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 הקדמה
הסקר מסכם שלב ראשון . בפארק בריטניהנטועים הביערות שסקר זה עוסק בצומח הטבעי 

' ח(דרך רכסי השפלה הגבוהה ,  במזרח38רצועת רוחב החוצה את הפארק מכביש בשעסק 

 הסקר בוצע על ידי יחידת הסקרים של . במערב353גבעות השפלה הנמוכה ועד לכביש  , )עקבה

 . עבור הקרן הקיימת לישראל2006 – 2005א בשנים "מכון דש

איריס , חיים סהר, אלי בן שטרית, דוד אבלגון:  בסיוריםו והשתתפותודה לכל מי שעזר

 לירון –והמתנדבים אדיב גל , עמיר בלבן, יק'שמואל קומיסרצ, נפתלי קרני, מירה חן, ברנשטיין

 .איתי רון גלבעו גל

 

 מבוא
 מטרת הסקר

נועד לסייע הוא  .הצומח הטבעי ביערות הנטועיםתפרושת ח את מטרת הסקר היא לתעד ולנת

 .בניהול הפארק ובבניית תוכניות ממשק

 
 גבולות הסקר

היורדת מערבה הכביש מצומת הכניסה למצפה משואה לכוון המצפה והמשך בדרך : בדרום

 . בין שתי שלוחות, בעמק

 .353כביש , שדות מעובדים: במערב

 . עגור– לוזית ועד כביש שריגים –ביש עגור שדות מעובדים בין כ: בצפון

 . עגור– מערב לכביש שריגים – לאורך קטע מדרום – מזרח –בצפון 

דרומה עד לצומת הכניסה ) הכניסה לשריגים (353הצומת עם כביש מ – 38כביש : במזרח

 . למצפה משואה

 

 שיטות העבודה
יחידות , ר ליחידות צומח טבעיסקר הצומח בוצע בשלב הראשון על ידי חלוקה של כל שטח הסק

 . בהן מגוון ושפע מיני הצומח דומים

 : בהם תועדו, ביחידות הצומח נערכו רישומי מצאי

, מסלע, שפוע, מפנה, )רום(גובה מעל פני הים ,   נקודת ציון – של היחידה הנתונים הפיזיים

 .אחוז כיסוי סלע ואחוז כיסוי אבן, קרקע

מיני , אחוזי כיסוי הצומח, מיני הצמחים הנלווים, שליטים ביחידה מיני הצמחים ה- נתוני הצומח

 . העצים הנטועים ביחידה ומצבם

 . י צומח שאתריהם מופיעים במפות טיפוסי הצומחמ רישו 78בסך הכל בוצעו  
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 קבוצות של יחידות – טיפוסי צומח 12בהמשך קובצו אתרים בעלי מאפיינים דומים והוגדרו 

בסיומה של העבודה שויך כל אחד מאזורי היער . בוטניים משותפים- גיאוצומח בעלות מאפיינים

 . הנטוע בתחום הסקר לאחד מטיפוסי הצומח

במקומות שבהם גבולות יחידות הצומח . במיפוי נלקחה מפת שליטה של פארק בריטניה כבסיס

 . ת יותר בדרך כלל חלוקה של חלקות יער ליחידות קטנו–הוגדרו גבולות חדשים , שוניםהטבעי 

 :הגדרות

 צמח אשר נפוץ בכל תחום הפוליגון ואשר בחישוב אחוזי כיסוי הינו מבעלי אחוז –צמח שליט 

 .הכיסוי הגבוהים ביותר

 צמח שאינו שליט אך מופיע ברוב הפוליגונים או צמח שהופעתו מעידה על יחוד –צמח נילווה 

 .מסוים של בית הגידול

טיפוס הצומח . ח בעלות מאפיינים גיאובוטניים משותפים קבוצה של יחידות צומ–טיפוס צומח 

המאפיינים המשותפים . ללא גבול משותף ביניהם, יכול לכלול יחידות צומח במקומות שונים

 . ב"אחוזי הכיסוי וכיוצ, כוללים מינים שליטים ונלווים

 

 פארק בריטניה -רקע כללי 
השפלה היא יחידת נוף . פלת יהודהחלק מתוך ש, פארק בריטניה נמצא באזור השפלה התיכונה

. לבין מישור החוף במערב, )מכאן שמה(משתפלת למרגלותיהם , השוכנת בין הרי יהודה במזרח

, במזרח הפארק מתנוסס רכס גבוה. פארק בריטניה אינו  יחידה גיאוגרפית ובוטנית משל עצמו

א הנקודה הגבוהה הו,  מזרח הסקר–תל גודד בדרום . הוא הקצה המערבי של השפלה הגבוהה

מכוסה הדרומי חלקו הצפוני מכוסה ביער נטוע וחלקו . מעל פני הים'  מ398 –ביותר בפארק 

 . גריגה ובתה, חורש טבעי

אחרי נחיתת הרכס מופיע .  לכוון מערבהרכס הגבוה במזרח הפארק משתפל בתלילות יחסית

,  העוברות עיבוד חקלאי בראשיהן ובחלק מהן קרקעות עמוקות.נמוכות ושטוחותאזור גבעות 

, בין הגבעות עמקים רחבים. או בשרידי בוסתנים, המדרונות סלעיים ומכוסים בצומח טבעי

מהאזור הגבוה יורדים ערוצי נחלים קצרים לכוון מזרח אל התלם בו עובר . חלקם מעובדים

הצפוני הם מתנקזים בחלק .  בית גוברין וערוצים ארוכים יותר יורדים מערבה–כביש בית שמש 

מעל '  מ200מגיע לרום ,  האזור הנמוך ביותר בפארק.אל נחל האלה ובחלק הדרומי לנחל גוברין

 .פני הים

.  נארי–בקרום גירי קשה הנקרא ,  בעיקרו קרטון וחוואר המכוסה על פני רוב השטחהמסלע

 מתפתחת קרקע רנדזינה חומה כהה, בגבעות המכוסות בנארי,  הן קרקעות רנדזינההקרקעות

במדרונות תלולים ובשיפולי הגבעות בהן נהרס . ועשירה בחומר אורגני וחלחול המים לתוכה טוב

 .מתפתחת רנדזינה בהירה הענייה בחומר אורגני ותנאי החלחול לקויים, הנארי ונחשף הקרטון

הלחות היחסית נמוכה וכמויות הטל . מ גשם לשנה" מ400ממוצע של ,  צחיח למחצההאקלים

 .קטנות
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. והשפעת האדם ניכרת ביותר על הצומח הטבעי,  היתה מיושבת משך תקופות ארוכותהשפלה

לסחיפת הקרקע ולפגיעה , רעייה ועיבוד חקלאי הביאו להשחתת הנוף הטבעי, כריתת החורש

הוקמו באזור ישובים חקלאיים שמעבדים שדותיהם , לאחר קום המדינה. קשה בצומח הטבעי

חי העיבוד ושטחים רבים שהיו מעובדים ניטשו והצומח דבר שמצמצם את שט, באופן ממוכן

, שלא עובדו היה קיים בעבר ועדיין קיים היום, בשטחים מכוסי הנארי. הטבעי החל לחזור אליהם

 .לחץ רעייה חזק ביותר של עדרי בקר וצאן

 

 הצומח 
 טורני –אך מושפע מן החבל האירנו ,  פארק בריטניה נמצא בחבל הים תיכוני של ישראל

החורש אינו מגיע לכיסוי , בשטחים הטבעיים שלא ניטעו. שנמצא מדרום לו ושהוא יותר יובשני

 .אין החורש נסגר, משמע, 60%אלא לכיסוי מקסימלי של , 100%של 

 

צומח השפלה הדרומית והקשר בין תפוצת חברות הצמחים לבין גורמי בית "בעבודתו , גיל ספיר

, 1977, האוניברסיטה העברית בירושלים, מך לבוטניקהעבודת גמר לקבלת תואר מוס" הגידול

 : לשלוש חברות צומח עיקריות, מחלק את שטחי הצומח הטבעי בפארק בריטניה

שטח קטן בפינה הדרום מזרחית של , חברת האשחר הארץ ישראלי וריאנט טיפוסי .1

של הוא מתאר אותה כחורש פתוח ששכבת השיחים והעצים בו מגיעה לכיסוי . הפארק

 .ושכבת צומח  נמוכה יותר המורכבת בעיקר מסירה קוצנית. 20%

בשפלה , מתוארת כרצועת אורך בחלק המערבי של הפארק, חברת חרוב ואלת מסטיק .2

י עצי חרוב בודדים ומבוגרים "מתוארת בשטח זה כצורה שרידית ומיוצגת ע, הנמוכה

 .י בתות וצמחיית חורבות ואשפתות"רוב השטח תפוס ע, בדרך כלל

על הרכס ממצפה משואה לבית , מתוארת בשטח הפארק, חברת אלון מצוי ואלת מסטיק .3

בשלטון אלת המסטיק ובר הזית , סגור למחצה, מתוארת כיוצרת חורש נמוך, גוברין

 . הבינוני

ויתכן ,  שנה לאחר עבודת גיל ספיר30שיש לקחת בחשבון שנעשתה כמעט , בעבודה הנוכחית

אין אנו מחלקים , בנוסף. ינו לפרט מעט יותר את טיפוסי הצומח הטבעיניס, וחלו שינויים בצומח

גיל . דרך יותר גמישה מאשר הגישה הישנה, את יחידות הצומח לחברות אלא לטיפוסי צומח

ועבודה זו עוסקת , לא התייחס לצומח הטבעי המתפתח בשטחים הנטועים, ספיר בעבודתו

  .בשטחים אלו בלבד

 

 :נו בכמה קבוצות של משתניםבדיגום היער הנטוע הבח

 התנאים הטבעיים .1

 260קו הגבול המפריד נמצא בערך בקו גובה . מיקום בשפלה הגבוהה או הנמוכה .א

 . נמצא בשפלה הנמוכה41% - משטח הסקר נמצא בשפלה הגבוהה ו59%. ' מ
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המפנים הצפוניים והכיפות מכוסים בדרך כלל בסלעי . הבדלים במסלע ובקרקע .ב

לעומת חלק גדול מן המפנים , וקליטת המים טובה, ינה חומהנארי ובקרקע רנדז

הקירטון נחשף והקרקע היא , בהם הנארי נהרס, בעיקר התלולים שבהם, הדרומיים

 .בה קליטת המים גרועה, רנדזינה בהירה

יש השפעות ', בנוסף להשפעת המפנה והשיפוע שהוזכרו בסעיף ב. מפנה ושיפוע .ג

במפנה הצפוני . ל קרינת השמש והתאדות המיםבעיקר ש, נוספות למפנה והשיפוע

הקרינה אינה ישירה ולכן ההתאדות פחותה מאשר במפנה הדרומי בו הקרינה 

 . ישירה וההתאדות מרובה

 ל"היסטוריית פעילות האדם לפני נטיעות קק .2

, המדרונות היו נטועים בעיקר בזיתים, 1948עד , שטחי הפארק היו מעובדים בחלקם הגדול

חלק גדול מן הזיתים . התקיימה בכל השטח והצומח הטבעי נכרת והיה מדוכא ביותררעיה כבדה 

 .אך מרביתם לא טופלו במשך שנים רבות, נותרו בין הנטיעות

 הנטיעות     .3

  הכנת השטח לנטיעה .א

הצומח הטבעי היה רק , הנטיעות החלו בשנות החמישים המוקדמות של המאה העשרים

אין לנו נתונים ספציפיים על ההכנות .  הארוכות שעברבתחילת התאוששותו משנות הדיכוי

אך באותן שנים נהוג היה לחתוך את צמחי הבר סביב הנטיעות כדי , לנטיעה בשטח הסקר

השתמשו , השמונים ואילך, בנטיעות משנות השבעים. שלא תהיה תחרות על מי הגשמים

 . בחומרי ריסוס נגד צמחי הבר לפני הנטיעות

  מין העץ הנטוע .ב

: ל עצים מחטנייםכוללות בעיקר חלקות ש, משנות החמישים והשישים, טיעות הותיקותהנ

בהמשך . ברוש מצוי ומעט אורן ברוטיה ויותר מאוחר גם אורן ירושליםעיקר תחילה בב

.   אקליפטוסיםומעט, אלה אטלנטית וזית אירופי, חרוב מצוישל ניטעו שטחים נרחבים 

אלון מצוי  בעיקר –ים אלה גם עצי בר ארץ ישראלים נוספים למינ, משנות התשעים ואילך

  - דונם שהם 2048 –השטח הנטוע מחטניים . אך בכמויות מעטות, ואלה ארץ ישראלית

 1342 –) אלה אטלנטית וזית אירופי, חרובים בעיקר( והשטח הנטוע יער פתוח 60.4%

 .39.6%דונם שהם 

 גיל הנטיעות .ג

ניטעו ,  הן נטיעות ותיקות)88.8%( דונם 3010,  דונם נטועים בשטח הסקר3390מתוך 

 1990ניטעו בשנים ,  הן נטיעות חדשות)11.2%( דונם שהן 390.  1967 עד 1951בשנים 

 .2004עד 
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 מרווחי הנטיעה.       ד

    נעשו , אם נעשו, ודילולים,  עצים לדונם100 -כ, הנטיעות המחטניות ניטעו בצפיפות רבה 

במקרים אחרים הדילול לא הספיק ולא . הים ומיובשים בשני שליש גובהםכשהעצים כבר היו גבו

נפלו  ,חלק מהעצים חלו. יתנו מספיק מקום לעצים להתפתח כראוינוצרו רווחים מתאימים ש

 עצים 50 – 20בחלקות הותיקות הצפיפות נעה כיום בין  . עצמאית או דוללו כשהיו כבר גדולים

נעשתה ברווחים גדולים ונשארה כך , אלה האטלנטית והזיתיםה, הנטיעות של עצי החרוב. לדונם

 . עצים לדונם50 – 40 -כ: עד היום

 ממשק.    ה

, )אלה אטלנטית וזית, חרוב(בנטיעות היער הפתוח . בנטיעות המחטניים נערכו דילולים וגיזומים

 . בעיקר בעמקים, ישנם מקומות בהם קלטרו ואף מקלטרים כיום

 .ל "י קק" ע לפחות חלקית, של בקר וצאן המבוקרתשטח הסקר עובר רעייה

בהם אינטנסיביות הביקורים , בחניונים. חלק מהשטח חשוף לפעילות מטיילים ברמות שונות

 .ל"מדוכא בעקבות פעילות הנופשים וממשק ריסוסים של קקהצומח הטבעי , גבוהה

 . מפעם לפעם מתחוללת שרפה בחלקי היער השונים–שרפות 

 

  ביער הנטועהצומח הטבעי

את טיפוסי הצומח הטבעי במקומות , מזכיר כמובן, הצומח הטבעי המתחדש בתוך היער הנטוע

נעמוד על כמה . יש גם שונות רבה, אך בגלל הסיבות שנמנו בפרק הקודם, בהם לא נטעו

 :תופעות

 בהם מתפתח חורש – הותיקים ביערות המחטניים המפנים הצפוניים בשפלה הגבוהה •

אשחר ארץ ישראלי ואלת , בר זית בינוני –השיחים הנלווים כמו ,  מצויאלוןבשלטון 

בנוסף יש . כיון שהם נמצאים בצל רוב שעות היום',  מ3 -כ, מגיעים לגובה רב, המסטיק

תופעה , זלזלת הקנוקנות ופואה מצויה, קיסוסית קוצניתכיסוי רב של מטפסים כמו 

 .הקשורה גם היא לצל הרב

השטח ,  החרובים בדרך כלל התפתחו לעצים גדולים– ל שטח הסקרבכ עמקים עם חרובים •

ומעודד צימוח , בין העצים עבר ואף עובר קילטור ששומר שצמחים בני קימא לא יתבססו

 .בעיקר דגניים, של עשבונים

. במדרונותהיטב   החרובים אינם מתפתחים - האלה האטלנטית והזית, מדרונות החרובים •

, עיקר במפנים דרומייםב, בשטחים הפתוחים. של בתה וגריגהבין העצים מתפתח פסיפס 

 . מתפתחים שיחים–ליד העצים . התפתחה בתה מסוגים שונים
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טיפוסי צומח טבעי ביער נטוע

דגם יער רצוי (לפי תהליכים טבעייםתפוצהשם טיפוסמספר טיפוס
המלצות הוועדה 

המקצועית של הפארק)

מינים נטועים משנייםגיל היערמין נטוע עיקריהמלצות ראשוניות לממשק (לדיון)

שפלה גבוהה בעיקר חורש צפוף ביער מחטני11
במפנה צפוני

התנוונות של האורנים 
והתחדשות החורש הטבעי

A1            חורש משולב 
 ביער נטע אדם דליל
במפנים צפוניים

שאלה: האם כשהאורנים יוצרים 
שכבה עליונה ורבת צל, איכות היער 

משתבחת? חלופות: פתיחת היער 
לקהל, פריצת שבילים, יצירת קרחות. 
נסיון לשמור על רצף דליל של אורנים 

גבוהים, מעל עצי החורש.

אורן ירושלים, אורן 
ברוטיה

ברוש מצויותיק

 שפלה גבוהה ונמוכה חורש דליל ביער מחטני12
בעיקר במפנה דרומי

התנוונות של האורנים 
והתחדשות החורש 

הטבעי, במפנים דרומיים 
משק המים פחות טוב 
מאשר במפנים צפוניים

B2             גריגה  
 במפנים דרומיים משולבת
ביער נטע אדם דליל מאד

כדאי לתת עידוד להתפתחות החורש. 
כיצד לעשות זאת? האם לפתוח 
קרחות יער? האם עצי החורש 

מתפתחים טוב יותר בצל האורנים?

אורן ירושליםותיקאורן ברוטיה

גריגה  עם עצים בודדים 22
ביער מחטני ותיק

התנוונות של האורנים שפלה גבוהה
והתחדשות החורש הטבעי

A2            חורש טבעי 
 במפנים צפוניים משולב
 ביער נטע אדם דליל

ובעצי בוסתן

זית אירופיותיקאורן ירושלים טיפוח עצי הבוסתן

התנוונות של האורנים שפלה נמוכהגריגה ביער מחטני ותיק21
והתחדשות החורש הטבעי

A1            חורש משולב 
 ביער נטע אדם דליל
במפנים צפוניים

ותיקאורן ירושלים

גריגה עם  עצים בודדים 35
ביער פתוח ותיק

 חורש טבעי            A2שפלה גבוהה ונמוכה
 במפנים צפוניים משולב
 ביער נטע אדם דליל

ובעצי בוסתן

אורן ירושלים (כנראה ותיק (עם זריעים חדשים)זית אירופיטיפוח עצי הבוסתן
בעיקר מזריעים)

גריגה עם עצים בודדים 24
ביער מחטני צעיר עם 

רחבי עלים

נביטת אורנים מזרעים יחד שפלה גבוהה ונמוכה
עם  התפתחות הצומח 

הטבעי

A1            חורש משולב 
 ביער נטע אדם דליל
במפנים צפוניים

דילול מחטניים (בעיקר זריעים). 
יצירת קרחות בין העצים

רחבי עליםצעיראורן ברוטיה

בתה עשבונית חד שנתית 62
עם שיחים בודדים ביער 

מחטני או מעורב צעיר או 
ותיק

 בתה ועשבוניים  D1/D2שפלה הנמוכה
 בכיפות משולבים ביער

נטע אדם דליל

בחלק מהאזורים ממשק אקטיבי 
לשמירת הבתות העשבוניות

ברוש, זיתצעיר וותיקאורן ירושלים

פסיפס בתה וגריגה ביער 41
פתוח

מדרונות בשפלה הנמוכה 
והגבוהה

B3 / B1 בתה, גריגה 
 ועשבוניים משולבים ביער
 נטע אדם פתוח במפנים

דרומיים

דילול שייצור יער פארק יותר מרווח 
ופתוח, יצירת קרחות עשבוניות 

גדולות יותר.

חרוב מצוי, אלה אטלנטית 
או זית אירופי

ותיק

 חורש E1 / E2 / E3שפלה נמוכה וגבוההבתה עשבונית ביער פתוח61
 עשבוניים ועצי בוסתן

בערוצים

ממשק אקטיבי לשימור הבתה. טיפוח 
העצים בתוך הערוץ ובשוליו.

זית אירופי, אלה אטלנטיתותיקחרוב מצוי

חניונים, סביבת מאהליםצומח טבעי מדוכא65
עשבוניים, בני שיח 66

ושיחים בודדים ביער 
מחטני ותיק

 שילוב של בתה עם  B4שפלה גבוהה ונמוכה
 כתמי גריגה בעיקר
במפנים דרומיים

דילול מחטניים . יצירת קרחות בין 
העצים

ותיקארן  או ברוש



טיפוסי צומח טבעי ביער נטוע

מספר טיפוס

11

12

22

21

35

24

62

41

61

65
66

מינים נלווים ומינים מינים שליטיםתצורת צומח טבעימצב היערצפיפות העצים הנטועים
מיוחדים

כיסוי בני קיימא 
(באחוזים)

הערותמספרי תרשימים

 , 129 ,112  ,108 ,80105 - 50אלה א"י, אשחר א"יאלון מצוי, אלת המסטיקחורשבינוני / גרועבינוני, נמוך
130, 143, 145, 150, 

173, 158

בעיקר מפנה צפוני, 
בעיקר ביער מחטני ותיק 
בצפיפות בינונית עד נמוכה

חורש דליל, גריגה דלילה בינוני / גרועצפוף
ובתה דלילה

אלון מצוי, אלת המסטיק, 
אלה ארץ ישראלית

חרוב מצוי, אשחר ארץ 
ישראלי, שרביטן מצוי

20 - 40, 106, 107, 114, 121, 
144  , 155, 162, 165, 

166, 176

בעיקר מפנה דרומי, ביער 
מחטני ותיק בצפיפות  

גבוהה

בר זית בינוני, אלת גריגהגרוע, בינוניצפוף
המסטיק, אלה א"י

אלון מצוי, אשחר א"י, 
מרוה משולשת, זלזלת 

הקנוקנות

60171

כלך מצוי, עירית גדולה, אשחר א"יגריגהבינוניצפוף
שעורת התבור

25 - 45 126, 138

אלת המסטיק, אשחר א"י, גריגה עם עצים בודדיםטובדליל
בר זית בינוני

צומח טבעי עשיר ומגוון, 156 ,152 ,151 ,60109אלון מצוי
צפיפות נמוכה של עצים 

נטועים

 ,149 ,142  ,35104,115נשרן דוחןאלת המסטיק, אשחר א"יגריגהטובצפוף
137, 146

ניטע מחדש אחרי שריפה

אלת המסטיק,  אשחר חרצית עטורהבתה עשבוניתבינוניצפוף
ארץ ישראלי

חורבה , בין העצים 124 ,127 ,10123 - 5
הנטועים שרידי בוסתן, 

בעיקר זיתים והרבה 
מערות וגדרות אבן

מצב החרובים גרוע מצב דליל עד בינוני
האלות  טוב

בתה וגריגה עם עצים 
בודדים

סירה קוצנית, אלת 
מסטיק, אשחר א"י

אלון מצוי, אלה א"י, 
אשחר א"י, מרוה משולשת

40 - 60111, 113, 117, 118, 
119, 125, 128, 132

בעיקר מדרונות החרובים

שבולת שועל נפוצה, בתה עשבוניתבינוניבינוני
שומר פשוט, כרבולת 
מצויה,  בן חיטה ביצני

בדרך כלל בעמקים ועל 131 ,122 ,120 ,110עד 15עירית גדולה, סירה קוצנית
רמות, בשטחים מעובדים

 ,140 ,139 ,102 ,101עד 15געדה מצויה, נואית קוצניתאלת המסטיקגרועצפוף
153, 161, 177

בדרך כלל מפנה דרומי 
וקרקע קרטונית, או יער 

ברושים צפוף



 תרשימי הצומח שנערכו בסקרטבלת 
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תרשימי צומח ביער נטוע

מספר 
תרשים

שם התרשים

מספר
 

טיפוס
 צומח

שיפועמפנהפני השטחרוםנ.צ. אורךנ.צ. רוחבתאריךטיפוס הצומח
אחוז 
סלע

קרקעמסלע

אחוז 
צומח 
טבעי 
כללי

אחוז 
בני 
קיימא

אחוז 
בני 
חלוף

מין נטוענדיר/מוגןצמחים נוספיםנלווה 3נלווה 2נלווה 1מין שליט 3מין שליט 2מין שליט 1
שנת 
נטיעה

מספר 
עצים 
לדונם

קוטר 
גזע 

ממוצע 
ס"מ

קוטר 
נוף 

ממוצע 
מ'

גובה עץ 
ממוצע 

מ'
הערות כלליותהערות נטיעותהערות צומח טבעי

דרומית לחורבת 101
עקבה

עשבוניים, בני שיח 66
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

בינוני דרומימדרון10.11.05619970192980330
 -

תלול

אלת 8נארי1
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

געדה 
מצויה

סירה 
קוצנית

אספרג החורש, נשרן שרביטן מצוי
הדוחן, לטמית ערבית, 

צמרנית הסלעים

 - 195680152.5אורן  ירושליםאלון מצוי
3

מעט מאד צומח טבעי 8
יתכן בגלל המפנה הדרומי 

וללא סלעים כמעט ובעיקר 
קרטון חשוף

חלקה 17/402, עצים דקים ועלובים

דרומית לחורבת 102
עקבה

עשבוניים, בני שיח 66
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

בינוני דרומימדרון10.11.05619920192920310
 -

תלול

אלת 10נארי1
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

געדה 
מצויה

סירה 
קוצנית

אספרג החורש, נשרן אלון מצוי
הדוחן,  קורנית 

מקורקפת, לטמית דביקה

אלון מצוי, קורנית 
מקורקפת, מרוה 

משולשת

אורן  
ירושלים, 
ברוש מצוי

מעט מאד צומח טבעי 1956501539
יתכן בגלל המפנה הדרומי 

וללא סלעים כמעט ובעיקר 
קרטון חשוף

חלקה 15/206, נראה שדיללו אך לא 
מזמן, בעיקר אורן. קיימת נביטת אורן

דרומית לחורבת 103
עקבה

עשבוניים, בני שיח 66
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

בינוני דרומימדרון10.11.05619990193030340
 -

תלול

נואית קרטון
קוצנית

כתם נואית על קרטון חשוףאין

מערבית לחניון 104
ח' עקבה

גריגה עם עצים 24
בודדים ביער מחטני 
צעיר עם רחבי עלים

אלת 35תלולמערבימדרון10.11.05620150193150350
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

אספרג נשרן הדחן
החורש

אלה ארץ 
ישראלית

בר זית בינוני, סירה אלון מצוי
קוצנית, חרוב מצוי

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית

שטח שעבר שרפה לפני 1995101.53אורן ברוטיה
1995,הרבה נשרן , כנראה 

ריססו בשנים שאחרי 
הנטיעה

עצי הארן בכתמים, חלקה 17/401

חורש צפוף ביער 11מצפון לח' עקבה105
מחטני

אלת אלון מצוי50נארי30בינוניצפונימדרון10.11.05620280193270340
המסטיק

אלה ארץ 
ישראלית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

קיסוסית 
קוצנית

סירה קוצנית, מלעניאל 
קצר מלענים, דם 
המכבים האדום

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית, דם המכבים 
האדום, רקפת מצויה

החורש מתפתח יפה, 19562025-30818אורן ירושלים
בקרחות נביטת ח"ש 

בעיקר דגניים

חלקה 17/402

מזרחית לח' 106
עקבה

חורש דליל ביער 12
מחטני

אלת אלון מצוי702050נארי8תלולדרומימדרון10.11.05619960193320330
המסטיק

אלה ארץ 
ישראלית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

שרביטן 
מצוי

בלוטה גלונית, בר זית חרוב מצוי
בינוני, נפית כפופה, נשרן 

הדוחן

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית, רקפת מצויה

נביטת ח"ש רבה, חלק 19563025618אורן ברוטיה
מהשטח נמצא בתוך שרידי 

ח' עקבה

חלקה 17/301, העצים גבוהים אך נראים 
מסכנים

מזרחית לח' 107
עקבה

חורש דליל ביער 12
מחטני

אלת 502030נארי10תלולדרומימדרון10.11.05620150193370330
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

אספרג 
החורש

שרביטן 
מצוי

שעורת 
הבולבוסין

לטם שעיר, סירה קוצנית, 
נשרן הדוחן, נפית כפופה

חלקה 17/102, מעט זריעים בחלקה, 19512025718אורן ירושלים
מעט זריעי ארן, הרבה ענפים יבשים 

בחצי עץ תחתון, מצב עצים  גרוע - בינוני

צפ'-מע' לחורבת 108
עקבה, מזרחית 
לדרך המסומנת 

ירוק

חורש צפוף ביער 11
מחטני

בר זית 502030נארי10מתוןמערבימדרון19.1.06620400193130330
בינוני

אלת 
המסטיק

אלה ארץ 
ישראלית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

אספרג 
החרש

פואה מצויה, זלזלת רקפת מצויה
הקנוקנות, אלון מצוי, 

קיסוסית קוצנית, 
שרביטן מצוי, נשרן הדחן

אלה ארץ ישראלית, 
סחלב פרפרני, נורית 
אסיה, רקפת מצויה, 

כלנית מצויה

התחדשות הצומח הטבעי 1956100אורן ירושלים
בינונית, הרבה מטפסים

שרידי זיתים. בשטח יש מערה עם חלקה 17/402
חצר בנויה, סביבה צמחים 
רודרליים - סרפד כדורים

צפ'-מע' לחורבת 109
עקבה, מערבית 

לדרך צפון -דרום 
המסומנת ירוק

גריגה עם  עצים 35
בודדים ביער פתוח 

ותיק בשפלה 
הגבוהה והנמוכה

אלת 906030נארי20בינונימערבימדרון19.1.06620450193100325
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

זלזלת אלון מצויבר זית בינוני
הקנוקנות

מרוה משולשת, סירה פואה מצויה
קוצנית, כתלה חריפה, 

סחלב פרפרני, אלה ארץ 
ישראלית

אלון מצוי, מרוה 
משולשת, סחלב פרפרני, 

נורית אסיה, רקפת 
מצויה, כלנית מצויה, 
חבצלת קטנת פרחים

חלקה 16/301 השטח נראה טבעי עם גריגה מפותחת ובתה
מעט עצי ארן בגילאים שונים, על פי 
מפות קק"ל ניטע השטח 1956, יתכן 

ונכרת  והארנים הם זריעים

שטח לדוגמא לשילוב נטיעה דלילה  
עם צומח טבעי

צפ'- מע' לח' 110
עקבה, דר' לדרך 

רוחב

כמעט מדרון19.1.06620780192920280פסיפס בתה וגריגה41
ישר

כמעט
 ישר

כרבולת 95.10.195
מצויה

קרדה 
מכסיפה

עירית בן חיטה ביצני
גדולה

תגית מצויה, פשתה כלך מצויברקן סורי
שעירה, מקור חסידה גדול

נורית אסיה, כלנית 
מצויה, אירוס ארץ 

ישראלי

כמעט רק צמחים חד 1956202544חרוב מצוי
שנתיים

חלקה 16/101 יער דליל של חרובים, 
במקומות שיש שלח מדרגה ישר וללא 

אבנים חרשו השטח והוציאו את 
הצמחים הרב שנתיים, יתכן לצורך 

העשרת מרעה לבקר

צפ'- מע' לח' 111
עקבה, דר' לדרך 

רוחב

סירה 806020נארי0.5מתוןמערבימדרון19.1.06620790192860280פסיפס בתה וגריגה41
קוצנית

אלת 
המסטיק

עירית 
גדולה

אלה ארץ ישראלית, אלון מצויכלך מצוי
מרוה משולשת, זקנן 

מצוי, געדה מצויה, פואה 
מצויה, פרסיון גדול

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית, כלנית מצויה, 

דם המכבים האדם

התחדשות הצומח הטבעי 1956302045חרוב מצוי
בינונית

החרובים הנטועים עלובים מאד, זריעי 
ארן נכנסים לשטח, חלקה 16/101

יער ארן ותיק 112
דר' ליער האלות 

האטלנטיות

חורש צפוף ביער 11
מחטני

אלת 805030נארי10בינוניצפונימדרון19.1.06620950192800290
המסטיק

בר זית 
בינוני

אשחר 
ארץ 

ישראלי

מרוה 
משולשת

זלזלת 
הקנוקנות

אלון מצוי, לטם שעיר, 
פואה מצויה, מלעניאל  

קצר מלענים, סירה 
קוצנית

אלון מצוי, נורית אסיה, 
רקפת מצויה, מרוה 

משולשת

התחדשות הצומח הטבעי 19548025418ארן ירושלים
יפה

מצב העצים בינוני, ענפים יבשים עד 2/3 
הגובה, חלקה 9/302

שביל הולכי רגל  יפה עובר ביער

יער האלות 113
האטלנטיות

סירה 604020בינונידרומימדרון19.1.06621150192280250פסיפס בתה וגריגה41
קוצנית

אלת 
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

בר זית בינוני, אספרג עירית גדולה
החרש, פואה מצויה, 

כתלה חריפה, לטמית 
ערבית

רקפת מצויה, דם 
המכבים האדום, אירוס 

ארץ ישראלי

אלה 
אטלנטית 
וחרוב מצוי

אלה -195350
 8 

חרוב 
4 -

אלה- 
 6

חרוב -
4 

התחדשות בתת סירה 
בינונית

מצב האלות טוב והחרובים עלובים, 
חלקה 9/101

יער אורן מצפון 114
ליער האלות 
האטלנטיות

חורש דליל ביער 12
מחטני

שולי 19.1.06621190192350255
כיפה

אשחר ארץ 822260בינונידרומי
ישראלי

רקפת כלך מצוי
מצויה

עירית 
גדולה

אספרג החורש, נשרן שעורת התבור
הדחן, שרביטן מצוי

התחדשות צומח טבעי 195350418ארן ירושליםרקפת מצויה
בינונית, יש נבטי אלון 

מצוי, אלה ארץ ישראלית, 
אלה אטלנטית

מצב הארנים בינוני, יובש ענפים ב- 2/3 
הגובה, חלקה 8/201

גריגה עם עצים 24יער ארן שרוף115
בודדים ביער מחטני 
צעיר עם רחבי עלים

כמעט כיפה24.1.06621280192450274
ישר

כמעט
 ישר

רנדזינה נארי10
חומה

סירה 902575
קוצנית

אלת 
המסטיק

אשחר ארץ 
ישראלי

בר זית 
בינוני

כלך מצוי, געדה מצויה, חרוב מצויאלון מצוי
לטמית  ערבית, פואה 

מצויה, מרוה משולשת,  
רקפת מצויה,  דם 
המכבים האדם

רקפת מצויה, דם 
המכבים האדום,  מרוה 

משולשת,

השטח נשרף לפני 4 שנים, 
נסגר לרעיה לעודד 

התחדשות,  ואכן יש 
התחדשות יפה של שיחים 

ועצים

דמות היער הרצוי - בכפות כמו זו - הרבה נביטת ארן, רצוי לדלל
להשאיר רק קבוצות עצים בודדות, 

של מעט עצים במרווחים גדולים 
10X10 מ' מרעה מבוקר לאי סגירת 

השטח לגמרי

כמעט כיפה24.1.06חורבת א- ראסם116
ישר

כמעט
 ישר

אשחר ארץ 602040
ישראלי

אלת 
המסטיק

עירית 
גדולה

זלזלת הקנוקנות, צלף אלון מצוי
קוצני, פרסיון גדול, טמוס 

מזרחי, פואה מצויה, 
געדה מצויה, בלוטה 

גלונית, אלה ארץ 
ישראלית, חוחן הקנרס, 

חרצית עטורה

רקפת מצויה, כלנית 
מצויהנורית אסיה, חצב 

מצוי

לא זית אירופי
ידוע

חורבה שנחפרה חלקית, סביבה 
זיתים ותיקים



תרשימי צומח ביער נטוע

מספר 
תרשים

שם התרשים

מספר
 

טיפוס
 צומח

שיפועמפנהפני השטחרוםנ.צ. אורךנ.צ. רוחבתאריךטיפוס הצומח
אחוז 
סלע

קרקעמסלע

אחוז 
צומח 
טבעי 
כללי

אחוז 
בני 
קיימא

אחוז 
בני 
חלוף

מין נטוענדיר/מוגןצמחים נוספיםנלווה 3נלווה 2נלווה 1מין שליט 3מין שליט 2מין שליט 1
שנת 
נטיעה

מספר 
עצים 
לדונם

קוטר 
גזע 

ממוצע 
ס"מ

קוטר 
נוף 

ממוצע 
מ'

גובה עץ 
ממוצע 

מ'
הערות כלליותהערות נטיעותהערות צומח טבעי

יער אלה 117
אטלנטית וחרוב 

מצוי

רנדזינה נארי4בינונידרומימדרון1.2.06621100192000245פסיפס בתה וגריגה41
חומה

סירה 705020
קוצנית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

עירית 
גדולה

אלת 
המסטיק

בר זית בינוני, לטמית 
ערבית, געדה מצויה, 

פרסיון גדול, אזוב מצוי, 
לטם שעיר

רקפת מצויה, דם 
המכבים האדום, סחלב 

פרפרני, כלנית מצויה, 
אירוס ארץ ישראלי

חרוב מצוי, 
אלה אטלנטית

החרובים במצב גרוע, קטנים לא התחדשות צומח טבעי יפה195840
מתפתחים, האלות במצב יותר טוב, 

כדאי אולי להכניס רעיית עיזים להרמת 
נוף העצים, לדילול סירה. כדאי אולי 

להוריד חלק מהחרובים כדי שיהיו 
קרחות יותר גדולות וכן לשבור צורת 

השורות, חלקה 8/301

יש מעט זריעי ארן בשטח.

ראש 1.2.06621200192000255פסיפס בתה וגריגה41כרם זיתים118
שלוחה

כמעט 
ישר

כמעט
 ישר

רנדזינה נארי
חומה

סירה 854045
קוצנית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

אלת 
המסטיק

מרוה משולשת,  אספרג 
החרש, פרסיון גדול, 

עוזרר קוצני, מרוה 
ריחנית, חורשף מצוייץ, 
עירית גדולה, כלך מצוי

כלנית מצויה, אירוס 
ארץ ישראלי, רקפת 
מצויה, נורית אסיה

ראוי לגיזום, מצב העצים בינוני, חלקה 19512054זית אירופי
8/101

רעיה כבדה

יער חרוב מצוי 119
וזית אירופי

סירה 752550תלולצפונימדרון1.2.06620950192000240פסיפס בתה וגריגה41
קוצנית

אלת 
המסטיק

אשחר ארץ 
ישראלי

זלזלת 
הקנוקנות

פרסיון 
גדול

אספרג החרש, אזוב בר זית בינוני
מצוי, בלוטה גלונית, 

כתלה חריפה

כלנית מצויה, אירוס 
ארץ ישראלי, רקפת 
מצויה, נורית אסיה

חרוב מצוי 
זית אירופי

הזיתים אולי  שארית מבוסתן ישן, אלות 19583074
אטלנטיות בודדות. הזיתים דורשי  

גיזום,  החרובים במצב גרוע, חלקה 8/301

ברכה חצובה באבן  בגודל 1 על 1 מ' 
מלאה במי גשמים

עמק חרובים 120
וזיתים

בתה עשבונית ביער 61
פתוח

כמעט ערוץ1.2.06621030192000238
ישר

כמעט
 ישר

דגניים חד 86185
שנתיים

פרסיון 
גדול

אספרג 
החרש

אלת המסטיק, כלך מצוי, 
רקפת מצויה, תלתן 

תריסני

חרוב מצוי, רקפת מצויה
זית אירופי

הערוץ נחרש בין העצים, כדאי לגזום 19581085
העצים, חלקה 8/301, מצב חרובים טוב

יער אורן 121
מזרחית לחורבה

חורש דליל ביער 12
מחטני

כמעט כיפה1.2.06620950191800248
ישר

כמעט
 ישר

רנדזינה נארי10
חומה

אשחר ארץ 02040 6
ישראלי

אלת 
המסטיק

פרסיון 
גדול

סירה 
קוצנית

פואה מצויה, זלזלת אלון מצוי
הקנוקנות, שרביטן מצוי, 

נשרן הדחן

רקפת מצויה, נורית 
אסיה, כלנית מצויה

מרעהעצי זית בודדים ותיקים , חלקה 195720305.51710/202אורן  ירושלים

בתה עשבונית ביער 61מדרון חרובים122
פתוח

כיפה 1.2.06620900191650245
וראש 
מדרון

דרום 
מערבי

רנדזינה נאריבינוני
חומה

אשחר ארץ 951580
ישראלי

אלת 
המסטיק

סירה 
קוצנית

עירית 
גדולה

בר זית בינוני,  מרוה 
ריחנית, זלזלת 

הקנוקנות, אספרג 
החורש, פרסיון גדול

רקפת מצויה, דם 
המכבים האדום, כלנית 

מצויה, אירוס ארץ 
ישראלי, נורית אסיה

זריעי אורן נכנסים לשטח, החרובים 19571585חרוב מצוי
במצב טוב, חלקה 10/201

יער אורן סביב 123
מערות סגפים

בתה עשבונית חד 62
שנתית עם שיחים 

בודדים

כמעט כיפה1.2.06621250191500242
ישר

כמעט
 ישר

רנדזינה נארי10
חומה

אשחר ארץ 901080
ישראלי

אלת 
המסטיק

סירה קוצנית,  פרסיון 
גדול,  פואה מצויה, 

שרביטן מצוי, בלוטה 
גלונית

בשטח שרידי בוסתן עם זיתים, חלקה 1951403051510/101אורן ירושליםכלנית מצויה
תאנים בפתחי בורות, צבר, גדרות 

אבן והרבה מאד מערות בחלקן יש 
עטלפים. רעיה

נטיעות רחבי 124
עלים א"י סביב 
מערות סגפים

בתה עשבונית ביער 61
פתוח

דרום מדרון1.2.06621200191550244
מערבי

רנדזינה נארי15מתון
חומה

אשחר ארץ 801070
ישראלי

אלת 
המסטיק

חרצית צלף קוצני
עטורה

זלזלת הקבוקנות, גדילן מצוי
שרביטן מצוי, כלך מצוי,

כלנית מצויה, אירוס 
ארץ ישראלי

חרוב מצוי, 
שיזף מצוי

בשטח מערות, חלקן עם עטלפים, חלקה 20022010/105
בראש הכפה חורבה עם שרידי 

בוסתן - אשל הפרקים, צבר וזית. 
מרעה כבד

בתה עשבונית ביער 61מדרון חרובים125
פתוח

ראש 1.2.06621020191600242
שלוחה

דרום 
מערבי

רנדזינה נארי4מתון
חומה

אשחר ארץ 82775
ישראלי

אלת 
המסטיק

פרסיון גדול, אספרג כלך מצוי
החרש, צמרנית הסלעים

רקפת מצויה, כלנית 
מצויה, אירוס ארץ 

ישראלי

חלקה 10/201, מצב בינוני19573055חרוב מצוי

גריגה ביער מחטני 21מדרון אורנים126
ותיק בשפלה 

הנמוכה

רנדזינה נארי5תלול צפונימדרון1.2.06620550191450230
חומה

אלת 654520
המסטיק

בר זית 
בינוני

אשחר 
ארץ 

ישראלי

קידה 
שעירה

פרסיון גדול, אספרג 
החרש, מרוה משולשת, 

אזוב מצוי, אלה ארץ 
ישראלית, זלזלת 

הקנוקנות,  סירה קוצנית

רקפת מצויה, דם 
המכבים האדום, נורית 

אסיה

קטעי רקפות נהדרים, 196780304.517אורן ירושלים
גריגה יפה מתפתחת 

מתחת לעצים

חלקה 13/101, מצב אורן גרוע, נטוע נוסף 
- ברוש מצוי, זיתים ותיקים וזריעים

בתה עשבונית חד 62שלוחת אורנים127
שנתית עם שיחים 

בודדים

ראש 1.2.06620570191750248
שלוחה

כמעט 
ישר

כמעט
 ישר

רנדזינה נארי4
חומה

אלת 84480
המסטיק

כתמה 
עבת 

שרשים

סירה קוצנית, בר זית 
בינוני, אלון מצוי, אשחר 

ארץ ישראלי

אורן ירושלים עכובית הגלגל
וברוש מצוי

כמעט רק צמחים חד 196750304.517
שנתיים, לא ברור מדוע 
אין התפתחות בני שיח 

ושיחים

חלקה 13/301 האורנים במצב בינוני נבטי 
זיתים בשטח

כיפה 1.2.06620700192155258פסיפס בתה וגריגה41זיתים128
וראש 
מדרון

רנדזינה נארימתוןצפוני
חומה

סירה 804040
קוצנית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

עירית אלת המסטיק
גדולה

געדה מצויה, מרוה 
משולשת, אזוב מצוי, 
כתלה חריפה, זלזלת 

הקנוקנות

כלנית מצויה, נורית 
אסיה, רקפת מצויה,  דם 

המכבים האדום

חלקה 10/103 הזיתים במצב גרוע, דורשי בתה וגריגה מתפתחות יפה195215זית אירופי
גיזום, זריעי ארנים בודדים, חלקם 

גדולים

חורש צפוף ביער 11מדרון אורנים129
מחטני

רנדזינה נארי20תלולצפונימדרון19.2.06620750193350310
חומה

אלת אלון מצוי655015
המסטיק

קיסוסית בר זית בינוני
קוצנית

זלזלת 
הקנוקנות

לטם שעיר, סירה קוצנית, פרסיון גדול
נשרן הדוחן, פואה מצויה, 

מלעניאל קצר מלענים, 
מרוה משולשת, אשחר 

ארץ ישראלי

רקפת מצויה, נורית 
אסיה, כלנית מצויה

התחדשות טובה של חורש 195115357.515אורן ירושלים
טבעי, סבוך וצפוף

חלקה 9/304, אורן במצב גרוע , נופלים 
במשך הזמן במדרון התלול

מערבית לכביש 130
שריגים - עגור

חורש צפוף ביער 11
מחטני

אלת אלון מצויבינוניצפונימדרון19.2.06620900193350295
המסטיק

אשחר בר זית בינוני
ארץ 

ישראלי

שרביטן 
מצוי

סירה קוצנית, יערה 
איטלקית, זלזלת 

הקנוקנות, שלהבית 
דביקה, מרוה משולשת, 

לטם שעיר

רקפת מצויה, דם 
המכבים האדום, נורית 

אסיה, כלנית מצויה, 
דבורנית צהובה

אורן ירושלים 
וחרוב מצוי

התחדשות טובה של חורש 195112
טבעי, סבוך וצפוף

חלקה 9/203, זריעים בשטח, מצב 
אורנים בינוני

עמק חרובים 131
וזיתים

בתה עשבונית ביער 61
פתוח

כמעטמערביערוץ19.2.06620950193300280
 ישר

שבלת שומר פשוט92290
שועל 
נפוצה

תלתן כלך מצוי
תריסני

כתמה עבת 
שרשים

אזוב מצוי, יערה 
איטלקית, אשחר ארץ 
ישראלי,סירה קוצנית

חרוב מצוי דם המכבים האדום
אלה אטלנטית

נמצא בשתי חלקות - 9/201 , 9/203, רוב השטח עם עשבוניים195610
העצים במצב טוב. בשטח שרידי בוסתן 

עם זיתים

המלצות ממשק - חריש לשמירה על 
העשבוניים, טיפול בעצים, בעיקר 

בעצי הזית הוותיקים

מדרון חרובים, 132
זיתים ואלות 
אטלנטיות

רנדזינה נארי5בינונידרומימדרון19.2.06621050193300285פסיפס בתה וגריגה41
חומה

סירה 706010
קוצנית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

אלה ארץ זקנן שעיר
ישראלית

געדה מצויה, צמרנית 
הסלעים, זוטה מעורקת

רקפת מצויה, דם 
המכבים האדום, חצב 

מצוי, כלנית מצויה

חרוב מצוי, 
זית  ואלה 
אטלנטית

הזיתים אולי  שארית מבוסתן ישן,  בתה ועשבוניים195625
מרוכזים יותר בעמק והמדרון נטוע 

חרובים ויש בו זריעי ארן בודדים. חלקה 
9/201

דמות היער הרצוי -  דומה למה 
שיש, אך לשמור כתמים עשבוניים 

ע"י רעייה מבוקרת

מערבית לכביש 133
שריגים-עגור

חורש צפוף ביער 11
מחטני

רנדזינה נארי10תלולצפונימדרון19.2.06620920193050290
חומה

בר זית 37307
בינוני

אלת 
המסטיק

אלה ארץ אלון מצוי
ישראלית

לבנה 
רפואי

פרסיון גדול, סירה 
קוצנית, לטם שעיר, מרוה 
משולשת, שרביטן מצוי

רקפת מצויה, נורית 
אסיה, כלנית מצויה, 

סחלב פרפרני, דם 
המכבים האדום

חלקה 9/302. מינים נוספים - ארן התפתחות צומח טבעי צפוף19545020717אורן ברוטיה
ירושלים, ברוש מצוי. הארנים יבשים 

מעל מחצית הגובה. מצבם גרוע

שרידי בוסתן 134
מדרום לכביש 
שריגים-עגור

בתה עשבונית ביער 61
פתוח

רנדזינה מתוןצפונימדרון19.2.06620730192730275
חומה

אלת 802060
המסטיק

בר זית 
בינוני

אשחר ארץ 
ישראלי

סירה 
קוצנית

כלך מצוי,  כתמה עבת עירית גדולהאלון מצוי
שרשים

כלנית מצויה, דם 
המכבים האדום, נורת 

אסיה, רקפת מצויה, 
דבורנית דינסמור, 

דבורנית צהובה, סחלב 
פרפרני

עצי בוסתן 
ותיק - זית, 
שקד, צבר, 

ביניהם ארנים 
דלילים

גדרות אבן בשטח ומבנה אבן עגול, חלקה 9/301בעיקר עשבוניים1956
ממולא אבן, גובה 120ס"מ קוטר - 
4 מ'. גדר בקר חוצה השטח. מרעה 

כבד בשטח



תרשימי צומח ביער נטוע

מספר 
תרשים

שם התרשים

מספר
 

טיפוס
 צומח

שיפועמפנהפני השטחרוםנ.צ. אורךנ.צ. רוחבתאריךטיפוס הצומח
אחוז 
סלע

קרקעמסלע

אחוז 
צומח 
טבעי 
כללי

אחוז 
בני 
קיימא

אחוז 
בני 
חלוף

מין נטוענדיר/מוגןצמחים נוספיםנלווה 3נלווה 2נלווה 1מין שליט 3מין שליט 2מין שליט 1
שנת 
נטיעה

מספר 
עצים 
לדונם

קוטר 
גזע 

ממוצע 
ס"מ

קוטר 
נוף 

ממוצע 
מ'

גובה עץ 
ממוצע 

מ'
הערות כלליותהערות נטיעותהערות צומח טבעי

שרידי בוסתן 135
מדרום לכביש 
שריגים-עגור

רנדזינה נארי2מתוןצפונימדרון19.2.06620850192650275פסיפס בתה וגריגה41
חומה

אלת לטם שעיר85805
המסטיק

אשחר ארץ 
ישראלי

בר זית 
בינוני

סירה 
קוצנית

פואה מצויה, לטמית מרוה משולשת
ערבית,זלזלת הקנוקנות

כלנית מצויה, נורית 
אסיה, רקפת מצויה,  דם 

המכבים האדום

עצי בוסתן 
ותיק - זית, 
שקד, צבר, 

ביניהם ארנים 
דלילים

גדרות אבןחלקה 19569/301

שרידי בוסתן 136
מדרום לכביש 
שריגים-עגור

בתה עשבונית ביער 61
פתוח

ראש 19.2.06620750192780290
שלוחה

כמעט 
ישר

כמעט
 ישר

רנדזינה נארי
חומה

סירה 93390
קוצנית

דגניים 
חד 

שנתיים

זלזלת 
הקנוקנות

אשחר 
ארץ 

ישראלי

איסטיס מצוי, סרפד פרסיון גדול
הכדורים

נטיעות 
דלילות של 

אלה 
אטלנטית 
בבוסתן 
שקדים

גדרות אבןחלקה 9/301בעיקר עשבוניים1956

חורש דליל ביער 12יער ארן ירושלים137
מחטני

רנדזינה נארי5בינונידרומימדרון19.2.06620370191850240
חומה

אלת 25205
המסטיק

סירה 
קוצנית

אשחר ארץ 
ישראלית

מרה 
משולשת

לטם מרוני, פואה מצויה, לטמית ערביתלטם שעיר
אספרג החורש

רקפת מצויה, אירוס 
ארץ ישראלי

ארן ירושלים 
בוגרים ושכבה 

תחתונה של 
זריעים

שכבה 1965
בוגרת 

 ,70
שכבת 
זריעי
ם - 
500

30, 34, 0.715, 
1.5

חלקה 13/302,  כמות עצומה של זריעים 
בעיקר בחלק התחתון של המדרון, ככל 

שעולים  קטנה כמות הזריעים, בכפה יש 
זיתים יחד עם הארן

חשב לדלל הן השכבה הותיקה והן 
הזריעים

יער ברושים 138
וארנים

גריגה ביער מחטני 21
ותיק בשפלה 

הנמוכה

רנדזינה נאריבינוניצפונימדרון19.2.06620250191750250
חומה

בר זית 352510
בינוני

אלת 
המסטיק

אשחר ארץ 
ישראלי

סירה 
קוצנית

זלזלת 
הקנוקנות

אזוב מצוי,  לטם שעיר, 
מלעניאל קצר מלענים, 

מרוה משולשת, נשרן 
הדוחן

רקפת מצויה, כלנת 
מצויה, נורית אסיה, 

סחלב פרפרני

ארן ברוטיה, 
ארן ירושלים, 
ברוש מצוי

קטעים עם צומח טבעי 19583030416
מפותח

חלקה 14/104, בקרחות יש זריעים 
בכתמים

מדרון לכוון 139
כביש מצפה 

משואה

עשבוניים, בני שיח 66
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

9.4.06619851192822

עשבוניים, בני שיח 14066
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

619900192840

בתה עשבונית ביער 61עמק חרובים141
פתוח

כמעטמערביעמק9.4.06619830192600275
 ישר

אדמת 
סחף

אלה אלון מצוי805030
ארץ 

ישראלית

אלת 
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

יערה איטלקית, פואה 
מצויה, אזוב מצוי, מרוה 
משלשת, חד שפה תמים, 

זקנים כפולי שבולים

דם המכבים האדום, 
נורית אסיה

החרובים במצב גרוע, בכל מקום בו יש 1957304.5חרוב מצוי
חרוב- יש עץ אלון מצוי או אלה ארץ 

ישראלית שגדלו על חשבון החרוב והם 
באותו הגובה, זריעי אורן נכנסו לשטח

בין העצים חרשו כנראה בעבר 
וכיום מתפתחת שם בתה, אך 
בעיקר השטח נסגר מהעצים

ראש עמק דרום 142
מערבית לחורבת 

עקבה

בתה עשבונית חד 62
שנתית עם שיחים 

בודדים

ראש 9.4.06620080192850315
עמק

דרום 
מערבי

אלת 55550בינוני
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

סירה ברקן סורי
קוצנית

חד שפה תמים, בר זית 
בינוני, מרוה משולשת, 
נשרן הדחן, זקנן שעיר

מרוה משולשת, דבורנית 
דינסמור

ארן ברוטיה, 
אלה 

אטלנטית, 
חרוב מצוי, 
שיזף מצוי

השטח עבר ריסוס ויש 200450
הרבה צמחים רודרליים 

כמו ברקן סורי

חלקה 15/205, נטיעות אורן ברוטיה 
כמעט לא הצליחו. הצלחה יש בעיקר 

לאלה אטלנטית, חרוב ושיזף

דרום מערבית 143
לחורבת עקבה

חורש צפוף ביער 11
מחטני

צפון מדרון9.4.06620000192850310
מערבי

אורן ברוטיה בינוני
ואורן ירושלים

לא נעשה תרשים צומח טבעי מפורטחלקה 15/206.צפוף1956

דרום מערבית 144
לחורבת עקבה

חורש דליל ביער 12
מחטני

לא נעשה תרשים צומח טבעי מפורטחלקה 15/204.צפוף1956אורן ברוטיהבינונידרומימדרון9.4.06620100192750290

דרום מערבית 145
לחורבת עקבה

חורש צפוף ביער 11
מחטני

אלת אלון מצויבינוניצפונימדרון9.4.06620150192750290
המסטיק

לא נעשה תרשים צומח טבעי מפורטחלקה 15/204.צפוף1956אורן ברוטיה

מערבית לחורבת 146
עקבה

גריגה עם עצים 24
בודדים ביער מחטני 
צעיר עם רחבי עלים

אלת 705020נארי10מתוןמערבימדרון9.4.06620300192750310
המסטיק

בר זית אלון מצוי
בינוני

אשחר ארץ 
ישראלי

אלה ארץ ישראלית, 
כתלה חריפה, קערורית 

סגולה, סירה קוצנית, 
לטם שעיר

רכפה כרסנית (צמח 
אדום!) אלון מצוי, אלה 

ארץ ישראלית, צפורן חד 
שנתי, דם מכבים אדום, 

רקפת מצויה

אורן ורחבי 
עלים

חלקה 16/103דליל1996

מערבית לחורבת 147
עקבה

חורש צפוף ביער 11
מחטני

ראש 9.4.06620150192500280
שלוחה

כמעט 
ישר

כמעט
 ישר

אלת 805030נארי
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

סירה 
קוצנית

אלה ארץ 
ישראלית

פרסיון גדול, אספרג 
החורש, זלזלת הקנוקנות, 

מרוה משולשת, שרביטן 
מצוי, פואה מצויה

בן סחלב צריפי, רקפת 
מצויה, דם מכבים אדום

חלקה 19564015/203אורן ברוטיה

זיתים מערבית 148
לחורבת עקבה

בתה עשבונית ביער 61
פתוח

ראש 9.4.06620180192350275
שלוחה

כמעט 
ישר

כמעט
 ישר

אלת 904050
המסטיק

בר זית 
בינוני

אשחר 
ארץ 

ישראלי

סירה 
קוצנית

פרסיון גדול, אספרג 
החורש, מרוה משולשת, 

אלה ארץ ישראלית

בן סחלב צריפי, רקפת 
מצויה, דם מכבים אדום

גריגה מפותחת בעיקר דליל1956זית אירופי
סביב עצי הזית, ביניהם 

יתכן חרשו או ריססו ויש 
בעיקר חד שנתיים ומעט 

סירה קוצנית

רעיה כבדהחלקה 15/202

יער מחטני צעיר 149
וזיתים מערבית 
לחורבת עקבה

גריגה עם עצים 24
בודדים ביער מחטני 
צעיר עם רחבי עלים

ראש 9.4.06620250192350275
שלוחה

כמעט 
ישר

כמעט
 ישר

אלת 903060
המסטיק

בר זית 
בינוני

אשחר 
ארץ 

ישראלי

סירה 
קוצנית

פרסיון גדול, אספרג 
החורש, מרוה משולשת, 

אלה ארץ ישראלית

אורן ירושלים אלה ארץ ישראלית
ועצי א"י

יתכן שהשטח עבר שרפהחלקה 15/105בינוני1997

יער מחטני ותיק 150
וצפוף מע' לח' 

עקבה

חורש צפוף ביער 11
מחטני

אלה אלון מצויבינוניצפונימדרון9.4.06620300192300260
ארץ 

ישראלית

אלת 
המסטיק

זלזלת 
הקנוקנות

חלקה 195115/102אורן ברוטיה



תרשימי צומח ביער נטוע

מספר 
תרשים

שם התרשים

מספר
 

טיפוס
 צומח

שיפועמפנהפני השטחרוםנ.צ. אורךנ.צ. רוחבתאריךטיפוס הצומח
אחוז 
סלע

קרקעמסלע

אחוז 
צומח 
טבעי 
כללי

אחוז 
בני 
קיימא

אחוז 
בני 
חלוף

מין נטוענדיר/מוגןצמחים נוספיםנלווה 3נלווה 2נלווה 1מין שליט 3מין שליט 2מין שליט 1
שנת 
נטיעה

מספר 
עצים 
לדונם

קוטר 
גזע 

ממוצע 
ס"מ

קוטר 
נוף 

ממוצע 
מ'

גובה עץ 
ממוצע 

מ'
הערות כלליותהערות נטיעותהערות צומח טבעי

יער מעורב 151
מחטני ורחבי 
עלים מע' לח' 

עקבה

גריגה עם  עצים 35
בודדים ביער פתוח 

ותיק בשפלה 
הגבוהה והנמוכה

אלה אלון מצויבינוניצפונימדרון9.4.06620250192400270
ארץ 

ישראלית

אלת 
המסטיק

בר זית 
בינוני

חלקה 15/105 נראה שהשטח עבר שרפה סבוך1997זית אירופי
לפני כ10 שנים

יער מעורב 152
מחטני ורחבי 
עלים מע' לח' 

עקבה

גריגה עם  עצים 35
בודדים ביער פתוח 

ותיק בשפלה 
הגבוהה והנמוכה

אלה אלון מצויבינוניצפונימדרון9.4.06620250192600280
ארץ 

ישראלית

אלת 
המסטיק

בר זית 
בינוני

זית אירופי 
וארן ירושלים

חלקה 15/105 נראה שהשטח עבר שרפה סבוךדליל1997
לפני כ10 שנים

יער מחטני מע' 153
לח' עקבה

עשבוניים, בני שיח 66
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

נשרן 857015בינונידרומימדרון9.4.06620150192250270
הדוחן/זקנן 

שעיר

בר זית 
בינוני

אשחר 
ארץ 

ישראלי

לטם שעיר, פרסיון גדול, 
זקניים כפולי שבלים

אורן ירושלים דם המכבים האדום
ועצי א"י

חלקה 15/105 נראה שהשטח עבר שרפה 1997
לפני כ10 שנים, זריעי אורן

יער אקליפטוס 154
מע' לח' עקבה

כמעט כפה9.4.06620080191950265פסיפס בתה וגריגה41
ישר

כמעט
 ישר

אלת 702050
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

בר זית 
בינוני

סירה 
קוצנית

געדה מצויה, זקנן שעיר, 
לטם שעיר

נורית אסיה, סחלב 
קדוש, דם המכבים 
האדום, רקפת מצויה

אקליפטוס 
גומהוצפלה

חלקה 14/103, האקליפטוס במצב גרוע, בינוני1958
זריעי אורן, נראה שעבר שרפה

יער מחטני 1 155
ק"מ מע' לח' 

עקבה

חורש דליל ביער 12
מחטני

חלקה 14/102, מצב האורנים גרוע, ענפים צפוף1958אורן ברוטיהבינוניצפונימדרון9.4.06620080191850250
יבשים עד שני שליש הגובה, הרבה גזעים 

וענפים יבשים על האדמה

יער פתוח 1 ק"מ 156
מע' לח' עקבה

גריגה עם  עצים 35
בודדים ביער פתוח 

ותיק בשפלה 
הגבוהה והנמוכה

כמעט כפה9.4.06620000191850255
ישר

כמעט
 ישר

חלקה 14/201, חרובים במצב גרועדליל1958חרוב מצויאלון מצויאלון מצוי

מזרחית לחניון 157
כניסה מדרום 

לשריגים

רנדזינה נארי4בינונימזרחימדרון20.6.06620500193450310פסיפס בתה וגריגה41
חומה

סירה 602535
קוצנית

אלת 
המסטיק

אשחר ארץ 
ישראלי

אלה ארץ 
ישראלית

אזוב מצוי, געדה מצויה, 
אלקנה סמורה, ברזילון 
ענף, עוזרר קוצני, מרוה 

ריחנית

אלה ארץ ישראלית, 
אזוב מצוי

אורן ירושלים 
וזית אירופי

חלקה 17/201 רוב הארנים נכרתו, נשארו הצומח הטבעי מתפתח טובדליל1951
בעיקר זריעים בודדים במצב טוב, יש 

מעט חרובים

רעיה כבדה

דרומית 158
לשריגים, מזרח 

הסקר

חורש צפוף ביער 11
מחטני

רנדזינה נארי7בינוניצפונימדרון20.6.06620300193400310
חומה

אלה אלון מצוי908010
ארץ 

ישראלית

בר זית 
בינוני

מרוה משולשת, מלעניאל סירה קוצניתלטם שעיר
קטן פרחים, קיסוסית 

קוצנית, שלהבית דביקה, 
אשחר ארץ ישראלי, יערה 

איטלקית, זלזלת 
הקנוקנות, שרביטן מצוי, 

לבנה רפואי

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית, לבנה רפואי, 

דם המכבים האדום, 
נורית אסיה

אורן 
ירושלים, 

אורן ברוטיה 
ומעט ברוש

חלקה 17/202 האורנים דוללו ויש 20 חורש מתפתח יפה195640
עצים לדונם  וזריעים כ- 25 לדונם

מזרח שטח 159
הסקר

 עשבוניים, בני שיח 66
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

צפון מדרון20.6.06620050193800285
מזרחי

רנדזינה מתון
בהירה

אלת 
המסטיק

שבטן 
לבן

נשרן סירה קוצנית
הדוחן

אשחר ארץ ישראלי, בר אלון מצוי
זית בינוני, חרוב מצוי, 

מרוה משולשת, אלה ארץ 
ישראלית

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית, חרוב מצוי, 

דם המכבים האדום,

ברוש מצוי, 
כתם ארן 
ירושלים 
ואקליפטוס

בין הברושים צמחים 1956100
קטנים של עצים ושיחים 
אך בשוליים, ליד הדרך, 
עצי אלון מצוי, אלה א"י 

וחרוב מצוי גדולים

ברושים צפופים במצב גרוע

עמק אקליפטוס 160
במזרח הסקר

 עשבוניים, בני שיח 66
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

רנדזינה מתוןמזרחיעמק20.6.06619850193790290
בהירה

סירה 5
קוצנית

אספרג 
החורש

נשרן 
הדוחן

מרוביון מצוי, נפית 
כפופה, קיצנית כרתית, 

חד שפה תמים, נבטי אלון 
מצוי, אלה א"י, אשחר 

א"י ואלת המסטיק

אקליפטוס אלון מצוי, אלה א"י
גומהוצפלה

בעמק הצומח הטבעי 195640
מדוכא ועלוב, בתחילת 

המדרון יש התפתחות של 
בתה

מרעה כבד ביותר, מחנה רועים ישן מצב העצים בינוני
ומכלאת צאן בשטח

יער מחטני 161
במזרח הסקר

עשבוניים, בני שיח 66
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

אלת 17152בינונידרומימדרון20.6.06619917193670300
המסטיק

לטם 
שעיר

אספרג זקנן שעירלטם מרווני
החרש

סירה קוצנית, לטמית 
ערבית, בר זית בינוני, 
אשחר א"י, נבטי אלון 

מצוי

מצב העצים גרועהתחדשות מעטה195170אורן ברוטיהאלון מצוי

אורן צעיר 162
במזרח הסקר

חורש דליל ביער 12
מחטני

רנדזינה בינונימזרחימדרון20.6.06619600193600285
בהירה

אלת אלון מצוי33303
המסטיק

לטם סירה קוצנית
מרווני

אלה ארץ 
ישראלית

שרביטן מצוי, אזוב מצוי, נשרן הדוחן
חד שפה תמים, צלף 

קוצני, מרוה משולשת, 
יבלית מצויה

אורן ירושלים אלון מצוי, אלה א"י
ומעט חרוב 
וברוש מצוי

ישנם כתמים של חורש 199390
מתפתח וכתמים חשופים 
משיחים ובהם הרבה נשרן

חלקה 17/302הארנים עברו גיזום, אך 
כדאי לדלל בשלב זה ולהשאיר רווחים 

גדולים בין העצים 10 - 20 מ'

אורן צעיר 163
במזרח הסקר

גריגה עם עצים 24
בודדים ביער מחטני 
צעיר עם רחבי עלים

ראש 20.6.06619700193450310
שלוחה

רנדזינה נארי20בינונימזרחי
חומה

אלת אלון מצוי704525
המסטיק

אשחר ארץ 
ישראלי

נשרן 
הדוחן

בר זית 
בינוני

שרביטן מצוי, אזוב מצוי, 
מלעניאל קצר מלענים, 

סירה קוצנית, אלה ארץ 
ישראלית

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית, אזוב מצוי

אורן 
ירושלים, 
חרוב וברוש

רעיה כבדהחלקה 17/302 מצב העצים טובהתפתחות יפה של החורש199325

דרום-מזרח 164
הסקר, צפונית 
לכביש למצפה 

משואה

בתה עשבונית חד 62
שנתית עם שיחים 

בודדים

ראש 20.6.06619800193300320
עמק

רנדזינה קרטוןמתוןדרומי
בהירה

נשרן 402020
הדוחן/זקנן 

שעיר

אלת 
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

מרוה ריחנית, אלקנה גדילן מצויברקן סורי
סמורה, בלוטה גלונית, 

חד שפה תמים, צלף 
קוצני, סירה קוצנית

מעורב מחטני 
ורחבי עלים

כנראה שמרססים בין 200440
הנטיעות. הרבה צמחים 

רודרליים

חלקה 17/407 מצב רחבי העלים בינוני, 
האורן כמעט לא מתפתח

עמק שטוח עם כמה טרסות שהוכנו 
כנראה לנטיעות, קירטון חשוף

דרום מזרח 165
הסקר

חורש דליל ביער 12
מחטני

נארי, 20בינונידרומימדרון20.6.06619800193250330
קירטון

רנדזינה 
בהירה

אלת אלון מצוי504010
המסטיק

נשרן 
הדוחן

אשחר 
ארץ 

ישראלי

אלה ארץ ישראלית, 
סירה קוצנית, קורנית 

מקורקפת, אספרג 
החורש, געדה מצויה, 

שרביטן מצוי

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית, קורנית 

מקורקפת

אורן ברוטיה 
ומעט ברושים 

ותיקים

התפתחות בינונית של 199580
הצומח הטבעי

חלקה 17/403 מצב העצים טוב

דרום מזרח 166
הסקר

חורש דליל ביער 12
מחטני

נארי, 15בינונידרומימדרון20.6.06619700193200315
קירטון

רנדזינה 
בהירה

אלת אלון מצוי451530
המסטיק

אשחר ארץ 
ישראלי

סירה קוצנית, אספרג זקנן שעיר
החורש, לטמית ערבית, 

לטם מרווני, מלעניאל 
קצר מלענים

התפתחות מועטה של 195650אורן ירושליםאלון מצוי
הצומח הטבעי

החלק הדרומי  הוא חניוןחלקה 17/404 מצב העצים בינוני

עשבוניים, בני שיח 66מחשוף קירטון167
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

ראש 20.6.06619900193050330
עמק

רנדזינה קרטוןתלולמזרחי
בהירה

נואית 
קוצנית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

נשרן 
הדוחן

שבר לבן, געדה מצויה, 
בלוטה גלונית, חד שפה 
תמים, עוקץ עקרב עגול 

עלים

צומח אופייני לקרטון אין נטיעות
חשוף והצמחים המיוחדים 

לכך - נואית קוצנית



תרשימי צומח ביער נטוע

מספר 
תרשים

שם התרשים

מספר
 

טיפוס
 צומח

שיפועמפנהפני השטחרוםנ.צ. אורךנ.צ. רוחבתאריךטיפוס הצומח
אחוז 
סלע

קרקעמסלע

אחוז 
צומח 
טבעי 
כללי

אחוז 
בני 
קיימא

אחוז 
בני 
חלוף

מין נטוענדיר/מוגןצמחים נוספיםנלווה 3נלווה 2נלווה 1מין שליט 3מין שליט 2מין שליט 1
שנת 
נטיעה

מספר 
עצים 
לדונם

קוטר 
גזע 

ממוצע 
ס"מ

קוטר 
נוף 

ממוצע 
מ'

גובה עץ 
ממוצע 

מ'
הערות כלליותהערות נטיעותהערות צומח טבעי

ראש עמק ללא 168
נטיעות

בתה עשבונית חד 62
שנתית עם שיחים 

בודדים

ראש 20.6.06619952193073335
עמק

דרום 
מערבי

קרטם ברקן סורי85580בינוני
דק

אשחר ארץ 
ישראלי

חוחן 
הקנרס

בלוטה גלונית, אלה ארץ 
ישראלית, אספרג החורש, 

בוצין מפורץ, שבר לבן

שטח שלא ניטע אך מתמלא בזריעי אורןאין נטיעות

עשבוניים, בני שיח 66חורבת עקבה169
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

אשחר ארץ 1547740בינונימזרחימדרון20.6.06193203619978345
ישראלי

נשרן 
הדוחן

עשבוניים חד 
שנתיים

בלוטה 
גלונית

אלת 
המסטיק

אספרג החורש, פרסיון 
גדול, שרביטן מצוי, 

נואית קוצנית, חד שפה 
תמים

אין נטיעות אך יש זריעי אורן ותיקים אין נטיעות
ודלילים מאד

חורבה, קירות אבן, מערות

מערבית לחורבת 170
עקבה

גריגה עם  עצים 35
בודדים ביער פתוח 

ותיק בשפלה 
הגבוהה והנמוכה

ראש 20.6.06620350193050330
עמק 
תלול

צפון- 
מערבי

אלה אלון מצוי80תלול
ארץ 

ישראלית

סירה אלת המסטיק
קוצנית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית

חלקה 16/303, זריעי ארן בודדים בשטחחורש מתפתח יפהדליל1956זיתים

יער מחטני ותיק 171
במרכז שטח 

הסקר

גריגה  עם עצים 22
בודדים ביער מחטני 

ותיק

בר זית 806020בינונידרומימדרון20.6.06620350192950305
בינוני

אלת 
המסטיק

אשחר ארץ 
ישראלי

אלה ארץ אלון מצוי
ישראלית

מרוה משולשת, לוטמית 
ערבית, מלעניאלקצר 

מלענים, אספרג החורש, 
פואה מצויה, זלזלת 
הקנוקנות, שבטן לבן

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית

אורן ירושלים 
ומעט ברוש 

מצוי

חלקה 16/302, יש זריעי אורן דקים התפתחות צומח טבעי יפה1956
וגבוהים וזיתים בודדים

זריעי מחטניים 172
צפון מערבית 
לחורבת עקבה

גריגה עם עצים 24
בודדים ביער מחטני 
צעיר עם רחבי עלים

בר זית 604020מתוןמערבימדרון20.6.06620600192750275
בינוני

אלת 
המסטיק

אשחר ארץ 
ישראלי

סירה אלון מצוי
קוצנית

מרוה משולשת, אלה ארץ 
ישראלית, לטם שעיר, 

לטם מרוני, געדה מצויה

מרוה משולשת, אלון 
מצוי, דם המכבים 

האדום, נורית אסיה, בן 
סחלב צריפי

מסומן במפות קק"ל כחלקה 16/102 של התפתחות צומח טבעי יפה100זריעי אורן
חרוב משנת 1956, אך אין כמעט חרובים 

ויש השתלטות של זריעי אורן בכתמים 
כדאי לדלל אותם

יער אורן ותיק 173
צפון מערבית 
לחורבת עקבה

חורש צפוף ביער 11
מחטני

בר זית אלון מצוי75705בינוניצפונימדרון20.6.06620650192850290
בינוני

אלה ארץ 
ישראלית

מרוה משולשת, אזוב לטם שעיר
מצוי, אשחר ארץ 

ישראלי, עוזרר קוצני, 
סירה קוצנית

אלון מצוי, אלה ארץ 
ישראלית, מרוה 

משולשת, אזוב מצוי, דם 
המכבים האדום

התפתחות צומח טבעי 195650אורן ירושלים
יפה, הוכלל בטיפוס חורש 
למרות מיעוט העצים אך 

השיחים מאד גבוהים

חלקה 16/302 מצב נטיעות  גרוע

נטיעות צעירות 174
באזור מערות 

סגפים

בתה עשבונית חד 62
שנתית עם שיחים 

בודדים

כמעט כיפה20.6.06621200191600245
ישר

כמעט
 ישר

אשחר ארץ 
ישראלי

קורטם 
דק

חרצית ברקן סורי
עטורה

שעורת 
התבור

שבלת שועל 
נפוצה

צלף קוצני, אספרג 
החורש, בלוטה גלונית, 
עוזרר קוצני, אלה ארץ 

ישראלית

השטח הוא שרידי חורבה ובוסתן חלקה 10/104 מצב הנטיעות טובצומח רודרלי בעיקרו200240אורן ברוטיהאלה ארץ ישראלית
עם רימון, אשל הפרקים, זית, חרוב 

וצבר

מערב שטח 175
הסקר

ראש 20.6.06620900191850255פסיפס בתה וגריגה41
שלוחה

סירה מתוןדרומי
קוצנית

אשחר 
ארץ 

ישראלי

אלה ארץ אלת המסטיק
ישראלית

חלקה 10/204 רשומה במפת קק"ל 
כריקה אך יש בה עצי זית וחרוב ותיקים 

וזריעי אורן

יער אורן ותיק 176
במערב שטח 

הסקר

חורש דליל ביער 12
מחטני

כמעט כפה20.6.06620500191400240
ישר

כמעט
 ישר

אלת 
המסטיק

בר זית 
בינוני

אשחר ארץ 
ישראלי

אלה ארץ 
ישראלית

שרביטן 
מצוי

מרוה משולשת, אזוב סירה קוצנית
מצוי, פיגם מצוי, לוענית 

מפושקת

אלה ארץ ישראלית, 
מרוה משולשת, אזוב 

מצוי

אורן ירושלים 
וברוש מצוי

ישנם קטעים של חורש 196740
דליל וכתמים של עשבוניים

מרעה פרות כבדחלקה 13/102

יער ברוש צפוף 177
במערב שטח 

הסקר

עשבוניים, בני שיח 66
ושיחים בודדים 

ביער מחטני ותיק 
בשפלה הגבוהה 

והנמוכה

אשחר עוקצר מצוי250מתוןדרומימדרון20.6.06620400191650240
ארץ 

ישראלי

אלה ארץ 
ישראלית

מצב העצים הנטועים גרוע ביותר1965200ברוש מצויאלת המסטיק

גריגה עם עצים 24יער מחטני צעיר178
בודדים ביער מחטני 
צעיר עם רחבי עלים

צפון מדרון20.6.06620500192150250
מערבי

אלת 40בינוני
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

אלה ארץ סירה קוצנית
ישראלית

בר זית 
בינוני

כתלה חריפה, לטם 
מרוני,זקנן שעיר

חלקה 15/103 האורן במצב בינוני דורש התפתחות צומח טבעי יפה199050אורן ירושליםאלה ארץ ישראלית
דילול

גריגה עם עצים 24יער מעורב צעיר179
בודדים ביער מחטני 
צעיר עם רחבי עלים

אלת 30בינונימערבימדרון20.6.06620350192200255
המסטיק

אשחר 
ארץ 

ישראלי

בר זית אלון מצויסירה קוצנית
בינוני

פואה מצויה, אזוב מצוי, 
זקנן שעיר, געדה מצויה, 

קיפודן מצוי

מעורב מחטני אלון מצוי, אזוב מצוי
ורחבי עלים

יתכן והאלון המצוי הוא 1997
מנטיעה

חלקה 15/105 70% אורן ירושלים, 30% 
עצי חורש ארץ ישראלים



 נדירים ואדומים בשטח הסקר, צמחים מוגנים
שנמצאו ) נמצאים בסכנת הכחדה(נדירים ואדומים , רשימת מיני צמחים מוגנים על פי החוק

 בשטח הסקר

 
 בסכנת –אדום הצמח מוגן  נדיר 
 הכחדה

 אזוב מצוי   *
 ראליאירוס ארץ יש   *
 אלה ארץ ישראלית   *
 אלון מצוי   *

 אספסת גלגלית  * 
 בן סחלב צריפי   *
 בר זית בינוני   *
 דבורנית דינסמור   *
 דבורנית צהובה   *
 דם המכבים האדום   *
 דרדר גדול פרחים   *
 חבצלת קטנת פרחים   *
 חצב מצוי   *
 חרוב מצוי   *
 יערה איטלקית   *
 ית מצויהכלנ   *
 לבנה רפואי   *
 מרוה משולשת   *
 מרוה ריחנית   *
 נורית אסיה   *
 סחלב פרפרני   *
 סחלב קדוש   *
 עוזרר קוצני   *
 עכובית הגלגל   *

 צפורן חד שנתי  * 
 קורנית מקורקפת   *

 קרדמין שעיר  * 
 רכפה כרסנית * * 
 רקפת מצויה   *
 שום גבוה   *
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רשימת צמחים לפי מספר תרשים

                 תרשים

101102103104105106107108109110111112113114115117118119120121122123124125126127128129130131132133    צמח
134-
135136137138

139-
140141142146147148149153154157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179

צמחים 
נוספים 
בשטח 
הסקר

1111111אביבית בינונית
1אביבית זעירה

111111111111111111111אזוב מצוי
11111111111אזנב מצוי

111111111איסטיס מצוי
111111111אירוס ארץ ישראלי

** 1אלה אטלנטית
1111111111111111111* 11111111111111** 11111111אלה ארץ ישראלית

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111אלת המסטיק
* 111111111** 1111* 11111111111** 1111111111אלון מצוי

111111111111אליסון מצוי
11אלמות הכסף
111אלקנה סמורה
1אספסת גלגלית
111אספסת הכתרים
111אספסת מצויה

1אספסת מקומטת
11אספסת עדשתית
1אספסת קטועה
11אספסת קעורה

1אספקלריה חרמשית
11111111111111111111111111111111111111111111111אספרג החורש

1111111אפון מצוי
11ארנריה מצויה
1אשבל מעורק

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111אשחר ארץ ישראלי
1בוצין מזרחי
111111111בוצין מפורץ

111111111111111בלוטה גלונית
11בן חיטה ביצני

1111בן חיטה רב אנפין
111בן חצב סתוני
1111בן סחלב צריפי
1111בן סירה מיובל
1בקבוקון מקומט

1111111111111111בקיה ארץ ישראלית
11בקית כלאיים
11בקיה מצויה

11בקיה תרבותית
1111ברומית איזמלנית
111ברומית המטאטא
11ברומית זנב שועל
1111ברומית מאוגדת
1111ברומית ספרדית
1111ברוניקה לבנה

1111ברוניקה מבריקה
111ברזילון ענף
111111111111111111111111111111111111בר זית בינוני
111111111111111111111111111ברקן סורי
111111111גדילן מצוי
1111גזיר דקיק

111111גזיר דק עלים
1111111111גזיר מזיק
1111גזר הגינה

111גלעינית השדה
111111111געדה מפושקת
111111111111111111111111111געדה מצויה

11111גרגרנית בירותית
11גרגרנית הטבעת
1גרגרנית מצויה
111111111111111111גרניון הארגמן

111111גרניון עגול
1111111גרניון רך

11דבורנית דינסמור
11דבורנית צהובה
1111111דבקה דקיקה
11111דבקת החומות
111דבקה זיפנית

1דבקנית הפרקים
11111111דגנין מצוי

111דודא רפואי
1דל קרניים כרמלי

11111111111111111111111111111דם המכבים האדום
111דמומית קטנת שבלת

1111111דרדית מצויה
111דרדר גדול פרחים

11דרדר קרומי
1דרכנית שעירה
1הרדופנין הציצית
11ויתניה משכרת
1111ולזיה אשונה

111ולרינית משולחפת
11ולרינית עטורה

11זהבית דמשקאית

אולי נטוע *
נבטים **                                 



רשימת צמחים לפי מספר תרשים

                 תרשים

101102103104105106107108109110111112113114115117118119120121122123124125126127128129130131132133    צמח
134-
135136137138

139-
140141142146147148149153154157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179

צמחים 
נוספים 
בשטח 
הסקר

111זהבית השלוחות
1111111111111111111111111111זוטה מעורקת
111111זוטה צפופה

111זון אשון
11111111111111111111111זלזלת הקנוקנות
11111111זמזומית מצויה

1זנב ארנבת ביצני
1111זנב עקרב שיכני
11זעזועית גדולה

111111111111111זקניים כפולי שבלים
11111111111111111111111זקנן שעיר

111זקן תיש ארוך
1חבלבל סיצילי

1111חבצלת קטנת פרחים
1111111111111111111חגוית שעירה
1111חד שפה מצוי
111111111חד שפה תמים
111חוחן הקנרס

1111חוטמית עין הפרה
1111111חופניים מצויים
1111חלבלוב מצוי

1חלבלוב משונשן
1חלבלוב פעוט
1חלוקה ננסית

1111111חסה כחולת פרחים
1חפורית מוזרה

1חצב מצוי
111111111חרדל לבן
** 1** 1111111** 1111חרוב מצוי

11111111חרחבינה מכחילה
111111111111111חרצית עטורה
11111חרשף השבכה
1111111111111111111111111111111חרשף מצויץ
1111טבורית נטויה
1טופח ירושלים
1טופח מעורק
1111טופח מצוי
111טופח ריסני
1טיון דביק

11טמוס מזרחי
11טמוס מצוי

1111111111111111111טרשנית שרועה
1יבלית מצויה
11111ילקוט הרועים
11111111יערה איטלקית
1כוכבית מצויה

11כוכבן מצוי
1111111111כילינית מצויה

111111111111111111111111111111111111111כלך מצוי
111111111111111כלנית מצויה
1כמנון כרתי
1כמנון קפח

1כף אוז האשפות
111כפיות שעירות
1111111111כרבולת מצויה
11111111111כרבולת קטנה

.sp 1כשות
1111111111כתלה חריפה

1111111כתלית פורטוגלית
11111111111111111111111111111כתמה עבת שרשים

1111כתרון עקרבי
11לבנה רפואי
111111111לוטוס יהודה
111111111לוטוס מצוי

1לולינית מעובה
11לוענית גדולה

111111111לוף ארץ ישראלי
1111111לופית מצויה
1111לוע ארי קטן
11לוענית גדולה

1לוענית מפושקת
1111111111לחך בלוטי
11111לחך כרתי
111לחך מצוי
111111111לטם מרוני
1111111111111111111111לטם שעיר

111לטמית דביקה
111111111111111111לטמית ערבית
11111לפתית מצויה

11111לשון כלב כרתית
111111לשון פר מצרית
1111111111111111111111111111111מוצית קוצנית
1111מלעניאל מצוי

1מלעניאל קטן פרחים

אולי נטוע *
נבטים **                                 



רשימת צמחים לפי מספר תרשים

                 תרשים

101102103104105106107108109110111112113114115117118119120121122123124125126127128129130131132133    צמח
134-
135136137138

139-
140141142146147148149153154157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179

צמחים 
נוספים 
בשטח 
הסקר

111111111מלעניאל קצר מלענים
111מלקולמיה הררית

1111מסרק איברי
1111111מצילתיים מצויים
111111111111מקור חסידה גדול
1מקור חסידה גזור

11111111111111מקור חסידה חלמיתי
111מקור חסידה מצוי

11מרבה חלב מונופליני
1111111111111מרגנית השדה
11מרוביון מצוי
11מרוה דגולה

111מרות ירושלים
11111111111111111111111111מרוה משולשת
11111מרוה ריחנית
111מרור הגינות

11111111111111111111111מרקולית מצויה
1מררית החוף
11נואית קוצנית

1נוניאה פרח לבן
1111נוניאה קהה
11111נוציץ עטוף

11111111111111נוצנית כדורית
1111111111111111111נורית אסיה
1נזמית לבנה
11נזמית לופתת

111נימית ממולענת
111111111ניסנית דו קרנית

111נפית כפופה
11נץ החלב הצרפתי

1111111111111111111111111111111111111נשרן הדוחן
1111111111נשרן מכחיל

1111111סחלב פרפרני
1סחלב קדוש
11111111סיסן אשון

11סיסנית הבולבוסין
111111111111111111111111111111111111111111111111111111סירה קוצנית

11111111111סלסילה מצויה
11111111סרפד הכדורים
111סתונית היורה
111111עוזרר קוצני

11111111עוקץ עקרב עגול עלים
111111111עוקצר מצוי
1111111111111111111111111111111111111עירית גדולה

111עכובית הגלגל
111עכנאי יהודה

.sp 1עלקת
11ערבז יפה
11עשנן צפוף
1111111111111111111111111111111111פואה מצויה
1פיגם מצוי
1111111פילגון מצוי

1פילגון צרפתי
11פילגון קפוץ

1פיקוס התאנה
111פעמונית קטנה

111פעמונית ירושלים
111111111111פעמונית קיפחת
1פרגה אדומה
1111111111111111111111111111111111111פרסיון גדול

פרסת הסוס דלת 
1111התרמילים

1פרע מסולסל
11111111111פשתה אשונה
11111פשתה מצויה
11111111111פשתה שעירה
11פשתנית זעירה
11111צבורת ההרים

111111111צהרון מצוי
1צורית אדומה
1צורית זעירה
111111111111111צורית חוורת

1111111111111111111111צלבית ארוכת שבלת
11111צללית אשונה
111צללית כלאיים

11צלע השור החרוזה
1111111111צלף קוצני

111111111111111111111111111111111צמרנית הסלעים
1111צפורן חד שנתי

111111צפורן נקוד
1111111צפורני חתול מצויות

11111צפורנית מצרית
11צפורנית מקופחת
1צתרנית משובלת

אולי נטוע *
נבטים **                                 



רשימת צמחים לפי מספר תרשים

                 תרשים

101102103104105106107108109110111112113114115117118119120121122123124125126127128129130131132133    צמח
134-
135136137138

139-
140141142146147148149153154157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179

צמחים 
נוספים 
בשטח 
הסקר

11קדד ארץ ישראלי
1קדד האנקולים

1קדד מצליב
11קדד קטן
1קוציץ סורי

111קורנית מקורקפת
1קחון מצוי

11קידה שעירה
1קיטה רתמית

111קיסוסית קוצנית
11קיפודן מצוי

111111111111111111111111קיצנית כרתית
11111111111111111111111111קיקסיה מצרית
11קיקסיה שרועה
1111קערורית סגולה

1111קצח הצפורן
1111קצח השדה
1קצח ריסני

11111111111111111111111קרדה מכסיפה
1קרדמין שעיר

11111111111111111קרטם דק
1קרסולה מכונפת
1רכפה כרסנית
1רכפה צהובה
111111111111111111111111111111רקפת מצויה

11111111111שבולת שועל נפוצה
11111111שבטן לבן
11שבר לבן

111שברק משונץ
11שברק נטוי

11111שברק סיצילי
1שום גבוה

11שום האבקנים
11111שום משולש
1שומר פשוט

1111שופרית כרתית
11111שלהבית דביקה
111שלוחית קרחת
1שלח ספרדי

111שלחופן קרומי
11111111111שלמון יפו

1111שמשון מצוי
11שמשון שעיר

11111111111שעורת הבולבוסין
1111שעורת התבור
111שערור שעיר

11שפרירה קשקשנית
1111111111111111111111111111111שרביטן מצוי

111שררדיה מצויה
111תגית מצויה
1111תלתן דוקרני
1111111111תלתן הארגמן
11111תלתן הכדורים

111תלתן הכפתורים
1תלתן הקצף
111111111111111תלתן חקלאי
111תלתן כוכבני
111111תלתן לביד
1תלתן צמיר

11תלתן קיפודני
1111111111111111111111תלתן תריסני

אולי נטוע *
נבטים **                                 



 תמונות מאפיינות מאזור הסקר

 
.1 פסיפס בתה וגריגה במדרון נטוע חרוב מצוי

 

 
. 2 עשבוניים בעמק חרובים
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. 3 פסיפס בתה וגריגה במדרון אלות אטלנטיות נטועות

 
 

 
. 4 פסיפס בתה וגריגה ביער פתוח
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. 6 - 5 ש טבעי מתפתח ביער מחטני ותיקחור
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 צומח טבעי דל תחת יער מחטני ותיק.7
 

 
. 8 יער מחטני ותיק וזריעים צעירים
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