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 תודות

, והערות מועילות לטיוטת עזר ימתן מידע וחומרייעוץ, על ליווי, של הסקר  נתונה לצוות ההיגוי תודתנו

 :הדוח

 מוא"ז אשכול –דליה כורם  ,אשרה גבאי

 רשות הטבע והגנים –בועז פריפלד  ,ד"ר אודי קולומבוס

 קרן קיימת לישראל –הר צפון ז

 החברה להגנת הטבע –שי טחנאי 

 הטבע, החברה להגנת צבא הגנה לטבע –אילה סניור 

 ד להגנת הסביבהנציג מטעם המשר –ד"ר גיא רותם 

 גוריון בנגב-בן אוניברסיטת –פרופ' ירון זיו  ,פרופ' פועה בר

 

 תודה מיוחדת לאנשי חבל אשכול:

 קיבוץ נירים –נמרוד חפץ 

 קיבוץ צאלים –בועז קרצ'מר 

 קיבוץ גבולות –דן גזית 

 קיבוץ רעים –אמנון גת 

 

 ן יגר, אלי וייס, אוריאל וייס, יונה ליפשיץ.ולמצטרפים לסיורים: אמנו

 

 אם נפלו טעויות במסמך זה, הן באחריות העורכים לבדם.
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 תקציר

נמצאות על פני  בחבל ארץ זה. יוצא דופן ועשיר בערכי טבע, נוף ומורשתמתאפיין בפסיפס חבל אשכול 

סיכון: שטחי חולות , שנמצאות במספר יחידות אקולוגיות ייחודיות בקנה המידה הארצישטח קטן יחסית, 

מערב; רכסי -דרום ומזרח-ולגרדיינט צפון נה בהתאם למרחק מהים, לרום הקרקעמשתבתמהיל  –ולס 

בשור. חל נ –יימים( המערבי ביותר בארץ הכורכר הדרומיים ביותר בארץ; ועמקי הנחל האיתן )בקטעים מסו

מורשת של האתרי לעתיקים, המים הבורות ל נטועים,היערות לשטחי החקלאות הנרחבים, זאת, בנוסף ל

 .עצמם חקלאייםהיישובים לה וימי קום המדינ

האזורית  כחלק מתכנית מתאר כוללנית למועצה ,נמצא כיום בראשיתו של תהליך תכנוני נרחב המרחב

, ובסיס בפרט מועצהלובכלל להוות בסיס מידע לאזור חבל אשכול  נועדמסמך זה הסקר המפורט ב. אשכול

תה לגבש תמונת ימעורבים בניהול השטח. מטרת הסקר הייתוף והסכמה בין הגורמים השונים שיון, שלד

 וטיפוסי די מיפוי רציף של כלל תצורות הצומחי-מצב כוללת אודות ערכי הטבע, הנוף והמורשת באזור, על

-הנופית וערכיותן הנוף יחידות הגדרת האקולוגית; וערכיותם תפוצתם דגמי הסקר, שבתחום הצומח

ם. משיקום ושימורוטנציאל פבחינת מצבם ומיפויים, תיאור תרבותית; כמו גם איתור אתרי מורשת האדם, 

 בסיס ומניח מוגנים, שאינם שטחיםו מורות טבעש יערות, –תייחס למרחב כרצף גיאוגרפי אחד הסקר מ

לו יוכ ,טח באזור. כךהש הגופים מנהליהשטחים הפתוחים עבור  של תכליתיים-רב וניהול לתכנון מידע

התכנון והניהול להתבצע באופן שבו הם יתרמו הן לשמירת איכותם האקולוגית והנופית של השטחים 

 .הפתוחים, הן לרווחת תושבי האזור והמבקרים

מעבר אזור והוא , מישור חוף הנגב )או "הנגב המערבי"(ב מכונה "בין מזרע לישימון", נמצאשחבל אשכול, 

בין מישור חוף  רים וגבעות נמוכות,מישוב הנוף מתאפייןתיכונית. -לשפלת החוף הים בין המדבר הצחיח

רח וחולות אל עריש שמעבר לגבול מז-ערב, שפלת הנגב בדרוםמ-זרח, חבל עזה בצפוןמ-פלשת בצפון

 רצועתערביים של האזור הינם גבולות מדיניים )מול מ-ערב. גבולותיו המערביים והדרומייםמ-בדרוםמצרים 

חוט מהווה הנקז העיקרי של השטח ומעין המועצה חוצה מדרום לצפון נחל בשור, שזה ומצרים(. את ע

ת הגיאומורפולוגית הבולט ההתופע הםשמאפיינים את צידי הנחלים,  שדרה לכל האזור. בתרונות הלס

בל משתרע חהדרום בורי הלס, ומיש –ים, במרכזו רכסי כורכר עתיקגם בולטים בצפון החבל  ביותר באזור.

נודדים, דרך דיונות מיוצבות למחצה, ועד  התייצבות שונים: מדיונות של חולות בישלבנרחב חולות אזור 

 .לחולות מיוצבים

, עם שדות פתוחים ואופק שנשקף למרחוק. חבל אשכול בנוף חקלאי כפרי נרחבמבחינה נופית, מתאפיין 

שטח  – ( אזור חולות עגור ומישורי צאלים1) :שה מכלולים נופיים חשובים במיוחדהסקר זוהו שלו חטבש

ול, והן מהיותו נוף מדברי פתוח של דיונות חול נרחבות. ערכיותו הרבה נובעת הן מהיותו שטחי טבעי גד

בתרונות טבעיים ומיוערים, ומראה  בעל מורכבות נופית גבוהה, עם – ( בתרונות הבשור2) מדברי ייחודי;
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לכל אורכו. נסיעה לאורך הנחל הינה חווייה נופית משמעותית, בשור חל נחישות הקנים שמלווה את גדות 

גידול -נביעות, בתילאורכו  ותשמשובצ נחל זורם של לצידושכוללת מעבר מאזור המדבר באזור צאלים, 

 תיכוני-לאזור הספר היםלחים, פריחות מרשימות, מתחמים ארכיאולוגיים והיסטוריים, בתות ויערות, ועד 

אזור בעל מורכבות נופית גבוהה, עם שדות פתוחים, יערות  – כיסופים-( אזור שדות בארי3) ;לשבצפון החב

 לאורך ערוצי נחלים, פריחה מרשימה ונוף כפרי פתוח ייחודי.

טוריים, כאשר שניים מהסיפורים החשובים במרחב הינם בורות המים יסבסיפורים הגם חבל אשכול עשיר 

בורות המים העתיקים  .ישראל בעת החדשה שבות והמאבק לעצמאותיוסיפור ההתי ,והבארות העתיקים

לזיהוי בשטח בחלקים ניכרים מתחומי המועצה. עדיין ניתן ש ,ייחודיעיקרי והינם נכס ארכיאולוגי  והבארות

. כיום, הונגשו למבקרים מתקני ואינם נגישים לציבור עם זאת, חלק מהבורות נמצאים בשטחים חקלאיים

את אתר ל"דרך מתקני המים" בחניון רעים. בסקר הנוכחי נעשה מאמץ רב -רובם ככולם ב –מים בודדים 

. מומלץ לתת עדיפות לשימור מכלולי הבורות ולתעד אותם ניתנים כיום לזיהוי על פני השטחכל הבורות ש

 מרזבי חרס השמורים יחסית )כולללאלו או  ,הגדולים )בפרט סביב בארי, חורבת מעון וחורבת גררית(

 . םשימורצורך סקר ייעודי ל כן לערוךוולשקמם,  ובריכות שיקוע נלוות(

מבחינת רציפות השטחים הפתוחים בשטח הסקר, ניתן לזהות מספר שטחי ליבה, כאשר המרכזיים 

ו. עם זאת, השטח דצישלל שטחי החקלאות הפתוחים ע ,בשורעגור ונחל -לות צאליםביניהם הינם חו

. בהם תנועהעלייה בנפחי הבבד עם -בד ,בשנים האחרונותעוברים הרחבה ש ידי מספר כבישים-מקוטע על

חצייה קריטיות של  חיים בנקודות-בניית מעברים לבעלילו ,שימור החקלאות הפתוחהלישנה חשיבות רבה 

 ושימור המסדרון האקולוגי הארצי. תשתיות האורך, לצורך חיזוק רצף השטחים הפתוחים

 ומח בעלתיכוניים בצפון, לצ-מאפיינים ים ומח בעלמעבר חד מצבל אשכול חבמבחינה בוטנית, מתאפיין 

ונמצאים בגבול  נפוצים בנגבבמרחב הסקר ניתן למצוא בכפיפה אחת מינים מדבריים ש אופי מדברי בדרום.

ונמצאים בגבול , ובשפלה נפוצים במישור החוףתיכוניים ש-מערבי, לצד מינים ים-תפוצתם הצפוני

צפון אזור  .שנתי ניכר בבירור-ם הרבהשוני בחברות הצומח כתלות בממוצע המשקעי .תפוצתם הדרומי

ברובו בחקלאות אינטנסיבית. המשארים העיקריים הם היערות הנטועים, בתרונות הנחלים מעובד הסקר 

ושמורת מכתש בארי. משארים אלה, מלבד מכתש בארי, מכוסים בחורשות וביערות נטועים בצפיפויות 

שוליו שיחיות של מלוח נחלים של אשל היאור וקנה מצוי, ובגדות פיק הבשור מאופיין בחורש משתנות. א

-מיני עצים פולשים רבים, בעיקר שיטת עליגם בשלטון ינבוט השדה. בערוץ הנחל גדלים  קיפח וכתמי בתה

לילה מפותחת בה בתה מדברית דשמאופיינים בקרקע לסית,  נחל בשורהערבה ושיטה כחלחלה. בתרונות 

 תאפיינת כאן בגבול תפוצתה הצפוניעם עצים בודדים של שיטה סלילנית, בעיקר בין רעים לצאלים, שמ

בדגם משתנה בהתאם לגיל החולות, מידת  ,בתה דלילה אופייניתאזור החולות מאופיין ב .מאודבדגם דליל 

ים הטבעיים קטנים התייצבותם והמפנה. המרחב הצפוני של החולות עבר ברובו פיתוח חקלאי, והמשאר

יצחק וגבעת האירוסים של גבולות( שרדו אוכלוסיות של -ונדירים. בכמה מהמשארים )כמו ליד ניר מאוד
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בעל פרחים ו מזרח סיני(,-אנדמי לחולות מערב הנגב )וחודר מעט לצפון ,בסכנת הכחדהמין  –אירוס הנגב 

, ליד מגן ומדרום נחל בשורתועדו בבתרונות  אוכלוסיותיו הצפוניות ביותר בעולםגדולים בגוון סגול עמוק. 

לאורים. חלקן ככל הנראה כבר נכחדו, יחד עם אוכלוסיות אחרות בתחום הסקר, וייתכן שבעתיד הקרוב 

 יצחק.-ניר –של אירוס הנגב דרומה אל קו חולות צאלים הצפוני ייסוג קו התפוצה 

ברי, עם מפגש של מינים המדכוני ותי-מפגש של עולם החי היםגם מרחב הסקר כמו בצומח, מהווה 

ישראלי. צבי הנגב והצבי ה שהבולט שבהם הוא המפגש של שני מיני הצבי הנפוצים בארץ:ים, פייניוא

הבסיס לקיום עולם החי במרחב הינו הפסיפס של שטחים טבעיים, מיוערים וחקלאיים. פסיפס זה מאפשר 

ואזורי חיות בשטחים המיוערים  ,שטחים טבעייםיד באזורים החקלאיים, קישוריות בין יצשיחור ושטחי 

 והטבעיים.

 .מאוד ית גבוההתרבותבעלי ערכיות אקולוגית, נופית ומספר מכלולים ישנם בחבל אשכול לסיכום, נמצא כי 

, הם בעלי חשיבות לא רק עגור-כיסופים וחולות צאלים-, גבעות בארינחל בשורכוללים את מכלולים אלו, ש

, הן טבע, נוף ותרבות אלו ולטפחם נכסי. חשוב לשמר , אלא גם בקנה המידה הארציבקנה המידה המקומי

 .מהארץ ומהעולם הרבים אנשים, חיות וצמחים, והן לטובת מבקריה –עצמם לרווחת תושבי המועצה 
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 רקע כללי 1

 רקע לביצוע הסקר 1.1

בחבל אשכול נמצאות על פני שטח קטן יחסית מספר יחידות אקולוגיות ייחודיות בקנה המידה הארצי, 

הקרקע, פני משתנה בהתאם למרחק מהים, לרום שבתמהיל  –שנמצאות בסיכון: שטחי חולות ולס 

ערב; רכסי הכורכר הדרומיים ביותר בארץ; ועמקי הנחל האיתן )בקטעים מ-רום ומזרחד-ולגרדיינט צפון

ים, אתרי . יחד עם שטחי החקלאות הנרחבים, יערות נטוענחל בשור –ביותר בארץ  הדרומימסויימים( 

הווה האזור פסיפס ייחודי ועשיר בערכי טבע, נוף מ –יים מורשת של ימי קום המדינה ויישובים חקלא

 ומורשת.

על רקע שני  ,. זאתהאזורית אשכול טווח של מרחב המועצה-ארוךהסקר מבקש לתת כלי נוסף לתכנון 

 בעלי חשיבות עליונה:כ 2019-בע"י המועצה תהליכים מרכזיים שהוגדרו 

 המועצה.מתקיימים בכל ישובי ש צמיחה דמוגרפית ופיתוח מואץ .1

 הגדרת הפרמטר של "שמירה ושיפור איכות חיי התושבים" כאחת ממטרות העל של המועצה. .2

מרחב הסקר נמצא כיום בראשיתו של תהליך תכנוני נרחב כחלק מתכנית מתאר כוללנית למועצה. 

התכנית נמצאת בשלביה הראשונים, ועל כן ישנו כעת משנה חשיבות להכנת רקע מקיף לתכנון, שיאפשר 

 נון מושכל שמתבסס על מידע מלא ככל האפשר של ערכי הטבע מחד והצרכים התכנוניים מאידך.תכ

 מטרות הסקר 1.2

 אשכול. חבלמיפוי וניתוח ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם ב ,תיעוד 

 חבלנופית של השטחים הפתוחים ב-קולוגיתא-הערכת ערכיות סביבתית. 

 יתוח.זיהוי קונפליקטים והזדמנויות לשיקום, שימור ופ 

 .בסיס להסכמות 

 .כלי בידי מתכננים וגופי שמירת טבע ונוף 

 חבלרקע לתכנון, ניהול וממשק של שטחים פתוחים באזור ה. 

 אך לא נותחו מבחינת מצאי הצומח והחי. –שטחים פתוחים בתוך תחומי היישובים מופיעים במפות 

 גבולות הסקר 1.3

-. המועצה משתרעת מגבול רצועת עזה מצפוןאשכולגבולות מועצה אזורית גבולות סקר זה נקבעו על בסיס 

-אורים-שובים צאליםי, שמורת מכתשי בארי מצפון, חולות עגור מדרום והשדות החקלאיים שבקו הימערב

, שהוא מעין "מובלעת" בתחום 234לתחום זה נוסף אזור נחל בשור שממערב לכביש בארי ממזרח. 

הנוף, ואיפיון משאבי הטבע ותחום הסקר מהווה את האזור שבו התבצעו מיפוי (. 1מפה המועצה )

ערכה של משאבים אלו. יחד עם זאת, הסקירות הנושאיות השונות בחוברת זו הובעקבותיהם תהליך ה

. ועוד( יםגיאולוגי יישוביים, )בהיבטים אליו בזיקה נמצא הסקר שתחום כוללות גם רקע על אזור נרחב יותר,
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 האזור מנוף חשוב חלק מהווים( הסקר באזור כאלהבים ר )וישנם היישובים שבתחומי המורשת אתרי

ההערכה מתמקדת בשטחים הפתוחים שהיות  – ההערכה בתהליך נכללים אינם אך בסקירות, ומוזכרים

 .בלבד

 שיטת העבודה 1.4

דמותה של ארץ(, בהמשך לעבודתו שיטת העבודה בסקר זה פותחה ביחידת סקרי טבע ונוף במכון דש"א )

הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע : (1988דליזון )ישל איתן ג

) בשטחים הפתוחים

 

  (.1 איור

 איסוף ואפיון המצאי –שלב א'  1.4.1

מקורות מידע קיימים: תצלומי אוויר, מפות רקע בשלב הראשון של הסקר נאספו ונותחו שכבות ממ"ג ו

שונות )ליתולוגיה, גיאולוגיה, קרקעות, שיפועים(, בסיסי מידע של צומח ובע"ח )ממאגר רשות הטבע 

מידע על מיקומם ומאפייניהם של אתרים ארכיאולוגיים  ,(BioGISאתר ממרכז הצפרות הארצי ומוהגנים, 

מתמחים ומידע בע"פ מאנשים ש ,ם שונים שעוסקים באזור, וכן מאמרים ומחקרי)מרשות העתיקות(

  בתחומים הללו.
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מידע זה שימש לצורך הכנת תכנית לסקר השדה, שבוצע בשני שלבים: תחילה בוצעו סקר נוף ואתרים, 

סקר צומח מפורט מדגמי. בהמשך אלו בוצע  סקר בוטני רציף של השטח וסקר ומפגעים. על בסיס סקרים

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

 מפת יחידות נוף 

 ת אתרי נוף ומורשת האדםומפ 

 מפות בוטניות: תצורות צומח, טיפוסי צומח, מינים נדירים ופולשים 

 מפות זואולוגיות: תצפיות ביונקים, בעופות ובזוחלים ודוחיים 

 מפת מסדרונות אקולוגיים 

 רכיות נוף, ערכיות צומח ורצף השטחים הפתוחיםע –הערכה נושאית  –שלב ב'  1.4.2

 הדורגומיוחדים,  גידול-ובתיחידות הצומח , ייחידות הנוף ם שלמצבוערך העל בסיס הנתונים שנאספו 

בוצע חישוב של רצף השטחים הפתוחים. פירוט על תהליכי ההערכה וחישוב הרצף  ,כןכמו . םערכיות

 לב זה הם:. תוצרי שבפרקים הלוונטיים בהמשך מפורט

 מפת ערכיות נופית 

 מפת רצף שטחים פתוחים 

  בוטניתמפת ערכיות 

  יםחקלאיאקולוגית של שטחים מפת ערכיות  

  ערכיות זואולוגיתדריסות בע"ח ומפת מפת 

 שילוב נתונים והערכות –שלב ג'  1.4.3

 הנתונים וההערכות בתחומים השונים שולבו במפות מסכמות. תוצרי שלב זה הם:

 הפתוחים ומפת המסדרונות האקולוגיים. םמשלבת את רצף השטחישית: מפה מפת ערכיות מרחב 

 והזואולוגית. , החקלאיתהבוטניתערכיות המשלבת את מפת ערכיות אקולוגית: מפה ש 

  הערכיות המרחביתו אקולוגיתערכיות ההמשלבת את : מפה שכוללתמפת ערכיות. 

ון המצאי, והם מכילים פרשנות שלו. לפיכך, חשוב לציין כי שלבי ההערכה השונים מתבססים על שלב אפי

, ולא רק על המפות הסתכלות גם על נתוני הבסיס של אפיון המצאיבבשימוש בתוצאות הסקר, יש חשיבות 

 .המשולבות

 ניתוח הממצאים וגיבוש המלצות ראשוניות –שלב ד'  1.4.4

 ,ים של האזורלתכנון וממשק עתידיפי התוצרים מכל השלבים הקודמים, נוסחו מספר המלצות -לע

 המלצות אלו מצורפות כנספח לסקר. אשכול. חבלימור, טיפוח ופיתוח בשלוהמלצות 
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 תרשים זרימה של תהליך הסקר. .1איור 

 תוצרים ראשוניים )מפות – רקע כתוםשלב ב': עיבוד הנתונים;  – רקע תכולשלב א': איסוף מידע קיים וסקר שדה;  – רקע זהוב
לב ג': תוצרים מעובדים סופיים )מפות ערכיות ש – רקע ורודות נושאיות(; תוצרים מעובדים )מפות ערכי – רקע ירוקנושאיות(; 
 משולבות(.
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 . מפת התמצאות כללית1מפה 
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 מבואות 2

 גיאוגרפיה 2.1

זהו  .)או "הנגב המערבי"( חוף הנגבמישור ב נמצא ,אזורית אשכולהמועצה חבל אשכול, שבו שוכנת ה

מערב, -עזה בצפוןחבל רח, מז-משתרע בין מישור חוף פלשת בצפוןר של מישורים וגבעות נמוכות, שאזו

ו המערביים גבולותימערב. -בדרוםמצרים  וחולות אל עריש שמעבר לגבולמזרח -שפלת הנגב בדרום

בולות הינם גבולות ושאר הג ,זה ומצרים(ע רצועתזור הינם גבולות מדיניים )מול מערביים של הא-םמייוהדרו

ועד לרום לחבל עזה,  נחל בשורבכניסת מ'  20-כמזרח, מ-מערב לדרום-מצפוןהרום עולה בהדרגה טבעיים. 

באזור  – חבל אשכולהצפוני ביותר של החלק . ץ צאליםמזרחית לקיבו-ק"מ דרומית 10-כ ,מ' 223-של כ

 העזחבל עם גבול ה מלווים אתאלו  .ביניהם מקי מרזבהעש כורכררכסי ב מתאפיין –כיסופים ובארי 

חולות מקורם של רומי מאופיין ע"י כיסוי חול עבה שיוצר נופי דיונות ומשטחי חול. החלק הד. ומקבילים לו

, שונרא, משאבים חולות חלוצה חול מזרחה ויוצר את גושיהמשם חודר  ,"ים החול" של צפון סיני-אלו הוא ב

 בתמהילמשטחי חול ולס מכוסים ע"י , אלייםמאופיין במישורים אלובי החבלכזי של האזור המר. ועגור

 מערב. -דרום ומזרח-צפוןולגרדיאנט רום הקרקע, למשתנה בהתאם למרחק מהים, 

עין חוט וה הנקז העיקרי של השטח ומוהוא מהו ,נחל בשורמדרום לצפון חוצה  חבל אשכולאת כל שטח 

ויחד עימם נוספים, ערוצים רבים ו נחל גררי מצטרפים אליו נחל באר שבע, צפונשדרה לכל האזור. בחלק ה

לים הם תוצאה של סחיפת מאפיינים את צידי הנחבול לעזה ומשם לים. בתרונות הלס שהוא עובר את הג

ומורפולוגיות ם התופעות הגיאהחולות הוהבתרונות  נחלים.ה ידי הנגר העילי שזורם אל-הלס הפריך על

 .חבל ארץ זהתר בהבולטות ביו

 גיאומורפולוגיה 2.2

(, ניתן לחלקו א'2017. לפי גזית )נחל בשורחבל אשכול הינו, להלכה, מערכת מדרגות נהריות של 

 בהתאם למדרגות אלה, לשלושה חלקים עיקריים:

 שכוללת את ערוץ הנחל וגדותיו, ואזורי הבתרונות שלו.המדרגה התחתונה : 

 ידי ערוץ -חל", שכוללת את מישורי הלס בצפון שנחצים על: "פשט ההצפה של הנהמדרגה התיכונה

ערבית מ-ס שבין נחל גרר לנחל בשור, ואת מישורי החול דרומיתל-נחל גרר, את מישורי הלס והחול

 לנחל בשור.

 השטחים הגלוניים של גבעות הלס בין נחל גרר לנחל שקמה, רכסי הכורכר במערב המדרגה העליונה :

 הנחל את נתיבו אל הים התיכון, והחולות בדרום.אזור הסקר, שדרכם פורץ 

התופעה הגיאומורפולוגית הבולטת ביותר בגדות הנחלים היא היווצרות בתרונות. הלס יוצר משטחים 

מישוריים בעלי קרום ביולוגי וכיסוי צומח שמגן עליו מסחיפה. מצד שני, באזורי גדות הנחלים קיימים 

קניונים. -מפלים ומיקרו-סחוף את הלס במהירות רבה, וליצור מיקרושיפועים טופוגרפיים שגורמים למים ל
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מפלים וקניונים אלו גדלים במהירות עם כל סופת גשם, ויוצרים נופי בתרונות מורכבים, בעוד פני השטח 

קרקעית -המישוריים שמורים היטב. תופעת פייפינג היא תופעת לוואי לבתרונות, והיא יוצרת זרימה תת

את התפתחות הבתרונות. הבתרונות יוצרים מצוקים זקופים וגבוהים בצידי הנחלים, בלס, שממריצה 

 בעיקר באזורי נפתולים.

דיונות הן תופעה גיאומורפולוגית נוספת שמייחדת את האזור. כיום הדיונות שבשטח הסקר הולכות 

דיונות. עמקי המרזבה ומתייצבות, עקב הירידה בכמות הרעייה והדריכה, אך עדיין קיים מבנה טופוגרפי של 

הם עמקים כלואים בין רכסי הכורכר המקבילים, ולכן נוצרו בהם במהלך ההיסטוריה תנאי ביצה או עמק 

 לח, ולכן הקרקע שנוצרה בהם שונה משאר האזור.

 (3מפה , 2מפה ) גיאולוגיה 2.3

 מערב-, שמצויים מדרוםחלק ממישור חוף הנגב ומשפלת הנגבהינו מבחינה גיאולוגית, חבל הבשור 

 בר) ים בעיקר ארועי השתפלות, הרבדה וגידודלאופיו הגיאולוגי של האזור אחראבקעת באר שבע. ל

 :(Plakht & Zilberman, 2005; א'2017, תשל"ט; גזית, גבירצמן ;2008 ועמיתיו,

אזור המזרח כל תרומם ה (וליגוקןאה תקופת) מיליון שנהכשלושים לפני : ההתרוממות מהים .א

 ה יבשתיים.ינחשפים לתהליכי בלישהחלו  ,הנגב הרושדרת ההר בתוכו גם ו ,התיכון מתוך מי הים

מצפון להר הנגב  .הצפוניים של הר הנגב םייבשולמדרום לאזורנו, מצוי היה קו החוף  ,בשלב זה

 .לשפלת הנגב משךהך ב, והפהלך ונוצר מישור גידוד שיושר ע"י גלי הים

תוך כדי תנועה  ,מפלס הים עלה וירד חליפות ,תקופת המיוקן במהלך :הצפות ונסיגות של הים .ב

סלעי על מדרון היבשת ועל מדף היבשת של קו החוף צפונה ודרומה. במהלך ההצפות הורבדו 

ה יליוהאזור חווה ב ,נדד קו החוף צפונה ,. בתקופות של ירידת מפלס היםחוואר, קירטון וגיר

עד כדי  ,דרסטיכה באופן התיכון המסיניאן ירד מפלס הים  תיבשתית והתחתרות ערוצים. בתקופ

התחתר קניון  ,וערוער בעש-ארב ,בקו שמחבר בין בארי, אופקים בעש-ארכך שלאורך בקעת ב

חצה  זהקניון  .באזור בארי מ' 1400-, ולכבעש-ארמ' באזור ב 200-אדיר מימדים שעומקו הגיע ל

 וככל הנראה השפיע על חלקו הצפוני. ,הסקר תחוםאזור שמצפון לאת ה

 ,עלה שוב מפלס הים ,מיליון שנה( 5-כ)לפני  מתחילת תקופת הפליוקןהחל  :ההתרבדות והמילוי .ג

גם הוא את הקניון בחלקו ומשקעים החלו למלא את הקניון עד לסתימה מלאה שלו. הנילוס שסתם 

החל להסיע כמויות אדירות של ו ,אל תוך היםשלו  גדולהה הדלתאת הסיים לבנות  ,העתיק שלו

על מדרון נבנתה של חולות  הרמפה גבוה חופי הנגב.אל עבר תיכוני -בעזרת הזרם המזרחחול 

. על פני וגרמה למדף היבשת להתרחב בעשרות קילומטרים צפונה ומערבה ,ת יפו(תצורהיבשת )

מישור  ביג-לף נדד צפונה ע. קו החו(תתצורת פלש)שקעו חולות הנילוס  מדף היבשת הרדוד

תצורת )ממי הים  אל מישור החוף שנחשףסחף נחלים הובילו  ונחלים שירדו מהרי הנגב ,היבשת

ידי -שמגודד עלהמשקעים הניאוגניים והמסלע האיאוקני ) מעלהצטברו  . משקעים אלו(אחוזם
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צרו מישור שטוח ורציף. מישור יו ,(חשוף במעט מאוד נקודות בדרום האזורו ,כיום ההצפות הימיות

המשקעים כלפי מזרח בשיפוע מתון מאוד. ומתגבה  ,דרום-מפולס בקו צפוןסחף זה כמעט 

 תצורת פלשת. ותשהותיר שלב זה הינם חולהעיקריים 

ו סופות אבק שכיסו את רוב פקדו את אזורנ ,חל בתקופת הפלייסטוקןה :כיסוי הלס וחדירת החול .ד

 ביג-להרבידו את האבק ע ,סופות גשםיחד עם אבק הסופות שילוב  בשכבה עבה של לס. האזור

בשלב מאוחר יותר חדרו חולות . מן העין , והעלימו אותןתצורות פלשת החולית ואחוזם הנחלית

ויצרו את שדות החול של  ,כיסו את הלס באזור הדרומי של הסקר, נודדים ממערב בעזרת רוחות

מערב, תוך -מזרח לצפון-חוף הים מכיוון דרום הדרגתית שלהו נסיגת חלוצה, שונרא, רביבים ועגור.

שרידים של חופי ים בחלקו הצפוני של האזור חוזרות ונשנות, הותירה עליות וירידות מפלס 

רכסים אלה  כורכר, קונגלומרטים וסלעי חוף.רכסי של מקבילות בנויים ממערכות מקבילים, ש

 בות גיאולוגיות צעירות יותר.וקבורים כמעט לחלוטין מתחת שכ ,רדודים

הנוכחי,  נחל בשורהחל להיווצר אפיקו המחודש של  ,סופו של הפלייסטוקןבמהלך  :הסחיפה .ה

תצורות  מים לאורך אפיקו אתיוחשף במקומות מסוי ,הפלייסטוקניהלס שהתחתר אל תוך שכבות 

 השטח ע"י לס וחול. פלשת ואחוזם שמכוסות בשאר

 מסלע 2.3.1

סה ע"י לס וחול. מסלע של ממש מתגלה בעיקר לאורך ערוצי הנחלים שהעמיקו רוב רובו של השטח מכו

בצפון , ואו בחלק הדרומי שם הלס אינו עבה דיו לכסות את גבעות שפלת הנגב ,לחתור אל מתחת ללס

 2-1ן, לפני קומי הים התיכון בתקופת הפלייסטשל עדות לאירועי הצפה ונסיגה כ כורכרהאזור שם נחשף 

-גרי החול עלגר בתהליכים של ליכוד ,חול גירית-אבןלרכסי הכורכר הם דיונות חול שהתאבנו  מיליון שנה.

 .וובעת התגבשותו מחדש ליכד גם את גרגרי החול סביב ,מי גשםידי גיר שהומס ב

מזרחית לקיבוץ -ק"מ דרומית 3, מוא"ז אשכוללתחום  נחל בשורבה נכנס שנקודה ב ,דרום אזור הסקרב

, שהורבדה בתקופת האיאוקן התיכון. מחשופים מעטים שוף קירטון מתצורת מרשהנמצא מח צאלים,

קונגלומרטים של תצורת  יםנחשפ נחל בשור, לכל אורך לעומת זאת .נוספים נמצאים מדרום למחנה צאלים

אבני חול של תצורת פלשת.ואחוזם 
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 (4מפה ) קרקעות 2.4

 ,ואפילו כיום ,הובל בעברבשכבת כיסוי של אדמת לס וחול בתמהיל משתנה. הלס שטח הסקר מאופיין 

 המים זרמי ידי-עלמקומי מוסע בקנה מידה כיום הוא הרוח, ו ידי-עלחצי האי סיני( סהרה וממרחקים )

הוא מורם בקלות ע"י  ,בשונה מהחול והחרסית .וגודלו קטן מחול אך גדול מחרסית ,. הלס דק גרגרבנחלים

. ככל נע ע"י הרוח למרחקים קטנים ,החול שהינו גס ממנו ,הרוח ומוסע למרחקים גדולים. לעומת זאת

לסי קרקעות בעלות מרקם  המועצה ןבצפוכן, -ל. עפחות ופחות חולילס נותר  החול,שמתרחקים ממקור 

קרקע הלס היא בלתי מלוכדת, פריכה וחסרת ריבוד ולכן נסחפת ונעצרת בקלות, . ופחות חולי יותרעדין 

והיא חסרת אבנים ושברי סלעים. קרקע הלס היא בעלת תכונה מיוחדת של יצירת קרום קשה וכמעט בלתי 

 חדיר למים עם הרטבתה.

שדה החול הענק חלק אינטגרלי מם החולות אלה  בדרום חבל הבשור משתרע אזור נרחב של חולות נודדים.

על הורבד משתרע מדלתת הנילוס במערב ועד לאזור נחל סכר, דרומית לבאר שבע. החול , ששל צפון סיני

סופות אבק אינטנסיביות לי, מורכב בעיקר מטין גס. מקורו במשטחי לס וחלוקים. הלס, שהוא משקע איאו

 13,000-של הלס הייתה לפני כהמסיבית חרונה שהיו באזור בתקופת הפליסטוקן העליון. ההשקעה הא

צעיר וא הגור הע-גוש החולות הגדול של חלוצהושנה. משטחי החול של פתחת שלום הינם הקדומים ביותר, 

הדיונות האופייניות לאזור הסקר הינן דיונות ליניאריות  (.2008 ,זיו ועמיתיו ;Tsoar et al., 2008ביותר )

 מורכבים עליהם.שרוחביים שטוחים עם מבנים  ,נמוכות ושטוחות

מהספקי רוח נמוכים אף כמות הגשמים הנמוכה. הסיבה לכך נובעת -על ,ברובם החולות מיוצבים

(. כאשר החול מתכסה Tsoar, 2005אופייניים לנגב. סחיפה רוחית היא הגורם המגביל צומח על חולות )ש

להתפשט בין  קרקע-שמאפשר לקרומיר תנועת החול פוסקת, דב ,15%-שנתי בצפיפות של כ-בצומח רב

גות חסרות ב הפסוולכן ר ,תחת הספקי רוח גבהים יותר נמצאותת הליניאריות ים. פסגות הדיונוהצמח

מהגורמים העיקריים להתכסות  אחד .)2008 ,לתנועת חול )זיו ועמיתיויותר עמיד קרומים ומכוסות בצומח 

 .החולותצמצום הרעייה בשטחי  הוא שנתי,-החול בצומח רב
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 אקלים 2.5

בין  –(, בשל היותו במעבר בין שני אזורים אקלימיים א'2017חבל אשכול מכונה "בין מזרע לישימון" )גזית, 

תיכוני, שבו שולטים תהליכי בלייה לחים, זרימות עונתיות והתהוות -הקצה הדרומי של האזור הממוזג הים

ביולוגי, לבין האזור הצחיח, שבו שולטים תהליכים איאוליים, בלייה מדברית -בן הפדולוגיקרקעות במו

מ"מ גשם בשנה  400-חד מכזה כמות המשקעים יורדת באופן ארץ וזרימות שטפוניות אקראיות. בחבל 

מ"מ גשם בשנה בדרומו. כמות משקעים זו מושפעת מאוד מתנודות בכמויות הגשם  100-כלעד בצפונו, 

מפה ) בערך במרכזה מ"מ( חוצה את המועצה האזורית אשכול ממזרח למערב 200נתיות. קו המדבר )הש

5). 

 הידרולוגיה 2.6

 נחלים 2.6.1

 שונרה:נחל בשור ואגן נחל אגן  –עיקריים אגני ניקוז  שנישטח הסקר כולל בתוכו 

 זורמים לים התיכון. זהו שן נחלי ישראל ר( הגדול מבי"קמ 3,650הינו בעל שטח הניקוז ) :נחל בשור

-יורדים בדרום הר חברון, בקעת באר שבעשמים שנגר עילי שמקורם בג-ים מּמיניזון בחורפשאכזב נחל 

מים של מסיע, לעתים, מיליוני מטרים מעוקבים , שחוברים יחדיו לנד שטפוני שערד וצפון הר הנגב

תרוני בתשתית הרכה )חול, לס, חרסיות, אפיק ב . מים אלה חורציםבלבד שעות אחדותפרק זמן של ב

יובלים  שני נחל בשורול. לומשווים לחלק מגדות הנחל אופי מצוקי ותל ,חול פריכה(-כורכר ואבן

. זרימה מתונה ורדודה 1סוגי זרימה:  ההנחל מאופיין בשלוש נחל באר שבע ונחל גרר.עיקריים: 

טרים חזקים באגן ימה שטפונית כתוצאה מממ. זר2כתוצאה מגשמים ממושכים בכל רחבי הנגב; 

ה בוקר. לנחל שד-רדע-טפוני כתוצאה מגשמים חזקים באזור משולש באר שבע. נד ש3הניקוז; 

נחל פוניים )נחל גרר והצ יובליו ומספר נביעות. ,מתמלאים באירועי הזרימהקרקעיים ש-מאגרים תת

מ״מ גשם בשנה בצפון אגן  400-250ע מקבל בממוצתיכוני, ש-יםחברון( מנקזים אזור בעל אקלים 

זור מדברי, ודרומה משם א ,באר שבע אזור ערבתיבבקעת מנקז , לעומת חלקו הדרומי, שהניקוז

י בין אופי הזרימה בנחל גרר מהותישנו הבדל  ,כן-מ״מ גשם בשנה. על 200-100מקבלים בממוצע ש

 .אר שבעבבנחל לזה ש

  שטחי  מגיע אל ,הר קרן ורחובות בנגבאזור מנקז את שאגן נרחב, שטוח ברובו, הוא  שונרה:נחל

די שנים אחדות, האגן מוצף י. מם לבסיס צאליםורשם הוא נעלם בחולות מדשל מערב הנגב, ו החולות

 .בעונת הגשמיםמשתנים זמן -לפרקי

 ק"מ בשטח  2-מערבית לקיבוץ נירים. לאחר כ-מתחיל כק"מ צפוניתהינו ערוץ קצר ש :נחל סילקה

ואז פונה  ,ק"מ נוספים 5-כ ל עזה וממשיך צפונה במקביל לגבולנכנס הנחל לתחומי חב ,שראלמדינת י

-בלח )אורכו הכולל כ-ונשפך לים התיכון דרומית לדיר אל ,מערב, דרך כפר דרום החרבה-לכיוון צפון

נחל  מוא"ז אשכול:מתחילים אף הם בשטחי זה מצטרפים שלושה יובלים קצרים ש ק"מ(. לערוץ 13.6
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אלא הסתיים  ,לא הגיע לים התיכוןנחל סילקה ערוץ במפות היסטוריות,  סעיד, נחל גדוד ונחל עדי.

 בלח, כק"מ וחצי ממזרח לחוף הים.-בחולות מדרום לדיר אל

 בארות 2.6.2

ה בחלקו הדרומי של חשובשעומקן גדול והן מגיעות לאקוות שונות. אקווה בארות, מספר בשטח הסקר 

סלוג', חלוצה ורחובות טקיה. בארות ביר ע תצורת נשענת על חווארי, שבדתחבורת ע האזור היא אקוות

על עדשות חרסית בתצורת  חודרות הבארות לאקוות שעונות ,של האזור. בחלק הצפוני מגיעות אל אקווה זו

 .פלשת או עמוק ממנה

 מעיינות 2.6.3

ת באזור הוא מי הנביעו. מקור נחל בשורנובעים לאורך ר הינם מספר מעיינות מים מליחים שעיינות הבשו

נעצרים בשכבת קרקע ולמתפרצים החוצה לאורך קטע הנחל. מי הגשמים חודרים קרקעיים ש-במי נגר תת

( ור שבו נוצרים מי התהום )האקווהמורכבת מקירטון, מחרסיות או מחווארים. האזאיטום )אקוויקלוד( ש

. הבשור הקדמן –ם בעוצמה רבה שהיוותה בעבר את תשתיתו של נחל קדום שזר ,הוא בשכבת החלוקים

מ"ק  75-60עין הבשור ועין שרוחן. עין הבשור הינו בעל שפיעה של  בשטח הסקר שני מעיינות עיקריים:

, וממלא נחל בשורב רוחן נובע מספר ק"מ דרומה יותרמ"ג כלור לליטר. עין ש 1300-1210ומליחותו  ,לשעה

 מלאה בכל השנה. יכה קטנה אשר לארב

 

 

 



 אשכול( סקר 2020שליו ועמיתיו ) 

27 

 . הידרולוגיה5מפה 



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

28 

 

 :'בפרק 

 האדם ותרבותנוף 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

29 

 

 נוף 3

 תרבותי-מטרת הפרק הנופי 3.1

מטרת חלק זה היא לאפיין ולהעריך את מרכיבי הנוף השונים באזור, לסקור את מורשת האדם לאורך 

 יחידות נוף(.-)תת התקופות, להציג את מצאי האתרים ולבצע דירוג ערכיות יחסי של חלקים שונים בנוף

 בגישה הנקוטה כאן, אתרי מורשת האדם מהווים חלק מהנוף ותורמים לערכיותו.

 שיטות עבודה באפיון הנוף ובהערכתו 3.2

 אפיון נוף האזור באמצעות הגדרת יחידות הנוף 3.2.1

שונה רץ בעל מכלול תכונות וקווי נוף, שטח הסקר מחולק ליחידות נוף, כאשר יחידת נוף מוגדרת כחבל א

ממלאת שפי תכונה -מבדיל בין יחידה ליחידה, נקבע עלשה של החבלים השכנים לו. קו נוף, ידת מה מזבמ

ם. מפת יחידות הנוף מציגה יתפקיד בולט בעיצוב נופו החזותי, הביולוגי ו/או התרבותי של חבל ארץ מסוי

. הגדרת יחידות הנוף מןחוותי , וכוללת תיאור של יחידות הנוף השונותאותם ומאפיינת את מגוון נופי האזור

נועדה להיות כלי לניתוח ערכי הטבע והנוף ביחידות השטח, ולגיבוש מדיניות השימוש באותם שטחים, 

 מאפיין אותם.ששמירה על מגוון הנופים תוך 

 משמשים להגדרת יחידות הנוףשמרכיבים ומאפיינים נופיים  3.2.2

 י רכס, גבעות משאר, אגני ניקוז, "שערים מקנים לאזור את זהותו: קווש מאפיינים גיאומורפולוגיים

 טופוגרפיים" בין רכסים או שלוחות.

  :ים, מכתשים ופסגות בולטות בנוף.בולטכמו מצוקים תופעות טבע ונוף ייחודיות 

 חידות צומח ותצורות צומח י –מצע הסלעי וקרקעות האזור; צומח ה –: מסלע וקרקע תכונות טבעיות

 אופייניות.

  פי -ות נטועים וכד'. באזורים אלה, על: כמו שטחים חקלאיים רציפים, יעררציפהתכסית דומיננטית

 גובלת בה.שיחידה ליחידת הנוף  ביןת חזותית )ואקולוגית( לקו המגע רוב, יש חשיבו

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

 דפוסי יישוב קדומים, דרכים, תרבות חקלאית מסוגים שונים וכד'.: תבניות תרבותיות היסטוריות 

 דוגמת תילים, מעיינות, שרידי יישובים וכד'.אתרים נקודתיים בולטים וחשובים : 

החלוקה איננה מתבססת שמים רבות בהתלבטויות רבות, היות הגדרת יחידות הנוף באזור הסקר מלווה פע

ל אמירה פרשנית סובייקטיבית. בנוסף, לעיתים חלקים רבים של על קריטריונים קשיחים ומדידים, אלא ע

רק לאחר לימוד מעמיק יותר מתגלים ההבדלים וגבולות ו ,במבט ראשון בעלי מאפיינים דומים השטח נראים

עם תוואי נוף  יחידות הנוף. הקושי לזהות הבדלים בין יחידות הנוף השונות מתבלט בעיקר בנופים מתונים,

 יים.משמע-שאינם חד
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דבר שגורם לכך  –כך למשל, ישנה התלבטות האם לחלק את השטח לפי אגני ניקוז או אגנים חזותיים 

שאז אגן הנחל מתחלק בין כמה יחידות  –שרכסי ההרים מחולקים בין כמה יחידות נוף, או לפי רכסי ההרים 

בתהליך זה, משתתפים נוף. אין תשובה אחת לשאלות אלה, ולכן, על מנת למתן את ההיבט הסובייקטיבי 

 –ולאחר מכן גם הערכה  –בו מספר אנשים שמייצגים נקודות ראות שונות, תוך ניסיון לבנות חלוקה 

 מוסכמות. הגדרת יחידות הנוף התבצעה תוך בחינת כלל מאפייני השטח ומבוססת על האמצעים הבאים:

 עות.סיורים בכלל שטח הסקר ותצפיות מבחוץ ומבפנים על יחידות הנוף המוצ 

  מקורות מידע קיימים ומסמכים רשמיים של רשות הטבע והגנים והמשרד להגנת הסביבה בנוגע

 (.2000לחלוקת השטח ליחידות נוף )אידלמן ועמיתיו, 

 :מפת שיפועים, מפות גיאולוגיות ותצלומי לוויין. ניתוח שכבות ממ"ג 

 .חוות דעת של אנשי מקצוע בתחומים רלוונטיים 

 תרבותית-דירוג ערכיות נופית 3.3

בהן רמת שיחידות נוף, -מחולקת כל יחידת נוף ליחידות משנה קטנות יותר, תת ,לאחר הגדרת יחידות הנוף

תוך תפיסה מיחידות אלה, -ההומוגניות של מרכיבי הנוף גבוהה יותר. אומדן הערכיות הנופית נערך לתת

משטחן. כך יישמר מגוון הנופים  שיש לשמור על המרכיבים והאיכויות של יחידות הנוף כולן, לפחות בחלק

 של הארץ בכלל ושל אזור הסקר בפרט. 

ולפיכך  ,שמתייחסת גם לאתרי מורשת( מבוססת על ניתוח איכותני) תרבותית-ופיתנהערכיות ה

פירוט  אומה, מגוון, דרמטיות וכד' )רבשורת תארים כגון: עוצ –הקריטריונים מוגדרים ברובם באופן כזה 

על סמך דירוג בכל אחד מהקריטריונים, חושב לכל אחת מתת היחידות  ערכיות נופית(.מדדי  –בסעיף הבא 

בינונית,  – 2נמוכה,  – 1יחידות בנויות( דירוג ערכיות נופית סופי מתוך סולם של חמש דרגות: -)פרט לתת

י מופע מתון הדירוג הוא יחסי למרחב הסקר, וכך, גם אזורים בעלמירבית.  – 5, מאודגבוהה  – 4גבוהה,  – 3

בתהליך הנופית.  יותר, כמו מרחב הסקר הנוכחי, מקבלים משרעת שמתפרשת על פני כל רמות הערכיות

-ניתן להציע אומדן ערכיות שונה ואף חלוקה שונה לתתלכן , ומובנה דירוג כזה קיים אלמנט סובייקטיבי

)תת היחידות(. אנו מקווים  יחידות נוף. בנוסף, לעיתים גם השלם )יחידת הנוף( גדול מסכום מרכיביו

ם פחות( יתרמו ליכולת יחידות נוף, והגדרת המצאי בהן )תהליכים סובייקטיביי-ותת נוף שהחלוקה ליחידות

-לבצע הערכה משלהם ולתכנן באופן שיתחשב בערכים הנופיים ,, אם ירצו בכךהשטח של הגופים מנהלי

 .תרבותיים של האזור

בשל  ויובליו. נחל בשורממוקמות באפיקי שיחידות נוף -יפות לתתניתנה עד תבקביעת הערכיות הנופי

לא בוצע סקר נוף ואתרים. בשטחים אלו הערכיות  של בסיס צאלים ימוניםבמרחב שטחי האמגבלות הצבא, 

אשכול מאופיין בעשורים חבל מרחב  תצלומי אוויר וזיהוי תבניות נוף בולטות. סמךהנופית הוגדרה על 

)=גידולי שדה ללא השקיית ושטחי פלחה רחב של דפוסי הנוף, מאזורי חולות טבעיים האחרונים בשינוי נ

חקלאות שלחין, מטעים ומקבצי חממות. בקביעת ותיקים, לקייץ, שמתבססים על מי הגשמים בלבד( 
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חדשים, ודפוסי נוף פתוח )פלחה( הערכיות הנופית השתדלנו לתעדף דפוסי חקלאות ותיקים על פני 

 ( או מבונה)מטעיםיותר י ראייה מישוריים לאורך קילומטרים רבים, על פני דפוסי נוף סגור מאפשרים קווש

 חממות(.)

 דדי הערכיות הנופיתמ 3.4

 נוף שונים )בעיקר תבליט  מופיעים בו מרכיביניתן לשטח שיותר : ערך גבוה מגוון ועושר חזותי

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

 "ניתן לנוכחות של קווי נוף בולטים כגון רכסים, עמקי יותר : ערך גבוה בולטות ונוכחות/"דרמטיות

נחלים, פסגות וכד', ולשטח שמופיעים בו ניגודים בין מרכיבי נוף שונים בקווי המפגש: שטחי פלחה 

 עוד.עם שטחים מיוערים, בתרונות בתוך נוף גבעי, עצים בודדים בתוך מרחבי שדות ו

 "ניתן לשטח ללא הפרות בולטות כתוצאה מפעולות פיתוח שונות. אמת יותר : ערך גבוה "ראשוניות

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

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

ם, הוחלט כי גם שטחים מכריע של שטחי הסקר הינם שטחים חקלאיים אינטנסיבייהרוב כיוון שהמ

 יקבלו ניקוד בסעיף זה. ,שאין בהם הפרות נוף בולטות כאלו

 משמר נוף טבעי ו/או תרבותי אופייני לאזור. שניתן לאזור יותר : ערך גבוה ייצוג אזורי טבעי ותרבותי

חיים בעלת משמעות תרבותית -מבטאים דרךשאפיינים של הנוף רבה גם לשמירת מישנה חשיבות 

 ל(.וייעור בטחוני באזורי הגבו ,בין החלקות החקלאיותרוח -משברישילוב שדרות אשלים  ה:)לדוגמ

 ניתן לשטח שמופיעה בו תופעה ייחודית בנוף הארץ.יותר : ערך גבוה ייחודיות בנוף הארץ 

 מספר רב יותר של אנשים, כך גדלה משמעותם של ידי -: ככל שהשטח נצפה עלנצפות ותצפית

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

מידת הנצפות משוקללת מתוך הערכת החשיפה של  ,לכןשחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף. 

יחידה ה-נשקף מתתשם. חשוב גם הנוף ייליומשבילי מט שוביםיהיחידה המוערכת מכבישים, מי-תת

 נמצאות בשטחה.שייחסות גם לנקודות תצפית בולטות עצמה, ולכן קיימת הת

 חלקים גדולים ממרחב הסקר עברו פיתוח חקלאי והתיישבותי, אך עדיין פוטנציאל שיקום והתחדשות :

חדש צפוי  בהם פיתוחשקיימים שטחי טבע משמעותיים, בעיקר בשטחי האש של צאלים. במקומות 

 לגרום לפגיעה נופית בלתי הפיכה, ניתן ניקוד מירבי בסעיף זה.

 אפיון יחידות הנוף 3.5

ואילו חלקו  ,, השטח נמצא ברובו בחטיבת הנוף "מישור חוף הנגב"(2000אידלמן ועמיתיו )של  םבעבודת

-ף "צאןשייך לחטיבת הנו נחל בשורעגור". קטע זעיר ממזרח ל-רומי בחטיבת הנוף "חולות חלוצההד

 מייצגת נופי לס.שחצרים" 
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עבר תמורות ניכרות בעשרות השנים  נחל בשורשטחי הלס והכורכר ממערב ללהגבול בין אזורי החולות 

חולות לחקלאות של עשרות אלפי דונם  ותמרוהאז האחרונות, ובמיוחד מאז הקמת יישובי חבל שלום, 

חולק , כפי שפורט לעיל, אפיינות את המרחבמשתכסית לטופוגרפיה ולגיאולוגיה, בהתאם ל והתיישבות.

 :(1טבלה ) יחידות נוף לתשע תחום הסקר

 . יחידות נוף בסקר אשכול1טבלה 

 חטיבת נוף שטח בדונם שם מס'

 מישור חוף הנגב 91,526 כיסופים-יערות בארי 1

 נגבמישור חוף ה 57,023 מזרח הבשור 2

 מישור חוף הנגב 25,188 בתרונות הבשור 3

 מישור חוף הנגב 6,789 מעלה הבשור 4

 מישור חוף הנגב 148,976 מערב הבשור 5

 מישור חוף הנגב 50,860 יישובי מבטחים 6

 מישור חוף הנגב 118,642 חבל שלום 7

 עגור-חולות חלוצה 190,218 מישורי צאלים 8

 עגור-חלוצה חולות 88,477 חולות עגור 9

בקיבוצים יש חלקות חקלאיות גדולות והומוגניות,  :ת זו מזו גם בהיבטים התיישבותייםיחידות הנוף נבדלו

 ואילו באזורי המושבים יש בעיקר חלקות בינוניות, כולל ריבוי יחסי של שטחי חממות.

ים לעיתים על פי מאפיינ יחידות נוף. חלוקה נוספת זו נעשתה-לאחר שהוגדרו יחידות הנוף, הן חולקו לתת

-רכס, מישור או אגן ניקוז של נחל בולט. במקרים אחרים חולקו תתדוגמת טופוגרפיים וחזותיים משותפים 

למשל הבדל בין אזור טבעי לחקלאי או הבדלים באופי העיבוד החקלאי.  –פי הבדלי תכסית -להיחידות ע

רכיותו הנופית. באופן זה, חולקו תשע היחידות יחידות הנוף ייצגו שטח אחיד מבחינת ע-זאת, במטרה שתת

בסעיף  כמפורטיחידות הנוף נקבעה ערכיות נופית -לכל אחת מתת .(6מפה ) יחידות נוף-תת 119-ל וללה

 .שךשל כל יחידת נוף בהמבטבלאות  יםמופיע ההערכיות הנופית שלויחידת נוף -תתאפיון כל הבא. 

נעשה מאמץ להצמיד במידת האפשר את  ,ידות הנוףיח-בהתווייה הסופית של גבולות יחידות הנוף ותת

גרפי/חזותי דורש טופוגיון יגבולותיהן לגבולות המיפוי של יחידות הצומח. זאת, פרט למקרים שבהם ה

ו שורטטצומח )שה ת צומח. הסיבה להצמדה זו היא מכיוון שפעמים רבות גבולות יחידות"חיתוך" של יחיד

 בשכבות המידע.יותר ( אכן תואמים לגבולות יחידות הנוף, וגם לצורך שימוש נוח הדיוק גבוהרמת ב

 .תרבותית-הנופית ןערכיותויחידות הנוף, ו-תתו יחידות הנוףמפורט של להלן תיאור 
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 כיסופים-יערות בארי 3.5.1

 
 כיסופים . מבט ממגדל התצפית ביער1תמונה 

 מאפייני היחידה

משלב מערך של רכסי כורכר, בתרונות וערוצי נחלים שבנה גיאומורפולוגי מורכב יחסית, אזור זה מציג מ

 .א שונה מהותית ממרבית שטחי הסקרמפותחים, ובכך הו

 גבולות היחידה

 :ות היחידה נקבעו לפי גבולות הסקרכמעט כל גבול

 גבעת אחיעד.ו נות באריור נחל שובה עליון, בתרואז –בצפון 

 נחל אסף.ו 232גבול הסקר, כביש  –זרח במ

 נחל אסף.ו 2410יערות כיסופים, כביש  –דרום ב

 עזה. רצועתגבול  –במערב 

 אגני ניקוז

כמעט כל תחום היחידה נמצא באגן נחל בשור. יחידה זו היא המפותחת ביותר מבחינת אגני ניקוז במרחב 

ם: נחל סחף, נחל שערתא, נחל גרר )יובלו הראשי של הבשור, כולל שני הסקר, וכוללת את הנחלים הבאי

נחל בוהו ויובלו נחל שובה(, נחל בשור עצמו, נחל אסף ויובליו )נחל צליף, נחל מברך, נחל  –יובלי משנה 

 סלים, נחל כיסופים(, ונחל ניצרה )יחד עם יובלו, נחל עימר(.
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-מדרום לדיר אלשחולות הסתיים בעבר ב ילקה. נחל זהסמערב היחידה נמצא באגן נחל -קטע קטן בדרום

הים התיכון(. בתחום היחידה נמצאים היובלים נראה מצילומי אוויר שיש לו מוצא אל לא וגם כיום בלח )

 הבאים )מצפון לדרום(: נחל סעיד )ויובלו הצפוני נחל חילף( ונחל גדוד.

 רום פני הקרקע

במפות החדשות( בגבול המזרחי של בתרונות בארי, צפונית  104) 108שיא הגובה ביחידה נמצא בגבעה 

-כשל לקיבוץ בארי. המקום הנמוך ביותר ביחידה נמצא בנקודת חציית נחל בשור את גבול חבל עזה, ברום 

 מ' בקירוב מעל פני הים. 17

 מסלע וקרקע

שר מרבצי הגופרית ומכרות הגופרית נחשף רכס כורכר )כא אביר’נחרוב האזור מכוסה בקרקעות לס. באזור 

הרכסים  :ומית לנחל בשורידה ארצי(, ורכסים נוספים נחשפים דרמ-הינם אלמנט גיאולוגי ייחודי בקנה

אתי עין פ –בעת גמזית, והרכסים המזרחיים במרחב אבו מוטייבק ג –במרחב גבעת ניצרה  המערביים

 השלושה.

 מקורות מים

רובם שהינו העשיר ביותר בבורות מים במרחב הסקר, אין מקורות מים טבעיים בתחום היחידה. אזור זה 

 מספר בארות )לרוב מטיפוס בארגם ככולם נחפרו ככל הנראה בתקופה הביזנטית. במרחב היחידה יש 

סוף תקופת המנדט הבריטי. מרבית מקורות ה, שהיו בשימוש עד ייאנטיליה( ולעיתים גם בריכות השק

באר כיסופים )שם שנמחק במפות המאוחרות( ובאר אסף המים הללו לא זכו לשם עברי רשמי, למעט 

 )הרוסה כיום(.

 יישובים

ארי וכיסופים. באזור יש לא מעט אתרי התיישבות קדומים, ב –בתחומי היחידה נמצאים שני קיבוצים 

הבולטים שבהם הם תל גמה )בתקופות הקדומות( וחורבת מדור )בתקופות המאוחרות(. בתקופת ש

מחסני תחמושת בשטח נרחב, מכרות גופרית ומפעל נטוש.  –לציון מרחב בארי המנדט הבריטי ראוי 

 אביר(.'ראשית ההתיישבות היהודית באזור מיוצגת באתר המורשת בארי הישנה )נח

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות

עזה.  רצועת בשל המבנה הטופוגרפי של רכסי כורכר, היחידה מאופיינת בתצפיות נוף יפות לכיוון שטחי

גביל את משטחוניים, בעיקר לאורך גדות הנחלים, אך גם לצרכים ב ,באזורים רבים ביחידה בוצע ייעור

 .אליהם והנצפות עזה רצועתהתצפית משטחי 

משלב שטחי חקלאות )פלחה בעיקר(, יערות ושטחים שה ככולה מציגה פסיפס נופי מרשים היחידה רוב

מכשול למעט ה משמעותיות רוצי נחלים(, ואין בה כמעט הפרותבבתרונות ובע כמעט כולםטבעיים )
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משלב סוללות עפר, גידור וכבישים בעלי חתימה ש ,בדופן המערבית של היחידה הגבולקו של מסיבי ה

 נופית משמעותית.

 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים

המיושב ביותר בכל מרחב הסקר. לאורך הינו הפורה וזור זה א ,התיישבותית ואקלימית-מבחינה היסטורית

 וכל התקופות )עד למלחמת העצמאות( אזור זה היווה את העורף החקלאי של העיר עזה, ובמרחב נותר

מערך דרכים, יישובים ומתקנים חקלאיים שהיו קשורים בטבורם לעזה ובנותיה. מאז מלחמת העצמאות 

פונה לעבר פנים הארץ. ייתכן שעובדה זו  התהפכה המגמה ההתיישבותית, והמערך ההתיישבותי החדש

השנים  72-בגרמה לרמת השתמרות גבוהה יחסית של ערכי טבע ומורשת באזור זה, שהינו אזור גבול 

 האחרונות, לעומת אזורים אחרים במרחב.

האתרים הבולטים באזור כוללים את תל גמה )אחד משני תילי העתיקות החשובים ביותר בשטח המועצה(, 

(, שרידי כנסייה אביר’נחכרות הגופרית ביער בארי, כביש הבטון ומחסני התחמושת, בארי הישנה )מפעל ומ

חורבת מדור בביזנטית בחורבת גררית, מערכות מרשימות של בורות מים ומתקני מים בחניון רעים, 

 הפך האתר לאזור "עלייה לרגל" בתקופת פריחת הכלניות 2000-החורבת גררית. מאז אמצע שנות בו

 ., במסגרת פסטיבל "דרום אדום"בראשית האביב

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים

 שטחי מטעים. נוף הצומח הלא חקלאיבו בעיקר שדות פלחה ומעט שמרבית האזור הינו מרחב חקלאי 

 ים שניטעו בידי קק"ל בעשרות השנים האחרונות, יחד עם שטחי בתרונות ובהםאיקליפטוסמשלב יערות 

 .צמחייה טבעית

 ייחוד חזותי ותרבותי

ת תרבותית במישור החוף, וכמעט ללא הפרוו היסטוריתמדובר באחד מתאי השטח המגוונים ביותר 

מושכות עשרות אלפי מטיילים מדי שנה )מרבדי הכלניות(, שחזותיות בנוף. אזור זה משלב תופעות עונתיות 

שמספר המבקרים בהם מועט, דבר  יםמגוון אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים, יחד עם חלקים מבודד

 מציע למטיילים המעטים באזור הגבול תחושת ניתוק לעיתים סוריאליסטית.ש

 יחידות-תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

מוקד משיכה עונתי )יער שוקדה(. נוף אחיד  .מערכת ערוצים מיוערים. מרבדי כלניות עונתיים נחל שובה 1.01
 יחסית ללא נקודות עניין ספציפיות.

3 – 
 גבוהה

שדות בארי  1.02
 מזרח

מרחב חקלאי אינטנסיבי. מספר בורות מים 
ביזנטיים בשולי היחידה וכן אתר העתיקות חורבת 

 משקף ובית קברות זמני לחללי צה"ל.

זהו שער הכניסה למרחב הסקר עבור רוב 
שבי הארץ. נצפות גבוהה יחסית וחלק תו

 ממערך שבילי האופניים באזור.

3 – 
 גבוהה

מצפור  –נוף מפותח של בתרונות. אתרים בולטים  בתרונות בארי 1.03
 נתיב אנז"ק, בארי הישנה.

תבנית נוף ייחודית המהווה מוקד משיכה 
 למטיילים. ראשוניות גבוהה.

5 – 
 מירבית
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

יערות ושטחי פלחה באגן נחל סחף. פסיפס של  יערות בארי 1.04
 פעל ומחצבות הגופרית.מ –אתרים מרכזיים 

שילוב מרשים בין שטחים טבעיים, מורשת 
חקלאית )בארות ובוסתנים(, יערות ושטחי 
פלחה, ותופעה גיאולוגית ייחודית )מרבצי 

 הגופרית(. יעד מרכזי לטיולים באזור.

5 – 
 מירבית

 -גבול בארי  1.05
 כיסופים

ל אינטנסיבי הנמשך לכל אורך גבול חבל מכשו
ייח' ש –עזה וברוחב מאות מטרים. אתר מרכזי 

 נבהן.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. בארי 1.06

שדות בארי  1.07
 מערב

גוש שדות בין בארי למחסני התחמושת. פסל 
 סביבתי.

ק מרחב חקלאי בעל נצפות גבוהה, וחל
 חשוב מנתיב התיירות במרחב.

3 – 
 גבוהה

חלק מרצף השטחים הפתוחים. שביל  ערוץ נחל מבודד יחסית מדרום לקיבוץ בארי. "נחל בארי" 1.08
 אופניים בארי עובר ביחידה.

3 – 
 גבוהה

נחל בוהו  1.09
 תחתון

מערך ערוצים מיוער ובתחומיו שרידי בורות מים 
 ובאר אנטיליה.

עונת הכלניות יחד עם מוקד משיכה ארצי ב
 אתרי מורשת רבים.

4 – 
גבוהה 

 מאוד

מחסני  1.10
 התחמושת

תבנית נוף ייחודית הכוללת עשרות בונקרים בלב 
 מרחב חקלאי, ללא הפרות מודרניות.

נוף ש"קפא בזמן" ובעל חתימה ייחודית גם 
 בתצלומי אוויר.

5 - 
 מירבית

ני אזור פלחה אינטנסיבי ממערב למחס שדות סחף 1.11
 ערכת בורות גררית.מ –התחמושת. אתר מרכזי 

תצפית נרחבת מערבה, חלק מרצף 
 שטחים פתוחים איכותיים.

4 – 
גבוהה 

 מאוד

ערוץ במופע דרמטי יחסית ולאורכו שביל  ערוץ עמוק ומרשים השובר את הנוף החקלאי. נחל שערתא 1.12
 האופניים האזורי.

4 – 
גבוהה 

 מאוד

עד מכשול קו התפר.  232ר מכביש נחל בשו מורד הבשור 1.13
ורבת גררית, סכר הרוס, שרידי ח –אתרים בולטים 

 גשר רכבת.

הנחל הגדול במרחב ולאורכו שפע ערכי 
 טבע ומורשת.

5 – 
 מירבית

גוש יערות בין הנחלים ניצרה ועימר למכשול קו  יערות ניצרה 1.14
 התפר. בורות ביזנטיים ושרידי בוסתנים.

ורשת חקלאית )בורות שילוב מרשים בין מ
 ובוסתנים(, יערות ושטחי פלחה.

5 – 
 מירבית

אזור פלחה אינטנסיבי בין שטחי יערות. אנדרטה  באר אסף 1.15
 בחלק המערבי.

 – 3 חלק מרצף שטחים פתוחים איכותיים.
 גבוהה

גוש שדות ומטעים בין נחל שערתא לנחלים גרר  שדות שערתא 1.16
 רבת שעורה.לול חומכ –ובשור. אתר מרכזי 

חלק מרצף שטחים פתוחים איכותיים, 
 מקבץ שרידים ארכיאולוגיים.

3 – 
 גבוהה

אזור מיוער בגדה הצפונית של נחל גרר. תא  יער נחל גרר 1.17
השטח העשיר ביותר בבורות מים במרחב הסקר, 

 וחלק ממסלול טיול "דרך מתקני המים".

מוקד משיכה למטיילים וריבוי אתרי 
 מורשת.

4 – 
והה גב

 מאוד

נחל גרר  1.18
 תחתון

ערוץ עמוק ומרשים עם מצוקי לס ומתקני מים 
 עתיקים.

נוף דרמטי, מוקד משיכה למטיילים וערכי 
 מורשת.

5 – 
 מירבית

יער חניון רעים  1.19
 דרום

נצפות גבוהה יחסית, אין מוקדי עניין  שטח יער בצמוד ומדרום לנחל גרר.
 משמעותיים.

3 – 
 גבוהה

 –גרר שדות  1.20
 הבשור

אזור גידולי שדה בין נחל גרר, נחל בשור וכביש 
 . באר בחלק המערבי.232

 – 3 נצפות גבוהה מתל גמה הסמוך.
 גבוהה

אחת הנקודות הדרמטיות ביותר במרחב  תל ארכיאולוגי בעל מופע דרמטי ותצפית גבוהה. תל גמה 1.21
 הסקר.

5 – 
 מירבית

ל כיסופים ונחל אסף תחתון. גושי יער לאורך נח יער כיסופים 1.22
באר כיסופים )ביר נחרור(, שייח'  –אתרים בולטים 

 נחרור, כנסיית כיסופים.

נוף בתרונות מרשים )מיוער רובו ככולו(, 
 מקבץ אתרי מורשת.

4 – 
גבוהה 

 מאוד

מרחב חקלאי פתוח, תצפית טובה לעבר חבל עזה  כיסופים צפון 1.23
 וחוף הים.

ק מרצף תצפית נרחבת מערבה, חל
 שטחים פתוחים איכותיים.

 הגבוה -3

יער כיסופים  1.24
 מערב

חלק ממערך שטחים פתוחים. מבותר ע"י  גוש יער לאורך נחל גדוד.
 כביש ומתקנים צבאיים.

 הגבוה -3

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. כיסופים 1.25
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 תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

נחל אסף  1.26
 ויובליו

ים והשדות מערך מורכב יחסית של ערוצים מיוער
כר עתיק ביובל נחל ס –שביניהם. אתר בולט 

 סלים.

פסיפס נופי מעניין של ערוצים ושטחים 
 חקלאיים.

4 – 
גבוהה 

 מאוד

עוטף מחנה  1.27
 רעים

האזור מופר בחלקו כתוצאה מפיתוח מחנה  גוש שדות בין נחל בשור לנחל אסף.
 רעים.

2 – 
 בינונית

ם לאחר הנסיגה מחבל בסיס צבאי גדול שהוק מחנה רעים 1.28
 עזה.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

שדות נווה  1.29
 יאיר

שטחי שדות בין עין השלושה לנחל אסף. אתרים 
ורות עין השלושה, אתר נווה יאיר ב –בולטים 

 ההיסטורית.

חלק מרצף השטחים הפתוחים באזור. 
 מעט יחסית נקודות עניין.

3 – 
 גבוהה

 מזרח הבשור 3.5.2

 
 . שיטה סלילנית וברקע מחנה אורים2תמונה 

 מאפייני היחידה

של המרחב הינו מישור שטוח נרחב  לנחל בשור. אופיו זרחמלנחל גרר ומ מדרוםיחידת נוף זו משתרעת 

 ליחידה הקודמת בגלל מערך הערוצים שבהם(. שוייכומצפון לנחל גרר שמעובד רובו ככולו )השטחים ש

 גבולות היחידה

 נחל גרר. – 232כביש  –קו רעים  –בצפון 

 .(234פד"ן וממשיך לאזור מחנות אורים וכביש מתחיל בקו הששהסקר )קו שרירותי  גבול –במזרח 

 גשר החבלים. –בשור באזור באר צאלים  גדת נחל –בדרום 
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 דת נחל בשור, בין רעים בצפון לגשר החבלים בדרום.ג –במערב 

 אגני ניקוז

נמצא באגן נחל בשור. נחל גרר תוחם את היחידה מצפון, וגדת נחל בשור תוחמת את כל תחום היחידה 

 המרחב לעבר נחל בשור. לניקוזמה היא שטוחה וללא ערוצים כלשהם היחידה ממערב. היחידה עצ

 רום פני הקרקע

כה מ'. הנקודה הנמו 140-כשיא הגובה ביחידה נמצא באזור גבולה הדרומי )מטעי מאגר חוחובה(, ברום 

 מ'. 40-כשל , ברום 232ביותר נמצאת בקצה הצפוני של היחידה, באזור חציית נחל גרר את כביש 

 מסלע וקרקע

 קרקעות לס בכל תחום היחידה.

 מקורות מים

אין מקורות מים טבעיים בתחומי היחידה. בקרבת רעים קיים מאגר מים בגדת נחל גרר, ודרומית לקיבוץ 

)בארות שמע(. מאגר מים נוסף נמצא סמוך לגבולה הדרומי של היחידה אורים יש מספר בארות אנטיליה 

 )מאגר חוחובה(.

 יישובים

מחנה הנכלל בשטח היחידה  ,בלב היחידה נמצא קיבוץ אורים, ובגבולה הצפוני נמצא קיבוץ רעים. כמו כן

 .הצבאי "אורים"

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות

תי. בסקר מאפשרים תצפית נוף למרחק משמעושידיים -טוחים רחביינת במישורים שהיחידה מאופי

ווא )"פטה מורגנה"( שאפיינה את המישור בין אורים ש-' מוזכרת תופעת מקסם80-השנערך בשנות 

מזכירים את אזור תעלת סואץ. למיטב שבו ניתן היה לראות השתקפות של אגם מים ותמרים שלצאלים, 

השנים, כנראה בשל המעבר לעיבוד חקלאי אינטנסיבי. בקצה המזרחי  תופעה זו נעלמה במהלך ,ידיעתנו

 ונצפות ממרחק רב. "אורים"מהוות חלק ממחנה ש יות,ענקלוויין של היחידה נמצאות "צלחות" 

 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים

נטיליה )בארות שמע( יחסית. ראוי לציון מערך בארות אנקודות עניין בו מעט שזהו מרחב מישורי פתוח 

בחלק הדרומי של היחידה. קיבוץ אורים שוכן על שרידי הכפר הבדווי עימארה, ובו מבנים מעטים ששרדו 

בהם החל המיפוי הגיאוגרפי שמהכפר. בשל האופי המישורי השטוח, היווה המרחב אחד הראשונים 

 .M-2המודרני בישראל, ובפאתי קיבוץ אורים נמצאת נקודת המדידה 

 הצומח וערכי טבע עיקריים אופי

 קומץ עצי שיטה סלילנית.פזור בדלילות האזור כולו הינו מרחב חקלאי אינטנסיבי, ובו 
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 ייחוד חזותי ותרבותי

רבותית החלק החשוב ביותר ביחידה זו הינו מערך בארות האנטיליה באזור באר שמע. ת-מבחינה נופית

 מהבארות. ששכיום שרדו רק 

 יחידות-תת

 אור כללי ואתרים מרכזייםתי שם מספר
רבותי ושיקולים לקביעת ת-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

שדות בוהו  2.01
 וגרר

שטחי שדות נרחבים, הנחרצים ע"י נחל 
 ל מור.ת –בוהו ו"נחל תקומה". אתר בולט 

מרחב אחיד יחסית ולא נצפה בד"כ משבילי 
 הטיולים באזור.

 ינוניתב – 2

נחל גרר  2.02
 יכוןת

הנחל שובר את נוף המישורים השטוחים  ערוץ נחל גרר בתחום הסקר.
 ומהווה ציר אקולוגי מרכזי.

הה גבו – 4
 מאוד

שטחי שדות נרחבים בנצפות גבוהה מכביש  שדות רעים 2.03
234. 

 גבוהה – 3 נצפות גבוהה יחסית.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. רעים 2.04

שטחי שדות נרחבים בנצפות גבוהה מכביש  שדות אורים 2.05
-Mקודת טריאנגולציה נ –. אתר מרכזי 234

2. 

נצפות גבוהה יחסית. חלק מ"ליבה" של 
המישורים החקלאיים הגדולים, הנמשכת 

 גם בשטחי מועצת מרחבים.

 גבוהה – 3

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. אורים 2.06

בקעת באר  2.07
 שמע

נרחבים. מערכת בארות  שטחי שדות
אנטיליה מרשימות ברמת השתמרות 

 גבוהה.

חלק מ"ליבת" המישורים החקלאיים, ריכוז 
 אתרי מורשת.

 גבוהה – 3

מטעי מאגר  2.08
 חוחובה

נוף המטעים אינו מהווה חלק מתבניות הנוף  גוש מטעים ומאגר מים.
 המסורתיות במרחב המועצה.

 ינוניתב – 2

 בתרונות הבשור 3.5.3

 
 . נוף הבתרונות במורד הנחל3ה תמונ
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 מאפייני היחידה

יש מערכת מפותחת של בתרונות לס, בו בגדות הנחל שלאורך נחל בשור, באזור יחידת נוף זו משתרעת 

 מ' ולאורך מאות מטרים. 20-15חרוצים לעומק 

 גבולות היחידה

 באזור רעים. 232כביש  –בצפון 

 רונות, מאזור צומת רעים עד מאגרי מעלה הבשור.גבול הבת –במזרח 

 מאגרי מעלה הבשור. –בדרום 

 בול הבתרונות, מאזור צומת רעים עד מאגרי מעלה הבשור.ג –במערב 

 אגני ניקוז

חל נ –כל תחום היחידה נמצא באגן נחל בשור. בתחום היחידה מצטרף לנחל בשור ערוץ אחד נושא שם 

 מנקזים את אזור הבתרונות.שא שם, לה, ומאות ערוצים קצרים ללגמי

 רום פני הקרקע

במפות  .מ' )לפי המפות הישנות 127, ברום שיא הגובה ביחידה נמצא בקרבת מאגרי מעלה הבשור

מ' לפי  121מ'(. נציין גם שיא גובה מקומי בפסגת תל שרוחן ) 118החדשות נקודה סמוכה הינה בגובה 

מ'  35-כ של , ברום232דה נמצא במפגש נחל בשור עם כביש המפות הישנות(. המקום הנמוך ביותר ביחי

 בקירוב.

 מסלע וקרקע

בו נחשפת תצורת פלשת ששכבתי" -נחל בשור נמצא "מצוק רב רוב האזור מכוסה בקרקעות לס. במורד

חלוקים )קרקעות אלוביאליות( ובמספר מקומות לאורך גדות בו מכוסה חול וחלוקים(. ערוץ הנחל עצמ-)אבן

 ול גירית צעירה, ותצורת פלשת )שהיא מעט ותיקה יותר(.ח-שפות אבןהנחל נח

 מקורות מים

לכל אורך היחידה עובר ערוץ נחל בשור. הערוץ כולו מאופיין במי תהום גבוהים, ובשתי נקודות עיקריות 

ין שרוחן ועין בשור. לאור עשרות שנים של הזרמת שפכים לנחל ע –)בתחום היחידה( נובעים מעיינות 

ור מיובליו, יש כיום זרימת מים רציפה עד לאזור מאגר נירים, וקשה להבחין במעיינות )למעט עין בשור בש

שאינו נובע בערוץ הנחל עצמו אלא בתחומי פארק אשכול(. בסבכי הנחל ובגדותיו יש גם מספר בארות, 

 חלקן אינן ניתנות כיום לגישה.ש

 יישובים

המרכזי שבהם הוא תל שרוחן שימים בה מספר יישובים עתיקים, אין יישובים בתחום היחידה. עם זאת, קי

בו שכנה עיר קדומה בתקופות ההיסטוריות המוקדמות. אתר התיישבות חשוב ש ,פארעה הדרומי(-)תל אל

 נוסף נמצא בתל עין בשור, שבתחומי פארק אשכול.
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 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות

. בחלק הצפוני של היחידה, פעלו נוף רציפה וכמעט בלתי מופרתיחידת  זוהיברמת המאקרו מבחינה נופית, 

 בעבר מחצבות לכריית חלוקי נחל, אולם כיום השפעתן על הנוף אינה מהותית.

ברמת המיקרו, ועל אף שחלק ניכר מהיחידה מוגדר כשטחי שמורות טבע, קיימת פגיעה נופית ניכרת 

סימה שבוצעה "אתגרי עבירות". חבתרונות ב שרואיםשטח( ופנועי כתוצאה מפעילות רכבי שטח )ובפרט א

במספר  ואינה מונעת את המשך השתוללות האופנוענים במרחב. ,אינה הרמטית לאורך גבול הבתרונות

ובשטחים  ,שטחים לאורך הנחל קיימות חוות )יענים ובקר(. חלק משטחי החוות מגודרים באינטנסיביות

שני קווי צינורות עיקריים חוצים את מרחב הבשור,  בילים ייעודיים.שדרך תנועה אחרים אפשרית כניסה ו

 ממוקמים לצד הנחל. שכן ראויה לציון מערכת מאגרי מים ו

 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים

נחל בשור הינו גדול נחלי החוף בישראל, ומערך הבתרונות שלאורכו היווה לאורך הדורות מכשול קשה 

ה של כוחות צבא. שפע המים שבערוץ איפשר את התפתחותה של עיר קדומה מרכזית בתל לתנועה מהיר

האתרים הבולטים כיום  חצה ומרוחק מרצועת החוף הפורייה.שרוחן, הגם שאתר זה נמצא באזור צחיח למ

 הינם מכלול פארק אשכול )ובפרט מתחם עין בשור(, תל שרוחן, גשר החבלים ודרך נוף הבשור.ביחידה 

 הצומח וערכי טבע עיקריים אופי

, מתנן שעיר, שמשון יושב ערבי: אטד שנתיים, כגון-שיח רב-שיחים ובניהמרחב מאופיין בבתה עם 

ואכילאה ריחנית. במדרונות של חרסית חשופה, שורר משק מים גרוע ומופיעים עליהם צמחי מדבר 

. בגדות הנחל ניתן למצוא שני סידה שעירח-מובהקים דוגמת: מוריקנדיה מבריקה, יפרוק המדבר ומקור

-ם מינים סהרושנתיים נמצאי-ינבוט השדה והגה מצויה. מבין החד –מינים שמלווים שטחי חקלאות 

 טורניים.-יכוני וצמחים ערבתיים אירנות-ערביים, לצד מינים ממוצא ים

 ייחוד חזותי ותרבותי

ל. יש להניח שמופע זה, והקשיים שהוא מופע הבתרונות של נחל בשור הינו ייחודי בגודלו ובעוצמתו בישרא

מוזכר במרדף דוד המלך אחרי ש נחל בשורמציב בפני חציית מרחב הנחל, עמד בבסיס הזיהוי של הנחל עם 

הראשונים שפותחו  םאתריה לנמנים ע נחל בשורהעמלקים בתקופת המקרא. אתרי התיירות לאורך 

 ית.במרחב הסקר, ומהווים מוקד משיכה למטיילים ברמה ארצ

 יחידות-תת

לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

טע ק –הבשור  3.01
 רעים

ש שכבתי עד כבי-קטע הבשור מאזור המצוק הרב
שכבתי, באר -מצוק רב –. אתרים בולטים 232

 .M-4ומאגר נירים, נקודת טריאנגולציה 

איכותי לאורך נחל בשור  חלק ממכלול
 והבתרונות.

5 – 
 מירבית

טע ק –הבשור  3.02
 גמילה

שכבתי -עד המצוק הרב 241קטע הבשור מכביש 
גב  -)הקטע האחרון הזורם בנחל(. אתרים בולטים 

 לה, בריכות אגירה בריטיותמילה, בריכת גמי–

חלק ממכלול איכותי לאורך נחל בשור 
 והבתרונות.

5 – 
 מירבית
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לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר
 ערכיות נופית

ערכיות 
 נופית

פארק ותיק הבנוי בבתרונות הבשור. אתרים  רק אשכולפא 3.03
 עיין עין הבשור, תל עין הבשור.מ –בולטים 

 – 5 אתר נופש בעל חשיבות ארצית.
 מירבית

טע ק –הבשור  3.04
 שרוחן

 241קטע הבשור ממאגרי הבשור עד כביש 
ל ת –)למעט פארק אשכול(. אתרים בולטים 

 שרוחן, גשר הרכבת.

לאורך נחל בשור  חלק ממכלול איכותי
והבתרונות. דרך הבשור הוותיקה 

 חולפת לכל אורך המרחב.

5 – 
 מירבית

 מעלה הבשור 3.5.4

 
 נחל בשורמעל . גשר החבלים 4תמונה 

 מאפייני היחידה 

יחידת נוף זו משתרעת במעלה נחל בשור. בקטע זה הנחל צר יחסית וללא מופע בתרונות מפותח בגדות 

 ל.הנח

 גבולות היחידה

 מאגרי הבשור. –בצפון 

 סקר באזור מחנה צאלים.גדת הנחל, גבול ה –במזרח 

 גדת הנחל. –בדרום 

 גדת הנחל. –במערב 
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 אגני ניקוז

 כל תחום היחידה נמצא באגן נחל בשור. במקטע זה מצטרפים לנחל ערוצים קצרצרים בלבד.

 רום פני הקרקע

מ' )לפי המפות  166ומית של נחל בשור בקרבת מחנה צאלים, ברום שיא הגובה ביחידה נמצא בגדתו הדר

הישנות(. הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת בנקודת יציאת נחל בשור מתחום היחידה )אזור מאגרי הבשור(, 

 מ'. 95-כשל ברום 

 מסלע וקרקע

ל תצורת תשתית נחל בשור מכוסה בקרקעות אלוביאליות. פה ושם בגדות הערוץ נחשפים כתמים קטנים ש

כתם זעיר דומה נמצא שה )עוד של היחידה נחשף קירטון מתצורת מרפלשת, ובכתם בולט בקצה המזרחי 

 נחל בשור(.שמעל גשר החבלים אזור ב

 מקורות מים

לכל אורך היחידה עובר ערוץ נחל בשור. הערוץ כולו מאופיין במי תהום גבוהים, ובאזור צאלים נובע מעיין 

בכל  ות שנים של הזרמת שפכים לנחל בשור מיובליו, יש כיום זרימת מים רציפהעין צאלים. לאור עשר –

חלקן אינן שתחומי היחידה, וקשה להבחין במעיינות הנחל. בסבכי הנחל ובגדותיו יש גם מספר בארות, 

 ניתנות כיום לגישה.

 יישובים

 חומי היחידה.אין יישובים בת

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות

טע זה של הנחל פעלו בעבר מחצבות לכריית חומר ואדי. המשמעותית שבהן נמצאת בצמוד וממזרח במק

חלקה המזרחי ביותר של  מהווה צלקת משמעותית בנוף האזור.לקיבוץ צאלים. מחצבה זו לא שוקמה ו

 היחידה נמצא בתחום הירי של מטווחי צאלים, ומהווה אחד משטחי האש הפעילים ביותר בישראל.

 ות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזייםתבני

לאורכה שווה למעשה נאת מדבר רחבת ידיים, נחל בשור הינו גדול נחלי החוף בישראל. באזור זה הנחל מה

ם היחידה כיום הינו גשר רהיסטוריים, רובם ככולם קטנים. האתר הבולט בתחופ-מגוון אתרים ארכיאולוגיים

והפך לאטרקציה מרכזית של המאה הקודמת, ' 90-השנות  נחנך באמצעהנחל,  שחוצה אתהחבלים 

 במרחב.

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים

מלחית המרחב מאופיין בקרקע לסית, ומפותחת בה בתה מדברית דלילה בשלטון יפרוק המדבר, מלווה ע"י 

 יר. שיחים פזורים של אטד ערבי, שרביטן ריסני, רותם המדבר ומתנן שעאשונה ונואית קוצנית, ו
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 ייחוד חזותי ותרבותי 

מכוסה ביער גדות של עצי אשל, "שובר" את נופי המישורים הנרחבים, ומהווה אטרקציה שערוץ הנחל 

 נופית מרכזית. לאורך הנחל מגוון אתרי התיישבות קטנים ושרידי בארות מים.

 יחידות-תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר
קביעת רבותי ושיקולים לת-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

צמד מאגרים בגדת הבשור המזרחית ולצידם  מאגרי הבשור 4.01
 שרידי מבנה בדווי ובאר.

בגלל הטופוגרפיה המקומית, המאגר 
התחתון בעל נצפות גבוהה יחסית למאגרי 

 האזור.

 הגבוה – 3

טע ק –הבשור  4.02
 המאגרים

והה גב – 4 חלק מציר התיירות הראשי של דרך הבשור. קטע נחל בשור בין גשר החבלים למאגרים.
 מאוד

טע ק –הבשור  4.03
 צאלים

מעלה נחל בשור. נוף בתרונות שמור יחסית 
שר ג –)בעיקר בקרבת צאלים(. אתר בולט 

 החבלים.

שער הכניסה לציר התיירות הראשי של דרך 
הבשור. נוף דרמטי ליער האשלים בבשור 

 באזור צאלים.

 רביתמי – 5

 הנמוכ – 1 שטח מופר. מחצבה נטושה בגדת הבשור. מחצבת צאלים 4.04

 מערב הבשור 3.5.5

 
 . מבט ממגן לעבר ח'רבת אח'זעה5תמונה 

 מאפייני היחידה 

ה חבל עזה. זהו מישור שטוח נרחב בואכ נחל בשוריחידת נוף זו משתרעת בשטחים המישוריים שממערב ל

 ו.מעובד רובו ככולו
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 גבולות היחידה

 מעבר קטיף.ו כיסופים , יער2410נחל אסף, כביש גדת נחל בשור, יובלי  –בצפון 

 דת נחל בשור מאזור נחל גמילה בצפון עד פאתי מחנה צאלים בדרום.ג –במזרח 

 בול שטחי האש של צאלים, מפאתי מחנה צאלים עד לאזור שדה ניצן.ג –בדרום 

 אדמות יישובי מבטחים.וממעבר קטיף עד מערבית לעין הבשור,  קו הגבול עם רצועת עזה, –במערב 

 אגני ניקוז

נחל מברך  :החלק המזרחי של היחידה נמצא באגן נחל בשור, בין אם ישירות ובין אם דרך נחל אסף ויובליו

שלושה, ומנוקז ה-מתחיל ממערב לעיןשלקה, רב היחידה נמצא באגן נחל סימע-ונחל צליף. קטע קטן בצפון

שירות לנחל סילקה או דרך יובלו נחל עדי. מרבית תחומי היחידה הינם שטוחים וללא ערוצי ניקוז או י

 מוגדרים בשטח.

 רום פני הקרקע

מ'. הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת על הגבול  158שיא הגובה ביחידה נמצא דרומית לקיבוץ צאלים, ברום 

 שנות.מ' לפי המפות הי 72-כשל דרומית לח'רבת אח'זעה, ברום 

 מסלע וקרקע

מפת  :אי התאמה בין המפות הגיאולוגיות כל תחום היחידה מכוסה בקרקעות חוליות )יש לציין כי קיימת

 רקעות לס(.מגדירה אותו כק 2010-ממגדירה את האזור כקרקעות חוליות ומפת ניר יצחק  2004-מצאלים 

 מקורות מים

של היחידה נמצא אחד מריכוזי בורות המים  בשטח היחידה אין מקורות מים טבעיים. בחלקה הצפוני

באזור חוות משק נוספות נמצאות , באזור חורבת מעון. בארות מעטות מוא"ז אשכולהגדולים ביותר בתחום 

 צאן )הכפר שועוט( ובאזור באר רבובה.

 יישובים

ות וצאלים, מושב וז, מגן, גבולע-קיבוצים עין השלושה, נירים, נירה –בתחומי היחידה קיימים מספר יישובים 

 קיימים ביחידה מחנות צבאיים קטנים באזור כיסופים. ,עין הבשור וחוות משק צאן. כמו כן

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות

 רצועתמרבית שטחי היחידה מאופיינים בנופי שדות פתוחים. לכיוון מערב יש תצפית מרשימה לעבר שטחי 

-צאים שטחים נרחבים של קובין מגן לנחל בשור ובין גבולות לצאלים נמ ים התיכון.ל לעיתים אף עדעזה ו

 נראים היטב מהאוויר )אם כי פחות מהקרקע( ויוצרים תבנית נוף מעניינת.שנועים, 

משלב סוללות עפר, גידור וכבישים ש הגבול,קו של מסיבי המכשול ההמערבית של היחידה נמצא בדופן 

וולטאי גדול -מתקן פוטות נמצא אתר האשפה דיה, וכן בת גבולובקר בעלי חתימה נופית משמעותית.

 שהוקם בשנים האחרונות בקרבת אורים הישנה.
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 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים

עין השלושה, נירים,  –במרבית תחום היחידה יש מרחב חקלאי פתוח ומישורי. באזור "קיבוצי קו העימות" 

היסטורי של -וה יחסית של אתרים בעלי עניין, ובראשם המכלול הארכיאולוגיגב יש מספר –עוז ומגן -ניר

בית כנסת עתיק, בורות מים, חניון מטיילים ועוד. בקיבוץ מגן נמצא קבר שייח' נוראן ובקרבתו  –חורבת מעון 

ים צפה גבולות, אורמ –שרידי כנסייה ביזנטית. בגבול הדרומי של היחידה נמצאים שלושה אתרי התיישבות 

 הישנה ושורשים הישנה )כיום בפאתי צאלים(.

בה השתמר ריכוז מרשים של שרבותית ייחודית נמצאת בתחומי חוות משק צאן, ת-תבנית נוף היסטורית

סמוכה לנחל שחם קטן נוסף הוא אזור באר רבובה עצים עתיקים ובארות מים, משרידי הכפר שועוט. מת

 בה השתמרו שדרות אשלים מרשימות.ובשור, 

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים

ים ומעט משאר ,אשלים בין השדותרוח של -שובריהאזור מאופיין בחלקאות אינטנסיבית עם משוכות 

 טבעיים.

 ייחוד חזותי ותרבותי 

ואלמלא הבתרונות הגדולים שביניהן, היה  ,יחידה זו הינה המשכה הטבעי של יחידת הנוף "מזרח הבשור"

יחידת נוף אחת. בדופן המערבית של היחידה בולט סיפור קו העימות ואתר חורבת  ניתן להתייחס אליהן כאל

"קו -רום, כאשר השטחים הדרומיים ביחידה נמצאים למעשה מדרום לד-נט צפוןין בולט כאן גרדימעון. כ

 צפון היחידה.ל בהשוואהצחיחים במידה ניכרת הם " והצחיחות

 יחידות-תת

 ייםתיאור כללי ואתרים מרכז שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

 –גבול כיסופים  5.01
 מגן

מכשול אינטנסיבי הנמשך לכל אורך גבול 
 חבל עזה וברוחב מאות מטרים.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

שדות עין השלושה  5.02
 נירים -

גוש שדות אינטנסיבי סביב עין השלושה 
ים הדרומיים ביותר בגזרה. ונירים. הערוצ

 ון.באר מע –אתר מרכזי 

 גבוהה – 3 תצפיות נרחבות לחבל עזה.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. עין השלושה 5.03

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. נירים 5.04

יער ושדות חקלאיים. בית כנסת עתיק,  חורבת מעון 5.05
 פסלים.בורות מים רבים וגן 

אחד מהמכלולים ההיסטוריים החשובים 
 ביותר באשכול.

הה גבו – 4
 מאוד

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. רפת אזורית ושרידי קיבוץ שהתפרק. צור מעון 5.06

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. ניר עוז 5.07

שטחי שדות נרחבים הסמוכים לחבל עזה  גןמ –שדות ניר עוז  5.08
באר  –אש נחל אסף. אתרים בולטים ולר

 גהר, בריכות מנדטוריות מדרום לניר עוז.

תצפיות נרחבות לחבל עזה. מספר אתרי 
 מורשת חשובים.

 גבוהה – 3

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. ייח' נוראן.ש –קיבוץ ותיק. אתר מרכזי  מגן 5.09

רחב תבנית נוף שאינה מאפיינת את מ גוש מטעים. מטעי גמילה 5.10
 אשכול.

 ינוניתב – 2
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 ייםתיאור כללי ואתרים מרכז שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

ועים גדול הצמוד לשמורת נ-אזור קו מגן נועים-קו 5.11
 הבשור.

"מסגרת" לשמורת הבשור המייצגת 
מרחב חקלאי פתוח. תבנית נוף שבקנה 

 מידה אזורי ייחודית ליישובי אשכול.

 גבוהה – 3

נדרטת גדוד א –מושב דור ב'. אתר מרכזי  עין הבשור 5.12
46. 

 בנוי – 0 ויה.יחידת נוף בנ

חווה הבנויה בשרידי הכפר שועוט. מספר  חוות משק צאן 5.13
 בארות, משוכות צברים ועצים עתיקים.

הה גבו – 4 תבנית נוף מורשת ייחודית.
 מאוד

ועים עין נ-קו 5.14
 הבשור דרום

ועים מדרום לחוות משק נ-גוש קטן של קו
 צאן.

 ינוניתב – 2 חידה שאינה נצפית מהסביבה.י-תת

חממות עין הבשור  5.15
 מזרח

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. גוש חממות.

גוש שדות המאופיין בחלקות קטנות  שדות עוטף רבובה 5.16
אר ממערב לבאר ב –יחסית, אתר בולט 

 רבובה.

פסיפס חקלאי המשלים את המרחב 
 הפתוח בנחל בשור.

 גבוהה – 3

לים שרידי הכפר רואיבה. אשלים גדו באר רבובה 5.17
 ועתיקים, באר אנטיליה.

תבנית נוף מורשת ייחודית ואתר טיולים 
 מרכזי באזור.

הה גבו – 4
 מאוד

גוש גדול של שטחי פלחה מושקים. אתר  גבולות צפון 5.18
 לות.מצפה גבו –מרכזי 

נצפות גבוהה, חלק מרצף השטחים 
 הפתוחים באזור.

 גבוהה – 3

 בנוי – 0 ה.יחידת נוף בנוי קיבוץ ותיק. גבולות 5.19

 –שדות צאלים  5.20
 גבולות

שטחי פלחה נרחבים, במופע מדברי 
 אלים הישנה.צ –יחסית. אתר מרכזי 

 גבוהה – 3 נצפות גבוהה מתוואי דרך השדות.

ועים גדול, במרכזו אתר נ-גוש חלקות קו ועים גבולותנ-קו 5.21
 אירוסים ופסל סביבתי. פריחת

 גבוהה – 3 נצפות גבוהה מתוואי דרך השדות.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. י גדול.וולטא-מתקן פוטו ולטאיו-מתקן פוטו 5.22

המאגר מוקף בסוללת עפר גבוהה ואינו  מאגר מים גדול בגדת הבשור. מאגר מים 5.23
 נצפה מסביבתו.

 נמוכה – 1

את מרחב  תבנית נוף שאינה מאפיינת גוש מטעים בין צאלים למאגר נחל בשור. מטעי צאלים 5.24
 אשכול.

 ינוניתב – 2

 בנוי – 0 שטח מופר. מזבלה אזורית. אתר אשפה דיה 5.25

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. צאלים 5.26
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 יישובי מבטחים 3.5.6

 
 . תצפית ממבטחים מערבה6תמונה 

 מאפייני היחידה 

כולל שטחי חממות משמעותיים ומספר גושי מטעים שטנסיבי אופיינת בפסיפס חקלאי איניחידת נוף זו מ

 סביב אשכולות מושבים ותיקים.

 גבולות היחידה

 .גבולמכשול קו הו ומת גבולות, גבול אדמות היישוביםצ –בצפון 

 בין צומת גבולות לקרבת קיבוץ גבולות. 222ש כבי –במזרח 

 גבול אדמות היישובים. –בדרום 

 ניר יצחק. חבל שלום ואדמות –במערב 

 אגני ניקוז

 כל תחום היחידה הינו מרחב מישורי שטוח ללא ערוצי ניקוז ברורים.

 רום פני הקרקע

הנמוכה מ' לפי המפות הישנות. הנקודה  143שיא הגובה ביחידה נמצא בכניסה למושב תלמי אליהו, ברום 

 מ'. 70-כשל , ברום גבולביותר נמצאת בקרבת קו ה

  



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

49 

 מסלע וקרקע

חידה מכוסה בקרקעות חוליות )יש לציין כי קיימת אי התאמה בין המפות הגיאולוגיות, מפת כל תחום הי

 קרקעות לס(.מגדירה אותו כ 2010-מומפת ניר יצחק  ,מגדירה את האזור כקרקעות חוליות 2004-מצאלים 

 מקורות מים

טיים במספר מקבצים אין מקורות מים טבעיים בכל תחומי היחידה. באזור התקיימו בעבר בורות מים ביזנ

( שרד רק בור 2020)בעיקר באזור הכנסייה הביזנטית בשדות אוהד(, אך רובם ככולם נהרסו כליל, וכיום )

 מים אחד ביחידה זו.

 יישובים

ביחידה זו נמצא ריכוז של מושבים, שלושה מהם ותיקים יחסית )מבטחים, עמיעוז וישע( ושלושה צעירים 

 צוחר. –ניצן(, כמו גם מרכז אזורי  יותר )אוהד, תלמי אליהו ושדה

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות

צפית את הת מאודמגבילה יוצרת תבנית נוף אחידה וש ,משמעותית של חממות בכמותיחידה זו מאופיינת 

פזורה בכל השטח. שיקף ניכר יחסית של פסולת חקלאית הבגם  מלווהריבוי החממות והנצפות במרחב. 

 .222בין אוהד לכביש נמצא הגדול שבהם שוולטאיים, -היחידה גם מספר מתקנים פוטובתחומי 

 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים

ם בית הביטחון של רבותי הדומיננטי במרחב. האתרים הבולטים הינת-נוף החממות הוא האלמנט הנופי

יה מנדטורית במרכז מושב מבטחים, כמו נבלע כיום בין החממות( ונקודת טריאנגולצשמבטחים הישנה )

גם האנדרטה בצוחר. אתר נוסף, הכנסייה הביזנטית בשדות אוהד, נחפר בעבר אולם כיום אין לו זכר על 

 פני השטח.

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים

טשו החממות יש צמחיית נבהם נשיחידה זו מאופיינת במלואה בנוף חקלאי ובנוי אינטנסיבי. באזורים 

צמח נדיר שנמצא על סף איום,  –כולל מינים זרים ופולשים. נציין ריכוז גדול של אהל הגבישים  ותזבמע

 בשדות נטושים באזור מושב אוהד.

 ייחוד חזותי ותרבותי 

סה קריטית" ובולטת נו נוף מודרני. החממות יוצרות "מהמאפיין העיקרי ביחידה זו הינו נוף החממות שהי

 בנופי האזור. מאוד
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 יחידות-תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

גוש גדול ורציף של מטעים בין חממות  מטעי מבטחים 6.01
 מבטחים למרחב הגבול.

נוף המטעים אינו מייצג את החקלאות 
 הטיפוסית בעמק.

2 – 
 בינונית

גדול של חממות ובו משולבות מעט  גוש סובב מבטחים 6.02
בטחים מ –חלקות פתוחות. אתר מרכזי 

 הישנה.

 – 1 יחידת נוף בנויה.
 נמוכה

 – 3 באביב מרבדי פריחה מרשימים. .232יער קק"ל לצד כביש  232יער כביש  6.03
 גבוהה

 יבנו – 0 יחידת נוף בנויה. מפעל תעשייתי. מפעל כימדע 6.04

שדות מבטחים  6.05
 מערב

 – 1 יחידה כמעט כלואה בתחומי החממות. גוש שדות חקלאיים.
 נמוכה

נקודת  –מושבים ותיקים. אתר מרכזי  יישובי מבטחים 6.06
 טריאנגולציה מנדטורית במבטחים.

 יבנו – 0 יחידת נוף בנויה.

נדרטת א –מושבים דור ב'. אתר מרכזי  יישובי צוחר 6.07
 .128גדוד 

 יבנו – 0 יחידת נוף בנויה.

תבנית נוף שאינה אופיינית למרחב  אזור מטעים סביב שדה ניצן. עוטף שדה ניצן 6.08
 אשכול.

2 – 
 בינונית

-מתקן פוטו 6.09
 וולטאי

 יבנו – 0 יחידת נוף בנויה. וולטאי.-מתקן פוטו

 חבל שלום 3.5.7

 
 מזרח-לצפון. מבט מאנדרטת אוגדת הפלדה 7תמונה 
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 יחידה מאפייני ה

יחידת נוף זו משתרעת בחלקו המערבי של הסקר, ומאופיינת בשטחי חקלאות אינטנסיביים. בהשוואה 

-משלבת גידולי פלחה, אזורי חממות ושדות קושזוהי יחידה הטרוגנית יחסית,  לאזורים חקלאיים אחרים,

 נועים בהיקף נרחב.

 גבולות היחידה

 גבול הסקר )חבל עזה(. –בצפון 

 ות יישובי מבטחים.אדמ –במזרח 

 שטחי האש של צאלים. –בדרום 

 גבול הסקר )כביש הגבול המערבי(. –במערב 

 אגני ניקוז

 כל תחום היחידה הינו מרחב מישורי שטוח ללא ערוצי ניקוז ברורים.

 רום פני הקרקע

צפון מ'. הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת מ 130-כשל שיא הגובה ביחידה נמצא מזרחית לתלמי יוסף, ברום 

 מ'. 67לניר יצחק, ברום 

 מסלע וקרקע

מרבית תחום היחידה מכוסה בקרקעות לס )עפ"י מפת ניר יצחק(. השוליים המערביים והדרומיים מכוסים 

ש לאפיין את כל תחום בדיונות חול. בשל אי התאמה בהגדרות במפות הגיאולוגיות השונות, לדעתנו י

 חול בדרום. ודיונותמישורי חול בצפון  –תשתית חולית היחידה כ

 מקורות מים

 אין מקורות מים טבעיים בתחומי היחידה.

 יישובים

שניים ותיקים  –נמצאים ארבעה קיבוצים  232בתחומי היחידה קיימים יישובים רבים יחסית. צפונית לכביש 

ות של נמצא גוש ההתיישב 232דרומית לכביש  שניים חדשים יותר )חולית וסופה(.)ניר יצחק וכרם שלום( ו

מושבים )שדי אברהם, יתד, פרי גן, תלמי יוסף, דקל ויבול( ומרכז קהילתי )אבשלום(.  6 –חבל שלום 

נמצא  ,כמו כן ני נצרים ושלומית.נווה, ב –ציות שובי חבל שלום נמצאים יישובי החלומערבית ליי-דרומית

 בתחומי היחידה מחנה אמיתי, שהיה בעבר היאחזות נח"ל.

 תשתיות, מפגעים והפרות נצפות, רצף נופי,

יחידת נוף זו מאופיינת במרחב חקלאי אינטנסיבי. בקצה המערבי של היחידה נמצא מעבר הגבול כרם 

מסלולי בין ניר יצחק -דול 232ה לאחרונה להרחבת כביש שהביא פעילות אינטנסיבית נהבו ישששלום, 
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מיות של הכשרות קרקע לצורכי פיתוח ניחידות אחרות, בולטת הדיאשר בלמעבר הגבול. ביחידה זו, יותר מ

 חקלאי. לכך יש השלכות משמעותיות מבחינה אקולוגית במרחב.

 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים

"חקלאות מושבית צעירה" -ביחידה זו בולט השוני בין "חקלאות קיבוצית", "חקלאות מושבית ותיקה" ו

כוללים את אנדרטת אוגדת הפלדה, אנדרטת נירים הישנה  האתרים הבולטים ביחידה זו מצפון לדרום.

 )דנגור(, "קירות ימית", מוזיאון חבל ימית ואתר פריחת אירוס הנגב בניר יצחק.

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים

רוב מוחלט של שטחי היחידה הינו שטחים חקלאיים אינטנסיביים. ראויים לציון משארי טבע קטנים ובהם 

תקות של אירוס הנגב בקרבת הקיבוצים ניר יצחק וסופה, ואוכלוסייה טבעית קטנה ממערב אוכלוסיות מוע

 לתלמי יוסף.

 ייחוד חזותי ותרבותי 

 עזה והן לאורך הגבול המערבי רצועתהמאפיין העיקרי ביחידה זו הינו הנוף החקלאי הפתוח, הן לאורך גבול 

 .עם מצרים

 יחידות-תת

 זייםתיאור כללי ואתרים מרכ שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

רם כ –גבול מגן  7.01
 שלום

מכשול אינטנסיבי הנמשך לכל אורך גבול חבל 
 עזה וברוחב מאות מטרים.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

פסיפס של חלקות חקלאיות בינוניות  אדמות דנגור 7.02
 –בולטים  התחומות בשדרות עצים. אתרים

 שקמת ניר יצחק, בור ניר יצחק.

פסיפס חקלאי מרשים. אתר "עלייה 
לרגל" לפריחת הנוריות התרבותיות 

 בשדות ניר יצחק.

בוהה ג – 4
 מאוד

משאר טבעי צמוד לקיבוץ ניר יצחק. אתר בולט  אירוסי ניר יצחק 7.03
 פריחת אירוס הנגב. –

אתר פריחת אירוס הנגב היפה באזור 
 ים ביותר למטיילים.ואחד הנגיש

בוהה ג – 4
 מאוד

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. ניר יצחק 7.04

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ דור ב'. סופה 7.05

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ דור ב'. חולית 7.06

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. קיבוץ ותיק. כרם שלום 7.07

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. מסוף גבול פעיל בשטח נרחב. ם שלוםמעבר כר 7.08

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. בסיס צבאי, ששימש בעבר היאחזות נח"ל. מחנה אמיתי 7.09

שדות הגבול  7.10
 המערבי

"קירות  –גוש שדות נרחב. אתרים בולטים 
 ימית" ושרידי בוסתנים ליד מחנה אמיתי.

ט הפרות מרחב פתוח גדול עם מע
נופיות. חלק משמעותי מהנוף הנשקף 

 מאנדרטת אוגדת הפלדה.

 ההגבו – 3

מערך שטחים חקלאיים וחממות בתחומי גדר  חבל שלום 7.11
 חבל שלום.

 כהנמו – 1 אזור מפותח רובו ככולו.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. מושב דור ב'. פריגן 7.12

 –שדי אברהם  7.13
 יתד

 בנוי – 0 ידת נוף בנויה.יח מושבים דור ב'.

אנדרטת אוגדת  7.14
 הפלדה

אחת האנדרטאות הגדולות והמרשימות 
 בישראל. תצפית נוף היקפית.

בוהה ג – 4 אלמנט נופי מרכזי.
 מאוד

 ינוניתב – 2 נצפות נמוכה. מרחב חקלאי פתוח ממזרח לחבל שלום. תלמי יוסף מזרח 7.15

 בנוי – 0 ף בנויה.יחידת נו מושב דור ב'. תלמי יוסף 7.16

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. מושב דור ב' ויישוב קהילתי. בשלום.א –דקל  7.17
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 זייםתיאור כללי ואתרים מרכ שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

 ינוניתב – 2 יער הומוגני יחסית. יער קטן בין יישובי חבל שלום. יער אבשלום 7.18

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. מושב דור ב'. יבול 7.19

שימה על המאגר מהדופן תצפית מר מאגר מים גדול. מאגר הלל 7.20
 המערבית.

 ינוניתב – 2

 כהנמו – 1 שטח מופר. שטחי חולות מופרים סביב המאגר. עוטף מאגר הלל 7.21

מופע נופי מעניין בחלק נגיש יחסית של  חורשת אשלים דלילה בחולות. דיקלת 7.22
 עגור.-חולות חלוצה

 ההגבו – 3

 בנוי – 0 נויה.יחידת נוף ב יישוב קהילתי חדש. שלומית 7.23

שטחי הכשרת קרקע חדשים יחסית. אתר  שדות החלוציות 7.24
 באר דיקלת. –מרכזי 

האזור רובו ככולו הותמר מטבע 
לחקלאות ממש בשנים האחרונות, וערכו 

 הנופי השתנה מהותית.

 ינוניתב – 2

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. מושב דור ג'. נווה 7.25

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. חממות בין נווה לבני נצרים. גוש חממות בני נצרים 7.26

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. מושב דור ג'. בני נצרים 7.27

 מישורי צאלים 3.5.8

 
 . תצפית מאורים הישנה ללש"ביית צאלים8תמונה 

 מאפייני היחידה

מישוריים ומיוצבים עם כיסוי צמחייה  באזור זהלות נרחבים. החולות שטחי חועל יחידת נוף זו משתרעת 

 משמעותי, אולם מחורצים לאורכם ולרוחבם בדרכי עפר ובעבודות עפר כתוצאה מפעילות צבאית ממושכת.
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 גבולות היחידה

 נושבת", מצאלים עד בני נצרים.ה"גבול הארץ  –בצפון 

 (.222ביש גבול הסקר )בעיקר לאורך כ –במזרח 

 .גבול הסקר –בדרום 

 ות עגור(.אזור החולות הנודדים )חול –במערב 

 אגני ניקוז

נה ערוצו מידה ארצי הי-תופעה ייחודית בקנה ם שטחים חוליים ללא ערוצי זרימה.מרבית שטחי היחידה הינ

מבלי לפרוץ דרך של נחל שונרה. נחל זה מתחיל באזור גבעות הלס שמדרום לשטחי הסקר, ונבלע בחולות 

מדיו יע קטן מאפיק נחל בשור עצמו. בשל ממזרחי של היחידה נכלל קט-קצה הדרומיב לעבר הים התיכון.

זו, ולא כיחידת נוף נפרדת או כגוש נפרד של יחידת  יחידה ביחידה-הקטנים של קטע זה, הוא הוגדר כתת

 נוף "מעלה הבשור".

 רום פני הקרקע

מ' )לפי המפות החדשות(.  217ם מול באר ימואל, ברו 222שיא הגובה ביחידה נמצא מעט ממערב לכביש 

 מ'. 94הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת סמוך ליישוב נווה, ברום 

 מסלע וקרקע

וקים( ותצורת פלשת )גיר, בדיונות חול. בכתמים קטנים מופיעות תצורת אחוזם )חל הדה מכוסרוב היחי

 שה.כתמים קטנים של קירטון מתצורת מרחלוקים(. בחלק הדרומי יש גם ו מאובנים

 מקורות מים

 אין מקורות מים בכל תחומי היחידה.

 יישובים

 בתחום היחידה נכלל מחנה צאלים, שהינו אחד הבסיסים הצבאיים הגדולים ביותר בישראל.

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות

חוק. למעט שטחי מחנה צאלים אין הפרות בולטות בנוף למרשטח היחידה מאופיין ברצף נופי נרחב, כאשר 

המרחב, ובעיקר חלקו הקרוב למחנה צאלים,  בולטים ממרחק.שהלש"בייה כוללת גם מבנים גבוהים 

נלוות לפעילות הצבאית האינטנסיבית באזור. ככל עפר לאורך ולרוחב, ועבודות עפר  מצולק ברשת של דרכי

 שמתרחקים משטחי הבסיס, היקף ההפרעות מצטמצם.

 ים מרכזייםתבניות היסטוריות ותרבותיות ואתר

גבולה הצפוני של היחידה הינו למעשה קו הגבול בין הארץ הנושבת למדבריות הארץ. בשוליים הצפוניים 

של היחידה נמצא אתר אורים הישנה )בית ביטחון ושרידי מבנים נוספים( וממערב לו שרידי יישוב בדווי 
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סקר נוף ואתרים בתחום היחידה, בעבודה זו לא בוצע בשל מגבלות הפעילות בשטחי האש, פרט לכך,  קטן.

 וניתוח המידע מבוסס על תצלומי אוויר.

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים

ע"י מלענן החוף, דוחן אשון,  זרעית, מלווה-במישורים מיוצבים למחצה מפותחת בתה דלילה של לענה חד

 מתנן שעיר, נואית קוצנית, פגוניה ערבית ורותם המדבר. 

  ייחוד חזותי ותרבותי

שובר" את ש"חודי באזור הינו ערוץ נחל שונרה . האלמנט היייא בעלת נוף אחיד ומונוטוני יחסיתיחידה זו ה

 נוף החולות ולבסוף נבלע בתוכם.

 יחידות-תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
ערכיות 

 נופית

מחנה צאלים  8.01
 צפון

ח חולי הכלוא בין חוות היענים, המחנה שט
 ונחל בשור.

 ינוניתב – 2 שטח קטן ומופר יחסית.

 ינוניתב – 2 שטח ללא נגישות לציבור. חוות יענים מגודרת. חוות יענים 8.02

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה. בסיס צבאי גדול. מחנה צאלים 8.03

מישורי צאלים  8.04
 מערב

בדרכי עפר רבות. נוף חולי אחיד, המצולק 
ורים הישנה ושרידי א –אתרים בולטים 

 יישוב בדווי.

י לוויין טבעי ברובו ובתצלומ גידול-בית
 בעל מופע מרשים של נוף פתוח נרחב.

בוהה ג – 4
 מאוד

לש"ביית צאלים  8.05
 מערב

מתחם אימונים בשטח בנוי, מנותק 
 מהמחנה עצמו.

 בנוי – 0 יחידת נוף בנויה.

קטע קטן מערוץ נחל בשור בתחום  ימואל מורד באר 8.06
 היחידה.

בוהה ג – 4 חלק ממכלול נופי לאורך נחל בשור.
 מאוד

חלקם הדרומי של המישורים בתחום  מישורי צאלים 8.07
 היחידה.

השטח מצולק ע"י מספר מתחמי 
 אימונים גדולים.

 ההגבו – 3

ערוץ נחל החוצה את המרחב ונבלע  נחל שונרה 8.08
 בחולות.

 ירביתמ – 5 מנט נופי יחיד מסוגו בישראל.אל

בוהה ג – 4 שטח יחסית לא מופר. אזור חולות שמור יחסית. שונרה מערב 8.09
 מאוד

חולות חלוצה  8.10
 צפון

בוהה ג – 4 שטח יחסית לא מופר. אזור חולות שמור יחסית.
 מאוד
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 חולות עגור 3.5.9

 
 גדולה" ליד בני נצרים. אזור "הדיונה ה9תמונה 

 מאפייני היחידה 

 .עם מצרים חולות נודדים לאורך הגבול המערבי על פנייחידת נוף זו משתרעת 

 גבולות היחידה

 אזור בני נצרים. –בצפון 

 חולות נודדים לחולות מיוצבים. קו המגע בין –במזרח 

 גבול הסקר. –בדרום 

 (.ז אשכולוא"מגבול שיפוט  – 10סקר )כביש גבול ה –במערב 

 אגני ניקוז

 כל תחום היחידה נמצא בשטחים חוליים חסרי ניקוז חיצוני.

 רום פני הקרקע

מ'. הנקודה הנמוכה ביותר נמצאת לצד דרך הגישה  173שיא הגובה ביחידה נמצא באזור גבול הסקר, ברום 

 מ'. 92לבני נצרים, ברום 
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 מסלע וקרקע

 כל השטח מכוסה בדיונות חול.

 מקורות מים

 ין מקורות מים טבעיים בתחומי היחידה.א

 יישובים

 תיישבותי.ה-אין יישובים בתחומי היחידה. גבול היחידה נקבע לפי גבול השטחים שעברו פיתוח חקלאי

 נצפות, רצף נופי, תשתיות, מפגעים והפרות

פעות זוהי אחת מיחידות הנוף השמורות ביותר בישראל. עם זאת, הלחץ ההתיישבותי גורר בעקבותיו הש

כביש הגבול המערבי,  – 10שוליים ופגיעה במינים מקומיים. בדופן המערבית של היחידה נמצא כביש 

 .מצרים-של גבול ישראל מערכתהשהשפעתו הנופית כיום מצומצמת. לאורך הכביש נמצאת גדר 

 תבניות היסטוריות ותרבותיות ואתרים מרכזיים

ותר נשאפיין בעבר אזורים רבים בארץ וכיום  גידול-בית, סיפורה של היחידה הינו סיפור החולות הנודדים

 למעשה רק בחולות עגור. האתר המרכזי בתחום היחידה הינו "הדיונה הגדולה".

 אופי הצומח וערכי טבע עיקריים

נתיים, שביניהם פזורים ש-דיונות גדולות שביניהן שקעים עם צומח מגוון שנשלט בעיקר ע"י עשבוניים חד

יושב ושמשון סגלגל,  זרעית, שמשון-יח שונים: נואית קוצנית, יפרוק המדבר, לענה חדש-בדגם דליל בני

 .ושיחים: רותם המדבר, אטד ערבי ומתנן שעיר

 ייחוד חזותי ותרבותי 

אזור זה והמשכו דרומה )מעבר לגבולות הסקר(, מהווה את "ים החולות" האחרון בשטחי מדינת ישראל. 

ימים מאז הנסיגה מסיני )ועל רקע ההבדלים בכיסוי הצומח ייצבות מסויהחולות אמנם עברו תהליכי הת

 , אולם אלו עדיין חולות בעלי מופע יחסית נודד.(בצילומי לווייןמשני צדדיו, בולט קו הגבול באזור זה 

 יחידות-תת

 תיאור כללי ואתרים מרכזיים שם מספר
לים לקביעת תרבותי ושיקו-ייחוד נופי

 ערכיות נופית
 נופיתערכיות 

 –אזור נרחב של דיונות חול. אתר מרכזי  חולות עגור 9.01
 הדיונה הגדולה.

 מירבית – 5 מרחב שמור ויחיד מסוגו בישראל.
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 ערכיות נופית 3.6

ות הנופית של פירוט הערכיתרבותית תוארו בתחילת הפרק הנופי. -הקריטריונים לחישוב הערכיות הנופית

 (7מפה תרבותית )-הנופית בחינה של מפת הערכיות יחידות הנוף. יחידת נוף מופיע כחלק מאפיון-תתכל 

 מכלולים נופיים בעלי ערכיות גבוהה במרחב: שלושהמראה 

: חולות עגור ומישורי צאלים. אזור זה מהווה שטח מדברי פתוח של דיונות חול נרחבות. אזור החולות .1

 י טבעי גדול, והן מהיותו נוף מדברי ייחודי.ערכיותו הרבה נובעת הן מהיותו שטח

ת טבעיים ומיוערים ומראה הנחל ו: אזור זה הינו בעל מורכבות נופית גבוהה, עם בתרונבתרונות הבשור .2

כוללת שה נופית משמעותית, יבעל חישת הקנים אשר מלווה לכל אורכו. נסיעה לאורך הנחל הינה חווי

גידול לחים, פריחות מרשימות, -יחל זורם, נביעות, בתמעבר מאזור המדבר באזור צאלים, דרך נ

 .ניתיכו-ספר היםאזור המתחמים ארכיאולוגיים והיסטוריים, בתות ויערות, ועד 

: מרחב זה הינו אזור בעל מורכבות נופית גבוהה, עם שדות פתוחים, יערות כיסופים-בארי יערותאזור  .3

ייחודי. נוף כפרי פתוחולאורך ערוצי נחלים, פריחה מרשימה 
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 יחידות נוף-ותת . יחידות נוף6מפה 
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 . ערכיות נופית7מפה 
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 האדם תרבות 4

  מטרת פרק מורשת האדם 4.1

חד של אתרי תרבות מטרת פרק זה לתת רקע על מורשת האדם באזור לאורך התקופות וליצור תיעוד מאו

ופתם, שנמצאים בו. בתפיסה הנהוגה בסקרים מסוג זה, האתרים ובתקמהותם ב – האדם השונים

בהמשך, בסעיף הערכיות  ראוהאנושיים מהווים חלק מהנוף ומהווים את אחד מהגורמים לקביעת ערכיותו )

 תרבותית(.-הנופית

 שיטות העבודה: מיפוי האתרים 4.2

כתובים ועל מידע  סקירת ההיסטוריה של תרבות האדם באזור לאורך התקופות מתבססת על מקורות

שהתקבל ממומחים. המידע לגבי אתרים שקשורים לתרבות האדם התקבל ממספר מקורות: אתר הסקר 

אתרים בעריכת נאור  (, סקר שימור1988הארכיאולוגי של ישראל, סקר חבל אשכול בעריכת אמנון ליבנה )

טח. ברוב המקרים, אתרים מתמקד בתחומי היישובים, וכן אתרים שנרשמו בעת סיורים בשש( 2017מימר )

ארכיאולוגיים שנרשמו בשטח ידועים גם לרשות העתיקות. באתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל תועדו 

מאות אתרים, אולם חלק ניכר מהם אינו קיים עוד בשל פיתוח חקלאי והתיישבותי אינטנסיבי. לאור זאת, 

רים פועל במהלך הסקר, כמו גם אתמתועדים בסקר הינם אתרים שנמצאו בשהארכיאולוגיים  האתרים

, הכנסייה הביזנטית בשדות כיסופים(. האתרים ההם זכר בשטח )לדוגממחשובים יחסית גם אם לא נותר 

אתרים חשובים במיוחד זכו גם לתיאור מורחב בנפרד מצויינים כנקודות למרות שבפועל הם בעלי שטח. 

וי להיות מיוצג ע"י מקבץ אתרי משנה סוקר את האתר כמכלול )כאשר בטבלת האתרים, האתר עשש

דונם( עשויה  50 –נוכחות של אתר ארכיאולוגי גדול במיוחד )מעל גודל הסף של מיפוי הצומח  נקודתיים(.

להתבטא גם במפת הצומח/תכסית מכיוון שהצומח בו שונה לרוב מזה שבסביבתו. המידע שמופיע 

של המידע משכבת ההכרזות, ממקורות נוספים  בחוברת זו לגבי כל אתר בטבלת האתרים הינו סינתיזה

)בעיקר לגבי האתרים החשובים יותר( וממה שנצפה )אם נצפה( בשטח בעת עריכת הסקר הנוכחי. פרק 

 זה לא נועד להחליף סקר ארכיאולוגי שיטתי של רשות העתיקות.

( תועדו במרחב זה נציין כי בסקר הארכיאולוגי )מפת צאליםאש של צאלים לא בוצע סקר אתרים. בשטחי ה

אתרים ארכיאולוגיים רבים, רובם ככולם קטנים ומכילים פזורת חרסים, כלי צור ומוקדי מדורות. לעיתים 

 תועדו גם שברי ביצי יענים.
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 רקע היסטורי 4.3

( והשלמות נוספות )בעיקר לתקופה 1986הרקע ההיסטורי בפרק זה מקורו בעיקר בעבודתו של גזית )

 ממקורות מגוונים. שלאחר מלחמת העצמאות(

 נתוני הבסיס להתיישבות במרחב 4.3.1

את מפת ההתיישבות ההיסטורית באזור הינם המשקעים מחד, והגיאולוגיה מאידך.  שעיצבושני הגורמים 

חלקו הדרומי של מרחב הסקר הינו אזור חולי וצחיח, שלאורך מרבית התקופות ההיסטוריות לא איפשר 

תאימים לעיבוד חקלאי, ואכן עיקר השרידים הארכיאולוגיים עדר שטחים מיפיתוח התיישבות קבע בה

בפרט בתקופות הפרהיסטוריות(. באזורים מעטים נוצרו זה הינם אתרי חנייה של נוודים ) שתועדו במרחב

בצפון לעומת זאת, חוות חקלאיות. של בהם התאפשר עיבוד חקלאי וקיום ש ,עמקים מבודדים בין הדיונות

 מאפשרת פיתוח חקלאי.שית הקרקע הינה תשתית לס סקר, תשתובמזרח מרחב ה

נגזר בעקיפין ממגבלות הגיאולוגיה והאקלים, הינו גבולות ההשפעה של השלטון שגורם משמעותי נוסף, 

בהן השלטון המרכזי שהיקף פעילות הנוודים בגבולות התיישבות הקבע. בשנים  –המרכזי, ובהתאם לכך 

פשר התיישבות קבע באזורי הספר. בתקופה הרומית ילא אטחוני מעורער שיהיה חלש, שרר מצב ב

על  ןלהגפלשתינה. המערך כלל חומות, מצודות וביצורים, ונועד  לימסשנקרא התקיים מערך הגנה צבאי 

סחר מה דרכיאת התנועה לאורך  חילהבטופלישות של שבטי הנוודים, מפני  הרומית האימפריה גבולות

סס על מספר בהתאלא  ,לא היה מבוצר בצפיפות הצבאימערך ה במרחב זה. ככל הנראה, הבינלאומי

יגיניטטום( ד ביזנטי מהמאה החמישית )נוטיטיה די-מחנות צבא גדולים לצד היישובים האזרחיים. כתב

אלמנט חשוב נוסף  באר שמע ובמעון.ב –חונות בנגב, מהן שתיים במרחב הסקר שמזכיר שש יחידות צבא 

 .האי ערב לעבר נמל עזה. דרכים אלו חצו את מרחב הסקר הינו אלומת דרכי הסחר מחצי

 (1993כהן,  :בורות מים )בעיקר עפ"י 4.3.2

ייחים ( והן על בורות בנויים ומטונחל בשורההתיישבות באזור הסתמכה הן על בארות מים )בעיקר בקרבת 

נמצא בגבול שתה גורם קריטי להתיישבות באזור, הבשור(. בעיית המים היי ת)באזורים המרוחקים מאקוו

של בורות מים רבים. בורות אלו קלטו נגר  כרייתםהמזרע והישימון. בעיה זו נפתרה בתקופה הביזנטית ע"י 

צר מגורים או בחההרחובות. בחלק מהמקרים, הבורות שכנו תחת בית מהגגות ומעילי שתועל מהשדות, 

כת שיקוע אל ברי –ינורות חרס חות, או בציחלקן היו מדופנות ומטויש הבית. המים זרמו בתעלות ניקוז

אפור. בבורות אחדים -אבנים קטנות ומלוכדות במלט בצבע לבןמבנוי שהיה וסינון, וממנה אל הבור 

דופנו וטוייחו בדפנות, , בורות נבנו לרוב בצורת פעמוןהתקופה או רסק צדפים. המשובצים במלט חרסים מ

 ופרבתחתית אחד הבורות שנח ם לשימוש.ממנו נשאבו המישובכיפת הבור היה פתח שאיבה מרובע, 

השיקוע מוסעים ע"י המים. צורת בור זה שמיועד לקליטת הטין והבוץ שלצורך בדיקה, נמצא בור שיקוע 

מלבד הבורות שהוקמו באזורי המגורים, נמצאו גם בורות  כמטר מעוקב אחד. ונפחו ,פירמידה הפוכהכשל 

 בשדות החקלאיים, ששימשו חוות חקלאיות.



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

63 

בורות מים  34ליד בארי( נמנו בשנת תשכ"ג ע"י גידי צרניק ז"ל  –ר ח'רבת משרפה )חורבת משקף בכפ

בורות בורות נוספים בשלושה כפרים נוספים באזור. הוא מציין שכבר אז נסתמו  60-כדונם, ועוד  12בשטח 

קה ספיהים יחיד ממ"ק מים. תכולת בור מ 60-מתכולת כל בור הייתה יותר  רבים לצורכי הכשרה חקלאית.

גמלים ועדר כבשים ועיזים. כהן מצטט את חרובי  שישהנפשות,  18נות בלכלכלת שלוש משפחות נוודים 

שנה בממ"ק מים  20צרכה של המאה הקודמת, ' 70-הבשנות נוודית כי משפחה בדווית שציין ( 1984)

 בלבד.

 ורות נמצאו מתקנים כגון מערכתמ'. בקרבת חלק מהב 5מ' ועומקם מגיע עד  3-2קוטר הבורות נע בין 

חת עם חרסים לאורך יבנוי במקום גבוה למקומות נמוכים, תעלה מטוישצינורות חרס, שהובילה מים מבור 

חמישה בורות  מ', שהובילה מים מבורות לאתר נמוך, וכן בית מרחץ שקיבל את מימיו ממערכת של 40-כ

 (.נוכחיה נמצאים מחוץ לגבולות הסקר לולמים )כלל האתרים ה

 
 . סכמת בור מים2איור 

חות יאבנים מטוימאבני גוויל או מ נבנובקרבת נחל בשור נבנו אשכולות של בורות ציבוריים. דפנותיהם 

חרסים. בכניסה לבורות היו אגני שיקוע ובקרקעיתם שוחה לקליטת שובצו חלקן וב ,בשכבת טיח עבה

 .(2איור ) י והיה לו פתח שאיבה מרובעהמשקעים. הכיסוי היה כיפת

לאיגום מי הנגר העילי, ומימיו  ,"בירכה", במקום הנמוך ביותר :ביזנטיים גדולים נבנה מבנה פתוח בכפרים

 שימשו לצרכי הקהילה ולהשקיית צאן.

ק"מ, עד  4-כמטוייחת, באורך אבני גזית ומה יבאזור קיבוץ אורים )חורבת מלתעה( התגלתה אמת מים בנוי

נמצאת בפארק אשכול. האמה מכוסה בלס. כיוון האמה מעניין, ונראה כי היא נועדה שלכנסיית שלאל 

להוביל מים מהבורות בחורבת מלתעה אל עין בשור ולא להיפך, כנראה כדי לשפר את טעמם הגרוע של 
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ר עילי ומתעלת אותו לגב טבעי שהורחב לוכדת נגשגמילה הוקמה מערכת תעלות ניקוז  מי הנביעה. בנחל

 למאגורה.

כי חלק מבורות המים להניח השימוש בטכניקות אגירת המים הגיע לשיאו במאה השישית לספירה. סביר 

 ומתקני איסוף הנגר העילי נבנו בתקופה הרומית המאוחרת, ומיעוטם בתקופה הרומית הקדומה.

ה מדרום הארץ, שפורסמה בשנת יין השקיוונית על מתק מפעל מים ביזנטי נמצאת בכתובתעדות ייחודית ל

ס"מ.  23ס"מ ובגובה  46ח אבן ברוחב ק לא ידוע(. הכתובת מופיעה על לוי)מיקומו המדוי 1942 -תש"ב 

נוסח הכתובת "גם את השלמות הזאת של מכונת המים המציא האב המפואר הילריון". מחבר הכתובת 

 לספירה. 6-או ה 5-היה כנראה נוצרי בן המאה ה

כהן מפרט רשימה של ריכוזי בורות מים בנגב המערבי )לא כולם בתחום הסקר(. בין המוקדים הגדולים 

בורות מים(,  34משקף( ) משרפה )חורבת-בורות מים(, ח'רבת אל 8נציין באזור בארי את חורבת מדור )

 אר צאלים., חורבת מעון ובבורות מים( 25-כייה )עצפר-בורות מים(, ח'רבת אל 30"חורבת ואדי אשפה" )

הרבה בחורבת משקף בורות מים, מול מספר בורות מצומצם ב 35-כזוהו בחורבת מדור  בסקר הנוכחי

מעלה את השאלה האם ייתכן שהנתונים הספרותיים החליפו בין מספרי הבורות ש ממצאבלבד(,  שלושה)

 בשתי החורבות.

של המאה הקודמת, ' 60-הך החל כבר בשנות בורות רבים נסתמו בעשרות השנים האחרונות. התהלי

וייתכן שאף קודם לכן. באופן כללי, בשטחי המושבים )יישובי מבטחים( כמעט כל הבורות נעלמו )נותר בור 

בשטחי הקיבוצים המצב טוב יותר. עם זאת, גם חלק מהבורות ששרדו ו(, 232אחד אחרון מצפון לכביש 

 תוך מספר שנים ללא ביצוע פעולות שימור.עלם לחלוטין ות ירוד וצפויים להינמצאים במצב השתמר

דורגו לרוב בערכיות גבוהה, גם אם חלק מהבורות ש בצים גדולים של בורותבסקר הנוכחי זוהו מספר מק

 שבהם נמצאים ברמת השתמרות נמוכה:

 ות בורות )רובם ברמת השתמר 35-כקבץ הבורות הגדול ביותר בתחומי מוא"ז אשכול. מ – חורבת מדור

 בינונית ומיעוטם ברמת השתמרות גבוהה או נמוכה(.

 ה מהם אפילו נותר מכס באחד .חלקם ברמת השתמרות גבוההשבורות,  17מקבץ של  – חורבת מעון

ר "בו הואבור ייחודי נוסף ושולמית, -שרכי שערות ועל דפנותיו צומחיםפח מנדטורי, אחר אוגר מים 

ככל הנראה שהם  ,ללא בורות מספר משארי שדה נמצאו ,. בנוסףצמוד לכביש לניר עוזשהעמודים" 

 .בורות שנהרסו לחלוטין

 משכו הדרומי של מקבץ הבורות בחורבת מדור. בורות ברמת השתמרות גבוהה.ה – דרך מתקני המים 

 בוהה ועוד שני משארי שדה ג-בורות ברמת השתמרות בינונית 11קבץ של מ – חורבת גררית מזרח

 .שנהרסוככל הנראה בורות שהם 
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  מוזכרים שפה" ניכר )כנראה "בורות ואדי אש שטחפני -עלבורות פזורים  10מקבץ של  –צפונית לבארי

 גבוהה.-אצל כהן(, ברמת השתמרות בינונית

 בורות שרובם ברמת השתמרות נמוכה. שמונהמקבץ של  – מזרחית לבארי 

מצדפים על קיר הבור. בור זה לא לפי הספרות, באחד הבורות באזור שמצפון ליישובי מבטחים שרד צלב 

ולפי תצלומי אוויר, חלק מהבורות נעלמו/נסתמו בשנים האחרונות  ,אותר )נותר כיום בור בודד בגזרה

במחצבת נחל עוז )מחוץ לגבולות  2020ממש(. בור אחר, שמור היטב ועם צלב מצדפים, נמצא באביב 

 (.הסקר הנוכחי

 (1986גזית,  :בארות )בעיקר עפ"י 4.3.3

מים זמינים בשכבת החלוקים לאורך נחל בשור. של ם מתקופות קדומות עמדו תושבי האזור על קיוכבר ב

מ'( בבקעת באר  3חפירת בארות החלה כפי הנראה בתקופה הכלקוליתית, אז נכרו בארות רדודות )לעומק 

וביר קמלה, ק )באר צאלים( שבע. הבארות נכרו לרוב באפיקי הנחלים, כאשר באזור הסקר מדובר על ביר שנ

מעידים על קיום בארות שתועדו מתקני אבן חרוצים בחבלים, סמוך לנביעות. למרגלות תל גמה שנכרו 

 בעבר.

וכתוצאה מכך הוחל  ,בשלהי התקופה הביזנטית ובתקופה הערבית הקדומה, חלה התקדמות טכנולוגית

בושה של ארץ ישראל קדסי מספר שערב כימ-בחפירת בארות גם הרחק מהנחל. הגיאוגרף המוסלמי אל

נו בידי הצלבנים היו בחבל הבשור מאות בארות רדודות, מפיקות מים, על פני המישור. גזית כותב "היום א

משתרעות עד שישה ק"מ מזרחית מהנחל ועד ארבעה ק"מ ממערבו... שיכולים לאתר עשרות רבות מהן, 

חקן מהנחל. חלק מהן, המטופל בידי מטר, בהתאם למיקומן ומר 40-ל 15עומקן של הבארות הללו נע בין 

 הבדואים, מפיק מים עד היום".

מישור לס מדרום לקיבוץ אורים )מחוץ  – ר לפי גזית נמצא בבקעת אבו סוסיןריכוז הבארות המרשים ביות

נחל רקעית לכיוון ק-ם קיימת זרימה תת(. למישור זה אין ניקוז עילי על פני השטח, אולהסקר הנוכחילגבול 

שיפצו שלטונות המנדט  1930קופה הרומית הוקמה בפתח המישור העיירה באר שמע. בשנת בשור. בת

ציפו את דפנותיהן באבן ובנו מעליהן מתקני שאיבה, שהונעו בכוח בהמה או  –הבריטי את הבארות באזור 

רוב במנוע דיזל, והתקינו בריכות אגירה אופרטיביות ושקתות מים צמודות אליהן, להשקיית עדרי הצאן. 

נה גזית מציין כתריסר בארות. ליב חורבות באר שמע הסמוכה.הבנייה בוצעה באבני גזית שנלקחו מ

-מהן שתיים סתומות לחלוטין( ו ,"בארות בקעת סוסין" )שבע בארות :( מציין שני מקבצי בארות1988)

סתומות,  "בארות שמע" )ארבע בארות, אחת מהן סתומה(. בין שני המקבצים תועדו עוד שלוש בארות

חמש בארות ושרידי שתי בארות נוספות )שתיים זה בסקר הנוכחי תועדו במרחב  בארות. 14ובסה"כ 

 בבקעת סוסין, שתיים במרחב בארות שמע ואחת ביניהן, ובאר הרוסה אחת בכל מכלול(.
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ים ם זה, קיבמישור החוף הדרומי )ובסקר אשכול( הינו בארות אנטיליה. בדג חשוב של בארותשכיח דגם 

בכוח לרוב  מניע את המתקן ומופעלשרכת דליים לשאיבה, וגלגל מורכב ממעש ,מתקן שאיבה מעל הבאר

תומך במערכת השאיבה, ולצד הבאר הוקמו בריכת אגירה ושקתות שחמור. מעל לבאר נבנה קמרון 

 לי.ד –להשקיית צאן. מקור השם נובע מהמילה היוונית אנטיליון 

 ותהיסטורית לאורך התקופסקירה  4.4

 התקופות הפרהיסטוריות 4.4.1

שיטתי בוצע הפרהיסטורי הסקר הנמצאו שרידים רבים להתיישבות פרהיסטורית, אם כי  נחל בשורלאורך 

הוחל בביצוע סקר חדש, ובינתיים פורסמו ממצאיו במקטע שבין אזור רעים  2018שנה. בסתיו  50-כלפני 

טוריים, מהתקופה הפליאוליתית התחתונה בצפון לבאר רבובה בדרום. באזור תועדו מספר אתרים פרהיס

-Goderתקופה הניאוליתית( )המוכן מהתקופה הכלקוליתית )אך לא  ,פליאוליתית-עד לתקופה האפי

Goldberger et al., 2019 .) 

בתקופה הכלקוליתית התקיימו בצפון הנגב אתרי ענק )תופעה זו נמשכת גם ממזרח לשטחי המועצה, 

נגב נעזבו בפתאומיות ואגן נחל גרר(. יישובי התקופה הכלקוליתית בצפון ה ומאפיינת את בקעת באר שבע

עד לחידוש  ,שנה 1,500-נטישתם הייתה מסודרת ומאורגנת והמרחב עמד בשממונו כ .בסוף התקופה

ניצול יתר של בשל האם כתוצאה משינוי אקלימי,  :בות לנטישת היישובים אינן ברורותההתיישבות. הסי

 לחץ צבאי מצד הממלכה המצרית המאוחדת החדשה.בעקבות  משאבי הקרקע או

 תקופת הברונזה 4.4.2

בתקופת הברונזה הקדומה בלטה השפעה מצרית על ההתיישבות הכנענית באזור, ובתל עין הבשור 

, החל עיור מחודש של ארץ כנען. עיור זה פסח IIבתקופת הברונזה התיכונה  הוקמה תחנת מסחר.

ב' ובראשית תקופת הברונזה התיכונה  IIבשלהי תקופת הברונזה התיכונה בתחילתו על חבל הבשור, ורק 

II )פארעה -תל גמה, תל שרוחן )תל אל –נושבו לראשונה תילי חבל הבשור  ,ג' )תקופת החיקסוס במצרים

נים יחסית, הדרומי( ואולי גם תל מור, וצפונה יותר תל שרע ותל הרור. התילים הוקמו במקומות גבוהים ומוג

כולל חלקלקה. תל נוסף במורד הבשור שבשור. תל שרוחן הוקם כתל מבוצר נחל ם נסמכים על גדת ורוב

פונה שה חלש על סעיף מדרך הים הקדומה, ומחוץ לגבולות הסקר הינו תל בית עגליים )תל אל עג'ול(. תל ז

התילים בנקודות העדיפו להקים את לעבר תל גמה, תל מור ותילי נחל גרר. ניתן לראות כי תושבי התקופה 

שולטות על מקורות המים, גם אם אינן בהכרח הנקודות הגבוהות ביותר במרחב. תקופה זו היא הראשונה ש

חוזרת על עצמה מספר פעמים במהלך שגבול מבוצר ודרך לאורכו, תופעה  בה מופיע דגם התיישבותי שלש

 ההיסטוריה המקומית.

-מוזכרות שתי ערים בגבול הדרומי ,לפנה"ס( 15-ה )המחצית הראשונה של המאה שלישיבימי תחותמס ה

שרוחן וירזה. בשרוחן ישב חיל מצב מצרי ואילו ירזה הייתה עיר מלוכה כנענית  –מערבי של ארץ ישראל 

בקצה הדרומי של הארץ הנושבת, ואשר מלכה היה כפוף למצרים. קיימת מחלוקת לגבי זיהויה של שרוחן 
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הצעה נוספת כיום היא בתל בית עגליים(, ואילו את ירזה  .הדרומי פארעה-הוצע לזהותה בתל אל)בעבר 

לל גם מצודות קטנות ויישובי כו ,מוצע לזהות בתל גמה. השלטון המצרי התבסס בהדרגה בחבל הבשור

 פרזות.

 תקופת הברזל 4.4.3

 דווקאלפנה"ס החלה חדירת "גויי הים", ייתכן כפעולה מאורגנת ע"י המצרים או שמא  12-בשלהי המאה ה

וחדרו פנימה רק לאורך פרצת  ,היחלשות השלטון המצרי באזור. תחילה נאחזו הפלשתים לאורך החוף בשל

פארעה(. -)כולל בתל אל חבה הנוכחות הפלשתית בנגב המערביבתל גמה, אך מאוחר יותר התר נחל בשור

ים התרחבות זו באה כפי הנראה על חשבון אוכלוסיות קודמות שישבו באזור: " ים, ַעדְוָהַעוִּ ים ַבֲחֵצרִּ ְשבִּ -ַהיֹּ

יֻדם ַוֵיְשבו ַתְחָתם" )דבריםכַ --ַעָזה ְשמִּ ר, הִּ ַכְפתֹּ ים מִּ ְצאִּ ים ַהיֹּ רִּ  האזור היה לקו התפר ביןכ"ג(.  ,ב' ,ְפתֹּ

זו הפלשתית. בעבר הוצע לזהות את עיר השדה הפלשתית הישראלית )נחלת שבט שמעון( ל ההתיישבות

מחלף ל מזרח-חרבת פתורה, מדרוםאם כי לאחרונה עלתה הצעת זיהוי לצקלג בצקלג באזור נחל גרר, 

 .6קריית גת בכביש 

אותו ניצל עוזיהו שלפנה"ס התרוקן חבל הבשור כמעט לחלוטין מיישובי קבע, צעד  שמיניתבמהלך המאה ה

ְפרֹּץ ֶאת  ו." :מלך יהודה ים, ַויִּ ְשתִּ ָלֶחם ַבְפלִּ ְבֶנה חֹוַמת גַ -ַוֵיֵצא, ַויִּ ת ְוֵאת חֹוַמת ַיְבֵנה, ְוֵאת חֹוַמת ַאְשּדֹוד; ַויִּ

ים ְשתִּ ים, ְבַאְשּדֹוד וַבְפלִּ ים ַעל .ז ָערִּ ים ְוַעל-ַוַיְעְזֵרהו ָהֱאֹלהִּ ְשתִּ ים ְבגור-ְפלִּ ְשבִּ ים(, ַהיֹּ --ָבַעל-הערביים )ָהַעְרבִּ

ים ְנָחה,  .ח ְוַהְּמעונִּ ים מִּ ְתנו ָהַעּמֹונִּ ָיהו; ַוֵיֶלְך ְשמֹו ַעדַויִּ ם-ְלֻעזִּ ְצַריִּ המאמץ  ח'(.-ו' ,כ"ו ,)דברי הימים ב' "ְלבֹוא מִּ

ים  לח." :היהודאי האחרון להשתלט על חבל הבשור התרחש כפי הנראה בימי חזקיהו מלך יהודה ֵאֶלה ַהָבאִּ

ְשְפחֹוָתם; וֵבית, ֲאבֹוֵתיֶהם, ָפְרצו ים ְבמִּ יאִּ ְזַרח ַהָגְיא, ְלַבֵקש  .לט , ָלרֹובְבֵשמֹות, ְנשִּ ר, ַעד ְלמִּ ְמבֹוא ְגדֹּ ַוֵיְלכו לִּ

ְרֶעה, ְלצֹּאָנם ֶקֶטת וְשֵלָוה: .מ מִּ ם, ְושֹּ ְרֶעה, ָשֵמן ָוטֹוב, ְוָהָאֶרץ ַרֲחַבת ָיַדיִּ ְמְצאו מִּ ן ַויִּ י מִּ ים ָשם -כִּ ְשבִּ ָחם, ַהיֹּ

ים י .מא ְלָפנִּ או ֵאֶלה ַהְכתובִּ ָיהו ֶמֶלְךַוָיבֹּ ְזקִּ יֵמי ְיחִּ המעינים -ָאֳהֵליֶהם ְוֶאת-ְיהוָדה, ַוַיכו ֶאת-ם ְבֵשמֹות בִּ

ְמְצאו ים( ֲאֶשר נִּ יֻמם ַעד-)ַהְּמעונִּ י ַהיֹום ַהֶזה, ַוֵיְשבו, ַתְחֵתיֶהם:-ָשָּמה ַוַיֲחרִּ ְרֶעה ְלצֹּאָנם, ָשם-כִּ " )דברי .מִּ

, הינם יושבי ""מעונים-בתרגום השבעים נרשם "גרר" במקום "גדור". ה כאשר ,מ"א(-הימים א, ד', ל"ח

 היושבים שם לפנים". חם-מן" –חבל מעון, וראוי לציון השיוך האתני של תושבי האזור 

, נקרע לפנה"ס 701שגיו הצבאיים של חזקיהו לא האריכו ימים, ובעקבות מסע סנחריב ליהודה בשנת יה

קרעתי מארצו ונתתי למתנת מלך אשדוד, לפדי מלך עקרון  –ו אשר בזזתי "את ערי :האזור משליטת יהודה

ולצלבל מלך עזה והקטנתי בכך את ארצו" )דברי סנחריב מלך אשור על חזקיהו מלך יהודה, בתרגום י. 

 אפעל(.

לפנה"ס מעיד אסרחדון  679האשורים ביצרו את תל גמה, כנראה בשל סמיכותו לגבול הארץ, ואילו בשנת 

"את העיר ארצא שבגבול נחל מצרים בזזתי, את אסתלי מלכה נתתי בכבלים ולארץ אשור  :ורמלך אש

הארכיאולוג מזר הציע לזהות את תל גמה עם העיר הקדומה ארצא, שהפכה למוצב קדמי אשורי  הבאתיו".

אין במסגרת ההכנות לכיבוש מצרים. במקורות היסטוריים שונים מוזכרים יישובים בשם ירזה או יורזה, ו
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נחל מצרים )ושם  נחל בשורספק שהם זהים עם ארצא האשורית. מסתבר מכאן כי בתקופת המקרא כונה 

עריש היווה חלק בלתי נפרד -עריש רק בתקופה ההלניסטית, כאשר מרחב רפיח ואל-זה הועתק לואדי אל

 מארץ ישראל(.

 התקופות הפרסית, ההלניסטית והחשמונאים 4.4.4

עזה )לאורך נחל גרר(, -האחד בציר באר שבע :ים עיקרייםרים בשני צירבמהלך התקופה הפרסית יושבו את

חורבת לערב לאורים ומ-רפיח )כולל תחנת דרכים מדרום-ה, והשני בציר באר שבעכולל תל מור ותל גמ

מעון(. נתיב נוסף הגיע לאזור מדרום, מקדש ברנע דרך נינה וחולות חלוצה, לעבר תל שרוחן ומשם למעון. 

היטלי מסחר כבדים מהאוכלוסייה הערבית ששכנה במדבר. אוכלוסייה זו הוחלפה במאה הפרסים גבו 

לפנה"ס התנגדו תושבי עזה והנבטים לאלכסנדר מוקדון, שאיים  332-בהרביעית לפנה"ס בידי הנבטים. 

בתחום השפעה היו לפגוע בהכנסותיהם מהסחר הבינלאומי. חבל הבשור היווה אזור פריפריאלי וחלקיו 

)בעיקר עזה ורפיח(. בתקופה ההלניסטית בוטלה תחנת הדרכים באורים ובמקומה  של ערי החוף הישיר

ר. תל גמה שימש זרח לקודמתה( ובמעיין עין בשומ-הוקמו תחנות בחורבת מלתעה )כקילומטר מצפון

ב יוחנן לפנה"ס הרחי 129עד להתפשטותה של ממלכת החשמונאים. בשנת  כתחנת מסחר חשובה

עד לאזור נחל בשור. כתוצאה מכך, בוטלה הדרך הנבטית לאורך הבשור והיא  גבולות יהודההורקנוס את 

הועתקה לתוואי חדש: מעבדת דרך חלוצה, גבול החולות הנודדים )אזור דרך השדות דהיום( ומשם בואכה 

גני לפנה"ס כבש אלכסנדר ינאי את העיר עזה, והנבטים נאלצו להקים מע 100דקלה ושייח' זוויד. בשנת 

מלך הנבטים,  שלישיריש. הסכם בין אלכסנדר ינאי לחרתת הע-ייצוא מתחרים בחופים שבין רפיח לאל

 סחר הנבטי.מל פתוחהייח' זוויד, שנותרה כפי הנראה ש-קבע את גבולה הדרומי של יהודה בדרך עבדת

בין תחום העיר לפנה"ס( שבה עזה להיות עיר עצמאית, והנגב המערבי חולק  63בעקבות הסדרי פומפיוס )

נירים של ימינו. תחומים אלו סופחו -בול ביניהן עבר בערך בקו תקומההגכאשר עזה לתחום העיר מראשה, 

 לממלכת הורדוס, ונחל בשור שב להיות גבולה הדרומי של יהודה.

 התקופות הרומית והביזנטית 4.4.5

בול בין יהודה לתחום עזה ציבי רומא. הגנקרעה שוב עזה מיהודה, ונשלטה בידי נ לאחר מותו של הורדוס

 70בשנת  שניעם חורבן בית  חה.תל גמה, ומשם לאורך נחל בשור דרומה ומזר-העבר בקירוב בקו תקומ

 לימס" –( לבין ים המלח הוקם קו מבוצר , נוהל אזור הספר בידי הלגיון העשירי. בין מנואיס )מעוןלספירה

מחוז גרר  ים:חוזות קיסרימי נ"לימס" היו ש-", והקרקעות לאורכו נמסרו לחיילים. במערב הפלשתינה

נכבשה הממלכה הנבטית והפכה לפרובינציה ערביה, לספירה  106)גרריסטיקוס( ומחוז מנואיס. בשנת 

(, באר שמע פארעה )שרוחן-"לימס" נותרו במקומם. מבצרים אלו כללו את תל מעון, תל אל-אך מבצרי ה

ים, למשל מערבית לנירים, במגן )שייח' נוראן(, בין מגן לתל ועוד. בין המבצרים הגדולים היו מצדים קטנ

 בקעת סוסין ועוד.בשרוחן, 



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

69 

ערים לספירה( צומצמו גבולות ה 140ארעה שימש כמרכז צבאי ושלטוני. בימי אנטונינוס פיוס )פ-תל אל

חבל קיסריות ששכנו במערב  של ימינו, ובכך התפתח תחום שלוש אחוזות קו הגבולרפיח ועזה לגבולות 

ל בשור, לס ממערב לנח-עד נחל אסף(, קונסטנטיניאקיס )מישורי החול סשוק מאזין )באזור ח'אן יונ :הבשור

וגרריטיקי )מזרחית  ,ארעה(פ-עון ומרכז מינהלי בעבסאן, כולל מצודה בתל אלמ –מרכז צבאי במנואיס 

 לבשור, עם מרכז צבאי בבאר שמע ומרכז מינהלי באורדה(.

כתוצאה שנייה לספירה החלה התפתחות מואצת בהתיישבות בבשור, בין היתר לקראת סוף המאה ה

שנים גשומות של רצף בשל מאמצים שלטוניים לקיבוע האוכלוסייה וייתכן גם ממשיפור במצב הבטחוני, 

במרחב ו ,עודדה את התפתחות העיירות באזור באזור. רפורמת מקרקעין בימי הקיסר דיוקליטיאנוס

 רחובות בנגב(.-חלוצה ;חלוצה-באר שמע-עזה ;באר שבע-ם ראשיות )עזהתקיימו מספר דרכיה

מים. בשתי נקודות התקופה הביזנטית מסמנת את שיא ההתיישבות באזור עד ימינו, כולל השקעה במפעלי 

עיירות  שמונההוקמו מפעלי הטייה מקומיים לתפיסת מי שטפונות. בחבל הבשור שכנו  לאורך נחל בשור

פיפות התיישבותית גבוהה האזור אופיין בצ (.הסקר הנוכחיים גדולים )חלקם מעבר לגבול כפר 20-וגדולות 

העיר עזה ושלוש אחוזות חום ת –מושפעת כפי הנראה ממפגש ייחודי של ארבע יחידות ממשל שבמיוחד, 

( מציע כי מערכת האחוזות במרחב פיתחה התמחויות כלכליות 2018לעיל(. גזית ) וזכרושהקיסריות )

 אחר.חקלאי נות, כאשר כל אחוזה התמחתה בגידול שו

מע. באתר באר שבמגן ובכיסופים, בהוקמו מספר כנסיות במרחב, ובפרט בעין הבשור )כנסיית שלאלה(, 

כיום ידוע שהיחיד בית כנסת יהודי, שהינו כנסייה וכן  ונמצא ,בשדות קיבוץ ניריםכיום נמצא שחורבת מעון 

אה קטע מרשימת עליה שרידי ארבע אותיות, כנרשדות כיסופים אבן גיר התגלתה בש 1961במרחב. בשנת 

". הארכיאולוג נווה סבור שהכתובת מלמדת על [יה]ה פתח[משמרת תשע עשר]" :משמרות הכהונה 24

 (.1993קיומו של בית כנסת נוסף בין עזה למעון )כהן, 

 התקופות הערבית המוקדמת עד העות'מאנית 4.4.6

צבאות הערביים את צבאו של מושל עזה ליד כפר בשם דאתן או דתין, בגדת ניצחו הלספירה  634בשנת 

-תוך שנייםא בית קברות קדום. בין תל שרוחן לתל גמה. הכפר לא זוהה בוודאות אך באזור נמצ נחל בשור

שלושה דורות מהכיבוש המוסלמי, התרוקן חבל הבשור כליל מיישובי קבע, ובאזור התקיימה פעילות נוודית 

בכרה -בראשית התקופה העות'מאנית, החלה התיישבות קבע בדווית בחבל הבשור, ובח'רבת אבובלבד. 

טחוני י. עם זאת, בשל מצב בלספירה( 1750) יג'רהלה 1163מדרום לרעים התגלתה כתובת בדווית משנת 

ן מעורער ומלחמות שבטיות בלתי פוסקות, התרוקן האזור שוב מיושביו במהלך רוב התקופה. ויקטור גר

 נתמכת ע"י סוקרי הקרן הבריטיתמזרח לעזה, עדות ש-ישוב קבע מדרום( מעיד כי לא התקיים אף י1863)

(PEF)  1875בשנת שסיירו באזור (Conder & Kitchener, 1883) החל  19-' של המאה ה70-ה. בשנות

, ונמשכו גלי הגירה גדולים ממצרים לחבל עזה החלו בתקופת שלטונו של איברהים פחה :שינוי במצב

, בחבל ת עזהזו החלה התיישבות גם ממזרח לרצוע. כתוצאה מהגירה 1869-בבעקבות כריית תעלת סואץ 
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ס ורפיח תנועה של פלאחים ממרחב חאן יונהחלה  19-' של המאה ה70-ההבשור. החל משנות 

ה זו, ני עודדה מגמלהתיישבות בחבל הבשור. המדיניות האגררית של הסולטן הטורקי עבדול חמיד הש

הייתה  (1883-בעלייה מסויימת בכמות המשקעים )אחרי התפרצות הר הגעש קרקטאו לוייתכן כי גם 

תרומה חיובית להתפתחות יישובי קבע באזור זה. בהדרגה הוקמה סדרת כפרים בדוויים במרחב, כולל 

עד למבואות  ם הוקמו מצפון לדרום, מאזור עזהשימוש משני אינטנסיבי בשרידי אתרי עתיקות. היישובי

 (:2014רפיח. הוקמו כעשרה יישובים, כמחציתם בגבולות הסקר )גזית, 

 כפר קטן של בדווים ממטה התראבין, שכלל כעשרה בתים ושתי בארות )דרומית  – בכרה-ח'רבת אבו

 לקיבוץ רעים(.

 )פר של בדווים ממטה התראבין ובו באר. הכפר הוקם לאחר מלחמות כ – אבו סיתה )ח'רבת מעין

 . כיום חורבת מעון מדרום לקיבוץ נירים.1887-1882טיות בשנים שב

 בו מערכת רחובות ישרים ומקבילים. בכפר ו ,דונם 1,000-כשל כפר גדול ומתוכנן בשטח  – אל שועוט

 ישבו הן בדווים ממטה התראבין והן פלאחים מהרצועה, והיו בו שלוש בארות.

 דונם מצפון לגבולות )באר רבובה(. בכפר היו שני  2,500-כשל כפר גדול ומתוכנן בשטח  – רוויבה-א

רחובות אורך ראשיים ושישה רחובות רוחביים ובמרכזו כיכר מלבנית גדולה. בכפר שכנו כשישים 

 משפחות של בדווים ממטה התראבין, והוא כלל שמונה בארות.

 )שכנו בו ב ראשי. פר קטן ומתוכנן היטב עם שורת חצרות לאורך רחוכ – ח'רבת אבו עמר )אבו מועמר

 ק"מ צפונית לניר יצחק(. 4-ככעשר משפחות בדוויות ממטה התראבין )כיום 

 תושביו היו ורות של חצרות לצידי הרחוב הראשין ומתוכנן היטב ובו כשתי שכפר קט – שימאליה-א .

 בדווים ממטה התראבין )כיום בשוליים הצפוניים של ניר יצחק(.

ייצור צמר גמלים, בבטי התראבין והתיאהא, שעסקו בגידול שעורה, התיישבות הקבע הייתה בעיקר של ש

גידול קיקיון ואבטיח הפקועה לצרכי מרפא. שעורה מחבל הבשור יוצאה לאירופה ונחשבה לשעורה וב

 האיכותית ביותר לתעשיית הבירה.

ות , אדמ1897-מרכש הרב שלום דנגור, שכיהן כרב במצרים החל  עוד לפני מלחמת העולם הראשונה

 אדמות דנגור. –באזור רפיח, שכונו על שמו 

קבעו הבריטים והטורקים את קו הגבול בין מצרים לארץ ישראל. קו זה נקבע לרוב בצורה  1906-ב

 שרירותית, מרפיח בחוף הים התיכון עד לאזור טאבה בחוף מפרץ אילת.

 תקופת המנדט הבריטי 4.4.7

הצטרפה טורקיה למלחמה, וכבר בדצמבר  1914פרצה מלחמת העולם הראשונה. בנובמבר  1914בשנת 

אותה שנה כבשו הטורקים את צפון סיני. כיבוש האזור אילץ את הבריטים להקצות כוחות משלוח להגנה 

חפיר -פתחו הטורקים בהתקפה על תעלת סואץ, בעיקר מכיוון עוג'ה אל 1915על תעלת סואץ. בפברואר 
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ך עוררה אצל הבריטים את הצורך בהרחקת האיום )ניצנה( לאיסמעיליה. ההתקפה הטורקית נהדפה, א

הגיעו הבריטים לאל עריש ולאחר מכן לרפיח. כתוצאה מכך ביססו  1916הטורקי מאזור התעלה. במהלך 

נערך הקרב  1917. בסוף מרץ מאודהטורקים קו הגנה חדש מעזה לבאר שבע. עזה הייתה עיר מבוצרת 

. שני הקרבות הסתיימו בכישלון לבריטים 1917ות באפריל הראשון על עזה, וקרב שני לאחר כשלושה שבוע

 ובאלפי הרוגים לשני הצדדים.

הכישלון בעזה הביא להפוגה של כמה חודשים בקרבות. במהלך תקופה זו הוחלף הפיקוד הבריטי, מהגנרל 

אלנבי תכנן מהלך הטעייה מתוחכם שיגרום לטורקים להאמין  ארצ'יבלד מאריי לגנרל אדמונד אלנבי.

מתוכננת התקפה שלישית על עזה, אולם בפועל התכוון לכבוש את באר שבע ולעלות לירושלים דרך הר ש

)שלוחה  רפיח אל מעיינות שלאלה בנחל בשורחברון. לשם כך נסללה שלוחת רכבת ממסילת החוף ב

חל נוספת נסללה לאזור נחל גמילה, כדי לנצל את מי המעיינות גם שם(, וכן שופצו הבארות שלאורך נ

מוצגת כיום במוזיאון חשפה במקום רצפת פסיפס ביזנטית )בשור. תוך כדי ההיאחזות במעיינות שלאלה נ

ה התקפה יהמלחמה בקנברה, בירת אוסטרליה(. בוצעו תרגילי הסחה כדי לשכנע את הטורקים שצפו

ר מכן ( ושבוע לאח1917באוקטובר  31שלישית, אולם מאמץ הלחימה העיקרי רוכז בכיבוש באר שבע )

בקרבות במרחב  כשבועיים נכבשו גם ירושלים ויפו.נפלה גם עזה בידי הבריטים, כמעט ללא קרב. תוך 

באר שבע, השתתפו כוחות משלוח גדולים מאוסטרליה וניו זילנד )אנז"ק(. אחרי כיבוש באר שבע -עזה

ם גשר ברזל על הוארכה מסילת הרכבת הבריטית עד באר שבע, והוקם גשר עץ על נחל בשור )ובהמשך ג

 נחל אופקים(.

לאחר המלחמה קיבלו הבריטים מחבר הלאומים מנדט על ארץ ישראל. במהלך תקופת המנדט הבריטי, 

מנועי דיזל, ונסלל "כביש הרעב" רך נחל בשור, כולל התקנת משאבות מונעות בשופצו הבארות לאו

( נקודות מדידה 1921ד בשנת כעבודות יזומות לבדווים בתקופת בצורת. כמו כן, הוקמו באזור )עו

הראשונות בארץ. נקודות אלו היו במתכונת של שתי חביות פח האחת על השנייה, מ ,)טריאנגולציה(

אורים, מבטחים ובארי. במהלך התקופה, חלה עלייה  המנדטוריות שרדו עד ימינו באזור ואחדות מהנקודות

ם. כך למשל, הקימו הבריטים תחנת משטרה בהתיישבות הבדווית באזור והתפתחו ריכוזים בדווים נוספי

ומרכז מינהלי בעימארה )כיום קיבוץ אורים(. ברסלבי, שסייר באזור בשנות הארבעים, מספר כי גידולי הקיץ 

תמר,  ,וסתנים רבים ובהם עצי שקד, תאנהבאזור היו דורה ואבטיחים, וכי באזור גבולות ונחל בשור פזורים ב

פירקו  1927-ב אזור הסקר השתייכו למטה התראבין.ם בהשבטים הבדווייקיון ואשל. מרבית גפנים, ק

הבריטים את מסילת הרכבת מרפיח לבאר שבע, אם כי שרידי הסוללות והגשרים ניתנים לזיהוי בשטח גם 

 כיום.

יאיר, נצר לקהילה היהודית הקטנה בעזה, אדמות בנגב -רכש חיים בן ' של המאה העשרים,30-הבשנות 

יאיר -יישב בן 1934 בשנת רעים.-היתר באזורי עבסאן, בין גבולות לחורבת חלוצה ובאזור באריהמערבי, בין 

יאיר פנה לקק"ל -שם הם גידלו שעורה. בן ,ם באוהלים באדמותיו ליד ביר שנק )באר צאלים(פועלים יהודי
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ת קצרת הימים עדר היענות היוזמה לא יצאה לפועל וגם ההתיישבויוהציע הקמת יישובים באדמותיו, אך בה

יאיר הועברו לידי קק"ל במהלך שנוי במחלוקת ולימים הוקמו על -)"אבן יאיר"( לא נמשכה. אדמותיו של בן

 (.ב'2017חלק מהן יישובים חדשים )גזית, 

במהלך הקרבות על עזה במלחמת העולם הראשונה, גילה הגיאולוג הבריטי ויליאמס מרבצי גופרית באזור 

והחל בהקמת מפעל  ,רבית להפקת הגופריתע-הקים ויליאמס חברה אנגלית 1930בארי דהיום. בשנת 

מ'. במפעל  20, במתכונת של בורות כרייה פתוחים שעומקם עד 1933-בלעיבוד התוצרת. ההפקה החלה 

. התוצרת יוצאה רובה ככולה לחו"ל. בעקבות פריצת מלחמת העולם 98%-לשהוקם באתר, רוכזה הגופרית 

ל. מבני המפעל שימשו לאחר מכן את בסיס התחמושת הבריטי שהוקם באזור. בסיס השנייה, נסגר המפע

זה הוקם כחלק מההיערכות הבריטית לאחר שכוחותיו של הגנרל הנאצי רומל כבשו את צפון אפריקה 

 והגיעו לגבול המערבי של מצרים. 

מעבר לאפיזודה של  , לא הייתה כלל התיישבות קבע יהודית באזור,' של המאה העשרים40-העד לשנות 

ר שהוקם במסגרתו היה קיבוץ "אבן יאיר". גם מבצע "חומה ומגדל" פסח על הנגב, והיישוב הדרומי ביות

( אסר על יהודים רכישת קרקעות בנגב, ובתגובה 1940סמוך לאשקלון. חוק הקרקעות המנדטורי )נגבה 

מצפה גבולות,  – ראשון בחבל הבשורוב הקבע העברי החב. יישציוני בהתיישבות במר-גבר העניין היהודי

, הוקם גם קיבוץ מוא"ז אשכול)יחד עם רביבים ובית אשל(. מעט מצפון לגבולות  1943הוקם רק בשנת 

 בארות יצחק.

במהלכו פוצצו גשרים רבים על עורקי התנועה בין ארץ ישראל ש ,בוצע "ליל הגשרים" 1946ביוני 

 בלח )גשר הכביש וגשר הרכבת(.-י הבשור בין עזה לדיר אלהיו גשר שניים מהגשרים שפוצצו לשכנותיה.

ק"מ  40-כיצאו מקיבוץ בארות יצחק )הישנה( ונסוגו במסע של  חוליות הפלמ"ח שביצעו את המשימה

 לעבר הקיבוצים דורות ורוחמה.

 הנקודות בנגב. מבארות יצחק יצאו מקימי בארי העשר-ת, במוצאי יום הכיפורים, עלו אח1946באוקטובר 

דרומית לצאלים של ימינו( ונירים )באדמות דנגור(.  –וכפר דרום, ואילו מגבולות יצאו מקימי אורים )הישנה 

מוא"ז  םחלוצה ורמת הנגב )שלושת האחרונים אינם בתחוהוקמו מבטחים, שרשים, עלומים,  1947בשנת 

תופעה  חיים ליישובי האזור.שהיווה עורק אשכול של ימינו(. באותה שנה הונח גם קו המים ליישובי הנגב, 

כל היישובים העבריים שהוקמו באזור לפני מלחמת העצמאות, הועתקו ממקומם כמעט ראויה לציון הינה ש

 לנקודת קבע לאחר מלחמת העצמאות )ראו להלן(.
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 . יישובים במרחב אשכול שהוקמו לפני מלחמת העצמאות2טבלה 

 מס'
שם ושנת 

 תהתיישבו
 מיקום מקורי

מרחק מהמיקום 
 המקורי

 הערות

  ק"מ 1 מצפה גבולות 1943גבולות,  1

  ק"מ 12 פאתי סופה 1946נירים,  2

  ק"מ 13 דרומית לצאלים 1946אורים,  3

  ק"מ 2.5 אביר’נח 1946בארי,  4

. כבר לאחר כמה חודשים שונה 1947הקיבוץ הוקם בינואר  ק"מ 180 צאלים 1947שרשים,  5
 1948"צאלים". חברי הגרעין ישבו במקום עד דצמבר -מו לש

ק"מ צפונה  180)כל תקופת מלחמת העצמאות(, ואז עברו 
"העבירו את -לכפר החורש, אולם חלקם נותרו במקום ו

המפתחות" בצורה מסודרת לגרעין "ילדי סלבינו" ומצטרפים 
עד להקמת נוספים, שנותרו באותם מבנים עוד מספר שנים 

ממזרח לאתר ההתיישבות  מעטיבוץ החדשים מבני הק
 הראשון )בעז קרצ'מר מצאלים, בע"פ(.

חברי מבטחים הישנה עברו לקיבוץ ניצנים. מבטחים  ק"מ 60 מערבית למבטחים 1947מבטחים,  6
 ק"מ מהאתר הישן. 3החדשה נמצאת במרחק 

ינה היהודית, בזכות (, יועד רוב שטח הנגב המערבי להיכלל במד1947בתוכנית החלוקה )נובמבר 

תושבים בסך הכל(. עם זאת,  400ההתיישבות הצעירה שהוקמה בשלהי תקופת המנדט הבריטי )ומנתה 

רצועה לאורך גבול מצרים נועדה להיכלל בגבולות המדינה הערבית. למחרת אישור תוכנית החלוקה, 

 נפתחה מלחמת העצמאות.

 
 ול מתוך מפת תוכנית החלוקה. אזור חבל אשכ3איור 
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 מלחמת העצמאות 4.4.8

. חוליה של תשעה לוחמי פלמ"ח 1947בדצמבר  9-בטחוני הקשה הראשון אירע יבאזור הסקר, האירוע הב

ט, שם לסיור רגלי לאבטחת צינור המים באזור גבולות. החוליה נכנסה לתחומי הכפר הבדווי שועו היצא

דנגור(. הגופות  –וחמים )שלושה הצליחו להגיע לנירים בה נהרגו שישה מהלשהתפתחה תקרית דמים 

בסיס שירו אירוע זה עמד ב ,עברו התעללות ונקברו בקבר אחים בבית הקברות נחלת יצחק. ככל הנראה

(. 2013רי, א-שהתפרסם מעט יותר משבוע לאחר מכן )לב ,"מגש הכסף" – המפורסם של נתן אלתרמן

מבר, נהרגו עשרה לוחמים בשתי חוליות לאבטחת קו המים, באזור בדצ 13-בו 11-בבשתי תקריות נוספות, 

בדצמבר, יצאו שתי כיתות פלמ"ח מצאלים לאבטחת קו המים  26-במשמר הנגב ובין תקומה לעימארה. 

ם שוטרים בריטיהמערבי, והותקפו באזור הכפר עימארה. במהלך הקרב נהרגו שלושה מאנשי הפלמ"ח, ו

הסיור ופרקו את נשקם. המצור על יישובי הנגב הוביל לתגבור כוחות  ממשטרת עימארה אסרו את אנשי

ולהקמת חטיבת הנגב של הפלמ"ח, צעדים שסייעו ליישובי הנגב לפני גל תקיפות של מתנדבי "האחים 

ניסו משוריינים בריטיים להיכנס למבטחים, כדי  1948באפריל  22-ב. 1948המוסלמים" ממצרים באביב 

פניהם את השער, והבריטים הפגיזו את ברבית. מגיני היישוב סירבו לפתוח ורה העלחפש את תוקפי התחב

 1948במאי  3-בהיישוב בתותחי המשוריינים. רוב מבני היישוב נפגעו ונהרסו, ואחד מחברי היישוב נהרג. 

במאי ניסו  11-בהחלו הבריטים לפנות את האזור, ואנשי הפלמ"ח השתלטו על משטרות שובל ועימארה. 

אחים המוסלמים" לתקוף את כפר דרום ונהדפו מטווח קצר, עם עשרות הרוגים. עם הכרזת מדינת "ה

ישראל, תקף הצבא המצרי את כפר דרום ואת נירים. לצורך העברת שיירת אספקה לכפר דרום, נכבש 

הכפר ח'רבת מעין, אולם השיירה נתקעה בערוץ נחל סילקה, והלוחמים נאלצו לפוצץ את משאיות 

ה ולהגיע רגלית לכפר דרום. על אף הקשיים, הצליחו המגינים להדוף את ההתקפה המצרית )אך האספק

 שמונהבו נהרגו ש) 1948במאי  15-במבני המשק נהרסו בהפגזות(. במקביל, התחולל הקרב על נירים 

ם(. במהלך הקרב נהרסו למעשה כל מבני הקיבוץ והתושבים התבצרו חיילים מצרי 35-ומחברי הקיבוץ 

התמקדו הם רקעיות. לאחר כשלונם של המצרים בכיבוש נירים, כפר דרום ובארות יצחק, ק-בחפירות תת

בכיבוש יד מרדכי ודילגו על היישובים הקטנים בדרום. ההפגזות על נירים נמשכו עוד כחצי שנה. כפר דרום 

 ימי מצור. 222, לאחר 1948ביולי  8-עמדה במצור ממושך במיוחד והיישוב נעזב לבסוף בליל ה

במהלך המלחמה, ולאחר תפיסת משטרת עימארה, הועבר היישוב אורים לנקודה זו כחלק מאבטחת 

המצרים  פרץ את הדרך לנגב הנצור. בעקבות מבצע זה, תפסו 1948מרחב. "מבצע יואב" באוקטובר ה

טריז בין עמדות  פארעה, ח'רבת מעין ושייח' נוראן, ובכך יצרו-תל ג'מה, תל אל :שורת תילים במרחב הבשור

(. שמו של המבצע הוא לזכרו 1948בדצמבר  7-5"מבצע אסף" )-. זה היה הרקע לנחל בשורצה"ל באזור 

של אסף שכנאי שנפל שנה קודם לכן בקרב שועוט. המבצע נערך בפיקודו של יצחק שדה, עם כוחות 

 יםפארעה נמצאו נטוש-לתל אוח'רבת מעין ומחטיבת גולני. שייח' נוראן נכבש בקרב קצר ואילו  8מחטיבה 

נתפס תל ג'מה ו ,בסאן שנתקלה בהתנגדות מצריתונתפסו ללא קרב. למחרת היום בוצעה פשיטה על ע
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לאחר קרב. המצרים ניסו לתפוס מחדש את שייח' נוראן בסיוע טנקים, אולם נתקלו בהתנגדות גם הוא 

שפרץ את קו ההגנה  89של גדוד  כוחות צה"ל. המצרים נערכו להתקפה נוספת, אולם זו סוכלה במארב

ם, וכתוצאה ממנו התייצב במידה חיילים מצרי 100-כהמצרי. במהלך המבצע נהרגו חמישה חיילי צה"ל ו

 עזה. רצועתרבה קו הגבול המערבי של מדינת ישראל מול 

אר רובפב 24-בומצרים, -גבול ישראלגם שאר )שהתמקד באזורי רפיח וניצנה( התייצב  לאחר "מבצע חורב"

לל את פינוי כיס פלוג'ה באזור קריית גת, והעברת "משלט בית כשנחתם הסכם שביתת הנשק  1949

-"מ מזרחית ובמקביל לכביש מג'דלק 3-כהקברות" הסמוך לרפיח לשליטה מצרית. קו שביתת הנשק נקבע 

רי עזה ודרומה עד לגבול הבינלאומי. לאחר חתימת ההסכם התגלה כי קו הגבול החדש חוצה את כפ

שפך נחל שקמה, -לידי ישראל את אזור נתיב העשרהוהעביר  1950העבסאן, ועל כן תוקן הגבול בשנת 

גובל במרחב הסקר. כתוצאה מכך, התרחב חלקה שתור ישראלי על מרחב כפרי העבסאן בתמורה לווי

קע )"קו עזה סומן בשטח ע"י תלם ארוך בקר רצועתקו הגבול בין מדינת ישראל ל הדרומי של רצועת עזה.

 התלם"(.

 לאחר מלחמת העצמאות 4.4.9

לאחר מלחמת העצמאות הוחל בהקמת יישובים חדשים לאורך הגבול, ובכללם מגן, ניר יצחק ורעים, ובשנת 

 ,קמה המועצה האזורית חבל מעון )כיום המועצה האזורית אשכול(. האזור הפך לקו עימות פעיל 1951

קו בפשיעה חקלאית ובפיגועי טרור נגד האזרחים ( שעס"דאיוןפ"חדירה נרחבת של מסתננים ) שכלל

הציע ראש מטה משקיפי האו"ם, הגנרל ברנס, להקים גדר לכל אורך גבול  1955בספטמבר  באזור.

 (.1955, ה שנתקלה בהתנגדות מצרית )הבוקרהרצועה, הצע

ה, עז רצועת(, נכבשו מוצבי רפיח ובעקבותיהם גם כל 1956ובמבר נ-במהלך מבצע קדש )אוקטובר

דאיון באזור. מבצע שם קץ במידה רבה לפעילות הפבשליטה ישראלית למשך מספר חודשים. ה השהוחזק

(, אולם 1957תוכננה הקמתה של גדר לכל אורך גבול הרצועה בתמיכת האו"ם )מרקוס,  1957באביב 

בשה שנכ בעקבות תסיסה ברצועת עזה ,1971בשנת רק  (.1957בסופו של דבר הגדר לא הוקמה )חסין, 

לבסוף , הוקמה (הקרבות העיקריים בגזרה זו נערכו באזור רפיח. 1967שוב במלחמת ששת הימים )יוני 

 (.1971ונסלל כביש פטרולים לכל אורך גבול הרצועה )צדקוני,  ,מערכתהגדר 

התגלה  1957-בו ,(1950ת בקיבוץ נירים )על המשמר, הוקמה תחנת נסיונות חקלאי 1950כבר בשנת 

הוקמו יישובי גוש מבטחים )רוב  1957-56בשנים  (.1957, ם בית הכנסת העתיק במעון )דברריבשדות ני

ניטע יער  1964-קם קיבוץ כרם שלום. ב 1966התושבים עזבו והוחלפו בתושבים חדשים( ואילו בשנת 

 .1965מחנה צאלים )המרכז הלאומי לאימונים ביבשה( הוקם ככל הנראה בשנת  (.1964, קרוהבכיסופים )

 בעקבות פינוי חבל ימית היישוב שדה ניצן. 1974ולהם נוסף בשנת  ,1970-1969יישובי צוחר קמו בשנים 

יישובי  שלושתקמו הו 2005, הוקמו יישובי חבל שלום, ואילו בעקבות הנסיגה מחבל עזה בשנת 1982-ב

 קום(.החלוציות )ובכך נמשכת עד ימינו התופעה של יישובים רבים באשכול שעברו ממקום למ
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רגל וחשפו  11,500החלו קידוחי נפט באזור בארי. קידוחים אלו הגיעו לעומק  20-של המאה ה' 50-הבשנות 

שני קידוחים במטרה להפיק גז נערכו  1957(. בסתיו 1955מנים, זמים מליחים וגז טבעי, אך לא נפט )

 ;1957א תוצאות )מעריב, בקידוח הראשון התפרץ גז ללא שליטה ואילו הקידוח השני הסתיים לל :טבעי

ידוחים באזור בארי, הפעם במטרה למצוא ' חודשו הק70-בשלהי שנות ה(. 1957למרחב,  ;1957הארץ, 

 (.1977מרבצי גז טבעי, אולם ככל הנראה ללא תוצאות )מושיוב, 

, לאחר פטירתו של ראש הממשלה המנוח לוי אשכול, הוסב שם המועצה האזורית חבל 1969באוגוסט 

בפיתוח פארק אשכול. גם ', הוחל 70-ההחל מאמצע שנות  (.1969למועצה האזורית אשכול )שמשי, מעון 

עבודות הקמת הפארק נמשכו כעשר שנים, והוקמה בו בריכת השחיייה הגדולה בישראל )שנסגרה 

 בינתיים(.

 אשר המעברים משטחיהרשות הפלסטינית, כ אחריותעזה ל רצועתהועברו מרבית שטחי  1994במאי 

(. עם הנסיגה, מזרחית לרפיחמעבר סופה וקטיף ליד כיסופים המשיכו לפעול )מעבר  רצועהאשכול ל

, החלו אירועי "האינתיפאדה 2000הוקמה מחדש גדר המערכת לאורך גבול הרצועה. החל מספטמבר 

שראל נסוגה מדינת י 2005בקיץ  השנייה" שהובילו, בין היתר, להחמרת המצב הבטחוני ביישובי אשכול. 

)שפעל בגבול בין את ההתנחלויות. במקום מעבר רפיח ממנה ופינתה )"ההתנתקות"( עזה  רצועתמ

הוקם מעבר גבול משולש בין ישראל, הרצועה ומצרים בכרם שלום, ושאר מעברי הגבול הרצועה למצרים(, 

ה רעים עבור מחנגם הוקם  בנוסף,צרים גם אחרי "ההתנתקות"(. נסגרו )חלקם היו פעילים לפרקי זמן ק

דרך מנהרה נחטף החייל גלעד שליט ושניים מחבריו נהרגו בחדירת חוליית מחבלים  2006אוגדת עזה. ביוני 

טחוני יעד היום נמשך מצב בועזה, ומאז  רצועתהשתלט ארגון החמאס על  2007ליד כרם שלום. ביוני 

 2008"עופרת יצוקה" בסוף  :טיםבולצבאיים מעורער עם הפסקות אש לסירוגין )ובפרט אחרי שני מבצעים 

רקעי חדש לכל אורך גבול הרצועה, בשנים האחרונות הולך ומושלם מכשול ק (.2014"צוק איתן" בקיץ -ו

 רקעי למניעת כריית מנהרות משטחי הרצועה למדינת ישראל.ק-כולל גם מכשול תתש

 חר מלחמת העצמאות.אשכול שהוקמו לא מוא"זיישובים במרחב  .3טבלה 
 בטבלה זו לא נכללו יישובים שהועתקו ממקומם לאחר מלחמת העצמאות בתחומי שטח הסקר.

 הערות שנת הקמה צורת התיישבות שם מס'

  1948 קיבוץ צאלים 1

  1949 קיבוץ רעים 2

 יישוב ליוצאי לח"י. נעזב והוחלף ע"י עין השלושה הסמוך. 1949 קיבוץ נווה יאיר 3

-בבמקום התיישבו זמנית חלק מאנשי נירים. קבוצה נוספת עברה  1949 קיבוץ מעוןצור  4
. באוקטובר 1954להקמת מבקיעים ואח"כ גרעין ניר בנים עד  1951
 ישב כאן זמנית הגרעין שהקים את ניר עוז.  1955

  1949 קיבוץ מגן 5

 ראשית הקיבוץ בדנגור. 1949 קיבוץ ניר יצחק 6

 בחצי השנה הראשונה ישבו בנווה יאיר. 1950 ץקיבו עין השלושה 7

  1951 קיבוץ כיסופים 8

 .1957-ב החזרוא .היאחזות נח"ל )נוסדה בצור מעון(הוקמה כ 1955 קיבוץ ניר עוז 9

  1956 מושב עמיעוז 10

 .1968ה באתר נח"ל אמיתי( עד לשנת היאחזות נח"ל )כנראהוקמה כ 1956 קיבוץ כרם שלום 11
 "כרם אבשלום". הבראשית הנקרא. 1971-בהקבע  ליישוב העבר
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 הערות שנת הקמה צורת התיישבות שם מס'

  1957 מושב ישע 12

  1966 מושב אוהד 13

  1970 יישוב קהילתי צוחר 14

  1970 מושב תלמי אליהו 15

  1973 מושב שדה ניצן 16

 בצוחר. 1977ראשון יישובי חבל שלום. התושבים ישבו מאז  1980 מושב יתד 17

במורג בחבל עזה, ויועד תחילה לעבור  1977-בעלה לקרקע  1981 מושב יבול 
 להתיישבות בחבל ימית.

  1981 מושב שדי אברהם 18

 .1978-בעלה לקרקע בחבל ימית  1981 מושב פריגן 19

 המייסדים ממפוני חבל ימית. 1982 מושב עין הבשור 20

 .1977-בעלה לקרקע בחבל ימית  1982 מושב תלמי יוסף 21

 .1979-בגרעין נוסד בימית ה 1982 מושב דקל 22

 .1978-באוזרחה  .(1977היאחזות נח"ל בחבל ימית ) 1982 קיבוץ חולית 23

 .1977-באוזרחה  .(1974היאחזות נח"ל בחבל ימית ) 1982 קיבוץ סופה 24

  1990 יישוב קהילתי אבשלום 25

 ש קטיף.חלק מהמשפחות ממפוני היישוב בני עצמון )עצמונה( בגו 2008 מושב נווה 26

 מבוסס בעיקר על מפוני היישוב נצרים בחבל עזה. 2008 מושב בני נצרים 27

 מבוסס בעיקר על מפוני גוש קטיף. 2011 יישוב קהילתי שלומית 28

 ל אתרים בולטיםשסקירה מורחבת  4.5

 פארק אשכול ואתריו 4.5.1

חבר קיבוץ אורים, יזם את יחזקאל,  (ג'ויוסף )פארק אשכול נמצא מערבית לקיבוץ אורים, לאורך נחל בשור. 

הקמת הפארק. במסגרת זו ויתר קיבוץ אורים על אדמות מרעה באזור. בהקמת הפארק שותפו קק"ל 

. 1973והמועצה האזורית מרחבים, יחד עם רשות הגנים הלאומיים דאז. עבודות הפיתוח החלו בשנת 

החנייה בפארק )גזית  במהלך הקמת הפארק נלקחו אבנים מחורבת באר שמע הסמוכה לדיפון מגרשי

חב בשנת והור, (1966)אילן,  דונם 3,041-כ של בשטח 1966המקום הוכרז כגן לאומי בשנת  (.1992ולנדר, 

 מספר אתרים חשובים: נםבתחום הפארק יש .דונם נוספים 615-ב 1986

 מ"ג כלור 1,200-כמ"ק לשעה. המים מליחים ) 60מעיין איתן ששפיעתו  :)עין שלאלה( עין בשור 

כזו את נביעות עין הבשור ובנו מתקנים למילוי מים בקטרי מעלות(. הבריטים רי 21וחמימים ) לליטר(

 הרכבת.

 רצפת פסיפס  בראש גבעת לס נחשפה במהלך קרבות מלחמת העולם הראשונה :כנסיית שלאלה

ה, דומה לרצפת בית הכנסת במעון. הפסיפס הועבר למוזיאון המלחמה בקנברשל כנסייה ביזנטית, ש

 למרגלותיו נחשף ושוחזר בור מים ביזנטי גדול ומרשים.שבירת אוסטרליה. במקום יש כיום מצפור 

 דונם. בתל נחשפו ארבע  2-כשל מ' מעל לסביבתו, בשטח  6-כשל מתנשא לגובה שתל  :תל עין בשור

(, )ובהן כפר כנעני ותחנת דרכים מצרית 2-1שכבות יישוב, שלוש מהן מתקופות הברונזה הקדומה 

 והאחרונה מהתקופה ההלניסטית. בימי הביניים שימש המקום כבית קברות בדווי.

 במלחמת העולם הראשונה סללו הבריטים ראשית מסילה מרפיח לעין בשור,  :המסילה הבריטית

ומאוחר יותר עד באר שבע. באפיק הבשור שרדו יסודות הבטון של גשר המסילה, והוקמו שני רציפי 
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ט הסבר נעדר שילושהוצב קרון רכבת ) סמלי את הגשר שנהרס. לצד האפיקממחישים באופן שעץ 

 ניתן לראות את שרידי סוללת הרכבת ומבתרים חצובים בקרקע הלס. לגבי מקורו(. מערבית לנחל

 פארעה הדרומי(-תל שרוחן )תל אל 4.5.2

ין הבשור. מ', בגדה המערבית של נחל בשור, מזרחית למושב ע 121מתנשא לגובה שתל ארכיאולוגי גדול 

ה ג' ועד לתקופ-דונם והוא היה מיושב כמעט ברציפות מאז תקופת הברונזה התיכונה ב' 30-כשטח התל 

 500-כקברות קדומים בשטח נרחב של -מ'. סביב התל נמצאו בתי 14-להרומית. עובי שכבות התל מגיע 

קטעי סוללה עם חלקלקת ו ,לבניםמחפיר, בדרומו נמצאו שרידי שער מבוצר בנוי בדונם. התל היה מוקף 

' 20-הלבנים. בצפון התל נמצאו שרידי ארמון המושל המצרי. המקום נחפר ע"י הארכיאולוג פיטרי בשנות 

 .20-של המאה  ה

לזיהוי התל  ארעה, שם שניתן גם לתל תרצה באזור שכם. אחת ההצעותפ-שמו הערבי של התל הוא תל אל

נזכרת מאוחר יותר , ושלישיצרי בתקופת תחותמס הוקד שליטה ממוזכרת כמשהיא עם העיר שרוחן, 

 רמני, שנכבש ללא קרב.ג-במלחמת העולם הראשונה הוקם באתר מוצב טורקי כאחת מערי שבט שמעון.

התל משולט כחלק מנתיב אנז"ק כיום  ובוצעה בו חסימה נגד רכבים אלו. שטח-לות רכביהתל ניזוק מפעי

סיוע לכוחות שפעלו באזור זה במלחמת העולם השנייה, כ יםזילנדי-ים והניולהנצחת הכוחות האוסטרלי

 .הבריטיים

 תל גמה 4.5.3

מ', בגדה המערבית של נחל בשור באזור קיבוץ רעים. חלקו הגדול  61מתנשא לגובה שתל ארכיאולוגי גדול 

דונם, נותרו  50-כשל התל נסחף במהלך השנים ע"י התמוטטות לערוץ הנחל, ומאתר ששטחו המקורי היה 

ם בלבד. התל היה מיושב בתקופה הכלקוליתית ומאז תקופת הברונזה התיכונה ב' עד לתקופה דונ 5

נזכרת במקורות מצריים, וזאת בהתאם שיר כנענית ע – ום מקובל לזהות כאן את העיר ירזהההלניסטית. כי

אתר (. במלחמת העולם הראשונה הוקם ב1951)מזר(  –)לימים ר ייזללהצעתו של הארכיאולוג בנימין מ

יזוק מפעילות נהתל  ם גם הצבא המצרי במלחמת העצמאות.ושימוש דומה עשה במקו גרמני,-מוצב טורקי

. כיום יש 2001שטח ובפסגתו אף הוקמה אנדרטה קטנה לג'יפאי שנהרג בהתהפכות רכבו בשנת -רכבי

 שטח סביב התל.החסימה נגד רכבי 

 חורבת מעון 4.5.4

באתר נמצא רצף התיישבותי החל דונם.  2,000-מה משתרע על פני למעלשאתר ארכיאולוגי גדול 

מהתקופה הפרסית ועד לתקופה הערבית המאוחרת. יישוב זה הגיע לשיאו בתקופה הביזנטית, ומקובל 

 –נזכרת במפת מידבא בכותרת "מדבנה עכשיו מנואיס" )מדבנה שהותו עם המרכז האזרחי של מנואיס לז

חלק ממנזר( וייתכן גם בית מרחץ כדי כנסייה ביזנטית )ייתכן העיר המקראית מדמנה(. באתר התגלו גם שרי

היה הקדוש המקומי.  קדום. בחותם לחם ובכותרת שיש שנמצאו באתר, מוזכר השם סטפנוס, וייתכן שזה

 אחד מהם שופץ בתקופת המנדט עם מכסה פח.שבורות מים,  17מוכרים כיום  שסביבו באתר ובשדות



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

79 

מוכר שרצפת פסיפס של בית כנסת, היחיד  שה לקיבוץ ניר עוז, התגלתה, עם סלילת כביש הגי1957בשנת 

 כיום באזור זה מהתקופה הביזנטית. כתוצאה מהגילוי, הוסט כביש הגישה והוקמה סככה לשימור האתר.

ממנו נותרו באר עם בריכת אגירה, בורות מים, ש(, מעין-בדורות האחרונים שכן כאן יישוב ערבי )ח'רבת אל

ביתו של אחד מנכבדי הכפר וראש הכנופיות באזור, אבו  –ם ומבנה אחד שנותר בשלמותו חורבות בתי

 .1947סיתה, אשר בית החימר שלו נהרס בידי כוחות הפלמ"ח במאי 

 בארות יצחק הישנה 4.5.5

מספר את סיפור היישוב בארות יצחק והקרבות עליו במלחמת העצמאות. הקיבוץ הוקם שאתר הנצחה 

הופגז  1948תו קיבוץ סעד(. במאי קם בקרב 1947-וץ הדתי הראשון באזור )ב, והיה הקיב1943בשנת 

היישוב ע"י הצבא המצרי, ובעקבות כך פונו הנשים והילדים מהקיבוץ. לאחר כשלון המצרים בכיבוש 

. ההסתערות הראשונית נבלמה על גדרות הקיבוץ, 1948ביולי  15-יישובים אחרים, הותקפה בארות יצחק ב

צליחו לחדור דרך עמדה שנהרסה בהתקפה. מצב המגינים היה נואש, אולם שני תותחים אך המצרים ה

מחטיבת הנגב לקיבוץ סעד, הפגיזו את הכוח המצרי רגע לפני ההתקפה המכרעת,  9שהוחשו ע"י גדוד 

נפגעים, כולל הרוגים  200-, ולצבא המצרי היו כ15מהמגינים ונפצעו  17והובילו לנסיגתו. בקרב נהרגו 

ים. כתוצאה מההתקפה, נהרס המשק לחלוטין, למעט מגדל המים שאף הוא מצולק. לאור המצב, בחרו רב

הוקם בקרבת בארות יצחק הקיבוץ הדתי  1966בשנת  תושבי בארות יצחק להעתיק את יישובם לאזור יהוד.

סביב  עלומים, ובו הוקם לפני מספר שנים מרכז מבקרים שמנציח את סיפורה של בארות יצחק הישנה.

מגדל המים הוקמו חניון מטיילים ופינת הנצחה לקרב. המקום מיועד לשימור בתוכנית המפורטת ליערות 

 ושמורות בארי.

 
 . מגדל המים ההרוס בבארות יצחק הישנה. צילום: עמית מנדלסון10תמונה 
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 מפעל הגופרית ומכרות הגופרית 4.5.6

העולם הראשונה, גילה הגיאולוג הבריטי ויליאמס, מרבצי גופרית באזור במהלך הקרבות על עזה במלחמת 

גופרית והחל בהקמת מפעל הערבית להפקת -הקים ויליאמס חברה אנגלית 1930בארי דהיום. בשנת 

מ'. במפעל  20ת של בורות כרייה פתוחים שעומקם עד , במתכונ1933-לעיבוד התוצרת. ההפקה החלה ב

וצאה רובה ככולה לחו"ל. בעקבות פריצת מלחמת העולם י. התוצרת 98%-רית לשהוקם באתר, רוכזה הגופ

כחלק  ,בסיס התחמושת הבריטי שהוקם באזורהשנייה, נסגר המפעל. מבני המפעל שימשו לאחר מכן את 

מההיערכות הבריטית לאחר שכוחותיו של הגנרל הנאצי רומל כבשו את צפון אפריקה והגיעו לגבול המערבי 

 המקום מיועד לשימור בתוכנית המפורטת ליערות ושמורות בארי.של מצרים. 

 
 . מפעל הגופרית הנטוש. צילום: עמית מנדלסון11תמונה 

 נח'אביר –בארי הישנה  4.5.7

הנקודות(. אחת מהן הייתה  11יישובים חדשים בנגב במבצע מזורז ) 11במוצאי יום כיפור התש"ז הוקמו 

בארות(, יצאו לדרך מבארות  –ל כצנלסון(, באדמות נח'אביר. המתיישבים )קבוצת הצופים ב' בארי )ע"ש בר

ים, ושאר הבנייה הייתה בנייה ארעית )אוהלים מקומתי ומגדל -יצחק הישנה. ביישוב הוקמו בית ביטחון דו

 2-ץ כהועתק הקיבו 1949וצריפים(. בנקודה זו שהו חברי הקיבוץ במשך כל מלחמת העצמאות. בשנת 

ק"מ מזרחה. כיום, לצד מגדל המים ובית הביטחון, נמצאת בנח'אביר אנדרטה למתיישבים הראשונים, 

 ובסמוך גם חניון קק"ל. המקום מיועד לשימור בתוכנית המפורטת ליערות ושמורות בארי.
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 מחסני התחמושת ביער בארי 4.5.8

דונם ובהיקף של  200-של כמחסני התחמושת הוקמו במהלך מלחמת העולם השנייה, במתחם בשטח 

נסללו בו כבישי בטון מעגליים )ע"י "סולל בונה"( והוקמו סוללות עפר שמקיפות מחסנים בנויים  .ק"מ 6.5

המחסנים נמצאים בשני מתחמים: מתחם ראשי ובו כמאה מחסנים שממוקמים לאורך רשת  מאבן.

מחסנים. המקום מיועד לשימור  55-כבישים )חלק מהכבישים כבר אינם קיימים כיום(, ומתחם משני ובו כ

 בתוכנית המפורטת ליערות ושמורות בארי.

 ערכיות מורשת האדם ותיירות 4.6

חשיבות  בדרגתאתרים  167חשיבות ארצית,  בדרגתם מה 113אתרים.  783בתחום הסקר סה"כ נרשמו 

 ,(. חשיבות האתרים נקבעה בהתאם להערכת מומחה4טבלה )בלבד חשיבות מקומית עלי ית והשאר באזור

חשיבות  דרגתלראות מספר ריכוזים של אתרים בניתן  תוך ניהול שיח עם בעלי עניין ומומחים מקומיים.

 ארצית:

 – חבל אשכולל מהסיפורים ש חלקמספרים ש: במרחב זה מגוון אתרים כיסופים-מרחב בארי .1

 תרי התיישבות וראשית החקלאות המודרנית באזור ועוד.בורות מים ביזנטיים, אתרי אנז"ק, א

 .ניר עוז-ריכוז בורות מים באזור נירים .2

ת מרכבת ממלחתוואי מסילת השייכים לשאתרים  :שרוחן-מפארק הבשור ועד תלריכוז אתרים  .3

 העולם הראשונה, נביעות מים, בארות ואתרים ארכיאולוגיים. 
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 .מורשת בשטח הסקר. אתרי 4טבלה 
 ארצית. – 3 ;אזורית – 2 ;מקומית – 1: דרגת חשיבות . המספור הינו מצפון לדרום.(8מפה ) מספר האתר זהה למספרו במפת האתרים

 סיווג משני סיווג ראשי תיאור שם האתר 'מס
דרגת 

 חשיבות
 מקור המידע

 נוכחי 1 הנצחה נופש .2011שולחנות פיקניק וגשרון. אנדרטה קטנה לזכר הנער דניאל ויפליך שנהרג באזור זה בשנת עשרה  חניון דניאל 1

 נוכחי 2 הנצחה היסטורי מגדלי תצפית צבאיים נטושים, סלע זיכרון לתורמי קק"ל למאגר התחתון בנחל עוז. מגדלי שמירה 2

 נוכחי 1  הנצחה ילינוי ובין קיבוץ נחל עוז.אן הקהילה היהודית בפיאוריה, שדרת הידידות בי -שלט הנצחה  שדרת הידידות 3

 נוכחי 1  אחר מגדל שמירה גבוה.  מגדל שמירה 4

 נוכחי 1  הנצחה חורשה קטנה ושלט זיכרון לחן זילברברג. פינת חן 5

 נוכחי 1 נופש הנצחה .2003פארק היובל לקיבוץ נחל עוז, ניטע בשנת  פארק היובל 6

 נוכחי 1  בוטני מ'. 20-כגדול ומרשים, גובהו  איקליפטוס איקליפטוס 7

מ' עם מרזב שמור. חלון בדופן. בבור בוצע תיקון חור עם טיח מודרני. בדופן הפנימית צלב  6-כבור חשוף בגובה  בור מים 8

 מצדפים. נמצא בתחומי מחצבת כורכר.

 נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. נותרו שרידי טיח והחלל הפנימי. חלקי דופן מוטלים למרגלותיו. 2-ובה כבור סתום והרוס בג בור מים 9

 נוכחי 1  הנצחה אנדרטת הבנים בנחל עוז. אנדרטה 10

 נוכחי 3  ארכיאולוגי מ' מעל פני הקרקע בתחום מחצבת כורכר. פי הבור שמור היטב. 5-בור חשוף בגובה כ בור מים 11

פילבוקס היסטורי בצד המערבי של נחל עוז. בעמדה ניצב בעבר מקלע כבד. המבנה התגלה בחפירות בצד  פילבוקס 12

 50-כוהועתק מערבה, למקום בו שכן בעבר מגדל שמירה היסטורי מעץ )שהתמוטט לאחר  המזרחי של הקיבוץ,

 שנה(. במקום יש שילוט הסבר.

 , שילוט באתר.נוכחי 2  היסטורי

מ'. חשוך, קינון יונים. באזור הרבה חרסים, מעט  5מ' ובעל מסגרת רבועה באורך וברוחב  5ויח בעומק בור מט בור מים 13

 זכוכיות ובזלת.

 נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  ארכיאולוגי חרסים פזורים בקרקע. חרסים 14

 נוכחי 1  טוריהיס . מיועד לשמש כמוזיאון לתרבות חקלאית.2020מבנה נטוש וריק במרץ  מוזיאון עוז 15

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. קיים שריד מהקיר המזרחי. 1.5מ' ובעומק  3.5בור הרוס בקוטר  בור מים 16

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. שרידי טיח. 2.5מ' ואורך צלע  1.2בור דמוי משולש, רוב הגג קרס. עומק  בור מים 17

 נוכחי 1  ארכיאולוגי חרסים פזורים בקרקע. חרסים 18

 נוכחי 1  ארכיאולוגי גוש סלע מטויח בצדפים. כנראה שריד לבור בעבר. גוש סלע 19

מ'. יש מגדל דו קומתי בראש המבנה  12-כמ' והמזרחי בגובה  10-כהסילו של נחל עוז. המבנה המערבי בגובה  סילו 20

 המזרחי וסולם העולה למבנה המערבי.

 נוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 1  הנצחה בני קיבוץ סעד שנפלו במבצע קדש. האנדרטה נחבאת אל הכלים ואינה בולטת בנוף. אנדרטה לשלושה אנדרטה 21
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 סיווג משני סיווג ראשי תיאור שם האתר 'מס
דרגת 

 חשיבות
 מקור המידע

 נוכחי 2  ארכיאולוגי גן ארכיאולוגי קטן. "ריחיים של חמור", כותרות, עמודים וממצאים נוספים שנמצאו בשדות קיבוץ סעד. גן ארכיאולוגי 22

 נוכחי 1  הנצחה .2001אוניד וגנר שנספה בתאונת דרכים במקום זה בשנת אנדרטה לזכרו של החייל סמ"ר ל אנדרטה 23

 נוכחי 1  ארכיאולוגי חרסים פזורים בקרקע. חרסים 24

 נוכחי 1  הנצחה .2002אנדרטה לזכרו של מיכאל פרנקל שנהרג בתאונת דרכים במקום זה בשנת  אנדרטה 25

 נוכחי 1  ארכיאולוגי חרסים ואבני צור. חרסים 26

 נוכחי 1  הנצחה .1982אנדרטה צנועה לזכרו של יאיר פרוכטר, שנספה בתאונת דרכים בשנת  אנדרטה 27

 נוכחי 1  ארכיאולוגי מעט חרסים פזורים בקרקע. חרסים 28

יחד עם חייל נוסף. המקום  2000מצפור לזכר יונתן ורמולן. חבלן מג"ב שנהרג בפיצוץ מטען באזור סופה בשנת  מצפור 29

 לעבר עזה ומאגר נחל עוז ההרוס. צופה

 נוכחי 2 הנצחה נופש

 נוכחי 1  ארכיאולוגי מעט חרסים פזורים בקרקע. חרסים 30

 נוכחי 1  ארכיאולוגי חרסים פזורים בקרקע. חרסים 31

 נוכחי 1 הנצחה ופשנ חניון ומצבת זיכרון לזכר יונתן ורמולן )בעברית ובהולנדית(. כולל חניית נכים ושביל עץ. חניון מטיילים 32

מצבת זיכרון וחמישה שולחנות פיקניק. רפאל היה חייל מילואים שנהרג מפגיעת קטיושה  –חניון לזכר ברק רפאל  חניון מטיילים 33

 במקום זה במבצע "צוק איתן".

 נוכחי 1 הנצחה נופש

ברו של רועי רוטברג, מפקד הקיבוץ שנרצח בית הקברות של קיבוץ נחל עוז. המצבות בנויות אבני בזלת. במקום ק בית קברות 34

 וההספד עליו היה אחד הנאומים המפורסמים בתולדות המדינה. 1956בידי ערבים בשנת 

 נוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 2  הידרולוגי ולא שוקם מאז. 2001ערוץ שנוצר בפירצת מאגר נחל עוז. בריכת חורף קטנה. המאגר נפרץ במרץ  פירצת מאגר נחל עוז 35

סלע זיכרון של קק"ל בכניסה למאגר נחל עוז, המנציח את מלך הופנהיים וידידי קק"ל ממונטריאול בקנדה  סלע זיכרון 36

(1999.) 

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 2  אחר תצפית על מאגר נחל עוז הפרוץ, עזה ועלומים. תצפית 37

חניון בארות יצחק  38

 הישנה

 נוכחי 2  נופש נה. נגיש לנכים אך ללא חנייה ייעודית.חניון מטיילים באתר בארות יצחק היש

 נוכחי 1  הנצחה .1995לוח זיכרון לזכרו של שוטר מג"ב ניצן כהן, שנהרג בפעילות מבצעית באזור נצרים בשנת  לוח זיכרון 39

 1943מקום זה בשנת מגדל מים מצולק ממלחמת העצמאות, השריד האחרון מקיבוץ בארות יצחק, שהוקם ב בארות יצחק הישנה 40

, נהרסו רוב מבני הקיבוץ, 1948ביולי  15-בוהותקף בידי המצרים במלחמת העצמאות. במהלך המלחמה, ובעיקר 

כאשר הצבא המצרי פלש לתחומיו )אך לא הצליח לכובשו(. לאחר המלחמה עבר היישוב לאזור פתח תקווה. 

 (1948לי ביו 17באתר יש שילוט זיכרון לנופלים בקרבות באתר )מהם 

 נוכחי 3 הנצחה היסטורי
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 סיווג משני סיווג ראשי תיאור שם האתר 'מס
דרגת 

 חשיבות
 מקור המידע

אנדרטת "דרך השישה". שני שולחנות וקבוצת זיתים. באנדרטה מונצחים שישה חיילי שריון מגדוד סופה,  אנדרטה 41

. באירועים אלו עלו טנקי מרכבה על מטעני גחון רבי 2002שנהרגו בשני אירועים באזור נצרים בפברואר ובמרץ 

ק"מ  2-כי אתר יזכור, קיים סלע הנצחה נוסף בהמשך הדרך דרומה ושלט זיכרון עוצמה, וחייליהם נהרגו. לפ

 מערבה לכיוון נצרים.

, אתר יזכור, עמוד נוכחי 2  הנצחה

 ענן

מ' מעל פני הים. השטח הפך למתחם צבאי עם ערימות עפר. תצפית לאזור קרני, נחל עוז וגבעת  86גבעה ברום  גבעת סחיף 42

 יהודה.

 נוכחי 1  אחר

 נוכחי 1  בוטני עץ גדול ומרשים של פיקוס הגומי. פיקוס הגומי 43

נגב. המתחם נמצא בתחומי קיבוץ עלומים ומנציח את היישוב הדתי בארות יצחק בבארות יצחק  -מרכז מבקרים  מרכז מבקרים 44

 .1948-1943בשנים 

 נוכחי 3  הנצחה

קב סכר בצד צפון. נמצאת על אחד מיובליו העליונים של ואדי אבו בריכת חורף גדולה ויפה. כנראה נוצרה ע בריכת חורף 45

 קטרון, הנשפך לנחל בשור.

 נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני ריכוז חצבים בשטח. חצבים 46

 נוכחי 1  היסטורי מ'. 2-כמגלש בכביש הבטון, גובהו  מגלש 47

 נוכחי 1  אחר תלולית קטנה. תלולית 48

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורים בשטח.חרסים  חרסים 49

נהרג באתר זה חבר הקיבוץ יהודה  1969האנדרטה בגבעת יהודה. במקום זה עלה לקרקע קיבוץ עלומים. בשנת  אנדרטה 50

' היה במקום 2000-ההוקמה האנדרטה. שיחיית גינון ומספר שולחנות פיקניק. עד לשנות  1980קינן, ובשנת 

 נבזז בידי גנבי מתכות.הג'יפ בו נסע יהודה, עד ש

 נוכחי, עמוד ענן 2  הנצחה

אחמר. -תל אל –מ' ובאורך עשרות מטרים. מקור השם לפי דמיון לשם הערבי  7-כתלולית פחוסה בגובה  תל חמר 51

 במפתיע, האתר אינו מתועד בסקר הארכיאולוגי של ישראל.

 נוכחי 2  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  היסטורי רותים נטוש.מבנה לבנים, כנראה מבנה שי מבנה ישן 52

-1968בות עזה במלחמת העולם הראשונה. הוקם בשנים זילנדיים בקר-אתר הנצחה לכוחות האוסטרליים והניו יד אנז"ק 53

 דות הקרב., ובראשה מגדל תצפית לשANZAKהאות הראשונה של  – Aלאנדרטה צורת האות  1967

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הנצחה

 נוכחי 1  הידרולוגי ברווזים. -שקע מוצף  שקע מוצף 54

 נוכחי 1  ארכיאולוגי חרסים פזורים בשטח. חרסים 55

 נוכחי 1  הנצחה בית הקברות של קיבוץ עלומים. בית קברות 56

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מ' מעל לסביבתה, בתחומי שמורת בתרונות בארי. 3.5גבעה חרסיתית חשופה המתנשאת לגובה  אתר גיאולוגי 57

 נוכחי 1  אחר במקום נקודת הטריג המנדטורית יש שוחה מודרנית. 75טריג  58
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 סיווג משני סיווג ראשי תיאור שם האתר 'מס
דרגת 

 חשיבות
 מקור המידע

בור ביזנטי, קוטר הפתח כמטר אחד. סורגים. הבור חשוך, ככל הנראה אוגר מים. במפה מנדטורית המקום נקרא  באר אחיעד 59

שוחזרה והותקן בה פתח מרובע שנסגר ( מציין שתיקרת הבור 1988ירג'יליה, אולם אין כאן באר. ליבנה )ב-ביר אל

( מציין באתר עוד 2012בדלת פח )ככל הנראה גג הבור נהרס במהלך השנים(. המקום צמוד לכביש בטחון. גת )

 שני בורות מים, לפחות אחד מהם הרוס ברובו, שלא זוהו בשטח )כנראה נמצאים בשדה מצפון לבור אחיעד(.

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  ארכיאולוגי חרסים פזורים. חרסים 60

 –הן שיזף מצוי. פסגת גבעת אחיעד. מקור השם בדמיון לשם הערבי למ', ממזרח  5-שלוש שקמים בגובה כ שקמים 61

( מציין באתר זה שרידי מבנים ערביים שהוקמו מאבני גוויל ובוץ והתמוטטו 1988וחידי. ליבנה )ו-ח'רבת אל

 לחלוטין.

 (1988ליבנה ), נוכחי 1 סטוריהי בוטני

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת חרסים בשטח. חרסים 62

 נוכחי 1  הידרולוגי שקע מוצף בערוץ נחל סחף. שקע 63

-לושה בזנ"טים. לידה חפירה בקרקע. במפה מנדטורית המקום נקרא אשמסומנת ע"י  -נקודת טריאנגולציה  נקודת טריג 64

בקרבות מלחמת העולם הראשונה. במקום היו עמדת פיקוד בריטית, בונקר ומצבורי שייח' עבאס, נקודת ציון 

 אשפה.

 (2010, סולר )נוכחי 1  היסטורי

 נוכחי 3  נופש צפור חדש יחסית ומונגש לקהל הרחב. שילוט של נתיב אנז"ק.מ –מצפור בתרונות בארי  מצפור 65

 נוכחי 3  נופש ק.חלק מנתיב אנז" -חניון מטיילים  חניון הבתרונות 66

 נוכחי 1  בוטני המקור. וסאיקליפטמ'. לא  10גזעי בודד, גובה -דו איקליפטוסעץ  איקליפטוס 67

ראה מדובר מערב. ככל הנ-תעלת קשר רדודה, ובה שקעים הנראים כעמדות. התעלה צופה לכיוונים מערב ודרום תעלת קשר 68

 הראשונה.על חלק ממערך הביצורים סביב עזה במלחמת העולם 

 נוכחי 2  היסטורי

פתחים גליליים. חלקו של הגשר בנוי מעל נחל סחף וחלקו מדרום לנחל. על הגשר עובר  44גשר מרשים ובו  גשר 69

 "כביש הבטון" הראשי מהעיר עזה למפעל הגופרית הנטוש.

 נוכחי 3  היסטורי

 נוכחי 1  בוטני ר )ששימש בעבר כחוות יענים(.דישראליים בשטח מגו-כתם של מאות אירוסים ארץ שראליי-אירוס ארץ 70

שיא גובה טופוגרפי. במקום יש מחפורת ותצפית טובה לרצועה. לא זוהו ממצאים ארכיאולוגיים על פני השטח.  חורבת עדרים 71

( מציין שאין באתר חורבה 1988להלן. ליבנה ) 77( ההתייחסות היא לאתר מס' 2012, בסקר הארכיאולוגי )גת

צבורי חרסים בשדות בין החורשה לגבול הרצועה. השם המנדטורי הוא חורבת עדר, ובמפה המנדטורית אלא מ

 מסומן בור מים ממערב לקו הרכס.

, (1988ליבנה ), נוכחי 1  גיאומורפולוגי

 מפה מנדטורית

(, בשדה 1988, מ' )לפי ליבנה 28מ' ועומקה  4-באר מנדטורית בנויה לבנים, מסורגת ברובה. קוטר הבאר כ באר 72

 חקלאי.

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני עץ שיזף מצוי יפה בגדה הצפונית של נחל סחף. שיזף מצוי 73
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 נוכחי 1  בוטני מטע אגבות גדול ונטוש. אגבות 74

ר על חלק ממערך הביצורים מ', חצובה באזור כורכרי. ככל הנראה מדוב 1-תעלת קשר מפותלת ורדודה בעומק כ תעלת קשר 75

 סביב עזה במלחמת העולם הראשונה.

 נוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 1  הידרולוגי ס"מ. 30-מ', ממוקם במדרון. עובי הקיר כ 4-בור סתום כליל בסחף. קוטר כ בור מים 76

דונם, עם  50-כטח האתר ( קורא למקום "חורבת עדרים" ומציין כי ש2012חרסים רבים פזורים בשטח. גת ) פזורת חרסים 77

 , הביזנטית והערבית המאוחרת.2ממצא חרסים מתקופות הברזל 

 נוכחי 1  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. 1מ' ועומקו  2.5בור סתום ברמת השתמרות ירודה. קוטרו  בור מים 78

 נוכחי 1  סטוריהי מחצבות כורכר קטנות. אולי שרידי מחפורות ממלחמת העולם הראשונה? מחצבות 79

מ'. קוטר  5משוער המ' וקוטרו  7-6מ' מעל לקרקע. עומקו  1.2בור שמור יחסית, תקרתו מתנשאת עד לגובה  בור מים 80

 ס"מ. 80-מ'. בצד מערב שני צינורות חרס ושרידי בריכה, שגובהה כיום כ 1.5הפתח הפרוץ 

 נוכחי 2  הידרולוגי

ס"מ, אולי שריד לקידוח נפט. באזור בארי  70-כים בעומק מטרים אחדים ובקוטר חמישה בורות גליליים צמוד קידוחים 81

 '.70-ה' ובשנות 50-הנערכו קידוחים בשנות 

 נוכחי 2  היסטורי

מ'. בקרקעית יש חבית פח. רוב המסגרת  5-מ' ותחתון כ 2.5עליון  מ', קוטר 3.5-בור מטויח כולו בעומק כ בור מים 82

 מערב.-גן שיקוע בצד צפוןהמקומרת קרסה. שרידי א

 נוכחי 1  הידרולוגי

חלק התחתון מטויח. אגן שיקוע בצד דרום. שני המ' למעלה.  2-מ' בקרקעית ו 4מ', קוטר  6-5-ומק כע -בור  בור מים 83

 בזנ"טים.

 נוכחי 1  הידרולוגי

ערב יש שקע בדופן הבור מ-צד צפוןב מ' למעלה. מטויח למטה. 2-מ' בקרקעית ו 4-מ', קוטר כ 6-5-בור בעומק כ בור מים 84

 שמרמז על קיום אגן שיקוע בעבר.

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני מ' בערוץ נחל סחף. 3-שיחי רותם המדבר בגובה כ רתמים 85

 נוכחי 1  בוטני מ'. 8-7שקמה מסועפת בעלת שישה גזעים, גובהה  שקמה 86

 נוכחי 1  הנצחה בחרים האוסטרלי.יו"ר בית הנ כבוד סר ויליאם אסטון,חורשה ל -מצבת זיכרון של קק"ל  מצבה 87

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. 1מ', עומקו כיום  2.5בור רדוד סתום בקוטר  בור מים 88

 נוכחי 1  ארכיאולוגי אבן כורכר גדולה הנראית כאבן חוליה של עמוד, בודדה בשדה. אבן כורכר 89

כליל. נראה שלא היה מקומר אלא הקירות היו ניצבים לקרקע.  ס"מ. סתום 30-' ועובי דופן כמ 4-בור בקוטר כ בור מים 90

 מתאר את האזור כ"ריכוז בורות מים, רובם ללא תקרה, חלקם סתומים". (1988ליבנה )

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  הידרולוגי

ולם מתכת מחופה בבטון עם חרכי איוורור. חלק מ', ולו צמוד ממזרח ס 10-כמבנה בטון גלילי בגובה משוער  מגדל מים 91

 בארי הישנה. – אביר’נחממכלול 

 נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  ארכיאולוגי מעט אבני בנייה בשדה. כנראה היה במקום מבנה שנהרס כליל. אבני כורכר 92
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 -בית הביטחון  93

 אביר’נח

. הרבה 1946י. היישוב עלה לקרקע באתר זה בשנת צידו הדרומי אנדרטה לכבוד ראשוני בארבקומתי, -מבנה דו

 ' ואילך.50-סימני ירי, חריתות בקיר משנות ה

 (1988ליבנה )נוכחי,  3  היסטורי

 נוכחי 1  בוטני עץ שקמה ממערב לדרך. בקרבתו שיזפים. שקמה 94

 נוכחי 2  נופש שולחנות, מי שתייה. ביל נכים, ספסלים, מתקני ספורט,ש -חניון מטיילים ליד בארי הישנה  חניון מטיילים 95

 נוכחי 1  הידרולוגי בצמחייה. מ', סתום כליל ומכוסה 4-בור בקוטר כ בור מים 96

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. 3.5מ' ותחתון  2.5מ'. קוטר עליון  3.5בור לא מטויח, עומק  בור מים 97

 נוכחי 1  הידרולוגי נחל סחף.בריכה עונתית בערוץ המנקז את השטח המגודר ליובל  בריכה 98

 נוכחי 1  הידרולוגי מ', סתום כליל בעפר ורק שולי הפתח ניכרים. 4-בור בקוטר כ בור מים 99

 נוכחי 2  בוטני יכוז מרשים מנקודה זו ומערבה.ר -מ' בערוץ נחל סחף  3-שיחי רותם המדבר בגובה כ רתמים 100

היה ריכוז גדול של בורות מים  משרפה. במקום-רים בשטח. בערבית ח'רבת אלאתר ארכיאולוגי. חרסים פזו חורבת משקף 101

דונם, וריכוז בורות מסומן גם במפה מנדטורית(. כיום  12 בורות מים בשטח 34-כ' תיעד גידי צרניק 60-)בשנות ה

 99, 96, 90( משייך את השם לבורות המים 1988יהוי בשטח. ליבנה )ז-כלל הבורות באתר זה סתומים ואינם ברי

 )בהתעלמות מהסימון במפות ההיסטוריות(.

 (.1984, חרובי )נוכחי 1  ארכיאולוגי

תעלת קשר קצרה המחופה בלוחות פח ומובילה לעמדת ירי מדופנת קורות עץ ומחופה לוחות פח. בתעלה יש  תעלת קשר 102

 מספר התפצלויות. המקום מהווה חלק משרידי בארי הישנה.

 נוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 1  הנצחה (. 1946שנה להקמת י"א הנקודות בנגב )סוף  50ורשת אורנים לציון ח -שלט הנצחה  חורשת המייסדים 103

 נוכחי 1  בוטני מ'. 7-6שקמה בגובה  שקמה 104

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. דפנות הבור ישרות, לא מטויח. 3.5מ' ובעומק  3בור בקוטר  בור מים 105

 נוכחי 1  הידרולוגי ס"מ. 30מ' ועומק עד  20בריכת חורף רדודה. אורך   בריכת חורף 106

ם כיפור. באתר סלעי גיר בארי. המקום מנציח את חללי צה"ל שנפלו במלחמת יו אביר’נחפארק  -סלע זיכרון  סלע זיכרון 107

 ובזלת זה לצד זה, וחניון מטיילים.

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  בוטני נקודה זו ומערבה משתרע בוסתן נחל סחף.עץ שקמה ועצי שקד. מ בוסתן 108

חללים( ומלחמת  293מתחם ששימש לקבורה זמנית של מאות חללי צה"ל במבצע קדש, מלחמת ששת הימים ) בית קברות זמני 109

ניו חללים(. במקום סלע זיכרון גדול ובהיר שמקורו בסיני, הניצב על גל אבנים משולש, ולפ 460יום הכיפורים )

ריצוף בשטח ששימש כבית קברות. האנדרטה הוקמה ביוזמת משרד הביטחון ונבנתה ע"י האדריכלים יצחק 

 .1974המבורג ואריה פטרן, ככל הנראה סביב שנת 

 נוכחי, שילוט באתר. 2  הנצחה

שקמים ותאנים, ובצמוד ( כבוסתן 1988בוסתן מרשים. כעשר שקמים ומשוכות צבר. האתר מתועד אצל ליבנה ) בוסתן נחל סחף 110

 אליו מדרגת נחל חולית עם צמחייה טבעית.

 (1988ליבנה )נוכחי,  2  בוטני
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 נוכחי 1  הנצחה .1949אנדרטה ישנה לזכר שולמית אנגלסברג, חברת קיבוץ בארי, שנרצחה בחצר ביתה בדצמבר  חורשת שולה 111

 נוכחי 1  שנופ הכניסה לשביל האופניים ביערות בארי. שביל אופניים 112

 נוכחי 1  הידרולוגי מ', כמה מטרים מזרחה בסיס מנוע. הבאר עצמה לא שרדה.  1.2קיר אבני כורכר שגובהו עד  באר הרוסה 113

מ', המדופנת אבני כורכר מסותתות. מדרום לה בסיס מנוע שאיבה מבטון.  3.5מ' ובקוטר  15-כבאר בעומק  באר ובריכה 114

מ' עם פתח ניקוז בתחתיתה. המקום מתועד אצל ליבנה  2מ' בעומק  4באורך וברוחב  מצפון לבאר בריכת אגירה

 (, המציין בדופן הבאר שרידי תמיכות מתכת לסולם או לצינור )לא שרדו(.1988)

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 2  הידרולוגי מ'. גרוטאות. 2.5מ', קוטר  2בור מטויח. בחלקו העליון יש חרסים. דפנות זקופות. עומק  בור מים 115

 נוכחי 1  היסטורי האמפיתיאטרון הישן של קיבוץ בארי. אמפיתיאטרון 116

מ'  1 מ' ובגובה 10-בריכת אגירה רבועה מטויחת, בצידה המזרחי שוקת סתומה. בצד צפון קיר אבן באורך כ בריכת אגירה 117

מ' והיא  2מ' ורוחבה  2.5( המציין שאורכה 1988ליבנה ) ובצידו המזרחי שוקת ארוכה. הבריכה מתועדת אצל

, ליד הבריכה גל אבנים גדול המשלב אבני בנייה מסותתות, (1988ליבנה )מכוסה בחלקה בתקרת בטון. לדברי 

פריטים ארכיטקטוניים ביזנטיים ופסולת בניין מבטון )גל אבנים זה לא זוהה בשטח(. במפה מנדטורית מסומנת 

 בה.כאן תחנת שאי

, (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי

 מפה מנדטורית

 נוכחי 1  היסטורי אבני בניין. -תלולית קטנה בשדה חקלאי  תלולית 118

הריסות מבנה עם שקע עמוק )אולי באר(. שיחי אטד מונעים בחינה מקרוב האם אכן מדובר בבאר. במפה  הריסות מבנה 119

בית באר ובתוכו באר סתומה. בימי  –( קורא למקום "בית עלי" 1988) טופוגרפית מסומנת במקום באר. ליבנה

 1מ' מהמבנה מתאר ליבנה בריכה הרוסה בשטח  50-הראשונים של בארי קיבלו תושביה מים מבאר זו. במרחק כ

 מ"ר.

, (1988ליבנה )נוכחי,  1 הידרולוגי היסטורי

 מפה טופוגרפית.

 , עמוד ענן.נוכחי 1  היסטורי . הקידוח לא זוהה בשטח.1מקום זה נמצא קידוח בארי לפי אתר "עמוד ענן", ב 1קידוח בארי  120

 נוכחי 1  בוטני שתי שקמים בשתי גדות הנחל. לצידן מספר תאנים קטנות. שקמים 121

 נוכחי 1  בוטני מ'. 8-תמר בגובה כ עץ תמר 122

 נוכחי 1  בוטני שקמה בגדת נחל סחף. שקמה 123

ולחנות פיקניק ושלט המציין כי על שם עץ זה קרויה כיתת הלימוד מ'. שני ש 10-אשל גדול ויפה בגובה כ האשל הבודד 124

 כיתת אשל. –( 1951הראשונה בקיבוץ )

 , שילוט באתר.נוכחי 1  בוטני

 נוכחי 1  היסטורי טורי בראש גבעה.הריסות מבנה מנד -גל אבנים גדול  גל אבנים 125

 נוכחי 1  נופש ישיבה בנקודת תצפית על הבתרונות. ספסלים נוספים פזורים באזור.זוג ספסלי  ספסלים 126

 נוכחי 2  הנצחה מצפור משולט ממערב לבית הקברות של בארי. במקום יש לוחות תצפית לנקודות עניין בסביבה. מצפור הבנים 127

 נוכחי 1  הנצחה אנדרטה לששת בני קיבוץ בארי שנפלו במלחמת השחרור. אנדרטה 128
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עצמות חברי וילדי קיבוץ קדמה שנקברו ביישוב שנעזב  1971חלקה בבית הקברות של בארי, אליה הועברו בשנת  חלקת קדמה 129

 וחבריו עברו לבארי. 1962בשנת 

 נוכחי 1  הנצחה

קידוחי נפט בבארי נערכו  ".2כתם קרקע לבנה חשופה. לפי "עמוד ענן" במקום זה נמצא קידוח נפט נטוש "בארי  קידוח נפט נטוש 130

 '.70-' וה50-בשנות ה

 , עמוד ענןנוכחי 1  היסטורי

מכלול מרשים של קבר שייח' , בית קברות ומשוכת צברים. כיום מובלעת בין שתי גדרות מערכת והגישה אינה  שייח' נבהן 131

( מציין שני מבנים 1988אפשרית ללא תיאום בטחוני מיוחד )לא בוצע ביקור באתר במהלך הסקר(. ליבנה )

כיפתיים המוקפים בחומת אבן, באחד מהם מבנה קבר פעיל. לדבריו יש באתר ריכוז פריחה של מאות חצבים. 

נאג'רה, וכן לתראבין ועוד. המקום שימש להשבעת הנחשדים בהוצאת עין הרע ח-הקבר היה מקודש לשבטי אל

 (.1998, ועמיתיוצבי -)בר

, ענן , עמוד(1988ליבנה ) 3  היסטורי

 (1998ועמיתיו ) צבי-בר

 נוכחי 1 הנצחה נופש . שולחנות פיקניק.2014חניון מטיילים לזכר סרן טל נחמן שנפל בפעילות מבצעית בחבל עזה בפברואר  חניון טל 132

 נוכחי 1  היסטורי הסילו הישן של בארי. האסם 133

 .(2017מימר ), נוכחי 1  היסטורי .1951נה הוקם בשנת במ'. סולם למעלה. המ 8-מגדל מים גלילי בגובה כ מגדל מים 134

 נוכחי 1  נופש אוסף אקלקטי של חפצים, שלטים וסיסמאות בעד שלום עם תושבי עזה. מפרץ השלום 135

 נוכחי 1  אחר בריכת נוי גדולה ומרשימה במרכז קיבוץ בארי. בריכת נוי 136

 נוכחי 1  נופש מ', הדגם כולו צבוע בוורוד. הפסל נמצא בשלבי התפוררות. 3עמודים בגובה כעין דגם של אוטו הניצב על שני  פסל סביבתי 137

 (1988ליבנה )שרידי גשר רכבת בגדה המערבית של נחל בשור. בשל הסמיכות לגבול, נסקר בתצפית בלבד.  שרידי גשר רכבת 138

 3-1מזדקרים על פני הקרקע לגובה של  מתאר "עמודי בטון גדולים, חלקם נטויים וחלקם מוטלים ארצה. העמודים

מ', אשר היו מונחות על העמודים הללו, נפלו במדרון או לאפיק. הגשר  1.3מ' ורוחבן  3.5מ'. קורות בטון, שאורכן 

צר יחסית ונראה ששימש למסילת ברזל צרה". ליבנה מוסיף ומציין שעל גבי אחד הבסיסים בגדה הדרומית נמצא 

, ונראה שהגשר שייך למסילה מקומית שנבנתה ע"י הבריטים במהלך מלחמת 3/1/43חקוק בבטון התאריך 

 נטרה.ק –העולם השנייה, לקישור מחסני התחמושת עם מסילת הרכבת לוד 

 (1988) , ליבנהנוכחי 3  היסטורי

 נוכחי 1  היסטורי גופרית באתר. מ'. ריח 5-דרדרת של חומר כרייה בגובה כ דרדרת 139

 נוכחי 1  היסטורי חדר האוכל הישן בבארי. ישןחדר האוכל ה 140

 נוכחי 1  אחר . גישה קשה.232סככת תצפית מאולתרת ממערב לכביש  סככת תצפית 141

 נוכחי 3  גיאומורפולוגי מחצבות גופרית הנצפות מכביש הבטון מחצבות גופרית 142

מצריפי הראשונים המקוריים. בקרבתו גן ארכיאולוגי שלא נסקר צריף ראשונים בקיבוץ בארי. בקיבוץ נותרו שניים  צריף ראשונים 143

 בשטח.

 (2017מימר ), נוכחי 1  היסטורי
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כדים וולטאיים הלו-מ' עלה זהב ומאגר תאים פוטו 10הוטמנו בעומק  1998שלט מתכת המבשר על כך שבמרץ  פסל סביבתי 144

 נר.-קרן שמש, יצירתם של שי זכאי ודב אור

 נוכחי 1  נופש

 -נקודת טריג  145

 "החבית"

שתי חביות בטון על מסד בטון, מתחת לפסגת הגבעה. על הבטון חרותים שמות החיילים הבריטיים ששירתו 

, .Sabikas Cוכן  .DVRS. Birnes S, במקבץ שני .SGT. Poulton A.R., SPRS. Watson B., Shires E.Sבאזור: 

 במקבץ שלישי דרגה לא ברורה ואחריה

Davies D.CC., Gray N.C. ו-Ellis C.D. 512 –והשתייכות גדודית  24/10/45, התאריך FLD. SVV. COY. 

 , עמוד ענןנוכחי 3  היסטורי

 נוכחי 2  גיאומורפולוגי מחצבה קטנה עם מחשוף גופרית זעיר. מחצבה 146

כונת שימשו כש 148-149 מבנה מרוצף, מחולק לחדרים. בכניסה מצד מזרח יש חלל רבוע קטן. כנראה שמבנים מבנה 147

 מגורים לעובדי המפעל.

 (2017מימר ), נוכחי 1  היסטורי

 (2017מימר ), נוכחי 1  היסטורי שימשו כשכונת מגורים לעובדי המפעל. 148-149מבנה מרוצף, מרובה חדרים וחלונות. כנראה שמבנים  מבנה 148

 נוכחי 2  היסטורי ליו ערימת גופרית.מתקן מתכת גלילי מחוץ למבנה המפעל, וע מתקן לא מזוהה 149

ושרידי עמדת שמירה בכניסה למפעל הגופרית. זהו שריד משימוש משני של  V, האות RAFחריטת האותיות  חריטה צבאית 150

 המפעל לצרכי צבא במלחמת העולם השנייה.

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  היסטורי

 51יש באר עמוקה ) מערבי המסורג-שרד גם חלק ממסוע מתכת. בחדר הדרוםמבנה בטון גדול ומרשים בתוכו  מפעל הגופרית 151

ונמשכה כעשור )ראו בפרק מורשת  1933מ'( שסיפקה מים לצרכי המפעל. הפקת הגופרית החלה בשנת 

 .1942ופעל עד  1936-טוען שהמפעל הוקם ב (2017מימר )האדם(. 

, (1988ליבנה ), נוכחי 3  היסטורי

 (2017מימר )

 נוכחי 2  הידרולוגי מ', מטרים בודדים מדרום לה בריכה הרוסה הנטויה על צידה. 5-בריכת בטון בגובה כ ריכת מיםב 152

 נוכחי 2  היסטורי דרדרת גדולה של חומרי כרייה. דרדרת 153

 .(1988ליבנה ), נוכחי 2  בוטני ריכוז תאנים וצברים. בוסתן 154

, 1942-1933ים בשטח נרחב. הבורות לא נסקרו באופן פרטני. הכרייה במקום בוצעה בשנים בורות כרייה נטוש מחצבות הגופרית 155

חת הסברות מקור הגפרית באזור הוא בגז מימן גפרתי שנפלט מ'. לפי א 20-ובחלק מהבורות הגיעה לעומק של כ

רקות הגז התפבו ירד מפלס הים התיכון במאות מטרים. ש"אירוע המסיני" -ממרבץ גבס באזור, שמקורו ב

 אלף שנה. 30-ע"י חיידקים, הביאה להתגבשות גפריתית. תהליך זה נמשך עד לפני כ בשכבות החול והכורכר

, (1988ליבנה ), נוכחי 3  גיאומורפולוגי

 (2014) אידלמן ואנמר

 נוכחי 1  היסטורי גושי בטון גדולים בשולי היער, ייעודם לא ברור. גושי בטון 156

 נוכחי 2  ארכיאולוגי מ'. החלק התחתון מטויח מעט, החלק העליון גס. 1.5מ' ובעומק  3.5וטר בור בק ממגורה? 157

 55-מתחם משני של מחסני תחמושת, בו לא השתמרו הרחובות שבין המחסנים. לא נסקר בשטח. במתחם זה כ מחסני תחמושת 158

 6.5יקף דונם ובה 200-ח כמחסנים. מחסני התחמושת הוקמו במהלך מלחמת העולם השנייה, במתחם בשט

 ק"מ, בו נסללו כבישי בטון מעגליים )ע"י "סולל בונה"(, וסוללות עפר המקיפות מחסנים בנויים אבן.

, (1988ליבנה ), נוכחי 3  היסטורי

 (2017מימר )
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 נוכחי 1  אחר במפה הטופוגרפית מסומנת באר בשטח זה. בפועל מדובר על שדה חקלאי. סימון באר 159

 נוכחי 1  הידרולוגי בור מים הרוס וסתום. נשאר לעומק חצי מטר. הדופן הצפונית קרסה. ר מיםבו 160

 נוכחי 1  אחר במפה הטופוגרפית מסומן כאן בור מים. בשטח יש שקע עם מאורות, לא נראה כי מדובר על בור מים. שקע 161

מתאר בשטח כעשרים שקמים  (1988ליבנה )גנות צבאי. בוסתן ובו כעשר שקמים גדולות, צברים. אזור התאר בוסתן ניצרה 162

גדולות ויפות, שרידי בוסתן של תאנים, שקדים, רימונים ושיזפים ושדרות צברים. באתר בוצעה סקירה זריזה 

 בלבד בגלל סמיכותו לגבול.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  בוטני

 נוכחי 1  אחר נראה כי מדובר על בור מים. במפה הטופוגרפית מסומן כאן בור מים. בשטח יש שקע, לא שקע 163

 נוכחי 1  נופש מקבץ פסלים הבנויים על קירות האבן של מחסני התחמושת. פסלים 164

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. לא מטוייח. יש סכנת נפילה. 3מ' ותחתון  1.2מ', קוטר עליון  5בור בעומק  בור מים 165

מ', הפתח שרד כנראה  5לכנסיית גררית. הבור חשוף לעבר הנחל והוא סתום. עומקו  בור מרשים במיוחד, צמוד בור מים 166

 ס"מ. מתקן שיקוע חשוף ושבור. 40תום בעומק ס -מ'  1בממדים המקוריים וקוטרו 

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 1917-נחשף לראשונה בידי הבריטים ב שרידי מנזר וכנסייה בגדת נחל בשור, מערבית לחורבת גררית. האתר כנסיית גררית 167

ונחפר בהמשך. באתר רצפת פסיפס מעליה הוקמה סככת אסבסט שבורה. חלקים מתחום הכנסייה קרסו 

במהלך השנים לערוץ נחל בשור. באתר נחשפו רצפות פסיפס נוספות המתועדות במוזיאון המלחמה 

 של בור מים.ערבית אבן חוליה קלאסית מ-האימפריאלי בלונדון. בפינה צפון

 , גת(1988ליבנה ), נוכחי 3  ארכיאולוגי

(2012) 

 נוכחי 3  הידרולוגי מ'. אשפה. 2.5מ', קוטר קרקעית  1.5מ'. קוטר  3.5בור מסורג, עומק  בור מים 168

 נוכחי 2  הידרולוגי מ'. יש סכנת נפילה. 3.5מ', דפנות ישרות קוטר  8בור בעומק  בור מים 169

 נוכחי 1  נופש מגדל תצפית מגודר של קק"ל )בשטח המגודר יש גם מחסן תחמושת( ולידו פסל. מגדל תצפית 170

 נוכחי 1  אחר שקע גדול, ספק בור הרוס. שקע 171

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת חרסים. פזורת חרסים 172

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת חרסים. פזורת חרסים 173

( מגדיר את 1988מ'. ליבנה ) 1.5מ'. גושי מלט בנוי כורכר. גובה מרבי  10רבוע באורך וברוחב  יסודות מבנה יסודות מבנה 174

מ', שקירותיו בנויים אבני גזית כורכריות בהן משולבות אבני גוויל רבות.  7מ' וברוחב  8המקום כמבנה באורך 

בנה לכל אורכו. בקצות הקיר המבנה היה מטויח בבוץ ובמרכזו שרידי קיר מאבני כורכר גדולות החוצה את המ

הפנימי בסיסי קשתות שתמכו בגג או ברצפת קומה נוספת. ליבנה סבור שזה מבנה ביזנטי שהיה בשימוש משני 

 של בדווים.

 (1988) , ליבנהנוכחי 1  היסטורי

חולף  '. הנחל עקף את הסכר משני הצדדים )כיום האפיק הראשי60-סכר בטון בנחל בשור, שהוקם בשנות ה סכר 175

 ממערב לסכר(. שינוי משטר הזרימה בנחל פגע קשות באתר כנסיית גררית.

 (1988) נוכחי, ליבנה 3  הידרולוגי
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 מ'. לבור יש כעין מסגרת רבועה. 2.5מ', קוטר קרקעית  1מ', קוטר הפתח  3.5בור בעומק  בור מים 176

ן נטען כי הבורות שבאתר שופצו ענ . בעמוד195-ו 192, 189וכן  186-177חורבת גררית כוללת את אתרים 

 במהלך מלחמת העולם הראשונה ושימשו את החיילים הבריטיים בתקופת הקרבות על עזה.

, (1988) , ליבנהנוכחי 3  הידרולוגי

 עמוד ענן

 נוכחי 3  גיהידרולו ערב.מ-מ'. יש פתח ניקוז ומרזב חרס בצד צפון 3מ', בקרקעית  1.5מ'. קוטר הפתח  5בור בעומק  בור מים 177

 נוכחי 3  הידרולוגי מ'. הבור חשוך. 3מ'. קוטר קרקעית  5מ' ועומק  1.2בור בעל מסגרת רבועה. קוטר הפתח  בור מים 178

 נוכחי 1  אחר המשאר נבדק ולא נמצא בור מים. כנראה היה בור מים בעבר. משאר ללא בור 179

 נוכחי 3  הידרולוגי מ'. הקיר העליון של הבור בולט לכיוון מערב. 3בתחתית מ' ו 2.5מ', קוטר הפתח  3.5עומק הבור  בור מים 180

-מ'. בתוכו שיטת עלי 1מ' ומתנשא מעל לקרקע  2בור מים פרוץ לכיוון מזרח המאפשר כניסה אליו. עומק הבור  בור מים 181

 ערבה. שני מרזבים ושרידי אגן שיקוע שבור במערב.

 נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 3  הידרולוגי מ'. שיח טבק. 3מ', קוטר הקרקעית  1.5מ', קוטר הפתח  2בור בעומק  םבור מי 182

מ'. סימנים לכניסת המים ממערב. בצד מזרח  1.2מ', פתח אליפטי באורך  3שני בורות. הבור המזרחי בעומק  שני בורות מים 183

רבה. הוסב לממגורה עם כניסה ע-ת שיטת עלימ', רוב גגו קרס ובו צומח 3שלו כעין מערה. הבור המערבי בקוטר 

 צפונית.

 נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 3  הידרולוגי מ'. פרוץ צפונה ודרומה. 3מ' ובקרקעית  1מ'. קוטר הפתח  1.2מ', גובה מהקרקע  2.5בור בעומק  בור מים 184

 נוכחי 3  הידרולוגי יים.ח-זרח יש פירצה. עצמות בעלימ'. בצד מ 3מ', קוטר הקרקעית  1.5מ'. קוטר הפתח  3בור בעומק  בור מים 185

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת חרסים. פזורת חרסים 186

 נוכחי 1  אחר בבעלות מושבי הנגב. 2003ים מסחרי שניטע בשנת איקליפטוסיער  -שלט עץ  יער מסחרי 187

 נוכחי 3  הידרולוגי יתניה משכרת בתוכו.מ'. ו 3מ' והוא פרוץ מצפון. קוטר  2עומק הבור כיום  בור מים 188

מ'. זהו חלק  2.5מ', פנימי  1.7בור סתום בעפר, מטויח ובעל מרזב כפול. עומק כיום פחות ממטר. קוטר חיצוני  בור מים 189

מציין ( 1988)(. ליבנה 202)ובמרחק מה אתר  198-196, 194ממקבץ של חמישה בורות הכוללים גם את מס' 

 יזנטיים באופן כללי בלבד.ריכוז בורות ב

 (1988) , ליבנהנוכחי 1  הידרולוגי

-בשדות בארי פזורים עשרות רבות של מחסני תחמושת. לא בוצעה סקירה מפורטת במתחם זה. במתחם זה כ מחסני התחמושת 190

ם מחסנים. בתצלום אוויר ניתן לראות מערך ברור של מחסנים לאורך רשת רחובות )חלק מהרחובות אינ 100

יקף דונם ובה 200-קיימים כיום(. מחסני התחמושת הוקמו במהלך מלחמת העולם השנייה, במתחם בשטח כ

 ק"מ, בו נסללו כבישי בטון מעגליים )ע"י "סולל בונה"(, וסוללות עפר המקיפות מחסנים בנויים אבן. 6.5

 (,1988) , ליבנהנוכחי 3  היסטורי

 , סולר(2017מימר )

(2010) 

 נוכחי 1  אחר המשאר נבדק ולא נמצא בו בור מים. כנראה היה בור מים בעבר. בור משאר ללא 191

 נוכחי 1  בוטני חסני התחמושת.מ' בתוך אחד ממ 8-7תמר בודד בגובה  עץ תמר 192

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. 2.5מ' ופנימי  1.7מ'. קוטר חיצוני  1.5בור סתום בעפר. עומק  בור מים 193
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 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. 2.5מ', קוטר  1.2ור ביזנטי, עומק ב בור מים 194

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. יש גומחות בקיר, אולי שריד למרזב. חרסים רבים מעל הבור. 3.5מ' ועומק  2.5בור זקוף דפנות. קוטר  בור מים 195

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. לא מטויח. 2.5מ', קוטר  1.5בור סתום, עומק  בור מים 196

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. לא מטויח. חרסים רבים. לידו מספר אבנים גדולות. 1מ' ועומק  2.5בור סתום, קוטר  בור מים 197

 נוכחי 1  היסטורי מ'. 10מ' ובאורך  2ל אבנים בגובה ג –הריסות מבנה מנדטורי  הריסות 198

 נוכחי 1  בוטני עץ שקמה. שקמה 199

 נוכחי 1  הידרולוגי קטנה תחומה בסוללת עפר.שלולית  שלולית 200

מ'. שאר הבור נראה כשקע עפר. לידו מאורת  1בור מסומן בצמיגים. נותר רק הקיר המערבי לא מטויח, גובהו  בור הרוס 201

 דרבן.

 נוכחי 1  הידרולוגי

 וכחינ 1  ארכיאולוגי פזורת אבנים ושלושה עצי תאנה. נסקר בתצפית בלבד. פזורת אבנים 202

 נוכחי 2  גיאומורפולוגי מ' בגדה הדרומית של נחל שערתא. 5-מצוק כורכר ולס בגובה כ מצוק 203

 נוכחי 1  בוטני שקמה וצברים. שקמה וצברים 204

 נוכחי 1  נופש ברז מים לא פעיל של קק"ל. ברז מים 205

מ'. מהבאר מוביל קיר אבנים לבריכת אגירה  3וטר באר עמוקה, מדופנת באבני כורכר )ללא מבנה מעליה(, ק באר אנטיליה 206

פתחי ניקוז. בצד דרום שתי שקתות ועוד שוקת במערב. הבריכה מטויחת באורך  3רהט עם  מזרח, הכוללת-מצפון

אינה קיימת כיום, מערב לבאר, ש-מ"ר( מדרום 2( מציין גם בריכת אגירה קטנה יותר )1988מ'. ליבנה ) 5וברוחב 

שנבנו מלבני בוץ או מאבני גזית. בנוסף מוזכרת תעלה באורך כמה עשרות מטרים היוצאת וכן שרידי בתים 

 מהבאר, ולא זוהתה בשטח.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  נופש יק.ספסלי ישיבה ושולחנות פיקנ -חניון הבאר  חניון מטיילים 207

מ'. בתוכה חלק עמוק יותר וצינור מתכת. ממזרח בסיסי מנוע )ייתכן  2.5עומק  מ', 3בריכת אגירה באורך וברוחב  בריכת אגירה 208

 מתקני טחינה(. מצפון הריסות מבנים. לא אותרה הבאר שהזינה את הבריכה.

 נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 2  היסטורי שני חריצים ארוכים מסמנים מקום בו חצתה מסילת ברזל צרה את כביש הבטון. שרידי מסילת ברזל 209

מ' בלב שדה חקלאי. סימנים לפתח ממנו הגיעו המים בצד הדרומי של הבור. ככל  7-כמ' ובעומק  3-בור בקוטר כ בור מים 210

 20-מזכיר במקום כ (1988ליבנה ). בורות גדולה באתר ח'רבת אספרייההנראה, זהו השריד האחרון למערכת 

. כיום לא זוהו בורות נוספים באזור, כולל אשם השתמרוסחף ואחדים שהכיפות ברבורות מים, חלקם סתומים ב

 השנים האחרונות. 15-בתצלומי אוויר מ

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 2  הידרולוגי מ'. בתוכה יש קורות מתכת. ממזרח לבאר בסיס מנוע מבטון. 5מ' ועומקה  3-קוטר הבאר כ באר 211

 נוכחי 1  היסטורי מבנה אבן. מבנה אבן 212
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 נוכחי 1  היסטורי רי.כנראה הריסות מבנה מנדטו -גל אבנים גדול  גל אבנים 213

 נוכחי 2  היסטורי מבנה אבן הרוס, מאורך. חורי קליעים. פוטוגני. מבנה הרוס 214

 נוכחי 1  היסטורי רי.כנראה הריסות מבנה מנדטו -גל אבנים גדול  גל אבנים 215

 נוכחי 1  בוטני מ'. 10-ם בגובה כאשלים גדולי אשלים 216

 נוכחי 2  הידרולוגי בריכה עונתית גדולה לצד הדרך. בריכה עונתית 217

בור המזרח. בקרבת -מ'. מלא פסולת חקלאית. טיח עם חרס. מרזב שבור בדרום 3מ', עומק  2.5קוטר הפתח  בור מים 218

 שלושה עצי שיזף מצוי.

 נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  היסטורי קיר מבנה הרוס בגובה מטרים אחדים. מצפון לו עץ אשל גדול. סמבנה הרו 219

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. סכנת נפילה, משולט. 5-מ'(, עומקו כ 3.5-מ' )בפנים כ 2.5-בור ביזנטי, צמוד לדרך עפר. קוטר הפתח כ בור מים 220

 נוכחי 2  הידרולוגי מ'. ענף עולה מהקרקעית לפתח. 5משוער  קמ'. עומ 4-מ', קוטר הקרקעית כ 2קוטר הפתח  בור מים 221

 נוכחי 2  הידרולוגי מ'. 5מ'. קיר זקוף. הבור מטויח ועומקו המשוער  3.5מ', קוטר הקרקעית  1.5קוטר הפתח  בור מים 222

 נוכחי 2  ולוגיהידר יים.ח-מ'. ריכוז עצמות בעלי 3מ', קוטר קרקעית  3מ', עומק  1.5קוטר הפתח  בור מים 223

נדור המסומן במפה מ-רדה מצבה אחת. ריכוז חצבים באזור. כנראה שייך לכפר אלש -בית קברות מוסלמי  בית קברות 224

 מנדטורית.

 נוכחי 1  היסטורי

 נוכחי 2  בוטני מ'. שתי שקמים ושולחן פיקניק. 12ציורי מרובה גזעים, גובה משוער  איקליפטוס איקליפטוס 225

 נוכחי 1  הידרולוגי '. סכנת נפילה.מ 8-מ', עומק הבור כ 3.5-מ, קוטר בפנים הבור כ 1.5בור ביזנטי, קוטר עליון  ר מיםבו 226

 נוכחי 1  היסטורי עיי חורבות, כנראה מבנה מנדטורי. מבנה הרוס 227

 נוכחי 2  בוטני שיזף מצוי גדול, ריכוז חרובים, כחמש שקמים. מורד בוסתן מוטייביק 228

 נוכחי 1  היסטורי מ' מעל לסביבתה. מקורה בהריסות מבנים באזור. 5-תלולית בולטת בגובה כ תלולית 229

מציין  (1988ליבנה )מ'.  2.5מ' וקוטר הבאר  1.3באר עמוקה המדופנת בלבנים, גובה קיר הבאר מעל פני השטח  באר 230

 בשטח(.' ובסביבתה שרידי בתי חימר )שלא זוהו מ 25-שעומק הבאר כ

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי

מציין כאן שרידי כפר בדווי ובוסתנים, כולל מבנים מעטים  (1988ליבנה )שקמים.  10בוסתן מרשים. לפחות  בוסתן אבו מוטייביק 231

 והרוסים בחלקם )כיום לא נותר להם זכר(.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  בוטני

 נוכחי 1  ארכיאולוגי ר ואבנים, בשטח מגודר.תלולית גדולה של עפ תלולית 232

 1.2מ' ורוחב  2מ'. שכבות טיח ואבנים/חרסים יפות. אורך הפתח  3-תח אגסי שקדקדו במערב. עומק כפ -בור  בור מים 233

 מ'.

 נוכחי 2  הידרולוגי

 כחינו 1  היסטורי נוי מהריסות מבנים באזור.ב -מ'  2.5גל אבנים גדול, גובה  גל אבנים 234
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 נוכחי 1  היסטורי שברי עמודים הבנויים מלבני סיליקט. כנראה חלק ממתחם מחסני התחמושת. שברים 235

 נוכחי 1  בוטני מ' ולידו הריסות הנראות מנדטוריות. 10עץ אשל גדול בחורבת שעורה )חורבת שערתא( . גובהו  אשל 236

 נוכחי 3  הידרולוגי ה. ליד הבאר ממזרח שוחה.כת אגירבאר אנטיליה מרשימה וברי -באר מדור  באר אנטיליה 237

מ'  1.5מ', המערבי בקוטר  5ק מ' ובעומ 1.5-השני. הבור המזרחי בקוטר כמ' האחד מ 15-שני בורות במרחק כ בורות 238

 מ'. יש סכנת נפילה. 8ובעומק 

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 1  היסטורי דפים. ספק אם עתיק.גוש סלע בשדה. המרקם כולל חלוקים ושברי צ גוש סלע 239

 נוכחי 2  הידרולוגי מ'. מטויח ומגודר. הניקוז בצד דרום. מרזב יחיד במערב. 2.5מ' ותחתון  2בור רחב יחסית. קוטר עליון  בור מים 240

נם ובו שרידי מבנים דו 10( מגדיר את המקום כאתר בשטח 2012תלוליות, ערימות אבנים וחרסים פזורים. גת ) חורבת שעורה 241

מהתקופה הביזנטית, ריכוז שברי קנקנים, סיגים ואדמה שרופה המעידים על נוכחות בית יוצר, וכן שלושה בורות 

מים. עיקר הממצא מהתקופה הביזנטית וכן מעט ממצא מהתקופות ההלניסטית, הערבית הקדומה והערבית 

 .242-ו 241, 237, 234תחום האתר כולל את אתרים  המאוחרת.

 (2012גת ), נוכחי 1  ארכיאולוגי

 נוכחי 2  הידרולוגי זרחיים בחורבת מדור. בשל תקלה במכשיר הניווט לא נשמרו פרטים מדויקים לגביו.מ-אחד הבורות הצפוניים בור מים 242

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הנצחה ועדרו נשדד לעזה. 1950אנדרטה לזכר שמעון כהן, חבר קיבוץ תל רעים שנרצח במקום זה בשנת  אנדרטה 243

יית מ'. אוכלוס 5-4מ'. הבור מטויח וחשוך כליל. קוטר תחתון משוער  1.2ליון מ'. קוטר ע 8-7בור בעומק משוער  בור מים 244

 יונים. חרסים ואבני פסיפס לבנות בקרבתו. יש שני צינורות חרס.

 נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 2  הידרולוגי א נשמרו פרטים מדויקים לגביו.לרחיים בחורבת מדור. בשל תקלה במכשיר הניווט מז-אחד הבורות הצפוניים בור מים 245

 נוכחי 2  בוטני מ'. 6-5מדרום לדרך עפר ואחת מצפון. גובה העצים  3ארבעה עצי שקמה,  שקמים 246

 נוכחי 2  גיאומורפולוגי מ'. 2.5מחשוף כורכר וחלוקים בגובה  מחשוף כורכר 247

 נוכחי 2  היסטורי מ'. 1.5חפיר מסילת רכבת בריטית, אורכו עשרות מ' ועומקו  חפיר 248

 נוכחי 2  הידרולוגי אחד הבורות המזרחיים ביותר בחורבת מדור. בשל תקלה במכשיר הניווט לא נשמרו נתונים מדויקים לגביו. בור מים 249

 נוכחי 1  ארכיאולוגי יש ארבעה עצי שיזף מצוי. מ'. ממערב 3מ' וברוחב  5עיי הריסות באורך  חורבה 250

(. גג מרובע שמור. קיימת כניסה צדדית. עומק הבור 31הבור הביזנטי המרשים ביותר במכלול חורבת מדור )מדור  בור מים 251

 מ'. בגלל תקלה לא נשמר מיקום מדויק, המיקום מקורב. 4מ' וקוטרו  2.5

 נוכחי 3  הידרולוגי

בורות מים בגדלים שונים. מרבית הבורות ברמת השתמרות בינונית  35-דונם ובו פזורים כ 100-מתחם בשטח כ חורבת מדור 252

ליבנה ומיעוטם ברמת השתמרות גבוהה. עקב תקלה במכשיר הניווט לא נשמר מיפוי מדויק של הבורות בשטח. 

אבנים מסוקלים הכוללים גם פריטים מנדור(, שרידי בתים ערביים, גלי -מגדיר כאן שרידי כפר ערבי )אל (1988)

ארכיטקטוניים ביזנטיים )כותרות, שקתות אבן ועוד(. עם זאת, ליבנה אינו מתייחס לבורות המים שבמתחם 

גת , (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

(2012) 
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דונם כולל ארבע בארות ועשרות בורות  700-מציין ששטח החורבה כ( 2012))למעט אלו הצמודים לנחל גרר(. גת 

 ית, וכן ממצא מועט מהתקופות הכלקוליתית והפרסית.מים. עיקר הממצא הוא מהתקופה הביזנט

בית קברות בדווי ששימש את היישוב בחורבת מדור. מצבה אחת הבנויה בצורת פירמידה מדורגת. חצבים. לצד  בית קברות 253

 מ'(, יש סכנת נפילה. 1.2מ' )קוטרו למעלה  5הדרך בור בעומק 

 נוכחי 2  היסטורי

ערבה צעירה. ה-רוץ לכיוון צפון וניתן להיכנס אליו. בתוכו שיטת עליפמ'.  3-כמ' ובקוטר  3-בור ביזנטי בעומק כ בור מים 254

 אשפה בשטח.

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 2  הידרולוגי בור ביזנטי הכולל שוקת צמודה לבור. מגודר ולכן קשה להעריך את ממדיו. בור מים 255

בור ביזנטי, מגודר ומשולט. בדופן הבור אגן שיקוע שנאטם ע"י הבריטים בבטון והוסב לשוקת להגמעת הסוסים  בור מדור 256

 במלחמת העולם הראשונה.

 , שילוט באתר.נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  היסטורי מבנה כורכר רבוע, ממזרח לו עצי שקמה וזית. מבנה 257

 נוכחי 1  נופש ת פיקניק.שולחנו חניון 258

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. יש סכנת נפילה )מגודר חלקית(. לידו שלט הסבר על קו הנילוס. 5מ' ובאורך  7-6בור סגלגל בעומק  בור מים 259

( 2012מ' הנמצאת בשקע נמוך ממפלס הסביבה. גת ) 3.5מ', עומקה  2.5באר יבשה רבועה באורך וברוחב  באר 260

המקום כבאר ביזנטית בעלת פיר מרובע המדופנת באבני גזית. הבאר שימשה כנראה אחד  מגדיר את

, חורבת שעורה או רקיבת וזה )פסיפס כיסופים(. גרן מציין שבסביבות חורבת גררית חורבת גררית -מהיישובים

 .מאודלעתיקה  )אום ג'ראר( מנו התושבים חמש בארות, אחת מהן נקראת ביר זאויה, הבנויה אבני גזית ונחשבת

 (2012גת ), נוכחי 3  הידרולוגי

(. חלק התחתון של 1991קרסה בשנת  מ' )הבריכה 4-בריכת אגירה שקרסה חלקית, הרוחב שנותר כיום הוא כ בריכת המצוק 261

 .1961הבריכה מוטל כיום למרגלות המצוק. הבאר הצמודה קרסה בשנת 

 , שילוט באתר.נוכחי 3  הידרולוגי

שקתות ורהט. הבריכה בנויה אבני כורכר ומצופה בטיח  3מ', בצד מערב  4.5באר אנטיליה ובריכה באורך וברוחב  טיליהבאר אנ 262

אדמדם, בו משוקעים חרסים שחורים. ממזרח לבאר מתקן שאיבה מודרני. הגישה לבאר נחסמה בקיר אבן. בגג 

כים הצופה למתחם. המקום מתואר אצל מבנה הבאר משטח בטון, ריצוף ושני פתחים מסורגים. קיים שביל נ

 )אם כי התיאור הוחלף עם באר סמוכה(. הוא מזכיר שקמה גדולה לצד הבאר. (1988ליבנה )

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

ח מ'. ובטי 5-שני בורות סמוכים, שנחשפו חלקית. בצידו של הבור המערבי יש חור המאפשר הצצה, עומקו כ בורות ביזנטיים 263

הדפנות משובצים חרסים. בבור זה שרד מרזב ניקוז יחיד. בבור המזרחי יש חור המאפשר כניסה אליו. בבור זה 

 שרד מרזב כפול וחלק מאגן השיקוע ה"תלוי באוויר" כיום.

 נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  וגיהידרול לפי שילוט באתר, במקום זה יש גב החצוב בסלע הכורכר. קשה לזיהוי בשטח. גב חצוב 264

אנדרטה לזכר אליעזר הימלפרב, חבר כיסופים שנספה במקום זה בעלותו על מוקש. באנדרטה פסל מתכת דמוי  אנדרטה 265

שלוחות לשמיים. הפסל ניצב על כן אבן ובו לוח נושא כתובת "כאן נפל  –תרנים  –אדם הכורע ארצה ושתי ידיו 

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הנצחה
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 –". לצד הלוח מילים באותיות מתכת 29.5.1957ח אייר תשי"ח, חברנו בעלותו על מוקש. אליעזר הימלפרב. כ"

 "הלך בשדות, הגיע עד כאן". לצד האנדרטה הוקמה אנטנת קשר.

 נוכחי 1  נופש חניון מטיילים ושולחנות פיקניק. כולל שתי חניות נכים. חניון רעים 266

מ' ולכל אורכה קורות מתכת. מרפסת תצפית סביב הבאר. ממערב  25וקה )ללא מבנה( בקוטר באר אנטיליה עמ באר חניון רעים 267

המשבחת את  1934מ', בצידה הצפוני כתובת ערבית משנת  4בריכת אגירה פרוצה למערב, באורך וברוחב 

 (.263אם כי התיאור הוחלף עם באר סמוכה )אתר  (1988ליבנה )אללה. המקום מתואר אצל 

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

היטב מדרך מתקני המים.  מ', הנצפה 20-15ה מ' ובגוב 300-מצוק לס בגדה הדרומית של נחל גרר, באורך כ מצוק לס 268

 ( מציין כי במצוק מקננים יוני סלע, בזים מצויים ואוח.1988ליבנה )

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  גיאומורפולוגי

מ'. החדר הצפוני בנוי סלעי כורכר  1.5י הרוס בעל שני חדרים. הקיר המערבי נשמר לגובה מבנה לבנים מנדטור מבנה 269

 והרוס כליל.

 נוכחי 1  היסטורי

 נוכחי 1  הנצחה סיגל. שלושה ספסלי ישיבה. יער הווארד -מצבת זיכרון  אנדרטה 270

 כחינו 1  נופש )לצד דרך הבשור(. 2020מצפור שנמצא בבנייה באפריל  מצפור 271

, 276, 275, 273בורות עימר ) 5מ', סתום ועם פסולת. קירות ישרים. חלק ממקבץ  1.5מ' ובעומק  2.5בור בקוטר  בור מים 272

281 ,284.) 

 נוכחי 3  הידרולוגי

בשטח כיום חבית חלודה ובזנ"ט )הבאר סתומה כליל(. המקום מנציח את זכרו של אסף שכנאי שנפל בקרב  באר אסף 273

, ונראה שכבר אז הבאר (1988ליבנה )ועוט. האתר מסומן במפה הטופוגרפית אך אינו מוזכר כלל אצל בכפר ש

 הייתה סתומה.

 נוכחי 1  הידרולוגי

מ'. פתח ניקוז עם שני צינורות  3מ' וקוטר קרקעית  1.5-טוייחים היטב. קוטר הפתח כממ'. קירות  6-5בור בעומק  בור מים 274

 מערב.-בצד צפון

 (.284, 281, 276, 275, 273בורות עימר ) 5קבץ חלק ממ

 נוכחי 3  הידרולוגי

מ'. יש  3.5ס"מ. הבור רבוע וחשוך. בקרקעיתו יש מים, עומק משוער  70בור בעל פתח קטן ורבוע באורך וברוחב  בור מים 275

 (.284, 281, 276, 275, 273בורות עימר ) 5ס"מ מתחת לפתח. חלק ממקבץ  70-בזנ"טים כ

 נוכחי 3  רולוגיהיד

 נוכחי 2  הידרולוגי מ'. בקרבתה אשלים פזורים בשדות. 5מ' ובעומק  2.5באר יבשה בקוטר  באר 276

 נוכחי 2  בוטני (.284, 281, 276, 275, 273בורות עימר ) 5מ'. חלק ממקבץ  10-עץ אשל בגובה כ אשל 277

 נוכחי 1  בוטני ם גדולים, שקמה )בכל מקבץ( וצברים.יעצי אשל הפרק -שני מקבצי עצים, בשני המקבצים  אשלים 278

 יזנטיים )ייתכן כדי אנטיליה(. באפיק תאנה ונצר תמר.ב-פזורת חרסים גדולים, שברי כדים רומיים פזורת חרסים 279

ובה רצפת פסיפס עם שתי כתובות ביזנטיות  1977באתר זה )בערך( נמצאה כנסייה ביזנטית שנחפרה בשנת 

מתאר במקום "שפך מסיבי של שברי קנקנים, סיגים ולבני חרס צרופות ( 2012). גת 578-ו 576מהשנים 

 (2012גת ), נוכחי 2  ארכיאולוגי
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(. 1988, המעידים על בית יוצר שפעל במקום". לכנסייה אין כיום זכר בשטח )והמקום אינו מתועד אצל ליבנה

אן את היישוב אורדה הפסיפס נמצא כיום במוזיאון ישראל. בעקבות גילוי הכנסייה, הארכיאולוגים הציעו לזהות כ

 המתועד במפת מידבא.

בורות עימר  5ח אגן השיקוע. מטויח. ביצת יונה. חלק ממקבץ מ'. שרד פת 1-מ', קוטר הפתח כ 3.5בור בעומק  בור מים 280

(273 ,275 ,276 ,281 ,284.) 

 נוכחי 3  הידרולוגי

זה לא שרד כיום(  מבנה .מציין שרידי מבנה קימרוני ניצב מעל לבאר, ש1988מ' לפי ליבנה,  25-באר עמוקה )כ באר אנטיליה 281

מ'(, ממערב  2.65מ' )עומק  3.2מ' ורוחב  4.4מ'(, אורך  3בצמוד לה ממזרח בריכת אגירה עם קיר גבוה במיוחד )

ובעומק כמטר אחד(, הריסות מ'  3.5בריכה נוספת הרוסה )נותר קיר מזרחי, לפי ליבנה הייתה באורך וברוחב 

פזורות בשטח. ליבנה מציין ליד הבאר שרידי מנוע וגלגל תנופה שבור מברזל יצוק, ושרידים של בתי חימר אחדים. 

 כמו כן הוא מציין שהבריכות צופו טיח של גרס חרסים אדמדמים שמושקעים בו חרסים שחורים.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  היסטורי כנראה שרידי מבנה. -פזורת אבנים  םפזורת אבני 282

בורות עימר  5מ'. בדופן הבור כדן נאה. יש מרזב חרס בצד המערבי. חלק ממקבץ  4מ' ובקוטר  3.5בור בעומק  בור מים 283

(273 ,275 ,276 ,281 ,284.) 

 נוכחי 3  הידרולוגי

ל דראי, שנפל במערכת סיני. האנדרטה עצמה חדשה יחסית, בעברית אנדרטת זיכרון לחבר קיבוץ תל רעים, שאר אנדרטה 284

 צב יקינתוני.ח-ובצרפתית. לצידה נשתלו חצב מצוי, רקפת מצויה ובן

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  ארכיאולוגי גל אבנים בשדה חקלאי. הריסות מבנה? גל אבנים 285

 נוכחי 1  ארכיאולוגי מ'. מלוכדים במלט. חרסים רבים.  1מ' וגובהם  1.5פינת קירות כורכר שאורכם  שרידי מבנה 286

 נוכחי 1  ארכיאולוגי שרידי מבנה הבנוי כורכר וחלוקים. שרד בעיקר הקיר המערבי, וגם הוא לגובה מוגבל. שרידי מבנה 287

 נוכחי 2  בוטני לושה עצי חרוב, שקמה, תמר קטן ושקד. המתחם מוקף משוכות צבר.ש -בוסתן קטן  בוסתן 288

 נוכחי 2  הידרולוגי מ' מכוסה בצמחייה. בצידה המזרחי עץ תות. 6בריכת אגירה רבועה באורך וברוחב  בריכת אגירה 289

ברהם. לאורך הערוץ נטועים רתמים בצפיפות רבה במקטע של כק"מ אחד, מקו השיפד"ן א-פרט גדול של שיח הם מצויאבר-שיח 290

 ומערבה.

 נוכחי 1  בוטני

 נוכחי 1  בוטני עץ שקמה מדרום לדרך העפר. ענפים מתייבשים. השקמ 291

. באנדרטה שלושה 1989אנדרטה לזכר חייל גבעתי אסף בצלאל, שנספה בתאונת דרכים בנקודה זו בדצמבר  אנדרטה 292

 גלגלים הניצבים אחד על השני.

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  וריהיסט תלולית בולטת מכוסה בעשב. אבני בנייה. תלולית 293

 נוכחי 2  הידרולוגי עדיין החזיקה מים. 2020בריכה עונתית בגבול השדות. באמצע אפריל  בריכה עונתית 294

 נוכחי 1  היסטורי גל אבנים. גל אבנים 295
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 נוכחי 1  נופש כרם זיתים ושולחנות פיקניק. כרם זיתים 296

 נוכחי 1  סטוריהי תלולית עפר עם עמוד בטון הנעוץ בה. תלולית 297

 נוכחי 1  בוטני מ'. 20-ים מרשימים, גובהם כאיקליפטוסקבוצת  יםאיקליפטוס 298

עבר נחל בשור. פסולת אסבסט במדרון ונזק מרכבי למ' היורד  25-תל ארכיאולוגי מרכזי באזור, מצוק לס בגובה כ תל גמה 299

 שטח. ראו סקירה מורחבת.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  נופש , במסעף דרך עפר לבית הביטחון של תקומה הישנה.1947שלט הסבר על קו המים לנגב בשנת  שלט הסבר 300

 נוכחי 1  נופש שני שולחנות פיקניק. שולחנות 301

 נוכחי 2  נופש חנייה ושילוט נתיב אנז"ק. חנייה 302

 נוכחי 1  ראח גשר אירי ומגלש מדורג על נחל בשור. גשר אירי 303

 נוכחי 1  הידרולוגי תחנה הידרומטרית בגדת נחל בשור. נסקר בתצפית בלבד, מיקום מקורב. תחנה הידרומטרית 304

 נוכחי 1  הנצחה בית הקברות של קיבוץ רעים. בין הקבורים באתר, האדריכל חנן הברון. בית קברות רעים 305

 נוכחי 1  בוטני ם פזורת אבני בניין.שב עמ' ולידו תלולית ע 5-עץ שקמה בגובה כ שקמה 306

אנדרטה לזכר שני חברי כיסופים שנהרגו במקום. באנדרטה משולבים שרידי הטרקטור. בלוח האבן במקום  אנדרטה 307

ט' טבת תשל"א  –הטקסט: "כאן נפלו חברינו בעלותם על מוקש. מנחם הרפז )שרוך(, רפי בן שטרית 

 מתכת "רעם ניתך... דומיה חזקה" של המשורר נתן אלתרמן.." ועל הגלעד אותיות ה6.1.1971

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הנצחה

בעיקר ממצאים מתל גמה ושרידים ממלחמת העולם הראשונה(, )קיבוץ רעים  -תצוגה ארכיאולוגית אזורית  תצוגה ארכיאולוגית 308

 בניהול אמנון גת. נדרש תיאום מראש לביקור באתר.

 וכחינ 2  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  בוטני טן.מ', ללא גזע, בראש ערוץ ק 3-תמר בגובה כ תמר 309

 נוכחי 1  בוטני מ'. 3.5מ' ולה גזעים דקים רבים. במרחק מה דרומה תאנה נוספת בגובה  5-תאנה בגובה כ תאנים 310

ית דונם. מרב 70-ונה" בשטח כדונם ו"עיר תחת 3-תל עתיקות קטן ללא שם במפות. לתל "עיר עליונה" בשטח כ תל מור 311

ליבנה ערבי, בו יש מאורות וריכוזי עיריות וחצבים. האתר אינו מתועד אצל מ-התל מעובד למעט המדרון הצפון

או בו כלי צור וחרסים דונם ונמצ 40-קורא למקום "תל מוגרבי" ומציין ששטח האתר כ( 2012). גת (1988)

 . 3-1ל מהתקופה הכלקוליתית המאוחרת ותקופות הברז

 (2012גת ), נוכחי 2  ארכיאולוגי

( 1988) מ'. ליבנה 10-גזעים, מת בשנים האחרונות והגזעים שרועים על הארץ. אורך הגזעים כ 3עץ חרוב בעל  עץ חרוב 312

 מזכיר את העץ ללא ציון ממדיו.

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  בוטני

מ' הבנויה אבני כורכר ומטויחת בבטון  3.5מ' וברוחב  4כת אגירה באורך באר במבנה בטון ובצידה המערבי ברי באר כיסופים 313

ושוקת סתומה. עץ ינבוט ענק לא מאפשר גישה ותצפית על הבאר עצמה. השם "באר כיסופים" מופיע במפת 

-מציין שעומק הבאר כ (1988ליבנה )(. במפות סימון שבילים מאוחרות המקום נקרא "ביר נחרור". 1963נירים )

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי
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 –המטרים העליונים מדופנים ביציקת בטון. במרכז גג מבנה הבאר פתח מלבני עם קורות ברזל  10מ', כאשר  35

דגם הדומה לבארות רבות בנגב ששופצו ע"י הבריטים. הוא מוסיף כי במשטח בטון בין הבאר לבריכה יש תעלות 

 להולכת המים לבריכה.

 נוכחי 1  בוטני זף מצוי.מ' ומצפון לו עץ שי 5-עץ חרוב בגובה כ זףחרוב ושי 314

 נוכחי 1  בוטני עץ אשל גדול יחסית בקצה משוכת צבר. אשל הפרקים 315

 נוכחי 1  הידרולוגי סכר בנחל גרר ומתקן שאיבת המים למאגר רעים. סכר ונקז 316

 נוכחי 1  ארכיאולוגי אבן הנראית עתיקה ושבורה לשלושה חלקים. אבן שבורה 317

 נוכחי 1  בוטני עץ שקמה בשדות. שקמה 318

 נוכחי 1  בוטני מ' בעל גזעים רבים. 15-עץ אשל מרשים בגובה כ אשל הפרקים 319

. המאגר 2020מאגר הקולט מי שטפונות מנחל גרר. מצופה ביריעות פלסטיות. נמצא יבש כמעט לחלוטין בינואר  מאגר רעים 320

 מיליון מ"ק. 1.6כמאגר בנפח  (1988יבנה )למוזכר אצל 

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 3  נופש .2020מגדל תצפית חדש של קק"ל הצופה לעבר כפר דרום ונצר חזני. המקום נחנך ביולי  מגדל תצפית 321

צבה במקור במחסום כיסופים אנדרטה המנציחה את מפעל ההתיישבות וחיילי צה"ל בחבל עזה. האנדרטה הו אנדרטה 322

 והועברה לנקודה זו.

 נוכחי 2  הנצחה

מבנה זה קדום לבית  ,1988, בית קברות בדווי. הריסות מבנה כורכר רבוע וגל אבנים מדרומו )לדעת ליבנה שייח' נחרור 323

פיע במפה הקברות(. מאות חצבים שרובם פרחו, אבנים פזורות פה ושם. ליבנה מציין שהסימון לקבר שייח' מו

 מנדטורית, אך אין בשטח קבר שייח'.

קאם. ממציינים שהקבר נמצא באמצע הדרך בין שייח' נוראן לאבו הוריירה, ועל הקבר יש ( 1998) ועמיתיוצבי -בר

 ריעי.ז-המקום מקודש לשבטי התראבין ובקרבתו היה בית הספר של שבט אל

, (1988ליבנה ), נוכחי 2  ארכיאולוגי

 (1998)ועמיתיו  צבי-בר

 נוכחי 1  ארכיאולוגי חרסים פזורים בשטח. פזורת חרסים 324

מגדיר את המקום "באר מדופנת בבטון, מקורה  (1988ליבנה )בור עמוק ורחב, מכוסה בגדר תיל מאסיבית.  בור מים 325

 מ' ". 5בכיפת בטון שבה פתח רבוע סגור בדלתות פח. פני המים בבאר מצויים בעומק של 

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי

סכר אבן בעל מספר נדבכים לרוחב ערוץ. מדרום ערימת אבנים ישנה ומצפון ערימת אבנים מודרנית. מקבץ  סכר קדום 326

מ'. מעל לסכר נוצר משטח  0.8מ', גובהו ורוחבו  5מציין שהסכר בנוי אבני כורכר ואורכו ( 2012)קיקיון. גת 

 וא מהתקופה הערבית המאוחרת או בן זמננו.מפולס בן מספר דונמים. הסכר ה

 (2012גת ), נוכחי 2  ארכיאולוגי

מ'. פסולת ופגר כבשה. ייתכן שהבור מוזכר  2.5-מ' ועומקו כ 3-בור ביזנטי. יש כניסה נוחה ממערב. קוטר הבור כ בור מים 327

 )אם כי המרחק המוזכר אצלו שגוי(. 326בהקשר לאתר  (1988ליבנה )אצל 

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  גיהידרולו

 נוכחי 1  אחר מ'. ייעודה לא ברור. 16מ' ורוחבה  23-מחפורת רחבה ורדודה, אורכה כ חפירה 328
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 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת אבני בנייה וחרסים בשטח. אתר ארכיאולוגי 329

 נוכחי 1  בוטני מ'. 10-8עץ שקמה יפה בגובה  שקמה 330

 נוכחי 1  בוטני מ'. 8-ובה כעץ שקמה בג שקמה 331

 נוכחי 1  בוטני מ'. 8-עץ שיזף מכוסה חלקית בשרביטן, בגובה כ שיזף מצוי 332

 נוכחי 2  ארכיאולוגי מוזיאון קטן ובו תצוגה ארכיאולוגית עם ממצאים מהסביבה. הכניסה בתיאום מראש. מוזיאון כיסופים 333

 נוכחי 1  בוטני מקבץ חצב מצוי. חצבים 334

 נוכחי 1  בוטני מקבץ עצי שיזף מצוי, שיחי צבר שרופים, אטדים. שרידי בוסתן 335

 נוכחי 2  היסטורי .2005עבר קטיף. המעבר נסגר לאחר הנסיגה מחבל עזה בשנת מ -שלט  מעבר קטיף 336

 נוכחי 1  הנצחה בית הקברות של קיבוץ כיסופים. בית קברות 337

מעליה מבנה קמרוני עם שני פתחים מרובעים ולצידה בריכת אגירה ושקתות. עצי שיזף ושקמה. באר אנטיליה  בכרה-ביר אבו 338

מ'.  30מציין שעומק הבאר  (1988ליבנה )משולטת "באר הדקלים" למרות שאין דקלים בקרבתה המיידית. 

ניתנים לזיהוי לדבריו בין הבאר לבריכה הייתה אמת מים בת כמה מטרים שעמדה על עמודי בטון, ששרידיהם היו 

מ' ותא קטן  5בנויה אבני גזית כורכריות ומטויחת בבטון. היא כוללת מאגר עיקרי באורך וברוחב  . הבריכה1988-ב

 שנועד להעביר את המים לשקתות שמסביב לבריכה.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני . למרגלותיו הרבה כפות תמרים.מ' 12-עץ תמר יפה בגובה כ עץ תמר 339

 נוכחי 1  בוטני ם.מ'. בקרבתה מספר אשלי 5-שקמה גוססת בגובה כ שקמה 340

 נוכחי 1  בוטני עץ חרוב בגובה מספר מטרים, אחד הגזעים קרס. חסר פירות. מדרום לו ריכוז חצבים. חרוב 341

 נוכחי 1  בוטני צבור אבנים.מ' הראש הערוף. מצפון לו מ 2מ' ועוד  8-עץ תמר ערוף ראש, גובהו כ תמר 342

 נוכחי 1  בוטני משוכת צבר קטנה. משוכת צבר 343

 נוכחי 1  בוטני מ'. בראש המצוק ממזרח לו, מקבצי חצב מצוי. 7-עץ שיזף מצוי בגובה כ שיזף מצוי 344

'. 70-והוא נבנה בשנות האלף מ"ק  600-תצפית על המאגר. חנייה ושילוט, ספסלי ישיבה. נפח המאגר כ תצפית מאגר נירים 345

 התצפית מוקדשת לזכרו של בנימין חפץ, חבר קיבוץ נירים ומראשי המועצה האזורית אשכול.

  (1988ליבנה ), נוכחי 2 הנצחה נופש

 נוכחי 2  נופש מ'. לידו חורשת עצי מכנף נאה. המגדל נמצא לא נעול בעת הביקור. 15-מגדל תצפית קק"ל בגובה כ מגדל תצפית 346

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. 2-סכר לרוחב הבשור, יוצר מדרגה בגובה כ סכר נירים תחתון 347

 נוכחי 1  הידרולוגי בע משאבות גדולות.בעל אר -מכון השאיבה של מאגר נירים  מכון שאיבה 348

חם בן הרב ר' שלמה קרליבך דרה לזכר הרב ר' שלום מנש –מצבת זיכרון לתורמים של קק"ל )בעברית ובאנגלית(  מצבת זיכרון 349

 ומרת מינדל בת הרב ר' דוד לבית ישראל, מדטרויט בארה"ב.

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. 1.5סכר לרוחב הבשור, גובהו  סכר נירים 350
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 נוכחי 2  נופש נקודת תצפית של קק"ל לעבר נחל בשור וסכר נירים. חנייה, פינת ישיבה מגזעים ועץ ינבוט. תצפית 351

מטע ירושלים, בהוקרה ובהערכה למפקדי ולחיילי "עוצבת  –כרם זיתים עם שילוט הנצחה )באנגלית ובעברית(  חורשת ירושלים 352

בבית אלוהים" תהילים נ"ב י'. הוקם  –שועלי הדרום" על פועלם לבטחון מדינת ישראל ובירתה "ואני כזית רענן 

סם פיליפ. ינואר  ל מי אוליב טריי וקורט לנדרי ארצות הברית, בתכנוןיבותם שעיריית ירושלים בנד –ביוזמת בני כץ 

 .5774שבט  2014

 נוכחי 1  הנצחה

מ'. הבריכה  1.2מ' וברוחב  4.5מ' ומצפון לה בריכה מלבנית שלמה באורך  5בריכת אגירה שבורה באורך וברוחב  בריכת אגירה 353

 כיום בעומק כמה מטרים. הבריכה מטויחת. הגדולה פרוצה מערבה לשקע שכנראה היה באר,

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 1  ארכיאולוגי מ'. 1.5שרידי מבנה המשלב חלוקי אבן ולבני בוץ. במבנה יש שלושה חדרים והוא השתמר עד לגובה  אתר ארכיאולוגי 354

 נוכחי 1  בוטני אשל הפרקים גדול ובולט בעל מספר גזעים רובצים. עץ אשל 355

אנדרטת גבריאל  356

 קועטה

אנדרטה לזכר חייל שנהרג בתאונת דרכים במקום זה. לוחית הזיכרון מחודשת. הכיתוב "לזכר סמל גבריאל 

תנצב"ה ". בראש  30.8.1970אשר נפל במקום זה בעת מילוי תפקידו כ"ח אב תש"ל  2040317קועטה ז"ל מ.א. 

 האנדרטה סמלי הצנחנים והמודיעין.

 (1988ליבנה ), ינוכח 1  הנצחה

 נוכחי 1  הנצחה .1992כר מרטינצי, לזכר התורמים אלפרדו מרטינצי ורעייתו פיורנצה כורבי. הסכר הוקם בשנת ס -מצבת זיכרון  מצבת זיכרון 357

 נוכחי 1  הידרולוגי סכר לרוחב הבשור. באזור זה הערוץ יבש בקיץ. סכר מרטינצי 358

סומנת באר באזור זה. בשטח יש גבעה המכוסה בצפיפות בשיחיית אטד, בצידה הצפוני במפה טופוגרפית מ שרידי באר 359

 שקע בעומק כמטר ומצפון לו פזורת אבני בנייה.

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מ', בבסיסו מאורה. 5מ' ובאורך  1.5מחשוף כורכר בגובה  מחשוף כורכר 360

 נוכחי 1  הידרולוגי ' מדופנת לבנים. מוקפת סוללת עפר. לידה שני צברים ומספר אשלים.מ 2באר עמוקה, קוטר  באר 361

 נוכחי 1  בוטני מ'( ובעל נוף רחב. 12-אשל גדול )גובה כ אשל הפרקים 362

 נוכחי 1  הידרולוגי .112בריכת מים מגודרת מבטון בפסגת גבעה  בריכת מים 363

תקרת בטון. כניסה מצפון מחופה בלוחות פח, חלון בצד מערב. המקום מוסתר חלקית  פילבוקס בנוי לבנים עם פילבוקס 364

 (.2013 ,בצמחייה. הפילבוקס נבנה לקראת מבצע קדש )אלרם

למיטב ידיעתנו זהו הפילבוקס היחיד מסוגו ששרד ביישובי אשכול )בנחל עוז קיים פילבוקס נוסף שהועתק 

 ממקומו המקורי(.

 (2013) ם, אלרנוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 2  נופש חניון מטיילים מונגש. שילוט הסבר על האזור ומסלול נתיב אנז"ק. חניון נחל אסף 365

עמוד מתכת ובראשו שלוש דמויות אוחזות בלפיד, לזכר שלושת חברי הגרעין על שמם קיבוץ עין השלושה, שניים  אנדרטה 366

. הפסל עוצב בידי פבלו 1990. האנדרטה הוקמה בשנת נפלו בקרב על ניצנים ואחד בקרב באזור רהט דהיום

 האנמן ולצידו שילוט הסבר על המקום.

 (2013) , אלרםנוכחי 2  הנצחה
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 נוכחי 1  ארכיאולוגי ריכוז חרסים בשטח. אתר ארכיאולוגי 367

לטים בקיבוץ תעלת קשר רדודה ומשולטת מתקופת ההיערכות למלחמת ששת הימים. התעלה חיברה בין מק תעלת קשר 368

 ומסומנת כיום ע"י אבני שפה.

 , שילוט באתר.נוכחי 1  היסטורי

 נוכחי 1  נופש גן קטן ובו מגדל שמירה משופץ, פרגולה עם בוגונוויליאה, עץ חרוב ושולחן פיקניק. מגודר ומשולט כשטח פרטי. צומת עין השלושה 369

 נוכחי 1  וריהיסט פעמון היישוב עין השלושה. אינו משולט. פעמון 370

שלט הנצחה לפרדסני קיבוץ עין השלושה, אברהם דרדיק ז"ל ומשה )ללו( ביאר ז"ל, שהובילו את ענף הפרדסנות  שלט הנצחה 371

 '.50-בקיבוץ מאז שנות ה

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  הנצחה בית הקברות של קיבוץ עין השלושה. בית קברות 372

 נוכחי 1  היסטורי השלושה. סילו מרשים בקיבוץ עין סילו 373

 נוכחי 2  הידרולוגי בריכה באורך עשרות מטרים בערוץ נחל בשור. מעבר לאזור הבריכה האפיק יבש. בריכה 374

 נוכחי 1  בוטני מ'. 10-אשל גדול ויפה בגובה כ אשל הפרקים 375

, המאפיין (1988ליבנה )האתר מתואר בהרחבה אצל ובאורך עשרות מטרים. ארוך ומרשים.  מ' 25-מצוק בגובה כ שכבתי-מצוק רב 376

בתחתית המצוק סלע חוף ומעליו שכבות כורכר וחרסית, שיכוב צולב בכורכר ובחלק העליון של המצוק חמרה 

מצא בתחום מתקן המקום נ 1988-כורכרית ולס. ליבנה מציין שהמצוק שימש בעבר כמטווח צבאי, ולדבריו נכון ל

 קהל הרחב(.צבאי )כיום האתר פתוח ל

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  גיאומורפולוגי

 נוכחי 1  בוטני עלים לצד סככה חקלאית.-חבמ' ואשחר ר 6-תמר בגובה כ תמר 377

מ'. התקרה קרסה בחלקה. על הטיח שכבות רבות של מפלסי המים. מים  5מ' ובעומק  3.5בור מטוייח בקוטר  בור מים 378

 תר בשטחי המועצה ואחד המעטים שאוגרים מים גם כיום.בקרקעית. אחד הבורות היפים ביו

 נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  ארכיאולוגי מעט חרסים ואבני צור בשטח חקלאי. אתר ארכיאולוגי 379

סכר על הבשור ולמרגלותיו בריכה ארוכה ויפה. הסכר משתלב במפעל "נקז חולית" להפקת מים משכבת  סכר רעים 380

 אור.-ור עבור שטחי קיבוץ חולית באזור חוות טלהחלוקים בנחל בש

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני עצים. 10-חורשת אשלים ובה כ חורשת אשלים 381

 נוכחי 1  בוטני מקבצי חצבים פזורים. חצבים 382

ון. יש מים בקרקעית, פתח ניקוז צדדי. אחד בור מים מטויח, מעליו משטח בטון עם פתח מלבני עליו ניצב גליל בט בור מים 383

 הבורות המעטים בשטחי הסקר שאוגרים מים גם כיום.

 נוכחי 2  הידרולוגי

ותיו תצפית משולטת לעבר הבשור, ממחנה אורים עד עזה. המקום מוקדש מ' ולמרגל 12-אשל הפרקים בגובה כ מצפור שי 384

 .2015ך בשנת . האתר נחנ2005לשי דיין ממושב דקל שנפטר בשנת 

 נוכחי 2  הנצחה
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 אנדרטה לשני מא"זים ואזרח שנהרגו בעלותם על מוקש. במקום יש מטרדי ריח. נוסח האנדרטה: אנדרטה 385

 "כאן נפלו דוד חזן מאז יגב, שלמה ברין מאז תל רעים, שמואל מצנר קב סעד, ביום י"ז תשרי תשי"ב ".

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הנצחה

לבן -מראשית תקופת המנדט הבריטי. שתי חביות פח ממולאות במלט, בצבעים שחור M4נקודת טריאנגולציה  94גבעה  386

האחת מעל השנייה. תצפית לעבר נתיבות, תל גמה, מחנה רעים ורצועת עזה. ככל הנראה הנקודה שופצה 

 במהלך השנים.

 ('ג2017), גזית נוכחי 3  היסטורי

 נוכחי 1  בוטני לוט הסבר.מ', לידו חנייה ושי 12-ובה כעץ אשל מסועף בג אשל הפרקים 387

 נוכחי 1  הידרולוגי מקום בו היה עד לשנים האחרונות בור ביזנטי בשולי הכביש. כיום אין לו זכר )נמרוד חפץ מנירים בע"פ(. בור לשעבר 388

 מידע מנמרוד חפץ בע"פ. 1  הנצחה , במטע הזיתים של הקיבוץ.1973 -ת סואץ בשלט הנצחה לזכר החייל יעקב ז'יטומיריסקי בן נירים, שנפל בתעל חניון סופתא 389

 , שילוט באתר.נוכחי 1  נופש חניון מטיילים עם שולחנות פיקניק ופחי אשפה. שלט הנצחה ליעקב הררי, ממייסדי ענף הבוטנים בישראל. חניון הררי 390

ורות של חורבת מעון לגינת אחד מבתי נירים )נמרוד חפץ בע"פ(, אבן חוליה של בור מים שהובאה מאחד הב אבן חוליה 391

 מבוקעת ע"י עץ זית שגדל בתוכה.

 נוכחי 1  ארכיאולוגי

אביק עציון )הרבש"צ( ושחר ז -( 2014סלע זיכרון לשני חברי קיבוץ נירים שנפלו בהפגזה בסוף מבצע צוק איתן ) סלע זיכרון 392

 מלמד.

 ע"פ.מידע מנמרוד חפץ ב 1  הנצחה

דונם( בשפך נחל גמילה לנחל בשור. ככל הנראה, עוד בתקופה הביזנטית נחצב במקום זה גב  4גב גדול )שטח  בריכת גמילה 393

בסלעי הכורכר, והמקום היה בשימוש גם ע"י הבריטים במלחמת העולם הראשונה. הגב מגיע לאופק מי התהום 

 לות" דייגים מאולתרות בגדה המערבית.בשכבת החלוקים, ולכן יש בו מים כל השנה. שתי "זו

 , שילוט באתרנוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני דונם תחום במשוכת צבר. יש משוכה נוספת קצת מצפון למתחם. 3.7-מתחם בשטח כ משוכת צבר 394

יאון אנדרטת הבנים מוזיאון המנציח את קיבוץ נירים במלחמת העצמאות, תצוגת נשק ומשוריינים. לצד המוז בית המגן 395

 המקומית.

 נוכחי 3  הנצחה

. תושב נירים שנספה בשנת 10סלע ועליו לוח זיכרון בצורת חולצה ועליה המספר  –אנדרטה לזכרו של עדי פטר  אנדרטה 396

 .25בתאונת דרכים בגיל  2005

 נוכחי 1  הנצחה

 (2012גת ), נוכחי 1  הידרולוגי כורכר, מחובללת. יבשה.מ', חצובה בסלע ה 1.5ומק עמ',  2קוטר  -באר רדודה  באר רדודה 397

 נוכחי 1  אחר פסל גדול המורכב מעשרות חלקי אופניים, בתחום קיבוץ נירים. פסל אופניים 398

 נוכחי 1  היסטורי סילו קיבוץ נירים. סילו 399

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מחשופי כורכר קטנים. מחשופי כורכר 400

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת אבנים בשולי הדרך. בניםפזורת א 401

בית קברות צבאי  402

 מצרי

חלקת שדה התחומה במשוכת צבר, בצד המזרחי שלושה גלי אבנים גדולים, בהם נקברו חיילים מצריים שנפלו 

 (.במלחמת העצמאות. מקבצי חצבים. תלוליות אבן פה ושם. שילוט הנצחה של אוגדת עזה )בעברית ובערבית

, (1988ליבנה ), נוכחי 2  היסטורי

 שילוט באתר.
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 נוכחי 1  בוטני מזרח לה שלושה אשלים בשדה.-מ', מדרום 10-עץ שקמה בגובה כ שקמה 403

במקום היה מכון החליבה הישן של קיבוץ נירים ושלט הנצחה לחיים שפרוני שנהרג בהפגזה על הקיבוץ בשנת  מכון החליבה הישן 404

1955. 

 מידע מנמרוד חפץ בע"פ. 1  הנצחה

 נוכחי 2  גיאומורפולוגי חל גמילה. סביב המפל משטחי כורכר.נ -מ' במחשוף כורכר  2.5מפל בגובה  מפלון 405

לוח זיכרון לחיים  406

 שפרוני

. מכון החליבה הועתק לכאן 1955"ש חיים שפרוני ז"ל מייסד רפת נירים אשר נפל בהפגזה בשנת ע -לוח זיכרון 

 .1984בשנת 

 מידע מנמרוד חפץ בע"פ. 1  הנצחה

 נוכחי 1  הנצחה אנדרטה לזכר בני נירים שנפלו במערכות ישראל, בתחום בית הקברות. אנדרטה 407

 נוכחי 2  הנצחה אנדרטה לזכר בני נירים שנפלו במערכה על דנגור במלחמת העצמאות. אנדרטה 408

 חינוכ 1  בוטני מ'. 6-5עץ שקמה בגובה  שקמה 410

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי משטחי כורכר בקרבת הנחל. מחשוף כורכר 411

 נוכחי 1  הנצחה ורש לזכר אירן קושנר מברוקלין, ארה"ב.ח -מצבת זיכרון של קק"ל  מצבת זיכרון 412

 נוכחי 1  בוטני מקבצי חצבים. חצב מצוי 413

עיגולים שנוצרו ע"י פיתולי זמורות גפן. במרבית  55. הפסיפס משלב בית כנסת עתיק עם רצפת פסיפס מרשימה בית הכנסת במעון 414

מנורה בת שבעה קנים, אתרוגים, שופר  –העיגולים מופיעים יונקים ועופות. בשורות העליונות סמלים יהודיים 

ושופץ מספר  1957ולולב, כפות תמרים ואריות. מדרום אגן טבילה, בור מים סתום ותעלה. המקום התגלה בשנת 

 פעמים.

 .(1988ליבנה ), נוכחי 3  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  הנצחה ורש לזכר ישראל חיים רוס מפאר רוקאווי, ארה"ב.ח -מצבת זיכרון של קק"ל  מצבת זיכרון 415

מ', שתי הבריכות הצפוניות סתומות  1מ' ובעומק  6ארבע בריכות עגולות. שתי הבריכות הדרומיות בקוטר  בריכות עגולות 416

מציין שכל הבריכות בממדים זהים(. הבריכות בנויות לבני חימר שרופות. יסודות  ,2012, תארן מטושטש )גתומ

מציין שהמבנה הכיל כנראה מנוע ומשאבה, וכן שרידי צינורות ברזל בקרקע  ,1988, מבנה רבוע ממזרח )ליבנה

סחף( לא אותרה. גת מציין שעל לבני מ' וסתומה ב 2שלא אותרו(. באר בערוץ הנחל )המוזכרת אצל ליבנה בקוטר 

. לדבריו יסודות המבנה ממזרח בנויים FABRIQUE EL ASSA GARE EGYPTהחימר יש חותמת של היצרן: 

 חלוקים.

 המכלול הוקם כנראה ע"י הבריטים במלחמת העולם הראשונה.

גת , (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

(2012) 

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. חלק מחורבת מעון. 2.5ייה. קוטרו המשוער בור סתום חלקית בצמח בור מים 417

 נוכחי 1  ארכיאולוגי שורת אבנים הנראות כאבני שפה, ייתכן שרידי דרך עתיקה. שורת אבנים 418

ור מ'. הבור חשוך ולידו ריכוז חלוקים. מיכלי פלסטיק המונחים על הב 2בור מים, ככל הנראה סגלגל בקוטר  בור מים 419

 מקשים להעריך את ממדיו, קרקע לא יציבה בקרבתו.

 נוכחי 3  הידרולוגי
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 נוכחי 1  ארכיאולוגי מתאר אבנים בצורת ח'. ייתכן יסודות מבנה. מתאר אבנים 420

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. 1.5מ' ועומק לפחות  2.5בור סתום, קוטר משוער  בור מים 421

מ'. עומק  1.2יותר. לבור זה יש כיפת מלט ובה פתח אנכי דמוי חלון מקושת שאורכו אחד הבורות השמורים ב בור מים 422

 מ'. בחלון משולב שבר עמוד. 2.5מ', חשוך ויבש. קוטר משוער  10-הבור כ

 ,נוכחי 3  הידרולוגי

מ',  1.5מ' ובגובה  5מ', מדופנת אבני גזית כורכריות, עם בריכת אגירה באורך וברוחב  3-באר עמוקה בקוטר כ באר מעון 423

( מציין שתי בריכות אגירה משני עברי הבאר, בשטח 1988שתי שקתות. סולם יורד לבאר. הבאר מגודרת. ליבנה )

 אותרה בריכה אחת.

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  הידרולוגי במקום נמצא מיכל פלסטיק אך לא בור מים, ככל הנראה הבור סתום כיום, בור בעבר 424

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מחשוף כורכר קטן. מחשוף כורכר 425

מ'.  3.5מ', קוטר בתחתית הבור  2.5סביבתו. קוטר הפתח למ' מתחת  1.5-מ' הנמצא בתוך שקע כ 2בור בעומק  בור מים 426

 מערב.-שרידי אגן שיקוע בצד דרום

 נוכחי 3  הידרולוגי

ת. יש שולמית מצויו-מ'. בדופן הבור ריכוז שערות 1.5מ' ועומק הבור עד למים  1.2תח בור מים מוצף. קוטר הפ בור מים 427

צינורות חרס. נמצא בתוך שקע מקומי. זהו אחד הבורות היחידים במרחב  3סימני חבלים וכן פתח ניקוז סתום עם 

 ולמית במרחב הסקר.ש-הסקר שאוגרים מים גם כיום, וכנראה האתר היחיד לשרכי שערות

 נוכחי 3  ולוגיהידר

 נוכחי 3  הידרולוגי מ'. בתוך הבור חבית ואשפה. 1.5-מ'. אורך הפתח כ 1.5בור אוגר מים. פתח הבור דמוי ביצה והעומק עד למים  בור מים 428

 מ'. עומק הבור לא ידוע )הוא חשוך( ולא ידוע אם הוא אוגר מים. בפתח הבור 1.5בור פעמון בעל צוואר בעומק  בור מים 429

 ארבע אבני ריצוף )ככל הנראה היו במקור שש אבנים(.

 נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 3  הידרולוגי מ'. שרידי טיח. 5מ' ובעומק  3.5בור מים בקוטר  בור מים 430

 נוכחי 1  הנצחה שלט מתכת המנציח את זכרם של שלושה חללים בני המועצה האזורית אשכול במבצע צוק איתן. אנדרטה 431

פון לו שורת אבנים, ייתכן מ'. מעט מצ 2-מ' וקירותיו ישרים יחסית, עומק הבור כ 3בור מים לא מטוייח. קוטרו  בור מים 432

 שרידי דרך.

 נוכחי 3  הידרולוגי

 כחינו 3  הידרולוגי מ'. שני צינורות חרס. שתי חביות בבור. 1.7מ', הפתח דמוי טיפה ואורכו  3בור לא מטויח בעומק  בור מים 433

מ' בעל כיפת מלט שלמה ומכסה פח בדופן הבור. בקרקעית הבור תנשמת ואשפה רבה. הבור  8בור מים בעומק  בור מים 434

 מ'. הבור השמור ביותר במרחב הסקר )שופץ בתקופת המנדט הבריטי(. 3חשוך. קוטר משוער 

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

מהכפר ח'רבת מעין. סביבו גן פסלים. הבניין השתייך לאבו סיתה, מנכבדי הכפר, שבית מבנה מנדטורי, שריד  הבית הלבן 435

 .1947החימר שלו נהרס בידי הפלמ"ח בשנת 

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 1  הידרולוגי שקע רדוד ואבנים לצידו. ככל הנראה בור סתום כליל. שקע 436

 נוכחי 1  היסטורי יה שני גלי אבנים. כנראה שרידי מבנה הרוס.תלולית עפר בולטת ובשול תלולית 437
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 נוכחי 1  בוטני עץ תאנה בעל גזעים דקים רבים. תאנה 438

מ'. החלק התחתון אולי חצוב בסלע.  3.5מ', קוטר בקרקעית  2.5קוטר הפתח  מ', מטויח. 5-בור מים בעומק כ בור מים 439

 בי מגרעת קטנה.מקום כניסת המים מצד צפון. בקיר המער

 נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  הידרולוגי חבית משולטת ע"י מקורות ותחומה בארבע חביות נוספות, בנחל מברך עליון. קידוח מים? 440

 נוכחי 1  בוטני מ'. 15-עץ אשל גדול בגובה כ אשל 441

מ'. שרד פתח הניקוז. שפת הבור  2.5ר מ' והקוטר בתחתית הבו 1.2מ', קוטר הפתח  5-בור מים בעומק כ בור מים 442

 העליונה שמורה. לא מטויח. ריכוז עצמות בקרקעית.

 נוכחי 3  הידרולוגי

מקלט מכוסה בתלולית עפר. שני פתחי אוורור משני צידי גדר רפת ניר מעון, ופתח כניסה. אחד משני מקלטים  מקלט 443

 ששרדו מהיישוב צור מעון.

 נוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 1  בוטני עץ שקמה בגובה מספר מטרים, דרומית לו משוכת צבר. קמהעץ ש 444

 נוכחי 2  היסטורי מקלט מכוסה בתלולית עפר. לפחות שני פתחי כניסה. אחד משני מקלטים ששרדו מהיישוב צור מעון. מקלט 445

 נוכחי 1  אחר ייתכן שבעבר היה בור מים בנקודה זו. כיום אין לו זכר. משאר לא מעובד 446

(. בתחומי רפת ניר עוז וניר עם. במקום מבנה בטון 1954 – 1949שנים ב' )התקיים 50-שרידי יישוב משנות ה צור מעון 447

 גדול ממנו נותרו הקירות המזרחי והמערבי למלוא גובהם )חתך משולש(, הצפוני והדרומי בחלקם..

, (2017מימר ), נוכחי 2  היסטורי

 שילוט באתר.

 נוכחי 1  בוטני מ'. 10-משאר קטן לא מעובד. שורת פלגית שיחנית באורך כ שיחנית פלגית 448

מ', הבור מטויח עם חרסים אדומים  2.5-מ', קוטר תחתית הבור כ 1.5-הפתח כ מ'. קוטר 2.5-בור מים בעומק כ בור מים 449

 משולבים בטיח.

 נוכחי 2  הידרולוגי

. באנדרטה משולבים שרידי הרכב ההרוס. 1993שנהרג בתאונת דרכים במאי  אנדרטה לזכר מחמד אלרומיילי אנדרטה 450

 מצבת הזיכרון כתובה בעברית.

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  הידרולוגי '.מ 3-בור מים סתום כמעט כליל בסחף. קוטר הפתח המשוער כ בור מים 451

 נוכחי 2  הידרולוגי יש פסולת חקלאית. מ', בבור 2.5-חתית הבור כמ', קוטר ת 1.5-וטר הפתח כמ'. ק 2.5-בור מים בעומק כ בור מים 452

 נוכחי 1  אחר בוסתן עצי פרי )הדרים, שסק, תאנה, רימון( ושלושה אוטובוסים ישנים. בוסתן וגרוטאות 453

 נוכחי 1  הידרולוגי מ' ולצידו חבית בולטת. במפה מסומן בור מים. 4-משטח בטון באורך וברוחב כ שרידי בור מים 454

 נוכחי 1  בוטני מאגר מים נטוש ובו חישת קנים. חישת קנים 455

 נוכחי 2  הידרולוגי בית בריכה מוצפת בחורף.מער-מאגר מים נטוש ובפינתו הדרום מאגר מים 456

והרצפה מ'  2-מ' מסומן בחבית, לא מגודר. בתוכו יש שתי חביות. קוטר התקרה כ 2.5בור כיפתי יבש בעומק  בור מים 457

 מ'. 4-בקוטר כ

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 1  הנצחה .2000מצבת זיכרון לזכר סרן אלכס טוקר שנהרג בתאונת דרכים במקום זה בשנת  אנדרטה 458
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 נוכחי 1  הידרולוגי מוט מתכת ארוך ושברי גליל בטון )הבור עצמו מכוסה לחלוטין(. שרידי בור מים 459

 נוכחי 1  הידרולוגי מ'. מסומן בבזנ"טים ובתוכו שתי חביות. קינון יונים. 3.5-בש, עומקו כבור כיפתי י בור מים 460

 נוכחי 1  בוטני שלושה שרביטים עדיין היו בפריחה. 2019שרביטי פריחת חצבים, בסוף אוקטובר  100-ריכוז כ חצבים 461

כורכר ואינו מטויח. יבש. מעליו עובר צינור מים. סכנת  מ'. בנוי אבני 10מ' ובעומק  3בור מים ביזנטי, בקוטר  בור מים 462

 נפילה. לצד הבור תלולית וחרסים.

 נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני משוכת צבר עליה הושלך גזם עצים. משוכת צבר 463

 נוכחי 1  חההנצ .2004ורשה לזכר גאיה ובנצי כדורי, הוקדשה בשנת ח –מצבת זיכרון לתורמי קק"ל  מצבת זיכרון 464

בשולי תחנת הדלק, נקודת טריאנגולציה )שוחת ביוב מכוסה ותחומה בבזנ"טים(. באר המסומנת במפה  נקודת טריאנגולציה 465

 מנדטורית לא אותרה.

 נוכחי 1  היסטורי

 נוכחי 1  בוטני מ' ומדרום לו עץ נוסף. 12-עצי אשל הפרקים. בנקודה זו עץ בגובה כ אשלים 466

 נוכחי 1  ארכיאולוגי מ'. 10-פזורת חרסים ואבנים בשדה. ממערב עץ אשל הפרקים בגובה כ רכיאולוגיאתר א 467

 נוכחי 1  הידרולוגי שני מאגרים לא מגודרים. מאגרי מים 468

 נוכחי 1  גיהידרולו רהט מודרני )ברזייה( בחניון צומת מעון, ועליו הפסוק "כי נתתי במדבר מים". הוקם ע"י חברת מקורות. רהט 469

 נוכחי 1  נופש חניון מטיילים ושולחנות פיקניק בצומת מעון. חניון מטיילים 470

 נוכחי 1  הידרולוגי שוחת בטון מלבנית בולטת. חלקי צינורות לידה. שוחת בטון 471

 נוכחי 1  הנצחה ים.( צומח קקטוס במופע מרש1973בית הקברות של ניר עוז. לצד הקבר הראשון )קבר תינוק,  בית קברות 472

 נוכחי 3  בוטני עץ גדול ומרשים בתחום גן ההדגמה "נקודה ירוקה". טורלי איקליפטוס 473

 נוכחי 1  בוטני ם.מ' ומספר ברושי 6-שני עצי אלה אטלנטית בגובה כ אלות אטלנטיות 474

 נוכחי 1  היסטורי מגדל שמירה ישן ומוזנח ליד הגינה הקהילתית בניר עוז מגדל שמירה 475

 נוכחי 1  נופש שולחנות פיקניק בחורשה ממערב לניר עוז. שולחנות פיקניק 476

 נוכחי 1  הידרולוגי משאר לא מעובד. מעט אבני כורכר בצד דרום. בצד צפון שוחת בטון בנויה. הבור עצמו לא קיים כיום. שרידי בור 477

 נוכחי 1  היסטורי סילו קיבוץ ניר עוז. סילו 478

בריכת מים ומבנה  479

 בטון

 נוכחי 1  הידרולוגי בריכת מים מגודרת של מקורות ולידה מבנה בטון עם גג דמוי עמדת שמירה.

 נוכחי 2  נופש .241מבואה צפונית לדרך הבשור מכיוון כביש  מבואת דרך הבשור 480

 נוכחי 2  ארכיאולוגי המקלחת הציבורית בניר עוז.גן ארכיאולוגי קטן, בעיקר ממצאים מחורבת מעון, ומוזיאון  גן ארכיאולוגי 481

 נוכחי 2  היסטורי קטע קטן של מבתר רכבת הקוטע את בתרונות הלס. מבתר רכבת 482
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 1961חוצה את נחל בשור. באתר יש כיום גשר אירי ומצפון לו גשר בטון מודרני. בנובמבר  241הנקודה בה כביש  גשר אברהם 483

גשר ביילי מברזל )הגשר הוחלף בגשר מודרני  –אלוף פיקוד הדרום דאז, אברהם יפה נחנך "גשר אברהם" ע"ש 

 '(.90-כנראה בשנות ה

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  היסטורי

 נוכחי 1  היסטורי פזורת חלוקים קטנה ליד השביל. ייתכן שרידים ממילוי סוללת הרכבת הבריטית. פזורת חלוקים 484

ושה חיילים שנפלו במלחמת ששת הימים. שני טייסים )אלישע שילוני ויוסי רון( שמטוסם אנדרטה לזכר של אנדרטה 485

 התרסק באזור ניר עוז וחייל שנהרג בקרבות בסיני )משה צלי(. במתחם בריכת השחייה בקיבוץ.

האנדרטה עשויה בטון וברזל, ועליה שלושה פסלים מופשטים מברזל שחור אשר מורכבים ממוטות ברזל 

הפסלים קבועים על אלמנטים בעלי קווי מתאר ישרים )רבועים, קובייתים, משולשים(. שניים מהפסלים  מעוותים.

משתלבים זה בזה והשלישי מופרד מהם. שלושת פסלי הברזל המעוותים מסמלים את כלי המלחמה, שצורתם 

סלים ניצבים על גבי עוותה באש הקרבות, ואת שלושת הנופלים, אחד שנפל בסיני ושניים שנפלו עם מטוסם. הפ

במת בטון לבן. בקצה משטח הבטון ניצב קיר בטון נמוך ומשופע. בפינת משטח הבטון קבוע לוח מברזל שחור 

 .מהם" ושמות הנופלים, ובצד האנדרטה קבועה אבוקת זיכרון 3עליו נחקק "

 , אתר יזכורנוכחי 2  הנצחה

ים. אחת הנביעות המזרחיות יוצאת מתוך קמרון בטון חביתי המזכיר חמישה מוקדי נביעה המזינים בריכה עם דג עין בשור 486

מעט מערה. הבריטים ריכזו את הנביעות ובנו ליד הבריכה מתקנים למילוי מים בקטרי הרכבת, רובם ככולם אינם 

מציין כי בסבך הקנים דרומית לגשר אברהם, נמצאת ברזיית בטון שנחשפה לאחר  (1988ליבנה )גלויים כיום. 

 . כיום המקום אינו נגיש.1984פה בשנת שרי

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

גבעה בולטת ובפסגתה רחבת תצפית. במקום הייתה כנסייה ביזנטית מפוארת )כנסיית שלאלה( שהתגלתה בידי  תל עין בשור 487

ון המלחמה חיילים אוסטרליים במלחמת העולם הראשונה, הפסיפס פורק והועבר לשמש כאנדרטה במוזיא

 בקנברה.

 .(1988ליבנה ), נוכחי 3  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  הנצחה בית הקברות של קיבוץ אורים. בית קברות 488

מ' עד  1.5מ' ובעומק  2.5מ' ובחלקו התחתון בור שיקוע בקוטר  6-כמ', עומקו  5-בור עמוק ומרשים. קוטרו כ בור מים 489

 הכנסייה הביזנטית.למים. הבור עם מספר שכבות טיח. חלק מ

גת , (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

(2012) 

דונם הקולטת את מי עין הבשור ומהווה חלק ממוקדי העניין  1.6 מ'( בשטח 105-בריכה צרה וארוכה )אורכה כ בריכה 490

 בפארק אשכול )הרחצה בה אסורה(.

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי

ו יוצא שביל סלול התחום בגדרות אבן נמוכות. כתובת הנצחה שחוקה, "בוצע ע"י מחוז הדרום, קק"ל, מנקודה ז שביל הליכה 491

 ".1978פברואר 

 נוכחי 1  נופש

 נוכחי 1  הידרולוגי .2020מערכת בריכות שכשוך בפארק אשכול מנקודה זו ומערבה. הבריכות נמצאו יבשות בינואר  בריכות שכשוך 492
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חצוב הקוטע את בתרונות הלס )חלק משלוחת רכבת במלחמת העולם הראשונה(. שביל אופניים עובר מבתר  מבתר רכבת 493

 במרכזו.

 נוכחי 3  היסטורי

 נוכחי 1  הנצחה לנישואיהם. 50-אנדרטה של קק"ל לכבוד בני הזוג זלמן ומלכה סיגל, ליום השנה ה אנדרטה לתורמים 494

שדה התעופה שייח'  495

 נוראן

 נוכחי 1  היסטורי ריטי במלחמת העולם הראשונה. לא נותר ממנו זכר בשטח.שדה תעופה ב

 נוכחי 3  היסטורי מ'. 140-סוללת רכבת ממלחמת העולם הראשונה. כיום שביל אופניים. אורך הסוללה כ סוללת רכבת 496

 נוכחי 1  הנצחה שלט עץ גדול של קק"ל המנציח את התורמים הרמן ואנה קלאס מדרום אפריקה. שלט הנצחה 497

 נוכחי 3  ארכיאולוגי תל קטן ועליו תחנת דרכים מצרית משוחזרת, הבנויה לבני בוץ. אתר עין בשור 498

מבנה היסטורי משופץ, שימש כבית ספר וכמרפאה אזורית בכפר הבדווי עימארה. במלחמת השחרור שימש  בית ספר בדווי 499

 ר אוכל ראשון באורים ומגורי חברים. משולט.כעמדת תצפית ומחסן של הפלמ"ח. לאחר מכן חד

 (2017מימר ), נוכחי 2  היסטורי

 (2017מימר ), נוכחי 1  הידרולוגי '.50-בריכת מים מבוטנת, מוקפת בצמחייה. הוקמה בשנות ה בריכת מים 500

ממחנה באזור קריית מלאכי  1949נת מבנה צבאי בריטי בנוי לבני סיליקט בעל גג פח מקומר. הועבר לאורים בש מבנה צבאי בריטי 501

 ושימש כלול וכמחסן.

 (2017מימר ), נוכחי 2  היסטורי

גן ארכיאולוגי קטן סביב ארכיון קיבוץ אורים. עמודי כנסייה, בסיסי עמודים, ריחיים של חמור. ללא ציון מקור  גן ארכיאולוגי 502

 הפריטים, כנראה מחורבת באר שמע.

 נוכחי 2  ארכיאולוגי

מבנה המשולט כמבנה מסוכן. שימש בתקופת המנדט כחנות עבור הבדווים באזור, ובהמשך שימש את תושבי  מבנה מנדטורי 503

 קיבוץ אורים. 

 , שילוט באתר.נוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 3  נופש חניון מטיילים ליד גשר הרכבת המשוחזר. חניון מטיילים 504

 נוכחי 1  יהיסטור הסילו של קיבוץ אורים. סילו 505

באפיק הנחל קורות בטון ששרדו מגשר הרכבת שהקימו הבריטים במלחמת העולם הראשונה. בשתי גדות הנחל  שרידי גשר רכבת 506

 קטע גשר משוחזר עם פסי רכבת.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  היסטורי

העתק פסיפס  507

 שלאלה

 מידע מנמרוד חפץ בע"פ. 1  ארכיאולוגי כול.העתק פסיפס כנסיית שלאלה בבית התרבות במועצה האזורית אש

 נוכחי 2  הנצחה קרון עץ הניצב במקום זה כאנדרטה למסילת הרכבת שעברה באזור במלחמת העולם הראשונה. קרון רכבת 508

מ'. סביבה חביות בטון  7-בריכה סתומה ממלחמת העולם הראשונה, בנויה לבני חימר שרופות. קוטר משוער כ בריכה 509

 לאלה )עין בשור(.ש –( מציין שתי בריכות, הקשורות למתקני קו הרכבת רפיח 1988גנה. ליבנה )לה

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

אנדרטה לזכרו של יהושע גייסט ז"ל שנפל כאן בקרבות רפיח במלחמת ששת הימים, למרגלות שיח יוקה ענק.  אנדרטה 510

 זיכרון. במקום נמצאים שרידי ג'יפ שרוף ושלט

 נוכחי 2  הנצחה
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 נוכחי 2  הנצחה . שני לוחות הנצחה, בעברית וברוסית.2002אנדרטה לזכר סמל אלכסנדר נסטרנקו שנפל במקום זה במרץ  אנדרטה 511

 נוכחי 1  בוטני שדרת אשלים עתיקים ניצבת לערוץ הבשור. אשלים 512

נקודת טריאנגולציה  513

M2 

ס"מ בשולי שדה,  15מ' ובגובה  1המנדטוריות בארץ. במקום חבית בקוטר  נקודת מדידה מראשית המדידות

 בנים. הנקודה אותרה מחדש לפני מספר שנים.ל-מוקפת בשלושה עמודי סימון שחורים

 ('ג2017), גזית נוכחי 3  היסטורי

 נוכחי 1  בוטני מ'. 8-7עצי אשל בולטים בשטח חקלאי. גובהם  אשלים 514

 נוכחי 2  היסטורי ריף ראשונים בקיבוץ מגן.צ צריף ראשונים 515

 נוכחי 1  היסטורי סילו קיבוץ מגן סילו 516

מבנה קבר שייח' ציורי, מטויח חלקית ומגודר. בראש הכיפה עמדת שמירה. קבר השייח' הוקם על שרידי כנסייה  שייח' נוראן 517

צב מצרי במלחמת העצמאות, שנתפס ביזנטית. במקום היו מוצב קדמי טורקי במלחמת העולם הראשונה ומו

במבצע אסף. השייח' מקודש לשבטים בדוויים רבים, ובמיוחד לשבטי מטה התראבין. קברו נמצא באדמות שבט 

התראבין. סגולתו העיקרית של השייח' בהגשמת נדרים, וסביב קברו היה בית קברות בדווי.  ד'ואבחה ממטה-אל

פו שרידי כדים גדולים ובהם עצמות ילדים. לצד הקבר נהגו לקבור העות'מאנים שחפרו ביצורים סביב הקבר חש

(. 1998, עמיתיווצבי -אן )"האור התגלה"( )ברב-בעיקר ילדים. לפי ע'אנם סאלם אבו ע'אנם, שם השייח' היה נור

מאבנים שנלקחו מכנסייה ביזנטית, ובתוך הקבר נמצא לוח אבן גדול ועליו  19-גל מציין שהקבר נבנה במאה ה

 לב שנלקח ממבנה ביזנטי. המבנה מגודר כיום ואין כניסה אליו.צ

, (1988ליבנה ), נוכחי 3  היסטורי

, (1998) ועמיתיוצבי -בר

 (2012גת )

אנדרטה לקרבות על שייח' נוראן במבצע אסף )מלחמת העצמאות(. אחרי כריתה. במקום שרידי זחל"ם ולוח  אנדרטה 518

 התחדשו מהם  3עצי אשל,  4זיכרון. מסביב 

 נוכחי 3 בוטני הנצחה

 נוכחי 1  בוטני גבעה מאורכת בשטח חקלאי. ריכוז אטדים. ריכוז אטדים 519

באר פתוחה )מדופנת לבנים, ועליה ניצבות קורות ברזל( ושתי בריכות אגירה ושקתות, על דפנות הבריכה  באר גהר 520

. כמו כן חרותות יונה וראש 1946קים( והשנה המזרחית חריטה ארוכה בערבית המשלבת פסוקי קוראן )לא מדוי

לגבול, וניצב בעבר  מאודאדם. בדפנות בריכה זו כרכובים עליונים המתחברים לעמודים פינתיים. המקום סמוך 

 שלאלה. –לצד תוואי המסילה הבריטית רפיח 

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

נטית )בעיקר ריבועי החפירה(. חוליית עמוד על בסיס אבן. גל מציין ממצא שטח מגודר ובו שרידי כנסייה ביז כנסיית מגן 521

חרסים מתקופות הברונזה התיכונה, הברזל א', הרומית, הביזנטית, הממלוכית והעות'מאנית. המקום נחפר 

 .1980-ו 1975בשנים 

גת , (1988ליבנה ), נוכחי 2  ארכיאולוגי

(2012) 

מציין  (1988ליבנה )עגול עם ארבע קרניים. ממזרח בריכת אגירה מבטון ושוקת שבורה.  באר עמוקה במבנה בטון באר מגן 522

מ'(. מי הבאר מלוחים אך שימשו את ראשוני  11-מ' ועומק המים כ 20מ' )פני המים בעומק  31-שעומק הבאר כ

 קיבוץ מגן.

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי
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 נוכחי 1  ארכיאולוגי צור. ככל הנראה האתר הפרהיסטורי המסומן בעמוד ענן נמצא דרומית לנקודה זו.קומץ חרסים ואבני  חרסים ואבני צור 523

דרגשי כורכר יפים, נקודה המאפשרת גישה למים בערוץ הנחל. לפי שילוט ממערב, באתר זה יש מחצבה  דרגשי כורכר 524

 כלקוליתית.

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי

 נוכחי 1  ארכיאולוגי מ' ממזרח. 200-ני צור וחרסים. שילוט מכוון למחצבה כלקוליתית כפזורת אב אתר כלקוליתי 525

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מחשוף כורכר קטן. מחשוף כורכר 526

 נוכחי 1  נופש פינת חי גדולה בכניסה לקיבוץ מגן. פינת חי מגן 527

 נוכחי 1  בוטני רחוק.דקל ושינגטוניה בודד בשטח. תועד בתצפית מ ושינגטוניה 528

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מחשוף כורכר לאורך ערוצון. מחשוף כורכר 529

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מחשופי כורכר בשתי גדות הבשור. מחשופי כורכר 530

 נוכחי 1  היסטורי בית קברות קטן. נמצא נעול בעת הביקור בשטח. בית קברות מגן 531

 נוכחי 2  גיאומורפולוגי כורכר מפולס לאורך שביל ההליכה. כנראה מחצבה כלקוליתית. משטח משטח כורכר 532

 נוכחי 2  נופש תצפית גבול הבתרונות. תצפית 533

 נוכחי 1  נופש גבול הבתרונות -רחבת חנייה  רחבת חנייה 534

 וכחינ 3  הידרולוגי בריכה גדולה ויפה בערוץ הבשור. גישה מהגדה המערבית. בריכה 535

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מחשוף כורכר מרשים בקצה שלוחה. מיקום משוער )לא נמדד במכשיר ניווט(. מחשוף כורכר 536

 נוכחי 1  אחר מתחם בו הוכשר מסלול מירוצי אופנועים, בדופן שלו ריכוז אשלים וצברים. מתחם לא מוגדר 537

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי כמטר וחצי.מדרגת חלוקי נחל טבעית בגובה  מדרגת חלוקים 538

 נוכחי 1  בוטני ים גדולים ובולטים בנוף )ממזרח להם חישת קנים(.איקליפטוס יםאיקליפטוס 539

 נוכחי 2  היסטורי המנדטורית. 104מ'. ככל הנראה נקודת טריאנגולציה  1.2בן ובגובה ל-חבית מלט צבועה בפספוס אדום נקודת טריאנגולציה 540

 נוכחי 1  אחר תחומי של תחנת נסיונות גילת.-חקר רבמאתר  -שלט עץ ישן  לט עץש 541

כתם לא מעובד בן כמה מ"ר בשולי שדה. באתר יש כיום צינור השקייה, אך ייתכן שזה מקום אחד הבורות  שרידי בור מים? 542

 המסומנים במפה.

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני גזע ברור. מ' ללא 5-חוטר תמר בגובה כ תמר מצוי 543

 נוכחי 2  בוטני שטח מצפון לתל שרוחן ובו עשרות פרטי רותם המדבר. אתר פריחה בעל עניין למטיילים בדרך הבשור. רותם המדבר 544

 נוכחי 1  אחר נקודת מעבר אפשרית של נחל בשור. הדרך עצמה סגורה כיום לתנועת כלי רכב. דרך ג'יפים 545

 נוכחי 1  ארכיאולוגי ". בשטח זוהו כלי צור מעטים אך לא בוצעה סקירה יסודית.2אתר "פרעה  טוריאתר פרהיס 546
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במקום יש יסודות מבנה הבנוי חלוקים וצור. בסבך הקנים יש תמר נמוך ועוד תמר שרוף. הבאר עצמה לא אותרה  באר שרוחן 547

עין אולם כמה תמרים מעידים על מקומה. לדבריו ( מציין שהבאר אינה נראית ל1988בגלל סבך הצמחייה. ליבנה )

שתי קורות ברזל עבות שעליהן ציר הנושא תוף מתכת בעל זיזים  –על פי הבאר שרדו חלקי מתקן השאיבה 

 בולטים וגלגל שיניים. במפה מנדטורית המקום נקרא ביר אמיר אבו עאזום.

 (1988ליבנה ), נוכחי 1 בוטני הידרולוגי

 נוכחי 1  אחר ר קטעי מדרגות עץ תלולות ולא מתוחזקות בין תל שרוחן לנחל בשור. כיום מפגע בטיחותי.מספ מדרגות עץ 548

 נוכחי 3  ארכיאולוגי תצפית משולטת )נתיב אנז"ק( בראש מצוק התל. תצפית תל שרוחן 549

 נוכחי 3 גיאומורפולוגי ארכיאולוגי מורשת האדם.מ' מעל פני הים. ראו הרחבה בפרק  121שרידי עיר קדומה. נקודת גובה  פסגת תל שרוחן 550

חללי קרב ההבקעה ברפיח  14שלח, בכניסה לעין הבשור. במקור מנציחה את  – 46אנדרטת חללי גדוד השריון  46אנדרטת גדוד  551

האנדרטה היא מבנה מעוגל גדול דמוי קונכיה, בנוי מבטון אפור. בכניסה למבנה, בצידו במלחמת ששת הימים. 

חיצוני, סמל חיל השריון. בחזית המבנה סמלי צה"ל והגדוד, ולפניו תורן ואבוקת זיכרון. אל המבנה, הניצב בלב ה

מדשאה תחומה בעצים ופרחים, מוביל שביל עשוי בטון.המבנה מקורה בגג עשוי בטון אפור, שבמרכזו פתח עגול. 

 .י מעלה, דרך הפתח, אל מחוץ למבנההפתח ממוקם מעל גינה קטנה עגולה שבמרכזה ברוש תמיר הצומח כלפ

 האנדרטה הוקמה בתחילה במושב שדות בחבל ימית ונבנתה מחדש במקום זה.

 , אתר יזכורנוכחי 2  הנצחה

 נוכחי 1  הנצחה אנדרטה להנצחת חללי עין הבשור שנפלו במערכות ישראל. אנדרטה 552

 נוכחי 1  ארכיאולוגי להרס.מ', חשוף לשמש ו 1.5קיר לבני בוץ בגובה  קיר לבני בוץ 553

 נוכחי 1 הנצחה נופש חנייה ושילוט הסבר על נתיב אנז"ק. חניית תל שרוחן 554

 נוכחי 2  הידרולוגי בריכה הנסתרת בסבך הקנים והאשלים. הגישה בשבילים מאולתרים, נסגרה ע"י רט"ג. בעיקול הנחל. גב שרוחן 555

 נוכחי 1  נופש י גב שרוחן. הגב עצמו נסגר למטיילים ע"י רט"ג.רחבת חנייה מוסדרת למבקר רחבת חנייה 556

 נוכחי 1  בוטני מ', ממערב לה פרט נוסף קטן יותר. 8-שיטה סלילנית בגובה כ שיטה סלילנית 557

אג' ח-יציקת בטון בקרחת בשדה תפוחי אדמה. באר במפה הטופוגרפית. במפה מנדטורית המקום נקרא ביר אל שרידי באר 558

 שייח'.-ו סוסיין אאב

 נוכחי 1  הידרולוגי

מ'. העץ מת. לצידו הוקמה נדנדת עץ, פינת ישיבה ומתקן מנגל. נטיעות  5-שיטה סלילנית מרשימה בגובה כ שיטה סלילנית 559

 שיטים צעירות.

 נוכחי 1  בוטני

 , עמוד ענןנוכחי 1  ארכיאולוגי ה ולא זוהו ממצאים בולטים.. בשטח יש רמה שטוחEאתר כלקוליתי המכונה אתר  -לפי עמוד ענן  אתר ארכיאולוגי 560

 נוכחי 1  היסטורי '.70-שלט ישן של שמורת הבשור, כנראה משנות ה שלט שמורה 561

 נוכחי 1  בוטני עמק קטן המוקף בעצי אשל )חלקם שרופים(. כנראה מתחם בדווי לפני מלחמת העצמאות. עמק 562

 נוכחי 1  ארכיאולוגי שטח.פזורת חלוקים ב חלוקים 563

 נוכחי 1  אחר כתם לא מעובד ומוט מתכת נעוץ בקרקע. אין בור על פני השטח. בור בעבר 564
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 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי המעיין המסומן במפות אינו נגיש בגלל צמחייה סבוכה. מיקום משוער. עין שרוחן 565

(. שוקת אחת. ממערב אשל גדול וממזרח אשלים פחות מרשימים. 567הדרומית יותר ) באר אנטיליה דומה לבאר באר אנטיליה 566

מכנה את הבאר "באר  (1988ליבנה )הבאר מסומנת במפה מנדטורית עם מספר תמרים מסביבה אך ללא שם. 

 " במערכת בארות אבו סוסין.1מס' 

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 מ'. ממזרחו עוד פרט קטן. 4וף דק, גובה שיזף מצוי בעל נ שיזף מצוי 567

מפריש כתמי שרף כהים ועל כן  עריבאת" שהיה-"סדרת אל –באזור שבין צאלים ואורים, היה עץ שיזף מקודש 

(. במהלך הסקר הנוכחי לא 1998, ועמיתיובי צ-התקדש לבדווים. היה מדובר באחד השיזפים הגדולים באזור )בר

 .(1988ליבנה )אורים לצאלים, ועץ כזה גם אינו מוזכר אצל  אותר אף שיזף אחר במרחב שבין

 מיתיוועצבי -, ברנוכחי 1  בוטני

(1998) 

קפל קרקע ובו חרסים רבים ומקבץ מאורות. ככל הנראה חלק משרידי אתר ארכיאולוגי )וכפר בדווי מאוחר(  אתר ארכיאולוגי 568

 .(1988ליבנה )המוזכר אצל 

 .(1988ה )ליבנ, נוכחי 1  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  בוטני מ'. באזור לא מעט תלוליות ומצבור אבנים. 2-חוטר תמר בגובה כ תמר מצוי 569

יכוזי חרסים ביזנטיים וחרסים ממלוכיים. כל אבני רמגן" ומציין -ריכוז חרסים צפוף. גל קורא למקום "אתר מבטחים פזורת חרסים 570

 הבנייה הגדולות נלקחו מהאתר.

 (2012גת ), נוכחי 1  ארכיאולוגי

 5X5 –בנה כורכר בעל שני פתחים בגג. שתי בריכות אגירה משני צידי המבנה )גדולה בצפון מ -באר אנטיליה  באר אנטיליה 571

נוסף. הבאר  מ' בדרום(. שקתות סתומות ליד הבריכות. מערבית לבאר עמוד נדבכים ושרידי עמוד 2X2 –מ'וקטנה 

 " במערכת בארות אבו סוסין.4מכנה את הבאר "באר מס'  (1988ליבנה )שם. מסומנת במפה מנדטורית ללא 

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 2  הידרולוגי רי לצד הבור.פ-מ', מטויח. קדד גדול 3.5מ' ובעומק  3.5בור מים בקוטר  בור מים 572

מ'. בבור ניכרות שתי שכבות טיח. גל  3מ' וקוטרו  2ומקו כיום ע מערב וסתום חלקית.-בור מים ביזנטי פרוץ לצפון בור מבטחים 573

ליבנה מתאר "בור מים גדול, המטויח בלפחות שתי שכבות של טיח מעורב חרסים ביזנטיים, עדיין עומד פתוח". 

( מזכיר בורות מים סתומים בחלקם, באחד מהם קבוע בטיח צלב עשוי צדפים. צלב זה לא אותר. 1988) (1988)

  מ' ממזרח לבור הקיים כיום. 190-ניתן עדיין לזהות שני בורות נוספים במרחק כ 2007ום אוויר משנת בתצל

 (2012גת ), נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 2  גיאומורפולוגי רחבת חנייה לא משולטת בראש מתלול לס/כורכר. המתלול מרשים נופית ונצפה היטב מהגדה המזרחית. תצפית 574

 נוכחי 1  בוטני ח אשל גדול ובולט בשדה החקלאי.שי אשלים 575

 נוכחי 1  אחר תחנה מטאורולוגית קטנה בתחומי חוות משק צאן. תחנה מטאורולוגית 576

 נוכחי 1  היסטורי גל אבנים פזורות בשולי השדה, כנראה חלק משרידי הכפר שועוט. גל אבנים 577

. זכרך חקוק 1960-2003קסים יפרח. מעד לזכרו של -וי אופנוע ובו כתוב "גלתורן ובראשו אופנוע ולוח זיכרון דמ אנדרטה 578

 עימנו".

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  בוטני מ'. אחד הגזעים קרס. 7-6חרוב בגובה  חרוב מצוי 579
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 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת קטנה של אבני צור. ייתכן אתר פרהיסטורי. פזורת אבנים 580

( מציין שהמקום הוא חלק משרידי 1988ה צברים ועיי חורבות. ליבנה )מ', בסביבת 5-רית בגובה כשקמה ציו שקמה 581

הכפר שועוט. מתאר הצברים ודרכי העפר בשטח השתמר באופן חלקי, )ליבנה מציין שבמשוכות הצבר אף 

ביזנטיים.  נשתמרו הכניסות לבתים(. לדברי ליבנה באתר נותרו שתי בארות, מאגורות אחדות ומעט שרידים

 המקום נמצא כיום בתחומי חוות משק צאן.

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  בוטני

 נוכחי 1  אחר מ', ככל הנראה נטוש. 15-מגדל תצפית בגובה כ מגדל תצפית 582

 נוכחי 2  הנצחה אנדרטה לזכר שישה לוחמי הפלמ"ח שנפלו בקרב שועוט במלחמת העצמאות. אנדרטה 583

מת(. ממערב לבאר בריכת מ' )לא או 90-מ' ולידה מתקן הרמה. לפי תושבי החווה עומק הבאר כ 3ר בקוטר בא באר ובריכה 584

ין שהיא אוגרת מים ג'רידה ומצוי-אגירה מחולקת לשניים. בסקר הארכיאולוגי של ישראל הבאר נקראת ביר אבו

 )אך אין נתונים לגבי עומק הבאר(.

 (2012גת ), נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת חלוקי נחל. זורת אבניםפ 585

 נוכחי 1  הידרולוגי בריכת מים מגודרת של מקורות. בריכת מים 586

 נוכחי 1  בוטני מ'. 6תמר בגובה  תמר 587

 נוכחי 2  בוטני ובץ.מ', הגזע ר 6-5-עץ מרשים, גובהו כ שיטה סלילנית 588

 נוכחי 1  בוטני מצא חרוב מצוי בולט. צברים והריסות מבנים.אשלים גדולים, מעבר לגדר נ אשלים 589

 נוכחי 1  אחר צינור החוצה את נחל בשור על גבי עמודים. אין אפשרות מעבר מצד לצד בנקודה זו. צינור 590

רה מדרום. מבנה כורכר מטויח אפור, בקרקעית הבאר יש מים, קינון יונים. בריכת אגירה פתוחה מצפון וסגו באר אנטיליה 591

 " במערכת בארות אבו סוסין.3ר "באר מס' מכנה את הבא (1988ליבנה )מ', גדם אשל.  5-שקמה בגובה כ

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 3  בוטני שדה ססגוני של נוריות לייצוא, שייך לקיבוץ ניר יצחק. שדה נוריות 592

 נוכחי 1  בוטני שני חוטרי תמרים, אבנים פזורות. תמרים 593

 נוכחי 1  בוטני אשלים, גלי אבנים. אשלים 594

קבר מוסלמי מגודר. מצבה פשוטה בה משולבות שתי אבנים ניצבות. ליד המצבה עוד קבר/מבנה הרוס וחפור  קבר 595

 בנוי אבני כורכר. חצבים פזורים באזור.

 נוכחי 1  היסטורי

 נוכחי 2  הידרולוגי מ'. 5על  5המזרחי מנותץ. שוקת סתומה בצד מזרח. ממדי הבריכה  בריכת אגירה מטויחת, הקיר בריכת אגירה 596

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת חלוקים. חלוקים 597

מ', עמוקה. בפנים קורות מתכת וסולם. המקום מוזכר אצל גל אולם הוא כותב בטעות שמדובר על  3באר בקוטר  באר 598

 בור מים.

 (2012גת ), נוכחי 2  הידרולוגי
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( מתאר את 1998שני מקבצי חלוקים. בעורפם ממזרח שרידי מערת לס שקרסה ונותר ממנה חלל נמוך. ליבנה ) ערימות חלוקים 599

מ' לערך וגובהה כקומת אדם. פתח המערה היה בנוי מחלוקי נחל, הוא  4X6המערה כמערת מגורים שממדיה 

ר המיתמר ליד המערה. לדברי ליבנה קיימות מערות נוספות, מזכיר את שני גלי חלוקי הנחל ליד המערה ותמ

 לרובן נוספו מבחוץ חדרים בנויים מחלוקי נחל )מערות אלו לא אותרו(.

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת חלוקים דלה. חלוקים 600

( קורא 1998'. הנדבכים העליונים בנויים היטב. ליבנה )מ 2-מ' עם מים בקרקעיתה. קוטר הבאר כ 5באר בעומק  באר 601

: "סקיה 1943-למקום באר קמלה ומציין שעומק הבאר מטרים ספורים. הוא מצטט את ברסלבי שביקר במקום ב

)אנטליא( שבורה על פי הבאר, בית עזוב ושיחי קיקיון שקמלו והצהיבו, מעידים כי זה לא כבר ניצלו אנשים את מי 

קמלה( -תייה בלבד אלא גם להשקאה". מדרום לבאר, מזכיר ליבנה מספר נביעות בסבך )עין אלהבאר לא לש

 שלא אותרו בסקר הנוכחי.

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  בוטני .(1988ליבנה )מ'. פזורת כפות תמרים למרגלותיו. העץ מוזכר גם אצל  6מ',  10זעי בגבהים ג-עץ תמר דו תמר 602

 נוכחי 1  בוטני ענפים מתייבשים.מ'. חלק מה 6-5שלושה חרובים בגובה  חרובים 603

 נוכחי 1  בוטני ריכוז אלפי פרטים של עירית גדולה. פרטים בודדים של סתוונית הנגב. עירית גדולה 604

 נוכחי 1  היסטורי שרידי מבנה במתחם מגודר הרמטית. שרידי מבנה 605

באר אנטיליה, למרגלות המרזב הדרומי סלע גדול. קיר חלוקים בצמוד וממערב לבריכה הצפונית. בדופן הבריכה  אנטיליה באר 606

במכלול  1בתור באר מס'  (1988ליבנה )הצפונית כתובת בערבית. במפה ביר מוסלם אבו אחמד. מוזכרת אצל 

 בארות שמע.

 ע?? ]שם המשפחה או השבט לא ברור(ס-אללה אלתרגום חלקי לכתובת באדיבות רועי מרום: ג'ודה עבד

 [1931/2]= 1350הבוטחים באל יתחזקו אותה ]את הבאר[ שנת 

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני (.מ' 2.5מ' )גובה גזעו  6-5מ' ותמר בגובה  7-6שקמה בגובה  שקמה ותמר 607

מ'  5-בארות ששרדו מהכפר רוויבה. שוקת בצד הדרומי. שתי שקמים בגובה כ באר אנטיליה ובריכה, אחת משתי באר רבובה 608

מ' והיא  2.25מ' וקוטרה  24מציין שעומק הבאר  (1988יבנה )למערב. -וחוטר תמר. עוד שקמה גוססת בצד צפון

בנה מדופנת במבנה בטון. מעל לבאר מבנה קימרוני עם גג שטוח, בנוי אבני גזית כורכריות. ממערב צמודה למ

 מ'. מייסדי גבולות קנו מי שתייה מהבאר. 3X3בריכת אגירה ששטחה 

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

ם בקרקעית. בנויה לבני מ'. יש מי 12-משוער כהמ', עומקה  5-באר עמוקה ומגודרת בשולי פרדס. קוטרה כ באר 609

סתומה. אחת משתי בארות ששרדו מהכפר כורכר. מטרים בודדים מדרום משטח הנראה כשרידי באר או בריכה 

 רוויבה.

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  הידרולוגי
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מעבר הגבול מעבר סופה. לאחר ההתנתקות, נהרסו המבנים  2005במקום זה פעל עד לנסיגה מחבל עזה בשנת  מעבר סופה 610

 במתחם. המעבר היה פעיל עוד פרקי זמן קצרים לאחר מכן. לא נסקר בשטח.

 , עמוד ענןנוכחי 1  היסטורי

באר אנטיליה עם שרידי מיכון וסולם. בריכת האגירה העיקרית מדרום )מצפון בריכה קטנה(. בצד הדרומי של  באר אנטיליה 611

 2בתור באר מס'  (1988ליבנה )הבריכה יש שרידי קיר חלוקי נחל. במפה נקראת ביר סלים אבו חסן. מוזכרת אצל 

 במכלול בארות שמע.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי

מ'.  4( מגדיר את המקום כשרידי באר שהתמוטטה, בקוטר 2013שקע רדוד המוקף פזורת אבנים קטנות, גזית ) באר הרוסה 612

 פזורת כורכר עשויה להעיד על מבנה סמוך שנהרס.

 (2012גת ), נוכחי 1  ארכיאולוגי

בנה מערבית של המ-דרוםהמזרח. הפינה -מתאר ריבועי וחצר מצד דרום יסודות מבנה כורכר וחלוקים. למבנה שרידי מבנה 613

 מ' וכל השאר עיי חורבות. 1.2נשתמרה לגובה 

 נוכחי 1  היסטורי

 נוכחי 1  בוטני אשלים גדולים ומרשימים. אשלים 614

אג' חמד אבו יחיא(. מעט ח-רידי באר )במפה ביר אלש -אשל גדול ומרשים. ממזרח לדרך שקע ותלולית עפר  אשל ושרידי באר 615

 דונם, שאבני הבנייה שלו נבזזו כליל. 500-ממזרח נמצאת חורבת באר שמע, שרידי יישוב גדול בשטח כ

 (2012גת ), נוכחי 1  הידרולוגי

מ'. שרידי טיח בקירות הפנימיים.  2.5מבנה כורכר הרוס חלקית. הקירות הצפוני והדרומי השתמרו לגובה  מבנה כורכר 616

 יסודות בריכה הרוסה בראש מתלול נחל בשור. א'(2017) רגלות המבנה מזכיר גזיתלמ

 (2012גת ), נוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 1  בוטני מ'. 8-7עץ גדול ומרשים בגובה  שיטה סלילנית 617

אך זו אינה  מ' וסביבם מצבור תלוליות עפר. במפה הטופוגרפית מסומנת באר 2.5-שני חוטרי תמרים בגובה כ תמרים 618

 מסומנת במפה המנדטורית.

 נוכחי 1  בוטני

 נוכחי 1  אחר גפנים. סוכה חקלאית 619

 נוכחי 1  אחר נקודת חצייה של נחל בשור )המעבר אפשרי ברגל בלבד(. מעבר 620

אחד, נחפר בשנת  שטח לא מעובד בו נמצאו בעבר כנסייה ביזנטית וריכוז בורות מים )האתר, בשטח כדונם אתר כנסיית אוהד 621

 (. כיום אין להם זכר על פני השטח.1979

 (2012גת ), נוכחי 1  ארכיאולוגי

, במקום זה הייתה מפקדת עוצבת אנז"ק במלחמת העולם הראשונה ולאחר מכן מחנה צה"ל. (1988ליבנה )לפי  שרידי מחנה צבאי 622

פסולת בניין, שקתות המוזכרות אצל  רוב השרידים נהרסו במהלך הקמת מאגר גבולות. כיום בשטח יש קצת

 ליבנה לא אותרו בשטח.

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  היסטורי

( 2020, גובה הסדן כיום )2019ס בשנת בינה. העץ קר-עץ שקמה משולט לזכר רכז השלחין של ניר יצחק, זהר בן שקמה 623

שקד, תמר ורימון כמו גם השקמה.  מ' והעץ מתחדש. באתר היה עד למלחמת העצמאות בוסתן ערבי ובו עצי 2-כ

 .19-החוקר וילסון צייר את העץ הזה במחצית השנייה של המאה ה

, שילוט באתר, נוכחי 2  בוטני

נספח שימור לתוכנית 

 הרחבת ניר יצחק

 נוכחי 1  הנצחה אנדרטה לבני מושב ישע שנפלו במערכות ישראל. ממוקמת בתוך "גן אסף". אנדרטה 624
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טון ועליו הכתובת "אשים מדבר במערבית עמוד -. בפינה הצפונית2019המאגר נמצא יבש בעת הביקור בדצמבר  תמאגר גבולו 625

 לאגם מים" מספר ישעיהו.

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 1  הנצחה ער לזכרם של דבורה וגרשון סגל מאוסטרליה.י -סלע הנצחה של קק"ל  סלע הנצחה 626

מציין במקום זה בית קברות ובו עשרות קברים, חלקם א'( 2017)ית . גז128נקודת טריאנגולציה  -מלט גדול גוש  נקודת טריאנגולציה 627

 שימשו לקבורה משנית בידי בדווים. כיום אין זכר לבית הקברות.

 (2012גת ), נוכחי 1 ארכיאולוגי היסטורי

 נוכחי 1  בוטני ריכוז חצבים )מספר קבוצות(. חצבים 628

 , שילוט באתר.נוכחי 1  הידרולוגי .1990-מיליון מ"ק. המאגר נבנה בשנות ה 2.2נפח המאגר  ובות עליוןמאגר רח 629

 , שילוט באתר.נוכחי 2  היסטורי בן הפינה למושב מבטחים.א -נקודת טריאנגולציה בריטית ושלט הנצחה  נקודת טריאנגולציה 630

ת ואחת קטנה( במרכז מושב מבטחים. זוהי אחת מנקודות הקצה של המוביל שלוש בריכות מים )שתיים גדולו בריכות מבטחים 631

 הארצי.

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 1  הנצחה פסל המורכב משני סלעי בזלת אחד על השני, ללא שילוט. סמוך לבית הכנסת של מבטחים. פסל 632

מתאר א'( 2017)מ', כולל חלון קטן. גזית  2-קם עד לגובה כמערבי בחלשרדו הקירות הדרומי וה –מבנה כורכר  שרידי מבנה בדווי 633

 דונם, כולל שרידי מבנים שנבנו באבני כורכר וחלוקי נחל, וקבוצת כבשנים. 20-שרידי יישוב בשטח כ

 (2012גת ), נוכחי 1  היסטורי

אתר הנצחה  634

 לתורמים

 נוכחי 1  הנצחה ר הנצחה לתורמים בעיקר מאוסטרליה.את –מצפור מאגר הבשור 

קיר זיכרון מעוגל עשוי בטון אפור, ועליו  –אנדרטה לזכרם של חללי בית הספר האזורי שנפלו במערכות ישראל  אנדרטה 635

 " )ירמיהו ל"ב, מ"א(.ונטעתים בארץ הזאת באמת, בכל לבי ובכל נפשישמות הנופלים והפסוק "

 אתר יזכור, נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 3  בוטני וס הנגב בשדות ניר יצחק.עשרות פרטי איר אתר פריחה 636

 נוכחי 1  היסטורי הריסות מבנה לבנים ישן. בקיר המערבי נשמר חלון. הריסות מבנה 637

 4יונים מבטון והשאר בכורכר(, הבאר יבשה. לצידה מבנה כורכר, נשמרו העל 3מ' ) 10-באר מסורגת בעומק כ באר ושרידי מבנה 638

, הבאר א'(2017) כניסה הייתה מדרום )הקיר הדרומי הרוס ברובו(. אשלים. לפי גזיתמ', ה 1.5קירות לגובה 

מ'. ארבעת המטרים התחתונים נחצבו  2.5מ' וקוטרה בשפתה  16אג' מוסא אבו ע'ליון, עומקה ח-נקראת ביר אל

 בסלע.

 (2012גת ), נוכחי 1  הידרולוגי

הד. בכניסה למתחם נמצאת רפסודה שנבנתה ע"י מקורות לצורך תחנת שאיבה לזכר איש מקורות פנחס או תחנת אוהד 639

 שאיבת מים ממאגר הגיא עד להשלמת תחנת השאיבה.

 , שילוט באתרנוכחי 2 הנצחה הידרולוגי

אנדרטה המנציחה את הקרב על קיבוץ נירים במלחמת העצמאות. מפורסמת באמירה "לא הטנק ינצח כי אם  אנדרטת דנגור 640

בנויה בטון ומדמה מוטיבים של בית ביטחון, תעלת קשר וקיר נקוב חורי קליעים ופגזים. האדם". האנדרטה 

 אתר יזכור, נוכחי 3  הנצחה
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. 1946באנדרטה משולב תבליט אבן המשרטט את הקרב על נירים. במקום זה הוקם הקיבוץ בשלהי שנת 

 .1982האנדרטה תוכננה ע"י חיליק ערד בשנת 

 נוכחי 1  הנצחה ניר יצחק, נמצא מגודר ונעול בעת הביקור.בית קברות  בית קברות 641

במערכות ישראל. הגדוד חנה בצוחר ערב מלחמת ששת הימים. באנדרטה שני  128אנדרטה לזכר חללי גדוד  אנדרטה 642

בד מטרים ובו קבועים גוש צינורות ברזל שבורים וכדור ארד כ 12עמודי בטון זקופים ורבועים. העמוד הגבוה בגובה 

מטרים והוא מחורץ לכל אורכו. בתחתית העמוד הגבוה לוח אבן  9ועליו תבליטים פיסוליים. העמוד הנמוך בגובה 

נופלי הגדוד במערכות ישראל. האנדרטה נבנתה ע"י הפסל יצחק שמואלי ונחנכה ביוני  37ובו רשומים שמות 

1970. 

 אתר יזכור, נוכחי 2  הנצחה

 נוכחי 1  בוטני ריכוז אירוס הנגב. חלקה קטנה ובה אתר פריחה 643

 נוכחי 1  אחר ציור קיר גדול ומרשים על בניין מרכז הפיס בצוחר. ציור קיר 644

מצבה המציינת את מקום הקבורה הזמני של חללי נירים במלחמת העצמאות. עצמות החללים הועברו לקבורה  מצבת זיכרון 645

 בקיבוץ נירים.

 נוכחי 1  הנצחה

. העץ היה אחד הבודדים שנמצא בתחום מ'. משולט 15-עץ שיזף מצוי בעל שלושה גזעים ראשיים. גובהו כ צוישיזף מ 646

 המחנה בו עלה הקיבוץ לקרקע. באזור היה בוסתן קטן בו ניטעו שלושה אשלים ותמר )אינם קיימים כיום(.

נספח שימור  נוכחי, 2  בוטני

לתוכנית הרחבת ניר 

 יצחק

 נוכחי 1  בוטני צבים )מספר קבוצות(.ריכוז ח חצבים 647

 נוכחי 1  נופש חורשה ובה מספר שולחנות פיקניק. שולחנות 648

כאחד העצים שניטעו בדרך ההיסטורית מבית הביטחון של  מ'. משולט 20-גדול ומרשים, גובהו כ איקליפטוסעץ  איקליפטוס 649

 מבטחים הישנה עד לניר יצחק.

ר נספח שימו נוכחי, 2  בוטני

לתוכנית הרחבת ניר 

 יצחק

 נוכחי 3  נופש .2014גשר המשמש למעבר מטיילים לצד נקודת החצייה של צינורות מאגרי הבשור. הגשר נחנך בשנת  גשר הצינורות 650

 נוכחי 1  בוטני מ'. 15-גדול ומרשים, גובהו כ איקליפטוסעץ  איקליפטוס 651

טפונות בבשור ומכאן מוזרמים המים במשאבות למאגרים העליונים. זהו מאגר פתוח ולא מאגר הקולט את מי הש מאגר רחובות תחתון 652

 מגודר ובו צומחים אשלים.

 , שילוט באתר.נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  היסטורי , ונפתח מאז פעמים בודדות בלבד(.2005שילוט המכוון למעבר סופה )הסגור מאז שנת  שלט דרכים 653

ה לזכר בני ניר יצחק שנפלו במערכות ישראל. האנדרטה מורכבת ממספר סלעים וביניהם קיר בטון, אנדרט אנדרטה 654

 .1969והוקמה בשנת 

 נוכחי 1  הנצחה
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בדצמבר  13-פינת השדה של זיו" לזכר זיו זילברברג ז"ל, חבר סופה שנספה בתאונת דרכים ב" -שלט זיכרון  שלט זיכרון 655

1989. 

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  נופש חורשה קטנה ובה מספר שולחנות פיקניק. חניון מטיילים 656

 (2017מימר ), נוכחי 1  היסטורי מ'. 13-הסילו הישן של הקיבוץ. הוקם בשנות החמישים וגובהו כ סילו קיבוץ ניר יצחק 657

ה שנשרפו בבית הכנסת במבטחים בשנת בית הקברות האזורי ליישובי צוחר, כולל גם קבר לחמישה ספרי תור בית קברות אזורי 658

2009. 

 נוכחי 1  הנצחה

שרידי מבנה הנראה כבית חווה. שני חדרים בצד מערב הבנויים חלוקים וכורכר, ובמזרח מתאר חדר גדול הבנוי  שרידי מבנה 659

 לבני בוץ. השרידים נשתמרו עד לגובה כמטר אחד.

 נוכחי 1  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  נופש ות פיקניק ופחי אשפה.שולחנ שולחנות פיקניק 660

נקודת תצפית מוסדרת ומשולטת הצופה לעבר שלושה מאגרים )מאגר הבשור הדרומי, מאגר רחובות עליון  מצפור המאגרים 661

 ומאגר רחובות תחתון(.

 נוכחי 2  נופש

ות תחתון. קיימת סכנת נפילה תעלת ניקוז מצופה יריעות פלסטיק המושכת מים מנחל בשור למאגר רחוב תעלת ניקוז 662

 והחלקה.

 נוכחי 1  הידרולוגי

 נוכחי 1 מפגע הידרולוגי וצה חבוי.נ-בריכת חמצון נטושה, יבשה ומגודרת. בתחום הבריכה חישת קנים, זיף בריכת חמצון 663

 131נקודת טריאנגולציה על תלולית מאורכת ומוגבהת מסביבתה, שני מכשירים הנראים מטאורולוגיים.  נקודת טריאנגולציה 664

 המסומנת במפה, לא זוהתה בשטח.

 נוכחי 1  אחר

 נוכחי 1  בוטני מ'. 12-10-עץ גדול ומרשים של אשל הפרקים, גובהו כ אשל גדול 665

 , שילוט באתרנוכחי 2  הידרולוגי מיליון מ"ק. 4-מאגר גדול, נפחו כ מאגר הבשור הדרומי 666

 נוכחי 1  הידרולוגי ם בשדה חקלאי. במפה הטופוגרפית מסומן בור מים אך לא במפה המנדטורית.פזורת חלוקי פזורת חלוקים 667

 נוכחי 1  היסטורי , ונפתח מאז פעמים בודדות בלבד(.2005שילוט המכוון למעבר סופה )הסגור מאז שנת  שלט דרכים 668

ת אולם נפלו במהלך שירותם. באנדרטה אין ציון אנדרטה לזכר חברי הגרעינים שיועדו להתיישב בקיבוץ חולי אנדרטה 669

האנדרטה היא סלע טבעי גדול אשר חזיתו מסותתת ועליה קבוע לוח ברזל. על הלוח חקוק לשמות החללים. 

 ."וד וציטוט משירו של חיים גורי: "כי רעות שכזאת לעולם לא תתן את לבנו לשכוחד-עיטור מגן

 , אתר יזכורנוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  בוטני שקע ובו צמחיית מים צפופה. שקע לח 670

 נוכחי 1  בוטני שדרה ארוכה של חצבים שתולים. חצבים 671

, על שמו מושב שדה ניצן. 1975-1971, נשיא קק"ל בקנדה בשנים משה בלומפילד-סלע הנצחה לכבוד ברוך אנדרטה 672

 אשל גדול ליד הסלע.

 נוכחי 1  הנצחה

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  בוטני ( ללא ציון מידותיו.1988מ', רוב העלווה יבשה. העץ מוזכר אצל ליבנה ) 10-לילנית בגובה כשיטה ס שיטה סלילנית 673
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 נוכחי 1  נופש מפלסית ממערב לשדה ניצן.-פרגולה דו פרגולה 674

 נוכחי 1  היסטורי סטוריות.ריכוז חצבים ופזורת אבנים. ייתכן בית קברות בדווי. לא מסומן במפות ההי בית קברות? 675

 נוכחי 1  אחר מספר ערסלים התלויים על העצים ליד הדרך. פינת זולה 676

אנדרטה המנציחה חיילים שנהרגו בשני פיגועים באזור כרם שלום )חללי גדוד הסיור המדברי שנפלו בקרב  אנדרטה 677

( באנדרטה 2006החייל גלעד שליט ביוני  , וחללי השריון שנפלו בקרב בו נחטף2002ב"מוצב אפריקה" בינואר 

 נכלל שלט המתאר את סיפור הקרב במוצב אפריקה, בו נפלו ארבעה חיילים..

 נוכחי 2  הנצחה

מתאר באזור שרידי חווה חקלאית בשטח א'( 2017)מ'. לא מטויח. גזית  3מ' וקוטר  1.5בור עגול פתוח בעומק  בור מים 678

 בה בסלעי קונגלומרט ועוד.כמאה דונם, ובה סכרי עפר, מחצ

 , אוריםנוכחי 1  הידרולוגי

מכלול חווה נרחב )כמאה דונם(, מגדיר כאן א'( 2017)גלי אבנים, חרסים רבים, מעט זכוכיות עתיקות. גזית  אתר ארכיאולוגי 679

באתר נמצאו כלי צור כלקוליתיים,  .המשתרע על הגדה הצפונית של הנחל, מן האפיק עד פאת המישור

סים משלהי התקופה הרומית ומראשית התקופה הביזנטית, שרידי מבנים, מדרגות עיבוד, ערימות סיקול חר

 וסכרים.

 , אוריםנוכחי 1  ארכיאולוגי

פור בלס ובתחתיתו מעט חמ'. הבור  10-מ' ובחלק העליון כ 3.5חלק התחתון במ'. קוטרו  7-6-בור רחב, עומקו כ באר 680

יש סכנת נפילה. במפה  –ים בולטת. נמצא מטרים אחדים משביל המטיילים אבנים. לצידו תלולית חלוק

מ' בדפנותיה  10-מ' ועומק כ 6-מתאר כאן באר חצובה בקוטר כא'( 2017)ביר וואקילי שוויטיוי. גזית  -המנדטורית 

מתאר  (1988ליבנה )נדבכי אבני גזית, ובמפלס נמוך יותר שתי בארות חצובות ולידן שקתות חצובות באבן גיר. 

ראה כאן ברסלבי שתי בארות נוספות, האחת נקראה ביר  1941-כאן "באר לא מדופנת, סתומה ברובה" ולדבריו ב

 איבן חמד.

ליבנה , (2012גת ), נוכחי 1  הידרולוגי

(1988) 

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מחשוף כורכר נמוך המשתרע לאורך עשרות מטרים. מחשוף כורכר 681

(, בתחילת שנות 1988ה סולם לקומת המרתף )סכנת נפילה(. לדברי ליבנה )מפלסי, בכניס-מבנה בטון דו מבנה בטון 682

השישים הוקמו כאן סכר גלישה ומבנה בטון למדידת שטפונות, אבל הסכר נהרס בשטפונות העזים כבר באותה 

 שנה, והמתקן נותר ללא שימוש.

 .(1988ליבנה ), נוכחי 2  היסטורי

טחון בית הבי 683

 במבטחים

(. הקיבוץ הופגז ע"י הצבא הבריטי במלחמת 1947נקודת ההתיישבות הראשונה של היישוב מבטחים )פברואר 

העצמאות. לאחר המלחמה התחלפה האוכלוסייה והיישוב עבר למקומו הנוכחי. אתר לאומי מוכרז. האתר כיום 

 נטוש ולצידו פסולת חקלאית.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  היסטורי

. בנוייה כשני מעגלי מתכת 1991אנדרטה לשני בני קיבוץ משאבי שדה שנהרגו בתאונת טרקטורון בנובמבר  אנדרטה 684

 שלובים. ללא שילוט.

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי גוש סלע קטן הנראה כסיגים מתכתיים. סלע לא מזוהה 685
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 נוכחי 1  הנצחה .1991-ו בתאונה בניסטים שנהרגאחד משני הטרקטורו -אנדרטה ליניב  אנדרטה 686

 נוכחי 1  ארכיאולוגי פזורת אבני צור. אבני צור 687

 נוכחי 3  נופש ומהווה אטרקציה מקומית. 1994מ' מעל אפיק נחל בשור. הגשר הוקם בשנת  80-גשר חבלים באורך כ גשר החבלים 688

 נוכחי 3  הידרולוגי מ'. גשר החבלים עובר מעל לגב. 10-גדת הערוץ מצוק כורכר בגובה כגב גדול ומרשים בערוץ נחל בשור, ב גב המצוק 689

מציין כאן שרידי יישוב בשטח כעשרה דונם. רוב הממצאים א'( 2017)גזית שרידים דלים של חווה עתיקה.  שרידי חווה 690

 מתקופת הברזל א' אך גם מהתקופה הרומית.

 (2012גת ), נוכחי 1  ארכיאולוגי

מתעד אף הוא כבשן בודד, דן גזית מזכיר בסקר  ,1988, שרידי כבשן סיד במצוק הלס של נחל בשור )ליבנה כבשן סיד 691

 הארכיאולוגי ארבעה כבשנים, ששניים מהם בחתך המצוק, אולם זה היחיד ששרד(.

ליבנה , (2012גת ), נוכחי 1  ארכיאולוגי

(1988) 

 נוכחי 1  אחר פריגן ובו מגדל תצפית )לא נגיש למטיילים(.מתחם מגודר בפאתי  מגדל תצפית 692

 נוכחי 1  בוטני מ'. 7-שיטה סלילנית יפה בגובה כ שיטה סלילנית 693

שנה לעלייה המחודשת של מתיישבי פריגן על  20לציון  2002כרם זיתים צר וארוך שניטע בט"ו בשבט תשס"ב  כרם המייסדים 694

 הקרקע.

 נוכחי 1  בוטני

ויים מחלוקי נחל גדולים, כלי צור ועוד. מבנים הבנ 25-שרידי כ דונם ובו 200-מתאר אתר בשטח כא'( 2017)גזית  אתר פרהיסטורי 695

 בשם "ביר שנק". (1988ליבנה )יזנטית. האתר מוזכר אצל ב-ממצא החרסים מהתקופות הכלקוליתית והרומית

ליבנה , (2012גת ), נוכחי 1  ארכיאולוגי

(1988) 

מציין שבאר צאלים )ביר שנק(  (1988ליבנה )תלולית לצד גדת הבשור. ייתכן שריד ממכלול באר צאלים. כבר  תלולית 696

נסתמה "לפני מספר שנים, כנראה בידי הקבלנים שכרו באזור חלוקי נחל". ברסלבי מציין שהבאר שופצה בידי 

מ'  15-זל. ליד הבאר היה קיר מגן באורך כהבריטים, והייתה בעלת כיפת בטון, עם פתח מלבני בעל מסגרת בר

להגנה מפני השטפונות. מעל לבאר בערוץ הנחל נמצאות נביעות עין צאלים, שאינן ניתנות לזיהוי כיום בשל 

 הזרימה הרציפה לאורך הנחל.

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  היסטורי

 נוכחי 1  בוטני מכלול באר צאלים.בודד וגדול בגדת הבשור. ייתכן שריד מ איקליפטוס גדול איקליפטוס 697

 נוכחי 2  נופש מגדל תצפית קק"ל וחנייה נגישה. המקום הושחת בכתובות גרפיטי. מגדל תצפית 698

 נוכחי 1  בוטני מ'. 7פרט מת בגובה  -שיטה סלילנית  שיטה סלילנית 699

להתיישבות בפתחת רפיח ובחבל שלום.  פינת הנצחה לתורמים מיהדות קנדה שתרמו להכשרת קרקעות הנצחה לתורמים 700

 במתחם )ביישוב שדי אברהם( מספר קירות זיכרון ועליהם לוחיות עם שמות התורמים.

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  הנצחה גן זיכרון לחייל נדב לישיצ'ינסקי ז"ל שנספה באסון המסוקים, ולכלל חללי האסון, במרכז שדי אברהם. גן נדב 701

 נוכחי 1  הנצחה .1997-חים מלאכותיים גדולים לזכר כל אחד מחללי אסון המסוקים בפר אנדרטה 702

 נוכחי 1  הנצחה הנצחה לתורמים מבתי ספר במכסיקו שתרמו להקמת מגרש הכדורסל בשדי אברהם. הנצחה 703
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חייו. החורשה נחנכה במלאת שנה ה דורבן, לזכר קצין צה"ל שביקר כאן ביום האחרון לי-ורשת ניבח -סלע זיכרון  סלע זיכרון 704

 .2004לנפילתו, בשנת 

 יזכור, אתר נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  בוטני קבוצת אשלים המהווה ציון דרך היסטורי בתולדות קיבוץ גבולות. ארבעת העצים 705

ר נחל חברון ליד מיתר. ורשת גרשון דובינבוים, מראשוני הקצינים בצה"ל שנפל בפשיטה על גשח -סלע זיכרון  סלע זיכרון 706

 .2003ההנצחה הוקמה בשנת 

 יזכור, אתר נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 1  בוטני מ'. 10-8שיזף מצוי עתיק ומרשים בתחומי קיבוץ גבולות, בגובה  שיזף מצוי 707

 נוכחי 1  הנצחה בית קברות קטן. בית קברות צאלים 708

 נוכחי 1  היסטורי סילו קיבוץ גבולות. סילו 709

 נוכחי 1  הנצחה ורשת מרים בנגב, לזכר מרים שחור שנפלה בקרב בשועוט במלחמת העצמאות.ח -סלע זיכרון  סלע זיכרון 710

 נוכחי 2  ארכיאולוגי תצוגת פריטים ארכיאולוגיים שנאספו באזור גבולות, כגון שקתות, מכתשים ואגנים. תצוגה ארכיאולוגית 711

 , שילוט באתרנוכחי 1  היסטורי איר מראשוני רוכשי האדמות בנגב. י-איר, ע"ש חיים בןי-ני הצריפים בגבולות. בעתיד מוזיאון בןאחד מראשו צריף האמנויות 712

( 1988קרבתם. ליבנה )ראש. אגבות ב-חנה אמיתי. אחד חי והשני ערוףמ' בפינת מ 10-8שני תמרים בגובה  תמרים 713

ובו קמה היאחזות הנח"ל כרם שלום. לדבריו במקום נותרו כעשרה  "סאלם-מציין שהמקום נקרא בעבר "כרם אבו

 עצי תמר ושיזפים אחדים, חלקם בתחומי המחנה.

 (1988ליבנה ), נוכחי 2  בוטני

אנדרטת אוגדת  714

 הפלדה

דונם(, המנציחה את חללי אוגדת הפלדה במלחמת ששת  15אחת האנדרטאות הגדולות והמרשימות בישראל )

מטר ובנוי מחמישה חצאי גלילים. על המגדל מספר חורים עגולים,  25האתר מגדל הנישא לגובה הימים. במרכז 

עמודים המוקפים צמחייה, בראש כל אחד מהם חלקי ברזל המדמים חלקי  400כחורי פגזים. סביב המגדל ניצבים 

עוד. המגדל הגבוה מסמל ציו לא יצמחו ע –רכב, שריון או נשק. מרחוק העצים נראים כמו יער, אך כמו הנופלים 

אחיזה בקרקע, עמידה איתנה ושליטה. בתחתית מגדל התצפית חדר זיכרון ובו סמלי היחידות. האנדרטה הוקמה 

. עם הנסיגה מסיני, נבנתה האנדרטה מחדש באתר זה. 1977במקורה בכיכר המרכזית של העיר ימית בשנת 

 ים.האתר תוכנן ע"י ישראל גודוביץ' ובקרבתו חניון מטייל

 יזכוראתר , נוכחי 3 נופש הנצחה

 נוכחי 1  היסטורי מספר יסודות של מבנים טרומיים. כנראה שריד מהיאחזות הנח"ל כרם שלום או מבסיס צבאי. יסודות מבנים 715

ץ מ', ובה שני תאים עם פתחי ניקוז. כנראה שימשה את קיבו 5מ' וברוחב  10בריכת אגירה מלבנית באורך  בריכת בטון 716

 צאלים בעבר.

 נוכחי 1  הידרולוגי

 1982-נחים קירות מבנים טרומיים שפורקו מיישובי חבל ימית בעת הפינוי במ' בו מו 100-מתחם באורך כ קירות ימית 717

 וניצבים עד היום כאנדרטה לזכר היישובים.

 נוכחי 3  היסטורי

ידי מ' יש שר 1.2-מ', בעומק כ 2ישנה(. שקע חפור לעומק באר סתומה שנחפרה בידי מתיישבי שרשים )צאלים ה באר סתומה 718

 מסגרת עץ. המים היו מליחים.

 , שילוט באתרנוכחי 1  הידרולוגי
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 נוכחי 1  הנצחה .2002קד ישראל סילברה, קצין משטרה שנדרס למוות ע"י סוחרי סמים בשנת פ-סלע זיכרון לזכר רב אנדרטה 719

וישב במקום עד מלחמת העצמאות. לאחר  1947גרעין שרשים שעלה לקרקע בשנת  אתר ההתיישבות של צאלים הישנה 720

המלחמה עבר הגרעין לכפר החורש ותחתיו הגיעו מתיישבי צאלים. רוב המבנים נהרסו אך במקום הוצבו שלטי 

 הסבר.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  היסטורי

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  הידרולוגי צאלים הישנה ע"י גדר הביטחון של היישוב.מגדל מים ממתכת הניצב על עמודי בטון, מופרד מ מגדל מים 721

הנצחה לבני משפחת אסקוצקי מרוסיה שבנם )תושב ארה"ב( תרם להכשרת הקרקע במושב יתד. הכתובת  סלע זיכרון 722

 בעברית ובאנגלית.

 נוכחי 1  הנצחה

לם ביותר מימי קיבוץ שרשים, ובנוי בדגם האופייני לבתי ביטחון נוספים מבנה בית הביטחון הוא המבנה הש בית ביטחון צאלים 723

 בתחום המועצה.

 (1988ליבנה ), נוכחי 3  היסטורי

 נוכחי 2  בוטני לא זוהו עלי אירוסים בשטח. 2019שדה ובו אתר פריחת אירוס הנגב. בדצמבר  אירוס הנגב 724

 נוכחי 1  הידרולוגי עופות מים. מאגר קולחים 725

 נוכחי 1  הידרולוגי אתר שאיבת מים מנחל בשור. מגודר. נקז צאלים 726

. פינת הזיכרון 1949ורשת לילי, לזכר לאה נודלמן ז"ל שנפלה בשמירה על משק צאלים בשנת ח –אנדרטה  אנדרטה 727

 .1963-הוקמה ב

 , אתר יזכורנוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 2  הידרולוגי ר מים מבוטן ולידו בריכת אגירה.מערכת המים של גבולות הישנה. בו מערכת המים 728

. במתחם יש בית ביטחון ומבני בוץ, כלים 1943אתר לאומי מוכרז, שרידי גבולות הישנה שעלתה לקרקע בשנת  מצפה גבולות 729

 . כיום סגור למבקרים למעט בתיאום מראש..1983חקלאיים ועוד. המתחם שוחזר בשנת 

 (1988בנה )לי, נוכחי 3  היסטורי

 נוכחי 1  גיאומורפולוגי מחצבה נטושה בשטח נרחב בערוץ נחל בשור. מחצבה נטושה 730

 נוכחי 1  בוטני חורשה בה ניטעו עצי פרי שונים ע"י מתיישבי גבולות. החורשה חודשה במהלך השנים. חלקת ניסוי עצי פרי 731

מ' זה מזה והרביעי  30ארבעה כבשנים גדולים, שלושה במרחק לפי הסקר הארכיאולוגי )מפת צאלים( באתר יש  כבשנים 732

 מ'. לא נסקר בשטח. 150במרחק 

 (2012גת ) 1  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  בוטני מ'( בדופן היישוב תלמי יוסף.  30מ' ורוחב  500-מתחם צר וארוך )אורך יותר מ חוות הקקטוסים 733

 נוכחי 1  רולוגיהיד מחפורת מוצפת במי תהום. מחפורת צאלים 734

 נוכחי 1  הנצחה בית הקברות של קיבוץ גבולות. בית קברות גבולות 735

 נוכחי 1  היסטורי צריף הראשונים בקיבוץ צאלים. צריף ראשונים 736

 נוכחי 1  היסטורי מבנה בטון מאורך, כנראה קשור למחצבה הנטושה מצפון אליו. מבנה בטון 737

 נוכחי 1  היסטורי יבוץ צאלים.הסילו של ק סילו צאלים 738
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מוזיאון מורשת צאן  739

 ברזל

. הכניסה בתיאום 20-ציקות והטבעות מדליונים ומטבעות במדינת ישראל לאורך המאה הי -אוסף קריצ'מר

 מראש.

 נוכחי 2  נופש

שלום עם מצרים. ורשת השלום, המציין שההתיישבות בחבל החלה בעקבות הסכמי הח -שלט של קק"ל  יער פיתחת שלום 740

 דונם. 475-בחורשה לא זוהו פינות ישיבה. גודל השטח כ

 נוכחי 2 נופש בוטני

 נוכחי 1  הנצחה .1983בית עלמין אזורי )אין בו חלקה צבאית(. הקבר הראשון משנת  בית קברות אבשלום 741

 נוכחי 2  נופש שנה להקמת היישובים. 70לציון  2016הנקודות בנגב. הפסל הוקם בשנת  11פסל סביבתי לציון עליית  פסל סביבתי 742

 נוכחי 1  הנצחה סלע ועליו הכתובת "עירא". לזכר סגן עירא אגיב, קצין בן מושב דקל שנפל במהלך שירותו הצבאי. סלע זיכרון 743

 נוכחי 2  בוטני לא נמצאו עלי אירוסים בשטח. 2019שדה אירוסים. בדצמבר  אירוס הנגב 744

 נוכחי 1  בוטני ר מצוי )מופע לא מרשים(.תמ תמר 745

. בשטח בוצעו 1971לפי אתר יזכור, אנדרטה לזכר החייל בצלאל רוזנמן שנהרג כאן בעלות רכבו על מוקש בשנת  אנדרטה 746

עבודות פיתוח שכונה חדשה, האנדרטה לא קיימת ומקומה הנוכחי אינו ידוע )כיוון שתמונת האנדרטה מופיעה 

 (.2005ראה שהאנדרטה התקיימה לפחות עד סביבות שנת באתר יזכור, נ

 אתר יזכור, נוכחי 1  הנצחה

קיר זיכרון לתורמים לפעילות קק"ל להכשרת קרקע ביישובי חבל שלום, במושב דקל. במקום מונצחים עשרות  אתר הנצחה 747

 תורמים מארה"ב.

 נוכחי 1  הנצחה

מוזיאון הגדת חבל  748

 ימית

יישובי חבל ימית, במושב דקל. הכניסה בתיאום מראש. לצד המוזיאון ריצוף מקורי מרחבת  מוזיאון המנציח את

 המרכז המסחרי בימית.

 נוכחי 2  היסטורי

 נוכחי 1  הנצחה .1982עץ ושינגטוניה שניטע ע"י הנשיא יצחק נבון ביום עליית היישוב דקל לקרקע בשנת  עץ הנשיא 749

 נוכחי 2  גיאומורפולוגי מ' בגדה הצפונית של נחל בשור. נסקר בתצפית בלבד. 500-באורך כמחשוף קירטון  מחשוף קירטון 750

 נוכחי 1  נופש שולחנות פיקניק. חורשה 751

מ'. שני המטרים העליונים בדופן הבאר נמצאים בסכנת  3באר עמוקה הבנויה לבני מלט וצדפים, קוטרה  באר 752

מציין שעומק הבאר עד  א'(2017) זוהתה בריכה בקרבת הבאר. גזית התמוטטות בשל התחתרות ערוץ סמוך. לא

 למים כעשרה מטרים.

 (2012גת ), נוכחי 2  הידרולוגי

ביזנטי בשטח -מתאר במרחב זה שרידי יישוב רומיא'( 2017)ריכוז אבנים בשטח, כנראה שרידי מבנה הרוס. גזית  פזורת אבנים 753

 ת עיבוד, מבנים, מתקנים וקברים.כאלף דונם, כולל שרידי כנסייה, חלקו

 (2012גת ), נוכחי 1  ארכיאולוגי

 נוכחי 1  בוטני קלונים של אירוס הנגב. 20-שרידי אנטנת תקשורת גדולה )מסומנת במפה( וכ אירוסים 754

 נוכחי 1  בוטני יער אשלים דליל באזור דרך השדות. יער אורים 755

 ינוכח 1  בוטני חורשת אשלים. אשלים 756

 נוכחי 1  בוטני נסקר בתצפית בלבד. שיטה סלילנית 757
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 נוכחי 1  בוטני שתי שיטים סלילניות, גבוהות יחסית. שיטים סלילניות 758

 נוכחי 1  הנצחה בול.שנה למושב י 35אנדרטה לציון  -פסל עץ  פסל 759

 נוכחי 1  הנצחה בול.שנה למושב י 30אנדרטה לציון  -פסל עץ  פסל 760

 נוכחי 1  בוטני שלושה אשלים גדולים. אשלים 761

. 2017לזכרם של מלכה ושמואל דרוקר ז"ל, בתכנון וביצוע ריווליס, הנטיעה ביוני  חורשת דרוקר -שלט הנצחה  חורשת דרוקר 762

 דונם בסמוך לכביש. 60-שטח החורשה כ

 נוכחי 1  בוטני

לסטיק ומשמש את יישובי חבל שלום. לא משולט. המאגר נחנך בשנת פדונם( אטום ביריעות  475-מאגר גדול )כ מאגר הלל 763

2008. 

 נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 2  נופש גבעה מלאכותית קטנה ובה עצים ותצפית למאגר הלל. תצפית 764

 נוכחי 1  בוטני שיטה סלילנית בודדת לצד הכביש. שיטה סלילנית 765

 נוכחי 1  אחר .222טנק הניצב לצד כביש  טנק 766

 נוכחי 2  הידרולוגי משטח בטון עגול מדופן אבנים, דומה למערכת המים בקיבוץ גבולות. מערכת מים? 767

 נוכחי 1  היסטורי יסודות מבנים בקרבת בית הביטחון של אורים. שרידי מבנים 768

בית ביטחון אורים  769

 הישנה

 נוכחי 3  היסטורי אזור. המבנה עבר עבודות חיזוק למניעת קריסתו.מבנה מרשים שנפגע קשות בהפגזות צה"ל במהלך אימונים ב

 נוכחי 2  היסטורי מ'. חפירות המעידות על קיום כמה חדרים במתחם. 1.5מ' וגובהו עד  7-קיר לבני בוץ באורך כ שרידי יישוב בדווי 770

 נוכחי 2  בוטני גבעה בולטת ובה ארבעה עצי אשל הפרקים עתיקים ומרשימים. אשלים 771

היאחזות הנח"ל דיקלת, כנראה במקום בו הייתה התיישבות  1956חורשת אשלים דלילה. באזור זה קמה בשנת  חורשת אשלים 772

( מציין שרידי היאחזות, אך אינו מפרט מהם השרידים 1988בדווית קטנה בתקופת המנדט הבריטי. ליבנה )

 הנראים בשטח.

 (1988ליבנה ), נוכחי 1  בוטני

מ'. המבנה פרוץ צפונה ונראה כמו  3מ' וקוטרו  1.5בשולי שטח חקלאי, מבנה עגול הבנוי לבנים ובטון, גובהו  באר דיקלת 773

 הבארות המנדטוריות בנגב. באזור ישב בית אב בדווי קטן.

 נוכחי 2  הידרולוגי

 נוכחי 1  בוטני בד.מ' בתוך שדה חקלאי. נסקרה בתצפית בל 5-שיטה סלילנית בגובה כ שיטה סלילנית 774

 נוכחי 1  הנצחה מריקה.א-קיר הנצחה בכניסה הדרומית לשלומית, המנציח תורמים מיהדות דרום קיר הנצחה 775

 נוכחי 1  הנצחה סלע הנצחה, עץ ינבוט, שיחי רוזמרין וקצת עצי בוסתן לצד כרם גפנים ממערב לנווה. כרם נווה 776

 נוכחי 1 הידרולוגי מפגע יוב וקצת צמחיית גדות.מחפורת מאורכת ובה ב מאגר ביוב 777

 נוכחי 1  אחר שלושה בזנ"טים נעוצים בקרקע ומעט חצץ ביניהם. מטרה לא ברורה )אין מדובר בנקודת מדידה ממשלתית(.  108נקודת גובה  778
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. בצד צפון של 2011שנת חורשה קטנה וסלע זיכרון לזוהר ישראל, בן נווה שנספה בתאונת דרכים במקום זה ב אנדרטה 779

 החורשה, "חנוכייה" מאולתרת ממכלי גז ריקים.

 נוכחי 1  הנצחה

 נוכחי 2  נופש פרגולת תצפית בכניסה לבני נצרים, לזכר פיליפ ונר. פרגולה 780

 נוכחי 1  נופש ריכוז שולחנות פיקניק ושיחיית גינון בכניסה לבני נצרים. שולחנות 781

 נוכחי 1  בוטני מ'. 6-5בגובה  עץ אשל הפרקים אשל 782

 נוכחי 3  גיאומורפולוגי מפעילות רכבי שטח. מאודדיונה גדולה ומרשימה ולמרגלותיה מנחת מאולתר. האתר סובל  הדיונה הגדולה 783
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 רצף שטחים פתוחים 5

 רקע 5.1

הערכת רצף השטחים הפתוחים מהווה מימד משלים להערכת משאבי הטבע והנוף. פגיעה בשטחים פתוחים נגרמת 

ית כגון: כבישים, מסילות ברזל, הן בעקבות קטיעתו בקווי תשת, הן בגלל צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח בנוי

וב האלמנטים המלאכותיים הללו יש גם השפעה מפריעה על השטח הפתוח ועל הערכים ת וקווי חשמל. לרצנרקווי 

ת/הפרות. טווח הטבעיים שנמצאים לידם או מסביבם. לפיכך, ההתייחסות אליהם לצורך עניין זה היא כאל הפרעו

ולות וצורתם, על שטח פתוח תלוי בגורמים רבים: עוצמת הבינוי )גובה, צפיפות(, אורך הגב מופרהשפעתו של שטח 

-תבליט השטח )שיפוע, מיקום באגן ניקוז(, סוגי המזהמים שזולגים אל השטח הבנוי וכמותם, וכן דרך הטיפול )או אי

הטיפול( בהם ועוד. טווח השפעתם של הכבישים על רצף השטח הפתוח משתנה בהתאם לרוחב הכביש ולעוצמת 

וכן לנפח התנועה  ,כות תאורה ו/או גדרות הפרדה ותיחוםעבודות העפר )סוללות, קירות חצובים(, לקיומן של מער

 בכביש.

מפת רצף השטחים הפתוחים מנסה להעריך באופן גס את השפעת התשתיות המרחביות והקוויות על כל תא שטח 

ערכה שאינה באה ה –באזור הסקר. זאת, במטרה לתת מענה להערכת תפקודים נוספים של שטחים פתוחים 

 במפות ערכיות משאבי הטבע והנוף. תפקודים נוספים אלו הם:במלואה לידי ביטוי 

ם, גידול מגווני-לשטח פתוח רציף יש חשיבות רבה מבחינת קיום מערכות אקולוגיות ובתי תפקוד אקולוגי: .א

דיים, וכן באיפשור תנועת יצורים ברחבי תחום התפוצה שלהם וקשר גנטי בין י-שחלקם דורשים שטחים רחבי

 אותו מין.אוכלוסיות של -תת

רצף הנוף הפתוח והטבעי מהווה מרכיב מרכזי בחוויית  –רקע לפעילות נופש וטיולים תפקוד חזותי/חברתי:  .ב

 המבט אל הנוף, הטיול והנופש בחיק הטבע.

כפריים, שבהם נשמר המרחב לוארצי בין גושים עירוניים  , אזוריחייצים בקנה מידה מקומיתפקודים מערכתיים:  .ג

 הפתוח.

תכן יאזור פתוח רציף מותיר בידי הדורות הבאים מרחב תכנון גדול יותר, לצרכים אשר יון עתידי: מרחב לתכנ .ד

 שבדור הנוכחי אין כלל מודעות אליהם.

 שיטת ההערכה 5.2

שטחים מבונים, כבישים ומתקני תשתית )למשל תחנות שאיבה, אנטנות סלולריות( סווגו בקבוצות כלליות של 

קרקע בוצע אומדן יחסי משוער -מסלולי" וכו'(. לכל סוג שימוש-רוני", "כביש ארצי דוקרקע )למשל "יישוב עי-שימושי

( מיוחסת 100%) מירביתשל מידת השפעתו על השטח הפתוח. מידת השפעתם מכונה "משקל הפרה". השפעה 

טבלה ט בלאזורי תעשייה וליישובים עירוניים. מידת השפעתן של הפרות אחרות הוערכה כקטנה יותר, בהתאם לפירו

פי המרחק -ודה בשטח הסקר חושב "ערך רצף" עללהלן. טבלה זו מבוססת על מודל שפותח במכון דש"א: לכל נק 5

אך עשויים  ,"גורמי ההפרה" השונים )גם כאלו שנמצאים מעט מחוץ לתחום הסקר-המשוקלל של אותה נקודה מ

 (. Levin et al., 2007הוערך השטח הפתוח כאיכותי יותר ) –שהמרחק מאלמנטים אלה גדול יותר להשפיע עליו(. ככל 
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חשוב להדגיש שאין נתונים אלו מספיקים כדי לקבוע בדיוק את מידת ההשפעה של השטח הבנוי. השפעה זו תלויה 

)למשל, חתולים שיוצאים בגורמים רבים ומורכבים שלא מופו במלואם בסקר זה. להשפעה זו מימדים אקולוגיים 

וכן מימדים נופיים )פגיעה בקו רכס ע"י אנטנות לדוגמה(. יתר על כן, ברור שגם לשטחים  ,מיישוב וטורפים חיות בר(

חקלאיים ישנן השפעות שונות על יצורים מהמערכת הטבעית שנמצאים מסביבם )ובמידה מסויימת גם בתוכם(. 

ה של "היצע מזון" לחלק מבעלי החיים. השפעות אלו אינן נכללות כאלו הן למשל השפעות של ריסוסים והשפע

 בחישוב זה.

 . רשימת משקלי הפרה לפי שימושי קרקע ואופי ההפרה5טבלה 

 משקל סוג הפרה קטגוריה

 100 עיר ישובים

 75 ישוב פרברי גדול

 50 ישוב פרברי בינוני

 25 ישוב כפרי / קרית חינוך

 15 חווה כוללת מגורים

 5 בית עלמין כפרי

תעשייה 
 ותשתיות

 75 אזור תעשיה בינוני/ אזורי

 50 אזור תעשיה / מסחר ותעסוקה מקומי

 50 תחנת תידלוק ושרותי דרך

 25 מתקו הנדסי גדול ) מט"ש, מתקן התפלת מים מליחים(

 15 ולטאיו-מתקן הנדסי בינוני / מתקן פוטו

 10 ש מקומי / תחנת מיתוגחשמל: תחמ"

 5 מתקן הנדסי קטן / מאגר

 100 בסיס צבאי בקנ"מ עירוני צבא

 75 דרך מערכת עם גדר גבול/הפרדה

 25 בסיס צבאי בקנ"מ כפרי

 15 מבנים צבאיים קטנים

 10 מחפורת נטושה

 100 כביש ארצי רב נתיבים עם תאורה כבישים

 50 כביש ארצי

 25 כביש אזורי

 10 כביש מקומי

 5 כביש גישה

 5 דרך עם מצעים

 10 חניה סלולה

 15 מכלאת בקר/צאן / לול חקלאות

 15 בתי אריזה

 10 מחסנים חקלאיים / מבנים חקלאיים

 10 חממות קבועות

 השטחים הפתוחים בסקר 5.3

חוצה מדרום ש נחל בשורבם, יערות נטועיבמאופיין בשטחי חקלאות נרחבים, ש חבל אשכול הינו אזור כפרי חקלאי

כבישים.  ידי-עלמופרדים , עם מספר אזורים פתוחים גדולים שישובים כפריים קטנים. זהו שטח פתוח ברובויבו ,לצפון

מרחב החקלאי עובר שינוי מהותי של מעבר לגידול בחממות. דבר זה יוצר ת הם זאת, חשב לציין כי בשנים האחרונוע

מפרים את רצף השטחים , ש222וממערב לכביש  232דרומית לכביש שבמרחב  אזורים בנויים גדולים בעיקר

 כבישים:  ידי-עלמופרדים את השטח למספר רצפים משמעותיים ש ניתן לחלק (.9מפה הפתוחים )
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 לחולות צאלים ודרומה לשמורת ממשיכים  ,בני נצרים – : האזורים החקלאיים שמדרום לקו הישובים אהודחולות

 חולות עגור. זהו שטח פתוח משמעותי ברמה הארצית.

 רונות טבעיים יחסית מאופיין בבת, שנחל בשור: שטח פתוח משמעותי משני צידי בין צאלים לאורים נחל בשור

 גידולי שדה נרחבים, עם מיעוט של מבנים חקלאיים וישובים. ושטחי

 חקלאות גידולי שדה במאופיין בבתרונות נטועים ו, שנחל בשורתוח משני צידי שטח פמאורים לרעים:  נחל בשור

 ומטעים.

 שטחים חקלאיים פתוחים בועד גדר הגבול. מאופיין  232: שטח פתוח ממערב לכביש בארי-רחב כיסופיםמ

 נטיעות לאורך הנחלים.בו

 מאופיין בשטחים . 242ומדרום לכביש  232ביש מערב לכ-: שטח פתוח מצפוןסופה-מרחב עין השלושה

 חקלאיים עם נטיעות לאורכם.

 ים וייעור מאופיין בשטחי חקלאות פתוח. זהו שטח קטן יחסית ש2410-ו 232: שטח פתוח בין הכבישים נחל אסף

 לאורך הנחל.

 קיטוע רצף השטחים הפתוחים 5.3.1

 במרחב הסקר ישנם שלושה גורמים עיקריים אשר בשנים האחרונות מגדילים את קיטוע המרחב:

 בות הרבה בשמירה על מהווה מחסום בין גושי השטחים הפתוחים במרחב. מכאן החשי :מערך הכבישים

, בקטעי מפתח חשובים לאורך כבישים אלו )ראו פירוט בסעיף חיים-לבעליאקולוגיים עיליים/תחתיים מעברים 

 .להלן( 6.3.1

 הן על רצף ,לחממות אלה השפעה רבה :ססת על חממותובות שמחקלאות של גידולי שדה לחקלאהמעבר מ 

 .קרובהה בסביבתםשהגידול  יתהן בהשפעתם על ב, חיים-למעבר בעלי מחסום ןהשטחים הפתוחים, בהיות

 ל בשנים האחרונות, בקצב הולך וגדשטחים חקלאיים במרחבב שהולכים ומוקמים :םיוולטאי-מתקנים פוטו .

השפעה הן ועלולה להיות להם  ,אלא בתוך השטח החקלאי ,מוד לפיתוח קייםנים אלה אינם נבנים בצמתק

 הן כתוצאה מתאורה ופיתוח נלווה.בקיטוע הרצף, 

 מסדרונות אקולוגיים 6

 רקע כללי 6.1

מסדרון אקולוגי מוגדר כרצועת שטח בעלת ייחוד ותכונות אופייניות שונות מסביבתן, שנועדה לחבר אזורים מנותקים, 

י לקיים מיני חי וצומח בסביבתם הטבעית, דוגמת שמורות טבע ושטחים בעלי חשיבות אקולוגית גדולים דיים כד

שאינם מוגנים, ומטרתו לאפשר מעבר מינים בין השטחים הללו. בישראל, בשל צפיפותה הרבה, המגוון הביולוגי 

חשיבות יתרה. תפיסת יש למסדרונות האקולוגיים  –הגבוה, ומגוון שימושי הקרקע האפשריים לכל יחידת שטח 

וכך  –שמירת הטבע בישראל עם הקמתה, התבססה על הרצון להגן על שטחים שבהם מערכות אקולוגיות ייחודיות 

גובש מערך שמירת הטבע בישראל. בשנות המדינה הראשונות היו שמורות הטבע מוקפות בשטחים טבעיים אחרים, 

עם השנים גדלה האוכלוסייה, ועמה גם השטחים הבנויים והיו מרוחקות דיין ומוגנות ממפגעים וממטרדים. אך 
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יחד עם רישות צפוף של מערכות התשתית והתחבורה. כתוצאה מכך, נהרסו וצומצמו בתי הגידול  ,והחקלאיים

-'איים אקולוגיים' מנותקים אלה מאלה, ונושאים אוכלוסיות בעלי-הטבעיים ונוצר קיטוע מרחבי שהפך את השמורות ל

אוכלוסיות קטנות -ותר, מפוצלות ומבודדות, שתנועתן בין אזורים טבעיים שובשה ונחסמה. כך נוצרו תתחיים קטנות י

ומבודדות, דבר שמעלה את ההסתברות להכחדות מקומיות בשל ארבע סיבות: פגיעות מפני הפרעות טבעיות 

ן שריפות(; רגישות לתנודות ידי האדם )כגו-קיצוניות )רצף שנות בצורת למשל(; פגיעות מפני הפרעות שנגרמות על

הטבעיות שקיימות בדינמיקה שלהן )גיוס ותמותת פרטים(; ובמקרה של האוכלוסיות הקטנות ביותר, קיימת סכנה 

ם סביבתיים. לפיכך, גם אם אין ישל ירידה במגוון הגנטי, שעלולה להביא להפחתה בעמידותה של האוכלוסייה לשינוי

יש לשמר מסדרונות יפות מרחבית ביניהם, לכל הפחות ששומרים על רצ אפשרות לשמר שטחים טבעיים נרחבים

 (.2011; קפלן ועמיתיו, 2011אקולוגיים פתוחים שמחברים בין האזורים הטבעיים המובהקים )קפלן וויטמן, 

רשות הטבע והגנים על בסיס היערות נטע אדם, חקלאות  ידי-עלם בישראל הוגדרו ומופו יהמסדרונות האקולוגי

ועדו לאפשר ידולי שדה ומטעים, ושטחים טבעיים שאינם מוכרזים כשמורות טבע. אזורים אלו נג –ים הפתוחים השטח

מוגנים שבשמורות, החיים וזרעי צמחים בין השטחים הטבעיים -רצף של שטחים פתוחים שמאפשרים תנועת בעלי

ה לייצר כלי תכנוני עבור גופי ובכך תתמוך רשת המסדרונות האקולוגיים בשמירת הטבע בישראל. המטרה היית

נכללים בתחום המסדרונות האקולוגיים, ויכוונו את תוח ישמרו ככל הניתן את המרחבים שהתכנון, כך שתכניות פי

( 2015(. רותם ועמיתיו )2015רותם ועמיתיו,  ;2000הפיתוח אל השטחים שמחוץ למסדרונות אלו )שקדי ושדות, 

 ,הבשור ומשטחי הלס-נחל באר שבעארציים בשטח הסקר: חולות נגב מערבי, סימנו שלושה מסדרונות אקולוגיים 

חוף פלשת. מבחינת תפקוד חולות הנגב אל מישור ומישור חוף פלשת. למסדרונות אלה חשיבות רבה בחיבור 

 , ובשטח הפתוח בין צאלים לגבולות.נחל בשור ם לב לשמור על שטחים פתוחים לאורךהמסדרונות, יש לשי

אב כוללנית. מתוך הכרה בחשיבות השימור של מסדרונות -תכנית אשכול אזורית במועצה מקודמת ואל בימים

נעשה  ,אקולוגיים אזוריים בין שטחים טבעיים מוגנים, ועל מנת לספק תוצר שיהווה בסיס טוב יותר לתכנית האב

מעברים שטחי הליבה, מיפוי  תוך מיפוי הצעות להרחבתהארצי, כחלק מסקר זה תהליך דיוק של המסדרון האקולוגי 

 מיים., מיפוי חציית תשתיות והצעה למסדרונות מקו"(צווארי בקבוקאקולוגיים הכרחיים )"

 עבודההשיטת  6.2

 ששימשו כרקע: ArcGISריכוז שכבות עבודה רלוונטיות לתוכנת 

 (9.03.2017-שכבת שמורות טבע וגנים לאומיים של רט"ג )מעודכנת ל 

 המצויות בוועדות המחוזיות(. המפורטות, היער בתוכניות תכנון מוגן )ייעודי טוטוריסט במעמד קק"ל שטחי שכבת 

 שכבת מסדרונות אקולוגיים ארצית של רט"ג 

 שימושי קרקע של מפ"י 

 נחלים 

 חיים לאורך כבישים )רט"ג(-מיפוי דריסות בעלי 

 יים במרחב הסקר.והמעברים ההכרח "י הבקבוקרצווא"שכבות אלה היוו בסיס לניתוח של שטחי הליבה, 
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 תוצאות 6.3

 תשתיות-"( ומעברים אקולוגיים חוציצווארי בקבוקמעברים הכרחיים )" 6.3.1

מעלה (, 10מפה )ות האקולוגיים ומפת המסדרונ( 21מפה ), מפת הדריסות (9מפה ) בחינת רצף השטחים הפתוחים

 :במסדרון האקולוגי "צווארי בקבוק"מהווים מספר מקומות ש

שובים, י. הי: כיום המעבר משטחי החולות צפונה חסום מאזור גבולות מערבהצאלים-גבולות "צוואר בקבוק" .1

המסדרון כן, -יר עוז. עלנ-ובעיקר חקלאות החממות, מהווים מחסום בין שטחי החולות לשדות כרם שלום

לחולות  נחל בשורחיבור  .נחל בשורחולות מישור החוף לחולות הנגב הינו בעיקר על בסיס מצפון לדרום, מכיוון 

עובר בעיקרו בשטח שבין גבולות לצאלים. ניתן לראות מספר רב של דריסות לאורך הכביש באזור זה, אשר 

על  החשיבות הרבה של שמירה ,מכאן ובו בזמן מדגים את הבעייתיות. ,מראה את עוצמת השימוש במרחב

ל מעט ושמירה ע לאורך הכביש חיים-בעליבניית מעברי  ,ייםח-בעליצאלים פתוח למעבר של -אזור גבולות

 המשארים הטבעיים במרחב זה.

השטחים  צפונה מתבסס ברובו על נחל בשור: המסדרון האקולוגי מכיוון בארי-כיסופים "צוואר בקבוק" .2

ערוצים מיוערים ושדות פתוחים. מסדרון זה הינו  . שטחים אלה הינם פסיפס של232מצפון מערב לכביש ש

 חולות הנגב.לחולות מישור החוף בין חוליה קריטית בחיבור 

על  234ידי כביש -נחצה על נחל בשורבאזור זה  :(234גשר צאלים )כביש  – אקולוגי חוצה תשתיותמעבר  .3

ריסות באזור זה. לאור חשיבות ף נפח התנועה הקטן יחסית, ניתן לראות מספר רב של דא-ידי גשר אירי. על

לשמירה על רצף בקטע כביש זה,  חיים-בעליכמסדרון אקולוגי, מומלץ לבנות מעבר בטוח ל נחל בשור

 המסדרון.

. 241ידי כביש -נחצה על ל בשורנח. באזור זה (241כביש ) פארק הבשור –אקולוגי חוצה תשתיות מעבר  .4

ריכוז גבוה של דריסות לאורך הכביש. כביש זה הינו בעל  ש, ניתן לראותאף שיש מעביר מים מתחת לכבי-על

-בעליישנם שטחי חקלאות ורעייה נרחבים. מספר הדריסות הרב מראה כי  ונפח תנועה רב יחסית, ומשני צידי

-בעלי, אלא לאורך כל הכביש, ומחדד את הצורך בבניית מעברי נחל בשורחוצים את הכביש לא רק ב חיים

 .בקטע כביש זה קולוגימסדרון האלשמירה על רצף ה חיים

 ליבה מוצעת ומסדרונות מקומיים ישטח 6.3.2

שטחי החקלאות הפתוחים הינם בעלי חשיבות רבה לשמירה על המסדרונות האקולוגיים באזור. בשנים האחרונות 

-פוטו מתקניםכוללת מעבר לחקלאות בחממות ובניית ש ה,ב עוברים תהליך של אינטנספיקצישטחי החקלאות במרח

להרחיב את  צעומלפיכך, השטח לשמש כמסדרון אקולוגי.  תהשפעה רבה על יכול לתהליכים אלו ישנהם. ילטאיוו

על בסיס שטחי חקלאות. רתימת להרחיבה , ומתבססת על שמורות טבע, גנים לאומיים ושטחי יערשהקיימת,  הליבה

 ןו, יכולה להרחיב את המסדרלוגיוקיימא שתומכת במגוון הבי-בתוך בניית מערך של חקלאות חקלאות האזור, ת

 בארי.-בולות וכיסופיםג-צאלים "צווארי הבקבוק"רצף של מסדרונות באזור  ת, תוך שמירנחל בשורהאקולוגי של 

ית: אזורבעלי חשיבות מספר מסדרונות גם צורך בהוספת מעלה  בחינת רשת המסדרונות האקולוגיים הארציים באזור

 לפארק הלס. נחל בשורלנחל גרר, ומדרום לרעים בין  שורנחל במצפון לרעים מסדרון בין 
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 תערכיות מרחבי 7

 מרחביתהערכיות השיטת חישוב  7.1

ן מפת הרצף למפת המסדרונות האקולוגיים. כל קטע במפת המסדרונות ידי שילוב בי-הערכיות המרחבית חושבה על

 קיבל רמת ערכיות בהתאם לחשיבותו ורגישותו, לפי המדרג הבא:

 רונות )מקומיים וארציים יחדיו(:ערכיות מסד .א

o  4ציר אקולוגי רציף )מסדרון(: ערכיות 

o "5(, שבו רוחב המסדרון צר מאורכו: ערכיות מעבר הכרחי )"צוואר בקבוק 

 (:ויערות קק"ל שטחי ליבה )שמורות טבע, גנים לאומיים .ב

o  4ערכיות  –קמ"ר  1שטח של עד 

o  5ערכיות  –קמ"ר  1שטח מעל 

 ערכיות רצף: .ג

 מש קטגוריות:סיווג לח

o 500-0 – )ערכיות רצף נמוכה )שולי הפרה 

o 1000-500 – אזור חייץ( ערכיות רצף בינונית( 

o 1500-1000 – גבוהה )שולי אזור חייץ( ערכיות רצף 

o 2000-1500 –  שולי שטח ליבה( מאודערכיות רצף גבוהה( 

o  2000  ה(ערכיות רצף מירבית )שטח ליב –ומעלה 

שטחים המסדרונות למפת רצף הקולוגיים שולבה לפי מטריצת חיבור בין מפת דרונות האסערכיות הרצף והמ

 פתוחים:ה

 מפת ערכיות מרחבית
 רצף שטחים פתוחים

 מירבית מאודגבוהה  גבוהה בינונית נמוכה

 מסדרונות

 מירבית מאודגבוהה  גבוהה בינונית נמוכה מחוץ למסדרון

 מירבית מאודגבוהה  גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה

 מירבית מאודגבוהה  מאודגבוהה  מאודגבוהה  מאודגבוהה  מאודגבוהה 

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית

 ערכיות מרחבית –תוצאות  7.2

מפת הערכיות המרחבית מבליטה את חשיבות שטחי הליבה בכל רצף, ואת החשיבות של שמירה על מספר מעברים 

 הכרחיים בין ליבות אלה:

  בשורנחל מרחב 

 מרחב חולות הנגב 

 כיסופים-מרחב פסיפס חקלאי/טבעי/מיוער בארי 

 כרם שלום-מרחב פסיפס חקלאי/מיוער ניר עוז 
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 . רצף שטחים פתוחים9מפה 
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 . מסדרונות אקולוגיים10מפה 
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 . ערכיות מרחבית11מפה 
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 בוטניקה 8

 רקע בוטני 8.1

שטחי החולות ל מערב הנגב, ובין שטחי הלס הצפוניים יותר,בשור נמצא בין בקעת באר שבע לחבל ה

התיכון ערבי למישור חוף הים מ-שבין מדבר הנגב הצפוןשטח הסקר כולל את התפר  מצאלים ודרומה.

ספר מכוסים בחולות נודדים, לבין סקר הדרומיים שבין מדברי בחלקי ה הדרומי, ולכן האקלים והנוף עוברים

אם כי  פלשת. אזור זה נקרא גם חוף הנגב,לת קרובים מבחינות רבות לשפתיכוני בחלקים הצפוניים, ש-ים

דנין אינו מזכיר חבל ארץ זה בספרו  בשטח הסקר נכלל רק החלק שממזרח לרצועת עזה, ולא החוף עצמו.

היא אדמת לס, הרכב הצומח בה שונה מהותית מזה של קרקעות  עקרק. אף שה1977-"הצומח בנגב" מ

לכל כאשר  ,גידול עיקריים-מספר בתילהבחין ב לאורך חבל הבשור ניתן שבע וערד.-הלס של בקעות באר

 :טיפוסיות ואופי שונה חמוגידול יש חברות צ-בית

 צומח האפיק 8.1.1

וק למים, ובחלקי האפיק שבהם אין מים באפיק הזרימה של הנחל שולטים קנה מצוי ואשל היאור. הקנה זק

, מופיע כמעט לכל אורך האפיקעמיד יותר לתנאי יובש ומין הוא היאור אשל משך כל הקיץ, נעלם הקנה. ב

נמשך רשים של "יער גדות" צפוף וארוך )שעצי האשל יוצרים לאורך הבשור מופע מ .יחד עם אשל מרובע

בהם קיימים שזורים במעיינות ובא ממזרח לקיבוץ צאלים. חלקו המרשים ביותר נמצאשק"מ(,  35-לאורך כ

 ללאקיימים מקבצי סוף מצוי, יחד עם גומא חלקלק, ובבריכה אחת ליד מעיין  ,דשי השנהומים במשך רוב ח

 צמח מים טבוע נדיר. –שם גדלה ניידת החוף 

 גדות הנחל 8.1.2

עתיקות שנחשפות בכתמים  מכסה על שכבות כורכרהיא קרקע לסית עמוקה, ש נחל בשורהקרקע בצידי 

גדות הנחל ובשוליו האלמנטים הקבועים בבתרונות ובערוצים.  בצידי –במקומות שבהם נסחפה הקרקע 

. במדרונות של יפרוק המדבר ונואית קוצניתתנן שעיר, מ, ערביאטד  :שנתיים, כגון-שיח רב-הם שיחים ובני

מלחית אשונה, כנפון  דוגמתמדבר מובהקים צמחי  שורר משק מים גרוע ומופיעים עליהם ,חרסית חשופה

ינבוט  –מלווים שטחי חקלאות גדות הנחל ניתן למצוא שני מינים שבכמו כן, חסידה שעיר. -ומקור קוצני

יכוני וצמחים ת-מוצא יםלצד מינים מ ,ערביים-שנתיים נמצאים מינים סהרו-חדהשדה והגה מצויה. מבין ה

 טורניים.-ערבתיים אירנו

 ים בין שדות בקרקעות חוליותמשארים טבעי 8.1.3

ונדירים.  מאודבחלק זה של הסקר כמעט כל השטח עבר פיתוח חקלאי, והמשארים הטבעיים קטנים 

ת החולות, צמח קטן ממשפחמין -אשון תתבמישורים, ובעיקר בשדות שעיבודם פסק, מצוי בשפע זון 

ר באזו יים.חולות טיפוס יצמחנית וואית קוצנ זרעית,-החול שולטים שיחי הלענה החדמשארי הדגניים. על 

 .מזרח סיני-ובצפון גדל רק במערב הנגבין אנדמי שמ – זה מספר ריכוזים של אירוס הנגב
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 משארים טבעיים בין שדות בקרקעות לסיות 8.1.4

כמויות קטנות של חול, נישא רגר, שהוא תערובת של טין, חרסית וג-הלס הוא קרקע שמורכבת ממשקע דק

הלס הינה קרקע אטומה באופן חלקי למים. אטימה חלקית זו  קרקע פני הקרקע.ברוח ונרבד על  כאבק

ק הארי של ם ופיסיקליים( גורמים לכך שהחליהינה תוצר של היווצרות קרומי קרקע. קרומי הקרקע )ביולוגי

זמינה המים ש באידוי. כתוצאה מכך, כמות פני הקרקע ומרביתו אובד-הגשם הופך לנגר עילי, שזורם על

ח הינה נמוכה יחסית, ומכאן שכמות הצומח המעוצה )עצים ושיחים( על קרקעות הלס הינה דלה לצומ

(. כך נוצר נוף שטוח ודל בעצים, בעל 2011ורמון, ; רומם 2014תש״ם; פרלברג ורון, יחסית )דן ויעלון, 

סלילנית, שיטה  :דוגמתים בתוספת עצים )שיח, לעית-ם בנימהווה שילוב של עשבוניים עתצורת צומח ש

 (.1977מפוזרים בדלילות במרחב, בעיקר בערוצים )דנין, שיזף מצוי ואשל היאור( ש

הם בקרקעות סחופות  העיקרייםבחקלאות אינטנסיבית, והמשארים  ותבאזור זה מעובד אדמות הלסרוב 

אים בקצה נמצשובקרחות יער ושטחים מיוערים בדלילות. אזור זה מאופיין במינים רבים  ,סביב ערוצי נחלים

 :כגון ,יחודיות לאזורתיכוניים, ואף צורות י-ינים המדבריים והדרומי למינים יםהצפוני למ :גבול תפוצתם

ותרת. מבין המינים בקצה גבול כ-כחול ישראלי במופע-בארי, ואירוס ארץ מין-תתדבורנית דינסמור מ

שראלי, וגם מינים אנדמיים י-ארץחלבלוב החוף, אלקנת הצבעים ואירוס את: ניתן למנות  ,תפוצתם הדרומי

 חיטה שרוני.-אביבי ובן-שום תל ור החוף שזה גבול תפוצתם העולמי:למיש

 יערות נטועים 8.1.5

קליפטוס, מחטניים כגון אורן ירושלים ואורן קפריסאי, אשל יח הסקר מורכבים בעיקר ממיני אטיערות בש

סוגי הנטיעות, , בתלות ביני לכל יערהפרקים, שיטים וינבוטים. בתוצאות הסקר נדון בתת היער האופי

 קרקע.בעבודות ההכשרה וב

 חולות טבעיים 8.1.6

י באזורים מדבריים, בהשוואה בית הגידול החולאזורית אשכול מכוסה בשטחי חולות. המועצה האזור דרום 

משפיעים על אופי נתיים. הגורמים העיקריים שש-ים חדגידול אחרים באזורים אלו, עשיר במיני צמח-לבתי

 – ובמקרה של חולות רדודים , קרומי קרקעומח הם: כמות המשקעים, רמת ייצוב החול, עומק החולהצ

 יחידות עיקריות: שלושל הסקר חולותאת ניתן לחלק נמצאת מתחת לשכבת החול. התשתית ש

 ון הסקר, צפ: שטחי החולות בסמיות רזידואליותפ-חול גבולות וקרקעות חומות בהירות קוורציות

כיום לחלקאות. האזורים הטבעיים  לו באזור משמשותלהקרקעות ה יתבי החקלאות. מרמדרום לשטח

 (.1991החולות )ויזל, מין -שון תתאזרעית וזון -מאופיינים בחברת לענה חד

 חולות מיוצבים ומישוריים יחסית באזור חולות נחל סכר. לשטחי חול בין פתחת שלום  :חולות קדומים

מערב, וביניהן עמקים מיוצבים. אזור זה מאופיין -מזרח לדרום-וונן צפוןודיונות גבוהות שכי ,המערבי

כאשר בעמקים המיוצבים  ,מתנן שעירו מלענן החוף, דוחן אשון :כגון ,בבתה מדברית עם צמחי חולות

 .ומרווה צמירה יפרוק המדברנואית קוצנית, , דוגמת ניתן למצוא מינים נוספים
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 ים ביותר הינם הפחות מיוצבים מבין שטחי החולות בסקר. האזור שטחי החולות הצעיר :ת צעיריםוחול

ם אשר ביניהם דג ,חלוף-בניעשבוניים הוא בעיקרו  צומחהות וביניהן שקעים. המאופיין בדיונות גבו

מאפיין נוסף  .כנאי שיחני ושמשון יושבע-רותם המדבר, אטד ערבי, בר :כגון ,שיח-יבנשיחים ודליל של 

 מפנההמבנית לארבע יחידות גיאומורפולוגיות:  םחולות הצעירים, הינו חלוקתעיקר השל החולות, ב

מיני בפיין וף לקרינה ישירה ומאהדרומי חשו המפנהדיונרי. -צפוני ועמק בין מפנהסגת הדיונה, דרומי, פ

. פסגת הדיונה מאופיינת בחול נודד שיחני עכנאי-וברגלעינון החוף  זרעית,-לענה חד :כמו יםמחצ

עקרב -, עוקץים כמו מלענן המטאטאיםופיזור צומח דליל של מינ ,עם מעט או ללא קרומי קרקע ,יחסית

, ומאופיין בקרומי קרקע עבים יותר ,הצפוני חשוף פחות לקרינה ישירה המפנה. צהוב וגומא מגובב

רוח המוגן יחסית מדיונרי, בשקע שבין הדיונות, -ןמינים נואית קוצנית וקיפודן פלישתי. העמק הביוב

, םקרומי קרקע ביוגנים עשירי ותחמאפשר ספיחת מים, התפתגרגר, ש-מאפשר שקיעה של חומר דקו

 יפרוק המדבר, רותם המדבר ואטד ערבי. :שנתי כמו-וכיסוי גבוה של צומח רבגבוה ומגוון 

 קרומי קרקע 8.1.7

רומים אלה קומי קרקע ביוגניים. רמאפיין נוסף בעל השפעה על הצומח במרחב הסקר הינו קיומם של ק

המערכת האקולוגית של קרקעות הלס וקרקעות  הלס של הסקר. שטחיהן בקיימים הן בשטחי החולות, 

מהווים יצרנים ראשוניים ומהנדסי סביבה חשובים. קרומי , שהחולות מתבססת על קרומי הקרקע הביוגניים

פקידם בהעשרת הקרקע קרקע ביולוגיים אלה מהווים את הבסיס למערכת האקולוגית המדברית, בזכות ת

בחומרי הזנה חיוניים, בעיצוב משטר המים, בהגדלת כמויות הנגר העילי ובייצור ראשוני של חומר אורגני 

)צמחים זעירים( ם יחסי גומלין בין מיקרופיטיהקרום הביולוגי נוצר מ המדברי.עליו מתבסס מארג החיים ש

משתנים ממקום למקום. שלהם ה ברהח מרכיביש ,(Friedman & Galun, 1974גרגרי הקרקע )ל

ירוקיות )ציאנובקטריות(, אצות ירוקיות, -מיקרופלורה טבעית זו כוללת את חיידקי הקרקע, אצות כחוליות

בהם אין כמעט תחרות עם צמחים עילאיים. שטחבים וחזזיות. יתרונם היחסי הוא ביכולתם לגדול באזורים 

 ,Johansen, 1993; Eldridge & Greene) ים צחיחיםכלס את פני הקרקע באזורדבר זה מאפשר להם לא

1994; West, 1990; Zaady et al., 2000; Belnap & Lange, 2001).  עלהדבקת גרגרי הקרקע נעשית-

מופרשים תוצרים אלה, ש(. Mazor et al., 1996מופרשים אל מחוץ לדפנות התאים )פוליסוכרים ש ידי

יוצרים את השכבה הקשיחה. זו מעלה את יכולת האחיזה של המים  ,קרקעההציאנובקטריות ואצות  ידי-על

כדי לסייע המיקרופיטים  ידי-עלהאטת מהירות ההתאדות והייבוש. הקרום נוצר כנראה  ידי-עלבקרקע 

 בהפצת גופי הריבוי על פני השטח.

 שיטות עבודה בפרק הבוטני 8.2

הסקרים של מכון דש"א. היותו של שטח בשימוש ביחידת אשר שני מדריכי המיפוי מיפוי הצומח נעשה לפי 

, מחייב התייחסות לצומח בשטח לפי שני ניתיכו-ספר היםההסקר במקום המפגש של ספר המדבר ו

דרגות פירוט ארבע היררכית לחלוקה הצומח נעשה לפי מיפוי המדריכים בהתאם ליחידת הצומח בשטח. 
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תיכוני )סבר -חלק הצומח הים –ח בישראל במדריך למיפוי צומ ושהוגדרכפי חקלאי, -של תכסית צומח לא

הכנה( מדברי' )פרלברג ועמיתיו, בחלק הצומח ה –'מדריך למיפוי צומח בישראל -ב( ו2014 ,ועמיתיה

 חקלאיים חולקו ליחידות צומח. 'יחידת צומח' היא תחום שבו ניתן-(. כל השטחים הפתוחים הלא6טבלה )

להגדיר חברת צומח בעלת מאפיינים עיקריים דומים )תצורת צומח אחידה ומינים שליטים זהים(, ושונים 

דונם, וצומח טבעי בעל מאפיין בולט ששטחו  50מסביבתם. גודלה המינימלי של יחידת צומח בסקר זה הוא 

צורת צומח ומינים שליטים באותו 'טיפוס צומח' ייכללו כל יחידות הצומח שלהן ת. 'אתר'-קטן מכך, מסומן כ

ידי דיגום של -זהים. בחלק מהמקרים מספר טיפוסים דומים מוכללים לטיפוס אחד. 'אפיון מפורט' נעשה על

 מופיעים בשטח הדיגום.וס צומח, ורישום כל מיני הצמחים שיחידת צומח אופיינית בכל טיפ

 (בהכנה, פרלברג ועמיתיו ;2014 ,סבר ועמיתיהחקלאי )-רוט לתכסית צומח לאדרגות פי חלוקה היררכית לארבע. 6טבלה 
 .ומינים שליטים לסיווג תצורות צומחתרשימי זרימה  –' דנספח לפירוט נוסף, ראו 

 צומחהמיפוי  8.2.1

נת עזרים לפני היציאה לשטח, איפיון ראשוני של יחידות המיפוי בשטח מורכב ממספר שלבים עיקריים: הכ

צומח בשטח ומיפוי מדגמי, איחוד טיפוסי צומח דומים, מיפוי רציף של השטח כולו, וביצוע תרשימי צומח 

 מפורטים בשטחים מייצגים עבור כל אחד מטיפוסי הצומח שהוגדרו. להלן פירוט השלבים:

הצומח/תכסית בעזרת שכבות רקע ומידע מפענוח תצלומי בנייה ראשונית של שכבת הכנת העזרים:  .א

יחידות צומח באזורים  (. שלב זה כלל חלוקה ראשונית לפוליגונים שלאורתופוטו)מיושרים אוויר 

. שכבת התכסית של המרכז למיפוי ישראל 2019משנת  אורתופוטו מעודכןפי ניתוח -הטבעיים על

שכבת הגיאולוגיה היוותה כלי לתיחום שטחים ויים. היוותה מקור לתיחומי השטחים החקלאיים והבנ

מרבית העבודה באפיון הצומח נעשתה בשטחים הטבעיים. על סמך בעלי מסלע/קרקע שונים. 

אזורים בעלי מאפייני צומח שונים )למשל צפיפויות שונות של שיחים  סווגו באורתופוטוהתבוננות 

יכולים להצביע על שונות גם באזורים עם ומרקם ש ו/או גוון ,באורתופוטוועצים שניתן בפועל לראותם 

ובוצעה דיגיטציה ראשונית של חלוקת השטח ליחידות צומח. השטח  ,שיח או צומח עשבוני(-בני

פגע במאמץ הדיגום, ידונם, על מנת להימנע מפירוט יתר שי 50-לכאמור המינימלי ליחידת צומח הוגדר 

 קטגוריות צומח מדברי תיכוני-קטגוריות צומח ים דרגת פירוט

תצורת צומח 
 כללית

  מ'( 6יער גבוה: עצים גבוהים )מעל 

 ( 6-2יער וחורש: עצים ושיחים )'מ 

 ( 2-1שיחייה: שיחים ועצים נמוכים )'מ 

  מ'( 1בתה: מעוצים נמוכים )עד 

 עשבוניים 

 ( 6-2עצייה: עצים ושיחים גבוהים  )'מ 

 ( 2-1שיחייה: שיחים ועצים נמוכים )'מ 

  מ'( 1בתה: מעוצים נמוכים )עד 

 עשבוניים 

 ישימון 

תצורת צומח 
  מפורטת

אחוזי הכיסוי  סמך על מפורטות תצורות 18-חלוקה ל
השליטות )לדוגמה: חורש פתוח  של צורות החיים

ת כיסוי של עצי חורש(, או מאפייני חבר 33-10%=
-שנתיים, בני-שנתיים/חד-העשבוניים )רב

'(, והוספת מאפיינים קיימא/חלוף, חישת קנים וכו
 ומח, אם ישנםמעוצים גבוהים מתצורת הצ

אחוזי הכיסוי של סמך על מפורטות תצורות  10-חלוקה ל
כיסוי של  10-5%כל צורת חיים )לדוגמה: עצייה דלילה = 

-חדנתיים/ש-עצים(, או מאפייני חברת העשבוניים )רב
, והוספת מאפיינים חלוף וכו'(/קיימא-שנתיים, בני

 מעוצים שגבוהים מתצורת הצומח, אם ישנם

בתה דלילה עם שיחים בודדים שילוב של תצורת הצומח המפורטת עם פירוט המינים השליטים )לדוגמה:   טיפוס צומח
 בשלטון זוגן השיח, ערטל מדברי ורותם המדבר(

 .רשימה מפורטת של כל מיני הצמחים בחתך מייצג של יחידת הצומח  אפיון מפורט
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עות חשובות ששטחן קטן מהסף שנקבע, הוכנסו אך יאפשר ניתוח מפורט מספיק של השטח. תופ

 לממצאי הסקר כאתרים נקודתיים.

מבחינת אופי באורתופוטו בחירת מספר נקודות שנראות שונות זו מזו  אפיון ראשוני ומיפוי מדגמי: .ב

 הצומח בהן, הגעה לנקודות אלה בשטח ואיפיון תצורת הצומח וטיפוס הצומח שבהן, בהתאם להנחיות

'מדריך למיפוי צומח -וה (2014 ,סבר ועמיתיה)תיכוני' -חלק הצומח הים –צומח בישראל  'מדריך למיפוי

(, כפי שפורט לעיל. טיפוסי בהכנה, וועמיתי פרלברגשגובש לאחרונה ) המדברי'חלק ה –בישראל 

מינים שליטים. בוצעו סיורים לנקודות שונות באזורים  3-1הצומח הוגדרו לפי תצורת הצומח ולפי 

זה מזה, ובוצעה הגדרת טיפוס הצומח ע"פ רישום של אחוזי הכיסוי והמינים העיקריים בצורות  השונים

שטח )מפנה, מסלע ועוד(, ביוטיים של ה-החיים השונות. בכל נקודה כזו נרשמו גם המאפיינים הא

 הפרות שונות.וומאפיינים של פעילות אדם: סימני עיבוד חקלאי מהעבר, נטיעות/זריעים, רעייה 

פי תצורת הצומח, -לב הקודם הוגדרו טיפוסי הצומח עלמכיוון שבשחוד של טיפוסי צומח דומים: אי .ג

ק פי שלושה מינים שליטים, התקבל מספר רב של טיפוסי צומח מפורטים. חל-גם על –ולרוב 

כדי לאפשר השלישי או בסדר המינים השליטים. מהטיפוסים נבדלים זה מזה במין השליט השני/

 טובה יותר של הצומח בשטח, בוצעו איחודים של טיפוסי צומח קרובים.הכללה והבנה 

סיורים בכל שטח הסקר, לצורך הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מיחידות הצומח שהוגדרו מיפוי רציף:  .ד

בשלב הראשון, ושלא נדגמו בשלב המיפוי המדגמי. שלב זה כלל סיורים רבים בשטח והגעה בפועל 

לכל הפחות תצפית מבחוץ לעבר יחידת הצומח מנקודת תצפית. שלב זה  אל רוב יחידות הצומח, או

כלל גם שינויים ותיקונים בגבולות חלק מהיחידות, וכן הגדרת טיפוס הצומח בכל אחת מהן. לכל יחידת 

 ך טיפוס שכבר אופיין קודם לכן, או שהוגדר טיפוס צומח חדש במקרה הצורך.יצומח שוי

חולקו כל השטחים הפתוחים לטיפוסי צומח. בשלב זה,  מיפוי הרציףבתום ה: תרשימי צומח מפורטים .ה

נבחרה אחת מיחידות הדיגום כמייצגת את טיפוס הצומח )על סמך שיקולי גודל, מיקום, הרישומים 

לגבי יחידה זו מהשלבים הקודמים, וכן שיקול של נגישות(, ובה בוצע רישום מפורט של כל מיני 

מ' מכל  1רת של דונם. הרישום בוצע ע"י סריקה מדוקדקת ברוחב של הצמחים העילאיים ביחידה מוגד

מ"ר(, וחזרה לאורך סרט המדידה  100=  2×50מ' )סה"כ  50צד של סרט מדידה שנפרש לאורך של 

מ' מכל צד  10כאשר הסריקה מתבצעת ברוחב של  –תוך יצירת רשימה נפרדת של המינים שנוספו 

ביחידות עם נוף הומוגני יחסית, כגון ערוצים רחבים לדונם"(.  מ' = "השלמה 20×50של הסרט )סה"כ 

ופזרות לס, בוצע הדיגום בחתך יחיד. ביחידות גדולות והטרוגניות, חולק שטח הדיגום בין שניים או 

לצורך חישוב הערכיות ליחידה.  אופיינייםש בתי הגידול השוניםכך שיידגמו  ,שלושה חתכים

ת כל המינים שתועדו בשטח של הדונם שנסקר. רישומים אלו בוצעו האקולוגית, בוצע שימוש ברשימ

ברובם באביב, בעת שמגוון המינים העשבוניים נמצא בשיאו. רשימת המינים המלאה שימשה בהמשך 

 .ית של כל אחד מטיפוסי הצומחבוטנלצורך חישוב הערכיות ה
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 התפלגות שיטות המיפוי בסקר 8.2.2

 :דרגות שונות של רזולוציה תיכאמור לעיל, בסקר זה בוצע שימוש במספר שיטות למיפוי הצומח, בש

ביחידת צומח הוטיפוס הצומח העיקריים וקביעת תצורת רישום מיני הצמחים : דף תצפית מלא ביחידה .א

 הצומח.

ות צומח במקרים שבהם תנאי השטח אפשרו תצפית טובה אל היחידה, בייחוד בתצורתצפית מבחוץ:  .ב

הוגדרה  –( להגיע אל תוך היחידה עצמה נגישותבשל מגבלות בעיקר או כאשר לא ניתן היה )פתוחות, 

 היחידה בתצפית.

מופה בפועל בשטח )שיטות המיפוי:  הסקרמשטח  87%-עולה שכ ,מבחינת התפלגות שיטות המיפוי

)בעיקר  תצפית מבחוץמהשטח בוצע הסיווג על סמך  13%תרשים מפורט ודף תצפית מלא(, ובשאר 

 .(4איור ) משוכות אשלים נטועות שנצפו תוך כדי נסיעה(

 
 הסקר. התפלגות שיטות מיפוי הצומח בשטח 4איור 

 חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח בשטחי הסקר 8.2.3

מידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות הצומח מייצגים ב חברתוהרכב מיני הצמחים עושר 

ועלת ת-יים שונות, ומהווים את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו בשיקולי עלותח-בעלי

(Mandelik et al., 2010 ,לפיכך, ערכיות הבסיס האקולוגית בסקרי הטבע והנוף שעורך מכון דש"א .)

ם. בסקר זה בוצעה הערכת החשיבות הבוטנית של טיפוסי הצומח, מסתמכת בעיקר על הממצאים הבוטניי

למדד ערכיות על סמך נתונים כמותיים שנאספו בסקר הצומח השיטתי שבוצע בשטח. זאת, בהתאם 

 מורכב ממדדי המשנה הבאים:שמשוקלל, 

 ה מהמדד(: ערכיות גבוהה לטיפוס צומח שתועד בו מספר מינים גדול יותר. ישנ 20%) עושר המינים

שיח, -התייחסות לעושר המינים בכל אחת מצורות החיים בנפרד )בחלוקה ל: עצים, שיחים, בני

(, בין השאר כדי למתן את ההשפעה של מספר המינים חלוף-בניועשבוניים קיימא -בניעשבוניים 

בעונת השנה וביכולות הסוקר. עושר המינים בכל צורת חיים קיבל משקל  מאודהעשבוניים, שתלויה 
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ה במדד המשוקלל של סעיף זה. בכל צורת חיים, מס' המינים המקסימלי לטיפוס צומח הוגדר כרף שוו

בוצע  –העליון )ציון מירבי(, מס' המינים המינימלי הוגדר כרף התחתון )הציון הנמוך ביותר(, ובהתאם 

 .100-0נירמול עבור שאר הטווח לציון בטווח 

 מין שיש לו 'מספר אדום' )על פי: שמידע  מהמדד(: 20%) מינים בסכנת הכחדה, נדירים ואנדמיים

. מין נדיר שאין לו 4(, קיבל ציון בהתאם למספר האדום שלו + 2011; שמידע ועמיתיו, 2007ופולק, 

(, בהתאם 1999שכיחות עפ"י: פרגמן ועמיתיו, היון בהתאם לנדירותו )דרגת 'מספר אדום' קיבל צ

. בכל טיפוס צומח סוכמו ציוני 1מין אנדמי שאינו נדיר קיבל ציון . RR  =4 ;RP  =3; R  =2לפירוט הבא: 

כל המינים בסכנת הכחדה, הנדירים והאנדמיים. הציון המקסימלי הוגדר כרף העליון והציון המינימלי 

 .100-0וצע נירמול לציון סופי לטיפוס צומח בטווח ב –הוגדר כרף התחתון, ובהתאם 

 מתייחס למידת ההתאמה של צורת החיים הראשית ושל המינים  מהמדד(: 20%) ייצוג הצומח הטבעי

השליטים למצב הטבעי, בהיעדר הפרות משמעותיות כמו נטיעה, שריפה, רעיית יתר, השתלטות מין 

פולש שמשנה את אופי בית הגידול, חישוף השטח וכד'. ככל שהדמיון רב יותר, הערכיות גבוהה יותר. 

 דדי משנה )במשקל שווה(:ייצוג הצומח הטבעי מורכב משני מ

o מהמדד(: מייצג את מרחק תצורת הצומח הגבוהה ביותר של המינים המקומיים  10%) צורת חיים

מהשטח ומעלה(, מתצורת הצומח הראשית שכוללת את המינים  2%הנוכחים בשטח )בכיסוי של 

 ם למטריצת הדמיון הבאה:אם ישנם, בהתא –הזרים 

 תצורת צומח –ניקוד ייצוג הצומח הטבעי  .7טבלה 

 ינים מקומיים בלבדמ –תצורת הצומח הגבוהה ביותר  

 ישימון עשבוניים בתה שיחייה יער

תצורת הצומח 
הגבוהה ביותר 

כולל מינים זרים 
 ()נטועים/פולשים

 20 40 60 80 100 יער

 40 60 80 100 80 שיחייה

 60 80 100 80 60 בתה

 80 100 80 60 40 עשבוניים

 100 80 60 40 20 מוןייש

o מרכיבים את שם טיפוס שמתייחס להתאמת המינים השליטים ) מהמדד( 10%) מינים שליטים

הצומח( לאזור: נוכחות מינים שליטים שהם מיני באשה )סגטליים/רודרליים(, זרים לאזור ו/או 

 פולשים מורידה את הערכיות, בהתאם לטבלת הניקוד הבאה:

 מינים שליטים -. ניקוד ייצוג הצומח הטבעי 8טבלה 

 ניקוד התאמת המינים השליטים לאזור הסקר

 100 כל המינים השליטים אופייניים לאזור הסקר

 67 מין שליט אחד לפחות הוא מין באשה

 33 מין שליט אחד לפחות הוא זר לאזור הסקר

 0 מין שליט אחד לפחות מוגדר כפולש

הניקוד מתקבל לפי הסעיף המחמיר יותר. לדוגמה, טיפוס צומח שבו מין שליט פולש אחד, מין זר 

( 2019, 2010דרור )-בסעיף זה. הגדרת מין פולש עפ"י דופור 0אחד ומין באשה אחד, יקבל ניקוד 

ינים (. מינים זרים לישראל שאינם מופיעים בספר המינים הפולשים, מ2013דרור ועמיתיו )-ודופור
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ישראליים שנטועים בתחום הסקר מחוץ -נטועים שתחום תפוצתם במדינות קרובות, ומינים ארץ

הוגדרו כמין 'זר לאזור הסקר'. מינים נטועים בתחום הסקר שנמצאים בתחום  –לתחום תפוצתם 

 & Danin:יבוצעה לפ. הגדרת מין באשה תפוצתם הטבעי הוגדרו כמינים אופייניים לאזור הסקר

Fragman-Sapir (2016+). גידול מופרעים תוארה בקטגוריות: 'גדל רק -מינים שזיקתם לבתי

גידול -'גדל בעיקר בקרבת האדם, אך גם בבתי-גידול שנוצרו או עוצבו על ידי האדם', ו-בבתי

גידול טבעיים, וחצי בקרבת האדם', בהתאם -טבעיים', ולעתים גם בקטגוריה: 'גדל בערך חצי בבתי

 הבוטנאי. לשיקול דעתו של

  מהמדד(: מתייחסת לאחוז השטח שבו נמצאת תצורת צומח מפורטת מכלל  10%)נדירות אזורית

השטח הפתוח שאינו חקלאי בתחום הסקר. ערכיות גבוהה יותר ניתנה לתצורת צומח מפורטת נדירה 

יון סופי וצע נירמול לצב –יותר בסקר. בכל תצורת צומח, הציון המקסימלי הוגדר כרף העליון, ובהתאם 

 .100-0לתצורת צומח בטווח 

  מהמדד(: מתייחסת ליחידה האקולוגית בקנה המידה הארצי )רותם ועמיתיו,  10%)נדירות ארצית

 ( שבה נמצאת יחידת הצומח, בהתאם להגדרות הבאות:2016

o קמ"ר ארצי(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים  1,000: יחידה אקולוגית קטנה )עד ערכיות מירבית

 משטחה(. 17%-)פחות מ מוגנים

o  קמ"ר(, שאינה מיוצגת מספיק בשטחים  1,000: יחידה אקולוגית גדולה )מעל מאודערכיות גבוהה

 משטחה(. 17%-מוגנים )פחות מ

o קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים )יותר  1,000: יחידה אקולוגית קטנה )עד ערכיות גבוהה

 משטחה(. 17%-מ

o קמ"ר(, שמיוצגת מספיק בשטחים מוגנים  1,000לוגית גדולה )מעל : יחידה אקוערכיות בינונית

 משטחה(. 17%-)יותר מ

o חקלאי או מבונה.ערכיות נמוכה : 

ורט סמך מיפוי מפ-)היחידות הוגדרו על ארציות בתחום הסקר הנוכחי מיוצגות שלוש יחידות אקולוגיות

: לס בנגב ובערבה הוגדרה ( 2019יותר שבוצע ליחידות האקולוגיות של מחוז דרום: רון ועמיתיה, 

הוגדרו נחלים אלוביאלים איתנים , חולות פנימיים הוגדרו בערכיות גבוהה, ומאודבערכיות גבוהה 

 , בהתאם לטבלה הבאה:גבוההבערכיות 

 . ערכיות יחידות אקולוגיות בתחום הסקר9טבלה 

 ערכיות מוגן שטח )קמ"ר( יחידה אקולוגית

 גבוהה מאוד 17%-פחות מ 2,200-כ בנגב ובערבה לס

 גבוהה 17%מעל  800-כ חולות פנימיים בנגב, בערבה ובמדבר יהודה

 גבוהה 17%מעל  100-כ נחלים אלוביאלים איתנים

 שמיוצגות בתצורת  טבעיות מהמדד(: ההנחה היא שככל שיש יותר צורות חיים 15%) מורכבות מבנית

גבוהה יותר, ולכן  –כיסוי(, כך המורכבות המבנית שלה מבחינת הצומח  2%הצומח )מעל רמת סף של 
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נק' לציון )צורת  20היא מייצרת יותר נישות אקולוגיות וחשובה יותר לשימור. כל צורת חיים הוסיפה 

 צורות חיים ומעלה קיבלו את הציון המירבי. 5נק' וכיו"ב(.  40נק', שתי צורות חיים =  20חיים אחת = 

 מהמדד(: ההנחה היא שככל שצורת החיים הראשית גבוהה יותר,  5%) תקמות למצב נוכחיכושר הש

הזמן שנדרש להשתקמות יהיה  –כך משק המים בקרקע משופר יותר מחד )פוטנציאל(, ולאחר פגיעה 

ארוך יותר מאידך )סיכון(. לכן חשובה יותר ההגנה על צורות החיים הגבוהות יותר, שמקבלות דירוג 

 –בוה יותר. כך, עצים מעידים על פוטנציאל משק המים בקרקע הטוב ביותר, ולאחר פגיעה ערכיות ג

נדרש להם פרק הזמן הארוך ביותר להגיע מחדש למצבם הנוכחי, ולכן הם מקבלים את הציון הגבוה 

לוף, ח-ביותר. צורות החיים הנמוכות יותר מקבלות ציון נמוך יותר בהתאמה, עד לעשבוניים בני

על פוטנציאל נמוך של משק המים בקרקע, ויכולת ההתחדשות שלהם היא המהירה ביותר  שמעידים

 (.20חלוף = -, ועשבוניים בני40יימא = ק-, עשבוניים בני60יח = ש-, בני80, שיחים = 100)עצים = 

(, 10-3%בכיסוי של בין בתצורות צומח שבהן יש צורות חיים גבוהות יותר מצורת החיים הראשית )

 ות עולה בהתאם למרחק צורת החיים הנוספת מצורת החיים הראשית:הערכי

o נק'. 5תוספת  –יח ש-שיחייה עם עצים/בתה עם שיחים/עשבוניים עם בני 

o  ק'.נ 10תוספת  –בתה עם עצים/עשבוניים עם שיחים 

o  נק'. 15תוספת  –עשבוניים עם עצים 

  :יקורת של ב עוברת בבכל מקרה, תוצאת המדד המשוקלל שמתקבלת מהחישוהערכת מומחה

לבחון את מידת המהימנות של המדד בהתייחס למצב האמיתי בשטח.  ה/בוטנאי/ת מומחה, שיכול

ק ומינתוך תקבל, שהתיקון בערך המדד  בוצעמהתאמה, -במידה שנמצאת לדעת המומחה אי

 .ההחלטה

 ניתוח הנתונים 8.2.4

 Excel(, והועברו לגיליונות .sktop, Esrifor De 7ArcGIS 10®) ArcGISהנתונים המרחביים עובדו בתכנת ממ"ג 

(2010 SP1 ®Excel ®Microsoftו )תכנתניתוח בל RStudio . 

 תוצאות 8.3

 כללי 8.3.1

התיכון הדרומי, ולכן האקלים  מישור חוף היםמערבי ל-שבין מדבר הנגב הצפוןשטח הסקר כולל את התפר 

תיכוני בחלקים -ספר יםדים, לבין מכוסים בחולות נודשבין מדברי בחלקי הסקר הדרומיים  והנוף עוברים

לשפלת פלשת. בשטח קטן יחסית זה, ישנו מעבר חד מצמחייה  יםרב במאפייניםקרובים שהצפוניים, 

נמצאים כאן מינים מדבריים  לצמחייה בעלת אופי מדברי בדרום. ,תיכוניים בצפון-בעלת מאפיינים ים

נפוצים במישור החוף, בקצה שתיכוניים, -ים מערבי, ומינים-ונינפוצים בנגב, בקצה גבול תפוצתם הצפש

בעוד  –שנתי ניכר בבירור -השוני בחברות הצומח כתלות בממוצע המשקעים הרב מזרחי.-תפוצתם הדרומי
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שיח יובשניים רק במחשופי -שצפון אזור הסקר מאופיין בנופי שפלה בשליטת עשבוניים, ומופיעים בו בני

ומח בבתות מדבריות שמורכבות בלעדית ממיני צמחים מתחלף נוף הצ החוסמס, במרכז שטח הסקר

כמו שיטה סלילנית ואטד  ים הנגב היבש, וכוללות גם מינים שגדלים במדבר הקיצוני,מותאמים לאקלש

והשטח מכוסה  ,נצרים(-צאלים, השדות החקלאיים נעצרים )למעט אזור בני –יצחק -ערבי. מדרום לקו ניר

 :תוצאות הסקר הבוטני מצפון לדרום להלן פירוט .מאודח דליל כולו בחול המוסע ברוח, ונוף הצומ

 צפון חבל אשכול .א

חקלאות אינטנסיבית. המשארים העיקריים הם היערות הנטועים, בתרונות בברובו מעובד סקר האזור צפון 

ביערות נטועים הנחלים ושמורת מכתש בארי. משארים אלה, מלבד מכתש בארי, מכוסים בחורשות ו

איקליפטוס מיני עיקר אורן ירושלים ואורן קפריסאי, ב –מחטניים מורכבים ממיני שתנות, שבצפיפויות מ

 אשל הפרקים, ברוש מצוי וטטרקליניס מפריק. שונים,

 :טיפוסי הצומחמכתש בארי הוא השטח הטבעי השמור העיקרי באזור זה. שמורת המכתש מאופיינת ב

לים/אטד ע-ואספרג ארוך חלוף-בניעשבוניים  קנן שעיר;מעוצים פזורים בשלטון ז קיימא עם-עשבוניים בני

, עירית גדולה חלוף-בנילוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים ח-עשבוניים בני בצפון השמורה; ערבי

יימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים ק-ועשבוניים בני באזור הקרוב לבארי; ומתנן שעיר

קעות היטב את הקר שטח זהבניתן לראות עלים/אטד ערבי בחלקו המערבי. -ואספרג ארוך חלוף-בני

 מופיעות באזור ואת השתנות הצומח על פיהן:השונות ש

 וסה במרבדי לסית היא העשירה ביותר בצומח עשבוני, ובחורף היא מכבהירה -הקרקע החומה

 שועל נפוצה ומלעניאל מצוי.-שיבולת

 לקרקע הלסית מתאפיינות בסירה קוצנית ולחך כרתי,  מתחתבבתרונות נחשפות שכבות החרסית ש

 שיזף מצוי בערוצים.ו

 כנראה מהתעשרות קרקע חמרה בגיר. זו  הנוצרשכבת החרסית מופיעה שכבת חוסמס, שמתחת ל

צומח שעליה. החוסמס נחשף חברת ה, ומזכירה כורכר בבאזור הקרקע היובשנית יותר והחולית יותר

רונות ומדרונות, ומאופיין בעושר גבוה של צומח מעוצה ועשבוני כאחד, בעיקר במפנים דרומיים של בת

ורקפת, לוטמית גידול מדבריים. שולטים בו קורנית מק-צומח שחלק גדול ממנו מאפיין בתי והרכב

 דביקה ולוטמית ערבית, קזוח עקום, מרווה מצרית ולוטם שעיר.

 שעיר, מתנן שעיר ועירית גדולה, ובשולי שולטים זקנן  ,מכוסה בשכבה דקה של חרסית או לסחוסמס ב

 הבתרונות אטד ערבי ושרביטן ריסני.

ואחילוף הנגב )מין  נגב לקצה גבול תפוצתם: שום קולמןמגיעים שני מינים אנדמיים ל על מחשופי חוסמס

 בסכנת הכחדה שטרם תואר רשמית למדע(.
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ורת בארי ונקראה לכבוד אחיו של מאזור שמ תוארה ,(Shifman, 2011מין בארי )-דבורנית דינסמור תת

המופע הרגיל של דבורנית . היא נבדלת מלראשונה תוארה שבוהמתאר, בארי שיפמן, ועל שם המקום 

מאפיינים בדגם הצבעים של הפרח, ולעיתים מוצאים פרטים  תיכוני במספר-נפוץ בחבל היםדינסמור ש

לישראל וגדל בשפלת הנגב וצפונה אנדמי זה  מין-תת. עזשעלי העטיף החיצוניים שלהם צבועים בוורוד 

 .לאורך מישור החוף. מרבית האוכלוסיה העולמית נמצאת באזור שבין רוחמה לעזה

תכלכל דווח מדרום שפלת יהודה ומדרום הרי יהודה, אך האירוסים באזורים  ישראלי במופע-אירוס ארץ

כיסופים מוצאים -שבאזור באריאפרפר. באוכלוסיות  ווריח-האלה מתאפיינים בפרחים מנוקדים בתכול

שראלי י-מוכתמים בכחול עמוק וחזק. מופע זה של אירוס ארץבעלי פרחים מרהיבים ביופיים, רבים ים פרט

 , וחשוב לשמור עליו.באוכלוסיות אחרות, או לא קיים בהן כלל מאודנדיר 

נית בשלטון אורן ירושלים, זקנן בינו יפותיער גבוה בצפ :כגון ,יערות בארי מאופיינים בטיפוסי יער אופייניים

ושרביטן  חלוף-בנייער פתוח בשלטון איקליפטוס ב.מ., זקנן שעיר/עשבוניים  ;שעיר ושרביטן מצוי

 ויער צפוף בשלטון אורן ירושלים, ברוש מצוי ואיקליפטוס ב.מ. ;ריסני/אטד ערבי/מתנן שעיר

איקליפטוס ב.מ., זקנן שעיר/עשבוניים  יער פתוח בשלטון :יערות כיסופים מאופיין בטיפוס הצומחאזור 

ושרביטן ריסני/אטד ערבי/מתנן שעיר. בשטחים המיוערים ביער כיסופים ובמשארים המערביים  חלוף-בני

ושטחים בכיסוי עצים דליל. בכתמים אלה ניתן למצוא משארים של חברות הצומח יער ניתן למצוא קרחות 

מחשופי החוסמס חברת הצומח ב נמצאו במכתש בארי.דומות לטיפוסי הצומח ש, שהמקוריות של השטח

 ביניהם רבים, שיח-בנילזו שבחוסמסי בארי, עשירה במיוחד וכוללת מיני גיאופיטים ו זההבקרחות יער אלה 

 מין-תתבקצה גבול תפוצתם, ואף צורות ייחודיות לאזור: דבורנית דינסמור מ מינים נדירים, אנדמיים, מינים

 .לשהוזכרו לעי ,כותרת-אלי במופע כחולישר-בארי, ואירוס ארץ

בבתה פתוחה  ותמאופיינ ,הביטחון עם רצועת עזה צמודים לגדרש חלקים המערבייםקרחות היער ב

מתעשרת בשל כך ו, הים לחוףיחסית קרובים  . אזורים אלהחלוף-בניבשלטון קורנית מקורקפת ועשבוניים 

ומגיעים  ,מאפיינים את מישור החוףיעים מינים שחשופי החוסמס כאן מופבחול. במגם  יתחרסיתההקרקע 

שראלי, וגם מינים י-חלבלוב החוף, אלקנת הצבעים ואירוס ארץ לקצה גבול תפוצתם הדרומי האזורי:כאן 

י, תלתן פשתנית יפו, קחוון פלישת ,אביבי-שום תל ור החוף שזה גבול תפוצתם העולמי:אנדמיים למיש

 , דרומי יותר,נמצאו במסגרת הסקר באתר נקודתי אחד נוסף םשלושת האחרוני)פלישתי ודבקת פלשת 

 .(בבתרונות הבשור

חלוף -בניביער בצפ' בינונית בשלטון איקליפטוס המקור, עשבוניים  נותמאופיי נטיעות לאורך ערוצי נחלים

. קרחות וברוש מצוי חלוף-בניויער בצפ' בינונית בשלטון אורן ב.מ., עשבוניים  ;ושרביטן ריסני/אשל הפרקים

-בניחלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים -עשבוניים בנייער ומשארים טבעיים באזור זה מאופיינים ב

חלוף עם עצים פזורים -עשבוניים בניו ;, אשל הפרקים ושיטה סלילנית/ינבוט ב.מ./איקליפטוס ב.מ.חלוף
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 ,נחל סחףבאזור . קליפטוס ב.מ., אשל הפרקים ושיטה סלילנית/ינבוט ב.מ./איחלוף-בניבשלטון עשבוניים 

רותם  :בתת היערייחודית  ומצויה בו חברת צומח ,ניכרות שכבות חול וחרסית ,לפני הישפכו אל הבשור

זרעית, אטד ערבי -המדבר שולט בערוץ החולי, ובכתפיים מופיעים כתמים בשלטון סירה קוצנית ולענה חד

 ריסני, שיזף מצוי ושיטה סלילנית.ושרביטן 

 ומרכז הסקר ורנחל בש .ב

אפיק הבשור מאופיין בחורש נחלים של אשל היאור וקנה מצוי, ובשוליו שיחיות של מלוח קיפח וכתמים 

הערבה ושיטה -בשלטון ינבוט השדה. בערוץ הנחל גדלים מיני עצים פולשים רבים, בעיקר שיטת עלי

ר ניידת החוף, המים הנדיכחלחלה, ובמעיין אחד, ממזרח למצפה שי, נמצאה אוכלוסייה גדולה של צמח 

ניזונה מנביעה באפיק הנחל. מעיין עין הבשור מופר בשל הפיתוח התיירותי, ואין בו בבריכת מים פתוחה ש

 צמחי מים.

בקרקע לסית, ומפותחת בה בתה מדברית דלילה בשלטון יפרוק המדבר,  מאופיינים נחל בשורבתרונות 

שיחים פזורים של אטד ערבי, שרביטן ריסני, רותם המדבר מלווה ע"י מלחית אשונה ונואית קוצנית, וע"י 

 בעיקר בין רעים לצאלים, ומתנן שעיר. בבתרונות הבשור מופיעים גם עצים בודדים של שיטה סלילנית,

. בגלל כמות המשקעים הגבוהה ביחס לרוב מאודמתאפיינת כאן בגבול תפוצתה הצפוני, בדגם דליל ש

וד בע –השיטה גדלה כאן על פני השטח כולו, ולא רק בערוצים  ,מ"מ( 250-150שטח תפוצתה בארץ )

מהווים את עיקר תפוצתה בישראל, היא גדלה כמעט רק בערוצים שבאזורים הצחיחים במזרח הארץ ש

(Halevy, 1974.)  

נחשפות שכבות סלע טין וכורכר מגילאים שונים. במחשופי הכורכר  ,לאורך כתפי הערוץ ובבתרונות

שמשון  יימא שמאפיינים חולות במדבר:ק-ועשבוניים בני שיח-בניצי הבתרונות מופיעים שנחשפים בערו

מלענן החוף. במצוקים שהטין יוצר, למשל ליד המעיין שממזרח ועכנאי שיחני -סגלגל ושמשון יושב, בר

 גדל בקירות סלע.שיח מדברי ש –למצפה שי, גדל צלף מצרי 

ופיעים תלכידים גירניים בלס, שנוצרו מחילחול תמיסות בבתרונות הלס של הבשור, מדרום לרעים, מ

תלכידים אלו  .(1986חתונות )גזית, עלו בכוח הנימיות משכבות תשאו  ,גירניות שהומסו במי הגשמים

לוף, בליווי נואית קוצנית ח-לפריך וסחיף יותר. במקומות אלה שולטים בעיקר עשבוניים בני הלס הופכים את

 ואטד ערבי.

לאחר הצפה מחודשת של הים  גרגר שהורבד-ובחלק מערוציו נחשף כורכר גס נחל בשורי של בערוץ הראש

בחלק מהמחשופים גדלים צמחי (. 1986 ,ליוני שנה )גזיתימ 5-שבע לפני כ-התיכון וחדירתו לבקעת באר

נעדרים שמדברי, ומצויים גם מיני שבלולים אופייניים לסלעים אופייניים למעונות סלעיים, כמו ערטל מדבר 

כמו סלעון מגובשש. בכמה נקודות נוצרה סחיפה של כורכר, שהתפורר בחזרה לחול.  –משאר שטח הסקר 
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אופייניים לחולות לווה בשמשון סגלגל וצמחים אחרים זרעית, מ-במקומות אלה מופיעה בתה של לענה חד

 החוף.

אנדמי לחולות מערב הנגב וחודר ששל אירוס הנגב, מין בסכנת הכחדה באזור זה עובר גבול תפוצתו הצפוני 

, ליד מגן ומדרום נחל בשורזרח סיני. אוכלוסיותיו הצפוניות ביותר בעולם תועדו בבתרונות מ-מעט לצפון

יתכן שבעתיד הקרוב ילאורים. חלקן ככל הנראה כבר נכחדו, יחד עם אוכלוסיות אחרות בתחום הסקר, ו

 יצחק.-רני –ה אל קו חולות צאלים של אירוס הנגב דרומ הצפוני התפוצה גבולייסוג 

, שהם השטחים המישוריים שבין ניתנים לחלוקה לשני אזורים עיקריים. כתפי הנחל נחל בשור מישורי

 בהםשטיפוסי צומח ב מאופייניםהלא מיוערים ומישורי הבשור. כתפי הנחל  ,ערוצי הבתרונות לבין השדות

המדבר, מתנן שעיר  אטד ערבי, רותם נואית קוצנית,במלווים תיים, שנש-חלוף חד-שולטים עשבוניים בני

בתת היער חים הנטועים שולטים בשט .שיוצרים לעיתים רחוקות שיחיות מקובצות – ושרביטן ריסני

מישורי הבשור הינם  לים.ע-חלוף, מלווים בזקנן שעיר ובשיחי שרביטן ריסני ואספרג ארוך-עשבוניים בני

מאופיינת בגידולי שדה, ללא נטיעות או משארים טבעיים לאורך  אות זוהגדול אזורים חקלאיים. חקלברובם 

השדות. מעט השטחים הפתוחים שאינם מעובדים באזור זה הינם נטועים, כמו יער מגן. יערות אלה 

 קליפטוסים ומיני שיטים, בליווי של מעט צמחייה עשבונית בעיקרה.ימאופיינים בנטיעות של א

 דרום הסקר .ג

 –באזור זה מכסה החול שכבה של קרקע חומה  מרכיב החול בקרקע עולה., הסקררב מע-דרוםבדרום וב

פר את תנאי בית הגידול. ס"מ למטר אחד, מש 20לס אלוביאלי או לס אבני. כיסוי החול שעומקו משתנה בין 

יורדים נקלטים ברובם בקרקע והנגר העילי קטן. כמו כן, מקטין החול את שיעורי ההתאדות המשקעים ש

שירה, ומעלה את כמות המים הזמינים בקרקע בהשוואה לקרקעות לס ללא חול. קרקע זו פורייה יותר הי

 קיבול המים שלה גבוה יותר.ם בהשוואה לחולות הנודדים, מאחר שג

ונדירים.  מאודבחלק זה של הסקר כמעט כל השטח עבר פיתוח חקלאי, והמשארים הטבעיים קטנים 

כמו ליד לוף. בכמה מהמשארים )ח-ע"י עשבוניים בני יםנשלט םית, ורובמפותחת בתת נואית קוצנ םבחלק

גדל רק במערב ין אנדמי שמ –סיות של אירוס הנגב גבעת האירוסים של גבולות( שרדו אוכלוויצחק -ניר

 הנגב, בעל פרחים גדולים בגוון סגול עמוק.

פותחת מלס. בשטח זה -ל חולחלוצה, מצויה רצועת שטח פתוח וטבעי ש-מצפון לשטחי החולות של צאלים

שטחים אלה גדלות פטריות בתה דלילה של שמשון יושב, מלווה במתנן שעיר, מלענן מנוצה ודוחן אשון. ב

 על שורשי השמשון. שגדלות בעזרת מיקוריזה, )כמהת השמשון וכמהה אפריקנית( כמהין

יני במערבו. ניתן לחלק את גבול סל בין צאלים במזרח הסקר ,שטח חולות גדול משתרעבדרום שטח הסקר 

 צומח שונים: בעלי מאפייני ,עיקריים טיפוסיםשלושה ור זה לזשטחי החולות בא
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 במישורים מיוצבים למחצה, ובהם מפותחת בתה דלילה  מאופיין החול האדמדם של חולות צאלים

יה ערבית רעית, מלווה ע"י מלענן החוף, דוחן אשון, מתנן שעיר, נואית קוצנית, פגונז-של לענה חד

, ופרטים נדירים של מופיעים עצי שיטה סלילנית בודדיםורותם המדבר. באזור שממזרח לצאלים 

 שבטוט מצוייץ, ששולט בחולות מישור ימין שמחוץ לשטח הסקר.

 ערב, וביניהן עמקים מ-דרום –מזרח -יונות גבוהות שכיוונן צפוןמאופיינים בד החולות מדרום לגבולות

ת שולטים דוחן אשון ומלענן החוף, ובעמקים שולטת נואית קוצנית, מלווה בשמשון מיוצבים. על הדיונו

מערב השטח נשלטים ע"י יפרוק צפון ובמיוצבים ב אזורים מישורייםיושב, מתנן שעיר ורותם המדבר. 

 מלווה במלענן החוף ומתנן שעיר. ,המדבר או שמשון יושב

 ל סיני, הם הפחות מיוצבים מכל סוגי קים לגבונושש ,נצרים-החולות הצעירים ביותר, מדרום לבני

מגוון ונשלט בעיקר  הקרקעות בשטח הסקר. הם יוצרים דיונות גדולות שביניהן שקעים, והצומח בהן

ת, יפרוק המדבר, נואית קוצני שונים: שיח-בני, שביניהם פזורים בדגם דליל חלוף-בניע"י עשבוניים 

 תנן שעיר.רותם המדבר, אטד ערבי ומ ל, ושיחים:משון יושב ושמשון סגלגזרעית, ש-לענה חד

ר תפוצתו בארץ קשל אירוס הנגב. שטח זה מהווה את עי יםרבאתרים יש  ,בשטחי החולות הצפוניים

בכל אזורי החולות, ובמיוחד סביב בסיס צאלים, ניטעו קבוצות של אשל הפרקים במטרה לייצב את  ובעולם.

על הצמחים בתחום שתחת חופת כל עץ, והחול שנאסף סביב לאשלים יש השפעה חזקה  הקרקע סביבם.

 .שונה משאר השטח סביב גידול-ביתהחורשות לתלוליות חול נודד מהווה 

 ואופייה משפיעים על הרכב חברת הצומח בסקרשגורמים  8.3.2

 ייעור .א

כאמור, מרבית המשארים והשטחים שאינם מעובדים לחקלאות בשטח הסקר, מיוערים. למעשה, תאי 

בהם השטח אינו מעובד ואינו מיוער הם שמורת בתרונות בארי, בתרונות שחידים בשטח הסקר השטח הי

, והחולות בדרום השטח. מובאת כאן התייחסות לעצים הנטועים העיקריים במשארים בשטח נחל בשור

 הסקר:

 וג רב מינים ס –: העצים הנטועים ביותר בשטח הסקר הם מינים שונים של איקליפטוס איקליפטוס

מכסה את הקרקע יוצרים סביבם שכבת עלים יבשים ש חלק ממיני האיקליפטוסמוצא אוסטרלי. מ

מתרבים ספונטנית (. אף שהאיקליפטוסים אינם 2002 התבססות צמחים )ברנד ועמיתיו,ומעכבת 

ים בעיקר מינ –ה המקומית יבצמחי עלולים לפגוע, הם פולשיםכים וגדראינם מולכן בשטח הסקר 

משמעותית את  ולהוריד – )ולכן יוצרות הצללה משמעותית( נטיעות צפופותשר הכאיים ותאללופ

הדבש סים העשירים בצוף מתאימים לדבורת פרחי האיקליפטובנוסף, עושר המינים בשטח שסביבם. 

עלולה מקומי, ומין )ולכן מיני איקליפטוס נחשבים לצמחי צוף חשובים בחקלאות הדבש( שאינה 

 .(2017)דורצ'ין,  ל דבורי ברמינים מקומיים ש קוחדל
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 ר ניטעו אורן קפריסאי, אורן ירושלים, ברוש מצוי מערב שטח הסק-: בעיקר בצפון ובצפוןמחטניים

וטטרקליניס מפריק. בעוד שברוש מצוי ואורן ירושלים הם מינים מקומיים בארץ, הם אינם מקומיים 

ברוטיה(  .=אקפריסאי ) אורן –ורשות לשטח הסקר, או בכלל לנגב ולשפלה. מין האורן הנפוץ יותר בח

בעיקר , ניטע ביערות קק"ל ומתפשט בהם ומהם באופן ספונטניש, לבנון()אך מצוי בהוא מין לא מקומי 

נערמים תחת האורנים שגם מרבדי המחטים . בתחום הסקר( א. קפריסאי )לא נצפו זריעי בצפון הארץ

(, אם כי ככל הנראה da Silva et al., 2015) מעכב נביטת מינים מקומייםאללופתי שיוצרים אפקט 

 .ההשפעה האללופתית נמוכה יותר מזו שביערות האיקליפטוס

 והוגדר בשנים האחרונות כפולש בחלקים : עץ דומה לברוש שמוצאו בהרי האטלס, טטרקליניס מפריק

יניס רקלבחורשות טטאבל קצב התפשטותו הכללי בארץ איטי, (. 2019 ,דרור-)דופור שונים של הארץ

ים צעירים, ומאות זריעים בוגרים נצפו מאות רבות של זריע ,שבערוצי נחל גרר בצפון שטח הסקר

 מסוגלים להתרבות בעצמם.כבר ש

 אשל הפרקים הוא עץ גדול שניטע בנגב ובדרום מישור החוף ע"י הבריטים וע"י קק"ל אשל הפרקים :

בערוצים גדולים בארץ ים אוכלוסייה טבעית במערב אפריקה, מקי שמוצאולמטרת ייצוב חולות. המין, 

במרכז שטח הסקר אך פראן, נחל הערבה(, בעלי תשתית חצצית בעמק הערבה ובדרום הנגב )נחל 

 כאשרצידי כבישים. לאורך וחקלאיות, רוח בין חלקות -ישוברעצים כ כל האוכלוסיות נטועות ,ובדרומו

אופייניים שים מחצל שבתוכו גדלים בעיקר מיני צומויוצר סבך צפוף ניטע בצפיפות גבוהה, הוא  שלאה

בהם הוא ניטע בצורה דלילה יותר )למשל שמינים פולשים. במקומות בהם גם למעונות מופרים, ו

 סביבו.שיש לו השפעה חלשה יותר על הרכב הצומח  ,בחולות הדרומיים(

 ה ומכליאים ביניהםקשים להגדר ,משמשים לגינון בארץיקאיים בסוג ינבוט ש: המינים האמרינבוט, 

הן בטבע והן במקומות שבהם ניטעו כעצי שדרה ונוי. הינבוטים הנטועים בשטח הסקר שייכים ברובם 

מין פולש אגרסיבי, ואחד משלושת המינים הפולשים החמורים ביותר  –כנראה למין ינבוט המסקיטו 

ר בכל נבוט ניטע במפוזהי. (2019 ,דרור-)דופור וכנפון זהובה כחלחלה בשטח הסקר, יחד עם שיט

. חורשות של ינבוטים ניטעו , ובעיקר בשטחי הלסזריעים שלו נמצאו בכל אזורי הסקרגם שטח הסקר, ו

ובמקומות  בפארק אשכול לאורך הבשור התחתון בארי,בבכיסופים,  קטנות גםקבוצות בליד רעים, ו

 נוספים.

 נית, שניהם מינים מקומיים לשטח : פרטים פזורים של שיזף מצוי ושל שיטה סלילעצים מקומיים

 הסקר, ניטעו במערב ערוץ הבשור ובמקומות נוספים, מועטים יחסית, במעורב עם מיני עצים אחרים.

 ערב שטח הסקר ניתן למצוא שרידי בוסתנים של כפרים נטושים, מ-: בעיקר בצפוןשרידי בוסתנים

 הדרים.רים של שקד מצוי וי ופרטים פזובהם שרדו עצי שקמה גדולים, קבוצות של צבר מצוש

הסקר אינם מינים מקומיים,  תחוםעצים הנטועים בשטחים הפתוחים במוחלט של מיני ההרוב ה ,לסיכום

באזור זה כוללים מיני  חומרה שונות. נופי הצומח הטבעי המקומי וכמה מהם אף מהווים פולשים בדרגות
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)כתלות עלול נוף הצומח המקומי וה את משנעצים מועטים, בתפזורת דלילה וכתמית. הייעור כשלעצמו 

עם זאת, ביערות שנטועים  מקומיים. יםמחק מיני צוחדלבמינים הנטועים, בצפיפותם ובממשק היער( 

גידול טבעי חשוב ואיכותי, שבו -בדלילות, או בכאלו שנותרו בהם קרחות יער גדולות, השתמר לעיתים בית

 שחלקם אנדמיים, נדירים או בסכנת הכחדה. מיוצגים מיני צמחים רבים אופייניים לאזור, 

 –' יםהוא יצירת 'שיח ,להקמה אשונותרלפחות בשנים ה ,ע בצומחוגפעלול להיבט נוסף של הייעור ש

. להגדלת הנגר שמקבלים השתיליםנועדו ו ,שמוקמות לאורך קווי הגובה של המדרונותנמוכות  סוללות עפר

את הטופוגרפיה הטבעית של השטח ואת משטר זרימת משנות , ת בקרום הקרקעופוגע עבודות העפר

תהליך  .מינים פולשים וצמחי מעונות מופריםקלה יותר של מאפשרת התבססות ת הפרה שוויוצרהמים, 

 .(2014פרלברג ורון, )ההשתקמות וחזרת המינים המקומיים עשוייה להתמשך על פני שנים רבות 

 רעייה .ב

בסמיכות  חל אסף, בתרונות הבשור והחולות הדרומיים.נ –ן רעים ויבארי, חנ :אזורי הרעייה העיקריים הם

רועה בשטח פתוח וגם בתוך השמורה. בעוד שבשטח השמורה ש בארי נמצאות חוות לגידול בקר, שלמכת

ה השתנתה כליל חברת הצומח בעקבות שמור, בחלק מהשטחים שמחוץ ליחסית לחץ הרעייה נמוך

ה ימותאמים לרעימינים ש גדולה ומתנן שעיר. אלות ע"י עירית הרעייה האינטנסיבית, ועתה היא נשלט

השתלטו על השטח בעקבות מיעוט התחרות מצד מינים נאכלים שהיו שולטים בו, לו לכן אינם נאכלים, וו

בהם לחץ הרעייה מתון, נראה שהוא עוזר שבמקומות . (כמו בתוך השמורהרעייה מתונה יותר )הייתה ה

עם זאת, הדריכה פוגעת בקרום הקרקע  ., ובכך להעשיר את מגוון המינים בשטחלהנמיך את כיסוי העשבים

שם הוא פוגע בקרום  –. מומלץ להרחיק את הבקר מהבתרונות ובמבנה הקרקע ומזיקה לכורכר ולבתרונות

 הקרקע ומגביר את הסחיפה, ולהשאיר אותו בשטח המישורי הגבוה שמסביב.

עונתית  ורועים ,ידי משרד החקלאות-מופנים עלשרועים עדרי צאן  ,בחניון רעים ובמשארים אחרים באזור

. רעיית הצאן, כאשר היא בתיאום עם המועצה – אחריםקק"ל, ובשטחים עם יאום בת קק"ל במקרקעי

מתבצעת ומנוהלת כהלכה )כלומר, באופן מתון ובפיזור אחיד( מעשירה את המגוון הביולוגי, ובכלל זה את 

מכסה את הקרקע בתחילת עוזרת להנמיך את עשביית הדגניים ש . רעיית הצאןגוון מיני הצומח בשטחמ

לים להתפתח. רעיית צאן באזור ע-ביעשבוניים רחלשיח ו-בנילהחורף, ובכך מאפשרת למיני גיאופיטים, 

שחיו בשטח  העשב הפראיים-מתפקדת באופן דומה לרעיית עדרי אוכליתיכוני, -היםוהספר  ניתיכו-הים

רועים עדרי כבשים ועיזים. ככל הנראה הרעייה בשטחים אלה  נחל בשורבבתרונות  ות.בתקופות קדומ

ה. הצאן ככל הנראה מזיק פחות לקרום ימתונה למדי, ולא נראה שהיא משפיעה באופן ניכר על הצמחי

בשטחי שבהם לחץ הרעייה אינו אינטנסיבי. הקרקע מאשר בקר, ואינו מהווה פגיעה חמורה במקומות 

דרום השטח קיימת רעיית צאן וגמלים. גם שם ככל הנראה לחץ הרעייה מתון והוא אינו פוגע החולות ב

 בחברות הצומח הטבעיות.
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 שריפות .ג

, בעיקר בצפון שריפות מספר רב של ורוחים באזור הסקר עבתטחים הפבשנים האחרונות בעיקר, הש

פים של צמחי זקנן, ופה ושם גם . בשמורת בארי ניכרים בסיסים שרושקרוב לגבול עם רצועת עזה השטח

ניכרים סימני שריפות  ,ן עם רצועת עזהוהביטחר לגדקרובים שיח שנשרפו. במשארים המיוערים ש-יבנ

הזקנן מתחדש מבסיסיו השרופים,  – במכתש בארי נראה שהשריפות לא הזיקו במיוחד לשטחחזקות. 

קרובות במעוצים בשטח. בחורשות שפגיעה משמעותית גם  לא ניכרתוהגיאופיטים בקרקע לא נפגעו. 

 ,לגדר, לעומת זאת, נראה שבוצעו דילולים וכריתות בעקבות השריפות )בנוסף לעצים שדיללה האש עצמה(

בעתיד יחזרו מינים מקומיים  כינוצרו כתמים פתוחים. ייתכן  צפיפות העצים נמוכה יותר ובמקומםועכשיו 

. צומח המקומיות שנעלמו עם כיסוי השטח בעציםלשטחים הפתוחים האלה, ויתבססו מחדש חברות ה

 .מתרחשיםבמקומות מסויימים, נראה שתהליכים אלו כבר 

 חקלאות .ד

ו צומח טבעי מקומי מלבד במשארים רוב רובו של שטח הסקר עבר פיתוח חקלאי אינטנסיבי, ולא נותר ב

בין  –זרעים ו קהבהפצת אב – הניתוק בין המשארים פוגע במעבר הגנים מנותקים זה מזה.קטנים ו

תבצע באזורי הבתרונות, החריש החקלאי מטבעיים. ה' שנותרו במשארים איים'-מבודדות להאוכלוסיות ש

התבססות צומח טבעי על קירות הבתרונות, ובכך  תאפשרת, ומנותרק בשטח המישורי שמעל הבתרו

כיל עכשיו כמות מ, שנותמנגד, בנגר העילי מגדות הבתרו. הצומח הטבעי את סחיפת הקרקעמפחית 

גורם להגברת התחתרות , שסחופת קטנה יותר, קיים פוטנציאל מוסף )שקודם לכן נוצל להעברת הסחופת(

, ובכך ה הנוספת בשנים שחונות גורמת לזרימת מים תחתית אל הבתרונותיהאפיק. בנוסף, ההשקי

 .(1977 וקליין, )ניר לסחיפה נוספת

מושארת פלסטיק( שה( ואנאורגנית )צינורות, רשתות ויריעות פסולת חקלאית אורגנית )גזם ואדמה גרופ

נשטפים בצומח הטבעי. דשן וחומרי הדברה ש יוצרת הפרעה ופוגעת ,בשטח או נערמת בגבולות החלקות

ומעודדים כניסת צמחים רודרליים אל תוך השטח הטבעי.  ,ה המקומיתימהשדות פוגעים גם הם בצמחי

הדברה, דשנים והשקיית קיץ, וההפרה המתמשכת, מביאים צמחים חומרי  בבתרונות הבשור. –למשל 

להתבסס בשולי החלקות החקלאיות ובתוך מטעים, ומשם להתפשט וסגטליים פולשים וצמחים רודרליים 

כנפון זהוב בחולות הדרומיים ובפתחת שלום, ינבוט  –החוצה אל השטחים הפתוחים שמסביב. למשל 

רם שלום, ת רבים, במיוחד באזור ניר יצחק וכלאורך שדו .בשורהל נחושיטים אוסטרליות בבתרונות וב

אופייניים למעונות מופרים, ים מחבעיקר מיני צ נטועים אשלים. נטיעות אלה הינן צפופות, ותת היער מכיל

 ומינים פולשים.
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 תצורות צומח וטיפוסי צומח 8.3.3

 :(10טבלה להלן פירוט טיפוסי הצומח )

 עלים-חלוף ושרביטן ריסני/אספרג ארוך-יער צפוף בשלטון אורן, עשבוניים בני 8.3.3.1

-חלוף ושרביטן ריסני/אספרג ארוך-צפוף בשלטון אורן, עשבוניים בניבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

. הצפיפות הגבוהה יותר מתבטאת להלן( 8.3.3.7)ראו סעיף  דומה לטיפוס היער הפתוח בשלטון אורן עלים.

ובכמות המעוצים בתת היער. טיפוס העשבוניים, ובמגוון המינים העשבוניים בירידה משמעותית בשפע 

 זה מופיע בשטחים מצומצמים יותר יחסית ליער אורנים פתוח.

 70-60%: קיימא-כיסוי צומח בן

 עלים-ריסני, אספרג ארוך טןחלוף, שרבי-: אורן, עשבוניים בנימינים שליטים

 : זקנן שעירמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : אין תיעודמינים מוגנים

 חלוף, ללא שליט שלישי-יער צפוף בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני 8.3.3.2

דומה  וף, ללא שליט שלישי.חל-וניים בניצפוף בשלטון איקליפטוס ועשבבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

. הצפיפות הגבוהה יותר של להלן( 8.3.3.10)ראו סעיף  החלוף ללא שליט שלישי-לטיפוס האיקליפטוס ובני

 בתת היער. שלהםשפע בוהעשבוניים המינים העצים הנטועים מתבטאת בירידה במגוון 

 90-60%: קיימא-כיסוי צומח בן

 חלוף-: איקליפטוס, עשבוניים בנייטיםמינים של

 : נשרן הדוחןמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : כלנית מצויה, דבורנית דינסמורמינים מוגנים

 חלוף, ללא שליט שלישי-יער צפוף בשלטון אשל הפרקים ועשבוניים בני 8.3.3.3

 לוף, ללא שליט שלישי.ח-וניים בניטון אשל הפרקים ועשבצפוף בשלבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

רוח שניטעו בגבולות בין חלקות חקלאיות ובצידי הכבישים. הטיפוס -מופיע בעיקר בשדרות אשלים שוברי

, ומגוון העשבוניים בתת היער נמוך. רובם מיני מעזבות כמו )למעט האשלים הנטועים( חסר מעוצים לגמרי

הטיפוס מופיע גם על לס  הוב.זים כמו מלוח הענבות וכנפון לבן, או מינים פולשאווז האשפות וחרדל -כף

גדלים שיה הרודראלית של מיני העשבוניים בצפון תחום הסקר וגם בחול בדרומו, אך המגוון הנמוך והנטי

 במקומות כאלה לא משאירים צורך לחלק את הטיפוס בין שני סוגי הקרקע.

 90-60%: קיימא-כיסוי צומח בן

 חלוף-: אשל הפרקים, עשבוניים בנימינים שליטים
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 אווז האשפות-: מלוח הענבות, כףמינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים

 אין תיעוד: מינים בסכנת הכחדה

 : אשל הפרקיםמינים מוגנים

 חלוף, ללא שליט שלישי-יער צפוף בשלטון טטרקליניס מפריק ועשבוניים בני 8.3.3.4

 לוף, ללא שליט שלישי.ח-וניים בניצפוף בשלטון טטרקליניס מפריק ועשביסוי בכ: יער תיאור טיפוס הצומח

קר. ביערות אלה תת היער מכוסה מזרח תחום הס-יערות טטרקליניס מופיעים בכמה ערוצי נחלים בצפון

בצפיפות גבוהה בזריעי טטרקליניס צעירים, וכמעט אין מינים מקומיים. טטרקליניס מפריק נמצא כמין 

 ה יערות נוספים, אך בצפיפות נמוכה יותר.מלווה בכמ

 90-60%: קיימא-כיסוי צומח בן

 קיימא-: טטרקליניס מפריק, עשבוניים בנימינים שליטים

 : גזיר מזיקמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעוד מינים בסכנת הכחדה

 : אין תיעודמינים מוגנים

 חלוף, ללא שליט שלישי-בנייער צפוף בשלטון ינבוט ב.מ. ועשבוניים  8.3.3.5

טיפוס  שליט שלישי. לוף, ללאח-צפוף בשלטון ינבוט ב.מ. ועשבוניים בני בכיסוי : יערתיאור טיפוס הצומח

מופיע במתחם אחד, קטן למדי, ליד אורים שבגבולו המזרחי של הסקר. במקום הזה נטוע יער ינבוטים ש

 של מינים. מאודוך ממגוון נמר שלו גדלים מיני מעזבות צפוף, ובתת היע

 90-60%: קיימא-כיסוי צומח בן

 חלוף-: ינבוט ב.מ., עשבוניים בנימינים שליטים

 : סרפד צורבמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעוד מינים בסכנת הכחדה

 : אין תיעודמינים מוגנים

 עלים ושרביטן ריסני-יער צפוף בשלטון שיזף מצוי, אספרג ארוך 8.3.3.6

טיפוס  לים ושרביטן ריסני.ע-אספרג ארוך צפוף בשלטון שיזף מצוי,בכיסוי : יער יפוס הצומחתיאור ט

ידי -מופיע בערוץ אחד של נחל סחף, ובו יער שיזפים צפוף שתת היער שלו מופר ונשלט בעיקר עלש

ייני ופלוף, עם שיחי אספרג ושרביטן פזורים. לא ברור אם זה טיפוס צומח טבעי שהיה אח-עשבוניים בני

טיפוס נטוע, או כזה שנוצר בעקבות הפרה מסוג כלשהו. בתת היער שולטים בעיקר לערוצי הנחלים באזור, 

 גידול מופרים.-מיני מעזבות ובתי
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 90-60%: קיימא-כיסוי צומח בן

 ן ריסניעלים, שרביט-: שיזף מצוי, אספרג ארוךמינים שליטים

 אבקנית, פרסיון גדול-: ברומית דומינים מלווים

 : אין תיעודינים נדיריםמ

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : שיזף מצוימינים מוגנים

 עלים-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-יער פתוח בשלטון אורן, עשבוניים בני 8.3.3.7

לוף ואטד ח-, עשבוניים בניירושלים/קפריסאי פתוח בשלטון אורןבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

אטד חלוף ו-ער בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים בניי-לים, עם תתע-סני/אספרג ארוךערבי/שרביטן רי

 עלים.-י/שרביטן ריסני/אספרג ארוךערב

לה אהיער. יערות -אורנים, עם כיסוי זקנן גבוה יחסית ומעוצים פזורים בתתשל נטועים פתוחים יערות אלו 

ים חשובר או בשוליהם ניתן למצוא מינים ולפעמים בחלקים פתוחים יות ,מופיעים באזור בארי וכיסופים

. במקומות שבהם טרום נטיעתו תה תצורת הצומח המקורית של השטחיהיש – שהיו נפוצים בבתה

אופייניים לקרקעות סחף מינים  ,בשולי המדרון התחתוניםלעיתים ים קיימהאורנים נטועים במדרונות ערוץ, 

ביערות שלהם שפע הוהמינים העשבוניים ך כלל מגוון כבדות שנמצאות בעמקים, כמו זמזומית סגולה. בדר

גדול ביחס ליערות איקליפטוסים בצפיפות דומה, אם כי בהם לא נמצאו קרחות עם משארי בתה  ,אלה

ולא מכיוון שכל האורנים בשטח הסקר הם נטועים,  ,הטיפוסן בשם ימין האורן השליט לא מצוי טבעית.

הצומח של תת היער. ריבוי השליטים השלישיים מבטא שונות  חברתהרכב נראה שמין האורן השפיע על 

בין חלקות היער, אם כי ברוב החלקות שלושתם נמצאים במידה זו  הללובשפע היחסי של שלושת המינים 

 או אחרת.

 30-20%: קיימא-כיסוי צומח בן

רביטן ריסני, אספרג , שלוף, זקנן שעיר, אטד ערביח-, עשבוניים בניירושלים/קפריסאי : אורןמינים שליטים

 עלים-ארוך

 : צמרנית הסלעיםמינים מלווים

 : זמזומית סגולהמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 שראלי, כלנית מצויה, דבורנית דינסמורי-: אירוס ארץמינים מוגנים
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-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-יער פתוח בשלטון איקליפטוס, עשבוניים בני 8.3.3.8

 עלים

בי/שרביטן חלוף ואטד ער-פתוח בשלטון איקליפטוס, עשבוניים בניבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

לוף ואטד ערבי/שרביטן ח-קנן שעיר, עשבוניים בנייער בשלטון ז-עלים, עם תת-ריסני/אספרג ארוך

טיפוס זה  י של שטח הסקר.אחד מטיפוסי הצומח השכיחים בחצי הצפונזהו  עלים.-ריסני/אספרג ארוך

קליפטוס אינו מופיע י, מין האיער בשלטון אורניםהטיפוס כמו באולם  ,ידי איקליפטוס המקור-נשלט לרוב על

ם במעורב באותם מכיוון שנטועים מינים רבים של איקליפטוסים בשטח הסקר, לעיתי בשם הטיפוס

ל תת היער )למרות שהרכב המינים השפיע על  איקליפטוסמין הברוב המקרים לא נראה שעומדים, ו

-הוחלט לחלק את טיפוסי היערות עללכן  .ההבדלים בתכונות האללופתיות בין מיני האיקליפטוס השונים(

חלק ב .שולט בכל עומדש האיקליפטוס מיןלפי חול(, ולא  אותת היער והרכב הקרקע )לס  מאפייניפי 

ופרדו לטיפוס שונה מטעמי בהן השתמרו חלקות בתה טבעית, ואלה השיערות קיימות קרחות יער מה

ניתן למצוא לפעמים מינים  ,בהם ניטעו איקליפטוסיםשבערוצי נחלים גם  יערות האורנים,כמו ב ערכיות.

 אופייניים לקרקעות כבדות, כמו סייפן התבואה וזמזומית ורבורג.

אנדמי, -ותת בסכנת הכחדהביער רעים נמצאו באזורים פתוחים מקבצים גדולים של חוחן אלכסנדרוני, מין 

חדה בישראל, אנדמי למישור החוף בישראל שיח בסכנת הכ-בן –ושני מקבצים קטנים של גלונית פלשתית 

 ולהרי אדום בדרום ירדן. אלה האוכלוסיות הדרומיות ביותר של שני המינים הללו במישור החוף.

 30-20%: קיימא-כיסוי צומח בן

 ליםע-, שרביטן ריסני, אספרג ארוךקנן שעיר, אטד ערביז חלוף,-: איקליפטוס, עשבוניים בנימינים שליטים

 : צמרנית הסלעיםמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : זמזומית ורבורג, חוחן קרדני, גלונית פלשתיתמינים בסכנת הכחדה

חוחן  שראלי, כלנית מצויה,י-: זמזומית ורבורג, סייפן התבואה, דבורנית דינסמור, אירוס ארץמינים מוגנים

 קרדני, גלונית פלשתית

-חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוך-יער פתוח בשלטון איקליפטוס, עשבוניים בני 8.3.3.9

 עלים, עם כתמי בתה פתוחה

חלוף ואטד ערבי/שרביטן -פתוח בשלטון איקליפטוס, עשבוניים בניבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

חה בשלטון קורנית מקורקפת, לוטמית דביקה ומתנן שעיר, עלים, עם כתמי בתה פתו-ריסני/אספרג ארוך

 לטיפוס הקודם מבחינת נטיעות ותתזהה טיפוס  או בשלטון שמשון סגלגל, לוטמית דביקה ומתנן שעיר.

או בקרחות יער  ,בתה טבעית בכתמים קטנים וטבעיים בחלקים פתוחים במיוחדבו השתמרה שהיער, אך 

היער שסביבם. בתות אלה  ילים מגוון מינים גבוה בהרבה מתתה מכבתוך החלקות הנטועות. כתמים אל

וכוללות מגוון חשוב של צמחים מקומיים שנעלמו ממרבית השטחים  ,בהןשמגוונות בצומח המעוצה 

המיוערים. לפעמים באזורים פתוחים במיוחד ביער, מופיעים מיני הבתה בדגם דליל יותר. כתמי צומח טבעי 
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יערות כאלה מופיעים בעיקר  ים.רב סים מינים נדירים ואנדמייםימור, והם מאכלכאלה חשובים ביותר לש

הקרקע לסית מעורבת בכורכר,  ,עזה. בחלקים המערביים יותררצועת גדר  שלאורךח לבארי וביערות ממזר

ית חולית ובהם שולט שמשון יערות המערביים יותר התשתבובהם שולטת קורנית מקורקפת, בעוד ש

 סגלגל.

בעל ביבי, מין אנדמי לישראל א-מתקיימת אוכלוסייה גדולה של שום תל ,עזהרצועת גדר  שלאורךת ביערו

נצפו כתמי פריחה מרהיבים שלו על קרקע חולית בשולי  2020מושכת את העין. באביב שפריחה ורודה 

וף של אנדמי למישור החשומיות ביותר בעולם של המין הזה, היערות. ייתכן שזו אחת האוכלוסיות הדר

רבים נוספים תו גדלים מינים יעזה. יחד א פיסיני או אם שרד בחו פיולא ברור אם נמצא גם בחו ,ישראל

 חלקם אנדמיים.שאופייניים למישור החוף של ישראל, 

 30-20%: קיימא-כיסוי צומח בן

, קורנית ליםע-לוף, אטד ערבי, שרביטן ריסני, אספרג ארוךח-: איקליפטוס, עשבוניים בנימינים שליטים

 מקורקפת, שמשון סגלגל, לוטמית דביקה, מתנן שעיר

: צמרנית הסלעים, לחך מלבין, צחנן מבאיש, לוטם שעיר, סירה קוצנית, זקנן שעיר, לוטמית מינים מלווים

 ערבית, מרווה מצרית, מרווה צמירה

 אביבי, פשתנית יפו-: לחך פעוט, שום תלמינים נדירים

 לשתי, דבקת פלשת: קחוון פמינים בסכנת הכחדה

: כלנית מצויה, נורית אסיה, דבורנית דינסמור, סחלב השקיק, סתוונית היורה, קורנית מינים מוגנים

 שראלי, קחוון פלשתי, דבקת פלשת, שום קולמןי-מקורקפת, אירוס ארץ

 חלוף, ללא שליט שלישי-יער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני 8.3.3.10

טיפוס  לוף, ללא שליט שלישי.ח-וניים בניפתוח בשלטון איקליפטוס ועשבי בכיסו: יער תיאור טיפוס הצומח

לוף ואין בו מעוצים או ח-בני ידי עשבוניים-היער נשלט על-בו תתשצומח שכיח ביערות איקליפטוסים, 

שבוני . ביערות אלה לרוב צפיפות הצומח הע(כמו זקנן שעיר)קיימא -בניעשבוניים כמויות משמעותיות של 

סוללות עפר  הקמתוכים נובעים ככל הנראה מ, ומגוון המינים נמוך גם כן. השפע והמגוון הנמאודמנמוכה 

, מהפרת פני )דוגמת איקליפטוס המקור(איקליפטוס ממיני ה חלק, מאללופתיה מוגברת של '(יםחשי)'

 .אלוגורמים ין שניים או יותר מבידי גורמים שונים, או משילוב -השטח על

 30-10%: ימאקי-כיסוי צומח בן

 חלוף-: איקליפטוס, עשבוניים בנימינים שליטים

 : זקנן שעירמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : אין תיעודמינים מוגנים
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 חלוף, ללא שליט שלישי בחולות-יער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני 8.3.3.11

טיפוס  לוף, ללא שליט שלישי.ח-וניים בניוח בשלטון איקליפטוס ועשבפתבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

צומח זהה לחלוטין לטיפוס הקודם מבחינת נוף הצומח ומבחינת כיסוי הצומח המעוצה, אך כולל יערות 

, הנטועהרכב הקרקע משפיע על הרכב העשבוניים הרבה יותר ממין העץ כאן, שניטעו על שטחים חוליים. 

 ם ביערות הנטועים על חול והרכב המינים ביערות על לס שונים לחלוטין.הרכב המיני כאשר

בשולי כמה יערות בפתחת שלום גדלים מקבצי שום הפטמות. ייתכן שהוא נהנה ממיעוט התחרות מצד 

עשבוניים נפוצים, וייתכן שהופיע שם גם לפני נטיעת היער, ואלו אוכלוסיות שרידיות שנותרו בשולי 

 היערות.

 30-10%: קיימא-מח בןכיסוי צו

 חלוף-: איקליפטוס, עשבוניים בנימינים שליטים

 : אין תיעודמינים מלווים

 : מצילות השנהב, מללנית מצריתמינים נדירים

 : שום הפטמותמינים בסכנת הכחדה

 : שום הפטמותמינים מוגנים

ג חלוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספר-יער פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בני 8.3.3.12

 עלים-ארוך

בי/שרביטן חלוף ואטד ער-פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בני בכיסוי : יערתיאור טיפוס הצומח

טון אורן ובשלטון איקליפטוס. תת טיפוס דומה למדי לטיפוסי היער הקודמים בשל עלים.-ריסני/אספרג ארוך

. יערות כאלה נטועים בכמה יםחלוף עם מעוצים פזור-די עשבוניים בניי-היער במקרה הזה נשלט על

תחת לחץ גם ונתון  ,ול. לרוב תת היער מופר למדימקטעים לאורך בתרונות הבשור המערביים ובפארק אשכ

מעזבות ה. האשלים הנטועים תורמים להמלחת הקרקע ולדחיקת המינים המקומיים מפני צמחי ירעי

ים או איקליפטוסיערות הים של טיפוסים הדוממתרבים מתחת לעצים. המעוצים מעטים יותר מאשר בש

 .האורנים

 30-10%: קיימא-כיסוי צומח בן

 ליםע-לוף, אטד ערבי, שרביטן ריסני, אספרג ארוךח-: אשל הפרקים, עשבוניים בנימינים שליטים

 : ינבוט השדה, מלוח קיפח, יבלית מצויהמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : כלנית מצויה, נורית אסיהם מוגניםמיני

 זרעית-חלוף ולענה חד-יער פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בני 8.3.3.13

טיפוס  זרעית.-חלוף ולענה חד-פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בניבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

ומות שבהם האשלים בחולות הדרומיים. חלק מהיערות האלה צעירים למדי, ובמק יםנטועאשלים  של
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צפופים פחות, אפשר למצוא ביניהם מגוון מינים דומה לזה שקיים בשטחים טבעיים קרובים, אם כי נמוך 

 .מאודממנו. כיסוי הצומח המעוצה, מלבד האשלים, נמוך 

 20-10%: קיימא-כיסוי צומח בן

 , מתנן שעירושבית, שמשון זרעי-לענה חד חלוף,-: אשל הפרקים, עשבוניים בנימינים שליטים

 : אין תיעודמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : אין תיעודמינים מוגנים

 חלוף וינבוט ב.מ.-יער פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בני 8.3.3.14

יפוס ט ב.מ. לוף וינבוטח-פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בניבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

גם מיני עצים נוספים.  מופיע בשטח אחד ליד קיבוץ מגן, במישור חולי שניטעו בו בעיקר אשלים, אךש

מוך ם מספר רב של עצי שיטה כחלחלה וינבוט אמריקאי נטוע. בשטח שבין העצים קיים מגוון נבשטח קיי

תרו בשולי השטח שלא נופיטים בודדים בלבד אופייניים לשדות חול, וגיאוחלוף -יחסית של עשבוניים בני

. בעבר בשטח זה או בשוליו הייתה מוכרת אוכלוסייה, כנראה הצפונית '(יםחשיסוללות עפר )'ו בהם הוקמ

סייה ביותר בעולם, של אירוס הנגב. אך בעקבות הנטיעות או בעקבות התרחבות קיבוץ מגן, נעלמה האוכלו

 גרת הסקר.גם לא בחיפושים שנערכו במסולא נצפתה בשנים האחרונות, 

 20-10%: קיימא-כיסוי צומח בן

 וט ב.מ.חלוף, ינב-: אשל הפרקים, עשבוניים בנימינים שליטים

 : שיטה כחלחלהמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : חצב מצוימינים מוגנים

 חלוף ושבטוט מצוייץ-יער פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בני 8.3.3.15

טיפוס . חלוף ושבטוט מצוייץ-עשבוניים בניפתוח בשלטון אשל הפרקים, בכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

בהם ניטעו עצי אשל הפרקים בניסיונות לייצב את שמופיע בחולות מדרום לצאלים, במקומות הצומח 

רים דיונות נטועים האשלים, הם אוספים ומייצבים סביבם חול ויוצבהם החולות הנודדים. במקומות ש

לא קיים, והחול אינו ש. קרום הקרקע בדיונות האלה כמעט סביבןשגבוהות בהרבה מפני השטח ות, נישא

מסביב. בנוסף, שמקצת מאשר בחולות המיוצבים יותר נמצא עליהן הרכב מינים שונה ב ,מיוצב כלל. לכן

סטרילי שבו לא גדלים האשלים ממליחים את הקרקע תחתיהם ומביאים לכך שתחת כל אשל מצוי עיגול 

אופייניים למעונות מופרים, ולאו דווקא בחולות. שלים, גדלים בשולי העיגול מינים צמחים כלל. בחלק מהא

נפוץ על דיונות האשלים שנאספות סביב שיחי שבטוט מצוייץ )ששנתיים גדלים בתלוליות -רבית החדמ
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תר מראה נטייה משמעותית לכיוון צמחי בשטח הפתוח יושסביבן(, והרכב הצמחייה שיותר מאשר בחולות 

 חולות נודדים, כמו לחך גלילני.

 30-10%: קיימא-כיסוי צומח בן

 ץשבטוט מצויי חלוף,-: אשל הפרקים, עשבוניים בנימינים שליטים

 : לחך גלילנימינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : שבטוט מצוייץמינים מוגנים

 חלוף ושרביטן ריסני-יער פתוח בשלטון אשל היאור, עשבוניים בני 8.3.3.16

טיפוס  לוף ושרביטן ריסני.ח-שבוניים בניפתוח בשלטון אשל היאור, עבכיסוי : יער יאור טיפוס הצומחת

מופיע בכתם אחד בלבד, בשטח אגני, צמוד למעיין בנחל בשור ותחום במצוקי טין. ככל הנראה השטח ש

היה מוצף לעיתים בעבר, ולכן התבסס בו טיפוס צומח בשלטון אשל היאור. האשלים שמוצף לעיתים, או 

לוף, ח-כאן מרווחים יותר מאשר בערוץ הנחל, והקרקע סביבם מכוסה בצפיפות במרבדי עשבוניים בני

ועל נפוצה וקורטם דק. האגן והמעיין מופרים ש-חלקם הגדול צמחי מעזבות כמו גדילן מצוי, שיבולתש

ן, שאינו מהווה חלק מהטיפוס, גדלים שיחי על מצוק הטי ידי מטיילים.-מת ובאופן קבוע עליויבמידה מס

 צלף מצרי. בשולי האגן גדלים עצי שיטה כחלחלה, שנפוצים בערוץ הסמוך באזור הזה.

 30-20%: קיימא-כיסוי צומח בן

 רביטן ריסניחלוף, ש-: אשל היאור, עשבוניים בנימינים שליטים

 : גדילן מצוי, קורטם דק, שומר פשוט, חמציץ נטוימינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : אשל היאורמינים מוגנים

 חלוף ורותם המדבר-יער פתוח בשלטון שיזף מצוי, עשבוניים בני 8.3.3.17

וצים פזורים חלוף עם מע-מורכב משני טיפוסים שזורים: עשבוניים בניש: טיפוס תיאור טיפוס הצומח

ה בצפיפות בינונית בשלטון רותם המדבר, סירה יושיחי ;חלוף, אטד ערבי ושיזף מצוי-ם בניבשלטון עשבוניי

מופיע בערוץ נחל סחף, שבתשתית שלו שטיפוס צומח מורכב ומיוחד זהו  זרעית.-קוצנית ולענה חד

ת מכתש בתרונות בארי. מנקזים אששל חול שנסחפו מערוציו העליונים מופיעות שכבות של חרסית ו

בשולי הנחל נטועים עצי שיזף ושיטה סלילנית, ובמקטעים קיימים עצי פיקוס השקמה, שקד מצוי 

נחל הוב יוצא הדופן של הקרקעות בערוץ וקלמנטינות שנותרו מבוסתנים ישנים שניטעו בשולי הנחל. השיל

ה רצועה של סירה קוצנית, צפופה עד : על שכבת החרסית גדליםמחתו שילוב יוצא דופן של מיני צימביא א

אופייני למקומות לחים. שכבד מהמין סהרונית הצלב, -ם טחביכדי כך שעל הקרקע בשולי השיחים גדלי
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אופייניים לחולות שפזורים בו מיני צמחים  ,זרעית על חול מיוצב-בשולי הערוץ החוליים שולטת לענה חד

לות הנגב, כמו לחו לצד צמחים אופייניים ;רנית גלילניתני, אלית המפרק וגרגמישור החוף, כמו לחך בשר

ופיעים נוצה ריסני. באפיק הזרימה שולט רותם המדבר, ובשולי הגדות מ-כמו זיף – שעלב קצר, ולכורכר

גידול יוצר מופע צומח ייחודי -ערבוב מיוחד זה של בתי אטדים ואיתם מגוון צמחים אופייניים לבתרונות לס.

 אף לא מופיע בשום מקום אחר בארץ.מופיע באף מקום אחר בשטח הסקר, וייתכן שויוצא דופן שאינו 

זרעית. משיקולים ביטחוניים -ידי לענה חד-ורובו נשלט על ,בהמשך נחל סחף נעלמים הרתמים מהערוץ

 נמנע מאיתנו לערוך שם דיגום מפורט, ולכן מורד הנחל צורף אל הטיפוס של חלקו העליון.

מעניינים והחשובים ביותר לשימור בשטח הסקר. בערוץ החולי פורחים באביב מרבדי אחד הטיפוסים ה וזה

קחוון פלשתי, ומופיעים בו מינים אנדמיים ונדירים נוספים, ומינים של מישור החוף שאוכלוסייה זו מהווה 

 את שולי תפוצתם הדרומיים.

 30-10%: קיימא-כיסוי צומח בן

 רעית, שיזף מצויז-צנית, לענה חדטד ערבי, רותם המדבר, סירה קוחלוף, א-: עשבוניים בנימינים שליטים

 : פיקוס השקמהמינים מלווים

 פרחים-: לחך פעוט, קצח זעירמינים נדירים

 : קחוון פלשתימינים בסכנת הכחדה

: פיקוס השקמה, רותם המדבר, קחוון פלשתי, שיטה סלילנית, כלנית מצויה, נורית אסיה, מינים מוגנים

 שיזף מצוי

 חלוף, ללא שליט שלישי-יער פתוח בשלטון ינבוט ב.מ. ועשבוניים בני 8.3.3.18

זהו  לוף, ללא שליט שלישי.ח-וניים בניפתוח בשלטון ינבוט ב.מ. ועשבבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

מין הינבוט  ר מעוצים.חלוף, וחס-שבוניים בניעידי -טיפוס של יער ינבוטים נטוע, שתת היער שלו נשלט על

רכז אמריקאיים סבוכה ומלאה מ-יע בשם הטיפוס מכיוון שהטקסונומיה של מיני הסוג הצפוןלא מופ

קראו "ינבוט ב.מ." או "ינבוט אמריקאי" כדי להבחינם ממין הבר יוקי דעות. לכן, במסגרת הסקר הם יבחיל

כלאיים -ם בנישתוארו מכליאים זה עם זה הן בטבע והן בגינון, ויוצרי ינבוט השדה. חלק מהמינים –המקומי 

בעלי צורות שונות. הגדרת המינים שניטעו ועדיין ניטעים בארץ נתונה במחלוקת. ככל הנראה רוב הצורות 

וההיברידים הקיימים הם בעלי פוטנציאל פלישה, ובשטח הסקר נמצאו זריעים מכמה וכמה צורות שונות, 

מין העץ הנטוע אינו רלוונטי להרכב שמקורם מן הסתם בפרטים נטועים. מכיוון שהנושא מורכב, ומכיוון ש

 הצומח סביבו, החלטנו לא להתייחס אל שם המין בשמות הטיפוסים.

 20-10%: קיימא-כיסוי צומח בן

 חלוף-: ינבוט ב.מ., עשבוניים בנימינים שליטים

 : אין תיעודמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים
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 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 ב מצוי: חצמינים מוגנים

 יער פתוח בשלטון ינבוט ב.מ., רותם המדבר ושיזף מצוי 8.3.3.19

יער נטוע במקטע זהו  ושיזף מצוי. ח בשלטון ינבוט ב.מ., רותם המדברפתובכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

ככל התבצעו ערוץ זה ב. הסקרשל המזרחי גבול המזרח לרעים, על -של ערוץ צדדי של נחל גרר, מצפון קצר

לוף, בעיקר ח-די עשבוניים בניי-ת של מגוון מיני עצים ושיחים. תת היער מופר ונשלט עלהנראה נטיעו

 דגניים.

 30-20%: קיימא-כיסוי צומח בן

 : ינבוט ב.מ., רותם המדבר, שיזף מצוימינים שליטים

 רקים, אטד ערביאברהם מצוי, אשל הפ-: שיחמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 ברהם מצויא-: רותם המדבר, שיזף מצוי, אשל הפרקים, שיחמינים מוגנים

 חלוף, ללא שליט שלישי-הערבה ועשבוניים בני-יער פתוח בשלטון שיטת עלי 8.3.3.20

 לוף, ללא שליט שלישי.ח-ניים בניוהערבה ועשב-פתוח בשלטון שיטת עליבכיסוי : יער תיאור טיפוס הצומח

 עצמןבו שנבטאו  ויטענכאן השיטים בלבד ליד גבולות, על חול. לא ברור אם  נמצא במתחם אחדטיפוס ה

ביחס לשטחים  מאוד. אין מעוצים מקומיים בשטח. כיסוי העשבוניים גבוה, אך מגוון המינים נמוך כזריעים

במהלך דיגום מאות פרטים של מללנית . לעומת זאת, נמצאו טבעיים סמוכים, ושולטים בעיקר מיני מעזבות

 ידול חוליים במערב הנגב ובמישור החוף.ג-צרית, שהיא מין מקומי נדיר של בתימ

 20-10%: קיימא-כיסוי צומח בן

 חלוף-הערבה, עשבוניים בני-: שיטת עלימינים שליטים

 : אין תיעודמינים מלווים

 : מללנית מצריתמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : אין תיעודמינים מוגנים

 צפוף בשלטון אשל היאור, קנה מצוי ומלוח קיפחחורש  8.3.3.21

זהו  מצוי ומלוח קיפח בערוץ נחל בשור.צפוף בשלטון אשל היאור, קנה  בכיסוי : חורשתיאור טיפוס הצומח

טיפוס הצומח השולט בערוץ נחל בשור כמעט לכל אורכו בתחום הסקר, מסביבות צאלים ועד לשפך נחל 

והתצורה  ,מתרחב הערוץ והצומח בו נהיה דליל יותר ופתוח יותרגרר. באזור שפך נחל גרר אל הבשור 

במרכז הערוץ גדל בעיקר קנה מצוי, ובשוליו אשל היאור ואשל מרובע. בשולי סבך האשלים  משתנה.

 ,החורש של נחל בשור צפוף וסבוך מופיעה חגורה חיצונית של שיחיית מלוח קיפח, מלווה בינבוט השדה.
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החיצוניים, ולכן אין לנו מידע איכותי על צמחיית הגדות של הנחל, אך לפי כל  ומאפשר דיגום רק בשוליו

אין כזאת. מרבית המעיינות והבארות לאורך הנחל התייבשו, ועין שהתצפיות שנעשו מגדות הנחל, כמעט 

ה בגלל הפיתוח התיירותי. צמחי גדות נפוצים כמו סוף מצוי יהבשור שבפארק אשכול מופר ונקי מצמחי

מעיין  –חלקלק נצפו רק בנקודות בודדות לאורך הנחל, וצמחי מים נצפו ונדגמו רק בנקודה אחת  וגומא

חוצה גשר רכב ויוצר בריכה שקטה יחסית. בבריכה זו שאור, -סית בערוץ הנחל, ממערב לטלשופע יח

מים צמח מים טבוע )שכל חלקיו, כולל הפרחים, שקועים מתחת למים(. זהו צמח  –נמצאת ניידת החוף 

גדות  הירדן, אך התמעט בשנים האחרונות.שכיח בעבר במקווי מים במישור החוף ובעמק לנדיר שנחשב 

-יטת עליהבשור מופרות למדי בחלקן, ומעורבים בהן בסבך האשלים מינים פולשים כמו שיטה כחלחלה, ש

 אמריקאי.הערבה ומיני ינבוט 

 90%: קיימא-כיסוי צומח בן

 , קנה מצוי, מלוח קיפח: אשל היאורמינים שליטים

 : ינבוט השדה, אשל מרובע, שיטה כחלחלהמינים מלווים

 : ניידת החוףמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : אשל היאור, אשל מרובעמינים מוגנים

 חורש פתוח בשלטון אשל הפרקים, שרביטן ריסני ואטד ערבי 8.3.3.22

מופיע שטיפוס  הפרקים, שרביטן ריסני ואטד ערבי.של פתוח בשלטון אבכיסוי : חורש תיאור טיפוס הצומח

הנטוע בכתם נטוע אחד בקרבה לגדר עזה. בניגוד לשטחים הנטועים האחרים בתחום הסקר, זה השטח 

, ובגלל צמחי השמשון קרקעבגלל צורת האשלים, שחופתם כאן קרובה לפני ה –היחיד שהוגדר כחורש 

דומה לזה של חורש. על הקרקע גדלים שמשונים תי טפסים עליהם ויוצרים מבנה שכבמשהסגלגל 

ותחתם משתלטים עשבי מעזבות כמו  ,סגלגלים בדגם מפוזר. בחלקים הצפופים יותר נעלם השמשון

חורש האשלים הזה ניטע על גבעה חולית ומכיל, בעיקר  י ודבקה זיפנית.שועל נפוצה, גדילן מצו-שיבולת

גון דבקת פלשת כ –חלקם אנדמיים לישראל שאזור הסקר, לירים נדשליו, מגוון מינים נדירים ומינים בשו

 ופשתנית יפו.

 30-20%: קיימא-כיסוי צומח בן

 : אשל הפרקים, שרביטן ריסני, אטד ערבימינים שליטים

 שועל נפוצה-: שמשון סגלגל, שיבולתמינים מלווים

 : לחך פעוט, פשתנית יפומינים נדירים

 : דבקת פלשתמינים בסכנת הכחדה

 : דבקת פלשת, פיקוס השקמה, סייפן התבואהנים מוגניםמי
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 יה דלילה בשלטון מתנן שעיר, שרביטן ריסני ורותם המדברישיח 8.3.3.23

טיפוס צומח  בשלטון מתנן שעיר, שרביטן ריסני ורותם המדבר. דלילבכיסוי יה י: שיחתיאור טיפוס הצומח

מכוסים ווריים נמוכים בגדת הנחל, מופיע בשני כתמים קטנים יחסית בשולי נחל בשור, בשטחים מישש

והתכסו בשכבת  ,במי הנחל בתקופת השיטפונותכנראה בחלוקי נחל אלוביאליים. אזורים אלה היו מוצפים 

 חצץ וחלוקי נחל. נוף הצומח בהם דליל ופתוח וגם הכיסוי העשבוני לא גבוה.

 8-5%: קיימא-כיסוי צומח בן

 רותם המדבר : מתנן שעיר, שרביטן ריסני,מינים שליטים

 : עכנאי שרוע, ינבוט השדהמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : רותם המדברמינים מוגנים

 ה דלילה בשלטון רותם המדבר, שרביטן ריסני ומתנן שעירישיחי 8.3.3.24

טיפוס צומח  נן שעיר.המדבר, שרביטן ריסני ומתבשלטון רותם  דלילבכיסוי ה י: שיחיתיאור טיפוס הצומח

תרונות. ברוב מופיע בשני מקטעים קרובים של בתרונות הבשור המערביים, במישור המוגבה שמעל הבש

לווים במעוצים בודדים. ייתכן מחלוף -הנחל שולטים עשבוניים בני מלווים אתשהמישורים המוגבהים 

בשל יה או ים ירדה בעקבות רעשבעבר היה כיסוי השיחים במישורים העשבוניים גבוה יותר, ושצפיפות

הפרות שונות, או שהדגם הדליל אופייני למופע הטבעי של המישורים האלו, ושיחיות כאלה מופיעות רק 

ב המינים מעורב ומכיל מינים אופייניים למישורי לס לס, ולכן הרכ-התשתית היא חול בנקודות מסויימות.

אופייניים לחולות מישור החוף )כתרון לו כמה מינים )לחך החולות(, ואפייחד עם מיני חולות מערב הנגב 

 גלוני(.

 10-5%: קיימא-כיסוי צומח בן

 : רותם המדבר, שרביטן ריסני, מתנן שעירמינים שליטים

 וצנית, שמשון יושבקפרחי, נואית -: כספסף חדמינים מלווים

 : לחך פעוטמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 ם המדבר: רותמינים מוגנים

 זרעית, שמשון סגלגל ושרביטן ריסני-בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד 8.3.3.25

ן סגלגל זרעית, שמשו-עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד פתוחבכיסוי : בתה תיאור טיפוס הצומח

רביטן עם שיחים פזורים בשלטון שמשון סגלגל, מלענן ריסני וש פתוחבכיסוי בתה  ושרביטן ריסני, עם כתמי

בהם שמופיע בשני כתמים קרובים של בתרונות בגדה המערבית של נחל בשור, שטיפוס צומח זהו  ריסני.

ת חמרה. מורדות הבתרונות מכוסים בחול שהוא תוצר של ינחשפים סלעי כורכר ואדמה אדמדמה דמוי
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ה של יהבליבליית הכורכר, בעוד שראשי הבתרונות מורכבים בחלקם מסלעים גדולים וקשים. על חול 

 מלווה במלענן ריסני.שחמרה שולט שמשון סגלגל ית היזרעית, ואילו באדמה דמו-הכורכר שולטת לענה חד

רה של רכסי מישור החוף טיפוס הצומח הזה מזכיר בנוף ובהרכב הצומח את גבעות הכורכר והחמ

 הפנימיים.

ם ארבעה מינים בסכנת ע –ככל הנראה אחד הטיפוסים החשובים והערכיים ביותר בשטח הסקר  וזה

בנוסף, נמצאים בתחום הטיפוס  של מטרים בודדים זה מזה. הכחדה ושני מינים על סף איום שנדגמו בשטח

דירים בשטח הסקר, כמו מרסיה יפיפייה, פעמונית אנדמיים או נ-מינים חשובים נוספים, אנדמיים, תת

פייניים למישור החוף, ושחלקם אנדמיים אושלים. למרבית המינים האלה, ע-ן צרמי-גפורה ושברק מצוי תת

למישור החוף של ישראל בלבד, מהווה האוכלוסייה הזו את הקצה הדרומי ביותר של אוכלוסיית המין 

העולמית )דבקת פלשת, ולריינית זעירה, ציפורנית חופית, תלתן פלשתי(, ולגבי חלקם מדובר במציאה 

כתחילה היו נדירים, וחלקם נפגעו בעקבות הייעור כתמים כאלה מל ראשונה מחוץ לתחומי מישור החוף.

וניטעו עצי אשל  ,מי גשם עצירתל עפר )'שיחים'(סוללות  הוקמוור. במדרונות סמוכים של בתרונות הבש

הפרקים, והצומח הטבעי בהם נפגע קשות. מומלץ להכריז בהקדם האפשרי על שטחים אלה, שכלולים 

נקטעים הבתרונות  ,בצד אחד של אחד הכתמים מורת טבע.ת בתרונות הבשור, כעל שבהרחבה של שמור

גדלים בו שיחי צלף וסלע טין וכורכר, מעשוי שוק סלע אנכי, היחיד בתחום הסקר, והופכים בתלילות למצ

 –מצרי. מפאת גודלו ומכיוון שאין בו צומח אחר פרט לצלפים בודדים, המצוק לא נכלל באף טיפוס צומח 

 נפוץ בנגב.ש, שהוא צמח סלעים ומצוקים מדברי בו נצפה צלף מצרישהסקר  אך זהו המקום היחיד בשטח

 30-10%: קיימא-כיסוי צומח בן

 רעית, שמשון סגלגל, מלענן ריסני, שרביטן ריסניז-: לענה חדמינים שליטים

 [צלף מצרי]ב, עכנאי שיחני, שמשון יוש-י, בר: שברק מצומינים מלווים

 לשתי, ציפורנית חופית: לחך פעוט, תלתן פמינים נדירים

 : קחוון פלשתי, דבקת פלשת, אחילוף הנגב, ולריינית זעירהמינים בסכנת הכחדה

 : קחוון פלשתי, דבקת פלשתמינים מוגנים

חלוף ואשל -בתה פתוחה עם מעוצים פזורים בשלטון ינבוט השדה, עשבוניים בני 8.3.3.26

 הפרקים/אטד ערבי/שיטה סלילנית/ינבוט ב.מ.

-עם עצים ושיחים פזורים בשלטון ינבוט השדה, עשבוניים בני פתוחבכיסוי בתה  :תיאור טיפוס הצומח

אופייני לגדות הבשור, בעיקר טיפוס צומח זהו  טד ערבי/שיטה סלילנית/ינבוט ב.מ.חלוף ואשל הפרקים/א

לרוב מופרים במידה השדה הם בחלקים הדרומיים יותר שלו )ביחס לתחום הסקר(. שטחים בשלטון ינבוט 

טיפוס צומח  ,אך ייתכן שכאן .עמיד לחריש עמוקש ,ו אחרת, בהיותו צמח סגטלי נפוץ בשדות מעובדיםזו א

רבה לערוץ ימופיע בעיקר בחגורה צרה יחסית סביב הנחל, קשור ללחות או למליחות שנובעות מהקשזה 

ך הערבה הוא מופיע לאורשם של ינבוט השדה הוא מלחות מדבר, הנחל. אחד מבתי הגידול הראשוניים 

טיפוס זה בקער עיקול רחב של הנחל, וייתכן שבעבר מופיע בתחום הסקר הנוכחי, ובנחל צין. בכמה נקודות 
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 שיטפונות שהציפו את השטחים האלה.שטחים אלה שימשו לחקלאות והושקו בתעלות ממי הנחל, או במי 

. גם במיני מעוצים אחרים מלווה( לאשאו כמעט )הוא לא מלווה בדרך כלל במקומות שבהם הינבוט שולט, 

מלווה של שיחיית כ ,בחלקיו הצפוניים יותר של הבשור מופיע ינבוט השדה בדגם צפוף למדי בשולי הערוץ

ינבוט השדה את מלווה מים יאופיינית לחגורה החיצונית של טיפוס הנחל. במקומות מסוישהמלוח הקיפח 

מליחות גבוהה, וייתכן שהוא קשור להפרה של  בתות הנואית או המלחית, וגם שם ייתכן שהוא מציין רמת

נבוט מבחינת מעוצים מבטא את השונות שמציגים שטחי היבטיפוס השטח. ריבוי השליטים השלישיים 

 מופיעים בכל אחד מהכתמים.שעיים או נטועים, טב – גבוהים

 20-10%: קיימא-כיסוי צומח בן

 פרקים, אטד ערבי, שיטה סלילנית, ינבוט ב.מ.החלוף, אשל -: ינבוט השדה, עשבוניים בנימינים שליטים

 : מתנן שעירמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : שיטה סלילנית, אשל הפרקיםמינים מוגנים

 חלוף ושיזף מצוי-זרעית, עשבוניים בני-בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון לענה חד 8.3.3.27

לוף ח-רעית, עשבוניים בניז-עם עצים פזורים בשלטון לענה חד דלילבכיסוי ה : בתתיאור טיפוס הצומח

מופיע בפוליגון אחד בלבד, במשאר קטן בין חלקות שדה ושטחים נטועים בנחל עימר, מצפון . ושיזף מצוי

מזכירים את נופי צומח ההרכב נוף וה .לכיסופים וסמוך לגדר הביטחון של רצועת עזה, על תשתית חולית

ילה מלווה בשמשון זרעית בתה דל-זה, יוצרת הלענה החד סקרחולות מיוצבים במישור החוף. בח בהצומ

סגלגל ובגושי שרביטן ריסני, עם שיזפים בודדים. השטח החולי שבין שיחי הלענה מתכסה באביב במרבדי 

רנית מגוונת נתיים כמו קחוון פלשתי )מין בסכנת הכחדה, אנדמי לישראל(, ציפוש-ים חדוניפריחה של עשב

ומה מופיע בשולי ערוץ נחל סחף על תשתית חולית דומה. משארים אלה דהסוס. טיפוס -וחומעת ראש

חשובים ביותר לשימור, מכיוון שהם מכילים מגוון ייחודי של מינים שאיפיינו את שטחי החולות החופיים 

 תוחים שסביב הגדר.באזור עזה, ונעלמו ממרבית השטח בגלל פיתוח, ייעור והפרה של השטחים הפ

 10-5%: קיימא-כיסוי צומח בן

 חלוף, שיזף מצוי-, עשבוניים בניזרעית-: לענה חדמינים שליטים

 : שמשון סגלגל, שרביטן ריסני, קחוון פלשתי, שברק מצוימינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : קחוון פלשתימינים בסכנת הכחדה

 וי, פיקוס השקמה, חצב מצוי: קחוון פלשתי, שיזף מצמינים מוגנים
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 בתה דלילה בשלטון יפרוק המדבר, שמשון יושב ומתנן שעיר 8.3.3.28

מופיע רק בכתם  בשלטון יפרוק המדבר, שמשון יושב ומתנן שעיר. דליל בכיסוי : בתהתיאור טיפוס הצומח

בשטח חשפה בו. קרקע הלס נוטח קטן יחסית שאינו מכוסה בחול, שב –נצרים -אחד בחולות שממזרח לבני

שולטת שב, את צמחיית החולות האופיינית גמערב הנ-אופייני למישורי לס בצפוןשזה מחליף היפרוק, 

ס, ונואית קוצנית שגדלה ל-בשטחים שמסביב. נלווים אליו שמשון יושב, שאופייני לחול מיוצב או לחול

גדלים שמיני העשבוניים  הנודדים. גם רובדיונריים בשטחי החולות -ושולטת בעמקים בין ,בעיקר בחול רדוד

 גידול חולי.-ידול לסי מאשר לביתג-אופייניים יותר לבית ,בשטח זה

 10-5%: קיימא-כיסוי צומח בן

 : יפרוק המדבר, שמשון יושב, מתנן שעירמינים שליטים

 : נואית קוצניתמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 וונית הנגב: סתמינים מוגנים

חלוף ורותם -זרעית, עשבוניים בני-ד עם שיחים פזורים בשלטון לענה חדובתה דלילה מא 8.3.3.29

 המדבר

-זרעית, עשבוניים בני-עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד מאוד דלילבכיסוי : בתה תיאור טיפוס הצומח

ות מהשכבה העתיקה שולטים בדיונות החולש העיקרייםטיפוסים ה תזהו אחד משלוש. חלוף ורותם המדבר

אופייני לשטחי החולות שמדרום וממערב לצאלים, ומדרום וממזרח טיפוס ה. יותר )חולות "ותיקים"(

שמשון יושב, מלענן החוף ומתנן שעיר בשטחי של  הבתהרצועה צרה יחסית בין טיפוס  ות, ויוצרלגבול

נואית קוצנית, שמשון יושב ומתנן הבתה של , לבין טיפוס להלן( 8.3.3.35)ראו סעיף  החולות המישוריים

זרעית מעיד על הפרה -ייתכן ששלטון לענה חד ,. באזור זהלהלן( 8.3.3.30)ראו סעיף  שעיר בדיונות

רה עה צזרעית יוצרת רצו-לענה חד –אינטנסיבית יותר בשטח, מאשר בשטחים שמצפון ומדרום. למשל 

 ,חוצות את שטחי החולות שבהם היא לא שולטת. מזרחה משטח זהשוצפופה יחסית בשולי דרכי עפר 

זרעית ושולטת בחולות צאלים, שהם שטחי אימונים צה"ליים ומופרים בתכיפות -ממשיכה הלענה החד

מלווה  ,ולות לצאליםבחולות שבין גב מסעות רגליים.אימוני ירי ורכב קלים וכבדים, -ידי כלי-יחסית עלגבוהה 

מופיע בכמויות גדולות במדבריות הצחיחים לאורך שיה ערבית. זהו מין מדברי יובשני טיפוס הלענה בפגונ

המלח ועד אילת, ובערוצי נחלים בדרום הנגב. היא נעדרת מהר -בקעת יםלאפריקני מדרום -השבר הסורי

 לות לבין גוש התפוצה העיקרי שלה.ית החווככל הנראה אין בארץ חיבור בין אוכלוסי ,הנגב ומצפון הנגב

לות ניטעו בניסיון לייצב את החוו ,עצי אשל הפרקיםאת מקיפות שדיונות גבוהות גם בתוך השטח קיימות 

 מאני והבריטי בישראל. אלו פוצלו לטיפוס צומח נפרד, של יער נטוע פתוח'הנודדים בתקופות השלטון העות

. עצים בודדים קיימים פה ושם גם בשאר השטח, אך הם לא הוכללו כשליט להלן( 8.3.3.15)ראו סעיף 

שלישי בשם התצורה בגלל מספרם הזעום ופיזורם, ובגלל שהם נטועים ולא מהווים חלק מהתצורה 
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בהן שולטת הנואית, נראה שגם באזורים אלה חלה תמותה משמעותית של לענה שכמו בדיונות  הטבעית.

 זרעית ונואית קוצנית.-דח

 5-2%: קיימא-כיסוי צומח בן

 חלוף ורותם המדבר-ית, עשבוניים בניזרע-: לענה חדמינים שליטים

: נואית קוצנית, שמשון יושב, אשל הפרקים, מלענן החוף, דוחן אשון, פגוניה ערבית, מתנן מינים מלווים

 שעיר

 : מרצענית ספרדית, מללנית מצריתמינים נדירים

 : אירוס הנגבבסכנת הכחדהמינים 

 : אירוס הנגב, רותם המדבר, אשל הפרקיםמינים מוגנים

 ד עם שיחים בודדים בשלטון נואית קוצנית, שמשון יושב ומתנן שעירובתה דלילה מא 8.3.3.30

משון יושב ומתנן שעיר עם שיחים בודדים בשלטון נואית קוצנית, ש דלילבכיסוי : בתה תיאור טיפוס הצומח

 החוף ורותם המדבר על גב הדיונות.יימא בשלטון דוחן אשון, מלענן ק-ועשבוניים בני ;רייםדיונ-בעמקים בין

שולט בנתח נכבד משטחי החולות שבדרום תחום הסקר. זהו אחד משלושה ש ,טיפוס צומח חשובזהו 

(, ומופיע בחלק שולטים בדיונות החולות מהשכבה העתיקה יותר )חולות "ותיקים"ש עיקרייםטיפוסים 

ם של חולות אלה. אף כי טיפוס זה שולט בשטח מוגדר למדי, הגבולות בינו לבין הטיפוסי מערבי-ומיהדר

חיות, מיוצבות ות מהמזרמערביות גדולות יותר ושטופות פח-מיותובים מטושטשים מעט. הדיונות הדרוהקר

דיונריים -ים הביןבעמק וככל הנראה גם לא מופרות יחסית. ,מורכבות מחול צעיר יותר(שיותר מהדרומיות )

קיים חול, ונחשפת בהם שכבת הקרקע הלסית שתחתיו. בהם שולטת נואית קוצנית בדגם שכמעט לא 

 ,דליל יותר או פחות, ועולה גם על שולי הדיונות באזורים מיוצבים יותר. על גב הדיונות ובצד הרוח שלהן

וחן אשון ומלענן החוף, מלווים ד –אלה וצבים כגידול חצי מי-אופייניים לבתיקיימא -שולטים עשבוניים בני

, מתנן שעיר או אטד ערבי. מכיוון ששני הטיפוסים שלובים זה בזה, לא המדבר בשיחים בודדים של רותם

ניתן לחלק את השטח על המפה לשני טיפוסי צומח נפרדים, ולכן, וגם בגלל ההומוגניות היחסית של 

הדיונות  ,בשולי השטח המערביים מוכלל אחד. תם כשני כתמים בטיפוסהופעתם בשטח, הכללנו או

ם כאלה נפוץ יותר השמשון היושב והשטח הופך למישורי כמעט באזור נווה. באזורי ,תלולות פחותלהופכות 

 ,ין בסכנת הכחדהמ –ושום הפטמות  ויחד אתו גם פטריות כמהין ,שולט בשטחי החולות המישוריים(ש)

 אנדמי לישראל, סיני ומזרח מצרים.

. בשטח זה יפוס זה הוכלל גם שטח קטן ליד בסיס כיפת ברזל שנקרא "גבעת האירוסים של גבולות"בט

נואית ושיחי מתנן  ולסית בחלקו, והוא הוכלל בטיפוס מכיוון שנמצאים בו צמחי התשתית חולית בחלקו

התאפשר  הרכב המינים בו דומה במידה סבירה לזה שבטיפוס הכולל, ומכיוון שמטעמי ביטחון לא שעיר,

לבצע בו דיגומים מפורטים. מינים כמו חלבלוב סיני, כחלית ההרים, לחך סגלגל וכמה נוספים הם מינים 

פי ממצאי הסקר הם אינם -תצפיות נקודתיות, ועלכ שטח זהנרשמו בש ,לס-אופייניים לשטחי לס וחול
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שנים האחרונות תמותה באזורי הדיונות נראה שחלה ב מופיעים בשטחי הדיונות הגדולים של טיפוס זה.

קיימות תצפיות בשולי השטח  משמעותית של נואית קוצנית, ונצפו בשטח הרבה צמחים שנראו מתים.

 בדיגומים שנעשו בשטח. נמצאעדכניות של אירוס הנגב, אם כי הוא לא 

 6-3%: קיימא-כיסוי צומח בן

 לענן החוף, רותם המדבר.: נואית קוצנית, שמשון יושב, מתנן שעיר, דוחן אשון, ממינים שליטים

 מין החולות-: אטד ערבי, זון אשון תתמינים מלווים

 : מרצענית ספרדית, מצילות השנהב, חלבלוב סיני, מללנית מצריתמינים נדירים

 גדולה, אירוס הנגב שועל-: שום הפטמות, שיבולתמינים בסכנת הכחדה

 ההרים : שום הפטמות, רותם המדבר, אירוס הנגב, כחליתמינים מוגנים

 עם מעוצים פזורים בשלטון יפרוק המדבר, אטד ערבי ושיטה סלילנית מאודבתה דלילה  8.3.3.31

עם מעוצים פזורים בשלטון יפרוק המדבר, אטד ערבי ושיטה  מאוד לדליבכיסוי : בתה תיאור טיפוס הצומח

וס צומח טיפ לוף ושרביטן ריסני.ח-סלילנית, עם כתמי שיחיה פתוחה בשלטון אטד ערבי, עשבוניים בני

נחל מטיפוסי הצומח העיקריים של גדות אופייני לבתרונות ומישורי לס טבעיים או מופרים למחצה, ואחד 

בשור. יפרוק המדבר שולט בעיקר בשטחי הבתרונות הסחופים בגדה המזרחית של נחל בשור, וקבוצות 

באזורים אלה קיימות  אטדים מנקדות בעיקר את פתחי הערוצים העליונים, אך פזורות גם על שאר השטח.

ונות שיטים בודדות ענקיות וזקנות. ככל הנראה השיטים היו נפוצות יותר בעבר במישורי הלס שמעל הבתר

נעלמו עם הפיתוח החקלאי של שטחי הלס, ושרדו כיום רק בבתרונות, שבהם מאשר בבתרונות עצמם, אך 

באזורי החולות שמדרום לגבולות לא ניתן לעבד את האדמה. שיטים בודדות קיימות בשטח הסקר גם 

חיית מלוח קיפח מלווה בעצי שולטת שי ,יורדים מהבתרונות אל נחל בשורשד הערוצים ולצאלים. במור

מהווה חלק מטיפוס הצומח של הנחל. בכמה נקודות בבתרונות קיימים כתמי כורכר קטנטנים שאשל, 

נים כמו שמשון יושב ורותם המדבר, שהוכללו בתוך הטיפוס המוכלל מפאת גודלם, ובהם מופיעים מי

אופייני לדרגשי סלע גירניים ברכסי חוף מופיע ערטל מדברי. זהו מין  ובכמה מחשופים קטנים של סלעי

כמו שאר טיפוסי הצומח העיקריים של גדות  בו הוא מופיע בתחום הסקר.שהנגב, וזה המקום היחיד 

רחית של הנחל, וחולק לשני כתמים בהתאם הבשור, טיפוס זה נפוץ מצפון לדרום לאורך הגדה המז

הצומח המעוצה זהה לאורך השטחים  ס. אם כי הרכב ופיזורל-להשתנות המצע מצפון לדרום מלס לחול

רסטית בעקבות השינוי בהרכב הקרקע: דהחלוף משתנה -, הרכב המינים בניידי טיפוס זה-נשלטים עלש

ם יני לחלוטין לאזורי לס, באזורים שמצפון לצאליבעוד שבאזור פארק אשכול הרכב הצומח העשבוני אופי

 אופייניים לחולות.שמצטרפים מינים רבים 

 5-2%: קיימא-כיסוי צומח בן

 : יפרוק המדבר, אטד ערבי, שיטה סלילנית, שרביטן ריסנימינים שליטים

 רקפות, רותם המדברק-: נואית קוצנית, מלחית אשונה, חורשף קטןמינים מלווים
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 אין תיעוד :מינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

: כחלית ההרים, שום קולמן, נורית אסיה, כלנית מצויה, רותם המדבר, שיטה סלילנית, חצב מינים מוגנים

 מצוי

חלוף ואטד -ד עם מעוצים פזורים בשלטון מלחית אשונה, עשבוניים בניובתה דלילה מא 8.3.3.32

 ערבי/שרביטן ריסני

חלוף ואטד -בשלטון מלחית אשונה, עשבוניים בני מאוד דליל יסויבכ : בתהתיאור טיפוס הצומח

חלוף ומלוח קיפח/שרביטן -ה פתוחה בשלטון אטד ערבי, עשבוניים בנייערבי/שרביטן ריסני, עם כתמי שיחי

טיפוס הבתה השלישי בגודלו מבין אלה שמאפיינים את בתרונות הלס של גדות הבשור. טיפוס זהו  ריסני.

ים לכן לא נכללו בו שני הכתמולס, -בחצי הצפוני של שטח הסקר ולא שולט בשטחי חול זה מופיע בעיקר

. מלחית אשונה (8.3.3.33, 8.3.3.31אחרים של גדות הבשור )ראו סעיפים ה הבתה שהובחנו בשני טיפוסי

יותר של גירניות ומליחות בקרקע, וכתמי האטדים בה מלווים בשיחי ככל הנראה קשורה לכמויות גבוהות 

ים. אם כי הרכב הצומח העשבוני בה אחרה בהרבה מאשר בשני הטיפוסים המלוח קיפח בתדירות גבוה

מינים מסויימים, חובבי מליחות,  דומה למדי לזה שבבתות היפרוק והנואית, כנראה יש שוני בשפע של

יותר, בעיקר על המפנים הדרומיים של הבתרונות.  הובתדירות גדולדולות יותר גמופיעים כאן בכמויות ש

 בהם מלווה את המלחית ינבוט השדה.שבאזורים מופרים מופיעים כתמים 

 4-2%: קיימא-כיסוי צומח בן

 מלוח קיפח, ערבי, שרביטן ריסני חלוף, אטד-י: מלחית אשונה, עשבוניים בנמינים שליטים

 ט השדה, יפרוק המדבר, נואית קוצנית, חצב גלוני: ינבומינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : אין תיעודמינים בסכנת הכחדה

 : כלנית מצויה, נורית אסיה, שום קולמןמינים מוגנים

חלוף ואטד -ד עם מעוצים פזורים בשלטון נואית קוצנית, עשבוניים בניובתה דלילה מא 8.3.3.33

 ערבי/שרביטן ריסני

-ד עם מעוצים פזורים בשלטון נואית קוצנית, עשבוניים בניומא דליל בכיסוי : בתהמחתיאור טיפוס הצו

זהו  חלוף ושרביטן ריסני.-חלוף ואטד ערבי, עם כתמי שיחייה פתוחה בשלטון אטד ערבי, עשבוניים בני

נפוץ בעיקר בבתרונות הלסיים שבגדה המזרחית של ששל גדות הבשור,  לישיעיקרי השטיפוס הצומח ה

בו מחליפה ש, לעיל( 8.3.3.31הבתה של יפרוק המדבר )ראו סעיף לטיפוס  מאודל. טיפוס זה דומה הנח

הנואית הקוצנית את היפרוק המדברי כמין שליט. ייתכן שהנואית קשורה לתכולת גיר גבוהה יותר בקרקע. 

, שיטה סלילניתיפרוק. הזו דומה למדי לבתת מבחינת המינים המלווים והרכב הצומח העשבוני, תצורה 

גם טיפוס הנואית שולט לאורך גדת הבשור מצפון לדרום, וגם  רק את בתת היפרוק. הלעומת זאת, מלוו
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אותו חילקנו לשני כתמים כדי לייצג את השתנות מגוון המינים העשבוניים לאורך גרדיינט השתנות הרכב 

 לס.-הקרקע מלס לחול

 4-2%: ימאקי-בןכיסוי צומח 

 לוף, אטד ערבי, שרביטן ריסניח-: נואית קוצנית, עשבוניים בנימינים שליטים

 : מלחית אשונה, מתנן שעיר, מלוח קיפחמינים מלווים

 דרבן צהוב, צהרון קטן-: ברמינים נדירים

 אין תיעוד: מינים בסכנת הכחדה

 : כלנית מצויה, נורית אסיהמינים מוגנים

 זרעית, שמשון יושב ושיטה סלילנית-ם פזורים בשלטון לענה חדד עם מעוציובתה דלילה מא 8.3.3.34

זרעית, שמשון -עם עצים ושיחים פזורים בשלטון לענה חד מאוד דלילבכיסוי : בתה תיאור טיפוס הצומח

שולטים בדיונות שי מבין שלושת הטיפוסים העיקריים טיפוס הצומח השלישזהו יושב ושיטה סלילנית. 

חולות שמדרום וממזרח לצאלים מיוצב יותר, רדוד יותר ושטוף יותר מכל שטחי ותיקים. כתם הוהחולות ה

החולות האחרים בשטח הסקר, ולכן מתאפיין בהרכב מינים שונה מאזורי החולות האחרים. הטיפוס הזה 

מבצבצים מבעד לכיסוי החול, ובהם שובכתמים קטנטנים של קרקע אבנית  מאופיין בגוון חול כתמתם

של  הבתהשסופח לתצורת  ,אחד גדול יותר פוצל לפוליגון נפרדכתם קוצנית ושמשון יושב )שולטים נואית 

-ואיתם מינים חובבי גיר כמו מקור ,(לעיל 8.3.3.30. ראו סעיף נואית קוצנית, שמשון יושב ומתנן שעיר

סלילנית בודדים, חלקם עתיקים וגדולים חסידה שעיר ודרכנית מקופחת. בחולות עצמם פזורים עצי שיטה 

מופיעים בחולות צאלים ולא בשטחי החולות האחרים הם: שעירים. דוגמאות למינים נוספים וחלקם צ

עקרב גלוני ולוניאה -לוניאה מגובבת, כחלית ההרים, עירית דביקה, קדד קהירי, מלעניאל ארוך, עוקץ

דופן, והתכסה באביב במרבדי פריחה מרהיבים.  זכה האזור לכמות גשם יוצאת 2020מחודדת. בחורף 

ידי פעילות צבאית, וחשוב לשמור עליהם -שטחים אלו מופרים יותר משטחי החולות האחרים, בעיקר על

מזרח השטח, נבלע בחול קצהו התחתון של נחל עגור, שבשלב זה לא משמעותי במיוחד -ככל הניתן. בדרום

אופייניים היא הימצאותם של מינים  בחולות מטיפוס זה,די ינת למתופעה מעני מבחינת טיפוס הצומח.

, בכל אזורי החולות האחרים במערב הנגב )עירית מאודשאינם גדלים, או שהם נדירים  ,לחולות הערבה

באזור זה לראשונה במסגרת  וחלקם תועדשעקרב גלוני, פגוניה ערבית(, -דביקה, לוניאה מגובבת, עוקץ

בשטח הזה קיימות תצפיות עדכניות לא מעטות של אירוס הנגב,  , ע.ע. גלוני(.)עירית דביקההנוכחי הסקר 

בדיגום שנעשה בשטח. שום הפטמות נצפה באוכלוסייה אחת ממזרח לשטח זה,  נמצאאם כי הוא לא 

 וייתכן שמופיע גם בו באופן נדיר, אם כי לא צפינו בו בסקר הנוכחי.

 5-2%: קיימא-כיסוי צומח בן

 ושב, שיטה סלילניתזרעית, שמשון י-לענה חד: מינים שליטים
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ין הנגב, רותם המדבר, שבטוט מ-: נואית קוצנית, שמשון יושב, מלענן החוף, זון אשון תתמינים מלווים

 מצוייץ

 : לוניאה מגובבת, מלעניאל ארוך, קדד קהירימינים נדירים

 : עירית דביקה, אירוס הנגבמינים בסכנת הכחדה

ביקה, שיטה סלילנית, כחלית ההרים, רותם המדבר, כתריים אדמדמים, שבטוט : עירית דמינים מוגנים

 מצוייץ, אירוס הנגב

 ד בשלטון שמשון יושב, מלענן החוף ומתנן שעירובתה דלילה מא 8.3.3.35

אופיינית  ון יושב, מלענן החוף ומתנן שעיר.בשלטון שמש מאוד דליל בכיסוי : בתהתיאור טיפוס הצומח

ם נצרים. בשטחי-שוריים, על גבול אזורי הדיונות, מדרום לגבולות וממזרח לבנילשטחי חולות מיוצבים ומי

גדלות על שורשי שסוף אינטנסיבי של פטריות כמהין, ומתבצע בהם אי ,ה כבדהיאלה מתקיימת רעי

מעבר הדרגתי בין טיפוסי הדיונות הצפוניות מטושטשים, וקיים יושב. הגבולות בין טיפוס זה להשמשון ה

בשטח הזה קיימות הצומח משתנה בהתאם לתנאי השטח.  שטחי דיונות תלולות, וטיפוסי לשטח מישור

 .בדיגום שנעשה בשטח נמצאתצפיות עדכניות של אירוס הנגב, אם כי הוא לא 

 8-2%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 : שמשון יושב, מלענן החוף, מתנן שעירמינים שליטים

 : דוחן אשון, נואית קוצניתמינים מלווים

 : מרצענית ספרדית, מללנית מצריתינים נדיריםמ

 : שום הפטמות, אירוס הנגבמינים בסכנת הכחדה

 : שום הפטמות, אירוס הנגבמינים מוגנים

חלוף וצחנן -קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.36

 מבאיש

מופיע במשאר בתרוני  ש.חלוף וצחנן מבאי-ני: שטח בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים בתיאור טיפוס הצומח

ר. גדות הבתרון מכוסות בזקנן שעיר בצפיפות גבוהה יחסית, וגדלים מערב שטח הסק-אחד בין שדות בצפון

אופייניים לבתרונות ף חלו-הבתרון עשירים בעשבים בני בהן שיחי צחנן מבאיש גדולים בדגם פזור. דפנות

 לס.

 40-30%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 באישמחלוף, צחנן -: זקנן שעיר, עשבוניים בנימינים שליטים

 עלים-: מרווה דגולה, אספרג ארוךמינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים

 אין תיעוד: מינים בסכנת הכחדה

 : כלנית מצויה, נורית אסיה, דבורנית דינסמורמינים מוגנים
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חלוף ואטד -עיר, עשבוניים בניקיימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן ש-עשבוניים בני 8.3.3.37

 עלים-ערבי/אספרג ארוך

לים, עם ע-בי/אספרג ארוךחלוף ואטד ער-בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים בני שטח: תיאור טיפוס הצומח

בתה פתוחה עם שיחים  וא ;קורקפת, לוטמית דביקה ומתנן שעירכתמי בתה פתוחה בשלטון קורנית מ

בתרונות בארי  טיפוס הצומח השולט במכתשזהו  עיר ושרביטן ריסני.פזורים בשלטון סירה קוצנית, זקנן ש

נמצאים ממערב לשמורה. את מרבית השטח מרכיבים שטחים מישוריים פחות או שובשטחים דומים לו 

 ,לוף. בדפנות הבתרונות שיוצרים הערוציםח-יותר, ובהם שולט זקנן שעיר בליווי מגוון עשבוניים בני

נים בהרבה מהשטחים המישוריים מבחינת מגוון מינים מעוצים ומיני עשבוניים מגוומפותחים כתמי בתה 

 העליש חוסמס, יתדמוי תכורכרישכבה  פתכאחד. נראה שבעיקר במפנים הדרומיים של הבתרונות, נחש

וצר כתמי חול למרגלות חול וכורכר. הבלאי מהכורכר י-גיר ומינים חובבי-לים מינים יובשניים, מינים חובביגד

אופייניים לצמחיית מישור החוף. בבתרונות שכאלה בהם גדלים מיני חולות נוספים, בעיקר שדרונות, המ

 ,כאלה גידול-בתימגוון  עליהן מפותחת בתת סירה קוצנית.שמים נחשפות שכבות חרסיתיות, ימסוי

 בתוך השמורה( )שאינם ר נוף צומח ייחודי ומעניין, ובתרונות הכורכר של אזור באריציו ,מעורבים זה בזהש

פיתוח חקלאי ויערני. בין המינים הם מהאזורים החשובים ביותר לשימור בשטח הסקר, והפגיעים ביותר ל

גדלים על הכורכר כלולים מינים נדירים ואנדמיים שנמצאים כאן בשולי תחום התפוצה העולמי שלהם. ש

 הידוע כיום. לאחילוף הנגב, הפרטים שנמצאו בשמורה הם הצפוניים ביותר בעולם ככל

 40-20%: קיימא-בןכיסוי צומח 

לוף, קורנית מקורקפת, לוטמית דביקה, סירה קוצנית, אטד ח-: זקנן שעיר, עשבוניים בנימינים שליטים

 עלים, שרביטן ריסני-, אספרג ארוךערבי

 נילען מצוי, מלענן ריסמ-: ציבורת ההרים, צחנן מבאיש, קזוח עקום, מרווה מצרית, תלתמינים מלווים

 : לחך פעוטמינים נדירים

 : קחוון פלשתי, דבקת פלשת, אחילוף הנגב, זמזומית ורבורגמינים בסכנת הכחדה

: קורנית מקורקפת, כלנית מצויה, נורית אסיה, שום קולמן, קחוון פלשתי, דבקת פלשת, סירה מינים מוגנים

 יורה, חצב מצוי, זמזומית ורבורגשראלי, סחלב השקיק, דבורנית דינסמור, סתוונית הי-קוצנית, אירוס ארץ

 מין הנגב-חלוף בשלטון זון אשון תת-עשבוניים בני 8.3.3.38

מופיע בשטח קטן מדרום למוצב  מין הנגב.-תתון אשון זחלוף בשלטון -: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

וננטש לפני מספר שנים. מאז השתקמה בו חברת  ,כנראה חרוש ומעובד בעברהיה שלומית. שטח זה 

נעלמה מכל השטחים הטבעיים בשטח הסקר. מערב הנגב, ש-ומח המקורית של שדות החול בצפוןהצ

בשטח הקטן הזה מצויים מספר מינים נדירים, אך גם מינים פולשים כמו כנפון זהוב שנפוצים בשטחים 

 מסביב.שהמופרים 

 0%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 מין הנגב-: זון אשון תתמינים שליטים
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 אין תיעוד :מינים מלווים

 : מגלית הדרום, מללנית מצריתמינים נדירים

 : שום הפטמותמינים בסכנת הכחדה

 : שום הפטמותמינים מוגנים

חלוף, אשל הפרקים ושיטה -חלוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.39

 סלילנית/ינבוט ב.מ./איקליפטוס/פיקוס השקמה/אשל היאור

רקים חלוף, אשל הפ-פזורים בשלטון עשבוניים בני חלוף עם עצים-ניים בני: עשבותיאור טיפוס הצומח

כולל את ש מוכללטיפוס צומח זהו  ושיטה סלילנית/ינבוט ב.מ./איקליפטוס/פיקוס השקמה/אשל היאור.

רבית את גדותיהם וכמה מערוציהם. מוץ נחל בשור משפך נחל גרר ומטה, את ער ,ערוץ נחל גרר התחתון

ה, ונפוצים בו מינים עשבוניים אופייניים למעזבות. ימופר ומצוי תחת לחץ רעיזה הוא יפוס טבנכלל שהשטח 

של אם  :חלים בדגם דליל( הם עצים נטועיםגדלים בערוצי הנשלמעט עצי אשל היאור מרבית העצים בו )

 נשתלועצי שקמה, ינבוט ב.מ. ואשל הפרקים שאם של שיזף מצוי ושיטה סלילנית, ומינים מקומיים כמו 

גובלים בגדות הנחלים. בשטח קיימים גם עצי שיטה כחלחלה ומעט שבשולי החלקות החקלאיות וביערות 

מגוון מינים מקומיים, ובנקודה אחת נמצא  שבהםבכמה נקודות נותרו בתרונות לס טבעיים יחסית  אטדים.

, מפותחת בתת וף קטן בגדות נחל גרר. על המחשוף הזה, ששטחו כמה מטרים רבועיםח-מחשוף סלע

מוכר שת זעירה )צמח נדיר ביותר בארץ, סירה קוצנית, ונמצאה בו אוכלוסייה גדולה למדי של ולרייני

נמצא שנדמי א-דל גם חוחן קרדני, מין תת(. בכמה נקודות לאורך נחל גרר ג!בלבדבארץ אתרים  שלושהמ

-כשטח בשלטון עשבוניים בני, השטח מוגדר 2%למרות שכיסוי העצים הנטועים עולה על  בסכנת הכחדה.

 ה, בגלל שהוא נמצא באזור לא יובשני יחסית, ולא מתאים למדריך המיפוי המדברי.יחלוף, ולא כעצי

 9-2%: קיימא-כיסוי צומח בן

לוף, אשל הפרקים, שיטה סלילנית, ינבוט ב.מ., איקליפטוס, פיקוס ח-: עשבוניים בנימינים שליטים

 השקמה, אשל היאור

 : אטד ערבי, שיטה כחלחלהמינים מלווים

 : אין תיעודמינים נדירים

 : חוחן קרדני, ולריינית זעירהמינים בסכנת הכחדה

 : חוחן קרדני, שיטה סלילנית, פיקוס השקמה, אשל הפרקים, אשל היאורמינים מוגנים

חלוף, ללא שליט שני, ואטד -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.40

 ביטן ריסניערבי/שר

חלוף, ללא שליט שני, -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

אחד מטיפוסי הצומח העיקריים של גדות הבשור. מופיע במישורים . זהו ואטד ערבי/שרביטן ריסני

גבוה, אך הוא כמעט חסר  העשבוניים בשטחמיני ומגוון העשבוניים המוגבהים שמעל הבתרונות. כיסוי 
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, טיפוס זה לעיל( 8.3.3.33)סעיף  ובתת הנואיתלעיל(  8.3.3.31)ראו סעיף מעוצים. כמו בתת היפרוק 

 לס.-כתם בלס וכתם בחול –מתפרש לאורך הגדות מצפון לדרום, ולכן חולק לשני כתמים 

 1%: קיימא-בןמח כיסוי צו

 , אטד ערבי, שרביטן ריסניחלוף-בני: עשבוניים מינים שליטים

 : זקנן שעירמינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים

 אין תיעוד: מינים בסכנת הכחדה

 אין תיעוד: מינים מוגנים

חלוף, מלענן ריסני ושרביטן -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.41

 סנירי

חלוף, מלענן ריסני -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני תיאור טיפוס הצומח:

טיפוס זה דומה  מופיע בבתרונות תלולים בגדות הבשור שבדפנותיהם נחשפים סלעי כורכר. ושרביטן ריסני.

, אלא שהוא מופיע (לעיל 8.3.3.25)ראו סעיף  מת לטיפוס של הכורכר בבתרונות הבשוריבמידה מסוי

בבתרונות תלולים שבהם הכורכר מהווה רק חלק מהמדרונות ומכוסה בחלקו בלס. מחשופי הכורכר האלה 

נפוצים שינם מותאמים לבתי הגידול האחרים מהווה מקלט למיני צמחים שאש ,ייחודי וחשוב גידול-ביתהם 

אוכלוסיות ר בין אוכלוסיות מישור החוף למקששון אקולוגי לצמחי חולות, ד כמסדרבסביבה, ועשויים לתפק

 הנגב.

 2-1%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 ף, מלענן ריסני ושרביטן ריסניחלו-: עשבוניים בנימינים שליטים

 קרקפות-כנאי שיחני, אטד ערבי, חורשף קטןע-: שמשון יושב, ברמינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים

 : קחוון פלשתיבסכנת הכחדהמינים 

 : קחוון פלשתי, נורית אסיהמינים מוגנים

חלוף, מלענן החוף ורותם -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.42

 המדבר

חלוף, מלענן החוף -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

וס הצומח של גוש החולות הצעירים, הדרומי ביותר מבין שטחי החולות בסקר. בשטח טיפ ושרביטן ריסני.

 מזרח-מערב לצפון-שכיוונן לרוב מדרום זה החולות הם הכי פחות מיוצבים, ומתארגנים בדיונות גדולות

המעוצים בשטחי  ומח המעוצה בהן נמוך ביחס לכיסוי. הדיונות האלה נודדות, ולכן אחוז כיסוי הצלערך

ע ומפותח בו קרום קרק ,מערבי של הדיונות מיוצב-חולות האחרים בתחום הסקר. לרוב המפנה הצפוניה

מזרחי וראש הדיונה נודדים, -ים, בעוד שהמפנה הדרומיזעירים ונימגוון עשבעבה של כחוליות וחזזיות, ו

לא קיימים  דד עוומוצאים בהם צמחי חולות נודדים כמו גומא מגובב ומלענן המטאטאים, שהם נדירים מא
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בעבר,  מאודבדיונות המיוצבות יותר של גושי החולות מהשכבה העתיקה יותר. גוש החולות הזה נסקר מעט 

בשטח  כנראה בגלל המרחק מהכביש וקשיי גישה, וסביר שהוא צופן בחובו דברים נוספים שטרם התגלו.

מערביים )מימי -חת בשוליו הצפוןהפוליגון לא קיימות כלל תצפיות עבר של אירוס הנגב, למעט תצפית א

( שלא ברור אם נמצאת בפועל בתחום הטיפוס. עם זאת, מעט מדרום לגבול הסקר קיימות 2012רון, 

 מאודסביר  –של אירוס הנגב, בחולות עגור. למרות שלא צפינו בו שם במהלך הסקר  מאודתצפיות רבות 

 שהמין ממשיך צפונה לתוך שטח החולות הצעירים.להניח 

 2-1%: קיימא-בןסוי צומח כי

 נן החוף, רותם המדברחלוף, מלע-: עשבוניים בנימינים שליטים

 עכנאי שיחני,-: אטד ערבי, שרביטן ריסני, מלענן המטאטאים, גומא מגובב, גלעינון החוף, ברמינים מלווים

 זרעית, נואית קוצנית-לענה חד

 : מרצענית ספרדיתמינים נדירים

 שועל גדולה.-אפיל, שום הפטמות, שיבות: קדד מינים בסכנת הכחדה

 : רותם המדבר, קדד אפיל, שום הפטמותמינים מוגנים

חלוף, ללא שליט שני, וכספסף -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.43

 פרחי-חד

שליט שני,  , ללאףחלו-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

. המשאר חולי ומישורי ומופר מעט, יצחק רני ץלקיבומופיע במשאר אחד בלבד, צמוד  פרחי.-וכספסף חד

אין בו צומח מעוצה. המקום מפורסם שרוח, וכמעט -שוברישניטעו כתחום בשדרת עצי אשל הפרקים 

יינים נוספים. משארים גדלה בו, אך מאכלס שפע של מינים מענשאוכלוסיית אירוס הנגב היפיפייה  בזכות

כאלה, שנותרו ליד יישובים חקלאיים שונים בפתחת שלום, מהווים דוגמיות מחברות הצומח הטבעיות של 

לשמור עליהם ללא הפרה, כדי לשמר  מאודהאזור, שהשתמרו בכתמים קטנים שלא עברו פיתוח, וחשוב 

אוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם נמצאת כנראה ה זהבמשאר  את מגוון המינים ונופי הצומח הטבעיים.

. במקום או הועתקו שנותרה כיום של אירוס הנגב, לאחר שאוכלוסיות צפוניות יותר שגדלו באזור מגן נכחדו

אירוסים, הם בני עשרות שנים. בנוסף לשענקיים שקוטרם למעלה ממטר, וכנראה  (קלוניםגושים )=קיימים 

אוכלוסייה זו גם היא הצפונית  ,שום הפטמות. ככל הנראהאוכלוסייה קטנה של  גםהתגלתה במהלך הסקר 

כול נכחדו. ביותר בעולם למין הזה, לאחר שאוכלוסיות שנצפו בעבר ליד עין הבשור ומצפון לפארק אש

אנדמי לישראל  ,מין בסכנת הכחדה נדיר ביותר – נמצא במהלך הדיגום פרט בודד של אחילוף זעירבנוסף, 

ימין במרכז הנגב. גם זו, ככל -יו גדלות בחולות הפנימיים של בקעת ממשיתשמרבית אוכלוסיותולסיני, 

מכיוון שבדיגום נצפה פרט  ם למין זה, והמערבית ביותר בארץ.הנראה, האוכלוסייה הצפונית ביותר בעול

 ,ויש לחזור ולנסות לצפות בפריחת הצמח בסתיו. מסיבה זו ,רק עלים, הזיהוי אינו וודאיבודד שהיו לו 

יצחק הוא אחד החשובים באזור המשאר של ניר ית לא נכללה במפת המינים בסכנת הכחדה בסקר. התצפ

מתרבה מחלוקת בצל שבמשאר נמצאים גם כמה גושים של נרקיס ניירי, גיאופיט לא מקומי  פתחת שלום.
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, וץהקיבידי אחד מאנשי -ומוכר כמין פולש במקומות אחרים בעולם. הנרקיסים כנראה נשתלו על ,מהירה

 .גדולה יותר היומומלץ להסירם מהשטח לפני שיהפכו לבעי

 1%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 פרחי-חלוף, כספסף חד-: עשבוניים בנימינים שליטים

 ין הנגב, מלעניאל מצוימ-: דוחן אשון, זון אשון תתמינים מלווים

 : מללנית מצריתמינים נדירים

 שום הפטמות : אחילוף זעיר, אירוס הנגב,מינים בסכנת הכחדה

 : אחילוף זעיר, אירוס הנגב, שום הפטמותמינים מוגנים

חלוף, ללא שליט שני ושיזף -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.44

 מצוי/אשל הפרקים

ללא שליט שני  ,לוףח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

טיפוס צומח של משארים מופרים בפתחת שלום. נמצא בכמה כתמים סביב  מצוי/אשל הפרקים. ושיזף

ופייניים לשטחי אחלוף -ב נשאר מגוון עשבוניים בנישלום. במשארים אלה לרו-מוצב שלומית ומעבר כרם

החולות הטבעיים באזור, אך נמצאים בהם גם עצים לא מקומיים כמו אשל הפרקים, שיזף מצוי, שיטה 

 , וגדלים בהם צמחי מעונות מופרים.אמריקאי כחלחלה וינבוט

 1%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 צוי, אשל הפרקיםמחלוף, שיזף -: עשבוניים בנימינים שליטים

 רעיתז-: שמשון יושב, שיטה כחלחלה, כנפון זהוב, ינבוט, לענה חדמינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים

 דאין תיעו: מינים בסכנת הכחדה

 : שיזף מצוי, אשל הפרקיםמינים מוגנים

חלוף, מלענן החוף ואשל -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.45

 הפרקים

לוף, מלענן החוף ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

זרח לדקל. השטח סביב המאגר מופר מ-צא מדרוםנמשמופיע במתחם אחד, סביב מאגר  ואשל הפרקים.

, מאודמות עפר. הצומח הטבעי בשטח נפגע יימנים של גלגלי טרקטורים, חפירות וערסידי -ושסוע על מאוד

לולית אחת זרעית, ועל ת-. נמצאים בו מעוצים מעטים, בעיקר לענה חדמאודולכן המגוון והשפע נמוכים בו 

 פרקים שנכנס כשליט שלישי בשם הטיפוס.ניטעו מספר עצים, ביניהם אשל ה

 1%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 נן החוף, אשל הפרקיםחלוף, מלע-: עשבוניים בנימינים שליטים

 זרעית, מתנן שעיר-: לענה חדמינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים
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 אין תיעוד: מינים בסכנת הכחדה

 : אשל הפרקיםמינים מוגנים

 חלוף, מלוח קיפח ואטד ערבי-וצים פזורים בשלטון עשבוניים בניחלוף עם מע-עשבוניים בני 8.3.3.46

, מלוח קיפח לוףח-בני-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבונייםח-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

מייצג את נוף הצומח הטבעי בפזרות הלס שמפארק אשכול ומזרחה. כיום רוב השטח נטוע  ואטד ערבי.

בי, אך בשטח פתוח וטבעי חלוף ואטד ער-ח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בניאשלים, והפך ליער פתוב

האזור הלא נטוע שליד פארק  יחסית שנותר בין האזורים הנטועים, קיים עדיין הטיפוס המקורי של השטח.

אשכול הוא הדבר הכי דומה למישור לס טבעי שקיים בשטח הסקר, אם כי הוא מופר למדי ומצוי תחת לחץ 

 מאפיינים מישורי לס בצפון הנגב.שנשארו בו הרבה מהמינים הנדירים  כבד, ולא הירעי

 2-1%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 ח, אטד ערביחלוף, מלוח קיפ-: עשבוניים בנימינים שליטים

 קרקפות-: ינבוט השדה, חורשף קטןמינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים

 אין תיעוד: מינים בסכנת הכחדה

 : כלנית מצויה, נורית אסיה, שום קולמןניםמינים מוג

חלוף, ינבוט השדה ואשל -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.47

 היאור

לוף, ינבוט השדה ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

ר. מזרח שטח הסק-טעים קטנים בערוץ נחל גרר בצפוןמופיע בשני מקשטיפוס צומח מופר  ואשל היאור.

גדות הנחל והערוץ מופרים ומכוסים בצמחיית מעזבות, כמו גדילן מצוי, ברקן סורי, קורטם דק וינבוט השדה. 

ה יההפרה נובעת כנראה לפחות חלקית מזיהום הנחל, מכיוון שבמדרונות הגבוהים יותר נמצאת צמחי

אופייני לערוצי רחים, צמח נדיר בארץ פ-רוץ הנחל נמצא זון רבבשולי ע .סעשבונית אופיינית לבתרונות ל

 אכזב לחים ומופרים, שלא ברור אם הוא מין מקומי בארץ או לא.

 1%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 השדה, אשל היאור חלוף, ינבוט-: עשבוניים בנימינים שליטים

 , שומר פשוט, קורטם דק: ארכובית שבטבטית, חמציץ נטוי, גדילן מצוימינים מלווים

 פרחים-: זון רבמינים נדירים

 אין תיעוד: מינים בסכנת הכחדה

 : אשל היאורמינים מוגנים
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חלוף, שיטה כחלחלה -חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.48

 ואיקליפטוס המקור

לוף, שיטה כחלחלה ח-שבוניים בנילוף עם מעוצים פזורים בשלטון עח-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

מופיע בתא שטח קטן אחד ממזרח לבארי. השטח מופר ביותר וגדלים בו הרבה עצי  ואיקליפטוס המקור.

מופרים. טיפוס דומה  גידול-בתישיטה כחלחלה. כל מיני הצומח העשבוניים שנרשמו הם צמחי מעזבות ו

 קר, אך אלה לא הוכללו כפוליגונים בסקר.נפוץ לאורך שולי הכבישים בכל חציו הצפוני של שטח הס

 2-1%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 לוף, שיטה כחלחלה, איקליפטוס המקורח-: עשבוניים בנימינים שליטים

 : גדילן מצוי, מעוג כרתימינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים

 אין תיעוד: מינים בסכנת הכחדה

 אין תיעוד: מינים מוגנים

 חלוף, זקנן שעיר ושיזף מצוי-עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני חלוף-עשבוניים בני 8.3.3.49

לוף, זקנן שעיר ושיזף ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-: עשבוניים בנייאור טיפוס הצומחת

ערב לבארי. מ-פזורים בשדה מדרוםש מחסני התחמושת הבריטיים שלעל סוללות העפר מופיע  מצוי.

נמצא שיזף מצוי. הרכב  . באחת מהןן שעירדל זקנגשנתיים, ועל חלקן -בעיקר צמחים חד עליהןגדלים 

 אופיינית לגבעות הטבעיות הסמוכות.של צמחי מעזבות וצמחייה מקומית  כולל שילובהצומח 

 10-1%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 עיר, שיזף מצויחלוף, זקנן ש-: עשבוניים בנימינים שליטים

 עלים-רג ארוך: אספמינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים

  אין תיעוד :מינים בסכנת הכחדה

 : דבורנית דינסמורמינים מוגנים

 חלוף, זקנן שעיר ומתנן שעיר-חלוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.50

ף, זקנן שעיר לוח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

בהן נגלה הצומח הטבעי של השטחים שמופיע בכתמים בקרחות יער ביער כיסופים,  ומתנן שעיר.

-ים בניונינמצא מגוון עשיר של עשב נןמתשיחי הבין  הפתוחים באזור, ששלט בשטח לפני נטיעת היערות.

 ה כבד.ילחץ רעי עשבוניים בשפלת הנגב. השטח נמצא תחת גידול-בתיאופייניים לש ,חלוף מקומיים

 5-2%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 עיר, מתנן שעירחלוף, זקנן ש-: עשבוניים בנימינים שליטים

 אין תיעוד: מינים מלווים

 אין תיעוד: מינים נדירים
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 אין תיעוד: מינים בסכנת הכחדה

 : כלנית מצויה, נורית אסיה, דבורנית דינסמור, סחלב השקיקמינים מוגנים

 חלוף, דוחן אשון ומתנן שעיר-ף בשלטון עשבוניים בניחלו-עשבוניים בני 8.3.3.51

טיפוס זהו  לוף, דוחן אשון ומתנן שעיר.ח-לוף בשלטון עשבוניים בניח-: עשבוניים בניתיאור טיפוס הצומח

נותרו מנותקים מגושי  יםמשארהנצרים. -, שלומית ובנישובים נווהיהצומח של משארי חולות באזור הי

ממערב )בסיני(, אך בחלקם נותר מגוון צומח ערכי וחשוב. במשאר ליד נווה החולות העיקריים ממזרח ו

גושים של שום הפטמות, יחד עם מאות צמחי מרצענית ספרדית וכמה  מאודהתגלתה אוכלוסייה גדולה 

של אירוס הנגב. במשאר נוסף ליד שלומית תועדה מחדש אוכלוסייה נוספת של שום הפטמות  (קלונים)=

לרוב ובעל קרום מיוצב החול במשארים אלה הקודמת.  ' של המאה90-גר לשנר בשנות הידי ה-שדווחה על

קרקע מפותח, לפחות בחלק מהשטח. למרות זאת, כיסוי הצומח המעוצה נמוך וכולל בעיקר שיחים מעטים 

 פזורים.

 2-1%: קיימא-כיסוי צומח בן

 שון, מתנן שעירחלוף, דוחן א-: עשבוניים בנימינים שליטים

 : רותם המדבר, אטד ערבי, שמשון יושב, מלענן החוףמלווים מינים

 : מרצענית ספרדיתמינים נדירים

 : שום הפטמות, אירוס הנגבמינים בסכנת הכחדה

 : שום הפטמות, אירוס הנגב, רותם המדברמינים מוגנים

 חלוף, עירית גדולה ומתנן שעיר-חלוף בשלטון עשבוניים בני-עשבוניים בני 8.3.3.52

לוף, עירית גדולה ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-: עשבוניים בנימחתיאור טיפוס הצו

, בשולי שמורת מכתש בתרונות מאוד הנתון תחת לחץ רעיית בקר כבדשפיע בכתם אחד מו ומתנן שעיר.

די הבקר, כמו י-סטורליים שאינם נאכלים עלפ-יתרון למינים אנטיי. במקום זה הרעייה החזקה הקנתה באר

בעיקר בשטח המישורי, ובמדרונות  עירית גדולה ומתנן שעיר, שהשתלטו על השטח. הרעייה מתבצעת

 מצויים באזור השמורה, ואותו הרכב צומח.שרוצים מופיעים אותם טיפוסי צומח יורדים ממנו אל העש

 1%: קיימא-בןכיסוי צומח 

 ית גדולה, מתנן שעירחלוף, עיר-: עשבוניים בנימינים שליטים

 אין תיעוד: ים מלוויםמינ

 אין תיעוד: מינים נדירים

  אין תיעוד :מינים בסכנת הכחדה

 אין תיעוד: מינים מוגנים
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 . תצורות צומח מפורטות12מפה 
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 טיפוסי צומחוצומח  תתצורו .10טבלה 

 שם טיפוס צומח מוכלל תצורת צומח

 ל צורות החייםאחוזי כיסי ש

 מאפיינים עיקריים
ערכיות 
 הטיפוס

 אזור בסקר
 שיחים עצים

-בני
 שיח

עשבוניים 
 ימאקי -בני

עשבוניים 
 חלוף-בני

 יםפכיסו-יערות בארי 2 יער מחטני נטוע על קרקע לסית 10 1 0 1 75 עלים.-לוף ושרביטן ריסני/אספרג ארוךח-יער צפוף בשלטון אורן, עשבוניים בני יער צפוף

 יסופיםכ-יערות בארי 2 יער איקליפטוס נטוע על קרקע לסית 10 1 0 0 80 חלוף.-יער צפוף בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני יער צפוף

 5 0 0.5 0 90 .חלוף-בנייער צפוף בשלטון אשל הפרקים ועשבוניים  יער צפוף
שדרות אשלים שוברי רוח על חול או 

 לס
1 

שטחים חקלאיים בכל רחבי 
 טח הסקרש

 יסופיםכ-יערות בארי 1 יער מחט נטוע על קרקע לסית 15 0 0 0 75 חלוף.-יער צפוף בשלטון טטרקליניס מפריק ועשבוניים בני יער צפוף

 אורים 1 על קרקע לסית ם פולשיער שיטי 40 0 0 0 80 חלוף.-יער צפוף בשלטון ינבוט ב.מ. ועשבוניים בני יער צפוף

 יערות עוטף עזה 3 יער שיזפים בערוץ 40 0 1 5 80 י.עלים ושרביטן ריסנ-טון שיזף מצוי, אספרג ארוךיער צפוף בשל יער צפוף

 יסופיםכ-יערות בארי 2 יער איקליפטוס נטוע על קרקע לסית 10 1 0 0 25 .חלוף-בנייער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים  יער פתוח

 פתחת שלום 3 יער איקליפטוס נטוע על חול 10 0 0.5 0 25 חלוף בחולות.-ים בנייער פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוני יער פתוח

 גבולות-צאלים 2 יער אשלים נטועים בדיונות חול 20 0 0 0.5 20 לוף ושבטוט מצוייץ.ח-יער פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בני יער פתוח

 נחל בשור 2 יער אשלים נטוע על קרקע לסית 40 0 1 1 25 עלים.-אטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוךו חלוף-יער פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בני יער פתוח

 יער מגן 2 לס-יער נטוע על חול 80 0 1 1 20 .מ.ב חלוף וינבוט-יער פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בני יער פתוח

 גבולות 2 יער אשלים נטוע על קרקע חולית 40 0 1 0 20 זרעית.-לענה חדו חלוף-יער פתוח בשלטון אשל הפרקים, עשבוניים בני יער פתוח

 נחל בשור 2 על תשתית לס יער שיטים פולש 80 0 0 0 15 חלוף.-ועשבוניים בני ב.מ. יער פתוח בשלטון ינבוט יער פתוח

 ערוצי גרר 2 ב נטוע בערוץ נחליער מעור 90 0 0 25 20 , רותם המדבר ושיזף מצוי.ב.מ. יער פתוח בשלטון ינבוט יער פתוח

 גבולות 2 על חול יער שיטים פולש 90 0 0 0 20 חלוף.-הערבה ועשבוניים בני-יער פתוח בשלטון שיטת עלי יער פתוח

 70 1 0 0 25 וף ושרביטן ריסני.חל-יער פתוח בשלטון אשל היאור, עשבוניים בני יער פתוח
שקע מוצף לפרקים בשולי נחל, 

 מופר
 רנחל בשו 3

 יימאק-ער בשלטון עשבוניים בניי-יער פתוח עם תת
קנן שעיר, יער בשלטון ז-עלים, עם תת-בי/שרביטן ריסני/אספרג ארוךחלוף ואטד ער-יער פתוח בשלטון אורן, עשבוניים בני

 עלים.-אטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוךחלוף ו-עשבוניים בני
 יסופיםכ -רות בארי יע 3 יער מחט נטוע על קרקע לסית 40 2 2 2 25

 ער בשלטון עשבוניים בני קיימאי-יער פתוח עם תת
קנן יער בשלטון ז-עלים, עם תת-בי/שרביטן ריסני/אספרג ארוךחלוף ואטד ער-יער פתוח בשלטון איקליפטוס, עשבוניים בני

 עלים.-לוף ואטד ערבי/שרביטן ריסני/אספרג ארוךח-שעיר, עשבוניים בני
 יסופיםכ-יערות בארי 3 יפטוס נטוע על קרקע לסיתיער איקל 40 3 2 3 25

 יער פתוח עם בתה פתוחה בקרחות יער
בתה פתוחה  עלים עם כתמי-בי/שרביטן ריסני/אספרג ארוךחלוף ואטד ער-יער פתוח בשלטון איקליפטוס, עשבוניים בני

 ית דביקה ומתנן שעיר.בשלטון קורנית מקורקפת, לוטמית דביקה ומתנן שעיר, או בשלטון שמשון סגלגל, לוטמ
25 3 8 3 60 

יער איקליפטוס נטוע על כורכר וחול 
 חופי, עם כתמים טבעיים בקרחות

)בגלל  5
כתמי 
 הבתה(

 יערות עוטף עזה

-יה ושל עשבוניים בניייער פתוח עם חגורות של שיח
 חלוף

ים פזורים חלוף עם מעוצ-ניים בנילוף ורותם המדבר, עם חגורות של עשבוח-יער פתוח בשלטון שיזף מצוי, עשבוניים בני
 רעית.ז-לוף, אטד ערבי ושיזף מצוי, ושל שיחייה צפופה בשלטון רותם המדבר, סירה קוצנית ולענה חדח-בשלטון עשבוניים בני

11 20 20 2 90 
ערוץ נחל עם שכבות של חרסית 

ושל חול חופי עם חגורות צומח 
 מורכבות ונטיעות.

 נחל סחף +5

 נחל בשור 4 חורש נחלים 30 50 2 15 80 .נחל בשורפוף בשלטון אשל היאור, קנה מצוי ומלוח קיפח בחורש צ חורש צפוף

 יערות עוטף עזה 4 גבעת כורכר וחול חופי 90 0 2 5 30 חורש פתוח בשלטון אשל הפרקים, שרביטן ריסני ואטד ערבי. חורש פתוח

 נחל בשור 4 מישורים אלוביאליים בצידי נחל 40 1 1 6 0 סני ורותם המדבר.שיחיה דלילה בשלטון מתנן שעיר, שרביטן רי שיחייה דלילה

 נחל בשור 4 מישורי עשב מעל בתרונות 90 1 2 8 0 שיחיה דלילה בשלטון רותם המדבר, שרביטן ריסני ומתנן שעיר. שיחייה דלילה

 בתה פתוחה עם שיחים פזורים
ושרביטן ריסני, עם כתמי בתה פתוחה עם שיחים  שמשון סגלגל ,זרעית-בתה פתוחה עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד

 פזורים בשלטון שמשון סגלגל, מלענן ריסני ושרביטן ריסני.
 נחל בשור +5 בתרונות כורכר וחמרה 70 4 15 1 0

 נחל בשור 3 צידי נחללס ב-לס וחול 70 0 15 1 1 לוף ואשל הפרקים/אטד ערבי/שיטה סלילנית/ינבוט ב.מ.ח-בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה, עשבוניים בני בתה פתוחה

 נחל עימר 5 ערוץ חול חופי 90 1 10 1 2 חלוף ושיזף מצוי.-רעית, עשבוניים בניז-בתה דלילה עם עצים פזורים בשלטון לענה חד בתה דלילה עם עצים פזורים 

 שונרא-צאלים 5 חול אדמדם מיוצב 70 1 7 1 0.5 , שמשון יושב ושיטה סלילנית.תזרעי-בתה דלילה עם עצים בודדים בשלטון לענה חד בתה דלילה עם עצים בודדים

 גבולות-צאלים 5 דיונות נמוכות 50 0 7 1 0.5 דבר.חלוף ורותם המ-רעית, עשבוניים בניז-בתה דלילה עם שיחים פזורים בשלטון לענה חד בתה דלילה עם שיחים פזורים

 נצרים-בני 4 עמק לסי בחולות 40 0 10 0 0 דבר, שמשון יושב ונואית קוצנית.בתה דלילה בשלטון יפרוק המ בתה דלילה

 עם עצים פזורים מאודבתה דלילה 
עם עצים פזורים בשלטון יפרוק המדבר, אטד ערבי ושיטה סלילנית, עם כתמי שיחיית אטד ערבי, עשבוניים  מאודבתה דלילה 

 חלוף ושרביטן ריסני.-בני
 נחל בשור 4 לס-חולבתרונות לס ו 70 0 5 2 1

 בתה דלילה מאוד עם שיחים פזורים
בי/שרביטן ריסני, עם כתמי שיחיית חלוף ואטד ער-עם שיחים פזורים בשלטון נואית קוצנית, עשבוניים בני מאודבתה דלילה 

 חלוף ושרביטן ריסני.-אטד ערבי, עשבוניים בני
 נחל בשור 4 לס-בתרונות לס וחול 70 0 5 2 0.5

 עם שיחים פזורים מאודבתה דלילה 
בי/שרביטן ריסני, עם כתמי שיחיית חלוף ואטד ער-עם שיחים פזורים בשלטון מלחית אשונה, עשבוניים בני מאודבתה דלילה 

 שרביטן ריסני./חלוף ומלוח קיפח-אטד ערבי, עשבוניים בני
 נחל בשור 4 בתרונות לס 70 0 5 2 0.5

 בתה דלילה מאוד עם שיחים בודדים
-עם שיחים בודדים בשלטון נואית קוצנית, שמשון יושב ומתנן שעיר בעמקים בין דיונריים, ועשבוניים בני מאודלה בתה דלי

 קיימא עם מעוצים פזורים בשלטון דוחן אשון, מלענן החוף ורותם המדבר על גבי דיונות.
 םנצרי-ממזרח לבני 5 דיונות עתיקות מיוצבות 50 3 3 0.5 0.5

 גבולות 5 חולות מישוריים מיוצבים. 50 3 5 1 0 בשלטון שמשון יושב, מלענן החוף ומתנן שעיר. מאודדלילה  בתה דובתה דלילה מא
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 שם טיפוס צומח מוכלל תצורת צומח

 ל צורות החייםאחוזי כיסי ש

 מאפיינים עיקריים
ערכיות 
 הטיפוס

 אזור בסקר
 שיחים עצים

-בני
 שיח

עשבוניים 
 ימאקי -בני

עשבוניים 
 חלוף-בני

 פתחת שלום 3 שדות חול מיוצב עם נטיעות 90 0 0.5 0.5 1.5 לוף ושיזף מצוי/אשל הפרקים.ח-לוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני לוף עם עצים פזוריםח-עשבוניים בני

 לוף עם עצים פזוריםח-עשבוניים בני
רקים ושיטה סלילנית/ינבוט ב.מ./איקליפטוס חלוף, אשל הפ-פזורים בשלטון עשבוניים בני חלוף עם עצים-עשבוניים בני

 ב.מ./פיקוס השקמה/אשל הפרקים.
 בתרונות לס מופרים עם נטיעות 90 0.5 0.5 2 5

3 (5 +
למחשופי 

 כורכר(
 ור תחתוןגרר תחתון, בש

 ממזרח לבארי 1 שטח מופר ליד בארי, צידי כבישים 70 0 0 0 2 לוף, שיטה כחלחלה ואיקליפטוס המקור.ח-לוף עם עצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני לוף עם עצים פזוריםח-עשבוניים בני

 80 25 2 1.5 1 עלים/אטד ערבי.-לוף ואספרג ארוךח-יעשבוניים בנ ים בשלטון זקנן שעיר,קיימא עם מעוצים פזור-עשבוניים בני יימא עם עצים פזוריםק-עשבוניים בני
בתרונות לס, חרסית, כורכר וחול עם 

 כתמי צומח שונים.
 בתרונות בארי +5

 יערות עוטף עזה 4 בתרון לס חולי בין שדות 80 30 0.5 1.5 0 נן מבאיש.לוף וצחח-יימא עם מעוצים פזורים בשלטון זקנן שעיר, עשבוניים בניק-עשבוניים בני יימא עם עצים פזוריםק-עשבוניים בני

 נחל בשור 5 מחשופי כורכר בבתרונות לס 60 5 2 2 0 לוף, מלענן ריסני ושרביטן ריסני.ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני לוף עם מעוצים פזוריםח-עשבוניים בני

 פתחת שלום +5 שדה חול מיוצב 90 2 1 0 0 פרחי.-לוף, ללא שליט שני, וכספסף חדח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני וצים פזוריםעם מעחלוף -עשבוניים בני

 נחל בשור 4 מישורי עשב מעל בתרונות 90 0 0.5 1 0.5 אטד ערבי.לוף ושרביטן ריסני/ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני לוף עם מעוצים פזוריםח-עשבוניים בני

 שלומית-נווה 5 משארי חול מיוצב 90 3 1 1 0 לוף, דוחן אשון ומתנן שעיר.ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני לוף עם מעוצים פזוריםח-עשבוניים בני

 מדרום לבארי 2 סוללות עפר בשדות חקלאיים 70 10 0 0 0.5 לוף, זקנן שעיר ושיזף מצוי.ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-שבוניים בניע לוף עם מעוצים פזוריםח-עשבוניים בני

 90 10 0.5 2 1 לוף, זקנן שעיר, ומתנן שעיר.ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני לוף עם מעוצים פזוריםח-עשבוניים בני
קרחות טבעיות ביערות נטועים על 

 תשתית לסית
 יער כיסופים 4

 ערוצי גרר 1 גדות נחל מופר על לס 80 1 1.5 1 1.5 לוף, ינבוט השדה ואשל היאור.ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני לוף עם מעוצים פזוריםח-עשבוניים בני

 עגור-חולות חלוצה 5 דיונות חול צעיר 90 1 1 1 0 לוף, מלענן החוף ורותם המדבר.ח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני עוצים פזוריםמ חלוף עם-עשבוניים בני

 בתרונות בארי 3 שטחי רעיית בקר על קרקע לסית 90 5 1 0.5 0.5 מתנן שעיר.לוף, עירית גדולה וח-לוף עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בניח-עשבוניים בני לוף עם מעוצים פזוריםח-עשבוניים בני

 פארק אשכול 4 בעש-מישורי לס בקעת באר 70 0 1 2 1.5 לוף, מלוח קיפח ואטד ערבי.ח-עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני חלוף-בניעשבוניים  לוף עם מעוצים פזוריםח-עשבוניים בני

 מדרום לדקל 1 שטח מופר סביב מאגר 15 2 1 1 0.5 לוף, מלענן החוף ואשל הפרקים.ח-עם מעוצים פזורים בשלטון עשבוניים בני חלוף-בניעשבוניים  עוצים פזוריםמם חלוף ע-עשבוניים בני

 פתחת שלום 5 שדה חול נודד 40 0 0 0 0 מין הנגב.-בשלטון זון אשון תת חלוף-בניעשבוניים  חלוף-עשבוניים בני
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 מיוחדיםדול גי-בתי 8.3.4

 לס מדבריים-שדות חול וחול 8.3.4.1

יותר נוטים להיות מיוצבים יותר,  הוותיקיםהחולות  :נחלקים לשתי שכבות גילשדרום שטח הסקר מכוסה בחולות, 

אלה,  גידול-בתימעורבים בלס בשולי הרצועה. שדות חול מישוריים פחות או יותר, ויוצרים רצועה נרחבת של ש

נעלמו כמעט לגמרי משטח הסקר ומהארץ בכלל, ונותרו מהם משארים בודדים בין  בהיותם מתאימים לחקלאות,

אלה לרוב קטנים ומופרים בחלקם, ובכל זאת  שלום. משארים-םיצחק וליד כר-למשל ליד ניר –ישובים ישדות וסמוך ל

לות שמדרום מחזיקים בתוכם מגוון רחב של מינים מקומיים, חלקם נדירים או מצויים בסכנת הכחדה. שטחי החו

אזור הדיונות, והם מישוריים בחלקם. רוב צמחי שדות ם רצועת מעבר בין שדות החול ללגבולות וממזרח לנווה מהווי

החול מופיעים גם באזורי הדיונות במקומות מיוצבים ושטוחים, אם כי בכמויות קטנות יותר. מספר מינים ייחודיים 

 למרחב:

 שונה מכל מיני הסוג אחילוף בצורת התפרחת והעלים שלו, חת הלופיים. קעת ממשפגיאופיט בעל פ :אחילוף זעיר

רוב  .מצוי בסכנת הכחדה בארץ ובעולםשמין אנדמי לישראל ולסיני,  זהוהסוג.  ךונמצא בקבוצה משל עצמו בתו

ימין ובחולות משאבים. במסגרת הסקר נמצא פרט -ממשית קערהאוכלוסיות שלו גדלות בחולות הפנימיים של 

מכיוון שנצפה פרט אחד בלבד, בעלים, יש צורך לחזור למקום ולצפות בפריחה יצחק. -במשאר טבעי ליד ניר בודד

מדובר באוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם בסתיו על מנת לאשר את הזיהוי. בהנחה שאכן מדובר באחילוף זעיר, 

 של המין הזה.

 פירוט  ראו מצוי בסכנת הכחדה בארץ ובעולם.ש, שורש, אנדמי לישראל וסיני-קנה גיאופיט בעל :אירוס הנגב

 .להלן( 0)סעיף  המינים הנדירים סעיףב

 לסיים במדבר.  גידול-בתינתי זקוף בעל עלים מפוצלים לאונות דקות. מין נדיר למדי של ש-עשב חד :דרבן צהוב-בר

 ונות הבשור מצפון לצאלים.לס בבתר-לעל חו ,בתחום הסקר הוא נמצא באוכלוסייה אחת

 מוכר מחולות  רח ומכחיל בכל אבריו. נפוץ למדי בחולות מישור החוף, אך אינוישנתי ק-עשב רב :חלבלוב החוף

מופר ליד עין הבשור. לא ברור  גידול-ביתצחק, ובאחת נוספת בי-הנגב. התגלה לראשונה באוכלוסייה אחת ליד ניר

גדולים בהרבה מהמופע הרגיל בארץ, וייתכן שמדובר במין קרוב מקורה. הצמחים  יה זו טבעית ומהאם אוכלוסי

 אחר, שאינו מקומי.

 המינים  סעיףבפירוט  ראו בארץ ונמצא על סף איום. מאודרח ומכחיל. נדיר ישנתי נמוך, ק-עשב חד :חלבלוב סיני

 .להלן( 8.3.5.2)סעיף  הנדירים

  ין הנגב של הלוליינית המעובה אנדמי למערב מ-גיאופיט בעל פקעת ממשפחת הלופיים. תת :מעובהלוליינית

 הנגב.

 אבינעם  ידי-עלכמין נפרד  2011בשנת ותואר  לחולות מערב הנגב אופייניש ,שנתי נמוך-עשב חד :לחך החולות

נדמי לחולות מערב הנגב בישראל. . ככל הנראה זהו מין א(Danin & Raus, 2011) הגרמני תומס ראוס ועמיתודנין 
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מין נפוץ ורחב תפוצה בארץ ובעולם, אך עדין יותר ובעל תפרחות דקיקות.  –לחך החולות קרוב ודומה ללחך שסוע 

 בשטח הסקר נוצרת חפיפה בין המינים בחלק מהאזורים, וקיימות צורות ביניים.

 ל בחולות מערב הנגב ובמכתש רמון. נמצאגדשתי קטן ומכחיל, נדיר למדי בארץ, שנ-עשב חד :מגלית הדרום 

 באוכלוסייה קטנה אחת במשאר מדרום לשלומית, יחד עם שום הפטמות ומללנית מצרית.

 סעיף  המינים הנדירים סעיףבראו פירוט  נחשב למין על סף איום בארץ.ששנתי שרוע, -עשב חד :מללנית מצרית(

 .להלן( 8.3.5.2

 שחור. זהו מין אנדמי -שנהבי ובעלי לוע כחול-גיאופיט נמוך בעל עלה יחיד. הפרחים בגוון צהוב :ות השנהבמציל

 .(Eig & Feinbrun, 1947) ידי איג ופיינברון-מזרח סיני שתואר על-לחולות הנגב המערבי ולצפון

 סעיףבראו פירוט  א על סף איום.בארץ ונמצ מאודלילכי, נדיר -גיאופיט נמוך בעל פרח קטן בגוון תכול :צהרון קטן 

 .להלן( 8.3.5.2)סעיף  המינים הנדירים

 הכחדה  בסכנתם הצמחי מיני סעיףבראו פירוט  מצוי בסכנת הכחדה בארץ.שאנדמי -גיאופיט תת :שום הפטמות

 .להלן( 0)סעיף 

 דיונות חול 8.3.4.2

הסקר. שטחי החולות מתחלקים  יעגור נתח ניכר משטח-חלוצהוחולות  שונרא-שטח, תופסים חולות צאליםבדרום ה

לכמה שכבות גיל, דרגות ייצוב, עומקים וכו' כמתואר בפרק הגיאולוגי ובתיאורי טיפוסי הצומח של כל אחד מגושי 

חלקם רחבי תפוצה אך נדירים ולסיני, החולות. בשטחי החולות גדלים צמחים נדירים, חלקם אנדמיים למערב הנגב ו

 בארץ. כמה מהמינים המיוחדים הגדלים בשטחי הדיונות בתחום הסקר:

 ראו פירוט  מצוי בסכנת הכחדה בארץ ובעולם.ששורש, אנדמי לישראל וסיני, -קנה גיאופיט בעל :אירוס הנגב

 .להלן( 0בסכנת הכחדה )סעיף ם הצמחי מיני סעיףב

 ודת פרחים מוציא בתחילת האביב אגשגיאופיט קטן בעל פקעת,  :מין הנגב(-תתזן/)זהבית שרונית  זהבית מדברית

או זן הוב בוהק. זהבית מדברית תוארה בתחילה כמין אנדמי לנגב, ומאוחר יותר נחשבה לז-כוכביים בצבע צהוב

ות בארץ כמין אחר, בעל תפוצה אסייתית רחבה. זהבית ת. לאחרונה הוגדרו האוכלוסימין של זהבית שרוני-תתל

 מדברית גדלה בתחום הסקר ברוב שטחי הדיונות הדרומיים.

 ערב הנגב, בערבה חולות במבגדל שנחושתי -רחים בגוון ארגמניגיאופיט קטן בעל פ :כתריים אדמדמים

 רק בחולות צאלים. נדיר למדי בשטח הסקר ונמצא המיןובמכתשים. 

 סעיף  המינים הנדירים סעיףבראו פירוט  נחשב למין על סף איום בארץ.ששנתי שרוע, -עשב חד :תמללנית מצרי(

 .להלן( 8.3.5.2

 וכים יחסית לשאר נציגי המין א, נדיר למדי בארץ, בעל מלענים רחבים וארקיימ-נתי בןש-עשב רב :מלעניאל ארוך

דל מסויים. בתחום הסקר ג גידול-ביתבאזורים שונים בארץ ללא זיקה מובחנת ל ,גדל באופן מפוזר בעיקר .בארץ

 בחולות צאלים.
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 שחור. זהו מין אנדמי -שנהבי ובעלי לוע כחול-בעל עלה יחיד. הפרחים בגוון צהוב נמוךגיאופיט  :מצילות השנהב

 (.Eig & Feinbrun, 1947ידי איג ופיינברון )-מזרח סיני שתואר על-לחולות הנגב המערבי ולצפון

 סעיףבראו פירוט  ונמצא על סף איום בארץ. מאודשנתי קטן וצמוד לקרקע, נדיר -עשב חד :מרצענית ספרדית 

 .להלן( 8.3.5.2)סעיף  המינים הנדירים

 רבה ונדיר בבקעת לים כהים וצברי פרחים קטנים ולבנים. נפוץ יחסית בעעשיח קטן בעל -בן :עקרב גלוני-עוקץ

 מלח. נמצא בתחום הסקר בחולות צאלים, כמציאה ראשונה של המין בנגב.ה-ים

 ר דביק מצידם החיצוני, מכוסים בשכבת חומש ,ועדין בעל עלים צינוריים דקיקיםשנתי קטן -עשב חד :עירית דביקה

עד  כתש רמון, והיה מוכרץ בחולות הערבה ובמגדל באר ,בסכנת הכחדה המין נמצאואוספים גרגירי חול ואבק. 

מציאה  –כה משני אתרים בלבד בחולות מערב הנגב. במסגרת הסקר נמצאה אוכלוסייה קטנה בחולות צאלים 

 ראשונה של המין באזור זה.

 ות מערב הנגב. נמצא במסגרת הסקר גדל בחולות הערבה ובחולששנתי, נדיר בארץ, -עשב חד :לוניאה מגובבת

 בחולות צאלים.

 סעיףלילכי, נדיר מאוד בארץ ונמצא על סף איום. ראו פירוט ב-גיאופיט נמוך בעל פרח קטן בגוון תכול :צהרון קטן 

 .להלן( 8.3.5.2)סעיף  המינים הנדירים

 ראו  גדל בחולות הנגב המערבי, המכתשים והערבה.שבארץ,  מאודשנתי קוצני, נדיר -עשב חד :קורטם פרסי

 .להלן( 8.3.5.2)סעיף  המינים הנדירים סעיףבפירוט 

 דל בחולות מערב הנגב והערבה. נמצא שג ,צהובים ופרי רקוע ומעוקלשנתי קטן בעל פרחים -עשב חד :קדד אפיל

 מיוצב.-נמצא בחולות עגור על חול בלתיבסכנת הכחדה בארץ. במסגרת הסקר 

 בעל כסות פרוותית רכה ומלבינה על רוב חלקיו, ואשכול פריחה גדול ובולט בצבע שנתי -עשב רב :קדד קהירי

 גדל בחולות מערב הנגב ובחולות הפנימיים בארץ, ושכיח יחסית בחולות צאלים.שן נדיר למדי צהוב. מי

 בסכנת הכחדה ם הצמחי מיני סעיףמצוי בסכנת הכחדה בארץ. ראו פירוט בשאנדמי -גיאופיט תת :שום הפטמות

 .להלן( 0)סעיף 

 נמצא בסכנת הכחדה בארץ. נמצאה בחולות בנישממשפחת הדגניים,  מאודעשב נדיר  :שועל גדולה-שיבולת-

 .להלן( 0בסכנת הכחדה )סעיף ם הצמחי מיני סעיףראו פירוט ב נצרים ובחולות עגור על דיונות חול מיוצבות.

 דגניים, נדיר למדי בארץ וגדל רק בחולות מערב הנגב מאזור צאלים השנתי ממשפחת -עשב חד :שילשון גלומני

 ועד נחל סכר. נמצא במסגרת הסקר בחולות סביב צאלים.

 שפלת חוף הנגבחול מיוצב ב 8.3.4.3

בהרכב הצומח ובנוף  אודמדומים שטחי חולות של רצועת עזה, נמצאים מערב שטח הסקר, קרוב לגדר ש-בצפון

מ"מ, ולכן שונים מחולות מערב הנגב  200שלהם לחולות מישור החוף. חולות אלה נמצאים מצפון לקו המשקעים של 

ת חברת צומח ייחודית, רוב שטחי החולות האלה מכוסים ביערות נטועים, אך בכתמים פתוחים נחשפהמדבריים. 

 ול החוליים של מישור החוף:אופייניים לבתי הגידשכוללת מינים חשובים ש
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 בארץ לחולות מישור החוף. מוגבלשנתי שרוע ממשפחת הזיפניים בעל פרחים כחולים. -עשב רב :אלקנת הצבעים 

 גם בשדות  רח ומכחיל, ייחודי בארץ לחולות מישור החוף. נמצא במהלך הסקרישנתי ק-עשב רב :חלבלוב החוף

 יצחק.-חול ליד ניר

 שנתי זקוף, אופייני לקרקעות חוליות ולחמרה במישור החוף-עשב חד :הסוס-חומעת ראש. 

 רומה בארץ עד לשטח הסקר. ד חוף, ומגיעהעל חול וחמרה במישור  ץנפושנתי זקוף וגבוה. -עשב חד :נזרית חופית

 ס בבתרונות הבשור.ל-בחולות החופיים, אך גם בשדות חול ובחול גדל

 באשכולות בקצות  מסודריםשחים סגולים בולטים בעל פר רח ומכחיל,ישנתי זקוף, ק-עשב חד: פשתנית יפו

 הדרומי העולמי. ודמי למישור החוף של ישראל, ומגיע בשטח הסקר לקצה גבול תפוצתהגבעולים. מין אנ

 שנתי נדיר למדי, אנדמי למישור החוף של ישראל ודרום לבנון )נמצא בסכנת הכחדה -עשב חד :קדד ביירותי

דות בודדות בקרחות יער ביערות עוטף עזה, על תשתית חולית. זו ככל הנאה חמורה בלבנון(. נמצא בנקו

 האוכלוסייה הדרומית ביותר בעולם של מין זה.

 ראו גוניות בצהוב ולבן, אנדמי לישראל ונמצא בסכנת הכחדה. -שנתי בעל תפרחות דו-עשב חד :קחוון פלשתי

 .להלן( 0בסכנת הכחדה )סעיף ם הצמחי מיני סעיףפירוט ב

 העלים  .ת ביצה, נישאת על עמוד תפרחת עבה וקצר יחסיתיגיאופיט בעל בצל. התפרחת מקובצת ודמוי :שום קצר

מין ולשלושה -ורודים בזמן הפריחה. נחלק בארץ לשני תתילוהופכים ו צינוריים וחלולים. הניצנים לבניםגליליים, 

-ן תתמין החוף לבי-שבתחום הסקר אינו ברור, וייתכן שהן מהוות צורת מעבר בין תתזנים. טיבן של האוכלוסיות 

 שראלי זן הנגב. נמצא בעיקר בחולות החופיים, אך גם בשדות חול מדבריים ובמחשופי כורכר.י-מין ארץ

 ראו פירוט  גיאופיט בעל פריחה ורודה יפה, אנדמי לישראל ולצפון סיני, ונמצא בארץ על סף איום. :אביבי-שום תל

 .להלן( 8.3.5.2)סעיף  המינים הנדירים סעיףב

 בחולות  ,נתי קטן ממשפחת הדגניים, נדיר למדי בארץ. נמצא בכמה נקודות בשטח הסקרש-עשב חד :שעלב קצר

 נחל סחף ונחל ניצרה.

 ישור החוף בישראל, ונמצא בארץ על סף גוני, אנדמי למ-שנתי קטן בעל אשכול פריחה דו-עשב חד :תלתן פלשתי

ת חמרה בבתרונות הבשור, אך האוכלוסייה הגדולה יותר נמצאה בנחל ניצרה, שם יאיום. גדל גם על אדמה דמוי

 .להלן( 8.3.5.2)סעיף  המינים הנדירים סעיףראו פירוט ב הוא יוצר כתמי פריחה יפים.

 בבתרונות הנחל וחמרהמחשופי כורכר  8.3.4.4

בחלק הצפוני של שטח הסקר נחשפות בבתרונות ובערוצים שכבות דמויות חמרה, סלעי כורכר וסלעי קונגלומרט 

אלה מציגים מגוון מינים שונה לחלוטין מהשטח שסביבם, ונמצאות בהם אוכלוסיות כתמיות של צמחים חופיים חופי. 

שכבות אלה מהוות את בית הגידול היבשתי הנדיר ביותר ם. האו מדבריים, מרוחקות מאזורי התפוצה העיקריים של

או בסכנת הכחדה. המחשופים ו/והערכי ביותר בשטח הסקר, ובהן גדלים בצפיפות מגוון מינים נדירים, מהם אנדמיים 

אור, ובשמורת מכתש -הגדולים והערכיים ביותר נמצאים בבתרונות הבשור, בשתי נקודות סמוכות ממערב לטל
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גדלים בבית הגידול שר כיסופים. כמה מהמינים החשובים בארי. כתמים נוספים נמצאים ביער בארי וביעבתרונות 

 הזה הם:

 גיאופיט בעל פקעת, אנדמי לישראל ומצוי בסכנת הכחדה. בשטח הסקר נמצא בשתי נקודות,  :אחילוף הנגב

 0בסכנת הכחדה )סעיף ם יהצמח מיני סעיףראו פירוט ב בשמורת מכתש בתרונות בארי ובבתרונות הבשור.

 .להלן(

 שנתי עדין, אנדמי לרצועת החוף בישראל ומצוי בסכנת הכחדה עולמית. גדלה גם בחולות -עשב חד :דבקת פלשת

ם יהצמח מיני סעיףראו פירוט ב החופיים, אך האוכלוסיות הגדולות יותר נמצאו בשמורת בארי ובבתרונות הבשור.

 .להלן( 0בסכנת הכחדה )סעיף 

 נמצא בסכנת הכחדה בארץ. נמצא בשני אתרים ששנתי זעיר בעל פרחים ורדרדים, -דעשב ח :ולריינית זעירה

 .להלן( 0בסכנת הכחדה )סעיף ם הצמחי מיני סעיףראו פירוט ב בלבד בארץ(. שלושהבלבד בשטח הסקר )ו

 ת חמרה יגדל בעיקר על אדמה דמוישין נדיר למדי בארץ, משנתי נמוך בעל שעירות מפושקת. -עשב חד :לחך פעוט

גדל גם בחולות החופיים בנחל סחף ובנחל ונות בארי, ובבתרונות הבשור. באזור רוחמה, בשמורת מכתש בתר

 .לס מיוצב-ניצרה, ולעיתים גם על לס ועל חול

 נישאות על קנים בגובה של מעל מטר. השיבולים עטויות יימא בעל שיבולים ק-שנתי בן-ב רבעש :מלענן מנוצה

מלענים מנוצים. גדל על חול, חמרה וכורכר ואפילו בסלעים, אך מגיע לשלטון )כשליט שני( במחשופי הכורכר 

 בבתרונות הבשור.

 ל ודרום לבנון, למישור החוף בישרא תנדמיאבנה מרהיבה. ל-שנתי קטן בעל פריחה ורודה-עשב חד :מרסיה יפיפיה

אינה "מין טוב", וניתן לאחד אותה עם מרסיה ננסית, שתחום תפוצתה רחב יותר. בשטח הסקר אך ככל הנראה 

, אך דווחה בשטח הסקר גם משמורת ת חמרה בבתרונות הבשורינמצאה מרסיה רק בנקודה אחת על אדמה דמוי

באוכלוסייה זו מראים שונות גבוהה בגוון ובצבע הפרח, שהם הסימנים המבדילים  . הפרטיםבתרונות בארי

 העיקריים בין המינים.

 ם קטן אחד, אופייני למדרונות סלעיים בהר הנגב ובדרום הנגב. גדל בשטח הסקר בכת ,שיח נמוך-בן :ערטל מדברי

 על מחשוף קונגלומרט חופי בגדת הבשור.

 מציאתה במהלך הסקר מהווה ללבנוןחיים, אנדמי לרצועת החוף בין ישראל -קצרשנתי -עשב רב :ציפורנית חופית .

 .להלן( 8.3.5.2)סעיף  המינים הנדירים סעיףראו פירוט ב .באזוראת התצפית הראשונה של מין זה 

  בסדקי סלעים ובמצוקים בחבל  גדלשציפוי שעוותי מכחיל, בשיח ירוק עד בעל עלים עגולים מכוסים  :מצריצלף

 המדברי של הארץ. נמצא בשטח הסקר בנקודה אחת, במצוק סלע טין בגדת הבשור.

 לחולות ולסלעי כורכר עלים אופייני -מין צר-שיח קטן בעל פריחה צהובה יפה. שברק מצוי תת-בן :שברק מצוי

ובמכתש  חולות חופיים בנחל ניצרה נמצא בשטח הסקר על סלעי כורכר בבתרונות הבשור, וגם על .במישור החוף

 .בארי
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 גיאופיט קטן ונמוך בעל פרחים לבנבנים, אנדמי לנגב. בית הגידול הקלאסי של שום קולמן הוא  :שום קולמן

 –במישורי לס, והוא אכן גדל בהם בתחום הסקר, אך במהלך הסקר התגלו לראשונה אוכלוסיות גם על כורכר 

בסכנת ם הצמחי מיני סעיףראו פירוט ב יער כיסופים.ביער רעים ובבארי,  בשמורת מכתש בתרונות בארי, ביער

 .להלן( 0הכחדה )סעיף 

 אופייני למדרונות סלעיים בהר הנגב ובדרום הנגב. גדל בשטח הסקר בכתם קטן אחד,  ,שיח קטן-בן :שמשון קהירי

 על מחשוף קונגלומרט חופי בגדת הבשור.

 נחל בשורמעיינות  8.3.4.5

, ובכל םובאיכותהמים מים ביותר בארץ. זיהום, שאיבת יתר ובצורת פוגעים בכמות יבתי הגידול המימיים הם מהמאוי

או , ובמקומות אחרים זורמים בנחל מים מזוהמים . חלק גדול ממעיינות הבשור יבששמתבסס עליהםהמגוון הביולוגי 

שם  ופעים מים, אך הערוץ מוסדר ומופר, ושטח הפארק מגונן, כך שלא נמצאשו ייןדמליחים. מעיינות פארק אשכול ע

-חל ממערב לטלנובע באפיק הנשהוא מעיין  ,בו נמצאו צמחי מיםשבשור נחל מקומיים. המקום היחיד ב יםמחמיני צ

ובגדות די מטיילים, י-חוצה את הערוץ. גם במעיין המדובר, המים וגדות הנחל מופרים עלשאור, ליד גשר בטון 

 משתלטים מינים פולשים כמו שיטה כחלחלה. כמה מהמינים שנמצאו במקום הם:

 המינים  סעיףראו פירוט ב שקוע כולו במים ופורח מתחת לפני המים. נדיר בארץ.שצמח מים טבוע,  :ניידת החוף

 .להלן( 8.3.5.2)סעיף  הנדירים

 עלים סרגליים, זקופים ומגיעים לגובה של לחים ברחבי הארץ. ה גידול-בתילמדי ב שנתי שכיח-עשב רב :סוף מצוי

 נישאות על קנים בגובה הדומה לגובה העלים.ומטרים. התפרחות דמויות נקניקיה חומה גדולה,  2

 ץ למדי בארץ, אך נדיר בנגב.לחים. נפו גידול-בתישנתי אופייני ל-עשב רב :גומא חלקלק 

 בתי הגידול הלסיים 8.3.4.6

לשימור, ובכללם  מאודחשובים  מישורי הלסנמצאים תחת איום גובר והולך בארץ בשנים האחרונות, ש גידול-בתיכ

בהיותם שריד נדיר לנוף הטבעי המקומי, ובמיקומם כקרובים לחולות מערב  ,נחל בשוררוב אזורי הבתרונות שסביב 

 ורי הלס בשטח הסקר:אופייניים למיששהמינים החשובים  .הנגב ומעורבים במחשופי כורכר

 וגבעות לסלס גיאופיט בעל פרחים גדולים בגווני כחול בוהק וסגול עמוק. אופיינית למישורי  :כחלית ההרים. 

 בחולות צאלים.בבתרונות הבשור המזרחיים ובסקר  הנמצא

 מישורי לס, ייני למין אופורוד. -גיאופיט בעל תפרחת אשכולית גדולה בגווני צהוב וסגול :עוקץ-מצילות ארוכות

 ס ליד גבולות )בגבעת האירוסים(.ל-בבתרונות הבשור המזרחיים. פרטים בודדים נמצאו גם בחול ונמצא

 פייני לבתות ספר במזרח הארץ. לים מנוצים. מין אוגונית וע-נתי זקוף בעל תפרחת דוש-עשב חד :קחוון חברוני

טים בודדים נמצאו גם בשמורת מכתש ור. פרא-נמצא במהלך הסקר בבתרונות לס בגדת הבשור, ממערב לטל

 בתרונות בארי.

 נישאת על עמוד פריחה קצר. אופייני ללס ולכורכר, וגדל בשטח הסקר בעיקר שגיאופיט בעל תפרחת  :שום ארדל

 בבתרונות לס שבגדת הבשור המזרחית.
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 כמין אנדמי  עלמדלאחרונה מחדש גיאופיט בעל פריחה לבנה ועלים ריסניים בשפתם. תואר  :ישראלי-שום ארץ

במדבר יהודה במדרונות סלעיים. בתחום הסקר ונפוץ בהר הנגב . (Fragman-Sapir & Friesen, 2017) אללישר

 ור.א-התגלתה אוכלוסייה אחת בבתרונות לס בגדת הבשור ממערב לטל

 למן הוא גיאופיט קטן ונמוך בעל פרחים לבנבנים, אנדמי לנגב. בית הגידול האופייני של שום קו :שום קולמן

מישורי לס, אך הוא גדל בשטח הסקר גם על כורכר. אתרים רבים יחסית תועדו לאורך הגדה המזרחית של 

 .להלן( 0בסכנת הכחדה )סעיף ם הצמחי מיני סעיףראו פירוט ב הבשור.

 יםאלה חשובחיים של הבשור. עצים עצים בודדים של שיטה סלילנית גדלים בבתרונות המזר: טה סלילניתשי 

אתרי קינון, התכנסות ומנוחה לעופות דורסים שונים, מהם נודדים או  יםמהוו םגם מבחינה אקולוגית, שכן ה

שריד לנוף הצומח ששלט באזור לפני בוא החקלאות  יםמהוו םמקומיים, וגם מבחינה נופית והיסטורית, שכן ה

צפיפות השיטים בנגב המערבי ' של המאה הקודמת( 70-)שנות הרוב ככל הנראה, גם בעבר הק האינטנסיבית.

 (.2015היתה נמוכה )שמידע ועמיתיו, 

 מיני צמחים בסכנת הכחדה, נדירים, אנדמיים ומיוחדים 8.3.5

ם אלו . בחלוקה של מיני(11טבלה ) בתחום הסקר 1מינים בסכנת הכחדה 15במאגרי המידע ובסקר הנוכחי תועדו 

ת חמרה ומעורבת ימהמינים אופייניים לבתות על קרקע חולית מיוצבת דמוי שישהנמצא שגידול אופייניים, -לבתי

 שני מינים נוספיםיוצר דיונות, ומיוצבים ובשטחי חול נודד ש-שבעה מינים אחרים גדלים בשדות חול חציבכורכר, 

 בסכנת הכחדה(. מבין המינים הנדירים שאינם 2007 ,גדלים בעמקים על קרקע חרסיתית עמוקה )שמידע ופולק

נחל עיקריים ביחס דומה, ואחד גדל במי המעיינות של  גידול-בתישתועדו בתחום הסקר, רובם מתחלקים לאותם 

 .בשור

משטח הסקר. ידועה תצפית  ונכחד –לבלוב מצרי, ויתכן שגם דרדר אשקלון ח –מתוך רשימה זו, מין אחד לפחות 

זור. ת בתרונות בארי, ומאז לא אותר בא( מאזור שמור1929בשנת איג, של בדרדר אשקלון )אחת משטח הסקר 

 כביכול בשטח הסקר, אך ייתכן שהנקודה נמצאת בתוך רצועת עזה. 18-חלבלוב מצרי נאסף במאה ה

בתי הגידול העיקריים המיוחדים שיש בשטח  שלושתכאמור, המינים בסכנת הכחדה בשטח הסקר מתחלקים ל

חלקם שיים ונדירים, ייחוד יםמחגידול אלה עשירים במיני צ-בתיחמרה וכורכר, שדות חול, ועמקי אדמה כבדה.  :הסקר

.אנדמיים. בשטח הסקר כלולים גם מעט שטחי לס ערכיים, אך לא נמצאו בהם מינים בסכנת הכחדה-אנדמיים או תת

                                                           
-קשורים לתכונות הצמח, לתפוצתו ולביתשר מרכיבים ידי שקלול מספ-מחושב עלש'מספר האדום' -ת ההכחדה מבוטאת בסכנ1

 NTנחשב על סף איום )קטגוריית  2.5(. מספר אדום 2007 ,גידולו. את פירוט החישוב ניתן למצוא בספר האדום )שמידע ופולק

אינו  2.5-דום קטן מ(. מספר א3.2-ל 2.5כנת הכחדה )אין ערכי ביניים בין נחשב בס 3(. מספר אדום מעל IUCNעפ"י דירוג 

 סכנת ההכחדה גדולה יותר. ,נחשב בסכנה. ככל שהמספר גבוה יותר
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 .ם הסקרמיני צמחים בסכנת הכחדה בתחו .11טבלה 
אנדמי לישראל ודרום  – ET ;אנדמי לישראל ולירדן – EP ;אנדמי לישראל וסיני – EE ;אנדמי לישראל בלבד – EIמקרא לעמודת אנדמיות: 

 טורקיה.

 שם המין
מספר 
 אדום

 גידול-בית
נצפה 
בסקר 
 הנוכחי

התצפיות העדכנית 
 ביותר בתחום הסקר

 מידע נוסף
הערכת 

מצב 
 עדכני

 אנדמיות

קרקעות חוליות,  - הנגבאחילוף 
 לס ולס-חול

שמורת בארי  +
 –ובתרונות הבשור 

2020 

 EI קיים פרטים בודדים בכל אתר, אוכלוסיות קצה.

 EE קיים פרט בודד. 2020 -צחק י-ניר + שדות חול 3.7 אחילוף זעיר

 EE קיים קצה גבול תפוצה צפוני עולמי. 2019 -מישור ירוחם  + לס-חול וחול 3.2 אירוס הנגב

גלונית 
 פלשתית

חמרה וחול  3.7
 מיוצב

 EP קיים פרטים בודדים, קצה דרומי במישור החוף. 2020 –חניון רעים  +

 –בתרונות הבשור  + חמרה וכורכר 5.3 דבקת פלשת
2020 

 EI קיים אוכלוסיות גדולות.

 -בתרונות בארי  - עמקים 4.2 דרדר אשקלון
1929 

ות, לא נצפה בתחום הסקר בשנים האחרונ
 אך ייתכן שעוד קיים באזור בארי.

ייתכן 
 שקיים

EP 

ולריינית 
 זעירה

 –בתרונות הבשור  + חמרה וכורכר -
2020 

  קיים בארץ(. 3שני אתרים חדשים )מתוך 

זמזומית 
 ורבורג

 -בתרונות בארי  + עמקים 4.7
2020 

 EI קיים 

חמרה, לס וחול  3.2 חוחן קרדני
 מיוצב

גבול תפוצה דרומי עולמי, מאות  קצה 2020 –חניון רעים  +
 פרטים.

 ET קיים

  לא קיים לא ברור אם התקיים מלכתחילה בתחום. נתון ספרותי - שדות חול 3.7 חלבלוב מצרי

  קיים אתר חדש ויחיד לאזור.  + שדות חול ודיונות 3.2 עירית דביקה

  קיים  2020 –חולות עגור  + דיונות חול 3.2 קדד אפיל

חמרה וכורכר,  3.7 קחוון פלשתי
 חול מיוצב

 -בתרונות הבשור  +
2020 

ייתכן שעובר בשטח הסקר לטקסון אחר 
 האנדמי לחופי סיני.

 EI קיים

מרבית האתרים המתועדים כיום, תועדו  2020 -חולות עגור  + שדות חול 4.2 שום הפטמות
 במסגרת הסקר.

 EE קיים

ועל ש-שיבולת
 גדולה

אתרים הידועים  5מתוך  4מין דרומי. -תת 2020 -עגור  חולות + שדות חול ודיונות -
 בארץ נמצאו במהלך הסקר.

  קיים
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 מינים בסכנת הכחדה  8.3.5.1

המינים שמתועדים בספרות. ראו  15)מתוך  בסכנת הכחדהם מיני 13 נמצאו, בסקר הנוכחי במהלך עבודת השדה

מרבית אוכלוסיית  –שועל גדולה ושום הפטמות -ב, ולריינית זעירה, שיבולתאירוס הנג –. לכמה מהם לעיל( 11טבלה 

המין הארצית נמצאת בתוך שטח הסקר. כמחצית מהמינים נמצאים בשטחי חמרה וכורכר, ומחציתם השנייה בשדות 

צפו, מינים שנערוצים. בין הבזמזומית ורבורג, גדל על קרקע חרסיתית עמוקה בעמקים ו –חול ודיונות נודדות. מין אחד 

להלן תיאור תועדו רק בתצפיות נקודתיות.  האתרים תוך כדי מיפוי מפורט, וארבעה תועדו לפחות באחד תשעה

 הימצאותם: מותהמינים ומקו

 ת ייצגיאופיט בעל קנה שורש מסק: אירוס הנגבOncocyclus נקראת בעברית קבוצת "אירוסי שס, ובסוג איר

נישאים יחידים על עמודי תפרחת. אנדמי לישראל ולחולות שרשימים ומ ההיכל", ומתאפיינת בפרחים גדולים

היא כנראה האוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם כיום. אוכלוסיות צפוניות  צחקי-מערב סיני. אוכלוסיית ניר-צפון

 דו.יותר שהיו באזור מגן, לא אותרו בשנים האחרונות, וגם לא במהלך חיפושים במסגרת הסקר, וככל הנראה נכח

  אתרים רבים יחסית נמצאים בחולות צאלים ובחולות עגור, ורק מעטים מהם תועדו במהלך הסקר.

 
 בן נתןעציון. צילום: דר -. אירוס הנגב בניר12תמונה 
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 רגמן, א-נתי זקוף ועדין בעל דורי עלים צרים. הפרחים זעירים, בצבע צהבהבש-עשב חד: דבקת פלשת

מין אנדמי למישור החוף של ישראל בלבד, מקיסריה ודרומה.  ארוכים מהם.שים מעוקצים דקיקים תלשלמשו

די איג, ואוכלוסייה גדולה מוכרת בשמורת בתרונות רוחמה, אך י-על 1925-המין תועד ברצועת עזה ליד רפיח ב

ם היא גדלה על חול בהשאתרים  חמישה. במהלך הסקר נמצאו 2020טרם דווח מתחום הסקר עד לשנת המין 

נות הבשור, ליד נחל גרר ובחולות בתרונות בארי, בבתרו בשמורת מכתש – וחול כורכרמעורבת במיוצב ועל חמרה 

ת באזורים שממערב לבארי סמוכים לגדר עזה. סביר להניח שהיא גדלה בנקודות נוספות על קרקע חוליש

 וכיסופים.

 
 בן נתןפלשת בבתרונות הבשור. צילום: דר . דבקת 13תמונה 
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 כלוסיות הגדולות ביותר גדל בעיקר בחול מיוצב, חול לס ולס בנגב. האושגיאופיט בעל פקעת : אחילוף הנגב

גושים בסך הכל(:  שלושההלך הסקר נמצאו פרטים בודדים )כזור מישור ירוחם ובאגן נחל ממשית. במנמצאות בא

ו במהלך התגלניים נוספים ש, וש2019-רמק מקיבוץ בארי בב-ידי סמדר זורע-בפריחה על שהתגלהגוש אחד 

ונדירים נוספים )ולריינית זעירה,  מינים בסכנת הכחדהצד ל, במדרון חמרה ונחל בשורדיגום מפורט בבתרונות 

עת תמיד בשטח הסקר, אך כאז ומכאלה היו ככל הנראה נדירים מ גידול-בתידבקת פלשת, קחוון פלשתי ועוד(. 

אחילוף הנגב הוא מין שלא  והרחבת שטחים חקלאיים. ,יהימים מפני נטיעות, רעיהם מצומצמים אף יותר, ומאוי

-תואר למדע עדיין, אך נבדל בבירור ממיני האחילוף האחרים בארץ, וככל הנראה אנדמי לנגב. אוכלוסיות צפון

 גב.מערב הנגב מהוות מופע שונה מעט מהמופע השכיח באוכלוסיות הר הנ

 

 נות הבשור )עלים(. צילום: דר בן. ימין: אחילוף הנגב בשמורת מכתש בתרונות בארי )פריחה(. שמאל: אחילוף הנגב בבתרו14תמונה 
 . נתן

 :שפתם, ופרחים קטנים בגוון סגלגל שיח מעוצה בבסיסו בעל עלים דמויי לב, משונשנים ב-בן גלונית פלשתית

גדל במישור החוף בישראל בלבד, וגם על אבן חול שאנדמי -מין תתבדורים בחיק עלים לאורך הגבעול. מסודרים ש

ונמצאת בסכנת הכחדה, אך בישראל היא שכיחה יחסית  ום ירדן. בשתי המדינות היא נדירהבהרי אדום שבדר

דש לאזור הסקר, על בפלשת. במסגרת הסקר התגלתה אוכלוסייה קטנה של גלונית פלשתית ביער רעים, כמין ח

אדמת לס בשולי יער נטוע. זהו האתר הדרומי ביותר של המין במישור החוף, ומרוחק למדי מהאתרים הקרובים 

שבעבר היו אוכלוסיות של גלונית פלשתית בחוף  להניח סבירגברעם ובחולות זיקים. ביותר, שנמצאים בשמורת 

אוכלוסייה גדולה בקרבה לאוכלוסיית הגלונית נמצאת גם  .ותעדכניעבר או  תצפיותל עזה, אך אין בידינו תיעוד ש

, אנדמי למישור החוף, מין בסכנת הכחדהממשיכה מערבה לאורך נחל גרר ועד הבשור. גם זה ששל חוחן קרדני, 

 זו האוכלוסייה הדרומית ביותר בעולם שלו.ו
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 נתן.ם: דר בן ת פלשתית ביער רעים. צילו. גלוני15תמונה 

 מסודרים במקבצים צפופים דמויי סוכך בקצות ששנתי נמוך בעל פרחים זעירים -חד עשב: ולריינית זעירה

הגבעולים. הגביע הפורה מתנפח ומקבל צורה ייחודית, וההבדלים בין מיני הסוג ולריינית נעוצים כמעט אך ורק 

מהחרמון הסורי ומהרי מואב  ורת הגביע עצמו. ידועהניים וצורתן, בשעירות ובצבמספר השי –בצורת הגביע בפרי 

באתר יחיד בבתרונות נחל גרר. במהלך הסקר  2015-די דרור מלמד בי-שבירדן, ונמצאה לראשונה בישראל על

אחד במורד נחל גרר, בכיסי אדמת לס רדודה על מחשוף כורכר, ואחד  :התגלו שני אתרים נקודתיים חדשים

ונדירים נוספים )אחילוף הנגב,  מינים בסכנת הכחדהחמרה וכורכר חולי, בחברת  בבתרונות הבשור, בבתרונות

דבקת פלשת, קחוון פלשתי ועוד(. שתי האוכלוסיות מונות עשרות פרטים, אך קרובות לדרכים ולשטחים חקלאיים 

 ידי פיתוח.-ידי הפרות שונות ועל-ומאוימות על
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 בן נתןזעירה בבתרונות כורכר. צילום: דר  . ולריינית16תמונה 

 זהו , אנדמי לישראל.וזקופים ומה ועלים ריסניים ארוכיםח-גיאופיט בעל אשכול פריחה לבנבנה: זמזומית ורבורג 

בשטח הסקר באופן נדיר ביותר, בקרקע חרסיתית עמוקה בערוצי  ומופיעמין אופייני לקרקעות עמוקות וכבדות, 

ף, ופרטים בודדים נצפו במהלך הסקר בנחל אס 2018-בעות. אוכלוסייה קטנה התגלתה בנחלים ובעמקים בין ג

 קרקעותלס ו קרקעותחוליות,  קרקעות. באזור הסקר נפגשות 2020בשמורת מכתש בתרונות בארי באביב 

בין  פנוטיפייםמראות סימני ביניים שער רעים למשל( מופיעות זמזומיות , ובחלק מהמקומות )יותת כבדוחרסיתי

בין זמזומית ורבורג ו ;גדל בקרקעות לס במדברשמין קרוב ודומה, אך קטן יותר,  –זמזומית איג זמזומית ורבורג ל

 .תיכוני-גדלה בחבל היםשזמזומית מצויה, ל

 :כוסים מצידם מש נתי ממשפחת העיריתיים, בעל עלים צינוריים, צרים וגלילנייםש-עשב חד עירית דביקה

אוסף גרגירי חול ואבק. הפרחים קטנים ולבנים, בעלי עורקים חומים בהירים לאורך אמצע שהחיצוני בחומר דביק 

גבעולי תפרחת דקים ונמוכים, לעיתים נטויים הצידה.  3-1אונות הכותרת, נישאים באשכולות לא מסועפים על 

-במכתש רמון. בגדל בעיקר בשטחי חולות נודדים או נודדים למחצה בחולות הערבה ושבארץ,  מאודמין נדיר 

התגלה המין כחדש לנגב המערבי בשמורת כלך סיני, ומאז נמצאו אתרים נוספים מעטים בחולות ניצנה.  2009

מונה עשרות בודדות של פרטים. זהו תיעוד שלים התגלתה אוכלוסייה קטנה אחת, במהלך דיגום רציף בחולות צא

 ראשון של המין משטח הסקר, ומאזור זה בארץ בכלל.
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 בן נתןעירית דביקה בחולות צאלים. צילום: דר . )משמאל( 18תמונה זמזומית ורבורג בנחל אסף.  .)מימין( 17ה תמונ

  :גונית בעלת פרחים צינוריים -שנתי בעל עלים מחולקים, מעט בשרניים, ותפרחת דו-עשב חדקחוון פלשתי

רחים לשוניים לבנים בהיקפה. מין אנדמי לרצועת החוף של ישראל, ומגיע בשטח הסקר לקצה צהובים במרכז, ופ

, ואילו (Anthemis indurate)ודומה, קחוון נוקשה  מאודגבול תפוצתו הדרומי העולמי. בחוף סיני גדל מין קרוב 

. (A. leucanthemifolia)בחלק הצפוני של שפלת פלשת ומשם צפונה בכל מישור החוף, גדל קחוון החוף 

התיכון. מופע לא אופייני  זה בחלקים שונים של שפלת חוף היםומחליפים זה את  מאודקרובים שלושת המינים 

נפוץ באוכלוסיות שבשטח הסקר, מעיד כי ייתכן שבתחום הסקר שים תחתונים סרגליים חסרי אונות, בעל על

צורות מעבר בין בפלשת תועדו  וסיות מעבר ביניהם.יוצרת אוכלשוצרת חפיפה בין קחוון פלשתי לקחוון נוקשה, נ

קחוון החוף, וככל הנראה שלושת המינים הללו מהווים קומפלקס שטרם הסתיימה התחלקותו קחוון פלשתי ל

קחוון פלשתי גדל גם במחשופי חמרה וכורכר, אך בחולות החופיים בנחל סחף ובנחל  למינים נפרדים לגמרי.

  מרהיבים. הוא יוצר מרבדי פריחה עימר
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 בן נתןקחוון פלשתי. מימין: עלים תחתונים, בתרונות הבשור. משמאל: מקבצי פריחה, נחל עימר. צילום: דר  .19תמונה 

 אנדמי לישראל, לסיני ולצפון .גדל במישורי חולש ורדרדה ובולטת-גיאופיט בעל פריחה לבנה: שום הפטמות-

יצחק שהתגלתה במהלך הסקר היא ככל הנראה האוכלוסייה הצפונית ביותר בעולם -יית נירמזרח מצרים. אוכלוס

כיום. אתרים צפוניים יותר שדווחו בעבר מדרום ומצפון לעין הבשור, ככל הנראה נכחדו תחת לחצי פיתוח, כמו 

גשמים כות בשנים ברו :השונות בעוצמת הפריחה בין שנים במין זה גדולה בשטח הסקר. נוספיםגם אתרים 

למשל, בסקר  לפעמים אין פרטים פורחים כלל. מעוטות גשמיםרואים מקבצים בני מאות פרטים, ואילו בשנים 

סקר הנוכחי, שנערך בבעוד ש ,ח באזור פתחת שלום וחולות צאלים, לא אותר אף צמ2019ייעודי שנערך באביב 

מהווים את רוב האתרים שלקם חדשים, אתרים, ח נמצאו שמונהבמיוחד בנגב המערבי,  ת גשמיםברוכ בשנה

מחוץ לתחום הסקר(. שני פעם -איאתרים תועדו בארץ  שלושהרק  ,המוכרים של מין זה בארץ כיום )למעשה

 אתרים נוספים, מהם קיימים דיווחים עדכניים, נמצאים בתחום הסקר גם כן.

  :בגוון לבנבן. התגלה לראשונה בס"מ בעל תפרחת מקובצת של פרחים  25-10גיאופיט קטן בגובה שום קולמן-

בשנת  OPTIMA, אז פרחו בגן בוטני בקטניה )סיציליה( בצלים שנאספו בנגב במשלחת בוטנית של איגוד 1991

נמצא והוגדר מחדש בבאר שבע, ובשנים שלאחר מכן התגלה באתרים בודדים באזור דימונה.  2007-. ב1989

התגלו, בין השאר במהלך הסקר הנוכחי,  2020-2018הלך התגלו אתרים רבים סביב ירוחם, ובמ 2018בסוף 

אתרים חדשים בהר הנגב, בצפון הנגב, במדבר יהודה ובנגב המערבי. ממצאים אלה הובילו  100-למעלה מ

 להוצאת המין מרשימת הצמחים בסכנת הכחדה בישראל.
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 בן נתןדר  . שום הפטמות ליד מוצב שלומית. צילום:20תמונה 

 תצדדי-, לרוב חדתומבודר המכבד דליל-נתי זקוף או נטוי בעל שיבולתש-עשב חד: שועל גדולה-שיבולת .

כל פרח מלווה במלען ארוך  פרחים, נישאות על עוקצים דקים ומשתלשלות כלפי מטה. 3-2השיבוליות בעלות 

מין נדיר  וה יחידת הפצה עצמאית.מסייע בהפצת הזרעים. השיבולית מתפרקת בהבשלה, וכל פרח מהושואשון 

-תת :י הצמחרבגודל אבנבדלים ביניהם באזור התפוצה, בבית הגידול ושמין -מתחלק לשני תתישביותר בארץ, 

דל בחולות הנגב גהמין הדרומי -המין השרוני גדל על חמרה בשרון ונמצא שם בסכנת הכחדה חמורה. תת

וע עד כה מאתר בודד בחולות שונרא, מחוץ לתחום הסקר. במהלך המערבי בדיונות ובשדות חול מיוצבים, והיה יד

צרים ועגור, כמציאה חדשה לאזור נ-אתרים בחולות בני שלושההמין הדרומי ב-הסקר נמצאו פרטים של תת

מין הדרומי נפוץ משחשבנו בחולות הנגב המערבי, וסבל עד כה מהתעלמות של חובבי ה-ייתכן שתת הסקר.

  קושי להבדיל אותו ממינים דומים.הטבע והבוטנאים בשל ה
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 בן נתןשועל גדולה בחולות עגור. צילום: דר -שיבולת. 21תמונה 

 מינים נדירים 8.3.5.2

מיני צמחים שסווגו לקבוצות  81בשימוש בנתוני רט"ג שנאספו בשנים האחרונות ובתצפיות מהסקר הנוכחי, תועדו 

 הבאות: 

 תה זו נמנים צמחים מקבוצות השכיחובקבוצ .אינם בסכנת הכחדה(שמינים נדירים ): מינים נדירים ארצית: R, 

RP, RR, O בתחום הסקר מינים  26נכללו בקבוצה זו . 2.5(, שלחלקם יש 'מספר אדום' עד 1999 ,)פרגמן ועמיתיו

 הנוכחי.

 י, אך נדירים בתחום הסקר מינים(: מינים שאינם מוגדרים כנדירים בקנה מידה ארצ 53) מינים נדירים אזורית

 וחלקם אף עלולים להיכחד מאזור זה.

 מינים(: מינים בלעדיים לישראל וסביבותיה שאינם בסכנת הכחדה או נדירים  שני) אנדמיים-מינים אנדמיים ותת

 )אלו תוארו כבר באחת מהקטגוריות הקודמות(.

 ,RP)הראשונות הנדירות קבוצות בהמשך. מינים משלוש  12טבלה מצאת בשייכים לקבוצות אלה נרשימת המינים ש

RR, O )יחד עם המינים בסכנת הכחדה ועם מספר נקודות עניין בוטני.13מפה מוצגים ב , 
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 רוט על מינים נדירים נבחרים שתועדו בסקר הנוכחי:להלן פי

 מיוצבים -לות מיוצבים וחציבחוגדל ש ,נייםרמשפחת הציפושנתי נמוך ולא בולט מ-עשב חד: ת ספרדיתמרצעני

אתרים  נצרים קיימים-בחולות שמדרום לגבולות ובחולות עגור ובני קוטר הפרחים מ"מ אחד או פחות. במדבר.

חולות הנגב המערבי, ואילו רבים יחסית של המין. נראה שבשנים גשומות צצים פרטים רבים למדי בפיזור נרחב ב

והאיום על בתי הגידול החוליים בנגב, מין זה  ן,ופיזורבגלל מיעוט האוכלוסיות  בשנים "רגילות" הצמח נדיר ביותר.

 .ית "על סף איום"ינכלל בקטגור

 בעוד שהמין הרחב קיים גדל בחולות מישור החוףששנתי -יים או חדח-שנתי קצר-שב רבע: ציפורנית חופית .

 S. microspermaהמין המקומי )-, תתן, טורקיה, סוריה וקפריסיןבדרום יוו – האגן המזרחי של הים התיכון סביב

subsp. modesta.שכיחה ציפורנית חופית נפוצה יחסית בשרון ו ( אנדמי לרצועת החוף של ישראל ולבנון בלבד

מחשופי כורכר בבתרונות הבשור, ל בדרום מישור החוף. במסגרת הסקר נמצאו שתי אוכלוסיות קטנות ע פחות

 ןצפומ)מלבד אוכלוסייה קטנה בבתרונות רוחמה,  מהוות מציאה ראשונה של המין הזה בגלילת צפון הנגבש

ערכיים ביותר הזה הוא מ גידול-ביתה. נמצאבהם היא שהאתרים הדרומיים ביותר בעולם  הם, ולתחום הסקר(

ציפורנית חופית יצאה  ונדירים רבים נוספים בצפיפות גבוהה. מינים בסכנת הכחדהבשטח הסקר, שכן נמצאים בו 

מרשימת הצמחים בסכנת הכחדה בשל זיהוי שלה עם מין רחב תפוצה יותר, אך סיווג מחודש שנעשה השנה 

 ( צפוי לגרום להחזרתה למעמדה הקודם.2020)

 למישור החוף של ישראל דמי נתי זקוף בעל תפרחת דמויית שיבולת מקובצת. מין אנש-עשב חד: תלתן פלשתי

לבנים, ואילו  םה שפרחיה העליוניונית יפג-גדל על חמרה וחול מיוצב בפלשת ובשרון, וניכר בתפרחת דושבלבד, 

נמצא בתחום הסקר בשני אתרים חדשים: בנחל ניצרה על בלים גוון ורוד עמוק. הפרחים התחתונים הבוגרים מק

שני  מין זה. נמצאבהם שהאתרים הדרומיים ביותר בעולם  ו. אלתרונות הבשור על חמרה וכורכרחול מיוצב, ובב

ומשמורת מכתש בתרונות  ,1996-י מימי רון ביד-מערוצי הגרר התחתון על ובשטח הסקר דווח פיםנוס יםאתר

 .2019-רמק בב-ידי סמדר זורע-בארי על

 נים בולטים ס"מ. הניצ 50-כ גיאופיט בעל בצל. אשכול הפריחה נישא על עמוד ומגיע לגובה של: זמזומית ארוכה

מזומית ארוכה היא מין נדיר ז בגוון סגול חזק, והפרחים, בגווני צהוב, לבנבן וסגול, משתלשלים על עוקצים ארוכים.

אדמות חרסיתיות עמוקות. המין קרוב מצד אחד לזמזומית ורבורג, ומצד  –ו גידול-ביתמתמעט עקב הרס שבארץ 

זמזומית  אופייניים לאדמות כבדות בעמקים.שפים שני מינים נדירים נוס –ושקת פשני לזמזומית סגולה וזמזומית מ

בערוץ של נחל סחף ביער בארי, וסביר להניח כי פרטים נוספים קיימים  דיגום מפורט הלךאה במארוכה נמצ

 במקומות דומים נוספים באזורים שממערב לבארי.

 מראה אפיזודיות המין כמו צמחי מים מובהקים אחרים, גדל ופורח מתחת לפני המים. שצמח טבוע : ניידת החוף

ניידת לאחר מכן. בעבר נחשבה  ולעיתים חוזר םמופיע למשך כמה שנים, לעיתים נעל –בארץ  ומסויימת בתפוצת

בעשורים האחרונים, וייתכן שתיכנס בעתיד  מאודלשכיחה יחסית, אך ככל הנראה אוכלוסיותיה מצטמצמות החוף 

ה בת עשרות פרטים נמצאה יאוכלוסי נים בסכנת הכחדה. כיום היא מוגדרת כמין על סף איום.הקרוב לרשימת המי
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, שם היא גדלה על קרקעית הנחל. זהו צמח המים היחיד נחל בשורבמהלך הסקר באתר נקודתי במעיין בערוץ 

 שנמצא במהלך הסקר, וחשוב לשמור עליו.

 גיאופיט בעל בצל מקבוצת שום אשרסו: אביבי-שום תל( ןMelanocrommyumבעל תפרחת צפופה דמויי ,) ת

חוף של גדל רק במישור השאנדמי -תתמין  מורכבת מפרחים כוכביים קטנים בעלי גוון ורוד בוהק.שכדור -חצי

התגלתה במהלך הסקר בין ישראל ובצפון סיני, על חמרה, כורכר וחול מיוצב. אוכלוסייה שופעת בת מאות פרטים 

ת הסמוכים לגדר עזה. האוכלוסיות שם, כמו גם רוב המינים המקומיים האחרים, נפגעו כיסופים, בחולובארי ל

-על 2018-, ובידי מימי רון-על 2014-נצפה בבתרונות בארי ב מהייעור, אך הן משגשגות בכתמים חוליים חשופים.

 ידי אודי קולומבוס.

 נמצאים  ל ושטוח, דמוי מטבע. בארץי שרוע בעל פרחים לבנים קטנים ופרי עגלגשנת-עשב חד: מללנית מצרית

 מאודנבדלים ביניהם בגודל הפרחים והפירות. מללנית ערבית היא צמח קטן ונפוץ ששני מינים בסוג מללנית, 

גדל שפרחים ופירות גדולים יותר, ונחשבת למין נדיר ביותר  תבחולות מערב הנגב, ואילו מללנית מצרית בעל

גב ולאורך מישור החוף עד עמק עכו בצפון הארץ. במהלך הסקר התגלו באוכלוסיות כתמיות בחולות מערב הנ

 אתרים של מללנית מצרית, ונראה שהיא שכיחה יחסית בתחום הסקר. שבעה

 שפלה, מערב הנגב וב-גדל בארץ רק בצפון נתי עדין וזקוף ממשפחת הנוריתיים.ש-עשב חד: פרחים-קצח זעיר

לא נצפה במהלך הסקר, אולי  ולבן ובעלים גזורים לאונות נימיות.ומתאפיין בפרחים קטנים ויפים בצבעי תכלת 

בגלל עונת הפריחה המאוחרת שלו )סוף אפריל ותחילת מאי(, אך מוכר מאזור הסקר ונצפה השנה באזור בארי 

 פה(.-לברמק מקיבוץ בארי )מידע בע-די סמדר זורעי-ונחל סחף על

 שונה משאר מיני  רחים.יקומכחילים מעט -ירוקים ם,שנתי בעל עלים וחפים קוצניי-עשב חד: קורטם פרסי

ורוד בהיר, -מופרים וחשופים ברוב חלקי הארץ ופורחים בגוון סגול גידול-בתיהקורטם בארץ, שהם צמחים נפוצים ב

משמש ש ,ו החולי. קורטם פרסי הוא אב הבר של קורטם הצבעים )"חריע"(גידול-ביתבצבע פרחיו הצהוב וב

זרח לצאלים, שם הוא שכיח למדי בשנים מ-שטח הסקר נצפה רק בחולות שמדרוםלהפקת שמן למאכל. ב

 מסויימות.

 גיאופיט קטן בעל פקעת ממשפחת האירוסיים. בעבר הסוג צהרון נכלל בסוג אירוס, אך מאוחר יותר : צהרון קטן

-גדל בחבל היםשצה מצוי, שהוא מין נפוץ רחב תפו הופרד לסוג בפני עצמו. בארץ גדלים שני מינים בסוג; צהרון

צהרון קטן נמצא  ילכי.ל-גדל בחולות הנגב ולו פרח קטנטן בגוון כחולש מאודמין נדיר  –תיכוני ובנגב, וצהרון קטן 

 ס.ל-בחולות עגור על חול מיוצב, ובבתרונות הבשור מצפון לצאלים על קרקע חול

 גדל שמין מדברי  ים קטנים וירקרקים.נתי ממשפחת החלבלוביים, נמוך ועדין ובעל פרחש-עשב חד: חלבלוב סיני

בארץ, ומצוי יותר יחסית במישורי לס  מאודס. זהו מין נדיר ל-במישורי לס ובשדות מעובדים מסורתית על לס וחול

ס בגבעת האירוסים ל-בצפון הנגב, מאשר באזור מערב הנגב. במהלך הסקר נמצאה אוכלוסייה אחת בלבד, על חול

 של גבולות.

 



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

 

207 

 
בן . ציפורנית חופית בבתרונות כורכר. צילום: דר 22תמונה 

 נתן

 
 בן נתן. תלתן פלשתי בבתרונות כורכר. צילום: דר 23תמונה 

 
 בן נתן. קורטם פרסי בחולות צאלים. צילום: דר 24תמונה 

 
.חלבלוב סיני בגבעת האירוסים של גבולות. 25תמונה 

 בן נתןצילום: דר 

 
. מרצענית ספרדית במשאר ליד שלומית. צילום: 26תמונה 

 בן נתןדר 

 
בן . מללנית מצרית בבתרונות הבשור. צילום: דר 27תמונה 

 נתן
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 שנצפו בתחום הסקר ,שאינם בסכנת הכחדה ,ואנדמיים)ארצית ואזורית( : מינים נדירים 12טבלה 
במסגרת הידע ודר בן נתן בר שמש , תי לעמודה זו נעשה ע"י מימי רון(. עדכון חלקי ונקוד1999שכיחות ואנדמיות מתוך: פרגמן ועמיתיו )

(. צמחים מוגנים לפי 2011( ושמידע ועמיתיו )2007מתוך: שמידע ופולק ) המצטבר מעבודת הסקרים השוטפת במכון דש"א. מספר אדום
 – פ, התש")תיקון( רי הנצחה )ערכי טבע מוגנים(רשימת ערכי טבע מוגנים בחוק )אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואת

2019.) 
 ;(אתרים בישראל 30-4-בנמצא ) מאודנדיר  – RR ;(ם בישראלאתרי 3-1-בנמצא )על סף הכחדה  – O ;נכחד – Xשכיחות: מקרא לעמודת 

RP –  (אתרים בישראל 100-31-בנמצא )נדיר; R – (אתרים בישראל 100-מנמצא ביותר ) למדי נדיר ;F – תדיר; C – מצוי; CC – .מצוי ביותר 
 – EL ;סיניאנדמי לישראל ו – EE ;סיני ו/או לבנוןירה לחופי עם חד אנדמי לישראל – EC ;אנדמי לישראל בלבד – EIאנדמיות: מקרא לעמודת 

נדמי לישראל וקפריסין )לפעמים גם בלבנון א – EY ;נדמי לישראל ודרום טורקיהא – ET ;אנדמי לישראל ולירדן – EP ;אנדמי לישראל ולבנון
 וטורקיה(.

 שכיחות סיווג נדירות שם המין
 ארצית

 סקרנצפה ב מוגן מספר אדום אנדמיות

 +   CC EI נדיר מקומית וריםדרדר הק

 +    C נדיר מקומית ולריינית משולחפת

 +    RP מאודנדיר  פרחים-זון רב

 +    F נדיר מקומית זיפנוצה ריסנית

 +    RR מאודנדיר  זמזומית ארוכה

 +    F נדיר מקומית זמזומית סגולה

 +    C נדיר מקומית הסוס-חומעת ראש

 +    R די, נדיר מקומיתנדיר למ חזרזרת מחוספסת

 +    F נדיר מקומית חלבלוב החוף

 +  RP  1.5 מאודנדיר  חלבלוב סיני

 +    C נדיר מקומית חרטומית ערבית

 +    F נדיר מקומית כדן נאה

 +    CC נדיר מקומית כוכב ננסי

 +    F נדיר מקומית כחלית ההרים

 +    F נדיר מקומית כתרון גלוני

 +    F נדיר מקומית מדמיםכתריים אד

 +    F נדיר מקומית לוגפיה צרפתית

 +    CC נדיר מקומית לוטם שעיר

 +    F נדיר מקומית לוליינית מעובה

 +    RP נדיר למדי, נדיר מקומית לוניאה מגובבת

 +    CC נדיר מקומית לחך בשרני

 +    CC נדיר מקומית לחך כרתי

 +    F נדיר מקומית לחך משתנה

 +    R נדיר למדי לחך פעוט

 +    CC נדיר מקומית לפית שיכנית

 +    C נדיר מקומית גובבתמשור -לשון

 +    RP נדיר למדי, נדיר מקומית מגלית הדרום

 +    R נדיר למדי, נדיר מקומית מגלית משתלשלת

 +  RP  2.5 על סף איום מללנית מצרית

 +    R נדיר למדי מלעניאל ארוך

 +    F נדיר מקומית וקץע-מצילות ארוכות

 +   R EE נדיר למדי מצילות שנהב

 +    CC נדיר מקומית חסידה הגזורה-מקור

 +    C נדיר מקומית חסידה המלביןה-מקור

 +    F נדיר מקומית סידה הקרחהח-מקור

 +    CC נדיר מקומית מרווה מצרית

 +    C נדיר מקומית מרווה צמירה

 +   C EI נדיר מקומית סיה יפיפיהמר

 +  RP  2 מאודנדיר  מרצענית ספרדית

 +   F EI לא נדיר נוניאה פלשתית

 +    F נדיר מקומית נזרית חופית

 +    R נדיר למדי נזרית מדברית
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 שכיחות סיווג נדירות שם המין
 ארצית

 סקרנצפה ב מוגן מספר אדום אנדמיות

 +    RP על סף איום ניידת החוף

 +   C EY נדיר מקומית ניסנית שיכנית

 +    F נדיר מקומית סביון פשוט

 +    F נדיר מקומית סחלב השקיק

 +    F נדיר מקומית סייפן התבואה

 +    C נדיר מקומית ספלול קטן

 +    C נדיר מקומית סתוונית הנגב

 +    F נדיר מקומית עקרב הגלוניה-עוקץ

 +    C נדיר מקומית ערטנית השדות

 +   F EC נדיר מקומית פעמונית גפורה

 +    F דיר מקומיתנ פקטוריית אשרסון

 +   R EI נדיר למדי, נדיר מקומית פשתנית יפו

 +    RP מאודנדיר  צהרון קטן

 +    F נדיר מקומית צורית אדומה

 +   RP ET על סף איום ציפורנית חופית

 +    F נדיר מקומית צלבית קרומית

 +    F נדיר מקומית בתיתשור ער-צלע

 +   R EL מקומיתנדיר למדי, נדיר  קדד בירותי

 +    F נדיר מקומית פרי-קדד גדול

 +    F נדיר מקומית קדד קהירי

 +    RP מאודנדיר  קורטם פרסי

 +    CC נדיר מקומית קחוון חברוני

   RR  2.5 על סף איום פרחים-קצח זעיר

 +    F נדיר מקומית רכפה מזרחית

 +    C נדיר מקומית שבטוט מצוייץ

 +    C נדיר מקומית שברק מצוי

 +    F נדיר מקומית שברק שעיר

 +    F נדיר מקומית שום ארדל

 +   F EP נדיר מקומית ישראלי-שום ארץ

 +   C EI לא נדיר שום קולמן

 +  RP EI 2.5 על סף איום אביבי-שום תל

 + CC   1 נדיר מקומית שיטה סלילנית

 +    R נדיר למדי שילשון גלומני

 +    C נדיר מקומית הירישמשון ק

 +    R נדיר למדי, נדיר מקומית שעלב מקופח

 +    R נדיר למדי שעלב קצר

 +    R נדיר למדי שעלבית מסרקנית

 +    C נדיר מקומית ימלען מצו-תלת

 +  RP EI 2.5 על סף איום תלתן פלשתי

 מיני צמחים זרים ופולשים 8.3.6

פוצתם וכחותם במקום היא תוצאה של התערבות האדם, מחוץ לתחום תמתייחס לצמחים שנ’ המונח ׳מינים זרים

בעלי השפעה שלילית על הסביבה ועל האורגניזמים המקומיים.  – המקורי. חלק מהמינים הזרים הינם פולשים, קרי

 גידולם, ושינוי-ההשלכות של נוכחות מינים אלו בשטחים טבעיים כוללות דחיקת מיני צמחים מקומיים, צמצום בית

תכונות בית הגידול כולו. למקצתם גם השפעות כלכליות, בהיותם מזיקים לחקלאות, ואף השפעות בריאותיות בהיותם 

(. בשטח הסקר מירב המינים הפולשים נמצאים באזורים מופרים, לאורך 2019, 2010דרור, -אלרגנים חריפים )דופור

מים, כמו עצי ינבוט ממוצא י. מינים פולשים מסויורנחל בשמטעים חקלאיים ושוליהם, ובערוץ בכבישים, בשדות או 
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אמריקאי, ניטעו במכוון בכמה אזורים, ובאזורים אחרים נוכחותם היא של זריעים שנבטו בעצמם. מוקדי הפלישה 

, נחל בשורבהם גדלים עשרות אלפי צמחי כנפן זהוב, ושהקריטיים ביותר בשטח הסקר הם השדות על תשתית חול, 

הערבה. העצים גדלים לרוב בשולי ערוץ -ם ושיטת עליימאות עצי שיטה כחלחלה, ינבוטים אמריקאילאורכו גדלים ש

להלן הסבר קצר על המינים הפולשים העיקריים שנמצאו  הנחל המרכזי, אך מקצתם גדלים בבתרונות שבשוליו.

 (:2019דרור )-ורשל דופבישראל הצמחים הפולשים  ספרהמידע לגבי רוב המינים הוא מבתחומי הסקר. מקור 

 נתי בעל פרחים צהובים בולטים, ופקעיות שורש רבות מתחת לפני הקרקע. מוצאו מדרום ש-: עשב רבחמציץ נטוי

אחד המינים הפולשים הקשים ביותר בארץ. אזור הפלישה החמור ביותר שלו הוא מישור החוף, הוא אפריקה, ו

כוני. לא תועדה מעולם הנבת פרי בחמציץ נטוי ית-אך הוא מתפשט באזורים מופרים ומוצלים בכל החבל הים

בארץ, ומוסכם שכל תפוצתו בישראל היא מריבוי ווגטטיבי בלבד. עם זאת, הוא מתפשט בקלות באזורים שונים 

מבצעים עבודות עפר, תספיק כדי שה ידי כלי עבוד-ר ממקום למקום עלפקעית קטנה אחת שתועב –בארץ 

. הלהיפטר ממנ מאודות וכן הלאה. מרגע שהתבססה אוכלוסייה, קשה שיתבסס צמח, שיוציא פקעיות נוספ

בשור, ובנחל סחף. כרגע נחל חתון של בגרר, בחלק הת –ים לחים בשטח הסקר נצפה חמציץ נטוי בערוצי נחל

האוכלוסיות קטנות יחסית. חמציץ נטוי אינו מותאם לתנאי מדבר, ולא גדל ברוב שטחי הנגב, אך יש סכנה 

 אזורי היערות והערוצים בצפון שטח הסקר.להתפשטותו ב

 יכולתו ליצור מקבצים צפופים  לבדמטרים. מ 5-4מתנשא עד לגובה של שעד, -: שיח או עץ נמוך ירוקטבק השיח

מעכבת נביטה של צמחים בסביבות שביכולת אללופתית, גם ניחן הוא מפריעים לצמיחתם של מינים מקומיים, ש

ידול מופרים בעלי משטר מים משופר. נחשב לפולש העיקרי בערוצי נחלים ג-ימערכת השורשים שלו. מאפיין בת

 .בשור, בשולי שדות חקלאיים ולאורך כבישיםנחל תיכוני. מופיע בשטח הסקר בשולי -בחבל הים

 גדל בר בהרי האטלס בצפון אפריקה. ניטע שינוני עד גבוה ממשפחת הברושיים, : עץ מחט בטטרקליניס מפריק

מסוכן בהרי יהודה, ברמות מנשה, בנגב ובמקומות  ני ובמערב הנגב, והפך למין פולשתיכו-םבארץ בחבל הי

מסוגלים להתחדש מבסיסם לאחר כריתה או רעייה, ויכולת שהוא אחד ממיני המחטניים הבודדים נוספים. 

גרר באזור ניטע ביערות בערוצי נחל בעייתי. בתחום הסקר,  ההפצה וההתבססות שלו הופכות אותו למין פולש

ם צעירים וגם עצי זריעים מוצאים זריעי אלורעים ובארי, וכן ביערות שמצפון לבארי, מחוץ לתחום הסקר. ביערות 

בהם הנטיעה דלילה, ועד למאות רבות ביערות שם החל מבודדים, באזורי –מניבים זרעים בעצמם שבוגרים 

סמוך לעצים הנטועים, אך יש מי היערות עצמם, יעים בעיקר בתחובשלטון מין זה. עד כה נצפו במהלך הסקר זר

 חשש ממשי להתפשטות המין למעונות מופרים נוספים באזור, ואף למעונות טבעיים סמוכים.

 עץ מחט נוסף, שדומה לטטרקליניס, ונשתל ביערות בצפון אזור הסקר. מין זה מהווה פולש קליטריס מיובל :

חום הסקר רוב העצים הנטועים מתו, ולא נצפו זריעים. ייתכן בעייתי בדומה לטטרקליניס בהרי יהודה, אך בת

 שתנאי הסביבה במערב הנגב מתאימים לו פחות מאשר לטטרקליניס.

  עץ בינוני בעל חופה רחבה ממוצא צפון ומרכז :(ינבוט ב.מ. –, להלן )מינים אמריקאיים נטועים/זריםינבוט-

( נחשב Prosopis julifloraישובים. ינבוט המסקיטו )אמריקאי שניטע בחורשות בתחום הסקר, כמו גם בתוך י
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ביותר הגרועים ים המינים הפולש 100ונכלל ברשימת  פולש קשה במיוחד באזורים יובשניים ברחבי העולם,

. בשטח הסקר קיימות חורשות נטועות בשלטון ינבוט ב.מ., וגם עצים בודדים וקבוצות IUCNבעולם של ארגון 

. זריעים רבים נצפו הםאו בשוליעומדי יער בשלטון איקליפטוסים שניטעו בתוך  בגדלים משתנים של עצים

 ובשולי מקבצים נטועים. נחל בשורבבתרונות הבשור, בערוץ 

להגדרה וקיימת לגביהם אי הסכמה בעולם  מאודקומפלקס ינבוט המסקיטו הוא קבוצת מינים קרובים, קשים 

לאיים כ-ה הן בבר, הן בגינון והן באוכלוסיות מוברות, ויוצרים בניהמדעי. רוב המינים בקבוצה מכליאים זה עם ז

להגדיר את  מאוד(. כל מיני הינבוט הנטועים בארץ מכליאים זה עם זה. לכן, אם כי קשה 2016פוריים )שמידע, 

 מין העצים הנטועים או את הזריעים, יש להתייחס לכל הינבוטים הנטועים בשטח הסקר )ובארץ( כאל מין פולש.

מוך לרוב מגובה חצי מטר, נשיח נמוך ועשבוני למראה, ש-בן –ה ינבוט השד –סוג ינבוט בבארץ מין מקומי יחיד 

גידול מופרים על קרקע כבדה -חין ובבתיומגיע לכל היותר למעט יותר ממטר אחד. הוא נפוץ כעשב רע בשדות של

מיני ינבוט פולשים מכונים בכל חלקי  או מלוחה, וגדל גם במלחות במדבר. על מנת להבדילם מינבוט השדה,

 הפרק הבוטני "ינבוט ב.מ." או "ינבוט אמריקאי".

 נתי ממשפחת המורכבים בעל יכולת התפשטות גבוהה, שמתבסס בעיקר בשטחי חולות. מונע ש-: חדכנפון זהוב

בשטח הסקר  צפה(. נInderjit et al., 2000ידי אללופתיה )-נים מקומיים כתוצאה מצפיפותו ועלהתבססות מי

באוכלוסיות שמונות מאות אלפי פרטים בשטחי השדות החקלאיים בפתחת שלום, וגם לאורך כבישים ודרכי עפר 

 באזור זה.

 פריחה לבנה יפה וריחנית ועלים סרגליים מכחילים, ישרים וזקופים. מין פולש עם  : גיאופיט בעל בצלנרקיס ניירי

 ,יכונית-ת ההתרבות הווגטטיבית המרשימה שלו. זהו מין צפון יםבעייתי במקומות מסויימים בעולם, עקב יכול

מרוקו. בארץ מין זה אינו מוכר עדיין כפולש ב, מיוון עד פורטוגל, וכן באלג'יר והגדל בבר בארצות דרום אירופש

 בעייתי, אך הוא מתחיל להתפשט באזורים מסויימים, בעיקר בשפלת הנגב. פרטים של נרקיס ניירי נצפו ביערות

די התושבים י-וה. ייתכן שהועברו אליהם עליצחק וליד נו-באזור רעים ושוקדה, וכן במשארי השדות ליד ניר

 במחשבה שמדובר בגיאופיט טבעי.

 תיכוני, בעיקר לאורך מישור החוף, למטרת -ממוצא אוסטרלי אשר ניטע בחבל הים: עץ או שיח שיטה כחלחלה

יכוני. ת-בארץ, בעיקר בחבל היםביותר חמורה הפלישה הין בדרגת ייצוב קרקעות חוליות. שיטה כחלחלה היא מ

ת הבשור, וכן בשולי עיקר בבתרונות ובגדובדומה לה, שהערבה -היא גדלה יחד עם שיטת עליבשטח הסקר 

 מופרים אחרים. יםשטחכבישים וב

 ליח להפיץ זרעים : עץ ממוצא אוסטרלי אשר ניטע בלימנים בשפלה ובנגב הצפוני והמרכזי. מצשיטת ויקטוריה

למרחק רב, ויכול לשרוד ולצמוח גם בערוצים קטנים עם קרקע לס. אף שלא ראינו עצי שיטת ויקטוריה נטועים 

 סמוך לפארק אשכול.זריעים פזורים שלה באזורי הלס  בשטח הסקר, נצפו
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 רקעות חוליות : עץ גבוה ממוצא אוסטרלי אשר ניטע באזורים צחיחים בארץ למטרות ייצוב קהערבה-שיטת עלי

שיטה כחלחלה  –יפה שם את קרובתה הערבה היא מין פולש בעייתי בנגב, ומחל-וגדות ערוצים. שיטת עלי

 תיכוני. בשטח הסקר גדלות שתיהן, בעיקר בבתרונות ובגדות הבשור, וכן בשולי כבישים.-פולשת בחבל היםש

 התפשטות עד כדי הגדרתם כפולשים לעת עתה:מינים זרים נוספים שזוהו בשטח הסקר, אך אינם מציגים פוטנציאל 

 ( ואורן ירושלים=אורן קפריסאי )אורנים ממינים אלה ניטעו ביערות בצפון תחום הסקר, סביב עזה ברוטיה :

-ובאזור בארי ורעים. אף שאורן ירושלים הוא מין מקומי בארץ, הוא אינו מקומי לנגב. אורן קפריסאי הוא מין ים

וניטע ביערות קק"ל ברחבי הארץ. שני המינים מתפשטים בקלות רץ )אך גדל בלבנון( באתיכוני שאינו מקומי 

מוגדר כמין  א. ירושליםו מוגדר כמין פולש באזורים אלו, א. קפריסאי נה.צפובוהארץ ביערות נטועים במרכז 

 ייתכן שתנאי השטח אינם מתאימים להם.ו, של שני המינים . בתחום הסקר לא נצפו זריעיםץמתפר

 מינים רבים של איקליפטוסים ניטעו ביערות בשטח הסקר. כל מיני הסוג איקליפטוס הם מינים יקליפטוסא :

אוסטרליים זרים בארץ, שניטעו למטרות ייעור ולנוי בחלקים שונים של הארץ, מהנגב ועד הגליל העליון. 

ין סכנה משמעותית איקליפטוס המקור תועד נובט ומתבסס במקורות מים בצפון הארץ, אך ככל הנראה א

מיני האיקליפטוס גורמים  חלקלהתפשטותו בתחום הסקר, כמו גם כל מיני האיקליפטוס האחרים. עם זאת, 

מקומות ב היער-ע בצומח של תתופגעלולים ליה, ותהכימי של הקרקע סביבם בתהליכי אללופלשינוי ההרכב 

 בהם ניטעו.ש

 מאמריקה. נחשב לפולש ברמת סיכון בינונית באזורים שונים  : עץ גבוה בעל גזע רחב, במקורוושינגטוניה חוטית

בארץ, בעיקר באקלים חם ולח. קבוצת וושינגטוניות ניטעה במקום אחד בקצה הדרומי של יערות עוטף עזה, 

 וזריעים בודדים נצפו בשולי כבישים ובצידי דרכים.

 יני ירבוז נוספים, הם גדלים בעיקר בשטחי מקור מצפון אמריקה. יחד עם מבשנתיים, -: חדירבוז לבן, ירבוז שרוע

 השדות החקלאיים ובשוליהם, בכל תחום הסקר.

 עץ גבוה ממשפחת המימוזיים, שמוצאו במרכז אמריקה. ניטע בשטח הסקר בתחום פארק הבשור. צחר כחלחל :

 100רשימת ל באוסטרליה ובאגן הים התיכון, ונכלבאמריקה, בזהו מין פולש חמור באסיה הטרופית, באפריקה, 

. בארץ, נכון להיום, הוא מהווה בעיקר מטרד בגינות IUCNביותר בעולם של ארגון הגרועים ים ים הפולשמינה

ה חדה בדיווחים על מוקדי פלישה שלו בארץ. זהו מין בעל יובפארקים ציבוריים, אך בשנים האחרונות חלה עלי

 מאודל קצב התפשטות מהיר למחצה, ובע-יםיחתיכוניים וצח-בארץ באזורים ים מאודפוטנציאל פלישה גבוה 

 . לא נצפו זריעים של מין זה בשטח הסקר.(2019, 2015דרור, -)דופור

 :הודו. מופיע לרוב בצדי דרכים, ולעתים בשטחים מעובדים. לא נמצאת כמעט משנתי, במקור -חד קוכיה הודית

 בנגב, בשפלה ובבקעת הירדן.ופרים. פולשת במספרים גדולים במקומות שעברו הפרה מ-בשטחים בלתי

 בכל רחבי הארץ כעשב רע בגינות,  מאודנפוץ מין פולש שנתי, מוצאו מדרום אמריקה. -: חדקייצת מסולסלת

גידול מופרים אחרים. מהם מתפשטת אל שטחים טבעיים קרובים, בעיקר -בתיבצידי דרכים וכבישים ובשדות, ב
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יש סיכון שתפלוש במספרים גדולים לערוצי נחלים בתחום ור, לחים. נצפתה בשדות ובשולי דרכים בכל אזור הסק

 הסקר.

 שיח בינוני בעל עלים דמויי מניפה, שמקורו באפריקה הטרופית. פולש ברמת סיכון משמעותית קיקיון מצוי :

ידול מופרים. מהווה גורם סיכון משמעותי ג-יצות ובבתיבנחלים, בבגידול לחים, בתעלות, -בארץ, ומתפשט בבתי

צפו מוקדי פלישה קטנים ומעטים, בתעלות מופרות בשטח הסקר נ תיכוני בארץ.-חבל היםגידול לחים ב-ילבת

 בשולי שטחים חקלאיים בצפון ומערב שטח הסקר.

 שטח הסקרב ולא מקומיים , זריםמינים פולשים. 13טבלה 

 נטוע/שתול בתחום הסקר )ארצי(קטגוריית פלישה  קטגוריית פלישה )בתחום הסקר( שם המין

 נטוע פולש לא מקומי בארץ אורן ברוטיה

 נטוע מקומי, מתפרץ לא מקומי בנגב אורן ירושלים

 נטוע פולש )א. המקור( לא מקומי בארץ איקליפטוס

 נטוע מקומי לא מקומי בנגב עלים-אשחר רחב

 נטוע מקומי לא מקומי במערב הנגב אשל הפרקים

 נטוע מקומי ומי בנגבלא מק ברוש מצוי

 נטוע פולש פולש וושינגטוניה חוטית

  פולש פולש חמציץ נטוי

  פולש פולש טבק השיח

 נטוע פולש פולש טטרקליניס מפריק

 נטוע פולש פולש ינבוט ב.מ.

  פולש פולש ירבוז לבן

  פולש פולש ירבוז שרוע

  פולש פולש כנפון זהוב

 שתול לפלושמאיים  מאיים לפלוש נרקיס ניירי

 נטוע , לא מתרבהלא מקומי לא מקומי בארץ פיקוס השקמה

 נטוע , מתרבה וגטטיביתלא מקומי לא מקומי בארץ צבר מצוי

  פולש פולש קוכיה הודית

 נטוע לא מקומי לא מקומי בארץ קזוארינה דקיקה

  פולש פולש קייצת מסולסלת

  פולש פולש קיקיון מצוי

 נטוע פולש י בארץלא מקומ קליטריס מיובל

 נטוע פולש פולש שיטה כחלחלה

  פולש פולש שיטת ויקטוריה

 נטוע פולש פולש ההערב-שיטת עלי

 נטוע מקומי לא מקומי במערב הנגב שקד מצוי
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 . מיני צמחים בסכנת הכחדה ונדירים13מפה 
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 . מיני צמחים פולשים14מפה 
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 ערכיות בוטנית 8.4

(, גבוהה 2בינונית ) פי רוב ערכיות-על וקיבלה ,לעיל 8.2.3בסעיף  פורטכמהערכיות הבוטנית ביחידות הצומח חושבה 

 (.1נמוכה )כ הוגדרההערכיות  ,ביחידות מופרות במיוחד(. 5( או מירבית )4) מאוד(, גבוהה 3)

מחשופי כורכר וחמרה  :הם , בסדר יורד,גבוהה בשטח הסקרמירבית עד הגידול העיקריים שקיבלו ערכיות בתי 

, ונרהש-, חולות צאליםערוצי נחל סחף ונחל עימר החוליים, כתמי בתה על חול או כורכר בקרחות יערבבתרונות, 

 נחל בשורערוץ , יים האחריםדרומהגושי החולות  ,נצרים-ם טבעיים בשדות בפתחת שלום וחולות בנימשארי

גידול מיוחדים, ופירוט על טיפוסי הצומח -בתי – 8.3.4סעיף  ולפירוט על בתי הגידול, רא והבתרונות המקיפים אותו.

 .8.3.3בסעיף 

בעוד שכל שאר האזורים הערכיים במיוחד נתונים ללחצי פיתוח כבדים, לאיומי נטיעות, רעייה, פלישה של מינים 

רקע ומים, שריפות והפרות שונות נוספות, גושי החולות הדרומיים בטוחים יחסית מפני רוב הגורמים זרים, זיהום ק

 ומפעילות בלתי חוקית של רכבי שטח. תכתוצאה מפעילות צבאי מאודהאלה, אם כי חולות צאלים ועגור נפגעים 

רצף בהם קיים שם גדולים יחסית את בתי הגידול הערכיים בשטח הסקר ניתן לחלק באופן כללי לשתי קבוצות: אזורי

וגושי החולות הדרומיים(, וכתמים טבעיים  מופר ברובו )למשל בתרונות הבשור שטחים פתוחים משמעותי שאינו

קטנים ומקוטעים שנשמרו מפני הפיתוח ושהשתמר בהם אוצר של מינים מקומיים, חלקם נדירים, שבעבר היו 

הנוף בעקבות שינוי תנאי השטח, וכעת שרדו רק בכתמים אלה שכיחים יותר בכל השטח שסביבם, אך נעלמו מ

 (.ועוד )למשל, משארי השדות, קרחות היער, שמורת בתרונות בארי

מאפשר החלפת מטען גנטי, ושנתונים שתמים המקוטעים, שאין ביניהם רצף הסכנה הגדולה ביותר נשקפת לכ

ח הגדולים חשובים פחות לשימור, או שאין בהם לאיומי הפרה מן החוץ מכל עבריהם. אין בכך לומר שרצפי השט

עשויים של אלה, במטרה לשמר רצפים פתוחים יש לעשות מאמצים לשמירה על אלה וגם ע :מינים נדירים ומאויימים

 .נמצא בוח, וכן את מגוון המינים הייחודי שלתפקד כמסדרונות אקולוגיים, את הנוף הטבעי של השט
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 שטחים חקלאיים 9

 רקע 9.1

ף ( משטח מועצה אזורית אשכול הינם שטחים חקלאיים, שמקנים לאזור את אופיו החקלאי וא44.7%כמעט מחצית )

נופים חקלאיים מהווים נוף המקומי. בשנים האחרונות הולכת ומתגבשת ההבנה כי במהווים מרכיב חשוב באקולוגיה ו

 ;2011, עמיתיובות במערך השטחים הפתוחים והמערכות האקולוגיות שהם מקיימים )דולב וחשי-חלק אינטגרלי ורב

Rosenzweig, 2003a, 2003b ,הן (. בשטחים אלה ניתן לראות יחסי גומלין בין שטחים חקלאיים לשטחים טבעיים

שטחי לם טבעיים מערכת גומלין בין משארימקשרים בין שטחים טבעיים, והן בשבתפקודם כמסדרונות אקולוגיים 

ן ה – וחיוני לתפקוד המערכת האקולוגית, מצוי בכולשוהמגוון הביולוגי,  ,מתקיים פסיפס נופי חקלאות. בנופים כאלו

קיימת חשיבות רבה להטרוגניות  ,(. בנוסף2010הן בבתי הגידול החקלאיים )סקוטלסקי,  ,בבתי הגידול הטבעיים

ת לאורגניזמים בעלי יכולת הגירה ות במגוון ביולוגי רחב ומאפשרותומכש ,ולמורכבות המבנית של הנוף החקלאי

 (.2011, ועמיתיותפוצתם דרך האזורים החקלאיים לאזורים שכנים )דולב את גבוהה להרחיב 

נמצא כי במרבית הקבוצות ישנה חשיבות  ,במחקר שבדק את השפעת הנוף החקלאי על קבוצות טקסונומיות שונות

ונות בשטח החקלאי בעית בשולי מטעים ושדות. אלו מאפשרות הן את קיומן של קבוצות שרבה לאזורי הצמחייה הט

קיימת לערוצי הנחלים ועכבישנים( והן את התנועה בין שטחים שונים )זוחלים ויונקים(. חשיבות מיוחדת  )דבוראים

החקלאי. כאשר הם  הם בעלי ערך רב בשימור מגוון מיני העכבישים במרחב באזורים יובשנייםש ,הלא מעובדים

 לח שבו צמחייה טבעית צפופה, הם בעלי תרומה רבה לתפוצתן של מיני ציפורים ובעיקר דוגרי גידול-ביתמהווים 

 (.2011, ועמיתיוקרקע, וכאזורי מסתור, שיחור מזון ומעבר ליונקים במרחב החקלאי )דולב 

ת על בתי הגידול הטבעיים הסמוכים ועל מגוון חשוב לציין כי לחקלאות אינטנסיבית עשויות להיות השפעות שליליו

דוחקים את המינים המקומיים; סחיפת קרקע ושינויים במשטר שם: ריבוי מינים פולשים ומתפרצים בהשהמינים 

גורמים להצטברות רעלים במערכות הטבעיות ועוד שולחין, הנגר העילי; ריסוס, הדברה, דישון, השקייה ושימוש בק

(McLaughlin & Mineau, 1995;  ,בנוסף2011בן ישראל ורמון .),  ישנה השפעה עקיפה ומרחבית על מערכות

 & Fischerכולל שטחים חקלאיים, שטחים מיושבים ושטחים טבעיים )שמאופי תא השטח  תנובעש ,אקולוגיות

Lindenmayer, 2007שרדות מפגיעה ביכולת ההי תנובעש ,(. לשני האחרונים השפעה על מגוון המינים בתא השטח

 מרחב.בם הוביכולת התנועה של ,והרבייה של פרטים

. אותם ומנקזים חוצים אזורים חקלאייםש – בנחליםו תעלות ניקוזב ,כות חורףיברבהשפעות אלו ניכרות ביתר שאת 

. לעיתים קרובות, שבהם המגוון הביולוגיעל ע על איכות המים ובמקרים אלו הממשק החקלאי באגן ההיקוות משפי

 ,גופי מים אלו מהצטברות של סחף, מזיהום של עודפי חומרי דשן וחומרי הדברה שנשטפים משטחי החקלאותסובלים 

ח הטבעי לחקלאי, גם באמצעות יצירת חייץ בין השט (.2010פולשים )סקוטלסקי, סגטליים ומינים חדירה של מכן ו

 (.2017ו, , יכולה למתן לפחות חלק מההשפעות הללו )צעדי ועמיתישדרות עצים תנטיע
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שטחי החקלאות הינם בעלי חשיבות גבוהה עבור מיני עופות רבים. עבור מיני דורסים, כגון הבז המצוי וחוויאי 

נפוצים בשדות שדולה, תנשמת וחסידה צדות נברנים הנחשים, שטחי החקלאות מהווים את שדות הציד. לבנית ג

האפור, שטחים אלה מהווים שטחי עצירה. מינים נוספים, והנחליאלי אוכל חרקים. עבור ציפורים נודדות כגון העגור 

כגון ציפורי שיר רבות, כרוון מצוי, שדמית ועפרוני ענק מקננים בשדות בור, בשדות בעל ובשדות שאינם מעובדים 

 באביב. 

תם המרוויחים הגדולים מחקלאות הם המינים האופורטוניסטיים כגון לבניות, אנפות לילה ועורבים, כאשר חלק מאו

יש לציין את השרקרק  ,מינים אף הופכים למזיקים קשים לחקלאות ויש שנחשבים למינים מתפרצים. במקרה זה

 (.Vulnerable)אף היותו מין פגיע -ן נחשב למזיק לחקלאות עלכ-ניזון מדבורים, ועלשהמצוי 

 הערכההשיטת  9.2

במדד לערכיות אקולוגית בחקלאות  לוגית של שטחים חקלאיים באזור הסקר חושבה בהתאם למפורטוקהערכיות הא

צמחית בשטח פתוח שפותח במכון דש"א. המדד פותח בעקבות עבודה ראשונית שהוגשה למשרד להגנ"ס בדצמבר 

( וביוני 2018באוניברסיטת ת"א )אמדור,  2018(, ודיונים בצוותי היגוי שנערכו בינואר 2017)פרלברג ועמיתיו,  2017

 (.2018יתיה, במוא"ז מנשה )אבישר ועמ 2018

שמקבלת את המידע משכבות מידע ארציות )יחידות  –המדד מחולק לארבע רמות היררכיות: הרמה הארצית 

אקולוגיות ומסדרונות אקולוגיים ארציים(; הרמה האזורית: יחידת הנוף החקלאי; רמת המאפיינים הטבעיים בחלקה 

יררכית מספר מדדי משנה. כל מדד משנה מחולק ובשוליה; ורמת המאפיינים החקלאיים בחלקה עצמה. בכל רמה ה

למספר דרגות ערכיות, בהתאם לאיכות המידע שקיים לגביו, ולמאפייני הערכים שאותם יכול המדד לקבל. ברמה 

שתי דרגות ערכיות. הניקוד הסופי של  –הארצית ארבע דרגות; ברמה האזורית שלוש דרגות; וברמות החלקה ושוליה 

תאם לעמודת "משקל מפורט" בטבלה הבאה. שטחי חממות לא נחשבו כשטחים פתוחים, כל מדד משנה נעשה בה

 אלא כשטחים בנויים וכהפרה ברצף השטחים הפתוחים.

 . מדדים לערכיות שטחים חקלאית14טבלה 

סקאלה 
 מרחבית

 )%(משקל  ערכי מדד המשנה מדד משנה

 ארצית

מסדרון אקולוגי 
 ארצי/אזורי

 החלקה או חלק ממנה בליבה )שמורת טבע/גן לאומי/יער קק"ל( של  רכיות מירבית:ע
 (.15מסדרון אקולוגי ארצי/אזורי )ציון 

  :החלקה או חלק ממנה במעבר הכרחי )"צוואר בקבוק"( במסדרון ערכיות גבוהה
 (.10אקולוגי ארצי/אזורי )ציון 

 :(.5ארצי/אזורי )ציון החלקה או חלק ממנה במסדרון אקולוגי  ערכיות בינונית 

 :(.0החלקה מחוץ למסדרון אקולוגי ארצי/אזורי )ציון  ערכיות נמוכה 

15 

יחידה אקולוגית 
 ארצית/מחוזית

 החלקה או חלק ממנה נמצאים בתחום יחידה אקולוגית ששטחה קטן ערכיות מירבית :
 (.15נה מוגן )ציון ממ 17%-קמ"ר, ופחות מ 1,000-מ

 :חלק ממנה נמצאים בתחום יחידה אקולוגית ששטחה גדול  החלקה או ערכיות גבוהה
 (.10נה מוגן )ציון ממ 17%-קמ"ר, ופחות מ 1,000-מ

 החלקה או חלק ממנה נמצאים בתחום יחידה אקולוגית ששטחה קטן ערכיות בינונית :
 (.5טחה מוגן )ציון מש 17%-קמ"ר, ויותר מ 1,000-מ

 חום יחידה אקולוגית ששטחה גדול : החלקה או חלק ממנה נמצאים בתערכיות נמוכה
 (.0טחה מוגן )ציון מש 17%-קמ"ר, ויותר מ 1,000-מ

15 
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סקאלה 
 מרחבית

 )%(משקל  ערכי מדד המשנה מדד משנה

יחידת 
 הנוף

 החקלאית

 פשט הצפה
 :(.15החלקה נמצאת בתחום פשט הצפה )ציון  ערכיות מירבית 

 :(.8מ' מפשט הצפה )ציון  500החלקה נמצאת במרחק של עד  ערכיות בינונית 

 :(.0מ' מפשט הצפה )ציון  500-מרחק של יותר מהחלקה נמצאת ב ערכיות נמוכה 

15 

אחוז השטח הטבעי 
 מתוך יחידת הנוף

 :מהשטח טבעי )חלקות חקלאיות הן "איים" בשטח טבעי.  80%מעל  ערכיות מירבית
 (.15ציון 

 :(.8קלאי. ציון ח-מהשטח טבעי )פסיפס טבעי 80-20%בין  ערכיות בינונית 

 :הם "איים" בשטח  טבעי )שטחים טבעייםמהשטח  20%-פחות מ ערכיות נמוכה
 (.0חקלאי. ציון 

15 

רצף שטחים 
 פתוחים

 :החלקה או חלק ממנה נמצאים בליבה של רצף שטחים פתוחים )ציון  ערכיות מירבית
15.) 

 :(.8החלקה או חלק ממנה נמצאים באזור חייץ )ציון  ערכיות בינונית 

 :(.0)ציון החלקה או חלק ממנה צמודים להפרה  ערכיות נמוכה 

15 

מאפיינים 
טבעיים 
בחלקה 
 ובשוליה

מאפיינים טבעיים 
 בחלקה ובשוליה

 :יש משאר טבעי/שדרות עצים/גדר חיה בשולי החלקה/מאפיינים  ערכיות גבוהה
 טבעיים בחלקה

 :אין משאר טבעי/שדרות עצים/גדר חיה בשולי החלקה/מאפיינים  ערכיות נמוכה
 טבעיים בחלקה

7.5 

 זגדות ערוצי ניקו
 :ערוץ ניקוז גובל בחלקה או חוצה אותה. ערכיות גבוהה 

 :החלקה לא גובלת או נחצית ע"י ערוץ ניקוז. ערכיות נמוכה 
7.5 

מאפיינים 
חקלאיים 
 בחלקה 

חקלאות שטח 
 פתוח/בכיסוי חלקי

 :חקלאות בשטח פתוח )גד"ש/מטעים(. ערכיות גבוהה 

 :(.חקלאות בכיסוי חלקי )בתי רשת/מנהרות ערכיות נמוכה 
5 

חקלאות 
 בעל/שלחין

 גידולי בעל ללא השקיהערכיות גבוהה : 

 גידולים מושקים )שלחין(ערכיות נמוכה : 
5 

 שטחים חקלאייםאקולוגית של ערכיות  9.3

יותר טובה  הבנהמאפשרת  (16מפה )בחינת הערכיות האקולוגית של השטחים החקלאיים במועצה אזורית אשכול 

בעלי  אייםחקל םבהם שטחישמתחמים  שטחים פתוחים במרחב. ניתן לראות שלושהשל החשיבות בשמירה על 

 :גבוהה ערכיות אקולוגית

וים חלק חשוב מהמסדרון האקולוגי, אשר באזור זה מתבסס על מהו :כיסופים-השטחים החקלאיים באזור בארי .1

 פסיפס החקלאות הפתוחה והערוצים המיוערים.

ד יואזורי צי נחל בשורמהווים חלק מהמסדרון האקולוגי של  :נחל בשורשטחי חקלאות הבעל הנרחבים לאורך  .2

מסתמכים על המישורים הפתוחים. בנוסף, שטחים פתוחים אלה מהווים המשך ש ,רבים חיים-בעליה ליומחי

 .נחל בשורלמסדרון והרחבה של השטחים הפתוחים הטבעיים מצידי 

מוקפים במשוכות של אשלים, אשר מעלים את ערכיות שטחים אלה  :ניר עוזלשלום ן כרם שטחי החקלאות בי .3

 חיים רבים.-ד לבעלייכשטחי מחייה וצי
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 שטחים חקלאייםאקולוגית של . ערכיות 16מפה 
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 ':הפרק 

 זואולוגיה
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 זואולוגיה 10

 רקע זואולוגי  10.1

, הגדול מבין הנחלים במרחב, חוצה נחל בשורר נחלים רחבים. פמס ידי-עלותר מבחבל אשכול הינו אזור מישורי ש

 ובאר שבע, גרר, אסף ים, יחד עם הנחלנחל בשורמדרום לצפון מחולות חלוצה, דרך מישורי הלס לים התיכון. 

לים זורמים, נח :גידול-בתים מגוון של ימתקיימ ,לאורך נחלים אלה ובמישורים נות.וומלווים בבתרמתחתרים במישור 

בתי הגידול טבעיים, ושני  יםמשאר , חישות קנים, חורש אשלים, בתרונות לס, יערות נטועים,מעיינות, בריכות חורף

ועד  1989)משנת  מישורי לס חקלאיים וחולות. לפי מאגרי המידע של רשות הטבע והגנים העיקריים במרחב הסקר:

. מבין (16טבלה ) מוגדרים בסכנת הכחדהש 58חיים, מתוכם -עלימינים שונים של ב 262, באזור זה נמצאים היום(

ומאפיינת את מישורי הלס והחול  (,VU' )עתידה בסכנהשמוגדרת בקטגוריית 'החוברה  :את , נזכירהללו םיהמינ

קירות העפר ב מקננים', בסכנה ת 'עתידוהמחילות: שרקרק מצוי ושרקרק ירוק שגם הם בקטגוריידוגרי  ;הפתוחים

 מאפיין את אזור החולות., ו(ENמוגדר בסכנת הכחדה ), שמדברייבשה -צבו ;של בתרונות הלס

יכוני מצפון. מבחינה ת-מישור חוף פלשת היםלבין חולות הנגב המדבריים מדרום  אזור המעבר חבל אשכול הינו

כאקוטונים  ,מעבר בין סביבות שונות לאורך גרדיינט סביבתי מהווים אזורי, מוגדרים אזורים אלו שאקולוגית

(Ecotones ,)בהם מתרחש מעבר בין חברות ומערכות אקולוגיות שונות. אקוטונים ידועים כאזורים בעלי מגוון ש

מתבטא במגוון מינים גבוה ברמת החברה ובשונות גנטית ומורפולוגית גבוהה ברמת האוכלוסיות של , שביולוגי גדול

נים שונים. נוסף על כך, באקוטונים מתרחשים תהליכי התחדשות אבולוציוניים ולעיתים נמצא בהם ייחוד גנטי מי

ם משמרים ויוצרים עושר ביולוגי גבוה, ייחודיות מכיוון שאקוטונישאינו קיים באוכלוסיות שבאזורי ליבה סמוכים. 

 Kark & Van)לי ערכיות רבה לשמירת טבע וחדשנות אבולוציונית, ובמיוחד נוכח שטחם הקטן יחסית, הם בע

Rensburg, 2006). אוגרפי יע ביוגיים בעלי רקח-ה מהווה נקודת מפגש של מיני בעליאזור ז ,מבחינה זואוגיאורפית

קיפוד ניים )חיים בסמיכות למינים סוד, שחגלה, ירגזי, ארנבת וחרדון מצוי(כמו: תיכוני )-ממוצא ים , של מיניםשונה

מאפיין את ישראלי, שובהק במפגש של הצבי ה. ניתן לראות נקודת מפגש זו באופן מבולבול(ודבש , גירית חולות

מינים, כאשר מספר התצפיות שני הבתצפיות רבות  מאפיין את המדבר. ישנןשוצבי הנגב,  תיכוניים,-זורים היםהא

החקלאות. מפגש נוסף הינו  בצבי הנגב מתמעטות בשטחי יותפצשתמתמעטות בחולות הדרום, בעוד  יישראלבצבי ה

שתצפיות עים, בעוד ר-מצוי מגיעות דרומה עד קו כיסופיםיבשה -צפיות בצבתיבשה מדברי. -יבשה מצוי וצב-של צב

 ויים שלושת מיני הקיפודים של ישראל: קיפוד מצבאזור זה נפגש ,בנוסף מדברי מגיעות עד קו החקלאות.יבשה -בצב

 שמוצאו במדבריות החול. , וקיפוד חולותשמוצאו אפריקני אירופי, קיפוד המדברשמוצאו 

-מלוויניתן למצוא מינים רבים  שםד ומחייה. יעולם החי באזור מתבסס על השטחים החקלאיים הנרחבים כשטחי צי

וחיים  ,םאד-וספים הינם מינים שאינם מלווימזון בשטחים הפתוחים. מינים נאחר אשר משחרים  ,אדם וחקלאות

אחר מזון בשטחים הפתוחים. שרקרק אזורים שעברו הפרה אך אינם פעילים כעת, ומשחרים בבאזורים טבעיים או 
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בנוסף, ומשוטט מעל השטחים החקלאיים בחיפוש מזון.  ,בקירות עפר לאורך הבתרונות במחילותלדוגמה, מקנן  מצוי

 יד ליונקים גדולים וקטנים.יורי מעבר וצ, ואזיד למיני דורסים רביםיאזורים אלה מהווים אזורי צ

חלקם טבעיים, אך ברובם  ,אשר בתוכם ישנם כתמי משאר קטנים ומבודדיםים אזור הסקר מאופיין בשטחים חקלאי

 & Robinson) לשטחי חקלאות המרת שימוש שטח טבעי היאאחת הסיבות לפגיעה במגוון הביולוגי  מיוערים.

Sutherland, 2002בקרקע גורם לצמצום בתי הגידול הזמינים למינים השונים, וגם מנתק ביניהם.  (. שינוי שימוש

 .(Matthies et al., 2004גדלים ) –כך נוצרות אוכלוסיות קטנות ומבודדות וסיכויי הכחדתן בשל תהליכים אקראיים 

היכולת את  –תוצאה מכך וכ ,כמו כן, נמנע מעבר של חומר גנטי בין האוכלוסיות, דבר שעלול להקטין את המגוון הגנטי

גי יש (. על מנת לשמור על המגוון הביולוYoung et al., 1996של מינים שונים לעמוד בשינויים בתנאי הסביבה )

חיים לנדוד בין הכתמים ובכך לחזק -די לאפשר לבעליכ, גידול-בתימגוון של  כלומר, –לשמר כתמים טבעיים 

ן ביולוגי מצויים בתוך מערכת חקלאית מסוגלים לשמר מגוובעיים שמחקרים רבים מצאו שכתמים טעל. -אוכלוסיית

כדי שהכתמים הטבעיים יוכלו לשמר מגוון ביולוגי טבעי הכתמים קטנים באופן יחסי. אולם  גם אםגבוה ולהגן עליו, 

מים מקיי, יערות אשר קיימת בהם איננה יכולה להיות גבוהה מאוד. לפיכךמידת ההפרעה האנושית ש ,מקומי גבוה

בתוכם את בית הגידול הטבעי יכולים לשמר מגוון ביולוגי רחב במערכת זו של כתמים וחקלאות, אולם יערות אשר 

השמירה  תיכול את , מקטיניםלהם השפעה רבה על בית הגידול, או שתהליך הכשרת הקרקע שלהם אינטנסיבי

 .גיהמגוון הביולו לשלהם ע

מדבר טבעיות, לנוף של שטחים -מערבות ספר בי עברו שינויים מהותיים.מער-שורים האחרונים, נופי הנגב הצפוןבע

משתנה במהלך השנים. ניתן לראות מעבר מגידולי שדה לפרדסים שאופי הגידולים במעובדים. שינוי זה מתבטא גם 

 אלה. לשינויים ים חקלאייםם בשטחיוולטאי-ה של מתקנים פוטוהקמו ומטעים, ובמיוחד מעבר לגידולים בחממות

ים לשטחי הגד"ש יכולת לתפקד כשטחלהתקיים בנוף חקלאי חדש זה. חיים -השפעה רבה על יכולתם של בעלי

אזורי חממות, בעודם מוגדרים כשטחי חקלאות, אינם מהווים שטחים פתוחים עבור בעלי פתוחים בעלי רצף רחב. 

 כשטח פתוח. ל תפקוד השטחולהם השפעה ע ,ם הינם מתקנים מגודריםיוולטאי-מתקנים פוטו החיים במרחב.

בנוסף, בשנים האחרונות ניתן לראות את המשך הפיתוח החקלאי דרומה אל תוך אזור החולות. שינוי זה בנוף גרר 

, דם. לדוגמהא-מינים מלווי ידי-עלמאפיינים שטחים טבעיים פתוחים תוך דחיקת מינים ש ,שינויים בהרכב המינים

מקייצים כמו קטה  זור בשטחים הפתוחים. מינים יציבים אודוגרים וחורפים באשניתן לראות תהליך זה במיני עופות 

מוגבלים לשטחים הטבעיים יחסית שנותרו  סנגלית ורץ מדבר, או חורפים כגון חופמי הערבה, נעלמו מהנוף או שנותרו

 .(2016 ,)שוחט במרחב מאודשחורה נעשו נפוצים  יונת הבית ודיהמו מינים כש, בעוד במשארים

כי עפר דרכים, בין אם דרהליך נוסף אשר אנו עדים לו בשנים האחרונות, הינו הרחבת הכבישים והדרכים במרחב. ת

. ניתן לראות השפעה זו חיים-בעליהשפעה על יכולת התנועה ועל תמותה של  ובין אם כבישי אספלט, הינן בעלות

השפעה ישירה עטלפים ופרפרים. לכבישים אלה  על מעופפים כגון ציפורים,אך גם  ,קרקעיים חיים-בעליעל  בעיקר

 , כניסה של מינים פולשים,גידול-בתיהרס  :השפעות עקיפות כגוןחיים כתוצאה מתמותה עקב דריסה, ו-בעליעל 

. מעבר ובכך, יצירת קיטוע בפועל –והימנעות מהתקרבות אל אזור הכביש  תאורהזליגה של חומרים כימיים לסביבה, 
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ץ יץ בין שני צידי הכביש. חייהפרדה כגון צמחים, מעקות בטון ומתכת מוספים סיכון ויוצרים חילכביש עצמו, אמצעי 

 זה הינו גורם נוסף לקיטוע אוכלוסיות במרחב.

 שיטות 10.2

במסגרת הסקר הנוכחי לא בוצע סקר זואולוגי משלים לסקר הבוטני, והמידע הזואולוגי שמוצג בעבודה זו מתבסס על 

 BioGIS-של רט"ג )נתוני עבר ממאגר המידע הביולוגי ומגיליונות אקסל, מידע ממערכת ה מאגרי המידע הממוחשבים

ודות תצפיות בעופות התקבל א(. מידע 2019-1989רונות )השנים האח 30-היד(, מ-ותצפיות שתועדו במחשבי כף

 גם ממרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע ומפורטל הצפרות.

יות שלמרבית המינים תצפיות מועטות בלבד, ובנוסף, התצפיות עצמן לא בוצעו ניתוח נתונים אלו הוא בעייתי, ה

באופן שיטתי ולכן מוטות בכיוונים שונים: העדפה לתיעוד של מינים גדולים, מינים שקל לצפות בהם, מינים שקל 

 4חילה בנ"צ ת –לזהות, ומינים נפוצים פחות. מה גם שבשנים הראשונות בוצע תיעוד המיקום באופן מקורב בלבד 

היד -קמ"ר(, ורק עם תחילת השימוש במחשבי כף 0.1ספרות )דיוק של  5קמ"ר(, אח"כ בנ"צ  1ספרות )דיוק של 

 ספרות. 6, עברו לתיעוד בעזרת נ"צ 2008בשנת 

בהיבט המרחבי: מרבית התצפיות מרוכזות לאורך דרכים ובקרבת נקודות יישוב.  מאודבנוסף, מאמץ הדיגום מוטה 

מעיד על ריכוזי הימצאותם של בעלי החיים, אלא על מקומות הימצאותם של המדווחים. ההטיות הללו  אין הדבר

עפר ראשיות, מכיוון שמרבית התצפיות בוצעו לאורך צירי הנסיעה העיקריים -כוללות: תיעוד בקרבת כבישים ודרכי

בשעות העיקריות של עבודת הפקחים  של פקחי רט"ג, וכוללות גם דיווחים על בע"ח שנדרסו לאורך הכבישים; תיעוד

)תיעוד גבוה יותר של מינים פעילי יום, ותיעוד חסר של מינים פעילי לילה(; ותיעוד גבוה יותר בשטחים שמעניינים 

את רט"ג )יותר בשמורות ופחות בשטחים חקלאיים למשל(. לכן דפוס הפיזור של התצפיות אינו מייצג את מידת 

 החיים בשטח ואת עוצמת פעילותם.הנוכחות האמיתית של בעלי 

דרוסים במאגר המידע של רט"ג,  חיים-בעלילאורך כבישים נעשתה על בסיס תצפיות של  חיים-בעלישל  מפת דריסות

בהם ש"מפת חום", אשר מאפשרת לראות ולנתח את המרחבים -השנים האחרונות. תיעוד הדריסות מופה ב 20-מ

 .(21מפה ) יש ריכוז של דריסות

, על כפי שמתוארים להלן מבוססת על מיפוי בתי הגידול הייחודיים באזור הסקר( 22מפה )מפת הערכיות הזואולוגית 

אין לראות מפה . חיים-בעלימיקוד והבלטת האזורים החשובים ביותר עבור מטרת מפה זו הינה  בסיס הערכת מומחה.

משקללת את הערכיות המרחבית, והינה בעלת  אשר ,אלא כחלק מהבסיס למפת הערכיות האקולוגיתזו בנפרד, 

מהווה בסיס להבנת בתי הגידול במרחב, והערכיות הבוטנית ש חיים-בעלישל אוכלוסיות  חשיבות רבה להמשך קיומן

 :(15טבלה ) מתואר בטבלה הבאה הזואולגית אופן חישוב הערכיות במרחב.לצומח 
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 זואולוגיתהערכיות ה. אופן חישוב 15טבלה 

 ערכיות תיאור סוג

 (5ערכיות מירבית ) גידול לחים-, בתיחולות עגור גידול יייחודיים-בתי

ומעברים  'רי בקבוקאווצ'שטחים טבעיים משמעותיים, 
 הכרחיים

צווארי 'רי, , בתרונות הבשור, שמורת באנחל בשור
 'בקבוק

 (4ערכיות גבוהה מאוד )

יסופים, מרחב נחל אסף, מרחב ניר כ-מרחב בארי פסיפס של טבעי / מיוער / חקלאי
 כרם שלום-יצחק

 (3ערכיות גבוהה )

 (2ערכיות בינונית )  שדות חקלאיים פתוחים

 (1ערכיות נמוכה )  חקלאות חממות ואזרים מופרים במיוחד

 תוצאות 10.3

 ייחודיים גידול-בתי 10.3.1

 לחים גידול-בתי 

כגון הבריכה מעיינות עונתיים הן בים כגון עין הבשור ועין שרוחן, הן מעיינות יצי :באפיק נחל אשכול מספר מעיינות

ריכות קטנות בנחלים. בבריכות אלה ניתן למצוא מינים הרכבת הבריטית, בריכת הבשורה וב בסכר רעים, בגשר

שטח ב . בנוסף, מעיינות אלה מהוות נקודות שתייה עבור יונקים וציפורים.חיים-דו ביצות ומיני: צב אופייניים כגון

 לחים: עין הבשור, עין שרוחן, בריכות צאלים )גשר המיתרים, בשנים גידול-בתימקומות עם  הסקר נמצאים ארבעה

 שחונות יבש( ובריכת סכר רעים.

 בתרונות הבשור 

לנחל חשיבות  לפיכך,ת הגידול הטבעי המשמעותי האחרון במרחב. והבתרונות שמשני צידיו, הינו בי נחל בשור

וף פלשת. על מנת לשמור על מחבר את חולות הנגב ובקעת באר שבע אל מישור ח, שגם כמסדרון אקולוגיקריטית 

רוחב מספק, יש לשמור על המשארים הטבעיים והשטחים הפתוחים החקלאיים  לכמסדרון אקולוגי בע תפקודו

ינים ייחודי עבור מ גידול-ביתנות הבשור, מלבד היותם שטח טבעי רציף יחסית משני צידי הנחל, הינם בתרו לאורכו.

 רבים של דוגרי מחילות.

 חולות 

ם. בין חיים ייחודיי-בעליו גידול-בתיופיין בעושר של מאהינם אזור טבעי פתוח משמעותי, שהמערבי ב חולות הנג

גרביל דרומי, גרביל זעיר, גרביל חולות וגרביל החוף האנדמי.  וג גרביל:למנות ארבעה מינים של הסניתן  המכרסמים

בנוסף, ניתן למצוא באזור מריונים, ירבוע מצוי, פסמון ועוד. בחולות מתקיימת אוכלוסייה של צבי הנגב בנוסף לטורפים 

, ניתן למצוא עושר של זוחליםקרקל, צבוע, חתול בר ושועל חולות, שהינו מין של אזורי חולות בלבד. בחולות אלה  :כגון

 תפוצה הצפוני.המדברי אשר עבורו זהו קצה תחום יבשה -מינים, כולל צב 22שכולל 

 מינים בסכנת הכחדה 10.3.2

מבין  מיני עופות. 37-מינים של זוחלים ו מינים של יונקים בסכנת הכחדה, שבעה 14נצפו אשכול חבל בשטח סקר 

ציין את נשל צבי ישראלי וצבי הנגב. מבין העופות  ,תחום התפוצה אזור המפגש, ועל כן קצהאת ציין נהיונקים 

השרקרק הירוק, דוגר מחילות, שאוכלוסייתו בישראל הצטמצמה בשנים האחרונות. בעשור האחרון נצפו שרקרקים 
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ור, בבתרונות, עם ריכוזים גדולים במאגר בש נחל בשורדוגרים באזור מאגר הבשור ובישוב נווה. מין זה דוגר לאורך 

 מצפה הררי.בפארק אשכול וב

 חבל אשכול.בסכנת הכחדה ב חולייתנים. מיני 16טבלה 
RE –  באזורנו, כמקנן נכחדCR –  ,בסכנת הכחדה חמורהEN – סכנת הכחדה, בVU –  ,עתידו בסכנהNT – סיכון נמוך.ב 

 דרגת סיכון שם מדעי שם עברי קבוצה

 Agama savignii VU חרדון חולות זוחלים

 Testudo kleinmanni EN ברייבשה מד-צב

 Testudo graeca VU יבשה מצוי-צב

 Acanthodactylus schreiberi syriacus CR שנונית השפלה

 Varanus griseus NT כוח אפור

 Cerastes cerastes cerastes EN עכן החרטומים

 Cerastes vipera VU עכן קטן

 Coracias garrulus VU לכח עופות

 Coturnix coturnix CR שליו נודד

 Milvus migrans RE )=שחורה( דיה מצויה

 Circus aeruginosus RE זרון סוף

 Circus macrourus NT זרון שדות

 Cursorius cursor VU רץ מדבר

 Charadrius dubius CR חופמי גדות

 Muscicapa striata VU חטפית אפורה

 Cercotrichas galactotes VU חמרייה

 Lanius collurio VU גב-חנקן אדום

 Ciconia ciconia VU חסידה לבנה

 Asio flammeus CR ינשוף שדות

 Motacilla alba VU נחליאלי לבן

 Motacilla flava VU נחליאלי צהוב

 Gyps fulvus CR נשר

 Neophron percnopterus CR רחם

 Oenanthe finschii VU לעית חורףס

 Oenanthe isabellina VU סלעית ערבות

 Oenanthe hispanica EN סלעית קיץ

 Chlamydotis undulata VU חוברה

 Oriolus oriolus VU זהבן

 Ardea cinerea RE אנפה אפורה

 Ardea purpurea VU אנפה ארגמנית

 Falco naumanni EN בז אדום

 Falco peregrinus CR נודדבז 

 Falco subbuteo EN בז עצים

 Pterocles alchata EN זנב-קטה חדת

 Pterocles senegallus EN קטה סנגלית

 Glareola pratincola EN כנף-שדמית אדומת

 Merops superciliosus CR שרקרק ירוק

 Merops apiaster VU שרקרק מצוי

 Aquila pomarina RE עיט חורש

 Aquila clanga RE עיט צפרדעים

 Aquila heliaca VU עיט שמש

 Haliaeetus albicilla CR זנב-עיטם לבן

 Melanocorypha calandra EN עפרוני ענק

 Canis lupus VU זאב יונקים

 Felis chaus VU חתול ביצות

 Felis silvestris VU חתול בר

 Hyaena hyaena EN צבוע מפוספס

 Mellivora capensis EN גירית דבש
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 דרגת סיכון שם מדעי שם עברי קבוצה

 Gerbillus andersoni VU גרביל אלנבי

 Gerbillus gerbillus VU גרביל דרומי

 Jaculus jaculus VU ירבוע מצוי

 Caracal caracal VU קרקל

 Vormela peregusna VU סמור

 Gazella dorcas VU צבי הנגב

 Gazella gazella VU צבי ישראלי

 Hemiechinus auritus VU קיפוד חולות

 Vulpes rueppelli EN שועל הנגב

 פולשים ומתפרצים חיים-בעלי מיני 10.3.3

מין פולש הינו מין אשר אינו חלק מעולם החי והצומח המקומי, והגיע למקום בהשפעת האדם. חדירת מינים פולשים 

כיום  גידול. באזור-אובדן מיני חי וצומח, לאחר הרס בתילמקומות שונים בעולם מדורגת כתופעה השנייה בעוצמתה ל

 ףנוס ןמי יים פולשים אשר מתבססים בקרבה לנקודות יישוב, כגון מיינה הודית ודררה.ח-ניתן לראות מספר מיני בעלי

שר תפוצתו מין פולש של צב מים מתוקים, א – אוזן-צבגון אדום ואה במרחב וחשש להמשך התבססות האשר מעל

ידול לחים ג-בנחל בשור דרומית לפארק אשכול. בבתי מין זה נצפה מזרח מקסיקו.-צפוןמזרח ארה"ב ו-בדרום הטבעית

 שבהם הוא נמצא הוא מתחרה בצב הביצות המקומי.

מינים מתפרצים הינם מינים אשר מתקיימים באופן טבעי באזור, אך מרחיבים את תחום תפוצתם או את גודל 

אדם אל -אנושית. בשנים האחרונות ניתן לראות המשך חדירה של מינים מלווי אוכלוסייתם כתוצאה מפעילות

 המרחב, ודחיקת מינים מקומיים, כגון חדירה של קאקים ויונת הבית אל מחילות קיימות בבתרונות הבשור. 

 נמלת האש הקטנה נצפתה במספר מוקדים ביישובי דרום המועצה. זהו מין פולש בעייתי ביותר בשל ההשפעות

הן על הסביבה הטבעית, הן על בני האדם. נמלי האש משגשגות במזג אוויר חם ובונות את קיניהן ליד  וקשות שלה

מקורות מים טבעיים ומלאכותיים, כמו מערכות השקייה וממטרות, ולכן יכולות להקים את ביתן גם באקלים יבש תוך 

קומיים, ומקטינות את סיכויי השרידות של מינים ול נוספים, שם הן גוזלות משאבים מחרקים מגיד-השתלטות על בתי

 שונים תוך הקטנת המגוון הביולוגי המקומי. בנוסף, עקיצת נמלת האש הקטנה כואבת מאוד ויוצרת מעין כווייה.

. תצפיות בלבד( 26) בשטח הסקר במינים פולשיםשל תצפיות מאד במאגרי הנתונים של רט"ג קיים מספר מועט 

הימנה את תפוצת מינים אלה בשטח. עם זאת, בשטח הסקר נצפה מספר קטן יחסית של מספר זה אינו משקף מ

-הצבגון אדום היא לבצע מעקב אחרמינים פולשים, אשר ניתן לבצע אחריהם מעקב ולמפות את תפוצתם. המלצתנו 

 אוזן, לבחינת התבססות והרחבת תחום תפוצה ובחינת דרכים לסילוקו מהשטח.

 חיים-דריסות בעלי 10.3.4

מינים, כולל שני  48חיים דרוסים במאגר המידע של רט"ג. תועדו -תיעודים של בעלי 419הסקר ישנם סה"כ  בשטח

 105כרבע מסך התיעודים, )הינו תן  ,ים עם מספר התיעודים הגבוה ביותרתיעודים של דריסת קרקל. בעל החי

מין בעל נוכחות בולטת ולכן  –ודלו תצפיות(. ייתכן שתדירות זו נובעת הן משכיחותו של התן בשטח הסקר והן מג
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חיים -מתועדת יותר בהשוואה למינים קטנים יותר. בחינת מפת החום מראה את החשיבות של בניית מעברי בעלי

 במיוחד באזור המסדרונות האקולוגיים. ישנם חמישה מוקדים של דריסות:

  בשור מצטצמים מחד, והופכים : באזור השטחים הטבעיים סביב נחל במפגש עם נחל בשור 232חציית כביש

 לפסיפס של שטחים טבעיים/מיוערים ושטחים חקלאיים. 

  כביש זה מהווה אזור בעייתי במיוחד, עם מספר רב של דריסות בעליבאזור פארק הבשור 241חציית כביש :-

מדרום  יים שמאפשרים חיבורח-חיים. באזור שטחי חקלאות בעל נרחבים, וכביש ללא גדרות וללא מעברים לבעלי

 לצפון לאורך נחל בשור.

  אזור זה הינו המעבר העיקרי מהחולות לנחל בשור )מצפון אזור של בין גבולות לצאלים 222חציית כביש :

חיים רבים. -, אשר מושך אליו ציפורים ובעלי"דיההטמנת הפסולת "חקלאות חממות(. בנוסף, באזור נמצא אתר 

 יים.ח-לשמור על אזור זה פתוח ולבנות מעברי בעלי עם המשך הפיתוח החקלאי באזור, יש חשיבות

 של שטחים פתוחים, כאשר מצפון נמצא עין הבשור, ומדרום שטחי  "צוואר בקבוק": אזור זה מהווה צומת גבולות

וז ע-יים, כך שזהו המעבר העיקרי בין אזור הבשור לשטחים הפתוחים במרחב נירח-חממות שמונעים מעבר בעלי

 כרם שלום. –

 צפויים להוריד את  ,: הרחבת הכביש תוך בניית גדרות הפרדה באזור זהבין ניר יצחק לחולית 232כביש  חציית

כרם שלום, והחולות בדרום, ניתק בשנים  –מספר הדריסות במרחב. יש לשים לב כי הקשר שבין שדות ניר עוז 

ן לדרום, אשר דוחק את בעלי יים מצפוח-האחרונות באזור זה. ישנם פחות מעברים פתוחים במרחב למעבר בעלי

 החיים לאזורים מסכני חיים עבורם, כגון צידי דרכים. 

 ערכיות זואולוגית 10.4

באזור הסקר.  ייםח-מטרת מפת הערכיות הזואולוגית הינה מיקוד והבלטת האזורים החשובים ביותר עבור בעלי

 ול טמון בשני עקרונות:יים במרחב מועצה אזורית אשכח-של אוכלוסיות טבעיות של בעלי ןהמפתח לקיומ

: בתי הגידול הטבעיים העיקריים באזור הסקר הינם חולות הנגב ובתרונות הבשור. שימור בתי הגידול הטבעיים .1

סקר זה לא נערך סקר זואולוגי חיים רבים. ב-שטחים אלה הינם רציפים יחסית ומאפשרים קיומם של מינים בעלי

-יצגים במידה רבה גם את פוטנציאל השטח מבחינת קבוצות בעליייעודי. עם זאת, עושר והרכב מיני הצומח מי

על כן, במפה  (.Mandelik et al., 2010חיים שונות, ומהווים את הקירוב הטוב ביותר לייצוג המגוון הביולוגי כולו )

גידול -תיב –ידול קטנים וייחודיים ג-התמקדנו בעיקר בהבלטת השטחים הטבעיים הרציפים, ובתי הזואולוגית

 לחים.

: נושא זה נידון בהרחבה בפרק הערכיות המרחבית. חלק מתפקוד המסדרונות שמירה על מסדרונות אקולוגיים .2

 האקולוגיים הינו קיומם של משארים טבעיים במרחב החקלאי, אשר נידון בהרחבה בפרק הבוטני.

רכיות המרחבית והינה אין לראות מפה זו בנפרד, אלא כחלק מהבסיס למפת הערכיות הכוללת, שמשקללת את הע

חיים במרחב, יחד עם הערכיות הבוטנית והחקלאית, שמהווה -בעלת חשיבות רבה להמשך קיומן של אוכלוסיות בעלי

בסיס להבנת בתי הגידול במרחב.
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 בתחום הסקרבסכנת הכחדה זוחלים ב. תצפיות 17מפה 
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 בתחום הסקרבסכנת הכחדה  ופותבע. תצפיות 18מפה 

 

 בסכנת הכחדה
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 . תצפיות ביונקים בסכנת הכחדה בתחום הסקר19מפה 

 

 בסכנת הכחדה
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 בתחום הסקר ם פולשיםחיי-. תצפיות בבעלי20מפה 
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 חיים-בעלי ריכוזי דריסות .21מפה 
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 רכיות זואולוגיתע. 22מפה 
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 פרק ו':

 ערכיות משולבת
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 מפות ערכיות משולבות 11

פות הערכיות המשולבות נועדו לצורך ביצוע אינטגרציה בין מאפיינים שונים מאד של השטח. חשוב להדגיש שמ

הסקר. לשם  מרחב, אלא רק כאמצעי המחשה מתכלל לחשיבות השטחלפיכך, אין לראות בהן ככלי המרכזי להבנת 

בחינת השפעתן של תכניות פיתוח עתידיות על השטח, יש לפנות בצורה ביקורתית ומחושבת אל כל אחת מהמפות 

 , ולגזור מהן את המשמעויות הנלוות.בנפרד הנושאיות

 זואולוגית-חקלאית-בוטנית משולבת:ערכיות אקולוגית   11.1

הטבעיים והמיוערים קיבלו את שלוש מפות נושאיות: השטחים מפת הערכיות האקולוגית המשולבת מורכבת מ

ממפת הערכיות החקלאית  םערכיותאת  ובליקהשטחים החקלאיים  ;(15מפה מפת הערכיות הבוטנית )ערכיותם מ

 ,(22מפה )המרחב מבחינת חשיבותו לבעלי החיים  שמייצגת את מאפייני –ערכיות הזואולוגית מפת הו ;(16מפה )

 :לפי מטריצת החיבור הבאה

מפת ערכיות אקולוגית 
 משולבת

 זואולוגית

 מירבית מאודגבוהה  גבוהה בינונית נמוכה

 בוטנית
+ 

 חקלאית

 מאודגבוהה  גבוהה בינונית נמוכה נמוכה נמוכה

 מאודגבוהה  גבוהה גבוהה בינונית בינונית בינונית

 מאודגבוהה  מאודגבוהה  גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה

 מירבית מאודגבוהה  מאודגבוהה  מאודגבוהה  מאודגבוהה  מאודגבוהה 

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית

 לצורך הערכה כוללת של השטח.ביניים של שלב ההערכה, ואינה עומדת בפני עצמה  רמפה זו היא תוצ

 מרחבית-אקולוגית :כוללתערכיות  11.2

הערכיות האקולוגית  ומפת (11מפה המרחבית ) הערכיות מפת משילוב מורכבת( 24מפה ) הכוללת הערכיות מפת

(. מפה זו כוללת היבטים אקולוגיים מקומיים של חי וצומח שקשורים למאפייני בית הגידול עצמו, יחד עם 23מפה )

אקולוגיים  מסדרונות היבטים אקולוגיים מרחביים כגון: קישוריות, רצף שטחים פתוחים, עוצמת הפרה של הרצף,

 פי מטריצת החיבור הבא:-ח הסקר, עלומעברים הכרחיים )'צווארי בקבוק'( בכל שט

 מפת ערכיות כוללת
 ערכיות מרחבית

 מירבית מאודגבוהה  גבוהה בינונית נמוכה

ערכיות 
 אקולוגית

 מירבית מאודגבוהה  גבוהה בינונית נמוכה נמוכה

 מירבית גבוהה מאוד גבוהה בינונית בינונית בינונית

 יתמירב גבוהה מאוד גבוהה גבוהה גבוהה גבוהה

 מירבית גבוהה מאוד גבוהה מאוד גבוהה מאוד גבוהה מאוד גבוהה מאוד

 מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית מירבית
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 המשולבותת הערכיות ותובנות ממפ 11.3

מחבר כמסדרון אקולוגי ש נחל בשורחשיבות  מדגישה אתהאקולוגית והכוללת,  – המשולבותת הערכיות ובחינת מפ

זהו שטח טבעי מישור החוף. והחוף חולות הנגב ועד שפלת וממישורי הלס  – תיכוני-זור היםהאאת המדבר עם 

תובנה בולטת  .מרחבי משמעותימשמר איכויות של חי וצומח, עם רצף בלב שטחים חקלאיים אינטנסיביים, שאיכותי ו

יחד  ת חי וצומח במרחב,סיועי, שמאפשר את המשך קיומן של אוכלוטב-מיוער-החקלאיפסיפס נוספת היא חשיבות ה

.כשטחי פנאי ונופש איכותיים, לצד שימור חקלאות השטחים הפתוחים כעוגן כלכלי ונופי מרכזי שימור איכותיהם עם
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 זואולוגית-חקלאית-משולבת: בוטנית ערכיות אקולוגית. 23מפה 

 



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

 

240 

 מרחבית-אקולוגית: ערכיות כוללת. 24מפה 
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 מקורות 12

דיון  –סיכום דיון בנושא ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים (. 2018אמדור, א., פרלברג, א. ורמון, א. ) אבישר, א.,

 . מכון דש"א.במוא"ז מנשה

 הוצאת המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים. .אתרים גיאולוגיים בישראל(. 2014אידלמן, ע. ואנמר, ל. )

. הוצאת המשרד להגנת סמך רקע לשימור ולפיתוחמ –יחידות הנוף בנגב  .(2000קפלן, מ. ושדות, א. ) אידלמן, ע.,

 הסביבה ורשות הטבע והגנים.

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".26/8/1966. "למרחב", הראשון בגני הנגב –פארק הבשור (. 1966אילן, צ. )

( הרחבת והסדרת קיבוץ 5/125/03/51) 651-0638924תכנית מס' נספח תיעוד מקדים מנחה ל(. 2013ש. ) ,אלרם

 . מוגש לוועדה המחוזית מחוז הדרום.עין השלושה

פיתוח מדד לערכיות אקולוגית של שטחים חקלאיים: סיכום מפגש שנערך באוניברסיטת תל אביב  .(2018אמדור, ל. )

 . מכון דש"א.2018בינואר  30-ב

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".24/5/1957. "דבר", נסת עתיק בניריםנתגלה בית כ(. 1957אנונימי, )

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".2/1/1950. "על המשמר", תחנת נסיונות חקלאית בנירים(. 1950אנונימי. )

 ורית".. באתר "עיתונות יהודית היסט19/9/1955. "הבוקר", מצרים מתנגדת לגדר ב"רצועה"(. 1955אנונימי. )

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".22/8/1957. "מעריב", הגאזים מוסיפים להתפרץ(. 1957אנונימי. )

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".27/10/1957. "הארץ", ינסו להפיק נפט בקידוח בארי(. 1957אנונימי. )

. באתר "עיתונות יהודית 20/11/1961המשמר", . "על נחנך הגשר על הבשור על שם האלוף א. יפה(. 1961אנונימי. )

 היסטורית".

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".17/6/1964קר", ו. "הבחגורת אקליפטוסים ליד הרצועה(. 1964אנונימי. )

. באתר "עיתונות יהודית 5/8/1973. "דבר", החלו עבודות ההקמה של פארק אשכול בבשור(. 1973אנונימי. )

 היסטורית".

השכרת קרקע לחקלאות לטווח קצר והשפעותיה האקולוגיות: מקרה חולות הנגב (. 2011ורמון, א. ) ן ישראל, א.ב

 . רשות הטבע והגנים ומכון דש"א.המערבי

התפתחות שולי היבשת של מרכז ודרום ישראל מאז יצירתם  .(2008בר, ע., גבירצמן, ז., זילברמן, ע. ופיינשטיין, ש. )

. המכון הגיאולוגי, משרד התשתיות הלאומיות דו"ח לעיצובם מחדש בטרצייר המאוחרבמזוזואיקון ועד 

GSI/31/2008. 

נוכחות חומרים מעכבי נביטה בעלים וקליפה של מינים שונים  .(2002י. ) ,ריובוי.  ,י., ברנד ,נ., אשד ,ד., עצמון ,ברנד

 .19-13: 1, כתב עת ליער, חורש וסביבה –יער של עצי יער וחורש טבעי. 

. קסם הקברים, מנהגי אבלות ופולחן צדיקים בקרב בדוויי הנגב. (1998)צבי, ש., אבו רביעה, ע. וקרסל, ג.מ. -בר

 ההוצאה לאור. –משרד הבטחון 

. בתוך: גרדוס, י. שטרן, א': ספר באר שבע. גיאולוגיה וגיאומורפולוגיה של בקעת באר שבעגבירצמן, ג. )תשל״ט(. 

 .352-344ירושלים: 

 . החברה להגנת הטבע, תל אביב.חבל הבשור .(1986גזית, ד. )
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. משרד החינוך, אגף הנוער, האגף לטיפוח, רווחה ושיקום, היחידה לידיעת הארץ חבל הבשור .(א'2017גזית, ד. )

 ולימודי שדה.

א. וברקאי, ג.  . בתוך: שילר,יישובים שהוקמו בחבל הבשור בימיו של הסולטאן עבד אלחמיד השני. (2014)גזית, ד. 

-204שראל. גליון י-ת לידיעת ארץע-)עורכים(. אוכלוסיות לא מוכרות ויישובים מיוחדים בישראל. אריאל, כתב

203. 

 .. אתר האינטרנט של דן גזיתי הקרקעות בחבל הבשורחלוץ גואל –חיים בן יאיר . '(ב2017)גזית, ד. 

 .ט של דן גזית. אתר האינטרנ'משלושה יוצא אחד'. '(ג2017)גזית, ד. 

 , אתר האינטרנט של דן גזית."גוש בארי"(. 2018גזית, ד. )

 .40-33: 98-97 ,דמוניותקשמע. -. כנסיית סטיפאנוס הקדוש בחורבת באר(1992)גזית, ד. ולנדר, י. 

. הליך לניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף למטרות תכנון שימושי קרקע בשטחים הפתוחים .(1988גידליזון, א. )

 חיבור לשם קבלת תואר 'מוסמך', הטכניון מכון טכנולוגי לישראל, חיפה.

עמרם. -. תרגום: חיים בןתיאור גיאוגראפי, היסטורי וארכיאולוגי של ארץ ישראל. כרך שני: יהודה )ב( .(1868גרן, ו. )

 צבי, ירושלים, תשמ"ב.-הוצאת יד יצחק בן

 . אתר הסקר הארכיאולוגי של ישראל.112 –נירים מפת  –סקר ארכיאולוגי של ישראל . (2012)גת, א. 

. ולייתניםח –ינים בסכנת הכחדה בישראל. רשימת המינים בסיכון מ –הספר האדום  .(2002דולב, ע. ופרבולוצקי, א. )

 רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.

ת לתפוצת אורגניזמים: מהו הערך שטחים חקלאיים כתשתי(. 2011דולב, ע., סקוטלסקי, א., פדרמן, ר., וכרמל, י. )

מרכז יונקים, החברה להגנת הטבע, נקודת  של ענפי החקלאות השונים לקישוריות המגוון הביולוגי במרחב?

 ח"ן.

 ם שמירת הטבע במזרח התיכון.. העמותה לעידוד וקידוהצמחים הפולשים בישראל .(2010דרור, ז'.מ. )-דופור

. 2, כלניתהאם מתחיל לפלוש לישראל?  –חל (. צחר כחל2015.מ. )'דרור, ז-דופור

http://www.kalanit.org.il/?p=4103 

 . מהדורה שנייה. המשרד להגנת הסביבההצמחים הפולשים בישראל .(2019.מ. )'ז ,דרור-דופור

שנר, ה., גלון, י., הלר, א. וגוטליב, ל-ישי, מ., ורדט., וולצ'אק, מ., אבספיר, א., קגן, ס., יעקבי, -רגמןדרור, ז'.מ., פ-דופור

 . המשרד להגנת הסביבה.רשימת צמחי הנוי הזרים הלא רצוים בישראל .(2013א. )

. מסמך סקירה והמלצות למדיניות. השפעת מרעה דבורי דבש על דבורי הבר והטבע בישראל(. 2017, א. )דורצ'ין

 האוניברסיטה העברית בירושלים, והחברה להגנת הטבע. – אוספי הטבע הלאומיים

מחקרים בגיאוגרפיה של דרכי ההיווצרות והתפוצה של הקרקעות והנוף בנגב הצפוני. בתוך:  .דן, י. ויעלון, ד. )תש״מ(

 .56-31, י״א: א״י

 . ספריית פועלים והוצאת יחדיו.הצומח בנגב )מצפון לנחל פארן( .(1977דנין, א. )

(. 8החי והצומח של ארץ ישראל. אנציקלופדיה שימושית מאויירת. הצומח של ארץ ישראל )כרך  .(1991. )ויזל, י

 הגנת הטבע.לההוצאה לאור והחברה  –משרד הביטחון 

. פורום מדענים ניתוח מרחבי גיאומורפולוגי של אזור חולות מערב הנגב, דו"ח מסכם .(2008צעדי, א. )וזיו, י., צוער, ח. 

 חולות מערב הנגבלשמירת 

http://www.kalanit.org.il/?p=4103


 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

 

243 

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".30/6/1957. "למרחב", לחשבונה של גדר(. 1957חסין, א. )

 .41-33, עיתון "במחנה", עמ' 193. "דרך ארץ" בארי מול מכרות הגפרית .(1984חרובי, ר. )

באתר "עיתונות יהודית  .25/4/1980. "מעריב", מושב יתד תקע יתד ראשונה בפיתחת שלום(. 1980ינוב, ע. )

 היסטורית".

 . הוצאת המחבר. ירושלים.ין הבשור לשקמה, תפרוסת היישוב בתקופות נבחרותב –. יד לרן ויוחאי (1993)כהן, מ. 

 http://www.nirim.co.il/ViewArticle.aspx?articleID=378. על חולית שועוט ו'מגש הכסף' .(2013ארי, ד. )-לב

 . הוצאת רשות שמורות הטבע, ספריית מעריב.חבל אשכול, סקר נוף ומסלולי טיול(. 1988ליבנה, א. )

. פרסומי חטיבת המדע, רשות השלכות אקולוגיות של תאורת כבישים בישראל והצעות לפתרון .(2008נ. ) ,לידר

 הטבע והגנים.

. באתר "עיתונות 7/9/1977. "דבר", קידוחי גאז לאורך החוף 10חברה קנדית מבצעת סידרה של . (1977). מושיוב, ד

 יהודית היסטורית".

עבודת  .יכונית בגוש הרי מירוןת-מגוון מיני הזוחלים ביערות נטועים בהשוואה לחורש טבעי ובתה ים(. 2008מזה, א. )

 מוסמך, אוניברסיטת תל אביב.

-ידיעות החברה העברית לחקירת ארץל ג'מה. לזיהויה של עיר נשכחת בארץ ישראל. ת –. ירזה (1951)מייזלר, ב. 

 .41-38 ,ישראל ועתיקותיה

 . שלב א', שלב ב'.אזורית אשכול מועצה –סקר מבנים ואתרים היסטוריים . (2017)מימר, נ. 

 ונות יהודית היסטורית".. באתר "עית10/4/1957. "דבר", גדר או פריצת גדר (.1957)מרקוס, י. 

. אתר "עיתונות יהודית 27/1/1980. "מעריב", "אנחנו לא כאן ולא כאן" טוענים אנשי מושב יבול. (1980)נאה, ב. 

 היסטורית".

 ,עתיקות. מנזר מהתקופה הביזנטית ושרידי יישוב מהתקופה האסלאמית בחורבת מעון. (2014)נחשוני, פ. וסרי, ג. 

78. 

 .59-67: 8 נופים,השפעת שימושי קרקע על סחיפת ערוצים בשטח מדברי למחצה.  .(1977מ. ) ,ניר, ד. וקליין

מדריך למיפוי צומח  .(2014סבר, נ., לשנר, ה., רמון, א., הר, נ., וולצ'אק, מ., רון, מ., להב, ח., סבח, ע. והדר, ל. )

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

 הנדיב והמשרד להגנת הסביבה.

  .483/02/7תיק תיעוד מקדים לתכנית מפורטת ליערות ושמורות בארי מס' . (2010)סולר, ג. 

. 27/8/1957. "למרחב", קידוח נוסף בבארי לקביעת ערכו הכלכלי של הגאז. (1957)סופר "למרחב" לענייני פיתוח. 

 היסטורית". באתר "עיתונות יהודית

. אוניברסיטת תל מסדרונות אקולוגיים באזורים חקלאיים: עקרונות לתכנון ולממשק חקלאי .(2010סקוטלסקי, א. )

 אביב, נקודת ח"ן.

. המחלקה רשימת צמחי הבר של ארץ ישראל וסביבותיה .(1999פרגמן, א., פליטמן, ע., הלר, ד. ושמידע, א. )

 האוניברסיטה העברית בירושלים.  לאבולוציה, סיסטמטיקה ואקולוגיה,

פיתוח שיטה לסקירת שטחים . ערכיות אקולוגית בשטחים חקלאיים(. 2017פרלברג, א., אמדור, ל. ורמון, א. )

 . מכון דש"א.חקלאיים במסגרת סקרי טבע ונוף

http://www.nirim.co.il/ViewArticle.aspx?articleID=378
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דע והמלצות חוברת מי. ערכת אקולוגית בסכנת הכחדהמ –מישורי הלס בצפון הנגב  .(2014פרלברג, א. ורון, מ. )

 . הוצאת החברה להגנת הטבע.לקובעי מדיניות, מתכננים, מנהלי שטח ואנשי חינוך

מדריך למיפוי צומח  ., ד., רומם, א., הופמן, א., טלמון, א. ורמון, א. )בהכנה(בן נתןפרלברג, א., רון, מ., שמש, ב., 

 ""א.טבע ונוף, מכון דש . יחידת סקריחלק הצומח המדברי )טיוטה( –בישראל 

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".29/7/1971. "דבר", הרצועה תוססת אך הדילול נמשך. (1971)צדקוני, ד. 

הנטועות  בחינת השירותים האקולוגיים של חורשות קק"ל(. 2017צעדי, א., קטרה, י., שריג, ש., שוקר, ש. וקנול, י. )

: 17 ,לניהול יערות ושטחים פתוחיםכתב עת  –יער . הבמזעור פיזורם של חומרי הדבר בגבול שטחים חקלאיים

35-22. 

בע והגנים, אגף סביבה, לשכת המדען . רשות הטחרוד-גלבע-מסדרון אקולוגי רמת צבאים .(2011קפלן, מ. וויטמן, נ. )

 הראשי. 

מקשר בין רמת צבאים תכנון מסדרון אקולוגי בעמק חרוד כ .(2011'.מ. )דרור, ז-קפלן, מ., ויטמן, נ., רותם, ד. ודופור

 .105-96 (:2)2, אקולוגיה וסביבהלגלבוע. 

(. סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף 40סקר סובב באר שבע )ממערב לכביש  .(2011רומם, א. ורמון, א. )

 . יחידת סקרי טבע ונוף, מכון דש""א.ומורשת האדם

מהלכה למעשה. עקרונות  –מסדרונות אקולוגיים  .(2015. )גנון, -רותם, ד., אנגרט, נ., אלון, ע., גולדשטיין, ח. ובן

 . רשות הטבע והגנים.והנחיות ליישום מסדרונות אקולוגיים בישראל

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

 .23-16 (:1)7, אקולוגיה וסביבה

חלוקת הנגב ודרום מדבר יהודה (. 2019, א. )וצוער , א.רמון ע.,גרא,  ג.,כגן,  א.,הופמן,  .,רומם, א .,פרלברג, א מ.,ן, רו

 . מכון דש"א ורשות הטבע והגנים.)מחוז דרום של רט"ג( ליחידות אקולוגיות

ואקולוגיה ורשות הטבע  תדוכיפת צפרו .2016אביב  –סקר דוגרי מחילות בצפון מערב הנגב  .(2016א. ) ,שוחט

 והגנים.

. באתר "עיתונות יהודית 16/1/1955. "זמנים", קידוח הנפט ליד בארי יועבר צפונה. (1955) .שליח "זמנים"

 היסטורית".

 http://www.kalanit.org.il/prosopis .3 ,כלנית(. מיני הינבוט הזרים הפולשים לישראל ולירדן. 2016שמידע, א. )

 .2, כלנית? . עד היכן מצפינה השיטה הסלילנית(2015)שמידע, א., גולן, ע. ורון, מ. 

/raddiana-http://www.kalanit.org.il/acacia 

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

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

 הטבע והגנים.

 . באתר "עיתונות יהודית היסטורית".22/8/1969. "למרחב", חבל אשכול בנגב. (1969)שמשי, י. 

. רשות הטבע והגנים, לי לשמירת טבעכ –מסדרונות אקולוגים בשטחים הפתוחים  .(2000. ושדות, א. )שקדי, י

 חטיבת המדע.

http://www.kalanit.org.il/prosopis
http://www.kalanit.org.il/acacia-raddiana/
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 נספחים 13

 סיכום הממצאים, מסקנות והמלצות –נספח א'   13.1

נספח זה כולל צירוף של עיקרי הממצאים והמלצות לקווים מנחים כלליים לניהול השטח באופן שיישמר, ובמקרים 

פת מחברי חוברת הסקר והתייעצות עם י השקפ-מסויימים יטפח, את ערכי הטבע, הנוף והמורשת שבו. זאת, על

הגורמים המזמינים ואנשי שטח נוספים. הנספח מתווה עקרונות כלליים בלבד, ואינו מפרט באופן מלא את הצעדים 

התכנוניים, הטכניים והמנהליים הדרושים למימוש מטרות אלה. אנו מקווים שההחלטה על צעדים אלו תתקבל באופן 

 והסכמה בין הגורמים השונים המעורבים בניהול השטח. פעולה-מקצועי ושקול, ותוך שיתוף

 המלצות נופיות 13.1.1

 –ככלל, תחום הסקר כולל פסיפס של שטחים טבעיים, שטחי חקלאות, שטחים מיוערים ויישובים בעלי אופי כפרי 

מהווה עמוד  נחל בשורשיוצרים יחד מרחב פתוח גדול, רציף ברובו ובעל תפיסת מקום וחבל ארץ ברורים וייחודיים. 

שאותם מומלץ מכלולים נופיים,  בשטח שלושה שדרה אזורי, המחבר את חבל אשכול מהחולות ועד גבעות בארי.

 ר:משלחזק ול

 ך נוף יערות ושטחים טבעיים, ובו מספר רב של אתרי מורשת בתו ,: מרחב של פסיפס חקלאותכיסופים-בארי

 יירותי.מורכב ומגוון. מומלץ להמשיך לפתח מרחב זה כמרחב ת

 עם שטחים מיוערים, בתרונות טבעיים ומספר מהווה עמוד השדרה של חבל אשכול נחל בשור: נחל בשור ,

 והן את דרכי הגישה לדרכי הנוף שלאורכו. מומלץ לפתח ולהנגיש הן את האתריםאתרים לאורכו. 

 ש את הגישה אליו.נגי: נוף החולות מהווה נוף טבעי פתוח, רציף ורחב ידיים. מומלץ להעגור-חולות צאלים 

 המלצות מורשת האדם ותיירות 13.1.2

טוריים, כאשר שניים מהסיפורים החשובים במרחב הינם בורות המים והבארות חבל אשכול עשיר בסיפורים היס

 המלצות: .ישראל בעת החדשה ישבות והמאבק לעצמאותיוסיפור ההת ,העתיקים

 בלעו בסבך הקנים העבות שבערוץ הנחל. נ היסטוריים לאורך נחל בשור-לוגייםחלק מהאתרים הארכיאו

 בהם עוברים שבילי מטיילים בקרבת הסבך, מומלץ לחשוף מחדש ולשקם אתרים אלו.שבמקומות 

 אינם נגישים כיום לציבור. במקרה הטוב, הם מוצגים  אתרים הארכיאולוגיים שבמרחב הסקרממצאי מרבית ה

במוזיאונים  –במקרה הפחות טוב ותיאום מראש, במוזיאונים קטנים ומקומיים שהכניסה אליהם כרוכה ב

מרוחקים מהאזור )מוזיאון ישראל( או במחסני רשות העתיקות. האתרים עצמם, ברובם המכריע, אינם גלויים 

ם עצמם הינם נחלתם של "משוגעים לדבר", וקיים ים תהליכי הרס מואצים. המוזיאוניכיום לציבור וחלקם עובר

האחראים, ייסגרו אתרים אלו לקהל הרחב. מוצע לבחון מהלך של החלפת  חשש שלאחר מותם/פרישתם של

במוזיאון אזורי מרכזי. מוזיאון זה יאפשר הצגה לא רק של ממצאי האוספים  האוספים המקומייםהמוזיאונים/

 כגון בורות המים, באר אנטיליה, בנייה ,תופעות שאפיינו את האזור בעברשל הנוכחיים, אלא גם שחזור ותיעוד 

 בלבני בוץ ועוד.
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 תיק את רצפת נפגע קשות כתוצאה מתהליכי סחיפה בנחל בשור. מוצע להע האתר הארכיאולוגי חורבת גררית

 לנקודה סמוכה שאינה חשופה לסכנת התמוטטות בעתיד הנראה לעין. הפסיפס שנותרה במקום

 ה במקום, ואשר העתק של רצפת הפסיפס שנמצא ,בפארק אשכולששלאלה כנסיית להציב במצפור  מוצע

 נמצאת כיום באוסטרליה.

 הינם נכס ארכיאולוגי ייחודי. לאחר שמרבית אתרי העתיקות נהרסו בפיתוח  בורות המים העתיקים והבארות

ניתן לזיהוי בשטח בחלקים ניכרים מתחומי העיקרי שבורות לאלמנט הארכיאולוגי ההתיישבותי, הפכו -חקלאי

 ם בשטחים חקלאיים.המועצה. עם זאת, חלק מהבורות נמצאי

"דרך מתקני המים" בחניון רעים. מומלץ לתת -לם ברובם ככו –כיום, הונגשו למבקרים מתקני מים בודדים 

עדיפות לשימור מכלולי הבורות הגדולים )בפרט סביב בארי, חורבת מעון וחורבת גררית( או השמורים יחסית 

סקר ייעודי לשימור הבורות. בסקר הנוכחי נעשה  ךלערווולשקמם,  מרזבי חרס ובריכות שיקוע נלוות( )כולל

ניתנים כיום לזיהוי על פני השטח, אך קרוב לוודאי שפה ושם חמקו אמץ רב לאתר ולתעד את כל הבורות שמ

 של הבורות. יקמאיתנו חלק מהאתרים, וכן לא התאפשרו מדידה ושרטוט מדוי

  משלב עצים עתיקים, משוכות צמחייה ייחודי ש הבשור( נותר "נוף מורשת"בתחומי חוות משק צאן )ליד עין

 ובארות. חשוב לשמור על ערכו הנופי של המתחם גם בעתיד.

 להסדיר את הגישה אליו מדרך השדות. באותו אופן, יש , לשקמו ויש לשמר את האתר הלאומי במבטחים הישנה

 לבצע פעולות שימור ושיקום בבית הביטחון של אורים.

 מרוחקת יחסית הן מהגבול והן מיישובי ילים בתחומי יער אבשלום, כנקודה למטי מוצע להקצות חניון לילה

 הסביבה.

  מוצע להוסיף שלטי "שימור אתרים" באתרי ההתיישבות צור מעון ונווה יאיר, ולבחון הנגשה למבקרים של לפחות

 אחד המקלטים בצור מעון.

 להסיר  מוצעבוט קוצניים מעל הבאר עצמה. באר כיסופים )ביר נחרור( אינה נגישה כיום בשל צמיחת עצי ינ

 עצים אלו ולבצע פעולות שימור במקום.

  בשנה החולפת החלה התארגנות עצמאית של תושבי האזור לקידום "שביל הנגב המערבי". שביל מוצע זה אמור

 כיום להסתיים בצאלים, ומוצע להמשיכו מערבה עד אנדרטת אוגדת הפלדה.

 יםהמלצות קישוריות שטחים פתוח 13.1.3

 חיים במספר מקומות:-בעלי מעברי הקמתמומלץ לקדם 

  נחל בשורבחציית  234כביש 

  נחל בשור, במיוחד בחציית 241מספר מעברים לאורך כביש 

  232מעבר מדרום לרעים על כביש 

 מעבר באזור צומת גבולות 



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

 

250 

מסדרון אקולוגי עבור וה . אזור זה מהוגבולות וצאליםהקיבוצים בין ימור שטח חקלאי פתוח שישנה חשיבות גבוהה ל

 חיים בין שטחי החולות ונחל הבשור.-בעלי

ידי שימור חקלאות פתוחה )ללא חממות( משני -, עלנחל בשורלאורך  , מומלץ לשמר רצף של שטחים פתוחיםבנוסף

 ממות ומתחמיםח, ללא המשך פיתוח של גבולותיבות רבה בשימור מעבר בין צאלים ליש חש ,כן-צידי הנחל. כמו

 .וולטאיים-ותקנים פוטלמ

 בוטניותהמלצות  13.1.4

ספר תיכוני, עם מ-נט ייחודי שמחבר את המדבר, ספר המדבר והצומח היםים הצומח של חבל אשכול מהווה גרדיעול

מינים ייחודיים ואוכלוסיות בקצה גבול התפוצה שלהן. בנוסף, במרחב מספר מוקדי פריחה מרשימים. להלן מספר 

 ומח:המלצות לשימור מאפייני הצ

  מומלץ לקדם את ההכרזה על ההרחבות לשמורת בתרונות בארי ולשמורת הבשור )ספציפית, באזור שמצפון

נצרים ונווה -ולות שבין בניחשונרה ועל ה-זרחי של חולות צאליםמ-למצפה שי( ולקדם הכרזה על החלק הדרומי

 גבולות כשמורות טבע.ל

  בשמורת בתרונות בארי )כולל שטח ההרחבה(, להגביל מומלץ להסדיר ולהפחית במידה רבה את רעיית הבקר

אותה לאזורים מסויימים בשטחים המישוריים, ולמנוע כניסת בקר אל הבתרונות עצמם. תנועת הבקר על 

הבתרונות ובמדרונות פוגעת בקרומי הקרקע ובמבנה הכורכר והחוסמס וגורמת לבלייה מהירה של שכבות 

 הסלע.

 פעולה עם הקיבוצים לשמירה על משארי השדות הערכיים -תי והן בשיתוףעול הן במישור החוקמומלץ לפ

 בפתחת שלום, ובפרט על משאר ניר יצחק ועל משארי נווה ושלומית.

  מומלץ להימנע מהמשך השימוש לצרכי ייעור במינים פולשים או בעלי פוטנציאל פלישה, שמופיעים בספר

שימת צמחי הגינון הבלתי רצויים של המשרד להגנת ר( או ב2019דרור, -המינים הפולשים בישראל )דופור

(, ולהתמקד במינים שאינם בעלי אופי פולשני לפעולות ייעור עתידיות 2013, דרור ועמיתיו-הסביבה )דופור

. בעיקר שיזף מצוי בצפון שטח הסקר, ושיטה סלילנית בדרומו(. עלים מקומיים-)איקליפטוסים, אורנים ורחבי

מוש במיני ינבוט, צחר כחלחל, טטרקליניס, קליטריס ושיטים לא מקומיות. מומלץ גם בפרט, יש להימנע משי

לעודד ולפעול להפסקת השימוש במינים אלה בגינון ביישובים בתחום הסקר, ולשקול פעולות לביעורם באזורים 

ומלץ לנקוט בפרט יש לבער זריעים של מינים אלה שחדרו לשטחים טבעיים, למשל לאורך הבשור. מו –מסויימים 

בפעולות ביעור גם כלפי מינים פולשים עשבוניים, כמו כנפון זהוב וקוכיה הודית, שמהווים מטרד גם לחקלאות 

 וגם בשטחים טבעיים.

  מומלץ להפחית בפעולות ייעור בשטח הסקר במידת האפשר, שכן יערות אינם חלק מהנוף הטבעי בו. בפעולות

, לטעת עומדים פתוחים ככל האפשר, ולהשאיר כתמים ת עפר )'שיחים'(מהקמת סוללוייעור עתידיות יש להימנע 

לערוך סקר בוטני וזואולוגי בשטחים מיועדים לייעור,  חשובבלתי נטועים שיהוו איי מקלט לצומח הטבעי. 
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ולהתחשב בהמלצותיהם. בשטחים המיוערים שכוללים כתמים פתוחים ערכיים, יש להתחשב בכתמים אלה 

 עולות עיבוי עתידיות.ולשמור עליהם בפ

 ולות, ולהימנעות רכב בשטחי הח-מומלץ להגיע עם צה"ל להסכמות ולהסדרה של צירים קבועים לתנועת כלי

מנסיעה מחוץ לצירים אלה. הנסיעה בשטחים החוליים הטבעיים פוגעת קשות במגוון הצומח בשטח 

 רים ונמצאים בסכנת הכחדה.ירבים מהם נד –גליים שמאכלסים אותו ר-ובמרכסמים, בזוחלים ובפרוקי

 כב בחולות הדרומיים ולצמצם את מספר השבילים, בדומה למצב ר-מומלץ להגביר את האכיפה על נסיעת כלי

 בבתרונות הבשור.

  במקרים של הרחבת שטחים חקלאיים, הרחבת יישובים או ייעור על שטחים ערכיים שבהם נמצאים אירוסי הנגב

האפשרות  –שישמרו את ההקשר בין האוכלוסייה לבין השטח  ,בד העתקהמומלץ לשקול אופציות נוספות מל

של השארת הגיאופיטים במקומם בתא שטח קטן שיישאר ללא הפרה ויהווה אי בתוך השטח המעובד/בנוי/מיוער 

היא המועדפת, אך בהיעדר אפשרות זו מומלץ להעתיק את הצמחים לתא שטח פנוי בקרבת מקום מחוץ לגבולות 

ו אף לגינה קהילתית או שטח פורח מיועד בתוך היישוב. ערבוב בין צמחים מאוכלוסיות שונות, שהוא היישוב, א

פועל יוצא של העתקת פרטים ממקומות שונים אל תא שטח אחד )כמו במקרה של "גבעת האירוסים של 

הגנטי של המין. גבולות"( מביא למעבר גנים בין פרטים מאוכלוסיות נפרדות ופוגע במאמץ השמירה על המגוון 

גידול -למיקומם המקורי ובבית ניתןבמקומם, או במקום קרוב ככל ה מומלץ, לכן, להתאמץ לשמר את האירוסים

 )האמור נכון גם לגבי מיני גיאופיטים אחרים, אם כי לרובם חשיבות פחותה מאשר לאירוסים(. דומה

 משטחים שמיועדים לייעור או לפיתוח, במקרים של העתקת גיאופיטים, ובפרט של מינים נדירים או מוגנים ,

הבצלים שהועתקו מכל מין, מהיכן הועתקו ולאן, /)='קלונים'( יםגושלנהל רישום מסודר של מספר ה חשוב

ולעדכן במידע זה את הגופים האמונים על מעקב והערכת מצבם של מינים נדירים בארץ )בפרט, יש לדווח בפירוט 

 ינמיות של אתרי המינים בסכנת הכחדה של רט"ג(.ובבירור בסייבר פקח או במפות הד

 המלצות זואולוגיות 13.1.5

 מומלץ: פים הקודמים,בנוסף להמלצות שפורטו בסעי

 לשמר משארים טבעיים בין שטחים חקלאיים, הן בשטחי החולות והן בשטחי הלס. 
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 חישוב הערכיות הנופית של יחידות הנוף –נספח ב'   13.2

ייחודיות  שם מס'
בנוף 
 הארץ

מגוון 
ועושר 
 חזותי

בולטות 
ונוכחות/ 
 "דרמטיות"

פוטנציאל  ייצוג נופי ראשוניות
 שיקום נופי

ממוצע  צפותנ
 מחושב

 ערכיות סופית

 3 2.9 2 3 3 3 3 3 3 נחל שובה 1.01

 2 2.4 3 3 3 2 2 2 2 שדות בארי מזרח 1.02

 5 4.9 4 5 5 5 5 5 5 בתרונות בארי 1.03

 5 4.3 4 4 5 4 4 5 4 יערות בארי 1.04

 0 1.1 3 0 0 0 5 0 0 יסופיםכ -גבול בארי  1.05

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בארי 1.06

 3 2.7 3 3 3 2 3 3 2 שדות בארי מערב 1.07

 3 2.7 2 3 3 3 3 3 2 "נחל בארי" 1.08

 3 2.9 2 3 3 3 3 3 3 נחל בוהו תחתון 1.09

 5 4.3 4 4 5 3 4 5 5 מחסני התחמושת 1.1

 4 3.3 3 4 4 4 3 2 3 שדות סחף 1.11

 4 4.3 3 5 5 5 4 4 4 נחל שערתא 1.12

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 מורד הבשור 1.13

 5 4.7 4 5 5 5 5 5 4 יערות ניצרה 1.14

 3 2.3 2 3 3 2 2 2 2 באר אסף 1.15

 3 2.6 2 3 3 2 2 3 3 שדות שערתא 1.16

 4 3.6 3 4 4 3 4 4 3 יער נחל גרר 1.17

 5 4.4 3 5 5 4 5 5 4 נחל גרר תחתון 1.18

 3 2.7 2 3 3 2 3 3 3 יער חניון רעים דרום 1.19

 3 2.9 3 3 3 2 3 3 3 הבשור -שדות גרר  1.2

 5 4.7 5 5 5 3 5 5 5 תל גמה 1.21

 4 4 3 4 5 4 4 4 4 יער כיסופים 1.22

 3 2.7 3 3 4 3 2 2 2 כיסופים צפון 1.23

 3 3.3 3 4 4 3 3 3 3 יער כיסופים מערב 1.24

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 כיסופים 1.25

 4 3.4 3 4 4 3 4 3 3 נחל אסף ויובליו 1.26

 2 2 4 2 3 1 2 1 1 עוטף מחנה רעים 1.27

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מחנה רעים 1.28

 3 2.4 2 3 4 2 2 2 2 שדות נווה יאיר 1.29

 2 1.7 1 2 3 2 1 2 1 שדות בוהו וגרר 2.01
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ייחודיות  שם מס'
בנוף 
 הארץ

מגוון 
ועושר 
 חזותי

בולטות 
ונוכחות/ 
 "דרמטיות"

פוטנציאל  ייצוג נופי ראשוניות
 שיקום נופי

ממוצע  צפותנ
 מחושב

 ערכיות סופית

 4 3.7 2 5 5 4 4 3 3 נחל גרר תיכון 2.02

 3 2.1 2 2 3 2 2 2 2 שדות רעים 2.03

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רעים 2.04

 3 2.6 3 3 4 2 2 2 2 שדות אורים 2.05

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אורים 2.06

 3 2.6 3 3 3 2 2 3 2 בקעת באר שמע 2.07

 2 2.3 2 2 2 2 3 3 2 מטעי מאגר חוחובה 2.08

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 עיםקטע ר -הבשור  3.01

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 גמילה קטע -הבשור  3.02

 5 4.6 5 5 5 2 5 5 5 פארק אשכול 3.03

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 שרוחן קטע -הבשור  3.04

 3 2.7 3 3 3 2 3 3 2 מאגרי הבשור 4.01

 4 4.1 3 5 5 4 4 4 4 טע המאגריםק -הבשור  4.02

 5 5 5 5 5 5 5 5 5 צאלים קטע -הבשור  4.03

 1 1.1 1 1 1 1 3 1 0 מחצבת צאלים 4.04

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 גןמ -גבול כיסופים  5.01

 3 2.9 4 4 4 2 2 2 2 יריםנ -שדות עין השלושה  5.02

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עין השלושה 5.03

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נירים 5.04

 4 4.3 3 4 5 4 4 5 5 חורבת מעון 5.05

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 צור מעון 5.06

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ניר עוז 5.07

 3 2.7 3 3 4 2 2 3 2 גןמ -שדות ניר עוז  5.08

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מגן 5.09

 2 1.6 1 2 2 1 2 2 1 מטעי גמילה 5.1

 3 2.1 2 2 3 2 2 2 2 נועים מגן-קו 5.11

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 עין הבשור 5.12

 4 3.6 2 3 5 4 3 4 4 חוות משק צאן 5.13

 2 1.9 1 2 3 2 2 1 2 ועים עין הבשור דרוםנ-קו 5.14

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חממות עין הבשור מזרח 5.15

 3 2.6 2 3 3 2 3 3 2 שדות עוטף רבובה 5.16

 4 4.1 3 4 5 4 4 5 4 באר רבובה 5.17
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ייחודיות  שם מס'
בנוף 
 הארץ

מגוון 
ועושר 
 חזותי

בולטות 
ונוכחות/ 
 "דרמטיות"

פוטנציאל  ייצוג נופי ראשוניות
 שיקום נופי

ממוצע  צפותנ
 מחושב

 ערכיות סופית

 3 2.7 3 3 4 2 3 2 2 גבולות צפון 5.18

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 גבולות 5.19

 3 2.9 3 3 4 2 3 3 2 בולותג -שדות צאלים  5.2

 2 2.1 2 2 3 2 2 2 2 ולותנועים גב-קו 5.21

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 וולטאי-מתקן פוטו 5.22

 1 1.1 1 1 1 1 2 1 1 מאגר מים 5.23

 2 1.9 3 2 2 1 2 2 1 מטעי צאלים 5.24

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אתר אשפה דיה 5.25

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 צאלים 5.26

 2 2.1 2 2 3 2 2 2 2 מטעי מבטחים 6.01

 1 1 3 0 0 0 3 1 0 סובב מבטחים 6.02

 3 2.6 3 3 3 2 3 2 2 232יער כביש  6.03

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מפעל כימדע 6.04

 2 1.9 1 2 3 2 2 2 1 שדות מבטחים מערב 6.05

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 יישובי מבטחים 6.06

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 יישובי צוחר 6.07

 2 1.7 1 2 2 1 2 2 2 עוטף שדה ניצן 6.08

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 וולטאי-מתקן פוטו 6.09

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 רם שלוםכ -גבול מגן  7.01

 4 3 3 3 4 3 3 3 2 אדמות דנגור 7.02

 4 3.4 2 4 4 4 3 3 4 אירוסי ניר יצחק 7.03

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ניר יצחק 7.04

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 סופה 7.05

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חולית 7.06

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 כרם שלום 7.07

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מעבר כרם שלום 7.08

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מחנה אמיתי 7.09

 2 2.6 2 3 4 2 3 2 2 שדות הגבול המערבי 7.1

 1 2 1 1 3 1 3 3 2 חבל שלום 7.11

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 פריגן 7.12

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 יתד -שדי אברהם  7.13

 4 3.9 5 3 3 1 5 5 5 אנדרטת אוגדת הפלדה 7.14
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ייחודיות  שם מס'
בנוף 
 הארץ

מגוון 
ועושר 
 חזותי

בולטות 
ונוכחות/ 
 "דרמטיות"

פוטנציאל  ייצוג נופי ראשוניות
 שיקום נופי

ממוצע  צפותנ
 מחושב

 ערכיות סופית

 2 1.6 1 2 3 1 1 2 1 תלמי יוסף מזרח 7.15

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 תלמי יוסף 7.16

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 אבשלום -דקל  7.17

 2 1.4 1 2 2 1 2 1 1 יער אבשלום 7.18

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ליבו 7.19

 2 1.7 2 2 1 1 3 1 2 מאגר הלל 7.2

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 עוטף מאגר הלל 7.21

 3 3 2 3 4 3 3 3 3 דיקלת 7.22

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 שלומית 7.23

 2 1.3 1 1 1 1 1 2 2 שדות החלוציות 7.24

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 נווה 7.25

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 חממות בני נצרים 7.26

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 בני נצרים 7.27

 2 1.3 1 2 1 1 1 2 1 מחנה צאלים צפון 8.01

 2 1.9 2 3 3 2 1 1 1 חוות יענים 8.02

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 מחנה צאלים 8.03

 4 3.6 3 4 5 3 4 2 4 מישורי צאלים מערב 8.04

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 לש"ביית צאלים מערב 8.05

 4 4.1 2 5 5 5 4 4 4 ימואלמורד באר  8.06

 4 3.4 2 4 5 3 4 2 4 מישורי צאלים 8.07

 5 4.3 2 5 5 5 5 3 5 נחל שונרה 8.08

 4 3.3 2 4 5 4 3 2 3 שונרה מערב 8.09

 4 4.1 3 5 5 5 4 3 4 חולות חלוצה צפון 8.1

 5 4.7 3 5 5 5 5 5 5 חולות עגור 9.01
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 ום הסקר ומאפייניהםם שנצפו בתחצמחיה רשימת מיני –' גנספח  13.3

של פרגמן ועמיתיו  ה( ופולש: ע"פ סינתיז. מוצא )למינים זרים2019– פ, התש")תיקון( רי הנצחה )ערכי טבע מוגנים((. מין מוגן: לפי חוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואת2011( ושמידע ועמיתיו )2007שמידע ופולק ) :מתוך המספר האדום (.1999פרגמן ועמיתיו ) :שכיחות ואנדמיות מתוך
ובמקרה הצורך תן, בר שמש ודר בן נו בקרה של מימי רון, כל המאפיינים עבר +Danin & Fragman-Sapir (2016.) :מתוך - , תפוצה פיטוגיאוגרפית, תפוצה בישראל וארצות שכנות ורמת מופרותגידול-בית(. צורת חיים, הסרת הנוף בעונה הקשה, 2013רור ועמיתיו )ד-(, דופור2019, 2010דרור )-(, דופור1999)

 שונה המאפיין מהכתוב בספרות.
נדמי א – EYאנדמי לישראל ודרום טורקיה.  – ETאנדמי לישראל ולג'בל דרוז.  – EDאנדמי לישראל ולירדן.  – EPיה. אנדמי לישראל, לבנון וסור – ESאנדמי לישראל ולבנון.  – ELאנדמי לישראל וסיני.  – EEאנדמי לישראל עם חדירה לחופי סיני ו/או לבנון.  – ECאנדמי לישראל בלבד.  – EIמקרא לעמודת האנדמיות: 

 לישראל וקפריסין )לפעמים גם בלבנון וטורקיה(.
 מצוי ביותר. – CC .מצוי – C .תדיר – F .(אתרים בישראל 100-מנמצא ביותר למדי ) נדיר – R. (אתרים בישראל 100-31-בנמצא )נדיר  – RP. (בישראלאתרים  30-4-בנמצא ) מאודנדיר  – RR. (אתרים בישראל 3-1-בנמצא )על סף הכחדה  – Oנכחד.  – Xמקרא לעמודת השכיחות: 

 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Desmazeria philistaea F אדמדמית פלשתית

 חצי-חצי ןהחרמו מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Urospermum picroides CC אזנב מצוי

 טבעי בלבד מדבריות ערבי-סהרו מדבר חלוף גיאופיט    Biarum sp. nova RP EI 3.2 נגבאחילוף ה

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ערבי-סהרו חולות חלוף גיאופיט   Biarum olivieri O EE 3.7 1 אחילוף זעיר

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, סודני - ערבי-רוסה םתרמופיליי מדבר, קיימא שיח      Lycium shawii C אטד ערבי

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Isatis lusitanica CC איסטיס מצוי

 מופר בלבד            אוסטרליה       איקליפטוס ב.מ.

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט   Iris palaestina F ES  1 ילישרא-אירוס ארץ

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ערבי-סהרו חולות חלוף גיאופיט   Iris mariae RP EE 4.2 1 אירוס הנגב

 טבעי בלבד תיכוני-םי תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Corynephorus articulatus F אלית המפרק

 בעיקר טבעי החרמון יות,מדבר רבות,ע הספר, תותב תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא שנתי-עשבוני רב      Paronychia argentea CC אלמוות הכסף

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Paronychia arabica C אלמוות ערבי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, טורני-אירנו חולות דבר,מ יחים,ש-ערבות קיימא שיח-בן      Halothamnus lancifolius CC אלניה אזמלנית

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות קיימא שיח-בן      Alkanna tinctoria C אלקנת הצבעים

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים יחים, מדבר, חולותש-ערבות חלוף שנתי-חד      Emex spinosa CC אמיך קוצני

 חלוף שנתי-חד      Ammi majus CC אמיתה גדולה
ידול ג-תיב שטחים מעובדים,

 מופרים-מופרעים
 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים

 בעיקר טבעי תיכוני, בתות הספר-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Medicago littoralis C אספסת החוף

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Medicago coronata C אספסת הכתרים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריותת-ים ערבי-סהרו יחים, מדברש-ערבות חלוף שנתי-חד      Medicago laciniata CC אספסת מפוצלת

 בתות חלוף שנתי-חד      Medicago polymorpha CC אספסת מצויה
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 חצי-חצי יכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריותת-ים

 בעיקר טבעי יכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריותת-ים תיכוני-ים בתות חלוף ישנת-חד      Medicago truncatula C אספסת קטועה

 טבעי בלבד כוני, בתות הספר, החרמוןתי-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Medicago minima F אספסת קטנה

 קיימא שיח/מטפס      Asparagus horridus C עלים-אספרג ארוך
סלעים  ים שלמחשופ חולות,
 קשים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריותת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו בתות חלוף שנתי/מטפס-חד      Pisum sativum F אפון נמוך

 ףחלו שנתי-חד      Spergularia diandra CC יתאבקנ-אפזרית דו
קרקעות  שיחים, מדבר,-ערבות

 מלוחות, רודרליים
 -טורני -אירנו -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו
 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 בעיקר מופר החרמון בריות,דמ ערבות, ת הספר,בתו יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא שנתי-עשבוני רב      Polygonum equisetiforme CC ארכובית שבטבטית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Arnebia linearifolia C עלים-ארנבית צרת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-םי ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Arnebia decumbens F ארנבית שרועה

 חלוף שנתי-חד      Arenaria leptoclados C ארנריה מצויה
חשופים של מ ולות,ח בתות,

 סלעים קשים
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים וניתיכ-חורש ויער ים קיימא עץ   Rhamnus alaternus F   1 עלים-אשחר רחב

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר, קרקעות מלוחות קיימא עץ   Tamarix nilotica CC   1 אשל היאור

   Tamarix aphylla C אשל הפרקים
מבאר 
 שבע
הדרומ  

 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים סודני לייםתרמופי מדבר, קיימא עץ  

 חלוף שנתי-חד   Matricaria aurea F   1 בבונג זהוב
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא שנתי-י רבעשבונ      Verbascum sinuatum CC בוצין מפורץ

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Gastrocotyle hispida C בטנונית שעירה

 טבעי בלבד ערבות ערבי-סהרו חולות מדבר, חלוף שנתי-חד      Aegilops bicornis F רניק-וחיטה ד-בן
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 טבעי בלבד   ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Aegilops kotschyi C חיטה מדברי-בן

-נפין ארוךא-יטה רבח-בן
 שיבולת

Aegilops peregrina CC      טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות לוףח שנתי-חד 

-נפין רבא-יטה רבח-בן
 אנפין

Aegilops peregrina CC      טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד 

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד     Aegilops sharonensis C EC חיטה שרוני-בן

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף גיאופיט     Scilla sp. F El ב.מ.חצב -בן

 טבעי בלבד הספר תותב תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט      Scilla autumnalis CC חצב סתווני-בן

 בעיקר מופר מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Eruca sativa C חרדל מצוי-בן

 טבעי בעיקר החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Sanguisorba minor F סירה מיובל-בן

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Erucaria microcarpa CC שלח מנוצה-בן

 חלוף שנתי-חד      Bassia muricata C בסיה שיכנית
יחים, מדבר, חולות, ש-ערבות

 רודרליים
 חצי-חצי מדבריות ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי/מטפס-חד      Vicia palaestina C ליתישרא-בקיה ארץ

 בעיקר טבעי מדבריות ת,ערבו ות הספר,בת תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים שיחים-ערבות חלוף שנתי/מטפס-חד      Vicia monantha F בקיה מדורבנת

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי/מטפס-חד      Vicia peregrina CC בקיה מצויה

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Vicia narbonensis C בקיה צרפתית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים שיחים-בתות, ערבות חלוף שנתי/מטפס-חד      Vicia sativa CC בקיה תרבותית

 טבעי בלבד החרמון דבריות,מ תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי/מטפס-חד      Vicia hybrida C בקיית הכלאיים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שיח-בן      Echiochilon fruticosum C חניעכנאי שי-בר

 בתות חלוף שנתי-חד      Bromus rubens F ברומית אדמונית
 -טורני -אירנו -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Bromus lanceolatus C ברומית אזמלנית

 חצי-חצי תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Bromus diandrus F יתאבקנ-ברומית דו

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Bromus scoparius C ברומית המטאטא

 בתות חלוף שנתי-חד      Bromus japonicus F ברומית יפנית
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 טבעי בלבד החרמון יות,מדבר רבות,ע תות הספר,ב תיכוני,-ים

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Bromus fasciculatus CC ברומית מאוגדת

 חצי-חצי החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים טורני-אירנו -תיכוני -ים בתות חלוף שנתי-חד      Bromus sterilis C ברומית עקרה

 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Bromus rigidus C ברומית שעירה

 חלוף שנתי-חד      Notobasis syriaca CC ברקן סורי
-ידול מופרעיםג-תיב בתות,

 מופרים
 חצי-חצי החרמון יות,מדבר רבות,ע בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים

 חולות, לס חלוף שנתי-חד      Ammochloa palaestina F ליתישרא-ול ארץח-בת
 -טורני -אירנו -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו
 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים

 חלוף שנתי-חד      Velezia rigida C גביעול אשון
סלעים של  מחשופים בתות,
 קשים

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים

 טבעי בלבד יכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריותת-ים טורני-אירנו יחים, מדברש-בתות, ערבות קיימא שיח-בן      Gypsophila capillaris C גבסנית ערבית

 חלוף שנתי-חד      Silybum marianum CC גדילן מצוי
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 מופר בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שנתי-עשבוני רב      Cyperus macrorrhizus F גומא מגובב

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Torilis tenella CC גזיר דקיק

 בתות חלוף שנתי-חד      Torilis arvensis C גזיר מזיק
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר מופר החרמון ,מדבריות תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Daucus glaber CC גזר החוף

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Daucus durieua C גזר יושב

 חלוף שנתי-דו      Daucus carota CC גזר קיפח
-ידול מופרעיםג-תיב בתות,

 מופרים
 חצי-חצי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות חלוף שנתי-חד      Pseudorlaya pumila C גזרנית החוף

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תיכוני,-ים ערבי-סהרו תחולו קיימא שיח-בן      Moltkiopsis ciliata C גלעינון החוף

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים שיחים-ערבות חלוף שנתי-חד       Buglossoides tenuiflora רחיםפ-גלעינית זעירת

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא שיח-בן      Teucrium capitatum CC געדה מצויה

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Trigonella cylindracea C גרגרנית גלילנית
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-רוסה דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Trigonella stellata CC גרגרנית כוכבנית

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Medicago monspeliaca CC גרגרנית מצויה

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Trigonella arabica CC גרגרנית ערבית

 בתות חלוף גיאופיט      Geranium tuberosum F גרניון הפקעות
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 בתות ףחלו שנתי-חד      Geranium rotundifolium C גרניון עגול
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 חצי-חצי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Geranium molle CC גרניון רך

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף אופיטגי   Ophrys umbilicata C   1 דבורנית דינסמור

 וניתיכ-חורש ויער ים חלוף שנתי/מטפס-חד      Galium aparine C דבקה זיפנית
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Galium murale C קת החומותדב

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד   Galium philistaeum RP EI 5.3 1 דבקת פלשת

 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-דח      Rostraria smyrnacea C דגנין בירותי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Rostraria pumila F דגנין גמוד

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ותבת חלוף שנתי-חד      Rostraria cristata CC דגנין מצוי

 חצי-חצי דבריותמ תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד       Rostraria obtusiflora דגנין קהה

 טבעי בלבד מדבריות ות,ערב תות הספר,ב תיכוני,-ים סודני -בי ער-סהרו חולות קיימא שנתי-עשבוני רב      Panicum turgidum C דוחן אשון

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים שיחים-ערבות בתות, חלוף שנתי-חד      Delphinium peregrinum F דורבנית סגולה

 חלוף שנתי-חד      Spergula fallax C דורית רפה
ות קרקע דבר,מ יחים,ש-ערבות

קרקעות עשירות  וחות,מל
 בנוטריינטים, רודרליים

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Adonis dentata C דמומית משוננת

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Adonis microcarpa C פרי-דמומית קטנת

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Crupina crupinastrum C דרדית מצויה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Centaurea pallescens C דרדר המדבר

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות קיימא חיים-תי קצרשנ-רב     Centaurea procurrens CC EC דרדר הקורים

 בעיקר מופר החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף שנתי-חד      Centaurea iberica CC דרדר מצוי

 ופרבעיקר מ מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף שנתי-חד      Centaurea hyalolepis CC דרדר קרומי

 קיימא שנתי-עשבוני רב      Herniaria hemistemon C דרכנית מקופחת
יחים, מדבר, קרקעות ש-ערבות

 מלוחות
 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו

 מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Herniaria hirsuta F דרכנית שעירה
 -יכוני ת-םי -יבירי ס-אירו
 טורני-ואירנ

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 קיימא שנתי-עשבוני רב      Alhagi graecorum C הגה מצויה
ידול ג-תיב קרקעות מלוחות,

 מופרים-מופרעים
 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Scorzonera papposa C הרדופנין הציצית

 קיימא שיח-בן      Withania somnifera C ויתניה משכרת
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 לבדמופר ב מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד החרמון טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Valerianella pumila O ולריינית זעירה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Valerianella vesicaria C ולריינית משולחפת

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף גיאופיט      Gagea fibrosa F ת אשונהזהבי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף גיאופיט      Gagea chlorantha C זהבית דמשקאית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף גיאופיט      Gagea reticulata CC עלים-ת דקתזהבי

יערב-ורני וסהרוט-אירנו חולות חלוף גיאופיט      Ggea circumplexa F זהבית שרונית זן הנגב  טבעי בלבד מדבר 

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Lolium rigidum CC זון אשון

שנתי-חד     Lolium rigidum ssp. negevense C EE זון אשון זן החולות טורני-ירנוא -יכוני ת-ים חולות חלוף  דבריות, ערבותמתיכוני, -ים  חצי-חצי   

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Lolium multiflorum RP פרחים-זון רב

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שנתי-עשבוני רב       Pennisetum divisum RP דוקרןנוצה מ-זיף

 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים אפריקני-סודני מחשופים של סלעים קשים קיימא שנתי-עשבוני רב       Pennisetum orientale C חוספסנוצה מ-זיף

 בעיקר טבעי ריותמדב ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מחשופים של סלעים קשים קיימא שנתי-עשבוני רב      Pennisetum ciliare F נינוצה ריס-זיף

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף גיאופיט     Bellevalia eigii F EE זמזומית איג

 טבעי בלבד תרבוע בתות הספר, ,תיכוני-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף גיאופיט      Bellevalia macrobotrys RR זמזומית ארוכה
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט   Bellevalia warburgii RR EI 4.7 1 זמזומית ורבורג

 טבעי בלבד החרמון ,מדבריות תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט     Bellevalia flexuosa CC ES זמזומית מצויה

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט      Bellevalia trifoliata F הזמזומית סגול

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Scorpiurus muricatus F ניעקרב שיכ-זנב

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים תותב חלוף שנתי-חד      Briza maxima C זעזועית גדולה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Geropogon hybridus C סב מצוי-זקן

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Tragopogon coelesyriacus C תיש ארוך-זקן

 קיימא שנתי-עשבוני רב      Hyparrhenia hirta CC זקנן שעיר
חשופים של סלעים מ בתות,
 קשים

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים
 ערבי-סהרו

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 חלוף שנתי-עשבוני רב      Convolvulus arvensis CC חבלבל השדה
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טרופי -י אזור-רב

 חצי-ציח מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Convolvulus althaeoides F חבלבל כפני

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שיח-בן      Convolvulus lanatus RP חבלבל צמיר

 בלבד טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף שנתי-חד      Valantia hispida CC חגווית שעירה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא שנתי-עשבוני רב      Ajuga chamaepitys subsp. chia CC שפה מצוי-חד

 דטבעי בלב ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות קיימא שיח-בן      Ajuga iva R שפה תמים-חד

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים יכונית-צומח עשבוני ים חלוף שנתי-חד      Scolymus maculatus CC חוח עקוד

 ר טבעיבעיק ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני -ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב   Onopordum carduiforme RP EI 3.2 1 חוחן קרדני

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו חולות חלוף שנתי-חד      Cutandia dichotoma F קרנית-חולית דו

 טבעי בלבד יותמדבר ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו חולות חלוף שנתי-חד      Cutandia memphitica CC חולית מצרית

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Rumex cyprius CC חומעה ורודה

 י בלבדטבע מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Rumex pictus CC חומעה מגוידת

 חלוף שנתי-חד      Rumex dentatus F חומעה משוננת
ידול ג-בתי גידול לחים,-בתי

 מופרים-מופרעים
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 חצי-חצי מדבריות פר,בתות הס יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד ערבות תות הספר,ב ,תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Rumex bucephalophorus C הסוס-חומעת ראש

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Atractylis cancellata F חורשף השבכה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, כוני,תי-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות חלוף שנתי-חד      Atractylis prolifera F חורשף נאה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שיח-בן      Atractylis carduus F חורשף צהוב

 עיקר טבעיב מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות קיימא שיח-בן      Atractylis serratuloides F ותקרקפ-חורשף קטן

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Hyoseris scabra R חזרזרת מחוספסת

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות קיימא שנתי-עשבוני רב      Alcea acaulis C הפרה-חטמית עין

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Aizoon hispanicum C חייעד ספרדי

 בעיקר טבעי תיכוני-ים תיכוני-ים חולות קיימא שנתי-עשבוני רב      Euphorbia terracina F חלבלוב החוף

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Euphorbia falcata F חלבלוב מגלי

 בתות חלוף שנתי-חד      Euphorbia peplus CC חלבלוב מצוי
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד ותמדברי ערבות, ת הספר,ובת תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Euphorbia oxyodonta R חלבלוב מרושת

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Euphorbia arguta C חלבלוב משונשן

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד    Euphorbia grossheimii RP  1.5 חלבלוב סיני

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Euphorbia chamaepeplus C חלבלוב פעוט

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף נתי/טפיל חלקיש-חד      Thesium humile F חלוקה ננסית

 חלוף שנתי-חד      Malva nicaeensis CC חלמית מצויה
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 בעיקר מופר מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד ריותמדב ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Malva aegyptia F חלמית מצרית

 חלוף שנתי-חד      Malva parviflora CC םפרחי-חלמית קטנת
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 בעיקר מופר מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

     Oxalis pes-caprae חמציץ נטוי
דרום 

 אפריקה
 מופר בלבד תיכוני-ים טרופי -י אזור-רב ופריםמ-דול מופרעיםגי-בתי חלוף גיאופיט 1

 חלוף שנתי-חד      Lactuca saligna C חסה רותמית
-םגידול מופרעי-בתי

קרקעות עשירות  מופרים,
 בנוטריינטים, רודרליים

 -טורני -אירנו -תיכוני -ים
 ערבי-סהרו

 חצי-חצי החרמון ,מדבריות תות הספר,ב יכוני,ת-ים
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 חלוף שנתי-חד      Lactuca serriola CC פןחסת המצ
-םגידול מופרעי-בתי

קרקעות עשירות  מופרים,
 בנוטריינטים, רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 מופר בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -תיכוני -ים בתות חלוף שנתי-חד      Phalaris paradoxa F חפורית מוזרה

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Phalaris minor CC חפורית קטנה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות חלוף גיאופיט      Urginea undulata F חצב גלוני

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט   Urginea maritima CC   1 חצב מצוי

 חלוף שנתי-חד      Sinapis alba CC חרדל לבן
שירות בנוטריינטים, קרקעות ע

 רודרליים
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 מופר בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 בעיקר טבעי   תיכוני-ים וניתיכ-חורש ויער ים קיימא עץ   Ceratonia siliqua F   1 חרוב מצוי

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף ישנת-עשבוני רב      Eryngium creticum CC חרחבינה מכחילה

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Schimpera arabica C חרטומית ערבית

 חלוף שנתי-חד      Chrysanthemum coronarium CC חרצית עטורה
יינטים, קרקעות עשירות בנוטר

 רודרליים
 מופר בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים

 מופר בלבד חרמוןה תיכוני,-ים טרופי -י אזור-רב ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא שיח/עץ 1 אמריקה     Nicotiana glauca טבק השיח

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים ותבת חלוף שנתי/מטפס-חד      Lathyrus hierosolymitanus C טופח ירושלים

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי/מטפס-חד      Lathyrus marmoratus F טופח נאה

 בעיקר מופר מדבריות ות,ערב תות הספר,ב ,תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Diplotaxis erucoides C טוריים מצויים

 חלוף שנתי-עשבוני רב 1 אמריקה     Heterotheca subaxillaris טיונית החולות
-ידול מופרעיםג-תיב חולות,

 מופרים
 מופר בלבד בתות הספר תיכוני,-ים אמריקני

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-םי תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Theligonum cynocrambe CC טרשנית שרועה

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טרופי -י אזור-רב מדבר ים,שיח-רבותע בתות, קיימא שנתי-עשבוני רב      Cynodon dactylon CC יבלית מצויה

 חלוף תישנ-חד      Capsella bursa-pastoris CC ילקוט הרועים
-ידול מופרעיםג-תיב בתות,

 מופרים
 חצי-חצי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טרופי -י אזור-רב

 מופר בלבד   אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא עץ 1 אמריקה     Prosopis juliflora ינבוט המסקיטו

 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-רנואי בתות קיימא שיח-בן      Prosopis farcta C ינבוט השדה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו דברמשיחים, -ערבות קיימא שיח-בן      Anabasis articulata CC יפרוק המדבר

 חלוף שנתי-חד 1 אמריקה     Amaranthus albus ירבוז לבן
ידול ג-תיב שטחים מעובדים,

 מופרים-עיםמופר
 מופר בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים אמריקני

 חלוף שנתי-חד 1 אמריקה     Amaranthus blitoides ירבוז שרוע
ידול ג-תיב שטחים מעובדים,

 מופרים-מופרעים
 מופר בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים אמריקני

 טבעי בלבד בתות הספר, ערבות, מדבריות ערבי-סהרו , מדברשיחים-ערבות חלוף שנתי-חד      Volutaria crupinoides F וניתג-ישימונית דו

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף גיאופיט      Muscari neglectum F כדן נאה

בעיקר  תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט      Muscari parviflorum F פרחים-כדן קטן
 טבעי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר חלוף שנתי-חד      Asteriscus hierochunticus CC כוכב ננסי

 חלוף שנתי-חד      Stellaria pallida R כוכבית חיוורת
טחים ש ידול לחים,ג-בתי

 מעובדים
 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים טרופי -י אזור-רב בתות חלוף שנתי-חד      Stellaria media CC כוכבית מצויה

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-רנואי -תיכוני -ים בתות חלוף שנתי-חד      Rhagadiolus stellatus CC כוכבן מצוי

 חלוף גיאופיט   Ixiolirion tataricum F   1 כחלית ההרים
בתות  שיחים,-ערבות בתות,

 טרגקנטיות של הרים גבוהים
 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Hymenocarpos circinnatus CC כליינית מצויה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות, חלוף גיאופיט   Anemone coronaria CC   1 כלנית מצויה

 מופר בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים אמריקני ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף שנתי-חד 1 אמריקה     Verbesina encelioides כנפון זהוב

 חלוף שנתי-חד      Pteranthus dichotomus CC כנפן קוצני
יחים, מדבר, קרקעות ש-ערבות

 מלוחות
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות, כורכר, מדבר קיימא שיח-בן      Argyrolobium uniflorum F פרחי-כספסף חד

 חלוף שנתי-חד      Chenopodium murale CC פותאווז האש-כף
-םגידול מופרעי-בתי

קרקעות עשירות  מופרים,
 בנוטריינטים, רודרליים

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים פיטרו -אזורי -רב

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Carrichtera annua C כפיות שעירות
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-וסהר חולות חלוף שנתי-חד      Neurada procumbens F כפתור החולות

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד       Onobrychis crista-galli כרבולת התרנגול

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים יתיכונ-ים בתות חלוף שנתי-חד      Onobrychis squarrosa C כרבולת מצויה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות חלוף שנתי-חד      Brassica tournefortii C כרוב החוף

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו -וני תיכ-ים בתות חלוף ל שנתי/טפי-חד      Cuscuta brevistyla F עלי-כשות קצר

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים שיחים-ערבות בתות, חלוף ל שנתי/טפי-חד      Cuscuta planiflora F פרחים-כשות שטוח

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו סלעים מוצלים חלוף שנתי-חד      Parietaria alsinifolia C כתלית זעירה

 טבעי בלבד החרמון ,מדבריות תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים סלעים מוצלים חלוף שנתי-חד      Parietaria lusitanica C כתלית פורטוגלית

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Leontodon tuberosus CC שורשים-כתמה עבת

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Coronilla repanda F כתרון גלוני

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Coronilla scorpioides F כתרון עקרבי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף גיאופיט   Dipcadi erythraeum F   1 כתריים אדמדמים

 טבעי בלבד החרמון כוני,תי-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Logfia gallica F לוגפייה צרפתית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Lotus peregrinus CC לוטוס מצוי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Lotus halophilus C לוטוס שעיר

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים בתות קיימא שיח-בן      Cistus creticus CC רלוטם שעי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות קיימא שיח-בן      Fumana thymifolia CC לוטמית דביקה

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים בתות קיימא יחש-בן      Fumana arabica C לוטמית ערבית

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים חולות בתות, חלוף גיאופיט      Eminium spiculatum F לוליינית מעובה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-עשבוני רב      Launaea fragilis F תאונו-לוניאה דקת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו םתרמופיליי מדבר, חלוף שנתי-עשבוני רב      Launaea capitata RP לוניאה מגובבת

 חצי-חצי מדבריות ערבות, ,בתות הספר ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Launaea mucronata F לוניאה מחודדת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו םתרמופיליי מדבר, קיימא שנתי-עשבוני רב      Launaea nudicaulis CC לוניאה שרועה

 טבעי בלבד תמדבריו ערבות, פר,בתות הס יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Misopates orontium C לועית קטנה

 טבעי בלבד חרמוןה תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט      Arisarum vulgare C לופית מצויה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Plantago afra CC לחך בלוטי

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Plantago sarcophylla CC לחך בשרני

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Plantago cylindrica F לחך גלילני

 טבעי בלבד החרמון יות,מדבר רבות,ע בתות הספר, י,תיכונ-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Plantago cretica CC לחך כרתי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות, לס, קרקע מהודקת קיימא שנתי-עשבוני רב      Plantago albicans F לחך מלבין

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים ניתיכו-ים בתות חלוף שנתי-חד      Plantago lagopus CC לחך מצוי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Plantago notata R לחך משונן

 חלוף שנתי-חד      Plantago weldenii F לחך משתנה

חוף הים אזור הרסס של 
בתות. קרקעות  התיכון,

-מהודקות בכל הגלילות הים
 תיכוניות

 חצי-חצי יכונית-מדבריות, בתות הספר וים תיכוני-ים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Plantago ovata CC לחך סגלגל

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Plantago bellardii F לחך פעוט

 דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Plantago coronopus C לחך שסוע
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שיח-בן      Artemisia monosperma CC זרעית-לענה חד

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Lappula spinocarpos CC לפית שיכנית

 חלוף שנתי-חד      Hirschfeldia incana CC ית מצויהלפת
-ידול מופרעיםג-תיב בתות,

 מופרים
 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד החרמון יות,מדבר רבות,ע תות הספר,ב וני,תיכ-ים ערבי-סהרו מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Anchusa aegyptiaca CC פר מצרית-לשון

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים חולות חלוף שנתי-חד      Hormuzakia aggregata F ובבתשור מג-לשון

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-םי ערבי-סהרו חולות, קרקעות כבדות חלוף שנתי-חד      Hypecoum littorale R מגלית הדרום

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Hypecoum pendulum R מגלית משתלשלת

 חצי-חצי החרמון ,מדבריות ת,רבוע בתות הספר, ,תיכוני-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Pallenis spinosa C מוצית קוצנית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו חולות דבר,מ יחים,ש-ערבות חלוף שנתי-חד      Gymnarrhena micrantha C חיםפר-מוצנית קטנת

 טבעי בלבד בריותדמ ערבות, ת הספר,בתו יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Ifloga spicata C מחטנית משובלת
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 חלוף שנתי-חד      Enarthrocarpus strangulatus C מחרוזת משונצת
קרקעות  מדבר, שיחים,-ערבות

 עשירות בנוטריינטים, רודרליים
 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו

 מופר בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים אוסטרלי ופריםמ-דול מופרעיםגי-בתי קיימא שיח-בן  אוסטרליה     Atriplex semibaccata מלוח הענבות

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים קרקעות מלוחות קיימא שיח      Atriplex halimus C מלוח קיפח

 קיימא שיח-בן      Salsola vermiculata CC מלחית אשונה
רקעות ק דבר,מ יחים,ש-ערבות

 מלוחות
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו

 חלוף שנתי-חד      Salsola tragus C מלחית אשלגנית
קרקעות  מדבר, שיחים,-ערבות

זור הרסס של חוף א מלוחות,
 הים התיכון

 בעיקר מופר ריותמדב ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים טרופי -י אזור-רב

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד    Lobularia libyca RP  2.5 מללנית מצרית

 בדטבעי בל מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Lobularia arabica F מללנית ערבית

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא שנתי-עשבוני רב      Stipa pellita R מלעניאל ארוך

 טבעי בלבד דבריותמ ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Stipa capensis CC מלעניאל מצוי

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שנתי-עשבוני רב      Stipagrostis lanata F מלענן החוף

 טבעי בלבד ותמדברי ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שנתי-עשבוני רב      Stipagrostis scoparia C מלענן המטאטאים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו חולות קיימא שנתי-עשבוני רב      Stipagrostis plumosa F מלענן מנוצה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שנתי-עשבוני רב      Stipagrostis ciliata F מלענן ריסני

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Matthiola livida CC מנתור המדבר

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Astragalus pelecinus F מסוריים מצויים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Koelpinia linearis C מסורן סרגלני

 בתות חלוף שנתי-חד      Scandix pecten-veneris F מסרק שולמית
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 חצי-חצי מדבריות ערבות, הספר,תות ב תיכוני,-ים

 חלוף שנתי-חד      Lavatera cretica C מעוג כרתי
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -טורני -אירנו שיחים-ערבות חלוף גיאופיט      Leopoldia longipes R וקץע-מצילות ארוכות

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף גיאופיט     Leopoldia bicolor F EC מצילות החוף

 טבעי בלבד החרמון ערבות, ,בתות הספר תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף גיאופיט      Leopoldia comosa C מצילות מצויצות

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים ערבי-סהרו חולות חלוף גיאופיט     Leopoldia eburnea R EE מצילות שנהב

 בעיקר טבעי החרמון ,מדבריות ת,רבוע בתות הספר, ,תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים שיחים-ערבות בתות, חלוף שנתי-חד      Biscutella didyma CC מצלתיים מצויות

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Erodium ciconium F רוךאחסידה -מקור

 טבעי בלבד מדבריות ,ערבות ת הספר,ובת תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Erodium gruinum CC דולגחסידה -מקור

 בתות חלוף שנתי-חד      Erodium cicutarium CC זורגחסידה -מקור
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 חלוף שנתי-חד      Erodium malacoides CC ידה חלמיתיחס-מקור
-ופרעיםגידול מ-בתי בתות,

 מופרים
 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Erodium touchyanum F ה מדבריחסיד-מקור

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, סודני -בי ער-סהרו קרקעות מלוחות חלוף שנתי-חד      Erodium oxyrhynchum C ה מלביןחסיד-מקור

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Erodium laciniatum C ה מפוצלחסיד-מקור

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Erodium moschatum CC צוימחסידה -מקור

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Erodium neuradifolium F צרימחסידה -מקור

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו קרקעות מלוחות חלוף שנתי-עשבוני רב      Erodium glaucophyllum F ירחקחסידה -מקור

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף גיאופיט      Erodium crassifolium CC עירשחסידה -מקור

 בתות חלוף שנתי-חד      Anagallis arvensis CC מרגנית השדה
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Salvia viridis CC מרווה דגולה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו םתרמופיליי מדבר, קיימא שיח-בן      Salvia aegyptiaca CC מרווה מצרית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים שיחים-ערבות קיימא שיח-בן      Salvia lanigera F מרווה צמירה

 חלוף שנתי-חד      Sonchus oleraceus CC מרור הגינות
ידול ג-תיב שטחים מעובדים,

 מופרים-מופרעים
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר מופר מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 בדטבעי בל רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד     Maresia pulchella C EC מרסיה יפהפיה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו חולות מדבר, חלוף שנתי-חד      Loeflingia hispanica RP מרצענית ספרדית

 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Mercurialis annua F מרקולית מצויה
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 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים חולות בתות, חלוף שנתי-חד     Picris amalecitana F EC ףמררית החו

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Picris asplenioides F מררית שסועה

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים לס וחולות חלוף שנתי-חד      Hedysarum spinosissimum F משנצת קוצנית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Lamarckia aurea CC משערת זהובה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים בתות קיימא שיח      Thymelaea hirsuta C מתנן שעיר

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו שיחים-ערבות קיימא שיח-בן      Noaea mucronata C נואית קוצנית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד     Nonea philistaea  EI נוניאה פלשתית

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד       Pterocephalus brevis נוציץ עטוף

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Lagoecia cuminoides CC נוצנית כדורית

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט   Ranunculus asiaticus CC   1 נורית אסיה

 חלוף שנתי-חד      Lamium amplexicaule CC נזמית לופתת
-םגידול מופרעי-בתי בתות,

קרקעות עשירות  מופרים,
 בנוטריינטים, רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד ערבות ות הספר,תב תיכוני,-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Sixalix arenaria F נזרית חופית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Sixalix eremophila R נזרית מדברית

 טבעי בלבד החרמון ריות,מדב ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Psilurus incurvus C נימית ממולענת

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Crepis sancta CC קרנית-ניסנית דו

 בעיקר טבעי החרמון יות,מדבר רבות,ע ת הספר,ובת תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Crepis aspera CC ניסנית זיפנית

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד     Crepis aculeata C EY ניסנית שיכנית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, ספר,תות הב תיכוני,-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו שיחים-ערבות חלוף גיאופיט     Ornithogalum trichophyllum F EE עלים-חלב דק-נץ

    Narcissus papyraceus F נרקיס ניירי
דרום מערב 

 אירופה
 בעיקר מופר הספר-בתות תיכוני,-ים תיכוני-ים בתי גידול מופרים חלוף גיאופיט 1

 עיקר מופרב בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא שנתי-עשבוני רב       Piptatherum thomasii נשרן צפוף

 סביון אביבי
Senecio leucanthemifolius subsp. 
Vernalis 

CC      חלוף שנתי-חד 
-ידול מופרעיםג-תיב בתות,

 מופרים
 חצי-חצי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 סביון הערבות
Senecio glaucus subsp. 
coronopifolius  

CC      טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות וףחל שנתי-חד 

 חלוף שנתי-חד      Senecio vulgaris R סביון פשוט
-םגידול מופרעי-בתי

קרקעות עשירות  מופרים,
 בנוטריינטים, רודרליים

 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו
 טורני-אירנו

 טבעי בלבד וןחרמה תיכוני,-ים

 חלוף שנתי-חד      Sagina apetala R סגינה זעירה
קירות  סלעים מוצלים, בתות,

 טחים מעובדיםש וחומות,
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר מופר החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים

 טבעי בלבד בתות הספר וני,תיכ-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט   Orchis collina F   1 סחלב השקיק

 מופר בלבד יכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריותת-ים אמריקני שטחים מעובדים קיימא שנתי-עשבוני רב 1 אמריקה    Solanum elaeagnifolium CC סולנום זיתני

 טבעי בלבד וניתיכ-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף גיאופיט   Gladiolus italicus F   1 סייפן התבואה

 בעיקר טבעי חרמוןה תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Catapodium rigidum CC סיסן אשון

 טבעי בלבד   טורני-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-עשבוני רב      Poa eigii F סיסנית איג

 בתות ףחלו שנתי-עשבוני רב      Poa bulbosa CC סיסנית הבולבוסין
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר טבעי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 חצי-חצי מדבריות פר,בתות הס יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Poa infirma F סיסנית הגינות

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות קיימא שיח-בן      Sarcopoterium spinosum CC סירה קוצנית

 עות מלוחותקרק בתות, חלוף שנתי-חד      Beta vulgaris C סלק מצוי
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Aristolochia parvifolia C ספלול קטן

 חלוף שנתי-חד      Urtica pilulifera F סרפד הכדורים
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר מופר מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 חלוף שנתי-חד      Urtica urens C רפד צורבס
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 בעיקר מופר מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט   Colchicum stevenii CC   1 סתוונית היורה

 חלוף גיאופיט   Colchicum ritchii C   1 ונית הנגבסתו
חשופים של מ יחים,ש-ערבות

 סלעים קשים
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו
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 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

   Limonium lobatum C   1 עדעד המדבר
 חלוף שנתי-חד

יחים, מדבר, קרקעות ש-ערבות
 טבעי בלבד יותיכוני, בתות הספר, ערבות, מדברת-ים ערבי-סהרו מלוחות

בעיקר  יכוני, בתות הספר, ערבות, מדבריות, החרמוןת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Cichorium endivia CC עולש מצוי
 מופר

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, סודני -בי ער-סהרו םתרמופיליי מדבר, קיימא שיח-בן      Heliotropium bacciferum F לוניעקרב ג-עוקץ

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Brachypodium distachyum CC עוקצר מצוי

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות, חלוף גיאופיט      Asphodelus ramosus CC עירית גדולה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד   Asphodelus viscidulus RP  3.2 1 עירית דביקה

 חצי-חצי ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט      Asphodelus fistulosus F עירית נבובה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים סודני -בי ער-סהרו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Asphodelus tenuifolius F עלים-עירית צרת

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו יחיםש-ערבות בתות, חלוף שנתי-עשבוני רב   Gundelia tournefortii C   1 עכובית הגלגל

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד     Echium judaeum CC ES עכנאי יהודה

 חצי-חצי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות קיימא שיח-בן      Echium angustifolium CC עכנאי שרוע

 מדבר שיחים,-ערבות חלוף ל שנתי/טפי-חד      Orobanche cernua F עלקת נטויה
 -טורני -אירנו -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 קיימא שיח-בן      Gymnocarpos decander CC ערטל מדברי
מחשופים  שיחים, מדבר,-ערבות

 של סלעים קשים
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים שיחים-ערבות חלוף גיאופיט      Leontice leontopetalum C ערטנית השדות

 בעיקר טבעי ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Fumaria bracteosa F עשנן החפים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו מדבר, חולות קיימא שיח-בן      Fagonia arabica C פגוניה ערבית

 טבעי בלבד מדבריות ות,ערב תות הספר,ב תיכוני,-ים ערבי-סהרו מדבר קיימא שיח-בן      Haplophyllum tuberculatum C פיגמית מגובששת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Filago desertorum CC פילגון מדברי

 בעיקר טבעי מדבריות ות,ערב תות הספר,ב תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Filago pyramidata CC פילגון מצוי

 טבעי בלבד חרמוןה תיכוני,-ים תיכוני-ים וניתיכ-חורש ויער ים חלוף שנתי-חד      Filago eriocephala F פילגון צמיר

 טבעי בלבד דבריותמ ערבות, בתות הספר, תיכוני,-ים טורני-אירנו שיחים-ערבות בתות, חלוף שנתי-חד      Filago contracta C פילגון קפוץ

 מופר בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים טרופי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא עץ   Ficus sycomorus    1 פיקוס השקמה

 לבדטבעי ב מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד     Campanula sulphurea F EC פעמונית גפורה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף שנתי-חד      Campanula erinus CC פעמונית קטנה

 טבעי בלבד תמדבריו ערבות, פר,בתות הס יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Factorovskya aschersoniana F פקטורית אשרסון

 בעיקר טבעי החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Papaver umbonatum CC פרג אגסי

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Papaver hybridum F פרג זיפני

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Hippocrepis unisiliquosa CC תרמילים-פרסה דלת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות חלוף שנתי-חד      Hippocrepis areolata F פרסה מקרינה

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Hippocrepis multisiliquosa F יםתרמיל-רסה רבתפ

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים וניתיכ-חורש ויער ים קיימא שיח-בן      Prasium majus F פרסיון גדול

 חצי-חצי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Hypericum triquetrifolium CC פרע מסולסל

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Linum strictum CC פשתה אשונה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף נתיש-חד      Linaria tenuis F פשתנית אשקלון

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד     Linaria joppensis R EI פשתנית יפו

 טבעי בלבד ערבות תות הספר,ב וני,תיכ-ים טורני-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Linaria albifrons F פשתנית מלבינה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Linaria haelava C פשתנית ססגונית

 טבעי בלבד ספרתות הב תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Linum corymbulosum F פשתת המכבד

 מופר בלבד       קיימא שיח  אמריקה     Opuntia ficus-indica צבר מצוי

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף גיאופיט      Moraea sisyrinchium CC צהרון מצוי

 טבעי בלבד ערבות ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות חלוף גיאופיט      Moraea mediterranea RP צהרון קטן

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Sedum caespitosum F צורית אדומה

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים סיבירי-אירו -וני תיכ-ים וניתיכ-חורש ויער ים קיימא שיח      Anagyris foetida F צחנן מבאיש

 בתות קיימא שנתי-עשבוני רב      Dactylis glomerata CC ציבורת ההרים
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Calendula arvensis CC תול מצויותח-ציפורני

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Silene villosa F ציפורנית החולות

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות בתות, חלוף שנתי-חד   Silene modesta RP EC  1 ת חופיתציפורני



 ( סקר אשכול2021שליו ועמיתיו ) 

 

265 

 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים שיחים-ערבות בתות, חלוף שנתי-חד      Silene colorata CC ציפורנית מגוונת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Silene vivianii F ציפורנית מדברית

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Silene decipiens C ציפורנית מקופחת

 חצי-חצי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים ים מעובדיםשטח בתות, חלוף שנתי-עשבוני רב      Silene dichotoma F נפהציפורנית ע

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Crucianella macrostachya CC יבולתש-צלבית ארוכת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Crucianella aegyptiaca F צלבית עשבונית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות חלוף שנתי-חד      Crucianella membranacea F צלבית קרומית

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Minuartia mediterranea F ניתתיכו-צללית ים

 שיחים-ערבות חלוף שנתי-חד      Bupleurum semicompositum F יתשור ערבת-צלע
 -טורני -אירנו -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Eremostachys laciniata F וצלצמר מפ

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, ,ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מחשופים של סלעים קשים קיימא שיח-בן      Phagnalon rupestre C צמרנית הסלעים

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Raphanus raphanistrum C צנון מצוי

 דטבעי בלב מדבריות ערבות, תיכוני,-ים ערבי-סהרו בתות חלוף שנתי-חד   Astragalus trimestris RP  3.2 1 קדד אפיל

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות חלוף שנתי-עשבוני רב      Astragalus caprinus F שבע-קדד באר

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Astragalus berytheus R קדד בירותי

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Astragalus macrocarpus F פרי-קדד גדול

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Astragalus hamosus C קדד האנקולים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Astragalus annularis F קדד הטבעות

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות חלוף שנתי-חד      Astragalus callichrous C קדד יפה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים דברמ חים,שי-ערבות חלוף שנתי-חד      Astragalus asterias F קדד מצליב

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Astragalus boeticus F קדד ספרדי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-עשבוני רב      Astragalus kahiricus F קדד קהירי

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Astragalus tribuloides CC קדד קוטבי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות חלוף שנתי-חד      Astragalus hispidulus F קדד שעיר

 מופר בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף שנתי-חד  אוסטרליה     Bassia indica קוכיה הודית

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Carthamus tenuis CC קורטם דק

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים בתות קיימא שיח-בן   Coridothymus capitatus CC   1 קורנית מקורקפת

 מופר בלבד   אוסטרלי ופריםמ-גידול מופרעים-בתי קיימא עץ  אוסטרליה     Casuarina cunninghamiana קזוארינה דקיקה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו שיחים-ערבות קיימא שיח-בן      Deverra tortuosa C קזוח עקום

 טבעי בלבד דבריותמ ות,ערב בתות הספר, ערבי-סהרו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד     Anthemis melampodina CC EE קחוון הנגב

 מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Anthemis pseudocotula CC קחוון מצוי
 -טורני -אירנו -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו
 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד     ותחול חלוף שנתי-חד   Anthemis philistea RP El 3.7 1 קחוון פלישתי

 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות קיימא שנתי-עשבוני רב      Tolpis virgata CC קיטה רותמית

 חלוף שנתי-חד 1 אמריקה     Conyza bonariensis קייצת מסולסלת
ידול ג-תיב שטחים מעובדים,

 מופרים-מופרעים
 מופר בלבד החרמון יות,מדבר רבות,ע תות הספר,ב תיכוני,-ים אמריקני

 קיימא שנתי-עשבוני רב      Echinops polyceras CC קיפודן בלאנש
 שיחים, מדבר,-בתות, ערבות

 מחשופים של סלעים קשים
 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים בתות קיימא שנתי-עשבוני רב      Carlina curetum CC קיצנית כרתית

 חולות, בתות חלוף שנתי-חד      Nigella arvensis C קצח השדה
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Carduus australis F קרדה דרומית

 חצי-חצי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי חלוף שנתי-חד      Carduus argentatus CC קרדה מכסיפה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Carduus getulus F קרדת המדבר

 בתות חלוף שנתי-חד      Cerastium glomeratum CC קרנונית דביקה
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר טבעי החרמון ,מדבריות תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים מחשופים של סלעים קשים חלוף שנתי-חד      Crassula alata F ה מכונפתקרסול

 בלבד טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים שיחים-ערבות בתות, חלוף שנתי-חד      Cnicus benedictus F קרצף מבורך

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Polycarpon succulentum C פרי בשרני-רב

 קר מופרבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים סיבירי-ירוא -יכוני ת-ים אין נתון חלוף שנתי-חד      Polycarpon tetraphyllum CC פרי מצוי-רב

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות, מדבר קיימא שיח   Retama raetam CC   1 רותם המדבר
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Reseda orientalis F רכפה מזרחית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, ערבי-סהרו םתרמופיליי מדבר, חלוף שנתי-חד      Reseda arabica F רכפה ערבית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Reseda decursiva C פרחים-רכפה קטנת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, ערבי-הרוס -ורני ט-רנואי מדבר, חולות קיימא שיח   Calligonum comosum F   1 שבטוט מצויץ

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו שיחים-ערבות חלוף שנתי-עשבוני רב      Peganum harmala F שבר לבן

 טבעי בלבד החרמון יות,מדבר רבות,ע ת הספר,ובת תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות קיימא שיח-בן      Ononis natrix C שברק מצוי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Ononis serrata F שברק משונן

 טבעי בלבד ערבות ר,בתות הספ תיכוני,-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Ononis mollis F שברק נטוי

 מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Ononis sicula C שברק סיצילי
 -טורני -אירנו -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 חצי-חצי החרמון יות,מדבר רבות,ע תות הספר,ב כוני,תי-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות קיימא שנתי-עשבוני רב      Ononis spinosa C שברק קוצני

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Ononis hirta C שברק שעיר

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף גיאופיט      Allium erdelii F שום ארדל

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט     Allium paleastinum  EP ישראלי-רץשום א

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים מדבר שיחים,-ערבות חלוף גיאופיט   Allium ampeloprasum C   1 שום גבוה

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים שיחים-ערבות בתות, חלוף גיאופיט      Allium daninianum CC האבקנים שום

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ערבי-סהרו חולות חלוף גיאופיט   Allium papillare RP EE 4.2 1 שום הפטמות

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט      Allium pallens F שום לבנבן

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט      Allium orientale F שום מזרחי

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, טורני-אירנו שיחים-ערבות חלוף יטגיאופ   Allium kollmannianum O EI 3.2 1 שום קולמן

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף גיאופיט      Allium truncatum F שום קטוע

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים יטורנ-ירנוא -יכוני ת-ים חולות, חמרה, בתה, מדבר חלוף גיאופיט      Allium curtum C שום קצר

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף גיאופיט    Allium tel-avivense RP EI 2.5 אביבי-שום תל

 קיימא שנתי-עשבוני רב      Foeniculum vulgare CC שומר פשוט
-ידול מופרעיםג-תיב בתות,

 מופרים
 חצי-חצי מדבריות ות,ערב תות הספר,ב וני,תיכ-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Hedypnois rhagadioloides CC שופרית כרתית

 טבעי בלבד מדבריות פר,בתות הס יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות חלוף שנתי-חד      Avena longiglumis RP על גדולהשו-שיבולת

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Avena barbata CC ועל מתפרקתש-שיבולת

 טבעי בלבד החרמון יות,מדבר רבות,ע תות הספר,ב וני,תיכ-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Avena sterilis CC על נפוצהשו-שיבולת

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Avena wiestii C ועל ערבתיתש-שיבולת

 קיימא עץ   Ziziphus spina-christi CC   1 שיזף מצוי
גידול -בתי דבר,מ שיחים,-ערבות
יכוני, ת-ומח עשבוני יםצ לחים,

 תרמופיליים
 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים סודני

 מופר בלבד תיכוני-ים אוסטרלי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא עץ 1 אוסטרליה     Acacia saligna שיטה כחלחלה

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים סודני םתרמופיליי מדבר, קיימא עץ   Acacia raddiana CC   1 שיטה סלילנית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, אפריקני-סודני מדבר קיימא עץ   Acacia pachyceras F   1 שיטת הנגב

 מופר בלבד   אוסטרלי ופריםמ-ידול מופרעיםג-בתי קיימא עץ 1 אוסטרליה     Acacia victoriae שיטת ויקטוריה

 מופר בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים אוסטרלי רודרליים קיימא עץ 1 אוסטרליה     Acacia salicina הערבה-שיטת עלי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Trisetaria glumacea R שילשון גלומני

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -יכוני ת-ים חולות חלוף שנתי-חד      Trisetaria linearis F רגלנישילשון ס

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Erucaria rostrata CC שלח הערבות

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, בתות הספר, ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Erucaria pinnata F נקלשלח מאו

 בעיקר טבעי ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Erucaria hispanica C שלח ספרדי

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים ותבת חלוף שנתי-חד      Tripodion tetraphyllum C שלחופן קרומי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו שיחים-ערבות בתות, קיימא שיח-בן      Helianthemum vesicarium F שמשון הדור

 טבעי בלבד מדבריות ות,ערב תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות קיימא שיח-בן      Helianthemum sessiliflorum F שמשון יושב

 מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Helianthemum salicifolium CC שמשון מצוי
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו חולות, חמרה, כורכר קיימא שיח-בן      Helianthemum stipulatum C שמשון סגלגל

 קיימא שיח-בן      Helianthemum kahiricum C שמשון קהירי
חשופים מ מדבר, שיחים,-ערבות

 של סלעים קשים
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד      Helianthemum ledifolium C ן ריסנישמשו
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 אנדמיות שכיחות שם מדעי שם עברי
מס' 
 אדום

 צורת חיים פולש מוצא ןמוג
הסרת הנוף 
 בעונה הקשה

 רמת מופרות ישראל וארצות שכנותתפוצה ב תפוצה פיטוגיאוגרפית גידול-בית

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, פר,תות הסב תיכוני,-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Leontodon laciniatus F ארי שעירה-שן

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו מדבר שיחים,-ערבות חלוף שנתי-חד      Neotorularia torulosa C שנס המדבר

 בעיקר טבעי מדבריות ות,ערב תות הספר,ב כוני,תי-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Schismus arabicus CC שסיע ערבי

 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד       Schismus barbatus שסיע שעיר

 בעיקר טבעי החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-אירנו -י תיכונ-ים בתות חלוף שנתי-עשבוני רב      Hordeum bulbosum CC שעורת הבולבוסין

 חלוף שנתי-חד      Hordeum glaucum CC שעורת העכבר
קרקעות עשירות  בתות,

 בנוטריינטים, רודרליים
 בעיקר מופר החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Hordeum spontaneum CC שעורת התבור

 בעיקר טבעי חרמוןה תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Vulpia muralis RP שעלב ארוך

 תבתו חלוף שנתי-חד      Vulpia myuros C שעלב מצוי
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 בעיקר טבעי ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד      Vulpia fasciculata R שעלב מקופח

 טבעי בלבד ערבות הספר,תות ב תיכוני,-ים ערבי-הרוס -ורני ט-אירנו חולות חלוף שנתי-חד      Vulpia brevis R שעלב קצר

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים בתות חלוף שנתי-חד      Vulpia ciliata F שעלב ריסני

 טבעי בלבד ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים ערבי-סהרו חולות חלוף שנתי-חד      Ctenopsis pectinella R שעלבית מסרקנית

 בעיקר טבעי החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים מדבר ים,שיח-רבותע בתות, חלוף שנתי-חד     Chaetosciadium trichospermum CC ES שערור שעיר

 יקר מופרבע תיכוני-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים וניתיכ-חורש ויער ים קיימא עץ   Amygdalus communis C   1 שקד מצוי

 קיימא שיח/מטפס      Ephedra aphylla C שרביטן ריסני
חולות, מחשופים של סלעים 

 קשים
 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים ערבי-סהרו

 בעיקר טבעי ערבות בתות הספר, ני,תיכו-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Lomelosia prolifera CC תגית מצויה

 חלוף שנתי-חד      Sisymbrium irio C ודרה סייגיתת
קרקעות עשירות בנוטריינטים, 

 רודרליים
 בעיקר מופר מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-ירנוא -יכוני ת-ים

 קיימא שנתי-עשבוני רב      Aristida adscensionis C מלען מצוי-תלת
חשופים מ דבר,מ יחים,ש-ערבות

 קשים של סלעים
 -טורני -אירנו -תיכוני -ים

 ערבי-סהרו
 בעיקר טבעי מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד חרמוןה תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Trifolium glanduliferum C תלתן בלוטי

 טבעי בלבד החרמון ,ערבות בתות הספר, תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד       Trifolium bullatum תלתן גולתי

 טבעי בלבד רבותע תיכוני,-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד     Trifolium dichroanthum F ET גוני-תלתן דו

 טבעי בלבד החרמון בתות הספר, כוני,תי-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Trifolium scabrum C תלתן דוקרני

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Trifolium purpureum CC הארגמן תלתן

 טבעי בלבד בתות הספר תיכוני,-ים תיכוני-ים בתות חלוף שנתי-חד      Trifolium cherleri F תלתן הכפתורים

 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות חלוף ישנת-חד      Trifolium campestre CC תלתן חקלאי

 בתות חלוף שנתי-חד      Trifolium tomentosum CC תלתן לביד
 -תיכוני -ים -סיבירי -אירו

 טורני-אירנו
 טבעי בלבד החרמון ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים

 טבעי בלבד החרמון מדבריות, רבות,ע תות הספר,ב יכוני,ת-ים תיכוני-ים בתות וףחל שנתי-חד      Trifolium dasyurum C תלתן נאה

 טבעי בלבד תיכוני-ים תיכוני-ים חולות חלוף שנתי-חד    Trifolium philistaeum F EC 2.5 תלתן פלשתי

 טבעי בלבד מדבריות ערבות, תות הספר,ב יכוני,ת-ים טורני-רנואי -תיכוני -ים דברמשיחים, -ערבות חלוף שנתי-חד      Reichardia tingitana CC תמריר מרוקני
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 ומינים שליטים לסיווג תצורות צומחתרשימי זרימה  –' דנספח  13.4

 תיכוני-באזור הים 13.4.1

 סיווג תצורות צומח:

 

 אופן קביעת מינים שליטים:
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 באזור המדברי 13.4.2

 סיווג תצורות צומח

 

 אופן קביעת מינים שליטים
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