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  סקר תשתיות טבע עירוני בחיפה

  

  כרטיסי האתרים -חלק ב' 

  

  

  

  , הוצאת אריאל תשס"ו)1904-1848הגרמנית בחיפה (באוארנפיינד ג' בתמונה: המושבה 

  

לאחר התפילה טיילנו מילין אחדים על מדרון ההר הצפוני, וביקרנו כמה שרידים מעניינים מימי קדם, "
אל וגן פורח; כשתפארתו לא הייתה דבר שפתיים בלבד, וכשכרמי זיתים -כשהכרמל היה באמת כרם

תנים היום מחסה לצבי ות מקום הסלעים הצחיחים והשיחים הקוצניים הנוגפנים מדורגים תפסו א
   לשועל ולנמייה".

  )1863 – בחיפה, שלוחת כוכב היםהנרי בייקר טריסטראם בביקורו (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  בחיפה רשימת אתרי טבע עירוני

  

  שם האתר  מספר האתר

  כוכב הים  1

  נחל שקמונה  2

  נחל שקמונה תיכון  3

  נחל עליה  4

  נחל לוטם  5

  נחל עמיק  6

  נחל שיח  7

  נחל אזוב  8

  נחל אחוזה  9

  נחל עמירם  10

  נחל עובדיה  11

  מערת דניה  12

  גלים- נחל נדר  13

  מורדות הר טללים  14

  דור-נחל בן  15

  קיר העורבים  16

  נחל רמז  17

  נחל זיו  18

  נחל ורדיה  19

  אבן-נחל תן  20

  נחל גיבורים  21

  כיפת רמת הדר  22

  מדרון הגנים הבהאים  23

  מורדות נווה שאנן  24

  נווה יוסף  25

  נחל סעדיה  26

  ברכת הצ'ק פוסט  27

  קישון  28

  חוף קרית חיים  29

  חוף קרית חיים דרום  30

  חיץ קרית חיים חוות המיכלים  31

  שולי שדה התעופה  32

  חוף התכלת  33

  תל שקמונה  34

  מערות שקמונה  35

  חוף שקמונה  36

  חוף הכרמל  37

          

    



 



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם בצפון מערב

העיר בין השכונות קריית

אליעזר,  כרמל צרפתי,  רמת

שאול ושדרות ההגנה.  עקב

תלילות השטח,  רובו אינו

נגיש.

  רחובות:

שדרות ההגנה,  שאול

טשרנחובסקי,  דרך סטלה

מריס,  דרך אלנבי.

  גבולות:

האתר תחום ע"י השכונות הרצליה והמושבה הגרמנית ממזרח,  כביש שדרות ההגנה ממערב,  שכונת קריית אליעזר

מצפון ושכונות כרמל צרפתי,  רמת שאול ועין הים מדרום.

 אפיון השטח:

שלוחת כוכב הים (שמות נוספים:  שלוחת הכרמליטים,  סטלה מריס),  היא שלוחה צרה ותלולה אשר מהווה את קצהו

הצפוני מערבי של  רכס הכרמל אשר משתפל לים בנקודה זו.  השלוחה עשירה בחורש טבעי,  שיחייה ובתה

ים-תיכוניים וריכוזי פריחה עונתיים.  במקום תצפית נוף מרהיבה.

197771 / 747822

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור חלקי לנחל שקמונה מדרום

 תשתיות קולטות קהל:

אחר,  ברזיות,  חניה,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:כוכב הים

1

 מטרדים ומפגעים:

ביוב פתוח,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם777שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח פרטי פתוח (44.42%),  שטח ציבורי פתוח (26.1%),  שטח שמור לממשלה 

(5.84%),  דרך קיימת/מאושרת (4.63%),  מגורים מיוחד (3.65%),  מגורים א (3.13%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת עבודה זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

http://www.inature.info/wiki/רכס_כוכב_הים

 צומח

 מצאי כללי:
באתר צומח מגוון,  עצי חרוב גדולים וריכוזי פריחה

עונתיים של עיריוני צהוב,  רקפת מצויה,  כלנית

מצויה ועירית גדולה.  באתר נמצאה מחרוזת קשתית

(מין 'אדום').

 מערכות הצומח ומיקומן:

מרבית שטח השלוחה כולל יער צפוף של ברוש מצוי

ואורן ירושלים,  יער בצפיפות בינונית של אורן

ירושלים ואלון מצוי על גבי מפנה צפוני.  המדרון

לכיוון צפון מערב כולל שיחייה בצפיפות בינונית של

אלת המסטיק,  קידה שעירה וחרוב מצוי,  כולל

כתמים של בתת קורנית ולוטם מרווני.

אורן ירושלים,  עיריוני צהוב,  חבצלת קטנת פרחים,  כרמלית נאה.מיני דגל:

דבורנית הדבורה,  מחרוזת קשתית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

למרות מיקומו של האתר בלב שטח אורבני נמצא בו מגוון יחסית גדול של בעלי חיים,  כולל מספר מינים מוגנים ו'מין

אדום'  אחד.  יונקים בולטים:  תן זהוב,  חזיר בר,  דורבן.  ציפורים:  תור צווארון,  שחרור,  עורבני,  בז מצוי,  דוחל שחור-גרון,

סבכי שחור-ראש.

 בעלי חיים

סבכי שחור-ראש,  בז מצוי,  דוחל שחור-גרון,  תור צווארון. מיני דגל:

חומט גמד (עתידו בסכנה). מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:כוכב הים

1

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
מכללת גורדון,  חט"ב ליאו בק,  בית הלוחם,  מנזר סטלה מאריס,  ב"יס שיזף,  עלה מרכז לימודי מקצועי וחברתי לנערות,

בי"ס טשרניחובסקי,  מעונות בית קסל,  המוזיאון הימי הלאומי,  מוזיאון חיל הים וההעפלה,  בי"ס רעות.
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שלוחת הכרמליטים,  פנורמה,  מבט לדרום 23.2.12

מראה כללי 22.3.12מצוק קירטון,  23.2.12

מראה כללי,  מבט לצפון-מערב,  23.2.12עיריוני צהוב,  23.2.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:כוכב הים

1



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:כוכב הים

1

מצוק קירטון עם סדקים וכוכים (כ- 20 על 5 מ'). אתר גיאולוגי 1
מחשוף סלע עם באר עתיקה, גת חצובה וצומח סלעים. נקודת עניין אחרת 2

מערה במחשוף סלע מתחת למצפור (כ- 5 על 2 מ'). אתר גיאולוגי 3
מערכת טרסות. חקלאות מסורתית 4

ריכוז גיאופיטים: עיריוני צהוב, רקפת מצויה, עירית גדולה וכלנית מצויה. מאות פרטים (כ-50 על 50 מ') אתר פריחה 5
ריכוז צמחי מחרוזת קשתית. עשרות פרטים (כ-20 על 50 מ'). צמח נדיר 6

קפלת פרוספר. מקום מקודש למנזר הכרמליטים, סגור למבקרים. נקודת עניין אחרת 7

Page4PhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:כוכב הים

1

יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

לא בסיכון3 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן מצויבז מצוי

בסיכון נמוך3 חולף מצויגבתון אדום-מקור

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע5 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע7 חולף מצויזמיר הירדן

בסיכון נמוך8 אין מידעחוגלה

לא בסיכון9 חולף ומקנן שכיחחיויאי

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץירקון

לא בסיכון12 חורף וחולף מצוי, יציב ומקנן שכיחנץ מצוי

אין מידע13 חולף נדירסבכי אפור

חסר מידע14 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון15 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון16 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע17 חולף שכיחסבכי שחור גרון

אין מידע18 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון20 חולף מצוי, מקנן נדירסיס הרים

לא בסיכון21 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון22 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון23 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע24 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון25 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע26 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון27 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון28 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון29 יציב ומקנן מצויקאק

לא בסיכון30 חולפת ומקננת שכיחהקוקיה מצויצת

אין מידע31 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון32 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון33 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון34 חולפת נפוצהשיחנית קטנה



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:כוכב הים

1

זוחלים

עתידו בסכנה1 אין מידעחומט גמד

לא בסיכון2 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון3 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל השברק

אין מידע2 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע5 שכיחלבנין התלתן

אין מידע6 שכיחלימונית האשחר

אין מידע7 שכיחנמפית הבוצין

אין מידע8 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע9 שכיחהנמפית הסרפד



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:כוכב הים

1

מוגן אורן ירושלים 1

אילנתה בלוטית פולש2

מוגן אלה ארץ-ישראלית 3

מוגן אלון מצוי 4

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 5

מוגן אשחר רחב-עלים 6

מוגן ברוש מצוי 7

גרגרנית בירותית אנדמי לישראל ולטורקיה8

מוגן דבורנית צהובה נדיר9

מוגן זית אירופי 10

מוגן חבצלת קטנת-פרחים אנדמי לישראל ולסוריה11

חמציץ נטוי פולש12

מוגן חרוב מצוי 13

טמוס מזרחי אנדמי לישראל ולסוריה14

כלך מרוקני אנדמי לישראל ולדרום לבנון15

מוגן כלנית מצויה 16

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון17

מחרוזת קשתית אדום, נדיר מאוד18

מוגן מרווה משולשת 19

מוגן נורית אסיה 20

מוגן עיריוני צהב 21

עכנאי מגובב אנדמי לישראל ולטורקיה22

צפורני-חתול עבות אנדמי לישראל ולעבר הירדן23

קיקיון מצוי פולש24

מוגן רקפת מצויה 25

שיטה כחלחלה פולש26

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה27

מוגן שקד מצוי 28



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם בצפון מערב

העיר חיפה בתוך שכונת

רמת שאול.

  רחובות:

דרך צרפת,  אדמונד פלג,

סטפן וייז.

  גבולות:

האתר נמצא בתוך שכונת רמת שאול,  תחום על ידי בינוי וכבישים.  הבינוי הביא לניתוק של חלקי הנחל,  ולכן הוא פוצל

בסקר זה לשני אתרים (ראה נחל שקמונה תיכון).

 אפיון השטח:

ערוץ נחל סבוך הנמצא בלב שכונת רמת שאול.  בערוץ חורש ושיחייה ים תיכוניים.  הנגישות לאתר קשה למעבר הולכי

רגל עקב הסבך.

197548 / 747543

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

אין חיבור לאתרים נוספים

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  ספסלים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה

2

 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם31שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (59.83%),  מגורים א (22.8%),  אתר לבניני ציבור (9.41%),  

מגורים מיוחד א (7.78%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:
הערוץ מכוסה בחורש צפוף הכולל מספר מינים

מוגנים.  בחלקו המערבי של האתר נמצא ריכוז של

עצי כליל החורש.

 מערכות הצומח ומיקומן:

האתר כולו מאופיין בחורש צפוף של אלון מצוי

ושיטה כחלחלה,  כולל ריכוזים גדולים של מינים

פולשים.  מינים בולטים נוספים:  קידה שעירה,  אשחר

רחב עלים,  פטל קדוש,  אלת המסטיק.

אורן ירושלים,  כליל החורש.מיני דגל:

מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר פעילות ערה של יונקים יבשתיים גדולים:  בעיקר חזיר בר ודרבן.  באתר נרשמו שלושים וארבעה מיני ציפורים

ושישה מיני פרפרים.  מבין הציפורים בולטים מיני סבך ומינים האופייניים לסביבת אדם:  סבכי שחור-ראש,  גדרון,  צופית,

עורבני,  שחרור.

 בעלי חיים

גדרון,  סבכי שחור-ראש,  צופית. מיני דגל:

 מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה

2

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
מרכז חינוך ליאו בק,  תנועת נוער הצופים,  מתנ"ס,  הנוער העובד והלומד כרמל צרפתי,  תחנה לבריאות המשפחה.
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נחל שקמונה,  פנורמה,  23.2.12

מראה כללי,  23.2.12מראה כללי,  22.3.12

לימונית האשחר,  15.4.12מראה כללי,  23.2.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:נחל שקמונה

2



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה

2

עצי כליל החורש. עצים עתיקים 1

Page4PhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה

2

יונקים

לא בסיכון1 שכיחחזיר בר

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע5 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

בסיכון נמוך7 אין מידעחוגלה

לא בסיכון8 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

בסיכון נמוך9 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון10 יציב ומקנן מצוינקר סורי

לא בסיכון11 חולף נפוץסבכי טוחנים

אין מידע12 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון13 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון14 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון15 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון16 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע17 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

אין מידע18 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון20 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון21 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע22 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון23 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון24 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

פרפרים

אין מידע1 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע2 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע3 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע4 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע5 שכיחלימונית האשחר

אין מידע6 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע7 שכיחהסטירית היבלית



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה

2

מוגן אורן ירושלים 1

אילנתה בלוטית פולש2

מוגן אלון מצוי 3

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 4

מוגן אשחר רחב-עלים 5

דודוניאה דביקה פולש6

מוגן וושינגטוניה חוטית פולש7

חמציץ נטוי פולש8

מוגן חרוב מצוי 9

כובע הנזיר פולש10

מוגן כליל החורש 11

מוגן מרווה משולשת 12

קיקיון מצוי פולש13

קסמנתה אתיופית פולש14

שיטה כחלחלה פולש15



 נ.צ.:

 מיקום:

הנחל מתחתר בין שכונות

עין הים,  קרית שפרינצק,
רמת שאול,  ונוף ים.

  רחובות:

דרך צרפת,  ז'ורס,  אביגדור

המאירי,  פייר קניג.

  גבולות:

האתר תחום על ידי כבישים ובינוי:  שכונת עין הים מצפון וממערב,  דרך צרפת ממזרח,  ושכונת קריית שפרינצק מדרום.

 אפיון השטח:

ערוץ נחל היורד במערב העיר חיפה לכיוון הים התיכון.  הערוץ עשיר בחורש,  שיחייה ובתה ים תיכוניים.  באתר ישנם

מצוקים,  מחשופי סלע ומערות,  ריכוזי פריחה עונתיים ופעילות של יונקים.  המעבר בנחל קשה עקב הצמחייה הסבוכה.

196976 / 747729

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

אין חיבור לאתרים נוספים

 תשתיות קולטות קהל:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה תיכון

3

 מטרדים ומפגעים:

ביוב פתוח

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם65שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (39.14%),  שטח פרטי פתוח (29.08%),  מגורים א (10.81%),  

אתר לבניני ציבור (8.76%),  שמורת טבע (4.69%),  שטח לשרותים עירוניים (3.33%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:
באתר מופו שתי יחידות צומח.  לצד הערוץ נתגלה

ריכוז פריחה של עיריוני צהוב ודבורנית דינסמור.

 מערכות הצומח ומיקומן:

האתר כולו מאופיין בחורש צפוף של אלון מצוי.

בינות האלונים דומיננטיים לוטם שעיר ולוטם מרווני.

חלקו המזרחי של המפנה הצפוני כולל בתה

עשבונית.

אלון מצוי,  לוטם שעיר,  לוטם מרווני,  עיריוני צהוב,  רתמה קוצנית (אחד המינים הייחודיים לכרמל).מיני דגל:

מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר פעילות ערה של חזירי בר.  באתר נרשמו שלושים וארבעה מיני ציפורים ושישה מיני פרפרים.  מבין הציפורים

בולטים מיני סבך ומינים האופייניים לסביבת אדם:  סבכי שחור-ראש,  גדרון,  צופית,  עורבני,  שחרור.

 בעלי חיים

סבכי שחור-ראש,  גדרון,  צופית מיני דגל:

 מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה תיכון

3

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
בית ספר רמות.



Page3LLPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

Page3LRPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

Page3ULPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

F:\TevaIroni\ProjectsTIטקסט122:

Page3PAPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

נחל שקמונה תיכון, פנורמה, 23.2.12

מראה כללי, 22.3.12מראה כללי, 22.3.12

צופית בוהקת 23.2.12עיריוני צהוב, 23.2.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה תיכון

3



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה תיכון

3

מצוק קירטון חצוב בגובה של כ- 6 מ'  ועליו ריכוז גדול של שום משולש. במצוק מעט מחשופי צור. אתר גיאולוגי 1
מחשופי סלע גדולים עם צומח סלעים. אתר גיאולוגי 2

מערה שגובהה 1.5 מ', עומקה כעשרה מ', בבסיס מצוק בגובה כ- 3 מ'. אתר גיאולוגי 3
ריכוז גיאופיטים: עשרות פרטים של עיריוני צהוב ודבורנית דינסמור. אתר פריחה 4

משטח סלע גדול. אתר גיאולוגי 5
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שיקמונה תיכון

3

יונקים

לא בסיכון1 שכיחחזיר בר

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע5 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

בסיכון נמוך7 אין מידעחוגלה

לא בסיכון8 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

בסיכון נמוך9 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון10 יציב ומקנן מצוינקר סורי

לא בסיכון11 חולף נפוץסבכי טוחנים

אין מידע12 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון13 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון14 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון15 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון16 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע17 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

אין מידע18 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון20 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון21 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע22 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון23 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון24 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

פרפרים

אין מידע1 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע2 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע3 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע4 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע5 שכיחלימונית האשחר

אין מידע6 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע7 שכיחהסטירית היבלית



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שקמונה תיכון

3

מוגן אורן ירושלים 1

אזדרכת מצויה פולש2

מוגן אלה ארץ-ישראלית 3

מוגן אלון מצוי 4

מוגן ברוש מצוי 5

מוגן דבורנית דינסמור 6

חמציץ נטוי פולש7

מוגן חרוב מצוי 8

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון9

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה10

מוגן מרווה משולשת 11

מוגן נורית אסיה 12

מוגן סחלב שלוש-השיניים 13

מוגן סייפן התבואה 14

מוגן עיריוני צהב 15

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה16

קיקיון מצוי פולש17

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה18



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם בצפון מערב

העיר חיפה בין השכונות

כרמל צרפתי וקריית

שפרינצק.

  רחובות:

דרך צרפת,  יציאת אירופה,

דרייפוס,  בית לחם.

  גבולות:

האתר תחום על ידי בינוי:  שכונת רמת שאול מצפון,  שכונת כרמל צרפתי ממזרח ושכונות קריית שפרנציק ושער

העליה ממערב ומדרום.

 אפיון השטח:

ערוץ נחל היורד בצפון מערב חיפה אל עבר שכונת קריית שפרינצק והים התיכון.  ערוץ הנחל עשיר בחורש ים תיכוני,

שיחייה ובתה.  באתר ריכוזי פריחה,  עצים עתיקים ואוכלוסיית יונקים.  לאתר שלוחה צפונית שחלקה הוסדר כגן ציבורי

ואילו הערוץ סבוך והמעבר בו קשה.

197217 / 747193

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

אין חיבור מצפון,  מסדרון צר מקשר את האתר עם נחל
לוטם מדרום.

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  מתקני ספורט

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל עליה

4

 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם172שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (64.5%),  מגורים א (15.69%),  אתר לבניני ציבור (7.94%),  

מבנים ומוסדות ציבור (מבא"ת) (3.96%),  דרך קיימת/מאושרת (3.42%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

מיפוי מערכות הצומח,  אורי ערד,  במסגרת עבודה זו (ראה חוברת הסקר,  וביבליוגרפיה נוספת שם).

 צומח

 מצאי כללי:
באתר נצפה חורש ים תיכוני אשר הגיע לרמת

ההתפתחות הגבוהה ביותר,  ובו קרוב ל-100%

כיסוי צמרות וריבוי מטפסים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

מרבית שטח האתר מאופיין בחורש צפוף של אלון

מצוי וער אציל.  במפנה הדרומי ישנה בתה עשבונית

של שיטה כחלחלה (פולש) וחורש דליל של אלון

מצוי.  ערוץ משני צפוני כולל יער דליל של אורן

ירושלים ואלת המסטיק.

אלון מצוי,  אורן ירושלים,  כליל החורש,  ער אציל.מיני דגל:

מינים אדומים:

מצאי כללי:

יונקים:  חזיר בר.  ציפורים:  גדרון,  שחרור,  סבכי שחור-ראש,  צופית,  דרור הבית.

 בעלי חיים

גדרון,  סבכי שחור-ראש,  צופית. מיני דגל:

 מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל עליה
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
מרכז רות שלוחת מתנ"ס ליאו בק,  בית ספר אבן גבירול,  מכללת ענבר,  מרכז קהילתי ליוצאי הודו בישראל,  מכללת

ישראל,  מרכז קהילתי אביגדור עשתי,  בי"ס ממלכתי אלמסאר,  מועדון פיס לגיל הזהב,  מרכז קהילתי בית פאני קפלן.
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נחל עליה,  פנורמה,  מבט למערב,  23.2.12

מרבד של מורית גדולה,  23.2.12מראה כללי,  22.3.12

מראה כללי,  מבט למערב,  23.2.12כיסוי צפוף של כובע הנזיר,  23.2.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:נחל עליה
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל עליה

4

אלון מצוי וחרוב מצוי. עצים עתיקים 1
ריכוז צמחי מורית גדולה. מאות פרטים. 20 על 15 מ'. אתר פריחה 2

חרוב מצוי. עץ עתיק 3
עצי אלון מצוי גדולים ומרשימים - תצפית מרחוב כרמיה. עצים עתיקים 4

מערה. אתר גיאולוגי 5
פעילות יונקים: חזירי בר, דרבנים, תנים ועוד. אוכלוסיית יונקים 6
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל עליה

4

יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

לא בסיכון3 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץגידרון

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע5 חולף מצויזמיר הירדן

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון7 יציב ומקנן מצוינקר סורי

לא בסיכון8 חולף נפוץסבכי טוחנים

אין מידע9 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע12 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

אין מידע13 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון14 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון15 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון16 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע17 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע5 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע6 שכיחלימונית האשחר

אין מידע7 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע8 שכיחהנמפית הסרפד



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל עליה
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מוגן אורן ירושלים 1

מוגן אורן קנרי 2

אזדרכת מצויה פולש3

אילנתה בלוטית פולש4

מוגן אלה ארץ-ישראלית 5

מוגן אלון מצוי 6

מוגן אשחר רחב-עלים 7

דודוניאה דביקה פולש8

מוגן חרוב מצוי 9

כובע הנזיר פולש10

מוגן כליל החורש 11

לנטנה ססגונית פולש12

מורית גדולה נדיר למדי13

מוגן מרווה משולשת 14

מוגן נורית אסיה 15

מוגן סייפן התבואה 16

מוגן ער אציל 17

קסמנתה אתיופית פולש18

מוגן רקפת מצויה 19

שיטה כחלחלה פולש20

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה21



 נ.צ.:

 מיקום:

הנחל מחבר בין מרכז

הכרמל,  שכונת הכרמל

המערבי  והכרמל הצרפתי

לבין השכונות בשיפולי

הכרמל -  קריית שפרינצק

ושער עליה.

  רחובות:

שדרות מוריה (גן האם),

דרך הים,  רח'  הרב רפאל

אנקווה.

  גבולות:

מרכז הכרמל ממזרח,  שכונות קריית שפרינצק ושער העליה ממערב,  שכונת רמת התשבי מצפון ושכונת כרמל מערבי

מדרום.

 אפיון השטח:

אחד מהנחלים הגדולים בצפון-מערבה של חיפה ואחד מאתרי הטבע העירוניים הגדולים והעשירים בתחומיה.  הנחל

הוא עשיר ומגוון בטיפוסי תבליט,  צומח וחי וקיימת בו רציפות של אגן נחל מראשו ועד שפכו לים,  מאזור מעלה הנחל

המצמיח יער וחורש ועד לטבלאות הגידוד לחוף הים התיכון.

197912 / 746466

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור חלקי לנחל עליה,  קיטוע ע"י כבישים

 תשתיות קולטות קהל:

ספסלים,  שביל 4X4,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל לוטם
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 מטרדים ומפגעים:

ביוב פתוח,  עודפי עפר,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם767שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (37.47%),  שטח פרטי פתוח (25.86%),  שמורת טבע (15.49%),

 מגורים א (13.82%),  דרך קיימת/מאושרת (3.68%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

נחל_לוטם/http://www.inature.info/wiki ; ואדי לוטם,  מתווה מדיניות ודרכי פעולה,  חלה"ט,  2011;  במסגרת

עבודה זו:  סקר זוחלים ודו-חיים בחיפה,  יעל אולק 2012;  דובי בנימיני ואופיר תומר 2012 (לדוחות וביבליוגרפיה

נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
מכלול תצורות צומח ים-תיכוניות המשתנות בהתאם

למפנים ולמסלע:  חורש,  יער ושיחייה של מינים

שונים (ראה להלן).  בחלקו העליון של הערוץ ישנו

חורש מוצל ולח הנשלט על ידי אציל.  זהו מופע

ייחודי ונדיר בתחומי העיר.  בנחל נתגלו גם ריכוזי

פריחה עונתיים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

המפנים הצפוניים כוללים חורש צפוף של אלון מצוי

ובר זית בינוני.  המפנים הדרומיים כוללים יער אורן

ירושליים בצפיפות בינונית (במזרח האתר),  שיחייה

בצפיפות בינונית של אלת מסטיק וקידה שעירה

(במרכזו)   ויער דליל של אלון מצוי ואלת המסטיק
במפנה הדרומי של נחל התשבי.

ער אציל,  אלון מצוי,  אורן ירושלים,  חרוב מצוי,  נרקיס מצוי,  פרגה צהובה.מיני דגל:

רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

בנחל נמצא מגוון גדול של מיני בעלי חיים,  כולל מספר מינים 'אדומים'.  החי בנחל מגוון ועתיר מיני ציפורים,  חרקים,

זוחלים,  ויונקים.  בולטים:  חזיר בר,  דרבן,  תן זהוב,  גירית מצויה.  ישנם דיווחי עבר על המצאות סלמנדרות בחלקו העליון

של הנחל.  האתר עשיר במיני פרפרים.

 בעלי חיים

חזיר בר,  גירית מצויה,  נמיה,  דרבן,  קיפוד. מיני דגל:

נחושית נחשונית (עתידה בסכנה),  חומט גמד (עתידו בסכנה),  סלמדנרה (סכנת הכחדה),  צבוע מינים אדומים:

מפוספס (סכנת הכחדה).

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל לוטם

5

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
מתנ"ס ליאו בק,  בית יצחק,  בי"ס גיל ממ"ד,  גימנסיה כרמל,  גן החיות הלימודי חיפה,  המכון הביולוגי,  בי"ס דוד ידלין,

בי"ס הריאלי,  בית מילר,  בית הכט,  מרכז פיס לגיל הזהב,  בי"ס עופר,  בי"ס גניגר,  בי"ס חופית,  מרכז פסג"ה.
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נחל לוטם, פנורמה, מבט למזרח, 10.12.11

לוטם שעיר 3.4.12רקפת מצויה, 27.2.11

חזיר בר, אם וגורים, 4.2.12אדום החזה, 2.1.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל לוטם
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל לוטם

5

עצים מושכי ציפורים: תות דמשקאי ופיקוס. אתר צפרות 1
מערת גדולה עם שני פתחים ושלושה מפלסים. נקודת עניין אחרת 2

מדרגה פלייסטוקנית. אתר גיאולוגי 3
בנחל ניצפו חזירי בר, דרבנים, תנים, גירית מצויה, נמיות. נתגלו גם סימנים של שפן סלע וצבוע. אוכלוסיית יונקים 4

ריכוז גיאופיטים: עשרות פרטים של נרקיס מצוי. אתר פריחה 5
מחשוף קירטון עם עדשות צור. אתר גיאולוגי 6

מערכת טרסות חקלאיות עתיקות. חקלאות מסורתית 7
"גיא הזיתים" -  מערכת טראסות וזיתים עתיקים במפגש גיא משני עם נחל לוטם. עצים עתיקים 8

כבשן סיד יפה ושמור כ- 5 מ'  דרומית לשביל המסומן כחול. נקודת עניין אחרת 9
מאורה עם גללים של שפן סלע. אוכלוסיית יונקים 10

ריכוז גיאופיטים: נרקיס מצוי, עירית גדולה ואשבל ארץ-ישראלי על משטח סלע. אתר פריחה 11
משטח סלע ובו אשבל ארץ-ישראלי, עירית גדולה, נרקיס מצוי, סייפן התבואה ועוד. אתר פריחה 12

כבשן סיד בעומק 1 מ'  ובקוטר 3 מ'. שלם למעט הקיר המזרחי. נקודת עניין אחרת 13
נרקיס מצוי, חבצלת קטנת-פרחים, עירית גדולה, רקפת מצויה, משטחי סלע. אתר פריחה 14

ריכוז גדול של חצבים במדרון - 200 שרביטים ויותר בקרחות יער. אתר פריחה 15
ריכוז פריחה של חצב מצוי ועשרות פרטים של חבצלת קטנת-פרחים. אתר פריחה 16

במופע דרמטי של יער ער אציל עבות וגבוה, משתרע לאורך מאות מטרים בסמוך לשביל המטיילים. נקודת עניין אחרת 17
בית משאבה בגובה כ- 2 מ', משאבה ישנה בתוכו. נקודת עניין אחרת 18
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין
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יונקים

לא בסיכון1 נדירהגירית מצויה

לא בסיכון2 שכיחדרבן

לא בסיכון3 שכיחחזיר בר

לא בסיכון4 מצוייערון צהוב-צוואר

לא בסיכון5 שכיחהנמייה

אין מידע6 אין מידעקוצן מצוי

לא בסיכון7 שכיחקיפוד מצוי

לא בסיכון8 שכיחשועל מצוי

לא בסיכון9 שכיחשפן הסלע

לא בסיכון10 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע5 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע7 חולף מצויזמיר הירדן

אין מידע8 חולף מצויזמיר מנומר

בסיכון נמוך9 אין מידעחוגלה

לא בסיכון10 חולפת מצויה, מקננת נדירה?חטפית אפורה

אין מידע11 חולפת מצויהחכלילית עצים

בסיכון נמוך12 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן נובי

לא בסיכון13 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

בסיכון נמוך14 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

אין מידע15 יציבה ומקננת שכיחהלילית מצויה

לא בסיכון16 חורף וחולף מצוי, יציב ומקנן שכיחנץ מצוי

לא בסיכון17 יציב ומקנן מצוינקר סורי

חסר מידע18 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון19 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון20 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע21 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון22 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון23 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון24 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון25 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון26 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון27 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע28 חולפת מצויהעלווית אפורה
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אין מידע29 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון30 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע31 חולף מצויעקב מזרחי

בסיכון נמוך32 יציב ומקנן נדירעקב עיטי

אין מידע33 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון34 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון35 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון36 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע37 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון38 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון39 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון40 חולפת נפוצהשיחנית קטנה

עתידו בסכנה41 חולף מצוישרקרק מצוי

בסיכון נמוך42 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון43 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

עתידו בסכנה1 שכיחהזיקית ים-תיכונית

לא בסיכון2 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון3 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל האפון

אין מידע2 שכיחכחליל החומעה

אין מידע3 שכיחכחליל השברק

אין מידע4 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע5 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע6 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע7 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע8 שכיחלבנין התלתן

אין מידע9 שכיחלבנין ירוק פסים

אין מידע10 שכיחלימונית האשחר

אין מידע11 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע12 שכיחהנמפית היערה

אין מידע13 שכיחהנמפית הסרפד

אין מידע14 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע15 שכיחהסטירית היבלית

אין מידע16 שכיחהסטירית משויישת

אין מידע17 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה
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מוגן אורן ב.מ. 1

מוגן אורן הצנובר 2

מוגן אורן ירושלים 3

מוגן אורן קנרי 4

אזדרכת מצויה פולש5

אילנתה בלוטית פולש6

מוגן אלה ארץ-ישראלית 7

מוגן אלון מצוי 8

מוגן אקליפטוס המקור פולש9

אשבל מעורק אנדמי לישראל ולסוריה10

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 11

מוגן אשחר רחב-עלים 12

מוגן ברוש מצוי 13

מוגן בר-זית בינוני 14

גומא תרבותי פולש15

דודוניאה דביקה פולש16

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה17

מוגן וושינגטוניה פולש18

מוגן זוטה לבנה 19

מוגן זית אירופי 20

מוגן חבצלת קטנת-פרחים אנדמי לישראל ולסוריה21

חומעת החורש אנדמי לישראל ולסוריה22

חורשף מצוייץ אנדמי לישראל ולדרום לבנון23

חמציץ נטוי פולש24

מוגן חצב מצוי 25

מוגן חרוב מצוי 26

טבק השיח פולש27

מוגן יערה איטלקית 28

כובע הנזיר פולש29

מוגן כליל החורש 30

כלך מרוקני אנדמי לישראל ולדרום לבנון31

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה32

לנטנה ססגונית פולש33

מוגן מרווה משולשת 34

מוגן נורית אסיה 35
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מוגן נרקיס מצוי 36

מוגן סייפן התבואה 37

מוגן ספלול החורש 38

מוגן סתוונית היורה 39

עגבניה פולש40

מוגן עדעד כחול 41

מוגן עצבונית החורש 42

מוגן ער אציל 43

מוגן פיקוס התאנה 44

מוגן פרגה צהובה 45

פרקינסוניה שיכנית פולש46

צלקנית החרבות פולש47

מוגן צתרה ורודה 48

מוגן קורנית מקורקפת 49

מוגן קזוארינה דקיקה 50

קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה51

מוגן קטלב מצוי 52

קיקיון מצוי פולש53

קסמנתה אתיופית פולש54

מוגן רקפת מצויה 55

רתמה קוצנית נדיר למדי56

מוגן שום גבוה 57

מוגן שיח-אברהם מצוי 58

שיטה כחלחלה פולש59

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה60

מוגן תות דמשקאי פולש61



 נ.צ.:

 מיקום:

ערוץ נחל המתנקז מערבה

מקו פרשת המים,  בין

שכונת כרמל מערבי

לשכונת אל כבביר.

  רחובות:

שדרות הצבי,  דוד פינסקי,

דרך הים.  כניסה מרחוב

שדרות הצבי 44 בראש

הנחל,  ומרחוב אסתר

המלכה במורד הנחל.

  גבולות:

שכונת הכרמל במזרח,  שכונת נווה דוד במערב,  שכונת כרמל מערבי ודרך הים מצפון,  שכונת אל כבביר ונחל שיח

מדרום.

 אפיון השטח:

ערוץ נחל היורד במערב העיר חיפה אל עבר הים התיכון.  הערוץ ומורדותיו עשירים בחורש טבעי,  שיחייה ובתה ים

תיכוניים.  באתר מגוון יחידות צומח,  עצים עתיקים,  אוכלוסיית יונקים,  זוחלים ופרפרים.  המעבר בערוץ קשה עקב

הצמחייה הסבוכה וזורם בו ביוב רב.

197503 / 746031

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור רציף לנחל שיח מדרום,  חיבור קטוע מצפון לנחל

לוטם

 תשתיות קולטות קהל:

שביל הליכה
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  ביוב פתוח,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש למעבר הולכי רגל

דונם696שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (27.82%),  שמורת טבע (21.98%),  שטח פרטי פתוח (17.66%),

 מגורים א (14.38%),  מגורים מיוחד (מבא"ת) (4.41%),  אתר לבניני ציבור (3.06%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

נחל_עמיק/http://www.inature.info/wiki ; סקר פרפרים בחיפה,  דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת עבודה

זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
בנחל שש יחידות צומח הכוללות מינים ים-תיכוניים

אופייניים:  קידה שעירה,  רתמה קוצנית,  בר זית

בינוני,  אלת המסטיק,  אשחר רחב עלים וסירה
קוצנית  בחלקו העליון ריכוז של עצי אורן עתיקים

ומרשימים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חלקו המזרחי של האתר כולל יער בצפיפות בינונית

של אורן ואלון מצוי.  מרבית המפנה הצפוני מאופיין

בחורש בצפיפות בינונית וחורש דליל של אלון מצוי

ואלת המסטיק.  רוב המדרון הדרומי כולל שיחייה

בצפיפות בינונית של קידה שעירה,  חרוב מצוי ואלת

המסטיק.

אלון מצוי,  אורן ירושלים,  בר-זית בינוני,  אלת המסטיק,  חרוב מצוי,  רתמה קוצנית (אחד המיניםמיני דגל:

הייחודיים לכרמל).

רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר מגוון יונקים,  ציפורי שיר,  ופרפרים.  יונקים בולטים באתר:  חזיר בר,  תן זהוב,  דרבן.  ציפורים:  גדרון,  סבכי

שחור-ראש,  שחרור,  עורבני.

 בעלי חיים

חזיר בר,  גדרון,  סבכי שחור-ראש. מיני דגל:

 מינים אדומים:
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
בית אבות בית יהודה,  בי"ס אילנות,  בית אבות בית יולס,  בית אבות ורד הכרמל,  בי"ס אחמדיה.
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פנורמה, מבט למזרח, 18.1.12

עץ חרוב עתיק, 18.1.12מצוק ומרבד חרצית עטורה, 3.4.12

חזיר בר, גורים, 16.1.12לבנין הרכפה על תגית מצויה
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פירוטממצאים
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חרוב מצוי. עץ עתיק 1
מצוק קירטון גדול עם משבצות צור, סדקים וצמחיית סלעים. נקודת עניין אחרת 2

פעילות זוחלים: חרדון מצוי, מניפנית מצויה ולטאה זריזה. ריכוז זוחלים 3
פעילות יונקים: חזירי בר, דרבנים, תנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 4

אורן ירושלים. עצים עתיקים 5
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

לא בסיכון3 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 יציב ומקנן מצויבז מצוי

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע3 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

בסיכון נמוך5 אין מידעחוגלה

לא בסיכון6 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון7 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון8 חורף וחולף מצוי, יציב ומקנן שכיחנץ מצוי

לא בסיכון9 יציב ומקנן מצוינקר סורי

חסר מידע10 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון11 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון12 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע13 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון14 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון15 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

אין מידע16 חולף וחורף שכיחסתרי מצוי

לא בסיכון17 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע19 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

אין מידע20 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון21 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון22 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון23 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע24 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון25 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון26 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל החומעה

אין מידע2 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיח, דומיננטילבנין הצנון
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אין מידע5 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע6 שכיחלימונית האשחר

אין מידע7 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה
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מוגן אורן ירושלים 1

מוגן אלון מצוי 2

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 3

מוגן אשחר רחב-עלים 4

מוגן בר-זית בינוני 5

דודוניאה דביקה פולש6

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה7

מוגן זוטה לבנה 8

מוגן חרוב מצוי 9

מוגן יערה איטלקית 10

מוגן נורית אסיה 11

מוגן סייפן התבואה 12

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה13

מוגן קורנית מקורקפת 14

קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה15

מוגן רקפת מצויה 16

רתמה קוצנית נדיר למדי17

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה18

מוגן שקד מצוי 19



 נ.צ.:

 מיקום:

הנחל יורד מערבה ממרכז

הכרמל.  תחום בין שכונות

כבביר וכרמליה.

  רחובות:

לוטוס,  המלך שלמה,

אלכסנדר ינאי.  כניסה לנחל

מרחוב הלוטוס 15 ומשער

ברוש של בית העלמין שדה

יהושע.

  גבולות:

שכונת הכרמל ממזרח,  בית העלמין ממערב,  שכונת כבביר ונחל עמיק מצפון,  שכונת כרמליה ונחל אזוב מדרום.

 אפיון השטח:

הערוץ ומורדותיו עשירים בחורש טבעי,  שיחייה,  בתה,  צמחיית מים סביב המעיינות וחורש.  בנחל שני מעיינות,  שרידי

בוסתן,  מחשופי קירטון עם עדשות צור,  מערות חצובות,  צומח מדרונות אשר מדגיש את ההבדל בין המפנים,  ריכוזי

חלבלוב השיח הנדיר ושירידי המנזר הכרמליטי.

197610 / 745342

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור מלא לנחל עמיק מצפון ולנחל אזוב מדרום

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  שביל הליכה,  שילוט

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  גרוטאות

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם590שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שמורת טבע (60.25%),  בית קברות (11.92%),  שטח ציבורי פתוח (11.17%),  

מגורים א (8.02%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

סקר נחל אזוב ונחל שיח,  חווה להב 1992,  חלה"ט;  נחל_שיח/http://www.inature.info/wiki;  סקר זוחלים ודו-חיים

בחיפה,  יעל אולק 2012,  במסגרת עבודה זו;  סקר עטלפים בחיפה,  ערן עמיחי וערן לוין,  במסגרת עבודה זו (לדוחות

וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
באתר שש יחידות צומח שונות של שיחייה וחורש

ים-תיכוני.  האתר מיוחד בריכוזים יפים של חלבלוב

השיח הנדיר ורתמה קוצנית אשר היא מין ייחודי

לכרמל.  בסמוך למעיינות ישנה צמחיית מים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חלקו העליון של הנחל כולל חורש צפוף של אלון

מצוי וחרוב מצוי.  בחלקו המרכזי של הנחל שולט

חורש דליל של חרוב מצוי ואורן וחורש בצפיפות

בינונית של של אלון מצוי וחרוב על המפנה הצפוני.

על המפנה הדרומי ישנה שיחייה צפופה וחורש דליל

של חלבלוב השיח,  רתמה קוצנית וחרוב.

חלבלוב השיח,  רתמה קוצנית,  חרוב מצוי.מיני דגל:

חלבלוב השיח,  רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

בנחל נמצא מגוון גדול של בעלי חיים,  כולל מינים 'אדומים'  (להלן).  עין שיח והברכה בבוסתן כיאט הם אחד מבתי

הגידול הלחים הבודדים בעיר בהם נמצאו דו-חיים.  יונקים בולטים באתר:  חזיר בר,  תן זהוב,  דרבן;  ציפורים:  גדרון,

סתרי מצוי,  כוס החורבות,  עקב עיטי,  נץ מצוי.

 בעלי חיים

שפן סלע,  חזיר בר,  גירית מצויה,  דרבן,  עקב עיטי,  כוס החורבות. מיני דגל:

אילנית (סכנת הכחדה);  צב יבשה (עתידו בסכנה);  פרסף בהיר (סכנת הכחדה חמורה),  פרסף מינים אדומים:

גמדי (עתידו בסכנה),  פרסף גדול (סכנת הכחדה);  צבוע מפוספס (סכנת הכחדה).

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
בי"ס נירים,  מועדון נעמת,  מרכז קהילתי לפשיץ,  בית ספר הרצל,  שבט הצופים תדהר.
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פנורמה, מבט למזרח, 18.1.12

קרטון עם עדשות צור, 3.4.12מבט כללי למערב, 3.4.12

שפני סלע, 23.4.12עין משוטטים 5.1.12
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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ריכוז חרוב מצוי וזית אירופי. עצים עתיקים 1
בריכה בבוסתן כיאט, אתר דו-חיים: אילנית, וצפרדע נחלים. אתר דו-חיים 2
בוסתן עצי פרי עם בריכות ותעלות מים הנמשכות מעין שיח. מקור מים קבוע 3

ריכוז חרוב מצוי. עצים עתיקים 4
צמחית מים: כרפס הביצות, בצעוני ועוד. צמחים נדירים 5

אתר דו-חיים בעין שיח: קרפדה ירוקה. אתר דו-חיים 6
עין שיח. מעיין שכבה קטן. מעיין 7

ריכוז שיחי חלבלוב השיח- צמח נדיר ביותר בישראל, הגדל בארץ רק באגן הנחלים שיח ואזוב. צמח נדיר 8
פעילות זוחלים: מניפנית מצויה, חרדון מצוי ולטאה זריזה. ריכוז זוחלים 9

שרידי כנסייה עתיקה. נקודת עניין אחרת 10
מערכת טרסות גדולה על מפנה צפוני. חקלאות מסורתית 11

עין משוטטים. מעיין 12
מערת קומותיים- מערה עם פתח למנזר צלבני ישן, במחשוף קירטון עם עדשות צור (המערה נעולה). נקודת עניין אחרת 13

דרבנים, חזירי בר, תנים, שפני סלע. התקבלו דיווחים על גירית מצויה וצבוע מפוספס (ורד פרידמן). אוכלוסיית יונקים 14
קינון של נץ מצוי. אתר קינון 15
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
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יונקים

לא בסיכון1 נדירהגירית מצויה

לא בסיכון2 שכיחדרבן

לא בסיכון3 שכיחחזיר בר

לא בסיכון4 שכיחהנמייה

סכנת הכחדה5 אינו שכיחעטלפון אירופי

בסיכון נמוך6 שכיח, דומיננטיעטלפון לבן-שוליים

סכנת הכחדה חמורה7 אינו שכיחפרסף בהיר

עתידו בסכנה8 אינו שכיחפרסף גמדי

סכנת הכחדה9 נדירצבוע מפוספס

לא בסיכון10 שכיחשפן הסלע

לא בסיכון11 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץגידרון

בסיכון נמוך3 אין מידעחוגלה

לא בסיכון4 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון5 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץירקון

בסיכון נמוך7 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון8 יציב ומקנן מצוינקר סורי

אין מידע9 חולף נדירסבכי אפור

חסר מידע10 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון12 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון13 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון14 יציב ומקנן נפוץעורבני

לא בסיכון15 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון16 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון17 יציב ומקנן נפוץשחרור

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

דו-חיים

עתידה בסכנה1 אין מידעאילנית מצויה

סיכון נמוך2 אינה שכיחהצפרדע נחלים

סכנת הכחדה3 אינה שכיחהקרפדה ירוקה



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל שיח

7

מוגן אורן ב.מ. 1

מוגן אלה ארץ-ישראלית 2

מוגן אלון מצוי 3

אשבל מעורק אנדמי לישראל ולסוריה4

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 5

מוגן אשחר רחב-עלים 6

מוגן ברוש מצוי 7

גרגרנית בירותית אנדמי לישראל ולטורקיה8

דבקת האפונים אנדמי לישראל ולסוריה9

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה10

דודוניאה דביקה פולש11

מוגן דם-המכבים האדום 12

מוגן זית אירופי 13

חלבלוב השיח אדום, נדיר מאוד14

חמציץ נטוי פולש15

מוגן חצב מצוי 16

מוגן חרוב מצוי 17

טיונית החולות פולש18

כובע הנזיר פולש19

כלך מרוקני אנדמי לישראל ולדרום לבנון20

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון21

מוגן לבנה רפואי 22

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה23

מוגן מרווה משולשת 24

מוגן נורית אסיה 25

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה26

מוגן ער אציל 27

מוגן קורנית מקורקפת 28

קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה29

קייצת מסולסלת פולש30

מוגן רקפת מצויה 31

רתמה קוצנית נדיר למדי32

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה33

מוגן תות דמשקאי פולש34



 נ.צ.:

 מיקום:

הנחל  יורד מערבה ממרכז

הכרמל,  בין שכונת שמבור

לשכונת אחוזת שמואל.

  רחובות:

מגורשי ספרד,  ליטניס,

מרגלית,  שדרות מוריה,

אפקים,  תאד"ל,  רחל,  רות,

נעמי.  כניסה מרחוב אפקים

בשכונת שמבור.

  גבולות:

האתר תחום בין שכונת אחוזה ושמבור ממזרח,  בית העלמין,  מנהרות הכרמל,  שכונת כרמליה מצפון,  שכונת אחוזה

מדרום.

 אפיון השטח:

סדרת יובלים מסדר ראשון ושני המתכנסים אל עמק נחל רחב ותלול גדות.  הערוץ ומורדותיו עשירים בחורש טבעי,

שיחייה ובתה ים תיכוניים,  ריכוזי פריחה עונתית,  ריכוזי חלבלוב השיח הנדיר,  רתמה קוצנית,  ושרידים ארכיאולוגיים.

שביל מסומן מקשר בין נחל אזוב ונחל שיח.

198041 / 744255

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור רציף לנחל שיח מצפון ולנחל אחוזה מדרום.

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  ספסלים,  שביל אופניים,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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 מטרדים ומפגעים:

ביוב פתוח,  עודפי עפר,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם1143שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שמורת טבע (41.92%),  נופש וספורט (22.77%),  מגורים א (13.53%),  אדמת בניה 

באזור מגורים א (7.36%),  שטח ציבורי פתוח (5.11%),  דרך קיימת/מאושרת 

(4.32%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

http://www.inature.info/wiki/סקר נחל אזוב ונחל שיח,  חווה להב 1992,  חלה"ט;  נחל_אזוב

 צומח

 מצאי כללי:
באתר מופו עשר יחידות צומח שונות של שיחיה,

חורש ויער.  בחלקו העליון של הערוץ חורש אורנים,

ער אציל,  אלונים וחרובים.  בחלקו התחתון  ריכוזים

של רתמה קוצנית,  סירה קוצנית וגושים יפים של

חלבלוב השיח הנדיר.  בנחל פזורים עצים עתיקים,

ריכוזי פריחה ומיני צומח נדירים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חלקו המזרחי של האתר כולל יער דליל של אורן

ויער בצפיפות בינונית של אורן וחרוב.  סביב הערוץ

המרכזי ישנו חורש צפוף של אלון מצוי ואורן.  חלקו

המערבי של האתר כולל חורש דליל של חרוב ואורן

וכן של פרקינסוניה וחרוב.  בצפון מערב שיחייה

צפופה של חלבלוב השיח וחרוב מצוי.

חלבלוב השיח,  ער אציל (דפנה),  רתמה קוצנית (אחד המינים הבלעדיים לכרמל),  רומוליאהמיני דגל:

צידונית,  בן חצב סתווני,  רימונית הלוטם.

חלבלוב השיח,  רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר מגוון גדול למדי של מינים הכולל מינים מוגנים ומספר מינים 'אדומים'.  נצפו שבעה מיני יונקים,  (בולטים:  חזיר

בר,  דרבן,  תן זהוב,  קיפוד,  נמיה);  ועשרים ושלושה מיני ציפורים (בולטים:  גידרון,  שחרור,  תור צווארון,  צופית,  סבכי

שחור-ראש,  עורבני).

 בעלי חיים

חזיר בר,  גירית מצויה,  שפן סלע,  גדרון. מיני דגל:

אוח (דיווחי עבר,  בסיכון);  צבוע מפוספס (סכנת הכחדה),  זהבן מחלל,  חגלה,  חנקן אדום ראש,  כוס מינים אדומים:

החרבות,  לבן חזה ועוד.
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מספר אתר:נחל אזוב
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
מרכז קידום למידה,  בי"ס זיכרון יוסף אחווה,  בית אבות סיני,  בית אבות קורן,  תנועת נוער בני עקיבא כרמל,  בית הורים

ראשוני כרמל,  בית ספר תהילה,  בית יד לבנים.
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פנורמה, מבט למזרח, 19.1.12

חלבלוב השיח, 19.1.12מבט כללי, מורד הנחל, 19.1.2012

נמיה, 23.2.12רומולאיה צידונית, 19.1.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל אזוב
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל אזוב
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מסלע עם ממצאים ארכאולוגיים, כולל מערה, גת עתיקה וחציבות. אתר גיאולוגי 1
מצוק קירטון מחציבה מכוונת מתחת לשכונה. אתר גיאולוגי 2

ריכוז של הצמח הנדיר חלבלוב השיח- מין נדיר ביותר בארץ, גדל כמעט ורק בנחל אזוב ונחל שיח השכן. צמח נדיר 3
פעילות זוחלים: חרדון מצוי, מניפנית מצויה ולטאה זריזה. ריכוז זוחלים 4

ריכוז עצי זית וחרוב ותיקים בחלק התחתון של הערוץ, בסביבות החווה. עצים עתיקים 5
פעילות ערה של יונקים: חזיר בר, צבוע מפוספס, גירית מצויה, דרבן, תן זהוב ועוד. אוכלוסיית יונקים 6

דיווחי עבר על קינון אוח. אתר קינון 7
בור סיד. נקודת עניין אחרת 8

מערה ובה עקבות של שפן סלע ודרבן. אוכלוסיית יונקים 9
שולחן אכילה של יערון, פעיל במאי 2012. אוכלוסיית יונקים 10

מצוקים, באזור מפגש הערוצים כארבעה מצוקים בגבהים שונים ובאורכים שונים. אתר גיאולוגי 11
כבשן סיד ובתוכו מאורת דרבן. אוכלוסיית יונקים 12

ריכוז גיאופיטים: מספר צמחי רומולאה צידונית בחברת מאות פרטים של בן חצב סתווני. צמח נדיר 13
ריכוז גיאופיטים: עירית גדולה, כלנית מצויה ורקפות. גודל: כ-50 מ"ר (מאות פרטים). אתר פריחה 14

עשרות פרטים של רימונית הלוטם (על סמך מידע מתושבים). צמח נדיר 15
חורש בוגר של ער אציל (דפנה) בחברת אלון מצוי. עצים עתיקים 16

ריכוז גיאופיטים גדול: עירית גדולה, רקפת מצויה, נרקיס מצוי ועוד (מאות פרטים). אתר פריחה 17
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל אזוב
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יונקים

לא בסיכון1 נדירהגירית מצויה

לא בסיכון2 שכיחדרבן

לא בסיכון3 שכיחחזיר בר

לא בסיכון4 מצוייערון צהוב-צוואר

לא בסיכון5 שכיחקיפוד מצוי

לא בסיכון6 שכיחשפן הסלע

לא בסיכון7 מצויתן זהוב

עופות

בסיכון נמוך1 יציב ומקנן נדיראוח

לא בסיכון2 יציבה ומקננת שכיחהאנפית בקר

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון4 יציב ומקנן מצויבז מצוי

לא בסיכון5 חולף וחורף מצויגבתון עפרוני

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

לא הוגדר7 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשדררה

בסיכון נמוך8 חולף נדירזהבן מחלל

בסיכון נמוך9 אין מידעחוגלה

בסיכון נמוך10 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן אדום ראש

לא בסיכון11 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון12 יציב ומקנן נפוץירקון

בסיכון נמוך13 יציב ומקנן שכיחכוס החורבות

בסיכון נמוך14 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

אין מידע15 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

לא בסיכון16 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון17 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

אין מידע19 אין מידעפפיון ב.מ

לא בסיכון20 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון21 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון22 יציב ומקנן נפוץשחרור

בסיכון נמוך23 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
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מוגן אורן ב.מ. 1

אזדרכת מצויה פולש2

אילנתה בלוטית פולש3

מוגן אלה ארץ-ישראלית 4

מוגן אלון מצוי 5

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 6

מוגן אשחר רחב-עלים 7

בוצין לקוי אנדמי לישראל ולסוריה8

מוגן ברוש מצוי 9

גרגרנית בירותית אנדמי לישראל ולטורקיה10

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה11

מוגן דם-המכבים האדום 12

מוגן זית אירופי 13

חוחן הקנרס אנדמי לישראל ולסוריה14

חלבלוב השיח אדום, נדיר מאוד15

חמציץ נטוי פולש16

מוגן חצב מצוי 17

מוגן חרוב מצוי 18

טבק השיח פולש19

מוגן כליל החורש 20

כלך מרוקני אנדמי לישראל ולדרום לבנון21

מוגן לבנה רפואי 22

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה23

מוגן מרווה משולשת 24

סולנום זיתני פולש25

מוגן סייפן התבואה 26

מוגן ספלול החורש 27

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה28

מוגן עצבונית החורש 29

מוגן ער אציל 30

פרקינסוניה שיכנית פולש31

קיקיון מצוי פולש32

רומוליאה צידונית אנדמי לישראל ולדרום לבנון33

מוגן רימון מצוי 34

מוגן רקפת מצויה 35



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח
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8

רתמה קוצנית נדיר למדי36

מוגן שום גבוה 37

מוגן שיח-אברהם מצוי 38

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה39

מוגן שקד מצוי 40

מוגן תות דמשקאי פולש41



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם ממערב

למרכז הכרמל,  בין שכונת

אחוזת שמואל לשכונת

רמת אשכול.  ערוץ נחל

המתנקז מערבה מקו

פרשת המים.

  רחובות:

פרויד,  ראול ולנברג,  ויתקין,

יוסף שכטר,  הרופא

זלוציסטי,  דר'  א.  וינשל.

כניסה לנחל מרחוב ויתקין,

מסלול מעגלי.

  גבולות:

האתר תחום על ידי בינוי וכבישים:  במזרח מרכז הכרמל;  במערב כביש מס'  4;  מצפון שכונת אחוזת שמואל ונחל

אזוב;  מדרום דרך פרויד ונחל עמירם.

 אפיון השטח:

ערוץ נחל היורד ממערב העיר חיפה אל עבר הים התיכון.  ערוץ צר,  עמוק ותלול גדות.  הערוץ עשיר בחורש טבעי,

שיחייה ובתה ים תיכונית.  בערוץ שני מעיינות.

198301 / 743320

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור מלא לנחל אזוב מצפון,  חיבור קטוע וחלקי לנחל

עמירם מדרום.

 תשתיות קולטות קהל:

אחר,  חניה,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל אחוזה
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  ביוב פתוח,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם581שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (32.76%),  מגורים א (26.96%),  שמורת טבע (15.97%),  דרך 

קיימת/מאושרת (9.56%),  אתר למרכז ספורט (ק.  קלאב) (5.2%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

מיפוי מערכות הצומח,  אורי ערד,  במסגרת עבודה זו (ראה חוברת הסקר,  וביבליוגרפיה נוספת שם).

http://www.inature.info/wiki/נחל_אחוזה

 צומח

 מצאי כללי:
באתר מופו חמש יחידות צומח של שיחייה,  חורש

ויער.  נצפו מגוון מינים מוגנים,  אנדמיים ושני מיני

צמחים נדירים למדי.  אחת היחידות בנחל כוללת

חורש ים-תיכוני ברמת התפתחות גבוהה,  ובו המין

השליט השני הוא רתמה קוצנית,  המיוחדת לכרמל.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חלקו המזרחי של האתר כולל יער בצפיפות בינונית

של אורן ואלון מצוי.  במרכז האתר יער דליל של אורן

ואלת המסטיק וכן שיחייה צפופה של אלת המסטיק

עם חרוב מצוי (כך גם חלקו הצפוני-מערבי).  יחידה

נוספת בין שתי האחרונות מאופיינת בחורש צפוף

של אלון מצוי וחרוב מצוי.

אורן ירושלים,  אלון מצוי,  חרוב מצוי,  קידה שעירה,  סירה קוצנית.מיני דגל:

מחרוזת קשתית,  רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר אוכלוסיית בעלי חיים עשירה למדי אשר כוללת מגוון יונקים,  זוחלים,  ציפורים ופרפרים.

 בעלי חיים

חזיר בר,  שפן סלע,  דרבן,  גדרון,  שחרור,  סבכי שחור-ראש. מיני דגל:

גבתון אדום מקור,  חוחית. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל אחוזה
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
בית אבות בני ברית.



Page3LLPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

Page3LRPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

Page3ULPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

F:\TevaIroni\ProjectsTIטקסט122:

Page3PAPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

פנורמה, מבט למזרח, 24.1.12

עין אחוזה, 28.5.12לוטם מרווני, 24.1.12

תן זהוב, 12.3.12כלנית מצויה וקידה שעירה, 24.2.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל אחוזה
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בית משאבות ובריכה - עין אחוזה. מקור מים קבוע 1
עין אחוזה. מעיין 2

"עץ יונתן" - ער אציל משולט ולצידו שלוש קזוארינות עתיקות. עצים עתיקים 3
מעיין התאנה. מעיין 4
מפל התאנה. אתר גיאולוגי 5
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

לא בסיכון3 שכיחשפן הסלע

לא בסיכון4 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן מצויבז מצוי

נכחד כמקנן3 חורף וחולף מצויבז נודד

בסיכון נמוך4 חולף מצויגבתון אדום-מקור

לא בסיכון5 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע6 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

לא בסיכון7 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע8 חולף מצויזמיר הירדן

בסיכון9 יציבה ומקננת מצויהחוחית

לא בסיכון10 חולפת וחורפת מצויהחכלילית סלעים

אין מידע11 חולפת מצויהחכלילית עצים

לא בסיכון12 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון13 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון14 יציב ומקנן נפוץירקון

לא בסיכון15 חורף וחולף מצוי, יציב ומקנן שכיחנץ מצוי

חסר מידע16 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון17 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון18 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע19 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון20 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון21 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע22 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון23 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

בסיכון נמוך24 חורף מצויעקב חורף

אין מידע25 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון26 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון27 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון28 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע29 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון30 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

לא בסיכון3 אין מידעמניפנית מצויה
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פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל החומעה

אין מידע2 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע5 שכיחלימונית האשחר

אין מידע6 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע7 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה
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מוגן אורן ירושלים 1

אילנתה בלוטית פולש2

מוגן אלה ארץ-ישראלית 3

מוגן אלון מצוי 4

אשבל מעורק אנדמי לישראל ולסוריה5

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 6

מוגן אשחר רחב-עלים 7

מוגן דבורנית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה8

דבקת האפונים אנדמי לישראל ולסוריה9

דודוניאה דביקה פולש10

מוגן דם-המכבים האדום 11

מוגן דרדר כחול אנדמי לישראל ולסוריה12

מוגן זית אירופי 13

זמזומית מצויה אנדמי לישראל ולסוריה14

מוגן חבצלת קטנת-פרחים אנדמי לישראל ולסוריה15

חמציץ נטוי פולש16

מוגן חצב מצוי 17

מוגן חרוב מצוי 18

מוגן כלנית מצויה 19

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון20

מוגן לבנה רפואי 21

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה22

מוגן מרווה משולשת 23

מרוות יהודה אנדמי לישראל ולסוריה24

מוגן נורית אסיה 25

מוגן נרקיס מצוי 26

מוגן סחלב פרפרני 27

מוגן סייפן התבואה 28

מוגן עוזרר קוצני 29

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה30

מוגן ער אציל 31

מוגן פיקוס התאנה 32

מוגן צתרה ורודה 33

מוגן קורנית מקורקפת 34

מוגן קזוארינה דקיקה 35
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קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה36

קיקיון מצוי פולש37

מוגן רקפת מצויה 38

רתמה קוצנית נדיר למדי39

שיטה כחלחלה פולש40

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה41



 נ.צ.:

 מיקום:

ערוץ נחל המתנקז מערבה

מקו פרשת המים,  ממערב

לשכונת רמת בגין ורמת

אשכול.

  רחובות:

פרויד,  ד"ר א.  וינשל,  מרק

שאגל,  אידר,  אריה כרוך,

בני ברית,  הרדוף,  שדרות
ההגנה.  שביל מסומן יוצא

מרחוב מרק שאגל.

  גבולות:

שכונת רמת בגין ממזרח,  שכונת רמת אשכול,  כביש פרויד ונחל אחוזה מצפון,  נחל עובדיה מדרום.

 אפיון השטח:

נחל תלול גדות,  במדרונותיו מצוקי גיר,  מחשופי קרטון עם עדשות צור,  מחשופי סלע ומערות.  יער אורן ירושלים,

חורש טבעי,  שיחייה ובתה ים תיכוניים.  מגוון גדול של יונקים,  ציפורים ודורסי לילה.  הנחל קשה למעבר,  סבוך ולא

מטופל.  השטח כולל גם את חלקו התחתון של נחל אחוזה.

198361 / 742555

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור קטוע וחלקי לנחל אחוזה מצפון ונחל עובדיה מדרום

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  שביל אופניים,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  גרוטאות,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם1433שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
מגורים א (28.25%),  שמורת טבע (16.38%),  שטח ציבורי פתוח (12.55%),  דרך 

קיימת/מאושרת (10%),  אזור מגורים (8.29%),  שטח פרטי פתוח נ/4 (לפי 1400) 

(8.26%),  שטח פרטי פתוח (5.33%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

סקר נחל עובדיה ונחל עמירם,  חווה להב 1995,  חלה"ט;  דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת עבודה זו (לדוחות

וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
באתר עשר יחידות צומח שונות של שיחייה,  יער

וחורש ומעל עשרים מיני צומח מוגנים.  באתר

ריכוזים של מחרוזת קשתית (מין 'אדום'),  ריכוזי

פריחה של גיאופיטים ועצים עתיקים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

המפנה הצפוני כולל חורש בצפיפות בינונית של אלון

מצוי ואורן (במזרח),  וחורש דליל של אלון מצוי

וחרוב מצוי (במערב).  אזור הערוץ המרכזי מאופיין

בחורש צפוף של אלון מצוי ואורן.  המפנה הדרומי

מאופיין ביער צפוף-בינוני  עד צפוף של אורן

ירושלים.

אורן ירושלים,  אלון מצוי,  חרוב מצוי,  לוטם שעיר,  לוטם מרווני,  קידה שעירה,  סירה קוצנית,  רתמהמיני דגל:

קוצנית.

מחרוזת קשתית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר מגוון גדול למדי של בעלי חיים הכולל יונקים,  זוחלים,  ציפורים וזוחלים.  יונקים בולטים:  חזיר בר,  שפן סלע,  תן

זהוב,  דרבן.  ציפורים:  גדרון,  סבכי שחור-ראש,  שחרור,  עורבני,  תור צווארון,  נץ מצוי.

 בעלי חיים

שפן סלע,  חזיר בר,  דרבן,  גדרון,  סבכי שחור-ראש,  עורבני,  שחרור. מיני דגל:

גבתון אדום-מקור,  חוגלה,  לבן חזה,  נשר,  עקב עיטי,  שליו. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
בית אבות,  משען כרמל.
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פנורמה, מבט למערב, 7.2.12

חרוב עתיק, 7.2.12מראה כללי, מבט למערב, 7.2.12

נמפית הבוצין על חרצית עטורהדבורנית דינסמור, 7.2.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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מספר עצי זית אירופי וחרוב מצוי עתיקים. עצים עתיקים 1
מאות פרטים של מחרוזת קשתית (כ- 50 מ"ר). צמח נדיר 2

ריכוז גיאופיטים: רקפת מצויה, דבורנית דינסמור ושלל חד-שנתיים (מאות פרטים). אתר פריחה 3
חרוב מצוי וזית אירופי. עצים עתיקים 4

שני שיחי רותם המדבר גדולים. הצמח כנראה הגיע בידי אדם. אתר פריחה 5
מערה חצובה בסלע, עם פעילות ענפה של בעלי חיים (כ- 3 על 10 מ'). אתר גיאולוגי 6

מחשוף סלע גדול ושטוח, (כ- 30 מ"ר). אתר גיאולוגי 7
מצוק סלע גדול עם כוכים וסדקים (כ- 70 על 20 מ'). אתר גיאולוגי 8

פעילות זוחלים: חרדון מצוי, מניפנית מצויה ולטאה זריזה ריכוז זוחלים 9
מצוק סלע גדול עם כוכים וסדקים, (כ- 50 על 10 מ'). אתר גיאולוגי 10

מסלע רב ועשיר בסדקים וצמחיית סלעים, פרט לכך גם שרידים ארכיאולוגיים. אתר גיאולוגי 11
פעילות שפני סלע, חזירי בר, תנים, דרבנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 12

ריכוז גיאופיטים: עירית גדולה. גודל: 100 על 50 מ'  (מאות פרטים). אתר פריחה 13
מערה קארסטית עמוקה. גודל הפתח: 1.5 מ'  על 50 ס"מ. עומק: 30-40 מ'. אתר גיאולוגי 14

מחשוף סלע תלול עם כוכים, סדקים וצמחיית סלעים עשירה (כ-50 על 10 מ'). אתר גיאולוגי 15
מחשוף סלע תלול עם צמחיית סלעים עשירה (כ-100 על 20 מ'). אתר גיאולוגי 16

מצוק קירטון בגובה של כחמישה מטרים ואורך עשרות מטרים עם כוכים וסדקים. אתר גיאולוגי 17
מערה חצובה בגודל 10 על 4 מ'. נצפית מכביש פרויד. נקודת עניין אחרת 18

מערה חצובה בגודל 2X4 מ'. נקודת עניין אחרת 19
עץ חרוב עתיק בסמוך למערה. עץ עתיק 20

אלון מצוי. עצים עתיקים 21
מאות פרטים של גיאופיטים: כלנית מצויה, עירית גדולה, רקפת מצויה, זמזומית מצויה (כ-100 מ"ר). אתר פריחה 22

מחשוף סלע בערוץ עם גבי מים (כ- 100 מ"ר). אתר גיאולוגי 23
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

לא בסיכון3 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

נכחד כמקנן4 חורף וחולף מצויבז נודד

בסיכון נמוך5 חולף מצויגבתון אדום-מקור

לא בסיכון6 חולף וחורף מצויגבתון עפרוני

לא בסיכון7 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע8 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך9 אין מידעחוגלה

לא בסיכון10 חולף ומקנן שכיחחיויאי

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון12 יציב ומקנן נפוץירקון

בסיכון נמוך13 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון14 חורף וחולף מצוי, יציב ומקנן שכיחנץ מצוי

עתידו בסכנה15 משוטט, יציב ומקנן נדירנשר

אין מידע16 חולף נדירסבכי אפור

חסר מידע17 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון18 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון19 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע20 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון21 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון22 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון23 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

אין מידע24 חולף וחורף שכיחסתרי מצוי

לא בסיכון25 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע26 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

אין מידע27 חולף מצויעקב מזרחי

בסיכון נמוך28 יציב ומקנן נדירעקב עיטי

אין מידע29 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון30 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון31 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון32 יציבה ומקננת מצויהצטיה

אין מידע33 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון34 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון35 חולפת נפוצהשיחנית קטנה



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל עמירם

10

בסיכון נמוך36 חולף נפוץשליו

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכחליל החומעה

אין מידע3 שכיחכחליל השברק

אין מידע4 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע5 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע6 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע7 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע8 שכיחלימונית האשחר

אין מידע9 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע10 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע11 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה
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מוגן אורן ירושלים 1

מוגן אחירותם החורש 2

מוגן אלון מצוי 3

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 4

מוגן אשחר רחב-עלים 5

מוגן בר-זית בינוני 6

מוגן דבורנית דינסמור 7

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה8

מוגן זית אירופי 9

מוגן חבצלת קטנת-פרחים אנדמי לישראל ולסוריה10

מוגן חצב מצוי 11

מוגן חרוב מצוי 12

מוגן מרווה משולשת 13

מוגן נורית אסיה 14

מוגן סייפן התבואה 15

מוגן עוזרר קוצני 16

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה17

מוגן ער אציל 18

מוגן צבעוני ההרים 19

מוגן צתרה ורודה 20

מוגן קורנית מקורקפת 21

קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה22

מוגן רותם המדבר 23

מוגן רקפת מצויה 24

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה25

מוגן שקד מצוי 26



 נ.צ.:

 מיקום:

נחל היורד מערבה מקו

פרשת המים בדרום מערב

העיר,  משכונת רמת גולדה

אל עבר טירת הכרמל והים

התיכון.

  רחובות:

אבא חושי,  גולדה מאיר,

יצחק רובינשטין,  שדרות

ההגנה.  שביל מסומן יורד

לנחל מרחוב פנחס רוזן.

  גבולות:

שכונת רמת גולדה מאיר ממזרח,  שכונת ברנר של טירת כרמל ממערב,  שכונת רמת בגין מצפון ושכונת הוד הכרמל

מדרום.

 אפיון השטח:

הערוץ עשיר בחורש טבעי,  שיחייה ובתה ים תיכוניים.  בערוץ מעיין נסתר,  מצוקים ומערות.  האתר כולל גם את ערוץ

נחל טירה העובר מדרום לנחל עובדיה (ולא נשפך אליו בתחום הסקר).

199391 / 741861

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור רצוף ומלא לנחל עמירם מצפון ולנחל גלים מדרום.

החיבור לנחל גלים הוא דרך מסדרון צר ברוחב 200 מ'.

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  שביל אופניים,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם1529שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (21.09%),  מגורים א (19.67%),  שטח פרטי פתוח (18.66%),  

שמורת טבע (14.38%),  שטח פרטי פתוח נ/4 (לפי 1400) (5.89%),  אזור נופש וקייט

 (5.87%),  דרך קיימת/מאושרת (4.23%),  מגורים א מיוחד (3.96%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

סקר נחל עובדיה ונחל עמירם,  חווה להב 1995,  חלה"ט;  דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת עבודה זו (לדוחות

וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).  http://www.inature.info/wiki/נחל_עובדיה.

 צומח

 מצאי כללי:
באתר מופו שבע יחידות צומח,  מגוון מינים מוגנים

ואנדמיים ושלושה מיני צמחים נדירים.  באתר מגוון

נקודות פריחה עונתיות של צבעוני ההרים

וגיאופיטים נוספים,  וכן עצים עתיקים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חלקו המזרחי של האתר כולל יער צפוף ויער

בצפיפות בינונית של אורן ירושלים.  חלקו המערבי

כולל שיחייה בצפיפות בינונית של אלת המסטיק

וחרוב מצוי,  ושיחייה צפופה של אלת המסטיק ואלון

מצוי.  בדרום מערב האתר חורש דליל של חרוב מצוי

ואלת המסטיק.

אורן ירושלים,  אלון מצוי,  קידה שעירה,  לוטם שעיר,  לוטם מרווני,  אלת המסטיק.מיני דגל:

דבורנית הקטיפה,  רתמה קוצנית,  מחרוזת קשתית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

יונקים:  חזיר בר,  דורבן,  תן זהוב,  שפן סלע.  ציפורים:  גדרון,  סבכי שחור-ראש,  בז מצוי,  יונת בית,  שחרור,  עורבני.  זהו

אחד האתרים העשירים בשפע ובמגוון מיני פרפרים שנדגמו במהלך הסקר.

 בעלי חיים

חזיר בר,  שפן סלע,  דרבן,  גדרון,  סבכי שחור-ראש. מיני דגל:

חומט גמד (עתידו בסכנה),  צב יבשה (עתידו בסכנה),  בז עצים,  גבתון אדום-מקור,  דוכיפת,  שליו, מינים אדומים:

תור מצוי.
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
ספרייה עירונית,  בי"ס נופים,  בית ביהם,  בי"ס הריאלי ופנימייה,  שבט צופים לוטם,  מועדון ספורט הוד הכרמל.
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פנורמה, מבט למזרח, 20.2.12

מצוקי עובדיה, 20.2.12מערת עובדיה, 20.2.12

כרבולתן הסלעים, 28.3.12צבעוני ההרים, 20.2.12
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שפני סלע, דרבנים, חזירי בר, מכרסמים שונים, תנים ועוד. אוכלוסיית יונקים 1
מערה גדולה במצוק אבן. פעילות ענפה של יונקים, זוחלים ועופות, צמחיית סלעים (כ-20 על 20 מ'). אתר גיאולוגי 2

עשרות פרטים של מחרוזת קשתית (כ-30 מ"ר). צמח נדיר 3
רכוז פריחה של חרצית עטורה וחד-שנתיים נוספים (כ- 100 על 50 מ'). אתר פריחה 4

זית אירופי. עץ עתיק 5
מאות פרטים של צבעוני ההרים, רקפת מצויה, עירית גדולה וכלנית מצויה (כ-70 מ"ר). אתר פריחה 6

מערה במצוק קירטון (5 על 2 מ'). אתר גיאולוגי 7
עשרות פרטים של צבעוני ההרים (כ-10 על 20 מ'). אתר פריחה 8

מאות פרטים של חצב מצוי (200 על 50 מ'). אתר פריחה 9
מצוק קירטון עם סדקים, כוכים וצומח סלעים (כ- 15 על 200 מ'). אתר גיאולוגי 10

חרוב מצוי בסמוך לערוץ הנחל. עץ עתיק 11
ריכוז גיאופיטים: חצב מצוי, רקפת מצויה ועירית גדולה (15 על 30 מ'). אתר פריחה 12

ריכוז עצי חרוב מצוי בסמוך לערוץ הנחל. עצים עתיקים 13
עין עובדיה. מעיין נסתר מתחת לחישת פטל. נובע כנראה רק בחורף. מיקום משוער. מעיין 14

חרוב מצוי סמוך לערוץ הנחל. עץ עתיק 15
עשרות פרטים של צבעוני ההרים ורקפת מצויה (15 על 10 מ'). אתר פריחה 16
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

אין מידע3 אין מידעקוצן מצוי

לא בסיכון4 שכיחשפן הסלע

לא בסיכון5 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

בסיכון נמוך4 חולף ומקנן שכיחבז עצים

בסיכון נמוך5 חולף מצויגבתון אדום-מקור

לא בסיכון6 חולף מצויגבתון גנים

לא בסיכון7 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע8 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך9 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

בסיכון נמוך11 אין מידעחוגלה

לא בסיכון12 חולף ומקנן שכיחחיויאי

לא בסיכון13 חולפת וחורפת מצויהחכלילית סלעים

אין מידע14 חולפת מצויהחכלילית עצים

לא בסיכון15 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון16 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון17 חורף וחולף מצוי, יציב ומקנן שכיחנץ מצוי

לא בסיכון18 יציב ומקנן מצוינקר סורי

חסר מידע19 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון20 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון21 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע22 חולף שכיחסבכי שחור גרון

אין מידע23 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון24 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון25 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

אין מידע26 חולף וחורף שכיחסתרי מצוי

לא בסיכון27 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון28 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע29 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון30 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע31 חולף וחורף נדירפרוש הרים

אין מידע32 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון33 יציב ומקנן נפוץפשוש
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לא בסיכון34 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון35 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון36 יציבה ומקננת מצויהצטיה

לא בסיכון37 יציב ומקנן מצויקאק

לא בסיכון38 חולפת ומקננת שכיחהקוקיה מצויצת

אין מידע39 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון40 יציב ומקנן נפוץשחרור

בסיכון נמוך41 חולף נפוץשליו

בסיכון נמוך42 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון43 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 אין מידעזעמן זיתני

עתידו בסכנה2 אין מידעחומט גמד

לא בסיכון3 אין מידעחומט פסים

לא בסיכון4 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון5 שכיחהלטאה זריזה

לא בסיכון6 אין מידעמניפנית מצויה

עתידו בסכנה7 אין מידעצב-יבשה מצוי

לא בסיכון8 אין מידעתלום-קשקשים מצוי

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכחליל החומעה

אין מידע3 שכיחכחליל השברק

אין מידע4 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע5 שכיחלבנין התלתן

אין מידע6 שכיחנמפית הבוצין

אין מידע7 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע8 שכיחהנמפית הסרפד

אין מידע9 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע10 שכיחהסטירית היבלית

אין מידע11 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה

אין מידע12 שכיחצבעוני שקוף
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מוגן אורן ירושלים 1

אילנתה בלוטית פולש2

מוגן אלה ארץ-ישראלית 3

מוגן אלון מצוי 4

אשבל מעורק אנדמי לישראל ולסוריה5

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 6

מוגן אשחר רחב-עלים 7

מוגן בן-חצב יקינתוני 8

מוגן בר-זית בינוני 9

גרגרנית בירותית אנדמי לישראל ולטורקיה10

מוגן דבורנית הקטיפה נדיר למדי11

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה12

דודוניאה דביקה פולש13

מוגן דרדר כחול אנדמי לישראל ולסוריה14

מוגן זוטה לבנה 15

מוגן זית אירופי 16

זמזומית מצויה אנדמי לישראל ולסוריה17

מוגן חבצלת קטנת-פרחים אנדמי לישראל ולסוריה18

חמציץ נטוי פולש19

מוגן חצב מצוי 20

מוגן חרוב מצוי 21

מוגן יערה איטלקית 22

מוגן כליל החורש 23

כלך מרוקני אנדמי לישראל ולדרום לבנון24

מוגן כלנית מצויה 25

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון26

מוגן לבנה רפואי 27

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה28

מחרוזת קשתית אדום, נדיר מאוד29

מוגן מרווה משולשת 30

מרוות יהודה אנדמי לישראל ולסוריה31

מוגן נורית אסיה 32

מוגן נרקיס מצוי 33

מוגן סייפן התבואה 34

מוגן עוזרר קוצני 35
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עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה36

מוגן צבעוני ההרים 37

מוגן צתרה ורודה 38

מוגן קורנית מקורקפת 39

קיקיון מצוי פולש40

מוגן רקפת מצויה 41

רתמה קוצנית נדיר למדי42

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה43

מוגן שקד מצוי 44



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר נמצא בשכונת דניה,

ברחוב גרשון שופמן 28בית

מספר.

  רחובות:

רחוב גרשון שופמן.

  גבולות:

אתר נקודתי,  תחום על ידי כבישים ובינוי.

 אפיון השטח:

מערת נטיפים יפה ומיוחדת בלב שכונת דניה.  הכניסה למערה דרך מכסה ביוב הסגור בשגרה.  במקום יש סולם עץ

בגובה כ-  2.5 מ'  המאפשר כניסה פנימה.

198723 / 741341

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

האתר מבודד.

 תשתיות קולטות קהל:
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 מטרדים ומפגעים:

 נגישות:

אין גישה אל האתר -  נעול

דונם3שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
מגורים א מיוחד (40.25%),  שטח ציבורי פתוח (37.25%),  דרך קיימת/מאושרת 

(22.5%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:
סביב המערה חורש בצפיפות בינונית של קידה

שעירה ואלון מצוי.

 מערכות הצומח ומיקומן:

מיני דגל:

מינים אדומים:

מצאי כללי:

במקום לא נערך דיגום של בעלי חיים.

 בעלי חיים

 מיני דגל:

 מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מערת דניה

12

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
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סביבות המערה ופתח הכניסה, 16.4.12

נטיפים, 16.4.12כניסה למערה, 16.4.12

נטיפים, 16.4.12נטיפים, 16.4.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מערת דניה
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מערת דניה
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מערת דניה. מערת נטיפים קטנה ופעילה אשר נתגלתה בשנת 1971. אתר גיאולוגי 1
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 נ.צ.:

 מיקום:

נחל היורד מערבה מקו

פרשת המים בדרום מערב

העיר חיפה,  מהאוניברסיטה

ושכונת הוד הכרמל לים

התיכון.  המשכו של האתר

מחוץ לשטח השיפוט

העירוני הוא שמורת טבע.

  רחובות:

שדרות אבא חושי,  שודיה,

ד"ר אסתר רבין,  קמיל
הויסמנס,  צה"ל והפלמ"ח

בטירת הכרמל.

  גבולות:

אוניברסיטת חיפה ושדרות אבא חושי ממזרח,  טירת הכרמל והים התיכון ממערב,  שכונת הוד הכרמל מצפון ופארק

הכרמל מדרום.

 אפיון השטח:

האתר כולל את המורדות הדרומיים של העיר חיפה ואת המפנה הדרומי של ערוצי הנחלים גלים ונדר.  המדרונות

כוללים מגוון תצורות צומח,  עצי זית עתיקים,  עץ שקמה ענק,  טוף וולקני,  מצבורי מאובנים,  שרידי בוסתנים,  מעיינות,

ניקבה עתיקה,  תצפיות אל מצוקי אורנית ונחל גלים.

199666 / 740974

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור מלא לנחל עובדיה מצפון ולפארק הכרמל מדרום

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  שביל אופניים,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל נדר-גלים
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  עודפי עפר,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם1258שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
גן לאומי ושמורות טבע (55.82%),  גן לאומי (17.72%),  מגורים א-1 (לפי חפ/1400) 

(7.5%),  מגורים א מיוחד (5.07%),  שטח פרטי פתוח נ/4 (לפי 1400) (4.13%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

סקר נחל נדר-גלים,  חווה להב 1995,  חלה"ט;  http://www.inature.info/wiki/נחל_נדר_ועין_קדם;  סקר זוחלים

ודו-חיים בחיפה,  יעל אולק 2012,  במסגרת עבודה זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

http://www.inature.info/wiki/גן_לאומי_נחל_נדר

 צומח

 מצאי כללי:
באתר מופו ארבע יחידות צומח שונות של שיחייה

חורש ויער.  מגוון מינים מוגנים ואנדמיים ומין 'אדום'

אחד.  בנוסף ניתן לראות בנחל ריכוזי פריחה

עונתיים ועצים עתיקים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

יער בצפיפות בינונית של אורן ירושלים ואלון מצוי

במזרח האתר ובמרכזו,  שיחייה צפופה של קידה

שעירה ואורן,  חורש דליל של חרוב מצוי

ואלת-המסטיק במערב.

לוטם שעיר,  לוטם מרווני,  קידה שעירה,  סירה קוצנית,  חרוב מצוי,  זית אירופי.מיני דגל:

מחרוזת קשתית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר נרשם מגוון גדול במיוחד של בעלי חיים ביחס לאתרי הסקר האחרים.  באתר מעל שישים מיני ציפורים,  עשרה

מיני זוחלים ושלושה עשר מיני פרפרים.

 בעלי חיים

דרבן,  חזיר בר,  בז מצוי,  גדרון,  סבכי שחור ראש. מיני דגל:

חומט גמד (עתידו בסכנה),  גבתון אדום-מקור,  דוכיפת,  חנקן אדום-ראש,  חנקן נובי,  נחליאלי,  נשר מינים אדומים:

ועוד.

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל נדר-גלים
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):



Page3LLPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

Page3LRPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

Page3ULPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

F:\TevaIroni\ProjectsTIטקסט122:

Page3PAPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI

פנורמה, מבט למזרח, 20.2.12

מערה, 20.2.12לוטם שעיר, 28.3.12

עין קדם, 20.2.12גבתון אדום מקור, 28.3.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל נדר-גלים

13



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל נדר-גלים
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עשרות פרטים של מחרוזת קשתית (כ- 30 מ"ר). צמח נדיר 1
אלפי פרטים של חצב מצוי (כ- 100 על 200 מ') אתר פריחה 2

חרוב מצוי. עצים עתיקים 3
ברוש מצוי. עץ עתיק 4

חזירי בר, תנים, דרבנים, שפני סלע ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 5
חרוב מצוי ושקד מצוי. עצים עתיקים 6

מערכת טרסות חקלאיות. חקלאות מסורתית 7
כרם של זית אירופי. עצים עתיקים 8

פיקוס השקמה. עץ עתיק מאוד, כנראה בן מאות שנים. עץ עתיק 9
עין קדם. המעיין נובע מתוך מצוק מלא במאובני רודיסטים. זהו אחד המעיינות הגדולים והחשובים בכרמל כולו מעיין 10

מערות קטנות בסמוך למעיין. אתר גיאולוגי 11
מערה במחשוף סלע מעל לערוץ הנחל. 5 על 2 מ'. אתר גיאולוגי 12

גת חצובה בסלע בערוץ הנחל. נקודת עניין אחרת 13
עין קנים. מעיין הנובע מקיר סלע. מעיין 14
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

לא בסיכון3 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציבה ומקננת שכיחהאנפית בקר

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון4 יציב ומקנן מצויבז מצוי

נכחד כמקנן5 חורף וחולף מצויבז נודד

בסיכון נמוך6 חולף מצויגבתון אדום-מקור

לא בסיכון7 חולף מצויגבתון גנים

לא בסיכון8 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע9 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך10 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע12 חולף מצויזמיר הירדן

בסיכון נמוך13 אין מידעחוגלה

בסיכון14 יציבה ומקננת מצויהחוחית

לא בסיכון15 חולף ומקנן שכיחחיויאי

לא בסיכון16 חולפת וחורפת מצויהחכלילית סלעים

אין מידע17 חולפת מצויהחכלילית עצים

בסיכון נמוך18 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן אדום ראש

בסיכון נמוך19 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן נובי

לא בסיכון20 חולפת מצויהטסית

לא בסיכון21 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון22 יציב ומקנן נפוץירקון

אין מידע23 חולף וחורף מצויכחול חזה

בסיכון נמוך24 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

בסיכון נמוך25 חולף וחורף נפוץנחליאלי לבן

לא בסיכון26 יציב ומקנן מצוינקר סורי

עתידו בסכנה27 משוטט, יציב ומקנן נדירנשר

חסר מידע28 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון29 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון30 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע31 חולף שכיחסבכי שחור גרון

אין מידע32 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון33 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון34 חולף מצוי, מקנן נדירסיס הרים

לא בסיכון35 חולף ומקנן נפוץסיס חומות



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין
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לא בסיכון36 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון37 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון38 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון39 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע40 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון41 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

בסיכון נמוך42 חורף מצויעקב חורף

בסיכון נמוך43 יציב ומקנן נדירעקב עיטי

אין מידע44 חולף מצויפיפיון עצים

אין מידע45 חולף וחורף מצויפיפיון שדות

אין מידע46 חולף וחורף נדירפרוש הרים

אין מידע47 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון48 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון49 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון50 יציבה ומקננת מצויהצטיה

לא בסיכון51 יציב ומקנן מצויקאק

לא בסיכון52 חולפת ומקננת שכיחהקוקיה מצויצת

אין מידע53 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

אין מידע54 חולפת מצויהקנית פסים

לא בסיכון55 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון56 יציב ומקנן נפוץשחרור

בסיכון נמוך57 חולף נפוץשליו

בסיכון נמוך58 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון59 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

בסיכון נמוך60 חולפת וחורפת שכיחהתפוחית מצויה

זוחלים

לא בסיכון1 אין מידעזעמן זיתני

לא בסיכון2 אין מידעזעמן מטבעות

עתידו בסכנה3 אין מידעחומט גמד

לא בסיכון4 אין מידעחומט מנומר צפוני

לא בסיכון5 אין מידעחומט פסים

לא בסיכון6 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון7 שכיחהלטאה זריזה

לא בסיכון8 אין מידעמניפנית מצויה

לא בסיכון9 אין מידענחושית עינונית

לא בסיכון10 אין מידעתלום-קשקשים מצוי

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכחליל החומעה

אין מידע3 שכיחכחליל השברק



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר
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אין מידע4 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע5 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע6 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע7 שכיחלבנין התלתן

אין מידע8 שכיחלבנין ירוק פסים

אין מידע9 שכיחלימונית האשחר

אין מידע10 שכיחנמפית הבוצין

אין מידע11 שכיחהנמפית הדרדר

אין מידע12 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע13 שכיחצבעוני שקוף



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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מוגן אורן ירושלים 1

מוגן אלה אטלנטית 2

מוגן אלה ארץ-ישראלית 3

מוגן אלון התבור 4

מוגן אלון מצוי 5

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 6

מוגן ברוש מצוי 7

גומא תרבותי פולש8

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה9

מוגן דרדר כחול אנדמי לישראל ולסוריה10

מוגן זית אירופי 11

חמציץ נטוי פולש12

מוגן חצב מצוי 13

מוגן חרוב מצוי 14

מוגן כלנית מצויה 15

מוגן כרכום חורפי אנדמי לישראל ולסוריה16

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה17

מחרוזת קשתית אדום, נדיר מאוד18

מוגן מרווה משולשת 19

מוגן נורית אסיה 20

מוגן סחלב שלוש-השיניים 21

מוגן עוזרר קוצני 22

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה23

מוגן ער אציל 24

מוגן פיקוס השקמה 25

מוגן צבעוני ההרים 26

מוגן צתרה ורודה 27

מוגן רקפת מצויה 28

רתמה קוצנית נדיר למדי29

מוגן שערות שולמית מצויות 30

מוגן שקד מצוי 31

מוגן תות דמשקאי פולש32



 נ.צ.:

 מיקום:

בדרום העיר.  בסמוך

לאוניברסיטת חיפה.

  רחובות:

כביש 705 (רח'  שינדלר),

אבא חושי.

  גבולות:

נחל קטיע וגבולות שיפוט העיר חיפה ממזרח,  אוניברסיטת חיפה ושדרות אבא חושי ממערב,  כביש 705 (רח'

שינדלר) ונחל בן-דור מצפון,  פארק הכרמל מדרום.

 אפיון השטח:

מדרון הר טללים עשיר בחורש,  ושיחייה ים תיכוניים,  מסלע ופעילות יונקים ענפה.  השטח סבוך מאוד בחורש

ושיחייה.  המעבר אפשרי רק במספר שבילים מתחת לאוניברסיטה.

202220 / 741126

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור חלקי לנחל בן-דור מצפון.  קיטוע על ידי כביש,

חיבור מלא לפארק הכרמל,  המשך הר טללים.

 תשתיות קולטות קהל:

4X4 שביל

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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 מטרדים ומפגעים:

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם404שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
אתר למוסד אוניברסיטאי (91.17%),  מגורים מיוחד (5.75%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

סקר זוחלים ודו-חיים בחיפה,  יעל אולק 2012,  במסגרת עבודה זו ;  דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת עבודה

זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
באתר שתי יחידות צומח של חורש ויער,  עצים

עתיקים,  מגוון מינים מוגנים ואנדמיים ושני מינים

נדירים.  באתר חורש לח של אלון מצוי,  קטלב מצוי

וער אציל.

 מערכות הצומח ומיקומן:

יער בצפיפות בינונית של אורן ירושלים ואלון מצוי,

חורש צפוף של אלון מצוי ואורן ירושלים.

אלון מצוי,  קטלב מצוי,  כליל החורש,  ער אציל.מיני דגל:

רימונית הלוטם,  ולריינה איטלקית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר מגוון גדול למדי של ציפורים,  יונקים,  זוחלים ופרפרים.  באתר זה נמצא שפע הפרפרים (כמות פרטים) הגדול

ביותר מכלל אתרי הסקר.

 בעלי חיים

חזיר בר,  גדרון,  סבכי שחור-ראש,  שחרור,  עורבני,  צבעוני קשוט. מיני דגל:

חומט גמד (עתידו בסכנה);  צב יבשה (עתידו בסכנה);  בז עצים,  דוכיפת,  חוגלה,  חנקן נובי,  לבן מינים אדומים:

חזה ועוד.
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
אוניברסיטת חיפה.
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פנורמה, מבט למערב, 26.2.12

ולרינה איטלקית, 26.2.12מראה כללי, מבט למזרח, 26.2.12

צבעוני קשוט על לוטם שעיר, 15.4.12חדף לבן-שיניים, 15.4.12
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פירוטממצאים
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פעילות חזירי בר, תנים, דרבנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 1
חורש לח בוגר של עצי קטלב מצוי, ער אציל ואלון מצוי. עצים עתיקים 2

כליל החורש. עץ עתיק 3
מאות פרטים של ולריינה איטלקית (50 על 20 מ'). אתר פריחה 4

מסלע ומצוקים קטנים עם צומח סלעים ומקום חיות לזוחלים ויונקים קטנים. אתר גיאולוגי 5
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

בסיכון נמוך2 אין מידעחדף לבן-שיניים

לא בסיכון3 שכיחחזיר בר

לא בסיכון4 שכיחקיפוד מצוי

לא בסיכון5 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

בסיכון נמוך4 חולף ומקנן שכיחבז עצים

לא בסיכון5 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע6 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך7 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

חסר מידע8 חולף מצויזמיר הירדן

בסיכון נמוך9 אין מידעחוגלה

לא בסיכון10 חולף ומקנן שכיחחיויאי

בסיכון נמוך11 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן נובי

לא בסיכון12 חולפת מצויהטסית

לא בסיכון13 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון14 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון15 יציב ומקנן נפוץירקון

בסיכון נמוך16 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון17 חורף וחולף מצוי, יציב ומקנן שכיחנץ מצוי

חסר מידע18 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון19 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון20 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע21 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון22 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון23 חולף מצוי, מקנן נדירסיס הרים

לא בסיכון24 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון25 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון26 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון27 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע28 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון29 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע30 מזדמנת נדירהעלווית צהובת גבות

אין מידע31 חולף מצויעקב מזרחי

אין מידע32 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון33 יציבה ומקננת נפוצהצופית
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לא בסיכון34 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון35 יציבה ומקננת מצויהצטיה

אין מידע36 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון37 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון38 חולפת נפוצהשיחנית קטנה

בסיכון נמוך39 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון40 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

עתידו בסכנה1 שכיחהזיקית ים-תיכונית

עתידו בסכנה2 אין מידעחומט גמד

לא בסיכון3 אין מידעחומט פסים

לא בסיכון4 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון5 שכיחהלטאה זריזה

לא בסיכון6 אין מידעמניפנית מצויה

לא בסיכון7 אין מידעעינחש

עתידו בסכנה8 אין מידעצב-יבשה מצוי

לא בסיכון9 אין מידעתלום-קשקשים מצוי

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכחליל האפון

אין מידע3 שכיחכחליל החומעה

אין מידע4 שכיחכחליל השברק

אין מידע5 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע6 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע7 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע8 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע9 שכיחלבנין התלתן

אין מידע10 שכיחלימונית האשחר

אין מידע11 שכיחנמפית הבוצין

אין מידע12 שכיחהנמפית הדרדר

אין מידע13 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע14 שכיחהנמפית הסרפד

אין מידע15 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע16 שכיחהסטירית היבלית

אין מידע17 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה

אין מידע18 שכיחצבעוני קשוט
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מוגן אורן הצנובר 1

מוגן אורן ירושלים 2

מוגן אורן קנרי 3

מוגן אזוב מצוי 4

מוגן אחירותם החורש 5

אילנתה בלוטית פולש6

מוגן אלה ארץ-ישראלית 7

מוגן אלון התולע 8

מוגן אלון מצוי 9

אשבל מעורק אנדמי לישראל ולסוריה10

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 11

מוגן אשחר רחב-עלים 12

מוגן ברוש מצוי 13

מוגן בר-זית בינוני 14

גרגרנית סורית אנדמי לישראל15

מוגן גרניון הפקעות 16

מוגן דבורנית דינסמור 17

מוגן דבורנית נאה 18

מוגן דבורנית צהובה נדיר19

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה20

מוגן דודא רפואי 21

דודוניאה דביקה פולש22

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה23

מוגן דם-המכבים האדום 24

מוגן דרדר כחול אנדמי לישראל ולסוריה25

ולריינה איטלקית נדירה למדי26

מוגן זוטה לבנה 27

מוגן זית אירופי 28

זמזומית מצויה אנדמי לישראל ולסוריה29

חבלבל סורי אנדמי לישראל ולדרום לבנון30

חורשף מצוייץ אנדמי לישראל ולדרום לבנון31

מוגן חצב מצוי 32

מוגן חרוב מצוי 33

טבק השיח פולש34

מוגן יערה איטלקית 35
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מוגן כליל החורש 36

כלך מרוקני אנדמי לישראל ולדרום לבנון37

מוגן כלנית מצויה 38

מוגן כרכום חורפי אנדמי לישראל ולסוריה39

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון40

מוגן לבנה רפואי 41

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה42

לוף ארצישראלי אנדמי לישראל ולדרום לבנון43

מוגן מרווה משולשת 44

מרוות יהודה אנדמי לישראל ולסוריה45

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה46

מוגן נורית אסיה 47

סולנום זיתני פולש48

מוגן סחלב הגליל 49

מוגן סחלב פרפרני 50

מוגן סחלב שלוש-השיניים 51

מוגן סחלבן החורש 52

מוגן סייפן התבואה 53

מוגן ספלול החורש 54

מוגן סתוונית היורה 55

מוגן עוזרר קוצני 56

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה57

מוגן עצבונית החורש 58

מוגן ער אציל 59

מוגן פיקוס התאנה 60

מוגן צתרה ורודה 61

מוגן קורנית מקורקפת 62

קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה63

מוגן קטלב מצוי 64

קייצת מסולסלת פולש65

קייצת קנדית פולש66

רימונית הלוטם נדיר למדי67

מוגן רקפת מצויה 68

רתמה קוצנית נדיר למדי69

מוגן שום גבוה 70
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שנק החורש נדיר למדי71

מוגן שפתן מצוי 72



 נ.צ.:

 מיקום:

דרום מזרח העיר,  בסמוך

לקריית הטכניון.  ערוץ היורד

צפונה מקו פרשת המים.

  רחובות:

ד"ר א.  בירם,  הכשרת
הישוב,  מנדל זינגר,  יגאל

אלון,  מל"ל.

  גבולות:

נשר ממזרח,  רמת אלון ורמת אלמוגי ממערב,  קריית הטכניון מצפון וכביש 705 (כביש שינדלר) מדרום.

 אפיון השטח:

נחל בן-דור כולל אפיק ראשי ושלושה ערוצים משניים שנשפכים אליו.  האתר כולל מחשופי טוף,  אתרי פריחה של

גיאופיטים,  עצים עתיקים ומיני צומח נדירים.  זהו האתר היחיד בסקר אשר נתגלה בו ריכוז של הדס מצוי.  רוב השטח

סבוך ובלתי חדיר.

201894 / 742001

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור חלקי וקטוע עם מורדות הר טללים ונחל קטיע.

קיטוע על ידי כביש 705 (שינדלר).  חיבור צר (כ-40 מ')

לקיר העורבים.

 תשתיות קולטות קהל:

אחר,  חניה,  שביל הליכה
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 מטרדים ומפגעים:

ביוב פתוח,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם593שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח למוסד (41.33%),  שטח ציבורי פתוח (28.88%),  אתר לבניני ציבור (9.85%),  

דרך קיימת/מאושרת (4.97%),  מגורים א מיוחד (3.21%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:
באתר מופו שלוש יחידות צומח שונות של יער

וחורש,  בעיקר בשלטון של אורן ירושלים,  אלון מצוי

ואקליפטוס.  באתר מגוון מינים מוגנים ואנדמיים

ושלושה מינים נדירים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

יער בצפיפות בינונית של אורן ירושלים ואלון מצוי,

יער צפוף של ברוש מצוי ואלון מצוי.

אורן ירושלים,  קטלב מצוי.מיני דגל:

הדס מצוי,  ולריינה איטלקית,  רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר מגוון גדול למדי של יונקים,  ציפורים,  זוחלים ופרפרים,  כולל מספר מינים 'אדומים'.  מינים בולטים:  חזיר בר,  תן

זהוב,  דרבן.  ציפורים:  שחרור,  עורבני,  גדרון,  סבכי שחור-ראש,  תור צווארון.

 בעלי חיים

חזיר בר,  דרבן,  שחרור,  עורבני,  גדרון,  סבכי שחור-ראש,  תור צווארון. מיני דגל:

חדף לבן-שיניים,  דוכיפת,  חוגלה,  חנקן אדום-ראש,  חנקן נובי,  לבן חזה,  תור מצוי. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל בן-דור

15

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
הטכניון,  בית מדרש מאור שרגא,  ישיבת בני עקיבא,  אולם ספורט קהילתי רמת אלון,  דיור מוגן בית גיל הזהב.
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פנורמה, מבט למזרח, 26.2.12

דרדר כחול, 12.4.12דם-המכבים האדום 12.4.12

עורבני שחור-כיפה 12.4.12כחליל החומעה, 12.4.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל בן-דור

15



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל בן-דור

15

ריכוז של שיחי מורן החורש. צמח נדיר 1
פעילות חזירי בר, דרבנים, תנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 2
עשרות פרטים של ולריינה איטלקית (כ-30 מ"ר). אתר פריחה 3

חרוב מצוי. עץ עתיק 4

חרוב מצוי. עץ עתיק 5
שקע חצוב - כנראה גת, ייתכן שאוצרת מים בחורף. מקור מים עונתי 6

מערה עמוקה בצד הדרך (חסומה על ידי אבן) בעומק של כ- 10-20 מ'. אתר גיאולוגי 7
ריכוז של קטלבים והדס מצוי. צמח נדיר 8

מחשוף טוף. אתר גיאולוגי 9
מחשוף הטוף העיקרי בנחל. אתר גיאולוגי 10

חורש לח ובוגר של אלון מצוי, קטלב מצוי, עוזרר קוצני, ער אציל ועוד. עצים עתיקים 11
חורש מפותח ויפה של אלון מצוי. עצים עתיקים 12

ריכוז עצים עתיקים: אלון מצוי, אלון התבור, חרוב מצוי וזית אירופי. עצים עתיקים 13
מאות פרטים של כלנית מצויה, סחלב פרפרני ורקפת מצויה (כ-20 על 30 מ'). אתר פריחה 14
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל בן דור

15

יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

בסיכון נמוך2 אין מידעחדף לבן-שיניים

לא בסיכון3 שכיחחזיר בר

לא בסיכון4 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע4 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך5 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

חסר מידע6 חולף מצויזמיר הירדן

בסיכון נמוך7 אין מידעחוגלה

אין מידע8 חולפת מצויהחכלילית עצים

בסיכון נמוך9 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן אדום ראש

בסיכון נמוך10 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן נובי

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

בסיכון נמוך12 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון13 יציב ומקנן מצוינקר סורי

חסר מידע14 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון15 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון16 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע17 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון20 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע21 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון22 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע23 חולף וחורף נדירפרוש הרים

אין מידע24 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון25 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון26 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון27 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון28 יציבה ומקננת מצויהצטיה

אין מידע29 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

אין מידע30 חולפת מצויהקנית פסים

לא בסיכון31 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון32 יציב ומקנן נפוץשחרור

בסיכון נמוך33 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון34 יציב ומקנן נפוץתור צווארון



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל בן דור

15

זוחלים

לא בסיכון1 אין מידעחומט פסים

לא בסיכון2 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון3 שכיחהלטאה זריזה

לא בסיכון4 אין מידעעינחש

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכחליל החומעה

אין מידע3 שכיחכחליל השברק

אין מידע4 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע5 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע6 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע7 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע8 שכיחלימונית האשחר

אין מידע9 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע10 שכיחהנמפית הסרפד

אין מידע11 שכיחצבעוני קשוט



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל בן-דור

15

מוגן אורן ירושלים 1

מוגן אזוב מצוי 2

אילנתה בלוטית פולש3

מוגן אלה ארץ-ישראלית 4

מוגן אלון התבור 5

מוגן אלון מצוי 6

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 7

מוגן אשחר רחב-עלים 8

מוגן בר-זית בינוני 9

גרגרנית בירותית אנדמי לישראל ולטורקיה10

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה11

מוגן דודא רפואי 12

מוגן הדס מצוי אדום, נדיר13

ולריינה איטלקית נדירה למדי14

מוגן זוטה לבנה 15

מוגן זית אירופי 16

זמזומית מצויה אנדמי לישראל ולסוריה17

מוגן חרוב מצוי 18

טבק השיח פולש19

מוגן כליל החורש 20

מוגן כלנית מצויה 21

מוגן כרכום חורפי אנדמי לישראל ולסוריה22

מוגן לבנה רפואי 23

מוגן מורן החורש 24

מוגן מרווה משולשת 25

מוגן נורית אסיה 26

מוגן סחלב פרפרני 27

מוגן סחלב שלוש-השיניים 28

מוגן עוזרר קוצני 29

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה30

מוגן צבעוני ההרים 31

מוגן צתרה ורודה 32

מוגן קטלב מצוי 33

מוגן רקפת מצויה 34

רתמה קוצנית נדיר למדי35



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם בשכונת זיו

במזרח העיר בסמוך

לטכניון.

  רחובות:

מל"ל,  מאיר יערי.

  גבולות:

קריית הטכניון ממזרח,  שכונת רמות רמז ממערב,  שכונת זיו מצפון ושכונת רמת אלון מדרום.

 אפיון השטח:

שטח פתוח קטן בלב העיר ובו מצוק סלע גדול,  ובו סדקים,  כוכים וצומח סלעים.  באתר נמצאו ממצאים פרהיסטוריים

מן התקופה האפיפליאוליתית (מזוליתית).

201629 / 742665

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

יש קשר רופף לפוליגון נחל בן-דור.  חיבור צר שרוחבו

כ-40 מ'.  כביש פנימי של הטכניון חוצץ בין האתרים.

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:קיר העורבים

16

 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם23שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (52.37%),  אתר לבניני ציבור (29.42%),  דרך קיימת/מאושרת 

(16.16%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

שורר י.  (1980),  קיר העורבים -  עיראק א-זייגאןבתוך (עורך א.  יצחקי) מדריך ישראל,  תל אביב.

 צומח

 מצאי כללי:
צמחיית מצוקים וחורש על גבי המצוק ולמרגלותיו.

באתר ריכוז פריחה של ולריאנה איטלקית הנדירה

למדי.

 מערכות הצומח ומיקומן:

שיחייה בצפיפות בינונית של אלון מצוי וסירה קוצנית.

עיריוני צהוב,  כלך מרוקני.מיני דגל:

וולריינה איטלקית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר חברת בעלי חיים עירונית טיפוסית של מינים מלווי אדם לצד מינים שאופייניים יותר לשטחים טבעיים.  באתר

נרשמו 19 מיני ציפורים,  3 מיני זוחלים ו-6 מיני פרפרים.

 בעלי חיים

מניפנית מצויה. מיני דגל:

 מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:קיר העורבים

16

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
הטכניון,  תנועת נוער השומר הצעיר נווה שאנן,  מתנ"ס רמת אלון.
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פנורמה,  29.2.12

לוטם מרווני,  26.3.12ולרינה איטלקית 26.2.12

עורב מקנן 26.2.12קנה מצוי,  26.2.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:קיר העורבים

16



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:קיר העורבים

16

מערה במצוק. אתר גיאולוגי 1
ריכוז צמחי ולריינה איטלקית, הנדירה למדי. עשרות פרטים 20 על 10 מ', בעיקר על המצוק. אתר פריחה 2

מצוק עם כוכים, סדקים, מערות קטנות וצומח סלעים. 30 על 7 מ'. אתר גיאולוגי 3
ריכוז צמחיית מים - קנה מצוי. 20 על 10 מ'. אתר פריחה 4

אתר ארכיאולוגי. נקודת עניין אחרת 5
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:קיר העורבים

16

עופות

לא בסיכון1 יציב ומקנן נפוץבולבול

אין מידע2 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

לא בסיכון4 חולפת וחורפת מצויהחכלילית סלעים

לא בסיכון5 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון6 חולף נפוץסבכי טוחנים

אין מידע7 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון8 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון9 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע12 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

אין מידע13 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון14 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון15 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון16 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע17 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

לא בסיכון3 אין מידעמניפנית מצויה

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל החומעה

אין מידע2 שכיחכחליל השברק

אין מידע3 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע4 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע5 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע6 שכיחלימונית האשחר



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:קיר העורבים

16

מוגן אלה ארץ-ישראלית 1

מוגן אלון מצוי 2

מוגן אשחר רחב-עלים 3

מוגן בר-זית בינוני 4

מוגן דודא רפואי 5

דודוניאה דביקה פולש6

ולריינה איטלקית נדירה למדי7

זמזומית מצויה אנדמי לישראל ולסוריה8

חמציץ נטוי פולש9

מוגן חרוב מצוי 10

כלך מרוקני אנדמי לישראל ולדרום לבנון11

מוגן כרכום חורפי אנדמי לישראל ולסוריה12

מוגן לבנה רפואי 13

מוגן מרווה משולשת 14

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה15

מוגן נורית אסיה 16

מוגן נרקיס מצוי 17

מוגן עוזרר קוצני 18

מוגן רקפת מצויה 19

שיטה כחלחלה פולש20

מוגן שערות שולמית מצויות 21



 נ.צ.:

 מיקום:

בדרום ליבה של העיר

חיפה בין השכונות רמת

אלמוגי,  רמות רמז,  רמת בן

גוריון ורמת ספיר.

  רחובות:

אמנון ותמר,  יקינטון,

חביבה,  שז"ר ודרך חנקין.

  גבולות:

שכונת רמות רמז ממזרח,  שכונת רמת בן גוריון ממערב,  שכונת רמת ספיר מצפון ושכונת רמת בגין מדרום.

 אפיון השטח:

שלוחה וערוץ נחל הנמצאים בלב שכונות בעיר חיפה.  מעיין נסתר,  חורש ים תיכוני,  שיחייה ויער.  הנחל והשלוחה

סבוכים ביותר ואין מעבר בשטח.  לא התאפשר מיפוי נקודתי של ממצאים מיוחדים.

200520 / 743110

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

אין חיבור לאתרים נוספים

 תשתיות קולטות קהל:

חניה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל רמז

17

 מטרדים ומפגעים:

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם379שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
מגורים א (25.86%),  שטח ציבורי פתוח (25.02%),  שמורת טבע (16.7%),  דרך 

קיימת/מאושרת (11.34%),  אתר לבניני ציבור (8.9%),  שטח פרטי פתוח (7.46%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:
באתר מופו חמש יחידות שונות של חורש ויער,

בעיקר בשלטון אורן ירושלים,  אלון מצוי ומינים

נוספים.  באתר מספר מינים מוגנים ואנדמיים ומין

אדום אחד.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חורש בצפיפות בינונית של אלון מצוי ואורן ירושלים,

יער בצפיפות בינונית ויער צפוף של אורן ירושלים

ואלון מצוי.

אורן ירושלים,  אלון מצוי,  לבנה רפואי,  כליל החורש.מיני דגל:

רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר מגוון של מיני יונקים,  זוחלים,  ציפורים ופרפרים.

 בעלי חיים

דרבן,  חזיר בר,  גדרון,  שחרור,  עורבני. מיני דגל:

חומט גמד (עתידו בסכנה). מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל רמז

17

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
בי"ס רוממה,  מרכז ליהדות מתקדמת אור חדש,  תנועת נוער מחנות העולים רוממה,  בי"ס הבונים,  מועדון פיס לנוער,

שבט הצופים אפיק.
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פנורמה,  21.2.12

חורש אלון מצוי,  3.4.2012מראה כללי,  29.3.12

חורש אלון מצוי ואורן,  3.4.12סייפן התבואה,  29.3.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:נחל רמז

17



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל רמז

17
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל רמז

17

יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץגידרון

חסר מידע4 חולף מצויזמיר הירדן

לא בסיכון5 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון6 יציב ומקנן מצוינקר סורי

חסר מידע7 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון8 חולף נפוץסבכי טוחנים

אין מידע9 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון11 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון12 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון13 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע14 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון15 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

לא בסיכון16 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון17 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון18 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון20 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 אין מידעזעמן שחור

עתידו בסכנה2 אין מידעחומט גמד

לא בסיכון3 אין מידעחומט פסים

לא בסיכון4 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון5 אין מידעצפע מצוי

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל החומעה

אין מידע2 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע3 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע4 שכיחלימונית האשחר

אין מידע5 שכיחנימפית החורשף

אין מידע6 שכיחהנמפית הסרפד



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל רמז

17

מוגן אורן הצנובר 1

מוגן אורן ירושלים 2

אילנתה בלוטית פולש3

מוגן אלה ארץ-ישראלית 4

מוגן אלון מצוי 5

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 6

מוגן אשחר רחב-עלים 7

דודוניאה דביקה פולש8

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה9

מוגן יערה איטלקית 10

מוגן כליל החורש 11

מוגן כלנית מצויה 12

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון13

מוגן לבנה רפואי 14

מוגן מרווה משולשת 15

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה16

מוגן נורית אסיה 17

מוגן סייפן התבואה 18

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה19

מוגן קטלב מצוי 20

רתמה קוצנית נדיר למדי21

שיטה כחלחלה פולש22

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה23



 נ.צ.:

 מיקום:

בדרום ליבה של העיר

חיפה,  כלוא בין השכונות

רמות רמז,  זיו,  ורמת ספיר.

  רחובות:

דרך חנקין,  דוכיפת,

כצנלסון,  מ.  גוט-לוין,  דרך

שמחה גולן.

  גבולות:

שכונת זיו ממזרח,  שכונת רמת ספיר ממערב,  דרך שמחה גולן והגרנד קניון מצפון,  שכונת רמות רמז מדרום.

 אפיון השטח:

נחל רמז ונחל זיו ממוקמים בלב המרקם העירוני.  נחלים עשירים בחורש ים תיכוני,  שיחייה,  בתה,  גבי מים,  ריכוזי

פריחה,  מחשופי סלע,  מצוקים ועצים עתיקים.

201034 / 743543

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור מקוטע לנחל רמז ולנחל גיבורים.

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  שביל אופניים,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל זיו
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  ביוב פתוח

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם322שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שמורת טבע (53.46%),  שטח ציבורי פתוח (19.62%),  שטח פרטי פתוח (10.85%),

 דרך קיימת/מאושרת (6.23%),  אתר לבניני ציבור (5.79%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

http://www.inature.info/wiki/נחל_זיו_ונחל_רמז

 צומח

 מצאי כללי:
רוב השטח מכוסה שיחייה מגוונת של אלת

המסטיק,  אשחר רחב עלים,  קידה שעירה,  רתמה

קוצנית ובר זית בינוני.  בנחל זיו ישנו חורש נדיר

למדי של אלון מצוי וער אציל.  באתר מופו ארבע

יחידות צומח שונות,  מגוון מינים מוגנים ואנדמיים

ושלושה מינים נדירים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

שיחייה צפופה של אלת המסטיק ואלון מצוי במרכז

האתר,  חורש בצפיפות בינונית של אלון מצוי ואורן

ירושלים במערבו,  יער דליל של אורן ירושלים

ואשחר רחב-עלים בחלקו הצפוני,  יער בצפיפות

בינונית של אורן ירושלים ואלון מצוי בחלקו המזרחי.

אורן ירושלים,  אלון מצוי,  ער אציל,  עיריוני צהוב,  סייפן התבואה.מיני דגל:

ולריינה איטלקית,  רתמה קוצנית,  מורית גדולה.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר מגוון מיני יונקים,  ציפורים,  זוחלים ופרפרים.  יונקים:  חזיר בר,  תן זהוב,  דרבן.  ציפורים:  גדרון,  סבכי שחור-ראש,

עורבני,  שחרור,  סבכי שחור-כיפה.  זהו אחד מחמשת האתרים העשירים ביותר במיני פרפרים שנדגמו במהלך הסקר.

 בעלי חיים

גדרון,  סבכי שחור-ראש,  סבכי שחור-כיפה. מיני דגל:

חומט גמד (עתידו בסכנה);  דוכיפת,  חוגלה,  לבן חזה. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל זיו

18

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
מרכז קהילתי רמת ספיר,  ישיבת נחלת הלויים,  בית הספר הפתוח.
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פנורמה, מבט לדרום, 22.2.12

פשתה שעירה, נורית אסיה ודרדר כחול 22.2.12שביל גישה בכניסה לנחל רמז 22.2.12

בן-חצב יקינטוני, 29.3.12נורית אסיה, 29.3.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל זיו

18



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל זיו

18

ריכוז גיאופיטים: עירית גדולה, רקפת מצויה, כלנית מצויה וסחלב פרפרני (כ-30 מ"ר). אתר פריחה 1
מאות פרטים של ולריינה איטלקית הנדירה למדי (כ-50 מ"ר). אתר פריחה 2

מאות פרטים של בן חצב יקינטוני, עיריוני צהוב, נרקיס מצוי, כלנית מצויה ורקפת מצויה (כ- 30 מ"ר). אתר פריחה 3
פעילות יונקים: חזירי בר, דרבנים, תנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 4

מצוק גדול במחשוף סלע, עם כוכים, סדקים וצומח סלעים (10על 30 מ'). אתר גיאולוגי 5
חורש לח של ער אציל ואלון מצוי. עצים עתיקים 6

מצוק סלע עם כוכים וצומח סלעים. 25 על 7 מ'. אתר גיאולוגי 7
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל זיו

18

יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע5 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך6 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון7 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע8 חולף מצויזמיר הירדן

בסיכון נמוך9 אין מידעחוגלה

לא בסיכון10 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

בסיכון נמוך12 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון13 חורף וחולף מצוי, יציב ומקנן שכיחנץ מצוי

חסר מידע14 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון15 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון16 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע17 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

אין מידע19 חולף וחורף שכיחסתרי מצוי

לא בסיכון20 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון21 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע22 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון23 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע24 חולף וחורף נדירפרוש הרים

אין מידע25 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון26 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון27 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון28 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון29 יציבה ומקננת מצויהצטיה

לא בסיכון30 חולפת ומקננת שכיחהקוקיה מצויצת

אין מידע31 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון32 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון33 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון34 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

עתידו בסכנה1 אין מידעחומט גמד
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לא בסיכון2 אין מידעחומט פסים

לא בסיכון3 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון4 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחהספרית החלמית

אין מידע2 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע3 שכיחכחליל האפון

אין מידע4 שכיחכחליל השברק

אין מידע5 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע6 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע7 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע8 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע9 שכיחלבנין התלתן

אין מידע10 שכיחלבנין ירוק פסים

אין מידע11 שכיחלימונית האשחר

אין מידע12 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע13 שכיחהנמפית הסרפד

אין מידע14 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע15 שכיחהסטירית היבלית

אין מידע16 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה

אין מידע17 שכיחצבעוני שקוף
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מוגן אורן ברוטיה 1

מוגן אורן הצנובר 2

מוגן אורן ירושלים 3

אזדרכת מצויה פולש4

מוגן אזוב מצוי 5

מוגן אחירותם החורש 6

אילנתה בלוטית פולש7

מוגן אלה ארץ-ישראלית 8

מוגן אלון מצוי 9

אשבל מעורק אנדמי לישראל ולסוריה10

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 11

מוגן אשחר רחב-עלים 12

מוגן אשל היאור 13

מוגן בן-חצב יקינתוני 14

מוגן ברוש מצוי 15

מוגן בר-זית בינוני 16

מוגן גרניון הפקעות 17

מוגן דבורנית דינסמור 18

מוגן דבורנית נאה 19

מוגן דבורנית צהובה נדיר20

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה21

מוגן דודא רפואי 22

דודוניאה דביקה פולש23

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה24

מוגן דם-המכבים האדום 25

ולריינה איטלקית נדירה למדי26

מוגן זוטה לבנה 27

מוגן זית אירופי 28

זמזומית מצויה אנדמי לישראל ולסוריה29

חבלבל סורי אנדמי לישראל ולדרום לבנון30

מוגן חבצלת קטנת-פרחים אנדמי לישראל ולסוריה31

חורשף מצוייץ אנדמי לישראל ולדרום לבנון32

חמציץ נטוי פולש33

מוגן חצב מצוי 34

מוגן חרוב מצוי 35
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מוגן יערה איטלקית 36

כובע הנזיר פולש37

מוגן כליל החורש 38

כלך מרוקני אנדמי לישראל ולדרום לבנון39

מוגן כלנית מצויה 40

מוגן לבנה רפואי 41

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה42

לוף ארצישראלי אנדמי לישראל ולדרום לבנון43

מורית גדולה נדיר למדי44

מוגן מרווה משולשת 45

מרוות יהודה אנדמי לישראל ולסוריה46

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה47

מוגן נורית אסיה 48

מוגן נרקיס מצוי 49

מוגן סחלב הגליל 50

מוגן סחלב פרפרני 51

מוגן סחלב שלוש-השיניים 52

מוגן ספלול החורש 53

מוגן סתוונית היורה 54

מוגן עוזרר קוצני 55

מוגן עיריוני צהב 56

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה57

מוגן עצבונית החורש 58

מוגן ער אציל 59

מוגן פיקוס התאנה 60

מוגן צבעוני ההרים 61

מוגן צתרה ורודה 62

מוגן קורנית מקורקפת 63

מוגן קזוארינה דקיקה 64

קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה65

מוגן קטלב מצוי 66

קייצת מסולסלת פולש67

מוגן רקפת מצויה 68

רתמה קוצנית נדיר למדי69

שיטה כחלחלה פולש70
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מוגן שערות שולמית מצויות 71

מוגן שפתן מצוי 72

מוגן שרכרך ריחני 73

מוגן תות דמשקאי פולש74



 נ.צ.:

 מיקום:

במרכז העיר חיפה,  בין

שכונת ורדיה לשכונת

רוממה.  ערוץ נחל היורד

מזרחה מקו פרשת המים

ומתנקז לנחל גיבורים.

  רחובות:

ראש מיה,  דרך רופין,  מבצע

יונתן,  חטיבת עודד,  יותם.

שביל הליכה יוצא מרחוב

מבצע יונתן.

  גבולות:

דרך רופין ממזרח,  רחוב יותם ממערב,  שכונת ורדיה מצפון,  שכונת רוממה מדרום.  כביש עורקי חוצה את הפוליגון

לשני חלקים.

 אפיון השטח:

ערוץ נחל הכלוא בין שכונות בלב העיר חיפה.  הערוץ עשיר בחורש טבעי סבוך וצמחיית גדות.  בערוץ גם מעיין נסתר

(עינות ורדיה) שהגישה אליו בלתי אפשרית.  רוב הערוץ סבוך מאוד ולא נגיש,  מלבד שביל הליכה קצר בסמוך לבית
ספר הריאלי (רחוב מבצע יונתן).

199973 / 744161

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

מסדרון צר לנחלים תן-אבן וחיבור מקוטע לנחל גיבורים.

בראש הגבעה מדרום לאתר נמצאת מצודת ראש מיה

שלא נכללה בסקר זה.

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  שביל הליכה
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 מטרדים ומפגעים:

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם252שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (34.2%),  שמורת טבע (27.42%),  שטח פרטי פתוח (17.56%),  

דרך קיימת/מאושרת (11.04%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:
באתר מופו שלוש יחידות צומח שונות של חורש

ויער בעיקר בשלטון של אורן ירושלים ואלון מצוי.

באתר מינים מוגנים ואנדמיים ושני מינים נדירים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

יער דליל של אורן ירושלים ואלון מצוי במפנה

הצפוני,  יער בצפיפות בינונית של אורן ירושלים

וחורש בצפיפות בינונית של אלון מצוי ואורן ירושלים

על המפנה הדרומי.

אורן ירושלים,  אלון מצוי.מיני דגל:

דבורנית צהובה,  רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר נצפו מיני יונקים,  ציפורים,  זוחלים ופרפרים.

 בעלי חיים

חזיר בר,  דרבן,  גדרון,  שחרור,  עורבני,  סבכי שחור-ראש. מיני דגל:

לבן חזה. מינים אדומים:
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
בי"ס בן גוריון,  מרכז פיס קהילתי,  תנועת נוער העובד והלומד רוממה,  בי"ס הריאלי,  בי"ס כרמל נתיב אליעזר,  שבט

הצופים כרמל.
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פנורמה,  מבט לדרום מזרח,  21.2.12

שילוט,  21.2.12מראה כללי,  מבט לדרום,  21.2.12

עירית גדולה,  21.2.12עין ורדיה מסתתר בסבך,  21.2.12
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מספר אתר:נחל ורדיה

19
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פעילות יונקים: חזירי בר, תנים, דרבנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 1
מעיינות ורדיה. נביעות נסתרות בסבך צומח הנחל. ללא גישה. מעיין 2
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץגידרון

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע4 חולף מצויזמיר הירדן

אין מידע5 חולפת מצויהחכלילית עצים

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

בסיכון נמוך7 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון8 יציב ומקנן מצוינקר סורי

לא בסיכון9 חולף נפוץסבכי טוחנים

אין מידע10 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון12 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון13 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע14 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון15 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע16 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון17 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון18 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון19 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון20 יציבה ומקננת מצויהצטיה

אין מידע21 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון22 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון23 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון24 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע5 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע6 שכיחלימונית האשחר

אין מידע7 שכיחנימפית החורשף

אין מידע8 שכיחהנמפית הסרפד
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אין מידע9 שכיחהסטירית היבלית

אין מידע10 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה
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מוגן אורן הצנובר 1

מוגן אורן ירושלים 2

מוגן אחירותם החורש 3

אילנתה בלוטית פולש4

מוגן אלה ארץ-ישראלית 5

מוגן אלון מצוי 6

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 7

מוגן אשחר רחב-עלים 8

מוגן בר-זית בינוני 9

מוגן דבורנית צהובה נדיר10

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה11

דודוניאה דביקה פולש12

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה13

מוגן דרדר כחול אנדמי לישראל ולסוריה14

מוגן זוטה לבנה 15

מוגן חרוב מצוי 16

כובע הנזיר פולש17

מוגן כליל החורש 18

מוגן כלנית מצויה 19

מוגן לבנה רפואי 20

לנטנה ססגונית פולש21

מוגן מרווה משולשת 22

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה23

מוגן נורית אסיה 24

מוגן סחלב פרפרני 25

מוגן סייפן התבואה 26

מוגן ספלול החורש 27

מוגן ער אציל 28

מוגן קטלב מצוי 29

רתמה קוצנית נדיר למדי30



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם במרכז העיר

חיפה בין השכונות ורדיה

ורמת הדר.

  רחובות:

דרך רופין,  הרב קניאל

יהושע, ,  האר"י,  צבעוני,

ליאון בלום,  שוהם,  האסיף,

ביכורים.

  גבולות:

דרך רופין ממזרח,  שכונת כרמל מרכזי ממערב,  שכונת רמת הדר מצפון,  שכונת ורדיה מדרום.

 אפיון השטח:

ערוץ היורד מזרחה מקו פרשת המים ומתנקז לנחל גיבורים.  הנחל עשיר בחורש ים תיכוני,  שיחייה,  צמחיית גדות

ועצים עתיקים.  במפות מסומן בנחל תן מקור מים –  עין הדר,  שהגישה אליו כיום קשה עד בלתי אפשרית בשל

צמחייה סבוכה.

199753 / 744812

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

מסדרון צר לנחל ורדיה,  נתק עם נחל גיבורים וכיפת רמת

הדר

 תשתיות קולטות קהל:

שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל תן-אבן

20

 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם489שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שמורת טבע (40.15%),  מגורים א (17.76%),  שטח ציבורי פתוח (14.21%),  דרך 

קיימת/מאושרת (7.93%),  מגורים א מיוחד (7.66%),  אתר לבניני ציבור (5.03%),  

מגורים מיוחד (3.45%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:
באתר מופו ארבע יחידות צומח שונות של יער,

וריכוזים של עצים עתיקים,  בעיקר של כליל החורש.

באתר נתגלו גם מגוון מינים מוגנים ואנדמיים

וארבעה מינים נדירים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

יער דליל של אקליפטוס ואלון מצוי,  יער בצפיפות

בינונית של אורן ירושלים ואלון מצוי וגם אורן

ירושלים ואלת המסטיק,  יער צפוף של אורן ירושלים.

אורן ירושלים,  ער אציל,  כליל החורש,  רתמה קוצנית.מיני דגל:

דבורנית צהובה,  ולריינה איטלקית,  מורית גדולה.מינים אדומים:

מצאי כללי:

יונקים:  תן זהוב,  חזיר בר,  דורבן.  ציפורים:  גדרון,  סבכי שחור-ראש,  תור צווארון,  שחרור,  עורבני.

 בעלי חיים

דרבן,  חזיר בר,  גדרון,  סבכי שחור-ראש. מיני דגל:

חומט גמד (עתידו בסכנה),  לבן חזה. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל תן-אבן

20

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
גן ילדים "טנדו",  תיכון עירוני ה', שבט הצופים צופית,  בי"ס חוגים.
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פנורמה,  21.2.12

מצוק קרטון,  21.2.12שביל בנחל,  21.2.12

תן זהוב 21.2.12רקפת מצויה,  21.2.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:נחל תן-אבן

20



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל תן-אבן

20

כליל החורש. עץ עתיק 1
ער אציל. עצים עתיקים 2

פעילות יונקים: תנים, חזירי בר, דרבנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 3
כליל החורש. עצים עתיקים 4

סבך פטל בחיבור הנחלים תן ואבן ובהמשך ערוץ נחל אבן. נקודת עניין אחרת 5
מצוק במחשוף קירטון עם סדקים וכוכים. 10 על 30 מ'. אתר גיאולוגי 6
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל תן-אבן

20

יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

לא בסיכון3 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע3 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע5 חולף מצויזמיר הירדן

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

בסיכון נמוך7 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון8 יציב ומקנן מצוינקר סורי

חסר מידע9 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון10 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון11 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע12 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון13 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון14 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע15 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון16 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע17 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון19 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון20 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון21 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון22 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון23 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

עתידו בסכנה1 אין מידעחומט גמד

לא בסיכון2 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון3 שכיחהלטאה זריזה

לא בסיכון4 אין מידעמניפנית מצויה

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל החומעה

אין מידע2 שכיחכחליל השברק

אין מידע3 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע4 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע5 שכיח, דומיננטילבנין הצנון



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל תן-אבן
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אין מידע6 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע7 שכיחלימונית האשחר

אין מידע8 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע9 שכיחהסטירית הטבעת



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל תן-אבן

20

מוגן אורן הצנובר 1

מוגן אורן ירושלים 2

אזדרכת מצויה פולש3

מוגן אחירותם החורש 4

אילנתה בלוטית פולש5

מוגן אלה ארץ-ישראלית 6

מוגן אלון מצוי 7

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 8

מוגן אשחר רחב-עלים 9

מוגן בר-זית בינוני 10

מוגן דבורנית צהובה נדיר11

דודוניאה דביקה פולש12

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה13

מוגן דרדר כחול אנדמי לישראל ולסוריה14

ולריינה איטלקית נדירה למדי15

מוגן זית אירופי 16

חמציץ נטוי פולש17

מוגן חרוב מצוי 18

מוגן יערה איטלקית 19

מוגן כליל החורש 20

מוגן כלנית מצויה 21

מוגן לבנה רפואי 22

מורית גדולה נדיר למדי23

מוגן מרווה משולשת 24

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה25

מוגן נורית אסיה 26

מוגן סחלב פרפרני 27

מוגן סייפן התבואה 28

מוגן עוזרר קוצני 29

מוגן ער אציל 30

קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה31

קייצת מסולסלת פולש32

רתמה קוצנית נדיר למדי33

שיטה כחלחלה פולש34

מוגן שפתן מצוי 35



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם במרכז העיר

חיפה בין השכונות

יזרעאליה וורדיה.  כיוונו

דרום-צפון ובעבר התחבר

לקישון.

  רחובות:

דרך שמחה גולן,  פרופ'

יוחנן רטנר,  הרצל,  דרך

רופין.

  גבולות:

האתר תחום על ידי בינוי וכבישים:  שכונת יזרעאליה ממזרח,  שכונות ורדיה ורמת הדר ממערב,  שכונת חליסה מצפון

ודרך שמחה גולן מדרום.

 אפיון השטח:

ערוץ נחל קניוני שאפיקו נמשך מדרום לצפון בלב העיר חיפה.  הערוץ התחתר בתפר בין שני קמרים (שכונת נווה

שאנן נבנתה על הקמר המזרחי ושכונת ורדיה על המערבי) ומאופיין במצוקים רמים.  האתר עבר בשנים האחרונות

פיתוח אינטנסיבי,  טבע השתמר בעיקר בחלקיו העליונים.

200777 / 744579

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

קשר מקוטע עם נחל ורדיה,  נחלים אבן-תן ונחל זיו

 תשתיות קולטות קהל:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל גיבורים
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 מטרדים ומפגעים:

ביוב פתוח

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם423שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (32.49%),  שמורת טבע (18.55%),  דרך קיימת/מאושרת 

(17.09%),  מגורים א (16.06%),  אתר לבניני ציבור (4.42%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת עבודה זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
חלק ניכר מהאתר נפגע על ידי עבודות פיתוח

(בעיקר בחלקו התחתון),  אך עדיין קיימות בו יחידות
צומח אופייניות.  על גבי המדרונות התלולים

השתמרו  עצי חורש ותיקים:  אלון מצוי וחרוב מצוי.

באתר נצפו שלושה מינים נדירים,  לצד מגוון מינים

מוגנים ואנדמיים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

בחלקו הדרומי של האתר חורש בצפיפות בינונית

של אלון מצוי ואקליפטוס המקור,  במרכזו יער דליל

של אורן ירושלים ואשחר רחב עלים ויער בצפיפות

בינונית של אורן ירושלים.  בחלקו הצפוני חורש דליל

של חרוב מצוי ואקליפטוס המקור.

אורן ירושלים,  אלון מצוי,  חרוב מצוי.מיני דגל:

דבורנית צהובה,  ולריינה איטלקית,  רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

למרות הפיתוח האינטנסיבי עדיין מתקיים באתר מגוון בעלי חיים,  חלקם מוגנים,  כולל מין 'אדום'  אחד.  יונקים:  דורבן,

חזיר בר;  ציפורים:  סיס הרים,  שחרור,  קאק,  עורבני,  סבכי שחור-ראש.  יש לציין כי זה אחד מחמשת האתרים העשירים

ביותר בפרפרים שנדגמו במהלך הסקר (17 מינים).

 בעלי חיים

דרבן,  סבכי שחור-ראש,  סיס הרים,  קאק. מיני דגל:

חומט גמד (עתידו בסכנה);  גבתון אדום-מקור,  דוכיפת,  חנקן אדום-ראש,  חנקן נובי,  לבן חזה,  תור מינים אדומים:

מצוי.

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל גיבורים
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
ספורטק,  בי"ס יזרעאליה,  בי"ס דינור,  תנועת נוער בני עקיבא,  בי"ס אמונה,  תנועת נוער השומר הצעיר,  חטיבה ערבית

אג'יאל,  בי"ס עבד אל רחמן אל חאג'.
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פנורמה,  מבט לצפון מזרח,  29.3.12

עץ חרוב עתיק,  29.3.12מראה כללי,  מבט לדרום,  29.3.12

שפתן מצוי,  29.3.12נורית אסיה,  מופע צהוב,  29.3.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:נחל גיבורים

21



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל גיבורים

21

חרוב מצוי. עץ עתיק 1
מצוק סלע עם כוכים, סדקים וצמחיית סלעים. אתר גיאולוגי 2

מצוק גדול עם כוכים, מערות קטנות וצומח סלעים מעל לערוץ הנחל. אתר גיאולוגי 3
מערה במצוק (3 על 6 מ'). אתר גיאולוגי 4

מצוק סלע מעל ערוץ הנחל. אתר גיאולוגי 5
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

עופות

לא בסיכון1 יציבה ומקננת שכיחהאנפית בקר

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

בסיכון נמוך4 חולף מצויגבתון אדום-מקור

אין מידע5 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך6 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון7 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע8 חולף מצויזמיר הירדן

בסיכון נמוך9 אין מידעחוגלה

בסיכון10 יציבה ומקננת מצויהחוחית

לא בסיכון11 חולפת וחורפת מצויהחכלילית סלעים

אין מידע12 חולפת מצויהחכלילית עצים

בסיכון נמוך13 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן אדום ראש

בסיכון נמוך14 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן נובי

לא בסיכון15 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון16 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

בסיכון נמוך17 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון18 יציב ומקנן מצוינקר סורי

חסר מידע19 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון20 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון21 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע22 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון23 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון24 חולף מצוי, מקנן נדירסיס הרים

לא בסיכון25 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון26 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון27 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון28 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

אין מידע29 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון30 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע31 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון32 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון33 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון34 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון35 יציב ומקנן מצויקאק

אין מידע36 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון37 יציב ומקנן נפוץשחרור
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בסיכון נמוך38 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון39 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

עתידו בסכנה1 אין מידעחומט גמד

לא בסיכון2 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון3 שכיחהלטאה זריזה

לא בסיכון4 אין מידעמניפנית מצויה

לא בסיכון5 אין מידעעינחש

פרפרים

אין מידע1 שכיחהספרית החלמית

אין מידע2 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע3 שכיחכחליל מנומר

אין מידע4 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע5 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע6 שכיחלבנין הצלף

אין מידע7 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע8 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע9 שכיחלבנין ירוק פסים

אין מידע10 שכיחלימונית האשחר

אין מידע11 שכיחנמפית הבוצין

אין מידע12 שכיחהנמפית הדרדר

אין מידע13 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע14 שכיחהנמפית הסרפד

אין מידע15 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע16 שכיחהסטירית היבלית

אין מידע17 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה
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מוגן אורן ברוטיה 1

מוגן אורן הצנובר 2

מוגן אורן ירושלים 3

מוגן אורן קנרי 4

מוגן אזוב מצוי 5

מוגן אחירותם החורש 6

אילנתה בלוטית פולש7

מוגן אלה ארץ-ישראלית 8

מוגן אלון מצוי 9

מוגן אקליפטוס המקור פולש10

אשבל מעורק אנדמי לישראל ולסוריה11

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 12

מוגן אשחר רחב-עלים 13

מוגן אשל היאור 14

מוגן ברוש מצוי 15

מוגן בר-זית בינוני 16

מוגן גרניון הפקעות 17

מוגן דבורנית דינסמור 18

מוגן דבורנית צהובה נדיר19

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה20

דודוניאה דביקה פולש21

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה22

מוגן דם-המכבים האדום 23

מוגן דרדר כחול אנדמי לישראל ולסוריה24

ולריינה איטלקית נדירה למדי25

מוגן זוטה לבנה 26

מוגן זית אירופי 27

זמזומית מצויה אנדמי לישראל ולסוריה28

חבלבל סורי אנדמי לישראל ולדרום לבנון29

מוגן חבצלת קטנת-פרחים אנדמי לישראל ולסוריה30

חורשף מצוייץ אנדמי לישראל ולדרום לבנון31

חמציץ נטוי פולש32

מוגן חצב מצוי 33

מוגן חרוב מצוי 34

טבק השיח פולש35



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל גיבורים

21

מוגן יערה איטלקית 36

ירבוז פלמר פולש37

כובע הנזיר פולש38

מוגן כליל החורש 39

כלך מרוקני אנדמי לישראל ולדרום לבנון40

מוגן כלנית מצויה 41

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון42

מוגן לבנה רפואי 43

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה44

לוף ארצישראלי אנדמי לישראל ולדרום לבנון45

לנטנה ססגונית פולש46

מוגן מרווה משולשת 47

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה48

מוגן נורית אסיה 49

מוגן נרקיס מצוי 50

מוגן סחלב פרפרני 51

מוגן סייפן התבואה 52

מוגן ספלול החורש 53

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה54

מוגן פיקוס התאנה 55

מוגן קורנית מקורקפת 56

מוגן קזוארינה דקיקה 57

קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה58

מוגן קטלב מצוי 59

קייצת מסולסלת פולש60

קייצת קנדית פולש61

קיקיון מצוי פולש62

מוגן רימון מצוי 63

מוגן רקפת מצויה 64

רתמה קוצנית נדיר למדי65

שיטה כחלחלה פולש66

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה67

מוגן שערות שולמית מצויות 68

מוגן שפתן מצוי 69

מוגן שקד מצוי 70



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם בלב שכונת

רמת הדר.

  רחובות:

ליאון בלום,  חנה.

  גבולות:

האתר תחום מכל עבריו על ידי בתי שכונת רמת הדר וכביש ליאון בלום.

 אפיון השטח:

כיפה פתוחה הנמצאת בתוך שכונת רמת הדר.  בכיפה שיחייה ובתה ים תיכוניים ומספר שרידי מתקנים קדומים.  יש

לציין כי כיפת רמת הדר היא אחת הכיפות האחרונות בחיפה שנותרו ללא בנייה ופיתוח.

200140 / 745010

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור חלקי וקטוע לנחל אבן ותן.  קיטוע על ידי כביש

ובתים

 תשתיות קולטות קהל:

שביל הליכה
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם57שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (32.53%),  אתר לבניני ציבור (30.51%),  אתר לבית מלון 

(19.43%),  דרך קיימת/מאושרת (17.5%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:
שיחייה צפופה של קידה שעירה,  לטמים,  רתמה

קוצנית,  אלת המסטיק ועוד.  באתר נתגלו מספר

מינים מוגנים ואנדמיים ושני מינים נדירים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

שיחייה צפופה של קידה שעירה ורתמה קוצנית.

קידה שעירה,  רתמה קוצנית,  אלת המסטיק,  לוטם שעיר,  לוטם מרווני.מיני דגל:

דבורנית צהובה,  רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

נצפו מגוון מינים של יונקים וציפורים האופייניים לאזורי חורש ים-תיכוניים ולסביבות אדם.  יונקים:  חזיר בר,  דורבן.

ציפורים:  שחרור,  עורבני,  צופית.

 בעלי חיים

חזיר בר,  דרבן ,  שחרור,  עורבני,  צופית. מיני דגל:

 מינים אדומים:
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
תיכון ויצ"ו לאומנויות,  בי"ס טכנולוגי עירוני אורט חנה סנש.
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פנורמה,  מבט לצפון,  28.2.12

לוטם שעיר 3.4.12טיילת,  28.2.12

גת חצובה 28.2.12אורן ותיק 28.2.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:כיפת רמת הדר
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פירוטממצאים
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אורן ירושלים. עץ עתיק 1
פעילות יונקים: חזירי בר, תנים, דרבנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 2

כבשן סיד. נקודת עניין אחרת 3
גת חצובה בסלע. נקודת עניין אחרת 4
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחחזיר בר

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

אין מידע3 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

אין מידע5 חולפת מצויהחכלילית עצים

חסר מידע6 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון7 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון8 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע9 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון10 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע12 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון13 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע14 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון15 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון16 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון17 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחהספרית החלמית

אין מידע2 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע3 שכיחכחליל החומעה

אין מידע4 שכיחכחליל השברק

אין מידע5 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע6 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע7 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע8 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע9 שכיחלימונית האשחר

אין מידע10 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע11 שכיחהנמפית הסרפד
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מוגן אורן ירושלים 1

מוגן אזוב מצוי 2

מוגן אלה ארץ-ישראלית 3

מוגן אלון מצוי 4

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 5

מוגן אשחר רחב-עלים 6

מוגן בר-זית בינוני 7

מוגן דבורנית צהובה נדיר8

דודוניאה דביקה פולש9

מוגן זוטה לבנה 10

חבלבל סורי אנדמי לישראל ולדרום לבנון11

מוגן חרוב מצוי 12

מוגן יערה איטלקית 13

מוגן כלנית מצויה 14

מוגן מרווה משולשת 15

מוגן נורית אסיה 16

מוגן סחלב פרפרני 17

מוגן סייפן התבואה 18

מוגן עוזרר קוצני 19

מוגן קורנית מקורקפת 20

רתמה קוצנית נדיר למדי21

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה22

מוגן שפתן מצוי 23



 נ.צ.:

 מיקום:

צפון מרכז העיר.  סמוך
לגנים הבהאיים.

  רחובות:

יפה נוף,  שדרות אליהו
גולומב.

  גבולות:

 שכונת הדר ממזרח,  שכונת הרצליה מצפון ושכונת כרמל

 אפיון השטח:

שטח סבוך למדי,  עם חורש,  ושיחייה ים תיכוניים.  מוחזק בחלקו על ידי הגנים הבהאיים ולכן הגישה לאתר חסומה
ברובה.

199095 / 746140

 חיבור לאתרים נוספים:

אין חיבור לאתרים נוספים מלבד הגנים הבהאיים

 תשתיות קולטות קהל:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מדרון מדרום לגנים הבהאיים

23

 מטרדים ומפגעים:

 נגישות:

אין גישה אל האתר -  נעול

דונם58שטח:

נ.צ.

האתר חסום בתוך בתים וכבישים. 
צפוני מדרום.

 הגנים הבהאיים ממערב, 



  יעודים עיקריים (מעל 3% משטח האתר)

שטח פרטי פתוח (53.44%), שטח ציבורי פתוח (16.67%), מגורים מיוחד (9.96%),
 אתר לבניני ציבור (9.67%), דרך קיימת/מאושרת (5.27%)

31/07/2012תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:

באתר יחידת צומח אחת,  ריכוז פריחה של עירית
גדולה,  מגוון מיני צומח מוגנים ואנדמיים ושני מינים

נדירים,  כולל הרתמה הקוצנית שהיא מין מיוחד
לכרמל.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חורש בצפיפות בינונית של אלון מצוי ואורן ירושלים.

אורן ירושלים,  אלון מצוי,  אשחר רחב עלים,  אשחר ארץ ישראלי,  קידה שעירה,  סירה קוצנית.מיני דגל:

דבורנית צהובה,  רתמה קוצנית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

מגוון בעלי חיים הכולל ציפורים האופייניות לחורש ים-תיכוני ולסביבת אדם.  באתר גם מגוון פרפרים.

 בעלי חיים

שחרור,  עורבני,  בז נודד,  בז מצוי. מיני דגל:

חנקן נובי. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מדרון מדרום לגנים הבהאיים
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):

מוזיאון טיקוטין,  מוזיאון מאנה כ"ץ.
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פנורמה, 16.4.12

יערה איטלקית 16.4.12מבט לצפון, 16.4.12

מראה כללי, מבט לדרום, 16.4.12מראה כללי, מבט לצפון, 16.4.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מדרון מדרום לגנים הבהאיים
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -   חיפה -  קטלוג אתרים

מדרון מדרום לגנים הבהאיים
מספר אתר:

23

עשרות פריטים של עירית גדולה (30 על 15 מטר). אתר פריחה 1
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מדרון מדרום לגנים הבהאיים

23

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

נכחד כמקנן4 חורף וחולף מצויבז נודד

לא בסיכון5 יציב ומקנן נפוץגידרון

אין מידע6 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך7 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן נובי

לא בסיכון8 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

חסר מידע9 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון10 חולף נפוץסבכי טוחנים

אין מידע11 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון12 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון13 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון14 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון15 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

אין מידע16 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון17 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

אין מידע18 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון19 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון20 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע21 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון22 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון23 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכחליל השברק

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע5 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע6 שכיחלבנין התלתן

אין מידע7 שכיחלימונית האשחר

אין מידע8 שכיחנמפית הבוצין

אין מידע9 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע10 שכיחהנמפית הסרפד

אין מידע11 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע12 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מדרון מדרום לגנים הבהאיים
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מוגן אורן הצנובר 1

מוגן אורן ירושלים 2

מוגן אזוב מצוי 3

מוגן אחירותם החורש 4

אילנתה בלוטית פולש5

מוגן אלה ארץ-ישראלית 6

מוגן אלון התבור 7

מוגן אלון מצוי 8

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 9

מוגן אשחר רחב-עלים 10

מוגן ברוש מצוי 11

מוגן בר-זית בינוני 12

מוגן דבורנית דינסמור 13

מוגן דבורנית צהובה נדיר14

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה15

מוגן דם-המכבים האדום 16

מוגן זוטה לבנה 17

מוגן זית אירופי 18

מוגן חרוב מצוי 19

מוגן יערה איטלקית 20

מוגן כליל החורש 21

מוגן כלנית מצויה 22

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון23

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה24

מוגן מרווה משולשת 25

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה26

מוגן נורית אסיה 27

מוגן סחלב פרפרני 28

מוגן סייפן התבואה 29

מוגן עוזרר קוצני 30

מוגן פיקוס התאנה 31

מוגן צתרה ורודה 32

קייצת מסולסלת פולש33

קייצת קנדית פולש34

מוגן רקפת מצויה 35



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מדרון מדרום לגנים הבהאיים

23

רתמה קוצנית נדיר למדי36

מוגן שום גבוה 37

שיטה כחלחלה פולש38



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם במזרח

העיר,  מתחת לשכונת נווה

שאנן  ומעל לצומת הקריות.

  רחובות:

הגליל,  רב-אלוף יעקב דורי,

דרך ישראל בר-יהודה.

  גבולות:

גבול תחום שיפוט העיר חיפה ואזור תעשיה ממזרח,  שכונות נווה יוסף ונווה פז ממערב,  כביש דרך ישראל בר יהודה

וצומת הצ'ק פוסט מצפון,  שכונת נווה שאנן מדרום.

 אפיון השטח:

מדרון פתוח,  טרשי ותלול למדי אשר משתפל משכונת נווה שאנן אל כביש ראשי וצומת הצ'ק פוסט.  באתר ניצפו

ריכוזי פריחה,  עצים עתיקים,  אוכלוסיית יונקים ומקור מים עונתי.  בחלק התחתון של האתר ריכוז שפני סלע,  שלוליות

חורף וצומח מים,  בית גידול נדיר.

202831 / 743573

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור קטוע לנחל סעדיה מצפון.  קיטוע על ידי הכביש

הראשי דרך ישראל בר יהודה וצומת הצ'ק פוסט

 תשתיות קולטות קהל:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מורדות נווה שאנן
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש למעבר הולכי רגל

דונם355שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
מגורים ב (39.76%),  שטח ציבורי פתוח (24.08%),  דרך קיימת/מאושרת (16.63%),

 תעשיה קלה (6.11%),  אזור מסחרי (4.57%),  אתר לבניני ציבור (4.09%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

סקר פרפרי חיפה,  דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת עבודה זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת

הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
באתר יער וחורש,  עצים עתיקים (חרוב מצוי,  אלון

מצוי,  לבנה רפואי,  זית אירופי),  ריכוזי פריחה של

עירית גדולה ונעצוצית סבוכה (מין 'אדום').  חלקו

התחתון של האתר הנו שטח מוצף בחורף עם עצי

אשל היאור וצמחיית מים נוספת.

 מערכות הצומח ומיקומן:

באתר סומנו שתי יחידות צומח של יער דליל של

חרוב מצוי וסירה קוצנית,  חורש דליל של אשל

(ב.מ).  במזרח יחידה נדירה של בית גידול לח עם
צמחיית מים אופיינית.

חרוב מצוי,  אלון מצוי,  לבנה רפואי,  נעצוצית סבוכה.מיני דגל:

נעצוצית סבוכה,  דבורית צהובה.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר נתגלה מגוון גדול למדי של בעלי חיים הכולל מינים מוגנים ושני מינים 'אדומים'.  נצפו שלושה מיני יונקים:  חזיר

בר,  שפן סלע ותן זהוב;  חמישים ותשעה מיני ציפורים ושישה עשר מיני פרפרים.  אתר זה הוא אחד מחמשת האתרים

עם שפע הפרפרים הגדול ביותר שנדגמו במסגרת סקר זה

 בעלי חיים

שפן סלע,  סבכי שחור-ראש,  סבכי שחור-כיפה,  סבכי טוחנים,  סבכי קפריסאי,  עקב עיטי,  עקב מיני דגל:

חורף,  תור צווארון,  צופית.

צב יבשה מצוי (עתידו בסכנה),  קרפדה ירוקה  (בסכנת הכחדה),  גבתון אדום-מקור,  דוכיפת,  חוגלה. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מורדות נווה שאנן
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
בי"ס תל חי,  תנועת נוער מחנות העולים נווה שאנן,  מרכז פיס לנוער,  בי"ס גבריאלי.
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פנורמה,  מבט לצפון,  26.2.12

ברכת חורף,  28.2.12   פריחת לבנה רפואי,  3.4.12

שפן סלע,  3.4.12כחליל החומעה,  3.4.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:מורדות נווה שאנן

24



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מורדות נווה שאנן

24

חרוב מצוי. עצים עתיקים 1
מאות פריטים של עירית גדולה (50 מ"ר). אתר פריחה 2

ריכוז עצי חרוב מצוי ולבנה רפואי. עצים עתיקים 3
ריכוז עצי חרוב מצוי, זית אירופי,   ואלון מצוי. עצים עתיקים 4

מחצבה נטושה עם מצוקים גדולים, סדקים וכוכים. 80 על 30 מ'. אתר גיאולוגי 5
פעילות יונקים: שפני סלע, חזירי בר, דרבנים, תנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 6

שלולית חורף עשירה בצומח מים וגדות. מקור מים עונתי 7
אשל היאור. עצים עתיקים 8

שלולית חורף ושטח מוצף חלקית עם צומח מים עשיר. מקור מים עונתי 9
ריכוז צמחי נעצוצית סבוכה. מספר פרטים. צמח נדיר 10
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מורדות נווה שאנן

24

יונקים

לא בסיכון1 שכיחחזיר בר

לא בסיכון2 שכיחשפן הסלע

לא בסיכון3 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציבה ומקננת שכיחהאנפית בקר

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון4 יציב ומקנן מצויבז מצוי

אין מידע5 חולפת וחורפת מצויהביצנית שחורת כנף

אין מידע6 חולפת וחורפת מצויהברכיה

בסיכון נמוך7 חולף מצויגבתון אדום-מקור

לא בסיכון8 חולף מצויגבתון גנים

אין מידע9 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך10 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון11 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע12 חולף מצויזמיר הירדן

בסיכון נמוך13 אין מידעחוגלה

בסיכון14 יציבה ומקננת מצויהחוחית

לא בסיכון15 חולף ומקנן שכיחחיויאי

לא בסיכון16 חולפת וחורפת מצויהחכלילית סלעים

אין מידע17 חולפת מצויהחכלילית עצים

בסיכון נמוך18 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן אדום ראש

בסיכון נמוך19 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן נובי

לא בסיכון20 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון21 יציב ומקנן נפוץירקון

אין מידע22 חולף וחורף מצויכחול חזה

בסיכון נמוך23 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

אין מידע24 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

בסיכון נמוך25 חולף וחורף נפוץנחליאלי לבן

לא בסיכון26 חורף וחולף מצוי, יציב ומקנן שכיחנץ מצוי

לא בסיכון27 יציב ומקנן מצוינקר סורי

חסר מידע28 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון29 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון30 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע31 חולף נדירסבכי קפריסאי

אין מידע32 חולף שכיחסבכי שחור גרון

אין מידע33 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון34 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון35 חולף מצוי, מקנן נדירסיס הרים



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מורדות נווה שאנן
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לא בסיכון36 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון37 יציב ומקנן מצויסיקסק

לא בסיכון38 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון39 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון40 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון41 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע42 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון43 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן

בסיכון נמוך44 חורף מצויעקב חורף

בסיכון נמוך45 יציב ומקנן נדירעקב עיטי

אין מידע46 חולף מצויפיפיון עצים

אין מידע47 חולף וחורף מצויפיפיון שדות

אין מידע48 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון49 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון50 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון51 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון52 יציבה ומקננת מצויהצטיה

לא בסיכון53 יציב ומקנן מצויקאק

סכנת הכחדה חמורה54 חולפת שכיחהקנית אירופית

אין מידע55 חולפת מצויהקנית פסים

לא בסיכון56 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון57 יציב ומקנן נפוץשחרור

בסיכון נמוך58 חולף נפוץשליו

בסיכון נמוך59 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון60 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 אין מידעזעמן מטבעות

עתידו בסכנה2 אין מידעצב-יבשה מצוי

לא בסיכון3 אין מידעתלום-קשקשים מצוי

דו-חיים

סכנת הכחדה1 אינה שכיחהקרפדה ירוקה

פרפרים

אין מידע1 שכיחהספרית החלמית

אין מידע2 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע3 שכיחכחליל החומעה

אין מידע4 שכיחכחליל השברק

אין מידע5 שכיחכחליל מנומר

אין מידע6 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע7 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע8 שכיח, דומיננטילבנין הצנון



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מורדות נווה שאנן
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אין מידע9 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע10 שכיחלבנין התלתן

אין מידע11 שכיחלימונית האשחר

אין מידע12 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע13 שכיחהנמפית הסרפד

אין מידע14 שכיחהסטירית הטבעת

אין מידע15 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מורדות נווה שאנן

24

מוגן אורן ירושלים 1

מוגן אזוב מצוי 2

מוגן אחירותם החורש 3

מוגן אלה ארץ-ישראלית 4

מוגן אלון התבור 5

מוגן אלון מצוי 6

אשבל מעורק אנדמי לישראל ולסוריה7

מוגן אשחר ארץ-ישראלי 8

מוגן אשחר רחב-עלים 9

מוגן אשל היאור 10

מוגן ברוש מצוי 11

מוגן בר-זית בינוני 12

מוגן דבורנית דינסמור 13

מוגן דבורנית צהובה נדיר14

דבקת יהודה אנדמי לישראל ולסוריה15

דודוניאה דביקה פולש16

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה17

מוגן דרדר כחול אנדמי לישראל ולסוריה18

מוגן זוטה לבנה 19

מוגן זית אירופי 20

זמזומית מצויה אנדמי לישראל ולסוריה21

חבלבל סורי אנדמי לישראל ולדרום לבנון22

חוחן הקנרס אנדמי לישראל ולסוריה23

חורשף מצוייץ אנדמי לישראל ולדרום לבנון24

חמציץ נטוי פולש25

מוגן חצב מצוי 26

מוגן חרוב מצוי 27

טבק השיח פולש28

מוגן יערה איטלקית 29

כובע הנזיר פולש30

מוגן כליל החורש 31

מוגן כלנית מצויה 32

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון33

מוגן לבנה רפואי 34

לוענית גדולה אנדמי לישראל ולסוריה35



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מורדות נווה שאנן
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לוף ארצישראלי אנדמי לישראל ולדרום לבנון36

מוגן מרווה משולשת 37

מרוות ירושלים אנדמי לישראל ולסוריה38

מוגן נורית אסיה 39

נעצוצית סבוכה אדום, נדיר40

מוגן סחלב פרפרני 41

מוגן סייפן התבואה 42

מוגן סתוונית היורה 43

מוגן עוזרר קוצני 44

מוגן עכובית הגלגל 45

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה46

מוגן פיקוס התאנה 47

מוגן צתרה ורודה 48

מוגן קורנית מקורקפת 49

קחוון ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולטורקיה50

קיקיון מצוי פולש51

מוגן רקפת מצויה 52

מוגן שום גבוה 53

שיטה כחלחלה פולש54

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה55

מוגן שפתן מצוי 56

מוגן שקד מצוי 57



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם בצפון מזרח

העיר בשכונת נווה יוסף.

  רחובות:

דרך יד לבנים,  תענך,  נתיב

חן.

  גבולות:

האתר תחום על ידי בינוי וכבישים.

 אפיון השטח:

שטח מדרוני תלול בלב שכונת נווה יוסף הכולל חורש,  שיחייה ובתה ים תיכוניים.  דווח בעבר על תצפיות בשפני סלע

במקום (כולל בשנת 2007),  אך אף פרט לא נתגלה בסקר הנוכחי.

202053 / 744235

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

אין חיבור לאתרים נוספים

 תשתיות קולטות קהל:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נווה יוסף
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 מטרדים ומפגעים:

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם17שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
אתר לבניני ציבור (67.08%),  שטח ציבורי פתוח (23.5%),  מגורים ב מיוחד (7.49%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

 צומח

 מצאי כללי:
עקב תלילותו של המדרון לא נערך במקום תרשים

צומח מפורט,  אלא רק תצפית מרחוק.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חורש בצפיפות בינונית של אלון מצוי.

אלון מצוי.מיני דגל:

מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר התגלה מגוון ציפורים האופייניות לחורש ולסביבות אדם ומגוון פרפרים.

 בעלי חיים

חזיר בר,  שפן סלע. מיני דגל:

חוגלה,  לבן חזה,  תור מצוי. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נווה יוסף

25

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
מרכז קהילתי זיו התורה,  תנועת נוער בני עקיבא,  תיכון עירוני ו', מתנ"ס נווה יוסף,  מרכז נוער בית מגנצה.
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נווה יוסף
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נווה יוסף

25

יונקים

לא בסיכון1 שכיחחזיר בר

עופות

לא בסיכון1 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון2 יציב ומקנן מצויבז מצוי

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץגידרון

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

בסיכון נמוך5 אין מידעחוגלה

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

בסיכון נמוך7 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון8 חולף נפוץסבכי טוחנים

אין מידע9 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון11 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון12 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון13 יציב ומקנן נפוץעורבני

לא בסיכון14 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון15 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון16 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון17 יציב ומקנן נפוץשחרור

בסיכון נמוך18 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל האפון

אין מידע2 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע5 שכיחלימונית האשחר

אין מידע6 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה



 נ.צ.:

 מיקום:

צפון מזרח העיר חיפה,

מתחת לשכונת נווה שאנן,

בסמוך לצומת הקריות.

  רחובות:

דרך ישראל בן יהודה,  חלץ,

שדרות ההסתדרות.

  גבולות:

גובל בצומת הקריות במזרח,  במפרץ חיפה ממערב,  באזור תעשיה לב המפרץ ומסילת הרכבת מצפון,  שכונת נווה

שאנן וכביש 4 מדרום.

 אפיון השטח:

נחל איתן הנובע מעין סעדיה.  הנחל זורם בלב אזור תעשיה,  מסחר ותנועה גדול באזור הצ'ק פוסט והוא כלוא ביניהם.

האתר הוא חלק משרידיה האחרונים של מלחת הקישון וכולל מיני צומח וחי מוגנים ונדירים.  באתר שילוב של שני

בתי גידול נדירים אשר השתמרו באזור מתועש ומפותח.

202669 / 744405

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור קטוע על ידי כביש למורדות נווה שאנן,  חיבור קטוע

על ידי מסילת הרכבת לבריכת הצ'ק פוסט

 תשתיות קולטות קהל:

שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל סעדיה

26

 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  ביוב פתוח,  עודפי עפר

 נגישות:

אין גישה אל האתר -  נעול

דונם106שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
תעשיה קלה (47.64%),  דרך קיימת/מאושרת (30.39%),  אזור תעשיה (10.13%),  

מסילת ברזל (6.62%),  שטח ציבורי פתוח (4.55%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

~/http://www.tau.ac.il  ;(2010) וולצ'ק (2000),  רשות הטבע והגנים;  פרומקין (2008);  פרומקין

rakefet/igalsela/Ibrit/TwA/Sela1982-Nimfea.pdf;  http://www.tau.ac.il/~rakefet/igal
sela/Ibrit/MSS/IgalSela2MikaLivne2008.htm

 צומח

 מצאי כללי:
צומח של מלחה,  גדות נחלים וצמחיית מים.  למרות

היות האתר מופר בחלקו השתמרו בו מספר מיני

צומח מוגנים ונדירים,  כולל מינים 'אדומים'.

 מערכות הצומח ומיקומן:

האתר כולו מאופיין בחורש בצפיפות בינונית של

אשל (ב.מ) וקנה מצוי.

אשל מרובע,  קנה מצוי,  סוף מצוי,  סמר חד,  סמר ימי,  גומא דל-שיבולים.מיני דגל:

אגמון החוף,  קרנן טבוע,  נימפיאה תכולה ועוד.מינים אדומים:

מצאי כללי:

זהו אחד מבתי הגידול הלחים היחידים בחיפה אשר נמצאו בהם דו-חיים.  באתר נמצא ריכוז של מינים 'אדומים'  של

זוחלים,  דו-חיים ויונקים כולל מין עטלף בסכנת הכחדה חמורה.  מהמינים הבולטים:  צבי ביצות,  צפרדע נחלים.  ציפורים:

שלדג לבן-חזה,  פשוש,  דרור הבית,  קנית קטנה,  צטיה.

 בעלי חיים

צפרדע נחלים,  צב ביצות,  פשוש,  שלדג לבן-חזה,  צטיה. מיני דגל:

חתול ביצות (עתידו בסכנה),  צפרדע נחלים (בסיכון),  צב יבשה (עתידו בסכנה),  אשמן גדול (סכנת מינים אדומים:

הכחדה),  נשפון פגום אוזן (סכנת הכחדה חמורה). 

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
מכללת דרור.
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פנורמה,  מבט למערב,  3.4.12

מרבד חרצית עטורה,  3.4.12עין סעדיה,  3.4.12

צב ביצה,  16.4.12עין סעדיה,  16.4.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:נחל סעדיה
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:נחל סעדיה
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הועברו דיווחים על תצפית בחתול ביצות (ורד פרידמן). אוכלוסיית יונקים 1
ריכוז צפוף של אשל היאור וצמחיית מים נוספת. נקודת עניין אחרת 2

שלולית חורף עם צמחיית מים עשירה. מקור מים עונתי 3
עין סעדיה. מעיין 4

צפרדע נחלים. אתר דו-חיים 5
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יונקים

סכנת הכחדה1 אין מידע מספקאשמן גדול

סיכון נמוך2 אין מידע מספקאשף

עתידו בסכנה3 נדירחתול ביצות

סכנת הכחדה4 אינו שכיחעטלפון אירופי

בסיכון נמוך5 שכיח, דומיננטיעטלפון לבן-שוליים

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציבה ומקננת שכיחהאנפית בקר

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

אין מידע4 חולפת וחורפת מצויהביצנית שחורת כנף

אין מידע5 חולפת וחורפת מצויהברכיה

לא בסיכון6 חולף מצויגבתון גנים

אין מידע7 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך8 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון9 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

בסיכון10 יציבה ומקננת מצויהחוחית

לא בסיכון11 חולף ומקנן שכיחחיויאי

בסיכון נמוך12 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן נובי

סכנת הכחדה חמורה13 אין מידעחרגולן זמירי

לא בסיכון14 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון15 יציב ומקנן נפוץירקון

אין מידע16 חולף וחורף מצויכחול חזה

בסיכון נמוך17 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

אין מידע18 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

בסיכון נמוך19 חולף וחורף נפוץנחליאלי לבן

חסר מידע20 חולף מצויסבכי החורש

לא בסיכון21 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון22 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע23 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון24 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון25 יציבה ומקננת שכיחהסופית

לא בסיכון26 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון27 יציב ומקנן מצויסיקסק

לא בסיכון28 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון29 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון30 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון31 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע32 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

לא בסיכון33 חולפת מצויהעלווית לבנת-בטן
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אין מידע34 חולף מצויעקב מזרחי

בסיכון נמוך35 יציב ומקנן נדירעקב עיטי

אין מידע36 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון37 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון38 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון39 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון40 יציבה ומקננת מצויהצטיה

אין מידע41 חולפת מצויהקנית פסים

לא בסיכון42 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון43 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון44 חולפת נפוצהשיחנית קטנה

אין מידע45 חולף וחורף מצוישלדג גמדי

אין מידע46 אין מידעשרשיר

בסיכון נמוך47 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון48 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

אין מידע1 אין מידעצב-הביצות

דו-חיים

סיכון נמוך1 אינה שכיחהצפרדע נחלים

סכנת הכחדה2 אינה שכיחהקרפדה ירוקה

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכחליל החומעה

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע5 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע6 אין מידענימפית הסרפד

אין מידע7 שכיחהנמפית החורשף



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח
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אגמון החוף נדיר למדי1

אזדרכת מצויה פולש2

אילנתה בלוטית פולש3

מוגן אקליפטוס המקור פולש4

מוגן אשל היאור 5

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה6

חמציץ נטוי פולש7

טבק השיח פולש8

ירבוז פלמר פולש9

לוטוס צר-עלים אדום, נדיר10

לפופית החיצים אדום, נדיר11

נעצוצית סבוכה אדום, נדיר12

מוגן ערבה מחודדת 13

מוגן פיקוס התאנה 14

פרקינסוניה שיכנית פולש15

מוגן צפצפה מכסיפה 16

קיקיון מצוי פולש17

קרנן טבוע נדיר למדי18

שערור שעיר אנדמי לישראל ולסוריה19

מוגן תמר מצוי 20



 נ.צ.:

 מיקום:

צמוד מצפון למסילת

הרכבת במפרץ חיפה.

  רחובות:

דרך יגאל ידין.

  גבולות:

דרום -  מסילת הרכבת,  צפון -  ערימות עפר באזור מסוף מכולות עורפי.

 אפיון השטח:

שקע צר וארוך עם ריכוז גדול של אשלים וסמר,  מוצף בחורף.  באתר מיני צומח נדירים ופעילות של דו-חיים.  האתר

משלב שני בתי גידול נדירים -  בית גידול לח ומלחה חופית (חלק ממלחת הקישון).

204035 / 744526

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

קשר מקוטע לקישון ולנחל סעדיה

 תשתיות קולטות קהל:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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 מטרדים ומפגעים:

 נגישות:

נגיש למעבר הולכי רגל

דונם57שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
תעשיה קלה (81.41%),  דרך קיימת/מאושרת (12.3%),  מסילת ברזל (6.01%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

איפיון מערכות הצומח,  אורי ערד,  במסגרת עבודה זו;  סקר זוחלים ודו-חיים בחיפה,  יעל אולק 2012,  במסגרת עבודה

זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
בריכת חורף עם מאפייני מלחה.  ריכוז בולט של

אשלים ותיקים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

יער בצפיפות בינונית של של אשל (ב.מ) וסמר ימי.

אשל,  סמר חד.מיני דגל:

אוכם חופי,  ולריינה איטלקית,  קחווינה מקרינה.מינים אדומים:

מצאי כללי:

למרות הסביבה המופרת ומיקומו של האתר בלב שטח אורבני מפותח וצפוף,  זהו אחד מבתי הגידול הלחים החשובים

בתחום העיר ובו לפחות שלושה מינים של דו-חיים.  מאתר נצפו גם עופות מים וציפורים חובבות לחות.

 בעלי חיים

קרפדה,  טריטון,  אילנית,  חפרית מצויה,  סיקסק,  חוגלה,  קנית קטנה,  צטיה,  שיחנית קטנה. מיני דגל:

קרפדה ירוקה (סכנת הכחדה),  אילנית (עתידה בסכנה),  טריטון פסים (סכנת הכחדה חמורה), מינים אדומים:

חפרית מצויה (דיווחי עבר,  סכנת הכחדה חמורה).

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
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פנורמה,  מבט לדרום מערב,  27.6.12

מראה כללי,  17.4.12מים בבריכה בסוף יוני,  27.6.12

דרור הבית,  נחליאלי צהוב,  עפרוני מצוייץ,  15.5.12סיקסק,  27.6.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:בריכת הצ'ק פוסט
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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בשלולית נצפו טריטון פסים, קרפדה ירוקה ואילנית. דיווחים קודמים על חפרית מצויה (יעל אולק). אתר דו-חיים 1
ריכוז אשלים בבריכת הצ'ק פוסט. עצים עתיקים 2

קחווינה מקרינה. צמח נדיר 3
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 יציבה ומקננת שכיחהאנפית בקר

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויבז מצוי

אין מידע4 חולפת וחורפת מצויהברכיה

בסיכון נמוך5 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

בסיכון נמוך7 אין מידעחוגלה

בסיכון8 יציבה ומקננת מצויהחוחית

לא בסיכון9 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץירקון

אין מידע11 חולף וחורף מצויכחול חזה

בסיכון נמוך12 יציב ומקנן שכיחכרוון

בסיכון נמוך13 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון14 חולפת וחורפת מצויה, מקננת נדירהלבנית קטנה

אין מידע15 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

לא בסיכון16 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון17 חולף נפוץסבכי קוצים

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון19 יציבה ומקננת שכיחהסופית

לא בסיכון20 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון21 יציב ומקנן מצויסיקסק

לא בסיכון22 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון23 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון24 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון25 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע26 חולפת מצויהעלווית אפורה

אין מידע27 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

בסיכון נמוך28 יציב ומקנן מצויעפרוני מצויץ

לא בסיכון29 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון30 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון31 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון32 יציבה ומקננת מצויהצטיה

לא בסיכון33 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון34 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון35 חולפת נפוצהשיחנית קטנה

בסיכון נמוך36 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי
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לא בסיכון37 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

דו-חיים

עתידה בסכנה1 אין מידעאילנית מצויה

סכנת הכחדה חמורה2 נדירטריטון הפסים

סכנת הכחדה3 אינה שכיחהקרפדה ירוקה

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכחליל הינבוט

אין מידע3 שכיחכחליל הקטנית

אין מידע4 שכיחכחליל השברק

אין מידע5 שכיחלבנין הצלף

אין מידע6 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע7 שכיחלבנין התלתן

אין מידע8 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע9 שכיחהסטירית היבלית
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אוכם חופי אדום1

דל-קרניים כרמלי אנדמי לישראל ולסוריה2

ולריינה איטלקית נדירה למדי3

זיפנוצה חבוי פולש4

טבק השיח פולש5

קחווינה מקרינה פליט תרבותנדיר6

קיקיון מצוי פולש7

שיטה כחלחלה פולש8



 נ.צ.:

 מיקום:

מפרץ חיפה,  לכל אורך

הקישון בתחום העיר.

  רחובות:

כביש 22 - נתיבי המפרץ,

הדייגים,  דרך יוליוס סימון,

שדרות ההסתדרות.

  גבולות:

במזרח -  בתי הזיקוק,  במערב -  שפך הקישון לים.  תחום בדרום בעיקר ע"י נתיבי המפרץ ובצפון ע"י דרך משה

דיין/הדייגים.

 אפיון השטח:

מכלול של בתי גידול לחים ומוברים -  נחל איתן,  שדות מוצפים בחורף,  בריכות נטושות,  כתמי חולות ובסיס נטוש.

באתר שילוב בין שני בתי גידול נדירים -  בית גידול לח ומלחה חופית (בקישון אחד משני היחידים בארץ,  השני בשפך

הנעמן),  אשר השתמרו בסביבה מתועשת.

203619 / 745627

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

קשר מקוטע בלבד לבריכת הצ'ק  פוסט,  שולי שדה

התעופה ונחל סעדיה.

 תשתיות קולטות קהל:

צל
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 מטרדים ומפגעים:

ביוב פתוח,  זיהום קרקע,  עודפי עפר

 נגישות:

נגיש למעבר הולכי רגל

דונם1555שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ימי (41.06%),  שטחי נמל (18.74%),  אזור תעשיה (16.43%),  תעשיה קלה 

(10.54%),  דרך קיימת/מאושרת (6.78%),  שטח פרטי פתוח (3.61%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

סקר אקולוגי שלוחת שפך הקישון וסביבתה,  גזית והרשקוביץ,  2007;  דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת

עבודה זו,  איפיון מערכות הצומח,  אורי ערד,  במסגרת עבודה זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
בולטים כתמי מלחה (אזור האפנדיקס),  אחו לח

(גדה דרומית),  חולות מיוצבים (גדה צפונית) ואזורי
מעזבה.  שזהו אתר הצומח החשוב ביותר בחיפה,

המהווה Hot spot למינים נדירים ואדומים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

יער דליל וחורש בצפיפות בינונית של אשל (ב.מ),

בתה עשבונית,  יער בצפיפות בינונית של אקליפטוס

המקור,  שיחייה דלילה של רותם המדבר,  בתה

צפופה בשולי הנחל של מלוח רגלני ושרשר רב

שנתי,  עשבוניים רב שנתיים בשליטת בן אפר מצוי.

ריכוז מינים נדירים האופייניים למלחות:  עדעד הביצות,  תלתן צר-עלים,  לחך המלחות ועוד.מיני דגל:

אוכם חופי,  אספרג ארץ-ישראלי,  בן-חיטה שרוני.מינים אדומים:

מצאי כללי:

סביב הערוץ ובתוכו מתקיימת פעילות של עופות מים (אנפות,  מגלנים,  שקשקים,  תמירונים ואחרים).  האתר הפעיל

ביותר עבור הציפורים הוא במלחת האפנדיקס ובמעגן הדייג.  בחורשות האקליפטוס אתר לינה של לבניות קטנות ושפע

דררות.

 בעלי חיים

צפרדע נחלים,  חוחית,  ירקון,  סופית,  לבנית קטנה,  שלדג לבן-חזה,  פרפור עקוד,  צטיה,  סיקסק, מיני דגל:

מגלן חום.

קרפדה ירוקה (סכנת הכחדה);  צפרדע נחלים,  נחליאלי צהוב,  עפרוני מצויץ,  שרקרק מצוי,  תור מצוי. מינים אדומים:
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
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פנורמה,  מבט לצפון ,  28.6.12

ערוץ האפנדיקס,  19.4.12פארק הקישון,  19.4.12

ברווזים,  19.4.12הבריכה המנדטורית,  19.4.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

קישון
מספר אתר:

28

עץ תמר בולט. עץ עתיק 1
ריכוז אשלים. לצידם שילוט "ערך טבע מוגן". עצים עתיקים 2

ריכוז בן-חיטה שרוני. צמח נדיר 3
פתח תעלה המובילה לקישון. מקור מים עונתי 4
פתח תעלה המובילה לקישון. מקור מים עונתי 5

ריכוז קטן של נרקיסים. אתר פריחה 6
הבריכה המנדטורית. מקור מים קבוע 7
אספרג ארץ-ישראלי. צמח נדיר 8
אספרג ארץ-ישראלי. צמח נדיר 9

עצי תמר. עצים עתיקים 10
עץ תמר. עץ עתיק 11
עץ תמר. עץ עתיק 12
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יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

לא בסיכון2 שכיחהנמייה

לא בסיכון3 מצויתן זהוב

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

נכחד כמקנן2 חורפת נדירהאנפה אפורה

לא בסיכון3 יציבה ומקננת שכיחהאנפית בקר

בסיכון נמוך4 חולפת נדירהאנפית סוף

לא בסיכון5 יציבה ומקננת נדירהאנפת לילה

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון7 יציב ומקנן מצויבז מצוי

אין מידע8 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך9 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

לא הוגדר11 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשדררה

חסר מידע12 חולף מצויזמיר הירדן

בסיכון נמוך13 אין מידעחוגלה

בסיכון14 יציבה ומקננת מצויהחוחית

בסיכון נמוך15 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן אדום ראש

בסיכון נמוך16 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן נובי

לא בסיכון17 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץירקון

אין מידע20 חולף וחורף מצויכחול חזה

לא בסיכון21 יציב ומקנן שכיח, מין פולשכסוף-מקור הודי

בסיכון נמוך22 יציב ומקנן שכיחכרוון

בסיכון נמוך23 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון24 חולפת וחורפת מצויה, מקננת נדירהלבנית קטנה

אין מידע25 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

לא בסיכון26 חולף וחורף מצוי, מקנן נדירמגלן חום

בסיכון נמוך27 חולף וחורף נפוץנחליאלי לבן

סכנת הכחדה חמורה28 חולף מצוינחליאלי צהוב

לא בסיכון29 יציב ומקנן מצוינקר סורי

לא בסיכון30 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון31 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע32 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון33 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון34 יציבה ומקננת שכיחהסופית

לא בסיכון35 חולף ומקנן נפוץסיס חומות
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לא בסיכון36 יציב ומקנן מצויסיקסק

לא בסיכון37 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון38 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון39 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון40 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע41 חולפת מצויהעלווית אפורה

אין מידע42 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

בסיכון נמוך43 יציב ומקנן מצויעפרוני מצויץ

אין מידע44 חולף מצויעקב מזרחי

אין מידע45 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

אין מידע46 יציב ומקנן שכיחפרפור עקוד

לא בסיכון47 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון48 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון49 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון50 יציבה ומקננת מצויהצטיה

לא בסיכון51 יציב ומקנן מצויקאק

לא בסיכון52 חולפת ומקננת מצויהקנית קטנה

לא בסיכון53 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון54 חולפת נפוצהשיחנית קטנה

אין מידע55 חולף וחורף מצוישלדג גמדי

עתידו בסכנה56 חולף מצוישרקרק מצוי

בסיכון נמוך57 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

לא בסיכון58 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

אין מידע3 אין מידעצב-הביצות

דו-חיים

סיכון נמוך1 אינה שכיחהצפרדע נחלים

סכנת הכחדה2 אינה שכיחהקרפדה ירוקה

פרפרים

אין מידע1 שכיחזנב סנונית נאה

אין מידע2 שכיחכחליל האפון

אין מידע3 שכיחכחליל הינבוט

אין מידע4 שכיחכחליל הקטנית

אין מידע5 שכיחכחליל השברק

אין מידע6 שכיחכחליל מקושט

אין מידע7 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע8 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע9 שכיחלבנין התלתן
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אין מידע10 שכיחלימונית האשחר

אין מידע11 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע12 שכיחהסטירית היבלית

אין מידע13 שכיחהסטירית משויישת

אין מידע14 שכיח, דומיננטיסטירית פקוחה



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:קישון

28

אוכם חופי אדום1

אספסת הגליל נדיר2

אספרג ארץ-ישראלי נדיר למדי3

מוגן אקליפטוס המקור פולש4

בן-חיטה שרוני נדיראנדמי למישור החוף5

דבשה סיצילית נדיר6

דודוניאה דביקה פולש7

חומעה מגובבת נדיר למדי8

מוגן חצב מצוי 9

טיונית החולות פולש10

לחך המלחות נדיר11

מלחית הבורית אדום12

מוגן נרקיס מצוי 13

מוגן עדעד הביצות נדיר14

מוגן פיקוס התאנה 15

פרקינסוניה שיכנית פולש16

פרקן עשבוני אדום17

מוגן רותם המדבר 18

שיטה כחלחלה פולש19

מוגן תות דמשקאי פולש20

תלתן צר-עלים נדיר21

מוגן תמר מצוי 22



 נ.צ.:

 מיקום:

מערבית לקריית חיים,  חוף

היום המזרחי ביותר של

חיפה.

  רחובות:

רחוב הנשיא טרומן במזרח,

שדרות דגניה בדרום,

שדרות מח"ל בצפון.

  גבולות:

נושק לקרית חיים בין שדרות דגניה בדרום לשדרות מח"ל בצפון.

 אפיון השטח:

חוף רחצה עירוני עם מדשאות וחניות בעורף החוף.  קטע קטן בין החוף הנפרד לחוף כאן מקיים צמחייה טבעית.

205319 / 748986

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

קשר לחיץ חוות המיכלים ולחוף חלוצי התעשייה.  לכיוון

צפון,  חוף מפותח בקריית ים

 תשתיות קולטות קהל:

אחר

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים

29

 מטרדים ומפגעים:

צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש לבעלי מוגבלויות,  הולכי רגל ורכב פרטי

דונם59שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
חופי רחצה (97.12%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

מיפוי מערכות הצומח,  אורי ערד;  ערכי טבע ימיים בתחום המוניציפלי של חיפה,  ד"ר רחלי עינב,  במסגרת עבודה זו

(ראה חוברת הסקר,  וביבליוגרפיה נוספת שם).

 צומח

 מצאי כללי:
שקע רדוד הנשלט ע"י קנים וטיונית החולות.

 מערכות הצומח ומיקומן:

מרבית השטח הוא חוף רחצה מפותח ללא מערכת

צומח,  בצפון האתר חישת קנה מצוי ושטח מופר

מצפון לו,  בית גידול לח בקרבת הים,  אשר מעיד על

מי תהום גבוהים.

חולית החוף (קוטנדיה חופית).מיני דגל:

חולית החוף.מינים אדומים:

מצאי כללי:

חברת החי מאופיינת בעיקר במינים בלווי אדם,  כפי שהיה מצופה משטח מפותח ומטופח.  לצידם קיימים מספר מינים

מוגנים ומין 'אדום'.

 בעלי חיים

קיפוד מצוי. מיני דגל:

צב-ים חום (סכנת הכחדה חמורה). מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים

29

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
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פנורמה, מבט לצפון, 27.6.12

נר הלילה החופי, 27.6.12לפופית החוף, 27.6.12

חלזונות על קנה, 27.6.12מראה כללי, מבט למערב, 27.6.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים

29



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים

29

חולית החוף (קוטנדיה חופית) -  ריכוז בין החוף הנפרד לחוף כאן. צמח נדיר 1
שקע רדוד מכוסה בצמחייה. נקודת עניין אחרת 2
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים

29

יונקים

אין מידע1 נדירהארנבת מצויה

לא בסיכון2 שכיחקיפוד מצוי

עופות

לא בסיכון1 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

אין מידע2 אין מידעדרחול שיחני

לא בסיכון3 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון4 חולפת וחורפת מצויה, מקננת נדירהלבנית קטנה

אין מידע5 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

זוחלים

סכנת הכחדה חמורה1 אין מידעצב-ים חום



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים

29

חולית החוף אדום, נדיר1

טיונית החולות פולש2

סביון יפו אנדמי למישור החוף3

צלקנית החרבות פולש4

צלקנית נאכלת פולש5



 נ.צ.:

 מיקום:

מפרץ חיפה.

  רחובות:

גישה מרחובות חלוצי

התעשייה וקצנשטיין.

  גבולות:

בצפון שדרות דגניה,  בדרום מתחם מיכל האמוניה/מספנות ישראל.

 אפיון השטח:

רצועת חוף צרה וארוכה שבעורפה נמצאים מתחמים תעשייתיים גדולים כולל חומרים מסוכנים ומצבורי מכולות.  פס

צומח טבעי שרד ברוחב כ-  10 מטרים ובגובה 2 מטרים מעל פני הים.  לאורך החוף ישנן הטלות של צב ים חום (מין

'אדום').

204527 / 747954

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

קשר לחוף קריית חיים,  חייץ חוות המיכלים ושולי שדה

התעופה

 תשתיות קולטות קהל:

חניה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים דרום

30

 מטרדים ומפגעים:

ביוב פתוח,  גרוטאות,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש למעבר הולכי רגל

דונם105שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
דרך קיימת/מאושרת (22.52%),  שטחים של ח.נ.ע (14.42%),  פרוזדור נפט (3.82%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת עבודה זו;  ערכי טבע ימיים בתחום המוניציפלי של חיפה,  ד"ר רחלי עינב,

במסגרת עבודה זו,  איפיון מערכות הצומח,  אורי ערד,  במסגרת עבודה זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת

הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
צומח אופייני לחולות בחגורת הרסס החופית,  כולל

מינים פולשים (טיונית,  צלקנית ונר-הלילה).  בתה

חופית היא בית גידול פגיע ונדיר באזור הסקר

וברמה ארצית.

 מערכות הצומח ומיקומן:

בתה חופית של גלדן סמרני.

חבצלת החוף,  חולית החוף (קוטנדיה חופית).מיני דגל:

חולית החוף (קוטנדיה חופית).מינים אדומים:

מצאי כללי:

ציפורים האופייניות לסביבה החופית (שחף צהוב-רגל,  שחפית ים).  ברצועת החוף נצפה צב-ים חום.

 בעלי חיים

צב-ים חום. מיני דגל:

צב-ים חום. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים דרום

30

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
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פנורמה,  מבט למערב 2.5.12

צומח חולות,  27.6.12מראה כללי,  מבט למערב,  27.6.12

צב ים חום,  2.5.12סיקסק,  27.6.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:חוף קרית חיים דרום

30



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים דרום

30

ריכוז חבצלת החוף. צמח נדיר 1
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים דרום

30

עופות

לא בסיכון1 יציבה ומקננת נדירהאנפת לילה

לא בסיכון2 חולפת וחורפת מצויה, מקננת נדירהלבנית קטנה

לא בסיכון3 יציב ומקנן מצויסיקסק

לא בסיכון4 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון5 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון6 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע7 חולף וחורף שכיחשחף צהוב רגל

אין מידע8 חולפת ומקייצת מצויהשחפית ים

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

אין מידע2 אין מידעלטאה ב.מ

סכנת הכחדה חמורה3 אין מידעצב-ים חום

פרפרים

אין מידע1 אין מידעלבנין ב.מ



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף קרית חיים דרום

30

דרדר הקורים אנדמי למישור החוף1

מוגן חבצלת החוף 2

חולית החוף אדום, נדיר3

טיונית החולות פולש4

סביון יפו אנדמי למישור החוף5

צלקנית נאכלת פולש6



 נ.צ.:

 מיקום:

דרומית לשדרות דגניה

בקריית חיים.

  רחובות:

שדרות דגניה,  רחוב

האיצטדיון.

  גבולות:

צפון -  קו הבינוי של קריית חיים.  דרום -  גדר חוות המיכלים,  מזרח -  רחוב האיצטדיון,  מערב -  חוף הים.

 אפיון השטח:

רצועה צרה וארוכה של חולות שעברו הפרעה בעבר (בית גידול נדיר).  ריכוז גדול של טיונית.  במרחב שרדה צמחיית

חולות הכוללת שיחי רותם המדבר ואוכלוסיה חשובה של מין אדום -  חולית החוף (קוטנדיה חופית).

205499 / 748289

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

קשר לרצועת החוף בלבד.

 תשתיות קולטות קהל:

חניה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חיץ קרית חיים - חוות המיכלים

31

 מטרדים ומפגעים:

 נגישות:

אין גישה אל האתר -  נעול

דונם111שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (96.14%),  שטחים של ח.נ.ע (3.14%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

מיפוי מערכות הצומח,  אורי ערד,  במסגרת עבודה זו (ראה חוברת הסקר,  וביבליוגרפיה נוספת שם).

 צומח

 מצאי כללי:
רוב השטח נשלט על ידי שיחייה נמוכה של טיונית

החולות,  כתמים של שיטה כחלחלה,  אקליפטוסים

ומינים נוספים.  בקרבצ החוף נותרו שרידים של בית

גידול חולי.  זהו בית גידול נדיר,  אחד היחידים

שנתגלו במסגרת הסקר ואחד הצפוניים בארץ.

 מערכות הצומח ומיקומן:

שיחייה בצפיפות בינונית של טיונית החולות.  כולל

יצהרון מכסיף,  חולית החוף וכתמים של רותם

המדבר,  שיטה כחלחלה ואקליפטוסים.

חולית החוף,  יצהרון מכסיף,  רותם המדבר.מיני דגל:

חולית החוף.מינים אדומים:

מצאי כללי:

עורב אפור,  דוכיפת,  צופית,  סנונית.

 בעלי חיים

 מיני דגל:

 מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חיץ קרית חיים - חוות המיכלים

31

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
בי"ס דגניה,  תחנה לבריאות המשפחה,  בי"ס רגבים.
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פנורמה, מבט למערב, 27.6.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חיץ קרית חיים - חוות המיכלים

31

בית גידול חולי, 27.6.12 דרדר הקורים, 27.6.12

צומח חולות, 27.6.12 מראה כללי, מבט למערב, 27.6.12



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חיץ קרית חיים - חוות המיכלים

31

שיח יצהרון מכסיף. צמח נדיר 1
אקליפטוסים פזורים באזור. עצים עתיקים 2
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חיץ קרית חיים - חוות המיכלים

31

יונקים

לא בסיכון1 שכיחשועל מצוי

עופות

לא בסיכון1 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון2 יציב ומקנן מצויבז מצוי

אין מידע3 אין מידעדרחול שיחני

לא בסיכון4 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון5 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון7 יציב ומקנן נפוץעורבני

לא בסיכון8 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון9 יציבה ומקננת נפוצהצופית



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חיץ קרית חיים - חוות המיכלים

31

מוגן אקליפטוס המקור פולש1

דרדר הקורים אנדמי למישור החוף2

חולית החוף אדום, נדיר3

טיונית החולות פולש4

מוגן יצהרון מכסיף נדיר5

צלקנית החרבות פולש6

צלקנית נאכלת פולש7

שיטה כחלחלה פולש8



 נ.צ.:

 מיקום:

בין שדה התעופה לים
התיכון.

  רחובות:

דרך יוליוס סימון.

  גבולות:

רצועה צרה וארוכה הנתחמת ע"י דרך יוליוס סימון,  מתחם מספנות ישראל ומפעלי תעשייה.

 אפיון השטח:

רוב השטח מאופיין בחורש שיטה כחלחלה על חולות מיוצבים.  במרכז האתר מופו כתמים של צומח חולות בשלטון

רותם המדבר ולענה חד זרעית.  בחלק הצפוני-מזרחי -  שקע לח עם אשלים,  סמר,  חנק מחודד ועוד.  בקרבת החוף

שבטן לבן (חריג בסביבה) וחולית החוף.

203962 / 746641

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

קשר לחוף חלוצי התעשייה וקשר מקוטע למכלול הקישון

 תשתיות קולטות קהל:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:שולי שדה התעופה

32

 מטרדים ומפגעים:

צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש למעבר הולכי רגל

דונם258שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
אזור תעשיה (62.53%),  שטחי נמל (22.54%),  שטח שדה תעופה (9.66%),  דרך 

קיימת/מאושרת (4.18%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

מיפוי מערכות הצומח,  אורי ערד,  במסגרת עבודה זו (ראה חוברת הסקר,  וביבליוגרפיה נוספת שם).

 צומח

 מצאי כללי:
לאתר פוטנציאל גדול וחשוב בגלל המצע החולי

היחודי של בית הגידול החופי.  בשטח כתמים של

צומח חולות בשלטון רותם המדבר ולענה חד

זרעית,  ואילו באזור הקרוב לים בתה עשבונית ושקע

לח מוקף אשלים.

 מערכות הצומח ומיקומן:

חורש צפוף של אשל (ב.מ),  חורש צפוף של שיטה

כחלחלה (עיקר השטח),  שיחייה בצפיפות בינונית

של טיונית החולות ורותם המדבר.

חולית החוף (קוטנדיה חופית),  רותם המדבר,  לענה חד זרעית.מיני דגל:

חולית החוף (קוטנדיה חופית).מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר נצפו מספר מיני ציפורים אופייניות לסביבת אדם וסביבה חולית.

 בעלי חיים

תור מצוי,  לבן חזה. מיני דגל:

מיני זוחלים של חולות. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:שולי שדה התעופה

32

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
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פנורמה,  27.6.12

בית גידול חולי,  27.6.12צומח חולות,  27.6.12

חברת רותם המדבר ולענה חד זרעית 27.6.12חלזונות על רותם המדבר,  27.6.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:שולי שדה התעופה

32



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:שולי שדה התעופה

32

ריכוז חולית החוף. צמח נדיר 1
שקע עם צמחייה לחה. מקור מים עונתי 2

ריכוז גדול של רותם המדבר. צמח נדיר 3
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:שולי שדה התעופה

32

עופות

לא בסיכון1 יציב ומקנן נפוץבולבול

אין מידע2 אין מידעדרחול שיחני

לא בסיכון3 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

בסיכון נמוך4 יציב ומקנן מצוילבן-חזה

לא בסיכון5 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון6 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון7 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון8 יציבה ומקננת נפוצהצופית

בסיכון נמוך9 חולף נפוץ, מקנן שכיחתור מצוי

זוחלים

לא בסיכון1 אין מידעצפע מצוי

פרפרים

אין מידע1 אין מידעלבנין ב.מ

אין מידע2 שכיחלבנין התלתן



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:שולי שדה התעופה

32

ארכובית ארץ-ישראלית אנדמי למישור החוף1

חולית החוף אדום, נדיר2

טיונית החולות פולש3

מוגן רותם המדבר 4

שיטה כחלחלה פולש5



 נ.צ.:

 מיקום:

חוף הים בצפון מערב העיר.

  רחובות:

שדרות ההגנה,  יוברט

המפרי.

  גבולות:

דרך שדרות ההגנה ממזרח,  הים התיכון ממערב,  בת גלים מצפון,  חוף שקמונה מדרום.

 אפיון השטח:

חוף ים חולי עם רצועת משטחי גידוד.  החוף עשיר בצמחיית חופים נדירה הנמצאת בסכנת כלייה בגלל פיתוח.  באתר

רצועת חוף סלעית,  בית גידול חשוב לבעלי חיים ימיים.  חלק גדול מהאתר נכלל בתחום שמורת הטבע הימית

המוצעת ראש הכרמל.

196886 / 748323

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור חלקי לחוף שקמונה מדרום

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף התכלת

33

 מטרדים ומפגעים:

אשפה

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם54שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ימי (37.15%),  דרך קיימת/מאושרת (30.86%),  מכון לחקר הימים והאגמים -  

תל שקמונה (21.04%),  שטח ציבורי פתוח (10.95%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

ערכי טבע ימיים בתחום המוניציפלי של חיפה,  ד"ר רחלי עינב,  במסגרת עבודה זו,  איפיון מערכות הצומח,  אורי ערד,

במסגרת עבודה זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
צומח עשבוני של רצועת חוף הים.  בתה חופית היא

בית גידול פגיע ונדיר.

 מערכות הצומח ומיקומן:

בתה חופית של עכנאי יהודה,  מלווה בעדעד כחול

ומחרוזית קשתית.

מחרוזת קשתית,  עדעד כחול,  דרדר קרומי,  פרגה צהובה,  חלבלוב הים.מיני דגל:

חופית נמוכה,  מחרוזת קשתית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

מגוון ציפורים האופייניות לסביבה חופית,  לצד מינים האופיינים לסביבת אדם.

 בעלי חיים

שחף ארמני,  שחף אגמים,  שחף צר-מקור,  קורמורן גדול,  שחפית שחורת-מקור,  שלדג גמדי. מיני דגל:

דוכיפת,  נחליאלי לבן,  עפרוני מצויץ. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף התכלת

33

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
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פנורמה,  מבט לצפון,  23.2.12

מבט כללי משלוחת כוכב הים 23.2.12טיילת על החוף,  23.2.12

שחף אגמים ושחף צר מקור 23.2.12מחרוזית קשתית,  23.2.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:חוף התכלת

33



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף התכלת

33

רצועת חוף סלעית. בית גידול לבעלי חיים ימיים. נקודת עניין אחרת 1
ריכוז צמחי חופית נמוכה ומחרוזת קשתית. צמח נדיר 2

ריכוז מחרוזת קשתית ופרגה צהובה. צמח נדיר 3
מחרוזת קשתית. צמח נדיר 4

שני עצי אשל. עצים עתיקים 5
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף התכלת

33

עופות

לא בסיכון1 יציב ומקנן נפוץבולבול

בסיכון נמוך2 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

לא בסיכון4 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון5 חולפת וחורפת מצויה, מקננת נדירהלבנית קטנה

אין מידע6 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

בסיכון נמוך7 חולף וחורף נפוץנחליאלי לבן

לא בסיכון8 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון9 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

בסיכון נמוך11 יציב ומקנן מצויעפרוני מצויץ

אין מידע12 יציב ומקנן שכיחפרפור עקוד

לא בסיכון13 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון14 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון15 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון16 יציב ומקנן מצויקאק

אין מידע17 חולף וחורף מצויקורמורן גדול

אין מידע18 חולף וחורף מצוישחף אגמים

אין מידע19 חולף וחורף מצוישחף ארמני

אין מידע20 חולף וחורף מצוישחף צר מקור

אין מידע21 חולפת ומקייצת מצויהשחפית ים

אין מידע22 חולפת וחורפת מצויהשחפית שחורת מקור

אין מידע23 חולף וחורף מצוישלדג גמדי

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל השברק

אין מידע2 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע3 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע4 שכיחלבנין התלתן

אין מידע5 שכיחנימפית החורשף



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף התכלת

33

מוגן אשל מרובע 1

מוגן חבצלת החוף 2

חופית נמוכה אדום, נדיר3

חמציץ נטוי פולש4

מחרוזת קשתית אדום, נדיר מאוד5

מוגן עדעד כחול 6

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה7

מוגן פרגה צהובה 8

שיטה כחלחלה פולש9



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם על חוף הים,

ממערב לשכונות עין הים

וקריית שפרינצק.

  רחובות:

שדרות ההגנה,  יוברט

המפרי.

  גבולות:

מסילת הרכבת וכביש שדרות ההגנה ממזרח,  חוף שקמונה ממערב ומדרום,  חוף עין הים מצפון.

 אפיון השטח:

תל המתנשא בצפון חוף שקמונה ובו ממצאים ארכיאולוגיים שונים וצמחיית חוף עשירה.

196168 / 747768

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור חלקי לחוף עין הים מצפון,  חיבור מלא לחוף

שקמונה מדרום.  קשר מקוטע לאתר מערות שקמונה

 תשתיות קולטות קהל:

שביל אופניים,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:תל שקמונה

34

 מטרדים ומפגעים:

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם39שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
גן לאומי (97.97%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

http://www.inature.info/wiki/גן_לאומי_תל_שקמונה

 צומח

 מצאי כללי:
צמחייה עשבונית,  חד-שנתית בעיקרה,  עם דגניים

רבים.  באתר נתגלו שני מינים 'אדומים'  וריכוז

פריחה של חבצלת החוף.

 מערכות הצומח ומיקומן:

כל שטח האתר מאופיין בבתה עשבונית.

דו פרק חופי,  מחרוזת קשתית,  עדעד כחול,  דרדר קרומי.מיני דגל:

מחרוזת קשתית,  פרגה צהובה.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר נצפה מגוון גדול למדי של ציפורים:  עפרוני מצוייץ,  סנונית רפתות,  דרור הבית,  כסוף-מקור הודי,  דרור ספרדי,

גבתון עפרוני.  כמו-כן נצפו מספר מיני פרפרים וזוחלים.

 בעלי חיים

עפרוני מצוייץ,  גבתון עפרוני,  סנונית רפתות. מיני דגל:

דוכיפת,  חוגלה,  חנקן אדום-ראש,  נחליאלי,  נחליאלי צהוב,  עפרוני מצויץ. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:תל שקמונה

34

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
מתנ"ס.
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פנורמה,  מבט לדרום,  2.2.12

מרבד עכנאי יהודה 2.2.12חפירות ארכיאולוגיות 2.2.12

עורב אפור,  17.5.12עדעד כחול,17.5.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:תל שקמונה

34



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:תל שקמונה

34

אתר חפירות ארכיאולוגיות. נקודת עניין אחרת 1
ריכוז שיחי אלת המסטיק גדולים בתחום חפירות ארכיאולוגיות ישנות. נקודת עניין אחרת 2

ריכוז צמחי מחרוזת קשתית. צמח נדיר 3
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:תל שקמונה

34

עופות

לא בסיכון1 יציב ומקנן נפוץבולבול

לא בסיכון2 יציב ומקנן מצויבז מצוי

לא בסיכון3 חולף מצויגבתון גנים

לא בסיכון4 חולף וחורף מצויגבתון עפרוני

אין מידע5 חולף מצוידוחל חום גרון

אין מידע6 חולף וחורף נפוץדוחל שחור גרון

בסיכון נמוך7 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון8 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

לא בסיכון9 חולף וחורף מצוידרור ספרדי

בסיכון נמוך10 אין מידעחוגלה

בסיכון נמוך11 חולף מצוי, מקנן נדיר?חנקן אדום ראש

לא בסיכון12 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון13 יציב ומקנן שכיח, מין פולשכסוף-מקור הודי

בסיכון נמוך14 יציב ומקנן שכיחכרוון

אין מידע15 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

בסיכון נמוך16 חולף וחורף נפוץנחליאלי לבן

סכנת הכחדה חמורה17 חולף מצוינחליאלי צהוב

לא בסיכון18 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון19 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע20 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון21 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

לא בסיכון22 חולף ומקנן נפוץסיס חומות

לא בסיכון23 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון24 יציבה ומקננת נפוצהסנונית הרפתות

לא בסיכון25 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

לא בסיכון26 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע27 חולפת מצויהעלווית אפורה

בסיכון נמוך28 יציב ומקנן מצויעפרוני מצויץ

אין מידע29 חולף וחורף מצויפיפיון שדות

לא בסיכון30 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון31 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון32 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

לא בסיכון33 יציב ומקנן מצויקאק

לא בסיכון34 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

לא בסיכון3 אין מידעמניפנית מצויה



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:תל שקמונה

34

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל האפון

אין מידע2 שכיחכחליל החומעה

אין מידע3 שכיחכחליל השברק

אין מידע4 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע5 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע6 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע7 שכיחלבנין התלתן

אין מידע8 שכיחנימפית החורשף

אין מידע9 שכיחהסטירית היבלית

אין מידע10 שכיחהסטירית משויישת



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:תל שקמונה

34

חמציץ נטוי פולש1

מחרוזת קשתית אדום, נדיר מאוד2

מוגן עדעד כחול 3

מוגן פרגה צהובה 4



 נ.צ.:

 מיקום:

האתר ממוקם בצפון מערב

העיר בין שכונת קריית

שפרינצק לכביש שדרות

ההגנה.

  רחובות:

שדרות ההגנה,  דרך צרפת,

הבסטיליה,  יציאת אירופה,

התורן.

  גבולות:

האתר תחום על ידי כבישים ובינוי:  שכונת קריית שפרנציק ממזרח,  כביש שדרות ההגנה ממערב,  שכונת עין הים

מצפון ושכונת שער העליה מדרום.

 אפיון השטח:

גבעה פתוחה בתוך גן ההסתדרות מול תל שקמונה אשר ממוקם מצידו השני של הכביש.  באתר מערות רבות

חצובות בסלע,  ששימשו את היישוב הקדום בתל שקמונה.

196408 / 747687

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

שהאתר נמצא מול תל שקמונה ובמרחק קצר מנחל

שקמונה תיכון

 תשתיות קולטות קהל:

שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מערות שקמונה

35

 מטרדים ומפגעים:

אשפה

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם20שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
שטח ציבורי פתוח (85.96%),  דרך קיימת/מאושרת (10.47%),  אתר לבניני ציבור 

(3.57%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

דובי בנימיני ואופיר תומר 2012,  במסגרת עבודה זו (לדוחות וביבליוגרפיה נוספת ראה חוברת הסקר).

 צומח

 מצאי כללי:
הצמחייה הטבעית באתר מאופיינת בחורש

ובצמחייה עשבונית של דגניים וחד-שנתיים.  באתר

נצפו ריכוזי פריחה של עיריוני צהוב,  רקפת מצויה,

נורית אסיה ומחרוזית קשתית (מין אדום).

 מערכות הצומח ומיקומן:

באתר מופו שתי מערכות צומח:  חורש דליל של

חרוב מצוי ואלת המסטיק,  חורש בצפיפות בינונית

של אלון מצוי.

עיריוני צהוב,  אלת המסטיק,  קידה שעירה.מיני דגל:

מחרוזת קשתית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

יונקים:  דרבן.  ציפורים:  תור צווארון,  דרור הבית.

 בעלי חיים

תור צווארון,  דרור הבית. מיני דגל:

 מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מערות שקמונה

35

מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
שבט הצופים העוגן,  בי"ס עין הים,  בית מיה מרכז ילדים והורים.



Page3LLPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI\Haifa\Photos\Page3\28\sid28pg3ll.jpg

Page3LRPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI\Haifa\Photos\Page3\28\sid28pg3lr.jpg

Page3ULPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI\Haifa\Photos\Page3\28\sid28pg3ul.jpg

F:\TevaIroni\ProjectsTI\Haifa\Photos\Page3\28\sid28pg3ur.jpgטקסט122:

Page3PAPhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI\Haifa\Photos\Page3\28\sid28pg3pa.jpg

פנורמה,  מבט לצפון,  23.2.12

מערת קבורה,  23.2.12פארק בתחתית האתר,  23.2.12

סבכי קפריסאי 3.4.12עיריוני צהוב,  23.2.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:מערות שקמונה

35



פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מערות שקמונה

35

צמד מערות קבורה. נקודת עניין אחרת 1
מחשוף סלע גדול ובו קברי פיר ומערות קבורה. אתר מחיה לזוחלים ויונקים קטנים. נקודת עניין אחרת 2

מערות קבורה חצובות בסלע עם חדרים. נקודת עניין אחרת 3
ריכוז גיאופיטים: עיריוני צהוב, נורית אסיה ורקפת מצויה. עשרות פרטים. 10 על 15 מ'. אתר פריחה 4

ריכוז מסלע עם כוכים ומערות קטנות. אתר גיאולוגי 5
מערת קבורה חצובה ולצידה גרם מדרגות חצובות. נקודת עניין אחרת 6

ריכוז צמחי מחרוזת קשתית. עשרות פרטים. 20 על 20 מ'. צמח נדיר 7
מערה במחשוף קירטון. 10 על 2 מ'. אתר גיאולוגי 8

מערה בעלת שני פתחים במחשוף קירטון. 10 על 3 מ'. אתר גיאולוגי 9
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רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מערות שקמונה

35

יונקים

לא בסיכון1 שכיחדרבן

עופות

לא בסיכון1 חורף מצוי ביותר, מקייץ נדיראדום חזה

לא בסיכון2 יציב ומקנן מצויבז מצוי

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

חסר מידע4 חולף מצויזמיר הירדן

לא בסיכון5 חולפת וחורפת מצויהחכלילית סלעים

לא בסיכון6 יציבה ומקננת נפוצהיונת בית

לא בסיכון7 יציב ומקנן נפוץירגזי מצוי

לא בסיכון8 חולף נפוץסבכי טוחנים

אין מידע9 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון10 יציב ומקנן נפוץעורבני

אין מידע11 חולפת וחורפת נפוצהעלווית חורף

אין מידע12 חולף וחורף נפוץפרוש מצוי

לא בסיכון13 יציבה ומקננת נפוצהצופית

לא בסיכון14 יציבה ומקננת נפוצהצוצלת

אין מידע15 חולף וחורף מצויקיכלי רונן

לא בסיכון16 יציב ומקנן נפוץשחרור

לא בסיכון17 יציב ומקנן נפוץתור צווארון

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל החומעה

אין מידע2 שכיחכתום כנף המצילתיים

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע5 שכיחלבנין הרכפה

אין מידע6 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע7 שכיחהנמפית הסרפד



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:מערות שקמונה

35

מוגן אשחר רחב-עלים 1

מוגן חרוב מצוי 2

מוגן כליל החורש 3

כרמלית נאה אנדמי לישראל ולדרום לבנון4

לנטנה ססגונית פולש5

מוגן נורית אסיה 6

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה7

מוגן רקפת מצויה 8



 נ.צ.:

 מיקום:

חלק מחוף הים המערבי של

 חיפה.  סמוך לשכונות נווה
דוד,  שער העליה וקריית

שפרינצק.

  רחובות:

שדרות ההגנה,  יוברט

המפרי.  הגישה לשמורה

היא בדרך עפר,  בהמשכה

של דרך יוברט האמפרי).

  גבולות:

מסילת הרכבת ממזרח,  חוף הים התיכון ממערב,  מכון לחקר ימים ואגמים מצפון,  חוף הכרמל מדרום.

 אפיון השטח:

שמורת חוף וים הנמצאת בתחום העיר חיפה,  לאורך רצועת החוף בין המכון לחקר ימים ואגמים בצפון,  לשפך נחל

לוטם בדרום.  חוף ים סלעי מאוד,  עשיר בחי ובצומח.

196085 / 747011

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור חלקי לחוף התכלת מצפון,  חיבור מלא לחוף

הכרמל מדרום,  חיבור במסדרון צר לנחל לוטם

 תשתיות קולטות קהל:

חניה,  שביל אופניים,  שביל הליכה,  שילוט

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף שקמונה

36

 מטרדים ומפגעים:

אשפה

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם125שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
גן לאומי (38.98%),  שמורת טבע (33.44%),  דרך קיימת/מאושרת (7.69%),  שטח 

ציבורי פתוח (6.88%),  שטח לרכבת ישראל (6.3%),  מסילת ברזל (3.49%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

פרומקין ואחרים (2003),  שימור חולות מישור החוף -  מסמך מדיניות; ;  ערכי טבע ימיים בתחום המוניציפלי של חיפה,

ד"ר רחלי עינב,  במסגרת עבודה זו (ראה חוברת הסקר,  וביבליוגרפיה נוספת שם);
http://www.inature.info/wiki/שמורת_חוף_וים_שקמונה

 צומח

 מצאי כללי:
צומח חוף הכולל,  בין היתר עדעד כחול,  קריתמון

ימי,  מנתור שלושת-החודים,  לוטוס נאכל ועוד.

באתר שני מינים נדירים,  אחד מהם הוא מחרוזת

קשתית אשר גדל בארץ רק בחופי הגליל המערבי

ומישור החוף.  באתר ניתן לצפות גם בפריחת

חבצלת החוף.  בתה חופית היא בית גידול פגיע

ונדיר.

 מערכות הצומח ומיקומן:

האתר כולל בתה חופית ובתה עשבונית,  חלקו

פארק מפותח.

מחרוזת קשתית,  פרגה צהובה,  עדעד כחול,  דו-פרק חופי,  דרדר הקורים,  מנתור החוף,  פרגהמיני דגל:

צהובה.

מחרוזת קשתית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

זוחלים:  צב ים חום.  ציפורים:  עפרוני מצוייץ,  עורב אפור,  דרור הבית,  שחף ארמני,  שחף צהוב-רגל,  שחף אגמים,

שחפית שחורת-מקור,  שחפית ים,  שחף צר-מקור,  לבנית קטנה,  חופמי חוף,  כרוון.

 בעלי חיים

צב-ים חום,  עפרוני מצוייץ,  כרוון,  עורב אפור,  לבנית קטנה,  שחף ארמני,  שחף צר-מקור,  שחפית מיני דגל:

שחורת-מקור.

צב-ים חום (סכנת הכחדה חמורה),  דוכיפת,  חוגלה,  כרוון,  נחליאלי לבן,  נחליאלי צהוב,  עפרוני מינים אדומים:

מצויץ.

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
המכון לחקר ימים ואגמים.
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פנורמה, מבט לצפון, 2.2.12

עדעד כחול, 2.2.12טבלאות גידוד, 2.2.12

לבנית קטנה, 2.2.12חופמי חוף על טבלאות גידוד, 2.2.12

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף שקמונה
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פירוטממצאים

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף שקמונה
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בריכה עגולה חצובה בטבלאות הגידוד. נקודת עניין אחרת 1
עשרות פרטים של חבצלת החוף (כ-75 מ"ר). אתר פריחה 2

טבלאות גידוד. נקודת עניין אחרת 3
פרגה צהובה. צמח נדיר 4

ריכוז צמחי מחרוזת קשתית. צמח נדיר 5
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עופות

אין מידע1 חולפת וחורפת מצויהארנריה אדמונית

בסיכון נמוך2 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון3 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

לא בסיכון4 חולף וחורף מצוידרור ספרדי

בסיכון נמוך5 אין מידעחוגלה

אין מידע6 חולף וחורף שכיחחופזי מנומר

אין מידע7 חולף וחורף מצויחופמי חוף

אין מידע8 חולף וחורף נדירחמסן טפיל

אין מידע9 חולף וחורף שכיחיסעור מצוי

לא בסיכון10 יציב ומקנן שכיח, מין פולשכסוף-מקור הודי

בסיכון נמוך11 יציב ומקנן שכיחכרוון

לא בסיכון12 חולפת וחורפת מצויה, מקננת נדירהלבנית קטנה

אין מידע13 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

לא בסיכון14 חולף וחורף מצוי, מקנן נדירמגלן חום

בסיכון נמוך15 חולף וחורף נפוץנחליאלי לבן

סכנת הכחדה חמורה16 חולף מצוינחליאלי צהוב

לא בסיכון17 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון18 חולף נפוץסבכי קוצים

לא בסיכון19 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

אין מידע20 חולפת וחורפת נדירהסולה צפונית

לא בסיכון21 חולפת ומקננת שכיחהסנונית המערות

לא בסיכון22 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

בסיכון נמוך23 יציב ומקנן מצויעפרוני מצויץ

אין מידע24 יציב ומקנן שכיחפרפור עקוד

לא בסיכון25 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון26 יציב ומקנן מצויקאק

אין מידע27 חולף וחורף מצויקורמורן גדול

אין מידע28 חולפת וחורפת נדירהריסה שחורת רגל

אין מידע29 חולף וחורף מצוישחף אגמים

אין מידע30 חולף וחורף מצוישחף ארמני

אין מידע31 חולף וחורף נדירשחף כוזרי

אין מידע32 חולף וחורף שכיחשחף עיטי

אין מידע33 חולף וחורף שכיחשחף צהוב רגל

אין מידע34 חולף וחורף מצוישחף צר מקור

אין מידע35 חולף וחורף נדירשחף שחור ראש

אין מידע36 חולפת וחורפת מצויהשחפית שחורת מקור

אין מידע37 חולף וחורף מצוישלדג גמדי

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני
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לא בסיכון2 שכיחהלטאה זריזה

סכנת הכחדה חמורה3 אין מידעצב-ים חום

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל החומעה

אין מידע2 שכיחכחליל השברק

אין מידע3 שכיחלבנין הכרוב

אין מידע4 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע5 שכיחלבנין התלתן

אין מידע6 שכיחלימונית האשחר

אין מידע7 שכיחנימפית החורשף

אין מידע8 שכיחהנמפית הסרפד



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף שקמונה

36

מוגן אשל מרובע 1

דרדר הקורים אנדמי למישור החוף2

מוגן חבצלת החוף 3

חמציץ נטוי פולש4

טיונית החולות פולש5

מחרוזת קשתית אדום, נדיר מאוד6

סולנום זיתני פולש7

מוגן עדעד כחול 8

עכנאי יהודה אנדמי לישראל ולסוריה9

מוגן פרגה צהובה 10



 נ.צ.:

 מיקום:

חוף הים המערבי של

חיפה.  ממוקם ממערב

לכביש שדרות ההגנה,  בית

העלמין של חיפה,  וכפר

סמיר.

  רחובות:

שדרות ההגנה,  דוד אלעזר.

  גבולות:

כביש דוד אלעזר,  שדרות ההגנה,  מסילת הרכבת ממזרח,  חוף הים התיכון ממערב,  חוף שקמונה מצפון וחוף טירה

מדרום.

 אפיון השטח:

חוף ים חולי עם בתרונות חול וסלעי כורכר,  צמחיית חופים וערוצים הנשפכים לים.  מרבית השטח משמשת כחוף

רחצה מפותח.

196157 / 744478

פוטנציאל חיבור לאתרים נוספים:

חיבור מלא לחוף שקמונה מצפון ולחוף טירה מדרום

 תשתיות קולטות קהל:

אחר,  חניה,  צל,  שביל הליכה

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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 מטרדים ומפגעים:

אשפה,  צמחייה פולשת

 נגישות:

נגיש להולכי רגל ולרכב פרטי

דונם264שטח:

נ.צ.



  ייעודי קרקע עיקריים (מעל 3% משטח האתר)
חופי רחצה (31.66%),  חופי רחצה (לפי 1400) (30.36%),  שטח ימי (18.38%),  

אזור נופש וקייט (8.23%),  אתר מלונאות (6.13%)

21/01/2013תאריך הפקה:

מקורות נוספים:

פרומקין ואחרים (2003),  שימור חולות מישור החוף -  מסמך מדיניות;  ערכי טבע ימיים בתחום המוניציפלי של חיפה,

ד"ר רחלי עינב,  במסגרת עבודה זו;  איפיון מערכות הצומח,  אורי ערד(ראה חוברת הסקר,  וביבליוגרפיה נוספת שם).

 צומח

 מצאי כללי:
צומח עשבוני של רצועת החוף,  כנפון זהוב-  פולש,

עצי אשל היאור פזורים ושיחי אטד החוף.  באתר

ריכוזים של מחרוזת קשתית,  מין 'אדום'  אשר צומח

רק במישור החוף.  כמו כן ריכוזי פריחה של חבצלת

החוף,  חצב מצוי ואירוס ארץ-ישראלי.

 מערכות הצומח ומיקומן:

בתה חופית של אספסת החוף ולוטוס (ב.מ) וחוף

רחצה מפותח ללא כיסוי צומח.  בתה חופית היא בית

גידול מיוחד,  פגיע ונדיר למדי.

מחרוזת קשתית,  דו פרק חופי,  עדעד כחול,  דרדר קרומי,  פרגה צהובה,  אלמוות הכסף.מיני דגל:

מחרוזת קשתית.מינים אדומים:

מצאי כללי:

באתר נצפתה כמות גדולה למדי של ציפורים (כולל מינים 'אדומים') ופרפרים.  ציפורים בולטת:  עפרוני מצוייץ,  עורב

אפור,  יונת בית,  מאינה הודית,  שחף ארמני,  שחפית שחורת-מקור,  שחפית ים,  שחף צר-מקור,  כרוון.

 בעלי חיים

עפרוני מצוייץ,  שחף ארמני,  שחף צר-מקור,  כרוון. מיני דגל:

דוכיפת,  חוגלה,  חוחית,  כרוון,  עפרוני מצויץ. מינים אדומים:

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים
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מוסדות חינוך, תרבות וקהילה (עד 100 מ' מהאתר):
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פנורמה,  מבט לצפון,  2.2.12

עדעד כחול,  2.2.12אירוס ארצישראלי 2.2.12

ריסה שחורת רגל,  2.2.12מחרוזית קשתית,  2.2.12

סקר טבע עירוני - חיפה - קטלוג אתרים
מספר אתר:חוף הכרמל
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שובר גלים מסולע עליו נעמדות ציפורי חוף וים. אתר צפרות 1
ריכוז מחרוזת קשתית ועדעד כחול. צמח נדיר 2

שובר גלים מסולע עליו עומדות ציפורי חוף וים. אתר צפרות 3
פעילות יונקים: תנים, שועלים, דרבנים ומכרסמים שונים. אוכלוסיית יונקים 4
עשרות פרטים של חבצלת החוץ לצד צמחי חוף נוספים. אתר פריחה 5

אשל מרובע. עצים עתיקים 6
ריכוז מחרוזת קשתית. צמח נדיר 7

מאות פרטים של חצב מצוי, נרקיס סתווי ואירוס ארץ ישראלי (כ- 200 על 50 מ'). אתר פריחה 8

Page4PhotoPath:F:\TevaIroni\ProjectsTI



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין

סקר טבע עירוני -  חיפה -  קטלוג אתרים

מספר אתר:חוף הכרמל

37

עופות

בסיכון נמוך1 יציבה ומקננת מצויהדוכיפת

לא בסיכון2 יציב ומקנן נפוץדרור הבית

לא בסיכון3 חולף וחורף מצוידרור ספרדי

בסיכון נמוך4 אין מידעחוגלה

בסיכון5 יציבה ומקננת מצויהחוחית

אין מידע6 חולף וחורף נדירחמסן טפיל

אין מידע7 חולף וחורף נדירחמסן רחב אברה

לא בסיכון8 יציב ומקנן נפוץירקון

לא בסיכון9 יציב ומקנן שכיח, מין פולשכסוף-מקור הודי

בסיכון נמוך10 יציב ומקנן שכיחכרוון

לא בסיכון11 חולפת וחורפת מצויה, מקננת נדירהלבנית קטנה

אין מידע12 יציבה ומקננת מצויה, מין פולשמאינה הודית

לא בסיכון13 חולף נפוץסבכי טוחנים

לא בסיכון14 חולף נפוץסבכי קוצים

אין מידע15 חולף נפוץ, חורף נדירסבכי שחור כיפה

לא בסיכון16 יציב ומקנן נפוץסבכי שחור ראש

אין מידע17 חולפת וחורפת נדירהסולה צפונית

לא בסיכון18 יציב ומקנן נפוץעורב אפור

בסיכון נמוך19 יציב ומקנן מצויעפרוני מצויץ

אין מידע20 יציב ומקנן שכיחפרפור עקוד

לא בסיכון21 יציב ומקנן נפוץפשוש

לא בסיכון22 יציב ומקנן מצויקאק

אין מידע23 חולף וחורף מצויקורמורן גדול

אין מידע24 חולף וחורף מצוישחף אגמים

אין מידע25 חולף וחורף מצוישחף ארמני

אין מידע26 חולף וחורף שכיחשחף עיטי

אין מידע27 חולף וחורף שכיחשחף צהוב רגל

אין מידע28 חולף וחורף מצוישחף צר מקור

אין מידע29 חולפת וחורפת מצויהשחפית שחורת מקור

אין מידע30 חולף וחורף מצוישלדג גמדי

זוחלים

לא בסיכון1 שכיחחרדון מצוי צפוני

פרפרים

אין מידע1 שכיחכחליל האספסת

אין מידע2 שכיחכחליל החומעה

אין מידע3 שכיחכחליל הרכפה

אין מידע4 שכיחכחליל השברק

אין מידע5 שכיחלבנין הכרוב



רשימת בעלי החיים שנצפו באתר

   מידע נוסףסיכון אזורי (לפי הספר האדום)שם המין
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אין מידע6 שכיח, דומיננטילבנין הצנון

אין מידע7 שכיחלבנין התלתן

אין מידע8 שכיחלימונית האשחר

אין מידע9 שכיחהנמפית החורשף

אין מידע10 שכיחהסטירית משויישת



רשימת מיני צומח מוגנים, אנדמיים, אדומים ופולשים
פולשאדום / נדיראנדמיותסטטוסשם הצמח
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מוגן אירוס ארץ-ישראלי אנדמי לישראל ולסוריה1

דרדר הקורים אנדמי למישור החוף2

זיפנוצה חבוי פולש3

מוגן חבצלת החוף 4

חמציץ נטוי פולש5

מוגן חצב מצוי 6

טיונית החולות פולש7

מחרוזת קשתית אדום, נדיר מאוד8

מוגן נרקיס סתווי 9

מוגן עדעד כחול 10

צלקנית ב.מ. פולש11


