודדים שיטת ויקטוריה אקולוגי

שמורת טבע  4
 נחל יבניאל

שטח 
 השמורה

 עשרות שיטת ויקטוריה אקולוגי

שמורת  5
 הבטיחה

שטח 
 השמורה

אזדרכת,  אקולוגי

פרקינסוניה, 

 שיטה כחלחלה

 מאות

 



 

30 

 

 

 בודות לביצוע שאושרו בשנים קודמותריכוז ע

מטרת  שם החלקה שם האתר שנה
 הכריתה

מספר עצים  מין עץ
 / שטח לכריתה 

שמורת הר  2016
 מירון 

מניעת  הר שמאי
 שריפות

 דונם 420 אורן

חורשה  החולה 2016
לאורך כביש 

הגישה 
לאתר 
וסמוך 

למבואת 
 הכניסה

 עצים 60 אקליפטוס בטיחות

ון יום חני חורשת טל 2016
 וחניון לילה

מגוון, לפי סקר  בטיחות
 מפורט

 לפי הנחיות יועץ

שטח  תאועין  2015
 השמורה

עצים שלב  6 אקליפטוס אקולוגי
 ראשון

שטח  עינן 2015
 השמורה

עצים שלב  5 אקליפטוס אקולוגי
 ראשון

חורשת  תל צפצפות 2014
 אקליפטוס

 דילול חורשה אקליפטוס בטיחות
30% 

תכנית  לפארק הכרמ 2014
ממשק 
כוללת 
 לכרמל

לפי יעודי 
 השטח

 דילול לפי תכנית חורש וחורשות

שטח  עיינות פחם 2013
 השמורה

 עצים 8 אקליפטוס אקולוגי

סמוך לדרך  הר חורשן 2013
 וערוץ הנחל

 עשרות אקליפטוס בטיחות

תל  תל דן 2013
 ארכיאולוגי

 לפי הנחיות יועץ אקליפטוס בטיחות

שטח  תל דן 2013
 ורההשמ

עצים בוגרים  20 צפצפה מכסיפה אקולוגי
 )בכל שנה(

ערוץ נחל  בית שאן 2013
 חרוד

בטיחות 
ומניעת 
 שריפות

דילול לפי סקר  אקליפטוס
 עצים.

חורשות  אכזיב 2013
בשטח 
 האתר

בטיחות 
ומניעת 
 שריפות

 דילול חורשה אקליפטוס

שטח  עין בדולח 2013
 השמורה

 עצים 10 אקליפטוס אקולוגי

אזורי חיץ  2012
סמוך 

 לישובים

תכנית 
 כללית

מניעת 
 שריפות

לפי תכנית  
 והנחיות כב"ה

מניעת  161קו מתח  פארק הכרמל 2011
 שריפות

מאות, מתחת  אורן
 לקו מתח

 

 

 

 


