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7.1. ערכיות אקולוגית: מפה בוטנית-זואולוגית משולבת
מפת הערכיות האקולוגית המשולבת מורכבת ממפת הערכיות הבוטנית )מפה 18(, וממפת מודל צפיפות הצבאים המרחבי 
המשוקלל, כמייצגת של הערכיות הזואולוגית )מפה 21(. השטחים החקלאיים הפעילים לא נסקרו בסקר הבוטני, והוגדרה להם 

ערכיות בוטנית נמוכה לצורך חישוב מפות הערכיות המשולבות.

האקולוגית  הערכיות  מפת  בהכנת  יותר  גבוה  משקל  זה  למדד  ניתן  יותר,  למבוסס  נחשב  הבוטנית  הערכיות  ומדד  היות 
המשולבת, ולפיכך בשילוב המפות – מפת הערכיות הזואולוגית יכולה היתה רק להעלות ערכיות במקומות שם היתה גבוהה 

יותר מזו הבוטנית, בהתאם למטריצת השילוב הבאה:

ערכיות בוטנית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות 
זואולוגית 
)צפיפות 

צבאים(

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהנמוכה

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתבינוניתבינונית

מירביתגבוהה מאדגבוההגבוההגבוההגבוהה

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאד

מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית

כמעט כל השטחים שהוגדרו בערכיות הנמוכה הם שטחים חקלאיים פעילים – רובם ככולם בחבל תענך )מפה 23, איור 28(. 
מיתרת השטח שאינו בנוי, 13% בערכיות בינונית, 45% בערכיות גבוהה, 22% בערכיות גבוהה מאד, ו-20% בערכיות המירבית. 
הסמל  עין  )אזור  הצפוניים  ומורדותיו  ברקן  הר  פסגת  לפידים,  הר  באזור  מרוכזים  המירבית  בערכיות  שהוגדרו  השטחים 
ו-״העמק הנעלם״(, הר גפת ומורדות הר אחינעם, אזור נחל יצפור-נחל גפת, אזור רכס מעלה גלבוע ומורדותיו, המדרונות 
המזרחיים של הר אבינדב עד אזור חרבת מגדע ועין רוויה, סביב פסגת הר מלכישוע, המורדות המזרחיים של הר אבנר באזור 

נחל נר-מעלה נחל בזק, ערוץ נחל בזק, וכן לאורך גדות נחל הקישון ונחל עוז בחבל תענך )מפה 23(.

איור 28: התפלגות השטחים של דרגות הערכיות האקולוגית המשולבת: בוטנית-זואולוגית – בתחום סקר הגלבוע.
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7.2. ערכיות משאבי טבע: מפה אקולוגית-מרחבית משולבת
השטחים  רצף  וממפת   ,)23 )מפה  המשולבת  האקולוגית  הערכיות  ממפת  מורכבת  האקולוגית-מרחבית  הערכיות  מפת 
יחד  וצומח הקשורים למאפייני בית הגידול עצמו,  זו כוללת היבטים אקולוגיים מקומיים של חי  22(. מפה  הפתוחים )מפה 
עם היבטים אקולוגיים מרחביים כמו קישוריות, רצף שטחים פתוחים, עוצמת הפרה של הרצף, מסדרונות אקולוגיים וצווארי 
בקבוק. בהיבט המרחבי, ניתן במפה זו משקל גבוה יותר למקומות שבהם נשמר רצף גדול יותר של שטחים פתוחים ובמרחק 
גדול יותר מהפרה, וכן לצווארי בקבוק אקולוגיים, שהם חשובים בהיותם המחברים בין השטחים הפתוחים האיכותיים יותר, גם 
אם אינם איכותיים על פי מאפייניהם האחרים. מפת רצף השטחים הפתוחים יכולה היתה להוסיף לערכיות שהתקבלה ממפת 

הערכיות האקולוגית המשולבת או להוריד ממנה, על פי מטריצת השילוב הבאה:

ערכיות אקולוגית משולבת

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות 
מרחבית )רצף 

השטחים 
הפתוחים 

וצווארי 
בקבוק(

מירביתגבוההגבוההבינוניתנמוכהנמוכה

מירביתגבוההגבוההבינוניתבינוניתבינונית

מירביתגבוהה מאדגבוההגבוההגבוההגבוהה

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוההגבוההגבוהה מאד

מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית

גם כאן, מרבית השטחים שהוגדרו בערכיות הנמוכה )14% מהשטח( – הם חקלאיים פעילים, אך היות ושולבה גם הערכיות 
המרחבית, הוגבלה הערכיות הנמוכה לשטחים חקלאיים שנמצאים סמוך לאזור מבונה כמו ישובים וכבישים, בעוד ששטחים 
חקלאיים גדולים ורצופים ללא הפרות קיבלו ערכיות גבוהה יותר. גם מרבית השטחים בערכיות הבינונית )12% מהשטח( – היו 
שטחים חקלאיים פעילים – שנמצאים במרחק קצת יותר גדול מהשטחים המופרים. בערכיות הגבוהה נמצאו 28% מהשטח, 

בערכיות גבוהה מאד – 8% מהשטח, ובערכיות המירבית – 28% מהשטח )איור 29(. 

השטחים שהוגדרו בערכיות המירבית כוללים את הר לפידים, את המדרונות הצפוניים מהר שאול ועד הר ברקן, את המדרונות 
המזרחיים מהר גפת ועד נחל בזק, אזורים סביב פסגות מעלה גלבוע והר מלכישוע, קטעים במורד נחל בזק, וכן את המסדרון 
את  תענך,  בחבל  הגדולים  החקלאיים  השטחים  ליבת  את  נורית,  מעלה  באזור  תענך  לחבל  הגלבוע  בין  המחבר  האקולוגי 

המסדרונות האקולוגיים המחברים ביניהם, ואת תוואי ערוץ נחל הקישון )מפה 24(.

איור 29: התפלגות השטחים של דרגות ערכיות משאבי-הטבע: אקולוגית-מרחבית משולבת – בתחום סקר הגלבוע.
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7.3. ערכיות כוללת: מפת משאבי טבע-נוף משולבת
מפת הערכיות הכוללת מורכבת משילוב מפת הערכיות האקולוגית-מרחבית )מפה 24(, עם מפת הערכיות הנופית )מפה 9(. 
מפה זו משלבת את ההיבטים האקולוגיים )המקומיים והמרחביים( עם ההיבטים הנופיים של המרחב. היות ומפת הערכיות 
האקולוגית מבוססת על נתונים יותר אובייקטיביים ומדידים, ומפת הערכיות הנופית מבוססת על פרשנות יותר סובייקטיבית, 
יכולה היתה מפת הערכיות הנופית רק להוסיף לערכיות שהתקבלה ממפת הערכיות האקולוגית-המרחבית הכוללת, אך לא 

להוריד ממנה, על פי מטריצת השילוב הבאה:

ערכיות משאבי טבע

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכה

ערכיות נופית

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתנמוכהנמוכה

מירביתגבוהה מאדגבוההבינוניתבינוניתבינונית

מירביתגבוהה מאדגבוההגבוההגבוההגבוהה

מירביתגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאדגבוהה מאד

מירביתמירביתמירביתמירביתמירביתמירבית

השטחים שהוגדרו בערכיות הנמוכה )6% מהשטח( – הם בעיקרם אלו שסביב שטחים מבונים או מופרים )מחצבות(. כך גם 
השטחים שהוגדרו בערכיות הבינונית )16% מהשטח( – שמרביתם שטחים חקלאיים פעילים שסמוכים למקור הפרה – ישובים 
 37%  – המירבית  ובערכיות  מהשטח,   16%  – מאד  גבוהה  בערכיות  מהשטח,   15% נמצאו  גבוהה  בערכיות  בעיקר.  וכבישים 

מהשטח )איור 30(.

והר שאול  יהונתן  והמדרונות מגבעת  כוללים את הרצף הגדול של הפסגות  השטחים שהוגדרו בערכיות הכוללת המירבית 
השטחים  )למעט  הגלבוע  רכס  שלאורך  ההרים  כל  פסגות  את  בדרום;  בזק  נחל  ועד  במרכז,  גפת  והר  ברקן  הר  דרך  בצפון, 
המבונים(: הר גיבורים, הר לפידים, סביבות מעלה גלבוע, הר מלכישוע והר אבנר; קטעים במורד נחל בזק; וכן את המסדרון 
האקולוגי שנמשך מהר גיבורים )כולל( דרך מעלה נורית אל חבל תענך, את ליבת השטחים החקלאיים הגדולים בחבל תענך, 

את המסדרונות האקולוגיים המחברים ביניהם, ואת תוואי ערוץ נחל הקישון )מפה 25(.

איור 30: התפלגות השטחים של דרגות הערכיות הכוללת: משאבי-טבע ונוף – בתחום סקר הגלבוע.
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7.4. שירותי המערכת האקולוגית – אספקת שירותי תרבות: פנאי ונופש
“שירותי המערכת האקולוגית״ )Ecosystem services( הם תועלות החיוניות לאדם, לרווחתו ולפיתוחו, המסופקות לו באמצעות 
המערכות האקולוגיות הטבעיות והמלאכותיות. את שירותי המערכת האקולוגית מקובל לחלק לארבע קבוצות תפקודיות 

)ספריאל, 2010(:

• )כמו 	 והמלאכותיות  הטבעיות  האקולוגיות  מהמערכות  ישירות  המופקים  מוצרים   :)provisioning( אספקה  שירותי 
חקלאות(, שבהם משתמש האדם, כגון: מזון ומים, דלק )עץ, נפט, פחם(, חומרי גלם, מחצבים ומינרלים לתעשיות, חומרי 

בנייה, חפצי נוי, תרופות וחומרי קוסמטיקה טבעיים.
• שירותי ויסות )regulating(: תועלות המתקבלות מויסות או בקרה של תהליכים טבעיים, כמו: טיהור מים, טיהור האוויר, 	

ויסות טמפרטורות ותנאי אקלים, ויסות זרימת מים בנחלים )בקרה של עוצמת שיטפונות(, הגנה על הקרקע מפני סחיפה, 
האבקת צמחים )ויסות רביית הצמחים(, וכו׳. 

• שירותי תמיכה )supporting(: תהליכים היוצרים את הדרוש לקיומן של המערכות האקולוגיות, תומכים ומתחזקים את 	
שירותי האספקה, הויסות והתרבות, לדוגמה: יצרנות ראשונית, מחזורים אקולוגיים )למשל: מחזורי הפחמן והחנקן(, יצירת 

קרקעות, יצירת חמצן אטמוספרי ועוד. 
• שירותים תרבותיים )cultural(: תועלות לא חומריות שנובעות ממורכבות, ממבנה ומתפקוד המערכות האקולוגיות, כגון: 	

ורוחניים – המספקים השראה למורשת  ונופש בחיק הטבע, ערכים אתיים, אסתטיים, דתיים, קוגניטיביים  פעילות פנאי 
תרבותית, לאומנות, לתחושת שייכות למקום, לחינוך ולמדע.

ועולה  והנוף שעורך מכון דש״א, לא נעשה עד היום שימוש בטרמינולוגיה של שירותי המערכת האקולוגית,  בסקרי הטבע 
הצורך בהטמעת כלי זה בהמשך. מרחב נחל שקמה נבחר לביצוע מחקר חלוץ בתחום זה )שגיא וארז, 2014(. בסקר הגלבוע, עלה 
הצורך להתייחס במיוחד לשירותי התרבות, שנכללו עד היום במובלע תחת הגדרות הערכיות הנופית. באופן ספציפי, הודגשה 
ע״י אגף הייעור בקק״ל – חשיבות ביצוע הערכתם של שרותי הפנאי והנופש בשטחים הפתוחים בכלל, וביערות הגלבוע בפרט, 
כחלק מהגדרת הערכיות המשולבת הכוללת של הגלבוע )פורת, 2014(. פרק זה, ובו תבוא לידי ביטוי חשיבותם הגבוהה מאד 
בקנה המידה הארצי של יערות הגלבוע בתחום הנופש, התיירות והטיילות, ייכתב בהמשך לאחר שתגובש המתודולוגיה לכך, 

ויצורף בנפרד לתוצרי הסקר לכשיושלם.

7.5. סיכום ממצאי המפות המשולבות
זכה רכס הגלבוע למוניטין כאזור בעל חשיבות רבה בקנה המידה הארצי. הן מבחינת ערכיו  ניתן לומר שלא בכדי  לסיכום, 
האקולוגיים, והן מבחינת ערכיו הנופיים וההיסטוריים. ממצאי המפות המשולבות תומכים היטב בהנחת היסוד הזו: מבחינה 
אקולוגית, ניכרת החשיבות הגדולה לפסיפס בתי הגידול השונים במרחב הגלבוע – מהאזור הים-תיכוני בצפון-מערב הגלבוע, 
ועד לאזור הספר הים-תיכוני הערבתי היובשני בדרומו, כאשר המפנים השונים והערוצים תורמים מימדים נוספים למורכבות 
ואף אנדמיים. בנוסף  נדירים  ובעלי חיים – שחלקם  זו. הפסיפס המגוון של בתי הגידול תומך בעושר גדול של מיני צמחים 
לערכים האקולוגיים כשלעצמם, מהווה הגלבוע גם רצף של שטח פתוח גדול ואיכותי יחסית, התומך במגוון מינים של יונקים 
גדולים, ומהווה מסדרון אקולוגי ארצי חשוב בין השומרון בדרום, לרמת צבאים, רמות יששכר ושאר הגליל התחתון המזרחי 
בצפון. נוסף על כך, מהווים מראה הרכס מרחוק והתצפיות ממנו – נוף ייחודי בארץ, הכולל את המפגש החד של הגלבוע עם 
עמק חרוד ועמק בית שאן, את נופי המצוקים והמתלולים המרשימים, ואת תצפיות הנוף המרשימות מפסגות הרכס. חבל 
תענך אמנם נופל בחשיבותו האקולוגית והנופית מרכס הגלבוע – בהיותו רובו ככולו חקלאי, אולם חשיבותו בהיותו חלק מרצף 

שטחים פתוחים המחברים בין רכס הגלבוע לרכסי צפון השומרון, רמות מנשה ועמק יזרעאל.

בעמודים הבאים:
מפה 23: מפת ערכיות אקולוגית: בוטנית-זואולוגית משולבת )2 גיליונות(.

מפה 24: מפת ערכיות משאבי טבע: אקולוגית-מרחבית משולבת )2 גיליונות(.
מפה 25: מפת ערכיות כוללת: משאבי טבע-נוף משולבת )2 גיליונות(.
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נספח א׳ – דף תצפית לסקר צומח
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נספח ב׳ – דף תצפית לאפיון יחידת צומח שטיפוס הצומח שבה כבר הוגדר 

טופס רישום הגדרת טיפוסי צומח ביחידות ללא תרשים מלא
סקר: ____________________ תאריך: _____________ סוקר: ___________________

מספר
 מס’ טיפוס הצומחשם טיפוס הצומח

סוג תצפיתהערות להערכההערות לאיפיון)או פוליגון מייצג(
גיליוןיחידה
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נספח ג׳ – איחוד טיפוסי צומח מפורטים לצרכי מיפוי והערכה
טבלת איחוד טיפוסי הצומח המפורטים לטיפוסי צומח מוכללים לצרכי מיפוי והערכה. *טיפוסי צומח שבהם לא נערכו תרשימים 
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יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/
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 סירה קוצניתאשחר ארץ-ישראליאורן ירושלים

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן קפריסאי 
ואשחר ארץ-ישראלי
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יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים 
וחלבלוב מגובשש

  חלבלוב מגובששאורן ירושלים

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי וסירה קוצנית

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים, 
סירה קוצנית ואורן הצנובר

 אורן הצנוברסירה קוצניתאורן ירושלים

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים 
וסירה קוצנית

  סירה קוצניתאורן ירושלים

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן קפריסאי 
ושיטה כחלחלה

  שיטה כחלחלהאורן קפריסאי

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים 
וכלך מצוי

  כלך מצוי אורן ירושלים

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים, 
דגן חד-שנתי וכלך מצוי

 כלך מצוידגן חד-שנתיאורן ירושלים

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים 
ועוקצר מצוי

  עוקצר מצויאורן ירושלים

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים, 
דגן חד-שנתי וסרפד הכדורים

 סרפד הכדוריםדגן חד-שנתיאורן ירושלים

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים 
ודגן חד-שנתי

  דגן חד-שנתיאורן ירושלים

יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש ושיחים 
ים-תיכוניים*

יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי, 
אשחר ארץ-ישראלי ואורן ירושלים

 אורן ירושליםאשחר ארץ-ישראליברוש מצוי

יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי 
ואשחר ארץ-ישראלי

  אשחר ארץ-ישראליברוש מצוי

יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש אריזוני 
ופרסיון גדול

  פרסיון גדולברוש אריזוני

יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי 
ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ודגן 
חד-שנתי

  דגן חד-שנתיברוש מצוי

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, 
אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית*

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס 
המקור, אורן ירושלים וסירה קוצנית

 סירה קוצניתאורן ירושליםאיקליפטוס המקור

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס 
וחרוב מצוי

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס 
ב.מ. וחרוב מצוי

  חרוב מצויאיקליפטוס ב.מ.
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יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, 
שיטה כחלחלה וצמחים חובבי-חנקן*

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס 
ב.מ., שיטה כחלחלה וגדילן מצוי

 גדילן מצוישיטה כחלחלהאיקליפטוס ב.מ.

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, 
דגניים בני-חלוף וכלך מצוי 

יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס 
גומפוצפלה, דגן חד-שנתי וכלך מצוי 

איקליפטוס 
גומפוצפלה

 כלך מצוידגן חד-שנתי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
הצנובר וברוש מצוי*

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
הצנובר וברוש מצוי

  ברוש מצויאורן הצנובר

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים/קפריסאי ואלת המסטיק

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים, אלת המסטיק וברוש מצוי

 ברוש מצויאלת המסטיקאורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים, אלת המסטיק וחרוב מצוי 

 חרוב מצויאלת המסטיקאורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים ואלת המסטיק

  אלת המסטיקאורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים וסירה קוצנית

  סירה קוצניתאורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים/קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים, איקליפטוס ב.מ. וחלבלוב 

מגובשש

 חלבלוב מגובששאיקליפטוס ב.מ.אורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים וכלך מצוי

  כלך מצויאורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים ודגן חד-שנתי

  דגן חד-שנתיאורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים

   אורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים/קפריסאי וצמחים חובבי-חנקן

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים וגדילן מצוי

  גדילן מצויאורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
ברוש מצוי וסירה קוצנית

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
ברוש מצוי וסירה קוצנית

  סירה קוצניתברוש מצוי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
ברוש מצוי ועשבוניים בני-חלוף*

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
ברוש מצוי ואורן ירושלים

  אורן ירושליםברוש מצוי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס ואשחר ארץ-ישראלי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס ואשחר ארץ-ישראלי

  אשחר ארץ-ישראליאיקליפטוס המקור

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס וסירה קוצנית

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס ב.מ. וסירה קוצנית

  סירה קוצניתאיקליפטוס ב.מ.

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס בבית גידול לח#

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס וקנה מצוי בבית גידול לח

בית גידול לח קנה מצויאיקליפטוס ב.מ.

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס גומפוצפלה, אורן ירושלים 

וזקנן שעיר

איקליפטוס 
גומפוצפלה

 זקנן שעיראורן ירושלים

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס וינבוט השדה בערוץ

ערוץ ינבוט השדהאיקליפטוס ב.מ.

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס גומפוצפלה, דגן חד-שנתי 

וסרפד הכדורים

איקליפטוס 
גומפוצפלה

 סרפד הכדוריםדגן חד-שנתי

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס גומפוצפלה

איקליפטוס 
גומפוצפלה

   

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון 
איקליפטוס המקור

   איקליפטוס המקור

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי ואלת המסטיק

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים, 
אלת המסטיק ואשחר ארץ-ישראלי

 אשחר ארץ-ישראליאלת המסטיקאורן ירושלים

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים, 
אלת המסטיק וסירה קוצנית

 סירה קוצניתאלת המסטיקאורן ירושלים

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן קפריסאי, 
אלת המסטיק וחלבלוב מגובשש

 חלבלוב מגובששאלת המסטיקאורן קפריסאי

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים 
ואלת המסטיק

  אלת המסטיקאורן ירושלים

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי וסירה קוצנית עם שיחים 

בודדים של אשחר ארץ-ישראלי

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים 
וסירה קוצנית

  סירה קוצניתאורן ירושלים

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי ומרווה ריחנית עם שיחים 

בודדים של שיזף השיח

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים 
ושיזף השיח

  שיזף השיח אורן ירושלים

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים 
וכלך מצוי

  כלך מצויאורן ירושלים

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים 
ושיבולת-שועל נפוצה

שיבולת-שועל אורן ירושלים
נפוצה
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יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי, 
אלת המסטיק וסירה קוצנית*

יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי, 
אלת המסטיק וסירה קוצנית

 סירה קוצניתאלת המסטיקברוש מצוי

יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי 
ואלת המסטיק

יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי 
ואלת המסטיק

  אלת המסטיקברוש מצוי

יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי 
וסירה קוצנית

יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי 
וסירה קוצנית

  סירה קוצניתברוש מצוי

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס עם 
שיחים בודדים של שיזף השיח

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס 
ב.מ. ושיזף השיח

  שיזף השיח איקליפטוס ב.מ.

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס 
ב.מ וזקנן שעיר עם שיחים בודדים של 

שיזף השיח 

 שיזף השיח זקנן שעיראיקליפטוס ב.מ.

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס 
ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס 
ב.מ., גדילן מצוי וסרפד הכדורים

 סרפד הכדוריםגדילן מצויאיקליפטוס ב.מ.

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס 
ועשבוניים בני-חלוף בערוץ

ערוץ  איקליפטוס ב.מ.

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס 
גומפוצפלה ודגן חד-שנתי

איקליפטוס 
גומפוצפלה

  דגן חד-שנתי

יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס 
ב.מ ודגן חד-שנתי

  דגן חד-שנתיאיקליפטוס ב.מ.

יער צפוף בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי עם עצים בודדים של חרוב 

מצוי

   אורן קפריסאייער צפוף בשלטון אורן קפריסאי 

יער צפוף בשלטון אורן הצנובר 
ועשבוניים בני-חלוף

   אורן הצנובריער צפוף בשלטון אורן הצנובר

יער צפוף בשלטון קליטריס מיובל ואורן 
ירושלים/קפריסאי

יער צפוף בשלטון קליטריס מיובל ואורן 
ירושלים

  אורן ירושליםקליטריס מיובל

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
הצנובר וחרוב מצוי*

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
הצנובר וחרוב מצוי

  חרוב מצויאורן הצנובר

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים/קפריסאי, חרוב מצוי ובני-שיח

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
קפריסאי וחרוב מצוי

  חרוב מצויאורן קפריסאי

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים וחרוב מצוי

  חרוב מצויאורן ירושלים

יער פתוח בשלטון אורן ירושלים וחרוב 
מצוי

  חרוב מצויאורן ירושלים

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים/קפריסאי, קליטריס מיובל 

ואשחר ארץ-ישראלי

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן 
ירושלים, קליטריס מיובל ואשחר 

ארץ-ישראלי

 אשחר ארץ-ישראליקליטריס מיובלאורן ירושלים

יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי 
וכליל החורש

יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי 
וכליל החורש

  כליל החורשחרוב מצוי

   חרוב מצוייער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי

יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי 
ושיטה מחטנית*

יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי 
ושיטה מחטנית

  שיטה מחטניתחרוב מצוי

יער בצפיפות בינונית בשלטון שיטה 
מחטנית ועשבוניים

יער בצפיפות בינונית בשלטון שיטה 
מחטנית ועשבוניים

   שיטה מחטנית

יער פתוח בשלטון אורן הצנובר, חרוב 
מצוי וסירה קוצנית

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, סירה 
קוצנית ואורן הצנובר

 אורן הצנוברסירה קוצניתחרוב מצוי

יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי, חרוב מצוי ועשבוניים 

בני-חלוף

יער פתוח בשלטון אורן ירושלים, חרוב 
מצוי ושיבולת-שועל נפוצה

שיבולת-שועל חרוב מצויאורן ירושלים
נפוצה

 

יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי, אלת המסטיק וחרוב מצוי

יער פתוח בשלטון אורן ירושלים ואלת 
המסטיק

  אלת המסטיקאורן ירושלים

יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי וסירה קוצנית

יער פתוח בשלטון אורן קפריסאי, 
איקליפטוס ב.מ. וסירה קוצנית

 סירה קוצניתאיקליפטוס ב.מ.אורן קפריסאי

יער פתוח בשלטון אורן ירושלים וסירה 
קוצנית

  סירה קוצניתאורן ירושלים

יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי, דגן בן-חלוף וכלך מצוי

יער פתוח בשלטון אורן קפריסאי וכלך 
מצוי

  כלך מצויאורן קפריסאי

יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל עם 
שיחים בודדים של שיזף השיח*

יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל עם 
שיחים פזורים של שיזף השיח

  שיזף השיחקליטריס מיובל

יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל, 
אשחר ארץ-ישראלי ואלת המסטיק

יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל 
ואשחר ארץ-ישראלי

 אלת המסטיקאשחר ארץ-ישראליקליטריס מיובל

יער פתוח בשלטון שיזף מצוי עם שיחים 
בודדים של שיזף השיח*

יער פתוח בשלטון שיזף מצוי ודגן 
חד-שנתי

  דגן חד-שנתישיזף מצוי
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יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, רחבי-
עלים נטועים ושיזף השיח

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי ואלה 
ארץ-ישראלית

  אלה ארץ-ישראליתחרוב מצוי

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, שיטה 
סלילנית ושיזף השיח

  שיטה סלילניתחרוב מצוי

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, שיזף 
השיח ומרווה ריחנית

 מרווה ריחניתשיזף השיח חרוב מצוי

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, סירה 
קוצנית ואורן ירושלים/קפריסאי

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, סירה 
קוצנית ואורן ירושלים

 אורן ירושליםסירה קוצניתחרוב מצוי

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, סירה 
קוצנית וזקנן שעיר

 זקנן שעירסירה קוצניתחרוב מצוי

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי וסירה 
קוצנית 

  סירה קוצניתחרוב מצוי

חורש פתוח בשלטון חרוב מצוי ואלת יער פתוח בשלטון חרוב מצוי
המסטיק

  אלת המסטיקחרוב מצוי

יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, סירה 
קוצנית ואלת המסטיק

 אלת המסטיקסירה קוצניתחרוב מצוי

   חרוב מצוייער פתוח בשלטון חרוב מצוי

יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי 
ואלת המסטיק

יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי 
ואלת המסטיק

  אלת המסטיקזית אירופי

יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי, 
סירה קוצנית ושיחים ים-תיכוניים 

בודדים

יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי, 
אשחר ארץ-ישראלי וסירה קוצנית

 סירה קוצניתאשחר ארץ-ישראליזית אירופי

יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי, 
סירה קוצנית ואלת המסטיק

 אלת המסטיקסירה קוצניתזית אירופי

יער )כרם( בשלטון זית אירופי וסירה 
קוצנית

  סירה קוצניתזית אירופי

יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי 
ועשבוניים

יער )כרם(, פתוח בשלטון זית אירופי 
ושיבולת-שועל נפוצה

שיבולת-שועל זית אירופי
נפוצה

  

   זית אירופייער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי 

   שקד מצוייער )כרם( פתוח בשלטון שקד מצוייער פתוח בשלטון שקד מצוי ועשבוניים

יער פתוח בשלטון שיטה סלילנית עם 
שיחים בודדים של שיזף השיח

יער פתוח בשלטון שיטה סלילנית ושיזף 
השיח

  שיזף השיחשיטה סלילנית

יער פתוח בשלטון שיטה סלילנית עם 
שיחים בודדים של שיזף השיח

  שיזף השיחשיטה סלילנית

יער פתוח בשלטון שיטה כחלחלה 
וסירה קוצנית*

יער פתוח בשלטון שיטה כחלחלה, סירה 
קוצנית וזקנן שעיר

 זקנן שעירסירה קוצניתשיטה כחלחלה

יער פתוח בשלטון שיטה מחטנית, כלך 
מצוי ודגניים בני-חלוף*

יער פתוח בשלטון שיטה מחטנית, כלך 
מצוי ושיבולת-שועל נפוצה

שיבולת-שועל כלך מצוי שיטה מחטנית
נפוצה

 

שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת 
המסטיק ושיחים נוספים 

שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת 
המסטיק ואשחר ארץ-ישראלי

  אשחר ארץ-ישראליאלת המסטיק

שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת 
המסטיק

   אלת המסטיק

שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק 
ועצי חורש בודדים

שיחייה פתוחה בשלטון חרוב מצוי, 
חלבלוב מגובשש ואלת המסטיק במצוק

מצוקאלת המסטיקחלבלוב מגובששחרוב מצוי

שיחייה פתוחה עם עצים בודדים 
בשלטון אלת המסטיק ואלה ארץ-

ישראלית

  אלה ארץ-ישראליתאלת המסטיק

שיחייה פתוחה עם עצים בודדים 
בשלטון אלת המסטיק וחרוב מצוי

  חרוב מצויאלת המסטיק

שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, 
אשחר ארץ-ישראלי וחרוב מצוי 

 חרוב מצויאשחר ארץ-ישראליאלת המסטיק

שיחייה פתוחה עם עצים בודדים 
בשלטון אלת המסטיק, סירה קוצנית 

וחרוב מצוי

 חרוב מצויסירה קוצניתאלת המסטיק

שיחייה פתוחה עם עצים בודדים 
בשלטון אלת המסטיק, כלך מצוי וחרוב 

מצוי

 חרוב מצויכלך מצוי אלת המסטיק

שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-
ישראלי ושיחים נוספים

שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-
ישראלי ואלת המסטיק

  אלת המסטיקאשחר ארץ-ישראלי

שיחייה פתוחה עם עצים בודדים 
בשלטון אשחר ארץ-ישראלי, שיבולת-

שועל נפוצה ועוזרר קוצני

שיבולת-שועל אשחר ארץ-ישראלי
נפוצה

 עוזרר קוצני
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שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק, שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק
אשחר ארץ-ישראלי ושעורת התבור

 שעורת התבוראשחר ארץ-ישראליאלת המסטיק

שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק 
ואשחר ארץ-ישראלי

  אשחר ארץ-ישראליאלת המסטיק

שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק 
ושעורת התבור

  שעורת התבוראלת המסטיק

שיחייה פתוחה בשלטון פטל קדוש וקנה 
מצוי בבית גידול לח*

שיחייה פתוחה בשלטון פטל קדוש וקנה 
מצוי בבית גידול לח

בית גידול לח קנה מצויפטל קדוש 

שיחייה פתוחה בשלטון רותם המדבר, שיחייה פתוחה בשלטון רותם המדבר 
מלחית אשונה ומלעניאל מצוי

 מלעניאל מצוימלחית אשונהרותם המדבר

שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח 
ובני-שיח 

שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח, 
זקנן שעיר ומציץ סורי

 מציץ סוריזקנן שעירשיזף השיח

שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח 
ועשבוניים

שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח, 
מלעניאל מצוי ושיבולת-שועל נפוצה

שיבולת-שועל מלעניאל מצוישיזף השיח
נפוצה

 

שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח 
ושיבולת-שועל נפוצה

שיבולת-שועל שיזף השיח
נפוצה

  

   שיזף השיחשיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח

בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה 
קוצנית ועצי חורש בודדים

בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה 
קוצנית וחרוב מצוי

  חרוב מצויסירה קוצנית

בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה 
קוצנית ושיחים בודדים 

בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה 
קוצנית ואשחר ארץ-ישראלי

  אשחר ארץ-ישראליסירה קוצנית

בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה 
קוצנית, כלך מצוי ואלת המסטיק

 אלת המסטיקכלך מצוי סירה קוצנית

בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה 
קוצנית ובני-שיח נוספים 

בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה 
קוצנית

   סירה קוצנית

בתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה 
ושיחים ים-תיכוניים בודדים

בתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה 
ושיחים ים-תיכוניים בודדים

   גלונית מצויה

בתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה 
ועשבוניים

   גלונית מצויהבתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה

בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש, 
עשבוניים ושיחים בודדים

בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון 
חלבלוב מגובשש, קיצנית צפופת-עלים 

ואלת המסטיק

קיצנית צפופת-חלבלוב מגובשש
עלים

 אלת המסטיק

בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש 
ועשבוניים

   חלבלוב מגובששבתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש

בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש, 
זקנן שעיר וכלך מצוי

 כלך מצויזקנן שעירחלבלוב מגובשש

בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש 
וכלך מצוי במצוק

מצוק כלך מצויחלבלוב מגובשש

בתה פתוחה בשלטון מלחית אשונה 
ועשבוניים

בתה פתוחה בשלטון מלחית אשונה 
ועשבוניים

שיבולת-שועל שעורת התבורמלחית אשונה
נפוצה

 

בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי, 
עשבוניים ושיחים בודדים

בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון 
מציץ סורי ושיזף השיח

  שיזף השיחמציץ סורי

בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון 
מציץ סורי, עוקצר מצוי ואשחר ארץ-

ישראלי

 אשחר ארץ-ישראליעוקצר מצוימציץ סורי

בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי 
ועשבוניים

בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי וזקנן 
שעיר

  זקנן שעירמציץ סורי

בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית עם 
שיחים בודדים 

בתה פתוחה עם עצים בודדים בשלטון 
מרווה ריחנית ואיקליפטוס ב.מ.

  איקליפטוס ב.מ.מרווה ריחנית

בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון 
מרווה ריחנית ואשחר ארץ-ישראלי

  אשחר ארץ-ישראלימרווה ריחנית

בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון 
מרווה ריחנית, גלונית מצויה ואשחר 

ארץ-ישראלי

 אשחר ארץ-ישראליגלונית מצויהמרווה ריחנית

בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית 
ועשבוניים 

בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית 
וכלך מצוי

  כלך מצוימרווה ריחנית

בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית 
ושיחים בודדים

בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון 
סירה קוצנית ואלת המסטיק

  אלת המסטיקסירה קוצנית

בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית 
ועשבוניים

בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית 
ועוקצר מצוי

  עוקצר מצויסירה קוצנית

   סירה קוצניתבתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית 

בתה פתוחה בשלטון צמרנית הסלעים 
ועשבוניים

בתה פתוחה בשלטון צמרנית הסלעים 
וזקנן שעיר 

  זקנן שעירצמרנית הסלעים
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בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה צומח שולי שדות בשלטון ינבוט השדה#
ויבלית מצויה בערוץ

ערוץ יבלית מצויהינבוט השדה

בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה 
ואגמון ימי בערוץ

ערוץ אגמון ימיינבוט השדה

בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה וגזר 
זהוב בערוץ

ערוץ גזר זהובינבוט השדה

בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה וחוח 
עקוד בערוץ

ערוץ חוח עקודינבוט השדה

בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה 
וחפורית מוזרה בערוץ

ערוץ חפורית מוזרהינבוט השדה

בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה וכף-
אווז ריחנית בערוץ

ערוץ כף-אווז ריחניתינבוט השדה

בתה פתוחה בשלטון ינבוט השדה ולכיד 
הנחלים בערוץ

ערוץ לכיד הנחליםינבוט השדה

עשבוניים בני-קיימא עם עצים בודדים 
של חרוב מצוי*

עשבוניים בני-קיימא עם עצים בודדים 
בשלטון קיפודן בלאנש וחרוב מצוי 

  חרוב מצויקיפודן בלאנש

עשבוניים בני-קיימא ושיחים בודדים 
של שיזף השיח

עשבוניים בני-קיימא עם שיחים בודדים 
בשלטון זקנן שעיר ושיזף השיח

  שיזף השיחזקנן שעיר

עשבוניים בני-קיימא עם שיחים בודדים 
בשלטון זקנן שעיר, עירית גדולה ושיזף 

השיח

 שיזף השיחעירית גדולהזקנן שעיר

עשבוניים בני-קיימא עם שיחים בודדים 
בשלטון קיפודן בלאנש, מלעניאל מצוי 

ושיזף השיח

 שיזף השיחמלעניאל מצויקיפודן בלאנש

 עשבוניים בני-קיימא עם שיחים
ים-תיכוניים בודדים*

עשבוניים בני-קיימא עם שיחים בודדים 
בשלטון זקנן שעיר ואשחר ארץ-ישראלי 

 אשחר ארץ-ישראלישעורת התבורזקנן שעיר

עשבוניים בני-קיימא עם בני-שיח 
בודדים

עשבוניים בני-קיימא עם בני שיח 
בודדים בשלטון קיפודן בלאנש ומרווה 

ריחנית

  מרווה ריחניתקיפודן בלאנש

עשבוניים בני-קיימא בשלטון זקנן עשבוניים בני-קיימא 
שעיר, כלך מצוי ושיבולת-שועל נפוצה

שיבולת-שועל כלך מצוי זקנן שעיר
נפוצה

 

עשבוניים בני-קיימא בשלטון זקנן שעיר 
ועירית גדולה במצוק

מצוק עירית גדולהזקנן שעיר

עשבוניים בני-קיימא בשלטון קיפודן 
בלאנש ומלעניאל מצוי

  מלעניאל מצויקיפודן בלאנש

בתה פתוחה עם שיחים בודדים בשלטון עשבוניים בני-קיימא בבית גידול לח#
ינבוט השדה, אגמון ימי ושוש קירח 

בערוץ

ערוץשוש קירחאגמון ימיינבוט השדה

עשבוניים בני-קיימא בשלטון אגמון ימי 
וחרדל לבן בבית גידול לח

שולי שדות חרדל לבןאגמון ימי

חישת קנים בשלטון עבקנה שכיח וגדילן חישת קנים בשלטון עבקנה שכיח#
מצוי בערוץ

ערוץ גדילן מצויעבקנה שכיח

חישת קנים בשלטון עבקנה שכיח 
בערוץ

ערוץ  עבקנה שכיח

חישת קנים בשלטון עבקנה שכיח בבית 
גידול לח

בית גידול לח  עבקנה שכיח

חישת קנים בשלטון קנה מצוי וסוף חישת קנים בשלטון קנה מצוי#
מצוי בערוץ

ערוץ סוף מצויקנה מצוי

חישת קנים בשלטון קנה מצוי ואגמון 
ימי בערוץ

ערוץ אגמון ימיקנה מצוי

חישת קנים בשלטון קנה מצוי ושיבולת-
שועל נפוצה בערוץ

שיבולת-שועל קנה מצוי
נפוצה

ערוץ 

ערוץ  קנה מצויחישת קנים בשלטון קנה מצוי בערוץ

חישת קנים בשלטון קנה מצוי בבית 
גידול לח

בית גידול לח  קנה מצוי

עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים 
של שיזף השיח

עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים 
בשלטון שיבולת שועל נפוצה ושיזף 

השיח

שיבולת-שועל 
נפוצה

  שיזף השיח

 עשבוניים בני-חלוף עם שיחים
ים-תיכוניים בודדים

עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים 
בשלטון שעורת התבור, כלך מצוי ואלת 

המסטיק

 אלת המסטיקכלך מצוי שעורת התבור

עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח בודדים עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח בודדים
בשליטת כלך מצוי ומרווה ריחנית

  מרווה ריחניתכלך מצוי
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בית גידול ייחודימין שליט 3מין שליט 2מין שליט 1טיפוס צומח מפורטטיפוס צומח מוכלל

עשבוניים בני-חלוף בשלטון שיבולת-עשבוניים בני-חלוף
שועל נפוצה ועולש מצוי 

שיבולת-שועל 
נפוצה

  עולש מצוי

עשבוניים בני-חלוף בשלטון שיבולת-
שועל נפוצה וקורטם דק

שיבולת-שועל 
נפוצה

  קורטם דק

עשבוניים בני-חלוף בשלטון שעורת 
התבור

   שעורת התבור

עשבוניים בני-חלוף בשלטון שברק עשבוניים בני-חלוף בבית גידול לח#
משובל בבית גידול לח

   שברק משובל

עשבוניים בני-חלוף בשלטון דורה עשבוניים בני-חלוף בשולי שדות#
רותמית וחוח עקוד בשולי שדות

בית גידול לח חוח עקודדורה רותמית

עשבוניים בני-חלוף עם כתמי צמחים 
חובבי-חנקן

עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים 
בשלטון חלמית קטנת-פרחים ושיזף 

השיח במרבץ בקר

חלמית קטנת-
פרחים

מרבץ בקר שיזף השיח

עשבוניים בני-חלוף בשלטון חרדל לבן, 
שיבולת-שועל נפוצה וגדילן מצוי

שיבולת-שועל חרדל לבן
נפוצה

 גדילן מצוי

עשבוניים בני-חלוף בשלטון שיבולת-
שועל נפוצה וגדילן מצוי

שיבולת-שועל 
נפוצה

  גדילן מצוי

עשבוניים בני-חלוף בשלטון שיבולת-
שועל נפוצה וברקן סורי

שיבולת-שועל 
נפוצה

מרבץ בקר ברקן סורי

עשבוניים בני-חלוף בשלטון שעורת 
התבור, ברומית ספרדית וחרדל לבן

 חרדל לבןברומית ספרדיתשעורת התבור

    גינון כלליגינון כללי
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נספח ד׳ – מבחני רגישות למדדי הערכיות הבוטנית
אומדן אמינות מדד הערכיות הבוטנית – מבחני רגישות

שונות  חלופות   3 בהשוואת  רגישות,  מבחני  למדד  בוצעו  שחושב,  המשוקלל  הבוטנית  הערכיות  מדד  של  היציבות  לבחינת 
לשקלול מרכיביו. בחלופה א׳ בוצעה חלוקת המשקלים כפי שהוצע במקור למדד הערכיות הבוטנית )ראה סעיף 4.2.4  בשיטת 
העבודה לעיל(; בחלופה ב׳ ניתן משקל גבוה יותר למדדי עושר המינים, הרכב המינים וכושר ההשתקמות – מדדים הנחשבים 
לאמינים יותר היות והם מבוססים על נתונים אובייקטיביים מדידים, ולכן נתונים פחות להשפעת ההערכה הסובייקטיבית – 
בחלק מהמדדים, ולהשפעת חוסר הדיוק של הנתונים – במדדים אחרים; בחלופה ג׳ ניתן משקל זהה למדדים השונים, אך מדד 
עושר המינים חושב רק עבור המינים המעוצים, בלי לספור את מיני העשבוניים. חלופה זו נועדה לנטרל את מידת ההשפעה 

של העונתיות על ההערכה, היות ויכולת הזיהוי של מיני העשבוניים משתנה בהתאם לעונת השנה )טבלה 20(.

טבלה 20: פירוט 3 החלופות שנבחנו לשקלול מרכיבי מדד הערכיות הבוטנית.

 

נדירותייצוג הצומח הטבעימדדי מינים
מורכבות 

מבנית
כושר 

השתקמות
עושר 

)בחלוקה 
לצורות חיים(

הרכב 
)נדירות/

פולשניות(
צורת 
חיים

מינים 
ארציתאזוריתשליטים

20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳

30%30%5%5%5%5%10%10%חלופה ב׳

20% )ללא חלופה ג׳
20%10%10%10%10%15%5%עשבוניים(

תוצאות ההשוואה בין 3 החלופות לשקלול מראות כי רק ב-26 מתוך 79 טיפוסי הצומח שבהם בוצע חישוב הערכיות )33%(, 
הייתה התאמה מלאה בערכיות המשוקללת. בין חלופה א׳ לחלופה ב׳ – הייתה התאמה גבוהה יותר: ב-40 טיפוסי צומח נמצאה 
התאמה מלאה )51%(, אולם ב-32 טיפוסים נתנה חלופה א׳ ערך גבוה יותר, וב-7 טיפוסים נתנה חלופה ב׳ ערך גבוה יותר. בין 
חלופה א׳ לחלופה ג׳ נמצאה התאמה ב-33 טיפוסי צומח בלבד )42%(, כאשר ב-31 טיפוסים נתנה חלופה א׳ ערך גבוה יותר, 
 Fleiss,( לבחינת מידת ההתאמה בין החלופות Fleiss' Kappa מדד .)וב-15 טיפוסים נתנה חלופה ג׳ ערך גבוה יותר )טבלה 21
1971(, נותן ערך המקובל כהסכמה סבירה בין החלופות )k=0.34( )Landis & Koch, 1977(. המסקנה הנובעת ממבחני רגישות 
אלו היא שמדד הערכיות הבוטנית המשוקלל רגיש יחסית לשינויים, ולכן כל אחד ממרכיביו משפיע בנפרד על תוצאת השקלול 
הסופי. בנוסף, נראה שלעשבוניים חשיבות גבוהה בקביעת ערך המדד המשוקלל, ולכן יש להגדיר מראש, כמו בסקר הנוכחי, 
האם יש חשיבות לסקירת הצומח העשבוני, ואם כן – לתכנן את לוח הזמנים של הסקר כך שימוזערו ההשפעות העונתיות של 
דיגום העשבוניים. בכל מקרה, גם אם השפעות אלו ימוזערו ככל הניתן, עדיין תהיה השפעה לתקופת הדיגום )מוקדם/מאוחר 

בעונה(, ויש לקדם פיתוח מתודולוגיה מתאימה לקיזוז השפעה זו.

אומדן אמינות שיטת הדיגום ביערות
שיטת הדיגום ביערות הסתמכה, כאמור – על חלוקה א-פריורית של השטח על פי מאפייניו הביוטיים והא-ביוטיים על בסיס 
סקר האינוונטר של קק״ל, סקר האירוסים של רט״ג ושכבות ממ״ג שונות )ראה סעיף 4.2.2  בשיטת העבודה לעיל(. לבחינת 
בוצעה  כזה,  צירוף  צירופים שונים של המאפיינים. בכל  ניתוח דמיון של הרכב חברת הצמחים ב-6  בוצע  זו,  אמינות שיטה 
בין  השוואה  בוצעה  כביקורת,  שונות.  צומח  יחידות  בשתי  שבוצעו  הצמחים,  מיני  של  מפורט  דיגום  חתכי  שני  בין  השוואה 
אמינות שיטה זו לאמינות שיטת הדיגום הסטנדרטית הנהוגה בסקרי מכון דש״א )ראה סעיף 4.2.1  בשיטת העבודה לעיל( – 
ע״י השוואת רשימות מיני הצמחים שהתקבלו משני חתכי דיגום מפורט – שאוחדו תחת אותו טיפוס צומח מוכלל. השוואה זו 

בוצעה הן עבור 6 טיפוסי צומח מיוערים, והן עבור 2 טיפוסי צומח שאינם מיוערים.

תוצאות מדדי הדמיון )Fleiss' Kappa( עבור כל 3 הקטגוריות שנבחנו )טיפוסי צומח בעלי מאפייני אקסטרפולציה זהים, טיפוסי 
צומח מיוערים, וטיפוסי צומח שאינם מיוערים( הראו על רמת דמיון נמוכה מאד בין צמדי חתכי הדיגום המפורט שנבחנו )טבלה 
22(. ממצא זה נותר תקף הן כאשר נבחנו כל מיני הצמחים שנדגמו בחתך הדיגום המפורט, והן כאשר נבחנו רק מיני הצמחים 
הדיגום  בשיטת  שנמצאה  הדמיון  מדד  מידת  בין  מובהק  הבדל  נמצא  לא  זאת,  עם  הקשה.  בעונה  בן-קיימא  נוף  המותירים 
שננקטה ביערות, לשיטת המיפוי הרציף הסטנדרטית – הן בהשוואה לטיפוסי הצומח המיוערים והן בהשוואה לטיפוסי הצומח 
שאינם מיוערים – גם כאשר נבחנו כל מיני הצמחים יחד )מיוערים: 10[=0.077, p=0.940[t; לא-מיוערים: 0.794, p=0.457=]t]6(, וגם 
כאשר נבחנו רק המינים בני-הקיימא )מיוערים: 10[=1.315, p=0.218[t; לא-מיוערים: 0.503, p=0.633=]t]6( )איור 31(. ממצאים 
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אלו מעידים כי רמת הדיוק שאליה הגענו בשיטת האקסטרפולציה בדיגום היערות – אינה נופלת בדיוקה מרמת הדיוק הנהוגה 
בהצגת  דיוק  אובדן  ייגרם   – יתר  הכללת  כי בשל  וייתכן   – גבוהה  אינה  הדיוק  רמת  כי  גם  אך  הדיגום הסטנדרטית,  בשיטת 
הממצאים. אפשרות נוספת היא שמאמץ הדיגום שננקט בסקר: דיגום מפורט ברצועה של 2×50 מ׳, והשלמת רשימת המינים 
ברצועה של 20×50 מ׳ )דונם( – אינה מספיקה במקרה הגלבוע, על מנת לדגום מספר מינים שיהייה מספיק מייצג את טיפוס 
הצומח, וכך – כאשר נדגמות שתי יחידות צומח באותו טיפוס צומח – הן מניבות שתי רשימות מינים שונות. בחינת סוגייה זו 

חורגת ממפרט הסקר הנוכחי, ותדרוש התייחסות מתודולוגית פרטנית נפרדת בהמשך.

איור 31: השוואת אמינות שיטת דיגום הצומח ביערות )אקסטרפולציה( לשיטת הדיגום הסטנדרטית )טיפוסי צומח – יערות; טיפוסי צומח – לא יערות(. 
הסקאלה הפוכה: ככל שהעמודה גבוהה יותר, כך רמת הדמיון הממוצעת בין הצמדים שנבחנו – נמוכה יותר. האיור הימני מתייחס להשוואה כאשר נכללו 
 .)SE( כל מיני הצמחים בניתוח, והאיור השמאלי מתייחס להשוואה כאשר נכללו רק מיני הצמחים בעלי נוף בן-קיימא. קווי השגיאה מציינים שגיאת תקן

המספרים בתוך העמודות מייצגים את מס׳ צמדי טיפוסי הצומח שהושוו בכל אחת משיטות הדיגום.
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טבלה 21: שלוש חלופות השקלול השונות לערכיות הבוטנית המחושבת של טיפוסי הצומח בסקר הגלבוע )ראה טבלה 20 לעיל(. 
חישוב חלופות הערכיות בוצע רק לטיפוסי הצומח שבהם בוצעו תרשימי צומח מפורטים )דיגום מפורט(.

קוד
טיפוס 
צומח 
מוכלל

שם טיפוס צומח מוכלל
מדדי מינים

ייצוג הצומח 
נדירותהטבעי

מורכבות 
מבנית

כושר 
ערכיות סופית מחושבתהשתקמות

צורת הרכבעושר
חיים

מינים 
ארציתאזוריתשליטים

20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳
ערךציון

30%30%5%5%5%5%10%10%חלופה ב׳

חלופה ג׳ )משקל כמו 
ג׳ב׳א׳ג׳ב׳א׳20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳, ללא עשבוניים(

41
יער גבוה, צפוף בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

וברוש מצוי
51460099.210040100515452233

42
יער גבוה, צפוף בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

ואיקליפטוס
3690087.210040100393735112

43
יער גבוה, צפוף בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

וזית אירופי
69590098.010060100606578344

46
יער גבוה, צפוף בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

ואשחר ארץ-ישראלי
402663396.310060100524443222

45
 יער גבוה, צפוף בשלטון

אורן ירושלים/קפריסאי, 
אלת המסטיק וחרוב מצוי

7920663385.810060100636085335

44
 יער גבוה, צפוף בשלטון

אורן ירושלים/קפריסאי, 
אלת המסטיק וסירה קוצנית

6448663398.110080100706775444

47
יער גבוה, צפוף בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

וגלונית מצויה
5359333396.110060100636350333

48
יער גבוה, צפוף בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

וחלבלוב מגובשש
4163333392.410060100616138332

49
יער גבוה, צפוף בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

וסירה קוצנית
4422333368.110060100514845222

50
יער גבוה, צפוף בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

ועשבוניים בני-חלוף
557603353.610040100566356333

52
יער גבוה, צפוף בשלטון 

ברוש מצוי ועשבוניים 
בני-חלוף

12203398.210040100373010111

יער גבוה, צפוף בשלטון 54
421103399.710040100454244122איקליפטוס וחרוב מצוי

56
יער גבוה, צפוף בשלטון 

 איקליפטוס, דגניים
בני-חלוף וכלך מצוי

241103396.710040100413623111

64
יער גבוה בצפיפות בינונית 

בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי ואלת המסטיק

6987663385.610060100747870554
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קוד
טיפוס 
צומח 
מוכלל

שם טיפוס צומח מוכלל
מדדי מינים

ייצוג הצומח 
נדירותהטבעי

מורכבות 
מבנית

כושר 
ערכיות סופית מחושבתהשתקמות

צורת הרכבעושר
חיים

מינים 
ארציתאזוריתשליטים

20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳
ערךציון

30%30%5%5%5%5%10%10%חלופה ב׳

חלופה ג׳ )משקל כמו 
ג׳ב׳א׳ג׳ב׳א׳20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳, ללא עשבוניים(

97
יער גבוה בצפיפות בינונית 

בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי וסירה קוצנית

5535333394.910060100595758333

66
יער גבוה בצפיפות בינונית 

בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף

271503390.510040100423822111

65
יער גבוה בצפיפות בינונית 

בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי וצמחים חובבי-חנקן

11203397.910040100373011111

69
יער גבוה בצפיפות בינונית 

בשלטון ברוש מצוי
וסירה קוצנית

5828333398.810060100585653333

71
יער גבוה בצפיפות בינונית 

בשלטון איקליפטוס 
ואשחר ארץ-ישראלי

3330663399.810060100575031322

72
יער גבוה בצפיפות בינונית 

בשלטון איקליפטוס
וסירה קוצנית

4137333398.210060100575341332

73
יער גבוה בצפיפות בינונית 

בשלטון איקליפטוס 
ועשבוניים בני-חלוף

451503396.110040100464443222

57
יער גבוה, פתוח בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

ואלת המסטיק
91100663393.610060100828893555

60

יער גבוה, פתוח בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

וסירה קוצנית עם שיחים 
בודדים של אשחר ארץ-ישראלי

5126663397.510060100605457333

59

יער גבוה, פתוח בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

ומרווה ריחנית עם שיחים 
בודדים של שיזף השיח

4215663399.610060100564943322

58
יער גבוה, פתוח בשלטון 
אורן ירושלים/קפריסאי 

ועשבוניים בני-חלוף
21203390.910040100383318111

יער גבוה, פתוח בשלטון 68
4165663399.210060100666340432ברוש מצוי ואלת המסטיק

יער גבוה, פתוח בשלטון 62
4037333398.710060100565345332ברוש מצוי וסירה קוצנית

63
יער גבוה, פתוח בשלטון 

איקליפטוס עם שיחים 
בודדים של שיזף השיח

3320663398.510040100524528222

96
יער גבוה, פתוח בשלטון 

איקליפטוס ועשבוניים 
בני-חלוף

44003397.910040100433952113
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קוד
טיפוס 
צומח 
מוכלל

שם טיפוס צומח מוכלל
מדדי מינים

ייצוג הצומח 
נדירותהטבעי

מורכבות 
מבנית

כושר 
ערכיות סופית מחושבתהשתקמות

צורת הרכבעושר
חיים

מינים 
ארציתאזוריתשליטים

20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳
ערךציון

30%30%5%5%5%5%10%10%חלופה ב׳

חלופה ג׳ )משקל כמו 
ג׳ב׳א׳ג׳ב׳א׳20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳, ללא עשבוניים(

74
יער צפוף בשלטון אורן 
ירושלים/קפריסאי עם 

עצים בודדים של חרוב מצוי
359100330.010040100443928112

יער צפוף בשלטון אורן 75
402403399.310040100484536222הצנובר ועשבוניים בני-חלוף

76
יער צפוף בשלטון 

קליטריס מיובל ואורן 
ירושלים/קפריסאי

41903399.410040100454139122

91
יער בצפיפות בינונית בשלטון 

 אורן ירושלים/קפריסאי, 
חרוב מצוי ובני-שיח

7315333396.010060100585676334

90

יער בצפיפות בינונית 
בשלטון אורן ירושלים/

קפריסאי, קליטריס מיובל 
ואשחר ארץ-ישראלי

6635663399.710060100656270434

93
יער בצפיפות בינונית 

 בשלטון חרוב מצוי
וכליל החורש

45703399.010040100454241122

יער בצפיפות בינונית בשלטון 95
55240097.310040100474853223שיטה מחטנית ועשבוניים

81
 יער פתוח בשלטון

 אורן הצנובר, חרוב מצוי
וסירה קוצנית

4824333399.010060100555151323

77
יער פתוח בשלטון אורן 

ירושלים/קפריסאי, חרוב 
מצוי ועשבוניים בני-חלוף

535403398.210040100565865334

78
 יער פתוח בשלטון

 אורן ירושלים/קפריסאי,
אלת המסטיק וחרוב מצוי

5128663396.710060100605552333

80
 יער פתוח בשלטון

 אורן ירושלים/קפריסאי
וסירה קוצנית

4624333398.810060100555153323

79
 יער פתוח בשלטון

אורן ירושלים/קפריסאי, 
דגן בן-חלוף וכלך מצוי

422803399.310040100494731222

82
יער פתוח בשלטון 

קליטריס מיובל, אשחר ארץ-
ישראלי ואלת המסטיק

6524663399.310060100625868334

84
 יער פתוח בשלטון

חרוב מצוי, רחבי-עלים 
נטועים ושיזף השיח

381703396.510040100454236122

83
 יער פתוח בשלטון

חרוב מצוי, סירה קוצנית 
ואורן ירושלים/קפריסאי

5530333398.710080100615756333

716110010092.710060100807681554יער פתוח בשלטון חרוב מצוי37
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קוד
טיפוס 
צומח 
מוכלל

שם טיפוס צומח מוכלל
מדדי מינים

ייצוג הצומח 
נדירותהטבעי

מורכבות 
מבנית

כושר 
ערכיות סופית מחושבתהשתקמות

צורת הרכבעושר
חיים

מינים 
ארציתאזוריתשליטים

20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳
ערךציון

30%30%5%5%5%5%10%10%חלופה ב׳

חלופה ג׳ )משקל כמו 
ג׳ב׳א׳ג׳ב׳א׳20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳, ללא עשבוניים(

יער )כרם( פתוח בשלטון 85
6130663394.910060100625855333זית אירופי ואלת המסטיק

86
יער )כרם( פתוח בשלטון 
זית אירופי, סירה קוצנית 

ושיחים ים-תיכוניים בודדים
10039663396.310080100757598545

יער )כרם( פתוח בשלטון 32
262403396.810040100444128122זית אירופי ועשבוניים

יער פתוח בשלטון שקד 34
381510010098.510040100625039322מצוי ועשבוניים

87
יער פתוח בשלטון שיטה 

סלילנית עם שיחים 
בודדים של שיזף השיח

2422663399.010040100504325221

25
שיחייה בצפיפות בינונית 

בשלטון אלת המסטיק 
ושיחים נוספים

716710010098.21004080787478544

שיחייה פתוחה בשלטון אלת 26
886710010068.410060808179100555המסטיק ועצי חורש בודדים

28
שיחייה פתוחה בשלטון 

אשחר ארץ-ישראלי 
ושיחים נוספים

385210010081.71004080675930432

שיחייה פתוחה בשלטון 27
715210010073.91004080726870444אלת המסטיק

שיחייה פתוחה בשלטון 29
532010010098.91004080655461433רותם המדבר

שיחייה פתוחה בשלטון 30
422010010093.61006080655336432שיזף השיח ובני-שיח

שיחייה פתוחה בשלטון 31
31710010068.91004080554226321שיזף השיח ועשבוניים

10
בתה בצפיפות בינונית 

 בשלטון סירה קוצנית
ועצי חורש בודדים

673910010095.61004060706266434

12
בתה בצפיפות בינונית 
בשלטון סירה קוצנית 

ושיחים בודדים
613510010082.71004060675850433

11
בתה בצפיפות בינונית 
בשלטון סירה קוצנית 

ובני-שיח נוספים
543710010085.81004060665745432

13
בתה פתוחה בשלטון 
 גלונית מצויה ושיחים

ים-תיכוניים בודדים
663910010095.41004060706264434

בתה פתוחה בשלטון 14
291710010088.81004060584413321גלונית מצויה ועשבוניים

16
בתה פתוחה בשלטון 

חלבלוב מגובשש, 
עשבוניים ושיחים בודדים

493510010093.81004060665549433
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קוד
טיפוס 
צומח 
מוכלל

שם טיפוס צומח מוכלל
מדדי מינים

ייצוג הצומח 
נדירותהטבעי

מורכבות 
מבנית

כושר 
ערכיות סופית מחושבתהשתקמות

צורת הרכבעושר
חיים

מינים 
ארציתאזוריתשליטים

20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳
ערךציון

30%30%5%5%5%5%10%10%חלופה ב׳

חלופה ג׳ )משקל כמו 
ג׳ב׳א׳ג׳ב׳א׳20%20%10%10%10%10%15%5%חלופה א׳, ללא עשבוניים(

בתה פתוחה בשלטון 15
353010010061.41004060594823321חלבלוב מגובשש ועשבוניים

בתה פתוחה בשלטון 17
342010010097.71004060604738322מלחית אשונה ועשבוניים

18
 בתה פתוחה בשלטון

מציץ סורי, עשבוניים 
ושיחים בודדים

511710010086.11006060655245422

 בתה פתוחה בשלטון19
403010010093.41006060665323431מציץ סורי ועשבוניים

בתה פתוחה בשלטון מרווה 20
894810010096.31004060777176544ריחנית עם שיחים בודדים

בתה פתוחה בשלטון 21
324610010097.31004060655413431מרווה ריחנית ועשבוניים

בתה פתוחה בשלטון סירה 22
442210010086.31004060615043322קוצנית ועשבוניים

בתה פתוחה בשלטון 24
602010010096.91004060655452433צמרנית הסלעים ועשבוניים

5
עשבוניים בני-קיימא 

 ושיחים בודדים של
שיזף השיח

341510010051.91004040534132222

עשבוניים בני-קיימא עם 35
462410010084.51004040614928322בני-שיח בודדים

393310010082.01004040614943322עשבוניים בני-קיימא4

8
 עשבוניים בני-חלוף

 עם שיחים בודדים של
שיזף השיח

342410010072.51002020534131222

עשבוניים בני-חלוף עם 7
352610010093.91002020564225321שיחים ים-תיכוניים בודדים

עשבוניים בני-חלוף עם 6
342410010070.31002020534030212בני-שיח בודדים

339610010070.31002020676232432עשבוניים בני-חלוף3

עשבוניים בני-חלוף עם 2
2741006667.71002020443024111כתמי צמחים חובבי-חנקן

100100100100100100801008288100555מקסימום

1100001002020373010111מינימום

141013מס׳ טיפוסים בערכיות נמוכה

122932מס׳ טיפוסים בערכיות בינונית

293017מס׳ טיפוסים בערכיות גבוהה

17613מס׳ טיפוסים בערכיות גבוהה מאד

744מס׳ טיפוסים בערכיות מירבית
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טבלה 22: חישוב מידת אמינות האקסטרפולציה של טיפוסי הצומח ביערות, בהשוואה לטיפוסי צומח אחרים.

מס׳ שם טיפוס צומחסוג השוואה
פוליגון

בני-קיימא בלבדכל המינים

Kappa ׳Fleissמס׳ מיניםKappa ׳Fleissמס׳ מינים

משמעותערךחופפיםבפוליגוןמשמעותערךחופפיםבפוליגון

טיפוסי צומח 
בעלי נתוני 

אקסטרפולציה 
זהים

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 
1423107ואלת המסטיק

התאמה 35-0.609
גרועה

16

התאמה 7-0.481
גרועה יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 

13187211ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 
וסירה קוצנית עם שיחים בודדים של אשחר 

ארץ-ישראלי
96686

התאמה 23-0.638
גרועה

11

התאמה 2-0.750
גרועה

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 
111415ועשבוניים בני-חלוף

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/
112786קפריסאי וסירה קוצנית

התאמה 34-0.564
גרועה

17

התאמה 7-0.533
גרועה יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/

11807013קפריסאי, חרוב מצוי ובני-שיח

1293118יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי ואלת המסטיק

התאמה 52-0.554
גרועה

10

התאמה 8-0.484
גרועה יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל, אשחר ארץ-

91711521ישראלי ואלת המסטיק

150684יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי וכליל החורש
התאמה 35-0.563

גרועה
10

התאמה 4-0.692
גרועה 7007616יער צפוף בשלטון אורן הצנובר ועשבוניים בני-חלוף

יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי ואלת 
1443149המסטיק

התאמה 91-0.361
גרועה

20

התאמה 12-0.400
גרועה יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי, סירה קוצנית 

144213620ושיחים ים-תיכוניים בודדים

מתוך טבלת 
טיפוסי 
הצומח 

)טיפוס צומח 
עם 2-3 

תרשימים 
מפורטים(

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 
ואלת המסטיק

123974
התאמה 39-0.569

גרועה
17

התאמה 8-0.515
גרועה 142310716

יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 
ועשבוניים בני-חלוף

כל 3 92542
הפוליגונים: 

16 
 2 מתוך 3:

37

התאמה 0.162-
גרועה

כל 3 7
 הפוליגונים:

3 
 2 מתוך 3:

4

התאמה 0.123-
גרועה 13187211

13687811

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס 
ועשבוניים בני-חלוף

83214
התאמה 7-0.863

גרועה
0

התאמה 0-0.002
גרועה 1325886

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי 
ואלת המסטיק

1272142
התאמה 72-0.469

גרועה
15

התאמה 11-0.463
גרועה 138712926

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/
קפריסאי, חרוב מצוי ובני-שיח

118070
התאמה 29-0.651

גרועה
13

התאמה 3-0.727
גרועה 1508969

יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי, סירה קוצנית 
ושיחים ים-תיכוניים בודדים

535110
התאמה 58-0.528

גרועה
18

התאמה 9-0.526
גרועה 144213620

26354שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח ובני-שיח
התאמה 22-0.569

גרועה
15

התאמה 4-0.652
גרועה 309488

בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית עם שיחים 
בודדים

54141
התאמה 40-0.646

גרועה
30

התאמה 10-0.565
גרועה 5068516
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נספח ה׳ – רשימת התצפיות במיני הצמחים הפולשים והזרים )טבלה מלווה למפה 16(.

מינים פולשים/זרים בנקודהמס׳ במפה

ירבוז הגדות, ירבוז לבן, ירבוז פלמר, לכיד הנחלים1

 אסתר מרצעני, דורה רותמית, חיטה רכה, חמנית מצויה, ירבוז לבן, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים, קייצת מלבינה,2
תלתן אלכסנדרוני

ירבוז מופשל, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים, קייצת מלבינה, שיטה כחלחלה3

איקליפטוס ב.מ., חלבלוב פושט, ירבוז הגדות, ירבוז לבן, לכיד הנחלים, קייצת מלבינה4

אבטיח תרבותי, דורה רותמית, ירבוז לבן, לכיד הנחלים5

 אסתר מרצעני, חלבלוב פושט, חמנית מצויה, ירבוז הגדות, ירבוז לבן, ירבוז פלמר, לכיד הנחלים, סולנום העגבנייה,6
קייצת מלבינה

אבטיח תרבותי, אל-ציצית לבנה, אסתר מרצעני, חלבלוב פושט, ירבוז לבן, לכיד הנחלים, פספלון דו-טורי7

אסתר מרצעני, חלבלוב פושט, חמנית מצויה, ירבוז הגדות, ירבוז לבן, לכיד הנחלים, קייצת מסולסלת8

לכיד קוצני, קיקיון מצוי9

אבוטילון תיאופרסטוס, אסתר מרצעני, חלבלוב פושט, חמנית מצויה, ירבוז לבן, ירבוז שרוע, כשות השדה, לכיד הנחלים, 10
פספלון דו-טורי, קייצת מלבינה

איקליפטוס ב.מ., חלבלוב פושט, ירבוז הגדות, ירבוז לבן, ירבוז פלמר, לכיד הנחלים, קייצת מלבינה, שיטה כחלחלה11

דורה רותמית, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים12

ירבוז שרוע, פספלון דו-טורי, קיקיון מצוי, רוזמרין רפואי13

דורה רותמית, חיטה רכה, ירבוז לבן, לכיד הנחלים, קייצת מלבינה14

ירבוז ב.מ., ירבוז שרוע, רוזמרין רפואי, שיטה כחלחלה15

אסתר מרצעני, ירבוז לבן, תלתן אלכסנדרוני16

אסתר מרצעני, דורה רותמית, חלבלוב פושט, ירבוז הגדות, לכיד קוצני17

 אסתר מרצעני, דורה רותמית, חיטה רכה, חלבלוב פושט, ירבוז הגדות, ירבוז לבן, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים,18
פספלון דו-טורי, קייצת מלבינה, קיקיון מצוי, שיטת המשוכות

באשן )ללא שם עברי(, חלבלוב פושט, ירבוז לבן, קייצת מלבינה, שלשי רגלני19

ירבוז לבן, ירבוז עדין, קייצת מלבינה20

דורה רותמית, חיטה רכה, ירבוז הגדות, ירבוז לבן, לכיד הנחלים, קייצת מלבינה21

ירבוז הגדות, ירבוז לבן, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים, לכיד קוצני22

שיטה כחלחלה23

 אסתר מרצעני, דורה רותמית, חיטה רכה, חלבלוב פושט, ירבוז הגדות, ירבוז לבן, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים,24
פספלון דו-טורי, קייצת מלבינה, קיקיון מצוי, שיטת המשוכות

איקליפטוס ב.מ., ירבוז הגדות, ירבוז לבן, ירבוז עדין, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים25

 איקליפטוס ב.מ., דורה רותמית, חלבלוב פושט, ירבוז הגדות, ירבוז עדין, ירבוז שרוע, כף-אווז ריחנית, לכיד קוצני,26
פספלון דו-טורי, קייצת מלבינה

אסתר מרצעני, איקליפטוס ב.מ., חלבלוב פושט, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים, פספלון דו-טורי27

אסתר מרצעני, ירבוז עדין, פספלון דו-טורי28

איקליפטוס ב.מ.29

חיטה רכה, שיבולת-שועל תרבותית, שעורה תרבותית30

חיטה רכה, ירבוז שרוע, שיבולת-שועל תרבותית, תלתן אלכסנדרוני31

אסתר מרצעני32

ירבוז ב.מ., כף-אווז ריחנית33

אבוטילון תיאופרסטוס, ירבוז לבן, ירבוז שרוע, כף-אווז ריחנית, לכיד הנחלים, קייצת מלבינה34
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מינים פולשים/זרים בנקודהמס׳ במפה

איקליפטוס ב.מ., חיטה רכה, ירבוז הגדות, ירבוז לבן, ירבוז עדין, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים, צנון תרבותי, קייצת מלבינה, 35
תלתן אלכסנדרוני

אסתר מרצעני, חיטה רכה, חלבלוב פושט, חמצה תרבותית, ירבוז הגדות, ירבוז לבן, ירבוז עדין, ירבוז שרוע, לכיד הנחלים, 36
שיטה כחלחלה

חלבלוב פושט, לכיד הנחלים37

אסתר מרצעני, ירבוז ירוק-שיבולת, ירבוז קוצני, לכיד הנחלים, פספלון דו-טורי, קייצת מלבינה, קייצת קנדית,38
שיבולת-שועל תרבותית

אסתר מרצעני, סולנום זיתני, קיקיון מצוי39

ירבוז ב.מ., ירבוז שרוע, שיבולת-שועל תרבותית40

שיטה כחלחלה41

ירבוז ב.מ., ירבוז שרוע, פספלון דו-טורי, שיבולת-שועל תרבותית42

קיקיון מצוי43

אסתר מרצעני, סולנום זיתני, שיבולת-שועל תרבותית, תלתן אלכסנדרוני44

ירבוז שרוע, שיבולת-שועל תרבותית, תלתן אלכסנדרוני45

ירבוז ב.מ., תלתן אלכסנדרוני46

אזדרכת מצויה47

חיטה רכה, ירבוז ירוק-שיבולת, ירבוז מופשל, ירבוז שרוע, כשות השדה, לכיד הנחלים, לכיד קוצני, סולנום זיתני, 48
שיבולת-שועל תרבותית

שיטה כחלחלה49

שיטה כחלחלה50

טיונית החולות 51

חמציץ נטוי52

חמציץ נטוי53

אזדרכת מצויה54

קיקיון מצוי55

טבק השיח56

אזדרכת מצויה57

שיטה מחטנית58

שיטה כחלחלה59

שיטה חד-קרנית 60

שיטה כחלחלה61

שיטה כחלחלה62

קליטריס מיובל63

כסיה )סנא( לענתית64

שיטה כחלחלה, שיטה מחטנית65

שיטה כחלחלה66

וושינגטוניה חוטית, לנטנה ססגונית67

שיטה כחלחלה68

פרקינסוניה שיכנית69

לנטנה ססגונית, שיטה כחלחלה70
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מינים פולשים/זרים בנקודהמס׳ במפה

פרקינסוניה שיכנית71

פרקינסוניה שיכנית, שיטה כחלחלה72

חלבלוב פושט, פרקינסוניה שיכנית73

שיטה כחלחלה, שיטה מחטנית74

קייצת ב.מ.75

שיטת עלי-הערבה76

פספלון דו-טורי77





נספח ו׳ – טבלת חישוב הערכיות הבוטנית של טיפוסי הצומח המוכללים
החישוב המלא בוצע בטיפוסי הצומח שבהם נערכו דיגומים מפורטים. *טיפוסי צומח שבהם לא נערכו תרשימים מפורטים, והערכת הציון בוצעה בהם לפי טיפוסי הצומח הדומים ביותר – שלהם נערכו דיגומים מפורטים. #טיפוסי הצומח שלאורך הערוצים בחבל תענך, שלהם ניתן הערך הסופי על סמך 
ממצאי סקר ערכיות הנחלים )פרלברג ועמיתיו, 2012(. בטיפוסים אלו הוגדרה ערכיות בנפרד לכל מקטע נחל, והמספרים המוצגים בטבלה זו הם ערכיות ממוצעת לכל טיפוס. לפירוט אודות שיטת חישוב הערכיות, ניקוד ונרמול התוצאות, ראה בסעיף שיטות העבודה של פרק הצומח )סעיף 4.2.4  לעיל(.

ייצוג הצומח הרכב מינים )נדירות/פולשניות(:עושר מיניםטיפוס צומח מוכלל
הטבעי

נדירות טיפוס 
בסקר

נדירות תצורה 
ארצית

מורכבות 
ערכיות בוטנית משוקללתכושר השתקמות:מבנית:

קוד 
שם הטיפוסטיפוס

 עשבונייםבני-שיחשיחיםעצים
בני-קיימא

עשבוניים 
בני-חלוף

חישוב 
ביניים

20%
ניקוד 

ראשוני 
נדירות

חישוב 
ביניים

ניקוד 
ראשוני 
פולשניות

חישוב 
ביניים

20%10%10%

אחוז

10%

אחוז

10%
צורות 
חיים < 

10%

15%

צורת חיים 
ראשית

ערכיות 5%
הערכת מומחהמחושבת

ערכיות 
סופית מס׳

מס׳ ניקודמינים
מס׳ ניקודמינים

מס׳ ניקודמינים
מס׳ ניקודמינים

צורת ציוןציוןניקודמינים
חיים

מינים 
נימוקשינויערךציוןציוןציוןציוןציוןשליטים

1005922עצים3335636385317639414919.9400100700330.199.2100240יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וברוש מצוי41

1004911עצים22233842521380422831816-381480331.587.2100240יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ואיקליפטוס42

1006933עצים55667595642510457546731.2630100810500.298.0100360יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וזית אירופי43

1006333עצים2224506385313614313548-1945166500.596.3100360יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ואשחר ארץ-ישראלי46

1007133עצים3335631063744117655467132601006366501.785.8100360יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, אלת המסטיק וחרוב מצוי45

1007644עצים5567889564257136526421.24301007166500.298.1100480יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, אלת המסטיק וסירה קוצנית44

1006433עצים1113384258507639333822.24501007233500.596.1100360יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וגלונית מצויה47

1006433עצים11133874453172363236265201007633500.992.4100360יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וחלבלוב מגובשש48

1006022עצים3332258506386532364291801005933503.968.1100360יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית49

1005722עצים33356374453110758465636.774-662680505.653.6100240יער גבוה, צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף50

1005722עצים65066500.099.7100360יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש ושיחים ים-תיכוניים*51

1004811עצים111113213003815106000100500500.298.2100240יער גבוה, צפוף בשלטון ברוש מצוי ועשבוניים בני-חלוף52

1006433עצים337333500.099.8100360יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית*53

1005222עצים6672253196383614333824-381420500.099.7100240יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס וחרוב מצוי54

1004511עצים26340170.298.3100240יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, שיטה כחלחלה וצמחים חובבי-חנקן*55

1005022עצים1113381631938151817480100540500.496.7100240יער גבוה, צפוף בשלטון איקליפטוס, דגניים בני-חלוף וכלך מצוי56

1005322עצים33600330.099.9100240יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר וברוש מצוי*67

1007244עצים333450127553113274536539.479-6627066501.785.6100360יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ואלת המסטיק64

1006233עצים444450850638713644531326-6624433500.694.9100360יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית97

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ועשבוניים 66
1005222עצים111002132138042161417340100670501.190.5100240בני-חלוף

יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וצמחים 65
1004611עצים22200000029960000100500500.297.9100240חובבי-חנקן

1006633עצים111338106353112872435118.23701006833500.198.8100360יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי וסירה קוצנית69

1006022עצים51680500.596.1100240יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון ברוש מצוי ועשבוניים בני-חלוף*70

1006433עצים2223382133196834252614.22901006466500.099.8100360יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס ואשחר ארץ-ישראלי71

1006433עצים3333383193198042303322.74601007333500.298.2100360יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס וסירה קוצנית72

3יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס בבית גידול לח103#

1004811עצים33300425319935025266.713-756340500.596.1100240יער גבוה בצפיפות בינונית בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף73

1008455עצים55667516100638173100749449.7100010010066500.893.6100360יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ואלת המסטיק57

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית עם 60
1006733עצים6673384253197236374311.22301006166500.397.5100360שיחים בודדים של אשחר ארץ-ישראלי

יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ומרווה ריחנית עם 59
1006533עצים22233885053159283439714-1945466500.099.6100360שיחים בודדים של שיזף השיח

2דיגום מפורט מוקדם100481+1עצים1111131631936141310000100500501.190.9100240יער גבוה, פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי ועשבוניים בני-חלוף58

1006933עצים356666500.199.2100480יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי, אלת המסטיק וסירה קוצנית*61

1006833עצים11133853121310758303326.25301007666500.199.2100360יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי ואלת המסטיק68

1006333עצים111450850167438313516.23301006633500.298.7100360יער גבוה, פתוח בשלטון ברוש מצוי וסירה קוצנית62

1005722עצים33322542531973372831816-6623966500.298.5100240יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס עם שיחים בודדים של שיזף השיח63

1005522עצים7784502134253815364212.225-381530500.397.9100240יער גבוה, פתוח בשלטון איקליפטוס ועשבוניים בני-חלוף96
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1005422עצים22233831974456263033714-194541005012.10.0100240יער צפוף בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי עם עצים בודדים של חרוב מצוי74

1005522עצים222113956531613030331326-194600500.199.3100240יער צפוף בשלטון אורן הצנובר ועשבוניים בני-חלוף75

1005322עצים667225319744421835407.515-287510330.199.4100240יער צפוף בשלטון קליטריס מיובל ואורן ירושלים/קפריסאי76

1005622עצים40580500.099.8100240יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן הצנובר וחרוב מצוי*92

1006733עצים66745010636381166456691122-2875433500.596.0100360יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, חרוב מצוי ובני-שיח91

יער בצפיפות בינונית בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, קליטריס מיובל 90
1007244עצים4445631169638935053651632-1946366500.099.7100360ואשחר ארץ-ישראלי

1005522עצים55622521363874383439612-194530500.199.0100240יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי וכליל החורש93

1005222עצים60360170.099.7100240יער בצפיפות בינונית בשלטון חרוב מצוי ושיטה מחטנית*94

1005222עצים5563381063638924949601428-944360170.397.3100240יער בצפיפות בינונית בשלטון שיטה מחטנית ועשבוניים95

1006233עצים5562256383197136354014.529-2875833500.199.0100360יער פתוח בשלטון אורן הצנובר, חרוב מצוי וסירה קוצנית81

1006022עצים91004503194254620435116.7340100670500.298.2100240יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, חרוב מצוי ועשבוניים בני-חלוף77

1006833עצים333675638425874643511224-1945966500.496.7100360יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, אלת המסטיק וחרוב מצוי78

1006233עצים77800638167035313510.22101006033500.198.8100360יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי וסירה קוצנית80

1005622עצים1111137446388847313513260100630500.199.3100240יער פתוח בשלטון אורן ירושלים/קפריסאי, דגן בן-חלוף וכלך מצוי79

1007244עצים585566500.099.6100480יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל עם שיחים בודדים של שיזף השיח*98

1006933עצים4444501063531935048581224-2875566500.199.3100360יער פתוח בשלטון קליטריס מיובל, אשחר ארץ-ישראלי ואלת המסטיק82

4נדירות ארצית100643+1עצים1112250000140742000211001000.298.4100240יער פתוח בשלטון שיזף מצוי עם שיחים בודדים של שיזף השיח*39

3דיגום מפורט מאוחר100502+1עצים44433853131962303236612-756340500.496.5100240יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, רחבי-עלים נטועים ושיזף השיח84

1006833עצים33333895642593504047153001006533500.298.7100480יער פתוח בשלטון חרוב מצוי, סירה קוצנית ואורן ירושלים/קפריסאי83

1008144עצים66778812755318444617627.455-569621001000.992.7100360יער פתוח בשלטון חרוב מצוי37

1007444עצים1115639565311277146561326010063661000.694.9100360יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי ואלת המסטיק85

 יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי, סירה קוצנית ושיחים86
1008555עצים4447881594127515991781001734-38157661000.596.3100480ים-תיכוניים בודדים

3דיגום מפורט מאוחר, תחילת יוני100552+1עצים2223383192133916222224-1944901000.496.8100240יער )כרם( פתוח בשלטון זית אירופי ועשבוניים32

1006733עצים4443381642554252831714-381471001000.298.5100240יער פתוח בשלטון שקד מצוי ועשבוניים34

דיגום מפורט מאוחר, אמנם נעשה באמצע 100562+1עצים2223380021319315131201005166500.199.0100240יער פתוח בשלטון שיטה סלילנית עם שיחים בודדים של שיזף השיח87
3אפריל, אך מאוחר לאזור

1004711עצים21333170.099.8100480יער פתוח בשלטון שיטה כחלחלה וסירה קוצנית*88

1003811עצים2130170.198.9100240יער פתוח בשלטון שיטה מחטנית, כלך מצוי ודגניים בני-חלוף*89

807944שיחים444450148842510054526430.762-194781001000.298.2100240שיחייה בצפיפות בינונית בשלטון אלת המסטיק ושיחים נוספים25

808355שיחים5568100161008509652729223460100731001003.868.4100360שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק ועצי חורש בודדים26

807033שיחים2223388505316331343916.5330100661001002.281.7100240שיחייה פתוחה בשלטון אשחר ארץ-ישראלי ושיחים נוספים28

807744שיחים2224501610074410054546731.2630100811001003.173.9100240שיחייה פתוחה בשלטון אלת המסטיק27

809355שיחים1001001001000.099.7100360שיחייה פתוחה בשלטון פטל קדוש וקנה מצוי בבית גידול לח*40

807244שיחים00563161002135727414910200100601001000.198.9100240שיחייה פתוחה בשלטון רותם המדבר29

807244שיחים004509566386130354010.521-287541001000.893.6100360שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח ובני-שיח30

806333שיחים111113425319552619189.5190100591001003.768.9100240שיחייה פתוחה בשלטון שיזף השיח ועשבוניים31

607544בני-שיח44445010638509752526416.7340100671001000.595.6100240בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ועצי חורש בודדים10

607344בני-שיח111450116985011564496015300100651001002.182.7100240בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ושיחים בודדים12

607133בני-שיח22222510638508947414915300100651001001.785.8100240בתה בצפיפות בינונית בשלטון סירה קוצנית ובני-שיח נוספים11

607544בני-שיח44422513819568947516316.5330100661001000.695.4100240בתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה ושיחים ים-תיכוניים בודדים13

606233בני-שיח00113425638774023241122-662421001001.488.8100240בתה פתוחה בשלטון גלונית מצויה ועשבוניים14

607133בני-שיח0045011695318243394615.7320100661001000.893.8100240בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש, עשבוניים ושיחים בודדים16
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606533בני-שיח111006386388746272919.7400100701001004.661.4100240בתה פתוחה בשלטון חלבלוב מגובשש ועשבוניים15

606633בני-שיח00338956319431826288160100581001000.397.7100240בתה פתוחה בשלטון מלחית אשונה ועשבוניים17

607133בני-שיח003381169744763938447140100571001001.786.1100360בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי, עשבוניים ושיחים בודדים18

607133בני-שיח000011698507035313513.5270100631001000.893.4100360בתה פתוחה בשלטון מציץ סורי ועשבוניים19

608144בני-שיח4444501488138114784698821420100711001000.496.3100240בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית עם שיחים בודדים20

606833בני-שיח00005319566935242517.5350100671001000.397.3100240בתה פתוחה בשלטון מרווה ריחנית ועשבוניים21

606633בני-שיח35531001001.091.7100240בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ושיחים בודדים*23

606633בני-שיח11133885042565323135360100531001001.786.3100240בתה פתוחה בשלטון סירה קוצנית ועשבוניים22

607244בני-שיח1113381488956814247578160100581001000.496.9100240בתה פתוחה בשלטון צמרנית הסלעים ועשבוניים24

3צומח שולי שדות בשלטון ינבוט השדה107#

עשבוניים 21591001000.199.3100240עשבוניים בני-קיימא עם עצים בודדים של חרוב מצוי*36
406433בני-קיימא

עשבוניים 0022574453125721219.5190100591001005.851.9100240עשבוניים בני-קיימא ושיחים בודדים של שיזף השיח5
406022בני-קיימא

עשבוניים 21591001000.496.7100240עשבוניים בני-קיימא עם שיחים ים-תיכוניים בודדים*1
406433בני-קיימא

עשבוניים 11111363816100391636429.5190100591001001.984.5100240עשבוניים בני-קיימא עם בני-שיח בודדים35
406733בני-קיימא

עשבוניים 0022511692135727272921.2430100711001002.282.0100240עשבוניים בני-קיימא4
406733בני-קיימא

3עשבוניים בני-קיימא בבית גידול לח106#

3חישת קנים בשלטון עבקנה שכיח102#

4חישת קנים בשלטון קנה מצוי101#

עשבוניים 222225425531512325269.5190100591001003.372.5100120עשבוניים בני-חלוף עם שיחים בודדים של שיזף השיח8
205922בני-חלוף

עשבוניים 0033853174458282831480100541001000.793.9100120עשבוניים בני-חלוף עם שיחים ים-תיכוניים בודדים7
206133בני-חלוף

עשבוניים 001138504256733242516.2330100661001003.670.3100120עשבוניים בני-חלוף עם בני-שיח בודדים6
206022בני-חלוף

עשבוניים 222113162135526161425.752-381661001003.670.3100120עשבוניים בני-חלוף3
205822בני-חלוף

3עשבוניים בני-חלוף בבית גידול לח108#

4עשבוניים בני-חלוף בשולי שדות105#

עשבוניים 444113164254519212136-1603100833.967.7100120עשבוניים בני-חלוף עם כתמי צמחים חובבי-חנקן2
204411בני-חלוף

0.298.01002גינון כללי*99

9100810016100161001731007810049.7100010010010010012100100480100935מקסימום

000000001406000-16030170.02010012020381מינימום
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נספח ז׳ – ריכוז תצפיות בחולייתנים
 

מחלקה
אוספים מקור הנתונים

זואולוגיים/ 
בעז שחם

רט”ג
סקר 
נוכחי

קורס 
סכום כוללפאוניסטיקה גליונות 

אקסל

דיגום 
מרחוק 
צבאים

מאגר 
נתונים

מחשבי כף-
יד ספירות 

וסקרים

מחשבי 
כף-יד 
תצפיות שם עברי

22אמנונית יוסףדגים

11בינון הירדן

11אילנית מצויהדוחיים

11צפרדע נחלים

112קרפדה ירוקה

223227אפעהזוחלים

11ארבע-קו מובהק

224זיקית ים-תיכונית

44זעמן דק

415זעמן זיתני

5218זעמן מטבעות

52119זעמן שחור

82111חומט גמד

51118חומט מנומר

18119חומט פסים

112חנק

42219חרדון מצוי צפוני

11לטאה ירוקה

5117מחרוזן הטבעות

11מטבעון מדבר

11מניפנית גלילית

628מניפנית מצויה

92112נחושית נחשונית

51118נחושית עינונית

11נחש מים

11נימון דק

55עין-חתול אדמדם

1414עין-חתול חברבר

11פתן שחור

85133130צב-יבשה מצוי

11צב רך

415צפע מצוי

2929צפעון שחור

415קמטן

66שחור ראש

22שלוון טלוא-ראש

11שלוון כתמים

11שלוון קוים

22שממית בתים

314שממית עצים

1111תלום-קשקשים מצוי
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נספח ח׳ – רשימת התצפיות במיני החולייתנים )טבלאות מלוות למפה 20(.

שם המין: 
יונקים

סה״כ מס׳ 
מס׳ תצפית במפהתצפיות

4, 8, 12, 15, 17, 18, 22, 27, 29, 30, 41, 53, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 315, 22316ארנבת מצויה

54, 66, 72, 76, 79, 111, 148, 215, 232, 10314גירית מצויה

128, 2177גרביל סלעים

37, 52, 58, 59, 71, 73, 90, 96, 97, 100, 102, 131, 140, 142, 147, 153, 160, 163, 179, 181, 187, 189, 200, 34דרבן
333 ,329 ,327 ,320 ,317 ,293 ,268 ,257 ,236 ,230 ,205

2, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 38, 39, 40, 42, 46, 64, 65, 82, 92, 98, 105, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 71זאב
 ,229 ,222 ,219 ,214 ,211 ,206 ,199 ,192 ,190 ,184 ,180 ,178 ,176 ,172 ,165 ,161 ,157 ,143 ,132 ,127

281 ,279 ,273 ,271 ,265 ,254 ,253 ,252 ,246 ,237 ,235 ,234 ,229

17חדף מצוי

32, 91, 93, 494חולד

111חולדה מצויה

19, 51, 61, 62, 63, 69, 104, 108, 114, 141, 152, 155, 158, 159, 167, 168, 182, 185, 209, 218, 220, 223, 31חזיר בר
331 ,330 ,323 ,310 ,263 ,250 ,243 ,242 ,238

3, 13, 357חתול ביצות

189חתול בית

48, 295חתול בר

1300יזנוב גדול

1298יזנוב קטן

9, 210מריון מצוי

14, 2128נברן שדות

5, 220נוטרייה

33, 34, 36, 56, 115, 119, 135, 146, 149, 151, 170, 203, 240, 15283נמייה

150סמור

6, 2128עכבר מצוי

35, 60, 83, 87, 99, 112, 114, 156, 174, 194, 207, 217, 227, 233, 282, 16299צבוע מפוספס

3128קוצן מצוי

101, 2133קיפוד מצוי

1212קרקל

1, 16, 32, 45, 55, 68, 70, 78, 80, 81, 86, 88, 113, 117, 125, 134, 139, 154, 162, 169, 171, 173, 178, 191, 65שועל מצוי
 ,266 ,264 ,261 ,260 ,259 ,258 ,256 ,251 ,245 ,244 ,239 ,231 ,225 ,224 ,208 ,204 ,201 ,198 ,197 ,195
 ,312 ,301 ,295 ,294 ,291 ,290 ,289 ,288 ,285 ,284 ,280 ,278 ,277 ,276 ,275 ,274 ,272 ,270 ,269 ,269

325 ,319

43, 44, 47, 49, 67, 74, 75, 77, 85, 103, 106, 107, 109, 110, 124, 126, 130, 136, 137, 144, 150, 161, 164, 43שפן סלעים
292 ,287 ,286 ,278 ,267 ,262 ,248 ,241 ,240 ,228 ,213 ,210 ,193 ,188 ,186 ,183 ,175 ,167 ,166

84, 129, 138, 145, 196, 202, 216, 221, 226, 247, 249, 255, 278, 296, 297, 302, 313, 318, 321, 322, 324, 25תן
334 ,332 ,328 ,326
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סה״כ מס׳ שם המין: עופות
מס׳ תצפית במפהתצפיות

71, 80, 85, 486אגמיה

110, 200, 269, 350, 463, 468, 480, 557, 9564אוח

47, 52, 56, 59, 259, 374, 376, 8407אנפית בקר

56, 257אנפת לילה

283, 356, 372, 373, 374, 376, 407, 408, 530, 10541בולבול

108, 259, 277, 350, 400, 409, 545, 8549בז אדום

4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 21, 29, 30, 36, 48, 52, 62, 70, 74, 79, 98, 103, 106, 107, 108, 111, 115, 65בז מצוי
 ,271 ,253 ,251 ,236 ,221 ,214 ,211 ,161 ,155 ,137 ,135 ,134 ,132 ,127 ,126 ,124 ,122 ,121 ,120
 ,456 ,408 ,407 ,383 ,374 ,373 ,365 ,362 ,356 ,348 ,333 ,328 ,323 ,322 ,300 ,294 ,283 ,282 ,282

541 ,513 ,481

108, 284, 344, 4350בז עצים

66, 80, 385ברכייה

152גבתון אדום-מקור

52, 108, 356, 373, 5408גבתון עפרוני

1350דוחל חום-גרון

214, 265, 283, 356, 373, 374, 408, 8456דוחל שחור-גרון

63, 131, 179, 283, 356, 516, 531, 535, 9543דוכיפת

1476דיה אדומה

64, 108, 113, 119, 349, 424, 536, 8545דיה מצויה

373, 376, 3407דרור הבית

1452דרור ספרדי

1149דררה

143, 2174זהבן מחלל

75, 108, 3473זרון סוף

1146זרון פס

1313זרון שדות

399, 440, 3457זרון תכול

52, 82, 3453זרזיר מצוי

166זרעית השדה

65, 112, 116, 117, 125, 130, 133, 136, 141, 142, 144, 147, 148, 151, 152, 156, 158, 159, 162, 163, 235חגלה
 ,207 ,206 ,205 ,201 ,197 ,190 ,189 ,188 ,183 ,182 ,181 ,180 ,177 ,171 ,170 ,169 ,167 ,166 ,164
 ,235 ,234 ,233 ,232 ,231 ,229 ,226 ,225 ,223 ,222 ,220 ,219 ,218 ,218 ,217 ,215 ,214 ,210 ,209
 ,283 ,280 ,275 ,272 ,268 ,266 ,264 ,262 ,260 ,259 ,258 ,256 ,247 ,246 ,244 ,243 ,241 ,239 ,237
 ,343 ,341 ,339 ,336 ,335 ,327 ,325 ,322 ,315 ,314 ,311 ,304 ,303 ,302 ,299 ,293 ,290 ,289 ,284
 ,378 ,376 ,374 ,373 ,373 ,370 ,369 ,367 ,366 ,364 ,363 ,361 ,360 ,359 ,358 ,356 ,355 ,354 ,351
 ,415 ,414 ,413 ,410 ,408 ,407 ,398 ,397 ,396 ,395 ,393 ,392 ,391 ,389 ,388 ,385 ,381 ,380 ,379
 ,442 ,441 ,439 ,438 ,437 ,436 ,435 ,434 ,432 ,431 ,430 ,428 ,426 ,422 ,421 ,420 ,419 ,418 ,417
 ,490 ,489 ,487 ,485 ,484 ,483 ,478 ,477 ,475 ,474 ,470 ,461 ,460 ,456 ,455 ,454 ,450 ,449 ,443
 ,531 ,530 ,528 ,523 ,522 ,521 ,520 ,517 ,515 ,508 ,507 ,504 ,502 ,501 ,501 ,499 ,496 ,495 ,491
 ,562 ,561 ,560 ,556 ,555 ,554 ,552 ,551 ,550 ,548 ,547 ,546 ,544 ,540 ,539 ,537 ,534 ,533 ,532
 ,584 ,583 ,582 ,581 ,580 ,579 ,578 ,577 ,576 ,575 ,574 ,573 ,571 ,570 ,569 ,568 ,566 ,565 ,563

586 ,585

178חובה קטנה

1455חוחית
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סה״כ מס׳ שם המין: עופות
מס׳ תצפית במפהתצפיות

125חופזי זהוב

1178חטוטרן מצוי

53, 108, 145, 150, 168, 170, 176, 184, 191, 203, 204, 238, 252, 273, 276, 285, 286, 288, 292, 297, 48חיויאי
 ,471 ,467 ,459 ,455 ,427 ,425 ,407 ,384 ,374 ,357 ,350 ,338 ,322 ,316 ,312 ,308 ,307 ,305 ,301

567 ,538 ,527 ,524 ,524 ,517 ,509 ,505 ,497 ,494

283, 356, 373, 374, 5408חכלילית סלעים

376, 2407חמרייה

1350חנקן אדום-גב

240, 259, 331, 376, 386, 446, 464, 517, 9530חנקן אדום-ראש

187, 259, 356, 373, 374, 404, 408, 503, 510, 517, 11530חנקן גדול

108, 227, 248, 444, 5486חסידה לבנה

108, 118, 213, 291, 5337חסידה שחורה

80, 286טבלן בינוני

80, 285טבלן גמד

80, 286טבלן מצויץ

192טדורנה

1318טסית

283, 2408יונת בית

161, 2373יונת סלעים

1259יונת ענק

6, 105, 3196ינשוף עצים

108, 214, 283, 356, 5373ירגזי מצוי

373, 374, 379, 408, 5412ירקון

128, 129, 157, 199, 230, 245, 270, 347, 350, 356, 373, 408, 423, 514, 15525כוס החרבות

108, 143, 153, 387, 462, 506, 526, 8530כחל

1285כפן

1, 2, 8, 17, 31, 39, 44, 101, 368, 382, 447, 488, 492, 14512כרוון

68, 108, 109, 160, 198, 407, 429, 456, 458, 10531לבן-חזה

180לבנית גדולה

56, 57, 59, 377, 5407לבנית קטנה

7, 276מגלן חום

185מרית

52, 2356נחליאלי לבן

1102נחליאלי צהוב

108, 242, 254, 4350נץ מצוי

168, 212, 322, 376, 5482נקר סורי

108, 165, 3390נשר

373, 2374סיבכי קוצים
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סה״כ מס׳ שם המין: עופות
מס׳ תצפית במפהתצפיות

373, 374, 394, 433, 5456סיבכי שחור-כיפה

108, 214, 216, 4373סיבכי שחור-ראש

191סייפן

321, 2407סיס הרים

330, 352, 3356סיס חומות

52, 86, 108, 376, 5407סיקסק

1463סלעית אירופית

283, 373, 3408סלעית חורף

170, 2350סלעית קיץ

332, 2407סנונית מערות

283, 334, 356, 373, 407, 6408סנונית רפתות

3, 11, 26, 27, 34, 35, 37, 40, 45, 49, 50, 52, 54, 55, 60, 61, 66, 67, 85, 93, 97, 100, 114, 31185עגור אפור

52, 108, 255, 4376עורב אפור

108, 259, 322, 4407עורבני

1375עזניה שחורה

250, 2350עיט גמדי

1287עיט זהוב

1350עיט חורש

1249עיט ניצי

1329עיט ערבות

186, 194, 202, 224, 542, 6572עיט צפרדעים

13, 2175עיטם לבן-זנב

86, 108, 283, 322, 356, 373, 374, 376, 9407עפרוני מצויץ

104, 108, 154, 261, 285, 295, 350, 403, 463, 10511עקב חורף

228, 306, 319, 4346עקב חורף מזרחי

138, 139, 170, 195, 208, 279, 281, 283, 296, 298, 309, 310, 345, 350, 356, 357, 402, 405, 411, 22עקב עיטי
498 ,469 ,455

1108פיפיון אדום-גרון

173, 257, 324, 373, 5558פיפיון הרים

283, 356, 374, 4408פיפיון שדות

132פלמינגו גדול

140, 2274פצחן

1479פרוש הרים

52, 214, 283, 373, 374, 6408פרוש מצוי

12, 16, 23, 51, 58, 95, 99, 398, 451, 456, 493, 531, 15559פרנקולין

1392פרפור עקוד

52, 108, 376, 407, 5517פשוש

80, 285צולל חלודי
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סה״כ מס׳ שם המין: עופות
מס׳ תצפית במפהתצפיות

80, 285צולל מצויץ

170, 350, 373, 4374צופית

356, 376, 407, 4529צוצלת

172, 192, 283, 350, 374, 6408צוקית בודדת

1463צוקית חכלילית

22, 280צחראש לבן

161, 259, 283, 350, 356, 6466קאק

108, 371, 373, 374, 5406קוקיה אירופית

263, 278, 317, 320, 356, 6500קוקיה מצויצת

416, 445, 3448קורא

80, 81, 3407קורמורן גדול

1472קיוית להקנית

24, 52, 66, 4519קיוית מצויצת

108, 214, 3408קיכלי רונן

283, 356, 373, 4408שחור-זנב

180שחף אגמים

180שחף כספי

214, 283, 322, 408, 456, 465, 7553שחרור

1108שיחנית קטנה

108, 193, 373, 4408שליו

1401שלך

20, 32, 33, 69, 72, 73, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 94, 96, 16123שקנאי מצוי

108, 340, 342, 407, 455, 518, 7530שרקרק מצוי

80, 85, 386שרשיר מצוי

376, 407, 4530תור מצוי

108, 170, 283, 356, 376, 407, 7529תור צווארון

1267תחמס אירופי

77, 288תמירון

28, 38, 41, 42, 43, 646תנשמת

283, 326, 353, 4356תפוחית מצויה
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סה״כ מס׳ שם המין: דגים
מס׳ תצפית במפהתצפיות

2187אמנונית יוסף

1186בינון הירדן

סה״כ מס׳ שם המין: דוחיים
מס׳ תצפית במפהתצפיות

15אילנית מצויה

15צפרדע נחלים

75, 288קרפדה ירוקה

סה״כ מס׳ שם המין: זוחלים
מס׳ תצפית במפהתצפיות

16, 70, 95, 102, 110, 114, 116, 120, 121, 124, 126, 134, 136, 139, 144, 146, 152, 157, 159, 160, 35אפעה
181 ,177 ,174 ,170 ,169 ,163

1149ארבע-קו מובהק

19, 33, 132, 138, 5198זיקית ים-תיכונית

8, 2185זעמן-מטבעות מזרחי

37, 155, 156, 4166זעמן דק

140, 149, 161, 173, 5183זעמן זיתני

47, 86, 96, 128, 6153זעמן מטבעות

6, 9, 13, 41, 86, 99, 114, 115, 117, 160, 11191זעמן שחור

14, 16, 32, 38, 50, 59, 91, 97, 131, 13158חומט גמד

5, 15, 16, 20, 115, 139, 165, 167, 10182חומט מנומר

16, 226חומט נקוד

16, 27, 50, 51, 54, 57, 58, 63, 64, 84, 89, 90, 93, 100, 105, 106, 107, 131, 133, 26158חומט פסים

2, 261חנק

16, 17, 46, 78, 115, 127, 145, 165, 11178חרדון מצוי צפוני

15לטאה ירוקה

74, 2168מחרוזן

1197מחרוזן דו-גוני

16, 28, 60, 69, 86, 6135מחרוזן הטבעות

110מטבעון מדבר

26, 2141מניפנית גלילית

16, 18, 26, 66, 111, 114, 125, 147, 13183מניפנית מצויה

16, 55, 59, 65, 72, 82, 86, 94, 101, 103, 114, 115, 14119נחושית נחשונית

16, 31, 56, 81, 104, 109, 114, 115, 10131נחושית עינונית

1130נחש מים

116נחשיל מצוי

1115נימון דק

97, 139, 140, 150, 5171עין-חתול אדמדם

14, 16, 48, 49, 86, 87, 113, 118, 124, 133, 170, 177, 16195עין-חתול חברבר
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סה״כ מס׳ שם המין: זוחלים
מס׳ תצפית במפהתצפיות

116עינחש

152פתן שחור

4, 11, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 36, 40, 42, 43, 53, 62, 73, 77, 79, 80, 83, 92, 115, 142, 143, 38צב-יבשה מצוי
196 ,194 ,193 ,192 ,188 ,179 ,172 ,164 ,162 ,154 ,151

13צב רך

1, 7, 14, 16, 35, 6140צפע מצוי

16, 67, 68, 76, 123, 124, 129, 133, 137, 139, 144, 148, 150, 153, 160, 161, 166, 167, 171, 176, 30צפעון שחור
184 ,180 ,177

16, 45, 50, 115, 122, 132, 189, 9190קמטן

29, 44, 70, 86, 87, 98, 7171שחור ראש

16, 85, 591שלוון טלוא-ראש

139שלוון כתמים

1115שלוון קוים

16, 27, 72, 690שממית בתים

71, 4115שממית עצים

30, 99, 108, 112, 124, 132, 140, 153, 171, 11175תלום-קשקשים מצוי
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נספח ט׳ – ניתוח סטטוטורי של מפות הערכיות )שמורות טבע(

ניתוח מפת הערכיות הבוטנית
בבחינת הערכיות הבוטנית בהתייחס לשמורות טבע, נראה שישנו מתאם טוב בין הערכיות הבוטנית לאחוז השטח שנמצא 
בתוך שמורה )מוכרזת/מאושרת/מופקדת/מוצעת(: בערכיות המירבית נמצאים כ-55% מהשטח בשמורות, בעוד שבערכיות 

הנמוכה, כ-27% מהשטח בלבד נמצאים בתחומי שמורות טבע )Pearson R=0.900, N=5, p=0.037( )איור 32(.

איור 32: התפלגות הערכיות הבוטנית של השטחים הפתוחים שאינם חקלאיים פעילים בתחום סקר הגלבוע, בהתייחס לשמורות טבע.

עשר יחידות צומח הוגדרו בערכיות הבוטנית המירבית ואינן נמצאות בשטחים מוגנים סטטוטורית )שמורות טבע או יערות 
קק״ל(: מצפון ומדרום למעלה גלבוע – שלוש יחידות צומח של שיחייה דלילה בשלטון אלת המסטיק )עם או בלי עצי חורש 
פזורים(; מערבית למלכישוע – יחידת צומח של שיחייה דלילה בשלטון אלת המסטיק ועצי חורש פזורים; יחידת נוף נוספת 
של שיחייה דלילה בשלטון אלת המסטיק ועצי חורש פזורים – סמוך לגדר ההפרדה מזרחית לכפר ערבונה; שתי יחידות צומח 
דלילה  והשנייה של שיחייה  פזורים של שיזף השיח,  יער פתוח בשלטון שיזף מצוי עם שיחים  רוויה: האחת של  עין  באזור 
בשלטון פטל קדוש וקנה מצוי; שתי יחידות צומח של חישת קנים בשלטון קנה מצוי לאורך גדות נחל הקישון; ויחידת צומח 

אחת במעלה נחל עוז – של עשבוניים בני-חלוף בשולי שדות.

ניתוח מפת הערכיות האקולוגית המשולבת: בוטנית-זואולוגית
בבחינת ההגנה הסטטוטורית על כל השטחים הפתוחים שאינם בנויים, כולל השטחים החקלאיים הפעילים – בחלוקה לרמות 
הערכיות האקולוגית המשולבת: בוטנית-זואולוגית, נמצא מתאם גבוה בין רמת ההגנה לערכיות: 65% מהשטח שבערכיות 
המירבית נמצאים בתחומי שמורות טבע מוכרזות/מאושרות/מוצעות; מהשטח שבערכיות גבוהה מאד: 40% נמצאים בתחומי 
מוכרזות/ טבע  שמורות  בתחומי  נמצאים   44% גבוהה:  שבערכיות  ומהשטח  מוכרזות/מאושרות/מוצעות;  טבע  שמורות 

מאושרות/מוצעות )R=0.958, N=5, p=0.010( )איור 33(.

השטחים הפתוחים בערכיות המירבית שאינם בשמורות הם באזור נחל גפת ונחל יצפור, מצפון ומדרום למעלה גלבוע )חלקם 
קק״ל(,  ביערות  )חלקם  מלכישוע  בהר  קק״ל(,  ביערות  )חלקם  אבינדב  רוויה-נחל  מגדע-עין  חרבת  באזור  קק״ל(,  ביערות 
במורדות הר אבנר בין נחל מלכישוע לנחל אבנר )חלקם ביערות קק״ל(, בערוץ נחל בזק, ולאורך הנחלים קישון ועוז בחבל תענך.
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איור 33: התפלגות הערכיות האקולוגית המשולבת: בוטנית-זואולוגית של כלל השטחים הפתוחים שאינם מבונים בתחום סקר הגלבוע, בהתייחס לשמורות טבע.

ניתוח מפת ערכיות משאבי הטבע: אקולוגית-מרחבית משולבת
בבחינת ההגנה הסטטוטורית על כל השטחים הפתוחים שאינם בנויים, כולל השטחים החקלאיים הפעילים – בחלוקה לרמות 
ערכיות משאבי הטבע: אקולוגית-מרחבית משולבת, נמצא גם כן מתאם טוב בין רמת ההגנה שנותנות שמורות הטבע לערכיות, 
אך באחוז נמוך יותר של שטח מוגן מזה שהתייחס לערכיות האקולוגית בלבד: רק 42% מהשטח שבערכיות המירבית נמצאים 
בתחומי שמורות טבע מוכרזות/מאושרות/מופקדות/מוצעות; מהשטח שבערכיות גבוהה מאד: 45% נמצאים בתחומי שמורות 
טבע מוכרזות/מאושרות/מופקדות/מוצעות; ומהשטח שבערכיות גבוהה: 16% בלבד נמצאים בתחומי שמורות טבע מוכרזות/

מאושרות/מופקדות/מוצעות )R=0.937, N=5, p=0.019( )איור 34(.

השטחים הפתוחים בערכיות המירבית שאינם בשמורות הם: יערות קק״ל – במדרונות הצפוניים של הרכס מהר שאול עד הר 
ברקן, במדרונות המזרחיים של הר יצפור עד נחל יצפור, מצפון למעלה גלבוע, באזור חרבת מגדע-עין רוויה-נחל אבינדב, בהר 
מלכישוע, במורדות הר אבנר בין נחל מלכישוע לנחל אבנר; שטחים שאינם יערות – באזור מורד הנחלים גפת ויצפור, מדרום 
למעלה גלבוע, במדרונות המערביים הלא מיוערים של הר מלכישוע ובערוץ נחל בזק; במערב הגלבוע: במסדרון האקולוגי על 

בסיס שלוחת נורית בין הגלבוע לחבל תענך; וכן בליבת השטחים החקלאיים ולאורך הנחלים קישון ועוז בחבל תענך.

איור 34: התפלגות ערכיות משאבי הטבע: אקולוגית-מרחבית משולבת של כלל השטחים הפתוחים שאינם מבונים בתחום סקר הגלבוע, בהתייחס לשמורות טבע.
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ניתוח מפת הערכיות הכוללת: משאבי הטבע והנוף
בבחינת ההגנה הסטטוטורית על כל השטחים הפתוחים שאינם בנויים, כולל השטחים החקלאיים הפעילים – בחלוקה לרמות 
שנותנות  ההגנה  רמת  בין  המובהקות(  גבול  )על  טוב  חיובי  מתאם  כאן  גם  נמצא  והנוף,  הטבע  משאבי  הכוללת:  הערכיות 
שמורות הטבע לערכיות, אך באחוז נמוך עוד יותר של שטח מוגן מזה שהתייחס לערכיות משאבי הטבע: רק 47% מהשטח 
שבערכיות מירבית נמצאים בתחומי שמורות טבע מוכרזות/מאושרות/מופקדות/מוצעות; מהשטח שבערכיות גבוהה מאד: 
רק 16% נמצאים בתחומי שמורות טבע מוכרזות/מאושרות/מופקדות/מוצעות; ואילו מהשטח שבערכיות גבוהה: 3% בלבד 

נמצאים בתחומי שמורות טבע מוכרזות/מאושרות/מופקדות/מוצעות )R=0.869, N=5, p=0.056( )איור 35(.

השטחים הפתוחים בערכיות הכוללת המירבית שאינם בשמורות הם: יערות קק״ל –במדרונות הצפוניים של הרכס מהר שאול 
רוויה-נחל  מגדע-עין  חרבת  באזור  גלבוע,  למעלה  מצפון  יצפור,  נחל  עד  יצפור  הר  של  המזרחיים  במדרונות  ברקן,  הר  עד 
אבינדב, ברצף היערות מהר מלכישוע עד הר אבנר, במורדות הר אבנר בין נחל מלכישוע לנחל אבנר; שטחים שאינם יערות – 
באזור מורד הנחלים גפת ויצפור, מדרום למעלה גלבוע, באזור חרבת מגדע-עין רוויה-נחל אבינדב )בשטחים שמחוץ לתמ״א 
22(, במדרונות המערביים הלא מיוערים של הר מלכישוע ובערוץ נחל בזק; ובמערב הגלבוע: במדרונות המערביים של הר 
גיבורים עד פאתי גן-נר, ובהמשך – במסדרון האקולוגי על בסיס שלוחת נורית בין הגלבוע לחבל תענך, וכן בליבת השטחים 

החקלאיים ולאורך הנחלים קישון ועוז בחבל תענך.

איור 35: התפלגות הערכיות הכוללת: משאבי הטבע והנוף של כלל השטחים הפתוחים שאינם מבונים בתחום סקר הגלבוע, בהתייחס לשמורות טבע.
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נספח י׳ – רשימה מלאה של מיני הצמחים שתועדו בסקר ומאפייניהם
ברשימה זו מופיעים רק מיני הצמחים שנסקרו בגלבוע. את רשימת המינים שנסקרו בסקר ערכיות נחלים בחבל תענך, אפשר 
למצוא אצל פרלברג ועמיתיו )2012(. שמות המינים בעברית והשמות המדעיים הלועזיים מבוססים על פיינברון-דותן ועמיתיה 
)1988(. כאשר לא נמצא שם המין במגדיר, הוגדר על סמך )+2006( Danin, ואם גם שם לא נמצא שם המין )בעיקר מינים זרים 
לישראל(, התבססו הגדרת שם המין ומאפייניו על מקורות אינטרנטיים שונים; הגדרות שכיחות ואנדמיות התבססו בעיקרן על 
פרגמן ועמיתיו )1999(; הגדרת מספר ‘אדום׳ התבססה על שמידע ופולק )2007( ושמידע ועמיתיו )2011(; המוצא של מינים 
זרים לישראל והמספר ‘השחור׳ הוגדרו בעיקר על פי דופור-דרור )2010( ודופור-דרור ועמיתיו )2013(; מין מוגן – כהגדרתו 
בחוק אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )ערכי טבע מוגנים(, התשס״ה-2005; הגדרות צורת 
החיים והסרת הנוף בעונה הקשה מבוססות בעיקרן על )+Danin )2006. כל ההגדרות עברו אימות ע״י מימי רון, מרב לבל 

ואוריה אורן, ובוצעו תיקונים כאשר הנתונים המופיעים בספרות לא תאמו את המצב הקיים בשטח.

מקרא לעמודת שכיחות: O – על סף הכחדה בישראל )נמצא ב- 1-3 אתרים(; RR – נדיר מאד בישראל )נמצא ב- 4-30 אתרים(; 
RP – נדיר בישראל )נמצא ב- 30-100 אתרים(; R – נדיר למדי בישראל )נמצא ביותר מ- 100 אתרים(; F – תדיר; C – מצוי; 

CC – מצוי ביותר.

EP – אנדמי  ולבנון;  EL – אנדמי לישראל  וסיני;  EE – אנדמי לישראל  EI – אנדמי לישראל בלבד;  מקרא לעמודת אנדמיות: 
לישראל וירדן; ES – אנדמי לישראל, סוריה ולבנון; ET – אנדמי לישראל ודרום טורקיה.

מספר אנדמיותשכיחותשם מדעי )לועזי(שם הצמח )עברית(
מספר מוצא‘אדום׳

הסרת הנוף צורת חייםמוגןמקור הצמח‘שחור׳
בעונה הקשה

בן-חלוףחד-שנתי      Ziziphora capitataFאבובית מקורקפת

בן-חלוףחד-שנתי פליט תרבות אפריקה   Citrullus lanatusאבטיח תרבותי

בן-חלוףחד-שנתי     Erophila vernaFאביבית בינונית

בן-חלוףחד-שנתי     Erophila minimaCCאביבית זעירה

 עשבוני     Malabaila sekakulFאגורה מדברית
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Catananche luteaCאוזן-גדי צהובה

בן-קיימאעץ נטוע בגלבוע ים-תיכוני   Pinus pineaאורן הצנובר

בן-קיימאעץ√נטוע בגלבוע    Pinus halepensisFאורן ירושלים

בן-קיימאעץ נטוע בגלבוע ים-תיכוני   Pinus canariensisאורן קנרי

בן-קיימאעץ נטוע בגלבוע3ים-תיכוני   Pinus brutiaאורן קפריסאי

בן-קיימאעץ נטוע בגלבוע3אסיה   Melia azedarachאזדרכת מצויה

בן-קיימאבן-שיח√    Majorana syriacaCCאזוב מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Urospermum picroidesCCאזנב מצוי

בן-חלוףגיאופיט     Biarum pyramiRאחילוף הגליל

בן-חלוףגיאופיט    Biarum angustatumFETאחילוף צר-עלים

בן-קיימאשיח√נטוע בגלבוע    Spartium junceumCאחירותם החורש

Peucedanum אחישבת ענף
spreitzenhofferi

F     עשבוני 
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאשיח     Lycium europaeumFאטד אירופי

בן-חלוףחד-שנתי     Phleum subulatumCאיטן מרצעני

בן-חלוףחד-שנתי     Isatis lusitanicaCCאיסטיס מצוי

איקליפטוס 
גומפוצפלה

 Eucalyptus
gomphocephala

בן-קיימאעץ נטוע אוסטרליה   

Eucalyptus איקליפטוס המקור
camaldulensis

CC  בן-קיימאעץ נטוע3אוסטרליה

בן-קיימאעץ נטוע אוסטרליה   Eucalyptus torwoodאיקליפטוס טורווד

בן-חלוףגיאופיט√  Iris hayneiRPEI3.7אירוס הגלבוע

בן-קיימאעץ√    Pistacia atlanticaCאלה אטלנטית

בן-קיימאעץ/שיח√    Pistacia palaestinaCCאלה ארץ-ישראלית

בן-קיימאעץ√נטוע בגלבוע    Quercus ithaburensisCאלון התבור

בן-קיימאעץ√נטוע בגלבוע    Quercus boissieriCאלון התולע
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מספר אנדמיותשכיחותשם מדעי )לועזי(שם הצמח )עברית(
מספר מוצא‘אדום׳

הסרת הנוף צורת חייםמוגןמקור הצמח‘שחור׳
בעונה הקשה

בן-קיימאעץ/שיח√    Quercus calliprinosCCאלון מצוי

בן-חלוףחד-שנתי      Alyssum strigosumאליסון מצוי

 עשבוני     Paronychia argenteaCCאלמוות הכסף
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-קיימאבן-שיח    Alkanna strigosaCETאלקנה סמורה

בן-קיימאשיח     Pistacia lentiscusCCאלת המסטיק

בן-חלוףחד-שנתי     Emex spinosaCCאמיך קוצני

בן-חלוףחד-שנתי     Ammi majusCCאמיתה גדולה

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago rigidulaCCאספסת אשונה

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago rotataCאספסת גלגלית

בן-חלוףחד-שנתי   Medicago granadensisRP 2.5אספסת הגליל

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago turbinataRאספסת החבית

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago coronataCאספסת הכתרים

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago polymorphaCCאספסת מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago rugosaFאספסת מקומטת

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago orbicularisCאספסת עדשתית

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago truncatulaCאספסת קטועה

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago minimaFאספסת קטנה

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago scutellataFאספסת קעורה

בן-חלוףחד-שנתי     Medicago intertextaFאספסת ריסנית

גיאופיט,      Asparagus aphyllusCאספרג החורש
מטפס

בן-קיימא

בן-חלוףגיאופיט     Astoma seselifoliumFאסתום מצוי

חד-שנתי,      Pisum fulvumCאפון מצוי
מטפס

בן-חלוף

ארבע-כנפות 
מצויות

 Tetragonolobus
palaestinus

F     בן-חלוףחד-שנתי

ארבע-כנפות 
צהובות

 Tetragonolobus
requienii

RP 2.5   בן-חלוףחד-שנתי

 עשבוני     Erysimum crassipesFאריסימון תמים
רב-שנתי

בן-קיימא

Polygonum ארכובית שבטבטית
equisetiforme

CC     עשבוני 
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Arenaria leptocladosCארנריה מצויה

בן-חלוףחד-שנתי    Stachys neurocalycinaCESאשבל מעורק

בן-חלוףחד-שנתי     Stachys arabicaFאשבל ערבי

בן-קיימאשיח     Rhamnus palaestinusCאשחר ארץ-ישראלי

פליט תרבות     Rhamnus alaternusFאשחר רחב-עלים
בגלבוע

בן-קיימאעץ√

בולבוסן ארץ-
ישראלי

 Arrhenatherum
palaestinum

F     בן-חלוףגיאופיט

 עשבוני   Verbascum galilaeumRPET3.7בוצין הגליל
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Verbascum orientaleFבוצין מזרחי

 עשבוני     Verbascum sinuatumCCבוצין מפורץ
רב-שנתי

בן-קיימא

Verbascum בוצין שיחני
fruticulosum

C     בן-קיימאבן-שיח

בן-קיימאשיח, מטפס     Commicarpus africanusFבלוטנית אפריקנית

עשבוני     Tricholaena teneriffaeFבן-דוחן מדברי
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Aegilops geniculataCCבן-חיטה ביצני
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בן-חלוףחד-שנתי     Aegilops peregrinaCCבן-חיטה רב-אנפין

בן-חלוףגיאופיט√    Scilla hyacinthoidesFבן-חצב יקינתוני

בן-חלוףגיאופיט     Scilla autumnalisCCבן-חצב סתווני

בן-חלוףחד-שנתי     Eruca sativaCבן-חרדל מצוי

עשבוני     Sanguisorba minorFבן-סירה מיובל
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Picnomon acarnaCבן-קוצן מאפיר

בצלצייה ארץ-
ישראלית

 Androcymbium
palaestinum

FEE    בן-חלוףגיאופיט

בן-חלוףחד-שנתי     Rapistrum rugosumCבקבוקון מקומט

חד-שנתי,      Vicia palaestinaCבקיה ארץ-ישראלית
מטפס

בן-חלוף

חד-שנתי,      Vicia peregrinaCCבקיה מצויה
מטפס

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Vicia narbonensisCבקיה צרפתית

בן-חלוףחד-שנתי     Vicia sativaCCבקיה תרבותית

חד-שנתי,      Vicia hybridaCבקיית הכלאיים
מטפס

בן-חלוף

חד-שנתי,      Vicia sericocarpaFבקיית המשי
מטפס

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Moluccella laevisCבר-גביע חלק

בן-חלוףחד-שנתי     Consolida rigidaFבר-דורבן אשון

בן-קיימאשיח/עץ√    Phillyrea latifoliaCבר-זית בינוני

 בר-עשנן
ארץ-ישראלי

 Ceratocapnos
palaestinus

F      ,חד-שנתי
מטפס

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Bromus lanceolatusCברומית אזמלנית

בן-חלוףחד-שנתי     Bromus tectorumCברומית הגגות

בן-חלוףחד-שנתי     Bromus scopariusCברומית המטאטא

בן-חלוףחד-שנתי     Bromus alopecurosFברומית זנב-שועל

בן-חלוףחד-שנתי     Bromus japonicusFברומית יפנית

בן-חלוףחד-שנתי     Bromus fasciculatusCCברומית מאוגדת

בן-חלוףחד-שנתי     Bromus madritensisCברומית ספרדית

בן-חלוףחד-שנתי     Bromus sterilisCברומית עקרה

ברומית קצרת-
שיבולית

 Bromus
pseudobrachystachys

R     בן-חלוףחד-שנתי

בן-קיימאעץ נטוע אמריקה   Cupressus  arizonicaברוש אריזוני

Cupressus ברוש מצוי
sempervirens

בן-קיימאעץ נטוע בגלבוע ים-תיכוני   

 עשבוני     Sideritis pullulansCברזילון ענף
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבוני     Sideritis perfoliataFברזילון ריסני
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Notobasis syriacaCCברקן סורי

בן-חלוףחד-שנתי     Velezia rigidaCגביעול אשון

בן-חלוףגיאופיט√    Fritillaria persicaFגביעונית הלבנון

בן-קיימאבן-שיח     Gypsophila arabicaCגבסנית ערבית

בן-חלוףחד-שנתי     Coriandrum sativumRגד השדה

בן-חלוףחד-שנתי     Silybum marianumCCגדילן מצוי

 עשבוני     Cyperus longusCCגומא ארוך
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Caucalis tenellaCCגזיר דקיק

בן-חלוףחד-שנתי     Torilis nodosaCגזיר המפרקים
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בן-חלוףחד-שנתי     Torilis arvensisCגזיר מזיק

בן-חלוףחד-שנתי     Torilis leptophyllaCCגזיר צר-עלים

בן-חלוףחד-שנתי     Daucus aureusCCגזר זהוב

בן-חלוףחד-שנתי     Daucus bicolorCגזר מצוי

בן-חלוףדו-שנתי     Daucus carotaCCגזר קיפח

בן-קיימאבן-שיח     Ballota saxatilisCגלונית הסלעים

בן-קיימאבן-שיח     Ballota undulataCגלונית מצויה

בן-קיימאבן-שיח     Teucrium creticumFגעדה כרתית

בן-קיימאבן-שיח     Teucrium divaricatumCגעדה מפושקת

בן-קיימאבן-שיח     Teucrium poliumCCגעדה מצויה

בן-קיימאשיח, מטפס פליט תרבות ים-תיכוני   Vitis viniferaגפן היערות

בן-חלוףחד-שנתי    Trigonella berytheaFETגרגרנית בירותית

בן-חלוףחד-שנתי     Trigonella spinosaCגרגרנית הטבעת

בן-חלוףחד-שנתי     Trigonella kotschyiFגרגרנית ירושלים

בן-חלוףחד-שנתי     Trigonella monspeliacaCCגרגרנית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Geranium robertianumCגרניון הארגמן

בן-חלוףגיאופיט√    Geranium tuberosumFגרניון הפקעות

בן-חלוףחד-שנתי     Geranium rotundifoliumCגרניון עגול

בן-חלוףחד-שנתי     Geranium molleCCגרניון רך

בן-חלוףגיאופיט√    Ophrys carmeliCדבורנית דינסמור

בן-חלוףגיאופיט√    Ophrys transhyrcanaRדבורנית הקטיפה

בן-חלוףגיאופיט√    Ophrys bornmuelleriRדבורנית נאה

בן-חלוףגיאופיט√    Ophrys luteaFדבורנית צהובה

 דבורנית
צהובת-שוליים

Ophrys flavomarginataC    √בן-חלוףגיאופיט

בן-חלוףחד-שנתי     Galium aparineCדבקה זיפנית

בן-חלוףחד-שנתי     Galium divaricatumFדבקה מפושקת

בן-חלוףחד-שנתי     Cruciata articulataCCדבקנית הפרקים

בן-חלוףחד-שנתי     Galium muraleCדבקת החומות

בן-חלוףחד-שנתי     Galium verrucosumRPדבקת הפטמות

בן-חלוףחד-שנתי    Galium judaicumCCESדבקת יהודה

בן-חלוףחד-שנתי     Lophochloa cristataCCדגנין מצוי

 עשבוני     Diplachne fuscaFדו-מוץ חום
רב-שנתי

בן-חלוף

Aethionema דו-פרית תמימה
heterocarpum

C     בן-חלוףחד-שנתי

 עשבוני     Mandragora autumnalisCדודא רפואי
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףגיאופיט    Delphinium ithaburenseRETדורבנית התבור

בן-חלוףחד-שנתי     Delphinium peregrinumFדורבנית סגולה

Synelcosciadium דל-קרניים כרמלי
carmeli

FES    בן-חלוףחד-שנתי

עשבוני      Bryonia syriacaCדלעת-נחש סורית
רב-שנתי, 

מטפס

בן-חלוף

Helichrysum דם-המכבים האדום
sanguineum

C    √-עשבוני רב
שנתי

בן-חלוף

 דמומית
ארץ-ישראלית

Adonis palaestinaF    √בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Adonis cupanianaCדמומית קטנת-פרי
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בן-חלוףחד-שנתי     Damasonium alismaRדמסון כוכבני

 עשבוני√    Ceterach officinarumCדנדנה רפואית
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Parapholis incurvaFדק-זנב קשתני

בן-חלוףחד-שנתי      Crupina intermediaדרדית בינונית

בן-חלוףחד-שנתי     Crupina crupinastrumCדרדית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Centaurea hyalolepisCCדרדר קרומי

בן-חלוףחד-שנתי     Tordylium aegyptiacumCדרכמונית מצרית

 עשבוני     Scorzonera papposaCהרדופנין הציצית
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Scorzonera multiscapaFהרדופנין צר-עלים
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאשיח, טפיל     Loranthus acaciaeFהרנוג השיטים

 עשבוני     Vinca herbaceaRוינקה עשבונית
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Valeriana italicaFולריינה איטלקית
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Valerianella vesicariaCולריינית משולחפת

בן-חלוףחד-שנתי     Valerianella coronataCולריינית עטורה

בן-חלוףחד-שנתי     Valerianella muricataCולריינית קטועה

בן-חלוףחד-שנתי     Veronica cymbalariaCCורוניקה לבנה

בן-חלוףחד-שנתי     Veronica syriacaCCורוניקה סורית

בן-קיימאעץ 1אמריקה   Washingtonia filiferaושינגטוניה חוטית

בן-חלוףגיאופיט     Gagea fibrosaFזהבית אשונה

בן-חלוףגיאופיט     Gagea commutataCזהבית השלוחות

בן-קיימאבן-שיח     Micromeria fruticosaFזוטה לבנה

בן-קיימאבן-שיח     Micromeria nervosaCזוטה מעורקת

בן-קיימאבן-שיח     Micromeria myrtifoliaCCזוטה צפופה

בן-חלוףחד-שנתי     Lolium rigidumCCזון אשון

Pennisetum זיף-נוצה מחוספס
asperifolium

C      ,בן-שיח
עשבוני 

רב-שנתי, 
גיאופיט

בן-קיימא

נטוע/פליט     Olea europaeaFזית אירופי
תרבות בגלבוע

בן-קיימאעץ 

בן-קיימאשיח, מטפס     Clematis cirrhosaCזלזלת הקנוקנות

בן-קיימאשיח, מטפס     Clematis flammulaFזלזלת מנוצה

בן-חלוףגיאופיט    Bellevalia flexuosaCCESזמזומית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Cynosurus callitrichusFזנב-כלב מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Cynosurus elegansFזנב-כלב עדין

בן-חלוףחד-שנתי     Scorpiurus muricatusFזנב-עקרב שיכני

בן-חלוףחד-שנתי     Alopecurus utriculatusCזנב-שועל מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Briza maximaCזעזועית גדולה

בן-חלוףחד-שנתי     Sedum microcarpumCזערורית קטנת-פרי

-Asterolinon linumזעריר כוכבני
stellatum

F     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Geropogon hybridusCזקן-סב מצוי

Tragopogon זקן-תיש ארוך
coelesyriacus

C     עשבוני 
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Andropogon distachyosCזקניים משובלים
רב-שנתי

בן-קיימא
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בן-שיח,      Hyparrhenia hirtaCCזקנן שעיר
עשבוני 

רב-שנתי, 
גיאופיט

בן-קיימא

Convolvulus חבלבל המשי
stachydifolius

F     גיאופיט
מטפס

בן-חלוף

 עשבוני     Convolvulus arvensisCCחבלבל השדה
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Convolvulus dorycniumCחבלבל השיח
רב-שנתי

בן-חלוף

Convolvulus חבלבל סורי
coelesyriacus

FEL    בן-חלוףחד-שנתי

 חד-שנתי,     Convolvulus siculusCחבלבל סיצילי
מטפס

בן-חלוף

Convolvulus חבלבל עדין
pentapetaloides

F     בן-חלוףחד-שנתי

Convolvulus חבלבל שעיר
betonicifolius

C     עשבוני 
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Valantia hispidaCCחגווית שעירה

 עשבוני     Ajuga chiaCCחד-שפה מצוי
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Knautia bidensRחוגית תמימה

בן-חלוףחד-שנתי     Scolymus maculatusCCחוח עקוד

Onopordum חוחן הקנרס
cynarocephalum

FES    עשבוני 
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Rumex cypriusCCחומעה ורודה

 עשבוני     Rumex pulcherCחומעה יפה
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Rumex conglomeratusRחומעה מגובבת
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Thlaspi perfoliatumCCחופניים מצויים

בן-חלוףחד-שנתי     Atractylis cancellataFחורשף השבכה

 עשבוני    Atractylis comosaCELחורשף מצויץ
רב-שנתי

בן-חלוף

Ochthodium חטוטרן מצוי
aegyptiacum

C     בן-חלוףחד-שנתי

עשבוני    Alcea galilaeaREPחטמית הגליל
רב-שנתי

בן-קיימא

עשבוני     Alcea setosaCCחטמית זיפנית
רב-שנתי

בן-קיימא

עשבוני     Alcea acaulisCחטמית עין-הפרה
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי פליט תרבות ים-תיכוני   Triticum aestivumחיטה רכה

בן-חלוףחד-שנתי     Triticum dicoccoidesFחיטת הבר

 עשבוני     Bellis silvestrisCחיננית הבתה
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Bellis annuaRחיננית חד-שנתית

בן-חלוףחד-שנתי     Calepina irregularisFחלבינה מרושתת

בן-חלוףחד-שנתי     Euphorbia helioscopiaCחלבלוב השמש

Euphorbia חלבלוב מגובשש
hierosolymitana

C     בן-קיימאבן-שיח

בן-חלוףחד-שנתי     Euphorbia peplusCCחלבלוב מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Euphorbia oxyodontaRחלבלוב מרושת

בן-חלוףחד-שנתי     Euphorbia argutaCחלבלוב משונשן

בן-חלוףחד-שנתי     Euphorbia cybirensisCחלבלוב סמור

בן-חלוףחד-שנתי 0אמריקה   Euphorbia prostrataחלבלוב פושט
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Euphorbia חלבלוב פעוט
chamaepeplus

C     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Euphorbia exiguaFחלבלוב צר-עלים

בן-חלוףחד-שנתי   Petrorhagia creticaRP 3.2חלוק זהרי

עשבוני רב-     Thesium bergeriCחלוקה הררית
שנתי, טפיל

בן-קיימא

חד-שנתי,     Thesium humileFחלוקה ננסית
טפיל

בן-חלוף

בן-חלוףגיאופיט√    Sternbergia clusianaFחלמונית גדולה

בן-חלוףחד-שנתי     Malva nicaeensisCCחלמית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Malva parvifloraCCחלמית קטנת-פרחים

בן-חלוףחד-שנתי פליט תרבות0אמריקה   Helianthus annuusחמנית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי פליט תרבות אסיה   Cicer arietinumחמצה תרבותית

בן-חלוףגיאופיט פולש3אפריקה  Oxalis pes-capraeCחמציץ נטוי

 עשבוני     Lactuca tuberosaCחסה כחולת-פרחים
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Lactuca serriolaCCחסת המצפן

 עשבוני     Lactuca vimineaFחסת השבטים
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבונ     Phalaris tuberosaFחפורית הפקעים
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Phalaris paradoxaFחפורית מוזרה

בן-חלוףחד-שנתי     Phalaris brachystachysCחפורית מצויה

בן-חלוףגיאופיט√    Urginea maritimaCCחצב מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Sinapis arvensisCCחרדל השדה

בן-חלוףחד-שנתי     Sinapis albaCCחרדל לבן

בן-קיימאעץ√    Ceratonia siliquaFחרוב מצוי

 עשבוני     Eryngium falcatumFחרחבינה חרמשית
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Eryngium glomeratumCחרחבינה מגובבת
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבוני     Eryngium creticumCCחרחבינה מכחילה
רב-שנתי

בן-חלוף

Chrysanthemum חרצית עטורה
coronarium

CC     בן-חלוףחד-שנתי

עשבוני √    Anogramma leptophyllaFחשפונית עדינה
רב-שנתי, 
חד-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףגיאופיט     Umbilicus intermediusFטבורית נטויה

בן-קיימאעץ פולש4אמריקה  Nicotiana glaucaCCטבק השיח

בן-חלוףחד-שנתי     Lathyrus pseudociceraFטופח אדום

חד-שנתי,     Lathyrus ochrusCטופח גדול
מטפס

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Lathyrus aphacaCCטופח מצוי

Lathyrus טופח ריסני
blepharicarpos

CC     בן-חלוףחד-שנתי

בן-קיימאעץ נטוע ים-תיכוני    Tetraclinis articulataטטרקליניס מפריק

בן-קיימאבן-שיח     Inula viscosaCCטיון דביק

 עשבוני פולש4אמריקה  Heterotheca subaxillarisCטיונית החולות
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףמטפס    Tamus orientalisCESטמוס מזרחי

Theligonum טרשנית שרועה
cynocrambe

CC     בן-חלוףחד-שנתי
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 עשבוני     Cynodon dactylonCCיבלית מצויה
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-קיימאבן-שיח     Prosopis farctaCינבוט השדה

בן-קיימאבן-שיח     Jasminum fruticansRיסמין שיחני

בן-קיימאמטפס√    Lonicera etruscaCיערה איטלקית

בן-חלוףגיאופיט     Muscari commutatumFכדן סגול

בן-חלוףחד-שנתי     Asteriscus aquaticusFכוכב מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Stellaria pallidaRכוכבית חיוורת

בן-חלוףחד-שנתי     Stellaria mediaCCכוכבית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Rhagadiolus stellatusCCכוכבן מצוי

Hymenocarpos כליינית מצויה
circinnatus

CC     בן-חלוףחד-שנתי

בן-קיימאעץ√נטוע בגלבוע    Cercis siliquastrumFכליל החורש

 עשבוני     Ferula communisCכלך מצוי
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Ferula tingitanaFכלך מרוקני
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףגיאופיט√    Anemone coronariaCCכלנית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Pimpinella creticaCCכמנון כרתי

Chenopodium כף-אווז הגינות
opulifolium

F     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Carrichtera annuaCכפיות שעירות

בן-חלוףחד-שנתי     Crambe hispanicaFכרבה ספרדית

בן-חלוףחד-שנתי      Onobrychis crista-galliכרבולת התרנגול

בן-חלוףחד-שנתי     Onobrychis squarrosaCכרבולת מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Onobrychis caput-galliFכרבולת קטנה

Bongardia כרבולתן השדות
chrysogonum

F     בן-חלוףגיאופיט

בן-חלוףגיאופיט√   Crocus hyemalisCCESכרכום חורפי

בן-קיימאבן-שיח     Varthemia iphionoidesCCכתלה חריפה

 עשבוני     Parietaria diffusaCכתלית יהודה
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Parietaria lusitanicaCכתלית פורטוגלית

 כתמה
עבת-שורשים

Thrincia tuberosaCC     עשבוני 
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Coronilla rostrataFכתרון זעיר-פרח

בן-חלוףחד-שנתי     Coronilla scorpioidesFכתרון עקרבי

 עשבוני     Lotus collinusCלוטוס יהודה
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Lotus peregrinusCCלוטוס מצוי

בן-קיימאבן-שיח     Cistus salviifoliusCCלוטם מרווני

בן-קיימאבן-שיח     Cistus creticusCCלוטם שעיר

בן-קיימאבן-שיח     Fumana thymifoliaCCלוטמית דביקה

בן-חלוףגיאופיט     Eminium spiculatumFלוליינית מעובה

בן-חלוףחד-שנתי     Antirrhinum orontiumCלועית קטנה

 עשבוני    Scrophularia rubricaulisFESלוענית גדולה
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאבן-שיח     Scrophularia peyroniiFלוענית מפושקת

Scrophularia לוענית מצויה
xanthoglossa

C     בן-קיימאבן-שיח

בן-חלוףגיאופיט    Arum palaestinumFELלוף ארץ-ישראלי
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בן-חלוףגיאופיט     Arum dioscoridisFלוף מנומר

בן-חלוףגיאופיט     Arisarum vulgareCלופית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Plantago psylliumCCלחך בלוטי

בן-חלוףחד-שנתי     Plantago creticaCCלחך כרתי

בן-חלוףחד-שנתי     Plantago lagopusCCלחך מצוי

בן-קיימאשיח פולש4אמריקה  Lantana camaraFלנטנה ססגונית

בן-חלוףחד-שנתי     Hirschfeldia incanaCCלפתית מצויה

בן-חלוףדו-שנתי     Cynoglossum creticumCלשון-כלב כרתית

 עשבוני     Anchusa undulataCלשון-פר מצויה
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Anchusa aegyptiacaCCלשון-פר מצרית

עשבוני     Anchusa strigosaCCלשון-פר סמורה
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבוני     Pallenis spinosaCמוצית קוצנית
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Smyrnium olusatrumFמורית גדולה
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאבן-שיח     Atriplex leucocladaCמלוח מלבין

בן-קיימאבן-שיח     Salsola vermiculataCCמלחית אשונה

 עשבוני     Melissa officinalisFמליסה רפואית
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Stipa capensisCCמלעניאל מצוי

 מלעניאל
קטן-פרחים

Stipa parvifloraF     עשבוני 
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Malcolmia chiaFמלקולמייה הררית

בן-חלוףחד-שנתי     Scandix ibericaCCמסרק מזרחי

בן-חלוףחד-שנתי     Lavatera trimestrisFמעוג אפיל

בן-חלוףחד-שנתי     Lavatera creticaCמעוג כרתי

בן-חלוףחד-שנתי     Lavatera punctataCמעוג מנוקד

בן-קיימאבן-שיח     Podonosma orientalisCCמציץ סורי

בן-חלוףחד-שנתי     Biscutella didymaCCמצלתיים מצויות

בן-חלוףחד-שנתי     Erodium ciconiumFמקור-חסידה ארוך

בן-חלוףחד-שנתי     Erodium gruinumCCמקור-חסידה גדול

בן-חלוףחד-שנתי     Erodium cicutariumCCמקור-חסידה גזור

בן-חלוףחד-שנתי     Erodium malacoidesCCמקור-חסידה חלמיתי

בן-חלוףחד-שנתי     Erodium laciniatumCמקור-חסידה מפוצל

בן-חלוףחד-שנתי     Anagallis arvensisCCמרגנית השדה

בן-חלוףחד-שנתי     Salvia viridisCCמרווה דגולה

 עשבוני     Salvia samuelssoniiFמרווה מלבינה
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני    Salvia pinnataRETמרווה מנוצה
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאבן-שיח√    Salvia fruticosaCCמרווה משולשת

 עשבוני   Salvia syriacaRP 2.5מרווה סורית
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאבן-שיח√    Salvia dominicaCמרווה ריחנית

 עשבוני   Salvia eigiiRREI5.3מרוות איג
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני    Salvia judaicaCESמרוות יהודה
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Sonchus oleraceusCCמרור הגינות



315

ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

מספר אנדמיותשכיחותשם מדעי )לועזי(שם הצמח )עברית(
מספר מוצא‘אדום׳

הסרת הנוף צורת חייםמוגןמקור הצמח‘שחור׳
בעונה הקשה

בן-חלוףחד-שנתי     Sonchus nymaniiFמרור מכחיל

בן-חלוףחד-שנתי     Sonchus tenerrimusRמרור עדין

בן-קיימאבן-שיח     Marrubium vulgareCמרמר מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Mercurialis annuaFמרקולית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי    Picris galilaeaCESמררית הגליל

בן-חלוףחד-שנתי     Picris sprengerianaCמררית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Lamarckia aureaCCמשערת זהובה

בן-חלוףחד-שנתי     Thymelaea passerinaFמתנן מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Nonea obtusifoliaCCנוניאה קהה

Pterocephalus נוציץ מנוצה
plumosus

C     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי      Pterocephalus brevisנוציץ עטוף

בן-חלוףחד-שנתי     Lagoecia cuminoidesCCנוצנית כדורית

בן-חלוףגיאופיט√    Ranunculus asiaticusCCנורית אסיה

בן-חלוףגיאופיט     Ranunculus millefoliusCנורית ירושלים

בן-חלוףחד-שנתי     Lamium amplexicauleCCנזמית לופתת

בן-חלוףחד-שנתי     Althaea hirsutaRנטופית שעירה

בן-חלוףחד-שנתי     Psilurus incurvusCנימית ממולענת

בן-חלוףחד-שנתי     Crepis palaestinaCניסנית ארץ-ישראלית

בן-חלוףחד-שנתי     Crepis sanctaCCניסנית דו-קרנית

 עשבוני     Crepis bulbosaFניסנית הבולבוסין
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Crepis asperaCCניסנית זיפנית

 עשבוני     Crepis hierosolymitanaCניסנית ירושלמית
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי    Crepis syriacaRETניסנית סורית

בן-חלוףחד-שנתי    Crepis aculeataCEYניסנית שיכנית

בן-חלוףחד-שנתי     Ridolfia segetumCCנירית הקמה

בן-קיימאבן-שיח     Nepeta curvifloraFנפית כפופה

Ornithogalum נץ-חלב הררי
montanum

F     בן-חלוףגיאופיט

Ornithogalum נץ-חלב צרפתי
narbonense

C     בן-חלוףגיאופיט

בן-חלוףגיאופיט√    Narcissus tazettaCנרקיס מצוי

 עשבוני     Piptatherum miliaceumCCנשרן הדוחן
רב-שנתי

בן-קיימא

Piptatherum נשרן מכחיל
blancheanum

F     עשבוני 
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבוני     Piptatherum holciformeFנשרן שעיר
רב-שנתי

בן-קיימא

Senecio סביון אביבי
leucanthemifolius

CC     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי    Senecio joppensisCCECסביון יפו

בן-חלוףחד-שנתי     Legousia falcataCסגולית חרמשית

 עשבוני     Solanum luteumCסולנום שעיר
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני   Onosma giganteaRR 3.7סומקן ענקי
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףגיאופיט√    Orchis papilionaceaCסחלב פרפרני

בן-חלוףגיאופיט√    Orchis sanctaRסחלב קדוש

בן-חלוףגיאופיט√    Orchis tridentataCסחלב שלוש-השיניים
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Anthriscus סייגית מבריקה
lamprocarpus

C     -עשבוני רב
שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףגיאופיט√    Gladiolus italicusFסייפן התבואה

בן-חלוףחד-שנתי     Catapodium rigidumCCסיסן אשון

 עשבוני     Poa bulbosaCCסיסנית הבולבוסין
רב-שנתי

בן-חלוף

Sarcopoterium סירה קוצנית
spinosum

CC     בן-קיימאבן-שיח

Ainsworthia סלסילה מצויה
trachycarpa

CC     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Beta vulgarisCסלק מצוי

סנא )=כסיה( 
לענתית

Senna artemisioides   נטוע/פליט  אוסטרליה
תרבות

בן-קיימאשיח 

 עשבוני     Aristolochia maurorumFספלול השדה
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Aristolochia parvifoliaCספלול קטן
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני   Scaligeria hermonisRR 1.5סקליגריה חרמונית
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Scaligeria napiformisFסקליגריה כרתית
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Urtica piluliferaFסרפד הכדורים

בן-חלוףגיאופיט√    Colchicum steveniiCCסתוונית היורה

Polypogon עבדקן מצוי
monspeliensis

C     בן-חלוףחד-שנתי

בן-קיימאשיח פליט תרבות אמריקה   Solanum lycopersicumעגבנייה תרבותית

בן-חלוףחד-שנתי√    Limonium thouiniiCעדעד המדבר

בן-חלוףחד-שנתי     Lens orientalisFעדשה מזרחית

בן-קיימאעץ√    Crataegus aroniaCCעוזרר קוצני

בן-חלוףחד-שנתי     Cichorium pumilumCCעולש מצוי

 עוקץ-עקרב
ארם-צובא

 Heliotropium
myosotoides

RP     בן-חלוףחד-שנתי

 עוקץ-עקרב
עגול-עלים

 Heliotropium
rotundifolium

C     בן-קיימאבן-שיח

Brachypodium עוקצר מצוי
distachyon

CC     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Aphanes arvensisRעטייה זעירה

בן-חלוףגיאופיט     Asphodelus aestivusCCעירית גדולה

בן-חלוףחד-שנתי     Asphodelus tenuifoliusFעירית צרת-עלים

 עשבוני√    Gundelia tournefortiiCעכובית הגלגל
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי    Echium judaeumCCESעכנאי יהודה

בן-קיימאבן-שיח     Echium angustifoliumCCעכנאי שרוע

בן-חלוףחד-שנתי     Bellardia trixagoFעלוק מצוי

בן-חלוףטפיל     Parentucellia flavifloraCעלקלוק צהוב-פרחים

בן-חלוףטפיל     Orobanche crenataCעלקת חרוקה

בן-חלוףחד-שנתי     Orobanche aegyptiacaFעלקת מצרית

בן-קיימאבן-שיח     Kickxia aegyptiacaCעפעפית מצרית

 עשבוני     Kickxia elatineRעפעפית שרועה
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Plumbago europaeaFעפרית אירופית
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-קיימאבן-שיח נטוע/פליט תרבות אפריקה   Plumbago auriculataעפרית הכף

בן-חלוףחד-שנתי     Centaurium tenuiflorumRערבז דק-פרחים
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בן-חלוףחד-שנתי     Fumaria parvifloraCCעשנן קטן

בן-קיימאמטפס     Rubia tenuifoliaCפואה מצויה

בן-קיימאשיח     Rubus sanguineusCפטל קדוש

בן-קיימאבן-שיח     Ruta chalepensisFפיגם מצוי

בן-קיימאבן-שיח     Haplophyllum buxbaumiiFפיגמית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Filago palaestinaFפילגון ארץ-ישראלי

בן-חלוףחד-שנתי     Filago pyramidataCCפילגון מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Filago contractaCפילגון קפוץ

בן-קיימאעץ נטוע בגלבוע    Ficus caricaCCפיקוס התאנה

 עשבוני פולש3אמריקה  Paspalum paspalodesCפספלון דו-טורי
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Campanula strigosaCפעמונית זיפנית

Campanula פעמונית ירושלים
hierosolymitana

CEL    בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Campanula erinusCCפעמונית קטנה

 עשבוני     Campanula rapunculusCפעמונית קיפחת
רב-שנתי

בן-חלוף

Factorovskya פקטורית אשרסון
aschersoniana

F     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Papaver subpiriformeCCפרג אגסי

בן-חלוףחד-שנתי     Hippocrepis unisiliquosaCCפרסה דלת-תרמילים

בן-קיימאבן-שיח     Prasium majusFפרסיון גדול

Hypericum פרע מסולסל
triquetrifolium

CC     עשבוני 
רב-שנתי

בן-חלוף

Hypericum פרע צמיר
lanuginosum

F     בן-קיימאבן-שיח

בן-קיימאעץ פולש4אמריקה  Parkinsonia aculeataCפרקינסוניה שיכנית

בן-חלוףחד-שנתי     Linum strictumCCפשתה אשונה

בן-חלוףחד-שנתי     Linum nodiflorumCפשתה מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Linum pubescensCפשתה שעירה

בן-חלוףחד-שנתי     Linaria micranthaCפשתנית זעירה

בן-חלוףחד-שנתי     Linum corymbulosumFפשתת המכבד

בן-חלוףגיאופיט√    Tulipa agenensisCצבעוני ההרים

בן-קיימאשיח נטוע0אמריקה  Opuntia ficus-indicaCCצבר מצוי

בן-חלוףגיאופיט     Gynandriris sisyrinchiumCCצהרון מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Sedum caespitosumFצורית אדומה

בן-קיימאבן-שיח     Sedum nicaeenseFצורית גבוהה

בן-חלוףחד-שנתי   Sedum litoreumRR 2.5צורית חופית

בן-קיימאשיח     Anagyris foetidaFצחנן מבאיש

 עשבוני     Dactylis glomerataCCציבורת ההרים
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Dianthus strictusCציפורן נקוד
רב-שנתי

בן-קיימא

 ציפורני-חתול
ארץ-ישראליות

Calendula palaestinaFEL    בן-חלוףחד-שנתי

ציפורני-חתול 
מצויות

Calendula arvensisCC     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Silene damascenaFציפורנית דמשקאית

בן-חלוףחד-שנתי     Silene behenFציפורנית כרסנית

בן-חלוףחד-שנתי     Silene colorataCCציפורנית מגוונת

בן-חלוףחד-שנתי     Silene aegyptiacaCCציפורנית מצרית
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בן-חלוףחד-שנתי     Silene apetalaCציפורנית מקופחת

עשבוני     Silene trinervisFציפורנית ענפה
רב-שנתי

בן-חלוף

צלבית ארוכת-
שיבולת

 Crucianella
macrostachya

CC     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Minuartia decipiensCצללית אשונה

בן-חלוףחד-שנתי     Minuartia hybridaCCצללית הכלאיים

בן-חלוףחד-שנתי     Bupleurum subovatumCצלע-שור חרוזה

בן-חלוףחד-שנתי     Bupleurum nodiflorumCצלע-שור קטנה

בן-קיימאבן-שיח     Capparis ovataFצלף סיצילי

בן-קיימאשיח     Capparis spinosaCצלף קוצני

עשבוני     Eremostachys laciniataFצמר מפוצל
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאבן-שיח     Phagnalon rupestreCצמרנית הסלעים

בן-חלוףחד-שנתי פליט תרבות ים-תיכוני   Raphanus sativusצנון הגינה

בן-חלוףחד-שנתי     Raphanus raphanistrumCצנון מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Raphanus rostratusFצנון פגיוני

עשבוני     Astragalus palaestinusFקדד ארץ-ישראלי
רב-שנתי

בן-חלוף

Astragalus קדד גדול-פרי
macrocarpus

F     עשבוני
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Astragalus epiglottisFקדד זעיר

בן-חלוףחד-שנתי     Astragalus callichrousCקדד יפה

בן-חלוףחד-שנתי     Astragalus cruciatusFקדד מצליב

עשבוני      Astragalus feinbruniaeקדד פיינברון
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאבן-שיח     Astragalus sanctusFקדד קדוש

בן-חלוףחד-שנתי     Astragalus tribuloidesCCקדד קוטבי

 עשבוני     Acanthus syriacusFקוציץ סורי
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Carthamus tenuisCCקורטם דק

בן-חלוףחד-שנתי     Carthamus nitidusCקורטם מבריק

בן-חלוףחד-שנתי     Carthamus glaucusCקורטם מכחיל

Casuarina קזוארינה דקיקה
cunninghamiana

בן-קיימאעץ נטוע אוסטרליה   

בן-חלוףחד-שנתי    Anthemis palestinaCCETקחוון ארץ-ישראלי

בן-חלוףחד-שנתי    Anthemis bornmuelleriCCESקחוון הגליל

בן-חלוףחד-שנתי     Anthemis pseudocotulaCCקחוון מצוי

בן-קיימאעץ√    Arbutus andrachneCקטלב מצוי

בן-קיימאעץ נטוע אפריקה   Kigelia africanaקיגליה מנוצה

 עשבוני     Tolpis virgataCCקיטה רותמית
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-קיימאמטפס     Smilax asperaCCקיסוסית קוצנית

בן-חלוףחד-שנתי     Echinaria capitataFקיפודית הקרקפת

 עשבוני     Echinops polycerasCCקיפודן בלאנש
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבוני     Echinops gaillardotiiCקיפודן גיירדו
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבוני     Echinops adenocaulosCCקיפודן מצוי
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבוני     Carlina curetumCCקיצנית כרתית
רב-שנתי

בן-חלוף
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בן-חלוףחד-שנתי     Carlina lanataRקיצנית צמרנית

קיצנית צפופת-
עלים

Carlina hispanicaCC     עשבוני 
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאעץ פולש4אפריקה  Ricinus communisFקיקיון מצוי

בן-קיימאעץ נטוע אוסטרליה   Callitris verrucosaקליטריס מיובל

 עשבוני     Phragmites australisCCקנה מצוי
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבוני    Cynara syriacaFESקנרס סורי
רב-שנתי

בן-חלוף

 עשבוני     Scutellaria subvelutinaCקערורית סגולה
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Nigella unguicularisFקצח הציפורן

בן-חלוףחד-שנתי     Nigella ciliarisCקצח ריסני

בן-חלוףחד-שנתי     Carduus argentatusCCקרדה מכסיפה

בן-חלוףחד-שנתי     Cardamine hirsutaFקרדמין שעיר

בן-חלוףחד-שנתי     Cerastium glomeratumCCקרנונית דביקה

בן-חלוףחד-שנתי     Cerastium dichotomumFקרנונית דו-בדית

בן-חלוףחד-שנתי     Crassula alataFקרסולה מכונפת

Polycarpon רב-פרי מצוי
tetraphyllum

CC     בן-חלוףחד-שנתי

בן-קיימאבן-שיח נטוע ים-תיכוני   Rosmarinus Officinalisרוזמרין רפואי

 עשבוני     Conium maculatumFרוש עקוד
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-קיימאשיח√    Retama raetamCCרותם המדבר

בן-קיימאעץ נטוע/פליט תרבות אסיה  Punica granatumFרימון מצוי

רב-שנתי     Blepharis attenuata EIריסן דק
קצר-חיים

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי    Reseda alopecurosREPרכפה גדולה

בן-חלוףגיאופיט√    Cyclamen persicumCCרקפת מצויה

בן-קיימאבן-שיח     Osyris albaCשבטן לבן

 עשבוני     Peganum harmalaFשבר לבן
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Ononis pubescensCשברק דביק

בן-חלוףחד-שנתי     Ononis mitissimaFשברק מלבין

בן-קיימאבן-שיח     Ononis natrixCשברק מצוי

Ononis שברק משונץ
ornithopodioides

F     בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Ononis reclinataFשברק נטוי

בן-חלוףחד-שנתי     Ononis siculaCשברק סיצילי

 עשבוני     Ononis antiquorumCשברק קוצני
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Ononis viscosaFשברק קצר-פרח

בן-חלוףחד-שנתי     Ononis hirtaCשברק שעיר

בן-חלוףגיאופיט     Allium erdeliiFשום ארדל

בן-חלוףגיאופיט√    Allium ampeloprasumCשום גבוה

בן-חלוףגיאופיט     Allium stamineumCCשום האבקנים

בן-חלוףגיאופיט   Allium schubertiiR 3.2שום הגלגל

בן-חלוףגיאופיט    Allium carmeliRESשום הכרמל

בן-חלוףגיאופיט     Allium paniculatumFשום ירקרק

בן-חלוףגיאופיט     Allium pallensFשום לבנבן

בן-חלוףגיאופיט     Allium orientaleFשום מזרחי
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בן-חלוףגיאופיט     Allium neapolitanumCשום משולש

בן-חלוףגיאופיט     Allium curtumCשום קצר

בן-חלוףגיאופיט     Allium trifoliatumCשום שעיר

עשבוני     Foeniculum vulgareCCשומר פשוט
רב-שנתי

בן-קיימא

Hedypnois שופרית כרתית
rhagadioloides

CC     בן-חלוףחד-שנתי

עשבוני     Rosularia lineataRשושנתית מסורטטת
רב-שנתי

בן-קיימא

שיבולת-שועל 
מתפרקת

Avena barbataCC     בן-חלוףחד-שנתי

שיבולת-שועל 
נפוצה

Avena sterilisCC     בן-חלוףחד-שנתי

שיבולת-שועל 
תרבותית

Avena sativa   בן-חלוףחד-שנתי פליט תרבות ים-תיכוני

בן-קיימאשיח√    Ziziphus lotusCCשיזף השיח

בן-קיימאעץ√    Ziziphus spina-christiCCשיזף מצוי

בן-קיימאעץ נטוע3אפריקה   Acacia horridaשיטה חד-קרנית

בן-קיימאעץ נטוע ופולש4אוסטרליה  Acacia salignaCCשיטה כחלחלה

בן-קיימאשיח נטוע0אוסטרליה   Acacia sclerospermaשיטה מחטנית

בן-קיימאעץ√נטוע    Acacia raddianaCCשיטה סלילנית

בן-קיימאעץ נטוע2אמריקה  Acacia farnesianaCשיטת המשוכות

בן-קיימאעץ נטוע ופולש4אוסטרליה   Acacia salicinaשיטת עלי-הערבה

בן-קיימאבן-שיח     Hyoscyamus aureusCCשיכרון זהוב

 שלהבית
קצרת-שיניים

Phlomis brachyodonCCEP    בן-קיימאבן-שיח

 עשבוני     Andrachne telephioidesFשלוחית קירחת
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Erucaria hispanicaCשלח ספרדי

בן-חלוףחד-שנתי     Cephalaria joppensisCCשלמון יפואי

Helianthemum שמשון מצוי
salicifolium

CC     בן-חלוףחד-שנתי

Helianthemum שמשון מצרי
aegyptiacum

C     בן-חלוףחד-שנתי

Helianthemum שמשון ריסני
ledifolium

C     בן-חלוףחד-שנתי

Helianthemum שמשון שעיר
lasiocarpum

בן-חלוףחד-שנתי      

 עשבוני     Lythrum junceumCשנית מתפתלת
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי פליט תרבות ים-תיכוני   Hordeum vulgareשעורה תרבותית

 עשבוני     Hordeum bulbosumCCשעורת הבולבוסין
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Hordeum glaucumCCשעורת העכבר

בן-חלוףחד-שנתי     Hordeum spontaneumCCשעורת התבור

בן-חלוףחד-שנתי     Vulpia myurosCשעלב מצוי

בן-חלוףחד-שנתי     Vulpia ciliataFשעלב ריסני

 עשבוני     Prangos goniocarpaFשעמון מצולע
רב-שנתי

בן-חלוף

Chaetosciadium שערור שעיר
trichospermum

CCES    בן-חלוףחד-שנתי

בן-חלוףחד-שנתי     Artedia squamataCCשפרירה קשקשנית

נטוע/פליט     Amygdalus communisCשקד מצוי
תרבות בגלבוע

בן-קיימאעץ√
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בן-קיימאעץ√    Amygdalus korschinskiiFשקד קטן-עלים

בן-קיימאשיח     Ephedra campylopodaCשרביטן מצוי

 עשבוני√    Cheilanthes fragransFשרכרך ריחני
רב-שנתי

בן-קיימא

 עשבוני     Psoralea bituminosaCשרעול שעיר
רב-שנתי

בן-קיימא

בן-חלוףחד-שנתי     Sherardia arvensisCששית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Scabiosa palaestinaCתגית ארץ-ישראלית

בן-חלוףחד-שנתי     Scabiosa proliferaCCתגית מצויה

בן-חלוףחד-שנתי     Sisymbrium irioCתודרה סייגית

בן-חלוףחד-שנתי√    Lupinus pilosusFתורמוס ההרים

 עשבוני   Aristida adscensionisC 1.5תלת-מלען מצוי
רב-שנתי

בן-חלוף

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium alexandrinumFתלתן אלכסנדרוני

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium boissieriFתלתן בואסיה

בן-חלוףחד-שנתי      Trifolium bullatumתלתן גולתי

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium scabrumCתלתן דוקרני

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium pauciflorumFתלתן דל-פרחים

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium argutumCתלתן האלמוות

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium purpureumCCתלתן הארגמן

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium pilulareCCתלתן הכדורים

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium cherleriFתלתן הכפתורים

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium resupinatumCCתלתן הפוך

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium spumosumFתלתן הקצף

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium vaviloviiCתלתן ווילוב

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium echinatumCתלתן חדוד

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium campestreCCתלתן חקלאי

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium stellatumCתלתן כוכבני

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium tomentosumCCתלתן לביד

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium dasyurumCתלתן נאה

בן-חלוףחד-שנתי    Trifolium eriosphaerumCESתלתן צמיר

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium lappaceumFתלתן קיפודני

בן-חלוףחד-שנתי     Trifolium clypeatumCתלתן תריסני

בן-חלוףחד-שנתי     Reichardia tingitanaCCתמריר מרוקני

בן-חלוףחד-שנתי     Clypeola jonthlaspiCCתריסנית מלולה
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ן דש"א  ף, מכו ו נ ו ח' סקרי טבע  י סקר הגלבוע

נספח י״א – תרשימי צומח מפורטים
נספח זה יצורף כקובץ אקסל נפרד.




