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 הקדמה
מאמץ בין שילוב תוצר של  ואסקר הה .2002-2004 ין השניםיחידת הסקרים בל ידי  בוצע עיתירסקר 

 : ביצועוגורמים שונים שכל אחד מהם תרם את חלקו המקצועי ל

 א" מכון דש,יחידת הסקרים •

 החברה להגנת הטבע, מרכז צפרות •

 קרן קיימת לישראל,  דרוםרחבמחלקת תכנון מ •

 א"מכון דש, GISמחלקת  •

 מחוז דרום , ג"רט •

 

  מבוא1.0

  מטרת הסקר1.1

הנוף ומורשת האדם באזור חבל יתיר , לנתח ולהעריך את משאבי הטבע, רת העל של הסקר היא לתעדמט

סקר זה מעדכן סקר קודם שבוצע בחבל יתיר . ולשמש כלי עזר תכנוני שיאפשר פיתוח בר קיימא באזור

שעיקרו נוגע רב  ידעולל מכ 1987הסקר משנת . ספי בן יוסף ואורי דרור,  על ידי זאב משל1987בשנת 

כולל מיפוי , הסקר הנוכחי מתמקד בעיקר במשאבי הטבע והנוף .למורשת ההיסטורית והתרבותית במרחב

 . מפות ערכיות נושאיות ומשולבותמלא של יחידות וצומח בשטח החבל ו

 

 :מטרות המשנה  של הסקר הינן

 .שימור לאזור ולהעריך את חשיבותםהנוף ומורשת האדם ב, להוות בסיס ידע לאפיון ערכי הטבע •

 . אל תוכניות בשלבי הכנה ואישור שוניםלהתייחסות  כלילהוות  •

לשמש  ככלי עזר לתכנון ופיתוח בר קיימא באזור זה הן בתוכניות פיתוח חדשות והן בתכנון יוזם  •

 .חבל יתירבלהגנת השטחים הפתוחים 

 סקר גבולות ה1.2

 .)58550קו הרוחב הצפוני ביותר (מדרום לשבר נחל אשתמוע ,  הקו הירוק:צפון •

 ואהדרומי הגבול הסקר , ממערב להרי ענים.  קו המגע בין הרי עירא וענים לבקעת באר שבע:דרום •

 ).56900קו הרוחב הדרומי ביותר (צומת שוקת - ערד,31 כביש

 ).21150קו האורך המזרחי ביותר  (ין בסיס הר עמשא והרי עירא לבקעת ערד  קו המגע ב:מזרח •

 ).19070קו האורך המערבי ביותר  ( חברון–באר שבע , 60 כביש :מערב •

 .  המצוינות בסקר הן ברשת ישראל החדשהתרדינאטואוהקו . דונם 182,700 –סך שטח הסקר 

 ).מפת התמצאות בהמשך(
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  רקע- אזור הסקר1.3

האזור מהווה מעין מדרגה טופוגרפית , חבל יתיר ממוקם כעשרים קילומטרים צפון מזרחית לבאר שבע

מבחינה מבנית חלקו המזרחי של החבל . ת באר שבע וערד מדרום וממזרחולבקע, בין הר חברון מצפון

 .  הקצה הדרומי של קמר הרי חברוןהינו) הרי עירא וענים(

החבל הים תיכוני מצפון וממערב והחבל : האזור הינו אזור מפגש של שני אזורי אקלים ביוגיאוגרפים

האזור מאופיין בחוסר יציבות בכמות המשקעים משנה לשנה ובטמפרטורות . הערבתי מדרום וממזרח

ייחודים הרכבים בתחום הסקר '  מ500 של כ םופוגרפייטעובדות אלו והפרשים , ממוצעות גבוהות יחסית

 . בעלי חייםצומח ושל 

 אזור מעבר בין אזורי אקלים או בתי גידול –) ECOTONE" (אקוטון"מבחינה אקולוגית האזור מוגדר כ 

אזורים בעלי הוכח שהם  -באקולוגיה המודרנית מיוחסת חשיבות רבה לאזורי האקוטון . בסקלה רחבה

 הצומח האופייני לחבל הינו בתת  .יחוד וחשיבות בפני עצמם ואינם רק שטח מעבר בין אזורים אקולוגיים

בארץ . צומח ועל כן חשובה מבחינת שימור ערכי טבע הן בארץ והן בעולםעשירה במספר מיני , ספר

 IUCNגוד להמלצת ה  משטחו בני2.5%רק ב , בשמורות טבע, מיוצג בית הגידול של בתת הספר

 . משטח כל בית גידול10%לשימור 

.  התחתונה ונמשכה במקוטע עד ימינותהפליאוליתיפעילות האדם בחבל יתיר החלה כנראה כבר בתקופה 

 .  כפרייםכיום מתקיימים באזור מספר ישובים

חבל הינו היער הגדול יער יתיר הנטוע ב. 1963ת ל שהחל בשנ"בחבל יתיר מתקיים מפעל נטיעה של קק

  .היער מהווה תופעה ייחודית גם בקנה מידה עולמי.  דונם29,000במדינה ומשתרע על פני כ 

 

חשוב לציין שאזור יתיר הינו אזור המעבר העיקרי בין האזור הים תיכוני ושפלת יהודה לאזור המדברי 

, תכנון השטחים מעבר לקו הירוקלאור אי הודאות באשר ל, לכן). מדבר יהודה(בתחום הקו הירוק השוכן 

 . יש לו חשיבות מיוחדת
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  מבנה הסקר ושיטות העבודה1.4

 ):המפורטים גם בתרשים הזרימה המופיע להלן(העבודה התבצעה בשלושה שלבים 

 

  איסוף ואפיון המצאי-' שלב א

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

 .עבודות וסקרים שונים שבוצעו באזור, מחקרים, רשות הטבע והגנים

שילוב המידע הקיים בתוספת .  הנוף ומורשת האדם, נתונים בתחומי הטבע, בעבודת שדה, נאספו ותועדו על ידינו, בנוסף

 : וה את הבסיס לתוצרים הבאיםהמידע החדש היו

 

 .מפת יחידות הנוף •

 .נוף ומורשת האדם, מפת אתרי טבע •

 .בתהסוגי  / מפות טיפוסי צומח •

 .מפת שימושי קרקע ויערות •

 

 הנוף ומורשת האדם,  הערכת משאבי הטבע-' שלב ב

העופות ורצף השטחים , מחהצו, ערכם ומצבם של הנוף, על בסיס הנתונים שנאספו בוצעה הערכה השוואתית של חשיבותם

 . דרכי ההערכה בתחומים השונים מפורטות בהמשך.  הפתוחים

 :תוצרי שלב זה

 

 .מפת ערכיות צומח •

 .מפת ערכיות נופית •

 .    מפת ערכיות משאבי טבע •

 . מפת רצף שטחים פתוחים •

 

  שילוב נתונים והערכות-' שלב ג

 . דגש ניתן לרציפותו של השטח הפתוח וחשיבות תפקודיו: כמתהנתונים וההערכות בתחומי הידע השונים שולבו במפה מס

 :תוצר

 

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

 .נוף ורצף השטחים הפתוחים,  טבע–מפת ערכיות משולבת  •
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 1988ודתו של איתן גדליזון משנת בהמשך לעב, )דמותה של ארץ(א "שיטת העבודה פותחה ביחידות הסקרים במכון דש* 

 " .הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע בשטחים הפתוחים: "
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  מצאי פיזי1.5

  מורפולוגיה 1.5.1

מבחינה מבנית אזור החבל . חבל יתיר מהווה מדרגה טופוגרפית בין הר חברון מצפון לבין בקעת באר שבע וערד מדרום

 .הריה ומעון שבונים את הר חברון ונמשכים ממנו דרומה'ו קער גיאולוגי בין קמרי טהינ

כל . יתיר ואשתמוע במרכז וחברון ממערב, בכרה, ענים, קריות ומרעית ממזרח :החבל מנוקז על ידי מספר נחלים עיקריים

 .ים התיכוןחל הבשור ולנממזרח למערב ודרכו ל, הנחלים מתנקזים לנחל באר שבע הזורם דרומית לאזור הסקר

בפינה הצפון מזרחית של אזור , שיא הגובה הטופוגרפי הינו בהר עמשא. מבחינה טופוגרפית השטח נוחת מצפון לדרום

 ). ' מ350(בפינה הדרום מערבית של אזור הסקר , צומת שוקתהנקודה הנמוכה ביותר בתחום הסקר היא ). 859ט .נ(הסקר 

 .הרי עירא וענים ורכס הר חירן, רכסים הבולטים בחבל הינם רכס הר עמשאה

  ליתולוגיה וגיאולוגיה 1.5.2

בשאר השטח נמצא על פי הגובה . הינם סלעי גיר מגיל טורון) ראה יחידות הנוף(תשתית יער יתיר ורב תשתית הרי עירא 

תחתיו תצורת מנוחה , )קמפן(תחתיו צור משאש , ")קונגלומרט יתיר("הטופוגרפי חתך אופייני של קונגלומרט רצנטי 

אותו חתך מאפיין גם את דרום הרי . בעמקים ישנם קונגלומרט אלובילי ואלוביום רצנטי, )קירטון עם מאובנים מגיל סנון(

 . )מפה ליתולוגית בהמשך(משאש במזרחם בולטת שכבת צור , עירא

 .רי קשהחלקים נרחבים מהמדרונות בחבל מכוסים בקרום נא

 ינורמאלנפגש עימו עוד שבר ,  עם זריקה דרומהינורמאל בציר מזרח מערב עובר שבר 576ט .על נ, מצפון ליער יתיר

 בציר 584שבר נוסף באותו אזור עובר על קו רוחב . בציר דרום מזרח צפון מערב שתוחם את חורבת יתיר מצפון מזרח

 .גם בו הזריקה דרומה, מזרח מערב

 .  שבר נוסף בחבל עובר בציר דרום מזרח צפון מערב דרך חורבת חירן ותוחם את הר חירן מדרום וממערב

  קרקע 1.5.3

, בבקעות החבל מצטברות קרקעות ליתוסול חומות. קרקעות האזור נוצרו ברובן מאבק איאולי ששקע על התשתית

הוסעה בהולוקן '  מ600 הלס שמצטברת גם בגבהים מעל קרקע. שהוסע איאולית מהר הנגב, רנדזינות בהירות וחומות ולס

לעיתים נמצא שיכוב צולב בכתפי . בעיקר לעמקים, וכיסתה את רב האזור אולם הסרה והרבדה מחדש מגבילה אותה כיום

 ).מפת חבורות קרקע בהמשך(ואדיות בין הלס לקולוביום ואלוביום גס גרגר ולרחופת מגאויות נחלים 
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  םאקוויפרי 1.5.4

יפר הינו מצפון  מזרח וכיוון זרימת המים באקו. ויפר חבורת יהודהומתחת לשטח הסקר משתרע אק

'  מ350-400(מעל פני הים  '  מ300לדרום  מערב כאשר באזור מחנה יתיר גובהו הטופוגרפי הינו כ 

                               ).מתחת לפני השטח'  מ300-350(, מעל פני הים'  מ50 גובהו כ ובאזור צומת שוקת) מתחת  לפני השטח

הרגישות הסביבתית של  מעלה את יפרוהאקו קיום מכיוון שחלק משטח הסקר חדיר וחלקו חדיר למחצה

 .פני השטח מעליו

  אקלים   1.5.5
מ לשנה " מ220בדרום החבל ממוצע המשקעים נע סביב . ל נע בין ים תיכוני לאירנו טורניאקלים החב

 . מ בשנה" מ280בעוד ביער יתיר יורדים בממוצע כ 

שני המצבים . עיקר המשקעים יורדים בין נובמבר למרץ כאשר ינואר הינו החודש הגשום ביותר

 :ים העיקרים המובילים להורדת משקעים באזוריהסינופט

גשם יני של ימופע אופ(שקע ים סוף שמלווה באי יציבות אטמוספרית כתוצאה מפני שטח חמים  .א

 ).משך זמן קצר ועוצמה גבוהה, ממערכת שכזו יהיה מקומי

ני הינו אחידות ימופע אופי(חזיתות המגיעות מהים התיכון כתוצאה משקעים עזתיים וקפריסאים  .ב

 ).ת ומשכי זמן ארוכים יחסיתעוצמות נמוכות עד בינוניו, במרחב

 .מ בשנה" מ2000האידוי הפוטנציאלי הממוצע בחבל נע סביב 

 מעלות מקסימום ממוצע לחודש 32.2 מעלות מינימום ממוצע לחודש הקר עד ל 6.9הטמפרטורה נעה בין 

 . לחות יחסית ממוצעת52% מעלות צלסיוס עם 20הטמפרטורה השנתית הממוצעת הינה , החם

  ניקוז1.5.6

 :ניתן לחלקו למספר אגני ניקוז משניים, חבל יתיר מתנקז לים התיכון דרך נחל באר שבע

מזרחה לנחל קריות ונחל מרעית  זורמים מורדות הרי עירא והר עמשא -מזרח אזור הסקר •

 .דרכם לנחל באר שבע, שבבקעת ערד

פונה דרומה בהמשך ש,  המפנים הצפוניים באזור מתנקזים לנחל אשתמוע–צפון אזור הסקר  •

 .ומנקז גם את מרכז אזור הסקר עד למפגש עם נחל יתיר

 . מתנקז לנחל יתיר ובכרה ודרכם לנחל באר שבע-מרכז אזור הסקר  •

לנחל , דרומה, מולדה ויתיר,  מתנקזים דרך נחל ענים–דרום אזור הסקר וחלק מהרי עירא וענים  •

 .באר שבע

 .קעת חטיל עד למפגש עם נחל באר שבע מתנקז לנחל חברון וב–מערב אזור הסקר  •
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צומח טבעי
46%

יערות קק"ל
19%

תשתיות קק"ל
6%

שטח בנוי
11%

שטחים חקלאיים
18%

  שימושי קרקע באזור הסקר1.5.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . משמשים כשטחי מרעה ומכוסים בצומח שעיקרו טבעי, בעיקר במזרחו ובמרכזו,  משטח הסקר46% -כ

  

) יער יתיר ומיתר( להחבמרוכז בצפון עיקר הייעור . ל"של קק) קציר נגר(עור י מהשטח מיוערים או עם תשתית י25% -כ

 .יתירנחל נחל בכרה וני באג, בעוד תשתיות קציר הנגר מרוכזות במרכזו

 

, הבניה המסיבית הינה בגבעות מיתר וכוללת את הישובים מיתר וחורה,  מהשטח בנויים או מופרים בצורה אחרת11% -כ

האחד לאורך כביש , ואית פרושה בשני אזורים עיקריםישבות הבדיההת. שאר הבניה הינה של ישובים בדואים לא מוכרים

משני צידי ,  לישוב שני והשני במורדות הדרומיים של הרי עירא וענים לכיוון בקעת באר שבע31 שמוביל מכביש 316

ריכוז זה אמנם לא נכלל בסקר אך , שבות גדול נוסף נמצא על גבול הסקר בבקעת ערדיריכוז התי. ערד-כביש צומת שוקת

 .במזרח אזור הסקר ,אזור מורדות הרי עיראה כי יש לו השפעה על נרא

 

רובה בבקעת חטיל ולחקלאות , הם נחלקים לחקלאות אינטנסיבית.  משטח הסקר18%שטחים חקלאיים מהווים 

 ) .בין הישובים הבדואים(אקסטנסיבית שעיקרה בדרום הרי ענים 

 ).מפת שימושי הקרקע בהמשך(
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   ערכי טבע2.0
האחד עוסק במצאי והערכה של הצומח בחבל יתיר והשני עוסק במצאי והערכה של העופות שנסקרו , חלקיםבפרק זה שני 

 .בחבל

  צומח2.1

  כללי2.1.1

בהתאם , הצומח משתנה מצפון האזור לדרומו באופן הדרגתי. חבל יתיר נמצא בגבול שבין החבל הים תיכוני ובין המדבר

 . עם השינויים בסוגי הקרקעות ועם הירידה הטופוגרפית, שקעיםלירידה בכמות המ

 ככל שמתקדמים דרומה נעשה דלילההולך ו, בעלות כיסוי צומח רב בצפון השטח, הצומח הוא של בתות ספר ים תיכוניות

מבתה , וםמיני הצמחים גם הם משתנים עם המעבר מצפון לדר). אירנו טורניים(והופך לצומח של בני שיח ערבתיים 

כניסה , דרך בתה דלילה של סירה קוצנית, )זהו צומח הקלימקס של אזור זה, על פי דנין(, צפופה ועשירה של סירה קוצנית

מתנן , מובהק של לענת המדבר) אירנו טורני(ועד לצומח ערבתי , כמו לענת המדבר, )אירנו טורניים(של צמחים ערבתיים 

 .קזוח עקום וגיפסנית ערבית ריים כמועם צמחים מדב, שעיר ונואית קוצנית

 :באזור הסקר או בחלקים ממנומופיעים  נוספים  ייחודייםכמה מאפיינים

 .כמו קדד בית הלחמי,  להרים גבוהים ויובשנייםםהאופייניימוצאים צמחים , בחלק הגבוה של הסקר •

 .כמו כלך דו דורי ושלהבית הגלגל, ואדמות כבדות לשדות םהאופיינייבעמקים הגבוהים מוצאים צמחים  •

 .אזור זה מהווה גבול תפוצה צפוני ודרומי למספר מיני צמחים •

סירה קוצנית וקורנית  –בתוך בתת הספר הים תיכונית ישנם צמחים הגדלים בבתות ים תיכוניות וגם בבתות הספר כמו 

בלוטה גלונית וקיצנית ,  ריחניתהמרוו, לשון פר סמורהצמחים הגדלים בעיקר בבתות הספר כמו ,  ולעומתםמקורקפת

 .  שלהבית קצרת שיניים וקדד נאה – וישנם צמחים המיוחדים אך ורק לבתת הספר צפופת עלים

אשחר ארץ , שקד קטן עלים, עוזרר קוצני –אך שרידים אלה נדירים ביותר , בצפון השטח מוצאים שרידים לצומח עצי

 .שיזף מצויבעמקים הנמוכים מוצאים פרטים בודדים של עצי . אגס סוריחרוב מצוי ו, ישראלי

 

 

 :בשטח הסקר מוצאים מספר בתי גידול

 . שלוחות ומדרונות  סלעיים •

 .עמקים עם קרקעות עמוקות •

 .מחשופי קרטון וחואר •

 .כיפות עם מצוקי צור •

 .משטחי לס •

 .ערוצי נחלים גדולים •

 .שדות חרושים בשיטות עיבוד מסורתיות •
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 .ת חרושים ומעובדים באופן אינטנסיבישדו •

 

 :חבל יתיר עבר וממשיך לעבור תהליכי שינוי מסיביים והצומח עובר שינויים גדולים 

 .הפוגעת ומחסלת את הצמחייה הטבעית, על פני שטחים נרחבים,  חוקית ובלתי חוקיתתהתיישבו •

 . הגורם לפגיעה קשה בצמחייה, לחץ רעייה כבד ביותר •

 .ותיקים וחדשים אשר משנים את פני הצומח הטבעי, יעות נרחביםשטחי נט •

 

  הצומחאפיון שיטת 2.1.2

יחידות בהן מגוון ושפע מיני הצומח , סקר הצומח בוצע בשלב הראשון על ידי חלוקה של כל שטח הסקר ליחידות צומח

 . דומים

שנבחר באקראי בתוך ,  מטר10 מטר על 10בריבוע בגודל  נערכו ברובם רישומיםה. רישומיםביחידות הצומח נערכו 

צומח  רישומיבסך הכל בוצעו במהלך הסקר כמאה ושישים . בריבוע נרשמו אחוזי כיסוי הצומח ומיני הצמחים, היחידה

 ).  מופיע במפות טיפוסי הצומח בהמשךםמיקומ(

י איחוד של נתוני סקר הצומח עם סיורים בהם נבדקו הפוליגונים השונים ואומתו הגדרת טיפוסי הצומח בוצעה על יד

 .התוצאות

 :הגדרות

 . צמח אשר נפוץ בכל תחום הפוליגון ואשר בחישוב אחוזי כיסוי הינו מבעלי אחוז הכיסוי הגבוהים ביותר– צמח שליט

 .ם של בית הגידולפעתו מעידה על יחוד מסוי צמח שאינו שליט אך מופיע ברוב הפוליגונים או צמח שהו– צמח נילווה

יכול לכלול יחידות צומח טיפוס הצומח . קבוצה של יחידות צומח בעלות מאפיינים גיאובוטניים משותפים – טיפוס צומח

 . ב"אחוזי הכיסוי וכיוצ, המאפיינים המשותפים כוללים מינים שליטים ונלווים. ללא גבול משותף ביניהם, במקומות שונים

 .1999, על פי פרגמן וחובריו. נמצא בישראל בפחות ממאה אתרים –מין נדיר 

 .1999על פי פרגמן וחובריו . המומלץ לשמירה" אדום" צמח –מין אדום 

 . מוגן על פי החוק בישראל–מין מוגן 

 .)'ישראל ושכנותיה וכד, ישראל (ם מין המוגבל לשטח גיאוגרפי מסוי– ן אנדמימי

 

  טיפוסי צומח בסקר יתיררתיאו 2.1.3

ארבעה , עורישישה קשורים ליערות ותשתיות י, ארבעה עשר מהם טבעיים, שטח סקר יתיר חולק לשלושים טיפוסי צומח

 לשלוש מפות בקנה מידה  נחלקתמפה זו. מפת טיפוסי הצומח בהמשך(ות שונים לסוגי חקלאות שונים ושישה לסוגי הפר

 .) יותר להצגה ברורה יותר של הנתוניםגדול

 

 :טיפוסי הצומח הטבעיים

 . בתת ספר של סירה קוצנית וקדד בית הלחמי •
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 .קיפודן בלנש ולענת המדבר, בתת ספר של סירה קוצנית •

 .נן שעירבתת ספר של סירה קוצנית ומת •

 .קורנית מקורקפת •

 .בלוטה גלונית וחרחבינה מגובבת •

 .אכיליאה ריחנית וסירה קוצנית באפיקי הנחלים •

 .קיפודן בלנש ומלווים •

 .נואית קוצנית ומתנן שעיר, לענת המדבר •

 .נואית קוצנית •

 .מתנן שעיר ונואית קוצנית •

 .מתנן שעיר ואזובית המדבר •

 .יפרוק תלת כנפי •

 .מלחית אשונה •

 .םעשבוניי •

 

 :טיפוסי הצומח הקשורים ליער וייעור

 .יער מחטני בוגר וצפוף •

 .יער מחטני צעיר או דליל •

 .נטיעות דלילות של רחבי עלים במדרונות •

 .נטיעות דלילות של רחבי עלים בעמקים •

 .תשתיות קציר נגר ותיקות •

 .תשתיות קציר נגר חדשות •

 

 :אזורים חקלאיים

 שדות מעובדים אקסטנסיבית •

  אינטנסיביתשדות מעובדים •

 בוסתנים  •

 שדות מוברים •

 

 :שטחים מופרים

 .חורבה •

 .ישובים בצפיפות גבוהה •

 .ישובים בצפיפות נמוכה •
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 .מחצבות •

 .שטחים מופרים  •

 .נחל חברון •

 

  בתת ספר של סירה קוצנית וקדד בית הלחמי2.1.3.1

 

 . דונם8135: שטח כולל של טיפוס הצומח

 4.5%: אחוז משטח הסקר

 7.4%: עיאחוז מכלל השטח הטב

 

, )ומעלה'  מ650(טיפוס שמאפיין את האזור הגבוה והצפוני של אזור הסקר , בתת ספר ים תיכונית: תיאור טיפוס הצומח 

לענת המדבר ,  סירה קוצנית–לטיפוס מעבר ) לפי מפנים(באזור הגבוה מתחלף בהדרגה . בעיקר על מסלע מגיל טורון

,  לבתת ספרםאופייניירבים מן הצמחים הם מינים .  בעלי תפוצה ים תיכוניתמרבית הצמחים בטיפוס זה הם. וקיפודן בלנש

 לבתת הספר אך חודרים גם םאופיינייואחרים ,  שלהבית קצרת שיניים וקדד נאה–חלקם נמצא בבת הספר בלבד כמו 

מתקיימים שרידים של , בטיפוס זה. ית הלחמיקדד ב –כמו ,  להרים גבוהיםםאופיינייכמה מן הצמחים . לאזורים נוספים

שקד קטן עלים ואשחר ארץ , אגס סורי, עוזרר קוצני –צומח שיחי ועצי שלחלק מהם זהו גבול תפוצתם הדרומית בארץ 

. שנותר בשמורת הטבע הר עמשא ובשולי היער, יער יתיר כיסה חלק ניכר מהשטח בו היה קיים טיפוס צומח זה. ישראלי

בהם הצטברה , העמקים שבין הגבעות. ים מטיפוס צומח זה נותרו בשטחים שלא ניטעו ביער יתיר ובקרחותשרידים נוספ

בעיקר גידול מטעים ,  שרוב השטח הזה עובר עיבוד אינטנסיביןמכיווהינו בית גידול מיוחד שהפך נדיר , אדמה עמוקה

  .שלהבית הגלגל כמו אף הם נדירים, חלק מן הצמחים בבית גידול זה. ל"ונטיעות קק

 .  ומעלה45% : כיסוי צומח  בר קיימא

 . שלהבית קצרת שיניים, סירה קוצנית : מינים שולטים

,  מלבינה אריסימון תמיםהמרוו,  ריחניתהמרוו, חלבלוב מגובשש) מין מאפיין(קדד בית הלחמי : מינים מלווים

 .שלהבית המדבר, ישראלי אשחר ארץ, דד נאהק, אזובית המדבר, חבלבל זיתני ,שמשון השלחופיות

 .שלהבית המדבר, שלהבית הגלגל, קדד קוצני, קדד נאה, ברומית רבת מלענים, אכיליאת ארם צובא:  מינים נדירים

 .שלהבית המדבר, שלהבית הגלגל, קדד קוצני: מינים אדומים

, כחלית ההרים, דבורנית דינסמור, יון הפקעותגרנ, גביעונית הלבנון, אירוס ארץ ישראלי, אזוב מצוי:  מינים מוגנים

,  טוביהתסתווני,  היורהתסתווני, סיפן סגול, סיפן התבואה, סחלב פרפרני, נורית אסיה,  ריחניתהמרוו, כלנית מצויה

 .שקד קטן עלים,  משוננתתציפורני, צבעוני ההרים, עכובית הגלגל, עוזרר קוצני
 

 קיפודן בלנש ולענת המדבר, ת ספר של סירה קוצניתבת 2.1.3.2

 

 . דונם15,537: שטח כולל של טיפוס הצומח
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 8.5%: אחוז משטח הסקר

 14.2%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 

בעיקר על מסלע , )' מ500-600( טיפוס שמאפיין את האזור הצפוני הפחות גבוה של אזור הסקר: תיאור טיפוס הצומח 

,  טורנית–אך נוספים מינים רבים בעלי תפוצה אירנו , חלק גדול מן הצמחים הם בעלי תפוצה ים תיכונית. מגיל טורון וסנון

 .קיפודן בלנש ולענת המדברכמו 

במקומות . נמצא טיפוס זה בעיקר במפנים צפוניים ובערוצי הנחלים, למשל, ברכס עירא המרכזי, בחלקים הדרומיים יותר

אפשר לכנות טיפוס זה בשם טיפוס . באופן יותר דליל, בצפיפות את פני השטח ובמקומות אחרים הסירה מכסה מסוימים

 .הנושק למדבר, ובין הטיפוס היובשני יותר של הסירה, שנמצא באזורים הגבוהים, בין הטיפוס הראשון, מעבר

טיפוס זה נמצא . סלעים נוספים וצמחי  סיניתאלמוו, דרדר החרחבינה, טבורית נטויה, כתלה חריפהבסלעים גדלים 

חלק משטחו של טיפוס זה עבר . הר חירן ומדרגות מיתר, )במפגש עם יער יתיר(צפון ומרכז הרי עירא , בדרום הר עמשא

 .ונטעו בו עצים, ")שיחים("עיבוד מדרונות של קציר נגר 

 . 15-50% : כיסוי צומח  בר קיימא

 .  לענת המדבר,קיפודן בלנש, סירה קוצנית : מינים שולטים

 המרוו, אלקנה סמורה, חד שפה תמים, חרשף קטן קרקפת, בלוטה גלונית, שלהבית קצרת שיניים : מינים מלווים

 . נואית קוצנית ומתנן שעיר, קיצנית צפופת עלים, שמשון שלחופיות, סיסנית הבולבוסין, ריחנית

 שום אשרסון, קדד נאה, מלעניאל ארוך:  מינים נדירים

 . ריחניתהמרוו, צבעוני המדבר, סחלב פרפרני, נורית אסיה, כלנית מצויה, חצב מצוי, אזוב מצוי :  מוגניםמינים

 

  בתת ספר של סירה קוצנית ומתנן שעיר2.1.3.3

 

 . דונם2,485: שטח כולל של טיפוס הצומח

 1.4%: אחוז משטח הסקר

 2.3%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 

מדרום , החגורה הדרומית יותר בין טיפוסי הצומח של הסירה הקוצנית,  דליל יותר מקודמיוטיפוס: תיאור טיפוס הצומח

זהו הגוש הדרומי ביותר בארץ המחובר לשטחי הבתה בספר ובים , לה לא מוצאים יותר סירה קוצנית בשטח הסקר ובעצם

טיפוס זה נמצא בעיקר במרכז . האך הן מנותקות משטחי הבת, למרות שבנגב מוצאים מעט אוכלוסיות שרידיות, התיכון

בערוצי נחלים ובכתמים בודדים בצפון שטח הסקר בקרקעות קירטוניות בעלות משק , במפנים צפוניים, הרי עירא וענים

 . מים גרוע

 15%-5% – כיסוי צומח בר קיימא

 .סירה קוצנית ומתנן שעיר: מינים שולטים

 .שלהבית קצרת שיניים,  עקוםקזוח, לענת המדבר, קורנית מקורקפת: מינים מלווים
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 .קדד נאה: מינים נדירים

 . ריחניתהמרוו, חצב מצוי,  היורהתסתווני, קורנית מקורקפת: מינים מוגנים

 

 קורנית מקורקפת 2.1.3.4

 

 . דונם542: שטח כולל של טיפוס הצומח

 0.3%: אחוז משטח הסקר

 0.5%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 

הצומח דליל ,  כתמים קטנים על גבי שלוחות במרכז הרי עירא וענים על גבי קרקעות בהירות ודלות:תיאור טיפוס הצומח

 .ומעוט צמחים חד שנתיים

 . 8%: כיסוי צומח בר קיימא

 .קורנית מקורקפת: מינים שולטים

 .בלוטה גלונית, נואית קוצנית, לענת המדבר ,סירה קוצנית :מינים מלווים

 .ורקפתקורנית מק: מינים מוגנים
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 בלוטה גלונית וחרחבינה מגובבת 2.1.3.5

 

 . דונם345: שטח כולל של טיפוס הצומח

 0.2%: אחוז משטח הסקר

 0.3%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 

נחשפים פה ושם מצוקים קטנים של סלעי צור , בעלי המסלע מגיל הסנון,  בהר חירן והרי ענים:תיאור טיפוס הצומח

המינים .  שחורים נמצא את טיפוס הצומח הזה–החומים , בין גושי הסלעים הצורניים, בעותמעין כתרים בראשי הג, משש

 . החודרים לאזור הים תיכוני והן להר הנגב בקרבה לסלעיםםאופיינייהמאפיינים טיפוס זה הם מיני ספר 

 .בגלל המצאות הצמחים בסדקי הסלעים, אין אפשרות לבדוק: כיסוי צומח בר קיימא

 .בלוטה גלונית וחרחבינה מגובבת: ים שולטיםמינ

ברזילון , ספלול קטן, צפרן נקוד, קיקסיה מצרית, קיצנית צפופת עלים, קיפודן בלנש,  ריחניתהמרוו: מינים מלווים

 .זקנן שעיר, נשרן הדוחן, ענף

 .שום אשרסון, קדד נאה :מינים נדירים

 . ריחניתהמרוו, אזוב מצוי :מינים מוגנים

 

 אכיליאה ריחנית וסירה קוצנית 2.1.3.6

 

 . דונם182: שטח כולל של טיפוס הצומח

 0.1%: אחוז משטח הסקר

 0.2%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 

, נחל יתיר ונחל בכרה, כמו נחל ענים, אפיקי הנחלים הגדולים באזורים הנמוכים של אזור הסקר:  תיאור טיפוס הצומח

לעתים . אכיליאה ריחנית –שמצוי בארץ באזורים המדבריים ,  את בן השיח הריחנימצמיחים, בירידתם לבקעת באר שבע

 .שיזף מצויגדל בערוץ הנחל עץ 

 .אין אפשרות לבדוק: כיסוי צומח בר קיימא

 .אכיליאה ריחנית וסירה קוצנית: מינים שולטים

יבלית , אטד ערבי, נית מצויהלוע, ארכובית שבטבטית, בוצין הירדן, צמרנית הסלעים, מתנן שעיר: מינים מלווים

 .שיזף מצוי, מצויה

 .שיזף מצוי: מינים מוגנים

 

 קיפודן בלנש ומלווים 2.1.3.7
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 . דונם4,666: שטח כולל של טיפוס הצומח

 2.6%: אחוז משטח הסקר

 4.3%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 

בעיקר , העוברים רעייה כבדה ביותראזורים . אין כמעט משטחי סלע, שטחי בתה עשבונית דלילה: תיאור טיפוס הצומח

 .י הצאן והם אלה ששורדים"המינים השולטים אינם נאכלים ע. במדרונות הר חירן ובמרכז הרי ענים

 .15%-5%: אקיימכיסוי צומח בר 

 .עירית גדולה, קיפודן בלנש: מינים שולטים

קיצנית צפופת ,  צמירההמרוו, קזוח עקום, לענת המדבר, סיסנית הבולבוסין, שלהבית קצרת שיניים: מינים מלווים

 .בלוטה גלונית, נואית קוצנית, עלים

 .אירוס שחום,  שום :מינים נדירים

 . אירוס שחום, עכובית הגלגל, נורית אסיה: מינים מוגנים

 

  לענת המדבר2.1.3.8

 

 . דונם10,985: שטח כולל של טיפוס הצומח

 6.0%: אחוז משטח הסקר

 10.1%: השטח הטבעיאחוז מכלל 

 

בחגורה קטועה מצפון הרי עירא דרך צפון הרי ענים לעבר , טיפוס זה נמצא בעיקר במפנים דרומיים: תיאור טיפוס הצומח

כשהסירה שולטת במפנים , ישנם אזורים בהם הסירה והלענה יוצרות פסיפס. המורדות הדרומיים של רכס הר חירן

יוצרת טיפוס מעבר בין טיפוס הספר ,  טורנית–שהיא בעלת תפוצה אירנו , לענהה. הצפוניים והלענה במפנים הדרומיים

עדיין אנו מוצאים יחד עם הלענה צמחים ים תיכוניים . הטיפוס נפוץ על גבי מסלע גירני.  מצפון לטיפוס המדברי מדרום

כתמים של ערטל ,  צמירההמרוו,  קזוח עקום–כמו , רבים אך מצטרפים כבר לא מעט מינים אירנו טורנים וסהרו ערבים

 .פגוניה רכה ויפרוק המדבר, מדברי

 .20%-9%:  כיסוי צומח בר קיימא
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  נואית קוצנית 2.1.3.9

 

 . דונם3,708: שטח כולל של טיפוס הצומח

 2.0%: אחוז משטח הסקר

 3.41%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 

, במורדות הרי עירא לבקעת באר שבע, ם שטח הסקרובדרו, הנואית שולטת במקומות מופרים: תיאור טיפוס הצומח

חלק גדול מן המינים הם בעלי תפוצה . אך עוברים רעייה כבדה ביותר, שולטת גם במקומות שלא עברו הפרה של הקרקע

 .אירנו טורנית וסהרו ערבית וחלקם עדיין בעלי תפוצה ים תיכונית

 .10%-8%: כיסוי צומח בר קיימא

 .וצנית נואית ק:מינים שולטים

 .מתנן שעיר, גיפסנית ערבית, חרשף קטן קרקפת, קיפודן בלנש, עירית גדולה, קזוח עקום :מינים מלווים

 .חצב מצוי,  נורית אסיה:מינים מוגנים

 

 מתנן שעיר ונואית קוצנית 2.1.3.10

 

 . דונם24,856: שטח כולל של טיפוס הצומח

 13.6%: אחוז משטח הסקר

 22.8%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 

משתרע מהמורדות הדרומיים . טיפוס צומח בעל אופי מדברי המאפיין את דרום מזרח אזור הסקר:  תיאור טיפוס הצומח

. בעיקר על גבי המורדות המזרחיים של הרי עירא לכיוון בקעת ערד, של הר עמשא עד נחיתת הרי עירא לבקעת באר שבע

, במקומות עם משטחי סלע. י הצאן"טח הם אלה שלא נאכלים עשטח זה עובר רעייה כבדה ביותר והצמחים שנשארים בש

 .מופיעות סירה קוצנית וקורנית מקורקפת

 .10%-7%: כיסוי צומח בר קיימא

 .מתנן שעיר ובחלק גדול מהשטח מצטרפת הנואית הקוצנית :מינים שולטים

קרטם , קדד באר שבע, נית ערביתגיפס, סיסנית הבולבוסין, קיפודן בלנש, דרדר מצרי,  עירית גדולה:מינים מלווים

 קזוח עקום, חד שפה תמים, סירה קוצנית, ערטל מדברי, דק

 .ציפורן יהודה, חצב מצוי, עכובית הגלגל,  נורית אסיה:מינים מוגנים
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 מתנן שעיר ואזובית המדבר 2.1.3.11

 

 . דונם822: שטח כולל של טיפוס הצומח

 0.4%: אחוז משטח הסקר

 0.8%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 

 . מזרח הרי עירא–בדרום ,  מצלעות נטויות מגיל טורון:תיאור טיפוס הצומח

 .10% :כיסוי צומח בר קיימא

 .מתנן שעיר ואזובית המדבר :מינים שולטים

, עוקץ עקרב עגול עלים, בלוטה גלונית, געדה מצויה, דרדר מצרי, חד שפה תמים, בוצין הירדן :מינים מלווים

 .צמרנית הסלעים

 

 יפרוק תלת כנפי 1.3.122.

 

 . דונם7,852: שטח כולל של טיפוס הצומח

 4.3%: אחוז משטח הסקר

 7.2%: אחוז מכלל השטח הטבעי

בשולי שדות ועל כתפי גבעות נמוכות בדרום ,  טיפוס שמתקיים על קרקעות לס שאינן מעובדות:תיאור טיפוס הצומח

 .ובאגן נחל ביכרהעל גבי המורדות המערביים של הרי ענים , אזור הסקר

 .5%  :כיסוי צומח בר קיימא

 .יפרוק תלת כנפי :מינים שולטים

 .פגוניה רכה, שלשון המדבר, שבר לבן, מתנן שעיר, נואית קוצנית, בלנש קיפודן :מינים מלווים

 .חצב מצוי,  ריחניתהמרוו, כחלית ההרים :מינים מוגנים

 

 מלחית אשונה 2.1.3.13

 

 . דונם157:  הצומחשטח כולל של טיפוס

 0.1%: אחוז משטח הסקר

 0.1%: אחוז מכלל השטח הטבעי

 . נמצא במחשופי קירטון טבעיים ומופרים בכתמים קטנים באזור המרכזי של הסקר:תיאור טיפוס הצומח

 .13%-5% :כיסוי צומח בר קיימא

 .מלחית אשונה :מינים שולטים

 .נואית קוצנית, גיפסנית ערבית, לשון פר סמורה,  ריחניתהמרוו, קיפודן בלנש :מינים מלווים
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   בתה עשבונית עם בני שיח ביער מחטני בוגר וצפוף2.1.3.14

 

 . דונם19,628: שטח כולל של טיפוס הצומח

 10.7%: אחוז משטח הסקר

 

כדוגמת (ער  עשבוניים ומעט בני שיח המהווים שריד לצומח הטבעי שהתקיים באזור לפני נטיעת הי:תיאור טיפוס הצומח

הטיפוס מתפתח תחת יער מחטני צפוף שניטע בעיקר בשנות השישים והשבעים ). הבתה המצויה כיום בשמורת הר עמשא

עושר המינים קטן משמעותית מזה . ביער מתקיימת רעייה עונתית מבוקרת.  על תשתית גיר מגיל טורון20 –של המאה ה 

ישנה כתמיות בפיזור .  טוב במרבית שטח היער– מצב העצים בינוני ). Clara L. Ariza N. 2004(הקיים מחוץ ליער 

 . שלא מופתה במלואה במהלך הסקר, הצומח הטבעי על המדרונות

 10%-1% : בר קיימא טבעיכיסוי צומח

 .סירה קוצנית, שלהבית קצרת שיניים, )חד שנתית(ברומית מאוגדת  :מינים שולטים

 .שמשון השלחופיות, וס ארץ ישראליאיר, סיסנית הבולבוסין: מינים מלווים

, צבעוני ההרים, נורית אסיה, עכובית הגלגל, קורנית מקורקפת,  היורהתסתווני, אירוס ארץ ישראלי: מינים מוגנים

 . ריחניתהמרוו

 

  בתה של בני שיח ביער מחטני צעיר או דליל2.1.3.15

 

 . דונם9,755: שטח כולל של טיפוס הצומח

 5.3%:  הסקראחוז משטח

 

במרבית השטח העצים לא .  בני שיח המייצגים גרסה פגועה של הצומח הטבעי המתקיים באזור:תיאור טיפוס הצומח

הטיפוס מתפתח תחת יער מחטני  שניטע בעיקר . יוצרים כיסוי צל מלא על הקרקע ויישנה חזרה חלקית של הצומח הטבעי

על , בעיקר בקצה הדרום מזרחי של יער יתיר( מגיל טורון והסנון  על תשתית גיר20  –משנות השמונים של המאה ה 

עושר המינים קטן מזה הקיים מחוץ . ביער מתקיימת רעייה עונתית מבוקרת. המדרונות הצפוניים של הר חירן וביער מיתר

אם כי , טח היער טוב במרבית ש–מצב העצים בינוני . ליער אבל גדול יותר מזה הקיים ביערות הותיקים והצפופים יותר

שלא מופתה , ישנה כתמיות בפיזור הצומח הטבעי על המדרונות. ולעתים אטי מאד, תהליך גדילתם של העצים הוא אטי

 . במלואה במהלך הסקר

 .20%-5% :כיסוי צומח בר קיימא

באזורים  עקום מתנן שעיר וקזוח,  בלנשןקיפוד,  באזורים הגבוהיםסירה קוצנית וחלבלוב מגובשש: מינים שולטים

 .הנמוכים יותר
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 ןקיפוד, שמשון השלחופיות, געדה מצויה, נואית קוצנית, סיסנית הבולבוסין, שלהבית קצרת שיניים: מינים מלווים

 .עירית גדולה, לשון פר סמורה, בלנש

, סחלב פרפרני, וביה טתסתווני, נורית אסיה, אירוס ארץ ישראלי, עכובית הגלגל, צבעוני המדבר :מינים מוגנים

 . ריחניתהמרוו

 

  בתה בנטיעות דלילות של רחבי עלים במדרונות2.1.3.16

 

 . דונם1,078: שטח כולל של טיפוס הצומח

 0.6%:  אחוז משטח הסקר

 

הנטיעות אינן . או כחורשות קטנות בלב הבתה או במדרונות מתונים בשטח יער,  שטחים קטנים:תיאור טיפוס הצומח

 . ובדרך כלל מתפתחת בתת ספר מגוונת בסביבתםצפופות 

 .30%-20% :כיסוי צומח בר קיימא

 . סירה קוצנית,  ריחניתהמרוו, צמרנית הסלעים :מינים שולטים

 .מתנן שעיר, שלהבית קצרת שיניים :מינים מלווים

 .שום אשרסון: מינים נדירים

 . ריחניתהמרוו, גרניון הפקעות, עכובית הגלגל, נורית אסיה, צבעוני המדבר: מינים מוגנים

 

  צומח עשבוני בנטיעות דלילות של רחבי עלים בעמקים2.1.3.17

 

 . דונם4,258: שטח כולל של טיפוס הצומח

 2.3%: אחוז משטח הסקר

 

בחלק  . באזורים נטועים ברחבי עלים,  בתה עשבונית בעיקרה המתפתחת בעמקים עם קרקע עמוקה:תיאור טיפוס הצומח

 . שטחים מתקיים חריש עונתי שמונע כניסה מסיבית של בני שיחמה

 .15%-0% :כיסוי צומח בר קיימא

 ברומית מאוגדת, סיסנית הבולבוסין :מינים שולטים

 .עכובית הגלגל, שלהבית קצרת שיניים, סירה קוצנית: מינים מלווים

 .רכפת הצבעים, ולרינית קשת פרי, צפורנית משוננת: מינים נדירים

חצב ,  קוצנירעוזר, צבעוני ההרים, אירוס ארץ ישראלי, עכובית הגלגל, נורית אסיה, קורנית מקורקפת: ם מוגניםמיני

 .כלנית מצויה, מצוי
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  בתה בתשתיות קציר נגר ותיקות2.1.3.18

 

 . דונם5,180: שטח כולל של טיפוס הצומח

 2.8%: אחוז משטח הסקר

, שנחפרו לצורך נטיעת עצים, י שיח בליווי עשבוניים המתפתחים בשיחים בתה מקוטעת של בנ:תיאור טיפוס הצומח

עם . בחלק המדברי יותר של אזור הסקר, מרבית השטחים בחלק הנמוך של אגני נחלי בכרה ויתיר. ברובם רחבי עלים

 . אבל כיסוי הצומח בר הקיימא נשאר מקוטע וחלקי, חלוף הזמן מגוון בני השיח גדל

 .30%-6% :מאכיסוי צומח בר קיי

 .נואית קוצנית, יפרוק המדבר, קזוח עקום, קפודן בלנש,  סירה קוצנית-שלטון שונה ,  באזורים שונים:מינים שולטים

 .אלניה נאה, קרטם דק, לענת המדבר, מתנן שעיר: מינים מלווים

 . ריחניתהמרוו, להגלגעכובית , אירוס ארץ ישראלי, צבעוני המדבר: מינים מוגנים

 

  עשבוניים ובני שיח בתשתיות קציר נגר חדשות1.3.19.2

 

 . דונם6,524: שטח כולל של טיפוס הצומח

 3.6%: אחוז משטח הסקר

 

שנחפרו לצורך ,  בתה מקוטעת על בני שיח בליווי עשבוניים המתפתחים בעיקר בתחתית השיחים:תיאור טיפוס הצומח

בחלק המדברי יותר , יתיר ואשתמוע,  הנמוך של אגני נחלי בכרהמרבית השטחים בחלק. נטיעת עצים מחטניים ורחבי עלים

 . אבל כיסוי הצומח בר הקיימא נשאר מקוטע וחלקי, עם חלוף הזמן מגוון בני השיח גדל. של אזור הסקר

 .15%-5% :כיסוי צומח בר קיימא

 .ברומית מאוגדת, לענת המדבר, נואית קוצנית, מתנן שעיר, סירה קוצנית:  מינים שולטים

 .סיסנית הבולבוסין, עירית גדולה: מינים מלווים

 .אירוס ארץ ישראלי, עדעד המדבר, נורית אסיה, עכובית הגלגל: מינים מוגנים

 

  אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים אקסטנסיבית2.1.3.20

 

 . דונם26,997: שטח כולל של טיפוס הצומח

 14.8%: אחוז משטח הסקר

 

עוברים חריש בלתי מעמיק ונזרעים , י הבדואים"המעובדים ע, אה על קרקעות לסשדות תבו: תיאור טיפוס הצומח

בעקבות החריש השטחי גדלים בשדות אלה מיני צמחים . בתחילת החרף בשעורה שמטרתה העיקרית העשרת מרעה לצאן



 31

ה נמצא בעיקר במרכז טיפוס ז. עשבוניים רב שנתיים וגיאופיטים אשר כולם מתייבשים  בקיץ, חד שנתיים, רבים וייחודיים

 .בחיבור לבקעת באר שבע,  אשתמוע  ודרום הרי ענים ועירא–באגן יתיר , ודרום הסקר

  :כיסוי צומח בר קיימא

 .אכיליאה ערבתית :מינים שולטים

 . קוצניתהמרוו, סבונית השדות ,שכרון מרושת, אסתום מצוי:  מינים מלווים

 .ירהגיפסנית שע, פרגה מקרינה: מינים נדירים

 .כחלית ההרים, נורית אסיה, כלנית מצויה, עכובית הגלגל,  הנגבתסתווני, צבעוני המדבר, בבונג זהב: מינים מוגנים

 

 שדות מעובדים אינטנסיבית 2.1.3.21

 

 . דונם7,751: שטח כולל של טיפוס הצומח

 4.2%: אחוז משטח הסקר

. ריסוס נגד עשבים ולעתים תוספת השקיה, מקבלים דישון, ק שדות תבואה הנחרשים חריש עמו:תיאור טיפוס הצומח

לא נערכו . מערבית לחורה, טיפוס זה נמצא בעיקר בדרום מערב הסקר. בשולי השדות אפשר למצוא עשבים נלווי שדות

 .תרשימים לטיפוס זה

 

 בוסתנים 2.1.3.22

 

 . דונם337: שטח כולל של טיפוס הצומח

 0.2%: אחוז משטח הסקר

 

לא . בהם ניטעו עצי פרי כמו זיתים ותאנים,  הבדואיםייישובבקרבת , )לימנים(קטעי ערוצים סכורים : יפוס הצומחתיאור ט

 .ניבדק הצומח הטבעי בבוסתנים אלה

 

  שטחי עשבוניים ושדות מוברים2.1.3.23

 

 . דונם1,785: שטח כולל של טיפוס הצומח

 1%: אחוז משטח הסקר

 

 י לס מעל ערוצי הנחלים באזור המרכזי של הסקר ומרגלות מזרחיים של הר עמשא  כתפ:תיאור טיפוס הצומח

 .8%-0.5% :כיסוי צומח בר קיימא

 קפודן בלנש, מלעניאל מצוי, שעורת התבור, עכובית הגלגל, עירית גדולה, אכיליאה ערבתית: מינים שולטים

 קרטם דק, רשף קטן קרקפתח,  ריחניתהמרוו, נואית קוצנית, סירה קוצנית: מינים מלווים
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 .שום אשרסון, רכפת הצבעים: מינים נדירים

אירוס ארץ , עדעד המדבר, צבעוני המדבר, נורית אסיה, כלנית מצויה,  ריחניתהמרוו, עכובית הגלגל: מינים מוגנים

 גרניון הפקעות, ישראלי

 

 נחל חברון 2.1.3.24

 

 . דונם155: שטח כולל של טיפוס הצומח

 0.1%: ח הסקראחוז משט

באפיקו זורם ביוב ובחורף , מגיע מאזור חברון ונשפך לנחל באר שבע ליד תל שבע,  נחל גדול: טיפוס הצומחרתיאו

 בנחל היא צמחיה של ההצמחיימרבית . יתכן והוכנו לנטיעות, הגדות גם הן, האפיק ושוליו הוסדרו. מצטרפים מי גשמים

 .שנם קטעים עם קנה מצויי. עתירי חנקן, שטחים מופרים

 .פספלון מורחב, כף אוז האשפות: מינים שולטים

 .טוריים מצויים, מעוג כרתי, מרור הגינות, סולנום שעיר, סביון אביבי, גדילן מצוי, יבלית מצויה: מינים מלווים

 

  שטחים מופרים2.1.3.25

 

 . דונם1,150: שטח כולל

 0.6%: אחוז משטח הסקר

, בשטחים אלה הפרות שונות בדמות פיתוח קרקע , מצאים בעיקר סביב הישובים מיתר וחורהשטחים מופרים בסקר נ

 .תשתיות וכדומה

 

 

 ישובים בצפיפות גבוהה 2.1.3.26

 

 . דונם10,190: שטח כולל

 5.6%: אחוז משטח הסקר

עט מובלעות קטנות בישובים אלה לא מתקיימת צמחיה טבעית למ. מיתר וחורה: בשטח הסקר שני ישובים בצפיפות גבוהה

 .ומופרות

 

 ישובים בצפיפות נמוכה 2.1.3.27

 

 . דונם6,819: שטח כולל

 3.7%: אחוז משטח הסקר
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ישובים אלה סווגו בקטגוריה , )חוות בודדים( ריכוזי התיישבות בדואית שונים וארבע חוות חקלאיות 90בשטח הסקר 

 . הטבעית יכולה להיות נמוכה יותרשונה מהישובים בצפיפות הגבוהה כיון שהשפעתם על הסביבה

 

 

 מחצבות 2.1.3.28

 

 . דונם820: שטח כולל של טיפוס הצומח

 0.4%: אחוז משטח הסקר

לא מתקיימת צמחיה כמעט ומחצבות תוך הב, כחלה ומחצבה קטנה בדרום הרי עירא, ת'דריג: בשטח הסקר שלוש מחצבות

 .טיון דביק להפרות כמו םאופייניי והמעט שקיים הוא צמחים טבעית

 

  חורבות2.1.3.29

יתיר ועוד הצומח בהן בחלקו הצומח הרגיל של האזור ' ח, ענים' כמו ח,  בשטח הסקר חורבות רבות:תיאור טיפוס הצומח

 . בעיקר צמחים חובבי חנקן, ובחלקו צומח אופייני לחורבות

 .שבר לבן, ארכובית שבטבטית, אחישבת ענף :מינים שולטים

צמר , מלחית אשונה,  מצויההמרוו, עכנאי שרוע, חוחן ארץ ישראלי, שכרון זהב, וביון מצוימר: מינים מלווים

 .צלף קוצני, מפוצל
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 נדירים בשטח הסקרמחים צ מיני 2.1.4

 .האדומים והמוגנים בתחום הסקר, האנדמיים, בטבלה המצורפת ריכוז של המינים הנדירים

 .1999, על פי פרגמן וחובריו.  בפחות ממאה אתריםנמצא בישראל –מין נדיר 

 .1999על פי פרגמן וחובריו . המומלץ לשמירה" אדום" צמח –מין אדום 

 . מוגן על פי החוק בישראל–מין מוגן 

 .מסוים מין המוגבל לשטח גיאוגרפי – מין אנדמי

 

 100 עד 31 נדיר עם – RP. ידוע ביותר ממאה אתרים בישראל,  נדיר– R: מקרא לנדירות בטבלה •

 3 עד 0 על סף הכחדה עם – 0.  אתרים בישראל30 עד 4 נדיר מאוד עם – RR. אתרים ידועים בישראל

 .אתרים בישראל

 . לישראל והמזרח התיכוןםמתייחסיהמינים האנדמיים  •

מוגןאדוםאנדמינדיר הצמח
מוגן    אגס סורי
מוגן       אזוב מצוי

     אנדמי   אזובית המדבר
מוגן   אנדמי   אירוס ארץ ישראלי

מוגן   אנדמי RP אירוס שחום
       RR אכיליאת ארם צובא

     אנדמי   אלקנה סמורה
       RP מצייצתאספסת 

מוגן       בבונג זהוב
     אנדמי RP בופוניה אשונה
     אנדמי   בוצין הירדן
     אנדמי   בוצין המדבר

       RP בצהובר דרבן 
       RR ברומית רבת מלענים

מוגן       גביעונית הלבנון
  אדום   RR גיבסנית שעירה

  אדום   RR געדה זעירת פרחים
       RP גרגרנית מדברית
מוגן       גרניון הפקעות

מוגן       דבורנית דינסמור
     אנדמי   דבקת יהודה
  אדום אנדמי RP דבקת פלשת

  אדום   RR דמומית עבת שבולת
     אנדמי   דרדר אשקלון

       RP ולרינית מכונפת
  אדום   RR ולרינית קשת פרי
  אדום   RP זמזומית מפושקת
     אנדמי   זמזומית מצויה

     אנדמי   חוחן אלכסנדרוני
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מוגןאדוםאנדמינדיר הצמח
     אנדמי   חוחן קרדני

מוגן       חלמונית גדולה
מוגן       חצב מצוי

     אנדמי   חרשף מצויץ
מוגן       כחלית ההרים
     אנדמי   כלך  דו דורי
מוגן       כלנית מצויה
     אנדמי   לוענית גדולה
     אנדמי   לכיד קוצני

       RP מלעניאל ארוך
       RP מלעניאל הנוצות

  אדום   RP סורית המרוו
מוגן        ריחניתהמרוו

     אנדמי   נוניאה פלישתית
מוגן       נורית אסיה

  אדום   RR נעצוצית סבוכה
     אנדמי R נץ חלב שעיר
מוגן       סחלב פרפרני
מוגן       סיפן התבואה

מוגן     R סיפן סגול
מוגן        היורהתסתווני
מוגן        הנגבתסתווני
מוגן   אנדמי    טוביהתסתווני

מוגן       עדעד המדבר
מוגן       עוזרר קוצני

מוגן       עכובית הגלגל
     אנדמי   עכנאי יהודה

     אנדמי   פעמונית כוכבנית
  אדום   RR )כרויה נאה(= פקעון נאה 

       RP פרגה מקרינה
מוגן       ההריםצבעוני 

מוגן   אנדמי   צבעוני המדבר
  אדום   RR צפורנית משוננת

מוגן       צפרן יהודה
     אנדמי  צפרני חתול ארץ ישראליות

       RP קדד נאה
  אדום    RP קדד קוצני

מוגן       קורנית מקורקפת
     אנדמי   קחון ארץ ישראלי
       RP קערורית שיחנית
       RR רכפת הצבעים
       RP שום אשרסון

מוגן       שיזף מצוי 
  אדום   RP שלהבית הגלגל
  אדום אנדמי RR שלהבית המדבר

     אנדמי   שלהבית קצרת שיניים
     אנדמי   שערור שעיר
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מוגן אדום אנדמי נדיר הצמח
 מוגן        קטן עליםשקד

     אנדמי R תלתן הנביאים
     אנדמי   תלתן צמיר
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 בתחום הסקר וכוללת שלוש קטגוריות ההצמחיי הבא מפה אשר נועדה לפשט את הבנת תפרושת בעמוד

 .בתות מדבריות וצומח אחר,  בתות ספר–בלבד 

מדרום ישנו . מהמפה עולה כי בתת הספר נמצאת בריכוזים גדולים ורצופים רק באזור הר עמשא והר חירן

ניתן לראות את האיצבוע בין בתת ספר לבתה מדברית . י בתה אחריםלטיפוסספר  ותבתשילוב בין 

מתאימים האיצבוע נובע ממשטר המים שמוביל לכך שבמפנים הדרומיים יהיו תנאים . במורדות הרי עירא

 .בתת הספר התפתחותלבתה מדברית בעוד שבצפוניים תנאים להתפתחות 
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  ערכיות הצומח הטבעי2.1.5

  שיטת העבודה2.1.5.1

 :יחידות הצומח הוערכו בעזרת המדדים הבאים

היא , או בארץ,  ככל שחברת הצומח המאפיינת את היחידה נדירה באזור– נדירות .1

 . ראויה להערכה גבוהה יותר

או תזדקק לזמן רב , תתקשה יותר ככל שצורת צומח – כושר השתקמות לאחר פגיעה .2

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

 . גבוהה

 ככל שמגוון המינים ביחידת הצומח גדול יותר היא ראויה להערכה – מגוון המינים .3

 .גבוהה יותר

רה יותר במינים  ככל שיחידת הצומח עשי– או מינים מוגנים/ נוכחות מינים נדירים ו  .4

 .היא ראויה להערכה גבוהה יותר, כאלה

יחידת צומח המייצגת מופע מיטבי של טיפוס  –  של טיפוס הצומח" מיטבי"מופע  .5

    . להערכה גבוההראייה, הצומח אליה היא משתייכת

צורת צומח אופיינית לאזור ראויה להערכה בהיותה מייצגת את אופי הצומח  – אפיון .6

 .יקריהע, הנפוץ

או ,  ככל שבית הגידול והצומח בו יכולים לבטא ערכים סביבתיים– ערך חינוכי תרבותי .7

 .לשמש כלי להקניית ערכים אלה

דריכה מאסיבית או תנועת רכב : דוגמאות(  ככל שמידת ההפרות בשטח - מידת ההפרה .8

 .גבוהה יותר כך ערכו נמוך יותר) בחלקים ניכרים של השטח

חמורים ) פסולת מסוגים שונים לדוגמה( ככל שהמפגעים – יוםמפגעים שקיימים בו כ .9

 .כך ערכו נמוך יותר, יותר

יותר כך ערכה של היחידה נמוך " עוינת" ככל שהסביבה – מיקום היחידה ברצף הטבעי .10

 . יותר



 43

  שיקולים לדירוג ערכיות הצומח2.1.5.2

 

הה יותר מלכתחילה עקב היותו לצומח הטבעי ניתנה ערכיות גבו, בשמירת טבעמכיוון שהסקר עוסק 

זאת למרות שגם תצורות הצומח הקיימות עוצבו על ידי פעילות אנושית . של השטח "טבעית"הצורה ה

 .לאורך אלפי שנים

 

עושר , לקביעת ערכיות הצומח קשורים בביוגאוגרפיה) מבין אלה שהוזכרו(הקריטריונים המרכזיים 

רכב החשובים נוספים קשורים בקריטריונים . ה בין היתר של גודל הכתםהמינים בכתם נתון הוא פונקצי

  . הכיסוייואחוזהמינים בשטח יחידת הצומח שנסקרה 

 

הצומח בהם לשטחים נטועים ולשטחים ש, את שטח הסקר ניתן לחלק בצורה גסה לשטחים חקלאיים

 . בעי הוא המרכיב העיקריהט

אקסטנסיבי וצומח טבעי מיוחד גדל , בשטחים החקלאיים יש להפריד בין השדות שמעובדים באופן שטחי

 והצומח הטבעי בהם דל ונתון לשינויים, אינטנסיבי, מודרניבהם ולעומתם השדות המעובדים באופן 

הצמחים המלווים את העיבוד החקלאי . החקלאיבעקבות השתנות הגידולים ודרכי העיבוד , מתמידים

 . האינטנסיבי הם בעלי הסתגלות גבוהה לבתי גידול שונים וערכם בהקשר המקומי נמוך

במרבית שטח . בשטחים הנטועים יש מגוון צומח גדול יותר מאשר בשטחים החקלאיים האינטנסיביים

, עם זאת.  הטבעי שמתפתח בוהיער לא מתבצעות כיום פעולות ממשק אקטיביות שפוגעות בצומח

שמדכא צימוח של הצומח , ביחד עם התפתחות היער המחטני, העבודות שבוצעו תוך כדי פיתוח היער

למרות האמור יש לציין . הביאו לכך שהצומח הטבעי ביער דל לעומת שטחי הבתה סביבו, הטבעי מתחתיו

 . חלמונית גדולה למשל -שגם בשטח היער מופיעים מיני צמחים חשובים ונדירים יחסית 

האזורים הערכיים ביותר הינם רכס הר .  בסקר נמצאות בשטחים הטבעיים ביותריחידות הצומח הערכיות

בין אזורים אלה משתרעת חגורה מקוטעת המהווה אזור מעבר בין , עמשא ואזור שמורת הר חירן המוצעת

 . בתת הספר לבתה המדברית לה ערכיות צומח גבוהה מאד

 כי קיטוע החגורה נראה כיום הפיך כיוון שרובו נעשה על ידי תשתיות יער ולא על ידי בינוי או יש לציין

יצירת רצף בין הר עמשא להר חירן יאפשר פתיחת מסדרון רציף וערכי , הפרות בלתי הפיכות אחרות

 .מבחינת צומח, ביותר
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השטח וגודלו ולבין ערכיות ובילים לקשר חזק בין שימוש מ) 2.1.5.1סעיף (המדדים שהוצגו לעיל 

במידה ולשטח נודע (.  על פי משתנים אלההערכיותלרמות  בסיס הגדרותן נקבעו כל. הצומח הנמצא בו

 :)ערך מיוחד בגלל סיבות נוספות ערכו יכול לעלות

 

 ) 5(ערכיות גבוהה ביותר 

 נמצאים ברציפות ואשר)  דונם100מעל (בדרגה זו הוערכו השטחים הטבעיים בעלי שטח גדול 

 .טריטוריאלית עם שטחים טבעיים שכנים

 )4(ערכיות גבוהה מאד 

 . דונם100- דונם וקטנה מ5-שטח בתה טבעית הגדולה מ

 )3(ערכיות גבוהה 

 . דונם או שטח של שדה מובר5-שטח בתה טבעית הקטנה מ

 )2(ערכיות בינונית 

 . הנטועיםל"יערות קקשטח מרבית 

 )1 (ערכיות נמוכה

 .שטח חקלאי

 

בנייה , ישובים עירוניים וכפריים:  כל סוגי התכסית שהצומח בה הוא מרכיב משני- מופר \שטח בנוי 

, מאגרים: מקווי מים מלאכותיים, מחצבות וחפירות שונות, מבנים תעשייתיים וחקלאים, תיירותית

 .ובריכות חמצון

 

 :ניתוח מפת ערכיות הצומח

האזורים הערכיים ביותר מבחינת הצומח הינם רכס הר עמשא והר חירן , מחבעמוד הבא מפת ערכיות צו

מתמשכת חגורה מקוטעת של צומח טבעי , מדרום ליער יתיר, בין הרכסים. המקיימים בתת ספר קלאסית

 .בערכיות גבוהה מאד

רכיות   ע- ערכיות בינונית וליער מחטני פתוח יחסית -החלק הצפוני של הסקר נחלק ליער מחטני צפוף 

ממרכז אזור הסקר ועד דרומו ערכיות הצומח גבוהה אולם לא גבוהה מאד כיוון שמדובר בצומח . גבוהה

 .מבתת הספר  יותר בתה שנפוצה, בתה מדברית

ניתן לראות בצורה יפה את המעבר מבתת ספר בצפון לבתה מדברית , כפי שנראה גם במפת סוגי הבתות

בהם מתקיימת בתת ספר במפנים הצפוניים ' אזורי איצבוע'ענים ניתן לראות א ועירבאזור הרי , בדרום

 .ובתה מדברית במפנים הדרומיים

 



45 

  עופות2.2

 . יתיר הנוכחיבסקר , למעט תצפיות ציפורים,  שיטתייזואולוגמפאת מגבלות תקציב לא נאסף מידע 

 

  רקע2.2.1

-ביניהם בתות המהוות מפגש בין החבל הים, אזור יתיר שבצפון הנגב מכיל פסיפס של בתי גידול שונים

מתוך העובדה שהבתה . ל בגודל ובהרכב מינים משתנה"תיכוני לחבל המדברי ויערות נטועים על ידי הקק

ם הפרעה במידה משתנה על חברות בעלי החיים היערות הנטועים מהווי, היא בית הגידול הטבעי לאזור זה

, תיכוני-פלשו לאזור מיני ציפורים רבים המאפיינים את החורש הים, יחד עם נטיעת היערות. בבתות

הרכב העצים הנטועים ביער משפיע מאד על הרכב . והעושר הכולל של הרכב חברת העופות באזור עלה

מספר מיני הציפורים המקננות בו גדול , ער הטרוגני יותרבקצרה ניתן לומר שככל שהי, מיני הציפורים בו

 . בו מספר מיני הציפורים קטן יותר, לעומת יער הומוגני יותר, יותר

, ככל שכתם הבתה גדול יותר, הגורם העיקרי הקובע את מספר המינים בבתות הספר הוא גודל הכתם

יות הגבוהה של חלק מהמינים המאפיינים יתכן שהדבר נובע מהספציפ. מספר מיני הציפורים בו גדול יותר

לנוכחות היער בשולי הבתה הפרעה ישירה על הרכב . את הבתה שאוכלוסייתם אינה גדלה בכתמים קטנים

 .והפרעה זו נמצאת ביחס הפוך לגודל כתם הבתה, מיני הציפורים המקננות בכתם הבתה

ה שנערך באזור להב ובתוצאות מחקר גורמים אקולוגיים אלה ואחרים נידונו בהרחבה בתוצאות סקר דומ

 על הרכב חברת העופות בכתמי בתה ויער נטוע בצפון הנגב 

 :המטרות של הסקר הנוכחי היו). 1999, שוחט(

 .יצירת מפת ערכיות של אזור יתיר עבור מיני הציפורים המקננות בו •

 .הערכה אקולוגית של אתרים ואזורים רגישים וחשובים במיוחד לשמירת טבע •

 .ש ומעקב ספציפי אחר מיני ציפורים הנמצאים בסכנה באזורחיפו •

 

  שיטות2.2.2

יער , בתה(בכתמים מסוגים שונים ) Line-transects(שיטת הדגימה הייתה ביצוע של חתכי אורך 

אורך . זאת על מנת לאתר את המינים המקננים באזור, בין החודשים מאי לאוגוסט, )יער אחיד, מעורב

תוך כדי הליכה ,  מטר לכל צד100מיני הציפורים נסקרו במרחק ,  מטר700  ל500החתכים היה בין 

למשך ) Point-counts(במידת הצורך שולבו בחתכי האורך גם ספירות נקודתיות .  דקות40למשך כ  

 .והוערך גם השפע היחסי של מיני הציפורים,  דקות בנקודות חשובות15
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  ממצאים2.2.3

 :הרכב מיני הציפורים

ות נוכח
 בבתות

נוכחות 
 ביערות

 מין

 עיט סלעים   +

 חוויאי   +

 עקב עיטי   +

 בז אדום   +

 בז מצוי + +

 חוגלה + ++

 כרוון + +

 תור צווארון +  

 תור מצוי +  

 צוצלת +  

 יונת סלעים   +

 כוס + +

  מצויצתהקוקיי +  

 שרקרק מצוי   +

 כחל   +

 דוכיפת + +

  מצויץעפרוני + +

 עפרוני מדבר   +

 פפיון הרים   +

 בולבול +  

 סלעית קיץ + ++

+   

-סלעית לבנת

 כנף

 סלעית ערבות   +

 שחרור +  

נוכחות בבתות
נוכחות 
 ביערות

 מין

 חמריה +  

 סבכי ערבות   +
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ות נוכח
 בבתות

נוכחות 
 ביערות

 מין

  + 

-סבכי שחור

 ראש

 שיחנית קטנה +  

 פשוש + +

 מדברון   +

ראש-חנקן אדום + ++

 ירגזי +  

 ירקון +  

 חוחית +  

 בזבוז אירופי +  

 עורב אפור +  

 עורבני +  

 דרור ספרדי +  

 דרור בית +  

 בארית הרים   +

 גבתון עפרוני   +

 

 

 

 15( מינים נמצאו מקננים בבתות 24-ו, ) מתוכם נמצאו רק ביערות17( מינים נמצאו מקננים ביערות 26

 . היו נפוצים יותר בבתה3מתוכם ,  מינים קיננו בשני בתי הגידול9 ).מתוכם נמצאו רק בבתות

ומופיעים במגוון בתי גידול באזור , רוב מיני הציפורים שהופיעו ביערות הם מינים בעלי תפוצה נרחבת

חלק ממינים אלה . שהיגרו לאזור עם התפתחות היערות והיישוב באזור, אלו מינים פולשים. תיכוני-הים

 ).עורב אפור, עורבני, בולבול (מוגדר כמזיק

לדוגמא סבכי (תיכוני -ממוצא ים, רוב מיני הציפורים שהופיעו בבתה הם בעלי תפוצה מקומית ומקוטעת

 ).עפרוני מדבר, לדוגמא מדברון(או מדברי ) סלעית קיץ, ערבות
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  ערכיות בתי גידול לציפורי בתה מקננות2.2.4

 24(בשטחי הבתה , ל מיני ציפורים מקננים באזור יתירמתוצאות סקר העופות עולה כי מספר רב ש

, כאמור. דבר זה מתאפשר הודות לפסיפס הנופי המאפיין תא שטח זה).  מינים26(ובשטחי היערות ) מינים

תיכוני בעקבות התפשטות -רוב המינים המופיעים ביערות היגרו בעשרות השנים האחרונות מהאזור הים

בולט ההבדל במגוון המינים בין יערות מחטניים הומוגניים לבין יערות , עם זאת. הייעור וההתיישבות

 .מספר המינים וצפיפות הציפורים גבוהים יותר ככל שהיער הטרוגני יותר, הטרוגניים, עלים-רחבי

ודורשים כתמי בתה גדולים על מנת לקיים אוכלוסיות , חלק ממיני הציפורים המופיעים בבתה הם מתמחים

צפיפות אוכלוסייתם עלתה ככל , כך נמצא שעבור מינים כמו סבכי ערבות וסלעית קיץ. ותבצפיפויות גבוה

 . דונם500פפיון ההרים לא נמצא כלל בכתמי בתה הקטנים מ , ואילו בסקר להב, שגודל הכתם עלה

 ציפוריםבתי גידול ל  שיקולים ושיטה לדירוג ערכיות2.2.4.1

 ועבודות מחקר הציפורים שנעשה באזור הסקר סקרלהתאם ציפורים נקבעה בבתי הגידול לערכיות 

מגוון העשיר של העופות והעובדה שישנם מיני עופות אשר נמשכים הבשל . קודמות באזור ספר המדבר

לאזורים פגועים ולא טבעיים הוחלט לדרג את הערכיות בהתאם לפיזור מיני העופות הטבעיים לאזור זה 

 היינו - לאזור זה יוהייחודגדרים כעופות אשר מקננים בשטח הצומח המאפיין העופות הטבעיים לאזור מו(

 ).בתת הספר הים תיכונית

במחקרים אלה .  המקננים בשטח הטבעי מתוך קבוצה זוהערכיות שניתנה היא בהתאם למספר המינים

 .  לאזורםאופיינייהנמצא שישנו קשר הדוק בין גודל השטח ואיכותו למספר המינים המקננים 

מפת ערכיות לציפורי בתה מקננות  ערוךלהוחלט לא , )יותעשר תצפ(בעקבות המידע המצומצם שנאסף 

עדיפויות ציפורי הבתה מרחיבות את תקפות מפת ערכיות , עם זאת. מדויקתכיוון שזו לא יכולה להיות 

ס  שנמצאו בסקר הינם רכהערכיים לציפוריםשטחי בתת הספר  .הצומח כמפת משאבי טבע כוללת יותר

 אזורים בעלי ערכיות גבוהה –באזורים אלה בתה לא מופרת בשטח גדול יחסית , הר עמשא ואזור הר חירן

 אזורים נוספים בערכיות גבוהה ביותר הינם המכלול של מרכז הרי ענים .ביותר לציפורי בתה מקננות

 .ת מכלול גדול וכמעט לא מופר המהווה אזור מעבר בין בתת הספר לבתה מדברי–ועירא 

  מסקנות2.2.4.2

מנת לשמור ולהגדיל את -על: ניתן לגזור שתי מסקנות, הדומות לתוצאות סקר להב, מתוצאות סקר זה

מגוון המינים באזור יתיר יש להעשיר את מגוון העצים ביערות דבר שיאפשר התבססות של מספר מינים 

 . תיכוני-ר היםשמדובר בהתבססות של מינים פולשים מהאזו, עם זאת, יש לזכור. גדול

מנת לאפשר את קיומם של מיני בתה מתמחים כגון פפיון הרים וסבכי -על, בשטחי הבתה לעומת זאת

השמירה על שטחי הבתה באזור . ככל האפשר, בלתי מופרים, חשוב לשמור על כתמים גדולים, ערבות

שטח , לי מדבר יהודה גיאוגרפי לבתות הספר של שו-משום שהיא מהווה המשך זואו, יתיר חשובה במיוחד

הקשר האקולוגי של שטחי הבתה ביתיר לספר המדבר בולט באמצעות . בעל בעיות שמירת טבע קשות
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אזור יתיר מהווה . כנף-עפרוני מדבר וסלעית לבנת, כגון מדברון, הופעתם של מינים בעלי זיקה מדברית

הגבוהה של אוכלוסיות שוליים ומכאן עולה הרגישות , את גבול התפוצה המערבי של מינים אלה ואחרים

 .והצורך המיידי בשימור בתי הגידול שלהם, אלה

 

מסקנה נוספת העולה מתוצאות סקר זה היא החשיבות הגדולה של שטחי הבתה באזור יתיר לשימור מינים 

הנתונים על מידת הסיכון שלהם בישראל נלקחו מתוך הספר האדום של . הנמצאים בישראל בסכנה

כולם , בסקר יתיר נמצאו חמישה מינים כאלה באזור). 2002, דולב ופרבולוצקי(ראל החולייתנים ביש

 : והם,  בשטחי הבתה

 

מספר זוגות קטן מאד דוגר במדבר . endangered נמצא בישראל בדרגת סיכון –עיט זהוב  •

פרט בוגר אחד , בסקר. אזור יתיר נמצא כנראה בשטחי הציד והשוטטות של זוגות אלה, יהודה

אך ללא ספק מהווה , הסבירות שמין זה דוגר ביתיר נמוכה.  באזור גבעת הבתה ביער יתירנצפה

 .  ועקב עיטיחוויאיכגון , שטח ציד חשוב לעיט הזהוב ולמיני דורסים אחרים המופיעים באזור

מין זה נמצא במגמת התמעטות בשנים . endangered נמצא בישראל בדרגת סיכון –בז אדום  •

המשך קיומו של . כגון בירושלים, וחלק מהמושבות המרכזיות שלו הולכות ונעלמות, האחרונות

נצפו זוגות רבים בקינון ובציד בראשי , בסקר. המין מתבסס גם על המושבות באזורי הספר

 פרטים באזור קער אגן 40ונצפתה לינה מרוכזת של כ , הרכסים המצוקיים של הרי עירא וענים

אוכלוסייה זו מהווה חלק חשוב , ות הדוגרים באזור כולו גבוה עוד יותריתכן שמספר הזוג. יתיר

 .מהאוכלוסייה הכוללת של מין נדיר זה בישראל

נצפו מספר קטן של זוגות דוגרים , בסקר. critical נמצאת בישראל בדרגת סיכון –יונת סלעים  •

עולה החשיבות ומכאן , מין זה נמצא על סף הכחדה בישראל. בשטחי בתה גבוהים ומבודדים

 .הרבה של שימור האוכלוסיות הקטנות שמתקיימות באזורי המדבר והספר

מין בתה מתמחה זה נצפה בסקר . endangered נמצא בישראל בדרגת סיכון –פפיון הרים  •

ידיים ולא נמצא כלל בשולי יערות ובאזורים -במספרים נאים יחסית בשטחי בתה מבודדים ורחבי

 . מופרים אחרים

מין בתה מתמחה זה נמצא , בסקר. vulnerable נמצא בישראל בדרגת סיכון –בות סבכי ער •

ובצפיפויות נמוכות יותר בשטחי בתה , בצפיפויות אוכלוסייה גבוהות בשטחי בתה רחבי ידיים

 . או בסמוך לחקלאות, הצמודים ליערות

 

מופרעים ככל -תיחשוב ליצור תוכנית ממשק שתאפשר את קיומם של שטחי בתה גדולים ובל, להמשך

נושא שיש לבדוק בהמשך הוא התנאים . ולהעשיר את שטחי היערות במספר רב של מיני עצים, האפשר

 .בעיקר רעייה וחקלאות זעירה, המקומיים בשטחי הבתה העשויים להשפיע על מבנה חברת העופות בהם
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  סיכום פרק ערכי הטבע2.3

פירוט (בנוסף נאסף מידע בוטני מגופים שונים , צומחי ישומרבמהלך הסקר בוצעו כמאה ארבעים ושניים 

 . מינים בדרגות שונות של נדירות91 - מהם כצמחים זוהו כארבע מאות ושישים מיני). מלא בנספחים

בעשר תצפיות על ציפורי בתה מקננות זוהו .  נאסף בסקר מידע שיטתי רק לגבי עופותההיבט הזואולוגימ

על , ברמה שונה, חמישה מינים נמצאים בסכנה,  מיני עופות הן בתחומי יערות והן התחומי הבתות41 -כ

 .'הספר האדום'פי 

,  ארץ ישראלייצב:  מקריות שנערכו באזור ורוכזו על ידי רשות הטבע והגנים זוהותזואולוגיובתצפיות 

 חרדון מצוי ,  קשקשיםםתלו, פתן שחור, תארנב, ןדרב, קרקל, שועל מצוי, צבוע מפוספס,  יבשהצב

 עלולים להיות לא עדכניים עקב השינויים שעבר החבל ב 1987ממצאי הסקר החלקי שפורסם ב . הסלעים

סביר להניח כי בשטח הסקר קיימים בעלי חיים רבים נוספים .  השנים האחרונות ועל כן לא הובאו כאן15

 .ונקים שלא זוהו בתצפיותחרקים וי, זוחלים,

 

אזור הר חירן ולב אזור הרי , ורים החשובים מבחינת שימור ערכי טבע הינם רכס הר עמשאזנמצא כי הא

   .עירא וענים
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  נוף3.0
 . יחד עם הערכה נופית והמלצות תכנוניות, מופיע תיאור ותיעוד של פני הנוף בחבל יתירבפרק זה 

 

  רקע לחלוקה3.1

תעד לעל כן יש צורך . בודה הינה כי מגוון נופיה של ארץ ישראל הינו ערך שיש לשמור עליוהנחת הע

  .  הנוף בתחום הסקרדפוסיולאפיין את 

בולטים המייחדים אותה מבחינה נופית לעומת אזור הסקר חולק ליחידות כאשר לכל יחידה מאפיינים 

הגדרת יחידות הנוף נועדה להיות כלי . ) בהמשךנוףהיחידות החלוקה ל תמפ (יחידות אחרות הגובלות אתה

תוך שמירה על מגוון , לניתוח ערכי טבע ונוף ביחידות השטח ולגיבוש מדיניות השימוש באותם שטחים

 .הנופים המאפיין אותם

 מרכיבים ומאפיינים נופיים המשמשים להגדרת יחידות הנוף 3.1.1

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

 .בנוףמצוקים גבוהים ופסגות בולטות , בין רכסים או שלוחות" שערים טופוגרפיים", ביתרונות

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

 .אופייניות

יש , על פי רוב, באזורים אלה. חקלאיים רציפים/ מיוערים כמו שטחים : תכסית דומיננטית רציפה •

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

 .כבישים, קווי תשתית עיליים, קבוצת יישובים, יישוב, כמו מחצבה: ולט בשטח טבעיפיתוח ב •

תרבות חקלאית , אתרים קדושים, דרכים, דפוסי התיישבות קדומים: תבניות תרבותיות היסטוריות •

 .'מסוגים שונים וכד

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

 . מצוקים או נפתולי נחלכמו : ות טבע ונוף ייחודיותתופע •

 .כמו מאגרי מים: מגע עם גופי מים טבעיים ומלאכותיים •

 

  לתת יחידות ונוף והערכתןחלוקה –יות נופית כער 3.2

,  חולקה כל יחידה ליחידות משנה קטנות יותר,מפת האתרים הנקודתיים והכנת לאחר הגדרת יחידות הנוף

הגדרת הערכיות הנופית נערכה לתת .  שבהן רמת ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר,תת יחידות

זאת מתוך תפיסה שיש לשמר על המרכיבים והאיכויות של . יחידות אלה שהוגדרו בתוך יחידות הנוף

 . בפרטחבל יתיר כך יישמר מגוון הנופים של הארץ בכלל ושל . פחות בחלק משטחןל, יחידות הנוף כולן
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:  בשורת תארים כגון– על בסיס איכותי ולפיכך הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה אהערכה היה

 כדי למתן את האלמנט הסובייקטיבי והתרבותי בתהליך ההערכה השתתפו .'דרמטיות וכד, מגוון, עוצמה

 .  אנשי שטח בתחומים שונים ותושבי האזור-ים נוספים בו אנש

 

 מדדי ערכיות נופית 3.2.1

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

)  בעיקר תבליט ותכסית(, ערך גבוה לשטח אשר מופיעים בו מרכיבי נוף שונים -מגוון ועושר חזותי  •

 .זה בזה  ויוצרים מכלול נופי בעל זהות ברורהתוך שהם משתלבים 

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

שטחי : ערך גבוה לשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש -" דרמטיות" •

 .עצים בודדים בתוך מרחבי שדות ועוד,  גבעי בתרונות בתוך נוף, פלחה עם שטחים מיוערים

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

קו (מתייחסת גם למידת פגיעתם של מרכיבים מלאכותיים ברציפות הקווים החזותיים הטבעיים בנוף 

 .צבע וצורה, מבחינת גודלובהתאמתם לאופי הטבעי של היחידה ) רקיע לדוגמה

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

נופים (חשיבות רבה גם לשמירת מאפיינים של הנוף המבטאים דרך חיים בעלת משמעות תרבותית 

 . וטרסות ם בוסתניגון כאלה המאפיינים חקלאות מסורתית כ-חקלאיים לדוגמה 

נקבעה רמת ,  ככל שמגוון האתרים ואיכותם בולטת יותר– עושר ומגוון של אתרים נקודתיים •

 . ערכיות גבוהה יותר

 . ערך גבוה לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ- ייחודיות בנוף הארץ •

הם  ככלל יש חשיבות גדולה למזעור הפגיעה בשטחים שפגיעה ב- פוטנציאל שיקום והתחדשות •

יכול לעלות אם מזהים בו , ערכו של שטח שהופר, עם זאת. אינה הפיכה או ששיקומה לוקח זמן רב

 . אלמנטים שיאפשרו בעתיד הנראה לעין שיקום של הפרות המורידות את ערכו היום

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

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

מידת הנצפות משוקללת לכן מתוך הערכת החשיפה של תת . מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף

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

 .ת בולטות הנמצאות בשטח היחידהוישנה לכן התייחסות גם לנקודות תצפי

 

הערכת איכותה הנופית של כל אחת מתת יחידות הנוף התבצעה תוך התייחסות ליחידת הנוף אליה היא 

 . שייכת ולמכלול האזורי הכולל
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  חבל יתיר–נוף נוף ותת יחידות יחידות  3.3

 שם תת היחידה מספר תת היחידה שם היחידה מספר היחידה

 הר עמשא 1.1 הר עמשא 1

 הרי עירא צפון       2.1 הרי עירא 2

 מחצבות עירא צפון      2.2  

 יער עירא צפון 2.3  

 הרי עירא מרכז      2.4  

 הרי עירא דרום          2.5  

 מרגלות הרי עירא 2.6  

 תל עירא 2.7  

 הרי ענים צפון        3.1 הרי ענים 3

  הרי ענים מרכז          3.2  

 הרי ענים דרום  3.3  

 יער יתיר המזרחי    4.1 יער יתיר 4

גבול יער יתיר המערבי                4.2  

 יער יתיר המערבי 4.3  

 שלוחת יער יתיר     5.1 הרי יתיר 5

 הר חירן 5.2  

 חורבת יתיר 5.3  

 יובלי נחל יתיר 5.4  

 אגן נחל ביכרה הצפוני             6.1 מרגלות הרי ענים 6

 אגן נחל ביכרה הדרומי 6.2  

 אגן נחל יתיר תחתון 6.3  

 אשתמוע עליון          -אגן יתיר 7.1 אשתמוע-אגן יתיר 7

 אשתמוע תחתון-אגן יתיר 7.2  

 ציר נגראשתמוע ק-אגן יתיר 7.3  

אשתמוע שולי  חורה     -אגן יתיר 7.4  

 מדרגות מיתר         8.1 מדרגות מיתר 8

 יער מיתר              8.2  

 מיתר 8.3  

 גבעות מיתר 8.4  

 בקעת חטיל 8.5  

 חורה 9.1 חורה 9
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 הר עמשא  : 1יחידה 

 

 תאור כללי

מוכרז . מתנשא מעל בקעת ערד, חלקו הדרומי של קמר מעון הנמשך מהר חברון לכיוון דרום דרום מערב

 .כשמורת טבע ומקיים נוף בתות פתוח

 

 גבולות

 .הקו הירוק: בצפון

 .בקעת ערד: במזרח ובדרום

 .יער יתיר: במערב

 

 אגני ניקוז

 . תנחל דרגות ונחל קריו

 

 רום

מתנשאות לגובה של , מצפון ליחידה, הפסגות בהמשך הרכס. ' מ859פסגת הר עמשא מתנשאת לגובה 

 .' מ650נמצאים בגובה , במפגש עם בקעת ערד, שולי היחידה. ' מ900יותר מ 

 

  ושיפועיםהגיאולוגי-והידר, קרקע, מסלע

בבסיס ההר . גרמוסול ולס,  שטחי טרה רוסה-עים על הסל. על גב ההר סלעים קשים מחבורת יהודה

 . קוורץ וגבס, נחשפים בצרים של מנגן

מבחינת השיפוע ניתן להבחין בשולי היחידה באזורים . תגיאולוגי-הידרוהיחידה חדירה למחצה מבחינה 

 .40% אולם במפנה הדרום מזרחי הוא מגיע ליותר מ 25%בהם השיפוע הינו עד 

 

 וסי צומח ותכסיתטיפ

שלהבית קצרת , נואית קוצנית, קורנית מקורקפת, בתת ספר ים תיכונית עם כתמים של סירה קוצנית

 . שיניים ומעט מתנן שעיר

שלהבית בת הכלאיים שגדלה במקום הינה צמח אנדמי שמוצאו כנראה משלהבית הגלגל ומשלהבית קצרת 

 .שיניים

 

 מקורות מים

 .אין מקורות מים קבועים -מספר קטן של בורות מים 
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 : הערכה והמלצות-תת יחידות  

 

   הר עמשא - 1.1

 סלעי הגיר יוצרים סביבת צומח מגוונת של ספר. רכס גבוה המהווה המשך גיאולוגי להר חברון

מרבית שטחו מוגדר כשמורת טבע . תצפית מרשימה מעל המורד התלול לכיוון בקעת ערד. המדבר

 . אי בים הנטיעות ונוף פתוח לכל הכיוונים-

 אפיון

. שטח טבעי מוכרז כשמורה עם שרידים ארכאולוגים מרשימים, תצפית נוף טובה לכל הכיוונים

 .נצפה מאזורים רבים בתחום הסקר ומעבר לו

ים לקביעת שיקול

 ערכיות נוף

 ערכיות נופית )5 (רביתמ

 רגישות לפיתוח פיזי .צומח אנדמי. שמורה מוכרזת, נצפה, טופוגרפיה תלולה. רגישות גבוהה ביותר

 המלצות תכנוניות שימור מצב קיים

 נופיות
 

 

 אתרים מרכזיים

אל ההר עולה דרך מעלה דרגות שהינה דרך רומית  שחיברה את אילת . דרגות' ח, ם סוויף'רג' ח: עתיקות

 .ומשלבת מדרגות חצובות ובנויות עם  מדרגות סלע טבעיות'  מ5הדרך ברוחב , והערבה לירושלים

 

 יישובים

 .בשולי היחידה קיבוץ  הר עמשא

 

 תית ומפגעים תש

בצפון היחידה עובר כביש לבקעת ערד ובשוליה ) . ת'דריג( של היחידה מחצבה גדולה םיהדרומיבשוליה 

 .המערביים הישוב הר עמשא

 

 ייחוד חזותי ותרבותי

. סלעי הגיר יוצרים סביבת צומח מגוונת של ספר המדבר. רכס גבוה המהווה גיאולוגית המשך להר חברון

 אי בים -מרבית שטחה מוגדר כשמורת טבע . המורד התלול לכיוון בקעת ערדתצפית מרשימה מעל 

 .הנטיעות ונוף פתוח לכל הכיוונים
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 הרי עירא  : 2יחידה 

 

 תאור כללי

במזרח משתפל . בנוי כרכס צר וכיפתי וממוקם ממזרח להרי ענים, ההמשך הדרום מזרחי של הר עמשא

 .בחלקו הצפוני נטיעות, הרכס מכוסה בתותרובו של . הרכס בתלילות לכיוון בקעת ערד

 

 גבולות

 .יער יתיר, גבול שמורת הטבע של הר עמשא, נחל דרגות: בצפון

 .בקעת ערד: במזרח

 .תל עירא: בדרום

 . בקו המגע בין הקירטון לסלעי הגיר של הרי עיראכמתחתרנחל ענים : במערב

 

 אגני ניקוז

 .מרעית ונחל באר שבענחל , נחל דרגות, נחל ברית, נחל ענים

 

 רום

 .בקצה הדרומי של שולי הרכס'  מ400 –עד ל '  מ790מ 

 

  ושיפועיםגיאולוגיה-הידרו, קרקע, מסלע

 .גרמוסול ולס,  שטחי טרה רוסה-על הסלעים . על גב ההר סלעים קשים מחבורת יהודה

 .15%שיפוע היחידה עד . גיאולוגית-הידרוהיחידה חדירה למחצה מבחינה 

 

 טיפוסי צומח ותכסית

 נטיעות הבות שמגבול שמורת הטבע משולב) סירה קוצנית(בצפון הרכס שילוב של בתת ספר ים תיכונית 

 .ום שעיר וקזוח עקבעיקר מתנן, יהמדברבדרום הרכס דומיננטיות לצומח . צעירות

 

 מקורות מים

 . אין מקורות מים קבועים-מספר קטן של בורות מים 

 

 אתרים מרכזיים

 .כחל ותל עירא' ח, דרגות' ח: עתיקות
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 יישובים

 .אין יישובים בשטח היחידה, בעיקר בשולי היחידה, למעט ריכוזי התיישבות בדואית קטנים

 

 תשתית ומפגעים 

. בחלקו הצפוני של הרכס תשתית דרכים ונטיעות. ת גדולותבחלק הצפון מזרחי של היחידה שתי מחצבו

 .החלק המרכזי כמעט בלתי מופר

 

 ייחוד חזותי ותרבותי

סלעי הגיר יוצרים סביבת צומח מגוונת של ספר . רכס גבוה המהווה המשך גיאולוגי וטופוגרפי להר חברון

 התיישבות -עם בקעת ערד בקו התפר . תצפית מרשימה מעל המורד התלול לכיוון בקעת ערד. המדבר

 .בדואית

 

  הערכה והמלצות-תת יחידות 

יער עירא צפון 2.3 הרי עירא מרכז 2.4 מחצבות עירא  2.2
 צפון

הרי עירא צפון - 2.1  

היחידה השמורה ביותר 
 תמאופיינ, בהרי עירא
נוף טבעי , בצומח בתה
גבולותיה . ופתוח יחסית

 592 לכיפה המהעליי
בדרום עד צפונית לכיפה 

642. 
 

שלוחה של יער 
אורנים צעיר היוצאת 

מיער יתיר לכיוון 
 יקוועל , הרי עירא

הרכס אורנים 
ובואדיות רחבי 

 .עלים

יחידה בצפון מזרח הרי 
 בשתי תמאופיינ, עירא

. ת' כחל ודריג–מחצבות 

גובלת ביער יתיר 
מבחינה , בצפונה

הה טופוגרפית גבו
יותר משאר היחידות 

 ומגיעה עד 
 .מפני הים'  מ790ל 

 אפיון

תת יחידה שמורה עם 
נוף טבעי פתוח ותצפיות 

. טובות לכל הכיוונים
נצפית פחות מהיחידה 
 .הדרומית או הצפונית

קו מגע בין היער 
בעתיד צפוי , לבתה

 להיות מודגש יותר

, תת יחידה מופרת ביותר
נצפית מכיוון בקעת 

ם יהיה שיקו, ערד
 .מורכב

צמידות להר עמשא 
שהינו שמורה 

נצפית , מוכרזת
 .מאזורים רבים

שיקולים 
לקביעת 

ערכיות נוף

ערכיות  )4 (גבוהה מאד )1 (נמוכה )3 (גבוהה )4 (גבוהה מאד
 נופית

רגישות גבוהה ביותר 
עקב הטופוגרפיה אך 

בעיקר עקב השתמרות 
 .'טבעית'האזור בצורה 

אזור רגיש המהווה 
ו המגע בין את ק

 .הבתה ליער

אזור רגיש יחסית עקב  .היחידה פגועה ביותר
, הנצפות הגבוהה

הטופוגרפיה התלולה 
והקרבה לשמורת 
 .הטבע הר עמשא

רגישות 
לפיתוח 

 פיזי

שמירה ככל האפשר  שימור מצב קיים
, על יער פתוח
שמאפשר גם 

ת צומח התפתחו
 .טבעי

עקב הערכיות הגבוהה 
סביב תת היחידה מומלץ 

למנוע את התפשטות 
אזור להמחצבה מעבר 
 .הכרייה הנוכחי

מניעת פיתוח ונטיעות 
חלק ממכלול , נוספות

 -רכס הר עמשא
. חשיבות רבה לשימור

המלצות 
תכנוניות 
 נופיות
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  רא דרוםהרי עי 2.5 מרגלות הרי עירא 2.6 תל עירא 2.7
ארבע גבעות בולטות בקצה 
, הדרומי של רכס הרי עירא
תשתית קירטונית המהווה 

את הקצה הדרומי ביותר של 
בראשה . שלוחת הרי חברון

 תל עירא המשתרע על פני 
 דונם ומכיל ממצאים 25כ 

מהתקופה הכנענית הקדומה 
עד ) ס" לפנה2,500(

 800(הערבית הקדומה 
 ).לספירה

 הרי עירא יחידת המעבר בין
יחידה . לבקעת באר שבע

רובה , נמוכה על תשתית לס
מיושבת על ידי אוכלוסיה 
בדואית ומעובדת ברמות 

 .אינטנסיביות שונות

יחידה מופרת על ידי 
 בדואית פזורה תהתיישבו
חקלאות ',  קלהבבניה

גבול . מועטה ודרכי עפר
היחידה במדרגה העולה 

דומיננטיות . 592לכיפה 
.  מתנן–צומח ספר המדבר ל

היחידה מכוסה בדרגש צור 
לא רציף כדוגמת דרגש 

 .הצור שעל הרי ענים
 

 אפיון

תת יחידה בעלת חשיבות 
תרבותית , הסטורית

מראשה , וארכיאולוגית
תצפיות נוף מרשימות 

שחולשות על בקעת באר 
 . שבע

תת יחידה מופרת הן על ידי 
 והן על ידי עיבוד תהתיישבו

 .קעקר

תת יחידה שמופרת בצורה 
ן נקודות עניי, בינונית

ראש  (תגיאומורפולוגיו
 בדואית תהתיישבו, )הצור

 .דלילה ותשתית שבילים

שיקולים 
לקביעת 

ערכיות נוף

ערכיות  )3 ( גבוהה )2 (בינונית )4 (גבוהה מאד
 נופית

רגישות גבוהה עקב 
הנצפות ,החשיבות הנופית 

בוהה והטופוגרפיה הג
 .התלולה

נסתר ,  אזור שטוח–נמוכה 
 .מכבישים ראשיים ומופר

רגישות גבוהה עקב 
הטופוגרפיה התלולה 

נצפה גם מכביש (והנצפות 
 ).   ערד-באר שבע 

רגישות 
לפיתוח 

 פיזי

שימור הממצאים שחשופים 
שמירת תת , על פני השטח

היחידה פתוחה בתוך הרצף 
  סביביההתיישבות

חזותית של הסדרה 
 הבדואית תההתיישבו

 .הפרושה במרחב

שמירה על המצב הקיים ועל 
שלמות היחידה בתוך הרצף 

  סביביההתיישבות

המלצות 
תכנוניות 
 נופיות
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 הרי ענים  : 3חידה י

 

 תאור כללי

בצפון . עתים כיפות צורראש הרכס מכוסה ל, רכס קירטוני גבוה שנמשך מכיוון צפון מערב לדרום מזרח

 .נטיעות צעירות של מחטניים ורחבי עלים

 

 גבולות

 .668. ג.נ: בצפון

 .נחל ענים המתחתר בקו המגע בין הקירטון לסלעי הגיר של הרי עירא: במזרח ובדרום מזרח

 .כביש ערד באר שבע, סועה' ח: בדרום

 .רהמדרגה טופוגרפית בהשתפלות הרי ענים לאגן נחל ביכ: בצפון מערב

 

 אגני ניקוז

 .נחל סועה, נחל ישוע, נחל בכרה, נחל ענים

 

 רום

 .בשולים הדרומיים'  מ450בצפון הרכס עד '  מ668מ 

 

  ושיפועיםגיאולוגיה-הידרו, קרקע, מסלע

רב שטח היחידה . גיאולוגית-הידרוהיחידה בלתי חדירה מבחינה . תשתית קירטון עם כיפות צור מגיל סנון

  .10%מגיע עד ל 

 

 טיפוסי צומח ותכסית

 . רחבי עלים ומחטניים-בצפון הרכס נטיעות צעירות . בתות בשלטון סירה קוצנית ונואית קוצנית

 

 מקורות מים

 .ללא מקורות מים קבועים, בורות מים מעטים סביב החורבות

 

 אתרים מרכזיים

 .תל ישוע, עהסו' ח: עתיקות
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 יישובים

 .בשוליים הדרומיים של היחידה התיישבות דלילה של בדואים

 

 תשתית ומפגעים 

בשלב מתקדם . בדרומה תשתיות דרכים והתישבות פזורה, בצפון היחידה תשתית של דרכים ונטיעות

 .בסקר הוצבו בשטח שלדי רכבים צבאיים המשמשים לאימונים

 

 ת הערכה והמלצו-תת יחידות 

  הרי ענים צפון 3.1 הרי ענים מרכז 3.2 הרי ענים דרום 3.3

 תהתיישבויחידה קרטונית גבעית עם 
 563ט .בדואית פזורה שמשתרעת בין נ

היחידה מופרת .  ערד–לכביש באר שבע 
 ודרכי עפר וכוללת תההתיישבועל ידי 

בורות , אתרים ארכיאולוגים כגון תל ישוע
סועה ' סועה ואת ח' ל יד חמים ומצודה ע

 .עצמה

 בצפון ל 648ג .משתרעת בין נ
יחידה הררית .  בדרום563ט .נ

עם שיפועים חדים וכיסוי צור 
תצפיות טובות למערב . בולט

צוק .ולהרי עירא הסמוכים
לבנית מהווה תצפית מרשימה 

. ונקודת עניין גיאולוגית
היחידה הינה הפחות מופרת 

 .בהרי ענים

 גבעית יחידת קירטון
מופרת מעט על ידי דרכי 

בין  נטיעות פזורות. עפר
האזור . בתה טבעית שטחי
היטב מיער יתיר נצפה 

גבולה . ובית היערן
ג .הדרומי דרומית לנ

648. 

 אפיון

ממצאים ,  ערד–ש "נצפות מכביש ב
 מעניינים שיכולים לעניין גם םארכיאולוגי

 .את הציבור הרחב

תצפיות נוף , נצפות גבוהה
נקודות עניין , מרשימות

, והפרות מעטות של השטח
 .טופוגרפיה תלולה

נצפות גבוהה מכיוון יער 
מהווה מסדרון טבעי . יתיר

המקשר את הרי ענים 
ומערב אזור הסקר להר 

 .עמשא

שיקולים 
לקביעת 

ערכיות נוף

ערכיות  )5 (מרבית )5 (מרבית )3 (גבוהה
 תנופי

גבוהה ביותר עקב כל  בינונית
השיקולים לקביעת ערכיות 

הנוף והיותה חלק מהרצף 
 .מערב-הפתוח בציר מזרח

רגישות  גבוהה
לפיתוח 

 פיזי

הגנה על האתרים הארכיאולוגים שיכולים 
 . להוות מוקד עניין באזור

יש ,  הבדואית מצומצמתתההתיישבו
 .לשמור על כך

הגנה שמירה על המצב הקיים ו
על השטח הן עקב איכויותיו 
והן עקב היותו חלק מהרצף 

הפתוח הממשיך לכיוון מרכז 
 .הרי עירא השמורים גם הם

שמירה על שטחי הבתה 
 . והתצפיות הפתוחות

המלצות 
תכנוניות 
 נופיות

 

 

 .רכס הרים עם תצפיות בולטות לכיוון מערב. יחידה עם הפרעות מועטות* 
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 יער יתיר  : 4יחידה 

 

 ור כלליתא

חלקה המזרחי . בעיקר על ידי מחטניים עם חלקות של רחבי עלים ועצי בוסתן, אזור הררי מיוער בצפיפות

 .של היחידה נטוע על הרי עירא וענים וכמותם משתפל בהדרגה לכיוון דרום מערב

 

 גבולות

 . הגדה הצפונית של נחל אשתמוע-הקו הירוק : בצפון

 .ס הר עמשאהמורדות המערביים של רכ: במזרח

 ).ישראל חדשהרשת  (580.5 עד קו אורך קהוותיקו היער : בדרום

 .מורדות חורבת יתיר: במערב

 

 אגני ניקוז

 .נחל ענים, נחל בכרה, נחל יתיר

 

 רום

באופן כללי ישנה . בקצה הדרום מערבי של היחידה'  מ550בקצה הצפון מזרחי ועד לגובה '  מ800מגובה 

 .לכיוון מערב אם כי היא לא אחידה במרחבנחיתה לכיוון דרום ו

 

  ושיפועיםגיאולוגיה-הידרו, קרקע, מסלע

בחלק המזרחי .  יתיר או שכבת נארי דקהטקונגלומרלעתים כיסוי של . תשתית קירטון וצור מגיל סנון

רב שטח היחידה בשיפוע שנע . גיאולוגית-הידרוהיחידה חדירה למחצה מבחינה . סלעי גיר מתקופת הסנון

 .15%באזורים מעטים מגיע השיפוע ל , 10% ל 5בין 

 

 טיפוסי צומח ותכסית

 . חלקות חקלאיות נמצאות בתוך היער ובשוליו. חלקות של רחבי עלים ועצי בוסתן, יער מחטני

 

 מקורות מים

 .ורות מים קבועים אולם ישנם בורות רבים מעשה ידי אדםאין בשטח היחידה מק–בורות מים 
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 אתרים מרכזיים

 .קטה' ח, ענים' ח: עתיקות

 .בית היערן: מבנים חדשים

 

 יישובים

 . גובל בישוב שני, )נטוש(מחנה יתיר , הר עמשא

 

 ת ותשתי

 .בית היערן, דרכי יער ותשתית ייעור,כבישים

 

 ייחוד חזותי ותרבותי

חורבת לכיוון במערב : שוליובתצפיות מיוחדות .  לשימושי נופש ופנאיל עצוםשטח מיוער בעל פוטנציא

ובמערב עם חורבת יתיר  עניםובדרום קו מגע חד ומעניין עם הרי עירא .  ובמזרח לכיוון בקעת ערדיתיר

 640תצפית טובה מאד מגבעה . בית היערן וסביבתונוף פתוח לכיוון דרום מערב גם מ. ורכס הר חירן

 .לדרום ולמערב, שמהווה אתר נופי, )גבעת המסוקים(

 

  הערכה והמלצות-תת יחידות 

המערבייער יתיר  4.2 שולי יער יתיר המערבי 4.3   יער  יתיר המזרחי 4.1

יער מחטני עם אזורי בתה 
יוצר קו מגע חד , פתוחים

ומעניין עם חורבת יתיר ורכס 
 .הרי יתיר

יער מחטני צפוף 
המשתרע מנחל ענים 

שיאו , מערבה
הטופוגרפי בצפון מזרח 

 .' מ690בגובה 

יער שעיקרו מחטני הנטוע 
על המשכם של הרי עירא 

ישנן יותר נטיעות . וענים
רחבי עלים בואדיות ויותר 

קרחות יער שמאפשרות 
שיאו  .מבטים לנוף

הטופוגרפי צפון מזרחית 
.' מ800לישוב עמשא בגובה 

 אפיון

. חלק מגוש יער גדול ועוצמתי
היחידה נצפית היטב מרכס הרי 

 .יתיר

חלק מגוש יער גדול 
היער אינו . ועוצמתי

טבעי אולם נצפותו 
גבוהה מעלה את ה

רגישותו ערכיותו ו
 .לפיתוח

חלק מגוש יער גדול 
היער בצפיפות . ועוצמתי

. בינונית עם מעט רחבי עלים
הנצפות מהכבישים הראשיים 

 .נמוכה בגלל ריחוקו

שיקולים 
לקביעת 

 ערכיות נוף

ערכיות  )3 (גבוהה )3(גבוהה  )3 (גבוהה
 נופית

, קב הנצפות הגבוההגבוהה ע
הצמידות לחורבת יתיר ואזורי 
.בתה טבעיים בתוך תת היחידה

בינונית עקב נצפות 
הסתרה של נמוכה ו
 .העצים

בינונית עקב נצפות נמוכה 
 . הסתרה של העציםו

רגישות 
לפיתוח פיזי

שמירה על תמהיל נטיעות 
הם יבינ, אזורי בתה חשופיםו

 ).סוקיםגבעת המ (640גבעה 

שמירה על המצב 
מניעת פיתוח , הקיים

 . הרכסיקוועל 

המלצות  .שמירה על המצב הקיים
תכנוניות 
 נופיות
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 הרי יתיר : 5יחידה 

 

 תאור כללי

מהיחידה יורדות . צפונית לאגן נחל יתיר ודרומית לקו הירוק, שרשרת הרים הנמשכת ממזרח למערב

 .המפנה הצפוני של הרי יתיר מיוער ברובו. בשלוחות שמנמיכות לכיוון דרום דרום מער

 

 גבולות

 .נחל אשתמוע: בצפון ובמערב

 .יתיר '  מזרחית לחקהוותיקו היער : במזרח

 .גבול לא חד, מעל פני הים'  מ550אזור קו גובה : בדרום

 

 אגני ניקוז

 .נחל יתיר במזרח ונחל אשתמוע במערב

 

 רום

 .המהווה את הגבול הדרומי של היחידה'  מ550ועד קו גובה ל יתיר שבמזרח "באזור נח'  מ640 -מ

 

  ושיפועיםגיאולוגיה-הידרו, קרקע, מסלע

או שכבת ) חלוקי גיר וצור מלוכדים בנארי( יתיר טקונגלומרלעתים כיסוי של . קירטון וצור מגיל סנון

 . בואדיות טין עם שברי סלעים. של חצי מטרנארי דקה שמגיעה במספר מקומות לעובי 

 שטחה טווח ברוב. השיפועים ביחידה חריפים יחסית. גיאולוגית-הידרוהיחידה בלתי חדירה מבחינה 

 .20% אך ישנם מדרונות תלולים ששיפועם עולה על  , 10% ל 5%בין השיפועים נע 

 

 טיפוסי צומח ותכסית

המפנה .  נואית קוצנית ומלחית אשונה-וצמחים מדבריים , י"קיפודן א, מתנן, בתות בשלטון סירה קוצנית

 ). יער יתיר(הצפוני של הרכס מיוער במחטניים צעירים ברובם 

 

 מקורות מים

 .נם בורות רבים מעשה ידי אדם אין ביחידה מקורות מים טבעיים אולם יש–בורות מים 

 

 אתרים מרכזיים

 .יתיר' ח, חירן' ח: עתיקות
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 יישובים

 .אין יישובים בשטח היחידה

 

 תשתית ומפגעים 

 .צפופות בעיקר באזור היער,  דרכי עפר-תשתית מינימאלית 

 

 ייחוד חזותי ותרבותי

 ניגוד בין -פתוחות ומרשימות תצפיות , מהווה את לב המסדרון האקולוגי באזור, חלק מרצף פתוח גדול

תצפיות נוף טובות מהר חירן שהינו . ללא מפגעים נופיים בולטים, מדרונות תלולים יחסית. היער לבתה

 .שמורת טבע מוצעת

 

  הערכה והמלצות-תת יחידות 

יובלי נחל יתיר 5.4 שלוחת יער  5.1 הר חירן 5.2 חרבת יתיר 5.3
 יתיר

 

ה יחידה גבעית תלול
הנמצאת בין הר חירן 

נבדלת , ליער יתיר
מאגן נחל יתיר 

בתלילות ובגובה 
'  מ643הטופוגרפי מ 

. 'מ' 550עד 
בצומח נת יימאופ
שרידים , בתה

. לנטיעות אשלים
במזרח היחידה 

מובלעת של יער 
בחלק הצפוני . יתיר

שרידי היאחזות 
ל יתיר ותשתיות "נח

בדרום , דרכי עפר
היחידה מערות 

 .ורות מיםוב

יחידת משנה קטנה 
הגובלת במזרחה 

. קהוותיביער יתיר 
היחידה נמצאת 

בעמק עם דרכי עפר 
המהווה את שיפוליו 

המזרחיים של הרי 
בראש העמק . יתיר
יתיר הפרושה על ' ח

 .הגבעה ומורדותיה

יחידה המהווה 
שמורת טבע מוצעת 
. דרום מערבית ליער
, תצפיות נוף מזרחה

נוף . רומה ומערבהד
בתה טבעי יחסית 

ולא מופרע המהווה 
חלק מהרצף הפתוח 

לכיוון מדרגות מיתר 
הר . ואגן נחל יתיר

חירן נצפה כמעט 
מכל אזור סקר יתיר 

ובולט במדרגה 
הטופוגרפית 

על . שלרגליו
. חירן' שיפוליו ח

אזור חשוב ורגיש 
מבחינת שמירת 

 .טבע
 

יחידה מיוערת 
תחילת שנות (צעירה 

המשתרעת ) 90ה 
מנחל אשתמוע 

בצפון עד קו פרשת 
המים לנחל יתיר 
ואשתמוע בדרום 

 ו 608ט .נ(ובמערב 
תשתיות דרכי ). 599

 .עפר רבות יחסית

 אפיון

, טופוגרפיה תלולה
צומח , נצפות גבוהה
 .בתה אופייני

חורבת יתיר על 
. שמה קרוי כל החבל

. נצפות נמוכה
 .נטיעות רחבי עלים

, תצפית נוף מצוינת
נצפות גבוהה מכל 

נוף פתוח . האזור
חלק מהרצף . וטבעי

הפתוח בציר מזרח 
 .מערב

נצפות גבוהה ביותר 
, על קו הרכס

תשתיות דרכים 
 .ונטיעות קיימות

שיקולים 
לקביעת 
ערכיות 

 נוף

ערכיות    )3(ה  גבוה )5 (רבית מ )4 (גבוהה מאד )4 ( גבוהה מאד
 נופית
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יובלי נחל יתיר 5.4 שלוחת יער  5.1 הר חירן 5.2 חרבת יתיר 5.3
 יתיר

 

 –גבוהה /בינונית
ה טופוגרפיה תלול

 .ושטח פתוח

 פיתוח –גבוהה 
שאינו מתחשב 

 .בחורבות יפגע בהן

 –גבוהה ביותר 
.שמורת טבע מוצעת

 פיתוח –בינונית 
דרכים ונטיעות 

 קיימות

רגישות 
לפיתוח 

 פיזי
שמירה על המצב 

הקיים בעיקר עקב 
הנצפות הגבוהה 

ושמירה על 
המשכיות המסדרון 

 .האקולוגי

שימור והגנה על 
 . האתר

זה האצת ההכר
, כשמורת טבע

שקילת הרחבתה 
ויצירת המשכיות על 

קו הרכס מערבה 
למדרגות מיתר 

 .הפתוחות

מניעת פיתוח על קו 
 .הרכס

המלצות 
תכנוניות 
 נופיות

 

 

  מרגלות הרי ענים : 6יחידה 

 

 תאור כללי

ביכרה היחידה נוחתת מהרי ענים התוחמים אותה בדרום מזרח לנחל . אזור גבעי עם צפיפות ניקוז גבוהה

 . ויתיר המנקזים ותוחמים אותה בצפון מערב

 

 גבולות

, הינו בבסיס הצניחה הטופוגרפית של ההרים, בין שיפולי הרי ענים להרים עצמם, הגבול הדרום מזרחי

 ). בדרום מזרח500 בצפון מזרח עד קו גובה 570ג .נ(במקום בו נוצרת מדרגה טבעית 

 ). מחורה לבית היערן316כביש (ין נחל ביכרה לנחל יתיר הגבול הצפון מזרחי הינו קו פרשת המים ב

 

 אגני ניקוז

 .נחל יתיר, נחל בכרה

 

 רום

 .בדרום היחידה'  מ400בצפון עד '  מ570 -מ

 

  ושיפועיםגיאולוגיה-הידרו, קרקע, מסלע

 . תפי הואדיותבנחלים ועל כ) חלוקים ולס(מסלע קירטוני עם הצטברות של אלוביום 

 .10%שיפוע היחידה מגיע עד ל . גיאולוגית-הידרוהיחידה בלתי חדירה מבחינה 
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 טיפוסי צומח ותכסית

במרכז היחידה . מתנן ונואית קוצנית שמתחלפות לשלטון יפרוק תלת כנפי, בתות בשלטון סירה קוצנית

 .שובים בדואים ושדות בעיבוד אקסטנסיביבדרומה י, ל"תשתיות קציר נגר של קק

 

 מקורות מים

 .ישנם מספר בורות מים מעשה ידי אדם, אין בשטח  מקורות מים קבועים 

 

 אתרים מרכזיים

 חרבת ביכרה

 

 יישובים

 .מספר ריכוזים נוספים בדרום היחידה , בצפון היחידה) קיעאן-אבו אל( בדואית תהתיישבו

 

 תשתית ומפגעים 

בעיקר באגן נחל ביכרה הצפוני וסביב הכביש לבית היערן ,  דונם4,000ת קציר נגר על פני כ תשתיו

 בדואית בצפון תהתיישבודרכי עפר וריכוזי , המהווה את קו פרשת המים בין נחל ביכרה לנחל יתיר

 .ולדלתמד הטבעית בה ההצמחיית יחסית ונראה כי גם היחידה מופר. היחידה ובדרומה

 

 ייחוד חזותי ותרבותי

 הבדואית והן על ידי עיבוד תההתיישבוהן על ידי , היחידה מופרת יחסית הן על ידי תשתיות קציר הנגר

 .הקרקע ורעיה

 

  הערכה והמלצות-תת יחידות 

 אגן נחל יתיר 6.3

 תחתון

אגן נחל ביכרה  6.2

 הדרומי

  ניאגן נחל ביכרה הצפו 6.1

יחידה גבעית פתוחה  
המנוקזת על ידי נחל 

 תהתיישבוביחידה , יתיר
בדואית פזורה ותשתית 

 .דרכי עפר מפותחת

יחידה גבעית שצונחת מהרי 
היחידה , ענים לנחל ביכרה

הינה הפחות מופרעת 
 .במרגלות הרי ענים

יחידה גבעית שצונחת מהרי 
היחידה , ענים לנחל ביכרה
תיות קציר מופרת על ידי תש

נגר שמבדילות אותה מתת 
האגן (היחידה הסמוכה 

מהווה חלק מהרצף ). הדרומי
 .הפתוח בציר מזרח מערב

 אפיון

נצפות גבוהה מכביש 
31. 

הפרות , נצפות בינונית
 .מעטות

מהווה חלק . נצפות בינונית
 .חשוב מהרצף הפתוח במרחב

שיקולים 

לקביעת ערכיות 

 נוף
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 אגן נחל יתיר 6.3

 תחתון

אגן נחל ביכרה  6.2

 הדרומי

  ניאגן נחל ביכרה הצפו 6.1

 ערכיות נופית )2 (ינוניתב )3 (גבוהה )2 (בינונית

בינונית עקב פיתוח  
 .קיים

גבוהה עקב ההפרעות 
 .המועטות ביחידה

רגישות לפיתוח  .בינונית עקב הפרעות קיימות 

 פיזי

אין להשאיר את תשתיות קציר  .שמירת מצב קיים הגבלת פיתוח נוסף
יש לטפל . הנגר כצלקות בשטח

בהם אם על ידי נטיעות ואם על 
באזור . הצומח הטבעיידי עידוד 

זה ישנה חשיבות מיוחדת 
כדי עידוד הצומח הטבעי ל

 ליצור קישור בין שטחים
, היחידה. טבעיים גדולים
פוגעת , במצבה הנוכחי

רצועה הטבעית הפתוחה ב
ממדרגות מיתר עד הר 

 .עמשא

המלצות 

פיותתכנוניות נו

 
 

   אשתמוע-יתיר אגן : 7יחידה 

 

 תאור כללי

האגן מנקז את הרי יתיר . אגן המורכב משלוחות נמוכות ועמקים שמתרחבים מכיוון צפון לדרום מערב

 .לכיוון בקעת באר שבע

 

 גבולות

 . ' מ550 קו מלאכותי סביב קו הגובה –הרי יתיר :  בצפון

 .מורדות הרי ענים: במזרח

 .לק המערבי של בקעת באר שבעהח:  בדרום

 .מעל בקעת חטיל, מדרגת מיתר: במערב

 

 אגני ניקוז

 .נחל בכרה, נחל אשתמוע, נחל יתיר

 

 רום

 .בשולי הבקעות מדרום וממערב'  מ400במורדות הרי יתיר עד '  מ550מ 
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  ושיפועיםגיאולוגיה-הידרו, קרקע, מסלע

 יתיר או שכבת נארי שמגיעה לעובי טקונגלומרלעתים ישנו כיסוי של , וצור מגיל סנוןתשתית של קירטון 

 יקרבונאטחול , בעמקים המתרחבים לכיוון דרום אדמת סחף הכוללת טין עם שברי סלעים. ' מ1.5של 

 . וטין עם חלוקים בהתאם לחומר המקור והמרחק ממקור ההובלה

 .5%מ נים  קט בדרך כלל  בהים והשיפועגיאולוגית-הידרונה היחידה בלתי חדירה מבחי

 

 טיפוסי צומח ותכסית

נואית , מתנן שעיר, עירית גדולה: מלווים. ברובה בשלטון סירה קוצנית, בתה מדוכאת על ידי רעיה

סבתה ונחל ' באזור ח. ר יתירחלקות יער לאורך שלוחת מיתר ולאורך הכביש ליע. שברק קוצני, קוצנית

 ).יער חירן( יער פארק נטוע -בכרה 

 

 מקורות מים

 .אין בשטח היחידה מקורות מים טבעיים קבועים

 

 אתרים מרכזיים

 .חור' ח, בכרה' ח, סבתה' ח, צלית' ח, סירה' ח: עתיקות

 

 יישובים

 .)שבט אבו אל קיען (חוות בודדים וישובים בדואים לא מוכרים

 

 פגעים תשתית ומ

תשתית קציר נגר על פני אזור נרחב סביב הכביש המוביל לבית , דרכים ותשתית חקלאית, כביש יער יתיר

חקלאות והתיישבות , שטח היחידה שגובל בחורה פגוע על ידי מזבלות).  דונם2,000מעט יותר מ (היערן 

 .מפוזרת

 

 ייחוד חזותי ותרבותי

התיישבות . וף טובות מחלקו הצפוני של אגן נחל יתיר העליוןתצפיות נ, אזור מעבר מהגבעות אל הבקעות

 . עיסוק רחב במרעה , בדואית נרחבת סביב כביש בית היערן
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  הערכה והמלצות-ת יחידות ת

 

 אשתמוע -אגן יתיר 7.1 
 עליון

-אגן יתיר 7.2
 אשתמוע תחתון

-אגן יתיר 7.3
אשתמוע קציר 

 נגר

-אגן יתיר 7.4
 אשתמוע 
 שולי חורה

יחידה תלולה  הנוחתת מהרי  אפיון
יתיר לאגן התחתון של נחל 

גבולה הצפוני סביב קו , יתיר
סביב קו , והדרומי'  מ 550גובה 
היחידה מנוקזת . ' מ450גובה 

דרומה כאשר האזור המזרחי 
מנוקז על ידי נחל יתיר והמערבי 

קו פרשת , מתנקז לנחל אשתמוע
 ט.המים המקומי עובר דרך נ

 .סבתה'   וח538
בעיקר בחלק העליון של , הנוף

ישנן . פתוח יחסית, היחידה
יער פארק , תשתיות דרכי עפר

' נטוע מכביש יער יתיר עד ח
ושרידים ) יער חירן(סבתה 

' סבתה וח' ח: ארכיאולוגים
נראה שהיחידה סובלת . סירה

 .מלחצי מרעה

אזור קעור עם 
טופוגרפיה מתונה 

המנקז את הרי יתיר 
הרי ענים , וןבצפ

בדרום מזרח 
ומדרגות מיתר 

ביחידה . במערב
דרכי עפר רבות 
, ומבנים בדואים

בעיקר לאורך הכביש 
אולם לא בתוך 

 .השטח
 

יחידה שמשתרעת 
מקו פרשת המים 
שבין אגני ביכרה 

ויתיר לבין ציר 
כל , נחל יתיר

המדרון מכוסה 
בתשתית קציר 

.נגר ותיקה יחסית

יחידה שמשתרעת 
ה עד מהישוב חור

נחל יתיר שעובר 
. מזרחית לה

היחידה מופרת 
, על ידי מזבלות

חקלאות 
ישבות יוהת

 .מפוזרת

שיקולים 
לקביעת 
ערכיות 

 נוף

נוף פתוח המהווה חלק מהרצף 
נצפות , הפתוח בציר מזרח מערב
 .גבוהה וטופוגרפיה תלולה

נצפות גבוהה 
, מהשטח סביב
תשתיות עפר 

ישבות בדואית יוהת
 .קיימת

ר אזור מופ
שנמצא בתהליך 
, של התאוששות

נצפות נמוכה 
מהכביש בגלל 
היותו במפנה 
ממנו והלאה 

אולם נצפה מהר 
 .חירן

אזור מופר אך 
בעל פוטנציאל 

נצפות , שיקום
גבוהה ביותר 
בית -מכביש חורה

 היערן

ערכיות 
 נופית

 )2 (בינונית )2 (בינונית )3 (גבוהה )3(גבוהה 

רגישות 
לפיתוח 

 פיזי

, קב התלילותרגיש מאד ע
הנצפות והיותו חלק מהרצף 

 .הפתוח

: הגבוה-בינונית
אמנם  קיימות 

 פגיעות נופיות אולם
הנצפות הגבוהה מכל 

אזור מרכז הסקר 
שקרוב לריכוזי (

מעלה את ) אוכלוסיה
 .הרגישות לפיתוח

האזור , בינונית
פגוע אך בתהליך 
 .של התאוששות

רצוי לשקם את 
יחוד יהאזור ב

בגלל קרבתו  
ישותו לתושבי ונג

 .חורה

המלצות 
תכנוניו 
 נופיות

יש לשקול , שימור מצב קיים
להכליל את תת היחידה  
 .בשמורת הר חירן המוצעת

הגבלת הפיתוח 
 .ושיפור מצב קיים

עידוד התאוששות 
השטח על ידי 

מנעות מפיתוח יה
 נוסף

, שיקום האזור
 .סילוק פסולת
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 מדרגות מיתר: 8יחידה 

 

 תאור כללי

 .גבעי הנוחת מאזור הר חירן לכיוון בקעת חטיל המנוקזת על ידי נחל חברוןאזור 

 

 גבולות היחידה

 .6002 כביש –הקו הירוק : בצפון

 .קו פרשת המים בין אגן נחל חברון לאגן נחל יתיר: במזרח

 .31כביש : בדרום

 . בקעת חטיל– 60כביש : במערב

 

 אגני ניקוז

 .נחל שוקת, נחל חברון

 

 רום

.  צומת שקת–בקצה הדרום מערבי של היחידה '  מ350בקצה הצפון מזרחי ועד לגובה '  מ505מגובה 

 .באופן כללי ישנה נחיתה לכיוון דרום ולכיוון מערב 

 

  ושיפועיםגיאולוגיה-הידרו, קרקע, מסלע

 . כמעט ללא מסלע, קרקע שעיקרה לס וחרסיות

 אולם ברובה השיפוע 10%לי ביחידה מגיע ל אהשיפוע המקסימ. גיאולוגית-הידרוהיחידה חדירה מבחינה 

 .5%קטן מ 

 

 טיפוסי צומח 

צפונית לישוב מיתר , הצומח הטבעי ביחידה מועט ומרוכז בצפונה בדמות בתת ספר בשלטון סירה קוצנית

בין מיתר לחורה תשתיות קציר . קלאות אינטנסיביתנטוע יער מחטני ודרומה ומערבה ממנו אזורים של ח

 .נגר

 

 מקורות מים

 .ללא מקור טבעי קבוע, מספר בורות מים

 

 אתרים מרכזיים

 .תל שקת: עתיקות
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 יישובים

 מיתר

 

 תשתית ומפגעים 

אזורים של חקלאות אינטנסיבית ,  ותשתיות נלוות60כביש , הישוב מיתר, דרכי יער ותשתית ייעור

 .אזור תעשיה מתוכנן צפון מזרחית לצומת שקת, בבקעת חטיל

 

 ייחוד חזותי ותרבותי

 472תצפית נוף מכיפה , תצפיות נוף הן למזרח והן למערב מקו הרכס התוחם את יחידת הנוף ממזרח

 בתוך היחידה .אזור שנצפה מכביש ומכיוון הר חירן ובשל כך רגיש חזותית באופן יחסי. צפונית למיתר

 בין יער מיתר לחרבת ,הפחות פגוע נמצא בצפון מזרח היחידה, אזור הטבעיהת ישנה חשיבות לשמיר

 60מכביש בחלקו נצפה אזור זה . תא השטח שבין מיתר לחורה פגוע על ידי תשתיות קציר נגר. סירה

 . מסוגים שוניםבקעת חטיל פגועה על ידי תשתיות. ומהר חירן
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  הערכה והמלצות -תת יחידות 
 
 

גבעות מיתר  8.4 מיתר 8.3 יער מיתר  8.2 מדרגות מיתר 8.1 
 הדרומיות

  בקעת חטיל8.5

אזור גבעי בין יער  אפיון
מיתר לחרבת סירה 

גובל בקו , והר חירן
. הירוק בצפונו

היחידה פגועה מעט 
  על ידי דרכי עפר

אולם משמרת נוף 
בתה פתוח הנשמר 
. ברציפות מזרחה
תצפיות טובות 

לצפון ולמזרח וכן 
למיתר ולדרום 

חלקה . מערב
הדרומי על קו רכס 

 60  ונצפה מכביש
 .והר חירן

יער מחטני בעיקרו 
 3הנטוע על פני כ 

. ר בצפון היחידה "קמ
גובל בקו הירוק 
 60מצפון ובכביש 

תשתיות דרכי . במערב
בתוכו . בותל נרח"קק

קו פרשת מים מקומי 
 . בציר צפון דרום

ישוב פרברי לבאר 
 3שממוקם כ , שבע

קילומטרים צפון 
מזרחית לצומת שוקת 

על שטח של כ  
.               דונם3,000

 6,000בישוב גרים כ 
 1,500תושבים בכ 
עוד כ (יחידות דיור 

).  מתוכננות300
בתוכנית הישוב שטח 

)  דונם1,000(מאושר 
לתכנון עתידי שעדיין 

 .אינו מנוצל

אזור גבעי מופר 
עם תשתית קציר 

נגר ונטיעות 
בעיקר (צעירות 

, )בין מיתר וחורה
לכיוון בקעת נוחת 
 . חטיל

בריכת מים ומגדל 
תצפית על קו 

 .הרכס

אזור חקלאי נמוך 
ושטוח במערב 

האזור . יחידת הנוף
מנוקז על ידי  נחל 

חברון העובר 
 .במרכזו

, תשתיות בנויות
, ביוב, 60כביש 

 'חשמל וכו

שיקולים 
לקביעת 
ערכיות 
 נופית

צפון היחידה פחות 
מהווה אזור , מופר

מעבר טבעי להר 
 . רןחי

תצפית נוף טובה 
 לכיוון מערב

קו , 60נצפה מכביש 
הרכס שאינו בנוי 

 .בולט למרחק

נצפה מאזורים 
 .נרחבים

אזור שצופה על 
גבעות מיתר ונצפה 

מהן ומהישובים 
 .סביב

ערכיות 
 נופית

 )2 (בינונית )2 (בינונית )1 (נמוכה )2 (בינונית )4 (גבוהה מאד

רגישות 
לפיתוח 

 פיזי

 -רגיש יחסית
ערכיות , מדרונות

נופית גבוהה 
. וצמחיה נמוכה

היחידה השמורה 
ביותר בגבעות 

 .מיתר

טופוגרפיה -בינונית 
תלולה יחסית אולם 
ישנם עצים צעירים 
 .ותשתיות קיימות

רגישות נמוכה למעט 
 .קו הרכס

 –רגישות בינונית 
גבוהה טופוגרפיה 

היעדר , מתונה
נצפות , צמחיה 
 גבוהה

, שטח מישורי
יש פחות רג
אזור , לתשתיות

מופר על ידי 
. ישובים ותשתיות

רגיש . נצפה
 .לזיהום מי תהום

המלצות 
תכנוניות 
 נופיות

שמירת המצב 
הקיים עקב היותו 

חלק מהרצף הפתוח 
 .להר חירן

 למיתר וחורה הקרבה
מהווה פוטנציאל 
. לפנאי ונופש ביער

יש למנוע פגיעה בקו 
 .הרכס

יש למנוע בינוי על קו 
 את הרכס שמחבר

הישוב הקיים להרחבה 
 .המאושרת ממזרח לו

האזור מהווה חיץ 
בין מיתר וחורה  
ובעל פוטנציאל 

פנאי ונופש 
 לתושבים

שמירת חיץ 
שישאיר נוף פתוח 

בין הכביש 
 .לגבעות

שמירה על תוואי 
 .הנחל הטבעי

מניעת זיהום קרקע 
ומים על רקע 
 .חדירות הקרקע
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 חורה: 9יחידה 

 

 ור כלליתא

כשני קילומטרים דרומית למיתר וכשני ,  דונם7,000היחידה הינה ישוב בדואי המשתרע על פני כ 

 תושבים ובתוכנית המאושרת שטח לתכנון עתידי 8,000בישוב כ . קילומטרים מזרחית לצומת שוקת

, ת מים מקומימבחינה פיזית הישוב נחצה על ידי קו פרש.  דונם שעדיין אינו מנוצל3,000בגודל  של כ 

מכיוון שהתכסית אחידה הוחלט להציג את חורה כיחידת , מזרחו מנוקז לנחל יתיר ומערבו לנחל באר שבע

 .נוף ולא כשתי תת יחידות נפרדות על פי אגני הניקוז

 

 גבולות

 גבעת מיתר:  בצפון

 אגן נחל יתיר: במזרח

  מצומת שוקת לערד31כביש : בדרום

 בקעת חטיל : במערב

 

 קוזאגני ני

 .נחל יתיר במזרח ונחל באר שבע במערב

 

 רום

 .מעל פני הים'  מ400עד '  מ464

 

  ושיפועיםגיאולוגיה-הידרו, קרקע, מסלע

 . בשיא הגובה תצורת מנוחה, כמעט ללא מסלע, קרקע שעיקרה לס וחרסיות

 . 5%השיפוע ברובו קטן מ .  וחלקה אטומהגיאולוגית-הידרוהיחידה חדירה בחלקה מבחינה 

 

 אתרים מרכזיים

 חורבת חור

 

 יישובים

 חורה

 

 תשתית ומפגעים 

 .תשתיות חשמל , אזור מיושב שגובל  בכביש ראשי
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  הערכה והמלצות-תת יחידות 

 

 

 

 

 

 

 

  חורה 9.1

,  דונם7,000ישוב הבנוי בצפיפות נמוכה יחסית על פני כ 
 . תושבים8,000רע על פני שני אגני ניקוז ומכיל כ משת

 

 אפיון

שיקולים לקביעת ערכיות  . ערד–הישוב נצפה מכביש באר שבע 
 נופית

 ערכיות נופית )1 (מוכהנ

 רגישות לפיתוח פיזי נמוכה

 המלצות תכנוניות .שיפור מצב קיים
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  מורשת האדם4.0

  ארכיאולוגיה4.1

 1,000,000כ ( התחתונה תהפליאוליתיראשית הממצאים של התיישבות אדם באזור יתיר היא מהתקופה 

חשוב , מתקופה זו נמצאו מספר אתרים בהם כלי צור מהתרבות האשלית)  שנה לפני זמננו100,000עד 

. נים בתכלית מהמצוי כיום ולא בעלי מאפיינים מדברייםושלציין שבתקופות אלו האקלים ועולם החי היו 

בהם כלים ונתזי , נמצאו אתרים)  שנה לפני זמננו40,000 – 100,000( התיכונה תהפליאוליתימהתקופה 

הסבר אפשרי לריבוי האתרים מתקופה זו הינה התחממות אקלימית , צור שהותקנו בטכניקת לולוא

 נמצאו לעומת זאת תוהאפי פליאוליתימהתקופה הפליאוליתית העליונה . באזורשהובילה לעליית הלחות 

יתכן כי הדבר נובע מהתחממות וירידה , מהתקופה הניאוליתית לא נמצאו שרידים כלל. מעט אתרים

 אתרים  נמצאו מספריתליתוהכלקמהתקופה . בכמות המשקעים שהובילה להיעדר מקורות מים טבעיים

 . הם שני ישובים ששטחם כארבעים וחמישה דונםיבינ

ישובים לאורך , האחד, שלטו באזור שני דגמי ישוב עיקרייםוליתית קהכלהממצאים מורים כי בתקופה 

מערות מגורים שהיו נפוצות , גדות נחלים שהתבססו על חקלאות עונתית ועל גידול בעלי חיים והשני

שבות הנרחבת באזור בתקופה ינראה כי ההתי. וענים ותושביהן התבססו על גידול צאןבעיקר בהרי עירא 

פשרו פיתוח מקורות מים זו נבעה מהאקלים הלח והחם ששרר באזור וכן הודות לשיפורים טכנולוגים שא

 ).בורות ובארות(מלאכותיים 

עיקר בשיפולים הדרומיים צאו שלושה ישובים ועוד מספר מבנים ומכלאות בממתקופת הברונזה הקדומה נ

 . נמצא ישוב מערות שתושביו עסקו בעיקר ברעיית צאן428ג .בקרבת נחל ענים ליד נ. של הרי עירא

אחד הישובים . כפי הנראה כתוצאה של שיפור אקלימי, ישבות בחבל יתיריבתקופת הברזל פרחה ההת

 דונם נמצאו מבני 45פרש על פני בישוב המת, הגדולים והקדומים מתקופה זו נמצא על גדות נחל יתיר

אתרים , חרבת חור ותל עירא, יושבו תל שוקת' בתקופת הברזל ב.  ממגורות וממצאים אחרים, מגורים

שחלשה על הדרך , מתקופה זו נמצאה בנוסף מצודה על גדת נחל יתיר. אלה יושבו גם בתקופה הפרסית

 . לאורך הנחליבתווא

בתל עירא התקיים בתקופה זו ישוב צפוף , יושבו גם בתקופה ההלניסטיתחרבת חור ותל עירא , תל שוקת

ובגבעת מיתר וחרבת בכרה נמצאו מיצדים שהיו קשורים למערך ההגנה החשמונאי שהוקם אל מול 

שבותי מהתקופה יחלקם ברצף התי, מהתקופה הרומית נמצאו ממצאים רבים. הממלכה הנבטית

.  הלגיון העשירי לאחר המרד הגדול נמצא לרוחב בקעת באר שבעקו ביצורים שאויש על ידי. ההלניסטית

על . יוצאי הלגיון העשירי, כפי הנראה על ידי חיילים משוחררים, בתקופה זו חודש גם ישוב תילי האזור

המצודה הינה חוליה בשרשרת שנמשכה , גדות נחל יתיר נמצאו מצודה וישוב שמשויכים למרד בר כוכבא

חרבת צלית .  הרי ענים ועירא ושימשה כמערך ההגנה הדרומי של המורדיםמפסגות הרי יתיר דרך

ישובי ילאחר דיכוי מרד בר כוכבא על ידי הרומאים וחורבנם של . למערך הגנה זה, אף היא, השתייכה

 . שנים150האזור לא יושב החבל משך 
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. ר שפקד אותהבתקופה הביזנטית החלה פריחה מחודשת בחבל עת התאוששה האימפריה הרומית ממשב

,  דונם וכולל שתי כנסיות גדולות40ישוב המשתרע על פני י: האתר המרכזי מתקופה זו נמצא בחרבת חור

, שרידי ישובים נמצאו גם בתל ישוע. בורות מים ועוד, רחובות, עשרות בתי מגורים, מגדלים מבוצרים

, )דוגמא טיפוסית בחרבת סועה( בורות מים דמויי פעמון 140נמצאו בנוסף כ . חרבת סועא ותל עירא

 .שומרות וסכרים, משקי חווה, ישובים חקלאיים

, מרדכי היימןי "נכתב ע (נתונים חדשים אודות אופיו היישובי של חבל יתיר בתקופה הביזנטית

 )רשות העתיקות

נוספו נתונים רבים , במסגרת חפירות וסקרים ארכיאולוגיים שנערכו בשנתיים האחרונות באזור יתיר

 . יישובי בעיקר בתקופה הביזנטית-אודות המרחב הבינ

, זרוע בחוות חקלאיות, ובין ענים לתל קריות, כגון בין יתיר לענים, מסתבר שכל השטח שבין היישובים

ומספר רב של , סות על המדרונות התחומות בגדרות אבן מאסיביותטרא, טראסות חקלאיות בוואדיות

האזור זרוע גם במגדלי שמירה !!).  ליטר6000עד (ק " מ4-6גתות בעלות בור איגום גדול במיוחד שנפחו 

הן בחבל יתיר והן , חפירות במגדלים מסוג זה. הבנויים מאבנים גדולות'  מ3-5X3-5מידותיהם , מרובעים

 .  לספירה5-6העלו ממצא מן המאות במקומות אחרים 

ניתוח יישובי העלה שמדובר במפעל חקלאי יישובי בקנה מידה גדול שהיה מיועד לייצור יין בלבד ושנוהל 

 מקדמא דנא אזורהתיישבות זו התקיימה לצד יישובים שהיו קיימים באותו . בידי הכנסייה הביזאנטית

להם נמצאו , ובים אלה כללה גם ייצור שמן וגידול דגניםהמערכת הכלכלית של ייש). קריות, ענים, יתיר(

בסקרים החדשים ניתן להראות שמתקני הייצור של היישובים הקיימים פזורים . עדויות במתקנים שונים

,  החוות החקלאיותשתפרושתבעוד , מ" ק0.5בטווח שאינו עולה על , אך ורק בסמוך ליישובים הקיימים

הקשר בין ההתיישבות  הביזנטית  לצורך גידול .   על פני כל השטח והמגדלים המרובעים היאהגתות

 . הללו טעון מחקר נוסףםהקיימיגפנים לבין היישובים 

בסקר ניתן להבחין גם בירידה באינטנסיביות של חקלאות המדרונות ככל שגולשים במורד המדרון של הר 

 .יותמזרחה והיא נעלמת לחלוטין מזרחה מתל קר, עמשא לכיוון  המדבר

 

הבנויות מאבנים , למעט הגדרות המאסיביות התוחמות אותן, חוות המדרון הן אלמנט כמעט לא מוכר

וכן ערימות '   מ0.3-0.5בחלק התחום בגדר נמצאו טראסות מדרון רדודות  שעומקן . ' מ1-שאורכן כ

ו כטראסות בשל שכיחות הגתות ניתן לפרש את הטראסות הלל. מסוגרות של גלי אבנים בגדלים שונים

 .לגידול גפנים

 

, בורות מים, טראסות מדרון, טראסות בערוצים": קטנים"כלל השטח זרוע במתקנים ניתן לסכם ולומר ש

מדובר . היוצרים יחד יריעה אחת גדולה ורצופה של התפרסות חקלאית בעלת היקף מדהים, מגדלים וגתות

ס על גשם בלבד אלא על התאמה לסובב לא רק על ניצול מכסימלי של כל השטח לגידול חקלאי המבוס

  .האקולוגי המשתקף בשינוי מדורג של המערכת החקלאית במעבר מהמזרע לישימון
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 תצלום של חוות מדרון מעל נחל אשתמוע

 

 

 

 

 

 מפה של חוות מדרון בשמורת הר עמשא
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עירא וחרבת ביכרה יושבו תל , חרבת חור, תל שוקת. מהתקופה הערבית הקדומה התדלדל הישוב באזור

בתחילת המאה השמינית לספירה ננטשו מרבית  .אולם הפריחה שאפיינה את התקופה הביזנטית חלפה

 . שנים1,300 הנגב והחל עידן נוודות שנמשך כ ייישוב

 

המחלקה , 1ישראל-ארנון בןי "נכתב ע ( אזור תפר תרבותי–יתיר התיישבות בדואית באזור תולדות 

 )גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, יה ופיתוח סביבתילגיאוגרפ

תושבי הריכוזים ,  פלאחים ורועים ערבים1948התגוררו עד ) בשמו הערבי" עתיר("באזור יתיר 

שהיו , המערות הרבות בסביבה שימשו להם למגורים.  סמוע ויטה-הכפריים הגדולים בדרום הר חברון 

למצאי הגשם והמרעית ולשיקולים נוספים היו , הביטחוןבהתאם למצב ". הזֶּבִע "-עונתיים באופיים 

הופכים את ביתם הזמני למשכן של , כמו בכל בדרום הר חברון, ירבאות באזור יתיר'תושבי המערות והח

 . קבע

ידעו , בתור שכזה. בין ארץ המזרע ובין ארץ הישימון, או תפר, היווה האזור מרחב גבול, מימים ימימה

ולם התרחשה 'מלחמת יטה וד, האחרונה. סר יציבות ומלחמות נגד הבדוויםתושביו תקופות של חו

). בקעת קריות ובקעת ערד(בראשית המאה העשרים על רקע השליטה בשטחי העידית שממזרח ליתיר 

ומעצם היותו נתיב מעבר של ,  בין בדווים ופלאחים-תרבותי -היווה האזור מרחב של מפגש בין, מצד שני

 .שבע-עזה ובאר, ולש חברוןאנשים וסחורות במש

נקבע לראשונה אזור יתיר כמרחב גבול מדיני בין מדינת ישראל והממלכה , בעקבות מלחמת העצמאות

אל מעבר , הפלאחים והרועים הערבים נדחקו במהלך המלחמה צפונה, תושבי האזור. ההאשמית של ירדן

אל השטחים שהתפנו .  שוך הקרבותולא הורשו לחזור לבתיהם ושדותיהם עם', הקו הירוק, 'לקו הגבול

מדרום לקו הגבול החדש הובאו בתחילת שנות החמישים בדווים אשר פונו משטחי המרעה המסורתיים 

העברת אוכלוסין זאת בוצעה שלא . שובל ורוחמה, קמה-שלהם ומאדמות הפלחה שאותן עיבדו באזור בית

 שרידי כלל השבטים והמטות מכל הנגב ועליו אזור שבו רוכזו', אזור הסייג'מרצון ומטרתה הייתה יצירת 

 .  הוטל שלטון צבאי

כיוון שהמרחב הפריד , ואף ביתר שאת, נמשך תפקוד אזור יתיר כנתיב של מסחר, בהיעדר מכשול פיסי

החל להתפתח . בין שני משקים כלכליים שונים, ואף חשוב מכך, כעת בין שתי ישויות מדיניות שונות

בתחילת , בתקופת הצנע. ליותר ויותר מעורבים, ותושבי יתיר בפרט,  ככללמסחר שבו הפכו הבדווים

העבירו הבדווים דרך אזור יתיר מוצרים רבים וסחורות מהשטח הירדני לשווקים , שנות החמישים

 . הישראלים המדולדלים

שלמה באמצע שנות החמישים הו". קיעאן-אבו אל"השבט הבדווי הגדול והדומיננטי באזור יתיר הוא שבט 

, שם היה נתון בקשרי ברית וחסות עם שבט אל הוזייל, )ביר זבאלה(העברתו מאדמותיו באזור שובל 

                                                 
ש בלאושטיין "גוריון ומטעם המכון ע- הכותב עורך מחקר דוקטוראט באזור מטעם המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת בן 1

 . לחקר המדבר
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קיעאן התאפשרה בזכות ההכרה הרשמית בהם -העברת שבט אבו אל. מהמיוחסים שבין שבטי הבדווים

 . 'כשבט ומינוי אחד מראשיו לתפקיד פורמאלי של שיח

הידועים בחוש המסחר ) השם הקבוצתי(הקוועין . ן באזור יתירקיעא-במהלך השנים התבסס שבט אבו אל

מהם אנשי . המפותח שלהם וביוזמה הכלכלית הברוכה למדו לנצל היטב את המיקום הגיאוגרפי הייחודי

נטיעת יער יתיר בשנות השישים . בעלי עדרים גדולים וסוחרי צאן, בעלי מיניבוסים, קבלנים, מסחר

, היערן הראשי של היער הוא בן השבט, כיום. נסה ולהשתלבות באזורפתחה בעבורם ערוץ נוסף לפר

רועים הקוועין , מאמצע שנות התשעים.  הוא היערן הראשי הבדווי הראשון-ל "מינויו מהווה תקדים בקק

צאנם מהווה מעל לחצי מכלל העדר הרועה ביער . בשטחי היער את עדריהם הגדולים בעונת האביב והקיץ

 ).  ראש8000(יתיר ובנותיו 

התפצל , בסוף שנות השמונים" חורה"עם הקמתה של העיירה .  נפש5000-הקוואעין מונים כיום קרוב ל

כשהרוב בחרו לשפר את רמת חייהם ולעבור למגורים בבתי אבן בשתי שכונות גדולות בצפון , השבט

ללא חיבור . יםחיים ברמה נמוכה ביותר של תשתיות ושירות, הנותרים במרחב שבשולי היער. העיירה

ללא פיתוח דרכים וכבישים וללא שירותי בריאות או חינוך , עם תשתית מים מאולתרת, לרשת החשמל

. ללא אישור של רשויות המדינה, בשנים האחרונות החלו התושבים הבדואים לבנות בתי אבן. במקום

להעביר , ינם מוכריםהתכנון והאכיפה של המדינה היא לפנות את הכפרים שא, מדיניות רשויות הביצוע

 . את התושבים לעיירה חורה ובמקביל להקים יישובים יהודיים חדשים ובהם היישוב חירן באזור זה

  

  ייעור 4.2

בחבל כיום שלושה גושי יער .  דונם של אורנים437 עת ניטעו 1965הנטיעות בחבל יתיר החלו בשנת 

מפת (בהרכב הנטיעות בולט אורן ירושלים . )היער הנטוע הגדול במדינה(שהגדול בהם הינו יער יתיר 

 ).יערות בהמשך

היער מחולק לשני גושים כאשר גוש .  דונם37,347 על פני שטח של כ 1965 ניטע החל מ - יער יתיר

, גוש היער הסמוך) . אורן ירושלים(היער העיקרי בצפון וצפון מזרח אזור הסקר הינו מחטני בעיקרו 

שניטעו ) םאיקליפטוסי, חרובים, שיטים(מכיל בעיקר רחבי עלים , ביכרהלמרגלות הרי ענים באגן נחל 

חניונים וכן מבנה בית היערן של , ביער תשתיות דרכי אספלט ועפר. 1998בתשתית קציר נגר החל משנת 

 .הקרן הקיימת לישראל

מפוזר במספר היער .  דונם7,000על פני כ ) 1990-1997(' 90 ניטע בעיקר בשנות ה –יער חירן 

צפונית , אשתמועצפונית לכביש בית היערן וחלקו הקטן באגן , העיקרי הינו באגן נחל יתיר, ריכוזים

בעוד הריכוז הסמוך ) שיטים(הריכוז העיקרי של יער חירן מורכב בעיקר מרחבי עלים  .לחורבת סירה

 .וממעט שיטים) אורן ירושלים (יםיממחטנלחורבת סירה מורכב בעיקר 

עיקר . דונם 6,600כ שטח היער הינו .  ברצועה המקיפה את הישוב מיתר1982 ניטע החל מ –  מיתריער

 .אורן ירושלים ואורן ברוטיה, שיטים, חרובים, םאיקליפטוסיהנטיעות הינן של 
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  קיימתתהתיישבו 4.3

ישוב בדואי גדול ,  בודדיםתהתיישבויו בצידו ,ההתישבות בחבל יתיר מגוונת ומונה ישוב יהודי מבוסס

 .וישובים בדואים לא מוכרים

 

בישוב .  דונם3,000 קילומטרים צפון מזרחית לצומת שוקת על שטח של כ  3 הישוב ממוקם  כ -מיתר

בתוכנית הישוב שטח מאושר ).  מתוכננות300עוד כ ( יחידות דיור 1,500 תושבים בכ 6,000גרים כ 

.                                                                                                   דונם שעדיין אינו מנוצל1,000ון עתידי של כ  לתכנ

 

הישוב ממוקם כשני קילומטרים דרומית למיתר ,  דונם7,000 ישוב בדואי המשתרע על פני כ  – חורה

 תושבים ובתוכנית המאושרת שטח לתכנון 8,000בישוב  כ . ילומטרים מזרחית לצומת שוקתוכשני ק

 .   דונם שעדיין אינו מנוצל3,000עתידי  של כ 

 

,  דונם משני צידי הקו הירוק200 משתרע על פני כ 1989 הישוב שהוקם במקומו הנוכחי ב – שני

שוב מובילים כבישים לכיוון חורה וצומת מהי. כחמישה קילומטרים מזרחית להיאחזות יתיר שננטשה

 .  משפחות100כיום חיות במקום כ . 60ולכיוון כביש ) 361כביש (שוקת 

 

 1996ב .  בגבול שבין יער יתיר לשמורת הר עמשא, 1983ל ב " נחתכהיאחזו הקיבוץ הוקם – הר עמשא

 .  משפחות10 דונם ומונה כ 40הישוב משתרע על פני כ .  והפכה לקיבוץתההיאחזואוזרחה 

 

,  ממזרח לישוב מיתראשתמועבאזור הסקר כארבע חוות בודדים שמרוכזות באגן נחל יתיר ואגן נחל 

 . דונם150שטחן הכולל כ 

 

במקביל לישובים המאושרים ישנם בחבל מיתרים וסביבו ריכוזים – הישובים הבדואים הלא מוכרים

 20 בתוך אזור הסקר מונה כ תההתיישבו). פזורה(שובים לא מוכרים  בדואית ביתהתיישבורבים של 

 נפשות הפזורה באזור מתגוררת בעיקר בצריפים ופחונים אולם 20,000ריכוזי התיישבות בהם גרות כ 

 .ניכרת מגמה של מעבר למבנים קשיחים

)  מצומת שוקת לערד31ביב כביש ס(לאורך הכבישים  , בעיקרה,   מתרכזתתההתיישבו, מבחינת פריסה

 כמעט רציפה של הפזורה מכסיפה תהתיישבו ישנה 31דרומית לכביש ). ת'ודריגמכחול (ובאזור מרעית 

    .)מפת שימושי קרקע בהמשך (במזרח ועד צומת שוקת במערב
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  כבישים ודרכים 4.4

 

 :כבישים

 .דרך צומת שוקת לחברון וגב ההר שמוביל מבאר שבע 60במערב הסקר גובל כביש  •

חלק מהרי ענים ועירא משתרעים מעבר ,  מצומת שוקת לכיוון ערד31בדרום הסקר גובל כביש  •

 ). דימונה–באר שבע  (25לכביש זה ומגיעים כמעט עד לכביש 

 317 שהופך לכביש 6002מעבר לגבול הסקר ולמעשה מעבר לקו הירוק עובר כביש , בצפון •

 .ימעה לכיוון סוסיהממיתר דרך צומת ש

 . מצומת תל ערד לישוב עמשא80במזרח עוברים מספר כבישים שהעיקרי הינו כביש  •

דרום מזרחית לחורה דרך , 31שמוביל מכביש  316 כביש –בתוך אזור הסקר עובר כביש אחד  •

 .ועמשא) מחוץ לגבול הסקר(בית היערן ויער יתיר לישוב שני ומשם למצדות יהודה 

 

 :דרכי עפר

 :אזור הסקר נחצה על ידי מספר דרכי עפר ראשיות 

 :דרכי רוחב

 12425'שבילים מס( דרך יער יתיר לישוב שני 6002בצפון דרך עפר מסומנת שמובילה מכביש  •

 ). במפות סימון שבילים12415ו 

בתוך . שחוצה את כל המדינה מדן ועד אילת, דרומית לדרך המוזכרת לעיל עובר שביל ישראל •

 .  עובר השביל מיער יתיר דרך חרבת חירן והר חירן ליער יתיר והישוב עמשאתחום הסקר

   דרך מסומנת שמובילה מהישוב עמשא לבית היערן על קו היער -בדרום יער יתיר  •

 ) . במפת סימון שבילים12420' מס       (

 :דרכי אורך

ער יתיר עד לכביש דרכי עפר מסומנות שמובילות מי, על קו הרכס של הרי עירא ושל הרי ענים •

 ) בהתאמה12422 ו 12505' מס (31

 ).12427' מס( מזרחית לחורה דרך מסומנת 3178מיער מיתר דרך חורבת צלית עד לכביש  •

 

בתחום יער יתיר דרכים רבות , אזור הסקר נחצה על ידי דרכי עפר באיכות משתנה, בנוסף לדרכים אלו

.באיכות טובה
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  בנוף החבלשינוימגמות ו אתרים 5.0
 

 שזוהו  שינוי בנוף החבלהנוף ומורשת האדם וכן תיאור של מגמות, בפרק זה תיאור של אתרי הטבע

 .סיור באתרים השונים והשוואה לסקרים קודמים, ניתוח תצלומי אוירבעזרת 

 נוף ומורשת האדם,  אתרי טבע5.1

 רי טבעאת

לבתת הספר ,  בתת הספר–בהיותו אזור מפגש של שני אזורי אקלים מקיים בית גידול מיוחד , חבל יתיר

חשיבות גדולה למגוון בעלי חיים וצמחים ועל אף שהינה קטנה בשטחה היא עשירה במינים ובעלת הרכב 

 . ייחודי ועל כן חשובה מבחינת שמירת טבע בקנה מידה עולמי

  דונם ומתוכם מיוצגת הבתה בשמורות 2,200חומי הקו הירוק כ שטח בתת הספר בת

 . משטחה2.5%ב 

 

 .  הר חירן– הר עמשא ושמורת טבע מוצעת –בחבל יתיר שמורת טבע מוכרזת 

שלושה ,  שמורת הר עמשא מהווה את אחד האזורים הערכיים ביותר בתחום הסקר– שמורת הר עמשא

 המצאות השמורה בשולי האזור הים -חד גיאוגרפי בוטניהא: גורמים הביאו להכרזת השמורה במקום

כגובה , )' מ859(וגובהו הרב של הר עמשא , על גבול מדבר יהודה מצפון וממזרח והנגב מדרום, תיכוני

התנאים מובילים להיווצרות בתת ספר עשירה עם . יוצרים תנאים ייחודים לצומח, פסגות הרי ירושלים

: הגורם השני הוא הנוף הנשקף מן הרכס.  כמו שלהבית הכלאיים, ים רק כאןהגדל, םייחודייצמחים 

 -צפונה אל שלוחת הר עמשא ורכסי הר חברון , תל ערד והעיר ערד, תצפית מזרחה אל דרום מדבר יהודה

דרומה אל תוך הנגב אל עבר העיירה , והכפרים סמוע ויטה בספר המדבר, הישובים מצדות יהודה

טנא , הישובים ליבנה ובאופק מיתר, אגן נחל יתיר, ומערבה אל הרכסים עירא וענים, הבדואית כסייפה

 .ועומרים

שחלקים משמעותיים ממנה השתמרו , הגורם השלישי להכרזת המקום כשמורה היא הדרך הרומית

חיברה את ") מעלה דרגות("יתכן כי הדרך . הדרך יורדת מהר עמשא אל בקעת ערד, כאלפיים שנה

 .רון אל ממשית ולערבהירושלים וחב

 

 כמו שמורת הר עמשא המוכרזת כך גם שמורת הר חירן המוצעת מהווה את אחד – שמורת הר חירן

מ צפונית מזרחית לישוב " ק3ממוקמת כ  ה המוצעתהשמור. האזורים הערכיים ביותר בתחום הסקר

 . מיתר
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 השביל היורד מנקודת טריג  -במזרח, ע אפיק נחל אשתמו-בצפון מזרח,  חורבת סירה-ממערב: גבולותיה

,  יער נטע אדם-בצפון, 22א  "פי תמ- יער פארק מוצע על-בדרום. ,549 ומתחבר לנקודת גובה 608

 .22א "הנכלל בתמ

 

 : תיאור השמורה המוצעת

כך גם כאן ישנו מפגש בין האזור הים , מעל פני הים וכמו הר עמשא'  מ608 בשמורה הוא המרביהגובה 

    .  מדרום וממזרח, תיכוני ממזרח לאזור המדברי מצפון

העיר באר שבע ואף את אשקלון בדרום , אגן נחל יתיר,  לראות את בקעת ערד במזרחניתןמהפסגה 

 .ממערב נראה יער להב ומצפון זהריה, ובדרום מזרח

, סטי ויש בו מערות רבותהאזור קר. דולומיט וחוואר, גיר, )טורון(ההר בנוי בעקר מסלעי חבורת יהודה 

 .רנדזינה מדברית ולס,  ליתוסול-הקרקעות. חלקן גדולות

, אטד, שרביטן, שלהבית  כלאיים, בלוטה גלונית, צפורן נקוד, מתנן שעיר,  הצומח כולל סירה  קוצנית

ארנבת וצבי : בין בעלי החיים מצויים יונקים). באפיק הנחל(שומר , שלהבית מדברית, עירית גדולה

מניפנית , חרדון מצוי, תלום קשקשים, פתן שחור: זוחלים.  פרטים8בעדר הכולל לפחות , ראלייש

 .וחוויאירחם , עיט, כוס חורבות וגם דורסים  כעקב חורף, עורבני, חוגלה, עפרוני מצויץ: עופות. הסלעים

ג "ואתר בנ, 503ג " נ,חורבת סירה, הגדולים שבהם הם חורבת חירן. הסביבה משופעת באתרי עתיקות

549.   

 

, גיאולוגיות וגיאומורפולוגיות דוגמת מחשופים, בנוסף לאזורים אלה פזורות בשטח נקודות עניין בוטניות

נקודות ואזורים אלה מפורטים בטבלת האתרים בהמשך הפרק ובמפת האתרים . מיאנדרים וכיוצא בזה

 ).בהמשך(

 
 נוף תצפיות

 דרום ימיישוב, מהרי אפעה במזרח ועד הים התיכון במערב, ת לכל הכיווניםמחבל יתיר תצפיות נוף טובו

: אתרי הנוף מרוכזים בראשי הרכסים העיקריים. הר חברון בצפון ועד מעבר לבקעת באר שבע בדרום

 . עירא וחירן, ענים

 .בטבלה ובמפה המצורפות ניתן דגש לייצוג של אתרי תצפית מרב יחידות הנוף

 

 ת אדםאתרי מורש

-100,000( אתרים בהם נמצאו עתיקות החל מהתקופה הפליאוליתית התחתונה 550בשטח הסקר יותר מ 

אולם הממצאים , שעיקרה מדעי, חלק מהאתרים הינם בעלי חשיבות מעטה).  שנים לפני זמננו1,000,000

עיקר (ורבת יתיר מורים כי בתקופות בהן היה שלטון יציב ביהודה הוקמו באזור ישובים גדולים דוגמת ח
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 בת ייישובעם עשרות ) מבנים מתקופת המשנה והתלמוד(וחורבת ענים ) השרידים מהתקופה הביזנטית

 .לאתרים אלה חשיבות רבה הן מבחינה מדעית והן מבחינת עניין למטייל, סביבם

ך דרך מעלה דרגות שעוברת בהר עמשא וקישרה את אילת דר: בחבל שתי דרכים עתיקות חשובות 

 . הערבה לירושלים ודרך חברון באר שבע

פירוט ותיאור כל האתרים , פירוט לגבי האתרים הארכיאולוגים העיקריים בטבלת ובמפת האתרים

 .הארכיאולוגים המוכרזים בשטח הסקר מופיע בנספח

 ). משל ז ואחרים-סקר יתיר ,  גוברין י-מפת יתיר , מידע לגבי אתרי העתיקות נאסף מרשות העתיקות(

 

 נוף ומורשת אדם בסקר יתיר, רשימת אתרי טבע 

אתרי "מספור האתרים תואם את מספרם במפת , בטבלה הבאה רשימת האתרים העיקריים שנמצאו בסקר

אולם אתר מעניין שנמצא תוך כדי דיגום , בסקר לא בוצע רישום ותיעוד אתרים סיסטמטי". הטבע והנוף

לטבלה הוכנסו רק האתרים ,  התקבל מרשות העתיקותתיאור האתרים הארכיאולוגים. בסקר נרשם

 .העיקריים אולם רשימת ותיאור כל האתרים הארכיאולוגים מצורפים כנספח בסוף הסקר

 נוף ומורשת האדם בסקר יתיר, אתרי טבע

 שם האתר סוג אתר תיאור האתר
רדינטתאוקו

 אורך

רדינטתאוקו

 רוחב

מספר

 בסקר

 1 579500 191500 תל שוקת לוגיאתר ארכיאו . שרידי יסודות ובאר

 2 583300 192600 432ג  .נ הסטוריה+תצפית תצפית נוף טובה ושרידי תעלות לחימה

קטע קיר מאסיבי ייתכן שריד מחומת , שרידי כנסייה גדולה,  שרידי מבנים

מיתקנים , מטמורות חצובות, מגדלים רבועים הבנויים אבני צור, היישוב

דרך , בור מים חצוב דמוי גליל,בים דמויי פעמון בורות מים חצו, חקלאיים

 'חרסים מן התקופות הברזל ב, קברים מהתקופה המודרנית, קדומה

 3 577200 193540 חרבת חור אתר ארכיאולוגי

 4 579900 194300 גבעת מיתר תצפית נוף תצפית נוף טובה

 מערה טבעית עמוקה ובפתחה מדרגה, מכלאה סגלגלה, שרידי מצד מלבני 

בור מים דמוי פעמון חצוב ותעלה וחרסים מן התקופות , מוקפת גדר אבנים

 .ההלניסטית והרומית

 5 579950 194300 גבעת מיתר אתר ארכיאולוגי

מערות , שלושה בורות מים, )מאגר(בריכת מים ,מבנה מבוצר,  שרידי יישוב

הפליאוליתית כלי צור מן התקופה . תעלות מים,  טהרהמקוואותשני , מגורים

 בתהליכי -הרומית הקדומה והערבית, ההלניסטית,וחרסים מן התקופות הברזל 

 .הרס וסחיפה

 6 581425 196220 חרבת צלית אתר ארכיאולוגי

 7 582600 196400 נחל אשתמוע גיאומורפולוגיה גבים ותשתית נחל מעניינת, מיאנדר

 8 578850 196725 נחל יתיר גיאומורפולוגיה מיאנדר חד

תה'פח-חרבת אל אתר ארכיאולוגי .הערבית-טרסות ודרך מן התקופה הביזנטית, מערות,  שרידי מבנים 196725 584325 9 

 10 577500 196800 אתר נחל יתיר אתר ארכיאולוגי .קרקעית טראסות- שרידי ישוב שרידי מצד שרידי מצודה מערכת מחילות תת
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 שם האתר סוג אתר תיאור האתר
רדינטתואוק

 אורך

ורדינטתואק

 רוחב

מספר

 בסקר

פריטים אדריכליים וחרסים ,בורות מים , מערות חצובות,קירות , שרידי יישוב 

 . המאוחרתמיתאוהאיסלהרומית ,מן התקופות הברזל 
 11 583690 196910 חרבת סירה אתר ארכיאולוגי

 12 578150 196950 נחל ביכרה בוטניקה עץ שיזף בודד בנחל ביכרה

בעיקול בור מים צידי חצוב עם .  עם מחשופי קירטוןהבכרהמיאנדר חד בערוץ 

 .אתר משולב. במעלה עץ שיזף'  מ100. השלמת בניה

 +גיאומורפולוגיה

 578050 196950 נחל ביכרה הסטוריה
13 

 14 582900 197200 נחל אשתמוע גיאומורפולוגיה מיאנדר גדול עם מחשוף קירטוני

בורות ,בארות חצובות ,מצד מלבני , שרידי מבנים, בו מיתקן עגול בית חווה ו

כלי צור ונתזים מן התקופה , מטמורות,תעלות חצובות , מים חצובים

הערבית -הפליאוליתית התחתונה וחרסים מן התקופות הרומית והביזנטית

 .הקדומה

 15 573555 197300 באר טרשן אתר ארכיאולוגי

מחשופי תשתית הגיר בעומק .  חקלאות בעל עירוץ בשכבת לס עמוקה בשדה

 .שני מטר ויותר
 16 576300 197950   גיאומורפולוגיה

 17 584000 198000 נחל אשתמוע גיאומורפולוגיה מכתשות וקיר קונגלומרטי, מחשוף גיר בנחל

 18 582700 198100 549ג .נ תצפית נוף תצפית

פריטים אדריכליים וחרסים ,ם בורות מי, מערות חצובות,קירות , שרידי יישוב 

 . המאוחרתמיתאוהאיסלהרומית ,מן התקופות הברזל 
 19 583170 198100 חרבת חירן אתר ארכיאולוגי

 20 575750 198100   גיאומורפולוגיה .מחשופי גיר וספלולים, מיאנדר חד בערוצון

 21 583200 198200 שלוחת חירן תצפית נוף דרגשי קונגלומרט יתיר, תצפית לצפון מזרח

 22 578950 198200 חרבת ביכרה אתר ארכיאולוגי . יסודות ומערות

 23 579000 198300 חרבת בכרה תצפית נוף תצפית

 24 583300 198350 הר חירן תצפית נוף דרום ומערב, תצפית מצוינת לכיוונים מזרח

 25 580300 198500 סכר עפר גיאומורפולוגיה ןבשיטפול שנפרץ "סכר עפר גדול של קק

 שרידי עיר חומות אבני צור חלקלקה יסודות בנינים מערות בורות כותרת של 

 .אומנה חרסים בורגין
 26 571500 198500 תל עירא אתר ארכיאולוגי

 27 581300 198575 חרבת סבתה אתר ארכיאולוגי . שרידי מבנים מערות וחרסים מן התקופה הביזנטית

 28 575750 198700 חרבת סועה גיאולוגיה+ תצפית  .מחשופי קירטון מתחת לשכבת צור במזרח, תצפית היקפית מצוינת

 29 575830 198950 חרבת סועה אתר ארכיאולוגי .חרסים מן התקופה הביזנטית.  בורות מים חצובים מכלאות

 30 582800 199100 542ג .נ תצפית נוף דרומה ומערבה, תצפית טובה צפונה

 קירות עבים מאבני צור ונסמך אליה מבנה נוסף חרסים מן  מצודה בנויה

 .התקופות הרומית והביזנטית

אתר 

 תצפית+ארכיאולוגי
199100 523ג .נ 571600 31 

  מעלות360תצפית . מבנה בורות מים וחרסים מהתקופה הביזנטית
אתר 

 תצפית+ארכיאולוגי
199500 תל ישוע 576500 32 

 33 584300 199700    נוףתצפית  מעלות360תצפית היקפית 
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 שם האתר סוג אתר תיאור האתר
ורדינטתואק

 אורך

רדינטתאוקו

 רוחב

מספר

 בסקר

 34 577000 200000   גיאולוגיה תצורת מנוחה על צור משאש עם התחתרות בטורון

 35 579000 200100 נחל בכרה בוטניקה עצי שיזף גדולים

 36 578700 200200   תצפית נוף תצפית

 37 577100 200500 594ג .נ תצפית נוף . מעלות360תצפית 

 38 584000 200725 אגן נחל יתיר גיאומורפולוגיה מחשוף קירטון

 39 583500 200800 632טריג . נ תצפית נוף  מעלות360תצפית נוף 

 40 577400 200900 צוק ליבנית גיאולוגיה+ תצפית   מעלות מראש צור מרשים במיוחד360תצפית 

 41 581800 201200 548ג .נ תצפית נוף תצפית נוף טובה

 42 584000 201200 ל יתיר"נח תצפית נוף תצפית מערבה על קו המגע עם היער

חרסים מן . בורות תעלה גת חצובה,  יישוב מבנים מערות מגורים תת קרקעיות

 .התקופה הביזנטית והערבית הקדומה
 43 584470 201280 חרבת יתיר אתר ארכיאולוגי

 44 583400 201500   תצפית נוף תצפית

 45 584000 201500 חורבת יתיר גיאולוגיה+ תצפית  קונגלומרט יתיר ומחשופי גיר,תצפית טובה 

פריטים, קבר, מערות, בורות מים,גת , שרידי יישוב וכנסיה מהתקופה הביזנטית 

 .אדריכליים
 46 584500 201500 חרבת יתיר אתר ארכיאולוגי

 47 582425 202000 אגן נחל יתיר גיאומורפולוגיה מחשוף קירטון

 48 584900 202200 משלט, 660ג .נ הסטוריה י אלכסנדרוני"גבעה שולטת נתפסה במלחמת העצמאות ע

 49 577980 202350 מפגש ערוצים גיאומורפולוגיה .מחשוף גיר עם גבים מלאי מים שמושכים מאות עיזים בסוף החורף

תצפית על קו המגע בין הרי עירא, שכבת צור מישאש בולטת, וף מזרחהתצפית נ

 לבקעת ערד
 50 575400 202550 הרי עירא גיאולוגיה+ תצפית 

 51 582775 202575 אגן נחל יתיר בוטניקה ריכוז חלמוניות

 תצפית נוף .גבעה עם שרידי צומח טבעי בלב יער יתיר,  מעלות360תצפית מצוינת 
 גבעת (640ג .נ

 )המסוקים
202600 583450 52 

 53 580700 202600   גיאולוגיה שתחתיו גב בחורף'  מ3מפלון סלע  בגובה 

מבט טוב צפונה וצפון מערבה עד דהריה והרי חברון ,  מעלות360תצפית 

 . אפעההרי עדתצפית מזרחה . כשבתווך יער יתיר
 54 578350 202800 631טריג .נ תצפית נוף

 55 582200 203200 639ג .נ  נוףתצפית תצפית נוף

 56 582725 203200 אזור בית היערן בוטניקה ריכוז צבעוני ההרים

 57 582900 203250 בית היערן תצפית נוף . מצוינת ממגדל השומר360תצפית , תצפית טובה מערבה

צומת בית היערן תצפית נוף תצפית טובה ליער מדרום ומערב 203350 582550 58 

 59 580600 203500   בוטני+גיאולוגיה  ורון מחשופי ט

, ת'דריג,ערד, ש"ב, לקיא, חורה. חירן ומיתר,יערות יתיר,  מעלות360תצפית 

 הר עמשא ומצדות יהודה
 60 577950 203600 642טריג .נ תצפית נוף

 61 579800 203600 648ג .נ תצפית נוף תצפית היקפית טובה, צפון הרי ענים

 62 581600 203900 668טריג .נ גיאולוגיה+ תצפית  מניפות לס, מחשוף צור מישאש, גבול טורון,ת טובהתצפית היקפי
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 שם האתר סוג אתר תיאור האתר
ורדינטתואק

 אורך

רדינטתאוקו

 רוחב

מספר

 בסקר

204100 646ג .נ תצפית נוף תצפית היקפית טובה מגבעה קירטונית 580300 63 

 64 581800 204400   גיאולוגיה+ תצפית  לומרט יתירתצפית טובה  ומחשופי קונג

 65 585200 204800 629ג .נ תצפית נוף תצפית נוף

 66 582200 204800   גיאולוגיה+בוטני התחתרות נחל בגיר הטורון+הבדלי מפנים

 67 578330 204930 חרבת כחל אתר ארכיאולוגי .' יישוב ספלול חרסים מתקופת הברונזה הקדומה ג

 68 580700 205600   בוטני+גיאולוגיה  בנפתול נחל וערבוב צומח'  מ15וק בגובה מצ

 69 581300 205900 688ג .נ תצפית נוף תצפית טובה מערבה

חרסים מן התקופות ,בור מים , רצפת פסיפס, מסגד, בית כנסת,  שרידי יישוב

 .הביזנטית והממלוכית,ההלניסטית ' ,הברזל ב
 70 584550 205900  עניםחרבת אתר ארכיאולוגי

באר וחרסים , בורות מים,  טהרהמקווה,מערות מגורים , מבנים,  שרידי יישוב

 .הביזנטית והערבית הקדומה,מן התקופות הרומית הקדומה 
 71 580750 206450 חרבת קטה אתר ארכיאולוגי

 72 584200 206700 710ג .נ תצפית נוף תצפית קרובה ורחוקה

בור מים גדול ושרידי מבנה , לי צור ונתזים מן התקופה הפרהיסטורית תפזורת כ

 עגול
 73 579200 207200 חרבת דרגות אתר ארכיאולוגי

 אתר ארכיאולוגי . בית בד מערת מגורים שרידי מבנה חרסים מן התקופה הביזנטית
-חרבת עוינה אל

 פוקא
207230 585080 74 

 75 582400 208000   לוגיהגיאו+ תצפית  תצפית טובה ושיכוב טורון

דרומה ,תצפית טובה צפונה. יסודות מגדל צופים בורות מים וחציבות בסלע

 ומזרחה

אתר 

 תצפית+ארכיאולוגי
ם סויף'חרבת רג 209500 582500 76 

 77 584000 210000 רכס עמשא בוטניקה+תצפית  תצפית טובה, רכס עמשא, בתת ספר קלאסית

שטחי חקלאות , סביבו יער נטוע.  דונם90של כ מאגר מים פתוח על פני שטח 

 .בעמקים ותשתיות פיקניק
 78 583900 208100 מאגר עמשא אחר

198500 אירוס שחום בוטני קבוצת צמחים של אירוס שחום 583000 79 

אכיליאת ארם  בוטני צמחים בודדים 198350 580390 80 
אכיליאת ארם  בוטני כמה גושי צמחים בהר עמשא 209400 582700 81 

גביעונית הלבנון בוטני למרגלות הר עמשא מצידו המזרחי 211560 583507 82 
 83 584450 210300 כלך דו דורי בוטני בשדה צומת להר עמשא

195130  הנגבתסתווני בוטני ובשדות נוספים, בשדה מול חורה 577850 84 

 בוטני מדרון אל נחל ענים עליון

 ,שלהבית 

 ,שקד קטן עלים

 ,אגס סורי

 עוזרר קוצני

206618 581706 85 

חלמונית גדולה בוטני מפנה דרומי של ערוץ 201400 585300 86 

חלמונית גדולה בוטני ערוץ 203300 583800 87 
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 :אטרקטיבילהלן מועדי פריחה של צומח . בעיקר של גיאופיטים, אתרי פריחהבסקר האתרים שולבו 

 

 מרס-ינואר: כלנית מצויה

 .אפריל-ינואר: דבורנית דינסמור

 .אפריל-פברואר: סחלב פרפרני

 .מרס-ינואר: אירוס ארץ ישראלי

 .אפריל-מרס: צבעוני ההרים

 .דצמבר-אוקטובר: חלמונית גדולה

 .מרס-דצמבר: דודא רפואי

 .מרס-סוף ינואר: טוריים מצויים
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  בנוף החבל שינוי מגמות5.2

ההשוואה מעשירה . פרק המצאי באזור יתיר אינו שלם ללא השוואה למצאי בעבר ולזיהוי מגמות בשטח

מגמות , את ההבנה של תהליכים ומגמות החלים בשטח שכן היא מאפשרת בחינת מגמות על ציר הזמן

 .בפרק הזמן הקצר בו נערך הסקר) אף שקימות בשטחעל (שלא היו מזוהות 

  

  ניתוח תצלומי אויר5.2.1

 : עולים הממצאים הבאים 1945שצולמו בפברואר ) התצלומים בהמשך(מניתוח רצף תצלומי אויר 

 1945צמחיית הבתה של בני השיח שבשנת .  ישנו צמצום ברור בכיסוי הצומח הטבעי עם השנים- צומח

במזרח . ההבדל בצומח ניכר בעיקר במרכז וממערב אזור הסקר, ח לא נראית כיוםכיסתה את רוב השט

יתכן על ידי , כפי שקיים כיום בכל אזור הסקר,  היה דיכוי צומח1945אזור הסקר נראה כי כבר בשנת 

 . רעיה

 חדים  של ערוצוניםתהעכשווי בולטת נוכחותם רהאווי בהשוואה בין תצלומי – גיאומורפולוגיה

עוד בולטת התחתרותם . 1945תופעה שלא ניכרת בתצלומים משנת , ומסועפים בעיקר בשולי שדות

, שקשורות לעיבוד קרקע, נראה ששתי התופעות הללו. לאחור של ראשי ערוצים באזורים מעובדים

 – 196250/579800צ .דוגמה לתופעות אלה ניתן לראות בנ  .וארוזיהמעידות על בליית קרקעות 

ההתחתרות מלווה בסיעוף גדל ושוליים חדים . בתשתית לס'  מ200התחתרות לאחור של ערוץ לאורך כ 

 . מעלות90בשיפועים של כ 

חלק . שבילים ומחצבות, כבישים, תשתיות דרכים וייעור,  ישנה התפתחות ניכרת של ישובים– תשתיות

 .נו חדשמהדרכים מתבסס על דרכים קדומות אולם עיקר ההתפתחות הי

 

 1987 השוואה לסקר החלקי משנת 5.2.2

ה י הינה גידול והעמקת האחיזה של האוכלוסי1987המגמה העיקרית המזוהה ביחס לסקר שפורסם ב 

          .  מיתר– בשוליו התפתח גם יישוב יהודי גדול .הבדואית בשטח הסקר

לים אורח חיים נוודי עוד אולם הם ן כי התושבים הבדואים אינם מנה מצוי80 – בסקר משנות ה - בניה

כיום ניתן לזהות כי חלק ניכר מתושבי האזור עבר למבני . אינם גרים במבני קבע אלא בצריפי פח ועץ

 .קבע

ין כי התושבים  מצו80 –בסקר משנות ה .  אגירת המים היוותה בעבר גורם מגביל  לישוב החבל- מים

כיום מתחברת . ם או שהם חופרים בורות חדשיםהבדואים אוגרים מים בבורות קיימים שמשופצי

 . מהן מושך חלקם צינורות לבתים, יה הבדואית לנקודות מים של המדינהיהאוכלוס
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  תצפיות על אתרים ארכיאולוגים5.2.3

במהלך העבודה זוהתה מגמה ברורה של התדרדרות במצב חלק , בשטח הסקר מאות אתרים ארכיאולוגים

 :עת ממספר סיבותהתדרדרות זו נוב, מהאתרים

באר -צפונית לכביש ערד, ור'ת בברור בחרבת חירא תופעה זו נ-שימוש משני באבנים מאתרי עתיקות . 1

 . אבני הצור ששימשו לבנית האתר נעקרות ונלקחות ממקומן לשימוש משני. שבע

.  ישועליד תל, את סימניה ניתן לראות היטב בחרבת סועה,  תופעה שנפוצה באזור–חפירות שוד . 2

 .חפירות השוד גורמות להרס מואץ של האתר

החרבה .  דוגמא טובה לתופעה זו נצפית בחרבת צלית שנחפרה בעבר–אי שימור אתרים שנחפרו . 3

 וסחף של ארוזיה ומכיוון שלאחר חשיפתה לא שומרה נגרמים םיקרקעייושבת על מערכת של חללים תת 

סחף הקרקע גורם לבליית האתר ומהווה סכנה , םיקרקעי התת קרקע ואבני בניין קדומות אל החללים

   .למבקרים

 

  תכניות פיתוח– מגמות עתידיות 5.2.4

בתוך אזור . הינם לחצי תכנון ופיתוח גוברים, מגמה נוספת שיכולה להשפיע רבות על פני החבל העתידיים

מכחול , כרמית: וספיםישובים נ, ת יתיר"הסקר אושרו בשנה שעברה הישובים החדשים חירן ומקב

 .הישוב עירא נמצא בהליכי תכנון. את אושרו על גבול הסקר בבקעת חטיל ובבקעת ערד'ודריג

 .מימוש התוכניות ישנה ללא ספק בצורה משמעותי ביותר את פני חבל יתיר

 . רשימה שמפרטת את היוזמות בתחום הסקר וסביבו, בנספח
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  פתוחים ומסדרונות אקולוגים  רצף שטחים6.0

  כחלק ממסדרון אקולוגי יתיראזור  6.1

אוכלוסיות גדולות יחסית המחליפות מידע גנטי של ם וקיאפשר מטרת המסדרונות האקולוגיים היא ל

לרצף התנועה של . יניהן וזאת על ידי שמירת רצף שטחים פתוחים המאפשרים תנועה של בעלי חייםב

היות וזרעים של  על דגם התפוצה ואפשרויות החלפת מידע גנטי של הצומחחיים השפעה גם הבעלי 

 . צמחים שונים מועברים על ידי בעלי חיים

, מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים). 2000(, .שדות א, .י, שקדי – ג"שפורסם על ידי רטבמסמך 

 מהווה יתירכאשר אזור , מערב-דרום ומזרח-חשיבותם של הצירים צפון מודגשת ,כלי לשמירת טבע

הוא יביא לנתק בין אזור : קיטוע באזור זה יפגע ביעילות שני המסדרונות. צומת בין שני מסדרונות אלו

 לים לאורך נחל שקמה עד ,מערבה,רוחב שנמשך מהרי חברוןהדרון סמרכז הארץ לדרומה ויפגע במ

 .  לכיוון מדבר יהודהמזרחה, התיכון ובכיוון השני

 רצף , חשיבות גבוהה ביותר ברצף המסדרונות האקולוגיים המוצעים בארץ ישראליתיריש לכן לאזור 

 .)מפת המסדרונות האקולוגים בהמשך (וב גם בהקשר המקומי וגם בהקשר האזורי והעולמישחש

 םמפת חבל יתיר במערך המסדרונות האקולוגי
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  רצף שטחים פתוחים6.2

 רקע 6.2.1

על ל קטיעתו ש בהן והנובמ צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח הן בשלפגיעה בשטחים פתוחים נגרמת 

 . מל חשיוקוו תחנות מיתוג, צינורות, מסילות ברזל, כבישים ואחרות דוגמת תקוויו תשתית ידי

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

ובסוג וכמות המזהמים שנוצרים בשטח ) מיקום באגן הניקוז, שיפוע(בתבליט השטח  , וצורת גבולותיו

 . הבנוי

נפח ,  לרוחב הכבישעל רצף השטח הפתוח משתנה בהתאםותשתיות אחרות טווח השפעתם של כבישים 

 . התנועה בכבישונפח גדרות הפרדה ,קיום מערכת תאורה, )קירות חצובים, סוללות( עבודות העפר וסוג

 

 את השפעת התשתיות היישוביות , באופן גס,מחישמנסה לה) בהמשך(ת רצף השטחים הפתוחים מפ

פתוחים שאינה השטחים הם של  לתת מענה להערכת תפקודים נוספי,מטרתה.  על אזור הסקרתוהקוויו

  אולם מוזכרים בהקשר זהונופייםערכים אקולוגיים . באה במלואה לידי ביטוי בהערכת הטבע והנוף

 :נוספים להם ערכים חשובים אחרים

 

 רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחווית - רקע לפעילות נופש וטיולים - תפקוד חברתי

 .הטיול והנופש בחיק הטבע

שבהם נשמר ,  חייצים בקנה מידה מקומי וארצי בין גושים עירונים וכפריים -תפקודים מערכתיים 

 .המרחב הפתוח

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

 .אשר יתכן ובדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם

, תוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום אקוסיסטמות ובתי גידול מגוונים לשטח פ- תפקוד אקולוגי

 .הבנויים על מערכות מרחביות הזקוקות לשטחים רחבי ידיים

 בצפון הארץ בעיקר,  אזורים שיש בהם רצף חזותי בלתי מופר של שטח פתוח נדירים- תפקוד חזותי

 . חשיבות מיוחדת,באשר הם, ציפיםשטחים פתוחים ורדבר המקנה ל, )כולל צפון הנגב (ומרכזה

 

 שיטת הערכה 6.2.2

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

ראוי להדגיש . ככל שהמרחק מהשטח הבנוי גדול יותר הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר . בנויים אחרים

 השפעה זו תלויה –לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי שאין נתונים אלה מספיקים כדי 

 . בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה



 99

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

 : של מידת השפעתם על השטח הפתוח ושוקללו בהתאם

 הערות

ת הערכת עוצמ

ההפרה בהשוואה 

 ליישוב עירוני

 מתקני תשתית
גודל היישוב 

 ואופיו

 יישוב עירוני  100% .באר שבעדוגמת 

 יישוב פרברי אזור תעשייה 75% .מיתרדוגמת 

  בסיס צבאי 60% .בסיס נבטיםדוגמת 

. כחלמחצבת  דוגמת

 .הישוב שני

אתרי סילוק , מחצבות 50%

 פסולת

 ישוב פרברי קטן

 הבדואים הישובדוגמת 

 הלא מוכרים

 .60כביש 

 יישוב כפרי כביש ארצי 25%

בית  רהטדוגמת כביש 

 .ל"חניוני קק, היערן

, מתקנים חקלאיים 10%

 חניונים וכביש אזורי

 

  כביש מקומי 10% ביער יתירכביש  הדוגמת

 

יקת לגבי כל הפרה בכל תא מכיוון שרצף השטחים הפתוחים הינו מדד איכותי ולא התבצעה בחינה מדו

 לשטחים ערכיותולא התבצעה גם מפת ) בעמוד הבא(מצורפת רק מפת רצף שטחים פתוחים , שטח

המפה מראה אילו שטחים רחוקים יותר מהפרעות ואילו רציפים יותר ולא מראה בהכרח את . הפתוחים

 .ערכיותם מבחינת רציפות

  ממצאים6.2.3

על גבול הקו הירוק בין מדרגת מיתר , ר יתיר נמצא ברצועה הצפוניתהרציף בסק, עיקר השטח הפתוח

 .הרציף הינו בהר חירן , מרכז השטח הפתוח. ליער יתיר

מהן נמשכת , נוסף נמצא במרכז אזור הסקר בתת יחידות הנוף הרי ענים מרכז ודרום, רציף, אזור פתוח

 .ארצועה צרה צפון מזרחה לכיוון יער יתיר ומשם מזרחה להר עמש

 

 :הפרות הרציפות הן ממספר סוגים 

 .בדרום אזור הסקר ולאורך כבישים במרכזו ישנם ריכוזים רבים של ישובים בדואים לא מוכרים

 תהתיישבוומעט על ידי ) לגביהן יש תוכניות הרחבה(מזרח אזור הסקר נפגע בעיקר על ידי רצף מחצבות 

 .בדואית בבקעת ערד
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 באזור הישובים מיתר וחורה ותשתיות –זור הפגוע ביותר מבחינת רציפות מערב אזור הסקר הינו הא

 ). ותשתיות לישובים60כביש (שעוברות בבקעת חטיל 

 .שמפירות את הרצף הפתוח מהר חירן דרומה' חוות בודדים'מזרחית למיתר ארבע 

 

יש להדגיש כי מפה זו אינה כוללת את יוזמות הפיתוח המוצעות והמאושרות אלא רק את השימושים * 

 .הקיימים כיום בשטח הסקר
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 שילוב ממצאים מתחומים שונים 7.0

  שיטת שילוב המפות7.1

 זאת . הממצאים שהופיעו במפות הערכיות הנושאיותשילבנו אתלצורך סיכום הממצאים מאזור הסקר 

 את עדיפויות השימור בצורה ברורה יותר וגדירית שו סופיות מפנים ובעלי ענייןבמטרה להציג בפני מתכנ

 . באזור הסקר

תהליך זה .  ערכיות משולבת,סולמות ערכיות נושאייםרת מהיוצחיבור המפות נעשה בעזרת מטריצה 

 ): בתחילת החוברתמרשם זרימה את ראה גם (מוביל במספר שלבים עד למפת ערכיות משולבת סופית 

 

 מפות מקור תוצר השילוב

 ערכיות צומח ערכיות נופית  ערכיות משאבי טבע ונוף

נוף ורצף , ערכיות משולבת טבע

 שטחים פתוחים

 רצף שטחים פתוחים ערכיות משאבי טבע ונוף

 

 טבע ונוף  -משולבתערכיות  7.2

עם הערכיות  משאבי הטבעללת את ערכיות קנוצרה בעזרת מטריצה סימטרית שמש) בהמשך(המפה 

 : הנופית

 

  טבלת צירופים–ערכיות טבע ונוף 

   יות נופיתערכ

5 

 מרבית

4 

גבוהה מאד

3 

 גבוהה

2 

 בינונית

1 

 נמוכה

  

  נמוכה1 1 2 3 3 3

  בינונית2 2 2 3 3 4

  גבוהה 3 2 3 3 4 4

 גבוהה מאד4 3 3 4 4 5

  מרבית5 3 4 4 5 5

ערכיות 

 משאבי

 טבע
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אזורים אלה הם הפחות . רי עניםאזור הר חירן ומרכז ה,  נמצאים רכס הר עמשאהמרביתברמת הערכיות 

 . מהווים אזורי תצפית ונוף ומקיימים בתת ספר שמורה באופן יחסי, מופרים בשטח הסקר

שילוב האזורים בערכיות . בערכיות משולבת גבוהה מאדבאזור הר חירן ומרכז הרי עירא ישנם אזורים 

הרי עירא וענים ולכיוון הרי יתיר והר  וגבוהה מאד יוצר חגורה ערכית במיוחד מהר עמשא דרך מרבית

כביש מקומי והתיישבות , החגורה מקוטעת בעיקר למרגלות הרי ענים על ידי תשתיות קציר נגר, חירן

 .בדואית

שטחים ,  נמצאים יער יתיר המזרחי המקיים יער מחטני מעורב עם שטחים חקלאייםבערכיות גבוהה

אשתמוע וסביבותיו שמעובד ברובו באופן אקסטנסיבי וכן אזור אגן יתיר , פתוחים ונטיעות רחבי עלים

 .דרום הרי עירא שמיושבים בצורה פזורה על ידי בדואים

 נמצאות תשתיות קציר הנגר החדשות למרגלות הרי ענים ובאגן נחל ביכרה ובקעת בערכיות בינונית

 . חטיל בה חקלאות אינטנסיבית

 .חורה ביותר נמצאים הישובים מיתר ובערכיות הנמוכה

 

  ורצף שטחים פתוחיםנוף, טבע -משולבתערכיות  7.3

 . מפת רצף השטחים הפתוחיםערכיות טבע ונוף עםנוצרה על ידי שילוב מפת ) בהמשך(המפה 

 

  טבלת צירופים– משולבתערכיות 

    טבע ונוףערכיות

5 

 מרבית

4 

 גבוהה מאד

3 

 גבוהה

2 

 בינונית

1 

 נמוכה

  

  1500עד  1 2 3 3 3

4 3 3 2 2 1500-3000 

4 4 3 3 2 3000-4500 

5 4 4 3 3 4500-6000 

 6000מעל  3 4 4 5 5

ערכיות רצף 

' בערכי מ(

 )משוקלל

 

 

ניתן לראות כי ערכיותם של אזורים מרוחקים מפיתוח דוגמת יער יתיר המזרחי וגוש הר חירן וסביבתו 

לקוי תשתית  בעוד ערכיותם של אזורים שקרובים הרצף הפתוח סביבתם בגלל עלו בצורה משמעותית

. ירדה מעט, כמו כביש הגישה הראשי ליער, וצירי פיתוח
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  ומסקנותסיכום, ממצאים

 של אזור יובשניק הגבוהה בשל ייחודו כחל בוטנית-זואולוגית- מתאפיין בערכיות נופיתיתיראזור סקר 

 מעבר יתירמהווה אזור  צפון דרוםבציר  .המעבר בין החבל הים תיכוני והחבל המדברי בציר מזרח מערב

 .למישורי הלס של הנגב המערבי) הרי חברון(מאזור ההר 

 היער הנטוע הגדול נמצאביתיר . בחבל זה טמון פוטנציאל גדול של תיירות ופעילות נופש בחיק הטבע

בנוסף לאתרים שהוכשרו . דרכי נוף ואתרים בעלי עניין למטייל, שבתוכו משולבים מתקני נופש, במדינה

 בעלי חשיבות הסטורית  מהם,אות אתרים ארכיאולוגייםמענים קיימים באזור ' דוגמת ח, לביקורי קהל

 .וארכיאולוגית גבוהה ביותר

 

חשיבותם . רכס הר חירן ולב הרי עירא וענים, בולטת הייחודיות של רכס הר עמשאבתוך אזור הסקר 

שתמר בהם נוף הקדומים מהעובדה שההנוף והמורשת הרבים בתחומם וכן , ערכי הטבעהגדולה נובעת מ

ממרחב שמור של שימור בלב פיתוח אלא כחלק ' "איים"כחשיבות הרכסים הינה לא רק . של החבל

 . לדרום השפלה-נמשך מהים התיכון לערבה ומהנגב צפונה ה

 

 בשטחים  החקלאיולוגילשימור הממצא הארכיא, מרדכי הימן מרשות העתיקות' דרלהלן המלצותיו של 

 . מחוץ לאתרים הידועים והמוכרים, הפתוחים בתחום הסקר

נושא זה הוא באחריות רשות העתיקות המודעת ; לא לאפשר שום פעולת פיתוח ללא סקר ארכיאולוגי 

 .לבעיה ודורשת סקר וחפירות מכל יזם שנכנס לשטח

העשירים בממצא באופן , קיימים בשטחבמשולב עם ערכי טבע ונוף אחרים ה, להגדיר כמה אזורים 

 .כאזור שאין לפגוע בו בכל מקרה, מיוחד

שיכללו את מערכות החקלאות של , להגדיר אזורי תיחום סביב היישובים הקדומים הידועים 

את ,  נמצא האזור תחת לחצי פיתוח כבדים, על אף חשיבותו .כפי שהתבררו בסקר החדש, היישובים

הלא , רק השטח הלבן.  בצורה הטובה ביותר במפת שימושי הקרקעהלחץ על השטח ניתן לראות

 בתחום הקו הכחול הינו שטח )כשטח פתוח( שהינו למעשה השטח שנשאר ללא שימושים, צבוע

הר חירן ולב , שטח זה חופף לשטח שנמצא ערכי והוא הר עמשא, שמאופיין בצומח שעיקרו טבעי

 .הרי עירא וענים

 

בדואית  ההתיישבות הקיימת היא בעיקרה . ומתוכננתישבות קיימתיל ידי התלחצי הפיתוח מאופיינים ע

.  ופיתוח תשתיות מסוגים שוניםבישובים אלה ניכר מעבר למבנים קשיחים. שחיה בישובים לא מוכרים

 הממוקמים על גבול הקו הירוק תורמים גם הם ללחץ על השטח ות בודדים שמוקמו בלב השטח וישוביםחו

כנון ואישור שונים ומאופיינים בבניה לישובים הקיימים האלה נוספים ישובים שנמצאים בהליכי ת, הטבעי

 .את פני החבל לחלוטין  הקמתם צפויה לשנות–צפופה של אלפי יחידות דיור 
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 :תוח נראה כימיקום ואופי לחצי הפי, מניתוח ערכיות השטח

 .יש לקדם את הכרזת שמורת הר חירן 

 .לב הרי עירא ועניםלחזק את ההגנה על השטח המרכזי ביש  

 . יש ליצור רצף פתוח ושמור ככל האפשר בין רכס הר עמשא דרך הרי עירא וענים לכיוון הר חירן 

 .לכיוון הנגב, דרומהמהרי עירא וענים יש לשמור רצועה שמורה ופתוחה  
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  בשטח הסקרארכיאולוגייםהאתרים הרשימת 
קוד 

רשות 
העתיקות

 תיאור האתר שם האתרקורדינטות אורךקורדינטות רוחב

 . שרידי קירות מוקדי אפר כלי צור וחרסים מן התקופה הכלקוליתית   190750 10376/0579400
 .ים כלי צור ואבן וחרסים מן התקופה הכלקוליתית שרידי מוקד   191900 10377/0579955
 .שומרה רבועה וחרסים מהתקופה הביזנטית'  מ401 מזרחה מנקודת גובה    193400 10378/0579750
 . שומרה רבועה   193950 10379/0579050
 .מצד רבוע'  מ465 מדרום לנקודת גובה    194200 10380/0579550

 שרידי מצד מלבני מכלאה סגלגלה מערה טבעית עמוקה ובפתחה מדרגה מוקפת גדר אבנים בור מים דמוי פעמון חצוב גבעת מיתר 194300 10381/0579950
 .ותעלה וחרסים מן התקופות ההלניסטית והרומית

 . שומרה רבועה וחרסים מן התקופה הביזנטית   194600 10382/0579100

מבנים מיתקנים בור מים חצוב מוקדים תלוליות אבנים מדרגות חקלאיות כלי צור וחרסים מן התקופות יישוב שרידי    195650 10383/0579850
 .'והברזל ב' הברונזה הקדומה ב' הכלקוליתית הברונזה הקדומה א

 .והביזנטית'  שרידי קירות שרידי מכלאות בור מים חצוב חרסים מן התקופות הברזל ב   196400 10384/0579300
 .כלי צור מהתקופה הפליאוליתית התיכונה). ?קבר( מבנה מלבני    198500 10385/0579550
 . מבנים מערות טבעיות גדרות הבנויות מאבני צור חרסים מן התקופות הביזנטית והערבית הקדומה   198700 10387/0579350
 . בור מים דמוי פעמון ותעלות   199000 10388/0579300
 . שרידי קירות וחרסים מן התקופה הכלקוליתית   199500 10389/0579070
 . פסולת נתזי צור   199700 10390/0579750
 . קיר תמך הבנוי אבני צור   199750 10391/0579550
 .בור מים דמוי פעמון מטוייח לפתחו שוקת מלבנית בנוייה ומטוייחת'  מ373 מצפון לנקודת גובה    191900 10394/0578900
 . באר שרידי מתקני שאיבה ושל בריכת אגירה   192550 10396/0578350
 . שומרות חרסים מן ההתקופה הביזנטית   192650 10397/0578100
 . שרידי שומרה חרסים מן התקופה הביזנטית   192860 10398/0579400
 . שומרות   192900 10399/0578145
 . שרידי מבנה   192990 10400/0578485

 . בורות מים חצובים דמויי פעמון שקתות וחרסים מן התקופה הביזנטית   193250 10403/0578150

 .חרסים מן התקופה הביזנטית) ?( מצד רבוע מגדלים   193450 10404/0578250
 . פסולת נתזי צור   193655 10405/0578250
 ).בדווים(ות חרסים מן התקופה הביזנטית מבנים וקברים מן התקופה המודרנית  בית חווה רבוע עם חדרים וחצר   193700 10406/0578450
 . מבנים קירות תמך ארוכים הבנויים אבני צור וחרסים מן התקופה הביזנטית   193800 10407/0578550
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 .מבנה הבנוי אבני צור וחצר מלבנית חרסים מהתקופה הביזנטית    193800 10408/0578700

 .פליאוליתית- שרידי מבנה הבנוי אבני צור כלי צור מן התקופות הפליאוליתית העליונה והאפי   193950 10409/0578650
 . שרידי שומרה וחרסים מן התקופה הביזנטית   194300 10410/0578300

 .בור מים חצוב דמוי פעמון ותעלה    194300 10411/0578700

 . שומרה   194680 10412/0578175
 . שומרה רבועה הבנוייה אבני צור וחרסים מהתקופה הביזנטית   194950 10413/0578350
 . כלי צור ונתזים מן התקופה הפליאוליתית התיכונה   195300 10414/0578900
 .רבועות סכרים ושומרות    195550 10415/0578300
 . שומרה רבועה   195550 10416/0578050
 . כלי צור מן התקופות הפליאוליתית התיכונה והפליאוליתית העליונה   195950 10417/0578550
 . מבנה מלבני הבנוי אבני צור וחצר בור מים דמוי פעמון חצוב תעלה וחרסים מן התקופה הביזנטית   196050 10418/0578700
 . מבנה  מלבני ומערה טבעית   196200 10419/0578200
 . מבנה מלבני הבנוי אבני צור ובור מים   196450 10420/0578350
 . בורות מים   196950 10421/0578050
 . מבנה מלבני הבנוי אבני צור   197550 10422/0578950
 . בורות מים ושוקת חצובה   198600 10423/0578900
 . שומרה רבועה וחרסים מהתקופה הביזנטית   192900 10431/0577750
 . בור מים חצוב דמוי פעמון שוקת ומערות קבורה חצובות   192975 10432/0577975
 . בורות מים חצובים דמויי פעמון   193150 10433/0577900

לכנסיה חדרים וחצרות גדורות מאבני צור שבר מעוטר של סורג שרידי כנסיה רצפת פסיפס בור מים דמוי פעמון מצפון    193300 10436/0577050
 .שיש רעפי חרס חרסים מן התקופה הביזנטית

 . בור מים חצוב דמוי פעמון שוקת חצובה באבן גיר מאגור רבוע חצוב במרכזו עמוד לתמיכת התקרה   193300 10438/0577650

 חרבת חור 193540 10442/0577200
 כנסייה גדולה קטע קיר מאסיבי ייתכן שריד מחומת היישוב מגדלים רבועים הבנויים אבני צור שרידי מבנים שרידי

מטמורות חצובות מיתקנים חקלאיים בורות מים חצובים דמויי פעמון בור מים חצוב דמוי גליל דרך קדומה קברים מהתקופה
 'המודרנית חרסים מן התקופות הברזל ב

 .י מבנים בנויים אבני צור חרסים מן התקופות הביזנטית והערבית הקדומה שריד   193700 10443/0577600
 . בור מים חצוב דמוי פעמון בנוי מאבני צור גדולות   193850 10456/0577940
 . בור מים חצוב דמוי פעמון  בנוי אבני צור גדולות   193850 10457/0577750
 . בנויה אבני צור שומרה רבועה חרבת חור 194150 10458/0577450
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 . בור מים חצוב ומטויח   194350 10459/0577300

 . בור מים דמוי פעמון חצוב ושוקת   194500 10460/0577100
 . קיר קשתי לתמיכה במדרגה חקלאית   194850 10461/0577400
 . מכלאות רבועות וחרסים מן התקופה הביזנטית   195050 10462/0577100

 . מצד רבוע מכלאה דמוית פרסה סכר חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית   195350 10463/0577400

 .מערב שומרה רבועה מצפון סכר חרסים מן התקופה הביזנטית- שומרה רבועה מכלאה מלבנית מצפון   195400 10464/0577700
 .חרסים מן התקופה הביזנטית.  שומרה מלבנית סכר   195400 10465/0577500
 . מבנה מלבני מבנה וחצר מלבניים   195800 10467/0577050
 . קיר תמך בור מים דמוי פעמון חצוב ושרידי קירות   195800 10468/0577250
 .הביזנטית בית חווה מלבני חרסים מן התקופה    195950 10469/0577100
 . שרידי מבנה וסכר קטן   196200 10470/0577450
 . בית חווה מלבני שרידי סכר וחרסים מן התקופה הביזנטית   196300 10471/0577150
 . קיר תמך מאסיבי   196300 10473/0577250
 . בור מים מלבני חצוב   196400 10474/0577350
 .סכר מאסיבי'  מ451נקודת גובה  ממערב ל   196400 10476/0577450
 . בור מים חצוב ותעלה   196500 10494/0577100
 . מערה מגורים חצובה נראה שמתחילה שימשה כבור מים   196550 10495/0577350
 . בור מים דמוי פעמון חצוב   196600 10496/0577150
 . שומרה רבועה   196750 10497/0577250
 . מבנים מיתקנים קטנים מאבן ופסולת נתזי צור   197450 10498/0577450
 . כלי צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה   198150 10499/0577800
 .מזרח למבנה בור מים דמוי פעמון חצוב ובנוי- מבנה מלבני מיתקן רבוע קירות מצפון   198650 10500/0577750

 . פסולת נתזים   199550 10501/0577600

 .נתזי צור'  מ563 ליד נקודת גובה    199550 10502/0577000

 שרידי מבנה רבוע בור מים שביל תחום אבני צור כלי צור מן התקופה הכלקוליתית חרסים מן התקופות הכלקוליתית   199800 10503/0577100
 .והברונזה הקדומה

 .ליון באבני צור גדולות ותעלה בנוייה בור מים חצוב ומדופן בחלקו הע   199900 10504/0577400
 . מבנה בן שלושה מפלסים וחרסים מן התקופה הביזנטית   194350 10512/0576850
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 . וחרסים מן התקופה הביזנטית בית חווה רבוע אגן רבוע חצוב מחוץ למבנה שבר משקוף חקוק   194550 10513/0576300
 . מצד רבוע שרידי קירות וחרסים מן התקופות הרומית והביזנטית   194600 10514/0576400
 . מבנה מלבני חרסים מן התקופה הביזנטית   194600 10515/0576200
 . שרידי מבנה הבנוי אבני צור   194850 10516/0576250
 .רה רבועה שומ   194950 10517/0576150
 . סכר   194950 10518/0576400

 . שומרות רבועות קיר תמך וחרסים מן התקופה הביזנטית   195100 10519/0576700

 . סכרים ושומרה רבועה הבנוייה אבני צור   195300 10520/0576350
 . שומרה רבועה הבנוייה אבני צור   195400 10521/0576600
 . בור מים דמוי פעמון חצוב בור שיקוע חצוב ומבנה מלבני   195450 10522/0576200
 . סכר מאסיבי מדרום סכר נוסף ממזרח לו קיר תמך   195550 10523/0576950
 .הביזנטית- שרידי מבנה חרסים מן התקופה הרומית   195600 10524/0576350
 . בור מים חצוב   197100 10525/0576500
 . בורות מים מלבניים חצובים   197500 10526/0576950

 . שומרה רבועה מדרגה חקלאית וחרסים מן התקופה הביזנטית   197550 10527/0576200

 . בור מים מלבני חצוב   197650 10528/0576250
 .הביזנטית- מבנה רבוע מבנה מלבני וחרסים מן התקופה הרומית   197800 10529/0576400
 . בור מים מלבני חצוב   197950 10530/0576800
 . בור מים דמוי פעמון חצוב   198150 10531/0576700
 .הביזנטית- שרידי מבנים בורות מים חצובים וחרסים מן התקופה הרומית   198200 10532/0576450
 .הביזנטית- מבנה מלבני וחרסים מן התקופה הרומית   198250 10533/0576600
 . בור מים חצוב וספלולים תל ישוע 198900 10534/0576000
 . כלי צור ופסולת תעשיה מהתקופה הפליאוליתית התיכונה   199500 10535/0576700
 .פליאוליתית- כלי צור ונתזים מהתקופה האפי   199850 10536/0576050
 . סכר מאסיבי ממערב על מדרון שומרה רבועה   193900 10541/0575250

 . בורות מים   194300 10543/0575500

 . שומרה רבועה   194700 10544/0575500
 . בית חווה רבוע בחצר המבנה מגדלים מדרגות חקלאיות מן התקופה המודרנית וחרסים מן התקופה הביזנטית   195200 10545/0575800
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 . בור מים חצוב ושוקת רבועה   195750 10546/0575450
 . בורות מים חצובים   195900 10547/0575900
 . מצודה מלבנית וחרסים מן התקופות הרומית והביזנטית   196050 10548/0575400
 . מכלאה סגלגלה   196100 10549/0575250
 .אה מן התקופה המודרנית מטמורה מלבנית חצובה ומכל   196550 10550/0575750
 . מטמורה רבועה חצובה   196650 10551/0575350
 . בורות מים חצובים ותעלה בנוייה   196900 10552/0575250
 . בור מים חצוב   197550 10553/0575900
 . שרידי בור מים מכלאה סגלגלה   198350 10554/0575250
 .בנויים קירות תמך    198450 10555/0575350
 . בית חווה שרידי מתקן מכלאה בורות מים דמויי פעמון חצובים שוקת בנוייה וחרסים מן התקופה הביזנטית   198650 10557/0575350
 . בור מים חצוב חרבת סועה 198700 10558/0575750

 .חרסים מהתקופה הביזנטית. מים דמוי פעמון חצוב מבנה שרידי קירות כנראה של חצר חיצונית ממזרח למבנה בור    198700 10559/0575300

 . פסולת נתזים חרבת סועה 198800 10560/0575800

- מתחם מעוגל מבנה מלבני בורות מים דמוי פעמון חצובים שוקת קטנה חצובה שרידי מבנים וחרסים מן התקופה הרומית   199050 10561/0575350
 .הביזנטית

 .שרידי קירות וכלי צור    199250 10562/0575300
 . שני קירות מקבילים   199500 10563/0575800
 . שרידי קירות   199550 10564/0575300

 יישוב מערות טבעיות שבר אגן אבן מכלאה מעוגלת מבנים מלבניים שרידי סכרים קירות תמך תעלות מדרגות חקלאיות   199600 10565/0575950
 .יתוחרסים מן התקופה הביזנט

 . מיתקנים חקלאיים שומרה רבועה קיר תמך וסכר   199900 10566/0575300
 . מבנה רבוע כלי צור ונתזים מן התקופה הפליאוליתית התיכונה   197100 10588/0574800

 . בור מים דמוי פעמון חצוב   198675 10591/0574625

 .הביזנטית-רסים מן התקופה הרומית בור מים חצוב שרידי מבנה ח   198650 10592/0574200
 .חרסים מן התקופה הביזנטית). ?( חווה מערה פרטים אדריכליים בור מים   198750 10594/0574700
 . מבנים מערות מגורים גדר חרסים מן התקופה הביזנטית   198750 10595/0574550
 .חרסים מן התקופה הביזנטית. חקלאיותשרידי מדרגות ) ?שומרה( מבנה מלבני    198950 10596/0574500
 . מבנים חדר אחסון מלבני חרסים מן התקופה הביזנטית   199050 10597/0574200
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 .נטית מבנה מלבני שרידי בורות מים חצובים חרסים מן התקופה הביז   199350 10598/0574700
 .בנוי אבני גזית על אבניו חרותים עיטורים גאומטריים) ?חקלאי( מבנה מעוגל ובו מיתקן    196800 10606/0573100
 .הביזנטית- בור מים מלבני ומטוייח תעלה חצובה מטמורות וחרסים מן התקופה הרומית   196900 10607/0573350

בו מיתקן עגול שרידי מבנים מצד מלבני בארות חצובות בורות מים חצובים תעלות חצובות מטמורות כלי צור בית חווה ו באר טרשן 197300 10608/0573555
 .הערבית הקדומה-ונתזים מן התקופה הפליאוליתית התחתונה וחרסים מן התקופות הרומית והביזנטית

 .דומה כלי צור ונתזים מן התקופות הכלקוליתית והברונזה הק   197800 10609/0573050
 . בור מים דמוי פעמון חצוב תעלה ומטמורה   198250 10610/0573850
 .ומבנה מלבני) ?בית חווה( שרידי מבנה    199150 10611/0573800
 . בורות מים דמויי פעמון חצובים ותעלות   199150 10612/0573700
 . בור מים מלבני חצוב   199450 10613/0573100

 . בור מים דמוי פעמון חצוב ומטוייח   195500 10622/0572000

 . מערה טבעית סכר קיר תמך   195700 10623/0572700
 . שרידי מבנה   195800 10625/0572550
 .והערבית הקדומה'  בית חווה מלבני בור מים דמוי פעמון חצוב שרידי מבנים חרסים מן התקופות הברזל ב   196200 10626/0572900
 . בורות מים חצובים ותעלות חפורות   197750 10627/0572350
 . כלי צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה   197950 10628/0572900
 . מטמורה חצובה   198100 10641/0572800
 . בור מים דמוי פעמון חצוב מטוייח שוקת קטנה תעלה   198100 10642/0572700
 . בור מים מלבני חצוב סכר   198350 10643/0572650
 . בור מים חצוב שוקת בנוייה תעלה חפורה   198400 10644/0572200
 . שרידי מכלאה סגלגלה מתחת לקירותיה שרידי מבנה   198750 10645/0572450
 . בור מים חצוב ומטוייח   198950 10646/0572900
 . אחד נחפר לא נמצאו חרסים או חפצים אחרים בית קברות גלי אבנים קבר   195700 10652/0571350

 מבנה מלבני בנוי אבני צור כלי צור מן התקופה הפליאוליתית התיכונה חרסים מן התקופות הכלקוליתית והברונזה   196050 10653/0571400
 .הקדומה

 . בור מים דמוי פעמון חצוב   196100 10654/0571150
 .מים דמוי פעמון חצוב בור    196100 10655/0571650

 . שרידי מבנה חרסים מתקופת הברונזה הקדומה   196300 10656/0571350

 . מבנה מלבני גל אבנים קטנות שרידי קירות   196300 10657/0571700
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 .ות מים גדולים חצובים מטמורות בור   196400 10658/0571250
 . מטמורות חצובות   197750 10659/0571400
 . בית חווה מלבני מבנה רבוע בית קברות מן התקופה המודרנית וחרסים מן התקופה הביזנטית   197950 10660/0571050
 . מערה רבועה חצובה סכר קירות תמך   199100 10661/0571400

 .ומרה רבועה בנוייה אבני צור ובור מים רבוע חפור ש   199150 10662/0571150

 . בור מים דמוי פעמון חצוב ומערה קטנה חצובה   199250 10663/0571400
 . מבנה רבוע בנוי אבני צור חצר קטנה מוקפת גדרה שרידי קירות וקיר תמך בנוי אבני צור קטנות   199400 10664/0571550
 .ה רבוע באוכף ושרידי קירות תמך מבנ   199900 10665/0571150

מבנה חצר ובה מערה סתומה שרידי סכרים מדרגות חקלאיות חרסים מן התקופות הברונזה הקדומה) ?( מבנים בית חווה   194900 10682/0570600
 .והביזנטית

 .נה שרידי מבנה גדרה מעוגלת מהתקופה המודרנית בה משולבים אבנים מהמב   195050 10683/0570850

 . מטמורה חצובה בורות מים חצובים עם שרידי טיח   195050 10684/0569900

 . יישוב מכלאות מערות מגורים שרידי גדרות כלי צור וחרסים מן התקופה הברונזה הקדומה   195050 10685/0570150

.קבילים שרידי מבנה מעוגל כלי צור מתקופת הברונזה הקדומה רוגם מעוגל קברים בנויים שרידי מיתקנים שלושה קירות מ   195250 10686/0570500

 . מתחם כלי צור וחרסים מן התקופה הכלקוליתית חרסים מן התקופת הברונזה הקדומה   195350 10687/0570100

ותות בערבית מן התקופה בור מים דמוי פעמון חצוב מסביב לפתחו אבני צור גדולות ספלולים חצובים כתובות חר   195400 10688/0570400
 .המודרנית ומכלאה סגלגלה

 . רגמים   195500 10689/0570950
 . מטמורה רבועה חצובה   196600 10690/0570500
 . מטמורות חצובות בור מים חצוב   196700 10691/0570900
 .זנטיתהבי- שומרה רבועה סכר חרסים מן התקופות הברזל והרומית   196950 10692/0570100
 .הביזנטית- מצד שרידי קירות סכר בור מים חרסים מן התקופה הרומית   197300 10693/0570400
 .' שרידי מתחם מלבני גל של אבני צור קטנות חרסים מתקופת הברזל א   197600 10694/0570500
 . מבנה רבוע חרסים מן התקופה הביזנטית   198450 10695/0570300
 . שומרה רבועה   198050 10696/0570350
 . בורות מים חצובים   199400 10697/0570950
 . מערכת חקלאית בערוץ צר הכוללת מדרגות עיבוד מבנה מכלאה מערות וקירות תמך   195650 10754/0571350
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 שרידי יישוב מבנים מערות מגורים מיקווה טהרה בורות מים באר וחרסים מן התקופות הרומית הקדומה הביזנטית חרבת קטה 206450 10765/0580750
 .והערבית הקדומה

 . יישוב מבנה מיתקנים מוקדים בורות אשפה כלי צור וחרסים מן התקופה הכלקוליתית   190500 1288/0579300

 .רידי יסודות ובאר ש תל שוקת 191500 1345/0579500

 . בור מים שוקת ושרידי שומרה   193150 13721/0578530
 . שרידי מבנה ורצפת פסיפס   192600 1399/0583500

חרסים מן התקופות הברזל. גבעה נמוכה. חמשה מצדים מחוץ לעיר  בורות.  שרידי עיר ובה גלי אבנים נפולות ויסודות   193500 1458/0577500
 .והפרסי

 . יסודות וגלי אבני צור בורות מים   193500 1459/0578500

כלי צור. הביזנטית חרסים מן התקופות הרומית הביזנטית הערבית הקדומה והממלוכית- שרידי מצד מהתקופה הרומית   194125 1535/0577850
 .מהתקופה הפליאוליתית התיכונה

 .פה הפליאוליתית התחתונה וחרסים מן התקופה הביזנטית תפזורת צור מן התקו   194020 15590/0581200
 . שרידי מבנים   193860 15591/0580980
 . תפזורת כלי צור מן התקופה הפליאוליתית העליונה   193620 15592/0581030
 . תפזורת כלי צור מן התקופות הפליאוליתית התחתונה והכלקוליתית   194000 15593/0581120
 . שרידי קירות כלי צור מן התקופה הפליאוליתית התחתונה חרסים מן התקופה הביזנטית   193680 15594/0581050
 . מבנה בנוי אבני צור וכלי צור   193820 15595/0581000
 . מבנה בנוי אבני צור ותפזורת כלי צור   193820 15596/0581040
 .ור גדולות שרידי סכר בנוי אבני צ   193560 15597/0580980
 . שרידי מבנה בנוי אבני צור   193500 15598/0581000
 . מבנה עגול טומולוס מערות מגורים מן התקופה הכלקוליתית או הברונזה הקדומה   195100 1606/0569500
 . תפזורת כלי צור מן התקופה הפליאוליתית התחתונה   198100 16260/0582700
 .חרסים מן התקופה הביזנטית.  בורות מים חצובים מכלאות בת סועהחר 198950 16317/0575830

חרסים מן התקופות הכלקוליתית הברונזה הקדומה הברונזה.  תל שרידי ישוב שרידי מבצר סוללה חפיר בתי ציבור מנזר   196500 1680/0569500
 .הרומית והביזנטית' והברזל ג' הברזל ב' התיכונה הברונזה המאוחרת הברזל א

 .קרקעית טראסות- שרידי ישוב שרידי מצד שרידי מצודה מערכת מחילות תת אתר יתיר 196800 1681/0577500

כלי צור. שלושה בורות מים מערות מגורים שני מיקוואות טהרה תעלות מים) מאגר( שרידי יישוב מבנה מבוצר בריכת מים  חרבת צלית 196220 1682/0581425
 .ית וחרסים מן התקופות הברזל ההלניסטית הרומית הקדומה והערביתמן התקופה הפליאולית

 שרידי יישוב קירות מערות חצובות בורות מים פריטים אדריכליים וחרסים מן התקופות הברזל הרומית והערבית   197500 1761/0583500
 .המאוחרת

 . התקופה הביזנטית שרידי דרך גדרה סגלגלה קיר שוקת חרסים מן   200550 17912/0582700
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 . דרך בנויה גדר אבנים חרסים מן התקופה הרומית הקדומה   200400 17917/0584300
 .ביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית.  בור מים חצוב מערות מגורים שרידי מבנה   200800 17918/0584650
 . גת בור מים חצוב   200860 17926/0584400
 .הביזנטית- מערת מגורים גדרות אבנים מדרגות חקלאיות בית בד חרסים מן התקופה הרומית   200120 17928/0584550
 . בור מים שוקת בור   200760 17930/0584340
 .ם מן התקופות הברזל הרומית ביזנטית והערבית בור מים גדר דרך מדרגות חקלאיות וחרסי   200550 17932/0584400
 .ביזנטית- מדרגה חקלאית בור מים שרידי דרך וחרסים מן התקופה הרומית   200000 17933/0584950
 . גדר בנויה   200550 17940/0584170
 . מערות מכלאות גדרות אבנים ומדרגות חקלאיות   198700 17941/0584700
 .הביזנטית- מבנה מלבני בור מים מדרגות חקלאיות דרך וחרסים מן התקופה הרומית   200520 17946/0584690
 .חרסים מן התקופה הביזנטית.  בור מים חצוב סכר   200680 17947/0584640
 . מבנים גדרות אבנים מערה חרסים מן התקופה הביזנטית   200750 17953/0585180
 .ים בור מ   200400 17969/0584900
 . שרידי מגדל עגול תעלה וגל אבנים   206880 17970/0579640

 .ביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית.  שרידי מבנים   207210 17973/0579920

 . שרידי מבנה גדול   207460 17974/0580080
 . בור מים תעלה סכר טרסה מערת מגורים   201000 17989/0584400
 .שוקת בור מים) ?( מתקן עם תעלה גת   201400 17990/0584840
 .בורות מים מערת מגורים תעלה ) ?( מתקן חצוב גת    201255 17993/0584330
 . שלוש בורות מים תעלה מערת מגורים מבנה מלבני גדרות   201500 18000/0584030
 .ביזנטית גדרה סגלגלה מדרגה חקלאית חרסים מן התקופה ה   201500 18086/0580800
 . שרידי דרך מן התקופה הרומית   201350 18088/0582850
 . מערות מגורים חצר ובמרכזה מערת מגורים בור מים חצוב שרידי מבנים   201120 18090/0582570
 .חרסים מן התקופה הביזנטית.  בורות מים שוקת קיר   201200 18092/0582300
 .ם חצוב שוקת חרסים מן התקופה הביזנטית בור מי   201960 18094/0582150
 . בורות מערת מגורים חרסים מן התקופה הביזנטית   201600 18104/0583700
 .ביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית.  בור מים שוקת   201100 18105/0583800
 .חרסים מן התקופה הביזנטית.  שרידי מחצבה מדרגות   201200 18107/0584700
 .ביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית.  בור מים   201750 18108/0584850
 .חרסים מן התקופה הביזנטית.  מחצבה מערות מגורים שוקת גדרות   201600 18109/0584270
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 .ת אבנים סימני חציבות טרסות חקלאיות גדר   201700 18110/0584150
 .הביזנטית- שני בורות מים תעלה שוקת חצובה חרסים מן התקופה הרומית   201500 18207/0585025
 . מחצבה בית בד חרסים מן התקופה הביזנטית   201250 18208/0585100
 ).שקתות( בור מים מלבני ליד פתח הבור ספלול ושני שקעים    201195 18213/0585195
 .הביזנטית- בורות מים חרסים מן התקופה הרומית   201960 18214/0585315
 . מתחת לכיפה בתחילה של שלוחה גדרת אבן הסוגרת על מערת מגורים במערה שרידי קירות   202880 18235/0582250
 .חרסים מן התקופה הביזנטית) ?שומרה( מבנה    202840 18239/0582300
 . מערת מגורים שוקת חצובה חרסים מן התקופה הביזנטית   202900 18240/0582500

 . בור מים מיתקן חרסים מן התקופה הביזנטית   202335 18241/0583000

 .חרסים מן התקופה הביזנטית והערבית הקדומה. בורות תעלה גת חצובה,  יישוב מבנים מערות מגורים תת קרקעיות חרבת יתיר 201280 18242/0584470
 . גת שלש מערות מגורים בור מים חרסים מן התקופה הביזנטית   201750 18246/0584300

 .חרסים מן התקופה הביזנטית.  בורות מים   201900 18248/0584450

 ).?( גדרה סגלגלה בנויה בור    201910 18249/0584170
 .'ן התקופה הביזנטית והברזל בחרסים מ.  קירות מערות מגורים בור מים   201750 18250/0584520
 .הביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית.  מיתקן תעשייתי גת מכלאה   201840 18256/0585100
 . מערות מגורים בור מים חרסים מן התקופה הביזנטית   202050 18260/0583020
 .רסים מן התקופה הביזנטית בורות מים שוקת מיתקן מבנה סגלגל מערת מגורים ח   202040 18261/0583240
 .הביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית) ?(או מערות מגורים) ?( יסודות מבנה מלבני בנוי מאבנים בורות מים   193300 18295/0581500
 . גדר אבנים מערת מגורים חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית   203200 18296/0582400
 .הביזנטית-בנה בור מים חרסים מן התקופה הרומית מ   203500 18298/0585150
 .חרסים מן התקופה הביזנטית.  בורות מים קבוצת מערות מגורים שרידי מבנה פריטים אדריכלים   201500 18301/0583970
 . בור מים גדר שוקת חרסים מן התקופה הביזנטית   204610 18312/0581940
 . ושוקת בור מים   204770 18314/0585100
 .חרסים מן התקופה הרומית) ?שומרה( מבנה מלבני    205800 18321/0580800
 . מכלאה חרסים מן התקופה הביזנטית   205400 18331/0581900
 .הביזנטית- בור מים שוקת חרסים מן התקופה הרומית   205800 18336/0581800
 .זנטית גת חרסים מן התקופה הבי   206010 18338/0585090
 . גת תעלה חרסים מן התקופה הביזנטית   206230 18341/0585040
 . גת חרסים מן התקופה הביזנטית   206950 18342/0585050
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 . בור מים תעלה חרסים מן התקופה הביזנטית   207815 18351/0580600
 . שרידי יישוב שרידי בנייה גדרת אבן חרסים מן התקופה הביזנטית   207400 18352/0580700
 . בור מים שרידי בנייה חרסים מן התקופה הביזנטית   207200 18353/0580600
 . מבנה מלבני חרסים מן התקופה הביזנטית   207100 18354/0580400
 .קת חצובה חרסים מן התקופה הביזנטית בורות מים שו   205900 18355/0584725
 .הביזנטית- מיתקנים גת תעלות חציבות חרסים מן התקופה הרומית   205950 18356/0583170
 . מכלאה מערת מגורים חרסים מן התקופה הביזנטית   205700 18357/0584840
 . בור מים שוקת תעלה חרסים מן התקופה הביזנטית   203710 18360/0584420
 . מכלאה מערת מגורים חרסים מן התקופה הביזנטית   205900 18361/0581600
 . בור מים שוקת בנוייה תעלה מיתקן חציבה חרסים מן התקופה הביזנטית   205670 18362/0584480
 .הביזנטית- בור מים חרסים מן התקופה הרומית   205400 18364/0584200
 .הביזנטית-ר מים שוקת חצובה חרסים מן התקופה הרומית בו   205700 18365/0584200
 . בור מים שוקת חרסים מן התקופה הביזנטית   205800 18367/0584200
 .הביזנטית- חדר חצוב מערות מגורים חרסים מן התקופה הרומית   205900 18368/0584300
 . בור מים ושוקת   205460 18371/0585080
 ).?גת( מיתקן חצוב    205220 18372/0585120
 ).?שומרה( שרידי מבנה    193800 18418/0582350
 ).?מכלאה( שרידי מבנה קטן    193700 18419/0582300

 . שרידי יישוב מערות מדרגות חקלאיות סכרים בורות מים שרידי דרך חרסים מן התקופה הביזנטית   201320 18483/0582500

 . שרידי עיר חומות אבני צור חלקלקה יסודות בנינים מערות בורות כותרת של אומנה חרסים בורגין תל עירא 198500 1850/0571500
 . חומות נפולות ואבנים   198500 1851/0575500
 . גדרות בור מים ואגן   202095 18513/0584250
 . דרך מן התקופה הרומית   200975 18514/0584700
 . שרידי מבנה   206800 18515/0580400
 . גדר חרסים מן התקופה הביזנטית   206170 18516/0581000
 . בורות מים   206550 18517/0581980
 . גת   206700 18519/0583300
 . יסודות מערות   198500 1852/0579500

 .ביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית.  גת בור מים   206400 18520/0584300
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 .חרסים מן התקופה הביזנטית). ?( בור מים מערות    206530 18522/0584770
 . בור מים   206400 18523/0584700
 . בורות מים ומערות מגורים חרבת ענים 206250 18524/0584580
 .ביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית.  אבן מעגל אבן מערת קבורה חצובה גדרת   206300 18525/0584400
 . בור מים   206700 18528/0584800
 . גת ושרידי דרך   206570 18529/0584620
 .חרסים מן התקופה הביזנטית.  גת   206500 18530/0584950
 ).?( גת ופתח של קבר   209000 18531/0584700
 .הערבית- חורבה בור מים וחרסים מן התקופה הביזנטית   209600 18534/0580500
 .הביזנטית- מגדל חרסים מן התקופה הרומית   209900 18535/0581400
 . שתי מערות מגורים גדרות וחרסים   207900 18537/0582400

 . קירות   209900 18539/0582100

 .הביזנטית-התקופה הרומית בור מים חרסים מן    207300 18541/0583400
 .הביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית.  מבנה בודד חצרות דרך   209950 18542/0583880
 .הביזנטית- בור מים שוקת חרסים מהתקופה הרומית   209500 18544/0584100
 . מבנה סגלגל   208400 18545/0581400
 . חצובה מערות מגורים חרסים מן התקופה הביזנטית בורות מים שוקת אבן   207500 18547/0584960
 . בית בד בור מים חרסים מן התקופה הביזנטית   207645 18548/0584985
 .הביזנטית- גדרות אבן מערות מגורים חרסים מן התקופה הרומית   207300 18549/0584700
 ).?(נטיתהביז- בור מים חרסים מן התקופה הרומית   207700 18550/0584700
 ).?( בור מים מהתקופה הביזנטית   207900 18551/0584600
 . מבנה גדול מהתקופה הביזנטית   207300 18552/0584300
 . קירות   208900 18555/0582100
 . כלי צור   208650 18556/0582980
 . בור מים חרסים מן התקופה הביזנטית   208900 18557/0583400
 .הביזנטית- מגדל חרסים מן התקופה הרומית   208700 18558/0583600
 . קירות מערות מגורים בורות מים   207975 18559/0583850
 . גדרה   207080 18560/0581970
 . בית בד מערת מגורים שרידי מבנה חרסים מן התקופה הביזנטיתפוקא-חרבת עוינה אל 207230 18561/0585080
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 .ביזנטית-חרסים מן התקופה הרומית.  דרך   196300 18590/0569900

 . חרסים מן התקופה הכלקוליתית   196450 18637/0568825
 .הביזנטית- סכר בנוי אבנים גדולות חרסים מן התקופה הרומית   194800 18646/0569200
 . שרידי מבנה בנוי אבני צור חרסים מן התקופה הביזנטית   196800 18988/0579000
 . מבנים אבנים חרסים מן התקופות הכלקוליתית הברזל והביזנטית   195400 18990/0580800
 . מבנה גדול ומרובע בנוי אבני צור   195640 18993/0580250
 .פיזור כלי צור חרסים מן התקופה הכלקוליתית) ?(ם אבני צור קברים שרידי מבנים הבנויי   195670 18994/0580155
 . שרידי מבנה סגלגל חצרות חרסים מן התקופה הביזנטית   196400 19000/0580450
 . מצודה בנויה קירות עבים מאבני צור ונסמך אליה מבנה נוסף חרסים מן התקופות הרומית והביזנטית   199100 1906/0571600
 . מבנה בורות מים וחרסים מהתקופה הביזנטית   199500 1907/0576500
 .פריטים אדריכליים, קבר, מערות, בורות מים,גת , שרידי יישוב וכנסיה מהתקופה הביזנטית  חרבת יתיר 201500 2003/0584500
 . מערה שרידי חומת גדר בור מים   201500 2048/0581500
 .רות בורות מים חצובים מע   205500 2207/0578500
 .ההלניסטית הביזנטית והממלוכית' חרסים מן התקופות הברזל ב.  שרידי ישוב בית כנסת מסגד רצפת פסיפס בור מים   206500 2248/0584500
 . מערות ובורות מים   207500 2270/0579500
 . דרך רומית ולידה שרידי מבנים   207750 2271/0579050
 . שרידי דרך מהתקופה הרומית ומדרגות   208500 2300/0580500
 . יסודות שני מגדלי צופים   208500 2301/0581500
 . יסודות מגדל צופים בורות מים וחציבות בסלע ם סויף'חרבת רג 209500 2336/0582500
 . שרידי מצד בנוי אבני גוויל   209250 2337/0582150
 .ומרה בנויה מאבני צור ש   194150 24304/0578700
 . טומולטוס מבנים עגולים גדרות אבן ותפזורת כלי צור   202585 24306/0583450
 . שרידי שומרה וחרסים מן התקופה הביזנטית   194300 24434/0578300
 .רסים מגדל  בנוי מאבני צור גדולות שרידי מבנה בנוי מאבני צור חצר טומולוס וח   201300 24762/0578700
 . בור מים חצוב ומטויח ומבנה   199150 25809/0584600
 . שומרה מן התקופה הביזנטית   199550 25810/0584800
 . מערה   199550 25811/0584200
 . שרידי מערת מגורים מבנה מן התקופה הביזנטית   199150 25812/0584100

 .ההלניסטית הביזנטית והממלוכית' ב בית כנסת מסגד רצפת פסיפס בור מים חרסים מן התקופות הברזל ב שרידי יישו חרבת ענים 205900 25878/0584550
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 .דריכליים שרידי יישוב וכנסיה מהתקופה הביזנטית מקאם גת בורות מים מערות קבר פריטים א   200795 25889/0584300
 . שרידי יישוב וכנסיה מהתקופה הביזנטית מקאם גת בורות מים מערות קבר פריטים אדריכליים   201500 25890/0583850

 שרידי יישוב קירות מערות חצובות בורות מים פריטים אדריכליים וחרסים מן התקופות הברזל הרומית והאיסלמית חרבת סירה 196910 25891/0583690
 .רתהמאוח

 שרידי יישוב קירות מערות חצובות בורות מים פריטים אדריכליים וחרסים מן התקופות הברזל הרומית והאיסלמית חרבת חירן 198100 25892/0583170
 .המאוחרת

 . יסודות ומערות חרבת ביכרה 198200 25893/0578950
 . מערות  תעלות מים וחציבות   203400 26152/0582800
 . מערות מן התקופה הכלקוליתית   203425 26153/0582500
 . שרידי מצודה מן התקופה הביזנטית   202050 26154/0574350
 .הערבית קדומה וחרסים מן התקופות הברזל הביזנטית והערבית הקדומה- יישוב מבנים מן התקופה הביזנטית   210100 27621/0580500
 .הערבית- שרידי מבנים מערות טראסות ודרך מן התקופה הביזנטית תה'פח-חרבת אל 196725 27623/0584325
 . מבנים חצרות מיתקנים גדרות שרידי מערה ממוטטת שרידי בנייה נוספים   200050 27953/0579500

 . שרידי מצודה עם חרסים מן התקופה הליניסטית   200025 27955/0578665

 . שומרה בראש הגבעה   200740 27956/0578925
 . מצודה קטנה ובמרכזה בור מים סתום וחרסים מתקופה ביזנטית   201605 27958/0579675
 . שרידי מבנה וחרסים מן התקופה ביזנטית   202000 27959/0579840
 . שרידי מבנים חצרות טרסות מעט חרסים   202150 29731/0574175
 . חפורה וחציבה של מאגורה בור מים חצוב תעלה   202350 29733/0574950
 .ביזנטית- שרידי סכר חרסים מהתקופה הרומית   202700 29734/0572450
 . שרידי מבנים טרסות שרידי קירות מאגורה חצובה חרסים מן התקופה הרומית   201850 29758/0574050
 ).מאגורה( בור מים חצוב    201650 29759/0574150
 .פליאוליתית הנאוליתית קדם קרמי- אתר פריהיסטורי מן התקופות הפליאוליתית עליון אפי   201015 29760/0574650
 . בור מים חצוב מטוייח ותעלות חפורות   201600 29761/0574600
 . בור מים חצוב ותעלה חפורה   201400 29762/0574900
 . שרידי מבנה עגול   201700 29763/0573150
 .חרסים מן התקופות ההלניסטית והרומית) מצד( שרידי מגדל תצפית    201750 29764/0571900

אולי מבנה מהתקופה( שתי מאגורות חצובות לאחת עמוד מרכזי ומסדרון כניסה חצוב ומדופן באבני בנייה שרידי קירות    201850 29765/0571755
 .קופות הרומית הביזנטית והערבית הקדומהפריטים אדריכליים אבני גזית מערה טבעית חרסים מן הת) הביזנטית
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 ).?(חרסים מן התקופות ההלניסטית והרומית) מצדים( שרידי שני מגדלים    201350 29766/0573850
 . שרידי מבנה עגול גל אבנים ונתזי צור   201200 29767/0572400
 . שרידי שלושה בורות מים גדולים חצובים מצפון להם בור נוסף מטוייח   201150 29768/0572100
 . בור מים חצוב   201350 29769/0572300
 . בור מים חצוב שרידי חציבה לא גמורה של מאגורה וחציבת פיר לא גמורה כנראה של בור מים   201460 29770/0572550

 בור מים מלבני חצוב ומטוייח עם כניסה במדרגות חצובות תעלה חצובה שתי שקתות חצובות בור מים דמוי פעמון עם   201400 29771/0572950
 .כניסה בנוייה בצורת פיר מערה טבעית ולה חצר מגודרת באבנים חרסים מן התקופה הערבית הקדומה

 .ורה בדואית שרידי מאגורה חצובה משמשת כיום כמטמ   201450 29772/0572750
 ).מגדל( שרידי שומרה    201600 29773/0572750
 . שרידי בוסתן או מכלאה חרסים מן התקופת הכלקוליתית והביזנטית   201150 29774/0572750
 .ביזנטית- שרידי שומרה חרסים מהתקופה הרומית   201250 29775/0570750
 .ביזנטית-ר שדה חרסים מהתקופה הרומית שרידי שתי שומרות קי   201100 29776/0570400
 .ביזנטית- בור מים דמוי פעמון חצוב מוקדים אבני בנייה וחרסים מהתקופה הרומית   201050 29777/0570700
 .ביזנטית- בור מים חצוב דמוי פעמון חרסים מהתקופה הרומית   201400 29778/0570900
 . אבנים בגל המרכזי שרידי מבנה שרידי שלושה גלי   200700 29779/0574100
 .ביזנטית- שומרה שני סכרים חרסים מהתקופה הרומית   200500 29780/0573900
 . שתי מערות חצובות שרידי קירות תמך   200900 29781/0572700
 . שרידי מבנה עגול כלי צור ונתזים מהתקופה הפרהיסטורית   200050 29782/0572505
 . שרידי מדרגות חקלאיות מערות טבעיות עם קירות בפתחיהן חרסים מהתקופה הביזנטית   200250 29783/0572055
 . שרידי שני מבנים חצר כלי צור חרסים מן התקופות הכלכוליתית הרומית והביזנטית   200250 29784/0572250
 .וליתית וכלי צורחרסים מהתקופה הכלק) גל אבנים( שרידי מבנה עגול    200500 29785/0572700

ביזנטית שרידי מבנים אבני גזית בור מים טרסות מוקדים גדר אבנים חרסים מהתקופות- שרידי יישוב מהתקופה הרומית   200950 29786/0572450
 .ביזנטית-הרומית

 . שרידי יישוב מהתקופה הביזנטית   200200 29787/0571150
 .ביזנטית-ביזנטית מדרגות חקלאיות מוקדים וחרסים מהתקופה הרומית-מהתקופה הרומית שרידי יישוב    200400 29788/0571650
 . שני בורות מים חצובים אחד דמוי פעמון   200650 29789/0571550
 . שרידי שומרה קטנה שרידי מאגורה או בור מערה קטנה חרסים מן התקופות הביזנטית והמודרנית   200700 29790/0571700

ביזנטית שני מבנים שרידי קירות תמך וטרסות בור מים חצוב שרידי אמת מים בנויה- שרידי יישוב מהתקופה הרומית   200700 29791/0571800
 .ביזנטית-שרידי מערה גדולה חרסים מהתקופה הרומית

 .יתביזנט-ביזנטית וחרסים מן התקופה הרומית- שרידי חווה מהתקופה הרומית   200950 29793/0570600
 .ביזנטית- שרידי מבנה שני בורות מים אחד מהם מטוייח מדרגות חקלאיות חרסים מהתקופה הרומית   203900 29809/0576800
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 .ל ידי גדר אבנים טרסות מאגורות חצובות ובור מים חצוב שרידי מבנה בעל חצר חצובה בחלקה חצר קטורה מוקפת ע   203600 29810/0576500
 . בור מים חצוב ותעלה חפורה   203600 29811/0576400
 . בור מים מטוייח אגן שקיעה ותעלה חפורה   203300 29814/0575900

חרסים מן התקופות.  שימשו כנראה כמכלאות שלוש מערות בפתח אחת מהן שרידי מבנה מעוגל ומטוייח וקיר שדה שתים   202150 29816/0577555
 .הערבית הקדומה והמודרנית

 . בור מים חצוב ומטוייח מעל פתחו חולית בור עגולה   202400 29817/0577750
 .חרסים מן התקופות הביזנטית והערבית הקדומה) כיום בשימוש רועים בדואים( מחסה סלע שרדי גדרה נמוכה    202800 29818/0576650
 . קיר תמך ומדרגות חקלאיות   200850 29819/0575755
 . שרידי מבנה רבוע טרסות חרסים מהתקופה הביזנטית   200555 29820/0575555
 . שרידי מבנה מלבני חרסים מהתקופה הביזנטית   200100 29821/0575200
).?(לעיבוד תוצרת חקלאית שתי מחצבות גדולות חרסים מתקופת הברזל שרידי מבנה אבן סגלגלה חצובה כנראה משטח    200055 29822/0575800
 . שרידי מבנה מלבני אבני סיקול חרסים מהתקופה הביזנטית   200450 29823/0575700
 . שרידי שתי מכלאות חרסים מן התקופות הביזנטית והערבית הקדומה   203600 29824/0577900
 . מבנה עגול שרדידי   203300 29825/0577850
 . בור מים חצוב ושוקת   202300 29833/0575500
.שרידי מבנה) מחצבה או נסיון לבור מים( בור מים חצוב בסמוך לפתח בור שיקוע קטן תעלה חפורה מוליכה אליו בור חצוב    202945 29834/0575605
 . בור מים מטוייח   201850 29835/0579900
 .ביזנטית- שרידי מבנה גדול בור מים חצוב חרסים מהתקופה הרומית   201650 29836/0579950

חרסים) ?(פליאוליתית-כלי צור מהתקופה האפי) ?שרידי מבנה( משטח סלע ועליו חצובים ספלולים חרוטיים גל אבנים    201150 29837/0576500
 .מהתקופה הביזנטית

 . שרידי מבנה עגול   201350 29838/0574750
 .והביזנטית) ?( שרידי מבנים חרסים מן התקופות הברזל   200150 29839/0578350
 . גל אבנים ותפזורת כלי צור ונתזים   200500 29840/0577100
 ).?קברים( שרידי מכלאה גדולה חצר קבוצות של גלי אבנים    200150 29841/0577050
 . חצוב שרידי קיר חרסים מהתקופה הביזנטית מיתקן מלבני חצוב ספלול   203900 29847/0579500
 . מערות טבעיות חצר גדולה בנויה מספר קירות   203300 29848/0579700
 .מכלאה בדואית) ?בנייה בדואית( מאגורה חצובה דרך בחלקה נתמכת בקירות תמך    203500 29849/0577000
 . שרידי מבנה ודרך   203900 29850/0577300
 . שרידי מבנה עגול   204450 29858/0578200
 .לא נמצאו חרסים). מצד( שרידי מבנה עגול    204350 29859/0578345
 . שרידי שלושה מבנים עגולים   204200 29860/0578650
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 .ם מהתקופה הביזנטית וכלי צור גל אבנים חרסי   204050 29861/0578350
 . שרידי שני מבנים עגולים   204400 29862/0577650
 . שרידי מבנה מלבני חרסים מהתקופה הרומית   205550 29938/0579450
 . תפזורת של כלי צור ונתזים   205500 29939/0579950
 ).?(פליאוליתית-שני ספלולים קיר שדה וכלי צור מהתקופה האפי שרידי מבנה עגול מעגלי אבנים קטנים    205700 29940/0579800
 .ביזנטית- שרידי מבנה רבוע גדול קירות חרסים מהתקופה הרומית   205100 29941/0579400
 .ביזנטית- שרידי מבנה מלבני חרסים מהתקופה הרומית   205300 29942/0579050
 .ך דרך עתיקה מבנים עגולים לאור   206890 29958/0579725
 .בית קברות בדואי עתיק) ?( שרידי מבנה עגול מהתקופה הערבית   206250 29959/0579600
 . ארבעה ספלולים חצובים דרך   206300 29994/0579100
 . שני בורות מים   206300 29995/0578650
 .פרהיסטורית תפזורת כלי צור ונתזים מן התקופה ה חרבת דרגות 207200 30011/0579200
 . בור מים גדול שתי תעלות חפורות ובוסתן חרבת דרגות 207100 30012/0579150
 . שרידי מבנה עגול חרבת דרגות 207050 30013/0579250
 .שתי מערות חצובות; )חלקן אבני גזית( בורות מים חצובים אחד מהם דמוי פעמון בעל פתח בנוי מאבני גיר    207850 30014/0579150
 ).?שימשו כבורות מים( שרידי מערות חצובות    207800 30015/0579105
 .מערות חצובות;  בורות מים חצובים אחד מהם פתחו בנוי מאבני גזית   207700 30016/0579200
 . בור מים חצוב דמוי פעמון   207750 30017/0579400
 .עיטור מסות ת באבן; תעלה חפורה;  פתחו בנוי מאבני גזית בור מים חצוב ודמוי פעמון   207900 30018/0579300
 .חצוב חרסים מהתקופה הרומית) ?( שרידי חצר קבר   208250 30026/0579950
 . שרידי דרך סלולה מהתקופה הרומית הכוללת מדרגות בנויות וריצוף מאבנים   208100 30027/0579800
 . חצובים וחרסים שלושה ספלולים   208050 30028/0579500
 .בור מים חצוב וחרסים;  מערה טבעית פתחה סתום בגל אבנים אליה מוביל פיר   208250 30029/0579250
 . שרידי שתי מערות טבעיות חרסים מהתקופה הערבית הקדומה   208200 30030/0579200
 .בור מים מלבני מטוייח; י חצובות שתי גומחות שרידי מבנה חלקו חצוב וחלקו בנוי בקיר המערב   209250 30036/0579650
 . בור מים מלבני חצוב ומטוייח   209200 30037/0579950

מן) ?(חרסים. אבני שחיקה ושבר אגן מאבן גיר) מונוליטים( חצרות בנויות מאבני שדה במרכז החצרות אבנים גדולות    209700 30038/0580100
 ).?(ת הקדומההרומית והערבי) ?(התקופות הברזל

 . מערה חצובה   209300 30039/0579450
 . בור מים חצוב   208180 30053/0579500
 . שרידי קירות שדה   204600 30435/0580000
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 . דרך עתיקה   204800 30436/0579860
 . שרידי מבנה בנוי מאבני צור נתזי צור חרסים מהתקופה הביזנטית   204500 30453/0581700
 .ריכוזי חרסים כלי צור) ?( יסודות מבנים   204400 30454/0581600
 .הבנוי אבני סלע גדולות) ?( שרידי קיר שדה   204100 30455/0581500
 .ור מדרום גדר אבנים מערה חצובה סביבה גדר בנויה אבני צ   204300 30456/0581400
 . יסודות מבנים מיתקנים כלי צור חרסים מן התקופות הרומית הביזנטית והערבית   204500 30457/0581400
 . שרידי מבנה מרובע בנוי מאבני צור נתזי צור וחרסים   204300 30458/0581500
 .כלי צור וחרסים) טבון(לים מיתקנים  שרידי אתר חנייה ובו יסודות מבנים או אה   204500 30459/0580900
 . מבנה עגול ובו אבן מלבנית בולטת   204600 30460/0580900
 ).?(או הכלקוליתית) ?(פליאוליתית-כלי צור מן התקופות האפי) ?( אתר חנייה פרהיסטורי   204500 30461/0580800

 ).?מכלאה או אתר חנייה( ריכוזי אבנים    204500 30462/0580500

 ).?מכלאה או אתר חנייה( ריכוזי אבנים    204400 30473/0580500
 . מערה חצובה גדר אבנים חרסים מהתקופה הביזנטית   201300 30474/0579500
 . שרידי אתר חנייה ספלול חרסים מהתקופה הביזנטית   204800 30476/0580600
 .ה ונתזי צור שרידי מכלאה שרידי מבנ   204100 30494/0580010
 .ביזנטית- שרידי מבנה מרובע חרסים מהתקופה הרומית   204100 30496/0580500
 ).?קבר( גל אבנים    204100 30497/0580700
 . מבנה מורבע סביבו מיתקנים חרסים מהתקופה הרומית   203480 30514/0581600
 .בני צור כלי צור וחרסים אתר חנייה שרידי מיתקן בנוי א   203650 30515/0580915
 . יסודות של קירות בנויים אבני צור חרסים   203500 30516/0580915
 . יסודות של מבנה מהתקופה הביזנטית   203560 30517/0580635
 . מיתקן קטן בנוי אבני צור   196995 30518/0579995
 . שרידי יסודות של מבנה מלבני   197400 30519/0580300
 . ריכוזי אבנים כנראה מכלאה   204300 30653/0580200
 .כלי צור חרסים מהתקופה הביזנטית) ?מכלאה( ריכוזי אבנים    204300 30654/0580500
 . יסודות דלים חרסים מהתקופה הביזנטית   204300 30655/0580800
 .טית יסודות דלים של מבנה חרסים מהתקופה הביזנ   204400 30656/0580900
 . ריכוזי אבנים כנראה מכלאה או אתר חנייה   204500 30657/0581100
 . מערה חצובה   204500 30659/0579900
 . מבנה בנוי רבני צור שרידי מכלאה   196600 30660/0580215
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 ).סכר גדול או מבנה( ריכוז אבני צור מסותתות    196185 30661/0580935
 .יסודות של קירות מיתקנים וגדר) ?( רוגם ערמות סיקול   196270 30662/0580205
 . יסודות בנוים באבני צור וגלי אבנים   196105 30663/0580035
 .עמון בור מים חצוב בסלע בעל פתח מרובע ובור מים דמוי פ   193950 31033/0583430
 . שרידי מבנים מכלאה רוגם טומולי חרסים מהתקופה הביזנטית   195735 31034/0581635
 .חרסים מהתקופה הביזנטית) ?( מחסה סלע מכלאה   195600 31035/0582170
 . שרידי טומולי וחרסים   204350 31073/0579050
 . גדולות שרידי מבנה אליפטי בנוי באבנים   204320 31074/0578900
 . שרידים של שלושה טומולי   204220 31075/0578250
 . שרידי טומולוס בנוי מאבנים גדולות   204120 31093/0578380
 . גל אבנים   204250 31094/0578350
 . טומולי   204505 31095/0578220
 . שרידי מבנה עגול בנוי באבנים גדולות   204350 31096/0578220
 . שרידי מבנים מכלאה ושרידי טומולי   204600 31113/0579175
 . קבר על דרך קדומה   205100 31133/0579100
 . מערה עם עצמות וחרסים   204695 31134/0580650
 . מערה עם עצמות וחרסים   204830 31153/0580650
 . מערה עם עצמות וחרסים   204800 31154/0580695
 .מערה עם עצמות וחרסים.  תפזורת חרסים ומערה ובתוכה עצמות   204800 31155/0580545
 . מצודה קטנה ובמרכזה בור מים סתום וחרסים מתקופה ביזנטית   201595 31173/0579705
 . שומרה   197490 31174/0578890
 . בור מים   201000 31175/0580400
 .חדר מרכזי חרסים וכלי צור שרידי מבנה עם    198745 31176/0577945
 . בור מים   198340 31193/0578080
 . רבוע אבן עם יתד אבן באמצע   200705 31194/0578135
 . בור מים   200390 31195/0578515
 . בור מים   200290 31196/0578565
 . שרידי אתר חנייה   201740 31197/0577945
 . מים חצוב ושומרה מרובעת בנויה מאבני גיר בור   193195 31613/0579170
 . באיזור התעשייה והמלאכה שומרה חרסים מן התקופה הביזנטית   192805 31753/0578315
 . באיזור התעשייה והמלאכה חווה מן התקופה הביזנטית הכוללת מספר חדרים וחרסים מהתקופה הביזנטית   192870 31754/0578325
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 . שני בורות מים אחד מהם חצוב חולית בור קירות ומערה עם גדר   205620 32423/0583835
 . מיתקנים מערה גדרות מבנה וחרסים מתקופת הברזל   205520 32424/0583645
 ).חרסי עזה(תקופה המודרנית  טרסה קיר תמך גדרות חרסים מה   205790 32425/0583720
 . בור מים מן התקופה הביזנטית   192280 32647/0580140
 . על שלוחה רחבה בכיוון לואדי משתרע אתר מן התקופה הכלכוליתית   193930 4384/0582315
 . סכר בנוי אבן בנחל כנראה מן התקופה הביזנטית   193050 5488/0581950
 . גת חצובה בסלע בור מים חצוב   199800 5518/0584300
 . מאגורה חצובה בסלע חלקה העליון נתמך על ידי עמוד רבוע   194850 5519/0583050
 . שרידי מבנים מערות וחרסים מן התקופה הביזנטית חרבת סבתה 198575 5938/0581300

 . ונתזי צור רכוז אבנים גדולות חרסים מן התקופה הכלכוליתית   196750 5939/0579450

 . חצר מוקפת בגדר אבן מערה וחרסים מן התקופה הביזנטית   203150 6890/0582200
 . מערכת סכרים   204645 7635/0578315
 . מתקנים   204660 7636/0578585
 .' יישוב ספלול חרסים מתקופת הברונזה הקדומה ג חרבת כחל 204930 7637/0578330
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15841001995304.12.022
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

גיר602535307בינונימזרחי600סירה קוצנית וקיפודן בלנשבלנש ולענת המדבר
רנדזינה 
בהירה

25841001995304.12.022
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

גיר231211812תלולמזרחי595סירה קוצנית וקיפודן בלנשבלנש ולענת המדבר
רנדזינה 
בהירה

בלוטה גלונית וחרחבינה מגובבת35841001995604.12.025

בלוטה גלונית וחרחבינה
תלולמזרחי590מגובבת

45841501994504.12.0215
 בתה של בני שיח ביער מחטני צעיר 

או דליל

סירה קוצנית וסיסנית 
595הבולבוסין

דרום 
482325303בינונימערבי

קונגלומ
רט גיר-

צור

55841302014304.12.022
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

סירה קוצנית וסיסנית
איןגיר936910מתוןצפוני610הבולבוסין

 מלחית אשונה65841002013804.12.0213

מלחית אשונה וחורשף
647קטן קרקפת

צפון
לס-1513207מתוןמערבי

75840502012504.12.022
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

555סירה קוצנית וקזוח עקוםבלנש ולענת המדבר
דרום
לסגיר453015303מתוןמערבי

85838502008504.12.022
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

לסגיר85454073בינוניצפוניסירה קוצניתבלנש ולענת המדבר

95833502005804.12.022
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

קיפודן סירה קוצנית,
600בלנש ולענת המדבר

דרום
גיר35305154בינונימערבי

רנדזינה+
לס

לענת המדבר105833302005504.12.028

לענת המדבר ונואית 
595קוצנית

דרום 
30201038בינונימערבי

קונגלומ
רט גיר-

צור
רנדזינה+

לס
תלולמערבי590סירה קוצנית115832802006004.12.02

1258336019385030.01.0314
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

מחטני בוגר וצפוף

מתנן שעיר נואית קוצנית,
-1410404תלולמערבי434ומרוה ריחנית

1358336019387030.01.0315
 בתה של בני שיח ביער מחטני צעיר 

-21912015בינונימזרחי430קיפודן בלנש ועירית גדולהאו דליל
רנדזינה+

לס

קיפודן בלנש ומלווים1458234019592030.01.037

קיפודן בלנש ומלחית
492אשונה

צפון
גיר45202545בינונימזרח

1558250019600030.01.032
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

קיפודן סירה קוצנית,
480בלנש ולענת המדבר

צפון
-62372502בינונימערבי
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גיר1010בינונידרומיקיפודן בלנש ועירית גדולהקיפודן בלנש ומלווים1658270019600030.01.037

1758352019712030.01.0316
בתה בנטיעות דלילות של רחבי 

עלים במדרונות

קיפודן סירה קוצנית,
גיר502030תלולמערבי497בלנש ומרוה ריחנית

שטחי עשבוניים ושדות מוברים1858326019744030.01.0323

נואית קיפודן בלנש,
קוצנית וחורשף קטן 

לס-3553001שטוחשטוח455קרקפת

1957900019580013.03.0320
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

לסשטוחשטוח450אכיליאה ערבתיתאקסטנסיבית

שטחי עשבוניים ושדות מוברים2058320019812030.01.0323

עירית גדולה ודגניים חד
555שנתיים

דרום
-4224005תלולמערבי

צורדרומי579בלוטה גלונית וזקנן שעירבלוטה גלונית וחרחבינה מגובבת2158318019824030.01.035

2257880019580013.03.0320
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

קיפודן בלנש ועירית גדולהאקסטנסיבית
דרום
לסגיר5054510מתוןמערבי

2358155020220013.03.032
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

מתנן שעיר סירה קוצנית,
גיר70254550בינוניצפוני560ודגניים חד שנתיים

בתה בתשתיות קציר נגר ותיקות2458175020230013.03.0318

סירה קוצנית ודגניים חד
גיר80305007בינונימערבי540שנתיים

2558330020300013.03.0314
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

580ברומית מאוגדתמחטני בוגר וצפוף
צפון

8017945בינונימערבי

2658335020285013.03.0317
 צומח עשבוני בנטיעות דלילות של 

רחבי עלים בעמקים

עכובית הגלגל ודגניים חד
-5005005שטוחשטוח540שנתיים

2758345020275013.03.032
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

גיר65501519בינונימזרחי580סירה קוצנית וקיפודן בלנשבלנש ולענת המדבר

2858350020250013.03.032
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

גיר651550510שטוחשטוח640סירה קוצנית וקיפודן בלנשבלנש ולענת המדבר

2958360020240013.03.032
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

קיפודן סירה קוצנית,
גיר805030100בינוניצפוני610בלנש וברומית מאוגדת

3058255020240013.03.0316
בתה בנטיעות דלילות של רחבי 

עלים במדרונות

צמרנית הסלעים וברומית
-90306000בינונימערבי543מאוגדת

לס-26125015בינונידרומי410עירית גדולה נואית קוצנית3157800019515001.04.039
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3257785019513001.04.0320
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

שטוחשטוח405אכיליאה ערבתיתאקסטנסיבית

3357899019845001.04.0319
עשבוניים ובני שיח בתשתיות קציר 

נגר חדשות

מתנן שעיר עירית גדולה,
לס-4063405בינונימזרחי405ועכובית הגלגל

קיפודן בלנש ומלווים3458040019835001.04.037

צבורת ההרים וקיפודן
9078351בינוניצפוני440בלנש

גיר + 
צור

רנדזינה+
לס

3558080019840001.04.0320
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

שטוחשטוח473אכיליאה ערבתיתאקסטנסיבית

שטחי עשבוניים ושדות מוברים3658136019808001.04.0323

מרוה קיפודן בלנש,
-9088205בינונימזרחי450ריחנית ומלעניאל מצוי

3757740019550013.04.0320
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

לס-שטוחשטוח393אכיליאה ערבתיתאקסטנסיבית

יפרוק תלת כנפי3857745019555013.04.0312

קיפודן בלנש ויפרוק תלת
6075320בינונימערבי400כנפי

גיר + 
לסצור

אכיליאה ריחנית וסירה קוצנית3957730019575013.04.036
אכיליאה ריחנית וסירה 

385קוצנית

יפרוק תלת כנפי4057750019680013.04.0312

יפרוק תלת כנפי וקיפודן
--67760שטוחשטוח451בלנש

קרטון + 
לסצור

355301510שטוחשטוח460נואית קוצנית ועירית גדולה נואית קוצנית4157700019770013.04.029
גיר + 
לסצור

4213.04.0320
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

אכיליאה ערבתיתאקסטנסיבית
צפון

לסמתוןמערבי

4357760019935013.04.032
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

סירה קוצנית ושלהבית
לסקרטוןחתךשטוחשטוח450קצרת שיניים

מתנן שעיר ונואית קוצנית4457782219966213.04.0310

מתנן שעיר ובן שעורה
מצוי

לס466חרשף קטן קרקפתשטחי עשבוניים ושדות מוברים4557792019970013.04.0323

מתנן שעיר ונואית קוצנית4657789019974013.04.0310

נואית קוצנית וערטל
איןקרטון-168830תלולדרומי478מדברי

4757730020020013.04.032
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

סירה קוצנית ושלהבית
540קצרת שיניים

דרום
451530-25תלולמערבי

גיר + 
לסצור
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55104525בינונימערבי524מתנן שעיר ונואית קוצניתמתנן שעיר ונואית קוצנית4857518020246029.05.0310
גיר + 
לסצור

מתנן שעיר ונואית קוצנית4957621020246029.05.0310

ערטל מדברי מתנן שעיר,
גיר249153515מתוןדרומי548וקורנית מקורקפת

לסגירדרומי590מתנן שעיר ונואית קוצניתמתנן שעיר ונואית קוצנית5057667020236029.05.0310

5257962020468029.05.032
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

35201520בינוניצפוני644סירה קוצניתבלנש ולענת המדבר

5358136020428029.05.031
בתת ספר של סירה קוצנית וקדד 

בית הלחמי

סירה קוצנית ובלוטה
גיר53233012בינוניצפוני640גלונית

261610תלולדרומי620לענת המדברלענת המדבר5458096020442029.05.038

בלוטה גלונית וחרחבינה מגובבת5557740020090029.05.035
בלוטה גלונית וחרחבינה 

צור600מגובבת
לס420601050נואית קוצנית וקזוח עקוםבתה בתשתיות קציר נגר ותיקות5657940019833010.06.0318

בלוטה גלונית וחרחבינה מגובבת5757956019850010.06.035
בלוטה גלונית וחרחבינה 

450מגובבת
גיר + 
לסצור

לס460אכיליאה ערבתיתשטחי עשבוניים ושדות מוברים5858112019857010.06.0323

540נואית קוצנית וקזוח עקום נואית קוצנית5957420020195010.06.039
גיר + 
צור

רנדזינה 
בהירה

49016610יפרוק תלת כנפייפרוק תלת כנפי6057390020170010.06.0312
גיר + 
צור

רנדזינה 
+ לס

גיר52030102015מתנן שעיר ואזובית המדברמתנן שעיר ואזובית המדבר6157400020150010.06.0311
גיר171251810תלולמזרחי520מתנן שעיר ונואית קוצניתמתנן שעיר ונואית קוצנית6257275020110010.06.0310

6357780020470015.12.033
בתת ספר של סירה קוצנית ומתנן 

540סירה קוצנית ומתנן שעירשעיר
צפון 
לסגיר11101118תלולמזרח

97203בינונימזרחי500מתנן שעירמתנן שעיר ונואית קוצנית6457545020285015.12.0310

יפרוק תלת כנפי6557535019860015.12.0312

יפרוק תלת כנפי ופגוניה
לס55000בינונימערבי510רכה

יפרוק תלת כנפי6657580019835015.12.0312

יפרוק תלת כנפי ומתנן
460שעיר

דרום
לסגיר55004בינונימערבי

יפרוק תלת כנפי6757770019720015.12.0312

יפרוק תלת כנפי ונואית
1851300תלולצפוני430קוצנית
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אכיליאה ריחנית וסירה קוצנית6857805019695015.12.036
אכיליאה ריחנית וסירה 

400קוצנית

4961210280נואית קוצנית נואית קוצנית6957890019960015.12.039
רנזינה 
בהירה

75200בינונידרומי435קיפודן בלנשקיפודן בלנש ומלווים7057940019645015.12.037
460651מלחית אשונה מלחית אשונה7158125019630015.12.0313

לס15150שטוחשטוח465יפרוק המדבר וקזוח עקוםבתה בתשתיות קציר נגר ותיקות7258145019600015.12.0318

460קיפודן בלנשבתה בתשתיות קציר נגר ותיקות7358145019601015.12.0318
צפון
לס12669בינונימזרח

שטוחשטוח400יפרוק תלת כנפיחורבות7457705019330030.12.0325
גיר + 
לסצור

430642יפרוק תלת כנפייפרוק תלת כנפי7557720019355030.12.0312
גיר + 
לסצור

7658200020370030.12.0314
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

מחטני בוגר וצפוף

שלהבית קצרת שינים
8017930.5בינונימזרחיודגניים חד שנתיים

גיר + 
רנזינהצור

7758240020370030.12.0314
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

מחטני בוגר וצפוף

מרוה ריחנית ובלוטה
70106002בינונימזרחי580גלונית

גיר + 
רנזינהצור

7858455021030030.12.0314
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

גיר62260181שטוחשטוח810סירה קוצניתמחטני בוגר וצפוף

7958370020980030.12.0314
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

גיר8497544מתוןמערבי825חלבלוב מגובששמחטני בוגר וצפוף
רנדזינה 

חומה

8058300020850030.12.031
בתת ספר של סירה קוצנית וקדד 

בית הלחמי

סירה קוצנית וחלבלוב
רנדזינה740301020מגובשש

8158380020855030.12.0315
 בתה של בני שיח ביער מחטני צעיר 

745חלבלוב מגובששאו דליל
צפון

גיר2051540בינונימערבי
רנדזינה 

חומה

8258364819706907.01.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

קזוח עקום, קיפודן בלנש 
27189110בינוניצפוני503וסיסנית הבולבוסין

נארי על 
קירטון

רנדזינה 
+ לס

קיפודן בלנש ומלווים8358369419704007.01.047

 קיפודן בלנש וסיסנית
301515154בינוניצפוני500הבולבוסין

694אחישבת ענף ושכרון זהבחורבות8458450020600007.01.0425
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צומח מופר בנחל עם זרימת ביוב8558292519346520.01.0424

פספלון מורחב וכף אוז
דרומי390האשפות

מתון
לסמאד

8658359919510520.01.0415
 בתה של בני שיח ביער מחטני צעיר 

רנדזינהגיר4212303מתוןדרומי428קזוח עקום ומתנן שעיראו דליל

8758378519545920.01.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

2513129שטוחשטוח424סירה קוצנית וקיפודן בלנשבלנש ולענת המדבר

8858317319589120.01.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

31112014שטוחשטוח475סירה קוצנית וקיפודן בלנשבלנש ולענת המדבר
גירשטוחשטוח445סירה קוצנית8958293219695920.01.04

לענת המדבר9058233819716620.01.048

יפרוק המדבר ולענת
528המדבר ונואית קוצנית

דרום
2061410בינונימזרחי

לענת המדבר9158233019710020.01.048

יפרוק המדבר ולענת
המדבר ונואית קוצנית

9258234019853520.01.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

38182092בינונימערבי475סירה קוצנית ומתנן שעירבלנש ולענת המדבר

9358402320073820.01.043
בתת ספר של סירה קוצנית ומתנן 

548סירה קוצניתשעיר
דרום
2051510תלולמזרחי

גיר + 
צור

9458400020000020.01.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

540סירה קוצנית ופגוניה רכהבלנש ולענת המדבר
נארי2662014בינוניצפוני495מתנן שעירמתנן שעיר ונואית קוצנית9558145320026020.01.0410

9658055020057621.01.0419
עשבוניים ובני שיח בתשתיות קציר 

509נואית קוצניתנגר חדשות
דרום
קירטון17152תלולמזרחי

רנדזינה 
בהירה

9758045020060021.01.0419
עשבוניים ובני שיח בתשתיות קציר 

500מתנן שעיר ונואית קוצניתנגר חדשות
דרום
צור2332020תלולמזרחי

9858030020110021.01.0419
עשבוניים ובני שיח בתשתיות קציר 

נגר חדשות

סירה קוצנית ולענת
קירטון48183053תלולמערבי480המדבר

 נואית קוצנית9958028020105021.01.049

נואית קוצנית ולענת
תלולמערבי500המדבר

10057919120277321.01.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

סירה קוצנית, לענת 
620המדבר ונואית קוצנית

צפון 
תלולמערבי

קונגלומ
רט + 
רנדזינהצור
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לענת המדבר10157913120281921.01.048

נואית קוצנית ולענת 
620המדבר

דרום 
15510610תלולמזרחי

קונגלומ
רט + 
רנדזינהצור

10257815020183021.01.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

מתוןמזרחי535סירה קוצניתבלנש ולענת המדבר

אכיליאה ריחנית וסירה קוצנית10357797520200021.01.046
אכיליאה ריחנית וסירה 

לסגירמתוןדרומי510קוצנית
רנדזינהגיר1183310בינונימערבי530 קורנית מקורקפת קורנית מקורקפת10457785020203021.01.044

לענת המדבר10557740020270021.01.048

לענת המדבר וקורנית
רנדזינה1284210מקורקפת

10657765020270021.01.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

5242101010צפוניסירה קוצניתבלנש ולענת המדבר
צור1147215מערבי496מתנן שעיר ונואית קוצניתמתנן שעיר ונואית קוצנית10757297519920021.01.0410

10857275019859021.01.0420
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

לס430אכיליאה ערבתיתאקסטנסיבית
רנדזינהצור43128תלולצפוני520מתנן שעיר ונואית קוצניתמתנן שעיר ונואית קוצנית10957170019910021.01.0410

445981210נואית קוצנית ועירית גדולה נואית קוצנית11057235519709521.01.049

11158038020470009.03.0417
 צומח עשבוני בנטיעות דלילות של 

לסגיר90157562בינונימערביסירה קוצנית ומתנן שעיררחבי עלים בעמקים
11258030620467009.03.0437221515

11358027320455909.03.0417
 צומח עשבוני בנטיעות דלילות של 

764630תלולמערביסירה קוצנית ומתנן שעיררחבי עלים בעמקים

11458058820476015.03.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

גירסירה קוצנית ומתנן שעירבלנש ולענת המדבר

11557978320427215.03.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

בלנש ולענת המדבר

סירה קוצנית ולענת
מצוקצפוניהמדבר

בוצין סיני11658070120481615.03.04
לסמתון11757717419492715.03.04

11858090220494415.03.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

801565תלולמערביסירה קוצנית ומתנן שעירבלנש ולענת המדבר



רשימת דיגומי הצומח שבוצעו במהלך הסקר

מספר 
תאריךנ.צ. אורךנ.צ. רוחבתרשים

מספר 
שפועמפנהרוםצמחים שליטיםטיפוס צומחטיפוס

כיסוי 
צומח 

כללי %

כיסוי 
בני 
קימא
% 

כיסוי 
בני 
חלוף
% 

כיסוי 
סלע 
%

כיסוי 
אבן 
קרקעמסלע%

11958093820499215.03.0416
בתה בנטיעות דלילות של רחבי 

מתוןעכובית הגלגלעלים במדרונות
שטחי עשבוניים ושדות מוברים12058098820478515.03.0423

ק
בינונידרומיהתבור

12158117020472715.03.042
בתת ספר של סירה קוצנית, קיפודן 

תלולמערביסירה קוצנית ומתנן שעירבלנש ולענת המדבר

12258167120491715.03.0417
 צומח עשבוני בנטיעות דלילות של 

81180מתוןמזרחידגניים חד שנתייםרחבי עלים בעמקים

12358170620661816.03.041
בתת ספר של סירה קוצנית וקדד 

סירה קוצניתבית הלחמי

12458168720645916.03.041
בתת ספר של סירה קוצנית וקדד 

דרומיסירה קוצניתבית הלחמי

12558174620672516.03.043
בתת ספר של סירה קוצנית ומתנן 

סירה קוצניתשעיר

שטחי עשבוניים ושדות מוברים12658161520571825.03.0423

שעורת הבולבוסין ושעורת 
32230התבור

12758007519736029.03.0420
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

423אכיליאה ערבתיתאקסטנסיבית
12858185019774029.03.04455
12958199019818829.03.04469

לענת המדבר13058197319870429.03.048

קיפודן בלנש ולענת
546המדבר

דרומי600לענת המדברלענת המדבר13158031020401029.03.048

13258265020472029.03.0414
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

מחטני בוגר וצפוף

סירה קוצנית ודגניים חד
633שנתיים

דרום
1551010מזרח

13358252020531029.03.0414
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

מחטני בוגר וצפוף

סירה קוצנית ודגניים חד
722700.5מתוןמישור655שנתיים

13458295020565029.03.0414
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

מחטני בוגר וצפוף

סירה קוצנית ודגניים חד
2552012מערבי670שנתיים

13558335020700029.03.0415
 בתה של בני שיח ביער מחטני צעיר 

73035530128סירה קוצניתאו דליל

13658320020960029.03.041
בתת ספר של סירה קוצנית וקדד 

בית הלחמי

סירה קוצנית וחלבלוב
מתוןצפוני845מגובשש



רשימת דיגומי הצומח שבוצעו במהלך הסקר

מספר 
תאריךנ.צ. אורךנ.צ. רוחבתרשים

מספר 
שפועמפנהרוםצמחים שליטיםטיפוס צומחטיפוס

כיסוי 
צומח 

כללי %

כיסוי 
בני 
קימא
% 

כיסוי 
בני 
חלוף
% 

כיסוי 
סלע 
%

כיסוי 
אבן 
קרקעמסלע%

13758050020970029.03.041
בתת ספר של סירה קוצנית וקדד 

600סירה קוצניתבית הלחמי
דרום
תלולמזרח

13857980020920029.03.04614
דרום
בינונימזרח

13958252020531029.03.04

14058670020940015.04.041
בתת ספר של סירה קוצנית וקדד 

בית הלחמי

סירה קוצנית וקדד בית
850הלחמי

1415828520935015.04.041
בתת ספר של סירה קוצנית וקדד 

830שלהבית הגלגלבית הלחמי

שטחי עשבוניים ושדות מוברים14258445021030015.04.0423

אכיליאה ערבתית ומרוה
760סורית

14357717419492709.03.0420
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

אכיליאה ערבתיתאקסטנסיבית
כמעט
מישור

כמעט
מישור

יפרוק תלת כנפייפרוק תלת כנפי14457700019492709.03.0412

14558070020760025.03.041
בתת ספר של סירה קוצנית וקדד 

בית הלחמי

סירה קוצנית וקדד בית
750הלחמי

14658225020465025.03.0414
בתה עשבונית עם בני שיח ביער 

מחטני בוגר וצפוף

סירה קוצנית וברומית
580מאוגדת

14757800019500025.03.0420
אכיליאה ערבתית בשדות מעובדים 

410אכיליאה ערבתיתאקסטנסיבית

14857980020920029.03.043
בתת ספר של סירה קוצנית ומתנן 

614שעיר
מתוןדרומי14958290020260013.03.03540
15058310019730030.01.03460
410אכיליאה ריחנית וסירה קוצנית15157910019675013.03.046
15258348021151022.03.04625
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 רשימת הצמחים שנצפו בסקר
 

 

 

 אבובית מקורקפת

 אביבית בינונית

 אביבית זעירה

 אגורה מדברית

 אגס סורי

 אהל מצוי

 אוזן גדי צהובה

 אזוב מצוי

 אזובית המדבר

 אזנב מצוי

 אחישבת ענף

 אטד אירופי

 רביאטד ע

 איסטיס מצוי

 אירוס ארץ ישראלי

 אכיליאה ערבתית

 אכיליאה ריחנית

 אכיליאת ארם צובא

 אליסון מצוי

 אלמוות הכסף

 אלמוות סיני

 אלניה נאה

 אלקנה סמורה

 אמיך קוצני

 אמיתה קיצית

 אספסת הכתרים

 אספסת מפוצלת 

 אספסת מצויה

 אספסת קטועה

 אספרג ארך עלים

 אספרג החורש

 אספרגולריה דו אבקנית

 אסתום מצוי

 אפון מצוי

 אפון נמוך

 אריסימון תמים

 ארכובית שבטבטית

 ארנריה מצויה

 אשחר ארץ ישראלי

 בבונג זהב

 בופוניה אשונה

 בוצין הירדן

 בוצין שיחני

 בוצין מפורץ

 בוצין סיני

 בטנונית שעירה

 בלוטה גלונית

 בן חיטה מדברי

 בן חיטה  ביצני

 בן חיטה רב אנפין

 בן חצב סתוני

 בן פרג סגול

 בן קוצן מאפיר

 בן שלח מנוצה

 בן שעורה מצוי

 בקיה ארץ ישראלית

 בקיה מצויה

 בקיה צרפתית

 בקיה תרבותית

 בקית כלאיים

 בר נורית חרמשי

 ברומית אזמלנית

 ברומית גגות

 ברומית המטאטא

 ברומית מאוגדת

 ברומית רבת מלענים

 רוניקה מבריקהב

 ברוניקה סורית

 ברזילון ענף

 ברקן סורי

 בת חול ארץ ישראלית

 גביעונית הלבנון

 גדילן מצוי

 גזיר דק עלים

 גזיר דקיק

 גזר יושב

 גיפסנית ערבית

 גיפסנית שעירה

 גלעינית זעירת פרחים

 געדה מצויה

 גרגרנית כוכבנית

 גרגרנית מצויה

 גרגרנית ערבית

 פקעותגרניון ה

 גרניון עגול

 גרניון רך

 דבורנית דינסמור

 דבקה דקיקה

 דבקת החומות

 דבקת יהודה

 דבקת פלשת

 דגנין מצוי

 דודא רפואי

 דורבנית התבור

 דלעת הנחש הסורית

 דמומית משוננת

 דמומית קטנת פרי
 דרדית מצויה

 דרדר אשקלון

 דרדר החרחבינה

 דרדר המדבר

 דרדר מצוי

 רידרדר מצ

 דרדר קרומי

 דרכמונית מצרית
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 דרכנית שעירה

 הרדופנין הציצית

 הרדופנין יהודה

 ולזיה אשונה

 ולריינית משולחפת

 ולריינית קשת פרי

 זהבית אשונה

 זהבית דמשקאית

 זהבית דקת עלים

 זהבית השלוחות

 זוטה מעורקת

 זמזומית המדבר

 זמזומית מושיוף

 זמזומית מצויה

 ויזנב כלב מצ

 זנב עקרב שיכני

 זעריר כוכבני

 זקן סב מצוי

 זקנן שעיר

 חבלבל השיח

 חבלבל זיתני

 חבלבל כפני

 חבלבל סיצילי

 חגוית שעירה

 חד שפה מצוי

 חד שפה תמים

 חוחן אלכסנדרוני

 חוחן קרדני

 חטמית עין הפרה

 חלבלוב מגובשש

 חלבלוב פעוט

 חלוקה ננסית

 חלמונית גדולה

 דולהחלמית ג

 חלמית קטנת פרחים

 חסה כחולת פרחים

 חסה מזרחית

 חספסנית השדה

 חפורית מצויה

 חפורית קטנה

 חפניים מצויים

 חצב גלוני

 חצב מצוי

 חרדל לבן

 חרחבינה מגובבת

 חרחבינה מכחילה

 חרצית משוננת

 חרצית עטורה

 חרשף השבכה

 חרשף מצויץ

 חרשף קטן קרקפת

 טבורית נטויה

 יים מצוייםטור

 טפח ירושלים

 טפח מעורק

 טפח מצוי

 טפח ריסני

 טרשנית שרועה

 יבלית מצויה

 ילקוט הרועים

 יפרוק המדבר

 יפרוק תלת כנפי

 כדן נאה

 כדן סגול

 כוכבית מצויה

 כוכבן מצוי

 כחלית ההרים

 כליינית מצויה

 כלך

 )דו דורי(כלך הרמון 

 כלך מצוי

 כלנית מצויה

 צניכנפן קו

 כף אוז האשפות

 כפיות שעירות

 כרבולת התרנגול

 כרבולת מצויה

 כרבולתן השדות

 כריך הערבות

 כשות 

 כתלה חריפה

 כתלית זעירה

 כתלית יהודה

 כתמה עבת שורשים

 כתרון עקרבי

 לוטוס מצוי

 לולינית מעובה

 לוענית גדולה

 לוענית מצויה

 לחך אזמלני

 לחך בלוטי

 לחך חום לע

 לחך כרתי

 לחך מלבין

 לחך מצוי

 לחך משונן

 לחך שסוע

 לטמית דביקה

 לכיד קוצני

 לענת המדבר

 לפתית מצויה

 לשון פר מצרית

 לשון פר סמורה

 מגלית גדולת פרחים

 מגלית משולשלת

 מגנונית כבונה

 מוצית קוצנית

 מוצנית קטנת פרחים

 מחרוזת משונצת

 מלוח מלבין

 מלוח קטן עלים

 מלחית אשונה

 מלחית חומה

 מלעניאל ארוך

 מלעניאל מצוי

 מלעניאל קטן פרחים

 מלקולמיה אפריקאית

 מלקולמיה הררית

 מלקולמיה חרוקה

 מנתור המדבר
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 מנתור מחוספס

 מנתור קטן פרחים

 מסרק איברי

 מסרק שולמית

 מעוג כרתי

 מצילות ארוכות עוקץ

 מצילות מצויצות

 מצילתיים מצויים

 מקור חסידה ארוך

 מקור חסידה גדול

 מקור חסידה גזור

 מקור חסידה חלמיתי

 מקור חסידה מדברי

 מקור חסידה מצוי

 מקור חסידה מצרי

 מקור חסידה שעיר

 מרגנית השדה

 מרוביון הנגב

 מרוביון מצוי

 מרוה דגולה

 מרוה מלבינה

 מרוה מצויה

 מרוה מצרית

 מרוה סורית

 מרוה צמירה

 וה קוצניתמר

 מרוה ריחנית

 מרור הגינות

 מרקולית מצויה

 מררית דמשקאית

 מררית מצויה

 משערת זהובה

 מתנן מצוי

 מתנן שעיר

 נואית קוצנית

 נוניאה כרסנית

 נוניאה פלישתית

 נוציץ עטוף

 נוצנית כדורית

 נורית אסיה

 נורית ירושלים

 נזמית לופתת

 נימית ממולענת

 אליתניסנית ארץ ישר

 ניסנית דו קרנית

 ניסנית זיפנית

 נירית הקמה

 נץ חלב מפושק

 נץ חלב צרפתי

 נץ חלב שעיר

 נשרן הדוחן

 נשרן  מכחיל

 נשרן שעיר

 סבונית השדות

 סביון הערבות

 סולנום שעיר

 סומקן דוקרני

 סחלב פרפרני

 סיסן אשון

 סיסנית הבולבוסין

 סיפן התבואה

 סירה קוצנית

  דביקסכיכון

 סלסילה מצויה

 ספלול קטן

 סתונית היורה

 סתונית הנגב

 סתונית טוביה

 עדעד המדבר

 עוגנן נימי

 עוקצר מצוי

 עזרר קוצני

 עירית גדולה

 עכובית הגלגל

 עכנאי יהודה

 עכנאי שרוע

 עלוק מצוי

 עלקלוק צהוב פרחים

 עלש מצוי

 עפרית אירופית

 עקץ עקרב עגול עלים

 ריערטל מדב

 ערטנית השדות

 עשנן צפוף

 עשנן קטן

 פגוניה רכה

 פיגמית מצויה

 פילגון  מדברי

 פילגון מצוי

 פילגון קפוץ

 פספלון מורחב

 פעמונית כוכבנית

 פעמונית קטנה

 פקטורובסקית אשרסון

 פרג אגסני

 פרג זיפני

 פרג נחות

 פרגה אדומה

 פרגה מקרינה

 פרסיון גדול

 רמיליםפרסת הסוס דלת ת

 פרע מסולסל

 פשתה אשונה

 פשתה גדולה

 פשתנית זעירה

 פשתנית מלבינה

 צבורת ההרים

 צבעוני ההרים

 צבעוני המדבר

 צהרון מצוי

 צורית אדומה

 צורית חיוורת 

 צורית ספרדית

 צורית קטנת פרי

 צחנן מבאיש

 צלבית ארוכת שיבולת

 צלבית רחבת עלים

 צללית אשונה

 יםצללית כלאי

 צללית נאה
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 צלע שור חרוזה

 צלע שור קטנה

 צלף קוצני

 צמר מפוצל

 צמרנית הסלעים

 צפורן יהודה

 צפורן נקוד

 צפורני חתול ארץ ישראליות

 צפורני חתול מצויות

 צפרנית אלכסנדרונית

 צפרנית דקיקה

 צפרנית מגוונת

 צפרנית מפושקת

 צפרנית מקופחת

 צפרנית משוננת

 הצפרנית ענפ

 קדד באר שבע

 קדד בית הלחמי

 קדד האנקולים

 קדד יפה

 קדד מצליב

 קדד נאה

 קדד פינברון

 קדד קדוש

 קדד קוצני

 קדד קטבי

 קדד שעיר

 קוציץ סורי

 קורנית מקורקפת

 קזוח עקום

 קחוון  ארץ ישראלי

 קחון מצוי

 קייצת מסולסלת

 קיפודית הקרקפת

 קיצנית עטופה

 ליםקיצנית צפופת ע

 קיקסיה מצרית

 קלפיניה סרגלנית

 קפודן בלנש

 קצח הצפרן

 קצח השדה

 קצח ריסני

 קרדה דרומית

 קרדה מכסיפה

 קרדריה מצויה

 קרטם דק

 קרטם מבריק

 קרסולה מכונפת

 קרצף מבורך

 קרקפן נמוך

 רכפה צהובה

 רכפה קטנת פרחים

 רכפת הצבעים

 רשתון השדות

 שבולת שועל מתפרקת

 ולת שועל נפוצהשב

 שבולת שועל ערבתית

 שבר לבן

 שברק דביק

 שברק משונץ

 שברק נטוי

 שברק סיצילי

 שברק קוצני

 שום ארדל

 שום אשרסין

 שום ערבתי

 שום לבנבן

 שום מזרחי

 שום צנוע

 שום שעיר

 שומר פשוט

 שופרית כרתית

 שיזף מצוי

 שכרון זהוב

 שכרון מרושת

 שלהבית הגלגל

 בית המדברשלה

 שלהבית קצרת שיניים

 שלח הערבות

 שלח ספרדי

 שלחופן קרומי

 שלשון המדבר

 שמשון השלחופיות

 שמשון מצוי

 שמשון מצרי

 שמשון קהירי

 שמשון ריסני

 שמשון שעיר

 שן ארי שעירה

 שנס המדבר

 שסיע ערבי

 שעורה מכחילה

 שעורת הבולבוסין

 שעורת התבור

 שעלב עדין

  מצולעשעמון

 שערור שעיר

 שקד קטן עלים

 שרביטן מצוי

 שרביטן ריסני

 שרדיניה מוצנית

 תגית ארגמנית

 תגית ארץ ישראלית

 תגית מצויה

 תלת מלען מצוי

 תלתן דוקרני

 תלתן הארגמן

 תלתן הכדורים

 תלתן הכפתורים

 תלתן הנביאים

 תלתן הפוך

 תלתן חדוד

 תלתן חקלאי

 תלתן כוכבני

  לבידתלתן

 תלתן נאה

 תלתן צמיר

 תמריר מרוקני

 תריסנית מלולה
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בנחל בכרה

באגן שדות 

 נחל יתיר
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