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!דונם 70,102על שטח של 

ROV: צילום, גן הספוגים בשמורת ים ראש כרמל



מרחב גולן

דונם9,977הבטיחה  

דונם91רסה'המג

מרחב גליל עליון

דונם1,806(          400/ג)נחל כזיב עליון 

דונם11,655סאסאהר 

גליל תחתוןמרחב 

דונם  268כרי נעמן                              

יםמרחב 

דונם46,000ים ראש כרמל                       

כרמלמרחב 

דונם194חוף נחל תנינים                     

קיסריהמרחב 

דונם76היפודרום מזרחי             ל"ג

דונם35עתיקות קיסריה הרחבה  ל"ג



הבטיחהשמורת טבע 

דונם9,977

,הכנרתמזרחי של -הצפוןנמצאת בחוף 

-הגולן מנחלי 3את הדלתא של וכוללת 

.  ומשושיםיהודיה, דליות

,  מערכת הניזונה ממים איתניםזוהי 

,  החשופה לשיטפונות, מתוקים ונקיים

.  שיוצר מערכת אקולוגית דינמיתמה 

המיםהשתנות תדירה של מפלס בשמורה 

וזהו מאפיין חשוב של  , השנהתקופות לאורך 

-לגונות ואגם , המיוחד של ביצהבית הגידול 

.הגומלין ההדוקים ביניהםעם קשרי 

,האזור הזהחשיבות גדולה לשמר את ישנה 
.שלוהדינמיקה הטבעית על 



אמנון גליל אמנון מצוי אמנון הירדן

נורית המים 



רסה'המגשמורת טבע 

דונם  91

,הכנרתמזרח -נמצאת בצפון

. דליות הזורם לכנרתמנחל וכוללת חלק 

”  המסלול הרטוב“השמורה נמצא בתחום 

של הליכה  ’ מ800-כנחל שאורכו קטע -

לטיול בחודשי  המתאים , במי הנחל

.  והסתיוהקיץ , האביב

לאתרמסדירה את דרך הגישה התכנית 
.בתחומומערך קליטת הקהל ואת 





סאסאשמורת טבע הר 

דונם  11,655

של חורש יחידת שטח גדולה מהווה השמורה 

הנמצאת ברצף , ועשיר מאדתיכוני צפוף -ים

ח נדירים"בה בעניצפו. הר מירוןלשמורת 

, עטלפי חרקים, י"צבי א, סמור: כגון, ובסיכון

.סלמנדרות ועוד

ללא קיטוע שלזהו הגוש האחרון המוגן 

שאינו מופיע במקומות, גבוהמיני חורש 

.  אחרים בארץ

השמורה תבטיח אכרזתכי , הידרולוגים מדגישים

אזור חשוב זה של החדרת הגשמים על ההגנה את 

הצפופההצומח תכסיתבזכות , התהוםלמי 

וזאת לאור העובדה שהיקף  , המצמצמת את הנגר

הולך  העליון למי תהום בגליל שטחי ההחדרה 

. מואץפיתוח מצטמצם בגלל ו

גבול פרשתעל , זהו האזור הגשום ביותר בישראל

-של אזור ההר האקוויפריםומחדיר לשני , המים
.המזרחי והמערבי גם יחד

סאסאהר 

הר מירון





-הרחבה מירון שמורת טבע הר 

כזיב עליון  נחל 
דונם  1,806

כזיב הוא מהנחלים הבודדים בארץ  נחל 

זרימהבית גידול של נחל עם המקיימים 

הנובעיםשל מים נקיים ממעיינות קבועה 

. בערוץ

קטע במרכז ובמעלה  הוא כזיב עליון נחל 

בין שמורת הר מירון  המחבר , הנחל

נחל כזיב ומהוה נדבך ראשי במסדרון למורת 
.בגליל העליוןאקולוגי וחשוב רוחב 



כזיבעין רטט בנחל 
יפתח סיני ' דר: צילום



נעמןשמורת טבע כרי 

דונם268

האחרון לביצות מישור החוף הצפוני  השמורה היא השריד 

.  סביבתית-ויש לה חשיבות רבה מבחינה אקולוגית, בישראל

.  שטחים מוצפים ושטחי אחו ביצתי, בריכות, בה שקעים לחיםיש 

בית  היעלמות שהלכו ונכחדו עקב , נדיריםמינים זה עושר בשטח 

הביצות הגדולה  אוכלוסיית סחלב : כמו, המתאים להםהגידול 

.  תכולהצהוב ונימפאה נופר , בישראל

ככל  יש לשמר שטח נרחב , על מנת לשמור את בית הגידול

.ללא פגיעה ישירה או עקיפה במערכת ניקוז המים, האפשר

סמיכותה לאזור עירוני צפוף תהפוך את השטח גם למרחב  

וזאת באמצעות הסדרת מערכת שבילי  , לשימושי נופש ופנאי
. הנעמןאופניים והולכי רגל לאורך נחל 





כרמלשמורת טבע ים ראש 

דונם46,000

,לשקמונההשמורה נמצאת במרחב הימי שבין מפרץ חיפה 

החוף מערבה עד לקצה המתלול המערבי של שלוחת ראש  מקו 

.  מהחוףמ ”ק10-של כ ובמרחק ’ מ370-של כבעומק , כרמל

בין אזורים , השטחבתוואי זה וההבדלים עומקים גדול טווח 

מגוון רחב  מייצר , שטוחיםתלולים מאוד לבין אזורים כמעט 
.וייחודי של בתי גידול ימיים ועושר מינים גדול

שהוא עשיר , יםמיני ספוגי 66גדול של בשמורה התגלה ריכוז 

. יםגידול לצבי והיא מהווה גם בית , ישראלוייחודי לחופי 

המסננים את מזונם מתוך , חוליותחיים חסרי ספוגי ים הם בעלי 

הכוונה היא לאזור  ". אזור הדמדומים של הים"וחיים בהמים 

מכונה  השטח . המואר לזה החשוך תמידבמים הנמצא בין האזור 

מכיוון שהם יוצרים בית גידול המתאים גם למינים  " גן ספוגים"

בדומה לשוניות האלמוגים , רבים אחרים של דגים וחסרי חוליות

. המוכרות לנו



הימיבעומק הכרמל טריגון

חגי נתיב: צילום



תניניםטבע חוף נחל שמורת 

דונם194

לקיבוץ  ממערב , מ חוף"ק1.2לאורך נמצאת 

.  זרקא-א-אסר’גלישוב מצפון , מיכאלעגן מ

.בלבד' מ160-100רוחבה 

,חוף זו משלבת בתחומה שטחי ביצה ומלחהרצועת 

יחדהמהווים כולם , שפך נחל ואתרי מים מליחים, דיונות

, גידול לאוכלוסיות גדולות ומגוונות של בעלי כנףבית 

.  וחורפותמקייצות, נודדותציפורים 

-” גשר וילהלם“נמצא , התכנית בדרומהבתחום 

לקראתי השלטון התורכי ”קשתות עתיק שנבנה עגשר 

.  1889של הקיסר הגרמני וילהלם השני בשנת ביקורו 
.לשימורקובעת את הגשר כאתר התכנית 





קיסריהגן לאומי היפודרום 
דונם76

, ההיפודרום המזרחי נמצא מחוץ לחומות הצלבניות של קיסריה

ההיפודרום הינו יחיד בארץ וייחודי  מכלול . הלאומילגן ממזרח 

.  מבחינת רמת ההשתמרות של חלק ממרכיביובעולם 

אחת העדויות השלמות ביותר למרכיב חשוב בתרבות  זוהי 

.  ביזנטית-של האימפריה הרומיתהעירונית 

,  העתיק( קירקוס)כוללת את שטח ההיפודרום התכנית 

תוך שמירה , מערך כניסה כמתחם לקליטת קהלוכן 
."רוח המקום"הממצאים הארכיאולוגיים ועל על 

הרחבהלאומי קיסריה גן 

דונם35

,שטח לגן הלאומי עתיקות קיסריה המוכרזתוספת זוהי

חניה ומערך קליטה לקהל הרב  אשר מאפשר את הסדרת 

הן לסיורים במקום והן למופעים  , האתראת הפוקד 
.המפורסםהרומי בתיאטרון 



בית הבארמבנה לשימורהאובליסקצפונישער 

היפודרום  

מזרחי  

קיסריה

:צילום
מבלערן ' אדר


