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 מבוא

 הסקר ומטרותיו

כהמשך לסקר הערבה , 2004 יחידת הסקרים בשנת י"נערך ע" גב הערבה "סקר טבע ונוף

משני , הוא כולל מידע מפורט יותר על האזור הגבוה של הערבה. 2000-1הכולל שנערך בין השנים 

הסקר נועד להיות בסיס לאפיון ערכי הטבע והנוף באזור ולהעריך את חשיבותם . עבריה של שלוחת נוצה

 גם למקבלי ההחלטות –  ממצאיו נועדו לשמש כלי עזר לתכנון פיתוח בר קיימא באזור רגיש זה.לשימור

 .וגם לקהילה המקומית

הסקר . מביא סקר מלא של השטח מגבעות לובן בצפון עד גבולו הדרומי של מושב לוטן' שלב א

ביניים של מצוק מתרחב לעתים מעבר לגבול מישורי הערבה והוא כולל גם את הר יעלון ואת מדרגת ה

 .  רמות שעלב–ההעתקים 

 מבנה הסקר ושיטות העבודה

  איסוף ואפיון המצאי-' שלב א

בסיסי מידע של צומח ובעלי חיים , תצלומי אויר, טופוגרפיה, קרקעות, נאספו ונותחו מפות ליתולוגיות

 .עבודות וסקרים שונים שבוצעו באזור, מחקרים, שסופקו על ידי רשות הטבע והגנים

נתונים על ערכי טבע , 2004בעבודת שדה שהתבצעה במחצית הראשונה של , נאספו ותועדו, נוסףב

  .נוף ומורשת האדם, )צומח בעיקר(

לא הוגדרו יחידות צומח נפרדות בגלל . בסקר זה מיפוי הצומח נערך בתת יחידות הנוף שפורטו לצורך זה

החלוקה הכללית ליחידות . 1:50,000מ " בקנהשטחים הגדולים וההשתנות המקומית שאינה ניתנת למיפוי

כרקע לתכנון פארק , 2000-1י יחידת הסקרים בין השנים "סקר הערבה הכולל שנערך ענסמכת על הנוף 

שנערך בידי עמיר ) 2000" (יחידות הנוף בנגב"החלוקה ליחידות הנוף נעזרה אז במסמך . צפרות באזור

 .טבע והגנים והמשרד לאיכות הסביבהמוטי קפלן ואלי שדות עבור רשות ה, אידלמן

 

 : שילוב המידע הקיים בתוספת המידע החדש היווה את הבסיס לתוצרים הבאים

 .מפת יחידות נוף •

 .נוף ומורשת האדם, מפת אתרי טבע •

 .מפת טיפוסי צומח ותכסית •

 
 הנוף ומורשת האדם,  הערכת משאבי הטבע-' שלב ב

ורצף , הצומח, ערכם ומצבם של הנוף, אתית של חשיבותםעל בסיס הנתונים שנאספו בוצעה הערכה השוו

 :תוצרי שלב זה. דרכי ההערכה בתחומים השונים מפורטות בהמשך.  השטחים הפתוחים

 
 .מפת ערכיות נופית •
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 .   מפת ערכיות צומח •

 . מפת רצף שטחים פתוחים •

 
  שילוב נתונים והערכות-' שלב ג

דגש ניתן לרציפותו של השטח הפתוח :  במפות מסכמותהנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים שולבו

 :תוצרים. וחשיבות תפקודיו

 
 . מפה המשלבת הערכות בתחומי משאבי הטבע ודמות הנוף-מפת ערכיות טבע ונוף  •

הנוף ומורשת האדם עם הערכת ,  מפה המשלבת הערכות בתחומי הטבע-ערכיות שטחים פתוחים  •

 .רצף השטחים הפתוחים

 
 

בהמשך לעבודתו של איתן , )דמותה של ארץ(א "ה פותחה ביחידת הסקרים במכון דששיטת העבוד* 

הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע בשטחים : "1988גדליזון משנת 

 " .הפתוחים

 מרשם זרימה

 

מפת רצף שטחים 
 פתוחים

מפת ערכיות משאבי 
 טבע

 מפת ערכיות נופית

 :מפות רקע
• 
•  

 גיאולוגיה
מסדרונות
 אקולוגיים

ומח מפת טיפוסי צ
 ותכסית

  מרשם זרימה–סקר גב הערבה

נוף ורצף , טבע: מפת ערכיות משולבת
 שטחים פתוחים

מפת ערכיות טבע ונוף

 מפת יחידות נוף מפת אתרים
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 גבולות הסקר

 . צומת ציחור–מנוחה  צומת באר מנוחה וכביש באר –בצפון 

, המורד המערבי של שלוחת נוצה, מרגלות גבעת חמדה, נחל מנוחה:  בחלק הצפוני של הסקר–במערב 

 . הר יעלון וקו המגע שתי המדרגות של מצוק ההעתקים מעל נחל שעלב

 .  החולות מדרום לקיבוץ לוטן–בדרום 

 . בול יחידת הנוף חורג ממנו אך במעטעם חריגות מעטות במקרים שג,  קו הגבול ישראל ירדן–במזרח 

 תיאור כללי ומבנה

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

הסקר כולל קטע מרכזי ודרומי של הערבה וכן רצועת אורך  .הדרומי של בקעת ים המלח ובקעת הירדן

בחלק . צפוני של הסקר גבול הערבה והנגב אינו מוגדר בצורה ברורהבחלק ה. במזרחו של הנגב הדרומי

המתחלק למספר  במצוק ההעתקים, אופן דרמטיב הערבה הנגב הדרומי אלנוחת הדרומי של אזור הסקר 

 . מדרגות

מצומת באר מנוחה בצפון ועד שלוחת : בשטח הסקר נמצא החלק הדרומי של הערבה הצפונית

זהו אזור המאופיין ,  הגבול המבדיל בין הערבה לנגב הדרומי אינו ברור,ורכאמ, בקטע זה, נוצה בדרום

 באזור זה השבר המשמש כגבול. הגבול אינו נושא אופי של מצוק. מהגדולים בארץ, במישורים גדולים

. מצוק ההעתקים לא קיים כאן וכך המעבר מנגב לערבה מטושטש. מתחת לסחף המכסה את הערבהקבור 

ניקוז החלק הזה הוא צפונה לים . הוא פרשת המים של הערבה, שלוחת נוצה, אזור זהחלקו הדרומי של 

 .המלח ודרומה לשקעים שבערבה הדרומית

מנחל שטה בצפון ועד נחל : בהמשך הסקר דרומה נמצא החלק הצפוני של הערבה הדרומית

נהר "חל זרם בעמק הנ. הערבה-נחל שיטה הוא הנחל הצפוני ביותר המתנקז לדרום. בדרום, ארגמן

בתקופת ראשית היוצרות הבקע וגם היום הוא מהווה מעבר , נהר שחצה את הבקע ממזרח למערב, "אדום

המבדיל באופן ברור בין הנגב , מדרום לנחל שיטה חוזר ומתנשא מצוק ההעתקים. נוח מהערבה לנגב

לערבה הצפונית מספר הנחלים היורדים לערבה הדרומית קטן בהרבה מאלה היורדים . הדרומי לערבה

המלח -שיפוע הירידה של הערבה אל מפרץ אילת מתון הרבה יותר משיפוע הירידה אל ים, ובנוסף לכך

אזורים מוגבהים יוצרים פרשות מים מקומיות בין שקעים . ולכן אין ערוץ מנקז אחד המוביל דרומה

א ניקוז או בעלי ניקוז לא וגורמים להתהוות שטחים לל, שהם גם מבנים גיאולוגים מונמכים, טופוגרפיים

, עידיןס- אעקהוא , מערב לקיבוץ יהל-מצפון, השקע הצפוני בערבה הדרומית. בהן מתהוות מלחות, סדיר

נחל , היא מלחת יוטבתה אליה מגיע מצפון, המלחה הבאה והגדולה מכולן. אליו יורד מהנגב נחל שטה

. מערב וממזרח עד הגיעם למלחת יוטבתהמ ערוצים נוספים מ" ק20 -לאורך כהנחל אוסף אליו . שעלב

 –המלחה הדרומית , מלחת עברונה וקרוב למפרץ אילתנמצאת  –) מחוץ לשטח הסקר(בהמשך דרומה 

 . מלחת אילת
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 אזור פתוח מאד המתאפיין במישורי חצץ  הואסקר בחלקו הצפוני של השטח הנגב הדרומי הכלול 

מופיע מצוק ההעתקים , בהמשך דרומה.  כמו נחל חיון,גבעות נמוכות  ונחלים רחבים וגדולים, גדולים

הרמה שמעליו וקטעי מדרגות בירידה , רמות גבוהות ומבותרות ובחלק הדרומי מצוק. והנוף משתנה

 .לערבה

 אקלים

והלחות היחסית שלה היא , הערבה נכללת באזור האקלים החם והצחיח ביותר בישראל

בשוליה הצפוניים של , מיקומה של הערבה בדרום הארץ: הגורמים לאקלים קיצוני זה הם. מהנמוכות

נמוכה ,  רצועה צרה וארוכה-ריחוקה מהים התיכון והמבנה הטופוגרפי שלה , רצועת המדבריות העולמית

צפון הערבה : קיימים הבדלים אקלימיים קטנים לאורך הערבה. בין רמות הרריות, יחסית לסביבתה

סית נמוכה יותר בדרום הערבה וכמות הגשם הולכת ופוחתת הלחות היח, ודרומה חמים במעט ממרכזה

המלח  בשילוב עם השפעת ים, הבדלים אלה נובעים מן הסיבות שנמנו לעיל. מצפון הערבה לדרומה

 .ומפרץ אילת על אזורי הקצה של הערבה

 

 רוחות 

משעות . בערבה הצפונית והמרכזית נושבות בשעות הלילה רוחות דרומיות ודרום מערביות

בדרום . זרחיות ממזרחיות בעיקר ובקיץ גם דרום הצהרים נושבות רוחות צפון בוקר עד שעות אחרה

. רוחות צפוניות יבשות וחזקות, הערבה ובאילת נושבות במשך רוב ימות השנה ובמרבית שעות היממה

 .ת חולהמביאות ליצירת סופו, מערביות בדרך כלל דרום, בעונות המעבר ישנם אירועים של רוחות חזקות

 

 טמפרטורות 

 מעלות 39עולה 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 

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

 14.5 - 14(הוא מהגבוהים בישראל , המשרע היומי של הטמפרטורה בערבה כולה. צ" מ25 -גבוהות מ 

טמפרטורות . לים החורף נוחאק, בו עומס החום כבד ובינוני, לעומת אקלים הקיץ הקשה בערבה). צ"מ

 -צ ובאזור אילת ודרום הערבה " מ21 - 19.5 - במרכז הערבה -המקסימום היומי הממוצעות בחורף הן 

במרבית לילות החורף אין יורדת הטמפרטורה  . גם בחורף התנודה היומית גדולה. צ" מ23.1 - 20.8

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

 10 -ובחלק מהם צפויים יותר מ , יש אזורים הרגישים לקרה, בעיקר במקומות שבהם הערבה רחבה יותר

 .קרה בשנה בממוצע-אירועי



 8

 

 לחות  

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

   70% - 60% - ולפנות בקר 50% - 40%יחסית בשעות הצהרים בחורף הלחות ה. 50% - 45% -ל 

הטמפרטורות הגבוהות והרוחות הצפוניות היבשות גורמות לאזור , בדרום הערבה הריחוק מהים התיכון

 45% - 40% - בצהרים ל 15%הלחות היחסית הממוצעת בקיץ נעה בין . זה להיות היבש בישראל

 . בקרוב בלילה60% - בצהרים ל 30% -בין כ ,  נמוכיםגם בחורף ערכי הלחות היחסית. בלילה

 

 משקעים 

מ באזור " מ25 -מ במרכז הערבה ל " מ42 -שנתית פוחתת בהדרגה מ -כמות המשקעים הרב  

הגשמים הם בעלי אופי מקומי ועוצמתם . בולטים ההבדלים הגדולים בכמות הגשם משנה לשנה. אילת

 מתרחשים בערבה בעיקר בעונות המעבר תשיטפונו.  הגשמיםבעיקר בשולי עונת, עשויה להיות גדולה

 .ובחורף

 

 מסלע וקרקעות

אשר , )משקעים נחליים(אזור מניפות הסחף מתאפיין בהרבדת חלוקי נחל ומשקעים פלוביאליים 

משקיעים בעיקר לס במוצאם , כמו נחל חיון, נחלים אחדים. טיבם נקבע על פי המסלע דרכו התחתר הנחל

האחד לאורך נחל ,  אזורי החוליות מכסים שטחים נרחבים בדרום הערבה בשני גושים.לנחל הערבה

מקור החול בבליה וסחיפה של . בין שדות יהל ושדות יוטבתה והשני בין שדות סמר לשדות אליפז, שעלב

אליהם זורמים חלק , המלחות הן תוצר של שקעים מקומיים חסרי מוצא. אבני החול בשולי הבקע

בערבה מצויים . רדים ממצוק השוליים בערבה הדרומית והקרקע בהן בעלת אופי חרסיתימהנחלים היו

החצץ . המופיעים בעיקר על קונגלומרטים בני גילים שונים, )רג, צריר(טיפוסים שונים של משטחי חצץ 

מתחת לריצוף המדברי . בחלקו עקב פעילות של חיידקים, הצורני המכסה את פני הקרקע הוא לרוב שחור

 : ל החצץ נמצאת קרקע ובה מספר אופקיםש

המגבירות את אטימות , על פניו מפותח קרום ביולוגי של אצות כחוליות,  דומה ללס– Aאופק    •

 . הקרקע בהפרישן ריר בעת הרטבתן

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

 . בקרקע זו מועטה

 .ולל בעיקר חלוקי סלע בלויים ושבורים כCאופק  •
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 ערכי נוף

 שיטות העבודה

 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף

היא כוללת תיחום ותאור של כל : שכבת יחידות הנוף באה לאפיין ולהציג את מגוון הנופים

קו . ים השכנים לוהשונה במידת מה מזה של החבל,  חבל ארץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף-יחידת הנוף 

הביוטי , נקבע על פי תכונה הממלאת תפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי, המבדיל בין יחידה ליחידה, נוף

 .והתרבותי של חבל ארץ מסוים

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

 .ון הנוף המאפיין אותםתוך שמירה על מגו, 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 : תתכונות טבעיו

יש , על פי רוב, באזורים אלה. כמו כתמי שיטים גדולים או שטחים חקלאיים : 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 , אתרים קדושים, דרכים, דפוסי התיישבות קדומים: תבניות תרבותיות היסטוריות

 .'שונים וכד

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

 .כמו מלחות וגושי חולות: ותתופעות טבע ונוף ייחודי

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

 דימוי וייחוד מרחב הערבה ושולי הנגב הדרומי

 :פיינים ייחודייםלמרחב הערבה יש מספר מא

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, המזרחי נמשכת שרשרת הרים בולטת וגבוהה
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עם . ה בעיקר בדרך בין אילת וצפון הארץמרבית הציבור נחשף למראות המיוחדים של הערב

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 , רכזי הסחר של המדבר הערבי ואף מעבר לושקשרה בין מ, הידועה שבהן היא דרך הבשמים. 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,מאז הקמת מדינת ישראל חוצה את הערבה לארכה גבול מדיני

, )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

 . הים התיכון וים סוף–שני ימים 

 

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

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

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

ורות נקודות מים עונתיות בשילוב עם מעיינות בודדים שנובעים לאורך השנה בשולי הערבה פז. ודרומה

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

בתוך המדבר השקט והרוגע חבוי איום של מאורעות יוצאי . היא ארץ מפלט לצבאים ובעיקר לצבי הערבה

 גם את פני השטח וגם במידה רבה את נוף -אלה מעצבים את נוף האזור .  השיטפונות–בי עוצמה דופן ור

 .הצומח של הערוצים הרחבים
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 ערכיות נופית

 השיטה להגדרת ערכיות נופית

שנה קטנות יותר שבהן רמת ההומוגניות לאחר הגדרת יחידות הנוף חולקה כל יחידה ליחידות מ

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

ל יחסי של ויש לציין שעקב מורכבותו הנופית של האזור לא גובשה שיטה מתמטית ולא נערך שיקל. הנוף

 בשורת –יכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה הערכה היתה על בסיס איכותי ולפ. הקריטריונים

 .'דרמטיות וכד, מגוון, עוצמה: תארים כגון

 

 ערכיות נופיתמדדי 

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

 תבליט בעיקר(, ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים - 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

: ערך גבוה לשטח שמופיעה בו ההנגדה בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש - "דרמטיות" •

בשטח ) כמו מטעי תמרים(שטחים חקלאיים ירוקים , ים ומדבר, מצוקים מעליומישור הערבה וה

 .'מדברי וכד

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

מידה זו מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים 

צבע , ובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה מבחינת גודל) וגמהקו רקיע לד(הטבעיים בנוף 

 .וצורה

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

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

מסתובבים בשטח עם מקנם מקושרים עם הנוודים שגרו כך לדוגמה מעט הבדואים ש. תרבותית

 .או 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

אלמנטים שיאפשרו  ערכו של שטח יכול לעלות אם מזהים בו - פוטנציאל שיקום והתחדשות •

 .בעתיד הנראה לעין שיקום של הפרות המורידות את ערכו היום
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 ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם של השינויים - נצפות •

שיקול נוסף שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק . באופיו החזותי

מידת הנראות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של תת . נוףמתכלית ביקורם היא צפייה ב

חשוב גם הנוף הנשקף מהיחידה עצמה . מישובים ומשבילי מטיילים, היחידה המוערכת מכבישים

 .וישנה לכן התייחסות גם לנקודות תצפית בולטות הנמצאות בשטח היחידה
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 זי אבנרעו  / בערבה עתיקים אתרים -מורשת האדם 
 אתרים 72 ,2004בשנת , םכיו ידועים בדרום קטורה וצומת בצפון מנוחה באר שבין הערבה בקטע

 ממוקדים מעטים סקרים ושל אקראי תגליות של של אלא מפורט סקר של תוצאה אינו זה מספר .עתיקים

, בלבד כההער פי על). אבנרעל ידי עוזי (, בטרם פעולות פיתוח, שמונים והתשעיםה בשנות שנערכו

 . מפורט ארכיאולוגי בסקר נסקר האזור היה אם - בשטח האמיתי המצאי מן 10-5% כולל זה מספר

 :הבאות הקבוצות פי על ולתאר למיין ניתן הנדון במרחב העתיקים האתרים את

 קודות ממצאנ

 ליכ מספר בהם בולטים  .לעין הנראים שרידים ללא, השטח פני על אקראי ממצא התגלה בהם נקודות

 צור וכלי) זמננו לפני ה שנ120,000 עד 1,500,000 (הקדומה הפליאוליתית התקופה מן "די אבני", צור

 ברשימת נכללו לא הממצא נקודות). זמננו לפני שנה 45,000 עד 120,000 (המוסטרית התרבות מן

 .האתרים

 אתרי מגורים בנויים

. ר"מ 800 - בשטח של כלמדי גדול גוריםמ אתר הוא, קטורה עין ליד 69 פרמס, זו מקבוצה אחד אתר

מתקופה זו ידועים בנגב ). ס"לפנה שביעי -שמיני ה האלפים (הקדומה הניאוליתית התקופהאתר הוא מן 

. נחפרו מהאחרונים שנים. עובדה בבקעת שהוושל ,הנגב בהר ארבעה: בלבד מעטים מגורים תריכולו א

 ס"לפנה חמישי עד השלישיה לאלף מתוארכים וספיםנ מגורים אתרי 27. רבה זה אתר של חשיבותו כןל

 עגולים וחדרים עגולות חצרות של שרידיםבאתרים אלה ). קדומה וברונזה כלכולית, מאוחר ניאולית(

 על שהתפרסו, רועים של מורחבות משפחות שמשו אלה אתרים . ר"מ 600 - 200 שטחם. באבן בנויים

 מגוריהם את והחליפו קילומטרים עשרות עד של חקיםמרל העדרים עם נעו הן. םקבועי רעיה תחומי

 למשק בנוסף, עונתית חקלאות על המעידות שחיקה אבני גם נמצאו מהאתרים בכמה. בשנה אחדות פעמים

 . ר"מ 150 - כ ששטחה עגולה צאן גדרת - 67 אתר את זו לקבוצה לצרף ניתן. ההמרע

 עד הבדואים שבטי על מועדף מרעה מקום ההית הערבה ): "111, א1937 (עארף אל עארף לפי :הערה

 ."בה המרעה זכויות על הםיבינ נלחמו הםעשרים וה המאה ראשית

 מאהלים

 עגולים אהלים 20 - 5טרים ובם בסיסים של מ 150 - 50 שארכם מאהלים שרידי שמונה זו בקבוצה

מהמאה , יזנטייםוב נבטיים חרסים  הואאלה במאהלים הבולט מצאהמ. שלושה עד חמישה מטרים טרםושק

 על המעידים, ומאוחרים קדומים ממצאים גם התגלו בחלקם . ס ועד המאה הששית לספירה"שנייה לפנה

 משפחות שימשו המאהלים גם, םיהבנוי המגורים לאתרי בדומה. שונות בתקופות בהם חוזר שימוש

, ההשנ כמחצית ושביםמי היו הראשונים. וקיץ חורף מגורי בין בהם להבחין וניתן, רועים של מורחבות

 אבן מצבות של קבוצות  הואבמאהלים חוזר פרט. יותר קצרים זמן בפרקי הוחלפו הקיץ מאהלי ואילו
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 אתרים חקלאיים

. יהל לקיבוץ סמוך, סעידין–א–קע של המערביים בשוליים אתרים חמישה של אחת קבוצה זה בסיווג

 .יותר ברורים בניה שרידי אחרים ובשנים, ארעי ישיבת על המעידים, דלים בניה שרידי מהם בשלשה

השני  האלפים מן שחיקה ואבני צור כלי, חרסים של יחסית עשיר ממצא הוא אלה באתרים המיוחד

 (Avner 1998), עובדה בקעת החקלאיים באתרים שהתגלו לאלה זהים הממצאים. ס"והשלישי לפנה

, זאת עם .חקלאית אוכלוסיה ודאי שמשו הם חקלאי לעיבוד הניתנים לשטחים צמודים שהאתרים וכיוון

 .קבע לישיבת רבים סימנים בהם עובדה בקעת מאתרי בשונה, עונתית ישיבה על מעיד השרידים אופי

 רומיים, נבטיים חרסים, הברזל מתקופת חרסים גם אלה באתרים נאספו,  שנזכרולממצאים בנוסף

 סעידין–א–קע שימש לאחרונה עד. אלה בתקופות גם חקלאית פעילות על המעידים, קדומים ואסלמיים

כיום מעובד חלקו המזרחי של . שטפונות במי הקע הוצף בהם בשנים , סעידיןה שבט עבור חקלאי כשטח

 . בשיטות מודרניות, בתחום ירדן, הקע

סמוך לאתר מגורים , בתצפית מן האויר, 22אתר , זוהתה בערבת יפרוק גורן אחת, אלה לאתרים נוסף

 . גורן זו לא נבדקה על הקרקע. 21אתר , קדום

 אתרי פולחן וקבורה

. נמוכים אבנים גלי עם קבריםוקבוצה של אחד עשר , טומולי, גל קברי 21 כיום ידועים סקרה בתחום

ששי עד השני ה לאלפים מתוארכים הם.  מטרים1.5ששה מטרים וגובהם עד  עד הגל קברי של קטרם

 במישור מציאותם עצם. אילת הרי וסיני מרכז ,הנגב הר: ההר לאזורי נייםיפיוא אלה קברים. ס"הלפנ

 הנבטית לתקופה חרסים עלפי תוארכה הקברים קבוצת. םאחרי מישוריים באזורים גם לב תשומת יבתמחי

 כיום הרשומים הקברים מספר כי ספק אין , הסמוכים המדבריים באזורים הסקרים נסיון פי על. רומית –

 .בשטח האמיתי מספרם את מלשקף רחוק

 גלי של ושטחים אבן מצבות: עיקריים סוגים שני כוללים הסקר בתחום עתה עד שתועדו הפולחן אתרי

 ). ראה להלן (זו לקבוצה הם גם שייכים ,נפרדים מסוגים ,נוספים אתרים שני. אבנים

 ס"לפנהששי עד השלישי ה האלפים מן הן הקדומות: עיקריות תקופות לשתי מתוארכות מצבותה

 מגורים אתר ליד מצבות ושלישיית בודדת מצבה, הקדומות המצבות בין. הנבטית התקופה מןהן  האחרותו

 ,זוג: מצבות של קבוצות רבעא, קטורה לעין סמוך , 70 באתר. נטימטריםס 74 גבהן .  64אתר , בנוי

 מצבות של טור הסמוך 68 באתר . נטימטרס 48 עד גבהן. בודדת מצבה ועוד יהיושביע היחמישי ,שלישיה

 שני". שיניות "של קצר וטור אבנים גל לצד ניצבות הן סנטימטר ו60שגבהן עד , גבעה בראש רבות

  אחדות. מאהלים של בערפם בעיקר התגלו הנבטיות המצבות. עתיקות לדרכים צמודים האחרונים האתרים
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 עולה אינו הנבטיות המצבות של גבהן. עתיקות לדרכים סמוכות ואחרות , למאהלים קשורות אינן מהן

 אלים ייצגו התקופות משתי המצבות. בקבוצות או דותכבוד מופיעות הן גם סנטימטרים ו40 על לרוב

 . (Avner 1993, 2000) אלים של וקבוצות

 של שטח על צורני חצץ של גלים מאות או עשרות, באחד: נפרדים סוגים שני האבנים גלי של באתרים

ם  מטרי1.5 - כ הגלים קוטר. 10 - 1אתרים , החמד נחל – חיון נחל באזור,  מטר רבוע5000 - 600

. הבהרב קטנים הם אך, הצפונית ובערבה אילת באזור מוכרים דומים בודדים אתרים. וגבהם כחצי מטר

 כלל מתאימה שאינה בסביבה נמצאים כולם אך , הנגב בהר" הענבים תלוליות"ל במראם דומים הגלים

 ,כלבי-אל אבן של תיאור סמך על מוצע הפולחני ופירושם, עתיקות לדרכים סמוכים כולם. לחקלאות

 ;Ibn alKalbi: 36) . האסלאם לפני הערבים של הפולחן מנהגי על ספר שכתבתשיעית ה במאה סופר

Amin Faris 1952:28)  

הם בנויים . 28 - ו 27אתרים , לערבה שיטה נחל בשפך אבנים גלי של מקבצים שני יהיהשנ בקבוצה

גבהם . קילומטר רבועכ של שטח על פזורים גלים 52 האתרים באחד). מ" ס30 עד 10(מאבנים בינוניות 

 ידי על כיום חצוי זה אתר.  מטרים6שקטרה , פת אליהם במה עגולה מאבניםנוסו,  מטרים1.5הוא עד 

 דומים גלים שהיחמ השני באתר. ירדן בתחום הגליםרוב , 1995שנת ב תיקונו אחר ל- ירדן גבול

 ובהם, עתיקות דרכים לצד בעיקר במדבר םמוכרי, בקבוצות או בודדים, מאד רבים אבנים גלי. לקודמים

 ניתן העתיקות לדרכים סמיכותם בשל). ועוד בתרבות הבדואית" מכווה", "מאלך: "למשל (אחדים סוגים

 .לפולחן לשייכם

 ששהיש בו ". ה'פלאז תרא",  בנחל יעלון58 אתר מספר הוא זו בקבוצה הנוספים האתרים משני אחד

 אתרים עשרות מהכ. עשרים מטרכ טרוושק במעגל ערוכים והם םמטרישני כ שקוטרם עגולים מבנים

 הברונזה לתקופת ותוארך נחפר עובדה בבקעת אחד אתר. סיני ובמזרח הדרומי בנגב ידועים זה מסוג

חמישי ה לאלף ותוארך נחפר סיני במזרח  אחדראת). 1980, איזנברג (ס"פנה האלף השלישי ל- הקדומה

 אתרים עשריםכ נסקרו כרכום הר סביב. (Eddy & Wendorf 1999:81-82, 254-273)  ס"לפנה

 חסרות עדין האתרים של זה לזיהוי. פולחן כאתרי (Anati 1987) ענתי  על ידי עמנואל תוארו שומיםד

 .יומיום חיי של ממצא העדר היא העיקרית הראיה שעה ולפי מוצקות ראיות

טרים מ 2x4 - כ, מגורף מלבני מרחב במסגד .72אתר , חמדה בנחל פתוח מסגד זוהה האויר מן בתצפית

 אילת באזור, )1992, אבני (הנגב בהר ידועים מעטים לא פתוחים מסגדים. הדרומי בצידו מחראבעם 

(Sharon et al. 1996; Avner & Magness 1998)  עם כלל בדרך בנויים אלה אך, עדה לבאר וסמוך 

 חמדה בנחל שהאתר כיוון. סיני שבמזרח חסי בואדי גם מוכר מגורף פתוח מסגד . שדה אבני של נמוך קיר

 אפשר המגורפות האבנים גבי שעל האחידה הפטינה פי על, לםאו. רברו אינו תאריכו הקרקע על נבדק לא

  .בנגב הפתוחים המסגדים כשאר, הקדומה אסלאמית התקופה מן שהוא להעריך
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 דרכים עתיקות

 כולל מיפוי לערוך נסיון נעשה טרם אך, עתיקות דרכים של שרידים נתגלו הנדון במרחב מקומות בכמה

 במפות המסומנים מהשבילים חלק ועל הדרכים שרידי על מתבססות במפה שסומנו הדרכים. שלהן

, צבאיות עפר לדרכי םאחרוניה בעשורים הפכו העתיקות מהדרכים ניכר חלק הצער למרבה. טופוגראפיות

 אחדים באזורים, אילת באזור עתיקות דרכים מסקר הנסיון. ומיםהקד השבילים לידן איםאם כי לעתים נר

 מציינים אמנם במפות המסומנים השבילים כי הראה (Avner 2002, Ch. 6) סיני ובמזרח הדרומי בנגב

 קודם לא אם ,ס"לפנה ששיה באלף כבר וממוסדת קיימת היתה כולה הדרכים מפת וכי, עתיקות דרכים

 אתרי נסקרו לצידן. בהן השימוש תקופות את המייצגים וחרסים צור כלי נאספו השבילים פני על. לכן

 אלא, בלבד מקומיים מרעה שבילי היו לא אלה דרכים. הערבה של זה בקטע גם התברר כךו, רבים פולחן

 .מסחר לצורך בעיקר, ארצות בין המקשרת דרכים וסעיפי דרכים של למדי צפופה מרשת חלק

, יעלון בנחל עוברת, התיכון והים ערב דרום בין ולמעשה, וסיני אדום בין המקשרות ,הרוחב מדרכי אחת

 מדרום למשל, אחדים במקומות התגלו אורך דרכי של שרידים. וברגמים קדומים באתרים מלווה והיא

 הן, הערבה לאורך שונים במקומות התגלו שונות מתקופות אורך דרכי שרידי. 26באתר , יהל לקיבוץ

מאז , כיום. ומקבילות קרובות דרכים חמש התגלו, לדוגמא הערבה בגב. המזרחי בצדה והן המערבי בצדה

 במערך הערבה של חלקה להבנת רבה חשיבותן). א1996 - ו 1995 אבנר ראה (ירדן בתחום הן , 1995

  ממנהאספונ.  מאה עד מאתיים מטריםשרחבה שבילים אלומת מהן באחת. לאומיות–הבין הדרכים

 מסומנות או סלולות הדרכים שאר . ההקדומ הניאוליתית התקופה מן החל , התקופות מכל רבים ממצאים

 של קבוצות שלוש יהל לקיבוץ מזרחית דרומית תגלו ה1994בשנת .  מטרים6 - 4.8ן ורחב שוליים באבני

 את נושאות הכתובות. בנגב מסוגן היחידות והן כתובות נושאות מהן ,42אתר , רומיות מיל אבני

שלישית ומראשית המאה ה המאה מסוף, ועמיתיו מדיוקלטיאנוס החל רומיים קיסרים עשרה של מותיהםש

,  מטרים1840 -כ , יהרומא במיל המרחק). ב1996 ואבנר Avner & Roll 1996. ( הרביעית לספירה

 . היטבת היא" אוסיה"מ דשצוין על האבנים נמד

 .ד: במילואים שירותם בעת אילות מחבל קיבוצים חברי שלשה י"ע התגלתה הראשונה הקבוצה: הערה

 . הולצר. אבנר וא. על ידי א התגלו האחרות הקבוצות תיש. יעקובי .ור חמו .י ,ריבנר

 והערכה סיכום

 פחות כאמור מהווים קטורה וצומת מנוחה באר שבין הערבה בקטע כיום המוכרים האתרים ושנים שבעים

 יש זאת ועם, האזור של העבר על נויידיעות מיעוט תא משקפים הם. בשטח האמיתי המצאי מן מעשירית

 .תפיסות קודמות אודותיו לשנות בכוחם

 תיאר למשל כך. דרכו למעבר לא ואף אנושי לקיום ראוי שאינו כאזור הערבה אל חוקרים התיחסור בעב

 הערבה של רובה ... קרהפ שטח מאשר יותר היתה לא מעולם עצמה הערבה: "הערבה את רותנברגנו ב

 משתרעים ליטבתה צפונה... גבוהים תהום וממי משטפונות הנוצרות וביצות עבירים בלתי וחצץ חול

, הביצות שטח את המרחיבים, שטפונות מביא חורףה... עבירים בלתי חולות שלחמישים קילומטרים 
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 במספר האדם נדד דרכה. בערבה אנושי קיום של ארוכה הסטוריה יצגימ, שעה לפי, המועט הממצא

 8000 -ב . שנה ליוןיממ למעלה לפני הראשונה ההגירה מן החל ,העולם חלקי ליתר מאפריקה הגירות

 הן גם ולרחבה לארכה העוברות הרבות הדרכים. חקלאים ואף רועים בה התקיימו חרונותהשנים הא

 להערכה כיום ראוי הקדומות בתקופות ניצולה ואופן בערבה הישוב דגם. בה הישוב אופי על השפיעו

 .(Avner in press)  מחודשת

 מזו בהרבה עשירה קדומה ישובית יתמונה מעלה היה האזור של מפורט ארכיאולוגי סקר כי ספק אין

 את בעזרתם לשמר ומאפשר סהר מפני עליהם להגן מאפשר היה העתיקים האתרים של תיעודם. הנוכחית

 העתיקות הדרכים סקר. ומעברו מתכנו מהותי חלק הן המדבר שדרכי כיוון. בערבה הפתוחים השטחים

  .ךהמתמש ההרס מפני זה נכס על להגן מאפשר יהה
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 טבלת אתרים

בתיאור יחידות הנוף משולבים . טבלה זו כוללת את האתרים הארכיאולוגיים שנסקרו בידי עוזי אבנר

המופיעה , במפת האתרים. רו בידי מימי רון וגדעון רגולסקישנסק, נוספיםנקודתיים פרטים על אתרים 

 לקוחים מטבלה זו והאתרים שמספרים 72 – 1אתרים שמספריהם : מופיעים כל האתרים, לאחר הטבלה

רשומים ברשת ישראל זו האתרים בטבלה . צ. נ".תיאור יחידות הנוף" מתוארים בפרק 100 –גדול מ 

 .חוץ לגבולות הסקר חלק מן האתרים נמצא מעט מ.הישנה
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' מס
 אתר

/ שם אתר 
 אזור

 הערות סוג אתר משני סוג אתר ראשי

. צ.נ
 אורך

. צ.נ
 רוחב

אתר פולחן  נחל מנוחה 1
 966900 162700 ר" מ1000  פתוח

אתר פולחן  נחל מנוחה 2
 966500 162350 ר  " מ600  פתוח

אתר פולחן  נחל מנוחה 3
 966400 163300 ר” מ1000  פתוח

אתר פולחן  נחל מנוחה 4
 965600 162800 ר  " מ600  פתוח

אתר פולחן  נחל מנוחה 5
 965250 162550 ר  " מ600  פתוח

אתר פולחן  נחל מנוחה 6
 965100 162900 ר  " מ600  פתוח

אתר פולחן  גבעות לובן 7
 963800 162750 ר  " מ600  פתוח

אתר פולחן   נחל חמדה 8
 962800 163200 ר  " מ600  פתוח

אתר פולחן  נחל חמדה 9
 962500 163200 ר  " מ600  פתוח

אתר פולחן  נחל חמדה 10
 961650 162200 ר” מ5000, צ מקורב”נ  פתוח

גל אבנים : קבר נחל חיון 11
 959850 164000 אחד עשר קברים  קטן

/ דרך/ כביש נחל חיון 12
, דר-אלומת שבילים  צפ  שביל

 959450 164000 רוחב'  מ100

אתר מגורים  נחל חיון 13
 בנוי

: קבר בנוי
 959600 163100   טומולוס

אתר מגורים  נחל חיון 14
 בנוי

: קבר בנוי
 958250 163150   טומולוס

אתר מגורים  נחל חיון 15
 959050 163250    בנוי

אתר מגורים  נחל חיון 16
 959300 161900    בנוי

 :קבר בנוי נחל חיון 17
 958300 162150 לצד דרך עתיקה  טומולוס

: קבר בנוי נחל חיון 18
 957600 161800    טומולוס

אתר מגורים  נחל חיון 19
 957600 161500    בנוי

אתר מגורים  ערבת יפרוק 20
 955750 160900    בנוי

אתר מגורים  ערבת יפרוק 21
 955400 160950    בנוי

 955200 161000    גורן ערבת יפרוק 22
 954650 160750 ' מ100אורך   מאהל ערבת יפרוק 23

אתר מגורים  שלוחת נוצה 24
 952000 161250    בנוי
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' מס
 אתר

/ שם אתר 
 אזור

 הערות סוג אתר משני סוג אתר ראשי

. צ.נ
 אורך

. צ.נ
 רוחב

: קבר בנוי שלוחת נוצה 25
 951250 160900    טומולוס

אתר מגורים  נחל שיטה 26
 950600 161700    בנוי

 950400 163800  גלי אבנים5מקבץ של   גל אבנים נחל שיטה 27

אתר פולחן  גל אבנים נחל שיטה 28
 פתוח

 גלי אבנים 52פיזור של 
 10000על שטח של 

כיום רובם בתחום , ר"מ
 ירדן

164350 950250 

: קבר בנוי נחל שיטה 29
 949050 162950    טומולוס

אתר מגורים  נחל שיטה 30
 948300 162100    בנוי

אתר מגורים  נחל שיטה 31
 948650 159100    בנוי

אתר מגורים  נחל שיטה 32
 947950 165150    בנוי

אתר מגורים  נחל שיטה 33
 947450 164700    בנוי

אתר מגורים  נחל שיטה 34
 946250 164700    בנוי

אתר מגורים  נחל שיטה 35
 947850 163100    בנוי

 946200 162400 ' מ100אורך   מאהל נחל שיטה 36

ציור / כתובת יהלנחל  37
 946350 161070    סלע

/ דרך/ כביש נחל יהל 38
 946450 161400 מעלה  שביל

 מאהל נחל שיטה 39
: קבר בנוי
אתר , טומולוס

 פולחן פתוח
 946600 164000 מצבות פולחן נבטיות

אתר מגורים  נחל שיטה 40
 946600 164350    בנוי

אתר מגורים  נחל יהל 41
 945950 164050  מגורים סמוכות'שתי יח  בנוי

 944850 162650    מאהל יהל 42
 945000 162250 גדרת צאן  מכלאה יהל 42.1
 944700 162500    מאהל יהל 43

אתר מגורים  יהל 44
 944350 162650 מגורים סמוכות' שתי יח  בנוי

אתר מגורים  יהל 45
 בנוי

: קבר בנוי
 944000 162550   טומולוס

: קבר בנוי יהל 46
 944050 160700    טומולוס

: קבר בנוי מאהל יהל 47
 טומולוס

מאהל ושני קברי גל 
 200 על 300בשטח של 

 'מ
160450 943400 
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' מס
 אתר

/ שם אתר 
 אזור

 הערות סוג אתר משני סוג אתר ראשי

. צ.נ
 אורך

. צ.נ
 רוחב

אתר מגורים  נחל יעלון 48
 944300 160300 לצד דרך עתיקה רוגם בנוי

אתר מגורים  נחל יעלון 49
 944650 160050    בנוי

ורים אתר מג נחל יעלון 50
 945600 157950   מאהל בנוי

 945350 157800    מאהל נחל יעלון 51

: קבר בנוי נחל יעלון 52
 945850 157850 לצד דרך עתיקה  טומולוס

לצד דרך ,אתר מצבות  מצבות/ מצבה נחל יעלון 53
 955050 156800 עתיקה

 943800 156400    מאהל נחל יעלון 54

ור צי/ כתובת נחל יעלון 55
 943750 156600    סלע

 943150 156100    מאהל נחל יעלון 56
 942800 155900 לצד דרך עתיקה  רוגם נחל יעלון 57

אתר פולחן  נחל יעלון 58
 פתוח

: קבר בנוי
 טומולוס

ושני ” ה'פלאז“אתר 
לצד דרך , קברי גל
 עתיקה

155800 942500 

 944850 154950    רוגם נחל יעלון 59
 943700 154800    מאהל ל יעלוןנח 60

אתר מגורים  נחל יעלון 61
 941300 157050    בנוי

/ דרך/ כביש יהל 62
, דר-אלומת שבילים  צפ  שביל

 942300 162400 רוחב'  מ150

: קבר בנוי יהל 63
 941850 161900    טומולוס

אתר מגורים  יהל 64
 מצבות/ מצבה בנוי

מגורים סמוכות ' שתי יח
ני מתקנים עם מצבות וש

 פולחן
161150 941400 

בקעת  65
 קטורה

אתר מגורים 
 939500 155350 מגורים סמוכות' שתי יח  בנוי

בקעת  66
 קטורה

אתר מגורים 
 בנוי

: קבר בנוי
 939250 154900   טומולוס

בקעת  67
 938150 155300 פינת פולחן עם מצבה  מצבות/ מצבה קטורה

בקעת  68
, גל אבנים מצבות/ מצבה קטורה

 רוגם

, קבוצת מצבות פולחן
וגל ” שיניות“טור 
 לצד דרך עתיקה, אבנים

155750 938050 

בקעת  69
 קטורה

אתר מגורים 
-אתר מגורים ניאוליתי  בנוי

 938700 155350 קדום גדול 

בקעת  70
אתר פולחן עם קבוצות   מצבות/ מצבה קטורה

 937200 155600 מצבות לצד דרך עתיקה

בקעת  71
 קטורה

אתר מגורים 
 936000 155350   מאהל בנוי

אתר פולחן  נחל חמדה 72
 960900 156800 מסגד פתוח  פתוח
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 פרק הצומח

 שיטות עבודה

 .איסוף המידע ואפיון השטח 

 .איסוף מידע קיים 

 .יאולוגיות קודמות שנערכו באזורנאספו עבודות בוטניות וג 

 .יחד עם תצלומי אויר מיושרים ותצלומי לווין, 1:50,000כרקע מרחבי שמשו מפות בקנה מידה  

 

הסקר נועד להשלים את המידע הקיים ליצירת מפה . 2004סקר שדה נערך בחורף ואביב 

מינים השולטים ומינים במהלך הסקר נרשמו ה. שתגדיר ותאפיין את בתי הגידול השונים בשטח העבודה

 .ברוב המקומות נערכה גם רשימת מינים מפורטת. נדירים או מוגנים: מיוחדים

 

זאת גם בגלל המשאבים ). תת היחידות(מיפוי היחידות התבסס בעיקר על יחידות הנוף וחלקיהן 

ת הצומח שהיא במקרים רבים משתנה שהמצומצמים שהוקצו לסקר וגם בגלל הקושי למפות את תפרו

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

נערכו דיגומים שיטתיים לאורך הנחלים כדי להגדיר במדויק את התפתחות הצומח במקביל להתרחבות 

 .פעה צומח ייעודית לתיחום התו–במקומות שבהם התפתח צומח ייחודי הוגדרה יחידת נוף . הערוץ

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

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

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

 .וגבעות חול

 

  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 , על פני כל השטח במרבית המקומותכמות המשקעים אינה מספקת לקיום צמחים , הצומח בערבה

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

 

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

ורמת כך שכמות המים הז, במורד הערוץ מצטרפים ערוצים נוספים המנקזים מים משטח הולך וגדל. 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
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 :על הצומח  הםגורמים חשובים נוספים המשפיעים 

 .הודאות בנוגע למועד ירידת הגשם וכמותו-גורם אי .1

 .תדירות גבוהה של שנות בצורת .2

 

אך בעקבות טמפרטורות החורף , ערבי-מבחינה פיטוגיאוגרפית שייכת הערבה לחבל הסהרו

עצי השיטה הנפוצים , כמו למשל, נמצא כאן מספר רב של צמחים בעלי תפוצה סודנית, הגבוהות יחסית

 . שיטה סלילנית  ושיטת הסוכך-בה בער

 

בערוצים . לזרימת שטפונות בערוצים, הגשמים היורדים באגן הניקוז של הערבה גורמים לעיתים

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

. מופיעה זרימה או מספר זרימות מידי שנה, ל ציןנחל נקרות ונח, נחל הערבה,  נחל פארן-כמו , הגדולים

מה קורה .  לעיתים ישנם אירועים שיטפוניים קטנים שלא מגיעים עד בסיס הסחיפה והמים נבלעים בדרך

, הנחלים הגדולים בערבה הם רחבים ובעלי שיפוע קטן? לצמחים בערוצי הנחלים באירועים שיטפוניים

, בזמן שיטפון.  ערוצי פזרות-תופעה הקרויה , לקות מוגבהות מעטיש בהם מספר ערוצי זרימה וביניהם ח

המים , עוברים מים בעוצמה רבה בערוצי הזרימה ואם יש כמויות מים גדולות מיכולת הערוץ להכיל

, צמחים לא מסוגלים לשרוד את עוצמת השיטפון בערוצי הזרימה. מציפים את המדרגות שבין הערוצים

חלק ממי . נמצא צמחים, צמחים ורק בשוליהם ועל המדרגות בין הערוציםמ" מגולחים"ולכן הערוצים 

 .מי תהום אלה מאפשרים התפתחותו של צומח עצי צפוף,  הקרקע כמי תהום-השיטפונות זורמים בתת

 

 בתי הגידול וטיפוסי הצומח העיקריים

 )כולל נחלים ונחלים עם עצים(, )רג(מישורי החצץ 

 - בערוצים מסדר גודל ראשון -הצמחים השולטים הם . בלבדהצומח מתרכז בערוצים ושקעים 

במורד . שושנת יריחו האמיתית ואחרים, אהרונסונית פקטורובסקי,  גרגרנית כוכבנית-שנתיים כמו -חד

עם . שמשון ליפי, ריסן נאכל, כוכב ריחני,  מרוה מצרית-כמו, שנתיים נמוכים-הערוץ מופיעים צמחים רב

בקטע הבא גדלים לרוב שיחי אטד ערבי . יפרוק המדבר עם ערטל מדברישולט , גדול סדר הערוץ

, בהם יש ערוצי פזרות, בערוצים הרחבים. מצטרפים עצי שיטה סלילנית ושיטת הנגב, וכשהערוץ גדל

 -כמו , בנחלי הענק. השיח הנפוץ הוא חמדת השיח-בן. מופיעים הצמחים בהתאם למשטר המים המקומי

אלא בשוליים שלא , עצי השיטה אינם מחזיקים מעמד, טפונות חזקה ביותרנחל חיון בהם עצמת השי
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 )כולל נחלים עם עצים( חולות

מליחות , המרקם בחולות הוא גס ומי הגשמים מחלחלים בקלות וכמעט אין איבוד מים בנגר עילי

מ נשארת " ס10התנדפות המים נעשית רק משכבת הקרקע העליונה וכבר בעומק של . הקרקע נמוכה

כל הגורמים הללו משפיעים על כך שהשטחים החוליים מכוסים בצומח שטח . וכההקרקע לחה לתקופה אר

 .ולא רק בצומח ערוצים

בשטח הסקר נמצא גוש חולות בין . בדרום הערבה מקור החולות הוא בבליית אבני חול עתיקות

מאזור יהל ודרומה עד אזור , נחל שעלב, את גוש החולות הזה חוצה נחל גדול. שדות יהל ליוטבתה

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

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

ל מרבית המינים נדירים ביותר במדבר הקיצוני ובית הגידול ש, )צמחי בצל ופקעת(גיאופיטים .  ועוד

 .כתריים אדמדמים ושום סיני,  חבצלת הנגב-כמו , שמופיעים כאן הוא החולות

  שקעים

שקע אחד נמצא בשטח . מהווים אתבסיסי הסחיפה המקומייםנמצאים שקעים באזורים ההדרומית בערבה 

 בעקבות שלעתים מוצף) פלאיה(אגן ניקוז סגור זהו . )קע בערבית הוא שקע( סעידין - קע א–הסקר 

השקע , בצד הירדני. מערבי נמצא בישראל-מרבית השקע נמצא בשטח ירדן ורק הקצה הדרום. שיטפונות

בשנים טובות מתכסה השקע .  חולי-הקרקע בשקע היא לס  .מעובד ונזרע בתבואה  בשנים גשומות

 .שנתית צפופה-בצמחיה חד

התאדות המים , מונעת חיחול, הם הופכים למלחות בגלל קרקע חרסיתית המצטברת בהאחריםשקעים ה

עליה נימית והתאדות המים מוסיפה , מי התהום גבוהים, הנאספים משאירה מליחות רבה על פני הקרקע

מלחת עברונה ושרידי מלחת , כאלה הם מלחת יוטבתה. מליחות והצומח במקומות אלה הוא צומח מלחות

 . נמצאים בשטח הסקר אינםכולם. אילת

 ) כולל נחלים עם עצים ומניפות סחף(ות רמות גירניות מבותר

הצמחייה מתרכזת . בולדרים ומשטחי סלע היוצרים בתי גידול מקומיים, נוף של מדרונות וערוצים תלולים

 –מעטים הנחלים מסדר גודל גבוה . 3 ועד 1 –רוב הערוצים הם מסדר גודל לא גבוה מ . בערוצים בלבד

ליד . מלחית קשקשנית, מלחית מסורגת,קרוטלריה מצרית,  ערטל מדברי–הצמחים האופיינים .  8 – 6

סהרון משולשל , גיוניה מכונפת, שרביטן הערבה,  געדה מלבינה–משטחי סלע ובין סלעים גדלים 

אטד , אשל היאור ושיחי רתם המדבר,  שיטת הנגב,בנחלים עם עצים מוצאים עצי שיטה סלילנית .ואחרים
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 גבעות קירטון
 .אזור גבנונים לבנים וגבעות המכוסים בכיסוי דק של צור כהה

 .רטון וגיר איאוקניים ושברי צור פזורים עליהםיקהמסלע 

 .ת בוהק בלובנו למרחקנוף הגבעו

 .הצומח בבית גידול זה דל ומתרכז בערוצים הגדולים בלבד
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 ערכיות הצומח

 מדדים לערכיות הצומח

 :יחידות הצומח והנוף הוערכו בעזרת המדדים הבאים

ה היא ראוי, או בארץ,  ככל שחברת הצומח המאפיינת את היחידה נדירה באזור–נדירות  •

 .להערכה גבוהה יותר

או תזדקק לזמן רב יותר על ,  ככל שצורת צומח תתקשה יותר–כושר השתקמות לאחר פגיעה  •

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

 . ככל שמגוון המינים ביחידת הצומח גדול יותר היא ראויה להערכה גבוהה יותר–מגוון המינים  •

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

 .ראויה להערכה גבוהה יותר

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

 .ראויה להערכה גבוהה, היא משתייכת

, ר ראויה להערכה בהיותה מייצגת את אופי הצומח הנפוץצורת צומח אופיינית לאזו – אפיון •

 .העיקרי

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

 .כלי להקניית ערכים אלה

דריכה מסיבית או תנועת רכב בחלקים : דוגמאות(  ככל שמידת ההפרות בשטח -מידת ההפרה  •

 .גבוהה יותר כך ערכו נמוך יותר) ניכרים של השטח

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

 .ערכו נמוך יותר

 .יותר כך ערכה של היחידה נמוך יותר" עוינת" ככל שהסביבה –מיקום היחידה ברצף הטבעי  •

 

 :דרגותלדירוג השטחים נעשה שימוש בסולם ערכיות בן חמש 

 .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

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

 .וחרגיש ופגיע לפית
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 תיאור יחידות הנוף
תת . והתרבותיים של היחידות ותת היחידות שהוגדרו, ייםהחזות, ולל את המאפיינים הטבעייםתיאור זה כ

 .באופיין ות הן הומוגניות יותרהיחיד

 גבעות לובן. 1

 נחל –מדרום , בה נחל הער-ממזרח . מעט מזרחה ממנו ומעט מערבה,  צומת מנוחה-בצפון  - גבולות

 . נחל מנוחה-חמדה וממערב 

 .אזור גבנונים לבנים וגבעות המכוסים בכיסוי דק של צור כהה - תיאור כללי

 .קרטון וגיר איאוקניים ושברי צור פזורים עליהם -מסלע 

 .דרומה לנחל חמדה ומזרחה לנחל הערבה, צפונה לנחל מנוחה - ניקוז

 .היםמעל פני '  מ280 -שיא הגובה  - רום

 

 יחידות הפירוט תת

   נחל מנוחה1.01

 מזרח והוא מתנקז אל נחל – מערב לצפון –כוונו הכללי מדרום ,  נחל מנוחה הוא נחל שטוח- תיאור כללי

הנחל עובר בתוך עמק שנוצר על .  אל נחל מנוחה מצטרפים ערוצים מרכס מנוחה ומגבעות לובן. הערבה

צורת משש שבונות את רכס מנוחה לבין שכבות חבורת עבדת בין מצלעות ת, רב וטקיה'גבי תצורות ע

 . הבונות את גבעות לובן

 . צומת ציחור-כביש צומת מנוחה . 2. כביש הערבה חוצה את נחל מנוחה. 1 - כבישים - תשתית ובינוי

 . חורצות את השטח,צבא ורכבי שטחה י"שנוצרו באופן לא מבוקר עדרכים  הרבה - דרכים

ממזרח לפונדק ,  מזרח לו–מצפון , בשולי נחל מנוחה שנבנה באופן לא מבוקר  יםמנחת למטוסים קל

 .101 -מ ה"הק

 . נחל מנוחה ממערב לכביש הערבה נמצא בשטח אש- שטח אש

 .מדרום לכביש המוביל לצומת ציחור, מ מערבית מצומת מנוחה" ק3 - כ - מחנה צבא הרוס

 

 . ד במינומישורי מיוח, נוף לבן - ייחוד נופי ותרבותי

 .3 –ערכיות נופית ותרבותית 

 

האפיק הראשי הינו מסדר . נחל מנוחה הוא ערוץ שטוח עם אפיקי פזרות והצומח בו מועט ונמוך –צומח 

בודדים בו ועיקר הצומח הוא של שיטה עצי . 3  ומצויים בו אפיקים רבים מסדר גודל 8 – 6 -גודל גבוה 

 שיטה סלילנית יותר עצי, ממזרח לכביש הצומח מתעבה .יפרוק המדבר -הצמח השולט . בני שיח 

אשל , רכפתן מדברי, רתם המדבר -לאורכו של הנחל , בקטעים שונים,  ומצטרפים לשלטוןושיטת נגב
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 .ערוציםל אופייני צומח - שיקולים להערכת צומח

 .4 - ערכיות צומח

 

 .בעיקר בעונות הנדידה, האזור עשיר מאד בציפורים - ציפורים -חי

 

אולי (מחפורות מהן נלקח חמר ואדי , הרבה הרס, 101 -מ ה " ק-מזרחית לפונדק ה  - בעיות שמירת טבע

שנבנה באופן מנחת מטוסים .  באופן לא מבוקרסללושנדרכים . כלוך ואשפההרבה ל, )?לת הכביש לסלי

 . לא מבוקר

 

  גבעות לובן1.03, 1.02

 .אזור גבנונים לבנים וגבעות המכוסים בכיסוי דק של צור כהה - תיאור כללי

 . היא השטח הגבוה והתלול יותר של הגבעות1.02תת יחידה 

 .ן לאורכותוצה את היחיד כביש הערבה ח- כבישים - תשתית ובינוי

 .בעיקר של רכבי צבא, לא מבוקרותדרכים  והרבה מערכת דרך ה- דרכים

 . ממערב לכביש הערבה- שטח אש

 . מדרום מזרח לצומת מנוחה- נטושה חוות גמלים

 

 אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

אתר ארכיאולוגי נמסר 

 קיי גדעון רגולס"ע

, ריכוז של גלי אבן קטנים

ממערב , כנראה פולחניים

 .לכביש

108 גלי אבן 46570 21240

מצבת זיכרון לארבעה  אתר הסטורי

שיצאו , נחלאים מיוטבתה

 1956 -מכאן לפטרה ב 

 .ולא חזרו

106 אנדרטה 46720 21280

אתר ארכיאולוגי נמסר 

גדעון עוזי אבנר וי "ע

 , רגולסקי

 ריכוזים של גלי אבן

 .ממזרח לכביש, קטנים

אתר פולחן  46690 21270

 פתוח

1 
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אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

שביל יפה על הגבעות  אתר נופי וגיאולוגי

 תצפית .ממערב לכביש

 .נוף

 שביל פסגות 46400 21200

 גבעות לובן

110

אתר היסטורי נמסר 

 י גדעון רגולסקי"ע

קטע שמור היטב של הדרך 

 .'לאורך כמה מאות מ

דרך הערבה  46340 21330

 ריתהמנדטו

111

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

אתר פולחן  46380 21275 ר" מ600שטח  האתר 

 פתוח

7 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

אתר פולחן  46650 21235 ר" מ600שטח  האתר 

 פתוח

2 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

אתר פולחן  46640 21330 ר" מ1000שטח האתר 

 פתוח

3 

נמסר תר ארכיאולוגי א

 י עוזי אבנר"ע

אתר פולחן  46560 21280 ר" מ600שטח  האתר 

 פתוח

4 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

אתר פולחן  46525 21255 ר" מ600שטח  האתר 

 פתוח

5 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

אתר פולחן  46510 21290 ר" מ600שטח  האתר 

 פתוח

6 

 

תצפית טובה . שילוב יפה של גבעות בוהקות בלבן ועליהן פזורים שברי צור שחור - ותרבותי ייחוד נופי

 . הרבה אתרי פולחן עתיקים בציר האורך של היחידה.בל הרון בפרט'להרי אדום בכלל ולג

 .5   - ערכיות נופית ותרבותית

 

מלחית : שולטים, שיח ובהם מעט בני 4 – 2הערוצים מסדר גודל . האזור דל ביותר בצומח -צומח 

אשליל , פרסטיה מצרית, מוריקנדיה מבריקה: נלווים. חמדת הנגב ובמקומות אחדים שלטון של אשונה

טוריים  -שנתי -בשנים גשומות אפשר למצוא צמח חד. מלחית הישימון, זיזיים חשופים, שעיר

 . בפריחתו הורודהמדבריים

 .חמדת הנגב –צמחים נדירים 

 . חמדת הנגב–בו שולט בכתמים צמח נדיר ,  צומח יובשני ביותר- שיקולים להערכת צומח

 .4 -ערכיות צומח 

 

באזור מקננים מינים מיוחדים . יש כאן מינים מדבריים החיים בשטחים פתוחים וצחיחים - ציפורים - חי

 .עפרוני חכלילי וסלעית מדבר, חוברה -כמו 
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בכלל זה , רות באחזקת הכביש והגבול המדיניבעיקר בעבודות הקשו השטח מופר - בעיות שמירת טבע

כדאי לשמור על השטח מכל פגיעה ואף להעניק לו מעמד של שמורה . פריצת דרכים באופן לא מבוקר

 .סגורה חלקית

 

  חיון-חמדה נחלי . 2

 שלוחת נוצה ובמערב –בדרום ,  נחל הערבה-במזרח ,  מורדות דרומיים של גבעות לובן–בצפון  -גבולות 

 ).כהחלטה של גבולות הסקר, זהו גבול שרירותי ולא טבעי(מ ממערב לכביש הערבה " ק5 - כ -

 .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 , )סיירים ועובדה(ות מאזור הבקע 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 . ו את השיטפונות הגדולים הראשוניםונחל חיון מביא אלי

 .לחיבורו לנחל הערבה

 

 .מעל פני הים'  מ200 -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

  צפון נחל חמדהערוצי 2.01

 . ערוצים קטנים בשיפוע מתון מכוסה רג צורני היורדים מגבעות לובן לנחל חמדה– תיאור כללי
 

 .בעיקר של הצבא, שנפרצו באופן לא מבוקרדרכים צבאיות ודרכים  – דרכים – תשתית ובינוי

 .כל שטח תת היחידה נמצא בשטח אש –שטח אש 

 .3 – ערכיות נופית

, פגוניה רכה, ערטל מדברי: נלווים, מלחית קשקשנית: וןלטש. דל ביותר,  צומח יובשני– צומח

 .חמדת הנגב, יפרוק המדבר, מוריקנדיה מבריקה

 .חמדת הנגב: ם נדיריםצמחי

 .3 – ערכיות צומח
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  נחל חמדה2.02

ראש המשפחה , עלי אל מיסק.  (' מ200 – 100 –כ , רחב מאד,  מישור הצפה כמעט שטוח–תיאור כללי 

 ).מספר שבעבר גידלו בנחל חמדה שעורה לזרעים, הבדואית היחידה המתגוררת כיום בערבה

 .כביש המערכת. 2 כביש הערבה. 1 - כבישים - תשתית ובינוי

 . בעיקר של הצבא,שנפרצו באופן לא מבוקר דרכים - דרכים

 . ממערב לכביש הערבה- שטח אש

 אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

נמסר , אתר ארכיאולוגי

 י גדעון רגולסקי"ע

208500 גל אבנים 462900 טומולוס 

נחל חמדה

112

 

 .מרחבים גדולים נראים סביב, נחל שטוח ורחב -  ותרבותיייחוד נופי

 .4 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

מצטרפים , 4 – 3מסדר גודל ,  והרבה ערוצים קטנים8 – 6 הערוצים הגדולים מסדר גודל  - צומח

-שיח וחדאין בנחל עצים והצומח הוא בני , אשל היאורשם אפשר למצוא את , פרט לצידי הכביש. אליהם

, מלוח קפח -מתלווים . ומלחית מסורגת, מוריקנדיה מבריקה, יפרוק המדבר –השלטון . שנתיים

, מלחנית הערבות, מלחית קשקשנית, אשליל שעיר, לענת המדבר, קרני-קזוח תלת, מצרית פרסטיה

פני יפרוק זי, פגוניה רכה, פגוניה ערבית, מלחית הערבה, ערטל מדברי, רתם המדבר, שמשון ליפי

 .ומקור חסידה שעיר

 . חמדת הנגב:צמחים נדירים

 . צומח אופייני לערוצים רחבים-שיקולים להערכת צומח 

 .3 -ערכיות צומח 

, הגבול המדיני ושטחי אש,  השטח מופר בעיקר בעבודות הקשורות באחזקת הכביש– בעיות שמירת טבע

 .בכלל זה פריצת דרכים באופן לא מבוקר

 

 חיון - חמדה גבעות 2.03

 
וערוצים רדודים חתורים בסלעי הקירטון , מכוסה קונגלומרט,  אזור כמעט מישורי– תיאור כללי

 . האיאוקנים הלבנים

 .כביש המערכת. 2כביש הערבה . 1 - כבישים - תשתית ובינוי

 . דרכים פירטיות בעיקר של הצבא- דרכים

 . ממערב לכביש הערבה- שטח אש
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 אתרים ומוקדי עניין

 הערות תאור כללי אורך. צ.נרוחב. צ.נ שם מספר

אתר ארכיאולוגי ר" מ600שטח  האתר  21320 46280אתר פולחן פתוח 8

י עוזי "נמסר ע

 אבנר

אתר ארכיאולוגי ר" מ600שטח  האתר  21320 46250אתר פולחן פתוח 9

י עוזי "נמסר ע

 אבנר

 5000שטח האתר  21220 46165אתר פולחן פתוח 10

 ר"מ

אולוגי אתר ארכי

י עוזי "נמסר ע

 אבנר

 

 .3 – ותרבותיתערכיות נופית 

 

יפרוק  –שלטון . בעיקר בני שיח נמוכים וחד שנתיים, צומח דל. 3 – 1 ערוצים מסדר גודל – צומח

 .וטוריים מדבריים פגוניה רכה, ריסן נאכל, שושנת יריחו האמיתית – נלווים וערטל מדברי המדבר

 .3 – ערכיות צומח

 

 ן נחל חיון צפו2.04

 . ריצוף  רג מאבני חצץ דק וקטן באזור שטוח מאד עם אפיקי פזרות שטוחים– תיאור כללי

 . בעיקר של הצבא,שנפרצו באופן לא מבוקר דרכים -דרכים  – תשתית ובינוי

 . כל תת היחידה נמצאת בשטח אש– שטח אש

 

 אתרים ומוקדי עניין

 תהערו תאור כלליאורך. צ.נרוחב. צ.נ שםמספר

אתר ארכיאולוגי   21190 45930 אתר מגורים 16

י עוזי "נמסר ע

 אבנר

 

 .4 – ותרבותיתערכיות נופית 
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יפרוק : שולט. בעיקר בני שיח קטנים וחד שנתיים, הצומח דל. 3 – 1 ערוצים מסדר גודל – צומח

, מיתיתשושנת יריחו הא, כוכב ריחני, מרוה צמירה, פגוניה רכה, ערטל מדברי: נלווים, המדבר

 .כנפן קוצני, מלעניאל מצוי, קדד קטבי, לחך סגלגל, גרגרנית כוכבנית, שכרון המדבר

 .3 -  ערכיות צומח

 

  נחל חיון2.05

 מערבית -צפון, נחל גדול המגיע מאזור הר שגוב, נחל חיון הוא הדרומי ביובלי נחל הערבה - תיאור כללי

בעל גדות נמוכות ואפיקי פזרות , חל רחב מאדהנ, בו מדובר בסקר זה, 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

 .י הצבא"בעיקר ע,  דרכים צבאיות ופרצת דרכים באופן לא מבוקר- דרכים

 .רב לכביש הערבה ממע- שטח אש

 

 אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

סלעי גיא אגמי וטרוורטיני עם  אתר גיאולוגי

מאובני צמחים המעידים על 

אגם שהיה בחלקו התחתון של 

 נחל חיון בתקופת הפליוקן

212600 460200 משקעים 

אגמיים 

 נחל חיון

115

, אתר ארכיאולוגי ומים

לא אותר בשטח בשנת 

2004. 

בורות מים עתיקים בנחל חיון 

 .ולידם ציורי סלע

בורות מים 4550 2070 117

 

 .מרחבים עצומים פתוחים לכל מלוא העין - ייחוד נופי ותרבותי

 .5 - ערכיות נופית ותרבותית

 

 ההולכים גבשיטה סלילנית ושיטת הנהיחידה 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 

 .5 -  ערכיות צומח
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באזור מקננים מינים מיוחדים . ם מדבריים החיים בשטחים פתוחים וצחיחים יש כאן מיני- ציפורים - חי

 .עפרוני חכלילי וסלעית מדבר, חוברה -כמו 

בדיקת אפשרות "י "עפ. (חצוצרן שחור מקור פרטים של 30ולהקה בת , בסלעית לבנת כנףתצפית 

 מאת בני שלמון ועודד ."101 -מ ה "להכרזת שמורת טבע בין כביש הערבה לגבול עם ירדן בין יהל לק

 .ברדלס, 1959בשנת ,  כאן נצפה בפעם האחרונה בישראל- יונקים ).שני

, שטח האש והגבול המדיני, בעיקר בעבודות הקשורות באחזקת הכביש השטח מופר - בעיות שמירת טבע

ל כדאי לשמור על השטח מכל פגיעה ואף להעניק לו מעמד ש. בכלל זה פריצת דרכים באופן לא מבוקר

 .שמורה סגורה חלקית

 

  דרום נחל חיון 2.06

הנחל העיקרי הוא נחל בושם .  מישור סחף עם אפיקי פזרות וכמה גבעות נמוכות ביניהם- תיאור כללי 

 .הוא וכל האפיקים מתנקזים צפונה אל נחל חיון

 .י הצבא"בעיקר ע,  פריצת דרכים באופן לא מבוקר– תשתית ובינוי

 

 ןאתרים ומוקדי עניי

 הערות תאור כלליאורך. צ.נרוחב. צ.נ שםפרמס

אתר ארכיאולוגי   21075 45465 מאהל 23

י עוזי "נמסר ע

 אבנר

 

 .3 – ותרבותיתערכיות נופית 

 

בערוצים סדר . אטד ערבי ויפרוק המדברשלטון של , 6 – 3מסדר גודל ,   בערוצים הרחבים– צומח

מרוה , מלחית מסורגת, שמשון המדבר: ונלוויםי יפרוק המדבר וערטל מדברשלטון של , 4 – 2גודל 

 .פגוניה רכה, אשליל שעיר, מצרית

 .4 – ערכיות  צומח

 

 . פריצת דרכים  באופן לא מבוקר– בעיות שמירת טבע

 

  נחל הערבה2.07

, עד לשפך נחל חיון אליו.  כנחל גדול קטע זה של נחל הערבה הוא ראשיתו של הנחל– תיאור כללי

אך עם חיבורם של נחל חיון והנחלים המגיעים , רבה ערוצים לא גדולים מערבת יפרוקמגיעים לנחל הע

האפיק שטוח ובעל , במרבית אורך היחידה. הוא מקבל שטפונות עזים ומתחיל להווצר נחל רחב, מירדן



 42

 . כביש המערכת לאורך הגבול– כבישים – תשתית ובינוי

 . לאורך הגבולגדר המערכת

 .  פריצת דרכים באופן לא מבוקר– דרכים

 

 .4 – ערכיות נופית

 

אטד  - ובנוסף שיחים ובני שיח כמו שיטה סלילניתמעט עצי , אשל היאורהצמח השולט הוא  -  צומח

 .רכפתן מדברי, מוריקנדיה מבריקה, ערבי

 .צומח של נחל מסדר גדול - שיקולים להערכה

 .4 – ערכיות צומח

 

 . גדרות ודרכים-עבודות הקשורות בגבול  - בעיות שמירת טבע

 .אי הצב"בעיקר ע, פריצת דרכים באופן לא מבוקר 

 חת נוצהשלו. 3

 מדרונות וערוצים מצפון -מדרום  ', בל חוריג' רכס ג-במזרח ,  ערוצי נחל חיון–בצפון מערב  - גבולות

 . ערוצי נחל חיון-לנחל שיטה וממערב 

מכוון רמת יעלון לכוון הערבה , המשתפל מדרום לצפון, מישורי ורחב, רכס שטוח  - תיאור כללי

חלק גדול . אך בחלקו הצפוני מתמתן ונעלם, ר הרכס מצוקים מעל נחל שיטהבחלקו הדרומי יוצ. הירדנית

 .ערוצים קטנים חוצים את השטח, )צריר(מהשטח מכוסה רג 

 .שכבות צור משאש - מסלע

לים המלח ,  האזור המתנקז צפונה-הרכס מהווה את קו פרשת המים החוצה את הערבה לשניים  -ניקוז 

 .והאזור המתנקז לערבה הדרומית

מעל פני הים בצפון '  מ200וסביבות , מעל פני הים בדרום היחידה'  מ304 -הנקודה הגבוהה ביותר  -רום 

 .היחידה

 

 היחידות-פירוט תת

  שלוחת נוצה מערב3.01

בה נמצאת הנקודה , היא גבנונית ומצוקית כלפי דרום, יחידה זו מתפרשת לרוחב-תת - תיאור כללי

מרבית שטח היחידה . ת המים בין הערבה הצפונית לערבה הדרומיתהגבוהה ביחידה שהיא נקודת פרש

חילקנו את שלוחת נוצה לשני . גבעות קטנות וערוצים שכוון זרימתם מדרום לצפון, הוא מישורי רג
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 . כביש הערבה עובר את היחידה ממזרח. 1 - כבישים - תשתית ובינוי

 .י הצבא בכל שטח היחידה" פריצת דרכים באופן לא מבוקר בעיקר ע- דרכים

 . ממערב לכביש הערבה- שטח אש

 

 ים ומוקדי ענייןאתר

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

אתר  45200 21125 

 מגורים

24 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 25 טומולוס 45125 21090 קבר בנוי

 

 .דוליםתצפיות נוף יפות למרחבים ג.  אזור מורם מסביבתו– ייחוד נופי ותרבותי

 .5 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

  שלטון 2 – 1בערוצים מסדר . הערוצים קטנים והצומח אינו רב, מישורי הרג סטרילים מצומח - צומח

שיטה בערוצים היותר גדולים מוצאים עצי . ואנויליאה מדברית ריסן נאכל ומלווים יפרוק המדברשל 

. ערטל מדברי ומרוה מצרית, יפרוק המדבר - שיח  בודדים והשלטון הוא של בניושיטת הנגב סלילנית

, קפודן בלנש, פגוניה רכה, עוקץ עקרב גלוני, קרוטלריה מצרית, רכפתן מדברי,  אטד ערבי-נלווים 

בשנים גשומות יש שפע של צמחים . מרוה מצרית  ומקור חסידה קרח, אזוביון מדברי, שמשון ליפי

, שושנת יריחו האמיתית, קחון הנגב -כמו , יותר קטניםשנתיים אותם גם אפשר למצוא בערוצים ה-חד

אהל , לוניאה צרת עלים, גרגרנית כוכבנית, כוכב ריחני, סילון קוצני, אהרונסונית פקטורובסקי

 .ועודמגושם 

 .4 - ערכיות צומח

 

ם באזור מקננים מינים מיוחדי.  יש כאן מינים מדבריים החיים בשטחים פתוחים וצחיחים-ציפורים  - חי

 .עפרוני חכלילי וסלעית מדבר, חוברה -כמו 

 

בכלל זה , בעיקר בעבודות הקשורות באחזקת הכביש ושטח האש השטח מופר - בעיות שמירת טבע

 .פריצת דרכים באופן לא מבוקר
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  שלוחת נוצה מזרח3.02

זרח משתפל במורד תלול ומצוקי לכוון מ, של שלוחת נוצה, הקטן יותר,  חלקה המזרחי– תאור כללי

מכאן יורדים הערוצים . לכוון צפון ומערב הירידה יותר מתונה. והחלק העליון כמעט מישורי. ודרום

 .העליונים של נחל הערבה

 .כביש המערכת לאורך הגבול.  כביש הערבה בגבול המערבי של תת היחידה- כבישים –תשתית ובינוי 

 .בחלקן הגדול נפרצו באופן לא מבוקר.  הרבה דרכים– דרכים

 . בראש הגבעה המזרחית ניצבות שתי אנטנות- אנטנות תקשורת

 .  שהיה במקוםשרידי מחנה צבאי

 

 

יפרוק  בשלטון 2 – 1ערוצים סדר .  חלק גדול של שטח היחידה הוא מישורי רג סטריליים– צומח

טים בערוצים גדולים יותר שול. ריסן נאכל, פגוניה רכה, שמשון ליפי, מרוה מצרית –נלווים , המדבר

, דמיה לבידה, ערטל מדברי, חורשף חום קשקשים, מרוה מצרית – ונלווים יפרוק המדבר ואטד ערבי

ערוץ תלול עם כמה מפלים ומדרגות סלע גיר יורד . שיטה סלילנית ועצים בודדים של פגוניה רכה

 . שיטה סלילנית וסהרון משולשל, רתם המדברלדרום מזרח ובו גדלים 

 .שייניקדד מ – צמחים נדירים

 .4 – ערכיות צומח

 

בכלל , בעיקר בעבודות הקשורות באחזקת הכביש ואזור הגבול המדיני השטח מופר - בעיות שמירת טבע

 .זה פריצת דרכים באופן לא מבוקר

 

  ערבת יפרוק3.03

. שטח מאורך מדרום לנחל חיון ועד לנקודה בה מתחיל כביש הערבה לרדת לכוון נחל שיטה - תיאור כללי

העשוי שברי צור כהים וערוצים קטנים חוצים אותו בדרכם לאגן ) צריר( כמעט שטוח ומכוסה רג אזור

 .נחל הערבה

 . כביש המערכת-במזרחה . 2. כביש הערבה חוצה את היחידה לאורכה. 1 - כבישים - תשתית ובינוי

 . החורצות את השטחשנפרצו באופן לא מבוקרדרכים  דרכים צבאיות ו- דרכים

 . ממערב לכביש הערבה- שטח אש
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 אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

בל 'בשוליים המערביים של ג אתר הסטורי

מצוי שלד שריונית ' חורייג

 1950בשנת : ירדנית וסיפורו

תקעו הירדנים שלט על כביש 

ובו הכריזו ) הישן(הערבה 

כי ) ערבית ואנגלית, בעברית(

ובר בתחומי הממלכה הכביש ע

התפתח סכסוך . ההאשמית

ש הראשון אחרי \שהפך לקרב ש

שריונית . מלחמת השחרור

ירדנית נפגעה ושלדה נראה 

וכביש הערבה הוסט , בשטח

 .מערבה

 -שריונית ירדנית  4540 2130

 אתר מורשת

118

אתר הכולל שרידים נמוכים של  אתר ארכיאולוגי

שתי יחידות מגורים ושלושה 

האתר יושב על דרך . לקברי ג

רוחב החוצה את הערבה ממזרח 

 .למערב

116 מבנים וקברי גל 45930 21340

 1.5שלושה גלי אבנים בקוטר  אתר ארכיאולוגי

 מטר

114 גלי אבנים 46020 21330

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

דרום -אלומת שבילים בכוון צפון

  מטר100 -רוחבם כ

 12 דרך  45945 21400

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 13 אתר מגורים 45960 21310 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 14 אתר מגורים 45825 21315 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 15 אתר מגורים 45905 213250 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 17 טומולוס 45830 21215 קבר בנוי לצד דרך עתיקה



 46

 
נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 18 טומולוס 45760 21180 קבר בנוי

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 19 אתר מגורים 45760 21150 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 20 אתר מגורים 45575 21090 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 21 ר מגוריםאת 45540 21095 

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 22 גורן 45520 21100 

 

הוא חצץ המכסה פני שטח באזורים ) צריר(רג . מישורים גדולים מכוסים רג שחור - ייחוד נופי ותרבותי

נופי רג הן יחידות נוף ההולכות ונעלמות שכן רובם מצויים בשטחי אש ונכתשים באימוני . מדבריים

 . ריכוז גדול של אתרים ארכיאולוגים. כאן המקום לשמור נופים אלה.טנקים

 .4 - ערכיות נופית ותרבותית

 

בערוצים היותר גדולים מוצאים . הערוצים קטנים והצומח אינו רב, מישורי הרג סטרילים מצומח - צומח

. וה מצריתערטל מדברי ומר, 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 , שנתיים אותם גם אפשר למצוא בערוצים היותר קטנים-גשומות יש שפע של צמחים חד

רנית גרג, 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 . פריצת דרכים באופן לא מבוקר

 .סגורה חלקית
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 נחל שיטה. 4

 ראש - גבעות יהל הצפוניות ובמערב –בדרום , סעידין- קע א–במזרח , שלוחת נוצה -בצפון  -גבולות 

 .נחל שיטה

מצפון לו מצוקי שלוחת נוצה ומדרום לו מדרונות גוש , עמק רחב ההולך ממערב למזרח - תיאור כללי

 100 - 50ערוץ ברוחב , בחלק הצפוני של היחידה עובר הערוץ המרכזי של נחל שיטה. גבעות יהל צפון

בנוי גבעות נמוכות ומישורי רג צורניים וביניהם ערוצים , דרום היחידה ומזרחה. בעל גדות נמוכות', מ

הוא הנחל הצפוני ביותר  .הרבה עצי שיטה, בערוץ נחל שיטה. היורדים לנחל שיטה, צפופים רבים

בתקופת , נהר שחצה את הבקע ממזרח למערב, "נהר אדום"בעמק הנחל זרם . הערבה-המתנקז לדרום

גם הוא מתנקז לקע א . נחל גדול נוסף נמצא מדרום לנחל שיטה וגם בו עצי שיטה. ראשית היוצרות הבקע

 .אך עובר בדרכו בין גבעות ערנדל,  סעידין

 .בנחל שיטה ובנחל דרום שיטה ורג צורני מדרום ומצפון לנחל שיטה, סחף וחלוקים מגוונים - מסלע

הצפוני בשקעים מחוסרי הניקוז של הערבה , סעידין-א- מזרחה לקעיםקזמתנוערוציו נחל שיטה  - ניקוז

 .הדרומית

 .מעל פני הים'  מ180 -ובמזרחה '  מ290 -במערב היחידה  -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

  מורדות צפוניים אל נחל שיטה4.01

המדרון תלול , בהמשך, בחלק העליון הם מצוקיים.  מדרונות משלוחת נוצה אל נחל שיטה– תיאור כללי

 ומעט 2 – 1ברובם מסדר גודל , במדרון הרבה ערוצים. עד הגיעו לעמק של נחל שיטה, ולאט לאט מתמתן

 .ובו עובר כביש הערבה, ערוץ אחד רחב וגדול. 4 – 3ערוצים מסדר גודל 

 .כביש המערכת לאורך הגבול . כביש הערבה חוצה את תת היחידה– כבישים – תשתית ובינוי

 גדר הגבול

 .ממערב לכביש הערבה –שטח אש 

 

 אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

אתר  45060 21170 

 מגורים

26 

אתר ארכיאולוגי נמסר 

גדעון עוזי אבנר וי "ע

 רגולסקי

, ערוץ מצפון לנחל שיטה

מזרח שלוחת נוצה -בדרום

, טומולוס,  אבניםגליכולל 

 .קברים ומטמורות

אתר חניה 45050 21380 27 
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אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

נמסר אתר ארכיאולוגי 

 י עוזי אבנר"ע

 גלי אבנים על 52פיזור של 

 ר" מ10000שטח של 

גלי אבנים 45025 21435 28 

 

 

 .4 –ערכיות נופית 

 

 שלטון –מחים יש מעט מאד צ, שהם רבים ביותר במדרונות, 1בערוצים מסדר  ,במדרון התלול  - צומח

 גם דלה הצמחייה ושולט בהם 2בערוצים מסדר . ערטל מדברי וכוכב ריחני – ונלווים  פגוניה רכה–

פגוניה , ערטל מדברי – שולט יפרוק המדבר ונלווים 3בערוצים מסדר , במדרון המתון. יפרוק המדבר

 .כוכב ריחני, קיקסיה גדולת פרחים, פיגמית מגובששת, דמיה לבידה, רכה

 .3 –יות צומח ערכ

 

בעיקר בעבודות הקשורות באחזקת הכביש והגבול  השטח מופר הצד המזרחי של - בעיות שמירת טבע

 .בכלל זה פריצת דרכים באופן לא מבוקר, המדיני

            

 נחל שיטה 4.02

שקע ה, מתנקז לקע א סעידין, כוון זרימה ממערב למזרח, נמצא בתוך עמק רחב,  נחל שטוח– תיאור כללי

 .עצי שיטה רבים לאורכו. הצפוני מבין ארבעת השקעים בערבה הדרומית

 .כביש המערכת. 2, כביש הערבה. 1 -כבישים  - תשתית ובינוי

 .דרכי צבא חוצות את השטח. 2. דרך לאורך נחל שיטה. 1 - דרכים

 . ממערב לכביש הערבה- שטח אש

 .לאומי-גדר הגבול הבין

 

 אתרים ומוקדי עניין 

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

אתר ארכיאולוגי קבוצת קברים על מישור רג מדרום 

 .לנחל שיטה

קברים 44990 21230 121

 

במרכז ערוץ הנחל עם , תחום במצוקים מצפון ומדרונות תלולים מדרום עמק יפה - ייחוד נופי ותרבותי

 .הרבה מאד עצי שיטה

 .5 -ערכיות נופית ותרבותית 
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.  הצומח מתרכז בעיקר במדרגת הסחף מעל ערוץ הזרימה,8 - 6נחל שיטה הוא נחל רחב מסדר  - צומח

, אטד ערביביניהם שולטים שיחי . שיטת הנגב בעיקר ומעט שיטה סלילניתהנוף השולט הוא של עצי 

קץ עו, גיפסנית ערבית, אזוביון מדברי, קרוטלריה מצרית - ונלווים קיפודן בלנש, יפרוק המדבר

הילל , קדד הסיף, לוטוס המדבר, פיגמית מגובששת, רכפתן מדברי, בלוטנית מפורצת, עקרב גלוני

 . קיקסיה גדולת פרחים, מקומט

 .)בלוטנית הערבה(בלוטנית מפורצת  - צמחים נדירים

 . ריכוז גדול מאד של עצי שיטה סלילנית ושיטת נגב- שיקולים להערכת  צומח

 .5 -  ערכיות צומח

 

באזור מקננים מינים מיוחדים .  יש כאן מינים מדבריים החיים בשטחים פתוחים וצחיחים-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

 

  מורדות דרומיים לנחל שיטה4.03

הרבה ערוצים לא גדולים .  שפוע מתון  המשתפל מדרום לנחל שיטה לכוון נחל שיטה– תיאור כללי

 .וביניהם מישורי רג צורני

 .כביש המערכת.  כביש הערבה– כבישים – תשתית ובינוי

 . דרך אלכסונית חוצה את תת היחידה– דרכים

 . ממערב לכביש הערבה–שטח אש 

 .גדר גבול

 .3 –ערכיות נופית 

 

קיפודן , יפרוק המדבר, פגוניה רכה -נלווים . ערטל מדברי -שולט . 2 – 1 רוב הערוצים מסדר – צומח

 .בלנש 

 3 -ערכיות צומח 

 

 "דרום שיטה" נחל 044.

בבקעה רחבה מוקפת , ראשיתו במערב גבעות יהל צפון.  נחל שטוח בעל מדרונות מתונים– תיאור כללי

חוצה את ,  דרום מזרח–פונה מזרח , ובצפון גבעות יהל צפון, זורם מדרום מערב לצפון מזרח, בעותג

 .גבעות ערנדל ומתנקז לקע א סעידין

 . כביש הערבה חוצה את תת היחידה– כבישים – תשתית ובינוי

 . דרך לא מוסדרת עוברת לאורכו של הערוץ– דרכים
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ומן , כמעט לא פגוע. מתחיל מבקעה מוסתרת בין גבעות,  שיטה נחל יפה עם עצי–  תרבותי–יחוד נופי 

 .הראוי לשמרו כמות שהוא

 .4 –ערכיות נופית 

 

, מלעניאל מצוי,  כוכב ריחני– ונלווים שמשון ליפי, פגוניה רכה – שולטים 1  בערוצים סדר - צומח 

ערטל מדברי ומרוה  – ונלווים יפרוק המדבר ואטד ערבי – שולטים – 2בערוצים סדר . לחך סגלגל

רכפתן , אטד ערבי – ונלווים שיטה סלילנית ושיטת הנגב שלטון של – 8 – 6ערוצים סדר . מצרית

 .פרעושית גלונית, לוטוס מדברי, דוחן אשון, שרביטן הערבה, רתם המדבר, קפודן בלנש, מדברי

 .4 –ערכיות צומח 

 גבעות ערנדל. 5

 בסיס הגבעות וחיבורן למישור של –בדרום , סעידין- קע א-במזרח ,  נחל דרום שיטה– בצפון - גבולות

 .בו עובר כביש הערבה,  תלם גבעות יהל–במערב . שפך נחל יהל

היחידה בנויה גבעות נמוכות ובשוליהן המזרחיים קצהו של השקע חסר הניקוז הצפוני  - תיאור כללי

ם ניתן על שם תצפית צבאית הש.  סעידין אשר מרביתו נמצא בשטח ירדן- קע א -בערבה הדרומית 

 .ש משטרה ירדנית הנמצאת מול הגבעות בשטח ירדן"שישבה בראש אחת הגבעות ונקראה ע

 .צור וקרטון לחילופין, סלעים מתצורת משש –מסלע 

 . סעידין שהוא שקע חסר ניקוז-הערוצים היורדים מהגבעות מתנקזים מזרחה לקע א - ניקוז

 . מעל פני הים'  מ230 -הגבעות מגיעות לגובה  -רום 

 

 היחידות-פירוט תת

  גבעות ערנדל5.01

 .בין הגבעות ערוצים. 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

 .אש אחת הגבעות שרידי נקודת תצפית ישנה של הצבא בר- רנדל'תצפית ע

 

 אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

-נקודת תצפית יפה על קע א   אתר נופי

רנדל והרי 'משטרת ע, סעידין

 .אדום

122 רנדל'תצפית ע 44820 21470
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 .תצפיות יפות לכוון מזרח - ייחוד נופי ותרבותי

 .4 – כיות נופית ותרבותיתער

 

 שלטון של 2בערוצים מסדר . הגבעות עצמן חשופות מצומח המתרכז בערוצים שבין הגבעות - צומח

ערוצים מסדר . מלעניאל מצוי, כוכב ריחני, מלענן יפה שער, שמשון ליפי –נלווים , יפרוק המדבר

, ריסן נאכל, ערטל מדברי –ים  ונלוואטד ערבי ויפרוק המדבר, שיטה סלילנית בשלטון 4 – 3גודל 

אטד , שיטה סלילנית – בשלטון 6 – 4 ערוצים סדר גודל .צפרני חתול תלת כנפיות, חומעה ורודה

אשליל , רכפתן מדברי, לוטוס מדברי, גיפסנית ערבית, פגוניה רכה – ונלווים ערבי ויפרוק המדבר

 . שעיר ועכנאי זיפני

 .4 - ערכיות צומח

 

 .   דרכים ללא תכנון, ערמות פסולת,  גדרות תיל-שרידים של התצפית הצבאית  - בעיות שמירת טבע

 

 גבעות יהל צפון. 6

 . גבעות ערנדל–במזרח ,  נחל יהל–בדרום ,  נחל דרום שיטה– בצפון ובמערב – גבולות

עמק , במזרחה של היחידה. מערב ומזרח,י ערוצים היורדים לכוון צפון" רמה מבותרת ע– תיאור כללי

 .בו עובר כביש הערבה, פריד בין גבעות יהל וגבעות ערנדלהמ

 . הרמה בנויה מסלעי תצורת משש הצורניים– מסלע

 ערוצים יורדים מהגבעות מערבה וצפונה לנחל דרום שיטה וערוצים היורדים מזרחה לתלם שבין – ניקוז

 .הגבעות וממנן לקע א סעידין

 .ותבשיא הגבע'  מ327בתלם ועד '  מ200 – מ – רום

 
 פירוט תת היחידות 

 גבעות יהל צפון 6.01

תצפיות יפות . הירידה לערבה ללא מצוק, י ערוצים"מבותרות ע,  גבעות בשולי הערבה- תיאור כללי 

 .מהפסגות

 . מעט דרכים ללא תכנון נכנסות בערוצים הרחבים– תשתית ובינוי

 

 אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

אתר 

ארכיאולוגי

, באוכף נחל גדול היורד מזרחה

קבוצת אבנים ועל שתים מהן 

119 חריטות סלע 44720 21245
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אתר 

ארכיאולוגי

ממערב לאוכף של הנחל הגדול 

קבר , מעגל אבנים, היורד מזרחה

 וגל אבנים 

120  אבניםמעגל 44765 21285

אתר 

 היסטורי

בתחתית , ממערב לכביש הערבה

, המדרון של גבעות יהל צפון

ח וגולני "בנויים סמלי הפלמ

כנראה תקופת מלחמת , מאבנים

המקם הפך לאתר . השחרור

מסורתי לסיום קורסים 

 ל"ופעילויות של יחידות צה

ח "סמלי הפלמ 44780 21380

 ןחטיבת גולני

123

 

 .תצפיות נוף נהדרות.  שטח כמעט לא פגוע– ייחוד נופי ותרבותי

 .4 –ערכיות נופית 

 

 שולט יפרוק המדבר ונלווים 3 – 2בערוצים סדר .  ראשי הגבעות ומדרונותיהן חשופים מצמחיה–צומח 

, רכפתן מדברי, מרוה מצרית, פגוניה רכה, אטד ערבי, כוכב ריחני, מרות המדבר, ערטל מדברי –

. ערטל מדברי, אטד ערבי, שיטה סלילנית – שולטים 6 – 4וצים סדר  בער.קיקסיה גדולת פרחים

 .פגוניה רכה, דמה לבידה, אזוביון מדברי, רתם המדבר, רכפתן מדברי, המדבר יפרוק –נלווים 

 .4 –ערכיות צומח 

 
 תלם גבעות יהל צפון 6.02

. ן ובין גבעות ערנדלמפריד בין גבעות יהל צפו,  דרום–מ שכוונו צפון " עמק ברוחב כחצי ק– תיאור כללי

 .בעיקר עקב פעילויות סביב החזקת הכביש, חלקו הגדול מופר. בו עובר כביש הערבה

 .  כביש הערבה עובר לאורך העמק– כבישים – תשתית ובינוי

 .בעיקר עקב החזקת הכביש,  הרבה דרכים שנפרצו באופן לא מבוקר– דרכים

 . לצד כביש הערבה– מתקן מקורות

 

 .נוף יפה של עמק בין גבעות.  מופר ביותר שטח– רבותיייחוד נופי ות

 .3 –ערכיות נופית 
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יפרוק , )אופיינית להפרעות( עם  מלחית מבאישה 3 – 2ערוצים סדר .  צומח מופר בחלקו הגדול– צומח

 .מלוח מלבין, המדבר

 .2 – ערכיות צומח

 
 .כבישה אחזקתורות ל פריצת דרכים באופן לא מבוקר והפרות רבות הקש– בעיות שמירת טבע

 

 יעלון. 7

 נחל –בדרום ,  בסיס מערבי של מדרון הר יעלון–במערב , )נכלל ביחידה( נחל יהל – בצפון – גבולות

 .  קע א סעידין–ובמזרח , וקיבוץ יהל) נכלל ביחידה(יעלון 

ביחידה . בדרוםי נחל יהל בצפון ונחל יעלון "ונפרד  מגבעות יהל ע גבוה ונישא,   הר יעלון- תיאור כללי

קבוץ יהל , גבעת הברכה של יהל, העמק ממזרח להר,  יהל ונחל יעלוןנחל, כלולים ההר עצמו ומדרונותיו

 .ושוליו

 . תצורת משש ותצורת מנוחה– מסלע

 .לנחל שעלב,  צפונה לנחל יהל ועמו לקע א סעידין ודרומה דרך נחל יעלון– ניקוז

 .' מ404ועד '  מ200 – מ –  רום

 

 תת היחידות פירוט 

  פשט נחל יהל7.01

 .ת דלתה רחבה של אפיקי פזרו- תיאור כללי 

 . כביש הערבה חוצה את פשט הנחל– כבישים – תשתית ובינוי

 .ודרכים חקלאיות, דרכי צבא.  הרבה דרכים חוצות– דרכים

 

 .3 –ערכיות נופית 

 

 .פגוניה רכה, מלוח מלבין –נלווים .  מלחית מבאישה– בעיקר צומח של שטח מופר בשלטון –צומח 

 .3 – ערכיות צומח

 

 .עקב עבודות בכביש והכשרת שטחים לחקלאות,  שטח מופר- בעיות שמירת טבע

 

  הר יעלון7.02

ולכוון מערב ישנה , מזרחי וצפוני מוקף במצוקים, בחלקו הדרומי,  גוש הררי גבוה- תיאור כללי 

 .תבהר כמה פסגות מהן תצפית נהדר. התמתנות הדרגתית
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  –אתרים ומוקדי עניין 

אורך. צ.נ תיאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

תצפית נהדרת מהקצה המזרחי  אתר נופי

 דרומה לגבעות –של הר יעלון 

צפונה , יהל דרום ולקיבוץ יהל

לשלוחת נוצה , לגבעות יהל צפון

ומזרחה לעמק הערבה והרי 

 אדום

 תצפית 44530 21160

 

126

 

 .תצפיות נהדרות,  שטח טבעי שמור– רבותיייחוד נופי ות

 .5 –ערכיות נופית 

 

 לכוון מערב יורדים ערוצים סדר. שמשון ליפי בהם שולט 2 – 1 על ההר ישנם ערוצים סדר –צומח 

, מכנפיים מדבריים, שרביטן הערבה – ונלווים שמשון קהיריבהם שולט ,  בעלי תשתית סלעית3 – 2 

  .קיפודן בלנש, ערטל מדברי, מרות המדבר, יפרוק המדבר, מרוה מצרית, פרסטיה מצרית

 .4 – ערכיות צומח

 
 .  חשוב מאד לשמור– בעיות שמירת טבע

 

  מדרונות לנחל יעלון7.03

 .ערוצים קטנים חורצים את המדרונות. מתחת למצוקים של הר יעלון,  מדרונות תלולים- תיאור כללי 

 

 אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תיאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

ריכוז יפה של בולבוסים  אתר גיאולוגי

 גדולים

113 בולבוסים 44510 21010

 

 .בולבוסים,  תלולים ומרשימים מדרונות– ייחוד נופי ותרבותי

 .5 –ערכיות נופית 

 

 .פגוניה רכה וכוכב ריחני בשלטון 2 – 1 ערוצים סדר –צומח 

 .3 – ערכיות צומח
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 לון נחל יע7.04

. נמצא בתוך עמק גדול בין מדרונות תלולים',  מ40 – 30רוחב אפיק הזרימה ,  נחל גדול- תיאור כללי 

 .הנחל תוחם את הר יעלון מדרום. חלק מבסיס האפיק מרוצף משטחי סלע

 . לאורך הנחל יש דרך מוסדרת המסומנת במפת סימון שבילים ובשטח– דרכים – תשתית ובינוי

 

  –ין אתרים ומוקדי עני

אורך. צ.נ תיאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

אתר נופי 

וגיאומורפולוגי

109 מפל 44460 21025 מפל פרסה יפה בנחל יעלון

ברשימת עוזי 

 אבנר

אתר גדול ובו גלי אבנים ומעגל 

 אבנים

גל אבנים ושרידי  44450 21025

 בניה

48 

 

 . נוף עצי שטה גדולים ויפים– ייחוד נופי ותרבותי

 .5 –ערכיות נופית 

אשל  –נלווים . שיטת נגב ורתם המדבר, שיטה סלילנית –שלטון . 8 – 6 נחל גדול מסדר –צומח 

פיגמית , קרוטלריה מצרית, שרביטן ריסני, יפרוק המדבר, רכפתן מדברי, אטד ערבי, היאור

 .עוקץ עקרב מדברי, לוענית המדבר, מוריקנדיה מבריקה, מגובששת

 .5 – ערכיות צומח

 
 

 . חשוב ביותר לשימור– בעיות שמירת טבע

 

  יעלון גבעות 7.06,  05.7

חלקו הצפוני טבעי ובקצהו הדרומי אזור מופר עם . מופרד מהר יעלון,  גוש קטן של גבעות- תיאור כללי 

 מדרונות הגבעות –במזרח תת היחידה . )7.06במפות סומן כתת יחידה  (ברכת מים ומחנה צבאי קטן

 .רי עד לכביש הערבה שמהווה את גבולה המזרחי של תת היחידהוקטע מישו

 

, אחד מגיע מהכניסה לקיבוץ יהל,  כבישי עליה לגבעת הברכה והמחנה הצבאי- כבישים – תשתית ובינוי

, והשני מגיע מכביש הערבה, מתפצל מכביש הגישה לבית הקברות של הקיבוץ ועולה ממערב לגבעה

 . בה מהווה גבול מזרחי של היחידהכביש הער. ועולה ממזרח לגבעה

 . של קיבוץ יהלברכת מים

 .מחנה צבאי
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 אתרים ומוקדי עניין 

אורך. צ.נ תיאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

אתר 

, ארכיאולוגי

ברשימת עוזי 

 אבנר

מעגלי אבן ושרידי , גדרות

י עוזי אבנר "נסקר ע. מבנים

 .80 –בשנות ה 

 

212700

 

444300

 אתר חניה

 

45 

 

 

 . תצפית ואתר ארכיאולוגי– ייחוד נופי ותרבותי

 .4 –ערכיות נופית 

 

ערוצים מסדר , במישור רג בחלק המזרחי.  ערוצים קטנים יורדים מהגבעות ובהם צומח דל ביותר–צומח 

, מלוח מלבין, מלחית מבאישה – ונלווים יפרוק המדבר –שולט ,  מופרים עקב הקרבה לכביש2 – 1

 .דרדר המדבר

 .3 – ערכיות צומח

 

 .ברכת המים והמחנה הצבאי,  קרבת כבישים– בעיות שמירת טבע

 

  נחל יהל 7.07

מאד . תוחם את הר יעלון מצפון. הרבה אפיקי זרימה, רוחב'  מ300 – 100,  נחל גדול- תיאור כללי 

 .מעט עצי שיטה, יובשני

 

 . דרך לא מוסדרת לאורך הנחל– דרכים – תשתית ובינוי

 

 .מדרונות מצוקיים,  נחל גדול ורחב– נופי ותרבותיייחוד 

 .5 –ערכיות נופית 

 

 –נלווים , )לא הרבה עצי שיטה (שיטה סלילנית ויפרוק המדבר –שלטון . 8 – 6 נחל מסדר –צומח 

לוטוס , מרות המדבר, שרביטן  ריסני, קרוטלריה מצרית, רכפתן מדברי, רתם המדבר, אטד ערבי

 .מדברי

 .4 – ערכיות צומח

 
 . ראוי לשימור– בעיות שמירת טבע
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  קיבוץ יהל ושוליו7.09,  08.7

י גרעין " ע1976י התנועה ליהדות מתקדמת בשנת "הוקם ע.  תושבים200 – קיבוץ ובו כ – תיאור כללי

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

 .למועצה אזורית חבל אילותם ו"משתייך לתק

ברכת חמצון . כבישים ודרכים בקבוץ וסביבו, בנייני המשק,  בנייני הקיבוץ ומוסדותיו– תשתית ובינוי

 .מדרום לקיבוץ

 .1 – ערכיות נופית

הצומח בעיקרו צומח מעזבות בשלטון .  צומח טבעי דל בשולי הקיבוץ ובמקומות שאינם מטופלים– צומח

 .מלחית מבאישה –

 .1 – כיות צומחער

 

 קע א סעידין . 8

פשט נחל יעלון ושדות ,  נחל שעלב–בדרום ,  גבעות ערנדל ופשט נחל יהל– בצפון ובמערב – גבולות

 . הגבול הבין לאומי–במזרח , יהל

מרבית השקע נמצא בשטח ירדן . שלעתים מוצף בעקבות שיטפונות) פלאיה(אגן ניקוז סגור  - תיאור כללי

מעובד ונזרע בתבואה  בשנים , חלק גדול מהשקע בצד הירדני. מערבי נמצא בישראל-ורק הקצה הדרום

 .גשומות

 .שנתית צפופה-בשנים טובות מתכסה השקע בצמחיה חד.  חולי- בשקע היא לס הקרקע

 . אל החלק הנמוך ביותר של השקע– ניקוז

 .מעל פני הים'  מ180 – רום

 

 פירוט תת היחידות

  קע א סעידין8.01

 . ראה תיאור היחידה–  כלליתיאור

 . סעידין מכביש הערבה-כביש אל קידוח מים בשולי קע א  - כבישים - 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 -במעט מיני צמחים ר - 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 , קדד שימפר, שחליים שרועים, קדד מקומט, אה צרת עליםלוני, עירית צרת עלים, ורודה

 .בסיה צמירה, כנפן קוצני, אמברבואה ורודה, קורטם ארץ ישראלי, פגוניה דביקה, קהירי
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 .זגיאה ארגמנית, קורטם ארץ ישראלי, קדד שימפר, קדד מקומט, שחליים שרועים -צמחים נדירים 

 .שנתיים מעניינים ונדירים-ים חד הרבה מיני צמח-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(

 

  צפוןהל שדות מוברים י8.02

מישור עם . כנראה עבר הכשרת קרקע אך אינו מעובד כיום,  חלקו הדרומי של קע א סעידין- תיאור כללי 

 . כמה ערוצים רדודים ומעט צמחיה

 . פריצת דרכים באופן לא מבוקר–  דרכים– תשתית ובינוי

 

 .3 –ערכיות נופית 

 

 .  פרקרק פרסי ומלחית מבאישה-טון של.  צמחי חולות אופיינים וצמחים של הפרעה– שלטון –צומח 

 .2 – ערכיות צומח

 
פריצת דרכים באופן לא .  הפרה ישנה של הכשרת השטח אשר לאט לאט משתקם– בעיות שמירת טבע

 .מבוקר

 

 גבעות יהל דרום. 9

 נחל מצפון –בדרום . תחתית המדרגה הגבוהה במדרון אל הערבה–במערב ,  נחל יעלון– בצפון – גבולות

 . כביש הערבה–ובמזרח , לבלנחל שע

בירידת הרי , לפני הערבה, גוש זה מהווה מדרגה תחתונה. י ערוצים"  גוש גבעות מבותר ע- תיאור כללי 

 . הנגב לערבה

, והשוליים לכוון הערבה, מגיל סנון,  הרמה בעיקרה בנויה מתצורת מנוחה וכתמי תצורת משש– מסלע

 .ורה מגיל הטורוןבנויים מתצורת ציחור ותצורות גרופית וא

 .לנחל שעלב, צפונה לנחל יעלון ומזרחה– ניקוז

 .מעל פני הים'  מ367 – 180 –  רום
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 פירוט תת היחידות

  גבעות יהל דרום9.01

 . ראה תיאור היחידה- תיאור כללי 

 . כביש הערבה משמש גבול המזרחי של היחידה– כבישים – תשתית ובינוי

 . מעט פריצת דרכים לא מבוקרת,  שוליים ובשטח עצמודרכי,  ליד כביט הערבה–דרכים 

 

  אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תיאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

אתר 

היסטורי 

ארכיאולוגי

מערה בערוץ נחל היורד לנחל 

במערה שרידי , יעלון מדרום

 משטח זבל גדול, חיים

107 מערה  44440 21105

 

 .נוף בראשיתי כמעט לא פגוע, פיות נהדרות תצ– ייחוד נופי ותרבותי

 .4 –ערכיות נופית 

חלקם מצוקיים ,  תת יחידה גדולה הבנויה רמות ומדרונות נטולי צומח וערוצים מסדרי גודל רבים–צומח 

רתם  – ונלווים רכפתן מדברי וערטל מדברי בשלטון 3 – 2ערוצים קטנים  סדר  . ואחרים שטוחים יותר

, יפרוק המדבר, בן דוחן מדברי, פגוניה ערבית, פיגמית מגובששת,  דמיה לבידה,זוגן השיח, המדבר

, קרוטלריה מצרית, געדה מלבינה, )הערבה(= בלוטנית מפורצת , שרביטן הערבה, סהרון משולשל

 .אטד ערבי עם שיטה סלילנית שולטת 8 – 6 בערוצים סדר .מלחית מסורגת ומלחית קשקשנית

 .4 – ערכיות צומח

 
 .ראוי ביותר לשימור, כמעט לא פגוע,  אזור טבעי–  שמירת טבעבעיות

 

 רמות שעלב. 10

 כביש –בדרום ,  בסיס המצוקים של הר קטורה וצוקי שיירות–במערב ,  בצפון נחל שעלב צפוני– גבולות

 . כביש הערבה–מעלה גרופית ובמזרח 

 .י נחלים גדולים וקטנים"  אזור רמתי מבותר ע- תיאור כללי

 . סחף–בנחלים , מתצורות אורה וגרופית,  עיקר היחידה בנויה מסלעי גיר מגיל טורון– מסלע

 . מזרח ומתנקזים לנחל שעלב– כל הערוצים ביחידה זו יורדים לכוון דרום – ניקוז

 .מעל פני הים'  מ280 – 200 –  רום
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 פירוט תת היחידות 

  נחל שעלב מערב10.01

 .שיפוע מישורי רחב מכוסה רג צורי וגירי ובו אפיקי פזרות, רוצים פשט רחב של שני ע- תיאור כללי 

 . כביש הערבה מהוה גבול מזרחי של תת היחידה– כבישים – תשתית ובינוי 

 

 . נחל רחב ומצוקים סביבו– ייחוד נופי ותרבותי

 .4 –ערכיות נופית 

 

 שמשון ליפי שלטון של – 1בערוצים סדר ,  בפשט הנחלים מוצאים ערוצים מסדרי גודל שונים–צומח 

ערטל  – שולט – 3בערוצים סדר . פגוניה קטנת פרחים ופרעושית גלונית, ערטל מדברי –ונלווים 

קיקסיה גדולת , לובד המדבר, פגוניה רכה, עוקץ עקרב מדברי, רכפתן מדברי –נלווים , מדברי

טה סלילנית ויפרוק שי – שולטים 8 – 6בערוצים סדר . קיקסיה אשונה תת מין אמפיקרפי, פרחים

מלחית , אזוביון מדברי, אטד ערבי, באשן עגול עלים, צלף קוצני, רכפתן מדברי – ונלווים המדבר

 . מוריקנדיה מבריקה, אשליל שעיר, לוענית המדבר, מסורגת

 .5 – ערכיות צומח

 .  אחזקת כביש הערבה ושוליו– בעיות שמירת טבע

 

 ת שעלבו רמ10.02

.  נחל קטורה צפון–בגבול הצפוני נחל שעלב ובגבול הדרומי , י ערוצים"ותרת ע רמה מב- תיאור כללי 

 .אזור שמור

 . כביש הערבה מהוה גבול מזרחי של תת היחידה– כבישים - תשתית ובינוי

 

 רים ומוקדי עניין את

אורך. צ.נ תיאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

אתר נופי 

וגיאומורפולוגי

ץ מהגוש לקראת צאתו של הערו

ההררי אל הנחל שמצפון לנחל 

נכנס הנחל לקניון קצר , קטורה

וגב '  מ5 – 4ובו מפל בגובה 

מפל ', כעבור כמה מ, בתחתיתו

וגב  ' מ12 – 10נוסף בגובה 

הגבים היו ריקים (בתחתיתו 

 )2004באפריל 

101 קניון ומפלים 43915 20926

אתר ארכיאולוגי 100 אתר חניה 43970 20865 ומעגלי אבנים, גלי אבנים
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 . קניון נסתר וגבים,  תצפיות יפות מזרחה– ייחוד נופי ותרבותי

 .5 –ערכיות נופית 

 

, אזוביון מדברי,  קרוטלריה מצרית– ונלווים ערטל מדברי בשלטון 3 – 2 ערוצים מסדר –צומח 

 .באשן עגול עלים, פיגמית מגובששת, לוענית המדבר, רתם המדבר, רכפתן מדברי

 .4 – ות צומחערכי

 
 .ראוי לשימור, אזור טבעי כמעט ללא הפרות.  אחזקת כביש הערבה ושוליו– בעיות שמירת טבע

 

  נחל קטורה צפוני10.03

 .שיפוע מישורי רחב מכוסה רג צורי וגירי ובו אפיקי פזרות,  פשט רחב של ערוץ נחל-  תיאור כללי 

 .זרחי של תת היחידה כביש הערבה מהוה גבול מ– כבישים – תשתית ובינוי 

 

 . נחל רחב ומצוקים סביבו– ייחוד נופי ותרבותי

 .5 –ערכיות נופית 

 

 .שיטה סלילנית ואטד ערביבשלטון , 8 – 6מסדר , הערוץ הגדול.  נחל רחב עם אפיקי פזרות–צומח 

 . 5 – ערכיות צומח

 
 . אחזקת כביש הערבה ושוליו– בעיות שמירת טבע

 

 ןקטורה צפו רמת 10.04

 . נחל קטורה–מצפון נמצא נחל קטורה צפון ומדרום . י ערוצים" רמה מבותרת ע- אור כללי תי

כביש גישה לברכות מים .  כביש הערבה מהוה גבול מזרחי של תת היחידה– כבישים - תשתית ובינוי

 .בדרום תת היחידה

 )?(ן יתכן שמספקות מים ללוט, שתי ברכות,  בראש גבעה שבדרום תת היחידה–ברכות מים 

 

 . פרט לגבעת הברכות, אזור טבעי שמור,  תצפיות יפות מזרחה– ייחוד נופי ותרבותי

 .5 –ערכיות נופית 

 

, אזוביון מדברי,  קרוטלריה מצרית– ונלווים ערטל מדברי בשלטון 3 – 2 ערוצים מסדר –צומח 

 .באשן עגול עלים, פיגמית מגובששת, לוענית המדבר, רתם המדבר, רכפתן מדברי
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 .4 – רכיות צומחע

 
 .ראוי לשימור, אזור טבעי כמעט ללא הפרות.  אחזקת כביש הערבה ושוליו– בעיות שמירת טבע

 

  נחל קטורה10.05

. בעמק הנחל אפיקי פזרות רבים, קירות מצוקיים תוחמים אותו',  מ500 – 300,  נחל רחב- תיאור כללי 

 ".ם וקטורהנחלים גדולי"חלקו הגדול של הנחל נמצא בשמורת הטבע 

 . כביש הערבה מהוה גבול מזרחי של תת היחידה–  כבישים- תשתית ובינוי

 . דרך לא מוסדרת לאורך הנחל– דרכים

 

 נחל בין קירות מצוקיים והמבט מזרחה פוגש הרי אבן חול עצומים ואדומים בהרי – ייחוד נופי ותרבותי

 .אדום

 .5 –ערכיות נופית 

 

 –נלווים . יפרוק המדבר וחמדת השיח,  עצים פזורים ולא רבים,שיטה סלילנית – שלטון –צומח 

 .פגוניה ערבית, צלף מצרי, אזוביון מדברי, אטד ערבי, קרוטלריה מצרית, רכפתן מדברי

 .קדד סיבר – צמחים נדירים

 . 5 – ערכיות צומח

 . אחזקת כביש הערבה ושוליו– בעיות שמירת טבע

 

  רמת קטורה דרום10.06

חלק מתת היחידה . מצפון מזרח לה נמצא העמק של נחל קטורה, י ערוצים"רמה מבותרת ע - תיאור כללי 

 ".נחלים גדולים וקטורה"נמצא בשמורת הטבע 

כביש מעלה גרופית מהוה .  כביש הערבה מהוה גבול מזרחי של תת היחידה–  כבישים- תשתית ובינוי

 .גבול דרום מערבי לתת היחידה

 .שטח שמור ברובו, ות נוף יפות תצפי– ייחוד נופי ותרבותי

 .5 –ערכיות נופית 

 

, אזוביון מדברי,  קרוטלריה מצרית– ונלווים ערטל מדברי בשלטון 3 – 2 ערוצים מסדר –צומח 

 , פיגמית מגובששת, לוענית המדבר, רתם המדבר, רכפתן מדברי

 .4 – ערכיות צומח

 
 .ית ושוליהם אחזקת כביש הערבה  וכביש מעלה גרופ– בעיות שמירת טבע
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 נחל שעלב. 11

לעתים ,  בעיקר כביש הערבה–במערב , החלק הצפוני של חקלאות יהל,  קע א סעידין– בצפון – גבולות

 החלק –) מתאים לחלק הצפוני של הסקר הנוכחי, זמני(דרום . פשטי נחלים מהצד המערבי של הכביש

 . הגבול המדיני עם ירדן–במזרח . הצפוני של חקלאות קטורה

 

היורד לשקע , בשטח ישראל, הם מקור המים העיקרי, נחל שעלב והערוצים היורדים אליו - תיאור כללי

היחידה בנויה מנחל שעלב ומפשט הנחלים היורדים .  מלחת יוטבתה-חסר הניקוז השני בערבה הדרומית 

 ממערב למזרח בצוקי שיירות ויורד, 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

תשתית נחל שעלב  עשויה חול וחלוקים ממגוון סלעים ופשט הנחלים בנוי סחף של סלעי גיר  -מסלע 

 .וחרסיות

אגן הניקוז , עד לבסיס ניקוזו שהיא מלחת יוטבתהמאזור יהל ו, 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, קטורה ונחל גרופית ונחלים ארוכים וגדולים ממזרח

 .מעל פני הים'  מ110 -מעל פני הים ובדרומו '  מ170 -בצפון היחידה  - רום

 

 פירוט תת היחידות 

  צפוןמישורי שעלב 11.01

 .רג מכוסה בשכבת חול,  מישור ממזרח לכביש הערבה ועד לנחל שעלב עצמו- תיאור כללי 

 . כביש הערבה מהוה גבול מערבי למרבית היחידה– כבישים – תשתית ובינוי

 . פריצת דרכים בלתי מבוקרת–דרכים 

 

 . מישור ממנו נצפים מצוקי מזרח הנגב וממזרח הרי אדום– בותיייחוד נופי ותר

 .3 – ערכיות נופית

 

בעיקרה צומח חולות אופייני אך בגלל שהחול , לאו דוקא בערוצים,  השטח מכוסה צמחיה דלילה–צומח 

.  פרקרק פרסי–שלטון . הצמחים נמוכים ודלים יותר מאשר באזורי חולות עמוקים, כאן איננו עמוק

 .אשל היאור,  שבטוט מצוייץ–ים נלוו

 .3 – ערכיות צומח

 
 .נסיעה בלתי מבוקרת של רכבי שטח – בעיות שמירת טבע
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  בשדות יהלשעלב נחל 11.02

עשירה . הנמשכת מאזור יהל לאורך הערבה דרומה עד מלחת יוטבתה, זוהי יחידה מאורכת  - תיאור כללי 

גרופית ויוטבתה , קטורה, לוטן, שטחי החקלאות של יהל. הנחל חולי. ' מ40 - 10רוחב הערוץ . בצומח

 .מעט מאד חולות נותרו במצבם הטבעי. נמצאים על החולות מצדדיו של נחל שעלב

 

 

 . פריצת דרכים באופן לא מבוקר– תשתית ובינוי

 

 .נוף חולות יפה -  ייחוד נופי ותרבותי

 .5 - ערכיות נופית ותרבותית

 

. פרקרק פרסי ושבטוט מצויץמח חולות כשהשולטים הם שיחים של הצומח העיקרי הוא צו - צומח

קזוח , אטד ערבי, רתם המדבר, אשל היאור, )פרטים בודדים (שיטת הנגב, שיטה סלילנית -נלווים 

חמדת השיח , מצמרת שעירה, זיפנוצה מדוקרנת, לחך גלילי, דוחן אשון, כפתור החולות, קרני-תלת

 .ופגוניה ערבית

 . שום סיני– צמחים נדירים

 .5 –ערכיות צומח 

 

בקרבת השדות החקלאיים נאספת פסולת חקלאית .  פריצת דרכים באופן לא מבוקר– בעיות שמירת טבע

 .לנחל

 

  שדות מוברים יהל דרום11.03

מישור עם . כנראה עבר הכשרת קרקע אך אינו מעובד כיום,  חלקו הדרומי של קע א סעידין- תיאור כללי 

 . דים ומעט צמחיהכמה ערוצים רדו

 

 . פריצת דרכים באופן לא מבוקר–  דרכים– תשתית ובינוי

 

 .2 –ערכיות נופית 

 

 . פרקרק פרסי ומלחית מבאישה -שלטון .  צמחי חולות אופיינים וצמחים של הפרעה– שלטון –צומח 

 .2 – ערכיות צומח

 
ריצת דרכים באופן לא פ.  הפרה ישנה של הכשרת השטח אשר לאט לאט משתקם– בעיות שמירת טבע

 .מבוקר
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 מזרח נחל שעלב 11.04

לאומי עובר -הגבול הבין. הגדה המזרחית של נחל שעלב עשויה דיונות חול היורדות לואדי - תיאור כללי 

 . ולעתים מעט מזרחה וכך נותרו מעט שטחי חולות ממזרח לנחל, ממזרח לו, לעתים בצמוד לנחל שעלב

 

. דרך המערכת הצמודה לגבול הבינלאומי עם ירדן, לכל אורכה, זרח היחידה במ- דרכים  - תשתית ובינוי

גרופית , קטורה, לוטן, שצפיפותן רבה באזור גושי החקלאות של יהל, לרוחב היחידה חוצות דרכים רבות

 .חלקן דרכים מוסדרות וחלקן דרכים שנפרצו ללא בקרה. ויוטבתה

 

 .ם נוף חולות ההולך ונעל– ייחוד נופי ותרבותי

 .5 –ערכיות נופית 

אך הוא אופייני גם כן לאזור ,  הצומח כאן אינו צפוף וגבוה כמו בסובב הקרוב של נחל שעלב–צומח 

 .פרקרק פרסיהשלטון הוא של . החולות

 .5 – ערכיות צומח

 
בקרבת השדות החקלאיים נאספת פסולת חקלאית .  פריצת דרכים באופן לא מבוקר– בעיות שמירת טבע

 .לנחל

 

  חקלאות יהל1.051

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

 .חליפות וכן ישנם שטחים שנעזבו ואין מעבדים אותם יותר

 

 .  בין החלקות החקלאיותכבישים - תשתית ובינוי

 . חממות- מבנים חקלאיים

 

 אתרים ומוקדי עניין

אורך. צ.נ תאור כללי הערות רוחב. צ.נ מספר שם

מקבץ שבילים עתיקים  אתר ארכיאולוגי

 שכיוונם הכללי צפון דרום

212600 442000 שרידי דרך 

עתיקה יהל 

 מזרח

125

 

 . תמריםנוף חקלאי ומטעי - 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

 . ולאט לאט מתחיל לחזור הצומח הטבעימלחית מבאישהבחלקות שהפסיקו לעבד משתלטת 

 . הצומח הטבעי נכחד כמעט לגמרי-שיקולים להערכת צומח 

 .1 -ות צומח ערכי

 

. שטחים רבים מסביב לקיבוץ יהל שימשו לעיבוד חקלאי מספר פעמים וננטשו - בעיות שמירת טבע

 .נוטים אנשי הקיבוץ להתפשט לשטחים טבעיים, במקום לרכז את הפיתוח לשטח מסוים ומוגדר

 

  שולי חקלאות יהל11.06

 . שטח חולי סביב השדות החקלאיים- תיאור כללי 

 . כביש המערכת והשדות– כבישים – יתשתית ובינו

 . דרכי שדות– דרכים

 .גדרות המערכת

 

 .2 –ערכיות נופית 

 

 .מלחית מבאישה וצומח מופר בשלטון פרקרק פרסי צומח חולות אופייני בשלטון –צומח 

 . 2 – ערכיות צומח

 
 .מערכת והגדרדרכים ואחזקת כביש ה,  שטח מופר ברובו עם שרידי פסולת חקלאית– בעיות שמירת טבע

 

  שדות מוברים לוטן11.07

חלקם שטחים שהוכשרו אך לא נעשה בהם ,  שטחים סביב השדות החקלאים של לוטן- תיאור כללי 

בעיקר . חלקם עובדו אך נעזבו מסיבות שונות וכן אזורי השוליים של השדות המעובדים היום, שימוש

 .בעומקים שונים, בעלי תשתית חולית

 

 . כביש המערכת והשדות– כבישים - תשתית ובינוי

 . דרכי שדות– דרכים

 .גדרות המערכת

 .3 –ערכיות נופית 

 .מלחית מבאישה וצומח מופר בשלטון פרקרק פרסי צומח חולות אופייני בשלטון –צומח 

 .2 – ערכיות צומח
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 .הגדרדרכים ואחזקת כביש המערכת ו,  שטח מופר ברובו עם שרידי פסולת חקלאית- בעיות שמירת טבע

 

  חקלאות לוטן מזרח11.08

, בעיקר המטעים, חלקם מעובדים באינטנסיביות, ברמות עיבוד שונות, שדות מעובדים - תיאור כללי

 .מצפון מזרח לקיבוץ לוטן, ממזרח לנחל שעלב. חלקם מעובדים ומוברים חליפות

 . בין השדותכבישים ודרכים - תשתית ובינוי

 .ונות שדות מעובדים ברמות ש– חקלאות

 

 .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-כת צומח שיקולים להער

 .1 -ערכיות צומח 

 

 .התפשטות שטחי החקלאות על חשבון בתי גידול טבעיים - בעיות שמירת טבע

 

  חקלאות לוטן צפון מערב11.9

, בעיקר המטעים, חלקם מעובדים באינטנסיביות, ברמות עיבוד שונות, שדות מעובדים - תיאור כללי

 .מצפון לקיבוץ לוטן, נמצאים ממערב לנחל שעלב. ים חליפותחלקם מעובדים ומובר

 . בין השדותכבישים ודרכים - תשתית ובינוי

 . שדות מעובדים ברמות שונות– חקלאות

 

 .נוף חקלאי ומטעי תמרים - ייחוד נופי ותרבותי

 .2 -ערכיות נופית ותרבותית 

 

. חלמית מצויה -כמו , ה אדם וצומח שדות צומח נלוו-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
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 אות לוטן דרום מערב חקל11.10

, בעיקר המטעים, חלקם מעובדים באינטנסיביות, ברמות עיבוד שונות, שדות מעובדים - תיאור כללי

 .מצפון לקיבוץ לוטן, נמצאים ממערב לנחל שעלב. חלקם מעובדים ומוברים חליפות

 . בין השדותכבישים ודרכים - תשתית ובינוי

 . שדות מעובדים ברמות שונות– חקלאות

 

 .נוף חקלאי ומטעי תמרים - חוד נופי ותרבותייי

 .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 

 

 .התפשטות שטחי החקלאות על חשבון בתי גידול טבעיים - בעיות שמירת טבע

 

  קיבוץ לוטן11.11

י גרעינים של התנועה ליהדות " ע1982הוקם בשנת . תושבים150 – קיבוץ המונה כ – תיאור כללי

האקולוגיה , המנסה לשלב בין ערכי היהדות, קיבוץ ירוקמגדיר עצמו . מתקדמת מישראל ומצפון אמריקה

 .רפת ותיירות,  תמרים–כלכלה . ואהבת האדם

 . כבישים ודרכים בקבוץ וסביבו, בנייני המשק,  בנייני הקיבוץ ומוסדותיו– תשתית ובינוי

 .1 – ערכיות נופית

קרו צומח מעזבות בשלטון הצומח בעי.  צומח טבעי דל בשולי הקיבוץ ובמקומות שאינם מטופלים– צומח

 .מלחית מבאישה –

 .1 – ערכיות צומח

 

  חולות צפרות לוטן11.12

 .יצר הקיבוץ מקום משיכה לציפורים ואתר לצפיה בהן, בשטח חולות,  מדרום לקיבוץ לוטן- תיאור כללי 

 . דרכי גישה ברכב וברגל לאתר– דרכים – תשתית ובינוי

 . לתצפית בציפוריםסוכות

 

 .4 –ית ערכיות נופ

 

 .ונטיעות סביב האתר וליד סוכות התצפית, פרקרק פרסי צומח חולות אופייני בשלטון –צומח 
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 . כאן המקום היחיד בו נמצא צמח זה בארץ– מלענן דרר – צמחים נדירים

 .4 – ערכיות צומח

 
  שולי חקלאות לוטן מזרח11.13

 .נעזבוחלקו שדות ש.  שטח חולי סביב השדות החקלאיים- תיאור כללי 

 . כביש המערכת והשדות– כבישים – תשתית ובינוי

 . דרכי שדות– דרכים

 .גדרות המערכת

 

 .2 –ערכיות נופית 

 

 .מלחית מבאישה וצומח מופר בשלטון פרקרק פרסי צומח חולות אופייני בשלטון –צומח 

 .2 – ערכיות צומח

 
 .כים ואחזקת כביש המערכת והגדרדר,  שטח מופר ברובו עם שרידי פסולת חקלאית– בעיות שמירת טבע

 

  חולות דרום לוטן11.14

בין חולות צפרות לוטן ובין חקלאות ,  שטח קטן של חולות טבעיים עם פרקרק פרסי- תיאור כללי 

 .קטורה

 . דרכים ישנות כנראה של הכשרת השטחים לחקלאות– דרכים – תשתית ובינוי

 

 .ך עם מעט הפרותקטן א,  שטח חולות טבעי-  ייחוד נופי ותרבותי

 5 -ערכיות נופית 

 .פרקרק פרסי צומח חולות אופייני בשלטון –צומח 

 .5 – ערכיות צומח

 . חשוב ביותר לשימור– בעיות שמירת טבע

 

  פשט נחל יעלון11.15

, עליו יושב קיבוץ יהל, שטח מופר ברובו,  אזור כמעט מישורי במוצא נחל יעלון לערבה- תיאור כללי 

 .אזור מופר ביותר,  של הקיבוץ וכן אזור שולי החקלאות ממזרח לכביש הערבהברכת החימצון

 . קיבוץ יהל– ישובים – תשתית ובינוי 

כבישי . כבישים בתוך הקיבוץ, כביש גישה לקיבוץ יהל.  כביש הערבה חוצה את תת היחידה–כבישים 

 .גישה לשדות

 . דרכים לשדות ובשולי הקיבוץ– דרכים
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 .רום לקיבוץ מד– בריכת חימצון

 

 .2 –ערכיות נופית 

 

 . צומח של שטחים מופרים עם שרידים לצומח הטבעי–צומח 

 .2 – ערכיות צומח

 
 . שטח מופר ביותר– בעיות שמירת טבע
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 מפת ערכיות טבע ונוף  -מפות משולבות 
 :הערכיות הנופית על פי הטבלה הבאההצומח ומשאבי הטבע עם במפה זו שולבו ערכיות 

 

 וב ערכיות טבע ונוף טבלת חיש

 
 ערכיות נופית

שטחים   
 בנויים

)1( 

 נמוכה
)2( 

 בינונית
)3( 

 גבוהה
)4( 

גבוהה 
 מאד

)5( 
  מאדנמוכה
)1( 

שטחים 
 בנויים

)1( 

 בינונית
)2( 

 בינונית
)2( 

 גבוהה
)3( 

 מירבית
)5( 

 נמוכה
)2( 

 בינונית
)2( 

 בינונית
)2( 

 גבוהה
)3( 

 גבוהה
)3( 

 מירבית
)5( 

 בינונית
)3( 

 בינונית
)2( 

 גבוהה
)3( 

 גבוהה
)3( 

 גבוהה
 מאד

)4( 

 מירבית
)5( 

 גבוהה
)4( 

 גבוהה
)3( 

 גבוהה
)3( 

 גבוהה
 מאד

)4( 

 גבוהה
 מאד

)4( 

 מירבית
)5( 

ערכיות 
 צומח

 גבוהה מאד
)5( 

 מירבית
)5( 

 מירבית
)5( 

 מירבית
)5( 

 מירבית
)5( 

 מירבית
)5( 

 

המשקללת את ערכיות הטבע והנוף עם ערכיות , מסכמתעיקרי הממצאים מפורטים בדברי ההסבר למפה ה

 . רצף השטח הפתוח
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 רצף שטחים פתוחים

 רקע

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

ערך השטחים אלא באה לידי ביטוי במ,  בשטח נתוןבאה 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 – רקע לפעילות נופש וטיולים – תפקוד חברתי •

 .בחוויית הטיול והנופש בחיק הטבע

שבהם ,  קווי חיץ בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירוניים וכפריים– ם מערכתייםתפקודי •

 .נשמר המרחב הפתוח

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

 .אשר יתכן ובדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם

ף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי גידול  לשטח פתוח רצי– תפקוד אקולוגי •

 .הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידים, מגוונים

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

 

טח בנוי וגם בגלל קטיעתו פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת גם בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לש

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

 

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

 .ובסוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח הבנוי) מיקום, שיפוע(בתבליט השטח , באורך הגבולות וצורתם

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

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

 .בכביש

 

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

  . בין נחלי הנגב הגדולים לשטחים הפתוחים בעבר הירדן, בההער

 שיטת הערכה

מסילת ברזל או שטחים , כבישים, מידת רציפותו של השטח הפתוח הוערכה על פי ריחוקו מישובים

כחול יותר (הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר , ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול יותר. בנויים אחרים
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על פי הערכה , תחומי ההשפעה של שטחים מבונים ומתקני תשתית סווגו לכן בקבוצות כלליות

 :ללו בהתאםאיכותית של מידת השפעתם על השטח הפתוח ושוק

 

הערכת עוצמת ההפרה  הערות
 בהשוואה לישוב עירוני

 ישובים ומתקני תשתית

 תעשיה קלה 25% 
 ישוב כפרי 25% יהל ולוטן

 כביש ארצי 17% )90כביש (דוגמת כביש הערבה 
 כביש אזורי 10%  שזפון-צומת קטורה דוגמת 

 כביש מקומי 5% דוגמת כבישי הכניסה לישובים
 מתקנים חקלאיים 10%  ברכות דגים,דוגמת לולים
 מבנים בודדים 10% ברכת מים מקורה, מסעדה, תחנת דלק

 מנחת מטוסים 10% 
 קידוחי מים 5% 

 שדות חקלאיים מעובדים 3% יהלדוגמת שדות 
 שדות מוברים 3% 
 הכשרת קרקע 3% 

 

 עיקר הממצאים

יהל : נמצאים שני יישובים כפרייםכו לאר.  כביש הערבה–לאורך אזור הסקר עובר כביש ארצי סואן 

השדות החקלאיים מרוכזים סביב היישובים ולא עוברים את . פרט לכך רובו של השטח נשמר פתוח. ולוטן

. השטח ממערב לכביש הערבה הוא לכן שטח נדיר מבחינת רצף השטח הפתוח. כביש הערבה מערבה

 . דורג ברמת רצף גבוהה ביותר המישר מ–מרכז השטח בין כביש הערבה ולבין כביש שזפון 

חשוב לתכנן את השטחים , פוגע ברצף השטח הפתוח בכיוון מערב מזרחהערבה למרות שכביש 

התפשטות ח ו"מעבר בע עוד באפשרויות שיפגע,  דרום–צפון  נוסף בציר החקלאיים כך שלא ייצרו רצף

 . בין ישראל לירדן, צמחים לרוחב הערבה
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 נוף ורצף שטחים פתוחים,  מפת ערכיות טבע-מפה משולבת 
משלבת את ממצאי ערכיות הטבע והנוף עם הערכת רציפותו של  היא –ר  את הערכות הסקסכמתמפה זו מ

אלה חוברו עם חמש .  לצורך החיבור במטריצה קובצו ערכי הרצף לחמש קטגוריות.השטח הפתוח

 . נוף ורצף שטחים פתוחים,  טבע–ות הערכיות המסכמות ת רמקביעטבע ונוף לקטגוריות של ערכיות 

 
 

קבלו ערך , 4רמה ו 5 רמה -במטריצה המופיעה בעמוד הבא ניתן לראות שערכים ברמות הרצף הגבוהות 

זאת כמובן למעט שטחים שדורגו . משולב גבוה יותר ברמה אחת מזה שבו דורגה ערכיות הטבע והנוף

 .כבר קודם לכן בערכיות מירבית

 

 נוף ורצף שטחים פתוחים ,  טבע-טבלת ערכיות משולבת 

 
 ערכיות טבע ונוף

שטחים 
 בנויים

)1( 

 נמוכה
)2( 

 בינונית
)3( 

 גבוהה
)4( 

גבוהה 
 מאד

)5( 
 ' מ0-7,000

)1( 
 נמוכה

)1( 
 בינונית

)2( 
 גבוהה

)3( 
 גבוהה
 מאד

)4( 

 מירבית
)5( 

 ' מ7,001-14,000
)2( 

 נמוכה
)1( 

 בינונית
)2( 

 גבוהה
)3( 

 גבוהה
 מאד

)4( 

 מירבית
)5( 

 ' מ14,001-21,000
)3( 

 נמוכה
)1( 

 בינונית
)2( 

 גבוהה
)3( 

 גבוהה
 מאד

)4( 

 מירבית
)5( 

 ' מ21,001-28,000
)4( 

 בינונית
)2( 

 גבוהה
)3( 

 גבוהה
 מאד

)4( 

 מירבית
)5( 

 מירבית
)5( 

ערכיות 
רצף 

שטחים 
 פתוחים

מטר (
 )משוקלל

 ומעלה'  מ28,000
)5( 

 בינונית
)2( 

 גבוהה
)3( 

 גבוהה
 מאד

)4( 

 מירבית
)5( 

 מירבית
)5( 

 
 

 ממצאים עיקר ה

 :חלקים נרחבים מאזור הסקר דורגו ברמות הערכיות הגבוהות

 . בעיקר בגלל ערכו הנופי– של גבעות לובן ,הגבוה, האזור המרכזי •

 ערכיות רצף , ערכים בוטניים ונופיים נדירים–אזור נחל חיון והשטחים הפתוחים הנרחבים סביבתו  •

 .במיוחד בחלקים המערביים של אזור הסקר, גבוהה
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ערכה רבה בגלל ייחודה הנופי והנופים הנשקפים .  הנקודה הגבוהה ביותר בערבה–שלוחת נוצה  •

 . במיוחד לכיוון מזרח ודרום, ממנה

של היחידה ערכו של החלק המערבי .  בנחל עצמו נוף שטים ייחודי וערכו הבוטני רב–נחל שטה  •

 . ויישוביםו מתשתיותובע מריחוקנ

,  ערך נופי רב כתופעת טבע רבת הוד–מגבעות יהל ועד לרמות שעלב , מכלול מצוק ההעתקים •

 .במיוחד בעמקי הנחלים, שמשולבים בה בתי גידול חשובים

הבקעה משנה את .  ייחודית ונוף חלק ממכלול פתוח הכולל תופעת טבע–סעידין -גבעות ערנדל וקע א •

 .  רך עונות השנהפניה לאו

חשיבות מרובה לשימור שרידי החולות בסובב נחל .  חשיבות בוטנית לאפיק הנחל כולו–נחל שעלב  •

מהקצה הדרומי של שדות יהל עד לחלק הצפוני של : חשיבות מיוחדת לחלק המרכזי של הנחל .שעלב

  .  שדות לוטן וקטורה
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נספח: תרשימי צומח - גב הערבה
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1312/3/2004190
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אפיקי פזרות ומדרגות סחף/  
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שיטת הנגב/ שיטה סלילנית/מלוח קפח/ ערטל 

212025467480  מדברי/ מלחית הישימון

חמדת הנגבמלחית קשקשנית/ מלוח קפח/ זיזיים חשופיםרתם המדבר/ קזוח עקוםנחל מנוחה ערוץ סדר 6 חולי3412/3/2004200
עץ שיטה 

211000466000סלילנית בודד
211010466000  ערטל מדברי/ מלחית קשקשניתיפרוק המדבר/ זיזיים חשופיםנחל מנוחה ערוץ סדר 3 חולי412/3/2004200א4

51923/3/2004220
ערוץ עליון של נחל מנוחה/ 

מלחית מסורגתשטוח ורדוד מסדר 2

אשליל שעיר/ עדעד מאובק/ מלוח קפח/ מלחית 
קשקשנית/ יפרוק המדבר/ ערטל מדברי/ 

209180463860  מוריקנדיה מבריקה

חמדת הנגבערוץ סדר 2 - 3 בקרטון61523/3/2004230
מלחית אשונה/ מלחית הישימון/ מוריקנדיה 

212360464360 חמדת הנגבמבריקה

מלחית אשונהערוץ סדר 3 - 4/ קרטון וצור71623/3/2004200

פרסטיה מצרית/ מוריקנדיה מבריקה/ גיפסנית 
ערבית/ אשליל שעיר/ רכפתן מדברי/ זיזיים 

212690464650 חמדת הנגבחשופים/ ערטל מדברי

81723/3/2004192
ערוצים קטנים במישור מכוסה 

מלחית קשקשניתרג צורני
ערטל מדברי/ פגוניה רכה/ מוריקנדיה מבריקה/ 

212410463100 חמדת הנגביפרוק המדבר/ חמדת הנגב

9512/3/2004220
נחל שטוח ורחב - 100 - 200 

חמדת הנגבמלוח קפח/  מלחית קשקשנית/ פגוניה ערביתיפרוק המדבר/ זיזיים חשופיםמ'
עצי שיטת הנגב 

208400461797בודדים

101823/3/2004200

מישור הצפה כמעט שטוח/ 
רחב מאד/ ערוץ סדר 6 - 8 ללא 

עצים ושיחים
מלחית קשקשנית/ יפרוק 
המדבר/ מלחנית הערבות

פגוניה רכה/ אשליל שעיר/ ערטל מדברי/ סילון 
210460463190 חמדת הנגבקוצני/ פיגמית מגובששת

112023/3/2004199

ערוצים סדר  2 - 3 שטוחים/ 
במישורים  כמעט שטוחים 

210176461399  ריסן נאכל/ פגוניה רכהיפרוק המדבר/ ערטל מדבריהמכוסים ברג צור
210166461399  טוריים מדברייםשושנת יריחו האמיתיתערוצים מסדר 2023/3/20041991א12
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ערוצי זרימה רחבים/ ביניהם 
מדרגות סחף עליהן הצמחים

שיטת הנגב/ שיטה סלילנית/ 
אשל הפרקים/ אשל היאור

אטד ערבי/ סהרון משולשל/ סילון קוצני/ קפודן 
210370457680  בלנש/ מלוח קפח/ רכפתן מדברי

נחל חיון/ הערוץ הדרומי142323/3/2004216
שיטת הנגב/ אשל הפרקים/ 

אשל היאור

רכפתן מדברי/ דמיה לבידה/ מלוח מלבין/ יפרוק 
המדבר/ קפודן בלנש/ מרוה צמירה/ לוטוס 

210910457310  מדברי/ אטד ערבי

ערוץ סדר 2 - 3 מדרום לחיון152423/3/2004222
יפרוק המדבר/ ערטל מדברי/ 

שמשון המדבר
אטד ערבי/ פגוניה רכה/ מרוה מצרית/ חורשף 
211240457010  חום קשקשים/ אשליל שעיר/  פרסטיה מצרית

יפרוק המדבראפיקי פזרות שטוחים162123/3/2004206
פגוניה רכה/ ערטל מדברי/ כוכב ריחני/ מרוה 

210490459500  צמירה/

יפרוק המדברערוץ סדר 2 -3 רחב ושטוח172523/3/2004230
חורשף חום קשקשים/ ריסן נאכל/ ערטל מדברי/ 
211970456800  אטד ערבי/ שושנת יריחו האמיתית/ שמשון ליפי

18117/2/2004245

ערוץ סדר 2 שטוח וסלעי/ 
בדרום - מזרח שלוחת נוצה/ 
כשמגיע לשולי השלוחה יורד 

213950451150 קדד משיינישמשון ליפי/ פגוניה רכה/ מרוה מצריתיפרוק המדברבסדרת מפלים קטנים

19217/2/2004244
ערוץ סדר 3/  מזרח שלוחת 

אטד ערבי/ יפרוק המדברנוצה
פגוניה רכה/ מרוה מצרית/ ערטל מדברי/ ריסן 

 נאכל/ רכפתן מדברי

בהמשך הנחל 
צפונה/ יש כמה 

עצי שיטה 
213075452000סלילנית

211760453020  ריסן נאכל/ אנויליאה מדבריתיפרוק המדברערוץ סדר 202724/3/20042451

212824/3/2004235

ערוץ סדר 4 - 6/ שטוח 
ורחב/יורד משלוחת נוצה צפונה 

שיטה סלילנית/ יפרוק המדברלנחל חיון

קפודן בלנש/ שמשון ליפי/ אטד ערבי/ קרוטלריה 
מצרית/ רכפתן מדברי/ אזוביון מדברי/ מרוה 

211270452910  מצרית/ ערטל מדברי

שיטת הנגב/ אטד ערבינחל  בושם/ סדר 6 - 222924/3/20042508

שיטה סלילנית/ רכפתן מדברי/ יפרוק המדבר/ 
קדד משולחף/ קפודן בלנש/ קרוטלריה מצרית/ 

209698452324  אזוביון מדברי

233017/3/2004249

ערוצים מסדר 1 יורדים 
משלוחת נוצה דרומה לנחל 

209165451438  ערטל מדברי/ כוכב ריחניפגוניה רכהשיטה

3017/3/2004280א24
ערוץ סדר 2 במדרון הדרומי של 

209093451312   יפרוק המדברשלוחת נוצה

פגוניה רכה/  שמשון ליפיערוץ סדר 25712/3/20042351
כוכב ריחני/ אהרונסונית פקטורובסקי/ לחך 

212556449066  סגלגל/  מלעניאל מצוי
212556449067  ערטל מדברי/ מרוה מצריתיפרוק המדבר/ אטד ערביערוץ סדר 712/3/20042362א26

שיטת הנגבערוץ סדר 6 - 712/3/20042408ב27
רכפתן מדברי/ פרעושית גלונית/ קיקסיה גדולת 

211996448925  פרחים

28813/3/2004229
שלולית יבשה בשולי  כביש 

סילון קוצני/ רכפתן מדבריהערבה
יפרוק זיפני/ צמרורה אפריקאית/ אזוביון מדברי/ 

213362449254  לשון פר מדברית

שיטה סלילניתערוץ סדר 6 -29913/3/20042408

אטד ערבי/ קפודן בלנש/ רכפתן מדברי/ רתם 
המדבר/ דוחן אשון/ לוטוס מדברי/ שרביטן 

212070449280  הערבה

שיטה סלילניתערוץ סדר 6 - 301013/3/20042508

יפרוק המדבר/ אטד ערבי/ רתם המדבר/ רכפתן 
מדברי/  קדד הסיף/ קפודן בלנש/ מרוה מצרית/ 

207940450880  אזוביון מדברי

313117/3/2004270
ערוץ סדר 3 היורד משלוחת 

יפרוק המדברנוצה ויוצר מניפת סחף

שיטה סלילנית/ ערטל מדברי/ פגוניה רכה/ 
קיקסיה גדולת פרחים/ סילון קוצני/ ריסן נאכל/ 

 כוכב ריחני
עצי שיטה 

209030451200סלילנית בודדים

323217/3/2004247

ערוץ סדר 3/ יורד בין קירות 
תלולים של דרום שלוחת נוצה/ 
קרקעיתו עם משטחי סלע גיר/ 

יפרוק המדברבולבוסים וצור

ערטל מדברי/ שמשון ליפי/ שמשון קהירי/ פגוניה 
רכה/ קיקסיה גדולת פרחים/ פיגמית מגובששת/ 

208922450990  דמיה לבידה

333317/3/2004245

נחל רחב/ סדר 6 - 8/ רוחב 
ערוץ הזרימה כ - 10 מ'/ 

הצומח מתרכז בעיקר במדרגת 
הסחף מעל ערוץ הזרימה

שיטת נגב/ שיטה סלילנית/ 
יפרוק המדבר

אזוביון מדברי/ בלוטנית הערבה/ מלוח מלבין/ 
אטד ערבי/ רכפתן מדברי/ קרוטלריה מצרית/ 

קדד הסיף/ רתם המדבר/ קפודן בלנש/ שרביטן 
209860450600  ריסני

343416/4/2004190
ערוצים סדר 1 - 2 במישור רג/ 
יפרוק מדברמזרחית לגבעת הברכה של יהל

מלעניאל מצוי/ מלוח מלבין/ כנפן קוצני/ מלחית 
מבאישה/ דרדר המדבר/ אהרונסונית 

 פקטורובסקי

מדרום לתרשים/ 
אתר חניה עתיק 
- גדרות/ מעגלי 

אבן ושרידי 
212877444697מבנים/ נסקר ע

353516/4/20040

ערוץ  סדר 2 - 3/ היורד מצפון 
לנחל יעלון כ- 700 מ' מצפון 

ליהל/ בעמק בין הר יעלון וגבעות 
יהל/ אזור גלי של רג צורני ומעט 

יפרוק המדברגיר
פגוניה רכה/ ערטל מדברי/ שרביטן ריסני/ אטד 

 ערבי/ שיטה סלילנית (פרט צעיר ובודד)

בגיא קטן נמצא 
אתר ובו 3 
מצבות וזוג 

מצבות באתר 
212450444600נוסף

363616/4/20040

נחל יהל לקראת יציאתו בדלתה 
 מבין הגבעות. רוחבו כ - 300 

מ'/ יובשני מאד/ בעל אפיקי 
שיטה סלילנית ויפרוק המדברפזרות

רתם המדבר/ פגוניה רכה/ רכפתן מדברי/ 
212400445400  קרוטלריה מצרית/ אטד ערבי/ מלוח מלבין

373716/4/20040
ערוץ סדר 2 - 3  בין הגבעות/ 

יפרוק המדברשטוח מאד

שיטה סלילנית (צעירה ובודדה)/ ערטל מדברי/ 
מרות המדבר/ כוכב ריחני/ אטד ערבי/ פגוניה 

רכה/ מרוה מצרית/ רכפתן מדברי/ צפרני חתול 
212500446650  תלת כנפיות

יפרוק המדברערוץ סדר 2 - 383916/4/200403
ערטל מדברי/ רכפתן מדברי/ קיקסיה גדולת 

212450447200  פרחים/ פגוניה רכה

394116/4/20040

ערוץ סדר 4 - 6 בעמק  בין 
גבעות גבוהות ותלולות/ יורד 

212900449850    לנחל
211300446600    ערוץ עליון של נחל404316/4/20040

414416/4/20040

נחל יהל/ רוחב 150 מ'/ אפיקי 
פזרות/ המדרון הדרומי יורד 

מהר יעלון/ מצוקי/ תצורת משש/ 
המדרון הצפוני - קרטון מנוחה/ 

ומעל - קירות סחף/ פחות מצוקי 
וגבוה מאשר הדרומי/ יובש רב

שיטה סלילנית/ אטד ערבי/ 
יפרוק המדבר

קרוטלריה מצרית/ פגוניה רכה/ רכפתן מדברי/ 
שרביטן ריסני/ קפודן בלנש/  רתם המדבר/ 

211100446300  לוטוס מדברי/ מרות המדבר

424516/4/20040

ערוץ גדול של נחל יהל היורד 
מהר יעלון. רוחב הערוץ 30 מ'/ 
הגדות - צור משש/  ובערוצים 
היורדים  אליו יש מפלים יפים 

שיטה סלילנית/ אטד ערביבצור

שרביטן הערבה/  יפרוק המדבר/ קפודן בלנש/ 
אזוביון מדברי/ ערטל מדברי/ רכפתן מדברי/  

לוענית המדבר/ לוטוס מדברי
מכנפיים מדבריים (גיוניה 

210800445700 מכונפת)

434616/4/20040

ערוצים  עליונים של נחל יהל 
היורדים מהר יעלון. בסיס הערוץ 

שמשון קהיריהוא משטחי סלע גיר

שרביטן הערבה/  מכנפיים מדבריים/ פרסטיה 
מצרית/ מרוה מצרית/ יפרוק המדבר/ שמשון 
ליפי/ ערטל מדברי/ מרות המדבר/ קפודן בלנש

מכנפיים מדבריים (גיוניה 
210819445291 מכונפת)

שיטה סלילנית ושיטת הנגבערוץ סדר 6 - 441313/3/20042408

רכפתן מדברי/ יפרוק המדבר/ רתם המדבר/ 
שרביטן ריסני/ אשל היאור/ קרוטלריה מצרית/ 

מוריקנדיה מבריקה/ לוענית המדבר/ עוקץ 
210675444402  עקרב מדברי

455117/4/20040

נחל יעלון/ משטחי סלע גירני/ 
רוחב הערוץ 30 - 40 מ' 
שיטה סלילנית/ רתם  המדברמדרונות גירניים תלולים

אטד ערבי/  יפרוק המדבר/ פגוניה ערבית/ 
מלחית מסורגת/ רכפתן מדברי/ קרוטלריה  

מצרית/ מרוה מצרית/ דחן אשון/ עוקץ עקרב 
מדברי/ גיפסנית ערבית/ ערטל מדברי/  פיגמית 

211191444582 מכנפיים מדברייםמגובששת/ לוענית המדבר

464716/4/20040

ערוץ היורד מערבה/ סדר 2/ 
חורץ במשטחי הסלע הצורניים 

יפרוק המדברוהגירניים
שמשון ליפי/ מלענן יפה שער/ כוכב ריחני/ 

213803446336  מלעניאל מצוי

474816/4/20040
ערוץ סדר 3 - 4 צמוד לגבעות 

הדרומיות בשטח שטוח
שיטה סלילנית/ אטד ערבי/ 

יפרוק המדבר

ערטל מדברי/ עכנאי זיפני/ דרדר המדבר/ 
חרשף חום קשקשים/ קחוון המדבר/ צפרני 

213800446494  חתול תלת כנפיות

484916/4/20040
ערוץ שיטים/ חוצה את הגבעות/ 

סדר 6 - 8
שיטה סלילנית/ אטד ערבי/ 

יפרוק המדבר
פגוניה רכה/ גיפסנית ערבית/ לוטוס מדברי/ 

214213447046  עכנאי זיפני/ דרדר המדבר
214500448328    המשכו של נחל495016/4/20040

501413/3/2004180

מישור רחב ידים/ מכוסה בחד 
שנתיים בעיקר/ קבל השנה 

מלחית מבאישהשטפונות

חלמית קטנת פרחים/  לחך גלילי/ לחך סגלגל/ 
לחך לופת/ אמברבואה ורודה/ שן ארי שעירה/ 

214213445493 קדד מקומטשכרון המדבר/ קלפיניה סרגלנית

515217/4/2004240

ערוץ אל נחל יעלון מדרום/ 
משטחי סלע גיר ומדרונות 

שמשון קהירי/ רכפתן מדבריגירניים/ ערוץ סדר 2 - 3

אטד ערבי/ ערטל מדברי/ מלחנית הערבות/ 
מלחית מסורגת/ יפרוק המדבר/ פגוניה ערבית/ 
רתם המדבר/ בן דוחן מדברי/ זוגן השיח/ דמיה 

מכנפיים מדברייםלבידה/ פיגמית מגובששת/ פרסטיה מצרית

מערה בערוץ עם 
שרידי חיים - 

211050444400משטח זבל  גדול

525317/4/2004240

ערוץ תלול וצר/ קירות סלע/  
בולדרים ומשטחי סלע גירי/ 
נמשך לאורך 400 מ' ואחר 

ערטל מדברינפתח

רתם המדבר/ דמיה לבידה/ שיטה סלילנית/ 
מרות המדבר/ בלוטנית הערבה/ געדה מלבינה/ 

סהרון משולשל/ שרביטן הערבה/ קרוטלריה 
211450443650 מכנפיים מדברייםמצרית/ מלחית מסורגת/ מלחית קשקשנית

5317/4/2004220א53
המשך הערוץ הקודם/ לאחר 

211450443250   שיטה סלילנית/ אטד ערבישנפתח והתרחב

545417/4/20040
ערוץ סדר 2/ על הרמה/ משטחי 

210400442600  מלחנית הערבות/ שמשון ליפי/ ערטל מדברימלחית מסורגתסלע

ערטל מדבריערוץ מצפון לנחל שעלב/ סדר 555517/4/20042003

רכפתן מדברי/ עקץ עקרב מדברי/ פגוניה רכה/ 
לובד המדבר/קיקסיה גדולת פרחים/ קיקסיה 

210350441550  אשונה תת מין אמפיקרפי/ יפרוק זיפני

565617/4/2004180
ערוץ מצפון לנחל שעלב/ סדר 6 

שיטה סלילנית/ יפרוק המדבר- 8

רכפתן מדברי/ פגוניה רכה/ צלף קוצני/ עוקץ 
עקרב מדברי/ באשן עגול עלים/ מלחית 

מסורגת// אטד ערבי/ אזוביון מדברי/ לוענית 
המדבר/ פורסקליאה שבירה/  לוטוס המדבר/ 

210550441200  אשליל שעיר/ מוריקנדיה מבריקה
210150440750    דלתת נחל שעלב575717/4/2004180
209750440650    דלתת נחל שעלב585817/4/2004190

595917/4/2004200

ערוץ סדר 6 היורד מדרום 
מערב לנחל שעלב/ קטעים 

בערוץ עם משטחי סלע וגבים 
קטנים/ הנחל מגיע מהמצוקים 
העצומים של מצוק ההעתקים/ 

מעל 100 מ' גובה/ יש שבר 
אורכי למרגלות המצוקים

שיטה סלילנית/ ערטל מדברי/ 
מלחית אשונה

אטד ערבי/ מוריקנדיה מבריקה/ שרביטן ריסני/ 
יפרוק המדבר/ צלף קוצני/ פרסטיה מצרית/ 

באשן עגול עלים/ אזוביון מדברי/אשליל שעיר/ 
קפודן בלנש/ רתם המדבר/ זוגן השיח/ אלניה 

209400440600 מכנפיים מדברייםאיזמלנית

606017/4/2004280
ראש ערוץ היורד לנחל שעלב 

ערטל מדברימדרום

קרוטלריה מצרית/ עקץ עקרב מדברי/ באשן 
עגול עלים/ לוענית המדבר/ פיגמית מגובששת/ 
מלחית מסורגת/ געדה מלבינה/ אזוביון מדברי/ 

 קיקסיה אשונה תת מין אמפיקרפי

בפרשת המים 
מדרום לערוץ יש 

208850440350אתר חניה

616117/4/2004250

ערוץ היורד לנחל שמצפון לנחל 
קטורה/ סדר 2 - 3/ בראשו 

208850439700    הנחל גירני ואח

626217/4/2004150

ערוץ מצפון לנחל קטורה/ שפך 
רחב מאד עם ערוצי פזרות סדר 

209100438500   שיטה סלילנית/ אטד ערבי6 - 8

636317/4/2004150
מישורי חול ממערב לנחל שעלב 

פרקרק פרסי(ממזרח לכביש הערבה)
שבטוט מצויץ/ אשל היאור/ בת מדבר מצרית/ 

209500438500  כפתור החולות

646417/4/20040

נחל שעלב/ממזרח לכביש 
הערבה/נחל חולי ברוחב 30 - 

40 מ'/הצמחים מתרכזים 
בעיקר בשולי הנחל/במעין 

פרקרק פרסי/ שבטוט מצויץשדרה

לחך גלילי/ רכפתן מדברי/ פירינית שרועה/ רתם 
המדבר/ באשן ערבי/ בת מדבר מצרית/ 

פשתנית ססגונית/ רב גולה ערבי

שום סיני/ חבלבל מצרי/ 
ארנבית הצבעים/ טופל 
210000438500 אדום/ לוניאה מגובבת
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