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 רקע .1

 פלשת, שרד צומח טבעיחבל שב סמוך למושב בית גמליאלקליפטוס המקור, יבא ותת כורכר נטועובגבע

ת מאתרי צומח טבעי ומבודד ותתיכוניים בעל עושר גבוה של מיני צמחי בר. הגבע-של שיחייה ובתה ים

גידול נדיר בארץ, שכמעט -גבעות כורכר הן בית. חקלאיים םומוקפות בשטחי ,אחרים של כורכר באזור

כלל זה גם המאפיינים הטבעיים של בית הגידול ובלשמר את  אינו מיוצג בשמורות טבע. לפיכך, חשוב

פעילויות פנאי צרכי למושכל פיתוח  –שימור תהליכי הולשלב ב ,ותהצומח הטבעי של הגבעאת חברת 

 לטובת הקהילה המקומית והציבור הרחב. – ונופש, חינוך והדרכה

  שנועדשל המצב הקיים,   ראשוני  סקר  נערך, אלו בשטחים  שנותרו  והנוף  הטבע  ערכי  לשמור על  כדי

  .ואת מאפייני חברת הצומח עליהם  הקרקע  שימושי  תכסית  את  ולמפות  שטחי הכורכר  את  לאתר

 ו.שנסקר שטחיםהלטיפוח איכויותיהם השונות של   ודרכים  שימורל  עדיפויות  להגדיר  במטרה  ,זאת

 רקע גיאוגרפי וגיאומורפולוגי  .1.1

שוכן בין ה בית גמליאל למושב פוןמצ ,סמוכות כורכר גבעות שתי גבי על מתממוק בית גמליאל חורשת

מין ה)בעיקר מהגדול נטוע בעצי איקליפטוס  החלקודונם  60-הכולל הוא כ השטח .הערים רחובות ויבנה

דרכי ו  הן,יהמפרידים בינ ת בשדות חקלאייםוגובל. שתי הגבעות בצפיפות משתנה (המקורקליפטוס יא

 . (1)מפה  לשטחי החקלאות ותעפר מפרידים בין הגבע

 : התמצאות1מפה מס' 
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הכורכר נחשף ר. כורכר הוא סלע שנוצר כתוצאה מליכוד והקשייה של דיונות חוליות באמצעות גי

רציפים או מקוטעים, לאורך מישור החוף, ובדרום הארץ גם באזורים מרוחקים יותר מהחוף,  ,ברכסים

 .(2014, הראל ורומם-הורוביץ) הצפוני ושפלת יהודה עד שולי הנגב

שככל  שהרכס  מערבי  יותר  הוא  גם  ההנחה הרווחת היא. מקבילים  קו  החוף ב רכסי כורכר אלהרו

כיוון  שההצפות  המאוחרות  יותר  חדרו  לפנים  היבשת  במידה  פחותה  מאשר  אלו  מצעיר  יותר, 

 זהמשטח  3%-פחות מרחובות, כאשר  –מכלל השטח באזור גדרה  6%-כהכורכר תופס  .שקדמו להן

. השטחים העיקריים והגדולים, שבהם מתקיים צומח (2001)רומם ורמון,  מיועראו טבעי נותר במצב 

, הם רכס בית עובד וגבעות מראר )כולל שטח צבאי סגור וגבעות גבעת 2015-טבעי באזור זה, נכון ל

הרכסים גדרה ממוקמות על רכס הכורכר הרביעי )בסדר -ברנר(. גבעות הכורכר באזור דרום רחובות

 מהרכסים המערבייםיותר מקו החוף פנימה(. רכס זה נוצר מדיונות חול בפלייסטוקן ונחשב לעתיק 

 . (2 )מפה (2015פולק והוכברג, )

 : גיאולוגיה2מפה מס' 

 
לעומת  חומה ולרוב גירית.-קרקע אפורה –רנדזינה -במקומות שבהם הכורכר נחשף, הוא מתבלה לפרה

)לבנוני,  בתהליך של התייצבות החול, בתנאים של שטיפה טובה של הגיר קרקע החמרה מתפתחת  זאת,

מעט כתמי עם  רדודה רנדזינה-פרהב ןבמרבית שטח ותמכוס של בית גמליאל ת הכורכרוגבע. (2011

סלע הכורכר   .(3, וסביבן גרומוסול חום אלובי ששקע לאורך ערוצי הנחלים שורק וגמליאל )מפה חמרה

. דרך מערביים של הגבעה הצפונית-והצפון הדרומית של הגבעה מערביים-הדרום שולייםעיקר בנחשף ב

הנמצאת מתחת  החולית. ייתכן שמקור החול בשכב יתתהדרומית בעלת תש את הגבעה החוצההעפר 

 . לכורכר הקשה, או בבליה של הכורכר
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 : קרקעות3מפה מס' 

 
-נובמבר םמרבית המשקעים יורדים בחודשי תיכוני המאופיין בחורף מתון, שבו-אקלים האזור הוא ים

מ"מ )חפץ  541 היאבה מדידה קרו הקיץ חם ויבש. כמות המשקעים השנתית הממוצעת בתחנתו ,מרץ

 .(4)מפה  (1987-2017השנים  30-חיים( )נתוני השירות המטאורולוגי ל

 : הידרולוגיה4מפה מס'
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 המערכת האקולוגית הטבעית באזורתיאור   .1.2

גדרה, שעדיין יש בהן כתמי צומח במצב טבעי יחסית הן: שטחים בדרום -רחובותהגבעות בגזרת 

כתמי הצומח מצומצמים בשטחם  .ממזרח לישוב 86גבעה ו רחובות, גבעת חבצלת, גבעות גבעת ברנר

והם מקוטעים ביניהם ע"י שטחי חקלאות או בינוי. חלקם נטוע עם סוגים שונים של נטיעות, כגון 

קליפטוסים בשטחים הצבאיים ית גדרה ובגבעת בית החולים הרצפלד בגדרה, ואאורנים בחלק מגבעו

הסגורים של גבעות מראר. בגבעות מראר, בתחומי המתחם הצבאי ובשוליו המזרחיים, בסביבת 

גבעות  .(2015פולק והוכברג, ) אנדרטת הצנחנים מתקיים צומח שניתן במידה רבה להגדירו כטבעי

. קרקעות קלות וכורכר בשרון ובמישור החוףמהמערכת האקולוגית של בית גמליאל הן חלק  חורשת

  . בנוסף,)לפירוט, ראו בהמשך( תיכוני-לכורכר הרכב צומח ייחודי המפגיש צומח מדברי עם צומח ים

גבעות הכורכר והחמרה מהוות פעמים רבות "איים" של שטח טבעי בלב אזור חקלאי/אורבני במישור 

בית  בגלל אופיו הייחודי שלמרבית בעלי החיים הגדולים באזור. צמחי בר ו החוף, ובהם מוצאים מקלט

שבשל גידול זה, -הגידול, גדלים בגבעות הכורכר והחמרה צמחים ובעלי חיים נדירים וייחודים לבית

צומח רכסי הכורכר מגוון מאד, ותלוי במידה רבה  .חלק גדול מהם נמצא בסכנת הכחדהנדירותו ומצבו, 

וד של הסלע )כורכר פריך או קשה(, בנוכחותה של שכבה גירית קשה )נארי( על פני הסלע, בדרגת הליכ

 בטיב הקרקע, בעומקה, במפנה ובמידת התלילות. 

באזורים המרוחקים יותר מהחוף ניתן למצוא מגוון חברות צומח בהתאם להבדלים בסוג הקרקע 

ברים בין בתי הגידול הדרגתיים וחלק כמו גם באופי הכורכר שמתחתיה. פעמים רבות המע ,ובעובייה

ת על רכסי הכורכר של מישור ולטות הצומח השותצור .גידול-נמצאים בכמה סוגים של בתי מהמינים

. הצומח מופיע לעיתים בפסיפס מגוון של חברות צומח, פתוחשיח נמוכים או יער -בני תבת ןהחוף ה

מרוחקים יותר מן הים מבחינים בין כאשר כל אחת תופסת שטח מצומצם יחסית. ברכסי הכורכר ה

 ,בכורכר פריך נמצאים מיני צמחים האופייניים גם לחולות מיוצבים. כורכר פריך וחולי לכורכר קשה

מתנן שעיר ורותם המדבר. באזורי הכורכר הפריך והחולות המיוצבים,  ,שמשון סגלגל, שברק מצוי :כגון

ים ממוצא מדברי. עובדה זו מוסברת ביובשניות רב חלקם של צמח ,ועוד יותר מכך בחולות הנודדים

על כורכר קשה  .מחלחול המים המהיר דרך התשתית החולית גידול אלה, הנובעת-היחסית של בתי

 (.2014, הראל ורומם-הורוביץ) נפוצה חברת צומח בשלטון קורנית מקורקפת וזקנן שעיר

  הכורכר ביותר בישראל. שטחימאוימות מההיא , וזאקולוגית הייחודי של מערכת  העל אף ערכ

  ומהוות  ולבנייה  להתיישבות  הכורכר נוחות  גבעות   :ומצטמצמים  הולכים  ישראל  במדינת  הפתוחים

ועולם הצומח שטחי הכורכר הטבעיים הולכים וקטנים  ,שכך  כיוון. חקלאית  מבחינה  שוליים  שטחי

 .(2016, ועמיתיו )רותם והחי העשיר שבהן הולך ונעלם
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 (2016יחידות אקולוגיות ארציות )לפי: רותם ועמיתיו, : 5מפה מס' 

 

 מטרות הסקר .2

 תשתית נתונים, על מנת לעזור בקבלת החלטות מושכלת בנושאי עדיפויות שטחים לפיתוח תריצי •

 בתחום גבעות בית גמליאל.  פנאי ונופש

איומים על קיומם והצעה תיאור המצאי של משאבי הטבע והנוף, ניתוח ערכם וחשיבותם, הגדרת  •

 .ראשונית של המלצות לשמירה על ערכים אלה

 .העמקת הידע על היער, החי והצומח שבו •

 .הדגשת חשיבות היער וסביבתו בפני מקבלי החלטות •

 .רקע משופר לניהול רב תפקודי של היער •

 שילוב הידע של הקהילה על היבטים שונים של היער. •

 שיטת העבודה .3

סוקרים של מכון ו םע"י בוטנאי התבצע יום תצפיות ואיסוף נתונים בשטח 2018בתחילת חודש מרץ 

כל השטח , כך שלאורכן ולרוחבן של הגבעות נאספו תוך הליכה ובעלי החיים נתוני הצמחייה. דש"א

את מיני העצים שניטעו בעת ייעור הגבעה, גם הרישום כלל בנוסף לצמחי הבר,  .נסקר בצורה אחידה
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מיפוי הצומח בוצע לפי  .חדרו מגינות נוי שמסביב לחורשהשרבות שנשתלו או כמו גם מיני צמחי ת

  (.2013האזור הים תיכוני )סבר ועמיתיה,  –סטנדרט המדריך למיפוי צומח בישראל 

 תוצאות .4

 סקר בוטני  .4.1

 וטיפוסי הצומחצומח התצורות  .4.1.1

מקור, המשמרים גם צמחייה קליפטוס היקיימות נטיעות של עצי יער, על פי רוב א בחורשת בית גמליאל

ככל  –התצורה והחברה  –(, אם כי דמותו הכללית של הצומח 2015פולק והוכברג, )היער -טבעית בתת

. את הצומח האופייני לכורכר ניתן למצוא באתר בקרחות זהים למה שהיה טרם הנטיעות םהנראה אינ

תיכוני. -הצומח הינו מטיפוס יםיער ובמחשופי כורכר, ואילו במקומות שבהם צפיפות העצים גדולה, 

נטעה  2003החל משנת . 1963 בשנת בגבעות בית גמליאל המקור קליפטוסיא עצי נטיעתקק"ל החלה ב

נתוני ) , בעיקר בחלקו המערבי של הגבעה הצפוניתקליפטוסים נוספיםימיני א בשטחי הסקר קק"ל

  קליפטוס גבוה פתוח.ישתי הגבעות הן יער אכיום,  (.קק"ל

 20%-)כ יוצרים תצורת צומח של יער גבוה פתוחבגבעה הדרומית  קליפטוסיאהעצי  הדרומית: הגבעה

נצפתה תופעה של  ,מזרחית של גבעה זאת-מיתבפינה הדרו ., והם פזורים באופן לא אחיד בשטח(כיסוי

י(, היער הנטוע מורכב גם משכבת יער פתוח של עצי בוסתן )שקד מצו קליפטוס בוגרים.יהתייבשות עצי א

 משטח הגבעה. 10%-שעליהם מטפסים שונים כמו אספרג החורש ופרסיון מצוי. שכבה זו מהווה כ

-המהווים כ ,גדלים בעיקר בני השיח צמרנית הסלעים ושברק מצוי ,בגבעה היער הנמוכה-תתבשכבת 

 קיימא כגון נשרן צפוף וזקנן-עשבונים בניהיער צמודת הקרקע -תתשכבת ואילו ב ,משטח הגבעה 2%

 משטח הגבעה 2%-כ גם כן המהווים ,שעורת התבור וברומית עקרה דוגמתחלוף -ועשבונים בני ,שעיר

  .(4)סיווג שכבות הגובה של הצומח עפ"י הגדרות קק"ל. ראו נספח 

יוצרים גם כן תצורת צומח של יער גבוה פתוח, קליפטוס בגבעה הצפונית יעצי הא הגבעה הצפונית:

, כאשר חלקה המזרחי של הגבעה צפוף יותר ובו יער עשבוני-בשילוב תת ,(10%-יותר )כ כהנמובצפיפות 

-בצפון שנה. 14-פני כלבוצעו בו רוב הנטיעות שחלק המערבי בהשוואה ליותר, בוגרים גדלים עצים 

-)כ בו גדלים מינים אופייניים לכורכר, עצי שיזף מצויש ,נטיעותללא מחשוף כורכר ישנו מערב הגבעה 

 מצוי שקדבוסתן של ניתן למצוא עצי זו,  בגבעהגם של פיקוס השקמה. בודד ופרט  עה(משטח הגב 1%

 .מצויה וסורית נחש-מטפסים שונים כמו אספרג החורש ודלעת, שעליהם משטח הגבעה( 5%-)כ

היער הנמוכה גדלים בעיקר בני השיח צמרנית -תת. בשכבת משטח הגבעה 3%-מטפסים אלה מהווים כ

-ם בנייעשבוני היער צמודת הקרקע -תתשכבת ואילו ב ,(משטח הגבעה 5%-כ) הסלעים ושברק מצוי

שועל -כרוב החוף ושיבולת דוגמתחלוף -ם בנייועשבוני ,(5% -כ) נשרן צפוף ואלקנת הצבעים מוקיימא כ

 משטח הגבעה.  5% -המהווים גם הם כ נפוצה

עם מעוצים קיימא -בוניים בניהינה של עש ,היבש רוב השנה תצורת הצומח לאורך הנחל גמליאל:נחל 

 חלוף-בני ועשבוניים מהשטח, 10%-המהווים כ ,קנה מצוי, עבקנה שכיח ושומר פשוטפזורים, בשלטון 

. בנחל מהשטח 50%-המהווים כ ,לבן ועוד לשועל נפוצה, גדילן מצוי, גזר קיפח, חרד-רבים כגון שיבולת

 . מופרים-מופרעיםגידול -בתים מעובדים וגידול של שטחי-רבים המאפיינים בתי יםגדלים מיני צמח
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 צומח של היער תצורות: 6מפה מס' 

 

 טיפוסי צומח של תת היער: 7מפה מס' 
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 : מחשוף כורכר בחלקה המערבי של החורשה הדרומית 1תמונה מס' 

 

 קליפטוס במזרח החורשה הדרומיתי: תמותת עצי א2תמונה מס' 
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 דרומית היער בחורשה ה-: שכבת תת3תמונה מס' 

 
מערב החורשה הצפונית-קליפטוס צעירים בדרוםי: עצי שקד וא4תמונה מס'   
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 יער עשבוני-: עצים בצפיפות נמוכה בחורשה הצפונית עם תת5תמונה מס' 

 

 צמחים נדירים, אנדמיים ומוגנים .4.1.2

רים מוגד 38מתוכם  ,גדלים כמה מאות מיני צמחים אופייניים במישור החוף כורכר ובחמרהברכסי 

ידע ועמיתיו, מ; ש2007)שמידע ופולק, על פי הספר האדום של צמחי ישראל כמינים בסכנת הכחדה 

נמצא ריכוז גבוה  גידול זה-בביתבנוסף, הטיפין.  אזוביון דגול, תורמוס צהוב ושמשונית :כמו (,2011

ר החוף בשום מקום אחר בעולם, מלבד במישוצאם ויחסית של מיני צמחים אנדמיים שלא ניתן למ

מינים נוספים אנדמיים  17-ו ,מינים האופיינים לכורכר ולחמרה אנדמיים לישראל לבדה 9 :ובארצנ

ישראלי, -, תלתן ארץיאביב-שום תל ,פשתנית יפו . על מינים אלה נמנים:לישראל ולשכנותיה הקרובות

חלק ניכר  (. 2011, חבלבל החוף ועוד )לבנוני חיטה שרוני, דבקת פלשת,-ישראלי, בן-תורמוס ארץ

תפוצתם הצטמצמה בגלל הפיתוח ממינים אלה הגדלים בקרקעות מסוג זה, היו שכיחים למדי בעבר, אך 

בסכנת המסיבי והסבת מרבית השטח לחקלאות ולשטחי בינוי עירוני ותעשייתי. בתי הגידול של המינים 

 .ושרדו במצב טבעי רק בכתמים זעירים ומקוטעים ,נעשו נדירים ביותר הכחדה

לשימור או  מיוחדת מינים בעלי חשיבות 17 כםמיני צמחים. מתו 166נרשמו  באתר זה  השדהבסקר 

(. מינים אלה כוללים 2-ו 1 יםנספח, ראו המלאההלא נטועים  המיניםלרשימת עניין מיוחד )מינים עם 

אתרים  טבע, אכרזת גנים לאומיים, שמורותפי חוק -מוגנים עלבנוסף למינים הנדירים, גם מינים 

אכרזה ) פי צו היערות-אילנות מוגנים על ;2005 –ה "לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים(, התשס

ומינים אנדמיים )מינים שתפוצתם מוגבלת לתחום גיאוגרפי  ;1997-, התשנ"ז(על אילנות מוגנים

 (. בישראל ושכנותיה מצומצם יחסית

 – כמעט כל העצים באתרובהם  ,מוגניםהם צמחים  מיני 10 המינים בעלי חשיבות לשימור, 17מבין 

 מינים( הם גיאופיטים )צמחי בצל ופקעת(.  7שאינם עצים ) מוגניםהבר הצמחי . כאחד מקומייםונטועים 
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ופשתנית  יאביב-ידועים כיום רק מישראל )שום תל מהם מינים(, שניים 8מבין הצמחים האנדמיים )

מעטות או המתמעטות עשויה להביא להכחדתם, לא רק בישראל יפו(. לפיכך, פגיעה באוכלוסיותיהם ה

 אלא בעולם כולו.

 שימור באתרלמינים בעלי חשיבות : 1טבלה מס' 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית צורת חיים סטטוס שכיחות  שם מדעי משפחה שם הצמח

-אירוס ארץ
 מצוי Iris palaestina אירוסיים ישראלי

אנדמי 
 תיכוני-ים גיאופיט ומוגן

 גיאופיט מוגן נפוץ Ophrys umbilicate סחלביים בורנית דינסמורד
-אירנו -תיכוני -ים

 טורני

 Centaurea procurrens מורכבים דרדר הקורים
נפוץ 
 אנדמי למדי

-שנתי קצר-רב
 תיכוני-ים חיים

 Urginea maritima אספרגיים חצב מצוי
נפוץ 
 תיכוני-ים גיאופיט מוגן למדי

 תיכוני-ים גיאופיט אנדמי מצוי Arum palaestinum ייםלופ ישראלי-לוף ארץ

 Ranunculus asiaticus נוריתיים נורית אסיה
נפוץ 
 תיכוני-ים גיאופיט מוגן למדי

 תיכוני-ים גיאופיט אנדמי מצוי Leopoldia bicolor אספרגיים מצילות החוף

 תיכוני-ים גיאופיט מוגן נפוץ Orchis caspia סחלביים סחלב פרפרני

 גיאופיט מוגן מצוי Gladiolus italicus אירוסיים סייפן התבואה
-אירנו -תיכוני -ים

 טורני

 טרופי עץ מוגן מצוי Ficus sycomorus תותיים פיקוס השקמה

 תיכוני-ים שנתי-חד אנדמי נדיר Linaria joppensis לחכיים פשתנית יפו
-קחוון ארץ
 Anthemis palestina מורכבים ישראלי

נפוץ 
 תיכוני-ים שנתי-חד אנדמי למדי

 גיאופיט מוגן נפוץ Allium ampeloprasum נרקיסיים שום גבוה
-אירנו -תיכוני -ים

 טורני

 Allium tel-avivense נרקיסיים אביבי-שום תל
נדיר 
 תיכוני-ים גיאופיט אנדמי למדי

 Ziziphus spina-christi אשחריים שיזף מצוי
נפוץ 
 סודני עץ מוגן למדי

 עץ מוגן נפוץ Amygdalus communis ורדיים ד מצוישק
-אירנו -תיכוני -ים

 טורני
-תלתן ארץ
 תיכוני-ים שנתי-חד אנדמי נפוץ Trifolium palaestinum קטניתיים ישראלי
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 : מיני הצמחים המוגנים, האנדמיים והנדירים בחורשת בית גמליאל8מפה מס' 

 

 ים ואנדמיים הגדלים בחורשת בית גמליאלמוגנ נדירים, : מבחר פרחי בר6-10תמונות 

 

 . סחלב פרפרני3. דבורנית דינסמור                  2. סיפן התבואה                   1
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 יאביב-. שום תל5. פשתנית יפו                                                            4

 

 בעלי חיים  .4.2
 עופות .א

קביעות מספר מצומם של מיני עופות, מרביתם ככל הנראה מקננים בעצי החורשות מאכלסות ב

תור , פשוש, עורב אפור, חזה-שלדג לבן, )מין פולש( דררההחורשה. העופות שנצפו בסקר: 

דאה ו ממושקףבולבול , סיקסק, עורבני, )פליט תרבות( יונת הבית, סיס חומות, הצווארון

 .כתף-שחורת

 זוחלים  .ב

כי להניח : חרדון מצוי ונחושית עינונית. סביר משני מינים בלבד ם מועטיםבחורשה נצפו זוחלי

 הנוכחי. המצומצם , אך אלה לא נצפו במהלך הסקר מינים נוספיםיש בחורשה גם 

 יונקים .ג

, שלושה מינים בלבד תועדו בסקרסימני פעילות של  .מספר היונקים בחורשה מצומצם אף הוא

שאת  –וחולד  אותרו בשבילי החורשות, םשעקבותיה ן זהובתו : דרבן מצויכולם מינים נפוצים

בשטח נמצאו מחילות בשטח.  ותהעפר שהוא מפנה ממחילותיו אפשר לראות פזור ותיולתל

 זהות אתיונקים נוספים. על מנת למיני בחורשות  משתמשיםכי להניח וסביר  ,בגדלים שונים

. על מנת לתאר בשטחמכרסמים  מלכודותיש להציב  ,עושים שימוש במחילותשחיים ה-בעלי

תמונה מלאה יותר של עושר מיני היונקים הגדולים והבינוניים באזור הסקר, יש לבצע סקר 

להשתמש גם בגלאי מוצע  –בעזרת מצלמות עם חיישני תנועה, ולהשלמת תמונת היונקים 

 .עטלפים שיונחו בשטח למשך מספר ימים
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 יונקים וזוחלים בחורשת בית גמליאלות של ישירות וסימני פעיל: תצפיות 9' ספה ממ

 

 : מחילה עם קוץ של דרבן בחורשה הצפונית11תמונה מס' 
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 מפגעים ואיומים על ערכי הטבע ובית הגידול  .4.3

גדרה המקיימים עדיין צומח טבעי, -רחובות-לציון-השטחים הפתוחים בפלשת בתחום ראשון

וכן חדירה  ,של פיתוח עירוני או חקלאי סכנה עתמאד. על אלה שנותרו מרחפת כל ה  מצומצמים כיום

של מיני צמחים פולשים הפוגעים בצמחייה המקומית. במיוחד נותרו מעט מאד שטחים של חמרה 

 גידול ייחודיים ואופייניים מאד למישור החוף.-וכורכר שהם בתי

דול הנדיר. המסכנים את המשך קיום בית הגיים ואיומים שונים עבחורשת בית גמליאל אותרו מפג

בשטחן של שתי הגבעות, באזורים שבהם צפיפות עצי האיקליפטוס גבוהה, נמצאו ריכוזים גבוהים של 

הסקר הם העצים שיטה כחלחלה  תחוםהצמח הפולש חמציץ נטוי. צמחים פולשים נוספים שאותרו ב

 .לנטנה ססגוניתו דודוניאה דביקהואזדרכת מצויה, והשיחים 

ביותר, והיא מתייחסת למין הפולש לשטחים טבעיים, יוצר בהם עומדים  היא הגבוהה 4דרגת איום 

מתייחסת למין הפולש לשטחים טבעיים ויוצר בהם  3צפופים ובעל תכונות אללופתיות; דרגת איום 

היא הנמוכה ביותר, והיא מתייחסת למין  1; דרגת איום תכונות אללופתיות חסרעומדים צפופים, אך 

)דרגות האיום של  שאינו יוצר עומדים צפופים וחסר תכונות אללופתיותהפולש לשטחים טבעיים 

שניים מבין המינים בסקר הוגדרו בדרגת האיום הגבוהה  .(2010דרור, -המינים הפולשים עפ"י: דופור

ביותר: שיטה כחלחלה ולנטנה ססגונית, ושני מינים בדרגת האיום השניה בחומרתה: חמציץ נטוי 

המינים הפולשים הגרועים ביותר בעולם,  100גם נמצאת ברשימת  ססגוניתלנטנה  וקיקיון מצוי.

 , ארגון שמירת הטבע העולמי של האו"ם.IUCN-שהוכרזה ע"י ה

אתרי  .מבניםוהריסות של  גם אתרי פסולת רבים ןבנוסף למינים הפולשים שאותרו בחורשות, נמצאו בה

מות של פסולת בניין ואתרי יער :כגון הפסולת פזורים ברחבי החורשות וכוללים הפרות מתמשכות

מערב -צפוןאשפה ביתית של מטיילים, בעיקר סביב הפרגולה בהפרות זמניות כגון ו, כוורות נטושות

 החורשה הדרומית.
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 : מפגעים שאותרו בחורשת בית גמליאל10מפה מס' 

 

 : הריסות מבנה בחורשה הדרומית12תמונה מס' 
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 רשה הדרומיתה בחולפרגו :13תמונה מס' 

 

 כוורות נטושות בחורשה הצפונית :14תמונה מס' 
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 פסולת בשולי הדרך בחורשה הדרומית :15תמונה מס' 

 

 

 סיכום .5

מעט מאוד שטחי כורכר המקיימים עדיין צומח טבעי ומאכלסים צמחיית בר נותרו בפלשת )דרום מישור 

במידה זו או אחרת, בעיקר בשטחים  החוף(. מרבית גבעות הכורכר הטבעיות בדרום פלשת מרוכזות,

, המצוי במרכז פלשת ובו ממוקם הישוב בית סקר הנוכחיעם. באזור ה-ניר –אור הנר  –באזור גברעם 

  שטחי הכורכר הטבעיים מצומצמים ביותר.  –גמליאל 

ומבודדת  ,ת חברת צומח טבעית הנדירה במרחב הגיאוגרפי הנדוןומקיימ בית גמליאל תוגבעבשל כך, 

 בסכנת הכחדהמינים אמנם נמצאו ביום הסקר מעט  ותגבעב זורי צומח טבעיים אחרים בפלשת.מא

ייתכן ולכן  ,)סקר ממוקד לאיתור מינים כאלו צריך להיות בהיקף ובמאמץ דיגום גדולים יותר ואנדמיים

בגלל הגעה לשטח הימצאם בעונה לא מתאימה, ולעתים אף בשעה  –לא נצפו שמינים נדירים ישנם ש

וכאלו  ,עשירה למדי במיני צמחים מוגנים בחוקעם זאת, חברת הצומח אך  (.הלא נכונה של היום

לחשיבות השימור של רבה אלה תורמים תרומה בעלת משמעות  .גידול של כורכר-האופיינים לבית

 ה.חורשה
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 מקורות .6

יער בישראל. מדיניות תורת ניהול ה. 2014אסם, י., ברנד, ד., טאובר, י., פרבולוצקי, א., וצורף, ח. 

 . קרן קימת לישראל.והנחיות לתכנון ולממשק היער

. העמותה לעידוד וקידום שמירת הטבע במזרח הצמחים הפולשים בישראל .2010דרור, ז'.מ. -דופור

 התיכון.

-מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ. דרך ההיווצרות ותפוצה של הקרקעות ונוף בפלשת. 1976דן,י. ויעלון ד. 

 .74-36: 9 ישראל

. מכון דש"א, קרן קימת לישראל, רשות אטלס הכורכרים. 2014, א. )עורכים( ורומם .ע ,הראל-הורוביץ

 הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, החברה להגנת הטבע.

 . החברה להגנת הטבע. נקודות החן של מישור החוף –בתי הגידול של הכורכר והחמרה . 2011לבנוני, ט. 

מדריך למיפוי  .2013ה., רמון, א., הר, נ., וולצ'אק, מ., רון, מ., להב, ח., סבח, ע. והדר, ל.  סבר, נ., לשנר,

. מכון דש"א, רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל, צומח בישראל. חלק הצומח הים תיכוני

 המארג, רמת הנדיב והמשרד להגנת הסביבה.

ם חקלאיים: עקרונות לתכנון ולממשק חקלאי. . מסדרונות אקולוגיים באזורי2010סקוטלסקי, א. 

 נקודת ח"ן. 

  2 כלניתערכה הבוטני וחשיבות שימורה.  –גבעת הכורכר בקדרון  .2015פולק, ג. והוכברג, ע. 

http://www.kalanit.org.il/?p=4553 

אביב, החברה להגנת -. אוניברסיטת תלתמונת מצב –הכורכרים הדרומיים . 2001רומם, א. ורמון, א. 

 הטבע, קרן קיימת לישראל, רשות הטבע והגנים

מהלכה למעשה.  –מסדרונות אקולוגיים . 2010נון, ג. -רותם, ד., שדות, א., אנגרט, נ., אלון, ע. ובן

 ע והגנים.. רשות הטבעקרונות והנחיות ליישום מסדרונות אקולוגיים בישראל

מידת ייצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים  .2016רותם, ד., וייל, ג., וולצ'אק, מ. ואמיר, ש. 

 .16-23(: 1)7, אקולוגיה וסביבההמוגנים בישראל. 

. בתוך: דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )עורכים(. הספר האדום של החולייתנים יונקים. 2002שלמון, ב. 

 והגנים והחברה להגנת הטבע, מפעלות "יפה נוף", ירושלים. בישראל. רשות הטבע

. רשות הטבע צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך א'( –הספר האדום  .2007שמידע, א. ופולק, ג. 

 והגנים.

. צמחים בסכנת הכחדה בישראל )כרך ב'( –הספר האדום  .2011ספיר, א. -שמידע, א., פולק, ג. ופרגמן

 רשות הטבע והגנים.

 

  

  

http://www.kalanit.org.il/?p=4553
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 גבעה דרומית – מלאה מיער בית גמליאלבר : רשימת צמחי 1נספח 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית צורת חיים סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח

אדמדמית 

 פלשתית

 Desmazeria דגניים

philistaea 

 מצוי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Urospermum מורכבים אזנב מצוי

picroides 

נפוץ 

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

אזדרכת 

 מצויה

 Melia azedarach אזדרכתיים
 

 מערבית-אסיה דרום עץ פולש

נפוץ  Isatis lusitanica מצליבים איסטיס מצוי

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 Corynephorus דגניים אלית המפרק

articulatus 

 מצוי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Paronychia ייםציפורנ אלמוות הכסף

argentea 

נפוץ 

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

אלקנת 

 הצבעים

 נפוץ Alkanna tinctoria זיפניים
 

 תיכוני-ים שיח-בן

נפוץ  Emex spinosa ארכוביתיים אמיך קוצני

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 Medicago קטניתיים אספסת החוף

littoralis 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

פסת אס

 כדורית

 Medicago קטניתיים

constricta 

נדיר 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

אספסת 

 מצויה

 Medicago קטניתיים

polymorpha 

נפוץ 

 למדי

 
תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

 Asparagus אספרגיים אספרג החורש

aphyllus 

 נפוץ
 

-בן

 שיח/מטפס

 תיכוני-ים

ארכובית 

 שבטבטית

 Polygonum כוביתייםאר

equisetiforme 

נפוץ 

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 טורני-אירנו -תיכוני -ים

 Arenaria ציפורניים ארנריה מצויה

leptoclados 

 נפוץ
 

תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

חיטה -בן

 ביצני

 Aegilops דגניים

geniculata 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

ירה ס-בן

 מיובל

 Sanguisorba ורדיים

minor 

 מצוי
 

-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

 Vicia קטניתיים בקיה צרפתית

narbonensis 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

בקיה 

 תרבותית

נפוץ  Vicia sativa קטניתיים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

בקיית 

 הכלאיים

 
Vicia hybrida נפוץ 

 
 תיכוני-ים שנתי-חד



 סקר ערכי טבע ומפגעים –יער בית גמליאל  

24 
 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית צורת חיים סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח

 ברומית

 המטאטא

 Bromus דגניים

scoparius 

 נפוץ
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 נפוץ Bromus sterilis דגניים ברומית עקרה
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

ברומית 

 שעירה

 נפוץ Bromus rigidus דגניים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

-חול ארץ-בת

 ישראלית

 Ammochloa דגניים

palaestina 

 מצוי
 

טורני -אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 ערבי-סהרו -

 Silybum מורכבים גדילן מצוי

marianum 

נפוץ 

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

נפוץ  Torilis tenella סוככיים גזיר דקיק

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

גזיר 

 המפרקים

 נפוץ Torilis nodosa סוככיים
 

תיכוני -ים -סיבירי -ירוא שנתי-חד

 טורני-אירנו -

נפוץ  Daucus glaber סוככיים גזר החוף

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

גרגרנית 

 גלילנית

 Trigonella קטניתיים

cylindracea 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Geranium גרניים גרניון הארגמן

robertianum 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Geranium םגרניי גרניון עגול

rotundifolium 

 נפוץ
 

תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

נפוץ  Geranium molle גרניים גרניון רך

 למדי

 
 סיבירי-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

דבורנית 

 דינסמור

 Ophrys סחלביים

umbilicata 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט מוגן נפוץ

 נפוץ Galium aparine יםפואתי דבקה זיפנית
 

תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

 Rostraria דגניים דגנין בירותי

smyrnacea 

 נפוץ
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

דודוניאה 

 דביקה

 Dodonaea סבונניים

viscosa 

 
 אין נתון שיח פולש

נחש -דלעת

 מצויה

 נפוץ Bryonia cretica דלועיים
 

 תיכוני-ים מטפס

נחש -דלעת

 סורית

 נפוץ Bryonia syriaca דלועיים
 

 תיכוני-ים מטפס

 Centaurea מורכבים דרדר הקורים

procurrens 

נפוץ 

 למדי

שנתי -רב אנדמי

 חיים-קצר

 תיכוני-ים

 Veronica לחכיים ורוניקה לבנה

cymbalaria 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

נפוץ  Lolium rigidum דגניים זון אשון

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד
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 תפוצה פיטוגיאוגרפית צורת חיים סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח

 Tragopogon מורכבים תיש ארוך-זקן

coelesyriacus 

 נפוץ
 

-עשבוני רב

 שנתי

 טורני-אירנו -תיכוני -ים

 Hyparrhenia דגניים זקנן שעיר

hirta 

נפוץ 

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 -טורני -אירנו -תיכוני -ם

 ערבי-סהרו

שפה -חד

 תמים

 נדיר Ajuga iva ייםשפתנ
 

 תיכוני-ים שיח-בן

-חומעת ראש

 הסוס

 Rumex ארכוביתיים

bucephalophorus 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

נפוץ  Euphorbia peplus חלבלוביים חלבלוב מצוי

 למדי

 
תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

 מצוי Thesium humile סנטליים חלוקה ננסית
 

-דטפיל, ח

 שנתי

 תיכוני-ים

נפוץ  Malva nicaeensis חלמיתיים חלמית מצויה

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

-חלמית קטנת

 פרחים

נפוץ  Malva parviflora חלמיתיים

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

-Oxalis pes חמציציים חמציץ נטוי

caprae 

 ופיטר –אזורי -רב גיאופיט פולש נפוץ

 Urginea אספרגיים חצב מצוי

maritima 

נפוץ 

 למדי

 תיכוני-ים גיאופיט מוגן

נפוץ  Sinapis alba מצליבים חרדל לבן

 למדי

 
תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

 Chrysanthemum מורכבים חרצית עטורה

coronarium 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 נפוץ Lathyrus ochrus קטניתיים טופח גדול
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Lathyrus קטניתיים טופח ירושלים

hierosolymitanus 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Lathyrus קטניתיים טופח נאה

marmoratus 

 מצוי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

טרשנית 

 שרועה

 Theligonum פואתיים

cynocrambe 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 Cynodon דגניים מצויהיבלית 

dactylon 

נפוץ 

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 טרופי –אזורי -רב

כוכבית 

 חיוורת

 נדיר Stellaria pallida ציפורניים
 

 סיבירי-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 Hymenocarpos קטניתיים כליינית מצויה

circinnatus 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

אווז -כף

 האשפות

 Chenopodium ירבוזיים

murale 

נפוץ 

 למדי

 
 טרופי –אזורי -רב שנתי-חד

כרבולת 

 מצויה

 Onobrychis קטניתיים

squarrosa 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד
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 תפוצה פיטוגיאוגרפית צורת חיים סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח

 נפוץ Lotus halophilus קטניתיים לוטוס שעיר
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Misopates לועניתיים לועית קטנה

orontium 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

-ארץלוף 

 ישראלי

 Arum לופיים

palaestinum 

 תיכוני-ים גיאופיט אנדמי מצוי

 Arum לופיים לוף ירוק

hygrophilum 

 מצוי
 

 תיכוני-ים גיאופיט

 נפוץ Arisarum vulgare לופיים לופית מצויה
 

 תיכוני-ים גיאופיט

נפוץ  Plantago afra לחכיים לחך בלוטי

 למדי

 
 יטורנ-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

נפוץ  Plantago cretica לחכיים לחך כרתי

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 מצוי Plantago albicans לחכיים לחך מלבין
 

-עשבוני רב

 שנתי

 ערבי-סהרו -תיכוני -ים

נפוץ  Plantago lagopus לחכיים לחך מצוי

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

פר -לשון

 מצויה

 Anchusa זיפניים

undulata 

 נפוץ
 

-וני רבעשב

 שנתי

 תיכוני-ים

שור -לשון

 מגובבת

 Hormuzakia זיפניים

aggregata 

 מצוי
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 נפוץ Pallenis spinosa מורכבים מוצית קוצנית
 

-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

מחטנית 

 משובלת

 נפוץ Ifloga spicata מורכבים
 

 ערבי-סהרו שנתי-חד

 נפוץ Lavatera cretica םחלמיתיי מעוג כרתי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Leopoldia אספרגיים מצילות החוף

bicolor 

 תיכוני-ים גיאופיט אנדמי מצוי

מצילות 

 מצויצות

 Leopoldia אספרגיים

comosa 

 נפוץ
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט

מצלתיים 

 מצויות

 Biscutella מצליבים

didyma 

נפוץ 

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

חסידה -מקור

 מפוצל

 Erodium גרניים

laciniatum 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

חסידה -מקור

 מצוי

 Erodium גרניים

moschatum 

נפוץ 

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 Anagallis רקפתיים מרגנית השדה

arvensis 

נפוץ 

 למדי

 
וני תיכ-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

 נפוץ Salvia verbenaca שפתניים מרווה מצויה
 

-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

 Sonchus מורכבים מרור הגינות

oleraceus 

נפוץ 

 למדי

 
תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -
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מרקולית 

 מצויה

 Mercurialis חלבלוביים

annua 

 מצוי
 

 סיבירי-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 נפוץ Picris altissima מורכבים מררית מצויה
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Pterocephalus יערתיים נוציץ מנוצה

plumosus 

 נפוץ
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 Lamium שפתניים נזמית לופתת

amplexicaule 

נפוץ 

 למדי

 
תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

-ת דוניסני

 קרנית

נפוץ  Crepis sancta מורכבים

 למדי

 
 ערבי-סהרו -תיכוני -ים שנתי-חד

נפוץ  Crepis aspera מורכבים ניסנית זיפנית

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 Piptatherum דגניים נשרן צפוף

thomasii 

נדיר 

 מאד

 
-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

 Senecio מורכבים סביון אביבי

leucanthemifoliu

s subsp. Vernalis 

נפוץ 

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 נדיר Sagina apetala ציפורניים סגינה זעירה
 

תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

סרפד 

 הכדורים

 מצוי Urtica pilulifera סרפדיים
 

תיכוני -ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

 נפוץ Urtica urens סרפדיים סרפד צורב
 

 סיבירי-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 Urtica סרפדיים סרפד קרומי

membranacea 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

-עירית צרת

 עלים

כסנתוראיי

 ם

Asphodelus 

tenuifolius 

 מצוי
 

 סודני –ערבי -סהרו שנתי-חד

 Echium זיפניים עכנאי שרוע

angustifolium 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שיח-בן

 Orobanche עלקתיים עלקת חרוקה

crenata 

 נפוץ
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים טפיל

 מצוי Fumaria judaica פרגיים עשנן יהודה
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Fumaria פרגיים עשנן מטפס

capreolata 

 מצוי
 

 סיבירי-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 נפוץ Rubia tenuifolia פואתיים פואה מצויה
 

 תיכוני-ים מטפס

 Papaver פרגיים פרג אגסי

umbonatum 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

-פרסה רבת

 תרמילים

 Hippocrepis קטניתיים

multisiliquosa 

 מצוי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 מצוי Prasium majus שפתניים פרסיון גדול
 

 תיכוני-ים שיח-בן

 Hypericum פרעיים פרע מסולסל

triquetrifolium 

נפוץ 

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 טורני-אירנו -תיכוני -ים

 תיכוני-ים שנתי-חד אנדמי נדיר Linaria joppensis לחכיים פשתנית יפו
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ציפורנית 

 לילית

 נפוץ Silene nocturna ציפורניים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

ציפורנית 

 מגוונת

נפוץ  Silene colorata ציפורניים

 למדי

 
 תיכוני-ים נתיש-חד

ציפורנית 

 מקופחת

 נפוץ Silene decipiens ציפורניים
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

-צללית ים

 תיכונית

 Minuartia ציפורניים

mediterranea 

 נדיר
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

צמרנית 

 הסלעים

 Phagnalon מורכבים

rupestre 

 נפוץ
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שיח-בן

 Raphanus מצליבים מצויצנון 

raphanistrum 

 נפוץ
 

 סיבירי-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

-קחוון ארץ

 ישראלי

 Anthemis מורכבים

palestina 

נפוץ 

 למדי

 תיכוני-ים שנתי-חד אנדמי

קרדה 

 מכסיפה

 Carduus מורכבים

argentatus 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

קרסולה 

 מכונפת

 מצוי Crassula alata טבוריתיים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Polycarpon ציפורניים פרי בשרני-רב

succulentum 

 נפוץ
 

 ערבי-סהרו שנתי-חד

 Polycarpon ציפורניים פרי מצוי-רב

tetraphyllum 

נפוץ 

 למדי

 
 סיבירי-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 מצוי Reseda orientalis רכפתיים רכפה מזרחית
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 נפוץ Ononis natrix קטניתיים רק מצוישב
 

 תיכוני-ים שיח-בן

 Allium נרקיסיים שום האבקנים

daninianum 

נפוץ 

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט

-שום תל

 אביבי

-Allium tel נרקיסיים

avivense 

נדיר 

 למדי

 תיכוני-ים גיאופיט אנדמי

שופרית 

 כרתית

 Hedypnois מורכבים

rhagadioloides 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

שועל -שיבולת

 נפוצה

נפוץ  Avena sterilis דגניים

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 Erucaria מצליבים שלח ספרדי

hispanica 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 Helianthemum לוטמיים שמשון סגלגל

stipulatum 

 נפוץ
 

 ערבי-סהרו שיח-בן

 Hordeum דגניים תבורשעורת ה

spontaneum 

נפוץ 

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 Amygdalus ורדיים שקד מצוי

communis 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים עץ מוגן נפוץ
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 Ephedra שרביטניים שרביטן מצוי

foeminea 

 נפוץ
 

 תיכוני-ים שיח/מטפס

-תלתן ארץ

 ישראלי

 Trifolium קטניתיים

palaestinum 

 תיכוני-ים שנתי-חד אנדמי נפוץ

 Trifolium קטניתיים תלתן הארגמן

purpureum 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 Trifolium קטניתיים תלתן חקלאי

campestre 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 Trifolium קטניתיים תלתן לביד

tomentosum 

נפוץ 

 למדי

 
י תיכונ-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -

 גבעה צפונית – מלאה מיער בית גמליאל בר-: רשימת צמחי2נספח 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית צורת חיים סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח

נפוץ  Urospermum picroides מורכבים אזנב מצוי

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

-אירוס ארץ

 ישראלי

אנדמי  מצוי Iris palaestina אירוסיים

 ומוגן

 תיכוני-ים גיאופיט

אלית 

 המפרק

 מצוי Corynephorus articulatus דגניים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

אלמוות 

 הכסף

נפוץ  Paronychia argentea ציפורניים

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

אלקנת 

 הצבעים

 נפוץ Alkanna tinctoria זיפניים
 

 תיכוני-ים שיח-בן

נפוץ  Emex spinose ארכוביתיים מיך קוצניא

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

אספסת 

 החוף

 נפוץ Medicago littoralis קטניתיים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

אספסת 

 כדורית

נדיר  Medicago constricta קטניתיים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

אספרג 

 החורש

 נפוץ Asparagus aphyllus אספרגיים
 

-בן

 פסשיח/מט

 תיכוני-ים

ארכובית 

 שבטבטית

נפוץ  Polygonum equisetiforme ארכוביתיים

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 טורני-אירנו -תיכוני -ים

ארנריה 

 מצויה

 נפוץ Arenaria leptoclados ציפורניים
 

-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

וץ נפ Verbascum sinuatum לועניתיים בוצין מפורץ

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 טורני-אירנו -תיכוני -ים

חיטה -בן

 ביצני

נפוץ  Aegilops geniculata דגניים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד
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סירה -בן

 מיובל

 מצוי Sanguisorba minor ורדיים
 

-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

בקיה 

 תרבותית

נפוץ  Vicia sativa קטניתיים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

ברומית 

 המטאטא

 נפוץ Bromus scoparius דגניים
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

ברומית 

 עקרה

 נפוץ Bromus sterilis דגניים
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

ברומית 

 שעירה

 נפוץ Bromus rigidus דגניים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

נפוץ  Silybum marianum מורכבים גדילן מצוי

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

נפוץ  Torilis tenella סוככיים גזיר דקיק

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

גזיר 

 המפרקים

 נפוץ Torilis nodosa סוככיים
 

-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

נפוץ  Daucus glaber סוככיים גזר החוף

 למדי

 
 יכונית-ים שנתי-חד

 נפוץ Geranium rotundifolium גרניים גרניון עגול
 

-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

נפוץ  Geranium molle גרניים גרניון רך

 למדי

 
-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 סיבירי

דבורנית 

 דינסמור

 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט מוגן נפוץ Ophrys umbilicata סחלביים

דבקה 

 זיפנית

 נפוץ Galium aparine פואתיים
 

-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

 נפוץ Rostraria smyrnacea דגניים דגנין בירותי
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

נחש -דלעת

 מצויה

 נפוץ Bryonia cretica דלועיים
 

 תיכוני-ים מטפס

נחש -דלעת

 סורית

 נפוץ Bryonia syriaca םדלועיי
 

 תיכוני-ים מטפס

דרדר 

 הקורים

נפוץ  Centaurea procurrens מורכבים

 למדי

שנתי -רב אנדמי

 חיים-קצר

 תיכוני-ים

ורוניקה 

 מבריקה

 מצוי Veronica polita לחכיים
 

 תיכוני הררי-ים שנתי-חד

 מצוי Olea europaea זיתיים זית אירופי
 

 תיכוני-ים עץ

תיש -זקן

 ךארו

 נפוץ Tragopogon coelesyriacus מורכבים
 

-עשבוני רב

 שנתי

 טורני-אירנו -תיכוני -ים

נפוץ  Hyparrhenia hirta דגניים זקנן שעיר

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

טורני -אירנו -תיכוני -ם

 ערבי-סהרו -
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חגווית 

 שעירה

נפוץ  Valantia hispida פואתיים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

שפה -חד

 םתמי

 נדיר Ajuga iva שפתניים
 

 תיכוני-ים שיח-בן

חומעת 

 הסוס-ראש

 נפוץ Rumex bucephalophorus ארכוביתיים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

חלבלוב 

 החוף

 מצוי Euphorbia terracina חלבלוביים
 

-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

חלבלוב 

 מצוי

נפוץ  Euphorbia peplus חלבלוביים

 למדי

 
-ים -בירי סי-אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

חלמית 

 מצויה

נפוץ  Malva nicaeensis חלמיתיים

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 טרופי -אזורי -רב גיאופיט פולש נפוץ Oxalis pes-caprae חמציציים חמציץ נטוי

נפוץ  Urginea maritima אספרגיים חצב מצוי

 למדי

 תיכוני-ים גיאופיט מוגן

נפוץ  Sinapis alba מצליבים חרדל לבן

 למדי

 
-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

חרצית 

 עטורה

 Chrysanthemum מורכבים

coronarium 

נפוץ 

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 נפוץ Lathyrus ochrus קטניתיים טופח גדול
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

טופח 

 ירושלים

 נפוץ Lathyrus hierosolymitanus קטניתיים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 מצוי Lathyrus marmoratus קטניתיים טופח נאה
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

טרשנית 

 שרועה

נפוץ  Theligonum cynocrambe פואתיים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

יבלית 

 מצויה

נפוץ  Cynodon dactylon דגניים

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 טרופי -אזורי -רב

כוכבית 

 חיוורת

 נדיר Stellaria pallida ציפורניים
 

-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 סיבירי

כליינית 

 מצויה

נפוץ  Hymenocarpos circinnatus קטניתיים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

אווז -כף

 האשפות

נפוץ  Chenopodium murale ירבוזיים

 למדי

 
 טרופי -אזורי -רב שנתי-חד

כרבולת 

 מצויה

 נפוץ Onobrychis squarrosa יתייםקטנ
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 נפוץ Brassica tournefortii מצליבים כרוב החוף
 

 ערבי-סהרו -תיכוני -ים שנתי-חד

נפוץ  Lotus peregrinus קטניתיים לוטוס מצוי

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 נפוץ Lotus halophilus קטניתיים לוטוס שעיר
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

לוליינית 

 מעובה

 מצוי Eminium spiculatum לופיים
 

 תיכוני-ים גיאופיט
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 נפוץ Misopates orontium לועניתיים לועית קטנה
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

-לוף ארץ

 ישראלי

 תיכוני-ים גיאופיט אנדמי מצוי Arum palaestinum לופיים

 נפוץ Arisarum vulgare לופיים לופית מצויה
 

 יכונית-ים גיאופיט

 מצוי Plantago albicans לחכיים לחך מלבין
 

-עשבוני רב

 שנתי

 ערבי-סהרו -תיכוני -ים

נפוץ  Plantago lagopus לחכיים לחך מצוי

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

לנטנה 

 ססגונית

 פליט תרבות שיח פולש מצוי Lantana camara ורבניים

פר -לשון

 מצויה

 נפוץ Anchusa undulata זיפניים
 

-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

שור -לשון

 מגובבת

 מצוי Hormuzakia aggregata זיפניים
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

מוצית 

 קוצנית

 נפוץ Pallenis spinose מורכבים
 

-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

מחטנית 

 משובלת

 נפוץ Ifloga spicata מורכבים
 

 ערבי-סהרו שנתי-חד

מסרק 

 שולמית

 מצוי Scandix pecten-veneris וככייםס
 

-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

 נפוץ Lavatera cretica חלמיתיים מעוג כרתי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

מצילות 

 מצויצות

 נפוץ Leopoldia comosa אספרגיים
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט

מצלתיים 

 מצויות

נפוץ  Biscutella didyma מצליבים

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

-מקור

 חסידה מצוי

נפוץ  Erodium moschatum גרניים

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

מרגנית 

 השדה

נפוץ  Anagallis arvensis רקפתיים

 למדי

 
-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

מרווה 

 מצויה

 נפוץ Salvia verbenaca שפתניים
 

-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

נפוץ  Sonchus oleraceus מורכבים מרור הגינות

 למדי

 
-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

מרקולית 

 מצויה

 מצוי Mercurialis annua חלבלוביים
 

-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 סיבירי

מררית 

 מצויה

 נפוץ Picris altissima מורכבים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

נפוץ  Ranunculus asiaticus נוריתיים נורית אסיה

 למדי

 תיכוני-ים גיאופיט מוגן

נזמית 

 לופתת

נפוץ  Lamium amplexicaule שפתניים

 למדי

 
-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 
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-ניסנית דו

 קרנית

נפוץ  Crepis sancta מורכבים

 למדי

 
 ערבי-סהרו -תיכוני -ים שנתי-חד

ניסנית 

 זיפנית

נפוץ  Crepis aspera מורכבים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

חלב -נץ

 מפושק

 נדיר Ornithogalum umbellatum אספרגיים
 

 תיכוני-ים גיאופיט

חלב -נץ

 צרפתי

 נפוץ Ornithogalum narbonense אספרגיים
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט

נדיר  Piptatherum thomasii דגניים פוףנשרן צ

 מאד

 
-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

 Senecio leucanthemifolius מורכבים סביון אביבי

subsp. Vernalis 

נפוץ 

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

סחלב 

 פרפרני

 תיכוני-ים גיאופיט מוגן נפוץ Orchis caspia סחלביים

סייפן 

 התבואה

 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט מוגן מצוי Gladiolus italicus יםאירוסי

 נפוץ Aristolochia parvifolia ספלוליים ספלול קטן
 

-עשבוני רב

 שנתי

 תיכוני-ים

סרפד 

 הכדורים

 מצוי Urtica pilulifera סרפדיים
 

-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

 נפוץ Urtica membranacea סרפדיים סרפד קרומי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

נפוץ  Brachypodium distachyum דגניים עוקצר מצוי

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

-עירית צרת

 עלים

 מצוי Asphodelus tenuifolius כסנתוראיים
 

 סודני -ערבי -סהרו שנתי-חד

נפוץ  Echium angustifolium זיפניים עכנאי שרוע

 למדי

 
 תיכוני-ים שיח-בן

 מצוי Fumaria Judaica פרגיים עשנן יהודה
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 נפוץ Rubia tenuifolia פואתיים פואה מצויה
 

 תיכוני-ים מטפס

 מצוי Filago eriocephala מורכבים פילגון צמיר
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

פיקוס 

 השקמה

 טרופי עץ מוגן מצוי Ficus sycomorus תותיים

נפוץ  Papaver umbonatum פרגיים פרג אגסי

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

 מצוי Prasium majus שפתניים פרסיון גדול
 

 תיכוני-ים שיח-בן

נפוץ  Hypericum triquetrifolium פרעיים פרע מסולסל

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 טורני-אירנו -תיכוני -ים

 תיכוני-ים שנתי-חד אנדמי רנדי Linaria joppensis לחכיים פשתנית יפו

 מצוי Anagyris foetida קטניתיים צחנן מבאיש
 

-אירו -תיכוני -ים שיח

 סיבירי



 סקר ערכי טבע ומפגעים –יער בית גמליאל  

34 
 

 תפוצה פיטוגיאוגרפית צורת חיים סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח

ציפורנית 

 מגוונת

נפוץ  Silene colorata ציפורניים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

-צללית ים

 תיכונית

 נדיר Minuartia mediterranea ציפורניים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

צמרנית 

 עיםהסל

 נפוץ Phagnalon rupestre מורכבים
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים שיח-בן

 נפוץ Raphanus raphanistrum מצליבים צנון מצוי
 

-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 סיבירי

-ציפורני

חתול 

 מצויות

נפוץ  Calendula arvensis מורכבים

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 נדיר Astragalus berytheus יםקטניתי קדד בירותי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 מצוי Astragalus boeticus קטניתיים קדד ספרדי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

נפוץ  Carthamus tenuis מורכבים קורטם דק

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

-קחוון ארץ

 ישראלי

נפוץ  Anthemis palestina מורכבים

 למדי

 תיכוני-ים שנתי-חד אנדמי

 טרופי-סובטרופי  עץ פולש מצוי Ricinus communis חלבלוביים קיקיון מצוי

קרדה 

 מכסיפה

נפוץ  Carduus argentatus מורכבים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

קרסולה 

 מכונפת

 מצוי Crassula alata טבוריתיים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

פרי -רב

 בשרני

 נפוץ Polycarpon succulentum ציפורניים
 

 ערבי-סהרו שנתי-חד

נפוץ  Polycarpon tetraphyllum ציפורניים פרי מצוי-רב

 למדי

 
-אירו -תיכוני -ים שנתי-חד

 סיבירי

רכפה 

 מזרחית

 מצוי Reseda orientalis רכפתיים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 נפוץ Ononis natrix קטניתיים שברק מצוי
 

 תיכוני-ים שיח-בן

 מצוי Allium erdelii נרקיסיים שום ארדל
 

 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט

 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט מוגן נפוץ Allium ampeloprasum נרקיסיים שום גבוה

שום 

 האבקנים

נפוץ  Allium daninianum נרקיסיים

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים גיאופיט

-שום תל

 אביבי

נדיר  Allium tel-avivense נרקיסיים

 דילמ

 תיכוני-ים גיאופיט אנדמי

נפוץ  Foeniculum vulgare סוככיים שומר פשוט

 למדי

 
-עשבוני רב

 שנתי

 טורני-אירנו -תיכוני -ים

שופרית 

 כרתית

נפוץ  Hedypnois rhagadioloides מורכבים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

-שיבולת

 שועל נפוצה

נפוץ  Avena sterilis דגניים

 למדי

 
 טורני-אירנו -כוני תי-ים שנתי-חד
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נפוץ  Ziziphus spina-christi אשחריים שיזף מצוי

 למדי

 סודני עץ מוגן

שיטה 

 כחלחלה

נפוץ  Acacia saligna קטניתיים

 למדי

 אוסטרלי עץ פולש

 נפוץ Erucaria hispanica מצליבים שלח ספרדי
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

 נפוץ Cephalaria joppensis יערתיים שלמון יפואי

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

נפוץ  Helianthemum salicifolium לוטמיים שמשון מצוי

 למדי

 
-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

שעורת 

 העכבר

נפוץ  Hordeum glaucum דגניים

 למדי

 
 טורני-אירנו -תיכוני -ים שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני -ים עץ מוגן נפוץ Amygdalus communis ורדיים שקד מצוי

שרביטן 

 מצוי

 נפוץ Ephedra foeminea שרביטניים
 

 תיכוני-ים שיח/מטפס

תלתן 

 הכפתורים

 מצוי Trifolium cherleri קטניתיים
 

 תיכוני-ים שנתי-חד

תלתן 

 חקלאי

נפוץ  Trifolium campestre קטניתיים

 למדי

 
 תיכוני-ים שנתי-חד

נפוץ  Trifolium tomentosum קטניתיים תלתן לביד

 למדי

 
-ים -סיבירי -אירו שנתי-חד

 טורני-אירנו -תיכוני 

 בר מלאה מנחל גמליאל-: רשימת צמחי3נספח 

 סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח
צורת 

 חיים
 בית גידול

טיפוס 

 תפוצה

ארכובית 

 שבטבטית
 ארכוביתיים

Polygonum 

equisetiforme 
   נפוץ למדי

עשבוני 

-רב

 שנתי

 ותבת
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

ברומית 

 עקרה
   נפוץ Bromus sterilis דגניים

-חד

 שנתי
 בתות

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

 מורכבים גדילן מצוי
Silybum 

marianum 
   נפוץ למדי

-חד

 שנתי

קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, 

 רודרליים

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

   נפוץ למדי Daucus carota סוככיים גזר קיפח
-דו

 שנתי

גידול -בתי בתות,

 מופרים-מופרעים
 תיכוני-ים

דבקה 

 זיפנית
   נפוץ Galium aparine פואתיים

-חד

 שנתי
 תיכוני-חורש ויער ים

-אירו

 -סיבירי 

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

שן -דו

 שעיר
 צמח גר   Bidens pilosa מורכבים

-חד

 שנתי

-גידול מופרעים-בתי

 מופרים

-אירו

 -י סיביר
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 סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח
צורת 

 חיים
 בית גידול

טיפוס 

 תפוצה

 -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו

דחנית 

 התרנגולים
 דגניים

Echinochloa 

crusgalli 
   נפוץ

-חד

 שנתי

שטחים מעובדים 

-בתי )עשבים רעים(,

-גידול מופרעים

 מופרים

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

נחש -דלעת

 מצויה
 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס   נפוץ Bryonia cretica דלועיים

   נפוץ Alhagi graecorum קטניתיים הגה מצויה

עשבוני 

-רב

 שנתי

קרקעות 

גידול -בתי מלוחות,

 מופרים-מופרעים

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

עקרב -זנב

 שיכני
 קטניתיים

Scorpiurus 

muricatus 
   מצוי

-חד

 שנתי
 תיכוני-ים בתות

חומעה 

 ב.מ.
             ארכוביתיים

חסת 

 המצפן
   נפוץ למדי Lactuca serriola מורכבים

-חד

 שנתי

-גידול מופרעים-בתי

קרקעות  מופרים,

עשירות 

  בנוטריינטים,

-אירו

 -סיבירי 

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

חפורית 

 מוזרה
   מצוי Phalaris paradoxa דגניים

-חד

 שנתי
 בתות

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

   נפוץ למדי Sinapis alba מצליבים חרדל לבן
-חד

 שנתי

עשירות  קרקעות

בנוטריינטים, 

 רודרליים

-אירו

 -סיבירי 

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

חרצית 

 עטורה
 מורכבים

Chrysanthemum 

coronarium 
   נפוץ למדי

-חד

 שנתי

קרקעות עשירות 

בנוטריינטים, 

 רודרליים

 תיכוני-ים

 שיח-בן   נפוץ למדי Dittrichia viscosa מורכבים טיון דביק

-בתי בתי גידול לחים,

-גידול מופרעים

 מופרים

 תיכוני-ים

ינבוט 

 השדה
 טורני-אירנו בתות שיח-בן   נפוץ Prosopis farcta קטניתיים

 ירבוזיים ירבוז שרוע
Amaranthus 

blitoides 
 צמח גר נפוץ למדי

-חד

 שנתי

שטחים מעובדים 

-בתי )עשבים רעים(,

-גידול מופרעים

 מופרים

 אמריקני

-ירוקת

חמור 

 מצויה

 דלועיים
Ecballium 

elaterium 
   נפוץ

עשבוני 

-רב

 שנתי

-גידול מופרעים-בתי

 מופרים

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו
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 סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח
צורת 

 חיים
 בית גידול

טיפוס 

 תפוצה

כוכבית 

 חיוורת
   נדיר Stellaria pallida ציפורניים

-חד

 שנתי

בתי גידול 

שטחים  לחים,

מעובדים )עשבים 

 רעים(

 -תיכוני -ים 

-אירו

 סיבירי

 לופיים לוף ירוק
Arum 

hygrophilum 
 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים גיאופיט   מצוי

   נדיר Plantago major לחכיים לחך גדול

עשבוני 

-רב

 שנתי

 בתי גידול לחים

-אירו

 -סיבירי 

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

לכיד 

 הנחלים
 מורכבים

Xanthium 

strumarium 
 נפוץ

צמח גר 

 ופולש

-חד

 שנתי

שטחים מעובדים 

-בתי )עשבים רעים(,

-םגידול מופרעי

 מופרים

 -אזורי -רב

 טרופי

מלוח 

 מפושק
     Atriplex prostrata ירבוזיים

-חד

 שנתי

בתי גידול 

קרקעות  לחים,

גידול -בתי מלוחות,

 מופרים-מופרעים

-אירו

 -סיבירי 

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

מליסה 

 רפואית
 שפתניים

Melissa 

officinalis 
   מצוי

עשבוני 

-רב

 שנתי

-חורש ויער ים

בתי  בתות, תיכוני,

 גידול לחים

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

מרגנית 

 השדה
 רקפתיים

Anagallis 

arvensis 
   נפוץ למדי

-חד

 שנתי
 בתות

-אירו

 -סיבירי 

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

נזמית 

 לופתת
 שפתניים

Lamium 

amplexicaule 
   נפוץ למדי

-חד

 שנתי

גידול -בתי בתות,

-מופרעים

קרקעות  מופרים,

בנוטריינטים, עשירות 

 רודרליים

-אירו

 -סיבירי 

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

ניסנית 

 זיפנית
   נפוץ למדי Crepis aspera מורכבים

-חד

 שנתי
 תיכוני-ים בתות

סביון 

 אביבי
 מורכבים

Senecio 

leucanthemifolius 

subsp. Vernalis 

   נפוץ למדי
-חד

 שנתי

גידול -בתי בתות,

 מופרים-מופרעים

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

סולנום 

 זיתני
 סולניים

Solanum 

elaeagnifolium 
 נפוץ

צמח גר 

 ופולש

עשבוני 

-רב

 שנתי

שטחים מעובדים 

 )עשבים רעים(
 אמריקני

   נפוץ Beta vulgaris ירבוזיים סלק מצוי
-חד

 שנתי

קרקעות  בתות,

 מלוחות

-אירו

 -סיבירי 
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 סטטוס שכיחות שם מדעי משפחה שם הצמח
צורת 

 חיים
 בית גידול

טיפוס 

 תפוצה

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

עבקנה 

 שכיח
   נפוץ Arundo donax דגניים

עשבוני 

-רב

 שנתי

 בתי גידול לחים
 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

 מורכבים עולש מצוי
Cichorium 

endivia 
   נפוץ למדי

-חד

 שנתי
 בתות

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

פואה 

 מצויה
 תיכוני-ים תיכוני-חורש ויער ים מטפס   נפוץ Rubia tenuifolia פואתיים

קייצת 

 מסולסלת
 םמורכבי

Conyza 

bonariensis 
 נפוץ למדי

צמח גר 

 ופולש

-חד

 שנתי

שטחים מעובדים 

-בתי )עשבים רעים(,

-גידול מופרעים

 מופרים

 אמריקני

קיקיון 

 מצוי
 חלבלוביים

Ricinus 

communis 
 מצוי

צמח גר 

 ופולש
 עץ

-גידול מופרעים-בתי

 מופרים

-סובטרופי 

 טרופי

 דגניים קנה מצוי
Phragmites 

australis 
   ץ למדינפו

עשבוני 

-רב

 שנתי

 קרקעות מלוחות
 -אזורי -רב

 טרופי

שומר 

 פשוט
 סוככיים

Foeniculum 

vulgare 
   נפוץ למדי

עשבוני 

-רב

 שנתי

גידול -בתי בתות,

 מופרים-מופרעים

 -תיכוני -ים

 טורני-אירנו

-שיבולת

שועל 

 נפוצה

   נפוץ למדי Avena sterilis דגניים
-חד

 שנתי
 בתות

 -תיכוני -ים

 טורני-נואיר

שיטה 

 כחלחלה
 נפוץ למדי Acacia saligna קטניתיים

צמח גר 

 ופולש
 עץ

-גידול מופרעים-בתי

 מופרים
 אוסטרלי

שיטת 

 המשוכות
 עץ צמח גר נפוץ Acacia farnesiana קטניתיים

שטחים מעובדים 

-בתי )עשבים רעים(,

-גידול מופרעים

 מופרים

 אמריקני

שנית 

 מתפתלת
   נפוץ Lythrum junceum כפריים

עשבוני 

-רב

 שנתי

 תיכוני-ים בתי גידול לחים
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 : סיווג שכבות הגובה של הצומח עפ"י הגדרות קק"ל4נספח 

 

 : המלצות לשימור, שיקום וטיפוח של המערכת האקולוגית5נספח 

 שמירה על מערך מסדרונות אקולוגיים

 גיים, הן ברמה המקומיתשטחי הכורכר הם במקרים רבים מרכיב חשוב ברשת של מסדרונות אקולו

 להגנה על רכסי הכורכר שנותרו יש חשיבות גבוהה בשמירה על קישוריות קרקעית והן ברמה הארצית.

 (.2014, הראל ורומם-הורוביץ) ואקולוגית בין חבלי ארץ שונים במישור החוף.

אל ממערב (, כבישי הישוב בית גמלי410מסלולי מצפון )-: כביש דומוקף במספר כבישים הסקרמרחב 

פתוחים  מנתקים את בתי הגידול משטחים. כבישים אלו (411) מזרחמסלולי מ-כביש דוומדרום, ו

גם  ,כן . כמו, המסתכנים בדריסה בעת חציית הכבישחיים-בעלישל מעבר ביכולת ה פוגעיםו ,סמוכים

תי הגבעות ות שמנותק ,נשמר המגוון הביולוגי המקורי ןבה, גבעות בית גמליאל, שבתוך מתחם הסקר

 יים החוצצים ביניהן. חקלאה םשטחיהע"י 

(, כחלק 2010הגבעה הצפונית נכללת במערך המסדרונות האקולוגים הארציים של רט"ג )רותם ועמיתיו, 

מהמסדרון האקולוגי לאורך נחל גמליאל. הגבעה הדרומית אינה כלולה בתחום המסדרון, בשל קרבתה 

בין הגבעות ומחוץ למתחם,  םירה על מערך הקשרים האקולוגילשם שמי(. 11למושב בית גמליאל )מפה 

הגבעות,  בשולי. בשטחים חקלאיים מופרים ופעילים חיזוק וחיבור איי טבע ששרדו המוקפיםיש לפעול ל

מסדרונות  חיים. ישנה חשיבות לחזק-ם לבעלייאקולוגי מתקיימים כבר כיום מסדרונותככל הנראה 

יש לשאוף . אחרים מקומיים םצמחי מיניו ע"י נטיעות עציםביניהן,  ובדרך המחברתאלה בשולי השדות 

ליצור איזור חיץ סביב השטח הטבעי, שבו יוגבלו פעולות חקלאיות כגון ריסוס בקוטלי חרקים ועשבים 

)להנחיות נוספות לחיזוק הקשר בין שטחי טבע לשטחים חקלאיים במסדרונות אקולוגים ראו: 

 (.2010סקוטלסקי, 
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 : מסדרונות אקולוגיים11' מפה מס

 

 

 תכנון היער וממשקו

על פי הניתוח שערכנו, אנו מציעים ממשק מתאים של השטח באופן שישמר את הערכים הבוטניים שלו 

תכנון היער, ניהולו  ויתרום גם לקהילה המקומית כאתר טבע, בהתאמה למטרות העל שצוינו לעיל.

על פי תורת ניהול היער החדשה )אסם  וזאת ער שיקבעליעד הי בהתאמה והפעלת כלי הממשק בו ייעשו

 . (2014ועמיתיו, 

על פי מסמך תורת ניהול היער בישראל בקטגוריה של "יער  בבית גמליאלניתן לסווג את החורשה 

מכאן, ניתן  .שטח הצמוד ליישוב, שעיקר השימוש בו נעשה על ידי הקהילה המקומית -משמעקהילתי", 

 ים בהם יתבצע שימור ערכי טבע ונוף, וכאלו שיהיה בהם שימוש פנאי ונופש.  לחלק את החורשה לאזור

גידול טבעיים -נותרו כאיים קטנים של בתיבארץ רבים מאזורי הכורכר והחמרה שימור ערכי טבע ונוף: 

חיים רבים, המנצלים שטח זה למסתור ולרביה, -בלב שטח חקלאי. אזורים אלה מהווים מקלט לבעלי

לשיחור מזון. הכורכר הפריך והחמרה מהווים קרקע נוחה לחפירת  םמסביבשקלאי ואת השטח הח

. אין מדובר על מינים ייחודיים לכורכר ולחמרה, , כגון אלו שאותרו בשטח החורשות בסקר זהמחילות

חיים -אך הם נפוצים בבית הגידול ומהווים חלק מן המערכת האקולוגית. רבים ממינים אלה הם בעלי

 באזור זה חיים גם זוחלים רבים, ביניהם חרדון מצוי. ון דורבנים, שועלים, ארנבות  ועודליליים, כג

לטאה החיה בשטחי חולות שנונית השפלה, ומספר מיני לטאות ונחשים, ביניהם מצוי,  יבשה-צבו

לשטחי חמרה (. 2002)שלמון,  ומצויה בסכנת הכחדה חמורה –מיוצבים וחמרה לאורך מישור החוף 

יש פוטנציאל לשיקום לשטח טבעי בעזרת ממשק  ,שעובדו בעבר והופסק בהם השימוש החקלאיוכורכר 

 .(2011)לבנוני,  גידול המאוכלסים במינים האופייניים-מתאים, והם יכולים לשוב ולהוות בתי
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אחד  (:2014 ,הראל ורומם-הורוביץנטיעות וממשק ניהול יער המתאים לשטחי הכורכר )לפי  •

(, הוא הישענות על 2014היער על פי תורת ניהול היער החדשה )אסם ועמיתיו, מעקרונות ניהול 

מינים מקומיים ותהליכים טבעיים. תצורת הצומח האופיינית לכורכר היא שיחייה או בתה, עם 

עצים מעטים בכיסי קרקע. משטר המים של הכורכר, סלע שבו המים מחלחלים במהירות, מקשה 

ניתן לראות במצבם הפיזיולוגי הירוד של עצי האיקליפטוס בחורשה. לתמוך בדרישות העצים, כפי ש

נטיעת יער ברכס כורכר יוצרת הצללה ותחרות על משאבים עם המינים הטבעיים והמקומיים 

ומשנה את המופע הנופי שלו. בכורכר יש לנהל ממשק שיסייע לקיום ולשיקום המערכות הטבעיות 

זה. מומלץ להימנע מנטיעת עצים בשטחי כורכר שטרם גידול מיוחד -והנדירות המאפיינות בית

ניטעו, ולהתמקד בשימור ובשיקום הצומח ושאר הערכים הטבעיים של השטח. בשטחים הנטועים 

מומלץ להימנע מביצוע נטיעות חדשות, לדלל ו"לפתוח" את היער כדי לאפשר חדירת אור וליצור 

לה יסייעו בשיקום כלל המערכות הטבעיות קרחות עשירות בצומח טבעי עשבוני ומעוצה. פעולות א

 הנשענות על הצומח המקומי והטבעי.

בתוך החורשה פזורים מיני צמחים פולשים: שיטה כחלחלה )המין ניטור וסילוק צמחים פולשים:  •

(, אזדרכת מצויה, לנטנה ססגונית )נמצאת 2010דרור, -הפולש המזיק ביותר בארץ כיום )דופור

, ארגון שמירת הטבע של האו"ם(, IUCN-לשים הגרועים ביותר של ההמינים הפו 100ברשימת 

קיקיון מצוי, דודוניאה דביקה וחמציץ נטוי. החמציץ הנטוי מכסה שטחים גדולים למדי בסוף 

החורף ובאביב, ובכך מדכא מינים אחרים שעשויים לגדול באותם שטחים מוצלים ומוצלים 

תפוצה רחבה בשטח הסקר, אך עם זאת, דווקא בשלב למחצה. שאר המינים שצויינו אינם נמצאים ב

כזה מן הראוי לבצע פעולת בירוא יסודית, כל עוד מינים אלה לא הספיקו להתרבות יתר על המידה. 

במסגרת ניהול השטח, יש אפוא צורך בביצוע פעולות שוטפות לחיסול מינים פולשים עד 

 להיעלמותם במידת האפשר. 

ת פזורה פסולת ביתית ופסולת בניין. יש לאסוף ולפנות את הפסולת ברחבי הגבעוטיפול בפסולת:  •

ולדאוג להצבת פחי זבל שיעמדו לשירות ציבור המטיילים באזורי מקומות הבילוי והפיקניק 

אם יוחלט להציב פחי אשפה בחורשות, יש לבחון את מידת חסינותם בפני חיות בר בחורשות. 

תקני איסוף אשפה כלשהם בלב שטח החורשות, ולמקמם ככלל, עדיף להימנע מפיזור מ וונדליזם.

בסמוך לשבילי הכניסה. בנוסף, יש להציב שלטים שבהם יתבקש הציבור לאסוף את האשפה שהביא 

עימו. כל הצבה של מתקני אשפה בתחומי החורשות חייבת להיות מותנית בתכנית תחזוקה שוטפת 

 ומתוקצבת לאורך זמן. 

הנחרץ בקלות. יש למנוע כניסת רכבי שטח ואופניים לאזורים טבעיים, הכורכר הוא סלע רך  גידור: •

יש לגדר את שולי החורשות בכל היקפן למניעת  ולהסדיר את מעברם בשבילים מוגדרים בלבד.

רכב בלתי רצויים, זאת מבלי לפגוע בנגישות הולכי הרגל ובעלי החיים. כניסת רכב -כניסת כלי

אשי בגבעה הדרומית, שיהיו נעולות למעט הצורך בשימוש תתאפשר רק דרך הכניסות לשביל הר

ע"י רכב תחזוקה או חירום. עם זאת, כניסות אלה יהיו רחבות מספיק כדי לאפשר כניסה לאופניים 

 ועגלות ילדים. 
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באזור אחרים בחורשה, המיועדים לפנאי ונופש, העדיפות היא ליצירת תנאים מתאימים פנאי ונופש: 

 חידוש הצומח הטבעי.לשהיית אנשים ולא ל

שימור ערכי הטבע באזור הסקר מחייב ריכוז של פעילות  לפעילות אינטנסיבית: שטחים ומסלולים •

)ראה מפה מס'  הנופש בשטחים מצומצמים ומוגדרים, באופן שלא יפגע בעיקר השטח הטבעי

. מוצעים שלושה אתרים שבהם ניכרת פגיעה קודמת, ולכן הם מתאימים יותר :איזורים לשימור(12

מערבי של החורשה הדרומית, ומוקד שלישי -נמצאים בחלקו הצפוןשני מוקדים ה:להקמת חניון

מזרח החורשה הצפונית. המוקדים בחורשה הדרומית הינם פרגולה ישנה והריסות בניין, -בצפון

ואילו בחורשה הצפונית מדובר על שטח מופר יחסית, ששימש ככל הנראה כאזור לכוורות והוא 

 ה אופיינית. סמוך למחשוף כורכר שמור יחסית עם צמחיי

על מנת לקרב את הציבור לחורשות ולסייע בשמירת ערכי הטבע בתוכם, יש צורך  שילוט והסברה: •

להכין שילוט אטרקטיבי. השילוט ימוקם בכניסה לכל חורשה ולאורך מסלול טיול, כך שהמטייל 

 :יעבור חוויה לימודית תוך טיול ושוטטות בחורשה. דוגמאות לשילוט מוצע ברחבי החורשות

 חומר רקע על החורשות ✓

 תמונות ומידע של מיני צמחים מוגנים ואנדמיים באתר ✓

 תמונות ומידע על מיני העצים, השיחים ובני השיח בחורשות ✓

הסברים על בית הגידול הייחודי של כורכר וחמרה שיוצבו בסמוך למחשופי הכורכר  ✓

 בכדי למנוע פגיעה.

 ה לפי מינים בולטים ופינות ישיבה. מפת אטרקציות המכילה שבילי טיול, ריכוזי פריח ✓

בר, השלכת פסולת -כללי התנהגות בחורשה בנושא מניעת שריפות, שמירה על פרחי ✓

 וכו'.
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 איזורים לשימור: 12' מפה מס

 


