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 הקדמה
 קצת דרומה לבאר שבע"

 רוח במדבר נושבת

 "…שביל לערבה ירד

 

עת  היתה  הערבה  ארץ  לא  נודעת ,  1956של  יוסף  ברסלבי  בשנת  "  הידעת  את  הארץ"מאז  ימי  

קטעים  שונים  של  הערבה  נסקרו .  מערבות  סדום  ועד  אילת,  להאין  סקר  מקיף  של  הערבה  כו,  בסוף  העולם

מנחם  מרקוס  נוגע ".  סקר  נוף  חבל  אילות"  סקר  את  דרום  הערבה  1968צבי  רון  בשנת  ,  לאורך  השנים

, "הר  ההר  והערבה  הצפונית,  בקעת  צין,  סקר  נוף  באזור  רכס  חצרה  "1976בערבה  הצפונית  בסקר  משנת  

  סקר –חבל  אילות    "1987  ומעדכן  סקר  זה  בשנת  1979מית  בשנת  ממשיך  בסקר  מקיף  של  הערבה  הדרו

בסקרי  נוף  חלקיים  ובעבודות  בתחומים ,  עוד  נגיעות  נעשו  במשך  השנים  בערבה".  נוף  ומסלולי  טיול

 .בעיקר מתחומי הגיאולוגיה והארכיאולוגיה, שונים

 

בל  ארץ  שלם מנסה  להכליל  את  הערבה  כח,  אם  כי  אינו  מקיף  ומעמיק  בכל  הנושאים,  סקר  זה

 . חבל ארץ פגיע ורגיש שיש לעשות כל מה שניתן כדי לשמור את ערכי הנוף והטבע המצויים בו, ומיוחד

 

שטפונות -זרמו  הרבה  מי,  בהם  הכל  נראה  אפשרי  ובלתי  מתכלה,  הרחוקים"  הימים  ההם"מאז  

  אקולוגיות ואזורים  בהם  ישנם  בתי  גידול  מיוחדים  ובהם  ערכי  טבע  נדירים  ומערכות,  בנחל  הערבה

תעלת  הימים :  תוכניות  פיתוח  רבות  משחרות  לפתחה  של  הערבה.  מגיעים  היום  לסף  הכחדה,  חשובות

הקמת ,  הרחבת  שטחי  חקלאות,  הקמת  מסילת  רכבת  לאילת,  שפושטת  ולובשת  צורה  אחת  לכמה  שנים

 .לשימורחשוב ביותר למצוא את שביל הזהב בין הפיתוח . שדה תעופה באזור מלחת עברונה ועוד ועוד

 

הגבול  הוא  קו  החיבור  בין  מורדות  הרי ?  מהו  הגבול  המערבי  של  הערבה?  איך  נקבע  גבול  הסקר

נחל :  קו  זה  אינו  חד  משמעי  באזור  הנחלים  הגדולים  למשל,  עם  זאת.  הנגב  מזרחה  ובין  מישור  הערבה

הנחל  מפסיק איפה  .  החודרות  לעומקו  של  הנגב"  לשונות  ערבה"נחל  פארן  ונחל  חיון  הם  מעין  ,  נקרות

אזור  בקעת  תמנע .  יש  לכן  מידה  מסוימת  של  שרירותיות  בגבול  הסקר  המערבי?  להיות  ערבה  והופך  לנגב

 .לא נכלל בסקר היות והוא מתועד היטב בעבודות אחרות

 

לאנשים  שחיים  בה  ולכולם  מוקדשת ,  לצומח,  לחי  שבה,  לנופיה,  חיבה  מרובה  יש  לנו  לערבה

 .חוברת זו
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 מבוא

 מטרת הסקר
  כרקע  לתכנון  פארק  צפרות 2002  -  2001י  יחידת  הסקרים  בשנת  "קר  הטבע  והנוף  בוצע  עס

הנוף  ומורשת  האדם  באזור  ולהעריך  את  חשיבותם ,  הסקר  נועד  להיות  בסיס  לאפיון  ערכי  הטבע.  באזור

במקביל  משמשות  מפות .  ממצאיו  נועדו  לשמש  כלי  עזר  לתכנון  פיתוח  בר  קיימא  באזור  רגיש  זה.  לשימור

הן  שוקללו  יחד  עם  הנתונים  על ".  פארק  צפרות  ללא  גבולות  בערבה"רכיות  כתשומה  נוספת  לתכנון  הע

הפוטנציאל  התיירותי  ועוד  גורמים  נוספים  למפות  רגישות  ולמפות  תכנון ,  פעילות  הציפורים  וחשיבותן

 .עתידי שיתחשב בגורמים אלה
 

 מבנה הסקר ושיטות העבודה
 :העבודה התבצעה בשני שלבים

  איסוף ואפיון המצאי-' אשלב 

נתונים  אלה  מבוססים  על  עבודת  שדה  בשילוב .  נוף  ומורשת  האדם,  נאספו  ותועדו  נתונים  בתחומי  טבע

י  רשות  הטבע "החלוקה  ליחידות  הנוף  מתבססת  על  עבודה  שנעשתה  ע.  מידע  קיים  שנאסף  במקומות  שונים

, 2000)  עורכים.  (א,  שדות.  מ,  קפלן.  ע,  אידלמן,  "יחידות  הנוף  בנגב"והגנים  והמשרד  לאיכות  הסביבה  

 . עם שינויים שנעשו על פי הנדרש

 :תוצרים

 .חלוקה ואפיון של יחידות הנוף

 .אפיון הצומח ביחידות הנוף

 .נוף ומורשת האדם, אתרי טבע, גיאומורפולוגיים, גיאולוגיים: תיאור אתרים נקודתיים באזור

  הערכת משאבי הטבע והנוף-' שלב ב

דרכי  ההערכה  בתחומים  השונים .  תונים  שנאספו  בוצעה  הערכה  השוואתית  של  חשיבותםעל  בסיס  הנ

כבישים ,  כמו  כן  התבצע  חישוב  של  רציפות  השטח  הפתוח  המרוחק  מתשתיות  של  בינוי.  מפורטות  בהמשך

 .ומתקנים אחרים

 :תוצרים

 .מפת ערכיות נופית

 .מפת ערכיות צומח

 .הערכת חשיבות בתי גידול ליונקים גדולים

 .מפת רצף שטחים פתוחים
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רמת  ההבחנה ,  ראוי  לציין  שבגלל  השטח  הגדול  והמשאבים  המצומצמים  שעמדו  לרשות  הסקר

. וההגדרה  של  יחידות  הצומח  והנוף  גסה  באופן  יחסי  לסקרי  טבע  ונוף  אחרים  שנערכו  ביחידת  הסקרים

  חשובים  לשימור  אבל הוגדרו  אמנם  אתרים.  מובא  ברמת  המצאי  בלבד)  הליתולוגיה(מידע  בתחום  המסלע  

נאסף מידע . לא  נערכו  סקרים זואולוגיים שיטתיים.  לא  גובשה  שיטה  להערכה  כוללת  של  השטח  בהיבט  זה

תיאור  השרידים  הארכיאולוגים .  ששולב  בידע  שנצבר  עד  כה  במקומות  שונים,  בשטח  לגבי  יונקים  גדולים

להעמיק  את ,  ראוי  לכן.  ים  אקראייםאינו  נשען  על  סקר  מקיף  אלא  על  סקרים  מקומיים  בלבד  ועל  גילוי

 .הידע הקיים בתחומים אלה בכל אזור שבו מתבצע תכנון לפעולות פיתוח כלשהן

 אזור הסקר

 גבולות הסקר

  קו  החיבור  בין  מורדות  הרי  הנגב  מזרחה -במערב  ,  המלח-  ברכות  האידוי  של  מפעלי  ים-בצפון  

  בחלק  הצפוני  והמרכזי  של -  נחל  הערבה  -זרח    העיר  אילת  ומפרץ  אילת  ובמ-בדרום  ,  ובין  מישור  הערבה

  הגבול  הבין  לאומי -  בחלק  הצפוני  של  דרום  הערבה  עד  למלחת  יוטבתה  ומדרום  לה  -נחל  שעלב  ,  הערבה

 . עם ירדן

 תיאור כללי ומבנה

היא .    המלח  ומפרץ  אילת-הערבה  הנה  עמק  צר  וארוך  המשתרע  בין  הרי  הנגב  והרי  אדום  ובין  ים

אך ,  )רבע  משטח  הנגב(  מיליון  דונם  3,  בקירוב,  שטחה.  בקעת  ים  המלח  ובקעת  הירדןהמשכה  הדרומי  של  

בשטח  ישראל ,  רוחבה    הכולל.  מ"  ק175  -אורכה  כ.  רק  שליש  משטחה  נמצא  בתחומי  מדינת  ישראל

מגיע ,  באזור  יהל,  במרכזה,  מ"  ק25  -בחלקה  הצפוני  מגיע  ל.  מ"  ק5  -  ל  25נע  בין  ,  ובשטח  ירדן  גם  יחד

 400  -רום  הערבה  כ  .  מ"  ק8  -  7מ  ובחלקה  הדרומי  רוחבה  כמעט  קבוע  ואינו  עולה  על  "  ק10  -רוחבה  ל

  מטר  מעל  פני  הים  בסביבות 270משם  היא  מתרוממת  בהדרגה  עד  ,  המלח-מטר  מתחת  לפני  הים  באזור  ים

 .ומשם יורדת עד גובה פני הים באילת, ערבת יפרוק

ב  של  ערוצי  נחלים  רדודים  ורחבים  היורדים י  מספר  ר"נוף    הערבה  הוא  נוף  שטוח  המבותר  ע

אל  הערבה  הצפונית  יורדים  נחלים  גדולים .  מהרי  אדום  ממזרח  ונחלים  היורדים  מהרי  הנגב  ומסיני  ממערב

הבאים  מהר  הנגב  וכן  נחלים  ,  נחל  נקרות  ונחל  צין,  נחל  עשוש,  נחל  פארן,  נחל  חיון  –כמו  ,  רבים

נחלים  אלה  נאספים  אל  ערוץ  מנקז .    ועודואדי  דחל,  י  פידאןואד,  ואדי  מוסה  -כמו  ,  הבאים  מהרי  אדום

מספר .    ערוצו  של  נחל  הערבה–המלח  -אחד  העובר  לאורכה  של  הערבה  הצפונית  ומושך  את  מימיהם  לים

שיפוע ,  הנחלים  היורדים  לערבה  הדרומית  קטן  בהרבה  מאלה  היורדים  לערבה  הצפונית  ובנוסף  לכך

המלח  ולכן  אין  ערוץ  מנקז  אחד -ן  בהרבה  משיפוע  הירידה  אל  יםהירידה  של  הערבה  אל  מפרץ  אילת  מתו

 .המוביל דרומה

בחלקו  הצפוני  הוא  בעל  אופי  מצוקי  כיוון  שמצוק   -גבולה  המערבי  של  הערבה  משתנה  באופיו  

בין  נחל  צין  לנחל  שיטה  הגבול  אינו  נושא  אופי  של .  ההעתקים  ממשיך  דרומה  עד  להיעלמותו  בנחל  צין
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י  נחיתה  והשתפלות  של "והגבול  מוגדר  ע,  קבור  בחלק  זה  של  הערבה,    כגבולמצוק  והשבר  המשמש

מנחל  שיטה  ודרומה  הולך  ומתרומם  מצוק .  שכבות  הסלע  מזרחה  אל  מתחת  לסחף  המכסה  את  הערבה

 .ההעתקים מחדש וממשיך למזרח סיני

ת כיפ(כיפות  גיאולוגיות  אלו  ,  "חבל  הכיפות"בשוליים  של  החלק    המרכזי  של  הערבה  נמצא  

מוסיפות  גיוון  לנוף  בכך  שהשכבות  בהן  נטויות  לכוונים )  כיפת  רחל  ועוד,  כיפת  ערגה,  כיפת  גידרון,  תמיד

 .מתקבל גיוון בסלעים ובמבנה המורפולוגי, שונים ועקב הבליה של מבנה עגול ומורם

 

מחלקים  את  הערבה  לשני  אזורים  ראשיים ,  בעקבות  שינויים  טופוגרפיים  ומורפולוגיים  אלה

 .ריד ביניהם הוא פרשת המים של הערבה הנמצאת בשלוחת נוצהוהמפ

מעל  פני '    מ270  -הירידה  הטופוגרפית  היא  מרום  של  כ.    משלוחת  נוצה  ועד  ים  המלח–  הערבה  הצפונית

 -לאורך  של  כ'    מ660ירידה  של  ,  המלח-מתחת  לפני  הים  בדרום  ים'    מ380  -הים  בשלוחת  נוצה  ועד    כ

 :ה הצפונית ניתן לחלק לשלוש יחידותאת הערב. מ בקו אויר" ק100

 .  משלוחת נוצה ועד נחל נקרות–הערבה המרכזית  .1

 .  מנחל נקרות עד לצפון חבל הבתרונות–הערבה הצפונית  .2

 . מצפון לחבל הבתרונות ועד לברכות המלח בדרום ים המלח–ערבת סדום  .3

 

מעל  פני '    מ270א  מרום  של  הירידה  הטופוגרפית  הי.    משלוחת  נוצה  ועד  מפרץ  אילת–  הערבה  הדרומית

 .מ בקו אויר" ק70לאורך '  מ270ירידה של , בשלוחת נוצה ועד גובה פני הים באילת, הים

שהם  גם  מבנים ,  אזורים  מוגבהים  יוצרים  פרשות  מים  מקומיות  בין  שקעים  טופוגרפיים

. ן  מתהוות  מלחותבה,  וגורמים  להתהוות  שטחים  ללא  ניקוז  או  בעלי  ניקוז  לא  סדיר,  גיאולוגים  מונמכים

אליו  יורד  מהנגב ,    סעידין–  א  –קע    –הוא  ,  מערב  לקיבוץ  יהל-מצפון,  השקע  הצפוני  בערבה  הדרומית

 אשר לאורך נחל שעלב,  אליה מגיע מצפוןמלחת  יוטבתההיא  ,  המלחה  הבאה  והגדולה  מכולן.  נחל  שיטה

 -בהמשך  דרומה  .  וטבתהמ  אוסף  אליו  ערוצים  נוספים  ממערב  וממזרח  עד  הגיעם  למלחת  י"  ק20  -כ

 .מלחת אילת –המלחה הדרומית ,   וקרוב למפרץ אילתמלחת עברונה

 

 )1975בהוצאת קצין חינוך ראשי " אזור חצבה"חוברת : מקור  (חתך סכמתי של הערבה
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 אקלים

. ביתן  וש.  מאת  א"  אטלס  אקלימי  לתכנון  פיסי  וסביבתי  בישראל"סקירה  זו  מבוססת  בעיקרה  על  

והלחות ,  הערבה  נכללת  באזור  האקלים  החם  והצחיח  ביותר  בישראל.  1994א  "ת'  אונ,  רמות'    הוצ,רובין

, מיקומה  של  הערבה  בדרום  הארץ:  הגורמים  לאקלים  קיצוני  זה  הם.  היחסית  שלה  היא  מהנמוכות  ביותר

 -ריחוקה  מהים  התיכון  והמבנה  הטופוגרפי  שלה  ,  בשוליה  הצפוניים  של  רצועת  המדבריות  העולמית

קיימים  הבדלים  אקלימיים  קטנים  לאורך .  בין  רמות  הרריות,  נמוכה  יחסית  לסביבתה,  רצועה  צרה  וארוכה

הלחות  היחסית  נמוכה  יותר  בדרום  הערבה  וכמות ,  צפון  הערבה  ודרומה  חמים  במעט  ממרכזה:  הערבה

שילוב  עם ב,  הבדלים  אלה  נובעים  מן  הסיבות  שנמנו  לעיל.  הגשם  הולכת  ופוחתת  מצפון  הערבה  לדרומה

 .המלח ומפרץ אילת על אזורי הקצה של הערבה-השפעת ים

 

  רוחות

המלח  ובערבה  הצפונית  והמרכזית  נושבות  בשעות  הלילה  רוחות  דרומיות  ודרום -בדרום  ים

-מזרחיות  בעיקר  ובקיץ  גם  דרום-הצהרים  נושבות  רוחות  צפון-משעות  הבוקר  עד  שעות  אחר.  מערביות

רוחות  צפוניות ,    נושבות  במשך  רוב  ימות  השנה  ובמרבית  שעות  היממהבדרום  הערבה  ובאילת.  מזרחיות

המביאות ,    מערביות–בדרך  כלל  דרום  ,  בעונות  המעבר  ישנם  אירועים  של  רוחות  חזקות.  יבשות  וחזקות

 .ליצירת סופות אבק

 

  טמפרטורות

ת   מעלו39עולה  טמפרטורת  המקסימום  בצפון  ודרום  הערבה  על  ,  במחצית  מימי  הקיץ  בממוצע

בערבה .  צ"  מ47  -צ  ויותר  אינם  נדירים  ונרשמו  טמפרטורות  גבוהות  מ  "  מ42  -  41ערכים  של  ,  צלסיוס

צ  אינן  נדירות "  מ40צ  וטמפרטורות  של  "  מ38.5המרכזית  טמפרטורת  המקסימום  הממוצעת  בקיץ  היא  

בצפון   -טמפרטורות  הקיץ  המינימליות  הממוצעות  בלילה    .  צ"  מ45  -ונרשמו  טמפרטורות  גבוהות  מ  

הן גבוהות , )מרכז הערבה(באזור  ספיר ,  צ"  מ28  -גבוהות  מ  ,    )המדידות  נעשו  מדרום  לים  המלח(הערבה  

הוא ,  המשרע  היומי  של  הטמפרטורה  בערבה  כולה.  צ"  מ25  -  גבוהות  מ  -צ  ובאזור  אילת  "  מ22  -מ  

, ם  כבד  ובינוניבו  עומס  החו,  לעומת  אקלים  הקיץ  הקשה  בערבה).  צ"  מ14.5  -  14(מהגבוהים  בישראל  

 22  -  20  -המלח  -  בדרום  ים-טמפרטורות  המקסימום  היומי  הממוצעות  בחורף  הן  .  אקלים  החורף  נוח

גם  בחורף .  צ"  מ23.1  -  20.8  -צ  ובאזור  אילת  ודרום  הערבה  "  מ21  -  19.5  -במרכז  הערבה  ,  צ"מ

-צ  בדרום  ים"  מ8  -  7  -במרבית  לילות  החורף  אין  יורדת  הטמפרטורה  מתחת  ל  .  התנודה  היומית  גדולה

בשטחים  מישוריים .  צ  באזור  אילת"  מ10  -צ  במרכז  הערבה  ומתחת  ל  "  מ5  -אינה  יורדת  מתחת  ל  ,  המלח

ובחלק  מהם ,  יש  אזורים  הרגישים  לקרה,  בעיקר  במקומות  שבהם  הערבה  רחבה  יותר,  לאורך  הערבה

 .קרה בשנה בממוצע- אירועי10 -צפויים יותר מ 
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 לחות  

המלח  הלחות  היחסית  הממוצעת  בקיץ  נעה  בין -בדרום  ים.  זור  היבש  ביותר  בארץהערבה  היא  הא

במרכז .    בלילה60%  -  בצהרים  לכ  40%  -ובחורף  בין  כ  .    בלילה55%  -  50%  -  בצהרים  ל  40%  -כ  

 -  45%  -  ולפנות  בקר  עולה  ל  30%  -  25%הערבה  הלחות  היחסית  הממוצעת  בקיץ  בשעות  הצהרים  

      בדרום 70%  -  60%  -  ולפנות  בקר  50%  -  40%ת  בשעות  הצהרים  בחורף  הלחות  היחסי.  50%

הטמפרטורות  הגבוהות  והרוחות  הצפוניות  היבשות  מביאים  ללחות  יחסית ,  הערבה  הריחוק  מהים  התיכון

, גם  בחורף ערכי הלחות היחסית נמוכים.    בלילה45%  -  40%  -  בצהרים  ל  15%ממוצעת  בקיץ  הנעה  בין  

 .זהו האזור היבש ביותר בישראל.  בקרוב בלילה60% - בצהרים ל 30% -בין כ 

 

 משקעים 

מ  באזור "  מ25  -מ  בצפון  הערבה  ל  "  מ50  -שנתית  פוחתת  בהדרגה  מ  -כמות  המשקעים  הרב  

בולטים  ההבדלים  הגדולים  בכמות .  מ"  מ42כאשר  במרכז  הערבה  הכמות  השנתית  הממוצעת  היא  ,  אילת

בעיקר  בשולי  עונת ,  מי  ועוצמתם  עשויה  להיות  גדולההגשמים  הם  בעלי  אופי  מקו.  הגשם  משנה  לשנה

 .שטפונות מתרחשים בערבה בעיקר בעונות המעבר ובחורף. הגשמים

 

 מסלע וקרקעות

מתצורת שולטים  בנוף  סלעים  בהירים  ,  מאזור  נאות  הכיכר  ועד  אזור  חצבה,  בצפון  הערבה

בשולי  הערבה  הם ).  לף  שנה  א60  –  14(אלו  הם  משקעים  אגמיים  שהותיר  אחריו  אגם  הלשון  .  הלשון

חרסית  וארגוניט  לבנה  ומתאפיינים  בנוף  של ,  עשויים  קונגלומרט  ובמרכז  הם  עשויים  מחילופי  חוור

 תצורת  חצבה  אדומים  של  אבן  חול  וחרסיתמופיעים  בערבה  סלעי  ,  מדרום  לחצבה  ועד  לצוקים.  בתרונות

    בשולי  הערבה  מופיעים  גם  גירים .)תצורת  הערבה(קונגלומרט  ומעליהם  חופה  שכבה  קשה  ומצוקות  של  

י  קונגלומרט  מתצורת  הערבה  שהיווה  את  קרקעית "חומים  בהירים  וסלעי  צור  כהים  שבחלקם  מכוסים  ע

, בחבל  הכיפות,  בשוליים  המערביים  של  הערבה  הצפונית  והמרכזית.    מיליון  שנה2  –הערבה  עד  לפני  כ  

גיר  חום  צהבהב ,  חוור  וחרסיתם  בשכבות  והם  מוקפיצור    או  גירנמצאים  מבנים  דמויי  בצל  שליבתם  

מדרום  לנחל  נקרות .      גדולים)נטף  מעינות(טרוורטין  באזורי  המעיינות  מוצאים  כתמי  .  ואבן  חול  אדומה

 אזורי,  מניפות  סחף  –משלושה  סוגים  ,  )  חומר  סחף-אלוביאלי  (שולט  נוף  של  משקעים  אלוביאליים    

משקעים (פיין  בהרבדת  חלוקי  נחל  ומשקעים  פלוביאליים  אזור  מניפות  הסחף  מתא.  מלחות  ואזורי  חוליות

משקיעים ,  כמו  נחל  חיון,  נחלים  אחדים.  אשר  טיבם  נקבע  על  פי  המסלע  דרכו  התחתר  הנחל,  )נחליים

, אזורי  החוליות  מכסים  שטחים  נרחבים  בדרום  הערבה  בשני  גושים.  בעיקר  לס  במוצאם  לנחל  הערבה

מקור  החול .  שדות    יוטבתה  והשני  בין  שדות  סמר  לשדות  אליפזבין  שדות  יהל  ו,  האחד  לאורך  נחל  שעלב

אליהם ,  המלחות  הן  תוצר  של  שקעים  מקומיים  חסרי  מוצא.  בבליה  וסחיפה  של  אבני  החול  בשולי  הבקע
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. זורמים  חלק  מהנחלים  היורדים  ממצוק  השוליים  בערבה  הדרומית  והקרקע  בהן  בעלת  אופי  חרסיתי

המופיעים  בעיקר  על  קונגלומרטים  בני ,  )רג,  צריר(משטחי  חצץ  בערבה  מצויים  טיפוסים  שונים  של  

. בחלקו  עקב  פעילות  של  חיידקים,  החצץ  הצורני  המכסה  את  פני  הקרקע  הוא  לרוב  שחור.  גילים  שונים

על  פניו ,    דומה  ללס–  A  אופק      –מתחת  לריצוף  המדברי  של  החצץ  נמצאת  קרקע  ובה  מספר  אופקים  

. המגבירות  את  אטימות  הקרקע  בהפרישן  ריר  בעת  הרטבתן,  כחוליותמפותח  קרום  ביולוגי  של  אצות  

חדירת  המים  בקרקע  זו .  מ  וכן  נשטף  אליו  מלח"  ס20  –  5נמצאות  בו  שכבות  של  גבס  בעומק  –  Bאופק  

 . כולל בעיקר חלוקי סלע בלויים ושבוריםCאופק . מועטה

 

 



 
 מפה ליתולוגית
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 מבט ממלחת עברונה מערבה

 מבט ממלחת עברונה
 לגבעות צפרה

 גבעות שחורת
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 תולדות האדם בערבה
 העת העתיקה   

 קבוץ סמר, אסף הולצר: תבכ

-שימשה  תוואי  מעבר  לאדם  מן  התקופות  הפרה,  כחלק  ממערכת  השבר  הסורי  אפריקני,  הערבה 

 .היסטוריות ועד ימינו

  

העדויות  הראשונות  לנוכחות  אנושית  בערבה  ובשוליה  הן  כלי  אבן  מהתקופה  הפלאוליתית 

ציחור  ומעידים  על  יצורים  אנושיים כלים  אלה  נמצאו  במשקעים  אגמיים  שנחשפו  באגן  נחל  ,  התחתונה

  אותו  מין  אדם  קדמון  שיצא  מאפריקה  לפני  למעלה  ממיליון  שנה  והתפשט –'  הומו  ארקטוס')  הומינידים(

נתיב  ההתפשטות  עבר  לאורך .  'הומו  ספיאנס  '–ברחבי  העולם  הישן  וממנו  התפתחו  מאוחר  יותר  בני  מיננו  

נמצאו  באתר )  ובכללם  כלי  אבן  דומים(יותר  לכך    אפריקני  ועדויות  מוכרות  –מערכת  השבר  הסורי  

בסמוך ,  באגן  נחל  ציחור.  עובדיה  מדרום  לכינרת  אשר  מתוארך  למיליון  שנה  לפני  זמננו  ואף  קודם  לכן

כלי  צור  מאוחרים ,  נמצאו  על  פני  השטח,  למוצא  נחל  פארן  אל  הערבה  ובמספר  מקומות  נוספים  בערבה

 .לפני זמננו שנה 250,000 –יותר אשר גילם מוערך ב 

 

    התקופה -היא  מסוף  תקופת  האבן  ,  התקופה  הבאה  ממנה  יש  בידינו  עדויות  לנוכחות  אדם  בערבה

רצף  של .  ס"  לפנה8  –  7  –קיימות  עדויות  לנוכחות  אנושית  בערבה  ובשוליה  מן  האלף  ה  .  הניאוליתית

, ס"השישי  לפנהס  ואולי  אף  סוף  האלף  "מתקיים  למעשה  למן  האלף  החמישי  לפנה,  נוכחות  אדם  בערבה

, מתוארכים  לתקופה  הניאוליתית  המאוחרת,  אתרים  רבים  יחסית.  בדרך  כלל  בסמוך  למקורות  מים

 . לתקופה הכלכוליתית ולתקופת הברונזה הקדומה

 

מכרות  נחושת  ואתרי .  בתקופות  אלה  החל  האדם  את  צעדיו  הראשונים  בניצול  מחצבי  הנחושת

  ראשית  האלף –זמנם  .  בבקעת  תמנע,    נתגלו  בדרום  הערבה,ההפקה  הקדומים  ביותר  הידועים  לנו  בעולם

נחשפו  עדויות  רבות  לכרייה  ולהפקת  נחושת ,  בפונון,  בעבר  המזרחי  של  הערבה.  ס"החמישי  לפנה

ועפרות )  פסולת  תנורי  הפקת  הנחושת(לאורך  הערבה  אתרים  נוספים  ובהם  סיגים  .  מתקופות  אלו  ואילך

הבולטים  באתרים  בהם  נחשפו .  הובלה  וסחר,  הפקה:  נותעדות  לעיסוק  במתכת  בתקופות  שו,  נחושת

אזור ,  היא  נווה  יוטבתה,  דיאן'  גבעות  שיזף  וספיר  בצפון  הערבה  ועין  ע–עדויות  ממרבית  התקופות  הם  

 .תמנע וגבעות רבות בדרום הערבה

 

  ועד 14  –מסוף  המאה    ה  ,  לבקעת  תמנע,  בעקבות  מרבצי  הנחושת  הגיעו  המצרים  לדרום  הערבה

המדיינים  הנזכרים ,    תקופת  הברונזה  המאוחרת  וראשית  תקופת  הברזל–ס  "  לפנה12  –המאה  ה  מחצית  
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הותירו  גם  הם  עדויות ,    במקרא  בהקשר  ליציאת  מצרים  וכן  תושבים  אחרים  של  הנגב  מאותה  תקופה

 .בעיקר באתרים הקשורים לנחושת, לנוכחותם ולעבודתם עם המצרים ומעט אחריהם

 

ביטוי  מרשים  לכך .  ערבה  זירה  למאבקים  בין  ממלכת  אדום  ליהודהשימשה  ה,  בתקופת  המקרא

מצודה ,  בחפירות  באתר  נחשפו  בין  השאר.  המקראית'  תמרה'היא  ככל  הנראה  ,  נמצא  באתר  עין  חצבה

 .ואתר פולחני אדומי)תקופת הברזל(מימי בית ראשון 

 

רכים  החוצות דרכים  לאורך  הערבה  במערבה  ובמזרחה  וד,  בערבה  התגלו  מספר  דרכים  עתיקות

הן  כנתיבים  המקשרים ,  דרכים  אלו  היו  בשימוש  תקופות  רבות  לאורך  ההיסטוריה.  את  הערבה  לרוחבה

 .ישובים ואוכלוסיות באזור והן כחלק מרשת הדרכים הבין לאומית של המזרח הקדום

  

נתיב .  לא  פסחו  על  הערבה,  ס"הבשמים  ששקקו  שיירות  לקראת  סוף  האלף  הראשון  לפנה-דרכי

לחוף  הים ,  חצה  את  הערבה  בדרך  לעבדת  שבנגב  ובהמשך,    שירד  מפטרה  בירת  הנבטים  בהרי  אדוםמרכזי

נקודות  משמר  ואתרים  נבטים  נתגלו  לצד  דרכים  נוספות .  תחנה  חשובה  בנתיב  זה  נחשפה  במואה.  התיכון

 .עין עברונה, יוטבתה,  באר מנוחה–ביניהם , בערבה

  

הצבא .  בימי  טריאנוס,  לת  המאה  השניה  לספירההרומאים  השתלטו  על  הממלכה  הנבטית  בתחי

כרה  והפיק  נחושת  והותיר  עדויות  באתרים  השונים ,  בנה  מצדים  ומצודות,  הרומי  סלל  וחידש  דרכים

ביניהן ,  )סוף  המאה  השלישית  לספירה(מרבית  העדויות  הרומאיות  הן  מימי  דיוקלטיאנוס  .  ולאורך  הדרכים

רנדל  ליוטבתה  המעידות  על  דרך  לאורך 'אבני  מיל  בין  ע,  מצודה  בעין  חצבה,    סלילת  מעלה  העקרבים–

ממנו ,  )כיום  בשטח  עקבה(מצד  בעברונה  ומחנה  לגיון  בראש  מפרץ  אילת  ,  מצודה  ביוטבתה,  הערבה

  מפת  דרכים  של –'  מפת  פויטינגר'ביטוי  לתקופה  זו  נראה  ב.  בתקופה  הביזנטית'  אילה'התפתחה  העיר  

 .  נווה יוטבתה–דיאן 'היא עין ע' דיאנם-אד' בראש מפרץ אילת והאימפריה הרומאית ובה מסומנות אילה

 

לצד ,  )בשוליים  המזרחיים  של  הערבה(עדויות  מרשימות  מן  התקופה  הביזנטית  נחשפו  בפונון   

 .אמות ומאגרי מים וכן כנסיות, נמצאו במקום מתקנים חקלאיים, מכרות ותנורי הפקה של נחושת

 

  העלייה –'  ובעיקר  עם  מיסוד  החאג,  המאה  השביעית  לספירהבאמצע  ,  עם  הגעת  האיסלאם  לאזור 

קיבל  ראש  מפרץ  אילת  משנה  חשיבות  כצומת  מרכזי  בדרכי ,  בסוף  המאה  השביעית  לספירה,  לרגל  למכה

 –בארות  שרשרת  (בערבה  הוקמו  יישובי  קבע  חקלאיים  ונחפרו  מערכות  של  בארות  מנהרה  .  'החאג

    מי  תהום  והובילו  אותם  במנהרות  אל  פני  הקרקע  בשטחים מתקנים  אלה  תפשו  אופקים  של).  'פוגרות'

אתרי  ישוב  מן  התקופה .  יוטבתה  ועברונה,  מערכות    כאלה  מוכרות  לנו  בערבה  מעין  יהב.  החקלאיים

זוהי  התקופה .  באר  אורה  ובסמוך  לאילת,  נחל  עומר,  המוסלמית  הקדומה  מוכרים  לנו  גם  מנחל  שחק

 .בה הפיקו נחושת בערבה, מינולמעט פעילות מכרות תמנע בי, האחרונה



 17  

 

התרחשו  אירועים ,  בסיני  ובראש  מפרץ  אילת,  בגב  הרי  אדום"  דרך  המלך"לאורך  ,  סביב  הערבה

 .לא מוכרים לנו מתקופה זו, רבים בתקופה הצלבנית אך עדויות ושרידים מן הערבה עצמה

ץ  מעבר שימשה  הערבה  כאר,      בתקופה  העותמאנית  ובתקופת  המנדאט  הבריטי-  העת  החדשה

בתקופת ).  אילת(ואום  רשרש  )  נווה    יוטבתה(דיאן  'עין  ע,  ולאורכה  היתה  דרך  ונקודות  משמר  בעין  חצבה

 בדואים חיו בה . אך ללא אספלט, הידוק הנתיב, המנדאט הבריטי נסללה דרך הערבה שכללה אבני שפה

 .בתקופות החורף בעיקר ונדדו לעבר הרי אדום או הנגב בחודשי הקיץ

 

דרך  הערבה .  חלקם  לירדן  וחלקם  לרמת  הנגב,  המדינה  גורשו  מן  הערבה  הבדואיםעם  קום  

  החלו  ליישב  את 20  –  הראשונות  של  המאה  ה  50  –בשנות  ה  .  שוקמה  ונקודות  משמר  היו  לאורכה

יוטבתה  היתה  ישוב .  יוטבתה  ובאר  אורה,  עין  יהב,    הוקמו  נקודות  תצפית  חקלאיות  בעין  חצבה–הערבה  

הוכשרו ,  בעקבות  ההצלחה  בגידול  ירקות  חורפיים.  ל  לקיבוץ"ך  מהיאחזות  נחהקבע  הראשון  שהפ

בחלקו ,    נסלל  כביש  אספלט  לאורך  הערבה60  –בשנות  ה  .  קרקעות  נוספות  ועלו  עוד  ישובים  על  הקרקע

 . הגדול על תוואי דרך הערבה המנדטורית

 

ה  פרטית  שהקימו   כחוו1959  –    ראשיתו  ב  -  נאות  הכיכר,  בכיכר  סדום  הוקמו  שני  מושבים

החווה .  גידול  ירקות  ותמרים,  כ  מתיירות"תחילה  התפרנסו  מגידול  בקר  ואח,  ל"שבעה  משוחררי  צה

במושב .  בידי  גרעין  של  האיחוד  החקלאי,    הוקם  המושב  בסיוע  הסוכנות1970  וביוני  1970  –התפרקה  ב  

, דגים,  ירקות,  ים  חקלאות  פרח–הכלכלה  .  המושב  משתייך  למועצה  אזורית  תמר.    תושבים250  –כ  

 .כרם ותיירות, תמרים

 

כ .  י  גרעין  עירוני  של  האיחוד  החקלאי  בסיוע  הסוכנות"  ע1982הוקם  בשנת  ,      מושב-  עין  תמר

  שנה  התגוררו  בישוב  ארעי  סמוך  לנקודת  מוצאו  של  נחל  אמציה  למלחת  סדום  ואת  ישוב  הקבע  בנו 15  –

, דגים,  ירקות,      חקלאות  פרחים-  הכלכלה  .משתייכים  למועצה  אזורית  תמר.  בתוך  שטח  מלחת  סדום

 .כרם ותיירות, תמרים

 

 –) יתוארו על פי סדר הקמתם(בערבה הצפונית והמרכזית הוקמו חמישה מושבים  

  ראשית  הישוב  היהודי  במקום  היתה  עם  הקמת  תחנת  ניסיונות  חקלאית  ליד  עין  וויבה –  עין  יהב

.   הישוב  עבר  למקום  הקבע–  1967,    אוזרחה1962,  ל"  הוקמה  במקום  היאחזות  נח1959  -ב.  1950  -ב

.   תושבים500  -במושב  כ.  זהו  הישוב  השני  בערבה  אחרי  יוטבתה  ומושב  העובדים  הראשון  שהוקם  בה

המושב  משתייך  לתנועת  המושבים  ולמועצה .  דגים  ותיירות,  תמרים,  פרחים,    חקלאות  ירקות–כלכלה  

 .אזורית ערבה תיכונה
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י  גרעינים  של  בני "ל  ע"  כהיאחזות  נח1965הוקם  בשנת  .  פון  הערבה    מושב  עובדים  בצ-  חצבה 

ההיאחזות  אוזרחה  ב .  בתחילה  שכן  ליד  כביש  הערבה  במקום  בו  נמצא  כיום  בית  ספר  שדה  חצבה.  מושבים

,   חקלאות  ירקות–כלכלה  .    תושבים400  –במושב  כ  .    עבר  הישוב  למקומו  הנוכחי1971בשנת  .  1968  –

 .משתייך לתנועת המושבים ולמועצה אזורית ערבה תיכונה. רם ותיירותמנגו וכ, תמרים, פרחים

 1972הוקם  בשנת  .  מדרום  לפתח  נחל  פארן  לערבה,    מושב  עובדים  בערבה  המרכזית–  פארן 

.   תושבים350  –    במקום  כ  -ישוב  הקבע  .  1975  –האזרוח  .  י  גרעינים  של  בני  מושבים"ל  ע"כהיאחזות  נח

משתייך  לתנועת .  פרחים  ותמרים  ותיירות,  )בעיקר  פלפל(ירקות  ,    רפת  חלב–  חקלאות  –כלכלה  

 .המושבים ולמועצה אזורית ערבה תיכונה

 

י  גרעינים  של "ל  ע"  כהיאחזות  נח1970הוקם  בשנת  .    מושב  עובדים  בערבה  המרכזית–  צופר 

וקים במקום  בו  מתכוננים  לבנות  כיום  ישוב  קהילתי  בשם  צ,  ושכן  תחילה  ליד  נחל  צופר,  השומר  הצעיר

המקום  עבר  למקומו ,  ל  של  בני  מושבים"  הגיעו  למקום  גרעיני  נח1975בשנת  ).    בלדד–השם  במפות  (

תמרים ,  פרחים,  ירקות,    תרנגולי  הודו–  חקלאות  –כלכלה  .    תושבים300  –במקום  כ  .  1980  –הנוכחי  ב  

 .משתייך לתנועת המושבים ולמועצה אזורית ערבה תיכונה. ותיירות

 

י  גרעין  של  עולים "  ע1980הוקם  בשנת  .  בדים  בערבה  הצפונית  ליד  נחל  עידן  מושב  עו–  עידן 

.   תושבים300  –במקום  כ  .  ובמשך  השנים  נוספו  משפחות  רבות  של  ילידי  הארץ,  סקסיות-מארצות  אנגלו

משתייך  לתנועת  המושבים  ומועצה .  תמרים  ומנגו  ותיירות,  כרם,  פרחים,    ירקות–  חקלאות  –כלכלה  

 .ונהאזורית ערבה תיכ

 

 :בערבה הצפונית והמרכזית כמה מקומות ישוב נוספים שאינם מושבים 

נקרא  על  שם  פנחס  ספיר  שהיה .    ישוב  קהילתי  ומרכז  אזורי  ליישובי  צפון  ומרכז  הערבה–  ספיר 

במקום  נמצאים  משרדי .  1979הוקם  בשנת  .  שר  אוצר  ונתן  את  האישור  להקים  מרכז  אזורי  במקום

ס "מתנ,  מרפאה  אזורית,    בית  ספר  אזורי–ושירותים  שונים  של  המועצה  ,  ונההמועצה  האזורית  ערבה  תיכ

 .בצמוד אליו נמצא אזור תעשיה קטן. ועדה חקלאית אזורית ועוד, אזורי

 

 1970בשנת  .    בצפון  הערבה1962  חווה  חקלאית  שהוקמה  ביזמות  פרטית  בשנת  –  עין  חצבה 

 –  חקלאות  –כלכלה  .    תושבים40  –ום  כ  במק.  קיבלה  מעמד  של  מושב  שיתופי  של  האיחוד  החקלאי

 .משתייכת למועצה אזורית תמר. דגים, כבשים, ירקות

 

בשנת .    כבית  ספר  שדה  של  החברה  להגנת  הטבע1968    הוקם  בשנת  -  בית  ספר  שדה  חצבה   

, העוסק  במחקר"  המרכז  לאקולוגיה  ולימודי  מדבר"  הוחלט  על  פירוק  בית  הספר  ובמקום  פועל  כיום  1995

מזה  שלושים  שמה  נערך  במסגרות  אלה  מחקר  על  אורחות  חייהם  והתנהגותם  של .  שמירת  טבעחינוך  ו

 .במקום פועלת אכסניה.  ציפור חברתית מדברית–הזנבנים 
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תחנת  מחקר  חקלאית  שייכת  למחקר  ופיתוח  בערבה  המרכזית .  ל"ש  יאיר  גורון  ז"ע  -תחנת  יאיר   

, חקלאות  אורגנית,  פרחים,    בנושאי  גידול  ירקות  ומשמשת  למחקרים1990הוקמה  בשנת  .  ל"במימון  הקק

 .נמצאת בסמוך לבית ספר שדה חצבה). דגים(מטעים וגידולי מים 

הם  מתגוררים .    המשפחה  הבדואית  היחידה  החיה  בערבה–  אל  עמרני,  משפחת  אל  מיסק 

 מוצא  המשפחה  הוא  שבט  הסעידין  שמקורו  בתימן  ונדד  לערבה  בתחילת.  במאהל  מערבית  לעין  חצבה

בתקופת  המנדאט  הבריטי  שימשו בני משפחת אל .    עוזרי  מוחמד–  סעד  –מקור  השם  .  התקופה  העותמאנית

במלחמת  השחרור  כל ).  עיר  אובות(לעין  חוסוב  )  ממשית(  מיסק  במשטרת  הגמלים  בקטע  שבין  כורנוב  –

ה  מכך כתוצא,  כמה  שנים  אחר  כך  נוצר  קשר  בין  המשפחה  למערכת  הביטחון.  שבט  הסעידין  עזב  לירדן

  רעיית –חזרו  לעסוק  במקור  הפרנסה  העתיק  ,  עם  חזרתם  לערבה.  הוחזרו  בני  המשפחה  להתגורר  בערבה

כיום  משתלבים  בני  המשפחה  בעבודות  שונות .  הם  עזרו  רבות  בתחילת  הדרך  של  תיירות  הגמלים.  גמלים

  התיישבות   הצבא  הבטיח  למשפחה–מצבם  הסטאטוטורי  לא  ברור  .  אבטחה  ותיירות,  בערבה  כמו  שמירה

 .מנהל מקרקעי ישראל משאיר את הנושא פתוח, קבועה בערבה ומצד שני

 

  אובות  היתה  אחת  מתחנות –השם  .  ישוב  זעיר  ליד  אתר  עין  חצבה  בצפון  הערבה  –עיר  אובות  

ב "  על  ידי  קבוצת  יהודים  משיחיים  מארה1967  –הוקם  ב  ).  11  –  10,  א"במדבר  כ(בני  ישראל  במדבר  

ליד  לולי ,  בשנה  הראשונה  ישבו  ממערב  למקום  בו  נמצא  כיום  מושב  צופר.  טרבהנהגת  שמחה  פרלמו

  עברו  למחנה  עין  חצבה  שהתפנה  מהיחידה 1968  -ב  .  שרידי  המבנה  עומדים  שם  עד  היום.  ההודים

 –אך  באמצע  שנות  ה  ,  תקופה  מסוימת  היה  המקום  קיבוץ  והיו  בו  אנשים  רבים.  הצבאית  שישבה  במקום

 .ם וכיום חיים במקום אנשים בודדים המפעילים חדרי אירוח עזבו מרבית האנשי80

 

 ):יתוארו על פי סדר הקמתם(בערבה הדרומית שמונה קיבוצים 

מקור .    תושבים600  –במקום  כ  .  מ  צפונית  לאילת"  ק40,    קבוץ  בערבה  הדרומית–  יוטבתה

. ני ישראל במדברעם  יוטבתה  המקראית  שהיתה  תחנה בדרך ב,  סבחת  טאבה,  השם  בזיהוי  המלחה  הסמוכה

י "  ע1957  –אוזרח  ב  .  דיאן'ל  שנקראה  עין  ע"  כהיאחזות  נח1951  -הוקם  ב.  זהו  הישוב  הראשון  בערבה

. תמרים  ותיירות,  )מחלבות  יוטבתה(תעשיה  ,    רפת  חלב–כלכלה  .    מחברי  התנועה  המאוחדת80גרעין  של  

י  המועצה  האזורית  חבל  אילות סמוך  לישוב  נמצאים  בניינ.  ם  ולמועצה  אזורית  חבל  אילות"משתייך  לתק

 .ותחנת מחקר חקלאית

 

השם  אילות  הוא .    תושבים300  –במקום  כ  ).  מ  צפונית  לה"  ק3(  קבוץ  סמוך  לאילת  –  אילות

  בני –"  פלוגת  הקיבוץ"  בידי  אנשי  1962  –הוקם  ב  .  שנהוג  לזהותו  עם  עציון  גבר,  שם  מקום  מקראי

. רשרש  באילת  והשתתפו  בבניית  העיר  אילת-אום  ליד  משטרת  1955  –קיבוצים  ותיקים  שהתיישבו  ב  

 .ם ולמועצה אזורית חבל אילות"משתייך לתק. תמרים ותיירות, רפת,  ירקות– חקלאות –כלכלה 
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פירוש .    תושבים300  –במקום  כ  .  מ  צפונית  ליוטבתה"  ק5,      קיבוץ  בדרום  הערבה-  גרופית

 1966  –ל  ואוזרח  ב  "  כהיאחזות  נח1963הוקם  בשנת  .    ענף  שנכרת  לשם  נטיעה  מחדש–השם  גרופית  

תמרים ,  לול,  רפת,    ירקות–כלכלה  .  כפר  סבא  והכפר  הירוק,  בידי  בוגרי  הנוער  העובד  והלומד  מתל  אביב

 .ם ולמועצה אזורית חבל אילות"משתייך לתק. ותעשיה

 

) 1ה  "בראשית  כ(השם  מקראי  .    תושבים350  –במקום  כ  .    קבוץ  בערבה  הדרומית–  קטורה

, ל"  כהיאחזות  נח1970  –הוקם  ב  .    אל  קאטר–הר  וואדי  בסביבה  ,  לצול  שמם  הערבי  של  מעיןומקורו  בצ

, ירקות,    תמרים–  חקלאות  –כלכלה  .  ב"מארה"  יהודה  הצעיר"  בידי  גרעין  של  תנועת  1973  –אוזרח  ב  

 .ם ולמועצה אזורית חבל אילות"משתייך לתק. אכסניית נוער ומרכז חינוכי, רפת

 

  על  שם  צמח –השם  .    תושבים150  –במקום  כ  .  מדרום  ליוטבתה,    הדרומית  קבוץ  בערבה–  סמר

י "  ע1976  –הקבוץ  הוקם  ב  .  הסמר  אותו  גידלו  במקום  בגלגולו  הקודם  כחווה  כדי  לייצר  מחצלות  מהצמח

משתייך  לקיבוץ  הארצי  ולמועצה  אזורית  חבל .  תמרים,  רפת,    ירקות–כלכלה  .  גרעינים  של  בני  קיבוצים

 .אילות

 

 –מקור  השם  .    תושבים200  –במקום  כ  .  מ  צפונית  לאילת"  ק70,    קבוץ  בערבה  הדרומית–  יהל

י  גרעין  של "  ע1976י  התנועה  ליהדות  מתקדמת  בשנת  "הוקם  ע.    יטה  אוהל–צורה  פיוטית  של  יאהל  

משתייך .  תיירות,  רפת,  תמרים,  הדרים,    ירקות–כלכלה  .  הולנד  ומדינות  דוברות  אנגלית,  אנשים  מישראל

 .ם ולמועצה אזורית חבל אילות"לתק

 

השם  מזכר .    תושבים150  –במקום  כ  .  מ  צפונית  לאילת"  ק60,    קבוץ  בערבה  הדרומית–  לוטן

  בידי  גרעינים  של  התנועה 1982הוקם  בשנת  ).  21,  ו"בראשית  ל(במקרא  יחד  עם  משפחות  שעיר  ואדום  

, סה  לשלב  בין  ערכי  היהדותמגדיר  עצמו  כקבוץ  ירוק  המנ.  ליהדות  מתקדמת  מישראל  ומצפון  אמריקה

 .תיירות, רפת,  תמרים–כלכלה . האקולוגיה ואהבת האדם

 

הוקם  כהיאחזות .    חברים20  –במקום  כ  .  ליד  הכניסה  לתמנע,    קבוץ  בערבה  הדרומית–  אליפז

ליד .  1986  –  בידי  גרעין  של  השומר  הצעיר  ועבר  לנקודת  הקבע  ב  1983  –אוזרח  ב  .  1982ל  בשנת  "נח

  וניטשה  ומשמשת  היום  כמחנה 1988  –ל  נחושתן  שהוקמה  ב  "  מבנים  של  היאחזות  נחהקבוץ  נמצאים

 . משתייך לקבוץ הארצי ולמועצה אזורית חבל אילות.  תמרים ותיירות–כלכלה . מגורים לפועלים
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 ערכי נוף

 שיטות העבודה

 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף

היא  כוללת  תיחום :  את  מגוון  נופי  הערבה  וסביבתהשכבת  יחידות  הנוף  באה  לאפיין  ולהציג  

השונה  במידת  מה  מזה  של  החבלים ,    חבל  ארץ  בעל  מכלול  תכונות  וקווי  נוף-ותאור  של  כל  יחידת  הנוף  

נקבע  על  פי  תכונה  הממלאת  תפקיד  בולט  בעיצוב  נופו ,  המבדיל  בין  יחידה  ליחידה,  קו  נוף.  השכנים  לו

 . ארץ מסויםהביוטי והתרבותי של חבל, החזותי

הגדרת  יחידות  הנוף  נועדה  להיות  כלי  לניתוח  ערכי  טבע  ונוף  ביחידות  השטח  ולגיבוש  מדיניות  השימוש 

 .תוך שמירה על מגוון הנופים המאפיין אותם, באותם שטחים
 

 מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף

, ביתרונות,  מערכות  הניקוז,  גבעות  משאר,    קווי  רכס:מאפיינים  גיאומורפולוגיים  המקנים  לאזור  את  זהותו

 .מצוקים גבוהים ופסגות בולטות בנוף, בין רכסים או שלוחות" שערים טופוגרפיים"

 . יחידות ותצורות צומח אופייניות-צומח ,  המצע הסלעי וקרקעות האזור-מסלע וקרקע : תכונות טבעיות

יש ,  על  פי  רוב,  באזורים  אלה.  לים  או  שטחים  חקלאייםכמו  כתמי  שיטים  גדו  :  תכסית  דומיננטית  רציפה

 .לקו המגע של יחידת הנוף עם יחידה גובלת) ואקולוגית(חשיבות חזותית 

 .כבישים, קווי תשתית עיליים, קבוצת יישובים, יישוב, כמו מחצבה : פיתוח בולט בשטח טבעי

תרבות  חקלאית  מסוגים ,  רים  קדושיםאת,  דרכים,  דפוסי  התיישבות  קדומים:  תבניות  תרבותיות  היסטוריות

 .'שונים וכד

 .שרידי יישובים, מעיינות וכתמי צמחייה: אתרים נקודתיים בולטים וחשובים

 .כמו מלחות וגושי חולות: תופעות טבע ונוף ייחודיות

כמו  ים  המלח  וים  סוף  ועם  גופי  מים  מלאכותיים  כמו האגמים בתמנע והמאגרים :  מגע  עם  גופי  מים  טבעיים

 .בנו בערבה המרכזית והצפוניתשנ

 

ישנה  גם  התייחסות  תמציתית .  למפות  יחידות  הנוף  מצורף  אפיון  של  יחידות  הנוף  שתועדו  בסקר

 .על פי קריטריונים שיפורטו בפרק העוסק בהגדרת ערכיות נופית, לשיקולים לקביעת ערכיותן
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 ערכיות נופית

 השיטה להגדרת ערכיות נופית

וף  חולקה  כל  יחידה  ליחידות  משנה  קטנות  יותר  שבהן  רמת  ההומוגניות לאחר  הגדרת  יחידות  הנ

הגדרת  הערכיות  הנופית  נערכה  לתת  יחידות  אלה  שהוגדרו  בתוך  יחידות .  של  מרכיבי  הנוף  גבוהה  יותר

יש  לציין  שעקב  מורכבותו  הנופית  של  האזור  לא  גובשה  שיטה  מתמטית  ולא  נערך  שקלול  יחסי  של .  הנוף

  בשורת –כה  היתה  על  בסיס  איכותי  ולפיכך  הקריטריונים  מוגדרים  ברובם  באופן  כזה  הער.  הקריטריונים

 .'דרמטיות וכד, מגוון, עוצמה: תארים כגון

 

 קריטריונים להערכת יחידות הנוף

 .ללא הפרות משמעותיות, ערך גבוה לנוף פתוח הנפרש על שטח רחב -רצף וגודל , עצמה 

בעיקר  תבליט (,  ר  מופיעים  בו  מרכיבי  נוף  שוניםערך  גבוה  לשטח  אש-מגוון  ועושר  חזותי   

 .תוך שהם משתלבים זה בזה  ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורה)  ותכסית

פסגות ,  עמקי  נחלים,    ערך  גבוה  לנוכחות  של  קווי  נוף  בולטים  כגון  רכסים-בולטות  ונוכחות   

 .'וכד

: י  נוף  שונים  בקווי  המפגשערך  גבוה  לשטח  שמופיעים  בו  ניגודים  בין  מרכיב  -"  דרמטיות" 

בשטח )  כמו  מטעי  תמרים(שטחים  חקלאיים  ירוקים  ,  ים  ומדבר,  מישור  הערבה  והמצוקים  מעליו

 .'מדברי וכד

אמת .    ערך  גבוה  לשטח  ללא  הפרות  בולטות  כתוצאה  מפעולות  פיתוח  שונות-  "ראשוניות" 

קווים  החזותיים  הטבעיים מידה  זו  מתייחסת  גם  למידת  פגיעתם  של  מרכיבים  מלאכותיים  ברציפות  ה

 .צבע וצורה, ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל) קו רקיע לדוגמה(בנוף 

או  תרבותי  אופייני  לאזור /  ערך  גבוה  לאזור  המשמר  נוף  טבעי  ו-  טבעי  ותרבותי:  ייצוג  אזורי 

משמעות ישנה  חשיבות  רבה  גם  לשמירת  מאפיינים  של  הנוף  המבטאים  דרך  חיים  בעלת  .  הערבה

כך  לדוגמה  מעט  הבדואים  שמסתובבים  בשטח  עם  מקנם  מקושרים  עם  הנוודים  שגרו  או .  תרבותית

 .עברו את הערבה בעבר

בקע  בין :    ערך  גבוה  לשטח  שמופיעה  בו  תופעה  ייחודית  בנוף  הארץ  כגון-  ייחודיות  בנוף  הארץ 

 .עצים גדולים במדבר ועוד, רכסי הרים גבוהים

  ערכו  של  שטח  יכול  לעלות  אם  מזהים  בו  אלמנטים  שיאפשרו -  תפוטנציאל  שיקום  והתחדשו 

 .בעתיד הנראה לעין שיקום של הפרות המורידות את ערכו היום

  ככל  שהשטח  נצפה  על  ידי  מספר  רב  יותר  של  אנשים  כך  גדלה  משמעותם  של  השינויים -  נצפות 

מטיילים  שחלק  מתכלית שיקול  נוסף  שמשפיע  על  הערכת  הנצפות  הוא  מידת  חשיפתו  ל.  באופיו  החזותי

מידת  הנצפות  משוקללת  לכן  מתוך  הערכת  החשיפה  של  תת  היחידה  המוערכת .  ביקורם  היא  צפייה  בנוף
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חשוב  גם  הנוף  הנשקף  מהיחידה  עצמה  וישנה  לכן  התייחסות  גם .  מישובים  ומשבילי  מטיילים,  מכבישים

 .לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח היחידה

 רבהדימוי וייחוד מרחב הע
 :למרחב הערבה יש מספר מאפיינים ייחודיים

האזור  מתאפיין .    הנגב–הערבה  היא  חלק  ממכלול  מדברי  ששמר  על  מאפיינים  של  ארץ  בראשית  

 ). למעט העיר אילת(בעיקר כפרי , ביישוב דליל

 

בצד .  בתוך  מרחב  הנגב  מתייחדת  הערבה  בהיותה  בקע  עצום  וגדול  בין  שני  אזורים  מורמים

בצד .  המתנשאת  לכל  אורכה  של  הערבה,  הרי  אדום,  ת  שרשרת  הרים  בולטת  וגבוהההמזרחי  נמשכ

הנוסע .  המערבי  הדופן  משתנה  בין  מצוקי  העתק  גבוהים  ותלולים  ולבין  מעבר  הדרגתי  יותר  אל  הרי  הנגב

 . אפריקני–בערבה חש בכל עוצמתם את תהליכי השבירה והשקיעה שנלוו להיווצרות הבקע הסורי 

 

עם .    נחשף  למראות  המיוחדים  של  הערבה  בעיקר  בדרך  בין  אילת  וצפון  הארץמרבית  הציבור

שראוי  לגלות  אותן  בפני  ציבור  המבקרים ,  אתרים  ותופעות  מעניינות  לעצמן,  זאת  יש  בערבה  מראות

 .והמטיילים

 

ששרידיהן  נותרו  עד ,  עם  תחנות  חנייה  לארכה,  גם  בעבר  הייתה  הערבה  מעבר  דרכים  חשוב

לבין ,  שקשרה  בין  מרכזי  הסחר  של  המדבר  הערבי  ואף  מעבר  לו,  הן  היא  דרך  הבשמיםהידועה  שב.  היום

שוכני  האזור  בתקופות  קדומות  היו  בעיקר  נוודים  שקיומם  התבסס  על .  השווקים  לחופי  הים  התיכון

 .יחד עם הענקת שירותים לשיירות העוברות באזור, משאבי הסביבה הדלים בערבה עצמה

 

בצד  הישראלי .  בין  ישראל  לירדן,  חוצה  את  הערבה  לארכה  גבול  מדינימאז  הקמת  מדינת  ישראל  

, )בצפון  הערבה  ומרכזה(ומושבים  )  בדרום  הערבה(קיבוצים  ,  של  הערבה  הוקמה  התיישבות  כפרית

הדרך  הראשית  מקשרת  היום  בין .  שהקימה  תשתית  חקלאית  בולטת  של  כתמים  ירוקים  בתוך  הנוף  החשוף

 .סוף הים התיכון וים –שני ימים 

 

נוף ,    ממישורי  רג  צחיחים  כמעט  לגמרי–הנוף  המדברי  בערבה  בא  לידי  ביטוי  באופנים  שונים  

נוף    מלחות  ייחודי  של  מישורים  סטריליים .  חדים  ומסועפים  ועד  לנחלים  רחבים,  בתרונות  בהירים

ון  הערבה נוף  ייחודי  של  חורשות  שיטים  דמויות  סוואנה    מופיע  בעיקר  בצפ.  ההופכים  לאגמי  מים  בחורף

בשולי  הערבה  פזורות  נקודות  מים  עונתיות  בשילוב  עם  מעיינות  בודדים  שנובעים  לאורך  השנה .  ובדרומה

הערבה .  עם  פעילות  רבה  של  בעלי  חיים  שנלווים  אליהם,  בנקודות  אלה  נוצרים  כתמי  צומח  מגוונים.  כולה

 .היא ארץ מפלט לצבאים ובעיקר לצבי הערבה



 24  

 

אלה .    השיטפונות–בוי  איום  של  ארועים  יוצאי  דופן  ורבי  עוצמה  בתוך  המדבר  השקט  והרוגע  ח

 . גם את פני השטח וגם במידה רבה את נוף הצומח של הערוצים הרחבים-מעצבים את נוף האזור 
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 ערכי טבע
 

 

 מטרות סקר משאבי הטבע
 .תאור ואפיון ערכי טבע  בערבה 

 .הגדרת ערכיות של ערכי טבע באזור 

 .כת המלצות לשימור ערכי הטבע בשילוב עם ערכי נוף ומורשת האדםיצירת בסיס לגיבוש מער 

 

 :החומר שנאסף לתכלית זו מתחלק לשני פרקים עיקריים

הסקר  כלל  איסוף  וניתוח  של  מידע  קיים  יחד .    נערך  סקר  צומח  מקיף  בשטח  כולו-פרק  הצומח   .1

 .עם סקר שטח

המידע  מבוסס  על .  בעיקר  ליונקים  גדולים,    נאסף  מידע  כללי  על  בתי  גידול  אופייניים-פרק  החי   .2

 .ידע קודם בצירוף סקר שטח חלקי

 

ממצאיו  מופיעים  בעבודה  נפרדת .  במקביל  לעבודה  זו  נערך  סקר  מקיף  של  בתי  גידול  לציפורים

". פרויקט  לשימור  שטחים  פתוחים  ופיתוח  תיירות  אקולוגית  בערבה,  צפרות  וטבע  בערבה  "–הנקראת  

 .שירחידן אלון והדורם : מאת
 

 

 פרק הצומח

 :שיטות עבודה

 .איסוף המידע ואפיון השטח 

 .איסוף מידע קיים 

 .נאספו עבודות בוטניות וגיאולוגיות קודמות שנערכו באזור 

 .יחד עם תצלומי אויר מיושרים ותצלומי לווין, 1:50,000מ "כרקע מרחבי שמשו מפות בקנ 

 

להשלים  את  המידע  הקיים  ליצירת הסקר  נועד  .  2002  -  2001סקר  שדה  נערך  בחורף  ואביב  

במהלך  הסקר  נרשמו  מינים  שולטים  ומינים .  מפה  שתגדיר  ותאפיין  את  בתי  הגידול  השונים  בשטח  העבודה

 .ברוב המקומות נערכה גם רשימת מינים מפורטת. נדירים: מיוחדים
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ים זאת  משום  המשאב).  תת  היחידות(מיפוי  היחידות  התבסס  בעיקר  על  יחידות  הנוף  וחלקיהן  

המצומצמים  שהוקצו  לסקר  ומשום  הקושי  למפות  את  תפרושת  הצומח  שבמקרים  רבים  משתנה  באופן 

אם  כי  לא  נערכו ,  נעשה  שימוש  חלקי  בשיטת  קביעת  סדרי  גודל  של  ערוצים  כבסיס  למיפוי  הצומח.  מקומי

. רוץדיגומים  שיטתיים  לאורך  הנחלים  כדי  להגדיר  במדויק  את  התפתחות  הצומח  במקביל  להתרחבות  הע

 . צומח ייעודית לתיחום התופעה–במקומות שבהם התפתח צומח ייחודי הוגדרה יחידת נוף 

 
ערוצים  מסדרי  גודל ,  לפיכך  יוצא  שיחידות  הצומח  והנוף  כוללות  בתי  גידול  שונים  כמו  גבעות

 בהם  מתרכז,  תיאור  הצומח  מתייחס  בדרך  כלל  לערוצים.  ב"וכיו)  משטחי  חצץ,  צריר(מישורי  רג  ,  שונים

, אם  כי  לעתים  נערכו  רישומי  צומח  גם  במקומות  מייצגים  אחרים  כמו  סביבת  מעיינות,  עיקר  הצומח

 .מלחות וגבעות חול
 

 ערכיות הצומח

 - שיטת העבודה,  הגדרת ערכיות יחידות הצומח

 :יחידות הצומח והנוף הוערכו בעזרת המדדים הבאים

היא  ראויה  להערכה ,  או  בארץ,    באזור  ככל  שחברת  הצומח  המאפיינת  את  היחידה  נדירה–נדירות   

 .גבוהה יותר

או  תזדקק  לזמן  רב  יותר  על  מנת ,    ככל  שצורת  צומח  תתקשה  יותר–כושר  השיקום  לאחר  פגיעה   

 .חשובה יותר ההגנה עליה ולכן היא ראויה  להערכה גבוהה, להשתקם מפגיעה

 .ויה להערכה גבוהה יותר ככל שמגוון המינים ביחידת הצומח גדול יותר היא רא–מגוון המינים  

היא ,    ככל  שיחידת  הצומח  עשירה  יותר  במינים  כאלה–או  מינים  מוגנים  /  נוכחות  מינים  נדירים  ו   

 .ראויה להערכה גבוהה יותר

יחידת  צומח  המייצגת  מופע  מיטבי  של  טיפוס  הצומח  אליה  היא   –    של  טיפוס  הצומח"  מיטבי"מופע   

 .ראויה להערכה גבוהה, משתייכת

, צורת  צומח  אופיינית  לאזור  ראויה  להערכה  בהיותה  מייצגת  את  אופי  הצומח  הנפוץ  –  אפיון 

 .העיקרי

או  לשמש  כלי ,    ככל  שבית  הגידול  והצומח  בו  יכולים  לבטא  ערכים  סביבתיים–ערך  חינוכי  תרבותי   

 .להקניית ערכים אלה

כב  בחלקים דריכה  מסיבית  או  תנועת  ר:  דוגמאות(    ככל  שמידת  ההפרות  בשטח  -מידת  ההפרה   

 .גבוהה יותר כך ערכו נמוך יותר) ניכרים של השטח

כך ערכו , חמורים יותר) פסולת מסוגים שונים לדוגמה(  ככל  שהמפגעים  –מפגעים  שקיימים  בו  כיום   

 .נמוך יותר

 .יותר כך ערכה של היחידה נמוך יותר" עוינת" ככל שהסביבה –מיקום היחידה ברצף הטבעי  
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 :מוש בסולם ערכיות בן חמש דרגותלדירוג השטחים נעשה שי

 .נמוכה. 1 

 .בינונית. 2

 .גבוהה. 3

 .גבוהה מאד. 4

 .גבוהה ביותר. 5

בתי  גידול ,  מגוון  בתי  הגידול.  ערכיות  הצומח  במרבית  תחום  הסקר  גבוהה  עד  גבוהה  ביותר

ור  כולו עושה  את  האז,  נוף  השיטים  המיוחד  והמינים  הנדירים,  )חולות  ומלחות(שנמצאים  בסכנת  הכחדה  

 . חשוב לציין שהגדרת.פגיע ורגיש לפיתוח

 

  תיאור כללי–הצומח בערבה 
 

מ  בממוצע "  מ50משקעים  בכמות  של  ,  כלומר,  הערבה  נמצאת  באזור  המוגדר  כמדבר  קיצוני

גורמים  אלה  הם  המשפיעים  העיקריים  על .  התאדות  גבוהה  וטמפרטורות  קיצוניות,  לשנה  ופחות  מכך

ולכן  הם ,  עים  אינה  מספקת  לקיום  צמחים  על  פני  כל  השטח  במרבית  המקומותכמות  המשק,  הצומח  בערבה

 .נגר-מצטמצמים ברובם לערוצים ולשקעים בהם יש תוספת של מי

 

ערוצים  קטנים  מנקזים  מים  מסביבתם  הקרובה  ומספר  ערוצים  קטנים  מצטרפים  לערוץ  גדול 

כך  שכמות  המים  הזורמת ,  הולך  וגדלבמורד  הערוץ  מצטרפים  ערוצים  נוספים  המנקזים  מים  משטח  .  יותר

המלחים ,  עולה  עומק  ההרטבה,  ככל  שמתקדמים  במורד  הערוץ,  כתוצאה  מכך  .  בו  הולכת  וגדלה  בהדרגה

ערוץ  מסדר (הקטע  העליון  של  הערוץ  .  מודחים  לעומק  רב  יותר  והצמחים  נהנים  מכמות  מים  גדולה  יותר

שנתי  נמוך -מופיע  צומח  רב,  בהמשך.  שנתי-ח  חדחסר  צומח  או  בעל  צומ,  כ  יבש  ומלוח"בד,  )גודל  ראשון

השינוי  מתבטא .  הצומח  הולך  ונעשה  עשיר  במקביל  לעליה  בכמות  המים,  עם  גידול  הערוץ,  ודל  ובהדרגה

שנתיים  לבני  שיח -בעליה  בכיסוי  הצומח  ובמעבר  של  צורת  החיים  השלטת  מחד,  בעליה  במספר  המינים

 .שיחים ועצים, לבני שיח גדולים, קטנים

הודאות  בנוגע  למועד  ירידת  הגשם -גורם  אי    -רמים  חשובים  נוספים  המשפיעים  על  הצומח    הם  גו

 .וכמותו ותדירות גבוהה של שנות בצורת

 

אך  בעקבות  טמפרטורות  החורף ,  ערבי-הסהרומבחינה  פיטוגיאוגרפית  שייכת  הערבה  לחבל  

עצי  השיטה  הנפוצים ,  מו  למשלכ,  תפוצה  סודניתנמצא  כאן  מספר  רב  של  צמחים  בעלי  ,  הגבוהות  יחסית

 .ושיטת הסוכך  שיטה סלילנית -בערבה 
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. לזרימת  שטפונות  בערוצים,  הגשמים  היורדים  באגן  ההיקוות  של  הערבה  גורמים  לעיתים

.   שנים10  או  8  -בערוצים  הקטנים  זורם  שיטפון  כמעט  מידי  שנה  אך  זרימה  חזקה  מופיעה  בהם  רק  אחת    ל

מופיעה  זרימה  או  מספר  זרימות ,  נחל  נקרות  ונחל  צין,  נחל  הערבה,    פארן  נחל-כמו  ,  בערוצים  הגדולים

.  לעיתים  ישנם  אירועים  שיטפוניים  קטנים  שלא  מגיעים  עד  בסיס  הסחיפה  והמים  נבלעים  בדרך.  מידי  שנה

הנחלים  הגדולים  בערבה  הם  רחבים  ובעלי ?  מה  קורה  לצמחים  בערוצי  הנחלים  באירועים  שיטפוניים

. אפיקי  פזרות  -תופעה  הקרויה  ,    בהם  מספר  ערוצי  זרימה  וביניהם  חלקות  מוגבהות  מעטיש,  שיפוע  קטן

עוברים  מים  בעוצמה  רבה  בערוצי  הזרימה  ואם  יש  כמויות  מים  גדולות  מיכולת  הערוץ ,  בזמן  שיטפון

צמחים  לא  מסוגלים  לשרוד  את  עוצמת  השיטפון .  המים  מציפים  את  המדרגות  שבין  הערוצים,  להכיל

נמצא ,  מצמחים  ורק  בשוליהם  ועל  המדרגות  בין  הערוצים"  מגולחים"ולכן  הערוצים  ,  זרימהבערוצי  ה

מי  תהום  אלה  מאפשרים  התפתחותו  של ,    הקרקע  כמי  תהום-חלק  ממי  השיטפונות  זורמים  בתת.  צמחים

 .צומח עצי צפוף
 

 

 בתי הגידול וטיפוסי הצומח העיקריים

 

 )צריר, רג(מישורי החצץ 

 -הצמחים  השולטים  הם  ,  מצפון  לצופר  ומדרום  ליוטבתה.  ים  ושקעים  בלבדהצומח  מתרכז  בערוצ

שושנת ,  אהרונסונית  פקטורובסקי,  גרגרנית  כוכבנית  -שנתיים  כמו  -  חד-בערוצים  מסדר  גודל  ראשון  

 . ואחריםיריחו האמיתית 

 

ריסן ,  כוכב  ריחני,    מרוה  מצרית-כמו,  שנתיים  נמוכים-במורד  הערוץ  מופיעים  צמחים  רב

  ובאזור  חצבה  מוצאים ערטל  מדברי  עם  יפרוק  המדברשולט  ,  עם  גדול  סדר  הערוץ.  שמשון  ליפי,  כלנא

,   וכשהערוץ  גדלאטד  ערביבקטע  הבא  גדלים  לרוב  שיחי  .    קטניםשיטת  הסוכךבערוצים  אלה  גם  עצי  

מופיעים  הצמחים ,  באפיקי  הפזרות,  באפיקים  הרחבים.  שיטת  הסוכך  ושיטה  סלילניתמצטרפים  עצי  

נחל ,    נחל  פארן-כמו  ,  בנחלי  הענק.  חמדת  השיחהשיח  הנפוץ  הוא  -בן.  תאם  למשטר  המים  המקומיבה

אלא  בשוליים ,  עצי  השיטה  אינם  מחזיקים  מעמד,  בהם  עצמת  השיטפונות  חזקה  ביותר,  נקרות  ונחל  צין

הם  אינם  מגדלים  גזע .  אשל  היאור  ואשל  הפרקים  -והצמחים  השולטים  הם  ,  שלא  נפגעים  מהשיטפון

באזור  שבין  צופר .  וכך  כשמגיע  שיטפון  מתכופפים  הענפים  הגמישים  והשיטפון  עובר  מעליהם,  יחיד

והעץ  השולט ,    חובבת  החוםשיטת  הסוכךמידות  החום  פחותות  ואינן  מאפשרות  את  גידולה  של  ,  ליוטבתה

י בצפון  הערבה  מוצאים  עצ.  השיטה  הסלילניתמדרום  לפארן  מתמעטים  אף  עצי  .  שיטה  סלילניתהוא  

עצי   בדרום  הערבה  נמצא  פה  ושם,  לעומת  זאת.  אך  בערבה  הדרומית  הם  נדירים,    בערוציםשיזף  מצוי

 .אך מצפון לנחל פארן יהיה מין זה נדיר למדי,  שירדו מן ההריםשיטת נגב
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 חולות

מליחות ,  מרקם  החולות  הוא  גס  ומי  הגשמים  מחלחלים  בקלות  וכמעט  אין  איבוד  מים  בנגר  עילי

מ  נשארת "  ס10  התנדפות  המים  נעשית  רק  משכבת  הקרקע  העליונה  וכבר  בעומק  של  .הקרקע  נמוכה

כל  הגורמים  הללו  משפיעים  על  כך  שהשטחים  החוליים  מכוסים  בצומח  שטח .  הקרקע  לחה  לתקופה  ארוכה

 .ולא רק בצומח ערוצים

 

, יהב-בין  חצבה  לעין,  בצפון  הערבה  נמצאים  חולות  הנוצרים  מבליית  אבני  חול  ניאוגניות

  ונלווים  אליו פרקרק  פרסי  -שאף  מגיע  לגודל  עץ  ,  בחולות  העמוקים  שולט  שיח  גדול.  בשמורת  שיזף

, עכנאי  שיחני-בר,  גלעינון  החוף,  פריינית  שרועה,  מלענן  ריסני,  שבטוט  מצוייץ  -צמחי  חולות  כמו  

  לגוש בנוסף.  מלחית  מסורגת  וחמדת  השיחנוסף  לצמחי  החולות  שולטים  כאן  גם  .  ועודמלענן  קהה  

 .חולות שיזף שולט החול בתשתית של נחל הערבה וצמחי חולות רבים נמצאים בו

 

בדרום  הערבה  נמצאים  שני  שטחי .  בדרום  הערבה  מקור  החולות  הוא  בבליית  אבני  חול  עתיקות

. משדות  סמר  לשדות  אליפז,  משדות    יהל  ועד  לשדות  יוטבתה  והשני,  האחד.  חולות  המופרדים  זה  מזה

כ "בסה(צמח  נדיר  המופיע  בחולות  שיזף  ובסמר  .    בלווית  צמחי  חולות  רביםרק  הפרסיהפרקשולט  בהם  

 . לשון אפעה מצריתהוא שרך קטן בשם ) נמצא בשלושה אתרים בלבד

 

נדירים  ביותר  במדבר  הקיצוני  ובית  הגידול  של  מרבית  המינים ,  )צמחי  בצל  ופקעת(גיאופיטים  

ישראלית  ושום -בצלציה  ארץ,  כתריים  אדמדמים,  בחבצלת  הנג  -כמו  ,  שמופיעים  כאן  הוא  החולות

 .סיני

 

 

 תצורת הלשון

זוהי  תשתית  דלה .  אזור  גדול  בין  דרום  ים  המלח  וחצבה  מכוסה  במשקעי  ימת  הלשון  הקדומה

לכן  חשופים  ראשי  הערוצים .  אך  הם  אינם  זמינים  לצמחים,  לחוואר  קיבול  מים  גבוה.  ביותר  לצומח

, מלחית  מסורגת,  מלחית  מבאישה  -שולטים  .  ן  למצוא  שיחים  ובני  שיחורק  במורד  הערוצים  נית,  מצומח

שנתיים  בשקעים  קטנים -רק  בשנים  גשומות  במיוחד  מופיעים  צמחים  חד.  מלחית  קשקשנית  ויפרוק  זיפני

 .מקור חסידה מלבין -בעיקר , על רמת תצורת הלשון

 

 מחשופי קרטון וגיר

זוגן   -  וגיר  ובערוצים  היורדים  מהם  שולטים  באזור  שבין  ספיר  לצוקים  מוצאים  מחשופי  קרטון

 .מוריקנדיית סיני - צמח נדיר המופיע כאן הוא .אשליל שעיר, ערטל מדברי, יפרוק המדבר, השיח
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 מעיינות

חלקם  נובעים  מים ,  בשטח  הסקר  נמצאים  מעיינות  בעיקר  בשולי  מלחת  סדום  ובערבה  הצפונית

תהום  גבוהים  מאד  אשר  רק  לעיתים  מגיעים  לפני -ש  מיובחלקם  י)  עין  תמר,    עין  שחק-כמו  (כל  השנה  

סביב  המעיינות  מתפתח .  אך  גם  בהם  יש  צמחייה  הקשורה  למעיינות,  )עין  משק,    עין  עופרים-כמו  (השטח  

. בדרך  כלל  בעל  כיסוי  צומח  גדול  יותר  מאשר  ביתר  השטח,  צומח  השונה  מהצומח  המדברי  שבסביבה

 .ובהתאם לכך משתנה גם הצומח,  משתנה ממקום למקוםמידת שפיעת המעיינות ומליחות מימיהם

 

 קנה  מצוי  וסמר  ימי  קרוב  למקור  המים  יגדלו  -המעיינות  ניכרים  בחיגור  אופייני  של  הצומח  

. משערים  כי  כאן  הוא  אחד  מבתי  גידולו  הראשוניים  של  התמר,  תמר  מצויולעיתים  ייתמר  לידם  עץ  

 -במעיינות  בודדים  גדל  בעבר  הסחלב  הנדיר  .    הפרתצפצפתבמעיינות  שבשולי  מלחת  סדום  גדלים  עצי  

עם ).  יתכן  בעקבות  התייבשות  המעיינות(אך  בשנה  בה  נערך  הסקר  הוא  לא  נמצא  ,  חורש  גדול-בן

הגה ,  ינבוט  השדה,  חתול  שרועה-כף,  משיין  גלילימצטרפים  ,  ההתרחקות  מהמים  והעליה  במליחות

אוכם ,  אשליל  שעירם  גדלים  שיחי  ימלוח  פגום  בשוליי.  אשל  היאור,  אשל  מתנני,  אשל  חובק,  מצוי

 .מצרי ועדעד מאובק

 

 מלחות

במלחות  קרקע .  המלחות  בערבה  ממוקמות  באזורים  המהווים  את  בסיסי  הסחיפה  המקומיים

עליה  נימית  של  המים  גורמת  להתאדותם  מפני ,  התהום  גבוה-חרסיתית  המונעת  חלחול  ולכן  מפלס  מי

  הקרקע  מאפשרת  התפתחות -התוספת  המתמדת  של  מים  בתת  .  פניהתוך  כדי  השארת  מלחים  על  ,  הקרקע

במקומות  בהם  רמת  המליחות  מאפשרת  לצמחים  חובבי  מלח ,  של  צומח  עשיר  יחסית  בשולי  המלחות

כמו  בצומח ,  גם  כאן.  הצומח  מורכב  מצמחים  העמידים  למליחות  ברמות  שונות.  להתקיים)  הלופיטים(

 . מליחות הקרקעהצומח מסתדר בחגורות על פי, המעיינות

אשר  חלקים  גדולים  ממנה  הפכו ,  בצפון  הסקר,  המלחה  הגדולה  בשטח  הסקר  היא  מלחת  סדום

ערוצי  הנחלים  הגדולים .  הפכו  לשדות  חקלאיים,  המלח  וחלקים  אחרים-לברכות  מלח  של  מפעלי  ים

ת  נוספות מלחו.  מנוקזים  כיום,  שהגיעו  בעבר  למלחה  וגרמו  להצפות  ולקיום  המערכת  האקולוגית  שסביבה

מלחת  עברונה ,    מלחת  יוטבתה-בעקבות  הניקוז  המקומי  בשקעים  חסרי  מוצא  ,  נמצאות  בדרום  הערבה

והחשוף  לחלוטין ,  במרכז  המלחות  ישנו  שטח  המכוסה  בקרום  של  מלח.  ושרידים  מועטים  למלחת  אילת

דים  ביותר גדלים  צמחים  עמי,    בו  הקרקע  לחה  ורמת  המליחות  גבוהה,  בשולי  הקטע  הסטרילי,  מצמחים

 .למליחות
 

בעל  עלים )  או  עץ  נמוך(שיח  גבוה  ,  אוכם  חד  ביתי  -הצמח  האופייני  לכל  מלחות  הערבה  הוא  

שיח אופייני . אשל מתנני ואשל חובק, אשל מרובע –כמו  כן  אופיינים  למלחות  כמה  מיני אשל .  בשרניים

זוגן  לבן   –  נדירים  כמו  בחלק  מן  המלחות  נמצאים  מינים.  ימלוח  פגוםלחגורה  מלוחה  אך  יבשה  הוא  

 .ואוכם תולעני
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 שיטים בערבה

העובר  בערבה  אינו  יכול  להתעלם  מנוף  העצים  המזכיר  במידה  זו  או  אחרת  את  נופי  הסוואנה  

בערבה .    הוא  המרכיב  העיקרי  בסוואנות  באפריקה  וכך  בערבה)  Acacia(הסוג  שיטה  .  במזרח  אפריקה

 . מרכיב חשוב של המערכת האקולוגית המדבריתהשיטים גדלות באפיקי נחלים בלבד והן מהוות

 

,   מדרום  לנחל  צין  ועד  לנחל  נקרות-ריכוזי  השיטים  הגדולים  בערבה  נמצאים  בערבה  הצפונית  

ישנם  כמה .    בחגורה  חיצונית  של  מלחת  יוטבתה  ובחגורה  חיצונית  של  מלחת  עברונה-ובערבה  הדרומית  

 .נחל שיטהכמו , נחלים מרובי שיטים גם מחוץ לריכוזים אלה

 

 –בערבה מוצאים שלושה מיני שיטה 

, היא  עמידה  לתחום  רחב  יחסית  של  טמפרטורה.    הנפוצה  במיני  השיטה  בערבה  ובנגב–  שיטה  סלילנית 

הגבול  הצפוני  של  תחום .  בהשוואה  לשני  המינים  האחרים  ודרישותיה  למים  גדולות  יחסית  למינים  האחרים

המרכזי ,  בנגב  הצפוני.  ובאזור  בית  קמה  בנגב  הצפוני,  רדןהתפוצה  בארץ  הוא  באזור  יריחו  בבקעת  הי

מתקיים  הנוף ,  והדרומי  נמצאת  בכמויות  קטנות  ורק  בערבה  ובשפכי  הנחלים  היורדים  מהנגב  לערבה

 . דמוי הסוואנה, המיוחד

 

.   אפריקני–נמצאת  אך  ורק  בעמק  השבר  הסורי  .  מין  חובב  חום  מבין  מיני  השיטים  בערבה–  שיטת  הסוכך

משם ודרומה . נמצאים  מצפון לעיינות קנה וסמר באזור ים המלח,  )ובעולם(  הצפוניים  ביותר  בארץ  העצים

. בין  צופר  ובין  יוטבתה,  מ"  ק60  -בערבה    נעדרת  לאורך  כ  .  הערבה  ואזור  אילת,  גדלה  לאורך  ים  המלח

 .' מ100מעל פני הים הולכת ונעלמת שיטת הסוכך ומוצאים עצים בודדים עד רום '  מ70ברום מעל 

 

, אזור  תפוצתה    משתרע  ברובו  בנגב  הגבוה.    מין  זה  פחות  חובב  חום  מבין  שלושת  המינים–  שיטת  הנגב

נפוצה  בעיקר  באגני  נחל  פארן  ונחל  חיון  ומעט  עצים  יורדים  מנחלי ,  מעל  פני  הים'    מ800  –  100ברום  

 .הנגב ומגיעים לערבה

 

עצי  אשל ,  מרביתם  עצי  שיטה,  ציםמפתיעה  ביכולת  הנשיאה  של  ע,  הערבה  מעוטת  המשקעים

, יכולת  זו  נובעת  מהיות  הערבה  אגן  ניקוז  לכמויות  גדולות  של  מי  שיטפונות.    עצי  שיזף  מצוי–ומעט  יותר  

-חלק  גדול  מהמים  מחלחלים  לתת,  תוך  כדי  מרוצת  השיטפונות  בנחלים.  המגיעים  מהנגב  ומהרי  אדום

 . הקרקע ועומדים לרשות הצמחים

 

הגישה .    בנוגע  לעומק  השורשים  של  השיטים  ויכולתם  לנצל  את  מי  התהוםישנם  חילוקי  דעות

ויש '    מ20  –  10גורסת  שלעצי  השיטה  שורשים  עמוקים  )  1971,    וגדעון  הלוי1980,  זוהרי(הותיקה  

. ביכולתם  להגיע  אל  מי  התהום  ולנצל  מימיהם  וכך  אינם  תלויים  בכמות  הגשם  השנתית  של  מקום  מסוים
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גורסת  שעומק  השורשים  אינו )  2002,    ודוד  וורד1988,  יובל  פלד,  פ"בע,  מוןבני  של(הגישה  החדשה  

בממוצע  ומכאן  שעצי  השיטה  משתמשים '    מ1.5ומרבית  השורשים  נמצאים  בעומק  של  '    מ5עולה  על  

 .בעיקר במי שטפונות ובמים הקרובים לפני הקרקע

 

כמות  שנראתה  חורגת בעשר  השנים  האחרונות  החלו  לתת  את  הדעת  לבעיית  התייבשות  שיטים  ב

נערך  סקר  ספרותי  מקיף .  מהרגיל  ובנוסף  לבעיה  זו  היו  דיווחים  על  העדר  נביטה  והתחדשות  של  שיטים

שוש (הנושא  המרכזי  המומלץ  לבדיקה  היה  נושא  זמינות  המים  וטיבם  .  וגובשו  המלצות  לכווני  בדיקה

אוניברסיטת  בן ,  המדברבעיקר  במכון  לחקר  (בעקבות  הסקר  נעשו  מספר  מחקרים  ).  1995,  אשכנזי

גנטיקה ,  )נביטה  והישרדות  של  צמחים  צעירים(התחדשות  ,  תמותה:  אשר  בדקו  כמה  היבטים  כמו)  גוריון

, השפעת  החיפושית  זרעית  על  נביטה,  השפעת  הרנוג  השיטים  הנטפל  לעצים,  של  אוכלוסיות  השיטים

 . השפעת רעייה על התחדשות ועוד

 

 :והמסקנות החשובות שעלו ממחקרים אל

המאפשרים  למים ,  צורך  בגשרים  איריים  בגובה  פני  תוואי  הנחל  או  במעברי  מים  מתחת  לכבישים .1

 .לזרום ברציפות

 .בקרה על קידוחים באזורים עם מי תהום גבוהים .2

 .רעייה מבוקרת של גמלים בשלב הפצת הזרעים והנביטה .3

 .מניעת עירוב זרעים ממקורות שונים בנטיעה מחודשת .4

 

והתבסס  על )  2002,  פ"נמסר  בע(,  האוניברסיטה  העברית,  י  שמרית  גינות"מחקר  נוסף  נערך  ע

, בשני  ריכוזים  גדולים  של  שיטים,    שנים10  –בערך  אחת  ל  ,  1996  ועד  1956  –סדרת  תצלומי  אויר  מ  

נבדק  שינוי  באוכלוסיות עצי .  באזור  עין  עברונה,  בין  עין  עופרים  לנחל  סיף  ובדרום  הערבה,  בצפון  הערבה

לעומת  זאת ,  התוצאות  הראו  שבערבה  הצפונית  מספר  העצים  לא  ירד  עם  השנים.  ך  השניםהשיטה  לאור

  הישרדות  העצים  תלויה –המסקנה  העיקרית  .  בערבה  הדרומית  היתה  ירידה  של  כשליש  ממספר  העצים

 . יש השפעה גדולה לגודל אגן ההיקוות בו נמצאים העצים, במשטר השיטפונות

 

פיתוח  בר  קיימא  של  האזור  חייב  לאפשר  את  שגשוגן  גם .  הערבההשיטים  הן  מרכיב  מרכזי  בנוף  

במטרה  לבנות  תוכנית  ניטור ,  יש  לכן  חשיבות  גדולה  להמשך  עבודת  המיפוי  והמחקר  בתחום  זה.  בעתיד

 . וממשק שתבטיח את המשך קיומן של השיטים בערבה
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 אשלים בערבה

 ם לצמחי ישראל"מרכז רת, אבי שמידע' פרופ: כתב

 

זוהרי .  ולדברי  מ      )  Baum, 1978(  בה  מצוינות  במונוגרפיה  על  הסוג  אשל  בעולם  מלחות  הער

 . חשוב לאשלי העולם) התמיינות(הן מרכז ספציאציה 

 

אשל   –מינים  רבים  נצפו  ממלחות  הערבה  ושני  מינים  לפחות  תוארו  מאזור  זה  כחדשים  למדע  

פר  מיני  האשל  הגבוה  בעולם  לשטח מלחת  סדום  נרשמה  במונוגרפיה  כמקום  שבו  מס.  הערבה  ואשל  הנגב

. א,  הערבה.  א,  מתנני.  א,  חובק.  א,  מרובע.  א:  בספרות  נתונים  ממלחת  סדום  המינים  הבאים.  מצומצם

 ).ישראלי-ארץ. הירדן אך הוא הלופטרי לא. במקומות מסוימים רשום א. (ישראלי-ארץ. היאור וא

 

י  זוהרי  ולעניות  דעתנו  הננו  מסופקים "לא  הצלחנו  להגדיר  ולהפריד  מינים  מסוימים  אשר  ניתנו  ע

במלחות  הערבה  ובנחלים  הרחבים  גדלות  אוכלוסיות  גדולות .  שמינים  אלה  קיימים  באופן  עצמאי  בשדה

י "אפילו  המינים  שתוארו  ע.  של  אשל  הנתונות  בשלב  ספציאציה  ומראות  שונות  גדולה  ומיוחדת  במינה

יש  חשיבות  עליונה  לשמור  את  השונות .  צמאילא  מגיע  להם  מעמד  של  מין  ע,  זוהרי  כמינים  עצמאיים

 .והזנים המיוחדים לאזור הערבה

 

 :באופן כללי נבחין בחמש קבוצות אשלים

 . נעדר באופן מוחלט ממלחות.  גדל בחולות עמוקים ובאפיקי נחלים רחבים וחוליים– אשל הפרקים .1

בצידי  דרך  וגם ,  ליםגדל  באפיקי  נח.    זהו  המין  הנפוץ  בנחלי  הנגב  כולו  והערבה– אשל  היאור   .2

 . אבקנים לפרח5 –לאשל זה פרחים קטנים ו . במלחות קיצוניות

השולט  במלחת  יוטבתה  ובמלחות ,  אשל  מתנני  המין  הנפוץ  הוא  – קבוצת  האשלים  מרובי  האבקנים   .3

. 12  –  9ואבקנים  ,  בדרך  כלל,  ורודים,  אופיינים  לו  פרחים  גדולים.  דרך  המעיינות  בערבה  הצפונית

על  פי  באום .  הם  שמות  נרדפים  של  טקסון  זה,    אשל  הערבה  מחד  ואשל  גדול  פרי  מאידך,ככל  הנראה

ולכן  יש  חשיבות  עליונה  לשמירתה  ושמירת ,  וזוהרי  קבוצה  זו  יוצרת  אנדמיזם  מקומי  במלחות  הערבה

ימת  אזרק  במזרח  ירדן ,  קבוצה  זו  היא  השולטת  במלחות  הנרחבות  של  ואדי  סרחאן.  בית  גידולה

 . אשל גדול פרי–שם נקרא המין הנפוץ ,  המפרץ הפרסיוהמלחות סביב

) אבקנים  ועלי  כותרת,  צלקות  (4מספר  אברי  הפרח  שלו  ,    מין  בעל  פרחים  גדולים– אשל  מרובע   .4

בישראל  נפוץ  אשל  זה  בבית .  אשר  לפי  הספרות  שולט  במלחות  הים  התיכון  ומצוי  גם  במלחות  המדבר

כולל  הנגב ,  במקומות  אחרים  בארץ.    ח  שרובן  הוכחדוגידולו  הטבעי  במלחות  החוף  ובמלחות  ים  המל

במלחת .  בצידי  דרכים  ומקומות  מלוחים  מופרעים,  גדל  אשל    מרובע  במקומות  מופרעים,  והערבה

 .סדום קיימת שונות רבה של אשל מרובע ותואר משם זן מחומש אברי פרח וזן משולש אברי פרח



 34  

אשר  על  פי  המונוגרפיה  והספרות ,  של  החובק  לצערנו  לא  הצלחנו  למצוא  בשדה  את  הא– אשל  חובק   .5

 .אך בעל פרחים זעירים  ובית גידולו מלחות קיצוניות) 15(יש לו מספר אבקנים רב 

 

אנו  רואים  חשיבות  ראשונה  במעלה  לשימור  אוכלוסיות  האשלים  ובית ,  מכל  האמור  לעיל

לסוג  זה .  לחות  יובשניותהמותאם  לגדול  במ,  הסוג  אשל  הוא  העץ  כמעט  היחידי  והחשוב  ביותר.  גידולם

 . כאשר אחד משניהם הן מלחות הערבה וים המלח, שני מרכזי ספציאציה בעולם

 

מאז  שנות  הארבעים  של  המאה  העשרים  הוכחדו  רוב  מלחות  הערבה  וים  המלח  ולכן  יש  חשיבות 

  פייפה  בדרום  ים –מלחת  צאפי  ,    משטחה97%  –מלחת  יוטבתה  הוכחדה  ב  .  עליונה  לשמור  את  הנותר

מלחת  יוטבתה .    משטחה80%  –מלחת  סדום  הוכחדה  ב  .    משטחה95%  –הוכחדה  ב  ,  בשטח  ירדן,  מלחה

אפשר  לראות  דוגמא )  מלחת  קאטר(אך  בצד  הירדני  של  מלחת  יוטבתה  ,  50  –שונתה  כליל  מאז  שנות  ה  

 .אחרונה למלחה בלתי מופרעת

 
 

  עיקר הממצאים–ערכיות הצומח 
 )5(ערכיות גבוהה ביותר 

י  פיתוח "צומח  המלחות  בערבה  נפגע  קשות  ע.  בעלות  צומח  מיוחד  ונדיר,  מלחות  נדירות  בארץ  ה-  מלחות

  החיות -  בר-החישמורת  ,    במלחת  סדום-חקלאות  ,    ברכות  המלח  במלחת  סדום-תעשיה  (מסוגים  שונים  

 ).חיסלו את מרבית הצומח 

, י  שדות  חקלאיים"ו  בחלקם  עשטחי  החולות  נתפס.    צומח  החולות  מיוחד  עם  הרבה  מינים  נדירים-  חולות

 .נותרו שטחים לא רבים ויש חשיבות רבה לשמירתם, בכמה מקומות יש מחצבות חול

 .נמצא בעיקר בצפון הערבה ובדרומה ופחות במרכזה,  נוף דמוי סוואנה המיוחד לערבה- חורש שיטים

 . שכבות גיר עם צומח עשיר- כפת עשת

 .מיוחד נחל ענק עם צומח עשיר ו- פשט נחל פארן

 

 )4(ערכיות גבוהה מאד 

 . נחלים עם מגוון צומח גדול- נחלים גדולים

 .מיוחד,  צומח סלעי יסוד של הערבה הדרומית-ת שחורת גבעו

 . צומח מדברי וצומח חולות מיוחד- בל חופירה'ג

 

 )3(ערכיות גבוהה 

 . אזורים עם עצי שיטה רבים ומגוון גדול של צמחי מדבר- אפיקי פזרות

 . גבעות הבנויות אבן חול וסביבן בלית חול עם צומח מדברי וצומח חולות-שיזף וגבעות חצבה גבעות 
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 . נחלים עם מגוון צומח בינוני- נחלים גדולים

 .שונה מהצומח במישורי הערבה,  צומח מדברי מיוחד- גבעות גירניות

 . צומח יובשני בערוצים וכתם צומח מלחה– מישור מנוחה

 . תופעת הרג הנה  מיוחדת ובערוצים מתקיים צומח מדברי– גבעות ומישורי רג

 . צומח ערוצים אופייני לאזורים חמים– פשט נחלי קטורה

 . שרידים של צומח מלחת אילת– פארק הצפרות אילת

 
 )2 (-ערכיות בינונית 

 . אזור דל בצומח–הבתרונות 

רק  בשנים ,    הגבעות  חשופים  מצומח  מדרונות–).  גבעות  לובן,    גבעות  ברק,  גבעות  נקרות    (גבעות  שונות

 .שנתיים-גשומות במיוחד הם מתכסים במיני צמחים חד

 

 )1 (-ערכיות נמוכה 

 . חסרת צומח– מלחה סטרילית

 . חסרות צומח– ברכות לייצור מלח

שולי  השדות  והישובים  מצמיחים  בעיקר  צמחים .    הצומח  הטבעי  נכחד–  שטחי  חקלאות  וישובים

 .ת וצדי דרכים צמחי מעזבו–רודרליים 
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 מפות ערכיות משולבת צומח ויונקים
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סבך תמרים במלחת סדום

ת ימלוח פגום במלחת עברונהפירו

 שיטה סלילנית בשמורת שיזף

 ערוץ ברמת צופר
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 פרק החי
  ביולוג מחוז אילת רשות הטבע והגנים–ר בני שלמון "ד: כתב

 

ואפשר  להבחין )  טורפים,  מכרסמים,  עטלפים(אלא  שרובם  ליליים  ,  הערבה  עשירה  ביונקים

בשעות היום אפשר ). ועקבותיהם בנספחראו רשימת תצפיות ביונקים (בשפע  הודות  לעקבותיהם  וגלליהם  

בימים  קרירים ,  אך  בשעות  הבקר  המוקדמות;  שפן,  יעל,  צבי  הנגב:  לצפות  ביונקים  היומיים  הגדולים

מן  הזוחלים  הנפוצים .  זאב  וצבוע,  תן,  שועל  מצוי:  ניתן  לצפות  בטורפים  הליליים  בדרכם  למאורה

 .ופר מחילות במשטחי הרג אשר בגדות נחליםצמחוני ויומי הח,  מין גדול– חרדון הצבבערבה בולט 

 

 :עיקריים) בתי גידול(בערבה  ארבעה מקומות חיות 

 נחלי שיטים .1

בו  מובטחת  אספקת  מזון  עתיר  מים  וחלבונים  כל  השנה ,  השיטים  הרבות  יוצרות  נוף  דמוי  סוואנה

  ומשולי  שיחים פרא  וראם  –הפרסתנים  המושבים  ,  צבי  הנגבנפוצים  כאן   ).פרות  השיטה,  פרחים,  עלים(

כוח  אפור :  ניתן  לפגוש  כאן  את  גדולי  הזוחלים  בארץ.    הניזון  משיחי  משפחת  הסלקייםפסמוןמציץ  ה

 .וחרדון צב מצוי

 

 מצוקים ושלוחות הרריות .2

מיוצגים  כאן  מינים  מאזורי  תפוצה  שונים  המדגימים .  חיים  המותאמים  לטיפוס-כאן  בולטים  בעלי

 :את ישראל כמקום מפגש זואוגיאוגרפי

 ;) קווקז–אלפים ( מקורו בהרים גבוהים בדרום אירופה -היעל 

 ; מקורו באפריקה– השפן

 . מקורו באסיה– שועל הצוקים

 

 מעיינות וצמחיה סבוכה סביב להם .3

 :שאינו נפוץ בארץ, )אוריינטלי( אסייתי –כאן בולט האלמנט הטרופי 

 ; את הקן אורגות משי ומצפות בו– קמפונית משיית והנמלה הנמלה האורגת

 ; מייצגים את המכרסמים האוריינטליים- הדרבן והנסוקיה

אך  בשל  תלותו  בסבך  צומח  לח  בו  הוא ,    מייצג  מינים  להם  תפוצה  ממזרח  אפריקה  ועד  מזרח  אסיה–  התן

 ;ובערבה מצוי רק במקום החיות של המעיינות, תיכוני- הוא נפוץ בחבל הים–נח בשעות היום החמות 

 .תיכונית ואפריקאית-תנאים אך תפוצתה ים דורשת אותם – הנמיה
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 חוליות וגבעות אבן חול .4

עושר  החי  ניכר  בעקבות .  ערבי-סהרו:  בו  מיוצג  בעיקר  עולם  החי  המדברי,  זהו  מקום  חיות  עשיר

מן  החרקים  בולטים  מינים  האוכלים  שרידי  צמחים .  הרבות  אותן  קל  לקרוא  בבוקר  ובשעות  אחר  הצהרים

המשאירות  עקבות ,  שחרוריתיים  ועשרות  מיני  חיפושיות  ממשפחת  הטיםטרמימיני  ):  תאית(יבשים  

מן .    האוכלות  שרידי  חרקים  וטורפות  טרמיטיםנווטתביום  בולטות  נמלים  מהסוג  .  זעיר"  טנק"דמויות  

ישימונית ,  ישימונית  תמנע,  נחושית  החולותבחול  כ"  שוחים"הזוחלים  בולטים  מינים  מתחפרים  או  

  . עכן גדול, נחש חולות, כוח אפור, נית הנחליםשנו, שממית ערבה, מצויה

יפים  מועכת  את  בעלי  החיים 'תנועת  טרקטורונים  וג:  מקום  חיות  זה  נפגע  קשה  מפעילות  אדם

  והם זאב  ולשועל  המצויהחקלאות  האינטנסיבית  יצרה  תנאים  טובים  ל;  הספונים  מתחת  לחול  ובמחילות

 .שועל חולות וחתול חולות:  צפון הערבהדחקו את הטורפים הקטנים שאפיינו בעבר את חולות

מהיונקים "  מיני  דגל"לסיכום  פרק  היונקים  בסקר  נערכה  טבלת  שמתעדת  את  רמת  נוכחותם  של  

זכו  להערכה "  מיני  דגל"יחידות  שבהן  יש  אוכלוסייה  צפופה  או  שני  .  בתאי  השטח  ששמשו  בסקר  הערבה

 . גבוהה במיוחד

 

 ח ויונקים ערכיות משולבת צומ–הערכת משאבי טבע 
 :הערכת הצומח שמשה בסיס להערכה משולבת של משאבי הטבע משתי סיבות

 . בסיס הנתונים בנושא הצומח מלא ומדויק יותר מאשר בתחומים אחרים .1

 .ח"הצומח מהווה מרכיב בסיסי באפיון בית הגידול של בע .2

 

ללת  של  משאבי סקר  זה  שמש  את  ההערכה  הכו.  לסקר  הצומח  נלווה  גם  סקר  חלקי  של  יונקים  בערבה

שני  מיני (בכל  יחידה  שהוכרה  כבעלת  ערך  מיוחד  בעקבות  מצאי  היונקים  שבה  :  הטבע  בערבה  באופן  הבא

נקבעה  ערכיות  משאבי  הטבע  ברמה  אחת  גבוהה  יותר  מזו  שנקבעה  לה  בסקר ,  )דגל  או  אוכלוסייה  צפופה

 . הצומח

. שאינן  אחידות,    גדולות  יחסיתחשוב  לציין  שהסקר  הנוכחי  מבוסס  על  חלוקה  ראשונית  ליחידות  שטח

 .לצורך תכנון מפורט יש לערוך סקרים מקיפים ומפורטים יותר ביחידות שטח קטנות והומוגניות
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 רצף שטחים פתוחים

 רקע
רצף  שטחים  פתוחים  היא  לתת  מענה  לערכיות  ותפקודים  של  שטחים  פתוחים  שאינה מפת  מטרת  

אלא  באה  לידי  ביטוי  במערך  השטחים ,  שטח  נתון  בבאה  במלואה  לידי  ביטוי  בהערכת  הטבע  והנוף

אך  נוספים  להם  ערכים  חשובים ,  הערכים  האקולוגיים  והנופיים  מוזכרים  בהקשר  זה.  הפתוחים  בכללו

 :בקטגוריה זו כלולים כמה תפקודים .אחרים

   רצף  הנוף  הפתוח  והטבעי  המהוה  מרכיב  מרכזי  בחוויית–  רקע  לפעילות  נופש  וטיולים  –  תפקוד  חברתי

 .הטיול והנופש בחיק הטבע

 

שבהם  נשמר ,    קווי  חיץ  בקנה  מידה  מקומי  וארצי  בין  גושים  עירוניים  וכפריים–  תפקודים  מערכתיים

 .המרחב הפתוח

 

לצרכים ,    אזור  פתוח  רציף  מותיר  בידי  הדורות  הבאים  מרחב  תכנון  גדול  יותר–  מרחב  לתכנון  עתידי

 .הםאשר יתכן ובדור הנוכחי אין כלל מודעות אלי

 

,   לשטח  פתוח  רציף  יש  חשיבות  רבה  מבחינת  קיום  אקוסיסטמות  ובתי  גידול  מגוונים–  תפקוד  אקולוגי

 .הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידים

 

 . אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח הנם בעלי ערך רב בארץ– תפקוד חזותי

 

גם  בגלל  צמצום  השטח  הפתוח  והפיכתו  לשטח  בנוי  וגם  בגלל פגיעה  בשטחים  פתוחים  נגרמת  

 .צינורות וקווי חשמל, מסילת ברזל, י קווי תשתית כגון כבישים"קטיעתו ע

 

, )צפיפות,  גובה(בעוצמת  הבינוי  ,  טווח  השפעתו  של  השטח  הבנוי  על  השטח  הפתוח  תלוי  בגודלו

 .ג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח הבנויובסו) מיקום, שיפוע(בתבליט השטח , באורך הגבולות וצורתם

טווח  השפעתם  של  הכבישים  על  רצף  השטח  הפתוח  משתנה  בהתאם  לרוחב  הכביש  ועוצמת 

גדרות  הפרדה  ותיחום  וכמות ,  קיומם  של  מערכות  תאורה,  )קירות  חצובים,  סוללות(עבודות  העפר  

 .התנועה בכביש

 

ולרוחב ,  כחלק  מהבקע,  לאורך  הערבהמפה  זו  מסייעת  גם  בהבנת  מערך  המסדרונות  האקולוגיים  

  . בין נחלי הנגב הגדולים לשטחים הפתוחים בעבר הירדן, הערבה
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 שיטת הערכה
מסילת  ברזל  או ,  כבישים,  מידת  רציפותו  של  השטח  הפתוח  הוערכה  על  פי  ריחוקו  מישובים

י  יותר הוערך  השטח  הפתוח  כאיכות,  ככל  שהמרחק  מהשטח  הבנוי  גדול  יותר.  שטחים  בנויים  אחרים

ראוי  להדגיש  שאין  נתונים  אלה  מספיקים  כדי  לקבוע  בדיוק  את  מידת  ההשפעה  של ).  כחול  יותר  במפה(

 . השפעה זו תלויה בגורמם רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה–השטח הבנוי 

 

על  פי  הערכה ,  תחומי  ההשפעה  של  שטחים  מבונים  ומתקני  תשתית  סווגו  לכן  בקבוצות  כלליות

 :ת של מידת השפעתם על השטח הפתוח ושוקללו בהתאםאיכותי
 

 הערות
הערכת עוצמת ההפרה 

 בהשוואה לישוב עירוני
 ישובים ומתקני תשתית

 ישוב עירוני 100% דוגמת אילת

 תעשיה כבדה 75% דוגמת מפעלי הפוספטים ומפעלי ים המלח

 –בית  אריזה  לתמרים  ,  אזור  תעשיה  ספיר

 ם"ערדו
 תעשיה קלה 25%

, מועצה  אזורית,  הקיבוצים,  ביםהמוש

 ישוב קהילתי ומחנה צבא
 ישוב כפרי 25%

 שדה תעופה ונמל 25% דוגמת שדה התעופה של עקבה

 כביש ארצי 17% )90כביש (דוגמת כביש הערבה 

 כביש אזורי 10%  נחל צין–דוגמת כביש עיר אובות 

 כביש מקומי 5% דוגמת כבישי הכניסה לישובים

 מתקנים חקלאיים 10% רכות דגיםב, דוגמת לולים

מסוף ,  מסעדה,  תחנת  דלק,  מסוף  גבול

 ברכת מים מקורה, סחר חופשי
 מבנים בודדים 10%

 אתר שפיכת פסולת 10% לספיר' דוגמת האתר מז

 הכנות לבניה 10% דוגמת ההכנות לבניית הישוב בצוקים

 מנחת מטוסים 10% דוגמת מנחת ספיר

 כביש מקומי 5% דוגמת כביש הגישה לסמר

 קידוחי מים 5% דוגמת הקידוחים בין עין יהב לחצבה

 שדות חקלאיים מעובדים 3% דוגמת שדות אילות

 שדות מוברים 3% לעין יהב' מע-'דוגמת חלקות ישנות מדר

 הכשרת קרקע 3% דוגמת שטחים חדשים בצופר
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 מפת רצף שטחים פתוחים
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 רשימת יחידות הנוף

 לחת סדום מ–.    1. 'יחידה מס
  חבל הבתרונות–.    2. 'יחידה מס
  גבעות סלעית–.    3. 'יחידה מס
  גבעות שיזף–.    4. 'יחידה מס
 נחל הערבה –    .5. 'יחידה מס
 נחל נקרות –    .6. 'יחידה מס
  שולי הערבה–.    7. 'יחידה מס
  גבעות שלהב–.    8. 'יחידה מס
    שלוחת עומר-.  9. 'יחידה מס

  רמת צופר–.  10. 'מסיחידה 
  פשט נחל ברק–.  11. 'יחידה מס
  צוקי חדוד–.  12. 'יחידה מס
  פשט נחל פארן–.  13. 'יחידה מס
  עשת–.  14. 'יחידה מס
  גבעות קדם–.  15. 'יחידה מס
  מישור מנוחה–.  16. 'יחידה מס
  גבעות לובן–.  17. 'יחידה מס
  חמדה– פשט נחל חיון –.  18. 'יחידה מס
  שלוחת נוצה–.  19. 'יחידה מס
  נחל שיטה–.  20. 'יחידה מס
  גבעות יהל–.  21. 'יחידה מס
  נחל שעלב–.  22. 'יחידה מס
  מישורי גרופית–.  23. 'יחידה מס
  מישור יוטבתה–.  24. 'יחידה מס
  מלחת יוטבתה–.  25. 'יחידה מס
  חולות סמר–.  26. 'יחידה מס
  רחם מישור–.  27. 'יחידה מס
  שולי מלחת עברונה–.  28. 'יחידה מס
  מישור עמרם–.  29. 'יחידה מס
  מלחת עברונה–.  30. 'יחידה מס
  פשט רודד–.  31. 'יחידה מס
  ערבת נטוף–.  32. 'יחידה מס
  גבעות שחורת–.  33. 'יחידה מס
  מלחת אילת–.  34. 'יחידה מס



)Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.נ   כלליתאור  האתרסוג

  קדום בנחל צין עם שפכו למלחת סדוםר  ארכיאולוגיאתר 5447 2331

 עמודים,  עליהם עמדו הצריפיםון  הסטוריאתר 5446 2329

 ליד שפך נחל תמר לנחל צין, נדיר צמח של  בוטניאתר 5446 2324

  נזירים ומערות קבורהכי ארכיאולוגי אתר 5445 2329

 זנים נסיונות אקלום -מטע תמרים ותיק , ברכת בטון,  צפצפת הפרת וצמחית מים ומלחהשת הסטורי, בוטני,  מיםאתר 5439 2335

  תצורת הלשוןשל  גיאומורפולוגיאתר 5437 2317

  הבתרונותחבל   נופיאתר 5418 2310

  חתור בתצורת הלשוןבערוץ גיאומורפולוגי אתר 5416 2331

  הבתרונותארץ   נופיאתר 5415 2332

  מים ומלחהיית מים ואתר בוטני אתר 5414 2343

 מצפון מערב לברכות הדגים , צפוף  מים וצומחאתר 5400 2346

  פוטנציאלית  צפרותאתר 5396 2349

 ממזרח לברכות הדגים , צפוף  מים וצומחאתר 5396 2353

  נחל מזרבפתח   גיאולוגיאתר 5395 2281

 נפגע מבנית ברכות דגים בסמוך,  עם צפצפת פרת צפוף  מים וצומחאתר 5393 2349

 נמצא במטע תמרים , ביותר  צומחאתר 5386 2362

  פוטנציאלית פרות צאתר 5384 2357

  וקשתות בגדת נחל ציןארובות  גיאומורפולוגיאתר 5373 2273

 ריכוז צמחיית מים ומלחה,  בנויהת  מים ובוטניאתר 5327 2261

 נציאלי פוטת  צפרותאתר 5310 2316

 גוש צמחיית מים ומלחה, ה  מים ובוטניאתר 5310 2257

 צמחית מים ומלחה  מים ובוטניאתר 5286 2227

  הבתרונותארץ   נופיאתר 5265 2275

 את לציפורים מקומיות ונודדות, שיטפונות  מי  צפרותאתר 5258 2317

  ומלחהמים אתר מים,  בוטניאתר 5254 2195

 עצי שיטה גדולים,  לידבערוץ היוצרת מקור מים וגוש צמחיית מים סביבו  ית  מים ואתר בוטניאתר 5252 2269

 70-קבר בדואי משנות ה, כיפה גיאולוגית , אתר פרהיסטורי, עם צומח מים ומלחה, ב היסטורי, מים, גיאולוגי, ארכיאולוגי, בוטני אתר 5247 2189

  יפה לקונגלומרטגמה גיאולוגי, נופיאתר 5246 2216

 ס"לפנה 7 -מבנה מהמאה ה רידי גיאולוגי וארכיאולוגי, נופי אתר 5246 2223

  ממדיםוגדולעץ שיזף עתיק  , מרחץ עתיק, מבצר, חומות, ישוב קדום, ב  ארכיאולוגי ובוטניאתר 5243 2234

 1965 - הראשית לאילת עד לסלילת הכביש בך  היסטוריאתר 5240 2233

  תצורת הלשון אל נחל ערבה ומאגר עידןצוק  נופיאתר 5240 2303

  בערוץ שמדרום לעין תמידתי  מים ואתר בוטניאתר 5237 2186

 1גיליון אתרים
 

  במפהאתר מספר  האתרשם

סכ שרידי  1  קדוםסכר שרידי

בט יסודות
  ההתישבות  הראשונה  של  נאותנקודת  שרידי

 הככר
2 

 3 פרסית סלוואדורה גדול גוש

כו, מערה  4 הביזנטית המערה

חר, מעין  5  תמרעין

 6 מצוק ענק מצוק

 7 תצפית עלתצפית

 8 מפל גבוה מפל

 9 " שחורחווארים "תצפית עלתצפית

וצמח מעין  10  הככרעין

 11 תמרים גוש צומח גוש

צפרו אתר  12  נאות הכיכרדגים בריכות

 13 תמרים ושג צומח גוש

 14  צעירשבר צעירשבר

 15  פרתצפצפות עם מעין צומח גוש

 16 מכסיף ניל נדיר צמח

צפרו אתר  17  נאות הכיכרחימצון בריכת

 18  וקשתותארובות של מצוק של מצוק

שוק, מעין  19 אמציהו עין

צפרו אתר  20  תמריםנאות מאגר

דל נביעה  21 עפרים עין

 22 ימלוח עין גוש, מעין

 23  בתרוןנחל תצפית עלתצפית

 24 עידן מאגר אוגר סכר

 25  זךעין צומח גוש

ארטז באר  26 1 עידן קידוח

שחר מעין  27  תמידעין

ודו תצפית  28 חרדון גבעת

וש תצפית  29 חצבה גבעת

שחר מעין  30 אתר תמר המקראית והרומית,חצבה עין

מהדר קטע  31 הערבה מדרך קטע

ממ תצפית  32  נחל הערבהאל תצפיות

עונ מעיין  33 מעיין
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  כלליתאור  האתרסוג )Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.נ

 צפרות פוטנציאלי אתר צפרות 5236 2295

  עין חצבהבשדותדול   בוטניאתר 5234 2235

  לנחל גדרוןמצפון  גיאולוגי וגיאומורפולוגיאתר 5233 2265

  נראים כפסליםהגבעהים בראש  סלע גדולגושי ונחל משק  בארחל  גיאולוגי, נופיאתר 5233 2185

 גוש צמחי מים סביבו, קטן  מים ואתר בוטניאתר 5228 2263

 טרוורטינים עם מאובני צמחים, ריכוז עצי תמר , צמחית מים ומלחה, עונתי גיאולוגי, בוטני,  מיםאתר 5228 2178

  פוטנציאליצפרות ות צפראתר 5217 2287

 מעיינות קטנים,  הבתרונותאזור י  בוטניואתר מים אתר 5216 2259

 קיימת התיבשות כנראה בעקבות שאיבה מרובה באזור,  בנחל גדרוןשיחים ת  בוטניאתר 5214 2239

  פוטנציאליצפרות  צפרותאתר 5208 2262

  פוטנציאליצפרות  צפרותאתר 5201 2272

  תחת גג הקונגלומרט של הגבעהשנוצרו ת גיאולוגי,  נופיאתר 5196 2175

  המוסלמית הקדומהמהתקופה ים  ארכאולוגיאתר 5189 2234

  מהתקופה המוסלמית הקדומהכפר י  ארכאולוגיאתר 5185 2242

 תצפית,  קדומה להפקת נחושתפעילות י  נופי וארכיאולוגיאתר 5176 2247

 בליית אבן חול, רותסדקים ומע, מצוקיים   נופי וגיאולוגיאתר 5166 2238

  נדיר ביותרשרך של ה  בוטניאתר 5158 2247

  כהשבה לטבעראמיםמרכז שחרור ,  תמרעצי,   מים ומלחהצומח זואולוגי, בוטני, מיםאתר 5150 2177

 רון אל נחל שיזףבמד,  נדיר ביותרשרך של ה  בוטניאתר 5146 2255

  שניטשה והתפתחה סביבת מעין עם צומח מיםארטזית זואולוגי,  בוטניאתר 5130 2180

  הסלעים מתפתלים צמחי סהרון משולשלעל שהתמוטטו ויצרו עמק מלא מערות  קונגלומרט בוטני וזואולוגי, גיאולוגי, נופי אתר 5124 2184

 מהתקופה הערבית הקדומה,  באזור עין מרזבפיריםורי   ארכיאולוגיאתר 5113 2258

 קנה וינבוט סביבו, סבך צמחי אשל, לא תמיד מימיו גלויים, זעיר  מים ואתר בוטניאתר 5110 2260

 קנה וינבוט סביבו, סבך אשל, מימיו אינם גלויים על פני השטח, זעיר  בוטניאתר 5097 2245

 בבסיס גבעת החאן, בצידי כביש השדות,  נדירצמחשל   בוטניאתר 5090 2237

  מבותרנוף,   ביותר בערבהגבוה ת  נופיאתר 5089 2175

 גיארכיאולו אתר 5088 2235
  משמש  כאתר  לפסולתכיוםיתכן  ושמש  כחאן    ,  בראש  גבעה  קטנה,    מהתקופה  הערבית  הקדומהגדול 

 ית

 מהתקופה הערבית הקדומה,  לנחל נקרותמדרוםדרגה   ארכיאולוגיאתר 5088 2236

 כנראה שמשו לקבורה בתקופה הפרסית,  נחלחלוקי ם  ארכיאולוגיאתר 5087 2252

אתרים 1גיליון
 

 

 

  במפהאתר מספר  האתרשם

אתר   34 בריכת חימצון עידן

 35 פרסית סלוודורה גגוש

 36 האדום הערוץ ערוץ

 37 האהבה גבעת נבין

 38  תחתוןגדרון עין מעין

 39  משקעין מעין

 40 חצבה מאגר אתר

בשול
  בערוצים  היורדים  לנחל  עידןקטנים  מעיינות

 ולנחל שחק
41 

קבוצ  42 מצרי זקום

 43  שחק- חצבה חימצון בריכת אתר

 44  עידן- חצבה חימצון בריכת אתר

מערו  45  גדרוןבנחל מערות

דשרי  46 מגורים מחנה

שריד  47  שחקכפר

שריד  48  חצבהבריכת גבעת

קירות  49 האדומים הצוקים

קבוצ  50  מצריתאפעה לשון

, מעין  51  שחקעין

קבוצ  52  מצריתאפעה לשון

 53  דוחןעין באר

 54 הסהרונים מקע גושי

 55 )פוגרות (שרשרת בארות טשני

 56  מרזבעין מעין

 57 חופירה-אל עין מעין

 58 פרחים רב אטד כתם

תצפי  59 72. ג.נ גבעה

 מבנה

חקלא
 60 )יתכן והוא חאן  (גדול מבנה

 61 )פוגרות (שרשרת בארות מעל

יבנוי  62  אבניםרוגמי שני
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 תאור כללי סוג האתר )Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.נ

  סביבגדול למאגר נקרות ולמרחב   נופיאתר 5085 2213

 ותצפר, ם מיאתר 5080 2215
  עופות מושךבתוכו  צמחיית  אשל  יאור  צפופה    ,    ויוצר  אגםשטפונותמי  

 בתקופת הנדידה

  בדרום הגבעהבנוי   נופיאתר 5080 2250

 היסטורי אתר 5079 2204
 ,1965  -  הכביש  ב  לסלילתקטע  מהדרך  לאילת  ששמשה  עד  ,    נמיהת

 ותמרורים שוליים

  שנוצרו בגג הקונגלומרט וחיבורו לאבן החולומערות ם  גיאומורפולוגי וגיאולוגיאתר 5077 2190

 ארכיאולוגי אתר 5052 2170
  לגל  האבנים ממערבבאוכף  בין  נחל  אשבורן  לעין  ערגה    ,    או  טומולידרך  

 ה למחסה או למטמורהנירים עם שרידי בני

  בכיפת עין ערגהבהיווצרות  גיאולוגיאתר 5047 2176

  מעל עין ערגהמבנים  ארכיאולוגיאתר 5047 2174

  ביזנטית-ומית הרמהתקופה, רחל- גבעה מצפון לעיןבראש  רבוע  ארכיאולוגי ונופיאתר 5046 2163

 מדופן בבלוקים ומלט,  במבנה עגולנתון הסטורי, בוטני,  מיםאתר 5045 2165

 אלא בשנים גשומות, ללא נביעה על פני השטח,  מים ומלחהמחית  בוטניאתר 5044 2173

 ובראשה שרידי מבנה מתקופת הברזל, רחל-יןמזרחית לע- דרוםקטנה  ארכיאולוגיאתר 5041 2168

 1גיליון אתרים 
 

 

  במפהאתר מספר שם אתר

תצפית
 מצפון  מבריכת  האגירה  תצפית

 למאגר נקרות
63 

  עוצר

רבים 
 64 נקרות נחל סכר

מצפור  65 מצפור

בגבעו 

 חביות
 66 הערבה מדרך קטע

סדקי  67 ומערות סדקים

תמרור

 שני צ-
 68  אבניםגל

 69  ערגהבכיפת מכתש מכתש

 70  עין ערגהמעל מבנים שרידי

 71  רחלמצד מבנה

ה מעין  72  רחלעין

צ גוש  73  ערגהעין

 74  הברזלמתקופת אתר גבעה



 

 

 



 השיטפון בנחל הערבהאחרי 

מאגר נקרות

 שטפון בנחל הערבה

 

 



  במפהאתר מספר  האתרשם  כלליתאור  האתרסוג )Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.

 69  בכיפת ערגהמכתש  בכיפת עין ערגהבהיווצרות מכתש  גיאולוגיאתר 5047 2176

 70  מעל עין ערגהמבנים  ערגה מעל עיןמבנים שרידי  ארכיאולוגיאתר 5047 2174

  ביזנטית- הרומיתופה  ארכיאולוגי ונופיאתר 5046 2163

 הסטורי, בוטני, מיםאתר   5045 2165

 אלא בשנים גשומות,   בוטניאתר 5044 2173

 רידי מבנה מתקופת הברזל  ארכיאולוגיאתר 5041 2168

 מצפון לספיר, ר"של גבעת החטמ הסטורי, בוטני,  מיםאתר 5030 2181

 וקן  גיאולוגיאתר 5029 2150

  לארועי יצירת הבקעשייך לספיר  ממערב 109 גבעהשל  גיאולוגי אתר 5028 2162

 נופשהמקום מטופל ומגונן ומשמש אתר , ם שבמקום צפורים, תיירות, בוטני,  מיםאתר 5028 2183

  פסולת ופעילויות הרס נעשות במקוםהרבהזרחית   בוטני אתר 5022 2182

 טני בואתר 5021 2169

 נופי, גיאומורפולוגיאתר 5020 2155

 ארכיאולוגי אתר 5017 2192
מזרחית-דרום,    ממזרח  לכביש  הערבהנמצאפונון  באדום    

  צפרותאתר 5013 2188

 גיאומורפולוגי אתר 5000 2154
דרגשיבעל  ,  חוצה  שולי  גבעה  איאוקנית  ויוצר  קניון  קטן 

  גיאולוגיאתר 4986 2153

  הסטורי, בוטני,  מיםאתר 4979 2159

 1967שי עיר אובות בשנת   הסטוריאתר 4978 2157

  ארכיאולוגיאתר 4972 2158

  צפרותאתר 4972 2181

 על עץ אשל היאור  בוטניאתר 4969 2189

 תר מואה  ארכיאולוגיאתר 4951 2156

  מזרחית לאתר מואהמ"ק  ארכיאולוגיאתר 4950 2168

 ן התקופה הנבטית והרומית  ארכיאולוגיאתר 4946 2153

 2 - 1ר   ארכיאולוגיאתר 4926 2146

 ר  גיאומורפולוגיאתר 4922 2148

  מזרחית לגדר המערכת סטורי מים והאתר 4910 2180

 בנוי משושי בזלת  גיאולוגיאתר 4902 2133

2גיליון אתרים
מהתק, רחל- גבעה מצפון לעיןבראש  רבוע מבנה  71  רחלמצד

 72  רחלעין מדופן בבלוקים ומלט,  במבנה עגולהנתון מעין

ללא נביעה על פני השטח, מלחה מים וצמחית גוש  73  ערגהעין

ובראשה ש, רחל-מזרחית לעין- דרוםקטנה גבעה  74  מתקופת הברזלאתר

 75  יהבעין קטנות על המורדות המזרחיים נביעות של סדרה

 76  בנחל כרכשתקלדרה שקרס לתוך הכיס המגמתי שהתרגעש הר שרידי

בזלת עובר בנחל כרכשת ובאוכף ) מחדר (דייק   77  בזלתדייק

 78  ספיראגם בעקבות חפירה אל מי התהום הגבוהישנוצר אגם

במלחת ספיר המ,  של צמחים נדיריםקטנה קבוצה  79  לבןזוגן

 80  מלחה גדול סביב ספירגוש  גשומות נובעים בה מיםשבשנים מלחה

 81  בערוץ נחל שלהבמפל  של נחל שלהבביובל מפל

מ,    של  נחושת  שהובאה  כנראה  עתיק  התכה  אתר

 לספיר
 82  סיגי הנחושתגבעת

 83  חימצון ספירבריכת  פוטנציאליצפרות אתר

, היורד  מהר  גבים,  )הצעה  לשם  (רתם  נחל  ערוץ

  מוצל ויפהמקוםסלע  
 84 "רתם" קטן בערוץ נחל קניון

 85  חצבהטרוורטין  מכיל מאובני דקליםעתיק טרוורטין

צופר מערבה למושב מ"ק 2 - כהנמצאת מים באר  86  שביהבור

 87  אובות הישן עיראתר וגינת אבנים במקום בו התיישבו אנמבנה שרידי

 88  חווה עתיקהמבני  בערוץ ממערב למושב צופרוטרסות מבנים

 89  חימצון צופרבריכות  פוטנציאליצפרות אתר

מזרחית למטע תמרים של צופר מטפס , גדול גוש  90  משולשלסהרון

מזרח לא-מצפון מ"ק 0.5,  קדומהחקלאות שרידי  91 אמת מים ומבנים פולחניים, טרסות

 92  כפרשרידי 1.5,  מן התקופה הערבית הקדומהמבנים שרידי

עזה מ- עבדת- פטרה שיירות הסחרדרך על תחנה  93 )מוית עוואד (מואה

 94  חניהאתר מבנים במדרגה צפונית של ערוץ מסדשרידי שני

עומבערוץ הגדול בשלוחת ' מ 30 - כבגובה מפל  95  הסהרוןמפל

נמצאת,  בתקופת המנדט הבריטינבנתה,  מיםבאר  96  אל עמרעין

 97 )פלאג( וולקאני פקק ובמרכזו צינור הזנה של הר געש הסחיפה קרקס



53  

  האתרשם  כלליתאור  האתרסוג )Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.נ
אתר מספר

 הבמפ

 98 קברים קדומים קבוצת קברים, במדרון גבעה אל נחל עשוש ארכיאולוגי אתר 4897 2168

  גיאולוגיאתר 4885 2146

 ראש ואדי טבייקה  גיאומורפולוגיאתר 4866 2116

 כלי צור וחרסים  ארכיאולוגי אתר 4852 2115

  ארכיאולוגיאתר 4851 2151

 ארכיאולוגי אתר 4843 2135
ערבידרון  עם  מצוק  מעליו  וצניר  עם  שרידי  מחסה  כנראה  

  ארכיאולוגיאתר 4837 2115

 אסם  ארכיאולוגיאתר 4834 2124

 תר מהתקופה האשלית  ארכיאולוגיאתר 4824 2138

 קבר ושפע כלי אבן, רידי מוקדים של אש  ארכיאולוגיאתר 4819 2139

 עליה כתובת בערבית קדומה  ארכיאולוגי וגיאומורפולוגיאתר 4815 2095

 )יתכן בכתב כופי(עליו ציורים וכתובת , י חניון  ארכיאולוגיאתר 4812 2098

 וכתובת) או צבי(על וראם   ארכיאולוגיאתר 4811 2102

 ו  ארכיאולוגיאתר 4808 2124

 פני הקרקע ונראים כצבי ענק  גיאולוגיאתר 4804 2111

 מעל פני הים' מ 200 - גובהה  שאר  נופי וארכיאולוגיאתר 4775 2115

 שנה לאילת ממזרח לכביש הערבה  היסטוריאתר 4772 2153

  גיאומורפולוגיאתר 4767 2053

 ל ברק  בוטניאתר 4767 2056

  צפרותאתר 4761 2147

  ארכיאולוגיאתר 4758 2065

 ם  גיאומורפולוגיאתר 4750 2040

  האתר נמצא טומולוסמעל  ארכיאולוגיאתר 4742 2175

 ים  ארכיאולוגיאתר 4740 2060

 ם  גיאומורפולוגיאתר 4739 2036

  לפטרה ולא חזרובדרכם  הסטוריאתר 4739 2174

 במעוק אומורפולוגי גיאתר 4733 2018

  התחתון של המפל חתור ויוצר מעין מערהחלקו'  מ 25  וארכיאולוגיגיאומורפולוגי אתר 4729 2144

2גיליון אתרים
 

 

 99 שרידי אתר וולקני שולי גבעה איאוקנית המכוסה באבני בזלת

 100 זיבי נטוש ארועמק נטושי מכוסה ריצוף מדברי עדין בארוזיבי עמק

, נמצאו שברי כלי אבן,  רמת צופרבמערב חניון  101  קדוםחניון

 102  ומבניםחניון כנראה ערבי קדום, חדרים 13 בנוי חניון

  מ  רבועים  עם  פתח  מזרחה  בבסיסמבנים  בסיסי

 קדום
 103  ומבניםחניון

 104  סלעציורי  של ואדי טבייקההדרומית בגדה

וו סימני מזהים של ואדי טבייקה  הצפונית בגדה  105  סלעציורי

אתר פרהיסטורי יתכן והא,  טבייקהלואדי דרוםמ  106  פרהיסטוריאתר

ש, נמצאו בו גלי אבן,  שטח נרחבעל פרוש אתר  107  חניהאתר

, ך למעלה לרמת ברק בנחל זעף סמואבן פטרית  108  אבן וכתובתפטרית

 109  סלע וכתובותציורי הדרומית של נחל זעף ליד שרידבגדה בולט סלע

ציור של י של נחל זעף עליו הדרומית בגדה סלע  110  סלע וכתובתציורי

עם מתחם קטן סמוך ל' מ 1 בקוטר  אבנים מעגל  111 )יתכן ניאוליתי( פולחני מתחם

 112 "יםהצב "אתר של בולבוסי גיר גדולים הבולטים מריכוזים שני

המהגבוהה והגדולה מבין גבעות ,  ארוכהגבעה   113  הגדולההגבעה

 114  מדרך הערבה המנדטוריתקטע של הדרך הי- סולינג - באבנים סלולה דרך קטע

 115  נחל ברקמעוק  עם מפלים וגביםתלול מעוק

 116  משולשלסהרון משתלשל מהמצוק הצפוני של נחמאד גדול צמח

 117  חימצון פארןבריכת  פוטנציאליצפרות אתר

 118  על סלעכתובת  כתובת עליוברק בנחל סלע

 119 "מפלים" נחל מעוק סולמות וחבליאין עם מפלים וגבים  תלול מעוק

חרסים  , כלי אבן, קברים, גלי אבן, אבנים מעגל  120  חניהאתר

 121  קדוםמעלה קירות תמך בנויקטעי אל רמת ברק  וםקד מעלה

 122 "אצבעות" נחל מעוק סולמות וחבליאין עם מפלים וגבים  תלול מעוק

 123 אנדרטה 1953 לחמישה שיצאו מכאן בשנת זכרון מצבת

 124  נחל ורדיתמעוק מוסדרים סולמות עם מפלים וגבים  תלול מעוק

 125  המערהמפל - כגובהו היורד מכפת עשת צפונה  בערוץ מפל
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 האתר סוג )Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.נ
  כלליתאור

  במפהאתר מספר  האתרשם

 אתר מים וצפרות 4727 2178
סכר  העוצר  מי  שטפונות  ומשמש  להעשרת  מי  התהום    מהווה  נקודת  שתיה  למיני  צפרים  מדבריות  ונודדות

 126 סכר עשת

 נופי אתר 4725 2146
הנגב,  אל  עבר  הערבה,  ס  עשת  וכן  תצפית  נוף  למרחקיםיב  של  רכ

 זה מזה' מ 60 במרחק ישניםרים    ארכיאולוגיאתר 4722 2065

  קינון של אוח מדבריאתרי למערה היו וךבסמה עצמות   זיאולוגי אתר 4722 2151

 שים  גיאולוגיאתר 4718 2127

 צוקי חדוד והרי אדום  נופיאתר 4715 2160

 אולוגי גיאתר 4708 2020

 גיאולוגי אתר 4698 2114
  משש  והמידרון  מתצורת  מנוחה  מכוסה  בדרדרתמצור  בנוי  הגג  

  ארכיאולוגיאתר 4688 2117

 ארכיאולוגי , ם מיאתר 4687 2128
ומהתקופה  רומית  -מצודה  נבטית  ,  מתקופת  הברזל,  ה  הניאוליתית

 חרס מהתקופה הרומית המאוחרת  ארכיאולוגיאתר 4685 2130

  גיאולוגיאתר 4680 2120

  חזרוולא 1956 -ה ב   הסטוריאתר 4672 2128

 ש  ארכיאולוגיאתר 4670 2128

 ממערב לכביש, ם  ארכיאולוגיאתר 4657 2124

  הנגבבהר"  אל ענבתולילת  ארכיאולוגיאתר 4650 2128

  נופי וגיאולוגיאתר 4640 2120

 ' כמה מאות מ  ארכיאולוגיאתר 4633 2132

 2אתרים בגיליון 
 

 סוכת תצפית בנויה מעל המאגר

תצפית  מרהיבה  אל  הנוף  הגיאולוגי  המרה

 והרי אדום
 127 תצפית כפר עשת

שני סכ,  של נחל פארןהדרומית הגדה על  128  לחקלאותסכרים

 129  טורפיםמערת בתוכמ"ס 80גובהה ', מ 7 בעומק מערה 

 130  ניסיוניות של ברזלחפירות של ברזל משנות החמיניסיוניות חפירות

, רכס עשת,  אל נחל הערבה יפה תצפית  131 217.  ג. נתצפית

 132 בולבוסים ענק בולבוסי

,    חרוטית  מרשימה  בצורתהמשער  גבעת

 צור
 133  בוהרגבעת

 134  מבנים וגלי אבןשרידי גלי אבן וקברים, מבנים שרידי

  ולידה  שרידים  מהתקופקדומה  מים  באר

 הערבית
 135  מנוחהבאר

 136  עתיקיםקברים קברים לידם שברי כלי ששה של קבוצה

 137  טוףמחשוף  קטן בעל חשיבות גיאולוגיתטוף וףמחש

 138 אנדרטה לארבעה שיצאו מכאן לפטרזיכרון מצבת

ממזרח לכבי,  גלי אבן קטניםשל ריכוזים  139  אבןגלי

כנראה פולחניי, ם אבן קטניגלי של ריכוז  140  אבןגלי

" אבני חצץ צורני הדומות לשל תלוליות  141  חצץתלוליות

 142  פסגותשביל  הגבעות ממערב לכבישעל יפה שביל

 143  הערבה המנדטוריתדרך של הדרך הישנה לאורךיטבה שמור קטע





  אתר במפהמספר  האתרשם  כלליתאור  האתרסוג )Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.נ

 141  חצץתלוליות הנגב בהר"  אל ענבתולילת" של אבני חצץ צורני הדומות לתלוליות  ארכיאולוגיאתר 4650 2128

 יאולוגי נופי וגאתר 4640 2120

 '  היסטוריאתר 4633 2132

  על גוש קרטוני  ארכיאולוגיאתר 4629 2085

 הנגב בהר" ב  ארכיאולוגיאתר 4627 2131

  גיאולוגיאתר 4602 2126
  התחתון  של  נחל  חיון  בתקופתבחלקודים  על  אגם  שהשתרע  

 ארכיאולוגי,יסטורי האתר 4602 2133
  שחלקה  עוברת  בתוואי  עתיק  כיווןיתכן,    ית  או  בימי  המנדט

 למערב  ארכיאולוגי  אתר 4593 2134

  ארכיאולוגי ומיםאתר 4550 2070

 ת ירדנית  הסטוריאתר 4540 2130

 קברים ומטמורות,  גדוליםאבןלל גלי    ארכיאולוגיאתר 4505 2138

 אומטרית  ארכיולוגיאתר 4502 2143

  ארכיאולוגיאתר 4499 2123

 דום  נופיאתר 4482 2147

  הסטוריאתר 4478 2138
  לאתר  מסורתי  לסיום  קורסים  ופעילויות  שלהפךים  מאבנים    

  צפרותאתר 4429 2119

  ארכיאולוגיאתר 4420 2126

  ארכיאולוגיאתר 4414 2112

 כת בעלי חיים  זאולוגיאתר 4337 2065

  עליםמאובניתוכו מוצאים   גיאולוגיאתר 4336 2070

 רבהעם צמחיה   צפרותאתר 4323 2082

  קטורהשדותמזרח - שעלב ודרום  גיאומורפולוגי וצומחאתר 4319 2076

  צפרותאתר 4305 2060

  נוףאתר 4282 2060

  צפרותאתר 4272 2072

  ארכיאולוגיאתר 4249 2060

  ארכיאולוגיאתר 4247 2053

  ארכיאולוגיאתר 4243 2062

  ארכיאולוגיאתר 4242 2048

3אתרים בגיליון
 142  פסגותשביל  יפה על הגבעות ממערב לכביששביל

 143  הערבה המנדטוריתדרך שמור היטב של הדרך הישנה לאורך כמה מאות מקטע

 144 טומולוס מערב לחיבור נחל יזיז לנחל חמדה בנוי טומולוסמצפון

 145  חצץתלוליות אל ענתולילת" של אבני חצץ צורני הדומות לתלוליות

  גיר  אגמי  וטרוונטיני  עם  מאובני  צמחים  המעיסלעי

 הפליאוקן
 146  אגמייםמשקעים

  בתקופה  העותמאנניסללה  מרוצפת  באבני  גיר    דרך

 שלצידה נמצאו שרידי מבנה
 147  מדרך הערבה הישנהקטע

 148 לושה קברי גל מיבנים ושאתר מגורים על דרך רוחב החוצה את הערבה ממזרח מבני

 149  מיםבורות  מים עתיקים בנחל חיון ולידם ציורי סלעבורות

מצוי שלד שריוני' בל חורייג' המערביים של גבשוליים  150  אתר מורשת- ירדנית שריונית

מזרח שלוחת נוצה כו-בדרום,  שיטה מצפון לנחלערוץ  151  חניהאתר

 152  גלים פולחנייםקבוצת מסוקל ובו גלי אבנים נמוכים מסודרים בצורה גישדה

 153 קברים  קברים על מישור רג מדרום לנחל שיטהקבוצת

רנדל והרי א'משטרת ע, סעידין- יפה על קע א  תצפית  154 רנדל' עתצפית

עשוי,    וגולניח"סמלי  הפלמ,    לכביש  הערבהממערב

 ל" צהיחידות
 155  וחטיבת גולניח" הפלמסמלי

 156  חימצון יהלבריכת  צפרות פוטנציאליאתר

 157  דרך עתיקהשרידי  הכללי דרום צפוןשכיוונם עתיקים שבילים  מקבץ

 158  מבנים וטומולוסשרידי  מבנים וטומולוסשרידי

זרימה מי שטיפה צמחיה רבה המוש מקורות המבריכת  159  שפני סלע ויעליםריכוז

 160  עליםמאובני מצפון לצומת גרופית בנוי מתצורת פצלי אורה בהקיר

 161  צפוריםשמורת לוטן יצר מקום משיכה לצפורים נודדות במקום קיבוץ

בין נחל,  קטן של חולות טבעיים עם פרקרק פרסישטח  162  חולות טבעיים בשולי שדות קטורהשרידי

 163  חימצון קטורהבריכת  צפרות פוטנציאליאתר

 164 מצפה  נוף לערבה ולהרי אדוםיתתצפ

 165  חימצון גרופיתבריכת  צפרות פוטנציאליאתר

 166  עתיקהבריכה  מים עתיקהבריכת

 167  נמריםמלכודת  נמרים עתיקהמלכודת

 168  שרשרתבארות )פוגרות(שרשרת  בארות מערכת

 169  נמריםמלכודת  נמרים עתיקהמלכודת





  כלליתאור  האתרסוג )Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.נ

  מים עתיקהבריכת  ארכיאולוגיאתר 4249 2060

  נמרים עתיקהודתמלכ  ארכיאולוגיאתר 4247 2053

 )פוגרות( בארות שרשרת מערכת  ארכיאולוגיאתר 4243 2062

  נמרים עתיקהמלכודת  ארכיאולוגיאתר 4242 2048

 )פוגרות( בארות שרשרת מערכת  ארכיאולוגיאתר 4232 2061

 שדות יטבתה בין שדות יטבתה לגבול, מ"ק 1.5ובאורך ' מ 0.5 ברוחב פס פרסי  פרקרק דיונות יפות עם שרידי  ולוגי וצומח גיאומורפאתר 4231 2074

  כריית נחושתלפעילותקשור כנראה ,  סוגרים בראש הגבעה מעל נאת יטבתה מתקופת הברזלמצודת  ארכיאולוגיאתר 4224 2052

 8 - מבנים מהמאה השרידי  ארכיאולוגיאתר 4224 2057

  הסטוריאתר 4223 2056
  מחברי3  עם  עוד  לפטרהשנפל  בדרכו  ,  סגן  מפקד  האחזות  יטבתה,    לזכרו  של  קלמן  שלפסקיאנדרטה

 19.3.1957ביום , ההאחזות

 מסמנים מקום מערכת פוגרות,  סוללות עפר ועליהן צמחי חילףקוי  ארכיאולוגיאתר 4221 2045

 יתכן והיתה כאן גם מערכת פוגרות,  בור אל מי התהוםמעין  ארכיאולוגיאתר 4221 2047

  היסטוריאתר 4220 2043
יתכן  שבסיסו  עוד  מזמן,  דאטהמנ'  כנראה  מתק,  אולי  תנור,  שרידי  מאהל  ומבנה  מסתורי,    עמדותמתחם

 בראש הגבעה מעל נאת יטבתה, התורכים
 ת המנדאט

  סיגים של נחושת ובית קברות בדווי בין הסלעיםשברי  ארכיאולוגיאתר 4219 2042

  צפרות פוטנציאליאתר  צפרותאתר 4217 2059

 שימש את את שבט חיואת עד להקמת המדינה,  קברות בדווי גדולבית  היסטוריאתר 4217 2041

  ארכיאולוגיאתר 4217 2043
  תלולית  המצודהעל  המספרת  על  בניית  המצודה  בימי  דיוקלטיאנוס    רומית  כתובת  ובית  מרחץ    מצודה

 30 - ההרומית נמצא מבנה משטרה בריטי משנות  

 גלי קבורה ומבנה,  אבניםמעגלי  ארכיאולוגיאתר 4216 2037

 ודרומהממנה תצפית יפה מזרחה ,  בולטת מעל קו הצוקים ממערב לנאת יטבתהגבעה  נוףאתר 4216 2039

 סמוך לעין יטבתה,  בעל חצר מרכזיתמבנה  ארכיאולוגיאתר 4214 2059

  תמרים במקום בו היו מעיין ובארות מיםחרשת  בוטני והסטוריאתר 4213 2043

  זאולוגי ובוטניאתר 4195 2025
  עשיר  בצפוריםאתר    בלבד  שיטים  מפותח  ובו  קבוצה  שרידית  של  צבי  הערבה  הנמצאת  בחורש  זה  חורש

  סגורהשמורה  ומקננותנודדות 

 במניפת הסחף של נחל ארגמן) פוגרות( בארות שרשרת מערכת  ארכיאולוגיאתר 4194 2026

  חיות פתוח לחיות שנכחדו מהארץגן  זיאולוגיאתר 4180 2040

 אודםמצפון לנחל ,  אבן עתיק ששימש לציד צבאיםמתקן  ארכיאולוגיאתר 4166 2001

  לסמרממערבבחולות נחל כדכוד ,  לשון אפעה מצרית- של צמחי שרך נדיר ביותר קבוצה  בוטניאתר 4164 1998

 בגדה הדרומית של נחל אודם,  של נאקה ובכר על אבן חולציור  ארכיאולוגיאתר 4164 2006

  סלע במצוק קטן של אבן חול בין נחל אודם לנחל כדכודציורי י ארכיאולוגאתר 4163 1996

 4גיליון אתרים

 

 
  במפהאתר מספר  האתרשם

 166  עתיקהבריכה

 167  נמריםמלכודת

 168  שרשרתבארות

 169  נמריםמלכודת

 170  שרשרתבארות

 171 חולות טבעיים בשולי שרידי

 172 קופת הברזל מתמצודה

 173  ערבי קדוםאתר

 174  זכרוןמצבת

 175  בארות שרשרתשרידי

 176  עתיקהברכה

כנראה מתקופ,  ומבנה עמדות 177 

 178  וקבריםסיגים

 179  חימצון יטבתהבריכות

 180  קברות בדוויבית

 181  רומיתמצודה

 182  מתקופת הברונזהאתר

 183 תצפית

 184  נבטיאתר

 185 )דיאן'עין ע( יטבתה עין

 186  שיטים עם צבי הערבהורשח

 187  שרשרתבארות

 188  ברחי

 189 עפיפון

 190  אפעה מצריתלשון

 191  סלע קדוםציור

 192  סלע קדומיםציורי
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  במפהאתר מספר  האתרשם  כלליתאור  האתרסוג )Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.נ

 193 תצפית עפיפונים כדכוד ומערכת המצוקי, הרי אדום, לכוון הערבה, לסמרמערבית, 220.  ג. מנתצפית  ארכיאולוגי ונופיאתר 4162 2008

 194 עפיפון ממערב לסמר,  אבן עתיק ששימש לציד צבאיםמתקן  ארכיאולוגיאתר 4161 2012

 195 עפיפון ממערב לסמר,  אבן עתיק ששימש לציד צבאיםמתקן  ארכיאולוגיאתר 4161 2014

 196 פיפוןע מדרום לכניסה לסמר,  אבן עתיק ששימש לציד צבאיםמתקן  ארכיאולוגיאתר 4158 2024

 197  חימצון סמרבריכת  צפרות פוטנציאליאתר  צפרותאתר 4154 2030

  גיאולוגיאתר 4146 1990
  בה  עמוד  אבןנמצא  ,    ומצוקית  גרנית  ואבן  חול  קמברית  הצפוני  ביותר  בארץ  בתוך  בקעה  קטנה  מחשוף

 מטר 8 שלחול בגובה 
 198  הקטנהתמנע

 N 199 בור  המזרחי מגיע לאחד משברי הבקעבקירו,  וח עמוק המגיע למי תהום פתמכרה נופי,  גיאולוגיאתר 4088 1998

 200  חימצון אילת בשפכי תמנעבריכת  צפרות פוטנציאליאתר  צפרותאתר 4084 2017

 201  כלכוליתיתנור  להפקת נחושת מהתקופה הכלכוליתית מהקדומים בעולםתנור  ארכיאולוגיאתר 4084 1992

 202  חימצון תמנעבריכות  צפרות פוטנציאליאתר ות צפראתר 4078 2000

 203  אלימוניםשמורת  קינון של כמה מיני צפורים נדירים ורגישים ביותראתר  צפרותאתר 4050 2005

 204  מעניינתסינקלינה  שברכזה גוש אאוקני עם קונגלמורט רחם ובשוליה מצלעות קימוטסינקילנה  גיאולוגיאתר 4045 1974

 205  סחוסי גדול ביותרצלף  סחוסי גדול באפיק נחל רחםצלף  בוטניאתר 4037 1963

 206  צבאי נבטימחנה  ששימשו בסיס לאוהלי משמר נבטיםמטר 1 של מבני אבן מרובעים בגובה של שורה  ארכיאולוגיתאר 4037 1975

 207  בכביש הישןאנדרטה 50 ה  לאוטובוס של מטיילים שהותקף על ידי מחבלים בשנותאנדרטה  היסטוריאתר 4037 1985

 208  פצלי אורהמחשוף  יפה של פצלי אורה מגיל טורון ותצפית לערבהמחשוף  גיאולוגי ונופיאתר 4034 1971

 209  נחושתסיגי  גדול של סיגי נחושת במישור מצפון לבאר אורהריכוז  ארכיאולוגיאתר 4032 1982

 210  של תצורת מששסינקלינה  תצורת משש בולטת בנוף בצבע השחור והלבן שלה שלסינקלינה נופי,  גיאולוגי אתר 4032 1983

 211  אורהבאר ארכיאולוגי, היסטורי אתר   4025 1975

  גיאולוגיאתר 4023 1975
  הקצה  המזרחי  של  השברזהו  -  נמוך  של  סלע  דולומיט  שמקורו  בדולומיטיזציה  שארעה  בשבר  תמד  רכס

 שחודר לערבה
 212 ה דולומיטיזצירכס

 213  דפיתחרבת  נבטית- מצודה רומיתשרידי  ארכיאולוגיאתר 4002 2000

  היסטוריאתר 3986 1988
,  את  מי  עין  עברונה  לחקלאות  לנצל    שניסתה"    חלוצי  לערבהשירות  "-  ל"  של  האחזות  שחשרידים

  כביש הערבהליד  50 -בתחילת שנות ה 
 214  עברונהל" האחזות נחשרידי

  בוטני ואתר מיםאתר 3983 2010
  הבאר  צמחיית  מלחה  וכמהסביב  בטון  נמצאת  ליד  הבאר    שוקת  רדודה  וחרבה  בצפון  מלחת  עברונה    באר

 עצי תמר
 215  עברונהעין

 216 ונית צפרה צפגבעת  היא שריד לקיר המזרחי של מכתש עמרםהגבעהעל רקע הר עמרם הכהה  ,  הבנויה סלע גיר בהירגבעה  גיאולוגי ונופיאתר 3974 1971

 217  צפרה דרומיתגבעת  היא שריד לקיר המזרחי של מכתש עמרםהגבעהעל רקע הר עמרם הכהה  ,  הבנויה סלע גיר בהירגבעה  גיאולוגי ונופיאתר 3967 1967

 218  דום מצרידקלי  בעולםהצפוניוכאן גבול תפוצתם , הנדירים מאד בארץ ,  קבוצות של דקלים ארבע  צומחאתר 3954 2001

 219  עברונהחוות שטחים חקלאיים ומבנים מהתקופה הערבית הקדומה,  שרשרתבארות  ארכיאולוגיאתר 3944 1995
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  במפהאתר מספר  האתרשם  כלליתאור  האתרסוג )Y(רוחב . צ.נ )X(אורך . צ.נ

  צפרותאתר 3935 2000
בעונת  הנדידה,  ים  וחופמאים    וכן  ברווזפלמינגו  100  -  30  -  כל  השנה  שוהה  בבריכות  להקה  של  כבמשך

  רביםעופותפוקדים את המקום 
 220  של פלמינגולהקה

 221  עברונה- חימצון אילת ישנות בריכת  צפרות פוטנציאליאתר  צפרותאתר 3911 1987

 222 עפיפון מערבית לגבעות שחורת,  ציד עתיק מתקן  ארכיאולוגיאתר 3909 1952

 223 טומולי לקט כלי צור לידו, פתוח במרכזו , נים עגול  אבגל  ארכיאולוגיאתר 3907 1967

 224 )יתכן בור סיד( לא ברור אתר מהחיצוניתבשתי מדרגות כשהפנימית גבוהה ,זה בתוך זה ,  מעגלי אבן שני  ארכיאולוגיאתר 3895 1954

 225  סיגי נחושתאתר  עם גושי סיגים גדוליםמשטח  ארכיאולוגיאתר 3893 1974

 226 עפיפון מזרחית להר שחמון,  ציד עתיק מתקן  ארכיאולוגיאתר 3886 1945

 227  שיזף מצויעץ  בודדעץ  צומחאתר 3878 1974

 228  דום מצרידקלי  ובין פארק הצפרותשדות דקלים בין של קטנה  קבוצה  צומחאתר 3874 1971

  צומחאתר 3850 1972
שנהבית,ימלוח  פגום  ,    אוכם  חד  ביתי  בעיקר,  לחה    צומח  מובו"  ערדג"  קטן  בין  מטע  תמרים  ומפעל  קטע

 הרוזמרין והגה מצוי
 229  למלחת אילתשריד

 4אתרים בגיליון 





 ון יחידות הנוףיתיאור ואפ
 

  מלחת סדום- 1יחידה מספר 
 

 -ממערב  .    ערוץ  נחל  הערבה-מדרום  .    ערוץ  נחל  הערבה-ממזרח  .  המלח-  בריכות  ים-  מצפון  -  גבולות

 .מצוק תצורת הלשון

במקום  מי .  נחל  צין,    נחל  אמציה–המוצף  מידי  פעם  בשיטפונות  נחלי  הנגב  ,  מישור  נמוך  -  ליתאור  כל

זו  הייתה .  חלק  מהשטח  הוא  מלחה  סטרילית.  ומעיינות  רבים  נובעים  בשולי  היחידה,    התהום  גבוהים

, המלחה  הגדולה  בארץ  בעלת  עולם  חי  וצומח  עשיר  ומיוחד  וכיום  חלק  גדול  ממנה  הפך  לבריכות  אידוי

 .מושב עין תמר מוקם במרכז המלחה ושטחי חקלאות הוכשרו בשוליה

 .השוליים המזרחיים חוליים.  הקרקע חרסיתית באזור המלחה עצמה-מסלע 

מחבל ,  מערב-אל  המלחה  מתנקזים  נחל  אמציהו  ונחל  צין  והרבה  ערוצים  מקומיים  המגיעים  מדרום  -  ניקוז

ממשיך  זרימתו  בתעלה  עד  לאגן ,  ערוצו  הוטה  מזרחהרק  נחל  הערבה  ש.  למלחה  אין  ניקוז.  הבתרונות

 .הצפוני של ים המלח

 .מתחת לפני הים'  מ340- עד 376- -רום 

 

 פירוט תת היחידות

 

  מלחת סדום1.1

 

נותרו  מעיינות ,  החלק  שנותר  מהמלחה  הוא  רצועה  צרה  בצפון  מערב  וחלק  במרכז  היחידה  -  תאור  כללי

 . של צומח מלחהושטח, שטח סטרילי קטן מאד, בשוליים

 

 .כביש למעין עין תמר. 2. כביש הכניסה לעין תמר ונאות הכיכר. 1 -  כבישים- תשתית ובינוי

 . שולי בריכות האידוי- דרכים

 .ציון ישראלי-י בן" ע30 – ותיק שהובא כניסיון לאקלום זנים בשנות ה מטע תמרים

 .בריכות דגים

 .לח למי קידוחים לשימוש מפעלי ים הממתקן שאיבה

 . בחלק גדול משטח היחידהמיקוש
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 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2331  אתר ארכיאולוגי 5447
שרידי  סכר  קדום  בנחל  צין  עם  שפכו 

 למלחת סדום
 1 שרידי סכר קדום

2335 5439 
 , אתר מים

  היסטורי,בוטני

  צפצפת  הפרת  וצמחית  מים   חרשת,  מעין

 -  מטע  תמרים  ותיק  ,    ברכת  בטון,  ומלחה

 ניסיונות אקלום זנים

 5 עין תמר

2343 5414 
אתר מים ואתר 

 בוטני
 10 עין הכיכר מעין וצמחיית מים ומלחה

2346  אתר מים וצומח 5400
  מצפון  מערב  לברכות ,גוש  צומח  צפוף

 הדגים
 11 גוש תמרים

2353  13 גוש תמרים  ממזרח לברכות הדגים,גוש צומח צפוף חאתר מים וצומ 5396

 

 

מעיינות ,  מצוק  תצורת  הלשון  ממערב  מרשים  ביותר,  נוף  מלחה  וסבך  צומח  מיוחד  -  ייחוד  נופי  תרבותי

 .נחל זרד ודרום הרי מואב ממזרח, צפון הרי אדום,  מצוק ההעתקים מצפון מערב-הנוף הנצפה . יפים

 

 .4 -תרבותית - ערכיות נופית

 

בשולי  המלחה ,  במקום  המלוח  ביותר.  צומח  המלחה  מסודר  בחגורות  על  פי  רמת  המליחות  -  צומח

יגיעו  צמחים  פחות  ופחות  עמידים ,    וככל  שנתרחק  מהמרכז  המלוחבן  מלח  מכחילנמצא  צמחי  ,  הסטרילית

השתבש החיגור  כיום  .  אשל  היאור  ומלוח  קפח  -  מעבר  להם  אשל  מרובע  ואוכם  חד  ביתיכמו  ,  למליחות

(למרות  הכיסוי  הגדול  של  הצומח  יש  מעט  מינים  .  בעקבות  בניית  סוללות  העוצרות  את  שטפונות  הנחלים

  צמחים -  במרכז  -סביב  המעיינות  מסתדרים  הצמחים  בחגורות  הפוכות  .  ואין  מינים  חד  שנתיים,  )75

אחריהם  צמחים ול,  סמר  ימי,  צפצפת  הפרת,  תמר  מצוי,  קנה  מצוי  -כמו  ,  שעמידים  למלח  באופן  מועט

בשטחים  לא  מוצפים  נמצא .  אשל  היאור  ומלוח  קפחלאורך  גדות  נחלים  יהיו    .  עמידים  יותר  למליחות

בתלוליות .  ימלוח  פגום  -  ובשוליים  הרחוקים  היבשים  והמלוחים  אוכם  שיחני  ושנהבית  הרוזמרין

 .ינבוט השדה -תצורת הלשון בשולי המלחה 

 .וחד במינו שחשוב ביותר לשמרו צומח מלחה מי-שיקולים להערכת צומח 

 .5 -הערכת צומח 
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  הנוחתות  כאן חסידות  שילוב  הצומח  העשיר  וברכות  המים  מושך  עופות  נודדים  וביניהן  -  ציפורים  -  חי

בולט  לעין  קינון .    בארץהתחמס  הנובינאות  הכיכר  היא  אתר  הקינון  היחיד  של  .  לחניה  ואכילה,  באלפיהן

, קנית  אפריקאיתהתבססה  כאן  אוכלוסייה  גדולה  של  .    עצי  אשל  מתים  בקינים  ענקיים  עלדרור  ים  המלח

 .שהפכה נדירה יחסית בשנים האחרונות

 

  מיני 7  ,עטלפים  מיני  15:  עושר  רב  של  בעלי  חיים  מהם  מינים  אנדמיים  ואוכלוסיות  ייחודיות    -יונקים  

חתול ,  חתול  בר,  פסצבוע  מפוס,  נמייה,  תן,  זאבטורפים  כגון  ,  דרבן  ונסוקיה  -מכרסמים  ובכללם  

,   הנחשב  כאן  לאוכלוסייה  מבודדת  ומיוחדתצבי  הנגב  וחזיר  בראוכלי  עשב  כמו  .  קרקל  ונמר,  ביצות

 .ונתון כיום בסכנה בגלל ציד

 

כוח ,  נחושית  עינונית,  חרדון  צב  מצוי,  מניפנית  מצויה,  שממית  בתים  -  אוכלוסייה  עשירה  -זוחלים  

. אפעה מגוון ועכן גדול, עין חתול אדמדם, ארבע  קו,  ,    מדברימטבעון,  זעמן  דק,  זעמן  אוכפים,  אפור

 .צפרדע נחלים ואילנית מצויה, קרפדה ירוקה - חיים -ידועים כאן שלושה מיני דו 

 70  -בשנות  ה.  נאוית  המלחות  -  בתעלות  המים  ידוע  מין  אנדמי  למעיינות  במערב  ודרום  ים  המלח  -דגים  

 .אנדמי לדרום ים המלח, דיר ביותרדג נ, היה מצוי כאן גם עגלסת סדומית

מהם ,  שטח  זה  הוא  בית  גידול  נדיר  שבו  עושר  רב  והרכב  ייחודי  של  חולייתנים  -שיקולים  להערכה  

 .יש לשמר את כל מרכיבי המערכת האקולוגית העשירה. אנדמיים

 .5 -ערכיות משאבי טבע 

 

תיעול  השטח  והתפשטות ,  י  התפשטות  החקלאות"שטחים  גדולים  במלחה  ע  הרס  –  בעיות  שמירת  טבע

 .ובעקבות כך פגיעה חמורה במערכת האקולוגית במקום, בריכות המלח

 

  חולות הכיכר1.2

 

, מישור  חולי  עם  גבנונים  של  חול,  ממזרח  לערוץ  המקורי  של  נחל  הערבה,  השטח  המזרחי    -  תאור  כללי

 .סביב הצמחים

 .תכבישים לשדו. 2. כביש המערכת. 1 -  כבישים- תשתית ובינוי

 .תעלות ניקוז

 .גדר המערכת

 .היחידה- סביבו במרבית שטח תתמיקוש וגדרות

 

, תצפיות  נוף  מזרחה  אל  הכפר  צאפי  והכפר  פיפה  ולמעלה,  סבך  שיחי  פרקרק  פרסי  -  ייחוד  נופי  תרבותי

 .בצפון הרי אדום, אל רמת טפילה

 .3 -ערכיות נופית תרבותית 
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 .פרקרק פרסיחורש צפוף של  - צומח

 .פרקרק פרסי, חורש מיוחד של צמח החולות - להערכת צומח שיקולים

 .3 -ערכיות צומח 

 .שטח ממוקש, הרס רב ופסולת בשולי החקלאות. התפשטות שטחי החקלאות - בעיות שמירת טבע

 

  חקלאות הכיכר1.3

 

 רוב  השטח  שתול  ירקות  עונתיים  וכן  מטעי,  חקלאות  של  המושבים  נאות  הכיכר  ועין  תמר  -  תאור  כללי

 .תמרים ובריכות דגים

 

הישוב  הישן  בשולי  המלחה  והישוב  החדש  בלב (  נאות  הכיכר  ועין  תמר  -    ישובים-  תשתית  ובינוי

 ).המלחה

 . מובילים לשדות ולישובים- כבישים

 . בין השדות- דרכים

 .בריכת חמצון

 .מטעי תמרים. חממות ובתי רשת,  שדות פתוחים– חקלאות

 .בריכות דגים

 

 ענייןאתרים ומוקדי 

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 5396 2349
בריכות דגים נאות 

 הכיכר
12 

 אתר מים וצומח 5393 2349
נפגע , גוש צומח צפוף עם צפצפת פרת

 .מבנית ברכות דגים בסמוך

מעין עם צפצפות 

 פרת
15 

 16 ניל מכסיף  נמצא במטע תמרים,צמח נדיר ביותר אתר בוטני 5386 2362

 אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 5384 2357
בריכת חימצון 

 נאות הכיכר
17 

 

 .שדות חקלאיים ופה ושם מעיין עם צומח עשיר - ייחוד נופי תרבותי

 .2 -  תרבותית-ערכיות נופית 
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בסיה שיכנית ומלחית , כף אווז האשפות, חלמית מצויה -ות כמו בשולי השדות צומח נלווה שד -  צומח

, תמר  מצוי,  צומח  טבעי,  סביב  כתמי  המעיינות.  בשדות  מוברים  מתחיל  לחזור  הצומח  הטבעי  .  מבאישה

 .סמר ימי, צפצפת פרת

 ).התגלה בתוך מטע התמרים (ניל מכסיף - צמחים נדירים

 .רו כתמי צומח טבעיפרט לצומח השדות נות -שיקולים להערכת צומח 

 .2 -ערכיות צומח 

 

 .  התפשטות החקלאות והרס שטחים טבעיים- בעיות שמירת טבע

 

  בתרונות הלשון- 2יחידה מספר 
 

 -במזרח  ,  של  הערבה  הצפונית)  צריר(  מושב  חצבה  ומישורי  רג  -בדרום  ,    מלחת  סדום-  בצפון  -  גבולות

ממערב  לעין  עפרים  ועין  אמציהו ,  לכביש  הערבהממזרח  ,    שולי  תצורת  הלשון-במערב  ,    נחל  הערבה

 ).באזור נחל מזר ונחל צפית( מצוק ההעתקים –ובצפון מערב 

 

 . רמה מישורית מבותרת ברשת ערוצים צרים ועמוקים- תיאור כללי

 

תצורת  הלשון  בנויה  משכבות  קרטון .  מתצורת  הלשון,    משקע  אגמי  פריך  מתקופת  הפלייסטוקן-  מסלע  

השכבות  הלבנות  בנויות  בעיקר  מהמינרל .  ירקרקות-סירוגין  עם  שכבות  חרסית  אפורותדקות  ולבנות  ל

והשכבות  האפורות  בנויות ,  ארגוניט  הנוצר  ומושקע  באופן  ספונטני  בקיץ  כתוצאה  מעליית  ריכוז  המלחים

מחשופי  התצורה .  בעיקר  מחלקיקים    עדינים  שמקורם  בסלעי  הסביבה  והגיעו  לאגם  עם  שטפונות  החורף

והם  מסמנים  את  תחום  התפשטותו  של  האגם ,  מאזור  חצבה  ועד  לדרום  הכינרת,  ים  לאורך  הבקעמצוי

 -בדיקות  גיל  מראות  כי  הוא  התקיים  החל  מ,  אגם  זה  היה  גדול  אגמי  הבקע  בכל  הזמנים.  שבתוכו  נוצרו

 15,000  -גרסאות  נוספות  מגיעות  עד  ל  (  שנה    18,000  -וחדל  להתקיים  לפני  כ,    שנה  לפני  זמננו60,000

 .)שנה לפני זמננו

בתקופה  זו  גדל  שעור  הנגר ".  וירם"הידועה  בשם  ,  אגם  הלשון  נוצר  בתקופה  הקרחונית  האחרונה

מתחת  לפני '    מ-  180ולכן  עלה  מפלס  האגם  עד  לרום  של  ,  י  אידוי"לעומת  איבוד  המים  מתוכו  ע,  אל  האגם

לירידת  מפלס  האגם  ולחשיפת גרמו  ,  השינויים  שחלו  באקלים  האזור  שנעשה  חם  ושחון  יותר.  הים

 .המשקעים ששקעו בו

 

  המוני  חזזיות המכסות -על  החומר  הפריך  של  תצורת  הלשון  מתגלה  תופעה  מיוחדת  כשיורד  גשם  

 .משחירות עם הירטבותן ויוצרות קרום ביוגני מחוספס דמוי טרשונים, את הקירות הלבנים
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כמה  נחלים  גדולים .  אל  מלחת  סדום,  ם  ים  המלחאל  דרו,    השטח  כולו  מתנקז  לצפון  מזרח  היחידה-  ניקוז  

; האזור  בעל  צפיפות  ניקוז  גבוהה  ביותר.  נחל  צין  ונחל  תמר,  נחל  אמציהו,    נחל  הערבה-מנקזים  יחידה  זו  

 .מבותר ברשת של נקיקים צרים ועמוקים

 

 .מתחת לפני הים'  מ150 –עד '  מ350 - רום

 

 פירוט תת היחידות

 

  נחל הערבה2.1

 

עובר  הנחל  בתחום ,  מ"  ק20  -מהלך  של  כ,    מזרח    למושב  חצבה  ועד  לנאות  הכיכר-  מצפון  -  תאור  כללי

מתנשאים  מעל  האפיק ,  בעלי  השיכוב  האופקי,  אשר  קירותיהם  הזקופים  והלבנים,  בתרונות  תצורת  הלשון

שתי בין  .  יב'  ואדי  ג-השם  הערבי  של  קטע  זה  הוא  .  '  מ1000  -  500רוחב  הנחל  .  '  מ60  -  40לגובה  של  

 .הצפה-הגדות המצוקיות ישנם מספר ערוצי זרימה וביניהם כתפי

 

, בזלת  וצור,  גרניט,  חול-אבן  ,    גיר-אך  ממגוון  גדול  של  סלעים  ,  הקרקע  חולית  עם  מעט  חלוקים

, ומגיעים  מכל  אגן  הניקוז,    פעמים  בשנה4המגיעים  עם  השיטפונות  האדירים  הפוקדים  את  הנחל  פעם  עד  

-וואדי  פידאן  ,  נחל  עידן  ממערב:  בתחום  היחידה  מתנקזים  לנחל  שני  נחלים  גדולים  .  סיני  וירדן,  מהנגב

קו  הגבול  בין  ישראל  לירדן  עובר .  שבא  ממזרח  ואחראי  לחלק  גדול  מהשיטפונות  בקטע  זה  של  נחל  הערבה

 .לאורך מרכזו של הנחל

 

דרך .  ול  עם  ירדןלאורך  הגב,    לאורך  תת  יחידה  זו  עוברת  דרך  הפטרולים–  דרכים  -  תשתית  ובינוי

אל  הנחל  יורדות  חמש  דרכים    החוצות  את .  הטובה  למעבר  כל  כלי  רכב  בקטע  מחצבה  ועד  לנאות  הכיכר

של  הצבא  ורכבי  שטח  חורצות  ופוגעות "  פירטיות"דרכים  ).  בתרונות-יחידה  -ראה  בתת(מצוק  הבתרונות  

 .ביחידת נוף זו

לאורך ,    חקלאות  בהם  מגדלים  ירקות  ופרחיםמצויים  שטחי,  מ  מדרום  לנאות  הכיכר"  ק2  -  כ  -  חקלאות

 .חממות ובתי רשת, ממערב לערוץ הזרימה בשדות פתוחים, מ" ק1.5של 

 .עובר בחלקו המערבי של השטח ותופס כרבע מרוחבו, להעברת השיטפונות, ערוץ מוסדר

ר  נאות מאגר  עידן  ומאג,      מאגר  חצבה-השיטפונות  נמצאים  בערוץ  המוסדר  -לאיסוף  מימאגרים  שלושה  

, השניים  הראשונים  אוספים  את  רוב  מי  השיטפונות  ורק  העודפים  עוברים  למאגר  הצפוני  ביותר.  תמרים

 .שעד היום לא התמלא

 8פזורים  לאורך  הנחל  ,  מצפון  למאגר  נאות  תמרים,  היחידה-  במחצית  הצפונית  של  תת-  קידוחי  מים

 .קידוחי מים
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 .ר ליד אחד הקידוחים ישנה בריכה מקורהמערב לנאות הכיכ-מ מדרום" ק3 - כ - בריכת מים

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2316  אתר ציפורים 5310
הצפוני  מבין  מאגרי ,  סכר  אוגר  שטפונות

 .טרם התמלא מים, נחל הערבה
מאגר נאות תמרים 20 

2317  אתר ציפורים 5258
  אתר  לציפורים ,  אוגר  מי  שיטפונותסכר

 מקומיות ונודדות
 24 מאגר עידן

2287  אתר ציפורים 5217
  אתר  לציפורים ,סכר  אוגר  מי  שיטפונות

 מקומיות ונודדות
 40 מאגר חצבה

 

, הרחב  בעל  קירות  גבוהים  של  תצורת  הלשון  הלבנה"  קניון"ה,      נוף  הנחל-    תרבותי-ייחוד  נופי  

ופה  ושם ,  י  ערוצים  צדדיים"שרק  לעתים  נקטעת  ע"  חומה"מעין  ,  ה  הראיההמצוקים  תוחמים  את  שד

 .נראית ארובה גבוהה שהמים חצבו בקיר הנחל

 5 – תרבותית -ערכיות נופית 

 

בערוצים .  בערוצים  שוליים  והן  בכתפיים  שביניהם,  פזור  בשולי  ערוצי  הזרימה  הראשיים  הצומח    -  צומח

הערוצים .    השטפונות  החזקים  שאינם  מאפשרים  לצומח  לשרודהראשיים  חשוף  מרכז  הנחל  מצומח  משום

 .סטריליים מצומח, הקירות הגובלים בהנחל. מסדר גודל גבוה

, אשל  היאור  -הצמחים  הנלווים  העיקריים  .  היוצר  נוף  שיחים  דליל,  פרקרק  פרסי  -הצמח  השולט  

, פגוניה  ערבית,  יהודהלענת  ,  יפרוק  המדבר  -צמחים  נלווים  נוספים  .  אשל  הפרקים,  שבטוט  מצוייץ

סילון ,  מלחית  מסורגת,  מלוח  קפח,  שיטת  סוכך,  שיטה  סלילנית,  רכפתן  מדברי,  מלחית  מבאישה

 .קוצני

, שום  סיני,  קטב  מכונף,  זיזי-קטב  דו,  )במאגרים(נהרונית  ברכטולד  ,  דרדר  המכבד  -  מינים  נדירים

 .קדד ים המלח, קדד מדברי, קדד אפיל

 

למרות ,  נוף  שיחי  הפרקרק  הפרסי  הוא  מיוחד.  בית  גידול  חולי  ההולך  ונעלם  -  שיקולים  להערכת  הצומח

שם  הוא  יוצר  נוף  שיחים ,  במרכז  אסיה,    מרכז  תפוצת  מין  זה.  הימצאותו  בעוד  כמה  מקומות  בערבה

יחידה  זו  הרבה  מיני  צמחי -ישנם  בתת,  בנוסף".  יערות  סאקסאול"גבוהים  על  פני  שטחים  גדולים  המכונים  

י  פיתוח  שטחים  חקלאיים "נכחד  הצומח  הטבעי  ע,  בחלק  גדול  משטח  היחידה.  ם  נדיריםבחלק,  חולות

 .לכן כה חשוב לשמור את המעט שנותר, וחפירת מאגרים

 .5 - ערכיות צומח
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 - חי

 .אחד משטחי החולות הטבעיים האחרונים בערבה שנותר טבעי בחלקו: תאור כללי

 

) שחור  זנב(עפרוני  הערבה  ,  עפרוני  חכלילי,  אלימון  –  מינים  מיוחדים  שנמצאו  דוגרים  כאן  –  ציפורים

אחד  המינים  הבולטים ,  בעונת  הנדידה  חונים  כאן  מינים  רבים.  סבכי  המדברנצפה  במקום  .  וצחיחנית

משמשים  כנקודות  שתייה  לקטות ,  מאגרי  המים  בנחל  הערבה.  סבכי  קפריסאיבתחילת  האביב  הוא  

 .ופות נודדים בעונות הנדידהולציפורי מדבר אחרות ומהוות מקום חשוב לע

 

.  חרדון  צב  מצוי,  פסמון,  צבוע,  דרבן,  זאב,  שועל  מצוי,  ארנבת,  צבי  הנגב      -תצפיות  הסקר    -יונקים  

העקבות  מאפשרים  מידע  על .    בשעות  הבוקר  בפסמונים  בפתחי  מחילותיהם-אפשרות  לצפות  כל  השנה  

 .עולם החי העשיר בחולות

 

  החקלאות  האינטנסיבית  יצרה -ם  חיות  זה  נפגע  קשות  מפעילות  האדם    מקו-  שיקולים  להערכת  יונקים

אלה  דחקו  את  הטורפים  הקטנים  שאפיינו  בעבר  את  חולות  צפון .  לשועל  מצוי  ולזאבתנאים  טובים  

יפים  מועכת  את  בעלי  החיים  הספונים  מתחת 'תנועת  טרקטורונים  וג.  שועל  חולות  וחתול  חולות  -הערבה  

 .ול חולי שהפך לנדיר מאד  בערבה כולהבית גיד. לחול ובמחילות

 .5 -ערכיות יונקים 

 

השטח  נפגע  לאחרונה .  וגרוטאות,  "קוליס",    השטחים  הטבעיים  מופרים  בדרכים-  בעיות  שמירת  טבע

חשוב  להגביל  תוספת  שטחים  לחקלאות .  בצורה  משמעותית  עקב  תוספת  שטחים  חקלאיים  מדרום  ומצפון

צריך  לנתב  דרכים  עם .  ועת  כלי  רכב  שלא  על  דרכים  קיימות  ומסומנותתנ.  ולישובים  בבית  הגידול  החולי

 .כדי למנוע פגיעה בבית הגידול החולי, אבנים בשוליהן

 

  נחל אמציהו2.2

 

מ "  ק3  -ונכנס  לתחום  תת  היחידה  כ,  הנחל  מגיע  מגבעות  יועדן  אשר  בשולי  רכס  מחמל  -  תיאור  כללי

קניון  עמוק ,  ויוצר  בהדרגה,  חתרותו  בתצורת  הלשוןשם  הוא  מתחיל  את  הת,  מערב  למושב  עידן-מצפון

, מ"  ק2  -לאחר  כ.  '  מ10  –  5החלק  העליון  של  הנחל  פתוח  וגובה  קירותיו  .  ומרשים  בין  קירות  לבנים

 15ובנוף  קניוני  זה  הוא  ממשיך  עוד  ',    מ250  -  150רוחב  הנחל  ',    מ50  -  40הקירות  מתרוממים  לגובה  

אך  פה  ושם  מבתרים  אותו  ערוצים  בהם ,  ת  הנחל  מצוקיים  ברובםקירו.  מ  עד  כניסתו  למלחת  סדום"ק

, היחידה-אל  נחל  אמציהו  מתנקזים  בשטח  תת.  ערוץ  הנחל  מתפתל  לאורך  מהלכו.  מערות  וארובות,  מפלים

 .אביה. נ, ירושא. נ, יכליה. נ, יואש. נ, עופרים. נ, סיף.  נ-) מדרום לצפון(כמה נחלים 

 .מעט מאד אבנים. עם חול, )קרטון וחרסית(ליית תצורת הלשון קרקעית הנחל עשויה תערובת של ב
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, "קוליסים  "–"  פירטיות"דרכים  .    דרך  נמשכת  לכל  ארכו  של  נחל  אמציהו-  דרכים  -  תשתיות  ובינוי

 .חורצים את השטח

אליו  נמשך  קו  חשמל  מאזור  נאות ,  "מקורות"  בחלק  התחתון  של  הנחל  ישנו  קדוח  של  -    מים-קידוחי  

 .פור צינור להעברת המיםוח, הכיכר

, חפור  בערוץ  הנחל  מאגר  למי  שטפונות,  לפני  שפכו  של  הנחל  למלחת  סדום'    כמה  מאות  מ-  מאגרים

 .וכנראה שלא משרת יותר את ייעודו, שהתמלא בסחף בחלקו הגדול

 

 ).רכב(נחל אמציהו  -מסלולים מסומנים 

 

מערות ,  בהם  חרוצים  מפלים,  תצורת  הלשוןמיוחד  בקירות  ,  קניון  יפה  ומרשים  -    תרבותי-ייחוד  נופי  

פוטנציאל  רב  לתיירות .  שמצפה  לו  מעבר  לסבוב"  הלא  נודע"פיתולי  הנחל  מדגישים  לנוסע  את  .  וארובות

 .אך דורש התייחסות לשמירה עליו

 . דרך גישה יבשתית יחידה לאזור דרום ים המלח1953 הדרך שמשה עד –דרך עם ספור עבר 

 5 -ת  תרבותי-ערכיות נופית 

 

ולכן  חלק  זה  עשיר  יותר ,    בחלקו  העליון  של  הנחל  המרכיב  החולי  רב  יותר  מאשר  בחלקו  התחתון–צומח  

 -מינים  נלווים  .  שבטוט  מצוייץ,  שיטת  סוכך,  שיטה  סלילנית,  אשל  היאור  -המינים  השולטים  .  בצומח

בה  יש ,  נקודה  אחתב.  שיזף  מצוי  ופה  ושם  עץ  מלחית  מבאישה,  יפרוק  המדבר,  אטד  ערבי,  זוגן  השיח

 .מחומש לולייני -הצמחייה עשירה יותר ומוצאים גם את המטפס הנדיר , כנראה מי תהום גבוהים

 .בחלק התחתון הצמחייה יותר דלילה ובעלת פחות מינים

, מלחית  מבאישה  -מלווים  .  שבטוט  מצוייץ,  מלוח  קפח,  רכפתן  מדברי,  אשל  היאור  -השולטים  

 . סילון קוצני  ויפרוק זיפני,פרסטיה מצרית, פגוניה רכה

 .מחומש לולייני -מינים נדירים 

 

החוצה  את  חבל  הבתרונות  וקרקעיתו  והצומח  שבו ,    נחל  אמציהו  הוא  נחל  גדול-שיקולים  להערכת  צומח  

וכן  מצוי  בו  הצמח  הנדיר .  לכן  יש  חשיבות  רבה  לשימורו.  מושפעים  באופן  כה  חזק  ובולט    מתצורת  הלשון

 .מחומש לולייני -

 .4 -ערכיות צומח 

 

 -חי  

בעונות  הנדידה  המקום  שופע .  אוח  מדברי  ולילית  מדבר  –  מינים  מדבריים  מוגנים  כמו  –  ציפורים

 .בציפורים חונות
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.   המשתמש  במצוקי  תצורת  הלשון  לטיפוס  ולחפירת  מחילותיושועל  צוקים:  מינים  אופייניים  -יונקים  

, עטלפון  בודנהימר:  הלינה  המועדף  על  המינים  הנפוציםזהו  מקום  ,  עטלפי  חרקיםבסדקי  המצוקים  לנים  

שועל ,  דרבן,  צבי  הנגב,  צבוע,  קרקל,  שועל  מצוי,  זאב  -תצפיות  הסקר  .  אשף  ואשמן,  אפלול  הנגב

 .צוקים

ח  שכאן  בית "  חשוב  מאד  שימור  בית  הגידול  של  מצוקי  תצורת  הלשון  לבע-  שיקולים  להערכת  יונקים

 .גידולם

 .3 -ערכיות יונקים 

 

 . קידוחי מים המשפיעים על התייבשות השטח-  בעיות  שמירת טבע

 .דורסים את השטח, יפים שאינם מקפידים על נסיעה בציר יחיד'טרקטורונים וג

 

  נחל צין2.3

 

לפני  השפכו  למלחת ,  מ  האחרונים  של  נחל  גדול  זה"עשרת  הק,    חלקו  התחתון  של  נחל  צין-  תיאור  כללי

. בין  קירות  לבנים  של  תצורת  הלשון,  באפיק  רחב,  דת  בתרונות  הלשוןהוא  חוצב  לו  בתוך  יחי,  סדום

שהובאו  עם ,  קרקעיתו  משופעת  באבנים.  '  מ1000  -  500הוא  מתרחב  לכדי  ,  מ  לפני  השפך"בשלושת  הק

, נחשפים  בקרקעית  הנחל  סלעים  מתחת  לתצורת  הלשון,  קרוב  לחצייתו  את  כביש  הערבה.  השיטפונות

מצטרפים  לנחל  צין  שני ,    היחידה-בשטח  תת.  '  מ3  -  2בגובה  של  ,  הנחלהיוצרים  כמה  מדרגות  במורד  

 .נשפך אתו גם נחל תמר, ממש עם השפך של נחל צין למלחה, ובקצהו.  נחל צפית ונחל מזר-נחלים 

 

, אם  כי  הקטע  הקרוב,    דרך  לרכב  רב  מינוע  עוברת  לאורך  קטע  זה  של  נחל  צין-דרכים    -  תשתיות  ובינוי

 .בה מעט בעייתי למעברממזרח לכביש הער

 .עובר בחלק מן הנחל, קו מתח גבוה

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2317 5437 
אתר 

 גיאומורפולוגי
 6 מצוק מצוק ענק של תצורת הלשון

2310  7 תצפית תצפית על חבל הבתרונות אתר נופי 5418

2273 5373 
אתר 

 גיאומורפולוגי
 מצוק של ארובות וקשתות בגדת נחל צין

מצוק של ארובות 

 וקשתות
18 

 

 .גדולים ומרשימים של תצורת הלשון, קטעים מצוקיים -  ותרבותי-יחוד נופי 
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 .4 – תרבותית -הערכה נופית 

 

בעקבות ,    סטרילימרכז  הערוץ,  במקומות  בהם  הנחל  רחב    ויש  בו  כמה  ערוצי  זרימה  עיקריים  - צומח

עצי .  אטד  ערבי,  מלוח  קפח  -ומלווים  ,  כשולט,  אשל  היאורבשולי  ערוצי  הזרימה  נמצא  את  .  השיטפונות

 .במקומות בהם אין זרימה שיטפונית חזקה, מצויים בשולי הנחל,  לא רביםשיטה סלילנית

 .3 -הערכת צומח 

 

   בתרונות2.4

 

ואת  הערוצים ,    הרמה  המבותרת  של  תצורת  הלשוןיחידה  זו  כוללת  בתוכה  את  כל-  תת-  תאור  כללי

  נחל  עידן -נמצאים  בה  כמה  נחלים  גדולים  .  נחל  אמציהו  ונחל  צין,  פרט  לנחל  הערבה,  החורצים  אותה

הוא  מקבל  אליו  את .  כ  צפון  מזרח  עד  שפכו  לנחל  הערבה"זורם  צפונה  ואח,  המתחיל  מדרום  למושב  חצבה

גם  הוא  חותר  בתצורת  הלשון .  יחידה  זו-התחתון  נמצא  בתתנחל  גדרון  ונחל  בתרון  שחלקם  ,  נחל  שחק

צר  ומפותל  מגיע  מגבעות  יועדן ,  נחל  אביה).  אך  חשוד  במיקוש  לכל  אורכו(מ  "  ק7קניון  לתפארת  לאורך  

ונשפך  למלחת  סדום  יחד  עם ,  היורד  בחלק  הצפוני  של  היחידה  לצפון  מזרח,  נחל  תמר.  ויורד  לנחל  אמציהו

 .השפך של נחל צין

 

 .  מושב  עידן- ישובים - ות ובינויתשתי

, באזור  חציית  נחל  צין,  קטע  של  כביש    הערבה.  2.    כביש  הגישה  לעידן  חוצה  את  היחידה.  1  -  כבישים

כביש  ממושב  עידן  אל  השדות  בנחל .  4.  כביש  ממושב  חצבה  אל  השדות  בנחל  הערבה.  3.  עובר  ביחידה

 .הערבה

דרך  חדשה  שנפרצה  כדרך  נוף  ביוזמת .  2.  ל  מאגר  חצבהדרך  מהכביש  שבין  חצבה  לעידן  א.  1  -  דרכים

חשודה ,  דרך  בתוך  נחל  עידן.  3.  מהכביש  היורד  לשדות  עידן  וצפונה  למאגר  עידן,  המועצה  האזורית

, מערב-לערוץ  היורד  לנחל  מדרום,  דרך  הנכנסת  מהשטחים  הצפוניים  ביותר  בנחל  הערבה.  4.  במיקוש

קטעים  של  דרכי  צבא  ישנות  חוצות  את  שולי .  5".  מקורות"של  מ  לקידוח  מים  "  ק1.5  -ונמשכת  לאורך  כ

דרך  ופעולות  הרס ,  מכביש  הערבה  ומזרחה,  בנחל  תמר  .  7.    דרך  רכב-בנחל  אביה  .  6.  השטח  המערביים

שחפרו  את  הנחל  כדי  להצניע  בו    קו  מים  האוסף  מימיו  מקידוחים  שממערב "  מקורות"גדולות  ביותר  של  

 .לכביש

 .שדות ירקות ופרחים, מושב עידן  מדרום ל- חקלאות

,   באר  ארטזית  בערוץ  נחל  בתרון  המפיקה  מים  מליחים  מדי  לשימוש  חקלאי-  1    קידוח  עידן  -  מים-קידוחי

קידוח .  מגיעה  מכביש  הגישה  לעידן,  דרך  טובה  לכל  רכב.  המים  פורצים  מאליהם  ויוצרים  נווה  קטן  סביב

דרך  טובה  לכל  רכב  מובילה .  רוץ  היורד  לנחל  הערבהבע,  מערבית  מנאות  הכיכר-מ  דרום"  ק6נוסף  נמצא  

 .אליו מדרך נחל הערבה

 . בנחל עידן ובנחל צפית- מיקוש
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 .מצפון למושב חצבה. 2ממזרח למושב עידן  . 1 - בריכות חמצון

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2329  יסודות בטון עליהם עמדו הצריפים ר היסטוריאת 5446

שרידי נקודת 
ההתיישבות 

הראשונה של 
 נאות הכיכר

2 

2324  אתר בוטני 5446
  ליד  שפך  נחל  תמר ,גוש  גדול  של  צמח  נדיר

 לנחל צין
 3 סלוואדורה פרסית

2329  אתר ארכיאולוגי 5445
במקום .    כוכי  נזירים  ומערות  קבורה,מערה

י "  ע2001וגית  ב  נערכה  חפירה  ארכיאול
 יזהר הירשפלד

 4 המערה הביזנטית

2331 5416 
אתר 

 גיאומורפולוגי
, מפל  גבוה  בערוץ  חתור  בתצורת  הלשון

 במסלול המסומן בצבע שחור
 8 מפל

2332  אתר נופי 5415
במסלול  המסומן ,  תצפית  על  ארץ  הבתרונות

 שחור
תצפית חווארים 

 שחור
9 

2281  14 שבר צעיר פתח נחל מזרשבר צעיר ב אתר גיאולוגי 5395
2275  23 תצפית נחל בתרון תצפית על ארץ הבתרונות אתר נופי 5265

2269 5252 
אתר מים ואתר 

 בוטני

באר  ארטזית  היוצרת  מקור  מים  וגוש 
בערוץ  ליד  עצי  שיטה .  צמחיית  מים  סביבו

 גדולים
 26 1קידוח עידן 

2303  אתר נופי 5240
חל  ערבה תצפיות  ממצוק  תצורת  הלשון  אל  נ

 ומאגר עידן
תצפיות אל נחל 

 הערבה
32 

2295  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 5236
בריכת חימצון 

 עידן
34 

2265 5233 
אתר גיאולוגי 
 וגיאומורפולוגי

חתור במשקעי , ערוץ מצפון לנחל גדרון
ומעמיק אל תוך תצורת , תצורת  הלשון

 .חצבה
 36 הערוץ האדום

2263 5228 
ואתר אתר מים 

 בוטני
 38 עין גדרון תחתון  גוש צמחי מים סביבו,מעין קטן

2259 5216 
אתר מים ואתר 

 בוטני

מקום  שתצורת ,  בשולי  אזור  הבתרונות
הלשון  יושבת  על  החרסיות  של  תצורת 

מוצאים ,  חצבה  בשכבה  דקה  והן  נחשפות
סביבם  צמחיית  מים ,  מעיינות  קטנים
 ולעיתים עצי תמר

מעיינות קטנים 
ם היורדים בערוצי

לנחל עידן ולנחל 
 שחק

41 

2262  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 5208
בריכת חימצון 

 חצבה בנחל שחק
43 

2272  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 5201
בריכת חימצון 

 חצבה  בנחל עידן
44 

 ).רכב(נחל אביה , )בכניסהזמנית אסור ) (רגל(חווארים שחור , )רגל( נחל בתרון - מסלולי טיול מסומנים
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יש  בו .  של  תצורת  הלשון,  הגדול  ביותר  בארץ,  אזור  זה  הוא  גוש  בתרונות  רציף  -    תרבותי-יחוד  נופי  

 .פיסול טבעי מן היפים שיש, תצפיות, נקיקים, נופי בראשית

 .5 – תרבותית -ערכיות נופית 

 

לים  הגדולים  הנשטפים  בכמויות  מים בנח.  הקרקע  חרסיתית  ומשק  המים  גרוע.    אזור  דל    בצומח-  צומח

מלחית ערוצי  הבתרונות  בהם  הצמח  השולט  הוא  ,  יש  צומח  רב  יותר    מאשר  בערוצים  הקטנים,  רבות

רק  בשנים  גשומות  במיוחד  אפשר  למצוא  בשקעים  קטנים  צמח ,    על  פני    הרמה  אין  כמעט    צומח.  מסורגת

  במרכז -  1נמצא  סביב  קידוח  עידן  ,  של  מלחהצומח  מעיינות  עם  חיגור  .    מקור  חסידה  מלבין  -שנתי  -חד

  ולעתים אשל  היאור:  אליהם  מצטרפים.  בלומיאת  בובה  -  וצמח  נדיר  וגמא  חלקלק,  סמר  ימי,  קנה  מצוי

כך  גם  במעיינות  בשולי  אזור .  וימלוח  פגום,  ינבוט  השדה,  הגה  מצוי,  כף  חתול  שרועה,  אשל  מרובע

  צמח -  סלוודורה  פרסית.  תמר  מצויהם  גם  נמצא  עצי  ב,  כמו  בשפך  נחל  גדרון  לנחל  עידן,  הבתרונות

 .בשפך נחל תמר לנחל צין, בודד

 .מחומש לולייני, בלומיאת בובה,  סלוודורה פרסית-מינים נדירים 

 .2 -ערכיות צומח 

 

 חי

קמפונית   -  והנמלה  נמלה  אורגת  -מהחרקים  :    אסייתי-בולט  אלמנט  טרופי-    סביב  המעיינות  -יונקים  

  מייצג  מינים  להם  תפוצה  ממזרח  אפריקה  ועד -  התן  .  דרבן  ונסוקיה  -רסמים  נפוצים  כאן  מהמכ.  משיית

לכן  בערבה  מצוי  רק  במקום  החיות ,  התן  זקוק  לסבך  צומח  לח  בו  הוא  נח  בשעות  היום  החמות.  מזרח  אסיה

דורשת  אותם  תנאים  אך  תפוצתה  ים הנמיה  .  התפשט  עד  אילת)  2000שנת  (לאחרונה  ,  של  המעיינות

 .ונית ואפריקאיתתיכ

 .קרקל, שועל מצוי, שפן, צבי הנגב, שועל צוקים, זאב: בשטח הבתרונות מצויים גם היונקים

 .3 – ערכיות יונקים

 

 . נסיעה שלא על דרכים מוסדרות ורמיסת השטח- בעיות שמירת טבע

 .שטחים ממוקשים או חשודים במיקוש, גדרות

 .פסולת ואשפה בשולי שדות חקלאיים

 

 אות חצבה ועידן בנחל הערבה  חקל2.5

הקרקע .  שטחי  חקלאות  אינטנסיבית  בהם  מגדלים  ירקות  ופרחים  וכן  מטעי  תמרים  ומנגו  -  תיאור  כללי

על  כתף  נמוכה  מעל  ערוץ  הזרימה  שמוסדר  מפעם  לפעם  כך ,  השטחים  נמצאים  בנחל  הערבה.  חולית

 .שהשיטפונות לא ישטפו את השדות

 .ין השדות ב כבישים ודרכים- תשתית ובינוי
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 .חממות ובתי רשת,  בשטחים פתוחיםחקלאות

 

 .נוף חקלאי הכולל הרבה בתי צמיחה מכוסי ניילון - ייחוד נופי ותרבותי

 

 .2 - ערכיות נופית ותרבותית

 

, חלמית  מצויה  -כמו  ,    צומח  שדות  וצומח  נלווה  אדם–בשולי  השדות  נמצא  צומח  סגטלי  ורודרלי    -  צומח

חומעה צמח  אופייני  לשולי  השדות  ,  קוכיה  מצרית  ומלחית  מבאישה,    שיכניתבסיה,  אווז  האשפות-כף

בשדות  שנעזבים  מתחיל  לחזור  הצומח  הטבעי  ובעיקר .  מעט  צומח  טבעי  נמצא  בשולי  השדות.  משולחפת

 .הפרקרק הפרסי

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת  צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 

 חי

חב  של  מינים  מקומיים  ומינים  נודדים  בשטחים  החקלאיים  ובשטחים  הטבעיים  הגובלים מגוון  ר  -ציפורים  

 . מינים250 -באזור נצפו יותר מ. בהם

 

שימוש  מסיבי .  התפשטות  שטחי  החקלאות  בבית  הגידול  החולי  ההולך  ונעלם  -  בעיות  שמירת  טבע

 .ים בשטחים שלצד החקלאותמפוזר, פסולת חקלאית ובעיקר  פלסטיק. בחומרי הדברה המזיק לחיות הבר

  גבעות סלעית- 3יחידה מספר 
 

. גבעות  יועדן:  המכונה  בקטע  זה,  גובלת  יחידה  זו  בקצהו  הצפוני  של  רכס  מחמל,    מערב-מצפון    -  גבולות

יחידה  גבעית  בשיפולי (  רמת  רחש  -במערב  ).  2יחידה  (  מזרח  נמצאים  מחשופי  תצורת  הלשון  -מצפון  

 ).6יחידה ( נחל נמיה -בדרום , )4יחידה ( שיזף  גבעות-במזרח , )רכס מחמל

 

במזרח  היחידה  קיימת  סידרת  טרסות  נחל .  זהו  אזור  מעבר  בין  הערבה  לשיפולי  רכס  מחמל  -  מבנה

בחלק .  פזרות  רחבים  המתמזגים  ונפרדים  חליפות  -ואפיקי,  הטרסות  מכוסות  סחף  צורני,  בגבהים  שונים

 .אורך היחידה פזורות גבעות משאר מתצורת חצבהל. המערבי מופיעות רמות גירניות שטוחות

 

בסחף ישנם  משטחים  רחבים  המכוסים  ,  במרכז  היחידה  וצפונה.  גונית  מבחינת  המסלע-היחידה  רב  -  מסלע

  ובמורדותיהן  מצוקים בקונגלומרט  צורני  רמות  שטוחות  המכוסות  -בחלק  המערבי  ,    )צריר,  רג(צורני    

 סלעי  גיר  אאוקני  ואבני  חול  אדומותלה  הרמות  נחשפים  במע.  מערות  ובולדרים,  קונגלומרטשל  
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שבהם  מאובני ,  נרחבים)  נטף  מעינות  (טרוורטיןבכמה  מקומות  מכוסות  הרמות  במשטחי  .  מתצורת  חצבה

אבני   -בנויות  מסלעי  תצורת  חצבה  מתקופת  הניאוגן  ,  הפזורות  לאורך  היחידה,  גבעות  המשאר.  צמחים

מים -בכמה  מן  הגבעות  נמצאו  צמחי.    במרכזםק  קרטון  לבןחול  אדומות  וחרסיות  אדומות  עם  אופ

 ).חלוקי גיר וצור(מעל לגבעות חיפוי קונגלומרט קשה של תצורת ערבה .  לוטוס ונימפאה-כמו , מאובנים

 

מקבלים ,  ולפני  השפכם  לנחל  הערבה,  זורמים  מזרחה,  מגיעים  ממערב,  כל  הנחלים  ביחידה  זו  -ניקוז  

 .לים המלח, ם זורמים עם נחל הערבה צפונהמימיה. מערבית-נטייה צפון

 

 .מעל פני הים'  מ72עד , מתחת לפני הים'  מ169  - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

 ממזרח לגבעות יועדן, פזרות צפוניים-  אפיקי3.1

 

הבדלי  הגובה  בין  ערוצי  הנחלים  ופרשות ,  עם  נטייה  קטנה  מזרחה,  השטח  כמעט  מישורי  -  תאור  כללי

היחידה  בנויה  בעיקר  מאפיקי  פזרות  רחבים  ושטוחים .    ביניהם  מטשטשות  כמעט  לחלוטיןהמים  המפרידות

הנוף  הכללי  הוא  נוף  דמוי  סוואנה  ובו  חורש .  המכוסים  חצץ  צורני  כהה)  צריר(וביניהם  מישורי  רג  

, ממזרח  לכביש  הערבה,    בצפון  היחידה-שלושה  מעיינות  נמצאים  בתחום  היחידה  .  השיטים  הגדול  בערבה

ובו ,  השופע  מים  כל  השנה,    עין  אמציהו-ישנם  שני  מעיינות  )  2יחידה  (לי  יחידת  בתרונות  הלשון  בשו

גם  כיום  משמשת  להשקיית ;  י  הבריטים  למען  הבדואים"  ע20  -  של  המאה  ה30  -שוקת  שהוקמה  בשנות  ה

, השניהמעין  .  המתגוררת  ליד  עין  חצבה  ומגדלת  עדרי  גמלים  ועזים,    עמרני-העדר  של  משפחת  עלי  אל  

ממערב ,  מעין  נוסף.  אך  ללא  מים  על  פני  השטח,  הוא  גוש  צמחייה  באזור  של  מי  תהום  גבוהים,  עין  עופרים

ברובו  על  גבעות  נמוכות  המכוסות ,  ר  שטחו"כקמ,  זהו  גוש  צומח  גדול,  לכביש  הערבה  הוא  עין  סיף

גם  הצמחייה  במצב ;  רדיתכן  שגובה  מפלס  מי  המעיין  י,  8.2.2001  -נביעת  המעין  לא  נמצאה  ב.  טרוורטין

 .התייבשות

 

מנחל  סיף  דרומה  מתפצל .  היחידה  חוצה  לארכה  כביש  הערבה-את  תת.  1    -    כבישים-  תשתית  ובינוי

 . נחל צין-כביש עיר אובות . 3כביש הכניסה למושב עידן . 2. מ " ק5לאורך  , הכביש לשנים

אחרות  דרכים  שנפרצו ,  ים  צבאיותחלקן  דרכ,    הרבה  דרכים  חוצות  את  השטח  לאורכו  ולרוחבו-  דרכים

" מקורות"י  "דרכים  נוספות  נפרצו  ע  .  20  -  של  המאה  ה70  -  60  -עבור  סקרי  פוספטים  שנעשו  בשנות  ה

 .לקידוחי מים

 .ל" מרבית שטח היחידה נכלל בתוך שטח אש של צה- שטח אש

 . לאורך הכבישים ולקידוחי המים-קווי מתח גבוה 
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נמצאת ,  באר  מים  חמים.  נקדחו  כמה  קידוחים  בשנים  האחרונות,  רבה  ממערב  לכביש  הע-  קידוחי  מים

 . נחל צין ולידה הוקמה ברכה מקורה גדולה-מדרום לכביש עיר אובות 

בהם  מגדלים  ירקות ,  גוש  שדות  מעובדים.    מטע  תמרים  מצפון  לכביש  הגישה  למושב  עידן-    חקלאות

,   שטחים  שעובדו  בעבר-שדות  מוברים  .  הבין  נחל  אמציהו  לנחל  בתרון  ממזרח  לכביש  הערב,  ופרחים

 .מצפון ומזרח לגבעות חצבה

 .ליד עין עופרים, משני צדי כביש הערבה,  חניוני דרך- תיירות

, בערבה"  קול  אמריקה"לבנות  תחנה  של  ,  שלא  מומשה,    בעקבות  הכוונה-  סוללות  להכוונת  שטפונות

  מי  השיטפונות  של  הערוצים  המגיעים את,  מנחל  סיף  ועד  נחל  חצבה  מערבה,  הסיטו  את  כביש  הערבה

 .לנחל סיף ולנחל חצבה, עפר ורשתות עם אבנים-לכביש הסיטו בעזרת סוללות

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
(אורך  

X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 19 עין אמציהו  ריכוז צמחיית מים ומלחה, שוקת בנויה,מעין אתר מים ובוטני 5327 2261

 21 עין עפרים  גוש צמחיית מים ומלחה,נביעה דלה אתר מים ובוטני 5310 2257

 22 עין ימלוח  גוש צמחית מים ומלחה,מעין אתר מים ובוטני 5286 2227

 

שיטה  סלילנית  ושיטת (עם  כמות  גדולה  ביותר  של  עצי  שיטים  ,    נוף  אפיקי  הפזרות-  ייחוד  נופי  ותרבותי

עין  עופרים  ועין  ימלוח ,    עין  אמציהו-המעיינות  .  נוף  דמוי  סוואנה  מהיפים  בערבה  הצפוניתיוצר  ,  )סוכך

יחידה  זו  פתוח  מרכס  חצרה  ומפתח -קו  האופק  בתת.  עין  אמציהו  שופע  מים.  יוצרים  כתמי  ירק  סבוכים

 . מערב ועד הרי אדום במזרח-המכתש הקטן בצפון

 .4 - תרבותית -ערכיות נופית 

 

בערוצים .    ממערכות  ערוצים  בסדרי  גודל  שונים  בהם  מתרכז  הצומח,  דה  מורכבת  ברובההיחי-תת-  צומח

שנתיים -  וצמחים  חדמרוה  מצרית,  פגוניה  רכה,  שמשון  ליפי  -שיח  כמו  -מסדר  נמוך  נמצא  בעיקר  בני

  אליו יפרוק  המדברבערוצים  מסדר  גודל  בינוני  שולט  .  כוכב  ריחני  וריסן  נאכל,  גרגרנית  כוכבנית  -כמו  

איסוף  של  כמה  ערוצים  לערוץ .  סילון  קוצני  וקרוטלריה  מצרית,  אשליל  שעיר,  זוגן  השיח  -לווים  נ

אל  העצים ,  )כששני  המינים  בכמות  דומה  (שיטת  סוכך  ושיטה  סלילניתמביא  עמו  עצי  ,  מסדר  גבוה

ים סטרילי,  מישורי  הרג    שבין  הערוצים.  ורכפתן  מדברי,  מלוח  קפח,  אטד  ערבי  -נוספים    שיחים  כמו  

סביב  המעיינות  ניתן  למצוא  צומח  פזור  .  כמעט  לחלוטין  מצומח  ורק  בשקעים  אפשר  לעתים  למצוא    צמחים

או  למי ,  קרוב  לנביעה.  כשהצומח  מסודר  בחיגור  אופייני  למלחה,  )עין  עופרים  ועין  ימלוח,  עין  אמציהו(

, )חסר  בעין  אמציהו    (ילימשיין  גל  -מעבר  להם  ,  וקנה  מצוי  סמר  ימינמצא  ,  תהום    גבוהים  כשאין  נביעה
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 -באזור  המלוח  והיבש  יותר  ,    ולבסוףאשל  היאור  ואשל  מרובע,  ינבוט  השדה,  הגה  מצוי  -אחריו  

 .ימלוח פגום

קנה  סוכר ,  בן  חורש  גדול  -נמצאו  בו  הסחלב  הנדיר  ,  עין  ימלוח    היה  עשיר  במינים  עד  השנים  האחרונות

התברר ,  2001בביקור  שנערך  בחורף  .  עירהמחומש  לולייני  ופרנקניה  ש,  מלח  שיחני-בן,  גבוה

 .ל לא נמצאו"וכל הצמחים הנ, שהמעין התייבש

 .מחומש לולייני, מלח שיחני-בן, בן חורש גדול - מינים נדירים

צומח  מעיינות  עם  צמחים .  מהריכוזים  הגדולים  בערבה,    נוף  דמוי  הסוואנה-  שיקולים  להערכת  צומח

 .3 -הערכת צומח . נדירים

 

 . שטח עשיר מאד במינים מקומיים ובמינים נודדים– ורים ציפ–חי 

 . הניזונים בעיקר מהשיטים ונהנים מצילןצבאיםבנוף זה חיים ונצפים  –יונקים 

נוסעים  לא  בדרכים  וגורמים  להרס "  רכבי  שטח",  התייבשות  גדולה  של  המעיינות  –בעיות  שמירת  טבע  

 .רב

 

   גבעות חצבה3.2

 

, יוריות  העשויות    מתצורת  חצבה  הניאוגנית  או  מתצורת  פארן  האיאוקניתגבעות  משאר  צ  -  תאור  כללי

הן  בנויות  מאבן  חול ,  לחלק  מהגבעות  צורה  טרפזית.  ופזורות  כגושים  מבודדים  בתוך  יחידת  גבעות  סלעית

מתמוטט ,  אבן  החול  הפריכה"  נאכלת"בהם  ,  במקומות  רבים.  אדומה    וחרסיות  עם  גג  קשה  של  קונגלומרט

הערוצים  היורדים  מגבעות  אלה .  קונגלומרט  נופלים  אל  המדרון  ויוצרים  תחתם  מערות  וסדקיםוגושי  ,  הגג

הגבעות  בולטות  מסביבתן .  מצוקיות  ובעלות  נוף  משוכב  ייחודי,  גבעות  אחרות  הן  גירניות.  הם  חוליים

 .הערבה והרי אדום, ומאפשרות תצפיות טובות לכוון הרי הנגב

 

 -גושי הגבעות העיקריים 

 .המסלע מתצורת חצבה וערבה. ממערב לכביש הערבה,  בין נחל סיף לנחל אמציהו- 3.2.1

 .המסלע מתצורת חצבה וערבה. משני עברי כביש הערבה,  בין נחל אמציהו לנחל בתרון- 3.2.2

 ).גבעת חרדון ושתי גבעות נוספות ממערב,  פרסה-גבעת חצבה (  גוש גבעות חצבה - 3.2.3

 .חצבה וערבה          המסלע מתצורת 

 חצבה , טקיה, המסלע מתצורת עבדת. בגבול המערבי של הסקר,  בין נחל באר לנחל משק- 3.2.4 

 .יושב על שבר חשוב המעיד על טקטוניקה בזמן תצורת חצבה.           וערבה

 המסלע מתצורת . מ מערבית לכביש הערבה" ק3 -כ ,   בגדה הצפונית של נחל גדרון- 3.2.5

 .חצבה וערבה, בדת          ע

 המסלע מתצורת  .  מ מערבית לכביש הערבה" ק3 –כ ,   בגדה הדרומית של נחל גדרון- 3.2.6

 .          חצבה וערבה
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 .המסלע מתצורת חצבה וערבה. ממזרח לכביש הערבה,  בין ערוצי נחל משק- 3.2.7  

 חלק מהגבעות מתצורת. ")עמק הסהרונים("ממערב לכביש הערבה ,  בין ערוצי נחל דוחן- 3.2.8

 .           חצבה וערבה ואחרות מתצורת עבדת

 המסלע מתצורת חצבה ). גבעות נמיה( משני עברי כביש הערבה ,  בין נחל שיזף לנחל נמיה- 3.2.9 

 .           וערבה

 המסלע מתצורת טקיה . ממערב לכביש הערבה, נחל שיזף ונחל נמיה,  בין ערוצי נחל דוחן– 3.2.10

 . שהיא תצפית מרשימה72. ג. נ–הגבעה העיקרית .            ועבדת

 .מעל פני הים'  מ72מתחת לפני הים ועד '  מ111- - מ -רום הגבעות 

 
י  כביש "נחצות  ע,  באזור  נחל  סיף  ונחל  אמציה,  הגבעות  הצפוניות  ביותר  -  כבישים  -  תשתית  ובינוי

 .מצפון לנחל נמיה, יות ביותר ביחידהכך גם הגבעות הדרומ, י קווי מתח גבוה"הערבה וע

י  הערוץ  המרכזי  של  נחל  גדרון  בו  עוברת  דרך "נחצה  ע,  3.2.5גוש  הגבעות  בנחל  גדרון  .  1  -  דרכים

מצפון  לנחל  נמיה  ולמאגר ,  עולה  על  הגבעות  הדרומיות  ביחידה,  דרך  מזרחית  מכביש  הערבה.  2.  ראשית

 .יהב-נקרות עד לבריכת האגירה של עין

 .הגבעות בנחל גדרון ונחל משק נמצאות בשטח אש - שטח אש

 . בנויה בראש גבעה מצפון למאגר נקרות- בריכת אגירה

 
 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2216  ,אתר נופי 5246
 28 גבעת חרדון תצפית ודוגמה יפה לקונגלומרט גיאולוגי

2223 5246 
 ,אתר נופי
גיאולוגי 

 וארכיאולוגי
 29 גבעת חצבה ס" לפנה7 -תצפית ושרידי מבנה מהמאה ה

2185  ,אתר נופי 5233
 גיאולוגי

בין  נחל  באר  ונחל  משק    גושי  סלע  גדולים 
 37 גבעת האהבה בראש הגבעה נראים כפסלים

2175  ,אתר נופי 5196
 גיאולוגי

ל מערות  שנוצרו  תחת  גג  הקונגלומרט  ש
 הגבעה

מערות בנחל 
 45 גדרון

2184 5124 
 ,אתר נופי
 בוטני ,גיאולוגי
 וזואולוגי

גושי  קונגלומרט  שהתמוטטו  ויצרו  עמק  מלא 
על  הסלעים  מתפתלים  צמחי  סהרון .    מערות

 משולשל
 54 עמק הסהרונים

2175 גבעה גבוהה ומבודדת ממנה תצפית  אתר נופי 5089
 59 72. ג.גבעה נ .מצויינת

2213  תצפית למאגר נקרות ולמרחב גדול סביב אתר נופי 5085
תצפית מבריכת 
האגירה מצפון 
 למאגר נקרות

63 

2204  אתר היסטורי 5079
  קטע  מהדרך  לאילת  ששמשה ,בגבעות  נמיה

  בשוליה ,1965  -עד  לסלילת  הכביש  ב  
 חביות שוליים ושרידי תמרורים

 66 קטע מדרך הערבה

 ).גלר( גבעת חצבה -מסלולים מסומנים 
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. טיולים  קצרים  המתאימים  לכל  המשפחה,  תצפיות  מצוינות  מראשי  מרבית  הגבעות  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .בחלק מהגבעות ישנם גושי סלעים הנראים כגן פסלים טבעי

 .5 - תרבותית -ערכיות נופית 

 

יים בערוצים  החול.  הגבעות  דלים  בצומח  ורק  בשקעים  ובערוצים  אפשר  למצוא  צמחים  ראשי  -  צומח

כפתור ,  זיזי-קטב  דו,  פגוניה  דביקה,  חמדת  השיח  -מוצאים  הרבה  מיני  צמחים  האופיינים  לחולות  כמו  

שהוא  נדיר  מאד ,  חצב  מצוינמצא  ,  בערוץ  היורד    מהגבעה  שליד  נחל  אמציהו.  לחך  גלילי,  החולות

שנתי -מתכסים  מדרונות  הגבעות  הדרומיות  בצמח  חד,  בשנים  מרובות  גשמים.  בערבה  בצד  הישראלי

 .שלחלח האלה -שאינו נפוץ 

 .זקנציית הגממות, סהרון משולשל, קטב דו זיזי - מינים נדירים

צומח  ההולך  ונכחד ,  בערוצים  היורדים  מהגבעות  וסביב  הגבעות,    צומח  חולות-  שיקולים  להערכת  צומח

 .עקב הצטמצמות שטחי החולות

 .3 -ערכיות צומח 

 

 .הבנוף המצוקי דורסי ליל - צפרים –חי 

 .עטלפי חרקים - יונקים

 

  ערוצי פזרות דרומיים3.3

הבנויה  מערוצי ,  יחידה  זו-נמצא  בתת,  השטח  הרחב  ביותר  של  הערבה  בתחום  הישראלי  -  תאור  כללי

המכוסים  חצץ  צורני )  צריר(מישורי  רג  ,  בין  הערוצים.  פזרות  ארוכים  ורחבים  בעלי  שיפוע  קטן  ביותר

סביב ,  ידה  נובעים  מעיינות  או  מופיעים  גושי  צמחית  מים  ומלחההיח-לאורך  הצד  המערבי  של  תת.  כהה

 .ועין שחק, עין משק, עין תמיד,  עין זך-מקומות בהם מי התהום  גבוהים 

 .הנוף הכללי הוא דמוי סוואנה רבת שיטים

 

 .מתחת לפני הים'  מ110- - כ -במזרחה . מתחת לפני הים'  מ50- - כ-היחידה - במערב תת-רום 

 

כיום  מתגוררת ,  ישוב  העובר  תהפוכות  רבות;    ליד  אתר  עין  חצבה-  עיר  אובות  -    ישובים-  בינויתשתית  ו

 .ליד מבני מחנה הצבא הישן, במקום משפחה אחת בלבד

ש  חצבה "לביס,  כבישי  גישה  לעין  חצבה,  היחידה  לכל  ארכה-  כביש  הערבה  חוצה  את  תת-  כבישים

 .ולמושב חצבה

 . לאורך כביש הערבהקו מתח גבוה

חלקן  דרכים  שהצבא  סלל  וחלקן  דרכים .    הרבה  דרכים  חוצות  את  השטח  לאורכו  ולרוחבו-  דרכים

, המקבילה  לכביש  הערבה,    דרך  אורך-ציר  המעיינות  .  חלק  מהדרכים  סומנו  עבור  מטיילים,  "פירטיות"

 -ליה  כמה  דרכי  רוחב  מוליכות  א.  מתחילה  ממערב  לעיר  אובות  והולכת  דרומה  עד  באר  מנוחה,  ממערב  לו
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בנחל  שחק "  שיטה  במדבר"מחניון  .  4,  מחצבה  לנחל  מסור.  3,  מחצבה  לעין  זך.  2,  מעין  חצבה  לעין  זך.  1

קטע  מדרך  הערבה ".  עין  דוחן"ל,  בחצייתו  את  נחל  דוחן,  מכביש  הערבה.  5לעין  שחק  ,  על  כביש  הערבה

). 1965הכביש  בשנת  שימש  כדרך    לאילת  עד  לסלילת  (הולך  מעין  חצבה  דרומה  עד  נחל  גדרון  ,  הישנה

בחצייתו  את ,  מצפון  לנחל  שחק.  1  -לעבר  שמורת  שיזף  ,  נכנסות  כמה  דרכי  רוחב  מזרחה,  מכביש  הערבה

דרך  המובילה ,  מדרום  לחציית  הכביש  את  נחל  שיזף.  3.  בחציית  הכביש  את  נחל  דוחן.  2.  כביש  הערבה

 .לשטחי החקלאות של עין יהב

 .ת כביש הערבה חניון דרך בחציית נחל שחק א-תיירות 

נמצאים ,  ובו  קטע  מנחל  גדרון  וקטע  מנחל  מסור,  היחידה-  מערבי  של  תת-  קטע  בצד  המרכזי  -  שטח  אש

 .בתוך שטח אש

 .מזרח לבית ספר שדה חצבה- מצפון- בריכת חמצון

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2195 5254 
 אתר ,אתר בוטני

 מים
 25 עין זך גוש צומח מים ומלחה

2189 5247 

 ,אתר בוטני
 ,ארכיאולוגי
 , מים,גיאולוגי
 היסטורי

  עם  צומח  מים ,מעין  במצב  התיבשות
 ,  כיפה  גיאולוגית,  אתר  פרהיסטורי,ומלחה

מיסק -בן  למשפחת  אל,  וקבר  של  נער  בדואי
 1974שנרצח בשנת 

 27 עין תמיד

2234 5243 
 ארכיאולוגי אתר

 ובוטני
 ,  מבצר,  חומות,  ישוב  קדום,מעין  שחרב
  עץ שיזף עתיק  וגדול ממדים,מרחץ עתיק

 אתר ,עין חצבה
תמר המקראית 

 והרומית
30 

2233  אתר היסטורי 5240
קטע  מהדרך  הראשית  לאילת  עד  לסלילת 

  עם אבני שפה 1965 -הכביש ב
 31 קטע מדרך הערבה

2186 5237 
אתר מים ואתר 

 ניבוט
 33 מעיין מעיין עונתי בערוץ שמדרום לעין תמיד

2178 5228 
 ,אתר מים

  גיאולוגי,בוטני
  ריכוז  עצי ,  צמחית  מים  ומלחה,מעין  עונתי

  טרוורטינים עם מאובני צמחים,תמר
 39 עין משק

2239  אתר בוטני 5214
  קיימת  התיבשות ,קבוצת  שיחים  בנחל  גדרון

 כנראה בעקבות שאיבה מרובה באזור
 42 קום מצריז

2177 5150 
 ,אתר מים

  זואולוגי,בוטני
  מרכז ,    עצי  תמר,  צומח  מים  ומלחה,מעין

 שחרור ראמים כהשבה לטבע
 51 עין שחק

2180 5130 
 ,אתר בוטני
 זואולוגי

באר  ארטזית  שניטשה  והתפתחה  סביבת 
 מעין עם צומח מים

 53 עין דוחן

 

 ).רכב( ציר המעיינות  - מסלולים מסומנים
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 ).רכב(ש הערבה לעין שחק מכבי

 )רכב(מעין חצבה לעין זך 

 .מצומת חצבה לנחל מסור

 .מכביש הערבה לשמורת שיזף

 

בתוך  חורש  שיטים  גדול  ומעיינות ,  שטח  גדול  ופתוח  עם  מרחב  תצפית  למרחקים  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

נהלה  לפיתוח המ"י  רשות  העתיקות  ו"  שוקם  והוכשר  לביקור  עאתר  עין  חצבה.  סביבם  צמחיית  מים

אך  מסיבות  שונות  המקום  הוזנח  ומן  הראוי  לעשות  לשימורו  בטרם  ייהרס ,  1995בשנת  "  התיירות  בנגב

ליד .  חרב  בעקבות  שאיבת  מים  מקידוח  שנעשה  לידו,    היה  מן  המעיינות  השופעים  באזורעין  חצבה.  לגמרי

 .המפורסם בגודלו ובגילו המופלג, המעין עץ שיזף מצוי

 .4 -רבותית ערכיות נופית ות

 

בערוצים .  ממערכות ערוצים בסדרי גודל שונים בהם מתרכז הצומח, היחידה מורכבת ברובה  -תת  -  צומח

שנתיים -  וצמחים  חדמרוה  מצרית,  פגוניה  רכה,  שמשון  ליפי  -שיח  כמו  -מסדר  נמוך  נמצא  בעיקר  בני

  אליו יפרוק  המדברנוני  שולט  בערוצים  מסדר  גודל  בי.  כוכב  ריחני  וריסן  נאכל,    גרגרנית  כוכבנית-כמו  

  איסוף  של  כמה .סילון  קוצני  וקרוטלריה  מצרית,  אשליל  שעיר,  זוגן  השיח,  חמדת  השיח  -נלווים  

כששני   (שיטת  סוכך  ושיטה  סלילניתתורם  יותר  מים  ולכן  גדלים  כאן  עצי  ,  ערוצים  לערוץ  מסדר  גבוה

, מלוח  קפח,  אטד  ערבי  -    שיחים  כמו  אל  העצים  נוספים,  שיזף  מצויופה  ושם  עץ  )  המינים  בכמות  דומה

סטריליים  כמעט  לחלוטין  מצומח  ורק  בשקעים  אפשר ,  מישורי  הרג  אשר  בין  הערוצים.  רכפתן  מדברי

אשר  חלקם  מתייבשים ,  צומח  פזור  על  פני  השטח  ניתן  למצוא  סביב  המעיינות.  למצוא  לעתים  צמחים

 2001לא  נמצאו  בשנת  ,  ופיעו  בשנים  קודמותוחלק  מן  הצמחים  שה,  )עין  תמיד,  עין  זך(בשנים  האחרונות  

, סמר  ימיאך    סביב  מקור  המים  אפשר  עדיין  למצוא  חיגור  של  ).  חורש  גדול-בןהסחלב  הנדיר  ,  לדוגמא(

. הגה  מצוי  וימלוח  פגום,  משיין  גלילי,  כף  החתול  השרועה,  אשל  היאור,  אשל  מרובע,  קנה  מצוי

הסובלים  בשנים ,  זקום  מצרישיחי  -נם  כמה  עצימצפון  מזרח  לבית  ספר  שדה  חצבה  יש,  בנחל  גדרון

מפורסם  הוא  עץ .  האחרונות  מירידת  מפלס  מי  התהום  והם  הולכים  ומתייבשים  ומן  הראוי  לדאוג  לשמרם

 .ליד האתר העתיק,  ענק וקשיש בעין חצבהשיזף מצוי

 .חורש גדול-בן, לוטוס אילתי, זקום מצרי -מינים נדירים 

 .צמחיית מים ומלחה סביב המעיינות, שיטים גדולחורש  - שיקולים להערכת צומח

 .3 -ערכיות צומח 

 

 . שטח עשיר במינים מדבריים ונודדים–  ציפורים– חי

בגלל  מגוון  המינים    הגדול  יש  למקום  פוטנציאל  רב  להפוך  לאחד  מאתרי  הצפרות  החשובים  ברשת  אתרי 

 .התצפית של הערבה
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חוות  עין .    מיושרים  לשדות  חקלאיים,  ר  שטחי  חולותבעיק,  שטחים  רבים  ביחידה  -  בעיות  שמירת  טבע

 .חצבה מפתחת שטח חדש בחולות שמצפון לנחל גדרון

שבשו  את  זרימת  המים "  קול  אמריקה"סוללות  עפר  וסכרים  שנבנו  לקראת  הקמת  חוות  השידור  של  

 .חלק מהאפיקים של ערוצי הפזרות" ייבשו"הטבעית ו

עין  תמיד  והסחלב  בן ,  ין  גדרון  עליון  וקבוצת  עצי  זקום  מצריכמו  ע,  התייבשות  מעיינות  והצומח  סביבם

 .עין חצבה ועץ השיזף הענק לידו, חורש גדול

שימוש  מסיבי  בחומרי  הדברה .  וגורמים  להרס  רב,  רכבי  שטח  נוסעים  בשטח  הפתוח  ללא  שימוש  בדרכים

 .פוגע בבעלי חיים

 .לכיוון נחל הערבה, ביוב זורם מחצבה דרך נחל שחק ונחל עידן

 

  חקלאות עין חצבה3.4

השטחים  נמצאים  סביב .  הקרקע  חולית.  שטחי  חקלאות  אינטנסיבית  בהם  מגדלים  ירקות  -  תיאור  כללי

 .מדרום לנחל חצבה. מזרח ודרום לו, מצפון, הישוב

 . עין חצבה– ישובים - תשתית ובינוי

 . בין השדותכבישים ודרכים

 .תחממות ובתי רש,  שדות בשטחים פתוחים– חקלאות

 . תחנת דלק בעין חצבה- מפעלים

 . מסעדה ליד תחנת הדלק של עין חצבה- תיירות

 

 אתרים ומוקדי עניין

אורך . צ.נ
)X( 

(רוחב . צ.נ
Y( מספר אתר  שם האתר תאור כללי סוג האתר

 במפה
 35 סלוודורה פרסית צמח נדיר בשדות עין חצבה אתר בוטני 5234 2235

 

 .אינוף חקל -ייחוד נופי ותרבותי 

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

חומעה   –כמו  ,    צומח  נלווה  אדם  וצומח  שדות–בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -  צומח

לחך  גלילי  ומלחית ,  קוכיה  הודית,  בסיה  שיכנית,  אווז  האשפות-כף,  חלמית  מצויה,  משולחפת

  שנה  צמח  של 25  –  לפני  כ  בשולי  מטע  זיתים  נבט.  מעט  צומח  טבעי  נמצא  בשולי  השדות.  מבאישה

 . וכיום הוא שיח ענקסלוואדורה פרסית

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת  צומח 

 .סאלוואדורה פרסית –צמחים נדירים 

 .1 -ערכיות צומח 
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  מגוון  רחב  של  מינים  מקומיים  ומינים  נודדים  בשטחים  החקלאיים  ובשטחים  הטבעיים -  ציפורים  -  חי

  . מינים250 -באזור נצפו יותר מ. ם בהםהגובלי

 

שימוש  מסיבי .  התפשטות  שטחי  החקלאות  בבית  הגידול  החולי  ההולך  ונעלם  -  בעיות  שמירת  טבע

 .מפוזרים לצד שטחי החקלאות, פסולת חקלאית ובעיקר  פלסטיק. בחומרי הדברה המזיק לחיות הבר

 

 

  חקלאות חצבה3.5

השטחים  נמצאים .  הקרקע  חולית.  בית  בהם  מגדלים  ירקות  ופרחיםשטחי  חקלאות  אינטנסי  -  תיאור  כללי

בנחל  מסור  ובצידי  נחל  שחק  בשנים  האחרונות  הוכשרו  קרקעות  על  מישורי  רג  בין  מושב  חצבה  ובית  ספר 

 .שדה חצבה

 

 .פ ערבה" מו-תחנת יאיר , בית ספר שדה חצבה,  מושב חצבה– ישובים – תשתית ובינוי

 .ת בין השדו כבישים ודרכים

 .חממות ובתי רשת,  שדות מעובדים בשטחים פתוחים– חקלאות

 

 .נוף חקלאי - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

חומעה   –כמו  ,    צומח  נלווה  אדם  וצומח  שדות-בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -  צומח

מעט .  ה  הודית  ומלחית  מבאישהקוכי,  בסיה  שיכנית,  אווז  האשפות-כף,  חלמית  מצויה,  משולחפת

 .צומח טבעי נמצא בשולי השדות

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת  צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 
מגוון  רחב  של  מינים  מקומיים  ומינים  נודדים  בשטחים  החקלאיים  ובשטחים   -ציפורים  -  חי

 . מינים250 -באזור נצפו יותר מ. הטבעיים הגובלים בהם

 

שימוש  מסיבי .  התפשטות  שטחי  החקלאות  בבית  הגידול  החולי  ההולך  ונעלם  -  בעיות  שמירת  טבע

 .מפוזרים לצד שטחי החקלאות, פסולת חקלאית ובעיקר  פלסטיק. בחומרי הדברה המזיק לחיות הבר
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  גבעות שיזף- 4יחידה מספר 

 

  שטחי  החקלאות  של -בצפון  ,  3.3  אפיקי  הפזרות  של  יחידה  -במערב  ,    נחל  הערבה-  במזרח  -  גבולות

 .יהב- שטחי החקלאות של עין-מזרח - נחל נקרות ובדרום-בדרום , מושב חצבה

 

.   חלקה  המערבי  של  היחידה  בנוי  משדרת  גבעות  המוגבהות  מסביבתן  והולכות  מצפון  לדרום-  מבנה

ף  משתייך  ליחידה אזור  חולות  נוס.    מישורי  רג  על  חול  וביניהם  ערוצים  ובקעות  חוליים-ממזרח  לגבעות  

 .אלה חולות רדודים יותר וחלקם יושבים על אזור של מי תהום גבוהים,  מערב-בצפון

 

  בסיס  הגבעות  ומורדותיהן  בנויים  אבן  חול  אדומה  של  תצורת  חצבה  וראשן  מכוסה  בקונגלומרט -  מסלע

 .הערבה

 

מזרח  עד  לנחל -מים  לצפוןמתלכדים  וזור,  נחל  דוחן  ונחל  שיזף  חוצים  את  הגבעות  ממערב  למזרח  -ניקוז  

הערוצים  העליונים .  מערב-יחד  עם  נחל  רחש  החובר  אליו  נכנס  לתחום  היחידה  בצפון,  נחל  שחק.  הערבה

 .מזרחי של היחידה-של נחל עידן עוברים בחלק הצפון

 

 היחידות-פירוט תת

 

   גבעות שיזף4.1

 

הגבעות  מורמות  מעל .  מערב-מזרח  לדרום-הנמשך  מצפון,  מופרדות  זו  מזו,  טור  גבעות  -  תאור  כללי

רצופה  או ,  ראשי  הגבעות  שטוחים  ומכוסים  בשכבת  קונגלומרט.  סביבתן  ומאפשרות  תצפיות  לכל  עבר

במקומות .  בנויים  מאבן  החול  האדומה  והחרסיות  של  תצורת  חצבה,  המדרונות  תלולים.  בלויה  לחלוקים

 .מספר יוצרים המדרונות נוף בתרונות ואף מצוקים

 .מתחת לפני הים'  מ80- - בממוצע - רום

 ".גבעת הבריכה"ממושב חצבה הולך כביש דרומה אל . 1 - כבישים - תשתית ובינוי

. 2".  דרך  הבארות"דרך  החוצה  את  נחל  שחק  וממשיכה  מזרחה    תוך  כדי  חציית  הגבעות  עד  ל.  1  -  דרכים

 .דרך החוצה את הגבעות עם נחל דוחן

 . בראש גבעה מדרום לחצבה- בריכת אגירה
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 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2247 5176 
אתר נופי 

 וארכיאולוגי

 ,שרידי  פעילות  קדומה  להפקת  נחושת

 תצפית

גבעת בריכת 

 חצבה
48 

2238 5166 
אתר נופי 

 וגיאולוגי

  בליית  אבן ,  סדקים  ומערות,קירות  מצוקיים

 חול
 49  האדומיםהצוקים

 קבוצה של שרך נדיר ביותר אתר בוטני 5158 2247
לשון אפעה 

 מצרית
50 

 

 )רגל(שביל על גבי הגבעות . 2) רכב. (חוצה גבעות שיזף, מכביש הערבה מזרחה. 1 – מסלולים מסומנים

 

 -  "צוקים  אדומים",  דוגמאות  לבליה  בסלעי  תצורת  חצבה,  תצפיות  רחבות  היקף  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .קירות מרשימים של אבן חול 

 .5 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

בכמה .  זוגן  השיח  ויפרוק  המדבר  -בערוצים  היורדים  מהם  שולטים  .  הגבעות  צומח  דל  ראשי    ב-צומח  

-בצלציה  ארץ,  חצב  מצוי,  חבצלת  הנגב  -ערוצים  היורדים  מהגבעות  מוצאים  ריכוזים  של  גאופיטים  

לשון  אפעה ן  חולי  של  אחת  הגבעות  נמצאת  קבוצה  של  השרך  הנדיר  במדרו.  ישראלית  ושום  הלענה

 .מצרית

 . לשון אפעה מצרית–צמחים נדירים 

 .שימור לשון אפעה מצרית. ריכוזי גאופיטים מעניינים וחשובים לשימור -שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 

  חולות שיזף4.2

 

מערבית -לק  המזרחי  של  היחידה  וכתם  נוסף  בפינה  הצפוןמצויים  בעיקר  בח,  אזורי  החולות  -תאור  כללי

. 3.  רבדי  חול  רדודים.  2.  שטחי  חול  עמוק.  1  -  סוגים  4  -את  אזורי  החולות  אפשר  לחלק  ל  .  של  היחידה

שיזף .  בעיקר  נ(כיסי  חול  בשפכי  ערוצים  צדדיים  אל  הערוצים  העיקריים  ובתוך  אפיקי  הנחלים  הגדולים  

 ). מערב השטח-הכתם בצפון(תהום גבוהים המכוסה חול רדוד -אזור של מי. 4). דוחן. ונ

 

 .מתחת לפני הים'  מ100- עד 150- - מ-רום 
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גבעת  הבריכה    ואל "מערב  אל  -משדות  מושב  חצבה  מגיע  כביש  לדרום.  1  -  כבישים  -  תשתית  ובינוי

, יים  של  היחידהבשוליים  המזרח.  3".  דרך  הבארות"מעין  יהב  מגיע  כביש  צפונה  אל  .  2".  דרך  הבארות"

 .יהב-מחצבה לעין , הולך כביש לאורך נחל הערבה

ועד ,  מקצה  הכביש  שבא  משדות  חצבה,  היחידה  לאורכה-  חוצה  את  תת-"  דרך  הבארות.  "1  -  דרכים

דרך .  2.  מים  המשמשים  את  יישובי  הסביבה-לאורכה  פזורים  קידוחי.  לקצה  הכביש  הבא  משדות  עין  יהב

חוצה ,  דרך  המגיעה  מנחל  דוחן.  3".  דרך  הבארות"גבעות  וממשיכה  עד  לחוצה  את  ה,  המגיעה  מנחל  שחק

 . החוצות את נחל שיזף וממשיכות לשדות עין יהב-מתפצלת לשתי דרכים , את הגבעות

 .היחידה-מערב תת-ישנה סדרת קידוחים וכן בצפון , לארכה, היחידה- במרכז תת- מים-קידוחי

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

 .צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2234  46 מחנה מגורים שרידים מהתקופה המוסלמית הקדומה אתר ארכאולוגי 5189

2242  47 כפר שחק שרידי כפר מהתקופה המוסלמית הקדומה אתר ארכאולוגי 5185

2255  אתר בוטני 5146
  במדרון  אל ,קבוצה  של  שרך  נדיר  ביותר

 נחל שיזף

לשון  אפעה 

 מצרית
52 

 

 .גוש חולות מהאחרונים בערבה הצפונית - ייחוד נופי ותרבותי

 .5 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

  בלווית  דגניים וחמדת  השיח  פרקרק  פרסישטחי  החולות  העמוקים  מכוסים  בשיחיה  דלילה  של    -  צומח

-מרובים  הצמחים  החד,  ומות  ובשנים  גשמלענן  קהה  ודנתונית  החולות,  מלענן  ריסני  -שנתיים  כמו  -רב

עירית ,  עירית  נטויה,  מרסיה  ננסית,  בהק  צחור  -כמו  ,  שנתיים  האופיינים  לחולות  וחלקם  נדירים  ביותר

 .לשון אפעה מצרית- והשרך הנדיר ביותר כתריים אדמדמים -כמו , גאופיטים נדירים, דביקה

, שבטוט  מצוייץ,  הרנוג  השיטים,  שיטת  סוכך,    שיטה  סלילנית-בכיסי  החול  ובאפיקי  הנחלים  הגדולים  

 .דוחן אשון, קרוטלריה מצרית) מפורצת. ב(= בלוטנית הערבה , חמדת השיח

זיזיים ,  שבטוט  מצוייץ  -מוצאים  ,  מערב  היחידה-בצפון,  תהום  גבוהים-בכתם  החולות  היושב  על  מי

 .ימלוח פגום, הגה מצוי, חשופים

 .לשון אפעה מצרית,  חבלבל משובל-צמחים נדירים 

  צמחים  ייחודיים  לחולות  נמצאים  בכתם  החולות  הגדול  האחרון  בערבה -שיקולים  להערכת  צומח  

 .הצפונית

 .5 -ערכיות צומח 
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 . אזור עשיר ביותר בציפורים-  ציפורים- חי

עקב  מגוון  המינים    הגדול  יש  למקום  פוטנציאל  רב  להפוך  לאחד  מאתרי  הצפרות  החשובים  ברשת  אתרי 

 .התצפית של הערבה

 .  מגוון מינים גדול ומיוחד לחולות– זוחלים

 

  חקלאות עין יהב צפון4.3

 

השטחים  נמצאים .  הקרקע  חולית.  שטחי  חקלאות  אינטנסיבית  בהם  מגדלים  ירקות  ופרחים  -  תיאור  כללי

 .בשולי שמורת שיזף, מצפון למושב, ממערב לנחל הערבה

 . בין השדות כבישים ודרכים- תשתית ובינוי

 . חממות ובתי רשת– יםמבנים חקלאי

 

 .נוף חקלאי -ייחוד נופי ותרבותי 

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

, חלמית  מצויה  -כמו  ,    צומח  נלווה  אדם  וצומח  שדות-בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -  צומח

מעט  צומח .  חומעה  משולחפת    ומלחית  מבאישה,  קוכיה  הודית,  בסיה  שיכנית,  אווז  האשפות-כף

 .עי נמצא בשולי השדותטב

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת  צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 

שימוש  מסיבי .  התפשטות  שטחי  החקלאות  בבית  הגידול  החולי  ההולך  ונעלם  -  בעיות  שמירת  טבע

 אותמפוזרים בשטחים שלצד החקל, פסולת חקלאית ובעיקר  פלסטיק. בחומרי הדברה המזיק לחיות הבר

 

  נחל הערבה- 5יחידה מספר 
 

  כניסת  נחל  חיון -בדרום  .  מול  מושב  חצבה,    כניסת  נחל  הערבה  לתחום  תצורת  הלשון-בצפון    -גבולות  

, )מרביתם  של  שוליים  אלה  נמצא  מעבר  לגבול  עם  ירדן(  שולי  הנחל  המזרחיים  -במזרח  .  לנחל  הערבה

ונמצאת  בתחום ,  יהב-מזרחית  לעין,  בל  חופירה'ג,  יחידה  קטנה  הנמצאת  ממזרח  לנחל  הערבה-  תת-ובנוסף  

 . שולי הנחל המערביים-במערב . מדינת ישראל
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לאורכו  של  הנחל  הראשי  המנקז  את  דרום  ומזרח  הנגב  ואת  המורדות ,  יחידה  צרה  וארוכה  -  תאור  כללי

וע  מתון בעל  שיפ,  רוחבו'    מ500  -  800,  הנחל  בחלקו  הגדול  רחב.  המלח-אל  ים,  המערביים  של  הרי  אדום

שטפונות  גדולים  עולים .  הנחל  בנוי  ממספר  ערוצי  זרימה  וביניהם  מדרגות  נמוכות.  ביותר  הפונה  צפונה

',   מ10אינן  עולות  בגובהן  על  ,  בתחום  היחידה,  מרבית  גדותיו  של    הנחל.  ומכסים  גם  את  המדרגות  הללו

, כך  קורה.  ת  גבוהה  יותרואז  הגדה  המזרחי,  פרט  למקומות  מספר  בהם  הנחל  חוצה  גבעות  מתצורת  חצבה

 .יהב-מול עין, בל חופירה'היחידה ג-בתת, למשל

אך  בהסכמי  השלום  עם ,  עובר  הגבול  הבינלאומי  עם  ירדן,  במקום  הנמוך  ביותר,  במרכזו  של  נחל  הערבה

בעיקר  סביב  חלקות  חקלאיות  שנמצאות  במזרחו  של  נחל ,  נערכו  תיקוני  גבול  במספר  מקומות,  ירדן

 .הערבה

 

 .מעל פני הים בדרומה'  מ100מתחת לפני הים בצפון היחידה ועד '   מ150- -מ - רום

, צור,  מגמתיים,  חול-אבן,  גיר(תשתית  הנחל  חולית  עם  סחף  וחלוקים  ממגוון  סלעים  רב    -מסלע  

 .פי המסלע בו עובר הנחל-על, מסלע הגדות משתנה).  וולקנים

הנגב  המזרחי  והמדרונות  המערביים  של ,  רומי  נחל  הערבה  הוא  הנקז  הראשי  של    נחלי  הנגב  הד-ניקוז  

 .אדום-הרי

 

שיטה לכן  נמצא  בו    אך  מעט  עצי  ,  שטפונות  ביותר-נחל  הערבה    הוא  מסדר  גודל  גבוה  מאד  ועז  -  צומח

אשל  היאור  ואשל   -הצמחים  השולטים  הם  .    בעיקר  בשולי  הנחלשיטת  סוכך    ושיטת  הנגב,  סלילנית

  שולט  בקטעי  הנחל פרקרק  פרסי,  ועמידים  בפני  השיטפונות    המופיעים  בגושים  גדולים    הפרקים

 .מלוח קפח, מוריקנדיה מבריקה, לענת יהודה -מלווים עיקריים . החוליים

 

 היחידות-פירוט תת

 

  מחצבה עד שפך נחל נקרות5.1

 

  חולות  שיזף  ממערב  וגבעות  חול -באזור  חולי    עובר  הנחל,  יחידה  זו-בחלק  הצפוני  של  תת  -  תאור  כללי

-קירות  חול,  היחידה  חוצה  הנחל  גבעות  מתצורת  חצבה-בדרום  תת.  גדות  הנחל  נמוכות  ושטוחות.  מזרחמ

 .והגדות הופכות מצוקיות וגבוהות יותר, חרסית אדומים

 

 .מתחת לפני הים בדרומה'  מ110-בצפון היחידה ועד '  מ140- - מ - רום

 

ליד  הכניסה ,  יהב-  מכביש  השדות  של  עין  כביש  היוצא-"  כביש  השלום.  "1  -כבישים    -  תשתית  ובינוי

, כביש  היוצא  מדרך  הבארות.  2.  בל  חופירה'עד  לג,  והולך  בנחל  הערבה  דרומה,  הדרומית  לשמורת  שיזף
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יורד  מזרחה  וחוצה  את  נחל  הערבה  בדרכו  לשדות  בשפך  ואדי ,  ליד  הכניסה  הדרומית  לשמורת  שיזף

 .הבא מירדן, בוורידה

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
רך או
)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2258  אתר ארכיאולוגי 5113

 מהתקופה ,שני טורי פירים באזור עין מרזב

מרביתם נהרסו בעקבות . הערבית הקדומה

ליד הבארות . הכשרת הקרקע לחקלאות

 שרידי חווה

בארות  שרשרת 

 )פוגרות(
55 

2260 5110 
אתר מים ואתר 

 ניבוט

 סבך , לא תמיד מימיו גלויים,מעין זעיר

  קנה וינבוט סביבו,צמחי אשל
 56 עין מרזב

2245  אתר בוטני 5097
 מימיו אינם גלויים על פני ,מעין זעיר

  קנה וינבוט סביבו, סבך אשל,השטח
 57 חופירה-עין אל

 

שרידי  חקלאות .  יטפוןחוויה  לעמוד  לצד  הנחל  כשעובר  בו  ש,  שטפונות-עז  נחל  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

התהום  בשיטת  בארות  השרשרת -שניצל  את  מי,  מזרח  לעין  יהב-או  כפר  מצפון,    שרידי  חווה-עתיקה  

 .להשקיית שדותיו

 3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

מלחה -גושי  צומח  מים,  חופירה-  סביב  עין  מרזב  ועין  אל-בנוסף  .  ראה  הצומח  בתיאור  היחידה  -צומח  

 .ינבוט השדה ושיחי ענק של ימלוח פגום,  אשל היאור וקנה מצוי סבך -צפופים ביותר 

 .פרי-איסטיס קטן, לשישית השיח, זיזי- קטב דו-צמחים נדירים 

 .צומח של נחל גדול מאד -שיקולים להערכת צומח 

 .4 -ערכיות צומח 

 

 .פסולת חקלאית בשולי שדות חקלאיים, הרס אתר בארות שרשרת – בעיות שמירת טבע

 

 חל הערבה משפך נחל נקרות ועד שפך נחל פארן  נ5.2

 

שם  חוצה ,  פרט  לאזור  צוקים,  הגדה  המערבית  נמוכה  ,היחידה  הנחל  שטוח-לכל  אורך  תת  -  תאור  כללי

הגדה  המזרחית  חותכת  ארבעה  גושי  גבעות  מתצורת  חצבה  בהם  הגדות  גבוהות .  גבעות  מתצורת  חצבה

 .ם הגדות נמוכותאזורים חוליים בה, בין גושי הגבעות. ומצוקיות
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 .מעל פני הים בדרומה'  מ100מתחת לפני הים בצפון היחידה ועד '  מ110- -מ -רום 

 

 .כביש לשדות בנחל הערבה ומזרחה לו, יהב מזרחה-ממושב עין. 1 - כבישים   - תשתית ובינוי

לשפך מ  מצפון  "  ק1.5.  3.  בדרכו  לשדות  צופר  שבשטח  ירדן,  כביש  חוצה  נחל  ערבה,  ממושב  צופר.  2

כביש ,  מול  הכניסה  לצוקים.  4.  כביש  לקידוחי  מים  בנחל  הערבה,  ממזרח  לכביש  הערבה,  נחל  עשוש

כביש  חוצה  נחל ,  ממזרח  לכביש  הערבה,  מול  הכניסה  למושב  פארן.  5.  לשטחים  מוברים  בנחל  הערבה

 .מים-וממשיך לקידוחי, הערבה

מול  צופר  ומול  פארן  ישנן  דרכים .  יחידה  זו-  צבא  רבות  חוצות  את  נחל  הערבה  בתת-  דרכי-  דרכים

 .החוצות את הנחל למחצבות חול בעבר הנחל המזרחי

 . שדות מוברים מול הכניסה לצוקים- חקלאות

 . מאגר צוקים- מים-מאגרי

. מזרח  לצוקים-מזרח  לצוקים  ועד  דרום-מצפון.  מזרח  לספיר-מזרח  לעין  יהב  ועד  דרום-  מדרום  -  מיקוש

 .כו במיקושחשוד הנחל לכל אר, פרט לכך

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
(רוחב  

Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2180 4910 
אתר מים 

 והיסטורי

 ,  נבנתה  בתקופת  המנדט  הבריטי,באר  מים

 נמצאת מזרחית לגדר המערכת
 96 עין אל עמר

 

 

 .צד הנחל כשעובר בו שיטפוןחוויה לעמוד ל, שטפונות-עז נחל - ייחוד נופי ותרבותי

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

 .תיאור הצומח ביחידה ראה -צומח 

 .דרדר המכבד, פרי-מלוח דו,  איסטיס קטן פרי-צמחים נדירים 

 .צומח של נחל גדול מאד -שיקולים להערכת צומח 

 .4 -ערכיות צומח 

 

 בל חופירה'  ג5.3

 

. ובראשה  קונגלומרט  הערבה,  יה  אבן  חול  אדומה  מתצורת  חצבהבנו,  גבעה  מורמת  מסביבתה  -  תאור  כללי

 .למרות זאת נשארה בשטח ישראל בהסכמי השלום עם ירדן, נמצאת ממזרח לנחל הערבה
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 .ערוצים חוליים יורדים מהגבעה לכל עבר

 .מתחת לפני הים'  מ68- - רום

 .יהב עולה כביש לראש הגבעה- משדות עין-  כבישים- תשתית ובינוי

 . בראש הגבעה– םדרכי

 . בראש הגבעה– תצפית צבאית

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2252  אתר ארכיאולוגי 5087
  כנראה  שמשו  לקבורה ,בנויים  חלוקי  נחל

 בתקופה הפרסית
 62 שני רוגמי אבנים

2250  65 מצפור  בדרום הגבעהמצפור בנוי אתר נופי 5080

 

 

חול -מצוקי  אבן.  הנגב  והרי  אדום-הרי,  יהב-שדות  עין,  תצפית  נהדרת  לנחל  הערבה  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .ומערות

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

שבטוט ,  פרקרק  פרסימוצאים  שיחי  ,  בחולות  בסיס  הגבעה.  עיקר  הצמחים  הם  צמחי  חולות  -צומח  

כתריים ,  חבצלת  הנגב,  חמדת  השיח  -בערוצים  חוליים  במדרון  הגבעה  .  יםמצוייץ  וזיזיים  חשופ

 .אדמדמים

 .פרי-מלוח דו, שום סיני -צמחים נדירים 

 .צומח חולות -שיקולים להערכת צומח 

 .4 -ערכיות צומח 

 

דים בעונות  הנדידה  קיים  מגוון  גדול  של  מינים  נוד.  מגוון  גדול  של  מינים  מדבריים  יציבים  -  ציפורים  -  חי

 ).לא נעשה סקר מקיף(

 

 

  נחל הערבה משפך נחל פארן ועד שפך נחל חיון5.4

 

, עד  לשפך  נחל  חיון  אליו.  הוא  ראשיתו  של  הנחל  כנחל  גדול,  קטע  זה  של  נחל  הערבה  -  תיאור  כללי

אך  עם  חיבורם  של  נחל  חיון  והנחלים  המגיעים ,  מגיעים  לנחל  הערבה  ערוצים  לא  גדולים  מערבת  יפרוק

האפיק  שטוח  ובעל ,  במרבית  אורך  היחידה.  וא  מקבל  שטפונות  עזים  ומתחיל  להווצר  נחל  רחבה,  מירדן
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לפני כ . בגבעות קדם, בין שתי גבעות" צוואר בקבוק"אך  בחלק  הצפוני      עובר  אפיק  הנחל ב,  גדות  נמוכות

ת  נחל ובכך  יצרו  את  סכר  עשת  המתמלא  מים  משטפונו,    שנה  סכרו  את  מעבר  הנחל  בין  שתי  הגבעות15  -

המים  מועברים  בהדרגה  לצידו  הצפוני  של  הסכר  במטרה  להעשיר ,  הערבה  ונחלים    המגיעים  מהרי  אדום

 .את מי התהום

 

 . כביש המערכת לאורך הגבול-  כבישים- תשתית ובינוי

 . לאורך הגבול- גדר המערכת

 . סכר לרוחב נחל הערבה לעצירת מי שטפונות– סכר עשת

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ

אורך 

)X( 

. צ.נ

רוחב 

)Y( 

 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 

אתר 

 במפה

2178 4727 
אתר מים 

 וצפורים

סכר  העוצר  מי  שטפונות  ומשמש  להעשרת 

מי  התהום    מהווה  נקודת  שתיה  למיני  צפרים 

מדבריות  ונודדות    סוכת  תצפית  בנויה  מעל 

 המאגר

 126 סכר עשת

2133 4602 
 אתר היסטורי
 וארכיאולוגי

רך  מרוצפת  באבני  גיר    ניסללה  בתקופה ד

יתכן  שחלקה ,    העותמאנית  או  בימי  המנדט

עוברת  בתוואי  עתיק  כיוון  שלצידה  נמצאו 

 שרידי מבנים

קטע מדרך הערבה 

 הישנה
147 

 

 .סכר עשת מרשים ביותר - ייחוד נופי ותרבותי

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

 -צי  שיטה  סלילנית  ובנוסף  שיחים  ובני  שיח  כמו  מעט  ע,    הצמח  השולט  הוא  אשל  היאור-  צומח

 .רכפתן מדברי, מוריקנדיה מבריקה, אטד ערבי

 .צומח של נחל מסדר גדול -שיקולים להערכה 

  .3 -ערכיות צומח 

 

סכר  עשת  מהווה  נקודת  שתייה  למינים .  האזור  עשיר  מאד  בציפורים  בעיקר  בעונת  הנדידה  -  ציפורים  -  חי

. באביב  משמש  כתחנת  מים  לעופות.    הפך  לאתר  שתייה  כמעט  יחיד  באזור  לקטותמדבריים  ובזמן  האחרון

אתר  מגוון  מאד  בעל  פוטנציאל  תיירותי .  במקום  נצפו  קינונים  של  שלושה  מיני  סלעית  המקננים  בנגב
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אם  המאגר .  לאומי-ניתן  להפוך  את  האתר  לפארק  צפרות  דו,  בזכות  מיקומו  על  גבול  ירדן.  מהטובים  באזור

 .הדבר יחזק מאד את יחודו של המקום, ם תקופה ארוכה יותריחזיק מי

 

 . גדרות ודרכים-עבודות הקשורות בגבול  - בעיות שמירת טבע

 

  חקלאות עין יהב מזרח5.5

 

השטחים  נמצאים .  הקרקע  חולית.  שטחי  חקלאות  אינטנסיבית  בהם  מגדלים  ירקות  ופרחים  -  תיאור  כללי

ל  ערוץ  הזרימה  שמוסדר  מפעם  לפעם  כך  שהשיטפונות  לא  ישטפו על  כתף  נמוכה  מע,  ממזרח  לנחל  הערבה

 .את השדות

 . בין השדות כבישים ודרכים- תשתית ובינוי

 .חממות ובתי רשת,  שדות פתוחים– חקלאות

 

 .נוף חקלאי -ייחוד נופי ותרבותי 

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

, חלמית  מצויה  -כמו  ,  וה  אדם  וצומח  שדות  צומח  נלו-בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -  צומח

מעט  צומח .  חומעה  משולחפת    ומלחית  מבאישה,  קוכיה  הודית,  בסיה  שיכנית,  אווז  האשפות-כף

 .טבעי נמצא בשולי השדות

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת  צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 

שימוש  מסיבי .  הגידול  החולי  ההולך  ונעלםהתפשטות  שטחי  החקלאות  בבית    -  בעיות  שמירת  טבע

 .מפוזרים לצד שטחי החקלאות, פסולת חקלאית ובעיקר  פלסטיק. בחומרי הדברה המזיק לחיות הבר

 

  חקלאות בוורידה5.6

 

המגיע  מהרי ,  בשפך  ואדי  בוורידה,  בין  חצבה  לעין  יהב,  כתם  חקלאות  ממזרח  לנחל  הערבה  -  תיאור  כללי

 .הקרקע חולית. טנסיבית בהם מגדלים ירקותשטחי חקלאות אינ. אדום

 . בין השדות כבישים ודרכים- תשתית ובינוי

 . שדות חקלאיים–  חקלאות

 

 .נוף חקלאי -ייחוד נופי ותרבותי 

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 
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, חלמית  מצויה  -כמו  ,    צומח  נלווה  אדם  וצומח  שדות-בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -צומח  

מעט  צומח  טבעי  נמצא  בשולי .  לוניאה  מחודדת  ומלחית  מבאישה,  לחך  גלילי,  אווז  האשפות-ףכ

 .השדות

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת  צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 

כיום  אין  עדויות .  חתול  חולות,  לפני  מספר  שנים  נמצא  באזור  החולות  סביב  נחל  בוורידה  –  יונקים  -  חי 

 .אותולהימצ

 

שימוש  מסיבי .  התפשטות  שטחי  החקלאות  בבית  הגידול  החולי  ההולך  ונעלם  -  בעיות  שמירת  טבע

 .מפוזרים לצד שטחי החקלאות, פסולת חקלאית ובעיקר  פלסטיק. בחומרי הדברה המזיק לחיות הבר

 

  שפך נחל נקרות ונחל נמיה- 6יחידה מספר 
 

 מחיבור נחל מרזבה לנחל נקרות ודרומה עד שפך - במערב .  הגבעות  שמצפון לנחל נמיה-מצפון    -גבולות  

  שפך -במזרח  .  יהב-  הגבעות  שמדרום  לנחל  נקרות  וכביש  הגישה  למושב  עין-בדרום  .  נחל  צבירה  לנקרות

 .נחל נקרות לנחל הערבה

 .שני עמקי נחל רחבים וביניהם שורת גבעות - תאור כללי

  קונגלומרט -חול  אדומים  של  תצורת  חצבה  ובראשם  -בחלק  המזרחי  חתורים  הנחלים  בסלעי  אבן  -  מסלע

 .סנון וטורון, חתורים במצוקי גיר וצור של סלעי איאוקן, בחלק המערבי. הערבה

חוואר ,  חול-  אבן-מצוי  מחשוף  של  סלעי  משקע  אגמי  הכוללים  ,  בין  נחל  נמיה  לנחל  נקרות,  במרכז  העמק

 .ומשקעים של תצורת מזר מהפליוקן

 .ל הערבהמזרחה לנח -ניקוז 

 

 היחידות-פירוט תת

 

  נחל נקרות ונחל נמיה6.1

 

, האוספים  אליהם  את  אפיקי  נחל  מרזבה,  )בהתחברותם'    מ700  -כ(  שני  עמקי  נחל  רחבים    -  תאור  כללי

הערוצים  מתפצלים  ומתפזרים  באפיק  וביניהם  מדרגות  סחף  נמוכות  המוצפות  בשיטפונות   .צבירה  ואשבורן

נחל  נמיה .  בזלת  ועוד,  צור,    גיר-סחף  וחלוקים  מסלעים  מגוונים  ,  י  חולבסיס  הנחלים    עשו.  גדולים
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שהוקם  לרוחב  נחל ,  מי  השיטפונות  נאספים  ממערב  לסכר.  מצטרף  לנחל  נקרות  ממזרח  לכביש  הערבה

 .מ ממערב לשפכו אל נחל הערבה ויוצרים כמעט כל שנה אגם מים" ק2 -נקרות כ

מתחת לפני '  מ110- -עם השפך לנחל הערבה , החלק המזרחי, מעל  פני הים'    מ30  -  החלק  המערבי  -  רום

 .הים

 -כביש  היוצא  מצפון  לעין.  2.  היחידה  לרוחבה-כביש  הערבה  חוצה  את  תת.  1  -  כבישים  -  תשתית  ובינוי

 .חוצה את נחל נקרות לפני השפכו לנחל הערבה, יהב-כביש בשדות עין. 3. יהב חוצה את נחל נקרות

דרך  בנחל  נמיה  מכביש  הערבה .  2.  ת  בנחל  נקרות  מכביש  הערבה  ומערבהדרך  מסומנ.  1  -  דרכים

דרך  על ,  "סולטאן-אל-דארב"תחילת  .  4.  חוצה  את  שני  הנחלים  לרוחבם"  דרך  המעיינות.  "3.  ומערבה

 .עולה על שלוחת צלמון ויורדת לנחל צין, נחל מרזבה, ההולכת מנחל נקרות, בסיס דרך עתיקה

י  הזרימה  של  נחל  נקרות  להצרת  פשט  השיטפונות  אל  מתחת  לגשר    כביש   של  אפיקגשר  וסוללות  הטיה

 .הערבה העובר מעל הנחל

. בשיטפונות  נוצר  אגם  ממערב  לסכר,  מ  מערבית  לשפכו  לנחל  הערבה"  ק2  -    לרוחב  נחל  נקרות  כסכר

 .התהום-אל מי, בחלקו המזרחי של הסכר ישנם מתקני החדרה של המים הנאגרים בסכר

 . בחלקו התחתון של נחל נקרות- י וחולמחצבות חמר ואד

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2237  אתר בוטני 5090
 ,  בצידי  כביש  השדות,כתם  של  צמח  נדיר

 בבסיס גבעת החאן
 58 אטד רב פרחים

2235  אתר ארכיאולוגי 5088

 ,  הערבית  הקדומהמבנה  גדול  מהתקופה

  יתכן  ושמש  כחאן    כיום ,בראש  גבעה  קטנה

 משמש כאתר לפסולת חקלאית

 מבנה גדול 

 )?חאן (
60 

2236  אתר ארכיאולוגי 5088
  מהתקופה ,על  מדרגה  מדרום  לנחל  נקרות

 הערבית הקדומה

בארות  שרשרת 

 )פוגרות(
61 

2215 5080 
 ,אתר מים

 צפורים

ו   בתוכ,עוצר  מי  שטפונות  ויוצר  אגם

צמחיית  אשל  יאור  צפופה    מושך  עופות 

 רבים בתקופת הנדידה

 64 סכר נחל נקרות

 

 .ציר המעיינות. 2. ממערב לכביש הערבה, נחל נקרות. 1 – מסלולי טיול מסומנים

מאגר  נקרות  מושך ,  תשתית  הנחל  בעלת  מגוון  סלעים,  נחל  רחב  בעל  גדות  גבוהות  -ייחוד  נופי  ותרבותי  

 . מרשים ביותר-הוא מלא מים את העין בירקותו וכש

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 
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שיטה  סלילנית לכן  נמצא  בו  מעט  עצי  ,  נחל  נקרות  עוברים  שטפונות  חזקים  כמעט  כל  שנה  ב-  צומח

 -הצמחים    השולטים  הם  .    בשולי  הנחל  או  במדרגות  בהם  זרם  השיטפון  החזק  אינו  פוגעושיטת  סוכך

, חמדת  השיח,  רכפתן  מדברי  -הצמחים  הנלווים  .    בפני  שטפונותהעמידים,  אשל  היאור  ואשל  הפרקים

. פגוניה  ערבית,  )מפורצת(=בלוטנית  הערבה  ,  אכיליאה  ריחנית,    זרעית-לענה  חד,  קרני-קזוח  תלת

בעיקרו  בנוי ,  בתוך  המאגר  עצמו,  וכן  עם  ירידת  המים,  הצמחייה  בשולי  המאגר  ממערב  לסכר  הנקרות

פרנקניה ,  סילון  קוצני,  מלוח  מלבין,  אפרורית  מצויה,  הגה  מצוי,  קפחמלוח    -מתלווים  ,  אשל  היאורמ

 .שרועה

 .סהרון משולשלמשתרע , מדרום לנחל נקרות, "החאן"על גבעת 

 -  פרטים  של  צמח  נדיר  מאד  30  -מופיעים  כ,  בתעלה  ליד  כביש  המוביל  לשדות,  "החאן"בבסיס  גבעת  

 .מן הראוי לשמור אותו.  אטד רב פרחים

 . אטד רב פרחים–ים צמחים נדיר

צמחים .    נחל  גדול  וצמחייתו  המיוחדת  וכן  צמחיה  מיוחדת  במאגר  עם  התייבשו-שיקולים  להערכת  צומח  

 .נדירים

 .3 -הערכת צומח 

 

באביב ,    הבאות  לשתות  בו  דרך  קביעותקטות  סנגליותמושך  ,    סכר  עין  יהב  כשיש  בו  מים-    ציפורים-  חי

 . מינים נודדים200 -באים לכאן כ 

 .לסכר עין יהב פוטנציאל תיירותי כנקודת תצפית- ציפורים -שיקולים להערכה 

 

התייבשות  מאגר  הנקרות  בקיץ  יוצרת  בעיה  לעופות  שמסתמכים  עליו  כעל  מקור   -  בעיות  שמירת  טבע

ומבנים )  פוגרות(  בארות  שרשרת  –אתרים  עתיקים  נהרסים  בשולי  שדות  עין  יהב  .  מים  קבוע  ואתר  קינון

 .עתיקים

 

   הגבעות בין נחל נקרות לנחל נמיה26.

 

חול  אדומה  מתצורת -בנויות  מאבן,  מעל  פני  הים'    מ10  -רום  ,  הגבעות  המזרחיות  נמוכות  -  תאור  כללי

לעתים  נראות ,  עשויות  גיר  בהיר,    גבעות  משאר  איאוקניות-במערב  .  חצבה  ובראשן  קונגלומרט  הערבה

 .פני היםמעל '  מ91 -כפסלי ענק והרום המקסימלי שלהן 

 . לא מוסדרות של רכבי שטח על הגבעות דרכים- תשתית ובינוי
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 אתרים  ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2190 5077 
אתר 

גיאומורפולוגי 
 וגיאולוגי

סדקים  ומערות  שנוצרו  בגג  הקונגלומרט 
 67 ותסדקים ומער וחיבורו לאבן החול

 

 .אתר סדקים מעניין - יחוד נופי ותרבותי

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 -נלווים  .  יפרוק  המדבר,  זוגן  השיח  -שולטים  .  ברובו  בערוצים  היורדים  מן  הגבעות,  מעט  צומח  -  צומח

 .אהרונסונית פקטורובסקי,  פגוניה קטנת פרחים

 .צומח דל -שיקולים להערכת צומח 

 .2 -ערכיות צומח 

 

  שולי הערבה- 7יחידה מספר 
 

  גבעות -  8יחידה  מספר  (  גבעות  שולי  הערבה  -ממערב  ,  במזרח  נחל  הערבה,    נחל  נקרות-בצפון    -  גבולות

 . התקרבות רמת צופר אל נחל הערבה-ובדרום ) שלהב

ובהם  עוברים  אפיקי  הפזרות  של  הנחלים ,  של  צור  וגיר)  צריר(מישורי  סחף  המכוסים  ברג    -  תאור  כללי

קטע  בצפון  היחידה  הוא .  בחלק  מהשטח  יש  בערוצים  עצי  שיטה  סלילנית  גדולים,  הבאים  מהנגב  המזרחי

 .חולי ומיוחד בשיחיית פרקרק פרסי

 .מישורי רג עם אבני צור וגיר וערוצים עם סחף וחלוקי צור וגיר -מסלע 

, נחל  שלהב,    נחל  יהב-ם  הנחלים  העיקריי.  הנחלים  חוצים  יחידה  זו  כשכוונם  מזרחה  לנחל  הערבה  -ניקוז  

 .נחל עומר ושפך נחל עשוש

 .מעל פני הים בדרומה'  מ50 -ועד , מתחת לפני הים  בצפון היחידה'  מ90- - מ-רום 

 

 היחידות-פירוט תת

 

  פרקרקי נקרות7.1

 

סכרו  את ,    שנה30  -מזה  למעלה  מ.  מישור  סחף  חולי,  חלק  מהדלתה  הישנה  של  נחל  נקרות  -  תאור  כללי

יהב  ישנו  שטח  חולות  עם  שיחיית -מדרום  לשדות  עין.  ה  ומאז  אין  עוברים  בו  שטפונות  גדוליםהחלק  הז

 .שטח שהוא שריד אחרון לשטח חולי מדרום לעין יהב, פרקרק פרסי
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 .כביש הגישה לעין יהב. 1 - כבישים - תשתית ובינוי

 .שטחחותכות את ה" דרכים פירטיות"דרכי צבא  ו. 2. דרך הפטרולים. 1  - דרכים

 .ל עין יהב"מימי היאחזות הנח, היחידה- בדרום תת– שדות מוברים

 

 .שריד לשטח חולי מדרום לעין יהב -ייחוד נופי ותרבותי 

 .4 –ערכיות נופית ותרבותית 

 

    שבטוט -  אליו  מתלווים    פרקרק  פרסי  שיחיה  פזורה  של-מדרום  לשדות  עין  יהב  הדרומיים    -  צומח

 .נית ושיטת הסוכךשיטה סלילומעט עצי מצוייץ 

 .ההולך ונעלם" יער סאקסאוואל "- פרקרק פרסי נוף של שיחיית - שיקולים להערכת צומח

 .5 –ערכיות צומח 

 

מהמקומות  האחרונים ,    השטח  החולי  מדרום  לשדות  עין  יהב  מאכלס  מינים  של  חולות-    ציפורים-  חי

 ). זוגות7 - 6 ( עפרוני חכלילי, )זוגות 2 - 1 ( רץ מדבר, ) זוגות3 - 2 (אלימון -מינים כמו , בערבה

  האזור  החולי  עם  הפרקרק  הפרסי  מאכלס  מיני  צפרים  של  בית  הגידול -  ציפורים    -שיקולים  להערכה  

 .החולי ההולך ונעלם

 

 .פעילות רבה של רכבי שטח וקרבת מנחת מטוסים, פריצת דרכים, פיתוח חקלאי - בעיות שמירת טבע

 

   אפיקי פזרות ספיר7.2

 

ובהם  עוברים  אפיקי  הפזרות  של  הנחלים ,  של  צור  וגיר)  צריר(מישורי  סחף  המכוסים  ברג    –  אור  כללית

 .בחלק מהשטח יש בערוצים עצי שיטה סלילנית גדולים, הבאים מהנגב המזרחי

 

  תשתית ובינוי

 . מחנה צבאי-ר ערבה "חטמ, מושב צופר ,   מרכז אזורי- ספיר - ישובים

,   תחנת  דלק  עין  יהב-כבישי  גישה  אל  .  2.    חוצה  את  תת  היחידה  לאורכה-בה  כביש  הער.  1  -  כבישים

כבישי .  4.      כביש  גישה  למנחת  מטוסים  ספיר.  3.  מושב  צופר,  אזור  תעשיה  ספיר,  ספיר,  ר  ערבה"חטמ

 .מ מערבה" ק1.5 -מכביש הערבה כ, בין ספיר לצופר, כביש גישה לקידוח מים. 5. גישה לשדות צופר

. לברכות  החמצון  של  ספיר,  מכביש  הערבה  מזרחה.  2.  דרך  לעין  רחל,  מכביש  הערבה  מערבה.  1  -  דרכים

דרך  גישה  לחניון .  5.  דרך  גישה  לאתר  מואה.  4.  מאזור  התעשייה  ספיר  לברכת  המים  מעל  נחל  שלהב.  3

 .של רכבי שטח" דרכים פירטיות. "7.  דרכי צבא ישנות וחדשות. 6. הלילה

חלב -תחנת  ניסיונות  לגידול  גמלים  ומוצרי.  3.  יהב-תחנת  דלק  עין.    2.  פיראזור  תעשיה  ס.  1  -  תעשיה

 .נאקות
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. 3באזור  התעשייה  ספיר              "  מעין  הנעורים"מסעדה  ומרכז  מבקרים  .  2.  אורחן  עין  יהב.  1  -  תיירות

 .מדרום לדרך המוליכה לאתר מואה, מ מערבית לכביש הערבה" ק1 -כ , חניון לילה. 4. אגם ספיר

 . ספיר מטוסיםמנחת

 .מזרחית לספיר- דרום- בריכות חמצון

 . מזרחית לספיר- מזבלה אזורית

 . של עצי מדבר מן העולם ושל מטע אשל הפרקים הזקוףנטיעות ניסיוניות

 .ממזרח לכביש הערבה,  מדרום לצומת צוקים– אנטנת תקשורת

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר כלליתאור  סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2181 5030 
 ,אתר מים

  הסטורי,בוטני

סדרה  של  נביעות  קטנות  על  המורדות 
מצפון ,  ר"המזרחיים  של  גבעת  החטמ

בתקופת  המנדט  ניקזו  הבריטים  את .  לספיר
 1932  –ב  .  המעין  הגדול  לשוקת  בטון

הוקמה  כאן  נקודת  משטרה  שהיתה  מאוישת 
 1950  –ב  .  י  בדואים  רוכבי  גמלים"ע

 –ב  .  הוקמה  כאן  נקודת  תצפית  חקלאית
 1967ל  ומשנת  "  הוקמה  היאחזות  נח1959

 הפך המקום למחנה צבא

 75 עין יהב

2183 5028 
 ,אתר מים

 , תיירות,בוטני
 צפורים

אגם  שנוצר  בעקבות  חפירה  אל  מי  התהום 
  המקום  מטופל  ומגונן ,הגבוהים  שבמקום
 ומשמש אתר נופש

 78 אגם ספיר

2182  אתר בוטני 5022
במלחת ,קבוצה קטנה של צמחים נדירים

פסולת ופעילויות הרס .  ספיר המזרחית 
 במקום מסכנות את קיומם

 79 זוגן לבן

2169  אתר בוטני 5021

מלחה  שבשנים  גשומות  נובעים  בה  מים 
יש  בה  עצי  תמר  יפים  וצמחיית  מלחה 

והיום ,  ספיר  נבנתה  על  המלחה.  מעניינת
  ממערב  לספיר -שרדו  ממנה  שני  גושים  

השטח .  ודרומה  וכן  ממזרח  לספיר
 מופרע קשות

גוש  מלחה  גדול 
 סביב ספיר

80 

2192  אתר ארכיאולוגי 5017
אתר  התכה  עתיק  של  נחושת  שהובאה 

  מפונון  באדום    נמצא  ממזרח  לכביש ,כנראה
 מזרחית לספיר- דרום,הערבה

גבעת סיגי 
 הנחושת

82 

2188  וטנציאליאתר ציפורים פ אתר ציפורים 5013
בריכת  חימצון 

 ספיר
83 
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הערבה  צרה  באזור  זה  ויש  מבט  יפה  ביותר  אל  שולי  הנגב  המזרחיים  הנוחתים  אל   –  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .הערבה ואל יחידת גבעות שלהב

 .4 –ערכיות נופית ותרבותית 

 

יפרוק ,  יאטד  ערב  -נלווים  .  שיטה  סלילנית  ושיטת  הסוכךבערוצים  הגדולים  שולטים  עצי      -  צומח

רכפתן ,  רתם  המדבר,  פגוניה  ערבית,  קדד  משולחף,  מלוח  קפח,  ערטל  מדברי,  זוגן  השיח,  המדבר

, מרווה  מצרית,  ריסן  נאכל  -  בערוצים  קטנים  .חמדת  השיח,  קיפודן  בלאנש,  הרנוג  השיטים,  מדברי

 .שושנת יריחו האמיתית

 -על  פי  הקרבה  למי  התהום  ר  ערבה    מוצאים  חיגור  צמחי  מלחה  "בגוש  המלחה  סביב  ספיר  וחטמ

ישנן  שנים  בהם  מי  התהום  נובעים  וזורמים  תקופת  מה  על (במקומות  בהם  מי  התהום  קרובים  לפני  השטח  

כף   -בחגורה  הבאה  נמצא  .  תמר  מצוי  -  וכמה  גושי  קנה  מצוי,  סמר  ימי  תת  מין  ערבינמצא  )    פני  השטח

ימלוח ,  אשל  הערבה,  אשל  מתנני,    משיין  גלילי-בהמשך  .  ינבוט  השדה,  הגה  מצוי,  חתול  שרועה

שיטה   במקומות  פחות  מלוחים    נמצא  גם  .מלוח  קפח  ואשל  היאור,  עדעד  מאובק,  אשליל  שעיר,  פגום

בן   -נחשפו  מי  התהום  והתפשט  שם  הסחלב  הנדיר  ,  בתוך  ספיר,  בתעלת  הכביש.  סלילנית  ושיטת  הסוכך

לא  היו  מים  במקום  ולא  נראו ,  2001ביב  א,  בבדיקת  הסקר.  (עליעב  חלוד  וסוף  מצוייחד  עם  חורש  גדול  

 זוגן  לבןנמצא  כתם  מלחה  ובו  צמחי  ,  מדרום  לכביש  הגישה  לישוב,  ממזרח  לספיר).  צמחי  בן  חורש  גדול

אך  רק  כאן ,  נפוץ  בערבה  הדרומית  (זוגן  אדוםמצפון  לכביש  הגישה  לספיר  מוצאים  צמחי  ).  נדיר  מאד(

משיין   שלטון  של  -ה  מדרום  לדרך  הגישה  למואה  גוש  מלח.  וחילף  החולות)  נמצא  בערבה  הצפונית

. יחנוק  המדבר,  עדעד  מאובק,  הגה  מצוי,  ימלוח  פגום,  אשל  חובק  ואשל  מרובע  -ונוספים  ,  גלילי

צמח  נדיר  אשר  כמעט  ואינו  נראה  אלא  בנחל  פארן  ובנחל ,  דרדר  המכבדבערוצים  פחות  מלוחים  נמצא  

 .הערבה

 .זוגן לבן, דרדר המכבד -צמחים נדירים 

נוף  עצי  השיטים  הגדולות  בשולי .  צומח  מעיינות  ומלחה  חשוב  ומיוחד  לשימור  -שיקולים  להערכת  צומח  

 .נחל הערבה בין ספיר לצופר מיוחד וראוי לשימור ומעט שרד ממנו בעקבות התפשטות החקלאות

 .4 – ערכיות צומח

 

  – חי

 .ם בעיקר בעונת הנדידהבעל שפע ציפורי, המפותחת והטבעית,  אגם ספיר וסביבתו- ציפורים

נוף ,  שטחים  מעובדים,  שטחי  רג  עם  כיסוי  דליל  של  שיטים(באזור  שבין  ספיר  לצופר  יש  מגוון  בתי  גידול  

בריכות  החמצון .  המושכים  אליהם  מגוון  גדול  למדי  של  מיני  ציפורים  מקומיות  ונודדות)  דמוי  סוואנה

 .בעיקר בעונת הנדידה, ממזרח לספיר מושכות ציפורים

לשטח ,    אגם  ספיר  וסביבתו  יוצרים  שילוב  בין  פארק  בעל  שטח  מוגדר-  ציפורים  -חי    -ולים  להערכה  שיק

השטח  הטבעי  שבין  ספיר  לצופר .  טבעי  שסביבו  ויוצר  מגוון  של  בתי  גידול  שמושך  אליו  ציפורים  רבות

 .הולך וקטן וחשוב ביותר לשמור את המועט שנשאר
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 .רבים עטלפים אגם ספיר מושך מיני - יונקים

 

 . הערוצים סביב מלאי אשפה-מזבלת ספיר  - בעיות שמירת טבע

, חשוב  לנקות  זאת,  שפוגעות  קשות  בנוף  ובצומח  הטבעי,  ערמות  פסולת  בנין  בכמויות  עצומות,  סביב  ספיר

 .י גילוח השטח"אך יש להיזהר שבתהליך הניקוי לא יגרמו להרס רב יותר ע

נהרסו .  מצפון  ומדרום  לשטחים  הקיימים  של  מושב  צופר,  התפשטות  גדולה  של  שטחים  חקלאיים  חדשים

שטחי  חורש  שיטים  יפה  מצפון  ונוצרו  הרבה  דרכים  בצורה  בלתי  מבוקרת  והרבה  לכלוך  ופסולת  חקלאית 

 .חשוב לשמור את המעט שנשאר. בשולי השטחים המעובדים

 

  חקלאות עין יהב דרום7.3 

 

. הקרקע  חולית.  דלים  ירקות  ופרחים  וכן  מטעי  תמריםשטחי  חקלאות  אינטנסיבית  בהם  מג  -תיאור  כללי  

 .ממערב לנחל הערבה, השטחים נמצאים ממזרח ומדרום למושב עין יהב

 . מושב עין יהב-  ישובים-תשתית ובינוי 

 . בין השדותכבישים ודרכים

 .חממות ובתי רשת,  שטחים פתוחים– חקלאות

 

 .נוף חקלאי -ייחוד נופי ותרבותי 

 .2 -תרבותית ערכיות נופית ו

 

אווז  האשפות -כף,  חלמית  מצויה  -כמו  ,    צומח  נלווה  אדם-בשולי  השדות  נמצא  צומח  סגטלי    -  צומח

מעט  צומח  טבעי  נמצא  בשולי .  בסיה  שיכנית  וחומעה  משולחפת,  קוכיה  הודית,  ומלחית  מבאישה

 .השדות

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת  צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 

שימוש  מסיבי .  התפשטות  שטחי  החקלאות  בבית  הגידול  החולי  ההולך  ונעלם  -  בעיות  שמירת  טבע

 .מפוזרים לצד שטחי החקלאות, פסולת חקלאית ובעיקר  פלסטיק. בחומרי הדברה המזיק לחיות הבר

 

  חקלאות צופר7.4

 

הקרקע  חולית .    תמריםשטחי  חקלאות  אינטנסיבית  בהם  מגדלים  ירקות  ופרחים  וכן  מטעי  -  תיאור  כללי

השטחים .  כוסו  בשכבת  חול)  צריר,  מישורי  החצץ(שהיו  שטחי  רג  ,  היחידה-ושטחים  חדשים  בדרום  תת
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על  כתף  נמוכה  מעל  ערוץ  הזרימה  שמוסדר  מפעם  לפעם  כך  שהשיטפונות ,  נמצאים  ממערב  לנחל  הערבה

 .לא ישטפו את השדות

 . בין השדות כבישים ודרכים- תשתית ובינוי

 .לולים, חממות ובתי צמיחה,  שדות פתוחים– חקלאות

סככת  צל  הצופה  לשדות ,  על  גבעה  קטנה  ממזרח  לכביש  הערבה,  תצפית    לשדות  צופר.  1  –  תיירות

שולחנות ,  מול  הכניסה  למושב  צופר,    חניון  יום  מוסדר    בצד  כביש  הערבה-חניון  צופר  .  2.  הדרומיים

 .דרך הכניסה לאתר מואה מול -מסעדת מואה . 3. וספסלים תחת עצי שיטה

 . מצפון לתמרים של צופר– אנטנה לתקשורת

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 4972 2181
בריכות חימצון 

 צופר
89 

 אתר בוטני 4969 2189
טע  תמרים  של  צופר   מזרחית  למ,גוש  גדול

 מטפס על עץ אשל היאור
 90 סהרון משולשל

 

 .נוף חקלאי -ייחוד נופי ותרבותי 

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

-כף,  חלמית  מצויה,  בסיה  שיכנית  –כמו  ,    צומח  נלווה  אדם-בשולי  השדות  נמצא  צומח  סגטלי    -  צומח

 .בעי נמצא בשולי השדותמעט צומח ט. חומעה משולחפת ומלחית מבאישה, אווז האשפות

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת  צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 

המושכים  אליהם ,  מגוון  בתי  גידול  המשלב  שטחי  חקלאות  ושטחים  טבעיים  הגובלים  בהם  -  ציפורים  -  חי

 .מגוון רחב של מינים מקומיים ומינים נודדים

 

שימוש  מסיבי .  החקלאות  בבית  הגידול  החולי  ההולך  ונעלםהתפשטות  שטחי    -  בעיות  שמירת  טבע

 .מפוזרים לצד שטחי החקלאות, פסולת חקלאית ובעיקר  פלסטיק. בחומרי הדברה המזיקים לחיות הבר
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  גבעות שלהב- 8יחידה מספר 
 

ח   התרוממות    שולי  מזר-במערב  ,    שולי  הערבה-  7  יחידה  מספר  -במזרח  ,    נחל  נקרות-בצפון    -  גבולות

 . נחל שביה-בדרום , הנגב

 

בין  הגבעות  עוברים  .  אזור  של  גבעות  משאר  שולחניות  מצוקיות  הבנויות  מסלעי  גיר  איאוקני  -  תאור  כללי

 -בקרקעית העמקים מופיעות כמה נביעות . המכוסים חצץ צורני) צריר(נחלים רחבים ביניהם מישורי רג 

 .מעיינות ארטזיים, מנגנון נביעתםהמיוחדות ב, "עיינות שביה", עין ערגה, עין רחל

 

משארים  של  אבן  חול  אדומה  מתצורת  חצבה  מצויים .  גבעות  המשאר  עשויות  סלעי  גיר  מהאיאוקן  -  מסלע

,   כיפת  שביה-בהן  בולט  צור  משש  ,  ביחידה  כמה  כיפות  גיאולוגיות.  קער  שביה  וכיפת  ערגה,  בנחל  שלהב

 . כתמי טרוורטין נרחבים מקיפים את המעיינות. פהבכפת ערגה מצוי מכתש סחי. כיפת רחל וכיפת ערגה

 -מרבית  הנחלים  ביחידה  מגיעים  ממדרונות  הר  גבים  והר  דרגה  ומתנקזים  מזרחה  אל  נחל  הערבה    -  ניקוז

נחל  כרכשת  ונחל  אשבורן ,  בצפון  היחידה.  ונחל  שביה"  דרגה"נחל  ,  "גבים"נחל  ,  "רתם"נחל  ,  נחל  שלהב

 .נקרותזורמים צפונה עד חיבורם לנחל 

 

 .בדרום היחידה, מעל פני הים'  מ80בצפון היחידה ועד , מתחת לפני הים'  מ10- -מ - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

  גבעות שלהב8.1

 

ארכיאולוגי ,  בוטני,    אחת  היחידות  המגוונות  ביותר  בערבה  בהיבט  גיאולוגי–  כללי  תאור

רב '  עם  מדרונות  רכים  מתצורת  ע,  ר  שולחניותעל  פני  כל  שטח  היחידה  פזורות  גבעות  משא.  וגיאומורפולוגי

כמה .    מפלי  פרסה  יפים–  תקיה  וחלק  עליון  מצוקי  מגיל  האיאוקן  היוצר  מצוקים  מרשימים  ובכמה  ערוצים  -

כיפת  רחל ,  כיפת  ערגה(כיפות  גיאולוגיות  בולטות  בסלעי  צור  משש  הכהים  מבעד  לגיר  האיאוקני    הבהיר  

 פזרות רחבים -אפיקי. הנגב המזרחי והרי אדום,  טובות אל הערבהמראש הגבעות תצפיות). וכיפת שביה

, נוף  דמוי  סוואנה  של  עצי  שיטה.    עוברים  בין  גבעות  המשאר,  בעלי  שיפוע  נמוך  ביותר)  רוחב'    מ100  -  80 (

 . לאורך הערוצים

  את עוברת,  ממערב  לכביש  הערבה,    דרך  אורך  מסומנת-"  דרך  המעיינות.  "1  -    דרכים–  תשתית  ובינוי

אתה ,  הדרך  עוברת  דרך  הגבעות  שממערב  לנחל  אשבורן,  מנחל  אשבורן  לנחל  נקרות.  2.  היחידה  לאורכה

, כשעובר  בנחל  אשבורן,  מציר  המעיינות.  3.  אפשר  לעלות  גם  על  הרמה  שבין  נחל  אשבורן  לנחל  צבירה
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. פיר  לציר  המעיינותמס.  5.  מכביש  הערבה  לעין  רחל  ועד  לציר  המעיינות  בנחל  כרכשת.  4.  דרומה  לעין  ערגה

דרכים .  "8.  ממושב  צופר  ללולים  שממערב.  7.  מאזור  התעשייה  ספיר  לברכת  המים  מעל  נחל  שלהב.  6

 .של רכבי שטח על חלק מהגבעות" פירטיות

 .מערב לספיר-על גבעה מדרום,  עולה אליהבריכת מים וכביש

 .ר ערבה" חטמ- על חלק מכפת רחל נמצא המשכו של הבסיס - מחנה צבאי

 קידוחי מים

 . לולים לגידול עופות ממערב למושב צופר- חקלאות

 

 אתרים ומוקדי עניין 

 
. צ.נ

אורך 
)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2170  אתר ארכיאולוגי 5052

 באוכף בין נחל ,תמרור דרך או טומולי
 -אשבורן לעין ערגה  ממערב לגל האבנים 

ם עם שרידי בניה למחסה או שני צנירי
 למטמורה

 68 גל אבנים

2176 מכתש בכיפת  מכתש בהיווצרות בכיפת עין ערגה אתר גיאולוגי 5047
 69 ערגה

2174 מבנים מעל עין  שרידי מבנים מעל עין ערגה אתר ארכיאולוגי 5047
 70 ערגה

2163 אתר  ארכיאולוגי  5046
 ונופי

 ,חלר-מבנה רבוע  בראש גבעה מצפון לעין
 71 מצד רחל  ביזנטית-מהתקופה הרומית

2165 5045 

 ,אתר מים
  הסטורי,בוטני

מדופן בבלוקים , מעין הנתון במבנה עגול
לא היו מים , 2001בבדיקה באביב , ומלט
שפיעתו ירדה בעקבות קידוח . במעין

והצמחייה סביב , שנעשה ליד המעין
המעין ישב לצד הדרך העתיקה . מתייבשת

סביב המעין שפע משקעי . ןדארב אל סולט
טרוורטין המצביעים אולי על שפיעה מרובה 

 .בעבר

 72 עין רחל

2173   ללא  נביעה  על  פני ,גוש  צמחית  מים  ומלחה אתר בוטני 5044
  אלא בשנים גשומות,השטח

 73 עין ערגה

2168  ,רחל-מזרחית  לעין-גבעה  קטנה  דרום אתר ארכיאולוגי 5041
 הברזלובראשה שרידי מבנה מתקופת 

אתר  מתקופת 
 74 הברזל

2150 שרידי  הר  געש  שקרס  לתוך  הכיס  המגמתי  אתר גיאולוגי 5029
 שהתרוקן

קלדרה  בנחל 
 76 כרכשת

2162 בזלת  עובר  בנחל  כרכשת )  מחדר(דייק   אתר גיאולוגי 5028
 77 דייק בזלת .   ממערב לספיר109ובאוכף של גבעה 

2155 5020 
אתר 

 ,גיאומורפולוגי
 נופי

מפל  בערוץ  נחל  מרהיב ביובל של נחל שלהבמפל 
 81 שלהב

2154 אתר  5000
 גיאומורפולוגי

  היורד  מהר ,)הצעה  לשם(ערוץ  נחל  רתם  
  חוצה  שולי  גבעה  איאוקנית  ויוצר ,גבים

  בעל  דרגשי  סלע    מקום  מוצל ,קניון  קטן
 ויפה

קניון  קטן  בערוץ 
 84 "רתם"נחל 

2153  85 טרוורטין חצבה יל מאובני דקליםטרוורטין עתיק מכ אתר גיאולוגי 4986
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. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2159  ,אתר מים 4979
  היסטורי,בוטני

מ  מערבה  למושב "  ק2  -באר  מים  הנמצאת  כ
 86 בור שביה צופר

2157 שרידי  מבנה  וגינת  אבנים  במקום  בו  אתר הסטורי 4978
 1967י עיר אובות בשנת התיישבו אנש

אתר  עיר  אובות 
 87 הישן

2158  88 מבני חווה עתיקה מבנים וטרסות בערוץ ממערב למושב צופר אתר ארכיאולוגי 4972
 

 ).רגל(מספיר לדייק הבזלת ולקלדרה . 2). רכב(ציר המעיינות . 1 – מסלולי טיול מסומנים

אתרים ,  רים  עתיקים  מעניינים  ויפים  לביקוראת,  תצפיות  נוף  מראשי  הגבעות  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .ערוצים גדולים עם נוף עצי שיטה מרשימים ומצוקים גבוהים, גיאולוגיים מעניינים

 .5 –ערכיות נופית ותרבותית 

 

בראשן  אפשר  למצוא  מעט  צומח  בשקעים .  גבעות  המשאר  האיאוקניות  חשופות  ברובן  מצומח  -צומח  

מלענן   -נלווים  .  זוגן  השיח  וערטל  מדברי  -השולטים  ,  ים  מן  הגבעותובסדקי  סלעים  וכן  בערוצים  היורד

מרות  המדבר ,  מקור  החסידה  השעיר,  פגוניה  קטנת  פרחים,  שמשון  ליפי,  שמשון  המדבר,  שער-יפה

, מקור  החסידה  המעוצה,  מקור  החסידה  הקרח  -צמחים  נדירים  ומיוחדים  כמו  ,    בנוסף.דוחן  מדברי-ובן

 .היביסקוס סגלגל,  כדוריטלפיון, מוריקנדית סיני

עצי  שיטה מוצאים  צומח    רב  יותר  ואף  ,  בערוצים  היורדים  מהכיפות  הגיאולוגיות  הבנויות  צור  משש

, אטד  ערבי  בלווי  שיטה  סלילנית  ושיטת  הסוכךבערוצים  הגדולים  נמצא  עצי  .  סלילנית  ושיטת  סוכך

, יפרוק  המדבר  -  שולטים  -נים  בערוצים  הקט.  רתם  המדבר  שרביטן  ריסני  וזוגן  השיח,  רכפתן  מדברי

קיפודן ,  חמדת  השיח,  אשליל  שעיר,  פגוניה  רכה,    שמשון  ליפי-זוגן  השיח  וערטל  מדברי  ומתלווים  

מספר  מיני  אשלים .  סביב  המעיינות  נמצא  צומח  מים  ומלחות  בחיגור  סביב  מקור  המים.  בלנש  וקדד  הסיף

ליד  מקור  המים .  הערבה  ואשל  היאוראשל  ,  אשל  הפרקים  ,  אשל  מתנני,  אשל  חובק,  אשל  מרובע  -

, ינבוט  השדה,  הגה  מצוי,  כף  חתול  שרועה  -בהמשך  .  קנה  מצוי,  סמר  ימי  תת  מין  ערבי  -נמצא  

 .ימלוח פגום ומלוח קפח, משיין גלילי

 .מוריקנדיית סיני - צמחים נדירים

 .וחדערוצים קטנים וצומח גבעות וסלעים מי, שיטים-צומח ערוצי –שיקולים להערכת צומח 

 .4 –ערכיות צומח 

 

  שפיעתו  ירדה -עין  רחל  .  פסולת  חקלאית  סביב  לולי  צופר".  דרכים  פירטיות  "–  בעיות  שמירת  טבע

מן  הראוי  להפחית  את  כמות  מי  הקידוח  כדי .  והצמחייה  סביב  מתייבשת,  בעקבות  קידוח  שנעשה  ליד  המעין

שתית  שונות  גורמות  להרס  השטח עבודות  ת.  לשמור  על  מים  במעין  וכדי  לשמור  על  הצמחייה  סביבו

 .הטבעי
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  שלוחת עומר- 9יחידה מספר 
 

  שיפולי -במזרח  ,    נחל  עשוש-בדרום  ,  "ציר  המעיינות"  נחל  עומר  ו-במערב  ,    נחל  שביה-בצפון    -גבולות  

 .ממערב לכביש הערבה, שלוחת עומר לערבה

נחל  עומר  וכן  המפנה  הדרומי צפון  מערבי  ל-המפנה  המערבי,  רמה  נמוכה  שצורתה  משולש  -  תיאור  כללי

בחלקה ,  בראש  הרמה.  מסתיימים  במצוק  והמפנה  המזרחי  מבותר  בערוצים  ונקיקים  מצוקים,  לנחל  עשוש

 .בין גבעות משאר, בחלק הצפוני עובר נחל עומר בשפע עצי השיטה שלו. המערבי יש קער סימטרי ורדוד

אחת  מתחנות  הדרך  היתה .  ם  התיכוןבאזור  זה  עברה  אחת  מדרכי  הבשמים  שהובילה  מפטרה  לכוון  הי

 . במואה אשר חורבותיה נמצאות ביחידה זו

.   שאריות  אבן  חול  אדומה  מתצורת  חצבה-בקער  שבראשה  .  הרמה  בנויה  סלעי  גיר  מגיל  איאוקן  -  מסלע

, מופיע  חתך  טרוורטין  חום  כהה,  על  גבי  הרי  המשאר  באזור  מואה.  יש  כאן  מבנה  של  קמר  וקער  מקבילים

 .עות גיאולוגיות כמו עצים מאובניםעשיר בתופ

 

מתנקזים    ברובם  מזרחה  ישירות  אל  נחל  הערבה  וחלקם  הקטן ,  ערוצים  היורדים  משלוחת  עומר  ה-  ניקוז

 .גם כן לנחל הערבה, המתנקזים בסופה  של דרכם, מתנקז מערבה ודרומה לנחל עומר ולנחל עשוש

 .בדרום היחידה, מעל פני הים '  מ164 -מעל פני הים בצפון מזרח היחידה ו '  מ35  - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

  שלוחת עומר9.1

 .  ראה תאור היחידה - תאור כללי

. מכביש  הערבה  לאתר  מואה  העתיקה.  2.  מכביש  הערבה  למלון  מואה  הנבנה.  1  -    דרכים-  תשתית  ובינוי

 .של רכבי שטח" יותדרכים פירט"מעט . 5. מכביש הערבה לחניון לילה מוסדר. 4. ציר המעיינות. 3

 . מוסדר למטייליםחניון לילה

 

 אתרים ומוקדי עניין

 

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2156  אתר ארכיאולוגי 4951
-מ  מצפון"  ק0.5  ,שרידי  חקלאות  קדומה

 מזרח לאתר מואה

 אמת מים ,טרסות

 ומבנים פולחניים
91 

2168  תר ארכיאולוגיא 4950
 ,שרידי  מבנים  מן  התקופה  הערבית  הקדומה

 מ מזרחית לאתר מואה" ק1.5
 92 שרידי כפר
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. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2153  אתר ארכיאולוגי 4946

-  עבדת-תחנה  על  דרך  שיירות  הסחר  פטרה

בשטח .  עזה  מן  התקופה  הנבטית  והרומית

, אתר  נמצא  מעין  שכיום  שפיעתו  נמוכהה

, בחפירות  נתגלו  ברכה  לאגירת  מי  המעין

מבנה  ומערות ,    אכסניה  לעוברי  אורח–חאן  

בגבעה  שממזרח  לחאן  ומצודה  ובה  בית  בד 

 בגבעה שממערב לחאן, שלם

מוית (מואה 

 )עוואד
93 

2146  אתר ארכיאולוגי 4926

שני שרידי מבנים במדרגה צפונית של 

לכל מבנה שורת  . 2 - 1 ערוץ מסדר

, באחד המבנים . אבנים מערבית וצפונית

נוסף למבנים כמה . האבנים גדולות מאד

 .גלי אבנים

 94 אתר חניה

2148 4922 
אתר 

 גיאומורפולוגי

בערוץ  הגדול  בשלוחת '    מ30  -מפל  בגובה  כ

קירות  זקופים  ממשיכים    קניון  קצר .  עומר

בתאריך .  בבסיס  המפל  גב.  לצידי  המפל

מראש  המפל .    היה  מלא  מים19.3.01

משתלשל  סהרון  משולשל  ושפני  סלע 

 .מתרוצצים בין הסלעים

 95 מפל הסהרון

 

 

אתרים .  תצפיות  יפות  מראש  השלוחה.  יפה  ומרשים,  נופי  מצוקים  וערוצים  צרים  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .נחל עמר עם נוף דמוי סוואנה. עתיקים ומעניינים

 .4 - ערכיות נופית ותרבותית

 

 

המנקז  את  הקער ,  מרבית  הערוצים  קטנים  ומצוקיים  ורק  ערוץ  אחד  גדול,  הרמה  דלה  בצומח  -  צומח

. הנו  עשיר  בצמחיה,  שבראש  הרמה  ומוסיף  חול  לתשתית  הנחל  מבליית  תצורת  חצבה  שנמצאת  בקער

, ריצלף  מצ,    ערטל  מדברי,  שיטה  סלילנית  -נלווים  .  רתם  המדבר  וזוגן  השיח  -הצמחים  השולטים  

, מלענן  ריסני,  דמיה  לבידה,  יפרוק  המדבר,  אטד  ערבי,  שרביטן  ריסני,  שמשון  ליפי,  אשליל  שעיר

סהרון פרט  גדול  ויפה  של  .  ופיגמית  מגובששת,    בלוטנית  מפורצת,  מרוה  מצרית,  קיפודן  בלנש

 .בנחל עומר חורש שיטים מפותח.  גולש במפל הנחל הגדולמשולשל

 . אופייני לאזור יובשני צומח – שיקולים להערכת צומח
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 .3 - ערכיות צומח

 

 .בניית מלון מואה הופסקה והאתר מהווה מטרד נופי וזיהומי - בעיות שמירת טבע

  רמת צופר- 10יחידה מספר 
 

,   נחל  זעף  ונחל  ברק-בדרום  ,    יחידת  שולי  הערבה  ונחל  הערבה-במזרח  ,    נחל  עשוש-בצפון    -  גבולות

 . דרך המעיינות-במערב 

נופלת  במצוקים  לא  גבוהים  מערבה  אל  נחל ,  רמה  נמוכה  המשתפלת  מזרחה  אל  הערבה  -    כלליתיאור

נחל  צופר  וואדי ,    נחל  עשוש-את  הרמה  חוצים  מספר  ערוצים  בעלי  קירות  מצוקיים  גבוהים  ,  עשוש

שמהן  תצפיות  נוף  מרהיבות  לכוון  הנגב ,  על  הרמה  ישנן  כמה  גבעות  משאר  ושלוחות  שולחניות.  טבייקה

 .י אדוםוהר

, המשתפלת  מזרחה)  גיר(של  סלעי  חבורת  עבדת  מגיל  האיאוקן  )  קווסטה(רמת  צופר  הנה  רבדה    -  מסלע

נחל  עשוש  מתחתר  בשכבות  הרכות  של .  כחלק  מההשתפלות  הכללית  של  סלעי  הנגב  אל  הערבה  המרכזית

ני  שרידים ביחידה  זו  מוצאים  ש.  על  הרמה  מוצאים  מאובנים  של  שיני  כרישים.  רב  וטקיה'  תצורות  ע

מערבית  ישנו  קרקס  סחיפה  פתוח  ובמרכזו  צינור  הזנה  של  הר  געש -  בפינה  הצפון-לאירועים  וולקניים  

. בשולי  עמק  הסחיפה  מוצאים  כתמי  טוף  צבעוני).    הפלאג  של  העשוש-ידוע  בשם  (,  הבנוי  משושי  בזלת

משארי  אבן  חול בחלקה  המזרחי  של  הרמה  נמצא  .  שריד  נוסף  נמצא  בשולי  ערוץ  קטן  של  נחל  צופר

 .אדומה של תצורת חצבה

  נחל  צופר החובר -שלושה  נחלים  גדולים  מנקזים  את  השטח    .השטח  מתנקז  מזרחה  אל  נחל  הערבה  -ניקוז  

לנחל  עשוש  מעט  לפני  שפכו  לנחל  הערבה  וואדי  טבייקה  ובנוסף  נחלים  קטנים  רבים  היורדים  ישירות 

 .לנחל הערבה

 .מעל פני הים'  מ220 - 30 - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

   נחל עשוש10.1

 

, הוא  מנקז  את  שולי  עמק  המישר.  הוא  מהנחלים  הגדולים  היורדים  לנחל  הערבה    נחל  עשוש  -תאור  כללי  

המנצל  את  תצורת ,  זהו  נחל  סבסקוונטי.  '  מ400  -  200רוחבו  .  ושטפונות  עזים  עוברים  בו  מפעם  לפעם

בשטח  הסקר .    לשכבות  חבורת  עבדת  הבהירותטקיה  הרכה  ליצירת  עמק  בין  שכבת  צור  משאש  הכהה

הוא  מגיע  מדרום  מערב  ובנקודה  מסוימת .  הנחל  יוצר  מצוקון  שמהווה  גבול  בין  רמת  צופר  לרמות  עומר
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וחוצה  את  הרמה  בשער  מרשים  תוך ,  דרום  מזרח-  מעלות  והוא  פונה  מזרחה90של  "  שבירה"יוצר  הנחל  

 .כדי הפרדתה לשלוחת עומר ורמת צופר

עד  מפגש  עם  דרך  המעיינות ,  בערוץ  נחל  עשוש,    דרך  מכביש  הערבה  מערבה-    דרכים-  נויתשתית  ובי

 .הממשיכה בנחל

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 אתר גיאולוגי 4902 2133
קרקס  סחיפה  ובמרכזו  צינור  הזנה  של  הר 

 בזלתגעש הבנוי משושי 

פקק  וולקאני 

 )פלאג(
97 

 

בשולי  הנחל  שריד  לאירוע  וולקני  אשר ,  נחל  רחב  עם  קירות  מצוקיים  מרשימים  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .יתכן וקשור ליצירת הבקע

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

. חל  ישנם  בנשיטה  סלילניתנחל  עשוש  עובר  אירועים  שיטפוניים  עזים  ולכן  רק  עצים  בודדים  של    -  צומח

עיקר  הצומח  הוא  בני  שיח  במדרגות  בין  ערוצי .    מופיעים  לאורך  הנחלאשל  היאורכמה  גושים  של  

צלף ,  יפרוק  המדבר,    באשן  עגול  עלים,  מוריקנדיה  מבריקה,  רכפתן  מדברי,  מלוח  קפח  -הזרימה  

  וחד  שנתיים  אשר  בשנים  טובות  לאחר  שיטפון וחמדת  הנגב,  אשליל  שעיר,  קזוח  שלוש  קרני,  מצרי

רכפה  דקת  שבולת ,  כוכב  ריחני,  פרעושית  גלונית  -בעיקר  ,  יכולים  לכסות  את  מלוא  רוחב  הערוץ

 .וחומעה ורודה

 .חמדת הנגב - צמחים נדירים

 . צומח אופייני לאזור יובשני- שיקולים להערכת צומח

 .3 - ערכיות צומח

 

   רמת צופר10.2

 

פסגות  משאר  איאוקניות ,  מערב-  האחד  בצפון-  היחידה  לשני  גושים-נחל  צופר  מחלק  את  תת  -  תאור  כללי

נחל .  מראש  הרמה  תצפיות  נהדרות  לכל  הכוונים.  גבעות  משאר  נמוכות  וגוש  נטוי  רציף,  מזרח-ובדרום

ממזרח  לצוקים  נמצא  משארי  אבן  חול .  צופר  חותך  בדרום  הגוש  הגבוה  ויוצר  קירות  גבוהים  ומרשימים

 .אדומה של תצורת חצבה

 

כיום  נעשית  הכשרת ,  ל  הישנה  של  צופר"זוהי  היאחזות  הנח)  בלדד(  צוקים  -  בים  ישו-תשתית  ובינוי

 .להקמת ישוב קהילתי במקום, קרקע ליד הישוב הישן

 .כביש המוביל מכביש הערבה אל בריכת המים. 2, כביש כניסה לישוב צוקים. 1 - כבישים
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  של  רכבי  שטח  בנחל  צופר "דרכים  פירטיות"הרבה  .    בראש  נחל  צופר  עוברת  דרך  המעיינות-  דרכים

 .ובערוצים רבים אחרים

 .מערב לישוב צוקים- בראש גבעה מצפון- בריכת מים

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2168 4897 
 אתר 

 ארכיאולוגי

קבוצת ,  במדרון  גבעה  אל  נחל  עשוש

לים  ומוקפים  אבנים שנים  מהם  גדו,  קברים

 .גדולות

 98 קברים קדומים

2146  אתר גיאולוגי 4885

, שולי גבעה איאוקנית המכוסה באבני בזלת

גבעה של טוף ובצידה פס , ממערב לה'  מ20

 .אבני בזלת
 99 שרידי אתר וולקני

2151 אתר ארכיאולוגי  4851

, כנראה  ערבי  קדום,    חדרים13חניון  בנוי  

ם  נמצא  מחרב  משולב ממזרח  למכלול  המבני

 .במבנה

 102 חניון ומבנים

2135 4843 
 אתר 

 ארכיאולוגי

בסיסי  מבנים  רבועים  עם  פתח  מזרחה 

בבסיס  מדרון  עם  מצוק  מעליו  וצניר  עם 

 שרידי מחסה כנראה ערבי קדום

 103 חניון ומבנים

 

 

מצוקים  גבוהים קטע  בעל  קירות  .  תצפיות  נהדרות  רחבות  היקף  מפסגות  הרמה  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .ומרשימים בנחל צופר

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

מוריקנדיה ,  זוגן  השיח,  יפרוק  המדבר,  רתם  המדבר  -הצמחים  השולטים  בערוצים  הגדולים    -  צומח

, דמיה  לבידה,  חמדת  הנגב,  שמשון  המדבר,  שיטה  סלילנית  -צמחים  נלווים  .  אטד  ערבי,  מבריקה

הילל ,  מלחית  מסורגת,  צלף  מצרי,  ערטל  מדברי,  בלוטנית  מפורצת,  שרביטן  ריסני,  פגוניה  רכה

 .מקומט

  .חמדת הנגב, )גיוניה מכונפת(מכנפיים מדבריים  - צמחים נדירים

 . צומח ערוצים קטנים באזור יובשני- שיקולים להערכת צומח

 .3 - ערכיות צומח
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   ואדי טבייקה ודרומו10.3

 

, )  נחל  גיפסנית-ומוצע  לו  בזאת  השם  ,  אין  לו  שם  בעברית(טבייקה  ערוצו  הראשי  של  ואדי    -  תיאור  כללי

היחידה  נמצאים  ערוצים  המגיעים  מבקעה  רדודה  שבין  נחל -אך  בתחום  תת,  מגיע  מרמת  ברק  הצפונית

מתלכדים  הערוצים  וממשיכים ,  מערבית  של  רמת  צופר-בפינה  הדרום.  צופר  לבין  מערב  גוש  רמת  צופר

מדרום .  קטע  זה  מרובה  עצי  שיטה  סלילנית  גדולים.  צופר  והגוש  מדרוםמסעם  מזרחה  בין  מצוקי  רמת  

 .גבעות משאר איאוקניות עד לנחל זעף, לואדי

 

דרך המעיינות עוברת קטע בערוץ של ואדי טבייקה ומשמשת כגבול המערבי . 1 -  דרכים- תשתית ובינוי

 .דרך מכביש הערבה מערבה בתוך ואדי טבייקה. 2. של היחידה

 

 

 ומוקדי ענייןאתרים 

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2116 אתר  4866
 גיאומורפולוגי

עמק  ארוזיבי  נטושי  מכוסה  ריצוף  מדברי 
עמק ארוזיבי נטוש עדין בראש ואדי טבייקה 100 

2115  אתר  4852
 ארכיאולוגי

  נמצאו  שברי  כלי ,חניון  במערב  רמת  צופר
  כלי צור וחרסים,ןאב

 101 חניון קדום

2115  אתר  4837
 104 ציורי סלע בגדה הדרומית של ואדי טבייקה ארכיאולוגי

2124  אתר  4834
 ארכיאולוגי

מזהים .  בגדה  הצפונית  של  ואדי  טבייקה
, )סימוני  גמלים  לשם  זיהויים(סימני  וואסם  

קו  ועיגול  וכן  חריטות ,  גמל  ורוכב,  כף  יד
י  זייד  עמראני "  עמאוחרות  שנעשו

מהמשפחה  הבדואית  היחידה  המתגוררת (
 ).בערבה

 105 ציורי סלע

2138  אתר  4824
 ארכיאולוגי

על גבעה נמצאו כלי , מדרום לואדי טבייקה
מנקבים ועוד , מגרדים, יד- אבני-אבן שונים 

גיר ,  קווארציט-עשויים ממגוון אבנים 
יתכן ומדובר באתר שישב ליד . מבורזל וצור

" אגם ציחור" מים בדומה לאתר גוף
יתכן והאתר ). י חנן גינת"שנמצא ותואר ע(

 מהתקופה האשלית

 106 אתר פרהיסטורי

2139  אתר  4819
 ארכיאולוגי

  נמצאו  בו  גלי ,אתר  פרוש  על  שטח  נרחב
  קבר  ושפע  כלי ,  שרידי  מוקדים  של  אש,אבן
 אבן

 107 אתר חניה

 

.   שבין  כביש  הערבה  ודרך  המעיינות  עשיר  בעצי  שיטה  גדוליםואדי  טבייקה  בקטע  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .אתרים פרהיסטוריים מעניינים. קירות לבנים יפהפיים בשולי הנחל

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 
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, רותם  המדבר  הרבה  שיחי  -  וביניהם  שיטה  סלילניתהרבה  עצי  ,  ואדי  טבייקה  עשיר  מאד  בצומח  -  צומח

, אכיליאה  ריחנית,  רכפתן  מדברי,  יפרוק  המדבר,  דמיה  לבידה,  יתקרוטלריה  מצר,  רכפתן  מדברי

צלף ,  בלוטנית  מפורצת,  אשל  היאור,  פגוניה  ערבית,  קפודן  בלנש,  סהרון  משולשל,  לוטוס  מדברי

אהרונסונית ,  טוריים  זיפניים,  טוריים  מדבריים,  שלח  הערבות  -שנתיים  כמו  -והרבה  צמחים  חדמצרי  

עצי ,  בערוצים  שבין  גבעות  המשאר  הדרומיות  הצומח  דליל  יותר.  ועוד  לשון  פר  מדברית,  פקטורובסקי

, זוגן  השיח,  יפרוק  המדבר  -  ומתלווים  אליו  רתם  המדברהצמח  השולט  הוא  ,  שיטה  כמעט  לא  נמצאים

 .חמדת הנגב

 .חמדת הנגב  -צמחים נדירים 

 . צומח עשיר בנחל הגדול וצומח דל בערוצים היובשניים - שיקולים להערכת צומח

 .4 –ערכיות צומח 

 

  פשט נחל ברק- 11יחידה מספר 
 

 . נחל הערבה- נחל פארן ובמזרח -בדרום ,   יחידת צוקי ברק וחדוד-במערב ,  נחל זעף-בצפון  - גבולות

החלק .  האפיק  הוא  אפיק  פזרות  רחב.  מישור  סחף  במפגש  הנחלים  זעף  וברק  בתחום  הערבה  -  תאור  כללי

 .גבעות משאר בולטות מפני השטחבנוי מ, הדרומי של היחידה 

גבעות  המשאר .  מישור  הסחף  בנוי  מחלוקים  גירניים  בעיקר  ומעט  צורניים  וחמר  סחף  ביניהם  -  מסלע

 .עשויות גיר איאוקני עם עדשות צורניות

 .מ לפני השפכו לנחל הערבה" ק2נחל זעף מצטרף לנחל ברק . לנחל הערבה, מזרחה -ניקוז 

.       במזרחה'    מ70מעל  פני  הים  במערב  היחידה  ועד  '    מ130  -ום  של  מישור  הסחף  עובר  מר  -  רום

 .מעל פני הים'  מ200גבעות המשאר מתנשאות לרום מרבי של 

 

 היחידות-פירוט תת

 

   נחל ברק ונחל זעף11.1

 .ראה תיאור היחידה  - תיאור כללי

ניסה  לנחל  ברק  מכביש כ.  2.  ציר  המעיינות  חוצה  את  היחידה  לארכה.  1  -    דרכים-  תשתית  ובינוי

 .על פני כל השטח" דרכים פירטיות", בנוסף. הממשיכה ועולה לרמת ברק, דרך בנחל זעף. 3. הערבה

 .קידוח מים חמים, על יד דרך הכניסה לנחל ברק, מ מערבה מכביש הערבה" ק1 - כ - קידוח מים

 .עד לקידוח,  לאורך דרך הכניסה לנחל ברק- קו חשמל

 .לה ליד קידוח המים חניון לי- תיירות
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 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2124 4808 
 אתר 

 ארכיאולוגי

עם  מתחם  קטן '    מ1מעגל  אבנים    בקוטר  

בתוכו  נעוצות  אבנים  באדמה ,  סמוך  לו

נמצא  מצפון ).  ?מצבות  לרוחות  האבות  (

חברת  את  נחל  ברק לדרך  האלכסונית  המ

 .98. ג.סמוך לנ, לנחל זעף

מתחם  פולחני 

 )?(ניאוליתי 
111 

2111  אתר גיאולוגי 4804

שני  ריכוזים  של  בולבוסי  גיר  גדולים 

, הבולטים  מפני  הקרקע  ונראים  כצבי  ענק

נמצאים  לצד  ציר  המעיינות  בין  נחל  זעף 

 .לנחל ברק

 112 "הצבים"אתר 

 

. 3).              רכב(דרך  המעיינות  .  2).    רכב(ה  לנחל  ברק  מכביש  הערבה  דרך  כניס.  1  -שבילים  מסומנים  

 ).רכב(דרך בנחל זעף 

  קירות  נחל  זעף  ונחל -תצפית  יפה  אל  מצוקי  חדוד  .  מיוחד  ומרשים"  אתר  הצבים"  -ייחוד  נופי  ותרבותי  

 .ברק

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

יפרוק  המדבר   ,    רתם  המדבר-  שולטים  -ח    הפזרות  מכוסים  בעיקר    בשיחים  ובני  שי  אפיקי-צומח  

, מוריקנדיה  מבריקה,  מלחית  הישימון,  מלחית  אשונה,  מלחית  מסורגת  -נלווים  ,  ומלחית  קשקשנית

 .שיטה סלילניתמעט עצי . פגוניה ערבית ודמיה לבידה, חמדת השיח, אשליל שעיר

 .איסטיס קטן פרי -מינים נדירים 

 .ייניים לפשט רחבמינים אופ -שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 .בעונות הנדידה קיים מגוון גדול של מינים נודדים. מגוון גדול של מינים מדבריים יציבים - ציפורים - חי

 ".דרכים פירטיות"מתנועת רכבי שטח על  נזק רב לבתי הגידול - בעיות שמירת טבע

 

   גבעות ברק11.2

בולטות  מן ,  בלויות,  ר  על  חומר  בהיר  וגבעות  משאר  איאוקניותשל  צו)  צריר(מישור  רג    -  תיאור  כללי

 .המישור

של  רכבי  שטח  המנסים  לעלות  על  הגבעות  וחורצות  את "  דרכים  פירטיות  "-  דרכים  -  תשתית  ובינוי

 .מישורי הרג
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 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2115 4775 
אתר  נופי 

 וארכיאולוגי

הגבוהה  והגדולה  מבין ,  גבעה  ארוכה

מעל פני '  מ200  -גובהה  .  גבעות  המשאר

. נמצאת  ממזרח  לציר  המעיינות.    הים

מראשה  תצפית  נהדרת  אל  היחידה 

נחל ,  נחל  ברק,  אל  רמת  ברק,  עצמה

בראש .  רכס  עשת  ואל  הרי  אדום,  פארן

  שרידי  בית  מלאכה  קדום  לכלי -הגבעה  

 .צור

 113 הגבעה הגדולה

 

הנוף  למטה  נראה  כנוף  ירחי ,  הגבעה  הגדולה  יפה  הן  במבנה  והן  התצפית  ממנה  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .לפשט נחל פארן ולרמת ברק, ובנוסף תצפית טובה להרי אדום

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

 -הקטנים  היורדים  מן  הגבעות  רק  מעט  צומח  נמוך  נמצא  בערוצים  ,  מישורי  הרג  סטריליים  מצומח  -  צומח

 .אשליל שעיר וטוריים זיפניים, פגוניה רכה - ונלווים ערטל מדברי -שולט 

 . צומח דל-שיקולים להערכת צומח 

 .2  -ערכיות צומח 

  צוקי חדוד- 12יחידה מספר 
ן   נחל  פאר-בדרום  ,    רמת  ברק-במערב  ,    נחל  זעף-בצפון    .יחידה  בעלת  גבולות  מפותלים    -  גבולות

 .פשט נחל ברק, 11 יחידה מספר -ובמזרח 

מזרחי  של -שמהווים  את  הקצה  הדרום,  מעל  נחל  פארן'    מ200  -כ,  מצוקי  סחיפה  גבוהים  -  תיאור  כללי

ונחל "  מפלים"נחל  ,  נחל  זעף,  נחל  ברק,  חתורים  בהם  הקניונים  של  נחל  ורדית  .רמת  ברק  לכוון  נחל  פארן

 .מראש המצוק תצפיות נוף יפות". אצבעות"

. בתוך  הגיר  נמצאות  שכבות    של  בולבוסים  ועדשות  צור,  המצוקים  בנויים  גיר  מגיל  האיאוקן  -  מסלע

 .בחלקם התחתון של המצוקים נחשפת לעיתים שכבת החוואר של תצורת טקיה

לנחל  זעף  ונחל ,  חלק  מהנחלים  בצוקי  חדוד  מתנקזים  דרומה  ומזרחה  לנחל  פארן  והצפוניים  יותר  -ניקוז  

 .ברק

 .מעל פני הים'  מ360 - 250 - רום
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 היחידות-פירוט תת

 

  צוקי חדוד12.1

היחידה  המצוק -מ  במזרח  תת"  ק5  -כ  .  מצוקים  גבוהים  הפונים  בעיקר  דרומה  אל  נחל  פארן  -  תיאור  כללי

" אצבעות"נחל  ,  בהם  נחל  ורדית,  רצוף  ובהמשך  מערבה  חותכים  ערוצים  תלולים  וקניוניים  את  המצוקים

 .פיות יפות מזרחהתצ". מפלים"ונחל 

נחל "דרך  כניסה  מנחל  פארן  ל.  2.  דרך  כניסה  מנחל  פארן  לנחל  ורדית.  1  -    דרכים-  תשתית  ובינוי

 ".מפלים

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2040 4750 
אתר 

 גיאומורפולוגי

אין  סולמות מעוק  תלול  עם  מפלים  וגבים    

 וחבלים

מעוק נחל 

 "מפלים"
119 

2060  אתר ארכיאולוגי 4740
מעלה  קדום  אל  רמת  ברק    קטעי  קירות  תמך 

 בנויים
 121 מעלה קדום

2036 4739 
אתר 

 גיאומורפולוגי

מעוק  תלול  עם  מפלים  וגבים    אין  סולמות 

 וחבלים

מעוק נחל 

 "אצבעות"
122 

2018 4733 
אתר 

 גיאומורפולוגי

  עם  מפלים  וגבים    סולמות מעוק  תלול

 מוסדרים במעוק
 124 מעוק נחל ורדית

2020  132 בולבוסים בולבוסי ענק אתר גיאולוגי 4708

 

 ).רגל. (מעוק נחל ורדית. 1 - שבילים מסומנים

 .מפלים וגבים, מעוקים צרים ותלולים, מצוקים גבוהים ומרשימים - ייחוד נופי ותרבותי

 .5 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

בערוצי  הנחלים  שהם .  צלף  מצריפרט  למעט  צמחי  ,  בקירות  המצוקים  והמעוקים  כמעט  אין  צומח  -  צומח

 .שיטה סלילנית ומעט עצי פגוניה ערבית, אטד ערבי -אפשר למצוא , יחסית קצרים

 .אופייני למצוקים וערוצים קטנים,  הצומח מועט- שיקולים להערכת צומח

 .3  -ערכיות צומח 
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 י ברק  צוק12.2

 

נחל  ברק  ונחל  זעף  ועוד  מספר  נחלים  קטנים ,  קו  מצוקים  מפותל  מאד  עם  שני  נחלים  גדולים  -  תיאור  כללי

בנחל  ברק .  המצוקים  ממשיכים  בגדות  הנחלים  וכך  נוצר  קו  המצוקים  המפותל.  יותר  היורדים  מרמת  ברק

 .תלול ומרשים ובו גבים אשר מתמלאים מים בעת שטפונות, התפתח מעוק צר

 .דרך בנחל ברק באה ממזרח ומגיעה עד לכניסה למעוק. 1 -דרכים  - תית ובינויתש

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2095 4815 
אתר  ארכיאולוגי 

 וגיאומורפולוגי

פטרית  אבן  בנחל  זעף  סמוך  למעלה  לרמת 

 ית קדומה עליה כתובת בערב,ברק

פטרית אבן 

 וכתובת
108 

2098  אתר ארכיאולוגי 4812

סלע  בולט  בגדה  הדרומית  של  נחל  זעף  ליד 

  עליו  ציורים  וכתובת  בכתב ,שרידי  חניון

 )?(כופי 

ציורי סלע 

 וכתובות
109 

2102  אתר ארכיאולוגי 4811
סלע  בגדה  הדרומית  של  נחל  זעף  עליו  ציור 

 וכתובת) או צבי(של יעל וראם 
 110 רי סלע וכתובתציו

2053 4767 
אתר 

 גיאומורפולוגי
 115 מעוק נחל ברק יש סולמות. מעוק תלול עם מפלים וגבים

2056  אתר בוטני 4767
צמח  גדול  מאד  משתלשל  מהמצוק  הצפוני 

 של נחל ברק
 116 סהרון משולשל

2065  118 כתובת על סלע סלע בנחל ברק עליו כתובת אתר ארכיאולוגי 4758

 

שביל  למעוק  נחל  ברק  ולהר  כיפה .  2).  רכב(דרך  מכביש  הערבה  בנחל  ברק  .  1  -  ים  מסומניםשביל

 ).רכב . (דרך בנחל זעף העולה לרמת ברק. 4). רגל(שביל לרמת ברק המוביל לקניון ורדית . 3). רגל(

 

נחל  ברק מעוק  מרשים  ב,  מצוקים  מרשימים  ונחלים  קניוניים  עם  עצי  שיטה  גדולים  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 . מים-וגבי 

 .5 - ערכיות נופית ותרבותית

 

 סהרון  משולשל  ופרט  יחיד  ומרשים  של  צלף  מצריפרט  לשיחי  ,  בצוקים  עצמם  כמעט  ואין  צומח  -  צומח

הרבה  עצי ,  נחל  ברק  ונחל  זעף  יש  צומח  עשיר,  בנחלים  הגדולים.  בקיר  הצפוני  ממזרח  למעוק,  בנחל  ברק

קזוח ,  אשל  היאור,  מלחית  אשונה,  אטד  ערבי,  רתם  המדבר  -יהם    גדולים  ונלווים  אלשיטה  סלילנית
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 ,חמדת  השיח,  בוצין  שיחני,  כתלה  חריפה,  מלוח  קפח,  הרנוג  השיטים,  פגוניה  ערבית,  קרני-תלת

 .לוטוס מדברי ובלוטה גלונית, מוריקנדיה מבריקה

 . עצי שיטה סלילנית רבים וגדולים וצמחיה עשירה -שיקולים להערכת צומח 

 .4 -ות צומח ערכי

 

 . במצוקים יעלים- יונקים - חי

 

  פשט פארן- 13יחידה  מספר 
 

  הקטע  הצר  של -"  צוואר  הבקבוק  "-במערב  ,    צוקי  חדוד  וגבעות  המשאר  של  נחל  ברק-בצפון    -  גבולות

 . נחל הערבה- רכס עשת ובמזרח -בדרום , הפארן

. נחל  רחב  ושטוח  בעל  מניפות  סחף.  הלקראת  מוצאו  לערב,  הילוכו  התחתון  של  הפארן  -  תיאור  כללי

 .הוא הגדול בין נחלי האכזב של ארץ ישראל. מ" ק5 - 2רוחבו של אפיק הפזרות של הנחל 

סלעים ,  בזלת,  צור,  אבני  גיר,  בנחל  מגוון  גדול  של  חלוקים  שהובאו  מאגן  הניקוז  הענק  של  הנחל  -  מסלע

 .מגמתיים ועוד

הנגב  הדרומי  ומזרח  סיני  ובסופו  של  מסע  מתנקז  לנחל ,  עת  הירחבק,  נחל  פארן  מנקז  את  הרי  אילת  -  ניקוז

 .הערבה

 .מעל פני הים'  מ80 -ובמזרחה , מעל פני הים'  מ180 -במערב היחידה  -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

 

   פשט הפארן13.1

 

בצפון דרך  מכביש  הערבה  .  2.  חוצה  את  היחידה  מצפון  לדרום,  ציר  המעיינות.  1  -  דרכים-תשתית  ובינוי  

בחלק ,  מערבה,  דרך  מלולי  ההודים  של  מושב  פארן.  3.  בחלקו  הצפוני  של  נחל  פארן,  מערבה  ,  היחידה

 .המרכזי  והדרומי של נחל פארן

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2065 4722 
 אתר 

 ארכיאולוגי

  שני ,ל  נחל  פארןעל  הגדה  הדרומית  ש

 זה מזה'  מ60סכרים  ישנים במרחק 
 128 סכרים לחקלאות
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 .עמק נחל עצום בגודלו - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

עיקר  הצומח  הוא  בני .  הצומח  נמצא  בשולי  ערוצי  הזרימה  וכן  במדרגות  הסחף  שבין  הערוצים  -צומח  

 -נלווים  .  לענת  יהודה  ומלחית  מסורגת,  יפרוק  המדבר,  לוח  קפחמ  -שלטון  .  שיחים  ומעט  עצים,  שיח

, רכפתן  מדברי,  דרדר  המכבד,  רתם  המדבר,  אשל  הפרקים,  אשל  היאור,  שיטת  הנגב,  שיטה  סלילנית

 .פגוניה ערבית

, אשר  בארץ  מתייחד  כמעט  אך  ורק  לנחל  פארן  ולנחל  הערבה,  בעל  ריח  חריף    היא  שיחלענת  יהודה

 .בהמשכו של הפארן

 .איסטיס קטן פרי, דרדר המכבד, נטופית המדבר - צמחים נדירים

ויורדים  עם  הנחל  לנחל ,  בנחל  פארן  מצויים  כמה  צמחים  המיוחדים  לו  בארץ  -שיקולים  להערכת  צומח  

 .ואיסטיס קטן פרי) נמצא גם בהרי אילת (דרדר המכבד, לענת יהודה -הערבה 

 .5  -ערכיות צומח 

 .באזור מקננים מינים מדבריים רבים. בעיקר בעונות הנדידה,  מאד בציפוריםהאזור עשיר - ציפורים - חי

 

  חקלאות פארן13.2

לולים  לגידול .  פרחים  ומטעי  תמרים  מצפון  למושב  וממזרח  לכביש  הערבה,  שדות  של  ירקות  -  תאור  כללי

 .פארןמצפון למושב , בית אריזה ומשלוח של התוצרת החקלאית. תרנגולי הודו ממערב למושב פארן

 .מושב פארן -  ישובים- תשתית ובינוי

 .כבישי גישה ממושב פארן לשדות. 3. כביש גישה למושב פארן. 2כביש הערבה . 1 - כבישים

 .דרך גישה אל הלולים של תרנגולי ההודו.  בין חלקות השדה- דרכים

 . מצפון למושב- בריכות חמצון

 .של תרנגולי הודולולים , מטעי תמרים,  שדות ירקות ופרחים- חקלאות

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2153  אתר היסטורי 4772

  של -  סולינג  -קטע  דרך  סלולה  באבנים  

הדרך  הישנה  לאילת  ממזרח  לכביש  הערבה 

  ליד מטע התמרים של פארן–

קטע מדרך הערבה 

 המנדטורית
114 

2147  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 4761
בריכת חימצון 

 פארן
117 

 

 .נוף שדות חקלאיים - ייחוד נופי תרבותי
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 .2 - תרבותית -ערכיות נופית 

 

כף ,  חלמית  מצויה,  חומעה  משולחפת,  בסיה  שיכנית  –בשולי  השדות  צומח  נלווה  שדות  כמו    -צומח  

 .ם מתחיל לחזור הצומח הטבעיבשדות מוברי. אווז האשפות ומלחית מבאישה

 .איסטיס קטן פרי - צמחים נדירים

 .צומח נלווה שדות -שיקולים להערכת צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 .פסולת חקלאית מחוץ לשטחים המעובדים,  התפשטות החקלאות- בעיות שמירת טבע

 

  עשת– 14יחידה מספר 
 

  לתת  יחידה  אחת  בלבד  במזרח  היחידה בסקר  זה  התייחסנו,  היחידה  נמשכת  מערבה  עד  לנחל  ציחור

 .שמתאימה לסקר

 

  כפת עשת- 14.1

 

 . דרך המעיינות-במערב ,  נחל שברים-בדרום ,  כביש הערבה-במזרח ,  נחל פארן-בצפון  - גבולות

י  שבר  עשת "כפת  עשת  הנה  שיאו  של  קמר  שבור  ומוקפת  מצלעות  מצפון  ושבורה  ע  -תיאור  כללי  

 . תלם עשת-טרייק בצפון הקמר עמק ס. מדרום

לאורך  שבר  עשת  מחשופי  מינרליזציה .  מרבית  הקמר  בנוי  מסלעי  גיר  ודולומיט  של  חבורת  יהודה  -  מסלע

תלם  עשת  מתחתר  על  גבי  תצורת .  במזרח  הקמר  נמצא  מחשוף  של  אבן  חול  קרטיקונית.  יפים  של  ברזל

 . יהודה מדרוםי רכס מצלעות צור משאש מצפון ומצלעות חבורת"מנוחה הקרטונית ותחום ע

אלה  היורדים ,  כפת  עשת  מחלקת  את  מערכת  הניקוז  בין  ערוצים  היורדים  צפונה  לנחל  פארן  -ניקוז  

 .לנחל הערבה ואלה היורדים דרומה לנחל שברים, מזרחה

 .מעל פני הים'  מ170 -והחלק הנמוך ',  מ297 -שיא הגובה בכפת עשת  -רום 

 .כביש אל ברכות המים. 2 .כביש הערבה. 1 -  כבישים- תשתית ובינוי

דרך .  2.  היחידה-לתת)  מלאכותי(דרך  המעיינות  חוצה  את  הרכס  ומשמשת  גבול  מערבי  .  1  -  דרכים

שתי  דרכים  ממושב  פארן  נכנסות  דרומה  לעמק  התלם  דרך  שני  ערוצים  החוצים  את .  3.  לאורך  עמק  התלם

 .חודרכי צבא חורצות את השט" דרכים פירטיות. "4. המצלעות הצפוניות

 . בעמק התלם- מזבלה

 .קרוב לכביש הערבה,  בצפון מזרח השטח - קידוח מים

 ".מקורות"שלוש בריכות מים של , 182. ג.על נ, מזרח השטח- בראש גבעה בצפון- בריכות מים
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 .שתי אנטנות לתקשורת, 182. ג.נ,  על הגבעה עם ברכות המים– אנטנת תקשורת

. 182.  ג.נ,  רן  הכוללת  סוכת  צל  וספסלים  ליד  ברכות  המים  תצפית  צפונה  מגבעות  עשת  לפא–  תיירות

 .ל"י קק"הוקמה ע

 

 אתרים ומוקדי  עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2144 אתר  4729

גיאומורפולוגי 

 וארכיאולוגי

גובהו .  מפל  בערוץ  היורד  מכפת  עשת  צפונה

ון  של  המפל  חתור חלקו  התחת.  '  מ25  -כ

נמצאת '    מ4  -בגובה  כ,  ויוצר  מעין  מערה

 מטמורה ואחת נוספת מעט צפונה מהמפל

 125 מפל המערה

2146 תצפית  מרהיבה  אל  הנוף  הגיאולוגי  המרהיב  אתר נופי 4725

  אל ,של  רכס  עשת  וכן  תצפית  נוף  למרחקים

  הנגב והרי אדום,עבר הערבה

 127 תצפית כפת עשת

2151 מ  בתוכה "  ס80  גובהה  ,'  מ7מערה  בעומק   יאולוגיאתר ז 4722

עצמות    בסמוך  למערה  היו  אתרי  קינון  של 

 אוח מדברי

 129 מערת טורפים

 

 ).רגל( שביל לכפת עשת . 2)  רכב(דרך המעיינות . 1 - שבילים מסומנים

 .מרכבמבנה גיאולוגי וגיאומורפולוגי מעניין ו. תצפיות מרהיבות למרחקים - ייחוד נופי ותרבותי

 .5 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

נמצא  מעט  עצי  שיטה  סלילנית  ואף ,  כמו  עמק  התלם  והערוצים  החותכים  אותו,    בערוצים  הגדולים-  צומח

אטד  ערבי  ורכפתן ,  יפרוק  המדבר,  רתם  המדבר  -השלטון  הוא  של  שיחים  ,  שיטת  הנגבמעט  עצי  

גיפסנית ,  פיגמית  מגובששת,  יטן  ריסנישרב,  פגוניה  ערבית,  זוגן  השיח  -נלווים  אליהם  ,    מדברי

שמשון ,  ערטל  מדברי,  חמדת  המדבר,  קרוטלריה  מצרית,  קזוח  תלת  קרני,  לוטוס  המדבר,  ערבית

ובשנים אזוביון  מדברי  ,  קיפודן  בלנש,  אשליל  שעיר,  עוקץ  עקרב  מדברי,  דמיה  לבידה,  המדבר

 .שנתיים-גשומות הרבה מיני צמחים חד

, לענת  המדבר,  זוגן  השיח  -כפת  עשת  ובסדקים  על  גבי  המצלעות  מוצאים  בערוצים  הקטנים  היורדים  מ

, שמשון  קהירי,  צמרנית  אדומית,  )גיוניה  מכונפת(מכנפיים  מדבריים  ,  מרות  המדבר,  מרוה  צמירה

זקנן ,  ארבעוני  שעיר,  שרכרך  ריחני,  בן  דוחן  מדברי,  פגוניה  רכה,  מקור  חסידה  שעיר,  פגונית  סיני

 .שעיר

 .צמרנית אדומית, פגונית סיני, )גיוניה מכונפת( מכנפיים מדבריים -צמחים נדירים 

 . צומח מיוחד ועשיר הן בערוצים והן בסלעים- שיקולים להערכת צומח
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 .5 -ערכיות צומח 

 

  גבעות קדם- 15יחידה מספר 
.   נחל  הערבה-במזרח  .  לפני  השפכו  לנחל  הערבה,    שדות  מושב  פארן  בפשט  נחל  פארן-בצפון    -  גבולות

 . כביש הערבה-במערב .  נחל שברים-בדרום 

בין  הגבעה  המזרחית  ביותר .  בנוי  מגבעות  מופרדות  זו  מזו,  הקצה  המזרחי  של  רכס  מנוחה  -  תיאור  כללי

  שנה  סכרו  את  מעבר  הנחל  בין 15  -לפני  כ  .  וזו  שממערב  לה  עובר  בצוואר  בקבוק  הערוץ  של  נחל  הערבה

מתמלא  מים  משטפונות  נחל  הערבה  ונחלים    המגיעים  מהרי ובכך  יצרו  את  סכר  עשת  ה,  שתי  הגבעות

 .המים מועברים בהדרגה לצידו הצפוני של הסכר במטרה להעשיר את מי התהום, אדום

 .הגבעות בנויות מצור משאש - מסלע

רק  בדרום  השטח ,  רוב  הערוצים  היורדים  מהגבעות  הם  קצרים  ומתנקזים  ישירות  לנחל  הערבה  -  ניקוז

 .ם לנחל שבריםמתנקזים הערוצי

 .מעל פני הים'  מ217 הפסגה הגבוהה בגבעות היא - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

   גבעות קדם15.1

 

דרכי  צבא  עוברות  בין  הגבעות  לאורך .  2.  מכביש  הערבה  אל  סכר  עשת.  1  -  דרכים  -  תשתית  ובינוי

 .ולרוחב

 .מחנה צבא

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי האתרסוג 

מספר 
אתר 
 במפה

2175 4742 
 אתר 

 ארכיאולוגי

 ,  כלי  אבן,  קברים,  גלי  אבן,מעגל  אבנים

 חרסים  מעל האתר נמצא טומולוס
 120 אתר חניה

 אתר היסטורי 4739 2174
מצבת  זכרון  לחמישה  שיצאו  מכאן  בשנת 

  בדרכם לפטרה ולא חזרו1953
 123 אנדרטה

 אתר נופי 4715 2160
  צוקי ,  רכס  עשת,תצפית  יפה  אל  נחל  הערבה

 חדוד והרי אדום

. ג.תצפית  נ  

217 
131 

 

 .תצפית על אגם עשת, גבעות קטנות - ייחוד נופי ותרבותי
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 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

רכפתן ,    אטד  ערבי-  ומתלווים  שיטה  סלילנית  ויפרוק  המדבר  -בערוצים  שבין  הגבעות  שולטים    -  צומח

בשולי  סוללות  המאגר .  יריחו  האמיתית-שושנת,  סילון  קוצני,  פיגמית  מגובששת,  סנית  ערביתגיפ,  מדברי

 .מלחית מבאישה -נמצא בעיקר צמח החלוץ המגיע ראשון לשטחים מופרעים 

על  מדרונות  הגבעות  הצורניות  שסביב  המאגר .  אשל  היאורגושי  ,  בערוץ  נחל  הערבה  מדרום  למאגר

, כנפן  קוצני,  לחך  סגלגל,  מקור  חסידה  מלבין  -שנתיים  כמו  -ים  חדנמצא  בשנים  גשומות  בעיקר  צמח

 .טוריים זיפניים ואהל מגושם, מלעניאל מצוי, אהרונסוניית פקטורובסקי

 . צומח יובשני-שיקולים להערכת  צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 

 

  מישור מנוחה- 16יחידה מספר 
 

  ראש  נחל -  גבעות  לובן  וממערב  -מדרום  ,  הערבה  נחל  -ממזרח  ,    מצלעות  רכס  מנוחה-בצפון    -  גבולות

 .מנוחה

, המישור  מתחבר  אל  עמק  נחל  שברים,  מישור  סחף  מפולס  במפגש  נחל  דממה  ונחל  מנוחה  -  תיאור  כללי

 .המצוי בין כפת עשת למצלעות רכס מנוחה

ס  מנוחה בין  מצלעות  תצורת  משאש  שבונות  את  רכ,  רב  וטקיה'  זהו  עמק  שנוצר  על  גבי  תצורות  ע  -  מסלע

 .עמק נחל שברים מרופד בתצורת חצבה. לבין שכבות חבורת עבדת הבונות את גבעות לובן ומנוחה

נחל  דממה  ונחל  מנוחה  מתקבצים  וזורמים  יחד  אל  נחל  הערבה  ונחל  שברים  אף  הוא  זורם  לנחל   -  ניקוז

 .הערבה

 .מעל פני הים'  מ270 - 140  - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

 ה  מישור מנוח16.1

 

מצפון  להם  ישנה  רמה  גבנונית  היוצרת  תבליט ,  הם  נחלים  שטוחים    נחל  מנוחה  ונחל  דממה-  תיאור  כללי

 .רב ועל פניה חצצי צור'הרמה בנויה קרטון וחוואר מתצורת ע, נמוך עם ערוצים רדודים

 . צומת ציחור-כביש צומת מנוחה . 2. כביש הערבה. 1 -  כבישים- תשתית ובינוי

 .של צבא ורכבי שטח חורצות את השטח" דרכים פירטיות" הרבה - דרכים
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 . בבאר מנוחה101 -מ ה " פונדק הק- תיירות

 . מוקמת בימים אלה מדרום לבאר מנוחה- חוות גמלים

 . ממזרח לפונדקמנחת פירטי למטוסים קלים

 . נחל דממה ונחל מנוחה ממערב לכביש הערבה הם בשטח אש- שטח אש

 .מדרום לכביש המוביל לצומת ציחור, מ מערבית מצומת מנוחה" ק3 - כ - מחנה צבא הרוס

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 
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מספר 
אתר 
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2117 4688 
 אתר 

 ארכיאולוגי
  גלי אבן וקברים,שרידי מבנים

שרידי מבנים וגלי 

 אבן
134 

2128 4687 
 ,אתר  מים

 ארכיאולוגי 

באר  מים  קדומה  ולידה  שרידים  מהתקופה 

מצודה  נבטית ,  מתקופת  הברזל,  הניאוליתית

בתקופת .    רומית  ומהתקופה  הערבית-

המנדאט  הבריטי  שופצה  הבאר  ונבנו  שקתות 

 50  -בשנות  ה  .  להשקיית  עדרי  הבדווים

צ  להחזקת "נבנה  במקום  מחנה  לעובדי  מע

  ישבו  במקום 60  -דרך  הערבה  ובשנות  ה  

 .ש הערבהסוללי כבי

 135 באר מנוחה

2130  אתר ארכיאולוגי 4685
קבוצה  של  ששה  קברים  לידם  שברי  כלי 

 חרס מהתקופה הרומית המאוחרת
 136 קברים עתיקים

2120  137 מחשוף טוף מחשוף טוף קטן בעל חשיבות גיאולוגית אתר גיאולוגי 4680

2085 4629 
 אתר 

 ארכיאולוגי

ל  חמדה מצפון  מערב  לחיבור  נחל  יזיז  לנח

 בנוי טומולוס על גוש קרטוני
 144 טומולוס

 

 .שרידים ארכיאולוגים מעניינים ובאר מים עתיקה. מישורי מיוחד במינו, נוף לבן - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

עצי ,  ממערב  לכביש  הערבה  הם  ערוצים  שטוחים  והצומח  מועט  ונמוך  נחל  מנוחה  ונחל  דממה  -צומח  

. יפרוק  המדבר,  מלחית  מסורגת  -השולטים  .    בודדים  למדי  ועיקר  הצומח  הוא  בני  שיח  יטה  סלילניתש

רתם   -  מצויות  בשטח  ושולטים  יותר  עצי  שיטה  סלילנית  ושיטת  נגב,  ממזרח  לכביש  הצומח  מתעבה

 ,מלחית  מסורגת,  מלחית  הערבה,  אטד  ערבי  -נלווים  .  אשל  היאור  ומלוח  קפח,  רכפתן  מדברי,  המדבר

עדעד  מאובק מוצאים  ,  מערב  לבאר  מנוחה-ברמה  הגבנונית  שמצפון.  זיזיים  חשופים,  יפרוק  המדבר

, מוריקנדיה  מבריקה,  יפרוק  זיפני,  רתם  המדבר,  מלוח  קפח  -  כשולטים  ונלווים  ומלחית  מסורגת

 .צלף מצרי, אשליל שעיר, ריסני שרביטן
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הגה   -בוהים  הבא  לידי  ביטוי  בצמחי  מלחה  תהום  ג-כתם  של  מי,  101  -מ  ה  "  ק-מערב  לפונדק  ה  -מדרום

  בסביבת  כתם  המלחה  מופיעות .עדעד  מאובק,  סמר  ימי  תת  מין  ערבי,  מלוח  קפח,  ימלוח  פגום,  מצוי

 .שכבות טרוורטין

 . צומח יובשני בערוצים וכתם צומח מלחה-שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 

 .עיקר בעונות הנדידהב, האזור עשיר מאד בציפורים - ציפורים -חי

 

מחפורות  מהן  נלקח  חמר  ואדי ,  הרבה  הרס,  101  -מ  ה  "  ק-מזרחית  לפונדק  ה    -  בעיות  שמירת  טבע

בסביבות .  מנחת  מטוסים  פירטי".  דרכים  פירטיות.  "הרבה  לכלוך  ואשפה,  )?אולי  לסלילת  הכביש  (

 .ראוי לדאוג לשימורם. הפונדק עצמו פגיעות קשות באתרים העתיקים

 

   נחל שברים16.2

 

נחל  קצר  ורחב  המנקז  את  המורדות  הדרומיים  של  הר  עשת  וכפת  עשת  ויוצר  בקעה  קשתית   -  תיאור  כללי

,   גבעת  בוהר-מערב  לנחל  בולטת  גבעת  משאר  חרוטית  -מדרום.  מ  שהוא  עמק  סחיפה  גדול"  ק1  -כ  ,  רחבה

 .בסביבתה חשופים בולבוסים

 . כביש הערבה-  כבישים- תשתית ובינוי

דרך  במעלה  נחל .  2.  דרך  המעיינות  מסיימת  את  דרכה  בנחל  שברים  ומתחברת  לכביש  הערבה.  1  -  דרכים

 . צומת ציחור-מנוחה -שברים הממשיכה לכביש באר

כך  שחלקו  המערבי  של ,    רכס  עשת  ורכס  מנוחה  ממערב  לדרך  המעיינות  הנם  בגדר  שטח  אש-  שטח  אש

 .נחל שברים נמצא בשטח האש

 

 אתרים ומוקדי עניין
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מספר 
אתר 
 במפה

חפירות ניסיוניות של ברזל משנות החמישים אתר גיאולוגי 4718 2127
חפירות ניסיוניות 

 של ברזל
130 

 אתר גיאולוגי 4698 2114

הגג ,    גבעת  משער  חרוטית  מרשימה  בצורתה

ה בנוי  מצור  משש  והמידרון  מתצורת  מנוח

 מכוסה בדרדרת צור

 133 גבעת בוהר

 

 .נחל רחב עם גבעות משאר יפות - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 
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ערטל ,  קרוטלריה  מצרית,  אטד  ערבי,  רתם  המדבר,  שיטה  סלילנית  -בערוץ  המרכזי  מוצאים    -  צומח

 ,פיגמית  מגובששת,  מלוח  מלבין,  שרביטן  ריסני,  יפרוק  המדבר,  רכפתן  מדברי,  דמיה  לבידה,  מדברי

ריסן ,  פגוניה  רכה,  פרסטיה  מצרית,  מוריקנדיה  מבריקה,  קיפודן  בלנש,  מרות  המדבר,  פגוניה  ערבית

 .שנתיים-בשנים גשומות אפשר למצוא הרבה צמחים חד. נאכל

 . צומח יובשני-שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 

 .בעיקר בעונות הנדידה, ריםהאזור עשיר מאד בציפו - ציפורים - חי

 

  גבעות לובן- 17יחידה מספר 
 

 . נחל יזיז-במערב ,  נחל חמדה-בדרום ,  נחל הערבה-במזרח , בצפון נחל דממה ונחל מנוחה - גבולות

 .אזור גבנונים לבנים וגבעות המכוסים בכיסוי דק של צור כהה - תיאור כללי

 .רים עליהםקרטון וגיר איאוקניים ושברי צור פזו -מסלע 

 .דרומה לנחל חמדה ומזרחה לנחל הערבה, צפונה לנחל מנוחה - ניקוז

 .מעל פני הים'  מ280 -שיא הגובה  - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

  גבעות לובן17.1

 

 . כביש הערבה-  כבישים- תשתית ובינוי

 .בעיקר של רכבי צבא" דרכים פירטיות" דרך הפטרולים והרבה - דרכים

 .רב לכביש הערבה ממע- שטח אש

 . מדרום מזרח לצומת מנוחה- חוות גמלים
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2128  אתר היסטורי 4672
מצבת  זיכרון  לארבעה  שיצאו  מכאן  לפטרה 

  ולא חזרו1956 -ב 
 138 אנדרטה

2128 4670 
 אתר 

 וגיארכיאול
 139 גלי אבן  ממזרח לכביש,ריכוזים של גלי אבן קטנים

2124 4657 
 אתר 

 ארכיאולוגי

 ,  כנראה  פולחניים,ריכוז  של  גלי  אבן  קטנים

 ממערב לכביש
 140 גלי אבן

2128  אתר ארכיאולוגי 4650
תלוליות  של  אבני  חצץ  צורני  הדומות 

 בהר הנגב" תולילת אל ענב"ל
 141 תלוליות חצץ

2120 4640 
אתר נופי 

 וגיאולוגי
 142 שביל פסגות שביל יפה על הגבעות ממערב לכביש

2132   אתר היסטורי  4633
קטע  שמור  היטב  של  הדרך  הישנה  לאורך 

 'כמה מאות מ

דרך הערבה 

 המנדטורית
143 

 

תצפית  טובה .  שילוב  יפה  של  גבעות  בוהקות  בלבן  ועליהן  פזורים  שברי  צור  שחור  -ייחוד  נופי  ותרבותי  

 .בל הרון בפרט'הרי אדום בכלל ולגל

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

בשנים  גשומות .  מלחית  מסורגת  -בעיקר    ,  בערוצים  מעט  בני  שיח.  האזור  דל  ביותר  בצומח  -צומח  

 . בפריחתו הורודהטוריים מדבריים  -שנתי -אפשר למצוא צמח חד

 . צומח יובשני ביותר- שיקולים להערכת צומח

 .2 -ערכיות צומח 

 

באזור  מקננים  מינים  מיוחדים .  יש  כאן  מינים  מדבריים  החיים  בשטחים  פתוחים  וצחיחים  -  ציפורים  -  חי

 .עפרוני חכלילי וסלעית מדבר, חוברה -כמו 

 

בכלל  זה ,  בעיקר  בעבודות  הקשורות  באחזקת  הכביש  והגבול  המדיני  השטח  מופר  -  בעיות  שמירת  טבע

י  לשמור  על  השטח  מכל  פגיעה  ואף  להעניק  לו  מעמד  של  שמורה כדא.  פריצת  דרכים  באופן  לא  מבוקר

 .סגורה חלקית
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  פשט נחל חמדה וחיון- 18יחידה מספר 
  הגדה  הצפונית  של  נחל -בצפון  .  גבול  מפותל  סביב  הערוצים  הרחבים  של  נחל  חמדה  ונחל  חיון  -גבולות  

מ  ממערב  לכביש "  ק10  -  כ  -רב    הגדה  הדרומית  של  נחל  חיון  ובמע-בדרום  ,    נחל  הערבה-במזרח  ,  חמדה

 ).זהו גבול שרירותי ולא טבעי(הערבה 

 .מישורי סחף רחבים עם ערוצי פזרות - תיאור כללי

נחל  חיון  עם  תשתית  לס  וחלוקי  צור  וגיר  ונחל  חמדה  בעל  תשתית  של  חומר  בליה ,  מישור  סחף  -  מסלע

 .לבן קרטוני

  צפון  מזרח  ואוסף  אליו -הולך  בכוון  צפון  ,  )בדהסיירים  ועו(מאזור  הבקעות    נחל  חיון  בדרכו  -  ניקוז

הוא  פונה ,    שיזפון-לקראת  חצותו  את  כביש  צומת  ציחור  ,  נחלים  נוספים  כמו  נחל  צניפים  ונחל  גריזי

  צפון  מזרח  וכך  הוא  עובר  בשטח  היחידה  עד  התחברו  לנחל  הערבה  שכאן  הוא  עדיין  ערוץ  רדוד -מזרחה  

נחל  חמדה  מגיע  ממערב  וזורם  מזרחה  עד .    הגדולים  הראשוניםונחל  חיון  מביא  אליו  את  השיטפונות

 .לחיבורו לנחל הערבה

 .מעל פני הים'  מ200 -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

 
  נחל חיון18.1

 

  מערבית -צפון,  נחל  גדול  המגיע  מאזור  הר  שגוב,  נחל  חיון  הוא  הדרומי  ביובלי  נחל  הערבה  -  תיאור  כללי

בעל  גדות  נמוכות  ואפיקי  פזרות ,  הנחל  רחב  מאד,  מדובר  בסקר  זהבו  ,  בחלקו  התחתון.  להרי  אילת

 .עובר בין מישורי רג רציפים ורחבי ידים. שטפונות עצומים עוברים בו. עוברים בין גדותיו

 .כביש המערכת. 2כביש הערבה .  1 - כבישים - תשתית ובינוי

 . דרכים צבאיות ודרכים פירטיות בעיקר של הצבא- דרכים

 .ממערב לכביש הערבה - שטח אש
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2126  אתר גיאולוגי 4602

סלעי  גיר  אגמי  וטרוונטיני  עם  מאובני 

צמחים  המעידים  על  אגם  שהשתרע  בחלקו 

 התחתון של נחל חיון בתקופת הפליאוקן

 146 משקעים אגמיים

2070 4550 
אתר  ארכיאולוגי 

 ומים

בורות  מים  עתיקים  בנחל  חיון  ולידם  ציורי 

 סלע
 149 בורות מים

 .מרחבים עצומים פתוחים לכל מלוא העין - ייחוד נופי ותרבותי
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 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

ם   ההולכישיטה  סלילנית  ושיטת  הנגבהיחידה  בעל  ריכוז  גדול  של  עצי  -החלק  המערבי  של  תת  -  צומח

דמיה ,  אשל  הפרקים  -  ומתלווים  אשל  היאורבחלק  המזרחי  השלטון  הוא  של  .  ומתמעטים  כלפי  מזרח

 .פרסטיה מצרית וסילון קוצני, רכפתן מדברי, מוריקנדיה מבריקה, אטד ערבי, לבידה

 . צומח של נחל גדול -שיקולים להערכת צומח 

 .4 -ערכיות צומח  

 

באזור  מקננים  מינים  מיוחדים .    החיים  בשטחים  פתוחים  וצחיחים  יש  כאן  מינים  מדבריים-  ציפורים  -  חי

 .עפרוני חכלילי וסלעית מדבר, חוברה -כמו 

בדיקת  אפשרות "י  "עפ.  (חצוצרן  שחור  מקור  פרטים  של  30ולהקה  בת  ,  בסלעית  לבנת  כנףתצפית  

שלמון  ועודד מאת  בני  ."  101  -מ  ה  "להכרזת  שמורת  טבע  בין  כביש  הערבה  לגבול  עם  ירדן  בין  יהל  לק

 ).שני

 .ברדלס, 1959בשנת ,  כאן נצפה בפעם האחרונה בישראל-יונקים 

שטח  האש  והגבול ,  בעיקר  בעבודות  הקשורות  באחזקת  הכביש  השטח  מופר  -  בעיות  שמירת  טבע

כדאי  לשמור  על  השטח  מכל  פגיעה  ואף  להעניק  לו .  בכלל  זה  פריצת  דרכים  באופן  לא  מבוקר,  המדיני

 .גורה חלקיתמעמד של שמורה ס

 
  נחל חמדה18.2

הרבה .  ושטוח,  רוחבו'    מ300  -כ,  אך  גם  הוא  רחב  מאד,  נחל  חמדה  קצר  יותר  מנחל  חיון  -  תיאור  כללי

, עלי  אל  מיסק.  (בחיבור  נחל  יזיז  אל  נחל  חמדה  נוצר  מישור  הצפה  גדול.  ערוצים  קטנים  מצטרפים  אליו

ספר  שבעבר  גידלו  בנחל  חמדה  שעורה מ,  ראש  המשפחה  הבדואית  היחידה  המתגוררת  כיום  בערבה

 ).לזרעים

 .כביש המערכת. 2כביש הערבה . 1 -  כבישים- תשתית ובינוי

 . דרכים פירטיות בעיקר של הצבא- דרכים

 . ממערב לכביש הערבה- שטח אש
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מספר 
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 אתר ארכיאולוגי 4627 2131
תלוליות  של  אבני  חצץ  צורני  הדומות 

 בהר הנגב" תולילת אל ענב"ל
 145 תלוליות חצץ

 

 .מרחבים גדולים נראים סביב, נחל שטוח ורחב - ייחוד נופי ותרבותי
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 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

-מח הוא בני שיח וחדאין  בנחל עצים והצו,  אשל  היאורשם  אפשר  למצוא  את  ,  פרט  לצידי  הכביש  -  צומח

פרסטיה ,  מלוח  קפח  -מתלווים  .  חמדת  הנגב  ומלחית  מסורגת,  מוריקנדיה  מבריקה  -השלטון  .  שנתיים

, ערטל  מדברי,  רתם  המדבר,  שמשון  ליפי,  אשליל  שעיר,  לענת  המדבר,  קרני-קזוח  תלת,  מצרית

 .יפרוק זיפני ומקור חסידה שעיר, יפרוק המדבר, פגוניה ערבית, מלחית הערבה

 . צומח אופייני לערוצים רחבים-שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 

  שלוחת נוצה- 19יחידה מספר 
 

  ערוצי  נחל -  נחל  שיטה  וממערב  -מדרום    ',  בל  חוריג'  רכס  ג-במזרח  ,    נחל  חיון-בצפון  מערב    -  גבולות

 .חיון

וון  רמת  יעלון  לכוון  הערבה מכ,  המשתפל  מדרום  לצפון,  מישורי  ורחב,  רכס  שטוח    -  תיאור  כללי

חלק  גדול .  אך  בחלקו  הצפוני  מתמתן  ונעלם,  בחלקו  הדרומי  יוצר  הרכס  מצוקים  מעל  נחל  שיטה.  הירדנית

 .ערוצים קטנים חוצים את השטח, )צריר(מהשטח מכוסה רג 

 .שכבות צור משאש - מסלע

המתנקז  לים  המלח  והאזור   האזור  -הרכס  מהווה  את  קו  פרשת  המים  החוצה  את  הערבה  לשניים    -ניקוז  

 .המתנקז לערבה הדרומית

מעל  פני  הים  בצפון '    מ200וסביבות  ,  מעל  פני  הים  בדרום  היחידה'    מ304  -הנקודה  הגבוהה  ביותר    -רום  

 .היחידה

 

 היחידות-פירוט תת

 

  ערבת יפרוק19.1

 

ת  לכוון  נחל שטח  מאורך  מדרום  לנחל  חיון  ועד  לנקודה  בה  מתחיל  כביש  הערבה  לרד  -  תיאור  כללי

העשוי  שברי  צור  כהים  וערוצים  קטנים  חוצים  אותו  בדרכם )  צריר(אזור  כמעט  שטוח  ומכוסה  רג  .  שיטה

 .לאגן נחל הערבה

 . כביש המערכת-במזרחה . 2. כביש הערבה חוצה את היחידה לאורכה. 1 -  כבישים- תשתית ובינוי

 .החורצות את השטח" דרכים פירטיות" דרכים צבאיות ו- דרכים

 . ממערב לכביש הערבה- שטח אש
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2134 אתר ארכיאולוגי   4593
מבני  מגורים  על  דרך  רוחב  החוצה  את 

 הערבה ממזרח למערב

אתר מיבנים 

 ושלושה קברי גל
148 

 

הוא  חצץ  המכסה  פני  שטח  באזורים )  צריר(רג  .  ים  גדולים  מכוסים  רג  שחורמישור  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

נופי  רג  הן  יחידות  נוף  ההולכות  ונעלמות  שכן  רובם  מצויים  בשטחי  אש  ונכתשים  באימוני .  מדבריים

 .כאן המקום לשמור נופים אלה. טנקים

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

בערוצים  היותר  גדולים  מוצאים .    קטנים  והצומח  אינו  רבהערוצים,  מישורי  הרג  סטרילים  מצומח  -  צומח

. ערטל  מדברי  ומרוה  מצרית,  יפרוק  המדבר  -  בודדים  והשלטון  הוא  של  בני  שיח  שיטה  סלילניתעצי  

בשנים .  פגוניה  רכה    ומקור  חסידה  קרח,  עוקץ  עקרב  גלוני,  רכפתן  מדברי,    אטד  ערבי-נלווים  

קחון   -כמו  ,  תם  גם  אפשר  למצוא  בערוצים  היותר  קטניםשנתיים  או-גשומות  יש  שפע  של  צמחים  חד

גרגרנית ,  כוכב  ריחני,  סילון  קוצני,  אהרונסונית  פקטורובסקי,  שושנת  יריחו  האמיתית,  הנגב

 .ועודאהל מגושם , לוניאה צרת עלים, כוכבנית

 .צומח אופייני לערוצים צורניים -שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח  

באזור  מקננים  מינים  מיוחדים .    יש  כאן  מינים  מדבריים  החיים  בשטחים  פתוחים  וצחיחים-    ציפורים-  חי

 .עפרוני חכלילי וסלעית מדבר, חוברה -כמו 

 .פסמון וחרדון צב מצוי, ארנבת,  צבי הנגב-יונקים 

 

בכלל  זה ,  בעיקר  בעבודות  הקשורות  באחזקת  הכביש  והגבול  המדיני  השטח  מופר  -  בעיות  שמירת  טבע

כדאי  לשמור  על  השטח  מכל  פגיעה  ואף  להעניק  לו  מעמד  של  שמורה .  ריצת  דרכים  באופן  לא  מבוקרפ

 .חשוב לשמור. קוליס עוברים בתוך השטח והורסים  אתר ארכיאולוגי. סגורה חלקית
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  שלוחת נוצה19.2

 

נקודה בה  נמצאת  ה,  היא  גבנונית  ומצוקית  כלפי  דרום,  יחידה  זו  מתפרשת  לרוחב-תת  -  תיאור  כללי

מרבית  שטח  היחידה .  הגבוהה  ביחידה  שהיא  נקודת  פרשת  המים  בין  הערבה  הצפונית  לערבה  הדרומית

 .הוא מישורי רג וגבעות קטנות וערוצים יורדים מהן כשכוון זרימתם מדרום לצפון

 . כביש המערכת-במזרחה . 2. כביש הערבה חוצה את היחידה לאורכה. 1 -  כבישים- תשתית ובינוי

 .חורצות את השטח" פירטיות" בעיקר דרכי צבא - דרכים

 . ממערב לכביש הערבה- שטח אש

 . בראש הגבעה המזרחית ניצבות שתי אנטנות- אנטנות תקשורת
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2130  אתר הסטורי 4540

מצוי ' בל חורייג'גבשוליים המערביים של 

 1950בשנת : שלד שריונית ירדנית וסיפורו

תקעו הירדנים שלט על כביש הערבה 

ערבית , בעברית(ובו הכריזו ) הישן(

כי הכביש עובר בתחומי הממלכה ) ואנגלית

התפתח סכסוך שהפך לקרב . ההאשמית

. ש הראשון אחרי מלחמת השחרור\ש

, שריונית ירדנית נפגעה ושלדה נראה בשטח

 .וכביש הערבה הוסט מערבה

 -שריונית  ירדנית  

 אתר מורשת
150 

2138 4505 
 אתר 

 ארכיאולוגי

מזרח -  בדרום,ערוץ  מצפון  לנחל  שיטה

  קברים ,שלוחת  נוצה  כולל  גלי    אבן  גדולים

 ומטמורות

 151 אתר חניה

 

, סעידין-לקע  א,  מהמצוק  הדרומי  של  השלוחה  נראות  תצפיות  נוף  לנחל  שיטה  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .לערבה הדרומית ולהרי אדום

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

בערוצים  היותר  גדולים  מוצאים .  הערוצים  קטנים  והצומח  אינו  רב,  מישורי  הרג  סטרילים  מצומח  -  צומח

. ערטל  מדברי  ומרוה  מצרית,  יפרוק  המדבר  -  בודדים  והשלטון  הוא  של  בני  שיח  שיטה  סלילניתעצי  

בשנים .  פגוניה  רכה    ומקור  חסידה  קרח,  עוקץ  עקרב  גלוני,  רכפתן  מדברי,  י  אטד  ערב-נלווים  

קחון   -כמו  ,  שנתיים  אותם  גם  אפשר  למצוא  בערוצים  היותר  קטנים-גשומות  יש  שפע  של  צמחים  חד
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גרגרנית ,  כוכב  ריחני,  סילון  קוצני,  אהרונסונית  פקטורובסקי,  שושנת  יריחו  האמיתית,  הנגב

 .ועודאהל מגושם , ליםלוניאה צרת ע, כוכבנית

 .צומח אופייני לערוצים צורניים -שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 

באזור  מקננים  מינים  מיוחדים .    יש  כאן  מינים  מדבריים  החיים  בשטחים  פתוחים  וצחיחים-  ציפורים  -  חי

 .עפרוני חכלילי וסלעית מדבר, חוברה -כמו 

 

, ר  בעבודות  הקשורות  באחזקת  הכביש  שטח  האש  והגבול  המדיניבעיק  השטח  מופר  -  בעיות  שמירת  טבע

 .בכלל זה פריצת דרכים באופן לא מבוקר

 

  נחל שיטה- 20יחידה מספר 
 

  ראש  נחל -  גוש  הר  יעלון  ובמערב  -בדרום  ,  סעידין-  קע  א–במזרח  ,    שלוחת  נוצה-בצפון    -גבולות  

 .שיטה

  לו  מצוקי  שלוחת  נוצה  ומדרום  לו  מדרונות  גוש  הר מצפון,  עמק  רחב  ההולך  ממערב  למזרח  -  תיאור  כללי

. בעל  גדות  נמוכות',    מ100  -  50ערוץ  ברוחב  ,  בצפון  היחידה  עובר  הערוץ  המרכזי  של  נחל  שיטה.  יעלון

היורדים ,  בנוי  גבעות  נמוכות  ומישורי  רג  צורניים  וביניהם  ערוצים  צפופים  רבים,  דרום  היחידה  ומזרחה

בעמק .  הערבה-הוא  הנחל  הצפוני  ביותר  המתנקז  לדרום  .הרבה  עצי  שיטה,  בערוץ  נחל  שיטה.  לנחל  שיטה

 .בתקופת ראשית היוצרות הבקע, נהר שחצה את הבקע ממזרח למערב, "נהר אדום"הנחל זרם 

 .בנחל שיטה ורג צורני מדרום לנחל שיטה, סחף וחלוקים מגוונים - מסלע

 . בשקעים מחוסרי הניקוז של הערבה הדרומיתהצפוני, סעידין-א-נחל שיטה מתנקז מזרחה לקע - ניקוז

 .מעל פני הים'  מ180 -ובמזרחה '  מ290 -במערב היחידה  -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

 

  נחל שיטה20.1

 

 .כביש המערכת. 2, כביש הערבה. 1 - כבישים - תשתית ובינוי

 .דרכי צבא חוצות את השטח. 2. דרך לאורך נחל שיטה. 1 - דרכים

 .ערב לכביש הערבה ממ- שטח אש

 .לאומי-גדר הגבול הבין
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2143  אתר ארכאולוגי 4502
שדה  מסוקל  ובו  גלי  אבנים  נמוכים  מסודרים 

 בצורה גיאומטרית

קבוצת  גלים 

 פולחניים
152 

2123  גיאתר ארכיאולו 4499
קבוצת  קברים  על  מישור  רג  מדרום  לנחל 

 שיטה
 153 קברים

 

 

במרכז  ערוץ  הנחל  עם ,  תחום  במצוקים  מצפון  ומדרונות  תלולים  מדרום  עמק  יפה  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .הרבה מאד עצי שיטה

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

ביניהם שולטים . שיטת הנגב  בעיקר ומעטשיטה סלילניתהנוף  השולט  הוא  של  עצי    ,בנחל  שיטה  -  צומח

גיפסנית ,  אזוביון  מדברי,  קרוטלריה  מצרית  -  ונלווים  קיפודן  בלנש,  יפרוק  המדבר,  אטד  ערבישיחי  

קדד ,  לוטוס  המדבר,  פיגמית  מגובששת,  רכפתן  מדברי,  בלוטנית  מפורצת,  עוקץ  עקרב  גלוני,  ערבית

. ערטל  מדברי  -חל  שיטה  שולט  בערוצים  שמדרום  לנ.  קיקסיה  גדולת  פרחים,  הילל  מקומט,  הסיף

 .קיפודן בלנש , יפרוק המדבר, פגוניה רכה -נלווים 

 .)בלוטנית הערבה(בלוטנית מפורצת  -צמחים נדירים 

 . ריכוז גדול מאד של עצי שיטה סלילנית ושיטת נגב-שיקולים להערכת  צומח 

 .4 -ערכיות צומח  

 

באזור  מקננים  מינים  מיוחדים .  ים  פתוחים  וצחיחים  יש  כאן  מינים  מדבריים  החיים  בשטח-  ציפורים  -חי  

 .עפרוני חכלילי וסלעית מדבר, חוברה -כמו 

 

בעיקר  בעבודות  הקשורות  באחזקת  הכביש  והגבול   השטח  מופר  הצד  המזרחי  של  -  בעיות  שמירת  טבע

 .בכלל זה פריצת דרכים באופן לא מבוקר, המדיני
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 ידין סע- א - גבעות יהל וקע - 21יחידה מספר 
 

  פרשת  המים  בין  ערוצים -בדרום  ,  סעידין-  קע  א-במזרח  ,    מניפת  הסחף  של  נחל  שיטה-  בצפון  -  גבולות

מזרח  לקיבוץ -כל  זאת  מצפון  ,    סעידין  לבין  ערוצים  היורדים  דרומה  לנחל  שעלב-היורדים  צפונה  לקע  א

 . המרגלות המזרחיים של גוש הר יעלון-במערב . יהל

היחידה .  מכאן  ודרומה  רוחב  הערבה  נעשה  צר  ביותר.  של  הערבה  הדרומית  וניהחלק  הצפ  -  תיאור  כללי

 -  קע  א  -בנויה  גבעות  נמוכות  ובשוליהן  המזרחיים  קצהו  של  השקע  חסר  הניקוז  הצפוני  בערבה  הדרומית  

 .סעידין אשר מרביתו נמצא בשטח ירדן

 . חרסיתי-שטח מכוסה בסחף חולי  -מסלע 

 . סעידין שהוא שקע חסר ניקוז-בעות מתנקזים מזרחה לקע אהערוצים היורדים מהג - ניקוז

 .מעל פני הים'  מ180 סעידין בגובה - א -קע . מעל פני הים'  מ230 -הגבעות מגיעות לגובה  -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

 

  גבעות יהל21.1

 

 .ערוצים קטניםבין הגבעות . גבעות נמוכות אך עם נוף פתוח מזרחה אל הערבה והרי אדום - תיאור כללי

 

  בערוצים  שבין  הגבעות  עוברות  דרכים  ודרך  אחת  עולה  לגבעה  עליה  הייתה -  דרכים-  תשתית  ובינוי

 .תצפית צבאית

 . בראש אחת הגבעות נקודת תצפית ישנה של הצבא- רנדל'תצפית ע
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 מפהב

 אתר נופי 4482 2147
  משטרת ,  סעידין-תצפית  יפה  על  קע  א    

 רנדל והרי אדום'ע
 154 רנדל'תצפית ע

 אתר הסטורי 4478 2138

ח "  סמלי  הפלמ,ממערב  לכביש  הערבה

  עשויים  מאבנים    הפך  לאתר  מסורתי ,וגולני

 ל"לסיום קורסים ופעילויות של יחידות צה

ח "סמלי  הפלמ

 וחטיבת גולני
155 

 

 .תצפיות יפות לכוון מזרח - חוד נופי ותרבותייי

 3 -ערכיות נופית ותרבותית 
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, אטד  ערבי,  שיטה  סלילניתעצי  .  הגבעות  עצמן  חשופות  מצומח  המתרכז  בערוצים  שבין  הגבעות  -  צומח

, גיפסנית  ערבית,  רכפתן  מדברי,  צמרורה  אפריקאית,  פגוניה  רכה,  קרוטלריה  מצרית,  יפרוק  המדבר

 .אשליל שעיר, קיקסיה גדולת פרחים, כוכב ריחני, סילון קוצני, לוטוס המדבר

 .ערוצים אופיינית עם עצי שיטה  צמחיית-שיקולים להערכת צומח 

 .3 - ערכיות צומח

 

 .דרכים ללא תכנון, ערמות פסולת,  גדרות תיל-שרידים של התצפית הצבאית  - בעיות שמירת טבע

 

 

  קע א סעידין21.2

 

מרבית  השקע  נמצא  בשטח  ירדן .  שלעתים  מוצף  בעקבות  שטפונות)  פלאיה(יקוז  סגור  אגן  נ  -  תיאור  כללי

מעובד  ונזרע  בתבואה    בשנים ,  חלק  גדול  מהשקע  בצד  הירדני.  מערבי  נמצא  בישראל-ורק  הקצה  הדרום

 .שנתית צפופה-בשנים טובות מתכסה השקע בצמחיה חד.  חולי-הקרקע בשקע היא לס . גשומות

 . סעידין מכביש הערבה-כביש אל קידוח מים בשולי קע א  - ישים כב- תשתית ובינוי

 . סעידין- א - בשולי קע - קידוח מים

 

 .מישור גדול ומרשים. להרי אדום, תצפיות יפות למזרח - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

  ומעט  פרטים  מכל  אחד ויפרוק  המדבר,  פרקרק  פרסי  -שנתיים  יש  כאן  -מעט  מיני  צמחים  רב  -  צומח

קדד ,  חלמית  קטנת  פרחים,  לחך  גלילי  -ביניהם  ,  שנתיים-בשנים  גשומות  מתכסה  השקע  בחד.  מהם

חומעה ,  שושנת  יריחו  האמיתית,  שלח  הערבות,  קחון  הנגב,  לחך  סגלגל,  גרגרנית  כוכבנית,  קטבי

חלבלוב ,    שימפרקדד,  שחליים  שרועים,  קדד  מקומט,  לוניאה  צרת  עלים,  עירית  צרת  עלים,  ורודה

 .בסיה צמירה, כנפן קוצני, אמברבואה ורודה, קורטם ארץ ישראלי, פגוניה דביקה, קהירי

 .זגיאה ארגמנית, קורטם ארץ ישראלי, קדד שימפר, קדד מקומט,  שחליים שרועים-צמחים נדירים 

 .שנתיים מעניינים ונדירים- הרבה מיני צמחים חד-שיקולים להערכת צומח 

 .5 - ערכיות צומח

 

כמה  מהם  מינים ,  השטחים  המדבריים  הפתוחים  חשובים  למספר  מינים  מדבריים  מקננים  -  ציפורים  -חי  

עפרוני  הערבה של  )  ובעולם(כאן  התגלה  הקינון  הראשון  בישראל  .  עפרוני  חכלילינדירים  ביותר  כמו  

 ).שחור זנב(
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  נחל שעלב- 22יחידה מספר 
 

  סעידין  לבין  ערוצים  היורדים  דרומה -וצים  היורדים  צפונה  לקע  א  פרשת  המים  בין  ער-בצפון    -  גבולות

  פשט -מדרום  ,    החולות  שממזרח  לנחל  שעלב-ממזרח  .  מזרח  לקיבוץ  יהל-כל  זאת  מצפון  ,  לנחל  שעלב

הגבול  הוא ,  עד  צומת  גרופית,    בחלק  הצפוני  של  היחידה-ממערב  .  שפכו  של  נחל  שעלב  למלחת  יוטבתה

    מישורי  גרופית  המייצגת -  23דרום  לצומת  גרופית  הגבול  הוא  יחידה  מספר  מ,  מרגלות  מצוק  ההעתקים

 .את מניפות הסחף היורדות ממצוק ההעתקים

היורד  לשקע ,  בשטח  ישראל,  הם  מקור  המים  העיקרי,  נחל  שעלב  והערוצים  היורדים  אליו  -  תיאור  כללי

  שעלב  ומפשט  הנחלים  היורדים היחידה  בנויה  מנחל.    מלחת  יוטבתה-חסר  הניקוז  השני  בערבה  הדרומית  

בצוקי  שיירות  ויורד  ממערב  למזרח ,  נחל  שעלב  מתחיל  מהלכו  מחוץ  ליחידה.  מצוקי  שיירות,  אליו  ממערב

אליו  מצטרפים  נחלים  קצרים ,  שם  הוא  ממשיך  לזרום  מצפון  לדרום  כנחל  חולי  רחב,  עד  הגיעו  לערבה

 .ממערב וממזרח

קים  ממגוון  סלעים  ופשט  הנחלים  בנוי  סחף  של  סלעי  גיר תשתית  נחל  שעלב    עשויה  חול  וחלו  -מסלע  

 .וחרסיות

אגן  הניקוז ,  מאזור  יהל  ועד  לבסיס  ניקוזו  שהיא  מלחת  יוטבתה,  נחל  שעלב  זורם  מצפון  לדרום  -  ניקוז

כמו  נחל ,  מצוקי  שיירות,  אל  נחל  שעלב  יורדים  נחלים  קצרים  ממערב.  הסגור  השני  בערבה  הדרומית

 . רכיה-כמו ואדי א , מהרי אדום, חלים ארוכים וגדולים ממזרחקטורה ונחל גרופית ונ

 .מעל פני הים'  מ70 -מעל פני הים ובדרומו '  מ170 -בצפון היחידה  -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

 

  נחל שעלב והחולות סביבו22.1

 

  עשירה .הנמשכת  מאזור  יהל  לאורך  הערבה  דרומה  עד  מלחת  יוטבתה,  זוהי  יחידה  מאורכת  -  תיאור  כללי

והגדה ,  הגדה  המערבית  מתחברת  למישור  רג  שטוח  עם  ערוצים  קטנים.  '  מ20  -  10רוחב  הערוץ  .  בצומח

ממזרח ,  לאומי  עובר  לעתים  בצמוד  לנחל  שעלב-הגבול  הבין.  המזרחית  עשויה  דיונות  חול  היורדות  לואדי

  נמצאים  על  החולות גרופית  ויוטבתה,  קטורה,  לוטן,  שטחי  החקלאות  של  יהל.  ולעתים  מעט  מזרחה,  לו

 .מעט מאד חולות נותרו במצבם הטבעי. מצדדיו של נחל שעלב

. דרך  המערכת  הצמודה  לגבול  הבינלאומי  עם  ירדן,  לכל  אורכה,    במזרח  היחידה-    דרכים-  תשתית  ובינוי

גרופית ,  קטורה,  לוטן,  שצפיפותן  רבה  באזור  גושי  החקלאות  של  יהל,  לרוחב  היחידה  חוצות  דרכים  רבות

 .חלקן דרכים מוסדרות וחלקן דרכים פירטיות. טבתהויו

ממזרח ,  מזרח-מצפון.    ממזרח  ומדרום  לגרופית  שטחי  חקלאות  ברמות  שונות  של  עיבוד-  חקלאות

 .מזרח ליוטבתה שטחים ברמות שונות של עיבוד-ומדרום
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 .מזרח לקבוץ גרופית-דרום- ממזרח- ברכות חמצון

 

 אתרים  ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2126  אתר ארכיאולוגי 4420
מקבץ  שבילים    עתיקים  שכיוונם  הכללי 

 דרום צפון
 157 שרידי דרך עתיקה

2082  אתר צפרות 4323
קיבוץ  לוטן  יצר  מקום  משיכה  לצפורים 

 נודדות במקום עם צמחיה רבה
 161 שמורת צפורים

2076 4319 

 אתר

גיאומורפולוגי 

 וצומח

שטח  קטן  של  חולות  טבעיים  עם  פרקרק 

מזרח  שדות -  בין  נחל  שעלב  ודרום,פרסי

 קטורה

שרידי חולות 

טבעיים בשולי 

 שדות קטורה

162 

2072  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 4272
בריכת חימצון 

 גרופית
165 

2074 4231 

אתר 

גיאומורפולוגי 

 וצומח

  עם  פרקרק  פרסי    פס שרידי  דיונות  יפות

  בין  שדות ,מ"  ק1.5ובאורך  '    מ50ברוחב  

 יטבתה לגבול

שרידי חולות 

טבעיים בשולי 

 שדות יטבתה

171 

 

 .נוף חולות יפה - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

. פרקרק  פרסי  ושבטוט  מצויץהצומח  העיקרי  הוא  צומח  חולות  כשהשולטים  הם  שיחים  של    -  צומח

קזוח ,  אטד  ערבי,  רתם  המדבר,  אשל  היאור,  )פרטים  בודדים  (שיטת  הנגב,  שיטה  סלילנית  -נלווים  

חמדת  השיח ,  מצמרת  שעירה,  זיפנוצה  מדוקרנו,  לחך  גלילי,  דוחן  אשון,  כפתור  החולות,  קרני-תלת

 .ופגוניה ערבית

 .קדד שימפר ומלענן דרר, קדד מדברי ,  שחליים שרועים -צמחים נדירים 

מהמעט  שנותר  בערבה  הדרומית  וחשיבותם  רבה ,  פיסות  של  שטחים  חוליים  -לים  להערכת  צומח  שיקו

 .לחי ולצומח

 .5 -ערכיות צומח 

 

השטח  שבין  שדות  לוטן .  מגוון  בתי  גידול  מושך  לאזור  ציפורים  רבות  בעונות  הנדידה  -  ציפורים  -  חי

חיים  כאן  מינים .    של  מינים  מדברייםאך  למרות  זאת  מקננים  בו  מספר  ניכר,  לשדות  יהל  הוא  צר  יחסית

בשרידים .  בגלל  הקרבה  לגבעות  שממערב,  )סלעיתמיני  (של  שטחים  פתוחים  וגם  של  שטחים  מבותרים  

, אלימון  זוגות  של  2  -  1,  סבכי  מדבר  -אפשר  למצוא  בחורף  ,  בין  השטחים  המעובדים,  של  חולות  יוטבתה
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בעבר דגרו כאן רץ מדבר . רץ מדבר  כאן  להקות  של  נצפו.  חוברותולעתים  נראות  ,  כרווןמספר  זוגות  של  

 .וחוברה

 

  דרכים -הטיפול  בגבול  .  התפשטות  שטחי  החקלאות  והרס  מעט  החולות  שנותרו  -  בעיות  שמירת  טבע

 .נסיעה בלתי מבוקרת של רכבי שטח. פוגע קשות בשטח, וגדרות

 

  פשט הנחלים ממערב לנחל שעלב22.2

 

חלקם  גדולים  והפשט  שלהם  מתחיל  ממערב ,  ים  ממערב  לנחל  שעלבפשט  הנחלים  היורד  -  תיאור  כללי

ממזרח  לכביש  הערבה  הערוצים .  לכביש  הערבה  ומתוחם  בגבעות  התלולות  היורדות  מצוקי  שיירות

וממשיכה  דרומה  עד ,  היחידה  מתחילה  באזור  יהל  בצפון").  חמדה("שטוחים  וביניהם  מצויים  מישורי  רג  

 .קטורה

 .לוטן וקטורה,  יהל- ישובים - תשתית ובינוי

כניסה .  4.  כביש  כניסה  ליהל.  3.  תחילת  הכביש  העולה  לבקעת  שיזפון.  2.  כביש  הערבה.  1  -  כבישים

 .כבישים לשדות. 6. כניסה לקטורה. 5. ללוטן

, דרכים  מוסדרות  בחלקן  ואחרות  שאינן  מוסדרות.  2דרך  אורך  בין  נחל  שעלב  וכביש  הערבה  .  1  -  דרכים

 .ממערב לכביש הערבה, דרך בנחל קטורה. 3. ים החקלאייםבעיקר באזורי השטח

 .מזרחית לקטורה-דרום. 2. מדרום ליהל. 1 - בריכות חמצון

 .' מ500 -כ,  ממערב לצומת גרופית- בריכת מים

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2119  156 בריכת חימצון יהל אתר ציפורים פוטנציאלי יםאתר ציפור 4429

2112  שרידי מבנים וטומולוס אתר ארכיאולוגי 4414
שרידי מבנים 

 וטומולוס
158 

2065  אתר זאולוגי 4337
בריכת  מקורות  המזרימה  מי  שטיפה  צמחיה 

 רבה המושכת בעלי חיים

ריכוז שפני סלע 

 ויעלים
159 

2070  אתר גיאולוגי 4336
ון  לצומת  גרופית  בנוי  מתצורת הקיר  מצפ

 פצלי אורה בתוכו מוצאים מאובני עלים
 160 מאובני עלים

2060  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 4305
בריכת חימצון 

 קטורה
163 
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כשהמבט  מזרחה ,  הערוצים  נמצאים  בין  קירות  מצוקיים,  ממערב  לכביש  הערבה  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .מים ואדומים בהרי אדוםפוגש הרי אבן חול עצו

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

רכפתן   -הצמחים  הנלווים  .  יפרוק  המדבר  וחמדת  השיח,  שיטה  סלילנית  -הצמחים  השולטים    -  צומח

פגוניה ,  פיגמית  מגובששת,  צלף  מצרי,  אזוביון  מדברי,  אטד  ערבי,  קרוטלריה  מצרית,  מדברי

 .ערבית

  . קדד סיבר-צמחים נדירים 

 

 . צומח ערוצים אופייני לאזורים חמים-ם להערכת  צומח שיקולי

 .3 -ערכיות צומח 

 

בעונות  הנדידה  יש  בנחלים  שפע  ציפורים .  שטחים  המיוחדים  במגוון  הדוגרים  המדבריים  -  ציפורים  -חי  

 .סבכי קפריסאיבפברואר זה אחד המקומות הטובים ביותר לצפייה ב. למיניהםסבכים נודדות כגון 

 

 .עבודות אחזקת כביש הערבה. פיתוח החקלאות ללא תכנון - ת טבעבעיות שמיר

 

  חקלאות יהל22.3

 

חלק  גדול  מהשטחים .  וירקות)  תמרים  והדרים(שטחי  מטעים    .שטחים  ממזרח  לנחל  שעלב  -  תיאור  כללי

חלקם  מעובדים  ומוברים ,  בעיקר  המטעים,  חלקם  מעובדים  באינטנסיביות.  מעובד  באופן  חלקי  בלבד

 .כן ישנם שטחים שנעזבו ואין מעבדים אותם יותרחליפות ו

 .  בין החלקות החקלאיות כבישים-תשתית ובינוי 

 . חממות- מבנים חקלאיים

 

 .נוף חקלאי ומטעי תמרים - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

. חלמית  מצויה  -כמו  ,    צומח  נלווה  אדם  וצומח  שדות-בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -  צומח

 . ולאט לאט מתחיל לחזור הצומח הטבעימלחית מבאישהבחלקות שהפסיקו לעבד משתלטת 

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 

. שטחים  רבים  מסביב  לקיבוץ  יהל  שימשו  לעיבוד  חקלאי  מספר  פעמים  וננטשו  -  בעיות  שמירת  טבע

 .נוטים אנשי הקיבוץ להתפשט לשטחים טבעיים,  את הפיתוח לשטח מסוים ומוגדרבמקום לרכז
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  חקלאות לוטן מערב22.4

 

, בעיקר  המטעים,  חלקם  מעובדים  באינטנסיביות,  ברמות  עיבוד  שונות,  שדות  מעובדים  -  תיאור  כללי

 .חלקם מעובדים ומוברים חליפות וכן ישנם שטחים שנעזבו ואין מעבדים אותם עוד

 .מצפון ומדרום לקיבוץ לוטן, רב לנחל שעלבממע

 . בין השדות כבישים ודרכים- תשתית ובינוי

 . שדות מעובדים ברמות שונות– חקלאות

 

 .נוף חקלאי ומטעי תמרים - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

. חלמית  מצויה  -כמו  ,  ות  צומח  נלווה  אדם  וצומח  שד-בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -  צומח

 . ולאט לאט מתחיל לחזור הצומח הטבעימלחית מבאישהבחלקות שהפסיקו לעבד משתלטת 

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 

 .התפשטות שטחי החקלאות על חשבון בתי גידול טבעיים - בעיות שמירת טבע

 

  חקלאות לוטן מזרח22.5

 

, בעיקר  המטעים,  חלקם  מעובדים  באינטנסיביות,  ברמות  עיבוד  שונות,  שדות  מעובדים  -  תיאור  כללי

 .חלקם מעובדים ומוברים חליפות וכן ישנם שטחים שנעזבו ואין מעבדים אותם עוד

 .מזרח לקיבוץ לוטן-מצפון, ממזרח לנחל שעלב

 . בין השדות כבישים ודרכים- תשתית ובינוי

 .ובדים ברמות שונות שדות מע– חקלאות

 

 .נוף חקלאי - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

. חלמית  מצויה  -כמו  ,    צומח  נלווה  אדם  וצומח  שדות-בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -  צומח

 . ולאט לאט מתחיל לחזור הצומח הטבעימלחית מבאישהבחלקות שהפסיקו לעבד משתלטת 

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-רכת צומח שיקולים להע

 .1 -ערכיות צומח 
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 .התפשטות שטחי החקלאות על חשבון בתי גידול טבעיים - בעיות שמירת טבע

 

  חקלאות קטורה22.6

 

, בעיקר  המטעים,  חלקם  מעובדים  באינטנסיביות,  שטחי  חקלאות  של  מטעי  תמרים  וירקות  -  תיאור  כללי

 .פות וכן ישנם שטחים שנעזבו ואין מעבדים אותם עודחלקם מעובדים ומוברים חלי

 .ברמות עיבוד שונות, ממזרח לגרופית, ממערב וממזרח לנחל שעלב

 . בין השדות כבישים ודרכים- תשתית ובינוי

 . שדות מעובדים ברמות שונות–חקלאות 

 

 .נוף חקלאי - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

. חלמית  מצויה  -כמו  ,    צומח  נלווה  אדם  וצומח  שדות-שדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי  בשולי  ה  -  צומח

 . ולאט לאט מתחיל לחזור הצומח הטבעימלחית מבאישהבחלקות שהפסיקו לעבד משתלטת 

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת צומח 

 .1 -ערכיות צומח 

 .ת על חשבון בתי גידול טבעייםהתפשטות שטחי החקלאו -בעיות שמירת טבע 

 

  חקלאות גרופית22.7

 

חלקם .  ברמות  עיבוד  שונות,  ממזרח  לנחל  שעלב,  שטחי  חקלאות  של  מטעי  תמרים  וירקות  -  תיאור  כללי

חלקם  מעובדים  ומוברים  חליפות  וכן  ישנם  שטחים  שנעזבו  ואין ,  בעיקר  המטעים,  מעובדים  באינטנסיביות

 .מעבדים אותם עוד

 . בין השדות כבישים ודרכים- ויתשתית ובינ

 . שדות מעובדים ברמות שונות– חקלאות

 

 .נוף חקלאי - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

. חלמית  מצויה  -כמו  ,    צומח  נלווה  אדם  וצומח  שדות-בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -  צומח

 . ולאט לאט מתחיל לחזור הצומח הטבעימלחית מבאישהבחלקות שהפסיקו לעבד משתלטת 

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי -שיקולים להערכת צומח 
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 .1 -ערכיות צומח 

 

 .התפשטות שטחי החקלאות על חשבון בתי גידול טבעיים - בעיות שמירת טבע

 

  חקלאות יוטבתה22.8

 

  חלקם  מעובדים .שטחי  חקלאות  של  מטעי  תמרים  וירקות  ברמות  עיבוד  שונות  -  תיאור  כללי

חלקם  מעובדים  ומוברים  חליפות  וכן  ישנם  שטחים  שנעזבו  ואין  מעבדים ,  בעיקר  המטעים,  באינטנסיביות

 .בין החלקות החקלאיות נטעו שורות של אשל הפרקים בתור שוברי רוח. אותם עוד

 . בין השדות כבישים ודרכים- תשתית ובינוי

 . שדות מעובדים ברמות שונות–חקלאות 

 ומוקדי ענייןאתרים 

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2059  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 4217
בריכות חימצון 

 יטבתה
179 

2059  אתר ארכיאולוגי 4214
  מזרחית  לעין ,מבנה  בעל  חצר  מרכזית

 יטבתה
 184 אתר נבטי

 

 

 . חקלאינוף - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

. חלמית  מצויה  -כמו  ,    צומח  נלווה  אדם  וצומח  שדות-בשולי  השדות  נמצא  צומח  רודרלי  וסגטלי    -צומח  

בחלקות .    ולאט  לאט  מתחיל  לחזור  הצומח  הטבעימלחית  מבאישהבחלקות  שהפסיקו  לעבד  משתלטת  

 .קדד מקומט –מושקות מוצאים לעיתים צמח נדיר 

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי- צומח ים להערכתשיקול

 .1 -ערכיות צומח 

 

 .התפשטות שטחי החקלאות על חשבון בתי גידול טבעיים - בעיות שמירת טבע
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  מישורי גרופית- 23יחידה מספר 
 

,   קבוץ  יוטבתה-מדרום  ,    הגבול  עם  חולות  נחל  שעלב-ממזרח  ,    מדרום  לקיבוץ  קטורה-בצפון    -  גבולות

 . הגבעות למרגלות צוקי שיירות-ערב ממ

 

 .מישור סחף בשולי הערבה המערביים - תיאור כללי

 

 .בחלק המערבי גבעות גירניות של תצורת גרופית ופצלי אורה. חצצי גיר וחול - מסלע 

 

ערוצים  קצרים  המתחילים  בצוקי  שיירות  וזורמים  מזרחה  אל  נחל  שעלב  הזורם  דרומה  עד  למלחת   -  ניקוז

 .יוטבתה

 .מעל פני הים'  מ160 - 100 -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

 

  מישורי גרופית23.1

 

  תשתית ובינוי

 .מועצה אזורית חבל אילות. 2. קבוץ גרופית. 1 -ישובים 

אך ,  סלול  עם  אספלט,  קטע  ישן  יותר  של  כביש  הערבה,  במקביל  לו  ממזרח.  2כביש  הערבה  .  1  -  כבישים

אל  תחנת ,  ממערב  לכביש  הערבה,  כביש  בין  גרופית  ליוטבתה.  4.  פיתכביש  כניסה  לגרו.  3.  לא  מתוחזק

למועצה  האזורית  חבל ,  כביש  כניסה  לתחנת  הדלק  ביוטבתה.  5).    אשדוד-קו  צינור  הנפט  אילת  (א  "קצא

 .כביש לשדות יוטבתה. 6. למסעדה ולחניון יעלים, אילות

בחלק ,  ה  לכביש  הערבה  ממערב  לומקביל,  )  אשדוד-קו  צינור  הנפט  אילת  (א  "דרך  קצא.  1  -  דרכים

,   מתחילה  מכביש  הערבה-דרך  מעלה  שחרות  .  2.  היחידה  הדרך  עולה  בצוקי  שיירות-הצפוני  של  תת

וממשיכה  תוך  כדי  עליה  על  צוקי  שיירות ,  והולכת  מערבה  בערוץ  הנחל  שמצפון  ליוטבתה,  מצפון  ליוטבתה

 . השטחדרכי אורך ורוחב נוספות חוצות את. 3. לכוון בקעת עובדה

 .ממזרח ליוטבתה,  מנחת יוטבתה- שדה תעופה אזורי

 .מחלבת יוטבתה. 3. תחנת דלק יוטבתה. 2. ם" ערדו–בית אריזה אזורי לתמרים . 1 - מפעלים

 .פ חקלאי אזורית"תחנת מו. 6. א"תחנת קצא. 5.  תרנגולות מדרום לגרופית-לולי . 4
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 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
(אורך  

X( 

. צ.נ
(רוחב  

Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 164 מצפה תצפית נוף לערבה ולהרי אדום אתר נוף 4282 2060

 166 בריכה עתיקה בריכת מים עתיקה אתר ארכיאולוגי 4249 2060

 167 מלכודת נמרים מלכודת נמרים עתיקה אתר ארכיאולוגי 4247 2053

 168 בארות שרשרת )פוגרות(ת שרשרת מערכת בארו אתר ארכיאולוגי 4243 2062

 169 מלכודת נמרים מלכודת נמרים עתיקה אתר ארכיאולוגי 4242 2048

 170 בארות שרשרת )פוגרות(מערכת בארות שרשרת  אתר ארכיאולוגי 4232 2061

 

מעלה  יתרו  חוצה .  3).  רכב(דרך  מעלה  שחרות  .  2,  )רכב)  (א"קצא(דרך  הנפט    .1  -  מסלולים  מסומנים

 . היחידהאת

שרידי  חקלאות  ומערכות  מים ,  צוקי  שיירות  והרי  אדום,  נוף  פתוח  של  הערבה  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .עתיקות

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

  מעט  עצי -בערוצים  הגדולים  .  יפרוק  המדבר  ופגוניה  רכה  -בערוצים  הקטנים  שולטים  בני  שיח    -  צומח

, אטד  ערבי  -נלווים  ,  רכפתן  מדברי,  חמדת  השיח  -לטים  מלבדן  שו,  שיטה  סלילנית  ושיטת  סוכך

דמיה ,  קרוטלריה  מצרית,  לוטוס  מדברי,  פגוניה  ערבית,  עוקץ  עקרב  מדברי,  אפיונה  מחוספסת

 .באשן עגול עלים, מלחית מסורגת, צלף סחוסי, לבידה

 .ם שרועיםשחליי, )גיוניה מכונפת(מכנפיים מדבריים , גולה ערבי-רב, קדד סיבר -צמחים נדירים 

 . עושר במינים סודניים ומדבריים בערוצים הגדולים-שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 

עצי  השיטה  מושכים  אליהם  ציפורים  נודדות  רבות .  מינים  מדבריים  מקננים  ומוגנים  -  ציפורים  -  חי

 .באביב ובסתיו
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  מישור יוטבתה- 24יחידה מספר 
 

בדרום .  אליפז-  מלחת יוטבתה וחקלאות סמר -במזרח  .  מדרום  לשדות  יוטבתה  יוטבתה  ו-בצפון    -  גבולות

 . מרגלות הצוקים שממערב לערבה- מכרות תמנע ובמערב -

 

  נחל -של  הנחלים  היורדים  מצוקי  שיירות  ,  עם  נטייה  קלה  מזרחה,  מישור  ומניפות  סחף  -  תיאור  כללי

, חלק  מגבולו  המערבי.  נחל  מנגן    ונחל  תמנע  ,  נחל  ססגון,  נחל  כדכוד,  נחל  אודם,  נחל  ארגמן,  יוטבתה

 .נושק למצוקים של נחל ארגמן ונחל כדכוד המתחברים לצוקי תמנע

 

ההולך  ומשתלט ,  נוסף  חול,  החלק  הצפוני  של  היחידה  מכוסה  סחף  גירני  ומאזור  סמר  ודרומה  -  מסלע

גירנית  מוגבהת  המאפשרת בחלק  הצפון  מערבי  יוצרות  תצורת  גרופית  ופצלי  אורה  חומה  .  בדרום  היחידה

, בחלק  הדרומי  מופיעות  גבעות  משאר  של  גיר  ואבן  חול.  תצפית  יפה  ועליה  בנויים  אתרים  ארכיאולוגיים

 .דבר המעיד על השבירה ההולכת וגדלה של מצוק ההעתקים, הגבעות מונמכות יחסית לצוקי תמנע

 

 .זם היא מלחת יוטבתהובסיס ניקו, זורמים מזרחה, כל הערוצים היורדים ליחידה -ניקוז 

 

 .מעל פני הים'  מ160 - 60 - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

  שולי מלחת יוטבתה24.1

השטח  נמצא .  היחידה-בר  נמצאת  על  מרבית  שטח  תת-שמורת  חי.  שטח  כמעט  מישורי  -  תיאור  כללי

 . יובשנית במלחת יוטבתה-הוא מהווה את החגורה המלוחה . תהום גבוהים-באזור עם מי

 .מתקנים שונים וחיות, דרכים,  גדרות- כוללת בר- שמורת חי-  ובינויתשתית

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
(אורך  

X( 

רוחב .  צ.נ
)Y( שם האתר תאור כללי סוג האתר 

מספר 
אתר 
 במפה

 188 חי בר גן חיות פתוח לחיות שנכחדו מהארץ אתר זיאולוגי 4180 2040

 

 .ח שהיו בעבר בארץ ונכחדו"ו לגידול וריבוי בעאתר מיוחד במינ - ייחוד נופי ותרבותי

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 
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 -שולטים  .    יובשנית  אשר  במלחה-שיחים  ובני  שיח  אופייניים  למלחות  ושייכים  לחגורה  המלוחה    -  צומח

  בודדים  הנמצאים  במקומות  בהם שיטה  סלילנית  עצי  -נלווים  .  אשל  היאור  והגה  מצוי,  ימלוח  פגום

 -לדוגמא  .  ח  הצמחונים  הגדולים"שינוי  גדול  בצמחיה  נגרם  בעקבות  לחץ  הרעיה  של  בע.    פחותההמליחות

 .ששלט בעבר נעלם כמעט לגמרי בעקבות הרעיה, חילף החולות

 . לחץ הרעיה גורם לשינוי בצמחיה-שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 

 .מינים מדבריים מוגנים מקננים במקום - ציפורים -חי 

 

, בר-לחץ  הרעיה  של  בעלי  החיים  הצמחונים  הגדולים  וביקור  מבקרים  בתחום  החי  -  בעיות  שמירת  טבע

, רצוי  שבסיום  ההשבה  לטבע  של  הפרא.  משנים  את  פני  השטח  לחלוטין,  התהום-בנוסף  לירידת  מפלס  מי

  נופיו הליך  זה  ישיב  למקום  את.  בשטח  מצומצם,  יכלאו  בעלי  החיים  הצמחונים  הנותרים,  הראם  והיען

 .הייחודיים וישקם את הצמחיה

 

  חורש השיטים24.2

 

מהווה  את  החגורה  החיצונית  סביב  מלחת ,  הנמצא  משני  צידי  כביש  הערבה,  חורש  השיטים  -  תיאור  כללי

עין (עין  יוטבתה  .  בר-נמצא  בשטח  שמורת  חי,  ממזרח  לכביש  הערבה,    היחידה-חלק  מתת  .  יוטבתה

ובו  מתקיימת ,  )חלק  מהעצים  נטועים(  חורש  מפותח  -ממערב  לכביש  .  נמצא  אף  הוא  בשטח  זה,  )דיאן'ע

בקטע .  בניסיון  לשקם  אוכלוסייה  זו,  שטח  זה  הוכרז  כשמורה  סגורה.  אוכלוסייה  שרידית  של  צבי  הערבה

 .נמצא ריכוז של אתרים ארכיאולוגים מתקופות שונות,  מערבי-הצפון 

 

 .חבדרום השט,  מרכז טורפים-  בינוי- תשתית ובינוי

כניסה למרכז .  3.  קטע  ישן  של  כביש  הערבה.  2.היחידה  לאורכה-כביש  הערבה  חוצה  את  תת.  1  -  כבישים

 .הטורפים

 ). אשדוד-קו צינור הנפט אילת ( א "דרך קצא. 1 -דרכים 

 .ממזרח לסמר, בדרום השטח. 2. חקלאות יוטבתה-מדרום לשטחי, בצפון מזרח השטח. 1 - ברכות חמצון

 .ן השטח בצפו- מחנה צבא
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 אתרים ומוקדי עניין

 

 

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2052  אתר ארכיאולוגי 4224

מצודת  סוגרים  בראש  הגבעה  מעל  נאת 

  קשור  כנראה ,יטבתה  מתקופת  הברזל

 לפעילות כריית נחושת

מצודה  מתקופת 

 הברזל
172 

2057  173 אתר ערבי קדום 8 -שרידי מבנים מהמאה ה וגיאתר ארכיאול 4224

2056  אתר הסטורי 4223

  סגן ,אנדרטה  לזכרו  של  קלמן  שלפסקי

  שנפל  בדרכו  לפטרה ,מפקד  האחזות  יטבתה

  ביום ,  מחברי  ההאחזות3עם  עוד  

19.3.1957 

 174 מצבת זכרון

2045  אתר ארכיאולוגי 4221
 ,קוי  סוללות  עפר  ועליהן  צמחי  חילף

 מקום מערכת פוגרותמסמנים 

שרידי  בארות 

 שרשרת
175 

2047  אתר ארכיאולוגי 4221
  יתכן  והיתה  כאן  גם ,מעין  בור  אל  מי  התהום

 מערכת פוגרות
 176 ברכה עתיקה

2043  אתר היסטורי 4220

 ,  שרידי  מאהל  ומבנה  מסתורי,מתחם  עמדות

  יתכן ,המנדאט'    כנראה  מתק,אולי  תנור

אש  הגבעה   בר,שבסיסו  עוד  מזמן  התורכים

 מעל נאת יטבתה

 ,עמדות  ומבנה

כנראה  מתקופת 

 המנדאט

177 

2042  אתר ארכיאולוגי 4219
שברי  סיגים  של  נחושת  ובית  קברות  בדווי 

 בין הסלעים
 178 סיגים וקברים

2041  אתר היסטורי 4217
  שימש  את  את  שבט ,בית  קברות  בדווי  גדול

 חיואת עד להקמת המדינה
 180 בית קברות בדווי

2043  אתר ארכיאולוגי 4217

מצודה  ובית  מרחץ    כתובת  רומית  המספרת 

על  בניית  המצודה  בימי  דיוקלטיאנוס    על 

תלולית  המצודה  הרומית  נמצא  מבנה 

 30 -משטרה בריטי משנות  ה 

 181 מצודה רומית

2037   גלי קבורה ומבנה,מעגלי אבנים אתר ארכיאולוגי 4216
אתר  מתקופת 

 הברונזה
182 

2039  אתר נוף 4216
גבעה  בולטת  מעל  קו  הצוקים  ממערב  לנאת 

  ממנה תצפית יפה מזרחה ודרומה,יטבתה
 183 תצפית
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. צ.נ

אורך 

)X( 

. צ.נ

רוחב 

)Y( 

 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 

אתר 

 במפה

2043 4213 
אתר  בוטני 

 והיסטורי

חרשת  תמרים  במקום  בו  היו  מעיין  ובארות 

 מים

עין (עין יוטבתה 

 )דיאן'ע
185 

2025 4195 
אתר  זואולוגי 

 ובוטני

חורש  שיטים  מפותח  ובו  קבוצה  שרידית  של 

צבי  הערבה  הנמצאת  בחורש  זה  בלבד    אתר 

עשיר  בצפורים  נודדות  ומקננות    שמורה 

 סגורה

חורש  שיטים  עם 

 צבי הערבה
186 

2026  אתר ארכיאולוגי 4194
במניפת )  פוגרות(מערכת  בארות  שרשרת  

 הסחף של נחל ארגמן
 187 ארות שרשרתב

2030  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 4154
בריכת חימצון 

 סמר
197 

 

 .נוף דמוי סוואנה צפופה ואתרים ארכיאולוגים רבים ומעניינים - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

ליד .    צומח  חולות-טח  בדרום  הש.  חורש  שיטים  בצפיפויות  שונות  ואתו  צמחים  של  שולי  מלחה  -  צומח

, אשל  היאור,  שיטת  סוכך,    שיטה  סלילנית-הצמחים  השולטים  .  תמר  מצויעין  יוטבתה  גדלים  עצי  

פגוניה ,  מוריקנדיה  מבריקה,  הגה  מצוי,  זוגן  לבן,  זוגן  אדום  -  נלווים  .רכפתן  מדברי,  מלוח  קפח

, יפרוק  המדבר,  שופיםזיזיים  ח,  אוכם  מצרי,  שבטוט  מצוייץ,  ימלוח  פגום,  חמדת  השיח,  ערבית

 . השיטיםהרנוג, אפיונה מחוספסת

 .רב גולה ערבית, זוגן לבן, קדד סיבר - צמחים נדירים

  עושר  רב  של -מהיפים  בערבה  הדרומית  ובנוסף  ,    חורש  מפותח  של  שיטים-שיקולים  להערכת  צומח  

 .מיני צמחים

 .4 -ערכיות צומח 

 

הוא  מבין  הגבוהים  ביותר  באזורים  המדבריים ,  בשטחמספר  מיני  הציפורים  המקננות    -  ציפורים  -חי  

כאן  המקום .    למיניהםסבכיםכמו  ,  שיר  חונות-בעונות  הנדידה  השטח  עשיר  מאד  בצפורי.  שבדרום  הערבה

כיום  המקום  הוא  השטח  החשוב  ביותר  של  האוכלוסייה .  עזניית  הנגבהאחרון  בו  היה  קינון  של  

 .סבכי השיטיםהמצטמצמת של 

 .צבי הערבה היחיד בו שרד  המקום– יונקים

דבר  שהפך  את  המקום  למוגן ,  "שמורה  סגורה"  לחלק  מהשטח  יש  מעמד  מיוחד  של  -שיקולים  להערכה  

 .מן הראוי להמשיך לשמור על הסטטוס של המקום כשמורה סגורה. ולעשיר ביותר בבעלי חיים
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עברו  על  אתרים (  לידו    השטח  נפגע  כשהניחו  את  קו  צינור  הנפט  וסללו  את  הדרך-  בעיות  שמירת  טבע

, סביב  מחנה  הצבא  ולאורך  כביש  הערבה.  בר  נתון  ללחץ  רעיה  חזק-השטח  בתחום  החי).  ארכיאולוגיים

 .הפרות הנוגעות לתחזוקה שוטפת

 

  מניפות סחף24.3

 

מניפות  סחף  של  הנחלים  היורדים  מצוקי  שיירות  התלולים  והופכים  לאפיקי  פזרות  עם   -  תיאור  כללי

, הערוצים  חוליים  יותר  ויותר,  החלק  הצפוני  גירני  וככל  שמדרימים.  שורי  של  הערבההגיעם  לשטח  המי

 .אך באופן שטחי, השטח מכוסה חול, היחידה-בדרום תת.  מישורים המכוסים אבני גיר-אך בין הערוצים 

 .קבוץ אליפז,  קבוץ סמר-  ישובים- תשתית ובינוי

כביש  הערבה  הישן  נמשך  ממזרח .  2.  יחידהה-כביש  הערבה  עובר  לאורך  מרבית  תת.  1  -  כבישים

 .כביש כניסה לאליפז. 5. כביש כניסה לפארק תמנע. 4. כביש כניסה לסמר. 3. ובמקביל לכביש הנוכחי

יתכן  והן  קשורות ,  השטח  מרושת  בדרכים.  2).    אשדוד-קו  צינור  הנפט  אילת  (א  "דרך  קצא.  1  -  דרכים

 .לימי פעילות מפעל הנחושת בתמנע

 .220. ג.על נ,  ממערב לסמר- ברכת מים

 .ממערב לאליפז,  ממערב לסמר- שטפונות-סוללות להטיית מי

 

 אתרים ומוקדי עניין

 

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2001  אתר ארכיאולוגי 4166
 ,מתקן אבן עתיק ששימש לציד צבאים

 מצפון לנחל אודם
 189 עפיפון

1998  אתר בוטני 4164

 לשון -קבוצה של צמחי שרך נדיר ביותר 

 בחולות נחל כדכוד ממערב ,אפעה מצרית

 לסמר

לשון אפעה 

 מצרית
190 

2006  אתר ארכיאולוגי 4164
 בגדה ,ציור של נאקה ובכר על אבן חול

 הדרומית של נחל אודם
 191 ציור סלע קדום

1996  אתר ארכיאולוגי 4163
 קטן של אבן חול בין נחל ציורי סלע במצוק

 אודם לנחל כדכוד
 192 ציורי סלע קדומים

2008 4162 
אתר  ארכיאולוגי 

 ונופי

לכוון , מערבית לסמר,220תצפית מנ ג  

 מצוקי כדכוד ומערכת , הרי אדום,הערבה

 העפיפונים

 193 תצפית
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. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2012  אתר ארכיאולוגי 4161
 ,מתקן אבן עתיק ששימש לציד צבאים

 ממערב לסמר
 194 עפיפון

2014  אתר ארכיאולוגי 4161
 ,מתקן אבן עתיק ששימש לציד צבאים

 ממערב לסמר
 195 עפיפון

2024  אתר ארכיאולוגי 4158
 ,מתקן אבן עתיק ששימש לציד צבאים

 מדרום לכניסה לסמר
 196 עפיפון

1990  אתר גיאולוגי 4146

מחשוף גרניט ואבן חול קמברית הצפוני 

  ,ביותר בארץ בתוך בקעה קטנה ומצוקית

 " מטר8נמצא בה עמוד אבן חול בגובה של 

 198 "תמנע הקטנה"

 

אתרים ,  חול  מרשימים  סוגרים  את  קו  הראיה  מן  הערבה  מערבה-מצוקי  אבן  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .י תמנעארכיאולוגיים מעניינים וקרבה לאתר

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

הנחלים חוליים ויש בהם , מאזור סמר ודרומה.  במניפות  הנחלים  מצפון  לסמר  יש    עצי  שיטה  רבים  -  צומח

נמצא  בחולות ,  שהוא  שרך  קטן  של  חולות,  לשון  אפעה  מצרית  -הצמח  הנדיר  .  צומח  חולות  מעניין

, צלף  מצרי,  שיטה  סלילנית  -  נלווים  .בררתם  המד,  חמדת  השיח  -צמחים  שולטים  .  ממערב  לסמר

, אפיונה  מחוספסת,  מלענן  יפה  שער,  מרוה  מצרית,  שמשון  ליפי,  פגוניה  ערבית,  עלים-באשן  עגול

 .זיזיים חשופים, רכפתן מדברי, אטד ערבי, דוחן מדברי-בן, מצמרת שעירה

, בהק  צחור,  הגממותזקנציית  ,  לשון  אפעה  מצרית,  מנתור  ערבי,  מוריקנדית  סיני  -צמחים  נדירים  

 .מגסטומה זעירה, כרבולת אדומית

 .ביניהם מינים נדירים ביותר,  צמחי חולות רבים ומיוחדים-שיקולים להערכת צומח 

 .5 -ערכיות צומח 

 

כמה  מינים  מקננים .  סלעיות  וסבכים  -המקום  שופע  ציפורים  נודדות  בעונת  הנדידה  כמו    -  ציפורים  -  חי

מפעם  לפעם  מפנים  לכאן  פגרי  פרות  המושכים  אליהם  עופות .  דבריים  מוגניםונמצאים  כאן  מספר  מיני  מ

 .דורסים נודדים רבים

 

לחיפוש ,  דרכי  פרוספקציה(    דרכי  עפר  רבות  מבתרות  את  השטח  לאורכו  ולרוחבו  -  בעיות  שמירת  טבע

אתרים "  חותכות"י  בניית  סוללות  להטיית  מי  שטפונות  ש"השטח  עבר  פגיעה  קשה  ע).  מחצבים

 .יאולוגייםארכ
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 מלחת יוטבתה- 25יחידה מספר 
 

סומנה  היחידה ,  במפת  יחידות  הנוף.  בשטח  ישראל,  בשטח  ירדן  ומיעוטה,  בחלקה  הגדול,  יחידה  זו  נמצאת

 .אך כאן נתאר אותה בשטח ישראל בלבד,  לאומי-ללא התייחסות לגבול הבין , בגודלה האמיתי

 

  בחולות -בהמשך  הצד  המערבי  ובדרום  .  בר-יוטבתה  בחי  גובלת  מלחת  -בצפון  ובחלק  מהמערב    -  גבולות

 . לאומי עם ירדן- הגבול הבין -במזרח . סמר ובשטחי החקלאות של סמר

 

, אשר  במרכזו  שטח  סטרילי  גדול,  זהו  אגן  חסר  ניקוז.  הגדולה  במלחות  הערבה  הדרומית  -  תיאור  כללי

סביב  המלחה  מוצאים  חגורות  צומח .  ורק  פינה  מערבית  בולטת  בשטח  ישראל,  רובו  בשטח  ירדן,  כאמור

ישנה  חגורה  של  צמחי ,  מצדו  הדרומי  של  השטח  הסטרילי.  על  פי  רמת  המליחות  ועל  פי  הקרבה  למים

 .מלחה רטובה

 

בשנים  עם  שטפונות .  ממזרח  ומצפון,  הוא  בסיס  הניקוז  לנחלים  המגיעים  ממערב,  אגן  חסר  ניקוז  -ניקוז  

 .י מרהיב באמצע הבקעהופך השטח הסטרילי לאגם עונת, כבדים

 

 .מעל פני הים'  מ60  - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

  מלחה סטרילית25.1

 

כולל  החלק (גדול  מאד  ,  מישורי,  שטח  סטרילי  מצומח,  המלחה  הגדולה  בערבה  הדרומית  -  תאור  כללי

בע בצ,  הקרקע  חרסיתית.  בעקבות  שטפונות,  יש  שנים  בהן  השטח  מוצף  מים  והופך  לאגם  גדול,  )הירדני

 .כהה ובעלת רטיבות רבה

 .גדר הגבול עוברת בשטח המלחה הסטרילית -תשתית ובינוי 

 . דרך הפטרולים-דרכים 

 .אתר גיאומורפולוגי מעניין - ייחוד נופי ותרבותי

 5 –ערכיות נופית ותרבותית 

 .יחידה זו סטרילית מצומח-תת -צומח 

 . אין צומח- שיקולים להערכת צומח

 .1 -ערכיות צומח 

 



 153 

  צומח מלחה25.2

 

נמצאת  חגורה ,  מערב  למלחה  הסטרילית  ומצפון  לחולות  סמר-מדרום  ,  בר-מדרום  לגדר  החי  -  תאור  כללי

 .קרקע המלחה מכוסה בחול. לחה של צומח מלחה

 .דרך הפטרולים - דרכים – תשתית ובינוי

 

 .מעט שנשאר מחגורת המלחה הרטובה סביב המלחה הסטרילית - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

אוכם בדרום  השטח  מוצאים  שיחים  פזורים  של  .  הוא  מלוח  ולח,  השטח  קרוב  למלחה  הסטרילית  -  צומח

. מלחית  קשקשנית  וימלוח  פגום,  אוכם  תולעני,    זיזיים  חשופים,  שנהבית  הרוזמרין,  ביתי-חד

  ומעט  שיחי ביתי-האוכם  החדחי  נותרים  שי,  ככל  שמתקרבים  למלחה  הסטרילית  .  זוגן  אדום  -בערוצים  

 .אשל מתנני

 .אוכם תולעני - צמחים נדירים

 .שטח לא גדול של חגורת המלחה הרטובה וצמחיה האופיינים - שיקולים להערכת צומח

 .5  -ערכיות צומח 

 

 

 

 

 

 

  חולות סמר- 26יחידה מספר 
 

  כביש -במערב  ,  על  תמנע  שפכי  פסולת  מפ-בדרום  ,    שולי  מלחת  יוטבתה-בצפון  ובמזרח    -  גבולות

 .הערבה

אחד  משטחי  הדיונות  היחידים  בערבה .  שמקורו  בסחיפה  ממכתש  תמנע  ריכוז  של  חוליות  -  תיאור  כללי

חלקו  הגדול  הפך  לשטחים  חקלאיים  וחלקו  סבל ,  יותר  מחצי  השטח  הטבעי  נהרס.  אשר  בשטח  ישראל

 .מכריית חול

 .דיונות חול -מסלע 

 . מזרח אל מלחת יוטבתה-הניקוז הוא לצפון  -ניקוז 

 .מעל פני הים'  מ60 - רום
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 היחידות-פירוט תת

 

  חולות סמר- 26.1

 

שריד  שנותר  לאחר  שרוב  השטח  הפך  לשטחי  חקלאות  או  עבר ,  הדיונות  החלק  המזרחי  של  -  תאור  כללי

. ודםאת  החולות  חוצים  נחל  ארגמן  וא.  לאומי  עם  ירדן-בצדו  המזרחי  של  השטח  עובר  הגבול  הבין.  כרייה

 .גדר הגבול ודרך הפטרולים -במזרח השטח  -תשתית ובינוי 

 

יפה  ושונה  לראות  שטפונות .  שריד  לנוף  דיונות  ההולך  ונכחד  בדרום  הערבה  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .החוצים בחולות

 .5 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

חמדת ,  שבטוט  מצוייץ  -צמחים  נלווים  .  פרקרק  פרסי  -עם  שלטון  של  ,  צומח  חולות  אופייני  -צומח  

 .כתריים אדמדמים, עוקץ עקרב גלוני, השיח

 .פרסת הסוס המדברית, פרי-מלוח דו, לוניאה מגובבת, קדד מדברי, טופל אדום -צמחים נדירים 

 .בית גידול חולי ההולך ונעלם ואתו עולם צומח מיוחד –שיקולים להערכת צומח 

 .5 -ערכיות צומח 

מספר . סבכי מדברבחורף  נמצא  כאן .  סבכים  וסלעיותשיר  נודדות  כמו  -פוריעושר  של  צי  -  ציפורים  -  חי

מומלץ  לפתח  את  אזור  החולות .  אלימון  -לדוגמא  ,  מינים  של  צפרי  חולות  נדירים  עדיין  מקננים  במקום

הנודדים  והשטחים  החקלאים  לאתר  צפרות  בגלל  המגוון  הרחב  של  בתי  הגידול  לציפורים  נודדות 

 .ומקומיות

 .מין עקרב אנדמי, חול יוטבתה-עקרבנמצא כאן . זוחלים ומכרסמים, בחרקיםעשירות הדיונות 

 .בית גידול הולך ונעלם ואתו החי והצומח המיוחדים לו -שיקולים להערכה 

 

 .הרס בית הגידול הטבעי, התפשטות החקלאות ושנים רבות של כריית חול - בעיות שמירת טבע

 

  אליפז– חקלאות סמר - 26.2

 .יתר השטחים כנראה לא מטופלים, חלק גדול נטוע בתמרים. השטחים ברמות עבוד שונות - לליתאור כ

 .  בין החלקות כבישים ודרכים- תשתית ובינוי

 .בית אריזה ומבני מחסנים

 .נוף מטעי התמרים מרשים - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

  ותחילת  חזרה מלחית  מבאישה  שלטון  של  -שטחים  המוברים  ב,  המטעים  מינים  רודרליים  בשולי  -  צומח

 . פרקרק פרסישל 



 155 

 .קדד מקומט –צמחים נדירים 

 .דל בצומח טבעי, שטח מופר ביותר -צומח  שיקולים להערכת

 .1 -ערכיות צומח 

 

כלל  אינם  מעובדים  או  אינם  מטופלים  והפתרון ,    חלק  גדול  מהשטחים  שעברו  פיתוח-  בעיות  שמירת  טבע

 .הוא לתת להם לחזור למצבם הטבעי,  בשביל שטחים אלההטוב

  מישור רחם- 27יחידה מספר 
  מרגלות  ההרים -במערב  .    סיום  מניפות  הסחף-במזרח  ובדרום  ,    חולות  סמר  והר  תמנע-בצפון    -  גבולות

 .במערב

ים  עברו בערוצים  הצפוני,  אפיקי  פזרות  של  מניפות  סחף  עם,  מישור  עם  נטייה  קלה  מזרחה  -  תיאור  כללי

 .ועד היום השטח מופר ביותר, בעבר שפכי הפסולת של מפעל תמנע

הערוצים  הצפוניים  מכוסים  פסולת .  קרטון  וחול,  המישור  מכוסה  בחלוקים  ובחצצים  של  גיר  -  מסלע

 .ממפעל הנחושת שהיה בתמנע

 .למלחת עברונה,  מזרח-לדרום  -ניקוז 

 .מעל פני הים'  מ120 - 80 - רום

 
 ידותהיח-פירוט תת

 
  שפכי מפעל תמנע27.1

, שהן מכרות נחושת פתוחים, בחלק  המערבי  יש מחפורות עמוקות.  אזור  מופר  והרוס  ביותר  -  תיאור  כללי

החומר .  התהום  ונוצר  אגם  בבסיס  המחפורת-בחלק  מהמחפורות  הגיעו  בחפירה  עד  למי,  מימי  מפעל  תמנע

. שטחים  טבעיים  קטנים  נותרו  כאן.  חידההי-נערם  בגבעות  מלאכותיות  בשטח  תת,  שהוצא  מן  המחפורות

 .החלק המזרחי הוא מניפת סחף שגרפה פסולת ממפעל תמנע

כביש  כניסה  למכרות .  2.  היחידה  לארכה-כביש  הערבה  מחלק  את  תת.  1  -    כבישים-  תשתית  ובינוי

 .תמנע

נוספות דרכים  רבות  .  3.  דרך  הפטרולים.  2).  אשדוד-קו  צינור  הנפט  אילת(א  "דרך  קצא.  1  -  דרכים

 .מרביתן מתקופת הפעילות במפעל תמנע, עוברות בשטח 

 . מצפון ומדרום לכביש הכניסה למפעל תמנע- סוללות להסטת מי שטפונות

 . מדרום לכביש הכניסה למפעל תמנע-תעלת מים 

 . ממערב לכביש הערבה- מחפורות

 . ממערב לכביש הערבה- גבעות מלאכותיות של פסולת המפעל

 . ממזרח לכביש הערבה- ות של פסולת מפעל תמנעברכות מים פתוח

 .לאומי-גדר הגבול הבין
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 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

1998 4088 
 ,אתר  גיאולוגי

 נופי

בקירו ,    מכרה  פתוח  עמוק  המגיע  למי  תהום

 המזרחי מגיע לאחד משברי הבקע
 N 199בור 

2017  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 4084

בריכת חימצון 

אילת בשפכי 

 תמנע

200 

1992  אתר ארכיאולוגי 4084
תנור להפקת נחושת מהתקופה הכלכוליתית 

 מהקדומים בעולם
 201 תנור כלכוליתי

2000  אתר ציפורים פוטנציאלי אתר ציפורים 4078
בריכות חימצון 

 תמנע
202 

 

 .ביותר שטח מופר -  ותרבותיייחוד נופי

 . 1 –ערכיות נופית ותרבותית 

 

שלטון .  מוצאים  צומח  חולות  וביניהם  אף  צמחים  נדירים  ביותר,  בשטחים  המעטים  שאינם  מופרים  -  צומח

, אטד  ערבי,  לובד  המדבר,  שיטת  סוכך  -צמחים  נלווים  .  ודנתונית  החולות  פזורים  פרקרק  פרסי  שיחי  -

, מרוה  מצרית,  זקנצית  הגממות,  בלוטנית  הדורים,  טפרוסיה  נאה,  יון  מדבריאזוב,  אפיונה  מחוספסת

 .קישוא הנביאים, כסיה מדברית, מצמרת שעירה, קרוטלריה מצרית

צפרני ,  קדד  מדברי,  גלוסונמת  בובה,  רב  גולה  ערבי,  זקנצית  הגממות,  זיזי-קטב  דו  -צמחים  נדירים  

 .בהק עקרבי, ציצן קצר, חלבלוב מגורגר, עירית נטויה, חתול תלת כנפיות

נותרו  בו  שרידים  של  חולות  עם  צומח ,    למרות  שהשטח  הרוס  בחלקו  הגדול-שיקולים  להערכת  צומח  

 .אופייני ומינים נדירים רבים

 .2 -ערכיות צומח  

 

 .חשוב לשמור את המעט שנותר, שטח מופר ביותר - בעיות שמירת טבע
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  רחם- פשט נמרה 27.2

 

מבותר  בערוצי  זרימה ,  חלק  המערבי  הוא  שטח  כמעט  מישורי  עם  נטייה  קלה  מזרחהה  -  תיאור  כללי

הוא  שטח  פתוח  של  מניפת  סחף  עם  אבני ,  החלק  המזרחי.  שולי  נחל  נמרה  חוליים  ,  עשירים  בחלוקי  נחל

 גיר מעורבת בחול

חוצה ,  ןכביש  הערבה  היש.  2.  היחידה  לאורכה-כביש  הערבה  חוצה  את  תת.  1  -  כבישים  -  תשתית  ובינוי

כביש  לאתר  פסולת  בנחל .  4.  כביש  כניסה  לבאר  אורה.  3.  ממערב  לכביש  החדש,  את  היחידה  לאורכה

 .נמרה

 .דרך הפטרולים. 4. אורה לנחל רחם-דרך מבאר. 3. דרך לנחל רחם. 2. א"דרך קצא. 1 - דרכים

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2005  אתר צפרות 4050
אתר  קינון  של  כמה  מיני  צפורים  נדירים 

 ורגישים ביותר
 203 שמורת אלימונים

1974  אתר גיאולוגי 4045
סינקילנה  שברכזה  גוש  אאוקני  עם 

 קונגלמורט רחם ובשוליה מצלעות קימוט
 204 סינקלינה מעניינת

1963  נחל רחםצלף סחוסי גדול באפיק  אתר בוטני 4037
צלף  סחוסי  גדול 

 ביותר
205 

1975  אתר ארכיאולוגי 4037
 1שורה  של  מבני  אבן  מרובעים  בגובה  של  

 מטר ששימשו בסיס לאוהלי משמר נבטים
 206 מחנה צבאי נבטי

1985  אתר היסטורי 4037
אנדרטה  לאוטובוס  של  מטיילים  שהותקף  על 

 50ידי מחבלים בשנות ה

אנדרטה  בכביש 

 הישן
207 

1971 4034 
אתר  גיאולוגי 

 ונופי

מחשוף  יפה  של  פצלי  אורה  מגיל  טורון 

 ותצפית לערבה
מחשוף פצלי אורה 208 

1982  אתר ארכיאולוגי 4032
ריכוז  גדול  של  סיגי  נחושת  במישור  מצפון 

 לבאר אורה
 209 סיגי נחושת

1983 4032 
 ,אתר  גיאולוגי

 נופי

סינקלינה  של  תצורת  משש  בולטת  בנוף 

 הלבן שלהבצבע השחור ו

סינקלינה  של 

 תצורת משש
210 

1975 4025 
 ,אתר היסטורי

 ארכיאולוגי

בשנות  החמישים .  באר  מים,  נווה  מדבר  קטן

הוקמה  במקום  תצפית  חקלאית  ולאחר  מכן 

כיום  מתוכנן  לקום  כאן  ישוב .    מחנה  גדנע–

 קהילתי

 211 באר אורה

1975  אתר גיאולוגי 4023

 רכס נמוך של סלע דולומיט שמקורו

הקצה . בדולומיטיזציה שארעה בשבר תמד

 המזרחי של השבר שחודר לערבה

 212 רכס דולומיטיזציה
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 .מעיבוד חקלאי, שטחים שלא נפגעו כמעט, שטח פתוח - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

חמדת   -לטים  הצמחים  השו.  שיחים  ובני  שיח,  בעיקר  יש  כאן,  מעט  עצי  שיטה  נמצאים  בשטח  זה  -  צומח

צמחים .  פרקרק  פרסי  ושבטוט  מצויץמופיעים  שיחי  ,  במקומות  עם  יותר  חול,  השיח  ויפרוק  המדבר

, אפיונה  מחוספסת,  פגוניה  דביקה,  פגוניה  רכה,  צלף  סחוסי,  שיטת  סוכך,  שיטה  סלילנית  -נלווים  

  עץ .גול  עליםבאשן  ע,  זוגן  אדום,  מלחנית  הערבות,  באשן  ערבי,  עוקץ  עקרב  גלוני,  רכפתן  מדברי

 .ליד הצומת עם הכביש הישן,  נמצא מצפון לכביש הכניסה לבאר אורהשיזף מצוייחיד של 

 .מנתור ערבי, קטב מכונף, בהק צחור -צמחים נדירים 

 . ערבוב בין בית גידול של ערוצים וצומח חולות-שיקולים להערכת צומח 

  .4 -ערכיות צומח 

מספר  המינים  המקננים  באתר  קטן ,  היחידה-חלק  המזרחי  של  תתב,  בשמורת  האלימונים  -  ציפורים  -  חי

בעיקר  זכו .  שמתקיימים  רק  בבית  גידול  של  חולות  מסוג  זה,  אך  אלה  הם  ברובם  מינים  נדירים  מאד,  יחסית

יש  כאן  גם  מספר  זוגות  של ).  ארבעה  זוגות  בלבד-מספרם  פחת  לשלושה  (אלימוןלפרסום  מספר  זוגות  של  

בעונת  הנדידה .  זנב  וצחיחנית  מדבר-עפרוני  שחור  מסוימות  נמצא  כאן  קינון  של  בשנים.  עפרוני  חכלילי

החלק  המערבי .  סלעיות  וסנוניות,  פיפיונים,  עפרוניםהמקום  שופע  בדרך  כלל  ציפורים  נודדות  כמו  

סבכי בחורף  ובתחילת  האביב  נצפה  כאן  ריכוז  מרשים  של  .  בעונות  הנדידה,  עשיר  במינים  נודדים

 .קפריסאי

יש  לשטח ,  בגלל  המינים  הרגישים  שחיים  בו,    למרות  הפיתוח  המואץ-ים  להערכת  ציפורים  שיקול

 .האתר מושך אליו תיירות צפרים בקנה מידה גדול. חשיבות רבה

 

החלק  המזרחי  סבל  ועדיין .  החלק  המערבי  נפגע  מעבודות  עפר  וכריית  חומר  ואדי  -  בעיות  שמירת  טבע

מכיוון  שהשטח  משופע  באבנים  והקרקע .  סיונות  חקלאיים  כושליםסובל  מפגיעה  קשה  בשטחי  החולות  בני

כך  הרסו  את  השטח  הזה  וגם  את  הדיונות  מהן  נלקחו ,  הביאו  למקום  חול  מחולות  סמר,  מלוחה  יחסית

בשנה ,  למרות  זאת.  כנראה  שהתנאים  לא  התאימו  לחקלאות  והשטח  החקלאי  נראה  נטוש.  החולות

 .האחרונה נמשכו העבודות בשטח
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  שולי מלחת עברונה- 28ה מספר יחיד
 

,   ערבת  נטוף-בדרום  ,    מלחת  עברונה-במזרח  .    מדרום  למניפת  הסחף  של  נחל  רחם-בצפון    -גבולות  

 . כביש הערבה-במערב 

לפני ,  נחל  עמרם  ונחל  שחורת,  נחל  צפונות,  מפגש  של  מניפות  סחף  גדולות  של  נחל  עברונה  -  תיאור  כללי

 .מהגדולים בערבה, כתמים גדולים של חורש שיטים מפותחכמה . התנקזם אל מלחת עברונה

אבני  גיר  בהירות  והרבה  אבנים  ממוצא  וולקני ,    מגוון  גדול  של  אבנים  שהגיעו  עם  מניפות  הסחף-  מסלע

 .וגרניטי בגוונים אדמדמים

 נחל  עמרם  ונחל  שחורת  ועוד  מספר  נחלים,  נחל  צפונות,    נחל  עברונה-ארבעת  הנחלים  הגדולים    -  ניקוז

מצפון  מגיעים  הערוצים  הדרומיים  של .  זורמים  מזרחה  אל  השקע  חסר  הניקוז  של  מלחת  עברונה,  קטנים

 .וזורמים דרומה למלחת עברונה, פשט נחל רחם

 .מעל פני הים'  מ60 - 30 - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

  פשט עברונה28.1

 

הערוצים  מישורים    המכוסים בין  .  ערוצי  פזרות  צפופים  שתשתיתם  סחף  מעורב  בחול  -  תיאור  כללי

החלק .  פי  הסלעים  מהם  הגיע  הסחף-על,    גירני-  מגמתי  ובמקומות  אחרים  בהיר  -בחצץ  דק  לעתים  כהה  

 .חלק גדול מהשטח מכוסה בחורש שיטים עשיר.  המזרחי חולי

 .עובר לאורך היחידה במערבה, כביש הערבה הישן. 1 -  כבישים- תשתית ובינוי

מקבילה  לכביש  הערבה ,  דרך  אורך.  3.  דרך  כניסה  לדקלי  הדום.  2.    לעין  עברונהדרך  כניסה.  1  -  דרכים

 .דרך הפטרולים. 4. הישן ממזרח לו

שני  קידוחים  מצפון  לדקלי .  2.  ממערב  לדקלים'    מ700  -כ  ,  לצד  הדרך  לדקלי  הדום.  1  -  קידוחי  מים

 .מן הדקלים'  מ600 -והשני '  מ100אחד במרחק , הדום

, האחת  מדרום  לצומת  הכניסה  לעין  עברונה  והשניה,  תי  חורשות  לצד  כביש  הערבה  ש-  ל"נטיעות  קק

 .בצומת הכניסה לדקלי הדום
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 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2000  213 חרבת דפית  נבטית-שרידי מצודה רומית אתר ארכיאולוגי 4002

1988  אתר היסטורי 3986

שירות  חלוצי   "-ל  "שרידים  של  האחזות  שח

שניסתה    לנצל  את  מי  עין  עברונה "  לערבה

    ליד  כביש 50  -  בתחילת  שנות  ה  ,לחקלאות

 הערבה

שרידי האחזות 

 ל עברונה"נח
214 

 

  הרי  אילת  בפסיפס -  מערבה  -הנוף  הנצפה  .  חורש  שיטים  מהגדולים    בערבה  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 -ממזרח  .  על  רקע  הר  עמרם  השחור,  גבעות  צפרה  הבהירות,  ובעיקר,  ם  על  פי  הסלעים  הבונים  אותםצבעי

 .הרי אדום בסלעי היסוד הכהים

 . 4 –ערכיות נופית ותרבותית 

 

שיטה  סלילנית עם  ערוצים  צפופים  ובהם  שלטון  של  ,  מערב-בצפונו  ובצפון,  חלק  גדול  מהשטח  -  צומח

בחלק  הדרומי .  מלחית  מסורגת  ורכפתן  מדברי,  שבטוט  מצויץ,  השיחחמדת    -נלווים  .  ושיטת  סוכך

 . אין כמעט עצי שיטה

 .  חורש שיטים עשיר-שיקולים להערכת צומח 

 .5 -ערכיות צומח 

 

יוצר ,  הנוף  דמוי  הסוואנה  המפותח  כאן  ביותר.    השטח  היפה  והעשיר  ביותר  בדרום  הערבה-  ציפורים  -חי  

יש  כאן  פרטים .  סבכי  שיטיםבמקום  חיה  אוכלוסייה  קטנה  של  .  בראת  השטח  העשיר  ביותר  בצפרי  מד

מינים  רבים .  סיבכי  מדברנמצא  כאן  הריכוז  הגדול  ביותר  בערבה  של  .  שרקרק  גמדי  ומדברוןרבים  של  

יתכן  ובאתר  זה  מקננים .  גבתונים  וסבכים,  סלעית  -כמו  ,  של  צפרי  שיר  נודדות  חונים  בחורש  השיטים

 . מצריותחמס) נדיר(תחמס נובי 

 . פרטים וזהו אחד הריכוזים הגדולים שלו בישראל200 חיים כאן מעל - צבי הנגב - יונקים

 

 .נסיעת כלי רכב מחוץ לדרכים המוסדרות - בעיות שמירת טבע

 

  חגורת השיטים של פשט עמרם28.2

 

 ממזרח  לכביש,  בשולי  מלחת  עברונה,  רצועת  שיטים  בפשט  נחל  עמרם  ונחל  שחורת  -  תיאור  כללי

. החדש"  מקורות"  מתקן  -הגבול  הדרומי  .  חלק  גדול  מהשטח  גובל  במזרחו  עם  שדות  מעובדים.  הערבה

לדרך  הכניסה  לברכות "  מקורות"בין  מתקן  ,  החלק  הדרומי.  מערב  לדקלי  הדום-  מדרום-הגבול  הצפוני  
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אתר  חוות החלק  הצפוני  שמור  יותר  ובו  נמצא  .  מופר  ביותר  עם  דרכים  פירטיות  ומחפורות  שונות,  המלח

 .עברונה הקדומה

 

 תשתית ובינוי

 .היחידה לאורכה-כביש הערבה הישן חוצה את תת. 1 - כבישים

ממזרח  לכביש ,  דרך  אורך.  3.  דרך  כניסה  לחוות  עברונה.  2.  דרך  כניסה  לבריכות  המלח.  1  -  דרכים

 .דרכים פירטיות בכל השטח. 4. הערבה הישן

 .ליד צומת דרך הכניסה לברכות המלח,  הערבהממזרח לכביש,  חורשה נטועה- ל"נטיעות קק

 .סוללות לעצירת שטפונות מכניסה לשטחים החקלאיים,  ממערב לכביש הערבה הישן- סוללות עפר

 . חוות עברונה- ומוסדר אתר ארכיאולוגי משוקם

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
(רוחב  

Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 אתר ארכיאולוגי 3944 1995

שטחים  חקלאיים ,  )פוגארות(בארות  שרשרת  

קטעים .  ומבנים  מהתקופה  הערבית  הקדומה

סככת  צל ,  חניה,  דרך  גישה  לאתר,  משוקמים

 נמצאים במקום, והסברים על האתר

 219 חוות עברונה

 

 .לאות מדברית עתיקההדרומי בארץ ואתר מרשים של חק, נוף שיטים דמוי סוואנה - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

אליהן ,  שיטה  סלילנית  ושיטת  סוכךבנוי  בעיקרו  מ,  הדרומי  ביותר  בארץ,  חורש  שיטים  מפותח  -צומח  

 .עוקץ עקרב מדברי, חמדת השיח, מלחית מבאישה, שנהבית הרוזמרין, הרנוג השיטים -נלווים 

 .הדרומי ביותר בארץ,  חורש השיטים הגדול-שיקולים להערכת צומח 

 .4 -ערכיות צומח 

 

שחור  זנב  ותורית ,  זנבן,  שרקרק  גמדיכמו  ,    בשטח  מקננים  מינים  מדבריים  רבים-  ציפורים  -חי  

בשנים  האחרונות  אולי  קיננה ).  הזוג  הדרומי  ביותר  (סבכי    שיטיםיש  שנים  בהן  מופיע  כאן  גם  .  זנבנתנית

בשלוש  השנים .  סבכיםבעיקר  צפרי  שיר  כגון  ,  דיםהשטח  משופע  במינים  נוד.  חמריה  שחורהכאן  

 .חיוורניתהאחרונות חרפה כאן 

 . השטח קטן ובשוליו מתקיימות לעתים עבודות פיתוח שגורמות לנזקים- בעיות שמירת טבע
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  מישור עמרם- 29יחידה מספר 
 

 -מדרום . ערבה כביש ה-ממזרח  .    המרגלות  הדרומיים  של  הגבעות  שמדרום  לבאר  אורה-מצפון    -  גבולות

 . מרגלות הרי אילת-ממערב , גבעות שחורת

במרכזו  מתבלטות  גבעות .  היורדות  משולי  הרי  אילת  לערבה,  מדרון  מתון  של  מניפות  סחף  -  תיאור  כללי

 .צפרה הגירניות בצבע לבן

 .כהות ומעט אבני גיר בהירות, בעיקר מגמתיות, במישורים שבין הערוצים פזורות אבנים - מסלע

, נחל  עמרם  ונחל  שחורת  וכן  ערוצים  קטנים  נוספים,  נחל  צפונות,    נחל  עברונה-הנחלים  העיקריים    -  ניקוז

 .למלחת עברונה, מנקזים את מדרונות הרי אילת מזרחה

 .מעל פני הים'  מ150 - 40 -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

 

  מישור עמרם29.1

 

כביש  כניסה  לתחנה .  2.  היחידה  לאורך  מזרח  -כביש  הערבה  .  1  -  כבישים  -  תשתית  ובינוי

 .מערבה מכביש הערבה, לאורך נחל עברונה, הסיסמוגרפית

דרך  כניסה  לנחל  שחורת  מדרך .  3.  דרך  כניסה  לעמודי  עמרם.  2.  לאורך  היחידה,  ציר  הנפט.  1  -דרכים  

 דרך  מכביש  הערבה.  5.  למרגלות  צוקי  עברונה,  דרך  מגבעות  צפרה  צפונה  עד  באר  אורה.  4.    נחל  עמרם

 .לציר הנפט בנחל שחורת

 .פזורות מחפורות, משני צידי ציר הנפט,  מצפון לגבעות שחורת- מתקני ם צבאיים

 .מדרום לחיבור לדרך הכניסה לעמודי עמרם,  ליד ציר הנפט- מחפורת עפר גדולה

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

אתר  גיאולוגי  3974 1971

 ונופי

  על  רקע  הר ,גבעה  הבנויה  סלע  גיר  בהיר

עמרם  הכהה    הגבעה  היא  שריד  לקיר 

 המזרחי של מכתש עמרם

גבעת  צפרה 

 צפונית

216 

אתר  גיאולוגי  3967 1967

 ונופי

  על  רקע  הר ,גבעה  הבנויה  סלע  גיר  בהיר

עמרם  הכהה    הגבעה  היא  שריד  לקיר 

 המזרחי של מכתש עמרם

בעת  צפרה ג

 דרומית

217 
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. 3,                )רכב  שטח(  באר  אורה  -דרך  גבעות  צפרה  .  2,  )רכב  גבוה(ציר  הנפט    .1  -  מסלולים  מסומנים

 ).כל רכב(דרך מנחל עמרם לנחל שחורת . 4, )כל רכב(דרך נחל עמרם 

 

אבן  חול ,  גירעל  רקע  הרי  אילת  בפסיפס  כהה  ובהיר  של  הרי  ,  מישורי  רג  אדמדמים  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

  בקצה  המזרחי  של  מישורי  הרג  של -מבט  מזרחה  גם  הוא  מרשים  ביותר  .  וסלעים  מגמתיים  מרשים  ביותר

מזרחה ,  מעבר  לה  ברכות  המלח  במלחת  עברונה,  בולטת  חגורת  השיטים  בשולי  מלחת  עברונה,  יחידה  זו

  סחף  ענקיות  היורדות   מניפות-רחוק  יותר  מזרחה  .  הוא  המלחה  הסטרילית  של  עברונה,  כתם  כהה,  להן

 .מהרי אדום

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

ובמזרח  נחל ,  במזרח  נחל  עברונה,  פרט  לכמה  כתמים  פזורים,  יחידה  זו  אינה  מרובה  בעצי  שיטה  -  צומח

. שיטה  סלילנית  אך  גם  שיטת  סוכך  בעיקר  -השיטים  .  ביתר  השטח  יש  שיטים  בודדות  בלבד,  עמרם

 .דוחן אשון וחמדת השיח, רכפתן מדברי -ים הם במרבית השטח הצמחים השולט

, טפרוסיה  נאה,  פגוניה  רכה,  צלף  סחוסי,  אפיונה  מחוספסת,  באשן  עגול  עלים,  אטד  ערבי  -נלווים  

 .אבוטילון השיח, מרווה מצרית

 .מלען פעוט-תלת, מררית כחולת זרעון - צמחים נדירים

בשטח  זה  נמצאים  כמה .  של  הערבה  הדרומיתצומח  אופייני  לערוצי  הפזרות    -שיקולים  להערכת  צומח  

 .שהוא צמח נדיר באזור זה, שיחי חלביב רתמי

 .3 -ערכיות  צומח 

 

אך  מספר  המקננים  מצומצם  בגלל  היובש ,  כמה  מינים  מדבריים  מוגנים  מקננים  באזור  -  ציפורים  -  חי

  מינים 30לפחות  .  בהשטח  כולו  מהווה  נתיב  אווירי  למאות  אלפי  דורסים  בעונת  האבי.  הכללי  של  השטח

דיה ,  עקב  חורף  מזרחי,  עיט  ערבותבעיקר  ,  של  דורסים  נודדים  עוברים  במספרים  שונים  בכל  אביב

 ).עובר בגובה נמוך ואף לן וצד בשטח זה(אית צרעים ונץ קצר אצבעות , שחורה

 

 .ותצבאיות ואזרחי, בשטח מחפורות למיניהן.  עבודות תחזוקה סביב ציר הנפט-בעיות שמירת טבע 

  מלחת עברונה- 30יחידה מספר 
 

מ "  ק-כ  ,  מזרחי-  הגבול  הבין  לאומי  ובחלק  הדרום-במזרח  ,    מדרום  לחורבת  דפית-בצפון    -  גבולות

 . רצועת השיטים-ממערב , ליד מתקן מקורות החדש,  שדות חקלאיים-מדרום , מזרחית לגבול

, זהו  שטח  מישורי.  צים  ממזרח  וממערבאליו  מתנקזים  ערו,  שקע  מאורך  בעל  ניקוז  חלקי  -  תיאור  כללי

 .על חלקו הדרומי נמצאות ברכות מלח. חלקו סטרילי מצומח וחלקו עם צומח מלחה
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 .השטח מכוסה חרסית דקה - מסלע

כמו  נחל  עברונה  וואדיות  מהרי ,  המקבל  אליו  נחלים  היורדים  מהרי  אילת,  בעל  ניקוז  חלקי  שקע  -ניקוז  

 .אדום

 . היםמעל פני'  מ20 - 40 - רום

 

 היחידות-פירוט תת

  מלחת עברונה30.1

, ממערב  לה,  )נמצאת  ברובה  בשטח  ירדן(ממלחה  סטרילית  מצומח    תת  יחידה  זו  בנויה  -  תיאור  כללי

, מספר  ערוצים  חוצים    לכוון  המלחה,  )מרבית  שטחה  נמצאת  מצפון  לברכות  המלח(חגורת  צומח  מלחה  

 .כמו עצי שיטה, ל מליחותהקרקע בהם שטופה יותר ומקיימת צומח שאינו סוב

דרך .  3.  דרך  מדקלי  הדום  לעין  עברונה.  2.  דרך  כניסה  לעין  עברונה.  1  -  דרכים  -  תשתית  ובינוי

 .הפטרולים

 .היחידה- לאורך מזרח תת-  גדר הגבול

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
רוחב 

)Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

2010 3983 
אתר  בוטני  ואתר 

 מים

בנויה על מעין ',  מ5בעומק כ , באר בנויה

נבנתה כנראה בתקופה הערבית . ארטזי

שוקת בטון . בצפון מלחת עברונה, הקדומה

סביב הבאר צמחיית . נמצאת ליד הבאר

עד שנות השמונים . מלחה וכמה עצי תמר

כיום יבשה הבאר עקב . עוד היו מים בבאר

 שאיבת מי התהום

 215 נהעין עברו

 אתר בוטני 3954 2001
  הנדירים  מאד ,ארבע  קבוצות  של  דקלים

  וכאן גבול תפוצתם הצפוני בעולם,בארץ
 218 דקלי דום מצרי

 

גבעות  צפרה  הלבנות  על ,    פסיפס  צבעים  בהרי  אילת  כמו-הנוף  מערבה  יפה  ביותר    -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .עין עברונה אתר מעניין. רקע הר עמרם השחור ולפניהם מניפות הסחף האדמדמות

 .5 -ערכיות נופית ותרבותית 

אך  אין  החגורות  מושלמות ,  משולי  השטח  הסטרילי  לכוון  קצה  המלחה,  של  הצומח    קיים  חיגור  -  צומח

במקומות .  בהם  ישנו  חיגור  פנימי  נוסף,  תהום  גבוהים-בעיקר  סביב  מקומות  עם  מי,  ויש  הרבה  כתמיות

סביב .      ימלוח  פגום  והגה  מצוינמצא  שלטון  של  ,  ובהמשך,  כם  חד  ביתיאוהמלוחים  והלחים  נמצא  שיחי  

, זוגן  לבן,  אשל  חובק,  אשל  היאור,  תמר  מצויקבוצות  ,  בנוסף  לצמחים  הקודמים,  עין  עברונה  מוצאים
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  ומעט שיטת  סוכך  –נמצא  ,  בהם  המליחות  נשטפת,  בערוצים.  ערר  כרתי,    מלחית  הערבה,  זוגן  אדום

בפינה .  יפרוק  המדבר  ורכפתן  מדברי,  שבטוט  מצויץ,  חמדת  השיח,  ם  חשופיםזיזיי,  שיטה  סלילנית

וכאן ,  מין  דקל  נדיר  מאד  בארץ,  דום  מצרינמצאות  ארבע  קבוצות  של  ,  היחידה-מערבית  של  תת-הדרום

וסביבם  צמחים  של  שולי  מלחה ,  לידם  קבוצה  של  תמר  מצוי.  נמצאים  הפרטים  הצפוניים  בעולם  של  מין  זה

שיטת  סוכך  והרנוג   -  ובנוסף  אוכם  תולעני,  ימלוח  פגום,  ביתי-אוכם  חד,  יזיים  חשופיםז,  זוגן  לבן  -

נמצאות  גבעות  חול  בשולי  מלחת ,  מ  מצפון  לדקלי  הדום"ק.  מלחית  מסורגת  ומלחית  הערבה,  השיטים

 .ימלוח פגום והגה מצוי ומעט חילף החולותעליהן גדלים בעיקר , עברונה

 . זוגן לבן, ם תולעניאוכ, דום מצרי - צמחים נדירים

 .מיוחד ונדיר וצומח חולות של שולי מלחה,  יפה- קבוצת דקלי דום מצרי -שיקולים להערכת צומח 

 .צומח מלחה מעניין וחשוב לשימור

 .5 -ערכיות צומח 

 

שמביאה  לפגיעה  בצומח ,    בעקבות  הקידוחים  יש  ירידה  במפלס  מי  התהום-  בעיות  שמירת  טבע

 .ייחודי

 

 המלח ברכות 30.2

 

, הן  נבנו.  בעלות  גדות  תלולות,  גדולות,  בריכות  פתוחות,  בריכות  המלח  הצפוניות  של  אילת  -  תיאור  כללי

 .רואים המשך של המלחה הסטרילית בצד הירדני, כנראה בשטח הסטרילי של מלחת עברונה

 . דרכים סובבות את הברכות על גבי סוללות העפר בשוללי הבריכות-  דרכים- תשתית ובינוי

 . ממערב לבריכות- לאומי-גדר הגבול הבין

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
(רוחב  

Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 אתר צפרות 3935 2000

 -במשך  כל  השנה  שוהה  בבריכות  להקה  של  כ

 ,  פלמינגו  וכן  ברווזים  וחופמאים100  -  30

פות בעונת  הנדידה  פוקדים  את  המקום  עו

 רבים

 220 להקה של פלמינגו

 

והרבה ,    אדמדמים-  הרי  אדום  אפרפרים  -מזרחה  ,  תצפית  מרהיבה  מגדות  הבריכות  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

  הרי -ממערב  .  מניפות  סחף  גדולות  יורדות  מהם  לערבה.  פסים  של  דייקים  כהים  חוצים  אותם  לכל  הכוונים

 .ף היורדות מהםאילת בפסיפס צבעים כהים ובהירים ומניפות הסח

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 
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 .אין צומח אלא בתעלה שבשולים המזרחיים של הבריכות - צומח

 

בעיקר ,  בחורף  פוקדים  את  המקום.    זהו  האתר  החשוב  ביותר  באזור  לציפורי  מים  וגדה-    ציפורים-  חי

משטחי  הבוץ .  פלמינגו  במשך  כל  השנה  שוהה  כאן  להקה  של.    מיני  עופות100  -יותר  מ  ,  בעונת  הנדידה

במקום  התבססה  מושבת  קינון  של .  והאצות  המתפתחים  בגדות  מהווים  בית  גידול  לחופמאים  נודדים  רבים

 .חופמי אלכסנדרוניזהו אחד מאתרי הקינון האחרונים של . תמירונים

ר הופכים  את  האת,  מגוון  המינים  המגיעים  למקום  והמינים  הנדירים  המקננים  בו  -שיקולים  להערכה  

 .המקום הוא אתר ביקור חשוב לצפרים. לאחד החשובים באזור

 

חברת .  (יש  להגיע  להסדר  עם  בעלי  השטח.  העדר  הגדרה  מחייבת  של  השטח  -  בעיות  שמירת  טבע

 .חשוב מאד לשלט את המקום ולדאוג לניקיונו, )המלח

 

  פשט רודד- 31יחידה מספר 
 

  מרגלות -ממערב  ,    אילת-מדרום  ,    כביש  הערבה-  ממזרח,    גבעות  שחורת  ונחל  שחורת-מצפון    -  גבולות

 .הרי אילת

 .ידי נחלים רדודים-מישור חרוץ על - תיאור כללי

 .קונגלומרט -מסלע 

והערוצים  הדרומיים ,  זורמים  מזרחה  לערבת  נטוף,  נחל  רודד  ומרבית  הערוצים  החוצים  את  השטח  -  ניקוז

אך  כיום  שטח  המלחה  הוא  שרידי  בלבד ,  ילתלמלחת  א,  מן  הסתם,  בעבר  התנקזו,  מזרח-זורמים  לדרום

 .וסוללות מכוונות את הזרימות כך שלא ישטפו את השדות ואת בריכות המלח

 .מעל פני הים'  מ200 - 40 - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

  פשט רודד31.1

 .ראה תיאור היחידה - תיאור כללי

כניסה  לאזור  התעשייה  מצפון .  2.  כביש  הערבה  לאורך  מזרח  היחידה.  1  -    כבישים-  תשתית  ובינוי

 .לאילות

, דרכי  רוחב  רבות  וכמה  דרכי  אורך.  3לאורך  נחל  רודד  .  2.    במערב  היחידה-ציר  הנפט  .  1  -דרכים  

 .חלקן הגדול פירטיות, חוצות את השטח
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מחצבה ,  מדרום  לאזור  התעשייה  אילות.  2.  מחצבה  פעילה,  בגדה  הצפונית  של  נחל  רודד.  1  -  מחצבה

 .משמשת כמזבלת אילת, בלתי פעילה

 . מצפון לקיבוץ אילות מתפתח בשנים האחרונות אזור תעשיה- איזור תעשיה חדש

 . במחפורות המחצבה אשר מדרום לאזור התעשייה- מזבלת אילת

 . מצפון לאזור התעשייה-בריכה פתוחה חדשה של מקורות

 . ממערב למזבלת אילת- אנטנת תקשורת

 .לאזור התעשייה, חוצה את השטח מזרחה, ום לאורך ציר הנפט הולך מצפון לדר- קו מתח גבוה

 .מצפון לקיבוץ אילות,  מצפון לנחל רודד- בריכת מים מקורה

כמו ,  בחלקם  מקומיים,  שטח  גדול  של  נטיעות  עצי  מדבר,    מדרום  לקיבוץ  אילות  ועד  אילת-  ל"נטיעות  קק

נטעו  בשנים  האחרונות  ומקבלים .  ועודערף  המדבר  ,  דום  מצרי,  זקום  מצרי,  צלף  רתמי,    פתילת  המדבר-

 .השקיית עזר

 .ממערב לגבעות שחורת,  ממערב לציר הנפט- שדה מוקשים

 . מצפון לבית העלמין של אילת- הכשרה למגרש גולף

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
(רוחב  

Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 222 עפיפון  מערבית לגבעות שחורת,מתקן ציד עתיק אתר ארכיאולוגי 3909 1952

 אתר ארכיאולוגי 3895 1954

בשתי  מדרגות ,  זה  בתוך  זה,  שני  מעגלי  אבן

קוטר  המעגל .  כשהפנימית  גבוהה  מהחיצונית

קיים  פתח .  '  מ1.5  -והפנימי  '    מ3.5  -החיצוני  

בנוי  בעיקר  אבני  גיר  לא  מסותתות .  לכוון  צפון

א  בשליש  התחתון  של נמצ.  ומעט  סלעי  יסוד

היורדת  לערוץ  מצפון ,  שלוחה  אבנית  קטנה

יתכן  ושימש  כבור  סיד  או  כתנור .  לנחל  רודד

 .התכה

, אתר בנוי

אולי בור 

 סיד

224 

 226 עפיפון  מזרחית להר שחמון,מתקן ציד עתיק אתר ארכיאולוגי 3886 1945

 

 ). גבוהרכב(נחל רודד . 2) רכב גבוה(ציר הנפט . 1 - מסלולים מסומנים

מבט  למפרץ ,  תצפיות  להרי  אילת  בשלל  גוניהם  וכן  להרי  אדום,  קרבה  להרי  אילת  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .אילת

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 
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בעיקר  בערוץ ,    בכמות  מועטהשיטה  סלילנית  ושיטת  סוכךפזורים  עצי  ,  בערוצים  שביחידה  זו  -  צומח

הרנוג   -צמחים  נלווים  .  חמדת  השיח  וצלף  סחוסי  -ים  צמחים  שולטים  נוספ.  הגדול  של  נחל  רודד

. עלים  ואיפיונה  מחוספסת-באשן  עגול,  פגוניה  ערבית,  רכפתן  מדברי,  שרביטן  הערבה,  השיטים

לשנן ,  מלענן  יפה  שער,  אטד  ערבי  -ביניהם  ,  בחלקם  נדירים,  בערוצים  הקטנים  נוספים  מינים  רבים

 .כסיה מדברית, דוחן אשון, בידהדמיה ל, בלוטנית הדורים, בובה) גלוסונמת(

 .' מ3.5גובהו , 1941 \ 3907. צ.נ,   נמצא ממערב לציר הנפטשיזף מצויעץ בודד של 

 .בהק עקרבי, קדד משייני, קדד דליל, לוטוס אילתי, בובה) גלוסונמת( לשנן -צמחים נדירים 

 . הרבה מינים מיוחדים ונדירים-שיקולים להערכת צומח 

 .4 -ערכיות צומח 

 

בשטח  כולו  הרבה  דרכים ,  י  כמות  גדולה  ביותר  של  רכבי  טיולים"נחל  רודד  דרוס  ע  -  בעיות  שמירת  טבע

 .פירטיות שהורסות את הנוף ופוגעות בחי ובצומח

 .אזור התעשייה גורם להרס ולכלוך השוליים שלו

 .מחצבות הפוגעות בנחל

 .עבודות תחזוקה בכביש הערבה

  ערבת נטוף- 32יחידה מספר 
 

  הגבול  הבין -במזרח  ,    בריכות  המלח  של  מלחת  עברונה  וחגורת  השיטים  של  עברונה-בצפון    -לות  גבו

 . כביש הערבה- בריכות המלח של אילת ובמערב -בדרום , לאומי עם ירדן

 .מישור מכוסה בסחף -תיאור כללי 

 .הסחף בנוי מאבני גיר ואבנים מגמתיות - מסלע

חורת  מתנקזים  מזרחה  לערבת  נטוף  וכך  גם  הערוצים  שבין  נחל הערוצים  הדרומיים  של  נחל  ש  -  ניקוז

 .שחורת לנחל רודד

 .מעל פני הים'  מ40 - 20 - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

  ערבת נטוף32.1

השטח  בעל  שפוע  בינוני .  שטח  צר  בין  כביש  הערבה  ממערב  ושטחי  החקלאות  ממזרח  -  תיאור  כללי

 .פה ושם מתרוממות גבעות קטנות, מזרחה

כביש  למתקן .  2.  היחידה-כביש  הערבה  הישן  בגבולה  המזרחי  של  תת.  1  -  כבישים  -  תית  ובינויתש

 .ולמסוף הגבול עם ירדן" מקורות"
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 .חוצות את השטח,  כמה דרכים המובילות לשטחים החקלאיים- דרכים

ומה ממנו  נמשכת  דרך  דר,  היחידה  מתקן  חדש-בצפון  תת.  2.  מול  קיבוץ  אילות.  1  -  "מקורות"מתקני  

 .ולאורכה הרבה מתקנים קטנים

 .היחידה- בגבול המזרחי של תת- סוללות הטיה למי שטפונות

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
(אורך  

X( 

. צ.נ
(רוחב  

Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 225 אתר סיגי נחושת משטח עם גושי סיגים גדולים אתר ארכיאולוגי 3893 1974

 

. בהיר  של  הרי  אילת-גבעות  שחורת  על  רקע  פסיפס  כהה  -  מערבה  -הנוף  הנצפה    -    ותרבותיייחוד  נופי

 .אדמדם-גבוהים תלולים וחדודים בגווני אפור, קרובים מאד,  הרי אדום -מזרחה 

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

שטח ביתר  ה,  שיטה  סלילנית  ושיטת  סוכךמרובה  עצי  ,  פשט  הערוץ  המגיע  מגבעות  שחורת  -  צומח

רכפתן ,  שנהבית  הרוזמרין,  חמדת  השיח,  פרט  לשיטים,  צמחים  שולטים.  פזורות  שיטים  בכמות  מעטה

 .מדברי ומלחית מבאישה

 . שטח מופר ביותר עם שרידים של צומח טבעי-שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

 .טחהרבה פסולת זרוקה בש,  הרבה חפירות- השטח מופר ביותר - בעיות שמירת טבע

 

  רודד- חקלאות אילות 32.2

 

ברוב  השטח  מגדלים  ירקות  עונתיים  ובחלק  קטן ,  שדות  חקלאיים  ברמות  עיבוד  שונות  -  תיאור  כללי

 .י גורמים פרטיים"י קיבוץ אילות וחלקו הקטן ע"רוב השטח מעובד ע. נטועים כרמים

 . כניסה למסוף הגבול-  כבישים- תשתית ובינוי

 .דרכים בין השדות. 2. יםדרך הפטרול. 1 -דרכים 

 .שדות מעובדים

 . ממזרח לשדות- תעלות נקוז

 .עם ירדן מסוף הגבול

 .לאומי-גדר הגבול הבין

 . מצפון למסוף הגבול- מתקן מקורות

 . ישנות של אילתבריכות חמצון

 .על כתם מלחה סטרילי, מסלול אופנועים
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 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
(אורך  

X( 

. צ.נ
Y(רוחב  

( 
 שם האתר תאור כללי ג האתרסו

מספר 
אתר 
 במפה

 אתר ציפורים 3911 1987
ברכות  חימצון  ישנות  של 

 אילת
 221 בריכת חימצון 

 227 עץ שיזף מצוי עץ בודד אתר בוטני 3878 1974

 

 .שדות מעובדים נוף - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

. אווז האשפות ומלחית מבאישה-כף, חלמית מצויה - שדות כמו בעיקר גדלים כאן צמחים נלווי  -צומח  

שנהבית השתלטות  של  ,  הווה  אומר,  נמצא  את  שלבי  החזרה  לצומח  הטבעי,  בחלקות  שדה  שהפסיקו  לעבד

יתכן  והוא  חלק  ממלחת  עברונה ,  במרכז  השטח  ישנו  כתם  סטרילי  מצומח.  ביתי-הרוזמרין  ואוכם  חד

כנראה  בגלל  עודפי ,  נמצא  שדה  שנעזב,  ממערב  לכתם  זה.  פנועיםכיום  משמש  כמסלול  לאו.  הסטרילית

נלווים   ,  ביתי-אוכם  חד  -ובו  צומח  צפוף  כשהשולט  הוא  ,  כנראה  ששטח  זה  מוצף  לעתים,  מליחות  בקרקע

בתעלת .  שחליים  שרועים  -  וצמח  נדיר  אשל  היאור,  זוגן  אדום,  מלחית  קשקשנית,  מלחית  מבאישה  -

 .ביתי-קנה מצוי ואוכם חדעיקר ממזרח לשדות מצמיחה ב, מים

 . שחליים שרועים-צמחים נדירים 

 .בתוך שטח השדות הגדול ישנן פיסות קטנות של שרידי הצומח הטבעי -שיקולים להערכת צומח 

 .2 -ערכיות צומח 

 

 . עבודות החקלאות גורמות להפרות גם בשולי השדות- בעיות שמירת טבע

 .עבודות תחזוקת גדר המערכת

 

  גבעות שחורת- 33ספר יחידה מ
 

 .מסביב לגבעות שחורת - גבולות

 .בולט מעל המישור של פשט רודד, רכס קטן של גבעות וולקניות - תיאור כללי

שקע (שפכים  וטוף  שכנראה  שייכים  לשולי  קלדרה  ,  מגוון  של  סלעים  וולקניים  מהפרקמבריום  -  מסלע

 ).התמוטטות בלוע הר געש

 .מצטרפים לערוצים הזורמים מזרחה לערבת נטוף, בעותהערוצים היורדים מהג - ניקוז

 .מעל פני הים'  מ162 - 100 -רום 
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 היחידות-פירוט תת

 

  גבעות שחורת33.1

 

  את  הגבעות  מקיפות  דרכים  מכל  הכוונים  וכן  עוברת  דרך  בין  הגבעות  הצפוניות -    דרכים-  תשתית  ובינוי

 .לדרומיות

 . הגבעותמזרחיים של- בשוליים הצפון- עמדה צבאית

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
(רוחב  

Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 אתר ארכיאולוגי 3907 1967
  לקט  כלי  צור ,  פתוח  במרכזו,גל  אבנים  עגול

 לידו
 223 טומולי

 

 . לכל עברתצפית יפה מראש הגבעות, גבעות כהות הבולטות על רקע בהיר - ייחוד נופי ותרבותי

 .5 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

, חמדת  השיח  -גדלות  שיטת  סוכך  ושיטה  סלילנית  ואיתן  ,  בערוץ  גדול  שעובר  בין  הגבעות  -  צומח

גיוניה (מכנפיים  מדבריים    -בערוצים  קטנים  יותר  מוצאים  .  אטד  ערבי,  דוחן  אשון,  רכפתן  מדברי

, בלוטנית  הדורים,  רכפתן  מדברי,  ריסן  נאכל,  סילון  קוצני,  פגוניה  רכה,  אזוביון  מדברי,  )מכונפת

, 1966  \  3908.  צ.נמצא  בנ,  שיח  נדיר  בערבה  הדרומית,  חלביב  רתמיפרט  בודד  של  .  אבוטילון  השיח

 . מזרח המדרונות של גבעות שחורת-בצפון 

 .תלת מלען פעוט, זקנציית הגממות, מכנפיים מדבריים - צמחים נדירים

 .ח מיוחד ומענייןצומ -שיקולים להערכת  צומח 

 .4 -ערכיות  צומח 

 

 .שרידי פעילות צבאית.  יש לשים לב לכמויות הדרכים בסביבה- בעיות שמירת טבע
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  מלחת אילת- 34יחידה מספר 
 

,  מפרץ אילת ומלונות אילת-מדרום , לאומי- הגבול הבין-ממזרח  ,    הכביש  למסוף  הגבול-מצפון    -  גבולות

 . שדה תעופה אילת-ממערב 

אך ,  בעבר  היה  המקום  מלחה,  השקע  הדרומי  בין  ארבעת  השקעים  של  הערבה  הדרומית  -  יאור  כללית

חלקה  הפך  לבריכות  מלח  ובשטח  הקרוב  למפרץ  אילת  נבנו ,  חלקה  הפך  לשטחים  חקלאיים,  היא  נוקזה

מן  המלחה  שרד  שטח  זעיר  בלבד .  הוסיפו  אגם  מים  ויצרו  את  מרכז  הצפרות,  פיסה  ממנה  נטעו.  מלונות

 .בחלק הדרומי של היחידה

 .קרקע חרסיתית - מסלע

 .תעלת ניקוז לאורך מרכז היחידה מנקז דרומה למפרץ אילת - ניקוז

 .מעל פני הים'  מ10 - 0 - רום

 

 היחידות-פירוט תת

 

  בריכות המלח34.1

 

 . השטח ברובו מכוסה בבריכות אידוי ליצור מלח וחלקו מכוסה במבנים של מפעלי המלח- תיאור כללי

 . על סוללות בריכות המלח- דרכים - תשתית ובינוי

 .בריכות המלח

 .תעלת ניקוז

 .מבני מפעל המלח

 

 .נוף בריכות מלח - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

ואשל   אוכם  חד  ביתי  ויש  גוש  של  קנה  מצוי  -שולט  ,    בתעלת  הניקוז  ממזרח  לבריכות  המלח  -  צומח

 .חובק

 . שרידים דלים לצומח המלחה לשעבר-צומח  -הערכה שיקולים ל

 .1 -ערכיות צומח 

 

באזור  בו  היה  פעם  עין ,  פסולת  רבה  במדרון  מכביש  הערבה  לכוון  פארק  הצפרות  -  בעיות  שמירת  טבע

 .הרס הצומח הטבעי של המלחה. צפור
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  חקלאות אילות34.2

וניים  עם  ירקות  והדרומיים  עם  מטעי השטחים  הצפ,  שטחי  חקלאות  ברמות  עיבוד  שונות  -  תיאור  כללי

, )'  מX  200  200(,  מצפון  לו  קטע  קטן,  "ערדג"היחידה  נמצא  מפעל  דגים  -בחלק  הדרומי  של  תת.  תמרים

יתכן  ובעבר ,  אין  בטחון  ששטח  זה  הוא  אמנם  טבעי.  (בו  נמצא  אולי  השריד  האחרון  למלחת  אילת  הטבעית

 .וחזר שוב לצומח הטבעי, הוא עבר פיתוח ונזנח

 .כביש כניסה לשדות, ממסוף הגבול - כבישים - שתית ובינוית

 .לאומי-לאורך הגבול הבין. 3. בין החלקות החקלאיות.  2. לאורך תעלת הניקוז. 1 -דרכים 

 . שטחים מעובדים ברמות שונות של אינטנסיביות– חקלאות

 . גדר המערכת

 מוצב צבאי

 ".ערדג" מפעל 

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
(רוחב  

Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 אתר בוטני 3850 1972

ובו "  ערדג"קטע  קטן  בין  מטע  תמרים  ומפעל  

  ימלוח ,  בעיקר  אוכם  חד  ביתי,צומח  מלחה

 שנהבית הרוזמרין והגה מצוי,פגום

 229 שריד למלחת אילת

 

 .מעט מאד שטח טבעי נותר - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ת נופית ותרבותית ערכיו

 

וקטע  אחד ,  ביתי-אוכם  חדבשדות  מוברים  חוזר  ומשתלט  ,  יחידה  זו-מעט  צומח  טבעי  נותר  בתת  -  צומח

 .שנהבית הרוזמרין והגה מצוי, ימלוח פגוםנראה כשריד למלחה ובו בנוסף לאוכם נמצא גם 

 .קדד מקומט –צמחים נדירים 

 .ומח המלחהשרידים בלבד של צ - צומחשיקולים להערכת  

  .3 -ערכיות משאבי טבע 

 .התפשטות החקלאות והשמדת הצומח הטבעי - בעיות שמירת טבע

 

  פארק הצפרות34.3

שטח  נטיעות  של  עצים ,    אגם  מלאכותי-מצפון  לבריכות  המלח  נמצא  פארק  הצפרות    -  תיאור  כללי

 .ומבני מרכז הצפרות ומתקניו, מדבריים

 .יב פארק הצפרות בתוך וסב-  דרכים- תשתית ובינוי
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 .מבני המרכז לצפרות

 אגם מלאכותי

 

 אתרים ומוקדי עניין

. צ.נ
אורך 

)X( 

. צ.נ
(רוחב  

Y( 
 שם האתר תאור כללי סוג האתר

מספר 
אתר 
 במפה

 אתר בוטני 3874 1971
קבוצה  קטנה    של  דקלים  בין  שדות  ובין  פארק 

 הצפרות
 228 דקלי דום מצרי

 

כפארק  לשימוש  הצבור  וכאתר  לפארק ,  טועה  ואגם  מים  מלאכותיחרשת  עצים  נ  -  ייחוד  נופי  ותרבותי

 .הצפרות

 .3 -ערכיות נופית ותרבותית 

שריד ,    ביתי-אוכם  חד  בין  הנטיעות  של  פארק  הצפרות  גדלים  שיחי  ,    רוב  הצומח  הטבעי  נכחד-  צומח

, בקצה  המערבי  של  הפארק.  צמח  חלוץ  שמשתלט  כשנפתח  שטח  חדש,  ומלחית  מבאישהלצומח  המלחה  

הגה  מצוי  וערר   -סביבו  נותרו  שרידים  לצומח  מלחה  ,  כיום  הוא  יבש,    עין  הציפור-היה  בעבר  מעין  

חשוב  ביותר    לשמור ,  לצד  הדרך  למרכז  הצפרות,  הדום  המצרי  גוש  חשוב  ביותר  הוא  קבוצת  דקלי  .כרתי

 .אותו
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 סיכום ממצאים והמלצות 
 

.   רגישות  הנוף  והטבע  באזור  זה  גדולה.הערבה  היא  חבל  ארץ  גדול  יחסית  ומעוט  אוכלוסייה

יש .  חלקם  גדולים  ונראים  לעין  כל  ואחרים  נחבאים  אל  הכלים,  לאורך  הערבה  פזורים  גם  אתרים  עתיקים

  נושא  נוסף  שיש  להתחשב  בו  הוא  רצף .חשיבות  רבה  בשימורם  והתייחסות  לקיומם  בתוכניות  לפיתוח

וגם )  כחלק  מהבקע  הסורי  אפריקאי(ורך  הערבה      גם  לא-השטח  הפתוח  והקשרים  בין  השטחים  הפתוחים  

 ). לשמורת שיזף והנגב במערב, כמו בין שמורת דנה ממזרח(לרוחב הערבה 

אם  לא  תנקט ,  חלק  מבתי  הגידול  בעלי  רגישות  גבוהה  בערבה  עלולים  להעלם  בעתיד  הקרוב

 : פעולה נמרצת ואפקטיבית לשימורם

, מלחת  יוטבתה,  מלחת  סדום(  ריכוז  של  כמה  מלחות  בערבה  יש.    המלחות  נדירות  בארץ  בכלל–  מלחות

י פתוח "המלחות  בערבה נפגעו קשות ע.  עם  עולם  צומח  נדיר  ומיוחד  מלחת  עברונה  ושרידים  למלחת  אילת

 :  )שטחי מלחה גדולים יותר נשארו בעיקר בצד הירדני של הערבה (מסוגים שונים

 .ונה ומלחת אילת הפך לברכות מלחמלחת עבר,  חלק גדול משטחן של מלחת סדום-ברכות מלח 

 .   במלחת סדום ובמלחת אילת השתלטה החקלאות על חלק נכבד משטח המלחה שנותר–חקלאות 

מתוכננת  גם  התרחבות  של  העיר  אילת .    ישוב  הקבע  של  עין  תמר  הוקם  בתוך  שטח  מלחת  סדום–ישובים  

 .על שרידי מלחת אילת

 .שות בצומח החלק המערבי של מלחת יטבתה חיות הבר שגודלו במקום זה פגעו ק–בר -חי

 . קיימת תוכנית להקמת שדה תעופה במלחת עברונה–תכנון עתידי 

  .מן המלחות נותרו שרידים בלבד וחשוב ביותר לעצור כל פיתוח נוסף בהן כדי לשמר את המעט שנותר

 

גבעות  אבן .  ת  סמרחולות  בין  יהל  ליוטבתה  וחולו,    חולות  שיזף–  בערבה  שלושה  גושי  חולות  –  חולות

גם  קטעים  מנחל  הערבה  הם .    תמנע–חול  ושפכי  חול  סביבן  ישנם  בערבה  הצפונית  וכן  באזור  סמר  

 .בצד הירדני של הערבה שמורים שטחי חולות נרחבים יותר. חוליים

 . בחולות צומח וחי מיוחדים ורבים בהם המינים הנדירים

נותרו  שטחים .  לות  סמר  יש  מחצבת  חולבחו.  י  שדות  חקלאיים"שטחי  החולות  נתפסו  בחלקם  ע

תנועת  טרקטורונים :  מקום  החיות  החולי  נפגע  קשות  מפעילות  אדם.  לא  גדולים  וחשוב  מאד  לשמרם

החקלאות  האינטנסיבית  יצרה  תנאים .  יפים  מועכת  את  בעלי  החיים  הספונים  מתחת  לחול  ובמחילות'וג

 שועל -שאפיינו בעבר את חולות צפון הערבה טובים  לשועל  מצוי  ולזאב  ואלה  דחקו  את הטורפים הקטנים 

 .חולות וחתול חולות

 

חלקם  נובעים ,      בצפון  הערבה  ובשולי  מלחת  סדום  ישנם  מעיינות-  מעיינות  וצמחייה  סבוכה  סביב  להם

גם    בהם  יש  צמחייה .  מים  כל  השנה  ובחלקם  יש  מי  תהום  גבוהים  אשר  רק  לעיתים  מגיעים  לפני  השטח

בעלי  חיים  רבים  צמודים .  ייה  מיוחדת  השונה  מזו  הקיימת  בסביבה  המדבריתצמח,  הקשורה  למעיינות
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בשנים  האחרונות  ישנה .    תן  ונמיה,  נסוקיה,  כמו  דרבן,  ללחות  ולסבך  הצמחייה,  לסביבת  המעיינות

זהו .  יתכן  בגלל  רצף  שנות  בצורת  או  בגלל  שאיבת  יתר  ממי  התהום,  התייבשות  של  חלק  מן  המעיינות

שתצביע  באופן  ברור  על  הסיבות  לתהליך  זה  ועל  הדרכים  לשמר  בית  גידול ,    ממצהנושא  ראוי  לבדיקה

 .ייחודי זה

 

 : מאפיין משמעותי וחשוב נוסף של נוף הערבה  נמצא תחת איום הוא

על .  נמצא  בעיקר  בצפון  הערבה  ובכמה  גושים  בדרומה,    נוף  דמוי  סוואנה  המיוחד  לערבה–  חורש  שיטים

מעשקוץ  ועד  צבי (מערכת  אקולוגית  שלמה  הכוללת  מגוון  של  בעלי  חיים  עצי  השיטה  וסביבתם  נסמכת  

 ). הרנוג השיטים לדוגמה(וצמחים ) הנגב

עצי  שיטה  רבים  נעקרו  עם  בניית  הישובים  והכשרת .  מחקר  ושימור,  נוף  זה  ראוי  לסקר  מיוחד

  התייבשותם איום  נוסף  על  קיום  חורש  השיטים  הוא.  יש  להימנע  מעקירת  עצים  בעתיד.  שטחי  החקלאות

נערכו  מספר  מחקרים  בנושא  זה  אבל  עדיין  אין  הבנה  מלאה .  באזורים  שונים  של  הערבה,  של  עצים  רבים

חשוב  להקדיש  משאבים  להשלמת  תהליך .  של  התהליך  ואין  הערכה  מדויקת  של  היקפו  ושל  קצבי  התמותה

תוך  דגש  על  המינים ,  היש  לשקול  ייעור  יזום  של  עצי  שיט.  המחקר  ולאחר  מכן  לפעול  להצלת  נוף  השיטים

אפשרות  נוספת  שיש  לבדוק  היא  הגנה  וטיפוח  נבטים  קיימים  מתוך .  האופייניים  לשטחי  הערבה  השונים

 . כוונה שיתבססו עצמאית לאחר שיגיעו לאופק מים או כיס מים

 

, בין  הנופים  האופייניים  לערבה  בולטים  שלושה  בתי  גידול  שמשתרעים  כיום  על  שטחים  נרחבים

הרחבת  שטחי  החקלאות  בערבה ,  התפשטות  היישוב,  ת  זאת  נתונים  לאיום  בגלל  עבודות  פיתוחאבל  למרו

 :וחוסר התייחסות מספקת למשאבי הטבע

מישורים  נרחבים  מכוסים  רובד  צפוף  של  חצצי ,    תופעת  הרג–  ואפיקי  הפזרות)  רג( מישורים  צרוריים  

נסיעה  בכלי  רכב  מותירה  סימנים  שאינם .  הנה  מיוחדת  במינה  ורגישה  ביותר  לכל  שינוי,  סלע  וחלוקים

בערוצים  החוצים  את  מישורי  הרג  קיים  מגוון  גדול ).  יתכן  מאות  שנים(משתנים  לאורך  שנים  רבות  ביותר  

 .זהו גם מקום חיותו של הזוחל הגדול חרדון הצב המצוי. של צמחי מדבר

 

נפרצות  בו ,    ביותר  לפגיעהנוף  בנוי  מסלע  רך  ורגיש.      מדרום  למלחת  סדום  ועד  חצבה-  נוף  החוורים

 .בייחוד בשוליים, דרכים לא מתוכננות ונעשה הרס רב

 

נחל ,  נחל  נקרות,  נחל  הערבה,  כמו  נחל  פארן,    אל  הערבה  יורדים  מספר  נחלים  גדולים–  נחלים  גדולים

 .יש בהם צומח עשיר ומגוון. צין ונחל עשוש

, דרכים  מסוגים  שונים.    אלה  לבקע  הערבהשדות  חקלאיים  ויישובים  הוקמו  באזורים  בהם  מגיעים  נחלים

מפעלי  מים  וסכרי  הטייה  פוגעים  גם  הם .  שחלקן  אינן  מוסדרות  כלל  הורסות  חלקים  נרחבים  בנחלים  אלה

 .במערכת הטבעית של הנחלים הגדולים
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 : הפגיעה בבתי הגידול השונים נגרמת בעיקר על ידי פעילויות שונות של האדם

  פגיעה  במרקם  הקרקע  ובצומח  מצטרפת  לפסולת  היוצאת  ומתגלגלת  אל –  שולי  ישובים  ושדות  חקלאיים

בעיה  נוספת  היא .  יש  לדאוג  בישובים  לאיסוף  מסודר  ומלא  של  הפסולת  החקלאית.  השטחים  הפתוחים

 .שימוש מסיבי בחומרי הדברה המזיקים לבעלי חיים

כדאי  לסמן  ולשלט  היטב .  כיםגורמת  לנזקים  בלתי  הפי,  תנועת  כלי  רכב  שלא  על  דרכים  קיימות  ומסומנות

 .את הנתיבים המותרים לנסיעה ולהשקיע בחינוך לנסיעה על דרכים מוסדרות בלבד

  יתכן  וגורמים  להתייבשות  מעיינות  והורדת  גובה  מי  התהום  בערוצים  ובכך  להתייבשות –קידוחי  מים  

 .הצמחים

וצה  את  כל  מרחב  הערבה שח,  נדרסים  על  הכביש)  כולל  זאבים  וצבועים(ח  רבים  "  בע-כביש  הערבה  

ולהתקין  מעברים  מתחת ,  בתכנון  הכביש  ופיתוחו  יש  להקפיד  שלא  יהיה  גידור  בתוך  הכביש.  לאורכו

 .לגשרים כמו בנחל נקרות ונחל גדרון

כמו  פריצת  דרכים  באופן ,    עבודות  שונות  שגורמות  להרס  רב–אחזקת  הכבישים  והגדרות  לאורך  הגבול  

יש  לדאוג  שהגורמים  הנוגעים  בדבר  יטפלו  בשטח .  שארים  לאורכםציוד  רב  ופסולת  שנ,  לא  מבוקר

 .במינימום פגיעה ויאספו את השאריות

 . יש לדאוג שהפסולת תהיה מרוכזת ולא תתפזר על שטח נרחב סביב–מזבלות 

  כמות  הצבאים  הקטנה  יחסית  לכושר  הנשיאה  של  השטח  והתנהגותם  הפחדנית  של  הצבאים  הנותרים -ציד  

יש  לפעול  לצמצום  תופעה  זו  ככל .  הצייד  גורם  לפגיעה  משמעותית  בעולם  החי  של  הערבהמעידה  על  כך  ש

 .האפשר

דוגמת  הגדר  שהוקמה (של  שטחים  טבעיים  ,  ולו  סמלי,    נראה  שגידור-של  שטחים  שמורים  "  גידור  הגנתי"

, טחכמו  נסיעה  ברכב  ש,  משפר  באופן  משמעותי  את  ההגנה  עליהם  מפעילות  אנושית)  סביב  שמורת  שיזף

חשוב  לכן  להקדיש  תקציב  לגידור  שטחי  מדבר  חשופים  כמו  הגבעות  שבפרשת  המים  סביב .  ציד  ועוד

השטח  שמצפון כך  גם  לגבי  .  מישורי  חצץ  שימצאו  ליד  ואדיות  עם  שיטים  כמו  נחל  שיטה,  מ  השבעים"הק

  .גדרון אזור נחל –לשמורת שיזף 

 

 :להלן רשימה חלקית.  בהםלאורך הערבה מצויים מספר מפגעים נקודתיים שיש לטפל

 .לכיוון נחל הערבה, ביוב שזורם מחצבה דרך נחל שחק ונחל עידן •

  מאז  הקמת  הישוב  שפוכות  ערמות  אבנים  גדולות  ורבות –ערמות  פסולת  בניין  סביב  ספיר   •

חשוב  לנקות  זאת  אך  יש  להיזהר  שבתהליך ,  ביותר  סביב  הישוב  שפוגעות  בנוף  ובצומח

 .י גילוח השטח" יותר עהניקוי לא יגרמו להרס רב

נפסק  והאתר  מהווה  מטרד  נופי ,    בניית  המלון  מצפון  מזרח  לאתר  מואה  העתיקה–מלון  מואה   •

 .וזיהומי

 .ערימות פסולת ודרכים ללא תכנון, גדרות תיל,  שרידים של התצפית הצבאית–גבעות יהל  •
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עובדו ,  חקלאיהוכשרו  לעיבוד  ,    שטחים  רבים  מסביב  לקיבוץ  וכן  באזור  סמר–חקלאות  יהל   •

קיימת  נטייה  להתפשטות ,  נראה  כי  במקום  לרכז  את  הפיתוח  לשטח  מסויים.  זמן  מה  וננטשו

 .לשטחים טבעיים

כלל  אינם  מעובדים  או  אינם ,    חלק  גדול  מהשטחים  שעברו  פיתוח–חקלאות  סמר  ואליפז   •

 .לתת להם לחזור למצבם הטבעי, מטופלים והפתרון הטוב לשטחים אלה

הרס  רב  וציוד  מוזנח ,    עבודות  תחזוקה  סביב  הדרך–בין  אילת  לקטורה  ציר  הנפט  בקטע  ש •

 .בשטח

יש  להגיע  להסדר  עם  בעלי .    העדר  הגדרה  מחייבת  של  השטח–ברכות  המלח  במלחת  עברונה   •

 .חשוב מאד לשלט את המקום ולדאוג לניקיונו, )חברת המלח(השטח 

לדאוג  לניקיון .  לוכלכים  שוליים  הרוסים  ומ–אזור  התעשייה  החדש  של  אילת  בפשט  רודד   •

 .השטח

באזור  בו  היה  פעם  עין ,    פסולת  רבה  מכביש  הערבה  לכוון  פארק  הצפרות–מלחת  אילת   •

 .הרס גדול של הצמחייה הטבעית של מלחת אילת, בכל השטח. צפור
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 רשימת הצמחים הנדירים בערבה
 

 ):1998, שמיר, נתן, פרגמן, פי שמידע-על(מקרא לרמות הנדירות 

X   -נכחד  
  אתרים3 – 1 -    0

RR  - 4 – 30אתרים  
RP  - 31 – 100אתרים  

 
מאגרי 
 מים

צידי דרך 
 ומעזבות

ערוצי חצץ 
 מגמתיים

תצורת 
 הלשון

מעיינות מלחות קרטון 
 וגיר

חולות מישורי 
החצץ

נדירות  הצמח

    *     RR אוכם אמיתי 
    *     RP אוכם חד ביתי 
    *     RR אוכם תולעני 
        * O פרחים-אטד רב  
        * RP איסטיס קטן פרי 
  *      * RP אפיונה מחוספסת 
       * * RR ארנבית זיפנית 
  *       RR בהק עקרבי 
       *  RR בהק צחור 
     *    RR  בלומיאת(בלומית בובה(  
    *     RR בן מלח שיחני 
     *    RR חורש גדול-בן  
  *    *   RP  גיוניה (מכנפיים מדבריים

 )מכונפת
  *       RR  גלוסונומת(לשנן בובה( 
    *     O דום מצרי 
        * RR דדרדר המכב 
      *   O  זגיאה(זוגיאה ארגמנית( 
    *     RP זוגן לבן 
        * RR זצניה מזרחית 
       *  RR זקנצית הגממות 
        * RR חלבלוב מגורגר 
      *   RP  חמדת(חמד הנגב( ׁ 
       *  RP טופל אדום 
        * RP כרבולת אדומית 
        * RR לוטוס אילתי 
     *    RP לוטוס צר עלים 
       *  RP לוניאה מגובבת 
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מאגרי 
 מים

צידי דרך 
 ומעזבות

ערוצי חצץ 
 מגמתיים

תצורת 
 הלשון

מעיינות מלחות קרטון 
 וגיר

חולות מישורי 
החצץ

נדירות  הצמח

       *  O לשון אפעה מצרית 
        * RR לשישית השיח 
       *  O מגסטומה זעירה 
  *       RR מורטיה קטנת פרחים 
      *   RR מוריקנדית סיני 
   *      RR מחומש לוליני 
 *      *  R פרי-מלוח דו  
       *  RR מלענן דרר 
       *  O מנתור ערבי 
       *  RP מצמרת שעירה 
        * RR מררית כחולת זרעון 

*         RR נהרונית ברכטולד 
        * RR נטופית המדבר 
     *    O ניל מכסיף 
   *      RR סלואדורה פרסית 
       *  RR עירית דביקה 
       *  RR טויהעירית נ  
      *   RP פגוניית סיני 
       *  RR  פרסת סוס (פרסה משונצת

 )מדברית
       *  RR ציצן קצר 
      *   RP צמרנית אדומית 
       *  RR קדד אפיל 
  *      * RR קדד דליל 
       *  RR קדד הישימון 
        * RR המלח-קדד ים  
        * RR קדד מדברי 
        * RR קדד משיני 
        * RR קדד מקומט 
        * RR קדד סיבר 
        * RR קדד שימפר 
 *      *  RR זיזי-קטב דו  
 *      *  RR קטב מכונף 
       *  RP ישראלי-קרטם ארץ  
      * * * RP גולה ערבי-רב  
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מאגרי 
 מים

צידי דרך 
 ומעזבות

ערוצי חצץ 
 מגמתיים

תצורת 
 הלשון

מעיינות מלחות קרטון 
 וגיר

חולות מישורי 
החצץ

נדירות  הצמח

  *      * RR רב זקן קרח 
       *  RR שום סיני 
 שחליים שרועים 0 *        
        * RR תלת מלען פעוט 
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 רשימת בעלי חיים
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  דגשים ואיומים–הזוחלים בערבה 
 

 חיים-מרכז מידע על זוחלים ודו, בעז שחם: כתב

ם  בחבלים אחרים  נפוצים  ג,  חלקם  מיוחדים  ונדירים.  של  זוחלים,  באופן  יחסי,  בערבה  מגוון  עשיר

 .לכולם משותפים איומים קיומיים אשר מציב בפניהם האדם. מדבריים אחרים

 

ניתן  למצוא  מינים  אופייניים  לחולות  אשר  מותאמים  רק ,  בכיסים  המעטים  של  חולות  הקיימים  בערבה

שני  האחרונים  הם  נציגים  של .  גדול  עכן  וישימונית  תמנע,  נחושית  חולות,  נחש  חולות  –לסביבה  זו  

 .ובחולות הנגב נמצא מינים מקבילים להם המייצגים את מדבר סהרה, ה של חצי האי ערבהפאונ

 

ניתן  לפגוש  כמעט  במקביל  את  שני  מיני  הלטאות  הגדולות ,  גם  בחולות  וגם  בערוצי  הנחלים  הרחבים

בנוסף  לאיומים ).  גם  במישורי  הרג  הגדולים(צב  מצוי  -חרדוןו)  בעיקר  בחולות  (כוח  אפור:  בארצנו

י  רכב  שטח  וקיטוע "דריסה  ורמיסה  ע,  של  פיתוח  השטח  לחקלאות  ולמטרות  אחרות"  ליםרגי"ה

. על  לטאות  הענק  הללו  מאיים  האדם  כטורף  לכל  דבר  ועניין,  י  כבישים  ודרכי  פטרולים"ע)  פרגמנטציה(

י  פועלים  זרים  מן  הישובים  החקלאיים  בערבה "יש  עדויות  עקביות  לכך  שהם  נלכדים  באופן  בלתי  חוקי  ע

 !ורך מאכללצ

 

  בארץ  ומחוצה  לה  קיים  שוק  שחור –של  חלק  ממיני  הזוחלים  בערבה  נמצאת  בעוכריהם  "    אקזוטיות"ה

-תלום  וזעמן  יפהפהמינים  מיוחדים  ונדירים  כגון  .  שוקק  לסחר  בלתי  חוקי  בזוחלים  כחיות  מחמד

עבריינית  הזו כדי  להבין  עד  כמה  התופעה  ה.  ל"י  אספנים  פרטיים  בחו"מבוקשים  מאד  עקשקשים  מדברי  

שמדי  שנה  מושמדים  כמזיקים  אלפים ,  הנפוץ  בנחשים  הארסיים  בישראל  (צפע  מצוי  עבור  –"  מושכת"

שהוא  אקזוטי  ונדיר ,  פתן  שחורעבור  .  ט  בבריטניה  בשוק  השחור"  ליש500ניתן  לקבל  )  י  אזרחים"מהם  ע

 .ניתן לקבל כפליים ואולי יותר, מן הצפע

 

אך  ניתן ,  האיומים  הם  רבים  ומוחשיים.  ודה  יחד  עם  בתי  הגידול  שלהםהזוחלים  בערבה  זקוקים  להגנה  צמ

 .ואכיפה) שמורות(י חקיקה "לצמצם אותם ע
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 חיים המצויים בערבה-מיני זוחלים ודו
 

 שם מדעי קצר תיאור 
 שם המין

 )משפחה(

, מצויה ביותר

 בכל המרחב

בארץ  מצויה  בכל .  פעילת  לילה)  מ"  ס11עד  (לטאה  קטנה  

מסתתרת  ביום .  הגידול  המדבריים  והמדבריים  למחצהבתי  

מזונה  חרקים  ופרוקי  רגליים .  במחילה  קטנה  או  תחת  מחסה

 .אחרים

Stenodactylus 

sthenodactylu

s 

ישימונית 

 מצויה

 )שממיתיים(

מצויה רק 

 בחולות

בארץ  מצויה  רק .  פעילת  לילה)  מ"  ס14עד  (לטאה  קטנה  

קטנה  או  תחת מסתתרת  ביום  במחילה  .  בחולות  הערבה

גדולה .  מזונה  חרקים  ופרוקי  רגליים  אחרים.  מחסה

 .מהישימונית המצויה ודוחקת אותה אל מחוץ לחולות

Stenodactylus 

doriae 

ישימונית  תמנע 

 )שממיתיים(

מצויה  כמעט  בכל .  פעילת  לילה)  מ"  ס12עד  (לטאה  קטנה   מצויה ביותר

). ן  שמהמכא(כולל  משכנות  האדם  ,  במגוון  בתי  גידול,  הארץ

מזונה  חרקים  ופרוקי .  מסתתרת  ביום  תחת  מחסה  או  בנקיקים

 .רגליים אחרים

Hemidactylus 

turcicus 

 שממית הבתים

 )שממיתיים(

 –!    החולייתן  הקטן  בארץ–)  מ"  ס5עד  (לטאה  קטנטנה   מצויה מאד

ניזונה  בחסרי .  לעתים  נמצא  אותה  תחת  אבנים.  פעילות  לילה

מטילה  רק  ביצה  אחת ,  בשל  קטנותה.  חוליות  קטנטנים

  ביצים  בכל 2המטילות  ,  בניגוד  למרבית  שממיות  ארצנו(

 ).תטולה

Tropiocolotes 

naterreri 

שממית  זוטית 

 )שממיתיים(

מצויה .  צ  ולילה"פעילת  אחה)  מ"  ס16עד  (לטאה  קטנה   מצויה ביותר

. וגם  במשכנות  האדם,  בעיקר  סלעיים,  במגוון  בתי  גידול

במרכז .  לקיר  או  לסלע"  מודבקים"הביצים  מוטלות  בזוגות  ה

 ! עד אזור יוטבתה–הארץ ודרומה 

Ptyodactylus 

guttatus 

מניפנית  מצויה 

 )שממיתיים(

מצויה  במגוון  בתי .  פעילת  לילה)  מ"  ס16עד  (לטאה  קטנה   מצויה ביותר

הביצים  מוטלות .  וגם  במשכנות  האדם,  בעיקר  סלעיים,  גידול

בערבה  מיוטבתה .  לקיר  או  לסלע"  מודבקים"בזוגות  ה

 .בהרי אילת ובסיני, ודרומה

Ptyodactylus 

hasselquistii 

מניפנית 

אילתית 

 )שממיתיים(

מצוי  בכל  החבל .  פעילת  יום)  מ"  ס30עד  (לטאה  בינונית   מצוי

, הזכר  כהה  וגדול  מהנקבה.  תיכוני  של  ישראל-הים

 .ניזון בחרקים ופרוקי רגליים אחרים. טריטוריאלי

Agama stellio 

brachydactyla

חרדון  מצוי 

דרומי 

 )חרדוניים(
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. מצוי  בנגב  ובערבה.  פעילת  יום)  מ"  ס20עד  (לטאה  בינונית   מצוי

. י  טורפים"מ  להימנע  מזיהוי  ע"נוהג  להיצמד  לסלע  ולקפוא  ע

 .ניזון בחרקים ופרוקי רגליים אחרים

Trapelus 

pallida 

חרדון  מדבר 

 )חרדוניים(

בערבה ,  מצוי  בנגב.  פעילת  יום)  מ"  ס25עד  (לטאה  בינונית   מצוי מאד

, מאד  בולט"  ראש  כחול"הזכר  בעל  .  ובהרי  אילת

 .ניזון בחרקים ופרוקי רגליים אחרים. טריטוריאלי

Pseudotrapelu

s sinaita 

חרדון  סיני 

 )חרדוניים(

, חי  עשרות  שנים.  פעילת  יום)  מ"  ס100עד  (לטאה  גדולה   )יחסית(נדיר 

  הנראה  כעין  אלה  מכוסה  קוצים בעל  זנב,  חופר  מחילה  עמוקה

 .הצעיר טורף חרקים אך בהמשך הופך לצמחוני). להגנתו(

Uromastyx 

aegyptius 

חרדון  צב  מצוי 

 )חרדוניים(

מתחפרת .  פעילת  ערב  ולילה)  מ"  ס20עד  (לטאה  קטנה   מצויה

נמצאת  לעתים  מתחת  לאבנים  וחפצים .  בקרקעות  קלות

 .ים אחריםמזונה חרקים ופרוקי רגלי. אחרים בשטח

Chalcides 

ocellatus 

נחושית עינונית

 )חומטיים(

, מצויה ביותר

על חולות פחות 

 מיוצבים

מתחפרת  בחול .  פעילת  לילה)  מ"  ס16עד  (לטאה  קטנה  

מתקדמת  בחול  בתנועה  הדומה ,  בעזרת  ראשה  דמוי  היתד

מזונה  חרקים  ופרוקי  רגליים .  רגליה  כמעט  מנוונות.  לשחייה

 .אחרים

Sphenops 

sepsoides 

 נחושית חולות

 )חומטיים(

חופרת  מחילות  בהן .  פעילת  יום)  מ"  ס25עד  (לטאה  קטנה   מצויה מאד

הזכרים  טריטוריאליים  וגדולים .  מסתתרת  בלילה  ומטורפים

נמצא  אותה .  מזונה  חרקים  ופרוקי  רגליים  אחרים.  מהנקבות

 ).סחף(בעיקר בערוצי נחלים רחבים 

Acanthodactyl

us boskianus 

 נית נחליםשנו

 )לטאיים(

טורף  נטול  אויבים .  פעיל  יום)  מ"  ס160עד  (לטאה  גדולה   !בסכנת הכחדה

מסתתר  בלילה  ובחורף  במחילה .  בבגרותו)  למעט  האדם(

, נחשים,  ניזון  בלטאות.  זקוק  לתחום  מחיה  גדול  מאד.  עמוקה

 .ציפורים קטנות ועוד, מכרסמים

Varanus 

griseus 

 כוח אפור

 )כוחיים(

ידוע  עליו  מעט .  לא  ארסי,  קרקעי-תת)  מ"  ס30עד  (נחש  קטן   )חסיתי(נדיר 

  בתוך –כנראה  ניזון  בזחלי  נמלים  .  נחשב  יחסית  נדיר,  מאד

 .לעתים נמצא אותו תחת אבנים. קיניהן

Leptotyphlops 

macrorhynchu

s 

 נימון דק

דק  וזריז .  לא  ארסי,  פעיל  יום,  )מ"  ס140עד  (נחש  בינוני   מצוי מאד

.   מיטיב  לטפס  על  עצים  ושיחים–שב  אילני  למחצה  נח,  ביותר

 .מכרסמים וציפורי שיר, ניזון בעיקר בלטאות

Coluber 

rhodorachis 

 זעמן דק

מעט .  זריז,  לא  ארסי,  פעיל  יום,  )מ"  ס90עד  (נחש  בינוני   )יחסית(נדיר 

. אחד  הצבעוניים  ביותר  מבין  נחשי  הארץ.  מאד  ידוע  עליו

 .כנראה ניזון בעיקר בלטאות

Coluber 

elegantissimu

s 

 זעמן יפהפה
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, מצוי ביותר

על חולות פחות 

 מיוצבים

חרטומו  בולט .  אינו  ארסי,  פעיל  לילה)  מ"  ס50עד  (נחש  קטן  

אינו  פעיל  בחורף  כשהחול ,  מתחפר  היטב  בחול  רך,  ורבוע

 .ניזון בפרוקי רגליים ובלטאות קטנות. לח

Lytorhynchus 

diadema 

 נחש חולות

 )זעמניים(

בכל , צוי מאדמ

 המרחב

, )חורף(או  יום  )  קיץ(פעיל  לילה  )  מ"  ס170עד  (נחש  גדול  

ניזון .  י  נשיפות  עזות"נושך  ומאיים  ע,  אגרסיבי.  אינו  ארסי

 .בבגרותו גם במכרסמים ובציפורים, בלטאות

Spalerosophis 

diadema 

 מטבעון מדברי

 )זעמניים(

, מצוי ביותר

 בכל המרחב

נחשב ,  )גם  בשיא  החום(פעיל  יום  )  מ"  ס120עד  (נחש  בינוני  

מופיע  עם  או .  מטפס  על  עצים  ושיחים,  זריז  ביותר.  ארסי-תת

, ניזון  בלטאות.    פסי  אורך  כהים  ויש  דגמי  ביניים4בלי  

בערבה  מופיע  בעיקר .  בבגרותו  גם  במכרסמים  ובציפורים

 .במופעו הבהיר

Psammophis 

schokari 

קו -ארבע

 מובהק

 )זעמניים(

. ארסי-נחשב  תת.  פעיל  ערב  ולילה)  מ"ס100עד  (ינוני  נחש  ב מזדמן

 –נחשב  אילני  למחצה  ,  מצוי  בארץ  בערבה  ובהרי  אילת

ציפורי ,  מזונו  בעיקר  לטאות.  מיטיב  לטפס  על  עצים  ושיחים

 .שיר ומכרסמים

Telescopus 

dhara 

חתול -עין

אדמדם 

 )זעמניים(

ארסי -נחשב  תת,  )?(פעיל  יום  )  מ"  ס120עד  (נחש  בינוני   )יחסית(נדיר 

. נחשב  נדיר  באפן  יחסי.  זריז,  )ואולי  מסוכן  לבעלי  רגישות(

כהתגוננות  הוא  משטח .  במכרסמים  ובציפורים,  ניזון  בלטאות

 !צווארו ממש כעין קוברה

Malpolon 

moilensis 

 -תלום

קשקשים 

 מדברי

 )זעמניים(

ארסי  ומסוכן .  פעיל  לילה  וערב,  )מ"  ס80עד  (נחש  בינוני   מצוי מאד

מצוי  בכל  בתי  הגידול  בערבה  ובנגב  כולל  אזורים .  דםלא

 .ציפורים ולטאות, ניזון בעיקר במכרסמים. מיושבים

Echis colorata )צפעיים(אפעה 

מצוי רק 

 בחולות

ארסי  ואולי  מסוכן .  פעיל  לילה,  )מ"  ס80עד  (נחש  בינוני  

בעבר  חשבו  בטעות .  מצוי  בארץ  רק  בחולות  הערבה.  לאדם

כיום  ידוע  כי  אלו ,  מין  החי  החולות  חלוצהכי  מדובר  באותו  

הנגבי ,    מחצי  האי  ערב–המזרחי  (שני  מינים  שונים  לחלוטין  

תנועתו  עקלתונית ,  מתחפר  במיומנות  רבה  בחול).    מסהרה–

ניזון  בעיקר .  ולכן  נזהה  בקלות  עקבותיו  בחול")  לוליינית("

 .ציפורים ולטאות, במכרסמים

Cerastes 

gasperetti 

עכן  גדול 

 )פעייםצ(

. ארסי  ומסוכן  לאדם.  פעיל  לילה)  מ"  ס130עד  (נחש  בינוני   מצוי למדי

ראייתו  גרועה  והוא  נעזר  בעיקר  בחוש  הריח  כשהוא  תר  אחר 

ניזון .  נושף  בחוזקה  לאות  אזהרה.  טרף  במחילות  ותחת  אבנים

 !קרפדות.. מכרסמים וגם, בלטאות

Walterinnesia 

aegyptius 

פתן  שחור 

 )פתניים(
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ארסי .  קרקעי-תת,  )?(פעיל  לילה  )  מ"  ס80עד  (נחש  בינוני   מזדמן

שיני  הארס .  מעט  ידוע  על  אורחות  חייו!  ומסוכן  ביותר

לכן  מוציא  בכל  פעם  רק  שן  אחת  הצידה ,  ארוכות  ביותר

, לרוב  בתוך  מחילה  או  מתחת  לאבן!  ובאמצעותה  מכיש

 .ניזון במכרסמים ולטאות. כשלטרף אין לאן להימלט

Atractaspis 

engaddensis 

גדי -שרף  עין

 )שרפיים(

  רק –בערבה  

בישובים 

חקלאיים  בהם 

 !יש השקיה

נמצאת  לעתים  מסתתרת ,  קרפדה  בינונית  המיטיבה  להתחפר

, ביצתיים,  מצויה  במקומות  לחים.  תחת  אבנים  ומחסות  שונים

הגיעה  לערבה .  מתרבה  בגופי  מים  עונתיים  או  קבועים

 !והנוי) השקיה(בעקבות החקלאות 

Bufo viridis קרפדה ירוקה 

 )קרפדות(

 

 

 



 2002-1985רשימת צמחי הערבה ביחידות הנוף 
 

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
  מלחת 

 אילת
 גבעות 

שחורת
 ערבת 

 נטוף
 פשט 

 רודד
 מלחת 

עברונה
 מישור 

 עמרם
 מלחת שולי 

 רונהעב
 מישור 

 רחם
 חולות 

 סמר
 מלחת 

יוטבתה
 מישור 

יוטבתה
 מישורי 

 גרופית
 נחל 

שעלב
 גבעות 

 יהל
 נחל 

שיטה
 שלוחת 

 נוצה
 - חיון פשט 

 חמדה
 גבעות 

 לובן
 מישור 

 מנוחה
 גבעות 

 קדם
עשת   פשט 

 פארן
 צוקי 

 חדוד
 פשט  

 ברק
 רמת 

צופר 
 שלוחת 

 עומר
 גבעות 

 שלהב
 שולי  

 הערבה
 נחל  
קרותנ

 נחל  
 הערבה

 גבעות 
 שיזף

 גבעות
 סלעית

הבתרונות   מלחת 
 סדום

 הצמח

 אבוטילון השיח                             1    1 

 אבטיח הפקועה  1 1 1 1 1                       1     

 אהל מגושם  1 1 1 1 1 1 1  1    1 1 1     1 1            

 אהל מצוי  1 1 1  1 1   1    1  1      1            

 אהרונסונית פקטורובסקי  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1    1   1     

 אוכם חד ביתי 1 1                       1   1  1  1  1

 אוכם מצרי  1 1 1 1 1 1         1        1 1   1  1  1  

 וכם שיחניא 1 1 1                               

 אוכם תולעני                         1     1    

 אזוביון מדברי  1 1 1  1  1 1 1  1  1  1  1  1 1 1 1   1     1  1 

 אזוביון שעיר        1  1  1                      

 אזנב מצוי   1     1                          

 אטד ערבי  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1   1  1 1 1 

 אטד רב פרחים      1                            

 פרי-איסטיס קטן     1      1  1                     

 אכיליאה ריחנית     1 1    1  1 1   1  1    1            

 אלמות ערבי    1 1        1                     

 גונית-אמברבואה דו   1                               

 אמברבואה ורודה   1  1 1 1              1 1            

 אמיך קוצני  1 1 1 1 1  1   1   1  1    1 1 1            

 אנויליאה מדברית  1 1 1  1 1 1 1 1    1  1  1 1 1 1 1  1          

 אספסת מפוצלת  1 1 1 1  1 1 1 1   1     1  1  1            

 אספרגולה רפה  1 1 1 1 1  1   1   1  1     1             

 אספרגולריה דו אבקנית 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1  1    1  1    1        

 אפיונה מחוספסת                      1 1 1  1 1  1  1  1 

 רית מצויהאפרו      1                            

 ארבעוני שעיר   1     1  1  1  1                    

 ארכובית שבטבטית     1             1 1               

 ארנבית הצבעים  1 1 1 1 1                    1        

 ארנבית זיפנית    1                              

 ארנבית צרת עלים   1 1 1 1 1 1      1                    

 ארנבית שרועה  1 1 1        1                      

 אשל היאור 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1  1 1   1  1 1   1  1  1  

 אשל הערבה       1 1                          

 אשל הפרקים  1 1  1 1  1     1     1                

 אשל חובק       1 1                1      1    

 אשל מרובע 1 1 1    1 1                          

 אשל מתנני       1 1                 1         

 אשליל שעיר  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1  1 1            

 באשן עגול עלים      1  1  1    1  1       1 1   1  1  1   

 באשן ערבי    1 1 1                1  1  1 1       

 באשן שלושת העורקים   1     1                          

 בהק עקרבי                          1     1   

 בהק צחור    1                    1   1       

 בוצין שימפר   1   1  1  1  1 1 1                    

 בטנונית שעירה  1 1 1 1 1 1 1 1  1     1   1  1 1  1  1        

 בלוטה גלונית            1                      

 בלוטנית הדורים  1 1 1   1 1                  1     1  1 

 )הערבה(בלוטנית מפורצת   1 1 1 1 1 1 1 1 1  1    1    1  1            

 )בלומיאת(בלומית בובה   1                                

 בן דוחן מדברי   1     1 1 1  1  1          1          
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34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

  מלחת 
 אילת

 גבעות 
שחורת

 ערבת 
 נטוף

 פשט 
 רודד

 מלחת 
עברונה

 מישור 
 עמרם

 מלחת שולי 
 עברונה

 מישור 
 רחם

 חולות 
 סמר

 מלחת 
יוטבתה

 מישור 
יוטבתה

 מישורי 
 גרופית

 נחל 
שעלב

 גבעות 
 יהל

 נחל 
שיטה

 שלוחת 
 נוצה

 - חיון פשט 
 חמדה

 גבעות 
 לובן

 מישור 
 מנוחה

 גבעות 
 קדם

עשת   פשט 
 פארן

 צוקי 
 חדוד

 פשט  
 ברק

 רמת 
צופר 

 שלוחת 
 עומר

 גבעות 
 שלהב

 שולי  
 הערבה

 נחל  
נקרות

 נחל  
 הערבה

 גבעות 
 שיזף

 גבעות
 סלעית

הבתרונות   מלחת 
 סדום

 הצמח

 בן חורש גדול   1                               

 בן ציצית טחבני  1 1   1 1 1  1  1    1  1  1              

 בן שלח מנוצה  1   1 1 1                           

 בסיה צמירה  1  1  1               1             

 בסיה שיכנית  1 1 1 1 1 1 1  1 1  1       1 1 1    1 1       

 ישראלית-בצלציה ארץ  1  1                              

 ברומית מאוגדת    1   1 1  1    1  1  1  1  1            

 ברומית ספרדית     1 1          1  1 1 1              

 עכנאי שיחני-בר   1 1                              

 בת מדבר מצרית  1  1 1                 1    1 1       

 בת רכפה מרצענית  1 1 1 1 1 1 1      1       1 1 1   1        

 )גפסנית (גבסנית ערבית   1 1  1 1 1 1 1  1  1 1 1   1 1 1 1 1           

 גלעינון החוף    1                  1            

 גמא חלקלק  1 1                               

 געדה מצויה          1    1                    

 גרגיריון ערבי     1      1          1 1            

 גרגרנית כוכבנית  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1  

 גרגרנית ערבית  1          1                      

 דגנין מצוי   1  1  1    1       1                

 דוחן אשון  1 1 1 1 1 1             1  1  1   1  1  1  1 

 דום מצרי                              1    1

 דו קרן מדברי   1  1 1  1          1  1              

 דמיה לבידה  1 1 1  1  1 1 1 1 1  1  1  1     1 1  1   1  1   

 דנתונית החולות    1                  1    1        

 דרדר המדבר  1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  1 1  1 1 1 1 1  1 1 1   1     

 רדר המכבדד     1  1      1                     

 דרדר מצרי    1  1                            

 דרכנית שעירה   1  1                 1            

 הגה מצוי 1 1 1   1 1 1        1        1 1     1    1

 היביסקוס סגלגל   1     1                         1 

 הילל מקומט          1  1    1    1  1            

 הרנוג השיטים  1 1 1 1 1 1 1    1           1 1 1   1 1 1 1   

 זוגיאה  ארגמנית                     1             

 זוגן אדום       1                 1 1  1   1 1 1  1

 זוגן השיח  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1                  

 זוגן לבן       1                  1     1    

  זוגן פשוט  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1    1   1  1 1  1  1   

 זון אשון   1                               

 זיזיים חשופים  1 1 1 1 1 1   1 1 1    1        1 1 1 1  1 1    

  מדוקרנתזיפנוצה  1 1 1 1 1 1       1        1  1   1       

 זיפנוצה ריסנית  1 1 1 1 1 1 1 1 1    1                    

 זצניה מזרחית    1                      1 1    1   

 זקום מצרי   1                               

 זקנן שעיר        1  1    1                    

 קנציית הגממותז   1                     1  1   1    1 

 חבלבל משובל    1                              

 חבצלת הנגב  1  1 1                   1   1       

 חומעה ורודה  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  1  1 1 1 1 1 1 1  1 1  1     

 חומעה משולחפת     1  1   1   1        1 1            

 חורשף חום קשקשים            1  1      1              

 חורשף צהב  1 1 1 1 1 1 1  1   1         1  1  1 1    1   

 חילף החולות                        1 1     1    



 196 

34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
  מלחת 

 אילת
 בעותג 

שחורת
 ערבת 

 נטוף
 פשט 

 רודד
 מלחת 

עברונה
 מישור 

 עמרם
 מלחת שולי 

 עברונה
 מישור 

 רחם
 חולות 

 סמר
 מלחת 

יוטבתה
 מישור 

יוטבתה
 מישורי 

 גרופית
 נחל 

שעלב
 גבעות 

 יהל
 נחל 

שיטה
 שלוחת 

 נוצה
 - חיון פשט 

 חמדה
 גבעות 

 לובן
 מישור 

 מנוחה
 גבעות 

 קדם
עשת   פשט 

 פארן
 צוקי 

 חדוד
 פשט  

 ברק
 רמת 

צופר 
 שלוחת 

 עומר
 גבעות 

 שלהב
 שולי  

 הערבה
 נחל  

נקרות
 נחל  

 הערבה
 גבעות 

 שיזף
 גבעות
 סלעית

הבתרונות   מלחת 
 סדום

 הצמח

 חיעד ספרדי  1 1 1  1 1 1  1  1  1       1             

 חיעד קנרי  1 1 1 1 1 1 1  1  1  1          1  1        

 חלביב רתמי                             1    1 

 חלבלוב גרגירי    1                      1        

 חלבלוב פעוט   1     1                          

 חלבלוב קהירי     1                1   1          

 חלמית מצויה   1 1 1  1      1         1    1      1  1

 חלמית קטנת פרחים  1 1 1 1 1 1 1  1 1  1   1  1  1 1 1    1   1     

 )חמדת(חמד הנגב           1        1                

 )חמדת(חמד השיח   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 חפורית קטנה   1  1  1    1       1   1 1            

 חצב מצוי   1 1                              

 חרטומית ערבית  1  1 1                             

 טופל אדום                          1        

 טוריים זיפניים  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1      1       1     

 יים מדברייםטור  1 1 1 1 1    1 1 1 1 1  1 1    1 1 1 1  1   1  1   

 טיון בשרני 1                                 

 טלפיון כדורי        1  1                        

 טפרוסיה נאה    1  1                    1   1     

 יבלית מצויה  1 1 1 1 1 1 1 1 1    1      1  1            

 יחנוק המלחות  1 1 1 1                             

 יחנוק המדבר   1  1 1 1 1  1            1          1  

 ימלוח פגום 1 1 1 1 1 1 1 1        1        1 1   1 1 1    1

 ינבוט השדה 1 1 1  1 1 1 1                1 1         

 יפרוק המדבר  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1     1  1 1    

 יפרוק זיפני  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1   1  1   1 1  1   1  1     

 כוכב ננסי    1                  1            

  כוכב ריחני  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1   1  1  1 

 כמנון כרתי                          1   1  1   

 כנפן קוצני  1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  1 1 1 1   1        

 כסיה מדברית   1 1    1                  1 1    1   

 כף אוז האשפות  1 1 1 1 1  1  1   1        1     1        

 כף החתול השרועה  1 1    1 1                          

 רותכפיות שעי           1       1   1             

 כפתור החולות  1 1 1 1                 1  1  1        

 כרבולת אדומית                        1          

 כרוב החוף    1 1                             

 כרפס ריחני   1                               

 .מ.כשות ב   1    1 1 1 1        1  1              
 כתלה חריפה        1    1                      

 כתלית זעירה  1 1   1  1  1  1  1                    

 כתריים אדמדמים  1 1 1 1                   1  1        

 לובד המדבר  1 1  1 1 1 1              1    1 1       

 ונית מדוקרנתלוט   1   1  1  1    1            1        

 לוטוס אילתי  1 1                       1     1   

 לוטוס מדברי      1 1 1 1 1  1  1    1 1 1 1 1            

 לוטוס צר עלים       1                           

 לוטוס שעיר  1 1 1 1                             

 לוניאה מגובבת                          1        

 לוניאה מחודדת  1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1     1 1 1 1  1 1 1   1     

 לוניאה צרת עלים  1 1 1 1 1 1 1 1 1    1  1   1  1 1    1        

 לוניאה שרועה  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1  1     1     

 לוע הארי הקטן   1   1  1  1                        

 לוענית המדבר   1   1 1 1    1  1  1    1  1         1   
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34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
  מלחת 

 אילת
 גבעות 

שחורת
 ערבת 

 נטוף
 פשט 

 רודד
 מלחת 

עברונה
 מישור 

 עמרם
 מלחת שולי 

 נהעברו
 מישור 

 רחם
 חולות 

 סמר
 מלחת 

יוטבתה
 מישור 

יוטבתה
 מישורי 

 גרופית
 נחל 

שעלב
 גבעות 

 יהל
 נחל 

שיטה
 שלוחת 

 נוצה
 - חיון פשט 

 חמדה
 גבעות 

 לובן
 מישור 

 מנוחה
 גבעות 

 קדם
עשת   פשט 

 פארן
 צוקי 

 חדוד
 פשט  

 ברק
 רמת 

צופר 
 שלוחת 

 עומר
 גבעות 

 שלהב
 שולי  

 הערבה
 נחל  

ותנקר
 נחל  

 הערבה
 גבעות 

 שיזף
 גבעות
 סלעית

הבתרונות   מלחת 
 סדום

 הצמח

 לחך בלוטי   1  1     1              1     1     

 לחך גלילי  1 1 1 1                 1    1 1       

 לחך לופת  1 1 1 1 1 1  1  1   1  1   1 1 1 1  1  1   1     

 לחך מלבין     1                1             

 לחך סגלגל  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1      1     

 לחך ריסני  1 1 1 1 1                1 1 1  1   1     

 לחך שסוע   1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1    1              

 ליזרה נימית   1 1 1 1 1 1 1 1         1 1    1  1   1     

 לענה חד זרעית      1                            

 לענת יהודה  1  1 1  1      1                     

 לענת המדבר     1        1 1    1                

 לפית שיכנית  1                1   1 1            

 לשון אפעה מצרית    1                    1          

 לשון פר מדברית   1  1   1 1 1  1  1  1                  

 לשון פר מצרית   1     1                          

 לשישית השיח  1 1  1                1             

 )בלומיאת(לשנן בובה                           1     1   

 ית הדרוםמגל   1                               

 מוצנית קטנת פרחים  1 1 1 1 1 1 1    1  1  1    1    1          

 מורטיה מלבינה                             1     

 מורטיה קטנת פרחים                          1        

 )מוריקנדיה( מבריקה מוריקה   1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1  1    1  1          

 )מוריקנדית(מוריקת סיני         1                1          

 מחומש לוליני  1 1 1                              

 מחטנית משובלת  1 1 1 1 1  1  1  1        1  1  1  1   1     

 )גיוניה(מכנפיים מדבריים           1    1        1         1  1 

 פרי-מלוח דו   1  1  1                 1  1        

 מלוח הענבות       1                           

 מלוח מלבין  1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1  1  1  1 1 1 1           

 מלוח ספוגי   1                               1

 פחמלוח קי 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1  1  1  1  1 1     1    

 מלחית אשונה  1      1  1 1 1 1         1  1          

 מלחית הישימון           1                       

 מלחית הערבה 1 1   1           1  1      1    1  1    1

 מלחית מבאישה  1 1 1 1 1 1 1     1 1    1 1  1 1   1   1 1 1  1  1

 מלחית מסורגת  1 1 1 1 1 1 1  1 1  1 1  1  1     1 1   1 1 1 1    

 מלחית עדינה  1 1   1 1         1                  

 מלחית קשקשנית     1 1  1  1 1 1  1  1         1    1 1  1  

 מלחנית הערבות          1 1                1       

 מלעניאל מצוי  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1  1 1 1 1 1 1      1     

 מלענן דרר                      1            

 מלענן יפה שער   1 1  1 1 1  1    1  1        1     1  1   

 מלענן מנוצה    1 1                   1          

 מלענן קהה  1 1 1 1  1  1               1  1        

 מלענן ריסני                        1          

 מלענן שעיר גלומה   1       1                   1     

 מלקולמיה אפריקאית  1                    1            

 מנתור המדבר  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1    1    1    1  1   1  1   

 מנתור ערבי                           1       

 מצמרת שעירה  1 1 1 1    1     1  1   1   1  1  1 1       

 מקור החסידה המדברי   1 1  1 1   1   1   1  1 1  1 1            

 מקור החסידה המלבין  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1  1 1  1 1 1 1  1   1     

 מקור החסידה המעוצה                1                  

 מקור החסידה המפוצל  1 1 1 1 1 1 1   1         1 1     1        
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34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
  מלחת 

 אילת
 גבעות 

שחורת
 ערבת 

 נטוף
 פשט 

 רודד
 מלחת 

עברונה
 מישור 

 עמרם
 מלחת שולי 

 עברונה
 מישור 

 רחם
 חולות 

 סמר
 לחתמ 

יוטבתה
 מישור 

יוטבתה
 מישורי 

 גרופית
 נחל 

שעלב
 גבעות 

 יהל
 נחל 

שיטה
 שלוחת 

 נוצה
 - חיון פשט 

 חמדה
 גבעות 

 לובן
 מישור 

 מנוחה
 גבעות 

 קדם
עשת   פשט 

 פארן
 צוקי 

 חדוד
 פשט  

 ברק
 רמת 

צופר 
 שלוחת 

 עומר
 גבעות 

 שלהב
 שולי  

 הערבה
 נחל  

נקרות
 נחל  

 הערבה
 גבעות 

 שיזף
 גבעות
 סלעית

הבתרונות   מלחת 
 סדום

 הצמח

 מקור החסידה המצרי  1  1  1                            

 מקור החסידה הקרח    1  1 1 1  1 1   1     1   1            

 מקור החסידה השעיר       1 1 1 1  1  1    1                

 ית השדהמרגנ       1   1                        

 מרוה מצרית  1 1 1  1 1 1 1 1  1  1  1   1 1    1  1   1     

 מרות המדבר   1  1 1 1 1  1    1  1        1          

 מרוה צמירה                                  

 מרור הגינות       1                           

 רסיה ננסיתמ    1                              

 מררית דמשקאית                      1            

 מררית כחולת זרעון                          1   1     

 משיין גלילי  1 1    1 1                          

 מתנן שעיר   1                               

 המדברנטופית              1                     

 ניסנית דו קרנית   1 1  1  1           1 1              

 סביון הערבות   1 1 1 1 1   1 1       1    1    1        

 סביון צהב  1 1 1  1 1 1  1  1  1    1 1 1 1 1       1     

 סביניה עדינה  1 1 1 1 1    1 1           1    1   1     

 סהרון משולשל  1 1 1 1  1 1 1 1  1                   1   

 סולנום שעיר       1               1            

 סוף מצוי  1 1                               

 סילון קוצני  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1   

 סמר ימי  1 1    1 1        1                  

 עבדקן מצוי   1                   1            

 עדעד מאובק   1    1 1  1      1                  

 עדעד תכול  1                                

 עוקץ העקרב הגלוני  1 1 1 1 1             1 1  1 1 1  1 1       

 עוקץ העקרב המדברי     1 1 1 1  1  1  1  1   1 1  1 1 1 1   1 1  1   

 עוקץ העקרב עגול העלים    1  1                            

 עירית דביקה    1 1                             

 עירית נטויה    1                      1        

 עירית צרת עלים  1 1 1 1 1 1 1  1      1     1 1  1  1 1  1  1   

 עכנאי זיפני  1 1 1 1 1 1 1        1  1  1 1     1   1     

 עלקת נטויה  1    1 1                           

 עקצר מצוי   1       1        1    1            

 ערבז דק פרחים   1    1                           

 רטל מדבריע  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  1  1 1 1  1  1     1 1    

 ערר כרתי                              1    

 פגוניה דביקה  1 1 1 1 1 1 1   1         1 1 1  1  1 1  1     

 פגונית סיני              1                    

 פגוניה ערבית  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1    1 1 1 1 1     1   

 פגוניה קטנת פרחים  1 1   1  1  1    1        1  1  1 1  1  1   

 פגוניה רכה  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1  1 1  1  1  1 

 פורסקליאה שבירה  1 1 1 1 1 1 1  1            1  1  1   1  1  1 

 פיגמית מגובששת  1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1   1 1  1 1 1  1     1   

 פילגון המדבר   1 1 1 1 1     1  1       1 1            

 פרגה מקרינה                       1           

 פרינית שרועה  1 1 1 1                 1    1 1       

 פרנקניה מאובקת   1   1 1                           

 פרסטיה מצרית  1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1  1  1 1 1  1 1 1 1   1    

 )ספרסת סו(פרסה משונצת                           1        

 )פרסת סוס(פרסה מקרינה   1  1 1                             

 פרעושית גלונית  1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1  1  1 1 1 1 1  1  1   1  1  1 

 פרעושית מסולסלת  1  1 1 1 1   1     1    1   1  1         1 
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  מלחת 

 אילת
 גבעות 

שחורת
 ערבת 

 נטוף
 פשט 

 רודד
 מלחת 

עברונה
 מישור 

 עמרם
 מלחת שולי 

 עברונה
 מישור 

 רחם
 חולות 

 סמר
 מלחת 

יוטבתה
 מישור 

יוטבתה
 ישורימ 

 גרופית
 נחל 

שעלב
 גבעות 

 יהל
 נחל 

שיטה
 שלוחת 

 נוצה
 - חיון פשט 

 חמדה
 גבעות 

 לובן
 מישור 

 מנוחה
 גבעות 

 קדם
עשת   פשט 

 פארן
 צוקי 

 חדוד
 פשט  

 ברק
 רמת 

צופר 
 שלוחת 

 עומר
 גבעות 

 שלהב
 שולי  

 הערבה
 נחל  

נקרות
 נחל  

 הערבה
 גבעות 

 שיזף
 גבעות
 סלעית

הבתרונות   מלחת 
 סדום

 הצמח

 פרקרק פרסי  1 1 1 1 1 1      1         1   1 1 1       

 פשתנית ססגונית  1 1 1 1                 1            

 פתילת המדבר הגדולה 1 1                                1

 ציצן קצר                          1        

 צלבית קרומית    1 1                             

 צלף סחוסי                       1    1  1  1   

 צלף קוצני  1 1   1 1 1 1 1  1  1  1      1  1       1   

 צמרורה אפריקאית  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1  1  1 1  1 1 1   1   1  1   

 צמרנית אדומית   1     1 1 1    1          1          

 צפצפת הפרת 1                                 

 צפרני חתול מצויות  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1  1  1 1 1 1 1            

 צפרני חתול עבות   1  1  1                           

 צפרני חתול תלת כנפיות   1   1  1            1  1    1        

 צפרנית דקיקה   1     1  1    1         1           

 צפרנית החולות  1  1 1                 1    1        

 צפרנית מדברית    1                              

 צפורנית ערבית    1 1                             

 קדד אפיל  1                    1            

 קדד דליל        1              1    1     1   

 קדד הטבעות    1                              

 קדד הישימון                               1   

 קדד הסיף   1 1  1 1 1 1       1   1 1              

 קדד ים המלח  1                                

 קדד מצליב   1       1 1  1        1             

 קדד מקומט    1       1          1 1  1  1        1

 קדד משולחף   1 1   1 1 1 1  1  1  1   1               

 קדד משייני                     1 1         1   

 קדד סיבר                      1 1 1          

 קדד קטבי  1 1  1 1 1 1 1 1  1  1  1     1 1 1           

 זיזי-קוטב דו  1 1 1 1                     1        

 קוטב מכונף                      1     1       

 קוטנדיה מצרית  1  1 1                 1            

 קוכיה הודית  1     1      1                     

 קזוח עקום        1    1            1          

 קזוח שלוש קרני   1 1  1  1  1  1 1 1  1  1    1  1          

 קחון הנגב  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1            

 קיפודן בלנש  1 1 1  1 1 1 1 1  1  1  1  1 1 1  1            

 קיקסיה אשונה   1   1 1 1  1    1         1           

 קיקסיה גדולת פרחים   1 1  1 1 1 1 1  1  1  1  1  1 1 1  1  1     1   

 קיקסיה רבת פרחים      1 1 1  1    1    1  1  1  1          

 קישוא הנביאים  1   1 1                    1        

 קלפיניה סרגלנית  1  1 1      1           1            

 קנה מצוי 1 1 1    1 1                    1      

 קנה סוכר גבוה   1                               

 קרדת המדבר    1                              

 קרוטלריה מצרית  1 1 1  1 1 1  1  1  1  1   1 1 1 1 1 1  1        

 קרטם פרסי                     1             

 קרטם מבריק   1           1                    

 רב גולה ערבית  1 1 1 1   1              1 1 1  1        

 רב פרי בשרני   1 1                              

 רובריאה שרועה  1  1 1 1  1  1      1        1     1     

 רופיית הים 1                                 

 ריסן נאכל  1 1 1 1 1 1 1 1       1   1 1  1 1 1  1   1  1  1 

 רכפה דקת שבלת     1 1 1 1  1  1          1  1          
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  מלחת 

 אילת
 גבעות 

שחורת
 ערבת 

 נטוף
 פשט 

 רודד
 מלחת 

עברונה
 מישור 

 עמרם
 מלחת שולי 

 עברונה
 מישור 

 רחם
 חולות 

 סמר
 מלחת 

יוטבתה
 מישור 

יוטבתה
 מישורי 

 גרופית
 נחל 

שעלב
 גבעות 

 יהל
 נחל 

שיטה
 שלוחת 

 נוצה
 - חיון פשט 

 חמדה
 גבעות 

 לובן
 מישור 

 מנוחה
 גבעות 

 קדם
עשת   פשט 

 פארן
 צוקי 

 חדוד
 פשט  

 ברק
 רמת 

צופר 
 שלוחת 

 עומר
 גבעות 

 שלהב
 שולי  

 הערבה
 נחל  

נקרות
 נחל  

 הערבה
 גבעות 

 שיזף
 גבעות
 סלעית

הבתרונות   מלחת 
 סדום

 הצמח

 רכפה מגובששת        1      1                    

 רכפה ערבית  1 1 1  1  1                          

 רכפת בואסיה   1   1  1                1          

 רכפת ים המלח  1 1 1  1  1                          

 רכפתן מדברי  1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1  1 1 1 1 1 

 רתם המדבר   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1  1    1  1          

 שבולת שועל ערבתית   1 1            1    1  1            

 שבטוט מצויץ  1 1 1 1 1                1  1 1 1 1 1  1    

 שבר לבן     1 1     1                       

 שברק משונן    1                  1            

 שום הלענה   1 1    1      1         1           

 שום סיני    1 1                 1            

 שושנת יריחו האמיתית  1 1 1  1 1      1  1 1   1  1 1 1   1   1     

 שחליים שרועים                     1 1          1  

 שיזף מצוי  1 1 1 1                          1 1  

 שיטת הסוכך  1 1 1 1 1 1 1               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 שיטת הנגב             1 1  1    1  1            

 שיטה סלילנית  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1

 שכרון המדבר    1 1 1 1 1  1   1 1       1 1  1          

 שכרון פעוט    1                  1            

 שלוחית שעירה        1                          

 שלח הערבות  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1 1  1  1        

 שלחלח האלה   1 1 1 1 1 1  1                1        

 שמשון המדבר       1 1 1 1  1  1  1                  

 שמשון ליפי   1 1 1 1 1 1 1 1    1  1  1    1  1     1     

 שמשון קהירי        1  1  1  1                    

 ארי שעירה-שן   1 1                              

 שנהבית הרוזמרין 1 1                      1 1 1  1   1 1  1

 שנס המדבר                      1            

 שסיע ערבי  1 1 1 1 1 1 1 1    1 1      1 1 1    1   1     

 שעורה מכחילה   1 1 1     1 1     1     1 1            

 שרביטן הערבה                               1  1 

 שרביטן ריסני  1 1 1  1 1 1 1 1  1  1  1    1  1            

 שרכרך ריחני        1      1                    

 ששן מאפיר   1  1 1    1                        

 תודרה מעובה  1 1 1 1  1 1                          

 תודרה סייגית   1 1 1 1                            

 תלת מלען פעוט        1                  1   1     

 תמר מצוי 1 1 1    1                 1 1  1   1    

 וקניתמריר מר  1 1 1 1 1 1 1 1 1    1    1 1 1 1 1 1   1        
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