
האדםנוף ומורשת , סקר טבע

משגבאזורית מועצה 

הציבורלשיתוף הזמנה 

מכירים טוב מכולם את הסביבה  , אתן ואתם כתושבי המקום
.  הקרובה אליכם

?בריכת חורף? קינון של עופות דורסים? מכירים אתר פריחה נדיר

מורשת וערכים ייחודיים  , נוף, נשמח לקבל מידע על ערכי טבע
.  אחרים שמוכרים לכם

.מוזמנים ליצור קשר דרך כתובת המייל המופיעה מטה

,  א ובאתר המועצה"יפורסמו במהלך העבודה באתר מכון דשהסקרפרקי 
.תוספות ותיקונים, הצעות, הערות, ונשמח להתייחסות

-המועצה פועלת לקידום פיתוח בר
קיימא ושימור השטחים הפתוחים 

.החשובים בשטחה

סקר ייצא בקרוב לדרך , כךלשם 
.אלובשטחים טבע ונוף 

לקחת חלק בקידום  רוצים 
לשמירה על הסקר ולתרום 

?הטבע במשגב
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נקודסחלב 

.ע ואיכות הסביבה של המועצה"לפרטים נוספים ניתן לפנות גם לאגף שפ
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:בשטח המועצה מיוצגות ארבע יחידות אקולוגיות ארציות חשובות

(צלמוןנחל)איתניםהררייםנחלים•

הררייםבאזוריםובתהשיחייה,חורש•

תיכוני-יםבאקליםאלוביאלייםעמקים•

(עכובעמק)חוףמלחות•

מכיוון שאינן מוגנות מספיק בשמורות  , שתי היחידות האחרונות נמצאות בסיכון
.ל"גנים לאומיים או ביערות קק, טבע

,  בהתאם למסלע, גידול מגוונים-בתיקיימים ביחידות אקולוגיות אלו
לכמות המשקעים  , למרחק מהים, לרום, למפנה, לשיפוע, לקרקע

(.'ייעור וכד, רעייה, כמו בירוא)ולהשפעות האדם 

הסקרגבולות 

הסקר יבוצע בכל  
השטחים הפתוחים  

,  בתחום המועצה
שבהם לא קיימות  

תוכניות פיתוח  
מאושרות  

(.ראו במפה)

רקע



תיירות רבים  אתרי בתחומי המועצה , בנוסף לערכי הטבע המרשימים

:  ומגוונים

;תמרה-זית ומודוור-ראש, נטופה-בית, תל יודפת וחורבות צלמון: עתיקות ומורשת

ושבילי  , עובר בין רבים מהם" משגב-סובב"השביל האזורי . מצפורים ועוד, מעיינות

באופניים  , ניתן להגיע ברגלבעזרתם , פזורים בשטחים הפתוחיםנוספים טיול 

.וברכב אל שכיות החמדה הרבות שברחבי המועצה

(ראו מפה מצורפת)גבולות הסקר 
הסקר יתמקד בשטחים הפתוחים 
במועצה בהם טרם אושרו תוכניות  

:פיתוח

וליס ומעלה יוסף 'ג, ירכא: בצפון•
הכרם-ובקעת בית

ז עמק יזרעאל  "מוא: בדרום•
נטופה-ובקעת בית

עמק עכו: במערב•
ז מרום הגליל"מוא: במזרח•

,  תפן, שגב: הגדולים שבהם)מרחב המועצה עשיר ביערות נטועים 

הר גמל ונחל  )ובשמורות טבע ( יובלים והר אחים, שפרעם, אחיהוד

נחל בית  , מתלול צורים, הר שכניה ומערת שכניה, הר כמון, גמל

תל יודפת ונחל  : ובתחומו גם שני גנים לאומיים, (העמק ונחל יצהר

.צלמון

איתי גריסרו: צילום

לילולביא : צילום

במרחבים הפתוחים הללו מתקיים שפע  

של מיני חי וצומח אופייניים לחורש  
ומהם מינים רבים  , תיכוני-הים

מיני  26: שנמצאים בסכנת הכחדה

מיני  9, חיים-מיני דו4, צמחים
6-מיני יונקים יבשתיים ו8, ציפורים

.מיני עטלפים

חתול ביצות

סלמנדרה מצויה

השטחים  

הפתוחים  

חשובים במיוחד 

לקישוריות בין 

אוכלוסיות 

הסלמנדרה  

המרוחקות זו 

.מזו

עמית מנדלסון: צילום

ידפת-פריחת חצבים בתל

עמית מנדלסון: צילומים

נטופה-חרבת בית חרבת צלמון

ידפתנוף מרכס 

ענבר שניצר: צילום

יצחק שניצר: צילום

נחל צלמון

שטחי המועצה מהווים 

את ליבתה של רשת 

המסדרונות האקולוגיים 

; הארצית בגליל התחתון

בעזרתם מתאפשרת  

ח ויחידות  “בעתנועת 

בין  , הפצת הצמחים

.  שטחים ערכיים ומוגנים


