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רשות  הטבע ,  ששותפים  בו  משרד  הפנים"  מפרויקט  השטחים  הפתוחים"הסקר  נערך  כחלק  
במסגרת  זו .  הקרן  הקימת  לישראל  והחברה  להגנת  הטבע,  המשרד  לאיכות  הסביבה,  והגנים

מוגדרים  מתחמי  תכנון  בעלי  חשיבות  לשמירת  השטחים  הפתוחים  בישראל  ונערכת  עבורם  תוכנית 
הסקר  נועד  להעמיד  לרשות  צוות  התכנון  של .  י  צוותים  מקצועיים  רב  תחומיים"ע,  מחוזית  חלקית
 .  חומר רקע מקצועי בנושא ערכי טבע ונוף בתחום זהתונחל פולג וסביב
הובילו  את .  שיזמו  וקידמו  את  עריכת  הסקר"  פורום  השטחים  הפתוחים"דות  לחברי  ברצוננו  להו

מנהל  אגף ,  מנהל  אגף  שטחים  פתוחים  ברשות  הטבע  והגנים  ומנחם  זלוצקי,  המהלך  ניר  אנגרט
תודות  נוספות  לעובדי  מחוז  מרכז  וחטיבת  מדע  ברשות .  שטחים  פתוחים  במשרד  לאיכות  הסביבה

 . ומי האוויר באוניברסיטה העברית שהעמידו לרשותנו חומר רב ערךהטבע והגנים ולארכיון תצל
 
 
 
 

 אירוס ארגמן: תמונת השער
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  )1 : 32,000מ "קנ( . מצב קיים- משאבי טבעמפת ערכיות  .5

  )1 : 32,000מ "קנ( . פוטנציאל בהשתקמות עצמית – משאבי טבעמפת ערכיות  .6

  )1 : 32,000מ "קנ( ).ערכיות משאבי טבע עם ערכיות נופיתשילוב ( טבע ונוף ערכיותמפת  .7
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  )1 : 32,000מ "קנ( ). רצף שטחים פתוחיםטבע ונוף עם שילוב ערכיות (מפת חשיבות לשימור  .9
 ללא המבנים –)  רצף שטחים פתוחיםטבע ונוף עם שילוב ערכיות (מפת חשיבות לשימור  9.1

  )1 : 32,000מ "קנ( ..ייםהבלתי חוק 

  )1 : 32,000מ "קנ(. מפת שטחים מוגנים על פי תוכניות  .10

  )1 : 32,000מ "קנ(. המלצות לשימור .11
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 מבוא

נוף ,  עלה  צורך  משמעותי  בהשלמת  סקר  טבעוסביבתו  פולג  נחל  לקראת  הכנת  תוכנית  למרחב  

מדובר  בשטח  פתוח  חשוב .    להמשך  התכנון  באזור  זהשיהווה  רקע,  ומורשת  טבעית  ואנושית

  בשטח  זה .שנמצא  בלב  הליבה  המיושבת  בצפיפות  של  מדינת  ישראל,  ואיכותי  בהיבטים  שונים

שביצוען  עלול  לפגוע  קשות ,  551וכביש  )  נתיבי  איילון  (20כמו  כביש  ,  תוכניות  פיתוח  רבות  וגדולות

 . בשטח הפתוח ואיכויותיו

 
 :לשני שלביםעבודת הסקר חולקה 

 . מצאי וערכיות-סקר צומח : 'שלב א •

 . סקר נוף ומיפוי ערכיות: 'שלב ב •

 

 אזור הסקר
הוא  בנוי  מרכסי  כורכר  שכיוונם  צפון  דרום  ומרזבות  המפרידות .  שרוןמרכז  האזור  הסקר  מצוי  ב

 -שטח  זה  מהווה  חיץ  בין  הגוש  העירוני  של  נתניה  בצפון  לבין  הגוש  העירוני  של  הרצליה  .  בינם

 . רעננה בדרום
  מטירה  מערבה  הוא  חוצה  את  רכסי  הכורכר -נחל  פולג  נמצא  מצפון  לאגן  הניקוז  של  הירקון  

סביב  ערוץ  הנחל  מספר  קטעים .  שהיה  בעבר  ביצתי,  בדרכו  הוא  יוצר  עמק  רחב.  בדרכו  אל  הים

בנקודות  אחדות  בשטח  נותרו .  עם  כתמים  של  יישובים  כפריים,  רובו  של  השטח  מעובד.  לחים

לאחר  חציית  רכס  הכורכר  המערבי  הנחל .  בעות  כורכר  קטנות  בהן  השתמר  צומח  טבעי  אופייניג

הפתח שפוער הנחל במצוק החופי . השפך הוא באזור חולי רחב. בין  נתניה  למכון וינגייט,  נשפך  לים

 .מאפשר חדירה של חול מחוף הים אל פנים מישור החוף בקטע זה
קווי ,  מסילת  ברזל,  כבישים  בכל  הרמות:  מסוגים  שוניםבשטח  הסקר  מספר  רב  של  קווי  תשתית  

 .מוקדי פסולת ורעש, קיימים בו מפגעים רבים בדמות שפכים. מים ביוב ועוד, חשמל
למרות  זאת  יש  לאזור  זה  חשיבות  רבה  כחיץ  ירוק  חיוני  בין  מטרופולין  תל  אביב  לנתניה  וכמרחב 

שהולכים ,  רידים  מבתי  גידול  חשוביםקיימים  בו  ש.  נופש  בלב  האזור  המאוכלס  ביותר  במדינה

 .  חולות ובתי גידול לחים,  רכסי כורכר-ונעלמים ממישור החוף 

 
 מטרות

 .הצגת מצאי משאבי הטבע לאורכו של נחל פולג וביחידות הנוף הסמוכות אליו •

 .משאבי הטבע אפיון והערכה של  •

במפות ערכיות תם  והצג-מהיבטים אקולוגיים ונופייםהאזורים החשובים לשימור  הגדרת •

 .מסמכי רקע לתוכנית האב של נחל פולג כנושאיות ואינטגרטיביות

יצירת  כלי  שיוכל  לשמש  את  הגופים  הסביבתיים  ומוסדות  התכנון  בקבלת  החלטות  תכנוניות  •

 . תוך הדגשת שיקום הנחל ופיתוח טיילות באיזור



 6

 

 
 תחום הסקר

 
 .לחוף שפך הפולג לים ועד 4מורד נחל פולג וסביבותיו מכביש 

 .553תל יצחק וכביש , אודים,  גבול הבינוי של נתניה–בצפון    : הגבולות
 .4 כביש –במזרח   
 .חרוצים, יקום,  קו מכון וינגייט–בדרום   
 . חוף הים–במערב   

 
 

 הליך העבודה
 
 .  מיפוי והערכה נופית-יחידות נוף . 1
 

 )1מפה . ( בעלות מאפיינים ברוריםיחידות- חלוקת השטח ליחידות נוף ולתת.•

 ) 2מפה . ( הגדרת ערכם הנופי של תאי שטח בתוך יחידות הנוף.•

 
  .  מצאי וערכיות-סקר צומח . 2
 

         .בעלות מאפיינים ברורים) פוליגונים( תחום הסקר חולק ליחידות מיפוי .•

        ) 3מפות ( .  מלוויםמינים, מינים שליטים,  הפוליגונים הוגדרו על פי טיפוסי צומח.•

                      מצב הצמחיה בפוליגון ,  ערכיות כל יחידת מיפוי נעשתה על פי טיפוס הצומח.•

 . מגוון תצורות וכתמיות ונוכחות מינים נדירים, מיגוון מינים, יחסית לפוטנציאל....
 )5מפה  ( 

 -----קר הוכנה בהתייחסות לכושר  מפת ערכיות פוטנציאלית של משאבי הטבע  בתחום הס.•

 ) 6מפה (ההשתקמות ביחידות המיפוי  ...

 ) 7מפה .  ( מפת ערכיות משולבת של טבע ונוף.•

 
 )8מפה (.  מיפוי וחישוב-רצף שטחים פתוחים. 3

        ופעם  נוספת  על  פי                     ,  רצף  שטחים  פתוחים  חושב  פעם  אחת  על  פי  מצאי  הבינוי  והתשתיות  בשטח

 )8.1מפה .  (כלומר ללא המבנים הבלתי חוקיים, מצבם הסטטוטורי של הבינוי והתשתיות

  
 )9מפה (. הגדרת חשיבותו של השטח לשימור על פי ערכיות טבע נוף ורצף שטחים פתוחים. 4
 
 )11מפה (. המלצות לשימור. 5
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 הליך העבודה
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 )2מפה  ( נופית ערכיות גדרתמדדים לה
 

 .תכסית, מסלע,  מכלול צורות תבליט-גיוון נופי  .1

 .רציפות .2

 .ייחודיים או מרשימים, קיומם של מרכיבים נופיים מיוחדים .3

 .של תשתיות ומפגעים בתוך היחידה או בשוליה)  קיומם-אי(קיומם  .4

  .כים להשלמת תמונת נוף רחבה יותרהרמוניה עם תאי שטח סמו .5

 .איכות התצפית לסביבה הקרובה והרחוקה .6

 
 :מוצגת בסולם בן חמש דרגות, ל"הנובעת מהמדדים הנ, החשיבות לשימור נוף

חשיבות . 5, חשיבות גבוהה מאד. 4, חשיבות גבוהה. 3, חשיבות בינונית. 2, חשיבות נמוכה. 1

 .גבוהה ביותר

 
 

 )5מפה ( )בדרך כלל יחידת הצומח(הטבע המדדים להערכת משאבי 
 

את , בדרך כלל, מייצגת)  הרכב הצומח ותצורת הצומח, חברת הצומח(צומח  מיפוי יחידת 

מרחק , פנות, טופוגרפיה, מסלע(המערכת האקולוגית בשטח ונותנת ביטוי לגורמים הפיסיים  

, ך הערכת יחידות המיפוימשאב הטבע העיקרי לצור, לפיכך.  ופעילות אדם בעבר ובהווה) מהים

 ).3מפה (הוא יחידת הצומח , מבחינתנו

 .נדירות בארץ .1

 .נדירות בתחום הסקר .2

 .מידת הייצוג של בית הגידול .3

 ).בהשוואה למיגוון האופייני לטיפוס יחידת הצומח(מיגוון מינים יחסי  .4

 ).מיגוון גומחות, כתמיות, חיגור(מורכבות וגיוון של בית הגידול  .5

 .דת היות היחידה מובדלת ובולטת בסביבתה בהרכב מיניה ובמיקומה מי-ייחודיות  .6

,  חשיבות מיקומה של היחידה ברצף בתי הגידול לאורך גרדיאנט אקולוגי-חשיבות המיקום  .7

  .ויחסי הגומלין של היחידה עם יחידות סמוכות

 .נוכחות מינים נדירים ומוגנים .8

 ).גיותייצו, נדירות, מיגוון(חיים -נוכחות ופעילות בעלי .9

 .מידת ההפרה של יחידת הצומח ומצבה יחסית למצב שיא פוטנציאלי .10

 .כושר שיקומה העצמי של יחידת  הצומח לאחר סילוק  גורם ההפרה .11

 .היותה של היחידה פרוזדור מעבר פוטנציאלי בין תאי שטח בעלי ערכיות גבוהה .12

 
 :מוצגת בסולם בן חמש דרגות, ל"הנובעת מהמדדים הנ, ערכיות צומח

 .ערכיות גבוהה ביותר. 5, ערכיות גבוהה מאד. 4, ערכיות גבוהה. 3, ערכיות בינונית. 2,  ערכיות נמוכה.1
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 רצף שטחים פתוחים
 

עוצמת ההשפעה פוחתת , שטחים פתוחים מושפעים משטחים מבונים סמוכים ומכבישים סמוכים

 .עם המרחק
תוך , בין פיתוח קייםרצף שטחים פתוחים מבטא את המרחק בין שטחים בלתי מופרים ל

לרצף שטחים ).  8מפה (התייחסות לטווח השפעתם היחסית של טיפוסי פיתוח שונים על הסביבה 

קטיעתו של רצף השטחים הפתוחים וצמצומם עלול להביא .  פתוחים חשיבות אקולוגית ונופית

 .מיניםלפגיעה קשה במשאבי טבע עד כדי קריסתן של מערכות אקולוגיות שלמות והעלמותם של 

 
 :פגיעה בשטחים פתוחים נובעת מ

 .צמצום השטח הפתוח והפיכתו לשטח מבונה •

 מסילת רכבת  אוידי אלמנטים קווים כמו כבישים-קטיעת רצף השטחים הפתוחים הנגרמת על •

 ).השפעתם חורגת מעבר לתחום הבנוי(ובינוי בלבם של שטחים פתוחים 

 
 :פתוחים נגזרים מטווח השפעתו של שטח מבונה ועוצמתה על שטחים 

 גודל השטח המבונה •

 גובה הבניה •

 צפיפות הבניה •

 פיזור הבניה •

 אורך הגבולות בין הבינוי לשטחים הפתוחים •

 )מיקום באגן הניקוז, שיפוע(תבליט השטח  •

 )מחצבות ומתקני הנדסיים, כאשר מדובר באיזורי תעשייה(סוגי מזהמים וכמותם  •

 
בהתאמה ( הוגדרו חמישה טיפוסי שטחים מבונים לצורך הצגתו של רצף השטחים הפתוחים במפה

 ):לקריטריונים לעיל
 .מבנים בודדים. 5ישוב כפרי  . 4ישוב פרברי בינוני  . 3ישוב פרברי גדול  . 2ישוב עירוני  . 1

 
בהשוואה לטווח השפעתו (פי טווחי השפעה יחסיים -חישובו של רצף השטחים הפתוחים נעשה על

 ):של ישוב עירוני על הסביבה
 .טווח השפעתו של ישוב עירוני חושב כמרחק של גבולו מנקודה נתונה בשטח הפתוח

 . מזה של ישוב עירוני75% -טווח השפעתו של ישוב פרברי גדול כ 
 . מזה של ישוב עירוני50% -טווח השפעתו של ישוב פרברי בינוני כ 
 . מזה של ישוב עירוני25% -טווח השפעתו של ישוב כפרי  חושב כ 

 . מזה של ישוב עירוני10% -וח השפעתם של מבנים בודדים חושב כ טו
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 : טווח השפעתו של כביש ועוצמתה על שטחים  פתוחים משתנים בהתאם ל

 כמות התנועה בכביש •

 רוחב הכביש •

 )גובה קירות חציבה ומילוי(עוצמת עבודות העפר  •

 קיומה של תאורה •

 קיומה של גדר  הפרדה •

 )אגן ניקוז, תי גידולב, שיפוע(מיקומו של הכביש  •

 
בהתאמה (לצורך הצגתו של רצף השטחים הפתוחים במפה הוגדרו ארבעה טיפוסים של דרכים 

 ):לקריטריונים לעיל
 .כביש מקומי. 4כביש איזורי ומסילת ברזל  . 3כביש איזורי סואן  . 2כביש ארצי  . 1

 
בהשוואה לטווח השפעתו (פי טווחי השפעה יחסיים -חישובו של רצף השטחים הפתוחים נעשה על

 ):של ישוב עירוני על הסביבה
 . מזה של ישוב עירוני75% -טווח השפעתו של כביש ארצי חושב כ 

 . מזה של ישוב עירוני50% -טווח השפעתו של כביש איזורי סואן חושב כ 
 . מזה של ישוב עירוני25% -טווח השפעתו של כביש איזורי או מסילת רכבת חושב כ 

 . מזה של ישוב עירוני10% -ו של כביש מקומי חושב כ טווח השפעת
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 )7מפה ( טבע ונוףערכיות משאבי 

 
 בהתאם ערכיות נופית טבע ערכיות משאבי משאבי טבע ונוף נגזרה  משילוב  ערכיותהגדרת 

          ):7מפה (לטבלת צירופים מוצהרים 

 
 : מוצגת בסולם בן חמש דרגותהערכיות

 גבוהה ערכיות. 5,  גבוהה מאדערכיות. 4,  גבוההערכיות. 3,  בינוניתערכיות. 2,  נמוכהערכיות. 1

 .ביותר

 
 
 
 

 טבלת צירופים לחישוב ערכיות משולבת טבע ונוף
 

   נוף    
5 

גבוהה 
 ביותר

4 
גבוהה 
 מאד

3 
גבוהה

2 
בינונית

1 
נמוכה

טבע  

        

4 3 3 2 1  1 
 נמוכה

4 3 3 2 2  2  
בינונית

4 4 3 3 3  3 
 גבוהה

5 4 4 3 3  4 
גבוהה 
 מאד

5 5 5 5 5  5 
גבוהה 
 ביותר
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 )9מפה (חשיבות לשימור 

 
ורצף השטחים הפתוחים ונוף הגדרת החשיבות לשימור נגזרה  משילוב  ערכיות משאבי טבע 

  .בהתאם לטבלת צירופים מוצהרים

 
מוצגת בסולם בן , רצף שטחים פתוחים ונוף, טבעהנובעת משילוב ערכיות , החשיבות לשימור

 :חמש דרגות
חשיבות . 5, חשיבות גבוהה מאד. 4, חשיבות גבוהה. 3, חשיבות בינונית. 2, חשיבות נמוכה. 1

 .גבוהה ביותר

 
 
 

 טבלת צירופים לחישוב ערכיות משולבת טבע נוף ורצף שטחים פתוחים
 
 

רצף       
שטחים 
פתוחים

מעל 
1000
מטר

1000 
מטר

500 
מטר

200 
מטר

עד 
100 
מטר

טבע   
 ונוף

        

3 2 2 1 1  1 
 נמוכה

3 2 2 2 2  2  
 בינונית

4 3 3 3 3  3 
 גבוהה

5 4 4 4 4  4 
גבוהה 
 מאד

5 5 5 5 4  5 
גבוהה 
 ביותר
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 יחידות נוף -פולג 

 
רציפות ואחידות נופית ושימושי , תכסית, ל תבליטיחידות נוף הוגדרו בשטח על פי מאפיינים ש 13

 :על פי מיקומן של היחידות ניתן לקבצן לשש קבוצות. שטח עיקריים

 .החוף החולי .א

 . רכס הכורכר המערבי .ב

 .וחולות נתניה מורד נחל פולג הכוללים את החולות המערביים .ג

 . כורכר יקום וכורכר אודים, מרזבת יקום הכולל את רכס הכורכר התיכון .ד

 .עמק אודים ומרזבת רשפון, עמק נחל פולג הכוללת את  רשפון-מרזבת פולג .ה

 .גבעות החמרה ורכס חרוצים, רכס תל יצחק הכולל את רכס הכורכר המזרחי .ו

 

 

 ) סקר זהותבדרום היחידה חורגת מגבול(    החוף החולי .1

 
 במקטע הדרומי רצועת החול צרה ותחומה במצוק. רצועת חולות לאורכו של קו החוף

גושי כורכר גדולים שניתקו מהמצוק בולטים מתוך , כורכר המתנשא בתלילות מעליה

 .משטח החול
, המקטע המרכזי משתרע מדרום לנחל פולג ויוצר פתחת חולות רחבה הכוללת חוף חולי

 . חוליות וחול מיוצב למחצה, משטחי חול
 .המקטע הצפוני עיקרו חוף רחצה ומשטחי חנייה בעורפו

 
 .מ" ק4: אורך גבולות היחידה   . דונם170 : שטח היחידה 

 

,פרק-דו, חול ואגרופירון-צומח חולות חוף בעיקר מד, חוף חולי חשוף  :תכסית 

    . מעט צומח חוף סלעי בעיקר קריתמון   

 .שטח מופר, חנייה, חוף רחצה ומתקני חוף   

 

  .פעמונית גפורה : מינים נדירים 

 

 ,צומח חוף חולי, המצוק החופי התלול ומרגלותיו  :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

 .ח בתחום הגיאות והשפל"בע     

 

 .חוף נתניה דרום. 3, חוף פולג. 2, מרגלות המצוק. 1 :יחידות-תת 
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 )בדרום היחידה חורגת מגבולות סקר זה  (רכס הכורכר המערבי .2

 
 .שוף ומרשיםסימטרי המסתיים כלפי מערב במצוק כורכר גבוה ח-רכס מאורך א

מצמיחים פסיפס של יער פארק , המדרונות המזרחיים לכיוון מרזבת יקום מתונים למדי

 . בתות מגוונות ושיחייות, של חרוב
. חול מיוצב ומיוצב למחצה ביניהם מחשופי כורכר,מכוסה חמרה, גב הרכס רחב ומתון

 .ו חוצה את גב הרכס לאורכ2כביש . תשתיות ושדות, התכסית עיקרה בינוי
, תבליט השטח הופך למורכב יותר, בכיוון מורד נחל פולג השרוע למרגלותיו, כלפי צפון

, הכורכר ברובו מכוסה בשכבות של חול בלתי מיוצב.  שקעים ומדרונות תלולים, גבעות

כוללת , התכסית הצמחית המגוונת טיפוסית לבתי הגידול. חול מיוצב למחצה וחול מיוצב

 .השטח הוא שמורת טבע. עתירות מינים, שיח ושיחיות- בניבתות של, בתות עשבוניות

 
 .מ" ק8: אורך גבולות היחידה   . דונם1090 : שטח היחידה 

 

 , שיחיית מתנן, שיחיית רותם, שיחיית אשחר, יער פארק של חרוב  :תכסית 

 , חול חשוף, זרעית-שיחיית לענה חד, כתמי קידה, שיחיית אטד   

,בתת שמשון סגלגל, בתת סירה וקורנית, רופירוןצומח חולות בעיקר אג   

, אלונים, שיטה מכחילה, אקליפטוס(אדם -יער נטע, בתות עשבוניות   

 .ותשתיות הנדסיות, בינוי, שדות, )מחטניים   

 

  , לחך מלבין, חומעת האוירון, אגמון האגם, אירוס ארגמן : מינים נדירים 

אביב-שום תל, צלבית החוף, פעמונית גפורה, עלים-חסידה תמים-מקור   

 ).ג"מימי רון ורט, חלק מהתצפיות הן של רעיה רודיק(   

 

 ,מיגוון צמחיית כורכר, אירוס ארגמן, שמורת פולג :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

,תצפית אל החוף ואל נחל פולג, מיגוון צמחיית חולות     

 , יער פארק של חרוב, המצוק החופי הגבוה     

 .של פריחה חורפית ואביביתשפע      

 

 . 2כביש  :כבישים 

 

 .מרכז מסחרי של יקום, מכון וינגייט  :ישובים 

  

 ,2פסולת בשולי כביש, 2סמיכות לכביש , נסיעת רכבי שטח בשמורה :מפגעים 

 .גידור ותאורה בפארק יקום, אנטנות סלולריות   
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  ,  שדות געש.4,  2כביש . 3, וינגייט. 2, גבעות פולג. 1 :יחידות-תת

   , דרום–כורכר יקום . 6,  מערב–שדות יקום . 5   

 . צפון–כורכר יקום . 7   

 

           

 מורד נחל פולג .3
 

הערוץ מוסדר .  ועד השפך2נחל פולג בקטע החוצה את האיזור החולי מערבה לכביש 

מח במערב היחידה יש מיגוון של צו. צומח גדות מלווה את גדותיו, וחלקו אף מדופן

 .חולות

 
 .מ" ק2.5: אורך גבולות היחידה   . דונם60 : שטח היחידה 

 

  , שיחיית אטד צחנן ורותם, צומח גדות בעיקר קנה ופטל  :תכסית 

 .דרך, חול חשוף וסבך שיטה מכחילה, שיחיית לענה ושרביטן   

 

 .צלבית החוף, לפופית החיצים : מינים נדירים 

 

 .נחל פולג :גופי מים 

 

 .צומח גדות, נחל פולג :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

 

, הסדרה אגרסיבית של ערוץ הזרימה, קו ביוב בגדה הצפונית של הנחל :מפגעים 

 ,2סמיכות לכביש , סבך שיטה מכחילה, מים מזוהמים בנחל   

 .השתלטות הטרוטיקה בשטחים חוליים סמוכים לנחל   

 

 

 ) סקר זהבצפון היחידה חורגת מגבולות   (חולות נתניה .4

 
 . והאיזור המבונה של נתניה2כביש , יחידת חולות בעורף החוף התחומה בנחל פולג

על גביו ובתוכו בתי , חול מיוצב למחצה וחול מיוצב, חול בלתי מיוצב, פסיפס של חוליות

השטחים הסמוכים לערוץ הפולג משלימים את . גידול המאוכלסים בחי וצומח אופייניים

בצפון היחידה השטח מבונה . על מיגוון הצומח ופעילות החי בהתמונת הנוף החולית 

השטח הצמוד לחוף . נטיעות של שיטה מכחילה ואשפה, ברובו ומופר בעבודות עפר

 .הרחצה מופר בעבודות עפר
 .מ" ק3.3: אורך גבולות היחידה   . דונם280 : שטח היחידה 
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 , כרי אלת מסטיק,שיחיית אטד מתנן וצחנן, שיחיית רותם ולענה  :תכסית 

 , סבך שיטה מכחילה, אשל, אגמון הכדורים, קנה ופטל,  עשבוניים   

 .מכלאה, דרך, בינוי, שטח מופר, חול חשוף, הטרוטיקה   

 

 .פעמונית גפורה, חומעה מסולסלת : מינים נדירים 

 

 .2כביש  : כבישים 

 

 .חוות סוסים, )אולפן עקיבא(נתניה   :ישובים 

 

 ,מצבורי אשפה, כיסוי שטחי חולות במצעים ובחמרה, חולכריית  :מפגעים 

 .סבך שיטה מכחילה, השתלטות הטרוטיקה, בינוי   

 

 .צומח חולות, בית גידול חולי  :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

 

 .חולות נתניה. 2, חולות פולג. 1 :יחידות-תת 

 

   

 מרזבת יקום .5
 

יכון המתרוממים מעליה במדרונות מרזבה צרה המפרידה בין רכסי הכורכר המערבי והת

 .שחלקם חצובים, תלולים
היוצר לולאה ארוכה וצרה בין רכסי , עיקרה של היחידה ערוצו הקדום של נחל פולג

קטע זה ) לאחר צאתו מהפרצה החצובה(מצפון ללולאה זורם הפולג גם היום . הכורכר

 .דרוםזרוע נוספת של היחידה מצטרפת מ. מלווה במטעים משני צידי הנחל
, מחפורות נטושות בהן נחשף הפן הביני, בריכות, גופי מים הם מרכיב חשוב ביחידת הנוף

גופי המים השונים מאוכלסים בעולם מגוון של חי . בריכות עונתיות ושלוליות חורף

 .וצומח
צומח הגדות העשיר והמגע הדרמטי בין קירות הכורכר הזקופים למרזבה ולגופי המים 

 . שטח בעל נוף מרשיםיוצרים תא, בתוכה
 . פארק יקום–בדרום היחידה פועל גן ארועים 

 
 .מ" ק7: אורך גבולות היחידה   . דונם430 : שטח היחידה 

 

, שומר, אחו לח, סבך קנה עבקנה ופטל, צומח גדות ומים, בריכת מים  :תכסית 

 , סבך שיטה מכחילה, שיחיית אטד אשחר ואלון מצוי, עשבוניים   

 .גן ארועים, פרדס, מטע, שדות, )מחטניים, אקליפטוס(אדם -יער נטע   
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 ,ברוניקה עדינה, בוציץ סוככני, ארכובית צמירה, ארכובית מחודדת : מינים נדירים 

 ,סמר הקרקפת, סמר ענף, נענת המים, נורית ארסית, מכבד הביצות   

  עלים -שנית רחבת, שוש קרח, טורי-פספלון דו, עליעב חלוד   

 ).ג"מימי רון ורט, מהתצפיות הן של רעיה רודיקחלק (   

 

 

 .מעיין ממערב ליקום, נחל פולג, )בריכה עונתית(ביצת יקום , פארק יקום :גופי מים 

 

 .פסולת גושית, רעש וגידור פארק יקום, תאורה :מפגעים 

 

 ,מחפורות כורכר, כורכר, ערוצו הקדום של הפולג :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

 , עופות מים, שלוליות חורף,  גדות ומיםצומח     

 .שפע פריחה     

 

 .מטעי אודים. 5, פולג. 4, שדות יקום. 3, מרזבת אודים. 2, אחו יקום. 1 :יחידות-תת 

 

 כורכר אודים .6
 

חלקו הצפוני של רכס הכורכר התיכון מופרד מהמשכו של הרכס ומהרכס המערבי 

מדרום לבתי המושב . חלק ניכר של היחידהפרוס על , בחלקו, מושב אודים. במרזבת יקום

צמחיית . במדרונות ניכרים עקבות חציבה.  נמשכת שלוחת כורכר צרה ותלולת מדרונות

 . כורכרים מגוונת ושפע פריחה חורפית ואביבית מלווים את השלוחה
 . נחל פולג חוצה את השלוחה בפירצה צרה ועמוקה שנחצבה בכורכר

 
 .מ" ק4.5: אורך גבולות היחידה   . דונם470 : שטח היחידה 

 

 , שיחיית מתנן ורותם, סבך קנה עבקנה ופטל, צומח גדות ומים  :תכסית 

 , בתת זקנן, בתת שומרר, שיחיית אשחר אטד שרביטן  וצחנן   

 . בינוי, מטע, עשבוניים, י ואלון מצוי"כתמי חורש אלה א   

 

  עלים -חסידה תמים-מקור, זהבית שרונית, איטן חולות : מינים נדירים 

 ).ג"מימי רון ורט, חלק מהתצפיות הן של רעיה רודיק(   

 

 ).שער פולג(נחל פולג  :גופי מים 

 

 ,צומח גדות, הפרצה החצובה, שמורת שער פולג :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

 .תצפיות נוף, אירוס ארגמן, צמחיית כורכר מגוונת     



 20

 

 .אודים  :ישובים 

 

   , פרצת פולג. 3,  צפון–כורכר אודים . 2, אודים .1 :יחידות-תת 

 . דרום–כורכר אודים . 4   

 )בדרום היחידה חורגת מגבולות סקר זה     ( כורכר יקום .7
 

מדרונותיה גולשים צפונה אל, כמעט מישורי, גבה מתון, שלוחה של רכס הכורכר התיכון 

קיבוץ יקום יושב על. יקוםמזרחה אל מרזבת רשפון ומערבה אל מרזבת , עמק נחל פולג 

בין חלקות הפרדס כתמי, פרדסי הקיבוץ נטועים על מורדותיה, חלק ניכר מגב השלוחה 

 .צפון השלוחה מצמיח בתה עשבונית מגוונת. יער פארק של חרוב 

 
 .מ" ק5: אורך גבולות היחידה   . דונם860 : שטח היחידה 

 

,פטל, בתת עשבוניים, ידהכתמי ק, שיחית מתנן, יער פארק של חרוב  :תכסית 

 ,)מחטניים, אלונים, אקליפטוס(אדם -יער נטע, סבך שיטה מכחילה   

 .כביש, מופר, בינוי, פרדס, מטע, שדות   

 

 , עלים-חסידה תמים-מקור, חסידה יפה-מקור, אירוס ארגמן : מינים נדירים 

 .תורמוס שעיר, א"שום ת, סחלב קדוש   

 

,צמחיית חולות וחמרה, שפע  פריחה, אירוס ארגמן :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

דורבנים, בית גידול של שועלים, יער פארק של חרוב     

 .ועופות דוגרי קרקע     

 .יקום  :ישובים 

 

 .אקליפטוסי יקום. 4, אירוסי יקום. 3, פרדס יקום. 2, יקום. 1 :יחידות-תת 

 

    

 עמק אודים .8
 

 משתרע מצפון לעמק נחל פולג כהמשכה של ,ידי נחל אודים-המנוקז על, עמק מתון

מטעים ומטעים , משני צידיו שדות, ערוצו של נחל אודים מוסדר כתעלה. מרזבת רשפון

 . מצויים שטחי תעשייה וערימות פסולת553בשוליים המזרחיים בצמוד לכביש . נטושים

 
 .מ" ק6.5: אורך גבולות היחידה   . דונם1030 : שטח היחידה 
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 , עשבוניים, שומר, אחו לח, סבך קנה עבקנה ופטל, מח גדות ומיםצו  :תכסית 

, סככות, חממות, לולים, מופר, שדה, שרידי מטע/מטע, אדם-יער נטע   

 .בינוי, מחפורת   

 .נחל אודים :גופי מים 

 

 .553כביש  : כבישים 

 

 מפעל  :ישובים 

 

סולת בסמוךמפעלים ומצבורי פ, הסדרה אגרסיבית של ערוץ הזרימה :מפגעים 

 .553לכביש    

 

 .נחל אודים :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

 

 .עמק אודים. 2, נחל אודים. 1 :יחידות-תת 

 

 

 )בדרום היחידה חורגת מגבולות סקר זה   (מרזבת רשפון .9

 
המתלכדת בצפונה , המוסדר כתעלה, מרזבה בין שני רכסי כורכר מלווה את נחל רשפון

 .עם עמק נחל פולג

קטעים בצפון היחידה מוצפים עונתית ומהווים בית גידול .  של המרזבה מעובדרוב שטחה

 .עונתי לעופות מים ובעלי חיים של שלוליות חורף

סבך קנים ומיני צמחיית גדות מופיע בצפון היחידה וכן לאורכו של נחל רשפון ובתעלות 

 .לצידה של מסילת הרכבת

 

 .מ" ק11: חידהאורך גבולות הי   . דונם2400 : שטח היחידה 

 

  , שדה באחו לח, אחו לח, עבקנה, סבך קנה, צומח גדות  :תכסית 

 .דרך, מסילת רכבת, מתקנים הנדסיים, שדה, עשבוניים,שלוליות חורף   

 

 .דמסון כוכבני, אגמון החוף : מינים נדירים 

 

 .שלולית חורף בשדות יקום, מערב–ביצת פולג , נחל רשפון :גופי מים 

 

, עופות מים, אחו לח, בריכות עונתיות, שלוליות חורף :בעלי ענייןאבים ומשאתרים  

 .עץ התות בערוצון המתנקז אל נחל רשפון ממזרח     

 

 .מסילת רכבת: מסילות/כבישים 
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 .סמיכות למסילת הרכבת, הסדרה אגרסיבית של ערוץ הזרימה :מפגעים 

  

 . התותערוץ. 3, ביצת רשפון. 2, מרזבת רשפון. 1 :יחידות-תת

 

 עמק נחל פולג .10
 

נחל פולג הוא צירה של היחידה . עמק חקלאי רחב החוצה את רכסי האורך ממזרח למערב

 .שטחי אחו לח וצומח גדות, אך גם שרידי ביצה,  פרדסים, מטעים, לצידו שדות
 .צומח הגדות מדוכא ופגוע, הערוץ מוסדר בתעלה

,  של היחידה שטחים של אחו לחמצפון לערוץ במערבה.  חלקים מהשטח מוצפים עונתית

 . מערב-מזרח לדרום-חלקם מתנקז אל ערוצון קטן הזורם מצפון
 .בתוכו וסביבו צומח גדות ומים מגוון, גוף מים מעניין נוצר בתוך מחפורת אודים הנטושה

 .במרכז היחידה מדרום לערוץ נחל פולג נותרו שרידי ביצה ואחו לח
 .ל נחל דרורמזרח תחומה היחידה בערוצו ש-בצפון

 
 .מ" ק14.5: אורך גבולות היחידה   . דונם2240 : שטח היחידה 

 

 ,גושי פטל, אחו לח, בריכת מים, עבקנה, סבך קנה, צומח גדות  :תכסית 

 , שדה באחו לח, שדה, מטע באחו לח, שרידי מטע/מטע, עשבוניים  

, בתמסילת רכ, מתקנים הנדסיים, נחל מוסדר, אקליפטוס, קיקיון, מופר  

 .גן ארועים, בינוי, בית עלמין, כביש  

 

 ,סחלב קדוש, חומעה מסולסלת, זהבית שרונית, אגמון החוף : מינים נדירים 

 שיניים-שנית שוות, פרחים-ערבז דק, עלים-חסידה תמים-מקור   

 ).ג"מימי רון ורט, חלק מהתצפיות הן של רעיה רודיק(, פשתנית יפו    

 

 , מעיין בשולי הביצה, ביצת פולג, בל צפוני של הפולגיו, נחל פולג :גופי מים 

 ,נחל דרור, מחפורת אודים, שלוליות חורף בשולי ביצת פולג   

 .שלוליות חורף במטעי אודים, שלוליות חורף בשדות יקום   

 

 . מסילת רכבת: מסילות/כבישים 

 

 ,ש תל יצחק"מת, גן ארועים, הסדרה אגרסיבית של ערוצי הנחלים :מפגעים 

 .סמיכות למסילת הרכבת, מצבורי פסולת ממערב למסילת הרכבת   
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,ביצת הפולג, ברכות מים עונתיות וקבועות, נחל פולג :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

 , אחו לח, שלוליות חורף, אחו לח, מחפורת אודים     

 . צומח גדות ומים, עופות מים     

 

 ,אחו פולג. 4, מחפורת אודים. 3,  מערב-עמק פולג . 2, נחל פולג. 1 :יחידות-תת 

   .ביצת פולג. 6,  מזרח ונחל דרור-עמק פולג. 5   

  

 רכס תל יצחק .11
 

עמק אודים ונחל דרור המפרידים , חלקו הצפוני של הרכס המזרחי תחום בעמק נחל פולג

 .את רכס תל יצחק מרכס חרוצים
 .יניהם גם מחשופי כורכרהרכס ומדרונותיו המתונים מכוסים בחמרה ובחול מיוצב וב

, המדרונות מעובדים, נוה הדסה ורמת פולג בנויים בחלקיו העליונים של הרכס, תל יצחק

 .בתי צמיחה ומנהרות פלסטיק, שדות, מטעים, פרדסים נטושים, פרדסים
גוף מים מוקף מדרונות חמרה , בדרום היחידה בתוך מחפורת נטושה מצוי מאגר נתיב

 .עניין אקולוגית ונופיתתא שטח מ, וחול מיוצב
במערב היחידה שמורת תל יצחק הכוללת יער פארק של חרוב עם בתה עתירת מינים 

 .ושיחיית קידה

 
 .מ" ק8.5: אורך גבולות היחידה   . דונם2450 : שטח היחידה 

 

,שיחיית קידה, יער פארק של חרוב, בריכת מים, סבך קנה, צומח גדות  :תכסית  

   , עשבוניים, מחפורת, פרמו, בתות עשבוניות   

 , שדה, )מחטניים, שיטה מכחילה, אקליפטוס(אדם -יער נטע   

 .מסילת רכבת, בינוי, סככות, מנהרות פלסטיק, פרדס, מטע נטוש/ מטע   

 

 ,סחלב קדוש, חסידה יפה-מקור, אירוס ארגמן, אזוביון דגול : מינים נדירים 

 , שתנית ריסניתפ, פעמונית גפורה, עלים-חסידה תמים-מקור  

     . תורמוס שעיר, תורמוס צהוב  

 ).ג"מימי רון ורט, חלק מהתצפיות הן של רעיה רודיק(  

 

 .מאגר נתיב : גופי מים 

 

 , שפע פריחה, אירוס ארגמן, שמורת תל יצחק  :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

,צמחיית חמרה וחול, מאגר נתיב, יער פארק של חרוב     

 .מזרח לתל יצחק-ר ענק מצפוןאלון תבו     

 

 .סככות, בינוי :מפגעים
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 . מסילת רכבת, 553כביש : מסילות/כבישים 

 

 .נוה הדסה, אחוזת פולג, תל יצחק  :ישובים 

 

  ,  מערב-רכס תל יצחק . 3, מאגר נתיב. 2, תל יצחק. 1 :יחידות-תת

  , מערב-מדרון תל יצחק . 6, חורשת תל יצחק. 5, שדות תל יצחק. 4  

 . מזרח–רכס תל יצחק . 8,  מזרח–מדרון תל יצחק . 7  

  

 )בדרום היחידה חורגת מגבולות סקר זה     (רכס חרוצים .12

 
 .רצועת גבעות רחבה ומתונה מתרוממת מעל מרזבת רשפון ועמק הפולג

 .שכבת חמרה מאפיינת את היחידה אך מחשופי כורכר וחול מיוצב משולבים בתוכה
כורכר , של צמחיית חמרה, הוא בעיקרו בתות ושיחייות מגוונותהצומח הטבעי האופייני 

הצומח הטבעי נשמר . עצים בודדים של שיזף מצוי פזורים בדלילות בשטח. וחול מיוצב

 .חלק מוגן בשמורת חרוצים, מערבה של היחידה-בעיקר בדרום
 המושבים חרוצים בני. מטעים ושדות מכסים את רוב השטח, פרדסים נטושים, פרדסים

רצועה צרה וקצרה של עבקנה וצומח . ציון ובצרה פרוסים בדרום מזרחה של היחידה

 .שדות מלווה ערוצון בסמוך לקריית שלמה

 
 .מ" ק14: אורך גבולות היחידה   . דונם6870 : שטח היחידה 

 

,בתת סירה וקורנית, שיזף מצוי, שיחייות קידה, שיחייות מתנן ורותם  :תכסית 

  , בתות עשבוניות, קנה עבקנה ופטל, בתת שמשון סגלגל   

 , מטע, שדה, )מחטניים, שיטה מכחילה, אקליפטוס(אדם -יער נטע   

,מתקנים הנדסיים, בינוי, סככות, מנהרות פלסטיק, פרדס נטוש/ פרדס   

 .גן ארועים, כביש, מסילת רכבת   

   

 , אלמוות שיכני, רגמןאירוס א, איטן החולות, אזוביון דגול : מינים נדירים             

 ,אפעה קטנה-לשון, זהבית שרונית, געדה קפחת, אספסת איטלקית 

, נעצוצית סבוכה, עלים-חסידה תמים-מקור, חסידה יפה-מקור 

תורמוס שעיר , שמשונית הטיפין תורמוס צהוב, סחלב קדוש 

 ).ג"מימי רון ורט, חלק מהתצפיות הן של רעיה רודיק( 

 

 , אירוס ארגמן, שמורת חרוצים, שמורת בני ציון  :נייןבעלי עומשאבים אתרים  

, צמחיית כורכר, צמחיית חמרה, צמחיית חולות מגוונת     

 .שרידי בוסתנים     

 

 .ח קריית שלמה"בי, בצרה, ציון-בני, חרוצים  :ישובים 
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 .סככות, בינוי,גידור, גני ארועים :מפגעים

 

  , שמורת חרוצים. 3, נחל חרוצים. 2, רכס חרוצים. 1 :יחידות-תת            

 .ציון וחרוצים-בני. 4   

 

 )במזרח היחידה חורגת מגבולות סקר זה   (גבעות החמרה .13
 

שיפולי גבעות החמרה המתרוממים במתינות מזרחה מהמרזבה הנוצרת לאורך ערוציהם 

 .של נחל דרור ונחל פולג
 . 4ביש פרדסים ומטעים מכסים את רובו של השטח התחום במזרחו בכ

 .ש ומפעל"מת, מרכזה של הרצועה מופר בבינוי כלא השרון
 .בצפון היחידה בין הפרדסים מופיעים כתמי אחו לח וגושי פטל

 
 .מ" ק11: אורך גבולות היחידה   . דונם2460 : שטח היחידה 

 

, מתקנים הנדסיים, מופר, אדם-יער נטע, עשבוניים, שדה, פרדס, מטע  :תכסית 

 .נחל מוסדר, כביש, בינוי   

 

 .נחל דרור, תעלת פולג :גופי מים 

 

 .צמחיית גבעות חמרה, תעלת נחל פולג :בעלי ענייןומשאבים אתרים  

  

 .5511כביש , 553כביש , 4כביש  : כבישים 

 

 .מפעל, בית אריזה, כלא השרון  :ישובים 

 

 ,כריית אדמה, עבודות עפר בשולי הכלא והמנחת, 4סמיכות לכביש  :מפגעים

 .הסדרה אגרסיבית של ערוץ נחל פולג  

 

  ,  צפון-גבעות החמרה  .3, כלא השרון. 2 אגן נחל דרור. 1 :יחידות-תת 

   .תעלת הפולג. 5,  דרום–גבעות החמרה . 4   
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  טיפוסי צומח ותכסית–פולג 
 

בינוי , שטחים חקלאיים, אדם-נטע, יטיפוסי הצומח והתכסית בתחום הסקר כוללים צומח טבע

 .ותשתית

  , אשל, ערבה, יער גדות מגוון, אחו לח, נחל זורם, שלולית, בריכה: צומח גדות ומים .1

 . צומח גדות עשבוני, צומח גדות וחורש, קנה, עבקנה, גושי פטל, סבך פטל

, ןחרוב ומתנ, י"חרוב אטד ואשחר א, חרוב ואלת מסטיק,  יער פארק של חרוב:חרוב .2

 .חרוב וקידה

 .  יער פארק:אלון תבור .3

 .כתמי חורש: אלון מצוי .4

,     שיחיית אשחר ושרביטן, שיחיית אשחר ואטד, י"שיחיית אשחר א: י"אשחר א .5

 .שיחי אשחר בתוך בתת זקנן ושומרר, שיחיית אשחר וצחנן

 .שיחיית אטד ושרביטן, שיחיית אטד רותם ומתנן, שיחיית אטד וצחנן: אטד .6

 .מתנן ועשבוניים, מתנן וקידה,  מתנן ורותם:מתנן שעיר .7

 .רותם ומתנן, לענה ורותם,  רותם ולענה:רותם המדבר .8

 .לענה בתוך בתה עשבונית, שיחיית לענה:זרעית-לענה חד .9

 . שיחיית קידה:קידה שעירה .10

                 , בתת קורנית וסירה, בתת סירה,  בתת קורנית:קורנית וסירה .11

 .יחי קידהבתת קורנית וסירה עם ש

 .שמשון ובתה עשבונית,  בתת שמשון:שמשון סגלגל .12

 .שברק קוצני וקידה,  בתת שברק קוצני:שברק מצוי .13

 עשבוניים .14

       , פרק חופי-דו, חול ואגרופירון-מד,  אגרופירון סמרני:אגרופירון סמרני .15

 .לילה חופי-נר, לבנונית החוף, אגמון הכדורים, פרק-אגרופירון ודו

 .קריתמון ימי .16

 .כורכר חשוף/ חול חשוף .17

 הטרותיקה .18

 ואחרים, שיטה מכחילה, ברוש, אורן, אקליפטוס: אדם-נטע .19

 .שרידי פרדס, שרידי מטע, פרדס, מטע, שדה נטוש,  שדה:שטחים חקלאיים .20

 .מטע באחו לח .21

 .שדה באחו לח .22

 .חממות .23

 .שטח מופר .24

 .בית עלמין .25

 .גן ארועים .26

 .מתקני חוף/סככות צל .27

 .חנייה/ דרך/ כביש .28

 .מתקן הנדסי, מבנה חקלאי, מסחר/תעשייה, ישוב :בינוי .29
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 עיקר הממצאים

 
 . טיפוסי תשתית וטיפוסי צומח,  של בתי גידולתחום הסקר כולל מיגוון רחב

, שלוליות  חורף,  אחו  לח,  נחל(חלק  מאותם  בתי  גידול  הם  נדירים  ויקרי  מציאות  בנוף  הארץ  

, חוף  ים  חולי,  חול  מיוצב,  חוליות,  גבעות  חמרה,  גבעות  כורכר,  בריכות  מים  עם  צומח  מים  וגדות

 ). חוף סלעי עם מצוק כורכר

 
, חול  מיוצב  למחצה,  חול  מיוצב,  חוליות,  חוף  סלעי,  חוף  חולי,  י  מיםגופ : טיפוסי תשתית

 .אלוביום, חמרה, רכס כורכר

 
, חול-מד,    לחאחו,  שכיח  עבקנה,    קנהסבך,      פטלסבך,    גדות  מגווןצומח :טיפוסי צומח עיקריים

,  )יבימין  פולש  אגרס  (הטרותיקה,  ימי  קריתמון,    ימית  לבנונית,  פרק  חופי-  ודוסמרני  אגרופירון

 יער,  סגלגל  שמשון,  זרעית  ושברק  מצוי-חד  לענה,  ומתנן  רותם  זרעית-  חדלענה,    רותם  שיחיית

 אטד  שיחיית,  י"  אשחר  אשיחיית,  מסטיק  אלת  כרי,    חרובשל  פארק  יער,    אלון  תבורשלפארק  

 שיטה,  אקליפטוס  יער,  עשבונית  בתה,    וסירה  קוצניתקורנית  בתת,    קידהשיחיית,  מתנן  וצחנן

 .פרדס ושדה, מטע, להמכחי

 
,   בלוטה  פלשתית,אספסת  איטלקית,  יטן  חולותא,  אזוביון  דגול,  אירוס  הארגמן:    מינים  נדירים

אפעה -לשון,  לפופית  החיצים,  חומעת  האוירון,  דבקת  פלשת,  שוליים-  דבורנית  צהובת,געדה  קפחת

, סחלב  קדוש,  יתנורית  ארס,  עלים-חסידה  תמים-מקור,  חסידה  יפה-מקור,  מלעניאל  ארוך,  קטנה

, תורמוס  צהוב,  שימשונית  הטיפין,  שוש  קרח,  אביב-שום  תל,  צלבית  החוף,  פשתנית  ריסנית

 .מלען ארוך-תלת, תורמוס שעיר
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  ראשוניותהמלצות
 :כנספח לסקר מובאות המלצות תכנוניות ראשוניות

אדם  בעלי נוף  ומורשת  ה,  נחל  פולג  הוא  ציר  שלאורכו  קיים  רצף  של  תאי  שטח  עם  משאבי  טבע

משאבים  אלה  שמורים  היטב  בחלק .  גם  ברמה  האזורית  וגם  ברמה  הארצית,  חשיבות  גדולה

 .לחלקים אחרים פוטנציאל השתקמות משמעותי. מהשטח

 .חלק קטן בלבד מהשטח הראוי לשימור מוגן מכוחן של תוכניות סטטוטוריות
לוגיות  והמגוון  הנופי שיסייעו  להמשך  קיומם  של  המערכות  האקו,  להלן  מספר  עקרונות  פעולה

 :באזור הנחל וסביבתו

. בתאי  שטח  שבהם  נשמרה  תכסית  הצומח  הטבעי  יש  להבטיח  את  קיומה  גם  בעתיד .1

מומלץ  לכן  להגדיר  את  השטחים  שתועדו  בהם  משאבי  טבע  בעלי  חשיבות  גודלה  כשמורות 

דול בתי  גי:  חשיבות  מיוחדת  יש  לשימור  בתי  גידול  ייחודיים  ונדירים  בהיבט  ארצי.  טבע

 .חולות וכורכרים, לחים

 .הסדרת הנחלים באופן שיאפשר שיקום צמחיית גדות ומים .2

 .ללא מכשולים כגון גידור, הבטחת מעבר חופשי למטיילים ולבעלי חיים לאורך הנחל .3

הגדרת  רצועת  נחל    טבעית  משני  צידי  ערוץ  הזרימה  של  נחל  פולג  וכל  יובליו  שנמצאים  .4

יחד ,  את  השטחים  הטבעיים  שנמצאים  בסמיכות  לנחלרצועה  זו  כוללת  .  בשטחים  פתוחים

עם  הרחבה  שנדרשת  במקומות  שבהם  רצועת  הנחל  צרה  ואינה  כוללת  אלא  את  ערוץ 

. לאפשר  השתקמות  ולטפח  את  בתי  הגידול  האופיינים,  ברצועה  יש  לשמור.  הזרימה  עצמו

בר שמירה  על  רצועה  זו  רחבה  ככל  האפשר  תשפר  גם  את  תפקודו  של  הנחל  כמסדרון  מע

 .של בעלי חיים וצמחייה

בסביבה  זו  ישמרו .  רחב  יותר  מרצועת  הנחל,    חיץ  נופי  נוסף-הגדרת  סביבת  נחל   .5

. חורשות  ונוף  חקלאי  פתוח,  שטחים  טבעיים:  המאפיינים  העיקריים  של  נוף  הנחל

אבל  הגדרתן  המדויקת ,  רצועות  אלה  מסומנות  במפה  ברוחב  קבוע  להמחשת  התפיסה(

יחד  עם ,  בדיקה  של  פרטנית  של  מצאי  השטחים  המפורט  בסקרצריכה  להעשות  על  סמך  

 .) האילוצים התכנוניים

ללא ,  במרחב  הנחל  כולו  יישמר  תפקודם  של  השטחים  החקלאיים  כשטחים  פתוחים .6

 . כך יכול להיווצר רצף משמעותי ושלם של שטח פתוח. הפרות חזותיות ואחרות

 .קמות הצומח הטבעיבשטחים חקלאיים נטושים בהווה ובעתיד יש לאפשר השת .7
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 :מקורות
 

 .רשות הטבע והגנים   .שמורת נחל פולג, )2003. (וקולר ז. אמיר ר .1

13' רתם עלון מס. הצומח של החמרה והכורכר במישור החוף, )1984. (ושמידע א. פולק ג .2

 .החברה להגנת הטבע והאוניברסיטה העברית      

.ניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף,  סקר-מישור חוף השרון, )1997. (ורמון א. ררודיך  .3

 . החברה להגנת הטבע–                        יחידת הסקרים      

 .רשות הטבע והגנים .שמורות קטנות בשרון, )2003. (ושדות א. אק מ'וולצ, .שקדי י .4

 .פ"מידע בע, פרלמוטר משה .5
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 1נספח 
 דם בשרוןהא

 אורי רמון
 

בעבר  היו  ביצות  לא  מעטות .  השרון  נחשב  לחבל  ארץ  הבולט  באחדות  הנוף  מצפון  לירקון  ומדרום  לכרמל
המאפיינים  הפיסיים  של  השרון .  שבעבר  היו  באזור  יערות,  "מיוער:  "וניתן  להבין  מפירוש  שמו  המקראי

צורת ,  בניגוד  לאחידות  הנוף  הפיסי.  רכסי  כורכר  ועמקי  אורך  המכונים  מרזבות,  הינם  גבעות  חוליות
 . ההתיישבות בו מגוונת מאד

 
 :בתקופות קדומות ניתן לחלק את אזורי ההתיישבות בשרון לשלוש רצועות אורך

 .החוף ושני עמקי המרזבה שלארכו: במערב
 . שלאורך מרבית התקופות ההסטוריות היו מכוסות ביער, גבעות החול האדום: במרכז
 .  הגדול למרגלות השומרוןעמק המרזבה: במזרח

, החופי,  בחלק  מהתקופות  ההתיישבות  בחלק  המרכזי  הייתה  מצומצמת  וחל  נתק  בין  החלק  המערבי
ניתן  היה  להגדיר  את ,  רק  בתקופות  בהן  יושבו  הגבעות  ודרכי  הרוחב  תפקדו  היטב.  למרזבה  המזרחית

 . האזור כיחידה כלכלית ויישובית אחת
בעיקר  בשל  קרקעות ,  ו  רבות  על  הקמת  ישובים  לאורך  ההיסטוריההתנאים  האקולוגיים  הקש,  ככלל

לעומת  זאת  היה .  קיום  הביצות  ומחלת  המלריה,  החמרה  שהצריכו  דישון  ולא  התאימו  לחקלאות  בעל
נוף  השרון  בתקופות  הקדומות  היה  כנראה  יער  פארק  בדומיננטיות .  השרון  היה  ידוע  כאזור    מרעה  משובח

 .  צמחייה עשבונית בשטחים שבין העציםעם, י"של אלון מצוי ואלה א
 

נקודת .    שנים40,000  –שהסתיימה  לפני  כ  ,  היישוב  האנושי  בשרון  מתועד  החל  מהתקופה  המוסטרית
שבה  מישור  החוף  היה  רחב  יותר  ורכסי  הכורכר  המערביים  היו ,  הממצא  הודאית  היחידה  מתקופה  זו

פליאוליתית -הממצא  מהתקופה  האפי.    ביצתימאזור  שהיה  כנראה,  היא  במחצבת  יקום,  בראשית  התהוותם
, מהתקופה  הניאוליתית  אותרו  מספר  אתרים.  רחב  יותר  והוא  כולל  אתרים  מהשלב  הנטופי  והשלב  הכבארי

 6,000  עד  8,300(אתרים  אלה  שייכים  לתקופה  הקדם  קירמית  .  בעיקר  על  רכסי  הכורכר  הראשון  והשני
יש  להניח  שהתושבים .  באזור  הסקר  הוא  בצדי  נחל  פולגבתקופות  הפרהיסטוריות  עיקר  היישוב  ).  ס"לפנה

 . סרטנים וצבים, צדפים, וחלק ממזונם היה שלל דיג, עסקו באזור זה בעיקר בציד
בתקופה  הכלכוליתית  ובתקופת  הברונזה  הקדומה  התרכז  עיקר  היישוב  בחלק  הפנימי  יותר  של  השרון  ולא 

 .ף היםנמצאו אתרי יישוב משמעותיים בין רכסי הכורכר לחו
היווה  השרון  חבל  ארץ  שבו  עברו  דרכי  תחבורה  לאומיות  ובינלאומיות ,  בתקופה  הישראלית  והפרסית

הישוב .    תל  פולג–ס  "התגלו  שרידי  ישוב  ישראלי  מימי  האלף  הראשון  לפנה,  באזור  פולג.  מצפון  לדרום
 .נחרב כנראה בימי רחבעם

. שהתפתחו  לצד  שגשוג  התרבות  הפיניקית,  ס  הוקמו  בשרון  ישובי  חוף"  לפנה586-332בתקופה  הפרסית  
זהו  מערך  היישוב  המסורתי .  באגן  נחל  פולג  היה  היישוב  המרכזי  בתל  פולג  וסביבו  ארבע  יישובים  קטנים

הם סמוכים לתל " יישובי הבנות"שלושה מארבעת . שהיה  אופייני  לאזור  גם  קודם  לכן,  "עיר  ובנותיה"של  
 . מצם של קרקע חקלאית באזורכנראה בגלל היצע מצו, וסמוכים זה לזה

זאת  למרות  שיתכן .  וגם  בתל  פולג  וסביבותיו,  בתקופה  ההלניסטית  הצטמצם  היקף  היישוב  בשרון  בכללו
שתמונת  הממצאים  אינה  שלמה  בעקבות  הנזק  שנגרם  לשכבות  היישוב  מתקופה  זו  בפעולות  הבנייה 

 .  הרומית והביזנטית–בתקופות שבאו אחריה 
במדרון  המזרחי  של  תל  פולג  נחשף  יישוב .  תרחבות  מחודשת  של  היישוב  באזור  זהבתקופה  הרומית  יש  ה

שהיה  קשור  לדרך  החוף  שחצתה  את ,  בהמשך  התקופה  הרומית  היישוב  ניטש  יישוב  זה.  מהמאה  הראשונה
היישוב  הדליל  באזור  הפולג  מעיד על כך שהביצות במרזבה .  כנראה  בעקבות  המרד  הגדול,  הנחל  באזור  זה

היישובים  באגן  פולג .  עד  המאה  החמישית,  כך  גם  בתחילת  התקופה  הביזנטית.    קימות  בתקופה  זוהיו  עדיין
מפעל  הייבוש  הגדול  של .  בשולי  השטח  הביצתי,  25היו  מעל  קו  גובה  ,  )עוליקה-אום  אל'  יוס  וח'ג'  ח(

החפיר  הכנעני  הועמק ):  324-640בתקופה  הביזנטית  (מרזבת  הפולג  מתוארך  כנראה  למאה  הששית  
בעקבות  מפעל  זה  נוסדו .  את  העיקול  שהקיף  את  הרכס  מדרום"  שחתך"ונפרץ  ברכס  הכורכר  מעבר  

יישובים  אחרים  התרחבו  אחרי  שגדל  סביבם  היצע  קרקע  חקלאית .  חרוצים  ובני  ציון,  היישובים  בתל  יצחק
כפי  שעולה  ממצאי  המתקנים ,  החקלאות  באותה  תקופה  כללה  כנראה  כרמים  ומטעי  זיתים.  משובחת

בצד  גתות ,  פרטיות,  הגתות  שנמצאו  באותה  תקופה  כוללות  גתות  קטנות.  חקלאיים  שנמצאו  בחפירותה
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. בתקופה  זו  נחפרו  גם  בארות  בשולי  השטחים  הביצתיים.  לעתים  עם  בסיס  לבורג  במרכזן,  גדולות  יותר
בהם ש,  שבתוספת  זיבול  הפכה  לאדמה  ניתנת  לעיבוד  ואת  שקעי  הנזאז,  העיבוד  כלל  את  גבעות  החמרה

טובות לחקלאות לאחר שטופלו בעיות , בעמקים היו גם אדמות חומות ושחורות.  הקרקע  היית  עשירה  יותר
 .הניקוז שלהן בתקופות אלה

היה  היישוב  בשרון )    לספירה640-1099(והערבית  הקדומה  )    לספירה324-640(בתקופה  הביזנטית  
בין  גורמיה  ניתן  לציין  את  השלום .  תתנופת  ההתיישבות  העיקרית  הסתיימה  במאה  השמיני.  נרחב  למדי
עם  זאת  יתכן  שיישובי  החוף  נפגעו .  הפיתוחים  הטכנולוגיים  וההשקעות  בתשתית  ומינהל,  והביטחון

יש  הסוברים  שחדירת  החול  הייתה  הגורם  שהביא  את  התושבים .  בתקופה  זו  מחדירת  חול  אל  פנים  היבשה
ת  היישובים  הביאה  להמשך  תהליך  בירוא  יער התרחבו.  לבנות  את  מפעלי  הניקוז  שייצרו  קרקע  חלופית

 . גדלו חזירי בר, יתכן שבשטחים בוציים במרזבה המערבית והתיכונה. האלונים באופן אינטנסיבי
  ארץ  ישראל  בכללה  ירדה -בסוף  המאה  השמינית  ובמאה  התשיעית  חלה  הדרדרות  ביישובי  השרון  

שספגו  אבידות ,  ישובי  החוף.  למים  גברהמלחמות  התרבו  והלחץ  על  התושבים  שאינם  מוס,  מחשיבותה
מוסלמית  ישובים -התפתחו  בחליפות  הערבית,  במקומם.  התנוונו,  קשות  במלחמות  בין  המוסלמים  לביזנטים

 . האיסלמיזציה של הארץ הביאה גם לדלדול גידול הגפנים ותעשיית היין. בפנים הארץ
בדומיננטיות  של  אלון ,  התחדש  בחלקועד  לתקופה  הצלבנית  חלה  ירידה  בהיקף  הישובים  ויער  האלונים  

למרות  זאת  נקרא  נחל  פולג  באותה .  מערכות  הניקוז  והתיעול  לא  תוחזקו  והיקף  הביצות  גדל  שוב.  תבור
 ".נחל הסלע החצוב"תקופה 

 .נהרס לחלוטין הישוב בקרבת החוף, בעקבות פעולה מכוונת של השלטונות, בתקופה הממלוכית
. שנהגו  לפשוט  על  האזור,  תפשטות  ישובים  ארעיים  של  בדואיםומנית  אופיינה  בה'התקופה  העות

  המקומית  לא  הייתה  טכנולוגיה  לנצל  את  קרקעות  החמרה  והישוב  הערבי  הקבוע  התרכז הלאוכלוסי
לקראת  סוף .  למרגלות  הרי  שומרון  ובאזורים  שבהם  הקרקע  כבדה  ומתאימה  לדרכי  העיבוד  המסורתיות

 . כיום נותרו ממנו רק שרידים בודדיםו, תקופה זו בורא יער האלונים שנית
  ובתחילת 19-  של  המאה  ה90-על  רקע  זה  התאפשרה  רכישת  קרקעות  מאסיבית  בידי  יהודים  בשנות  ה

ענף .  החלוצים  היהודים  ניצלו  את  מי  התהום  על  מנת  לפתח  חקלאות  בקרקעות  החמרה.  20-המאה  ה
החל  מקום  המדינה .  ראוי  להתיישבותהפרדסנות  שגשג  ובמקביל  תהליך  ייבוש  הביצות  הפך  את  השרון  ל

יובשו ,  20-  של  המאה  ה60-בתחילת  שנות  ה.  אופיין  האזור  בישובים  כפריים  ברמת  צפיפות  הולכת  וגדלה
הביצות  האחרונות  ובשנים  האחרונות  הואץ  תהליך  עיור  השרון  עד  כדי  שינוי  הנוף  הפיסי  במידה 

 . משמעותית
כך  עם  השנים  הפך  השרון  ללב  ליבה  של  מדינת  ישראל  הן השטח  המישורי  נוח  לסלילת  דרכים  ולפיתוח  ו

 .מבחינה התיישבותית והן מבחינה כלכלית
 

 :הסיכום מבוסס על 
,   דגם  של  עיר  חוף  והעורף  היישובי  שלה–אפולוניה  ודרום  השרון  ).  1989(,  .א,  ואיילון,  .י,  רול •

 .תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחר והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה
, .א,  ושמואלי,  .ד,  גרוסמן,  .א,  דגני:  בתוך"  הפריהיסטוריה  בשרון).  "1990(,  .מ,  ולמדן,  .א,  רונן •

 .תל אביב, הוצאת משרד הביטחון,  בין ירקון לכרמל–השרון ) עורכים(
,   תהליכים–היישוב  בשרון  בתקופה  הכלכוליתית  ובתקופת  הברונזה  הקדומה  ).  "1990(,  .ר,  גופנא •

,   בין  ירקון  לכרמל–השרון  )  עורכים(,  .א,  ושמואלי,  .ד,  גרוסמן,  .א,  דגני:  תוךב"  מערכים  ונופים
 .תל אביב, הוצאת משרד הביטחון
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 אתרים ארכיאולוגיים בתחום סקר פולג
  נתוני רשות העתיקותמתוך

 
מיקומו קשור כנראה . מבנים על שטח נרחב בראשו ומדרונותיו. שרידי יישוב גדול

 .בנקודה שבה דרך החוף המערבית חוצה את אפיק נחל פולג
מבנה גדול בפאה הצפונית של . ס"בולט ממצא מהמאות הששית עד הרביעית לפנה

 .הרכסהתל נבנה תוך התייחסות לנקבה בה חוצה הנחל את 
פיתול דרומי של הנחל " חתכה"היא . הנקבה נועדה לנקז את הביצה ממזרח לרכס

 .יתכן שראשיתה בחפיר של המבצר הכנעני שהוקם במקום. ושיפרה את הזרימה בו
. כך גם בתחילת התקופה הרומית. בתקופה ההלניסטית היה במקום יישוב קטן

 .לאחר מכן המקום כנראה ניטש

 תל פולג
. מ.צ.נ

185100/685000 

1

אחרי הפסקה בקיום היישוב הוא חודש . יסודות קיר וחרסים מהתקופה הפרסית
 .בתקופה הביזנטית

 תל עשיר
. מ.צ.נ

184400/685700 

2

היישוב הדל "). טרה סגילטה("חרסים מהתקופה הפרסית ומהתקופה הרומית 

 .באזור בתקופה זו מעיד על כך שהביצות כנראה טרם יובשו בתקופה זו
מתקופות אלה נמצא גם בית . תקופה הביזנטית והערבית הקדומה חוזק היישובב

 .קברות  ובו קברי תיבה בנויים אבן ומכוסים לוחות אבן

 . נמצאו חרסים מזוגגיםIIבתקופה הערבית 

חורבת 
 חילפים

. מ.צ.נ
184300/685300 

3

 .גם על הגבעה מדרום לנחל. חרסים פרסיים

 
חירבת 
 זוריקיה

. מ.צ.נ
188400/683600 

4

: במקום התגלו מתקנים. עליה מצוי היישוב בית יצחק, אתר המצוי על גבעת חמרה
כמו כן התגלו חרסים ביזנטיים ושברים של . בריכות ותעלות ויתכן שגם גת, בורות

 .כל זכוכית

 תל יצחק
. מ.צ.נ

188000/684400 

5

טיים ואבני אתר קטן בשוליים המערביים של הגבעות שנמצאו בו חרסים ביזנ
 .פסיפס לבנות

 חרוצים
. מ.צ.נ

186700/681800 

6

. מחוץ לטווח ההתפשטות של הביצות, חורבה בשולים המערביים של הגבעות

כפי שמעידים כלי חרס שנמצאו , כנראה חווה חקלאית שנוסדה במאה השלישית

 .בשוליה הצפוניים
במדרון . ייתי תעש–מהמאה הרביעית עד השמינית התפתח במקום יישוב חקלאי 

ובו חדר מקומר ובריכות מטויחות . ' מ28X38הגבעה השתמר מבנה שגודלו 

זכוכית גולמית ושברי , באזור זה ריכוזים גדולים של אפר. ומרוצפות פסיפס לבן

 .יתכן שהאזור שמש כמפעל זכוכית. כבשנים
מדרום . מצפון למבנה שרידי מבנים ומספר ניכר של שברי ריחיים מגיר ומתכת

ערב למבנה שרידי מבנים נוספים וסביבם חרסים מראשית התקופה הערבית מ
ממזרח לאתר קברים ביזנטיים עוד התגלו בשולי האתר גת גדולה ובור . הקדומה

 .מים

 יוס'חירבת ג
. מ.צ.נ

186500/680900 

7

בשטח , השוכן לצד מפגש שני יובלים של נחל פולג,  דונמים4 –כפר קטן בשטח כ 
 .סיגים וחרסים ביזנטיים, זכוכית גולמית, פסיפס לבן, אבני בניין

 בני ציון
. מ.צ.נ

188900/681100 

8
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 3נספח 
 
 
 
 
 
 

 פולג
 

 תרשימי צומח

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .לצורך הערכת חשיבותם של שטחים לשימור, יני הצמחיםהצגת מצאי מ :מטרת הנספח
 

 . ועד לחוף שפך הפולג לים4מורד נחל פולג וסביבותיו מכביש  :תחום הסקר
 

 .2005השלמות באביב , 2004 הרישום ברובו נערך בקיץ   :עיתוי
 שנתיים-התרשימים הם חלקיים בלבד ואינם מייצגים את מיגוון מיני הצמחים החד

 .טים והגיאופי 
 

  ראה מפת-בעלות מאפיינים ברורים ) פוליגונים(תחום הסקר חולק ליחידות מיפוי . 1 :תהליך העבודה
 .    פוליגונים  
 ,מיגוון, מינים מלווים, מינים שליטים, הפוליגונים הוגדרו על פי טיפוסי צומח. 2  
 .                   כיתמיות ומצב 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



6858018426נ.צ. מרכזי:אגרופירון סמרניטיפוס צומח:1פוליגון:

3.4שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:1.6.04תאריך:

אגרופירון סמרנימינים שליטים:
רצועה צרה למרגלות המצוק בעורף הרצועה הסטריליתהערות:

לבנונית ימיתדו-פרק חופיאהל האצבעותאגרופירון סמרני

6858018429נ.צ. מרכזי:לבנוניתטיפוס צומח:2פוליגון:

1.4שטח(דונם):כורכרמסלע:1.6.04תאריך:

מצוקתבליט:

לבנוניתמינים שליטים:
נוף מרשיםהערות:

6858918430נ.צ. מרכזי:קריתמון ימיטיפוס צומח:3פוליגון:

2.2שטח(דונם):כורכרמסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:מצוקתבליט:

גבוהמיגוון:קריתמון ימימינים שליטים:

גבוההכתמיות:אגרופירון סמרנימלווים עיקריים:

מחשופי חמרה קטנים וחול בתוך הכוכרהערות:

צפורנית בשרניתלוטוס מכסיףחבצלת החוףאגרופירון סמרני
קריתמון ימילפופית החוףחורשף צהובאהל האצבעות
סביון יפוחלבלוב ימיאספסת ימית
עדעד רותמילבנונית ימיתדו-פרק חופי

6857118432נ.צ. מרכזי:לענה חד-זרעיתטיפוס צומח:4פוליגון:

2.1שטח(דונם):לענה חד-זרעיתמינים שליטים:1.6.04תאריך:
שרביטן מצויעדעד רותמיחבצלת החוףאהל האצבעות

קצח השדהחורשף צהובאטד החוף
רותם המדברלענה חד-זרעיתגזר החוף

שברק מצוינר-לילה חופידרדר הקורים

6857418432נ.צ. מרכזי:אגרופירוןטיפוס צומח:5פוליגון:

0.5שטח(דונם):כורכר וחול מיוצב למחצהמסלע:1.6.04תאריך:

אגרופירון סמרנימינים שליטים:

אהל האצבעות,לענה,מתנןמלווים עיקריים:
גבנוניםהערות:

קצח השדהמד-חול דוקרניחבלבל החוףאגרופירון סמרני
רותם המדברמתנן שעירחבצלת החוףאהל האצבעות

שברק מצוינר-לילה חופילבנונית ימיתאטד החוף
שרביטן מצויסביון יפולחך בשרניאספסת ימית
עדעד רותמילענה חד-זרעיתגומא שרוני
צלבית החוףלשון-פר מגובבתגזר החוף



6857318436נ.צ. מרכזי:לענה רותם ומתנןטיפוס צומח:6פוליגון:

3שטח(דונם):חול מיוצב למחצהמסלע:1.6.04תאריך:

לענה רותם ומתנןמינים שליטים:

אגרופירון ושברק מצוימלווים עיקריים:

רותם המדברמשיין גליליגזר החוףאגרופירון סמרני
שברק מצוימתנן שעירדרדר הקוריםאהל האצבעות

סביון יפוחבצלת החוףאטד החוף
צלבית החוףלענה חד-זרעיתגומא שרוני

6857818435נ.צ. מרכזי:נר-לילהטיפוס צומח:7פוליגון:

1.6שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:1.6.04תאריך:

נר-לילהמינים שליטים:

שברק מצוימלווים עיקריים:

שברק מצוינר-לילה חופילענה חד-זרעיתאגרופירון סמרני

6858118437נ.צ. מרכזי:לענה חד-זרעיתטיפוס צומח:8פוליגון:

4.9שטח(דונם):חול מיוצב למחצהמסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:לענה חד-זרעיתמינים שליטים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:

צפורנית בשרניתמשיין גליליגומא שרוניאגרופירון סמרני
קצח השדהנר-לילה חופילענה חד-זרעיתאהל האצבעות

שברק מצויסביון יפולשון-פר מגובבתאטד החוף

6858918438נ.צ. מרכזי:מתנן לענה ואגרופירוןטיפוס צומח:9פוליגון:

9.6שטח(דונם):כורכר רסק כורכר וחול מיוצבמסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:מדרון מערבי   תבליט:

גבוה מאדמיגוון:מתנן ולענהמינים שליטים:

גבוההכתמיות:אגרופירוןמלווים עיקריים:

צלבית החוףמד-חול דוקרניחבצלת החוףאגרופירון סמרני
צפורנית בשרניתמתנן שעירחורשף צהובאהל האצבעות

קצח השדהנר-לילה חופילבנונית ימיתאטד החוף
קריתמון ימיסירה קוצניתלוטוס מכסיףגומא שרוני
רותם המדברעדעד כחוללחך בשרניגזר החוף

שברק מצויעדעד רותמילענה חד-זרעיתדרדר הקורים

6859518441נ.צ. מרכזי:קורנית וסירהטיפוס צומח:10פוליגון:

4.8שטח(דונם):כורכר וחול מיוצבמסלע:1.6.04תאריך:

טוב מאדמצב:מדרון מערביתבליט:

גבוה מאדמיגוון:קורנית וסירהמינים שליטים:

גבוההכתמיות:

עדעד רותמילענה חד-זרעיתדו-פרק חופיאגרופירון סמרני
צפורנית בשרניתמתנן שעירדרדר הקוריםאהל האצבעות

קורנית מקורקפתנר-לילה חופיחבלבל החוףאטד החוף
קצח השדהסביון יפוחבצלת החוףאלמוות הכסף
שרביטן מצויסירה קוצניתחורשף צהובאלת מסטיק

עדעד כחוללוטוס מכסיףארכובית שבטבטית



6859918439נ.צ. מרכזי:לענה חד-זרעיתטיפוס צומח:11פוליגון:

1.5שטח(דונם):כורכר בכיסוי חלקי של חולמסלע:1.6.04תאריך:

מדרון מערביתבליט:

לענה חד-זרעיתמינים שליטים:
רותם המדברמתנן שעירהטרותיקת חולותאגרופירון סמרני
שברק מצוינר-לילה חופיחורשף צהובאהל האצבעות
שרביטן מצויסביון יפולבנונית ימיתאלמוות הכסף
תלתן ארגמןסירה קוצניתלוטוס מכסיףגומא שרוני
עדעד רותמילענה חד-זרעיתגזר החוף

צלבית החוףמד-חול דוקרנידרדר הקורים

6860318442נ.צ. מרכזי:אגרופירוןטיפוס צומח:12פוליגון:

2.3שטח(דונם):חול לא מיצבמסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:מדרון מערביתבליט:

גבוהמיגוון:אגרופירון סמרנימינים שליטים:

גבוההכתמיות:הגה ונר-לילהמלווים עיקריים:

נר-לילה חופילוטוס מכסיףדו-פרק חופיאגרופירון סמרני
צפורנית בשרניתלענה חד-זרעיתהגה מצויאהל האצבעות

מד-חול דוקרניחבצלת החוףאטד החוף
מלחית אשלגניתלבנונית ימיתגומא שרוני

6859818434נ.צ. מרכזי:אגרופירוןטיפוס צומח:13פוליגון:

1.1שטח(דונם):חול מיוצב למחצהמסלע:1.6.04תאריך:

אגרופירון ועדעד כחולמינים שליטים:
עדעד כחולחורשף צהובאגרופירון סמרני
נר-לילה חופיאהל האצבעות

6861818446נ.צ. מרכזי:מד-חולטיפוס צומח:14פוליגון:

29.8שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:1.6.04תאריך:

בינונימצב:

נמוךמיגוון:מד-חולמינים שליטים:

נמוכהכתמיות:

אשפההערות:

מלחית אשלגניתמד-חול דוקרנידו-פרק חופיאגרופירון סמרני

6859818447נ.צ. מרכזי:לענה חד-זרעיתטיפוס צומח:15פוליגון:

7שטח(דונם):כורכר בכיסוי חלקי של חולמסלע:1.6.04תאריך:

טוב מאדמצב:מדרון מערביתבליט:

גבוה מאדמיגוון:לענה חד-זרעיתמינים שליטים:

גבוההכתמיות:צלבית החוףמלווים עיקריים:

עדעד כחוללבנונית ימיתגומא שרוניאגרופירון סמרני
עדעד רותמילוטוס מכסיףגזר החוףאהל האצבעות

צלבית החוףלענה חד-זרעיתדרדר הקוריםאטד החוף
צפורנית בשרניתמד-חול דוקרניהטרותיקת חולותאלמוות הכסף
רותם המדברמשיין גליליחבצלת החוףאספסת ימית

נר-לילה חופיחלבלוב ימיארכובית שבטבטית



6858118450נ.צ. מרכזי:לענה ורותםטיפוס צומח:16פוליגון:

45.8שטח(דונם):חול מיוצב/מיוצב למחצהמסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:לענה ורותםמינים שליטים:

גבוהמיגוון:אטד ושרביטןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:ארנבתהערות:

צמרנית הסלעיםלענה חד-זרעיתדו-פרק חופיאגרופירון סמרני
קוטנדיה פלישתיתלשון-פר מגובבתדרדר הקוריםאהל האצבעות

רותם המדברמצילתיים מצוייםחבלבל החוףאטד החוף
שברק מצוימרסיה יפהפיהחבצלת החוףאירוס ארגמן
שרביטן מצוימשיין גליליחומעת ראש-הסוסאלמוות הכסף

תורמוס א"ימתנן שעירחרצית עטורהאלקנת הצבעים
תלתן ארגמןפרסיון גדולכרוב החוףאספרג ארוך-עלים

צבעוני ההריםלחך בשרניגומא שרוני
צפורנית א"ילחך מלביןגזר החוף

6859418460נ.צ. מרכזי:לענה ורותםטיפוס צומח:17פוליגון:

6.3שטח(דונם):חול מיוצב למחצהמסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:מדרון צפוניתבליט:

גבוהמיגוון:לענה ורותםמינים שליטים:

גבוההכתמיות:דרכי טרקטורוניםהערות:

קצח השדהלענה חד-זרעיתאספרג ארוך-עליםאגמון הכדורים
רותם המדברלשון-פר מגובבתגומא שרוניאגרופירון סמרני
שברק מצוימררית החוףגזר החוףאהל האצבעות
שרביטן מצויסביון יפודרדר הקוריםאיטן החולות
קוטנדיה פלישתיתחומעת ראש הסוסאלמוות הכסף

6863518450נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:18פוליגון:

1שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:1.6.04תאריך:

קנהמינים שליטים:
קנה מצוימד-חול דוקרנילפופית החוףדו-פרק חופי

6861518456נ.צ. מרכזי:דו-פרק חופיטיפוס צומח:19פוליגון:

3.4שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:1.6.04תאריך:

דו-פרקמינים שליטים:

אגרופירון סמרנימלווים עיקריים:
תלוליות חולהערות:

קנה מצוילוטוס מכסיףדו-פרק חופיאגמון הכדורים
שרביטן מצוימלחית אשלגניתחבצלת החוףאגרופירון סמרני

6860418458נ.צ. מרכזי:קנה ולענהטיפוס צומח:20פוליגון:

4.1שטח(דונם):חול מיוצב למחצהמסלע:1.6.04תאריך:

בינונימצב:קנה ולענהמינים שליטים:

גבוהמיגוון:שרביטןמלווים עיקריים:

בינוניתכתמיות:טחביםהערות:

צפורנית בשרניתלשון-פר מגובבתאספרג ארוך-עליםאגמון הכדורים
קנה מצויסביון יפוגזר החוףאהל האצבעות
קצח השדהסמר חדדרדר הקוריםאלמוות הכסף
שבטן לבןפרסיון גדוללוטוס מכסיףאלת מסטיק
שרביטן מצויצמרנית הסלעיםלענה חד-זרעיתאספסת ימית



6860218468נ.צ. מרכזי:שרביטן ולענהטיפוס צומח:21פוליגון:

5.6שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:1.6.04תאריך:

טוב מאדמצב:שרביטן ולענהמינים שליטים:

גבוהמיגוון:אטד ואגרופירוןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:חוליות הערות:

צלבית החוףחורשף צהובבלוטה גלוניתאגמון הכדורים
צפורנית בשרניתלוטוס מכסיףגומא שרוניאגרופירון סמרני

קנה מצוילענה חד-זרעיתגזר החוףאטד החוף
שרביטן מצוילפופית החוףגלעינון החוףאלמוות הכסף
לשון-פר מגובבתדו-פרק חופיאספסת ימית

מלחית אשלגניתחבצלת החוףאספרג ארוך-עלים

6860018472נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:22פוליגון:

5.2שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טובמצב:ערוץתבליט:

בינונימיגוון:קנהמינים שליטים:

בינוניתכתמיות:שרביטןמלווים עיקריים:

קיקיוןחבלבלן המשוכותאטד החוף
קנה מצויעבקנה שכיחאלת מסטיק

שרביטן מצויפרסיון גדולגפן היין

6858818468נ.צ. מרכזי:לענה ורותםטיפוס צומח:24פוליגון:

11.8שטח(דונם):חול מיוצב למחצהמסלע:1.6.04תאריך:

טוב מאדמצב:מדרון צפון-מזרחיתבליט:

גבוה מיגוון:לענה ורותםמינים שליטים:

גבוההכתמיות:שברק מצוימלווים עיקריים:

קוטנדיה פלישתיתלוענית מצויהגומא שרוניאגמון הכדורים
קצח השדהלענה חד-זרעיתגזר החוףאגרופירון סמרני
רותם המדברלשון-פר מגובבתגלעינון החוףאהל האצבעות
שברק מצוימררית החוףדרדר הקוריםאיטן החולות
שרביטן מצויסביון יפוחומעת ראש הסוסאלמוות הכסף

צלבית החוףכפתור החולותאספרג ארוך-עלים

6857618461נ.צ. מרכזי:רותם ולענהטיפוס צומח:25פוליגון:

14.3שטח(דונם):חול מיוצב למחצהמסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:מדרון מזרחיתבליט:

גבוהמיגוון:רותם לענה ושמשוןמינים שליטים:

גבוההכתמיות:

רותם המדברסביון יפודרדר הקוריםאירוס ארגמן
שברק מצויפרסיון גדולחומעת ראש הסוסאלמוות הכסף

שמשון סגלגלצלבית החוףלענה חד-זרעיתאלקנת הצבעים
שרביטן מצויצפורנית א"ילשון-פר מגובבתאספרג ארוך-עלים

תורמוס א"יקוטנדיה פלישתיתמצילתיים מצוייםגומא שרוני
תלתן ארגמןקצח השדהמרסיה יפהפיהגזר החוף

מררית החוףגלעינון החוף



6858418480נ.צ. מרכזי:רותם ולענהטיפוס צומח:26פוליגון:

6שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:מדרון מזרחיתבליט:

גבוה מאדמיגוון:רותם ולענהמינים שליטים:

גבוההכתמיות:שרביטן ושברקמלווים עיקריים:

רותם המדברלשון-פר מגובבתדרדר הקוריםאגמון האגם
שברק מצוימררית החוףדרדר קרומיאגרופירון סמרני
שרביטן מצויסביון יפוחבצלת החוףאלמוות הכסף

צלבית החוףכפתור החולותארכובית שבטבטית
קוטנדיה פלישתיתלענה חד-זרעיתגלעינון החוף

6857718483נ.צ. מרכזי:אטד ושרביטןטיפוס צומח:27פוליגון:

3.6שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:אטד ושרביטןמינים שליטים:

גבוה מיגוון:לענה חד-זרעיתמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

שרביטן מצויצמרנית הסלעיםדרדר קרומיאטד החוף
שומרר בואסיהלענה חד-זרעיתאספרג ארוך-עלים

6857718475נ.צ. מרכזי:לענה ואטדטיפוס צומח:28פוליגון:

0.5שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טובמצב:מדרון מזרחי תלולתבליט:

גבוהמיגוון:לענה ואטדמינים שליטים:

גבוהה מאדכתמיות:

נוציץ עטוףדרדר קרומיאהל האצבעות
שיטה מכחילהלענה חד-זרעיתאטד החוף

שרביטן מצוילשון-פר מגובבתאספרג ארוך-עלים

6857618477נ.צ. מרכזי:אטד ושרביטןטיפוס צומח:29פוליגון:

1שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טובמצב:

גבוהמיגוון:אטד ושרביטןמינים שליטים:

גבוההכתמיות:

רותם המדברפרסיון גדולאספרג ארוך-עליםאטד החוף
שרביטן מצויצמרנית הסלעיםמצילתיים מצוייםאלקנת הצבעים

6857318475נ.צ. מרכזי:קורניתטיפוס צומח:30פוליגון:

1.2שטח(דונם):כורכרמסלע:17.5.04תאריך:

מדרון מערבי תלולתבליט:

טוב מאדמצב:קורניתמינים שליטים:

גבוה מאדמיגוון:מתנן קידה ולוטם מרוונימלווים עיקריים:

גבוהה מאדכתמיות:שמשוןמלווים משניים:

קצח השדהמתנן שעירחלוקה הרריתאטד החוף
רותם המדברפרסיון גדוללוטם מרווניאספרג ארוך-עלים
רקפת מצויהצמרנית הסלעיםלשון-פר מגובבתזנב-ארנבת ביצני

שמשון סגלגלצפורנית א"ימרגנית השדהחבלבל החוף
שרביטן מצויקורנית מקורקפתמרווה צמירהחבצלת החוף

תורמוס א"יקחוון מצוימרסיה יפהפיהחומעת ראש הסוס
קידה שעירהמרקולית מצויהחורשף צהוב



6857118470נ.צ. מרכזי:שיטה מכחילהטיפוס צומח:31פוליגון:

3.6שטח(דונם):חול מיוצב   מסלע:17.5.04תאריך:

בינונימצב:ערוץתבליט:

בינונימיגוון:שיטה מכחילהמינים שליטים:

בינוניתכתמיות:אטד שרביטן וקידהמלווים עיקריים:

שיטה מכחילהצמרנית הסלעיםדרדר הקוריםאטד החוף
שרביטן מצויקידה שעירהזנב-ארנבת ביצניאספרג ארוך-עלים

תלתן ארגמןרותם המדברחרצית עטורהגזר החוף

6856418470נ.צ. מרכזי:אטד ושרביטןטיפוס צומח:32פוליגון:

3.1שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טובמצב:אטד ושרביטןמינים שליטים:

גבוהמיגוון:רותם ושיטהמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

שרביטן מצוירותם המדבראטד החוף
שיטה מכחילהלענה חד-זרעית

6856518472נ.צ. מרכזי:שמשון סגלגל רותם ומתנןטיפוס צומח:33פוליגון:

1שטח(דונם):כורכר ורסק כורכר מסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:מדרון דרום-מערבי תלולתבליט:

בינונימיגוון:שמשון סגלגלמינים שליטים:

בינוניתכתמיות:מתנן ורותםמלווים עיקריים:

שרביטן מצוירותם המדברמתנן שעירדרדר הקורים
תלתן ארגמןשברק מצויצמרנית הסלעיםזמזומית מצויה

שמשון סגלגלקוטנדיה פלישתיתחומעת ראש הסוס

6856918476נ.צ. מרכזי:קורניתטיפוס צומח:34פוליגון:

4.2שטח(דונם):כורכרמסלע:17.5.04תאריך:

מדרון מערבי תלולתבליט:

קורניתמינים שליטים:

שמשון רותם וזקנןמלווים עיקריים:
רקפת מצויהניסנית א"ילוטם מרווניאטד החוף

שבטן לבןפרסיון גדוללוטמית דביקהאלמוות הכסף
שיטה מכחילהצבעוני ההריםלחך מלביןאלת מסטיק
שמשון סגלגלצמרנית הסלעיםמוצית קוצניתגזר החוף

שרביטן מצויקורנית מקורקפתמרווה צמירהזנב-ארנבת ביצני
תלתן ארגמןקידה שעירהמתנן שעירזקנן שעיר

רותם המדברנוציץ עטוףחרצית עטורה

6856518478נ.צ. מרכזי:שמשון ועשבונייםטיפוס צומח:35פוליגון:

2.1שטח(דונם):חול מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

מישורתבליט:

חול מיוצבמינים שליטים:
שברק מצוימרסיה יפהפיהאירוס ארגמן

שמשון סגלגלצפורנית א"יאלקנת הצבעים
שרביטן מצויקוטנדיה פלישתיתחומעת ראש-הסוס
תורמוס א"ירותם המדברמצילתיים מצויים



6857118489נ.צ. מרכזי:רותםטיפוס צומח:36פוליגון:

17.4שטח(דונם):חול מיוצב/מיוצב למחצהמסלע:17.5.04תאריך:

מדרון צפוני תלולתבליט:

טוב מאדמצב:רותםמינים שליטים:

גבוהמיגוון:קידה צחנן אטדמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:שרביטןמלווים משניים:

שומרר בואסיהצבעוני ההריםחרצית עטורהאטד החוף
שמשון סגלגלצחנן מבאישכלנית מצויהאירוס ארגמן

שרביטן מצויצמרנית הסלעיםלחך מלביןאלקנת הצבעים
שרעול שעירצפורנית א"ילשון-פר מגובבתאלמוות הכסף

תורמוס א"יקחוון מצוילשון-פר סמורהאספרג ארוך-עלים
תלתן ארגמןקידה שעירהמצילתיים מצוייםדרדר הקורים
תלתן פלשתירב-מוץ מחוספסמקור-חסידה תמים-עליםדרדר כחול
רותם המדברמרווה צמירהדרדר קרומי

רקפת מצויהמרסיה יפהפיהזנב-ארנבת ביצני
שבטן לבןמררית החוףזעזועית גדולה

שברק מצויפרסיון גדולחומעת ראש הסוס

6856418497נ.צ. מרכזי:רותם ושמשון סגלגלטיפוס צומח:37פוליגון:

12.3שטח(דונם):17.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:מדרון צפוניתבליט:

גבוה מאדמיגוון:רותםמינים שליטים:

גבוהה מאדכתמיות:שמשון אטד ושרביטןמלווים עיקריים:

שבולת-שועל נפוצהמרווה צמירהזנב-ארנבת ביצניאירוס ארגמן
שומרר בואסיהמרסיה יפהפיהחבלבל החוףאטד החוף

שיטה מכחילהנוציץ עטוףחומעת ראש הסוסאלקנת הצבעים
שמשון סגלגלעכנאי שרועכלנית מצויהאלמוות הכסף

שרביטן מצויפרסיון גדולכרוב החוףאספרג ארוך-עלים
תורמוס א"יצמרנית הסלעיםלחך מלביןארכובית שבטבטית

תלתן ארגמןצפורנית א"ילענה חד-זרעיתבן-חטה אריכא
קוטנדיה פלישתיתלשון-פר מגובבתדרדר הקורים
רותם המדברמצילתיים מצוייםדרדר קרומי

6857418501נ.צ. מרכזי:רותם   טיפוס צומח:38פוליגון:

7.6שטח(דונם):מדרון צפוניתבליט:17.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:רותם   מינים שליטים:

גבוה מאדמיגוון:מתנןמלווים עיקריים:

גבוהה כתמיות:

קוטנדיה פלישתיתמצילתיים מצוייםזנב-ארנבת ביצניאטד החוף
רותם המדברמרסיה יפהפיהחומעת ראש הסוסאירוס ארגמן
שבולת-שועל נפוצהמתנן שעירחרצית עטורהאלמוות הכסף

שומרר בואסיהנוציץ עטוףכלנית מצויהאספרג ארוך-עלים
שיטה מכחילהעכנאי שרועכרוב החוףארכובית שבטבטית

שרביטן מצויפרסיון גדוללענה חד-זרעיתבן-חטה אריכא
תורמוס א"יצמרנית הסלעיםלשון-פר מגובבתדרדר הקורים
תלתן ארגמןצפורנית א"ימוצית קוצניתדרדר קרומי



6858318498נ.צ. מרכזי:אטד צחנן ורותםטיפוס צומח:39פוליגון:

20.4שטח(דונם):אטד צחנן ורותםמינים שליטים:17.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:שרביטןמלווים עיקריים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:צפוףהערות:

שברק מצויפרסיון גדולחרצית עטורהאטד החוף
שומרר בואסיהצחנן מבאישלחך מלביןאלמוות הכסף

שמשון סגלגלצמרנית הסלעיםלשון-פר מגובבתאלקנת הצבעים
שרביטן מצויקחוון מצוילשון-פר סמורהאספרג ארוך-עלים

שרעול שעירקידה שעירהמצילתיים מצוייםדרדר הקורים
תורמוס א"ירב-מוץ מחוספסמקור-חסידה תמים-עליםדרדר קרומי

תלתן ארגמןרותם המדברמרסיה יפהפיהזנב-ארנבת ביצני
תלתן פלשתישבולת-שועל נפוצהמררית החוףזעזועית גדולה

שבטן לבןעכנאי שרועחומעת ראש הסוס

6858918496נ.צ. מרכזי:פטל וקנהטיפוס צומח:40פוליגון:

9.8שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טובמצב:פטל וקנהמינים שליטים:

בינונימיגוון:עבקנהמלווים עיקריים:

בינוניתכתמיות:סבוךהערות:

קנה מצויפטל קדושלפופית החיציםאטד החוף
שרביטן מצויצחנן מבאישעבקנה שכיחאספרג החורש

6859118494נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:41פוליגון:

4.8שטח(דונם):ערוץ נחלתבליט:17.5.04תאריך:

בינונימצב:קנהמינים שליטים:

נמוךמיגוון:

נמוכהכתמיות:

עולש מצויטיון דביקגדילן מצויאמיתה גדולה
קנה מצוילחך איזמלנידרדר הקוריםארכובית שבטבטית

שבולת-שועל נפוצהלכיד הנחליםחרצית עטורהאשל

6864018442נ.צ. מרכזי:מד-חול ודו-פרקטיפוס צומח:42פוליגון:

1.8שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

מד-חול ודו-פרקמינים שליטים:
מלחית אשלגניתמד-חול דוקרנידו-פרק חופי

6863518459נ.צ. מרכזי:קנה פטל ואטדטיפוס צומח:43פוליגון:

4.6שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טובמצב:קנה פטל ואטדמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:

קנה מצוילשון-פר מגובבתהטרותיקת החולותאהל האצבעות
שרביטן מצוימשיין גליליחומעה מסולסלתאטד החוף

פטל קדושלוטוס מכסיףאספרג ארוך-עלים
פרסיון גדוללפופית החיציםארכובית שבטבטית



6863418466נ.צ. מרכזי:הטרותיקהטיפוס צומח:44פוליגון:

2.5שטח(דונם):מישורתבליט:17.5.04תאריך:

גרועמצב:הטרותיקהמינים שליטים:

נמוךמיגוון:מופרהערות:

בינוניתכתמיות:

רותם המדברמררית החוףלענה חד-זרעיתהטרותיקת החולות

6865618461נ.צ. מרכזי:לענה ודו-פרקטיפוס צומח:45פוליגון:

2.2שטח(דונם):17.5.04תאריך:

בינונימצב:אגרופירון סמרנימינים שליטים:

בינונימיגוון:לענה הטרותיקה ודו-פרקמלווים עיקריים:

בינוניתכתמיות:

נר-לילה חופילפופית החולותחבצלת החוףאגמון הכדורים
סביון יפולשון-פר מגובבתחומעה מגויידתגזר החוף

צפורנית בשרניתמלחית אשלגניתלוטוס מכסיףדו-פרק חופי
קוטנדיה פלישתיתמררית החוףלענה חד-זרעיתהטרותיקת החולות

6865318463נ.צ. מרכזי:דו-פרק והטרותיקהטיפוס צומח:46פוליגון:

5שטח(דונם):דו-פרק והטרותיקהמינים שליטים:17.5.04תאריך:

בינונימצב:

נמוךמיגוון:

נמוכהכתמיות:מופרהערות:

חבצלת החוףהטרותיקת החולותדו-פרק חופי

6865818469נ.צ. מרכזי:אגמון הכדוריםטיפוס צומח:47פוליגון:

1שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טובמצב:חוליותתבליט:

גבוהמיגוון:אגמון הכדוריםמינים שליטים:

גבוההכתמיות:מוקף שטחים מופריםהערות:

חומעה מגויידתדו-פרק חופיאגמון הכדורים
לוטוס מכסיףהטרותיקת החולותאגרופירון סמרני

סביון יפוחבצלת החוףגזר החוף

6864218461נ.צ. מרכזי:דו-פרק והטרותיקהטיפוס צומח:48פוליגון:

3.3שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

בינונימצב:דו-פרק והטרותיקהמינים שליטים:

נמוךמיגוון:

נמוכהכתמיות:מופרהערות:

חבצלת החוףהטרותיקת החולותדו-פרק חופי

6864618463נ.צ. מרכזי:קנה אטד והטרותיקהטיפוס צומח:49פוליגון:

0.7שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

בינונימצב:קנה אטד והטרותיקהמינים שליטים:

בינונימיגוון:

נמוכהכתמיות:

קנה מצוינר-לילה חופיהטרותיקת החולותאטד החוף



6864918469נ.צ. מרכזי:לענה חד-זרעיתטיפוס צומח:50פוליגון:

2.8שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טובמצב:חוליות קטנותתבליט:

גבוהמיגוון:לענה חד-זרעיתמינים שליטים:

גבוההכתמיות:רותםמלווים עיקריים:

צפורנית בשרניתלענה חד-זרעיתדו-פרק חופיאהל האצבעות
רותם המדברלפופית החולותהטרותיקת החולותאספסת הים

מלחית אשלגניתחבצלת החוףגומא הקרקפת
סביון יפולוטוס מכסיףגזר החוף

6865118468נ.צ. מרכזי:דו-פרק והטרותיקהטיפוס צומח:51פוליגון:

2שטח(דונם):דו-פרק והטרותיקהמינים שליטים:17.5.04תאריך:

בינונימצב:

נמוךמיגוון:

נמוכהכתמיות:מופרהערות:

חבצלת החוףהטרותיקת החולותדו-פרק חופי

6864318468נ.צ. מרכזי:אטד וקנהטיפוס צומח:52פוליגון:

4שטח(דונם):17.5.04תאריך:

טובמצב:אטד וקנהמינים שליטים:

בינונימיגוון:רותם ולענהמלווים עיקריים:

בינוניתכתמיות:

קנה מצויהטרותיקת החולותאהל האצבעות
רותם המדברלענה חד-זרעיתאטד החוף

שרביטן מצוילשון-פר מגובבתאספרג ארוך-עלים

6864718473נ.צ. מרכזי:לענה ועשבונייםטיפוס צומח:53פוליגון:

5.5שטח(דונם):חול מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

בינונימצב:לענה חד-זרעיתמינים שליטים:

בינונימיגוון:הטרותיקהמלווים עיקריים:

בינוניתכתמיות:

מד-חול דוקרניחבלבל החוףאהל האצבעות
רותם המדברלענה חד-זרעיתאטד החוף

תלתן ארגמןלשון-פר מגובבתהטרותיקת החולות

6865218479נ.צ. מרכזי:הטרותיקהטיפוס צומח:54פוליגון:

3.7שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

בינונימצב:הטרותיקהמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:מופרהערות:

מררית החוףחרצית עטורהדו-פרק חופי
סביון יפולשון-פר מגובבתהטרותיקת החולות



6864518480נ.צ. מרכזי:רותם ואטדטיפוס צומח:55פוליגון:

6.4שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

בינונימצב:רותם ואטדמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:מופרהערות:

שרביטן מצוימררית החוףזנב-ארנבת ביצניאטד החוף
תלתן ארגמןרותם המדברלענה חד-זרעיתדו-פרק חופי

שיטה מכחילהלשון-פר מגובבתהטרותיקת החולות

6862318469נ.צ. מרכזי:קנה פטל אלת מסטיק ורותםטיפוס צומח:56פוליגון:

3.6שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טובמצב:קנה פטל ורותםמינים שליטים:

גבוהמיגוון:אלת מסטיק לענה וסמרמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

קנה מצויסמר חדדרדר הקוריםאהל האצבעות
רותם המדברעכנאי שרועזנב-ארנבת ביצניאטד החוף
שרביטן מצויפטל קדושלוטוס מכסיףאלת מסטיק
פרסיון גדוללענה חד-זרעיתגזר החוף

צמרנית הסלעיםלשון-פר מגובבתדקל

6860818485נ.צ. מרכזי:רותם ולענהטיפוס צומח:57פוליגון:

39.7שטח(דונם):חול מיוצב למחצהמסלע:17.5.04תאריך:

גבעהתבליט:

טוב מאדמצב:רותם ולענהמינים שליטים:

גבוה מאדמיגוון:שרביטן ואטדמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:אשפההערות:

קיפודן מצוילענה חד-זרעיתדרדר הקוריםאהל האצבעות
קצח השדהלשון-פר מגובבתדרדר קרומיאטד החוף

רותם המדברמוצית קוצניתהטרותיקת החולותאלמוות הכסף
שברק מצויעכנאי שרועזנב-ארנבת ביצניאלת מסטיק

שום גבוהפרסיון גדולחבלבל החוףאספרג ארוך-עלים
שומרר בואסיהפרע מסולסלחבצלת החוףבוצין מפורץ

שרביטן מצויצמרנית הסלעיםחצב מצויגומא הקרקפת
תלתן ארגמןקוטנדיה פלישתיתלוטוס מכסיףגזר החוף

6861618492נ.צ. מרכזי:הטרותיקה ועשבונייםטיפוס צומח:58פוליגון:

2.9שטח(דונם):מישורתבליט:17.5.04תאריך:

גרועמצב:הטרותיקה ועשבונייםמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:מופרהערות:

שרביטן מצוירותם המדבראטד החוף
שיטה מכחילההטרותיקת החולות



6862018495נ.צ. מרכזי:הטרותיקה ועשבונייםטיפוס צומח:59פוליגון:

1.3שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

גרועמצב:הטרותיקהמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:מופרהערות:

שרביטן מצוירותם המדבראטד החוף
שיטה מכחילההטרותיקת החולות

6859818485נ.צ. מרכזי:אטד צחנן ומתנןטיפוס צומח:60פוליגון:

13.9שטח(דונם):חול מיוצבמסלע:17.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:מדרון דרומיתבליט:

גבוה מאדמיגוון:אטד צחנן ומתנןמינים שליטים:

גבוההכתמיות:

רותם המדברעירית גדולהחצב מצויאטד החוף
שום גבוהפרג אגסניחרצית עטורהאיטן החולות

שומרר בואסיהפרסיון גדוללשון-פר מצויהאספרג ארוך-עלים
שיטה מכחילהצחנן מבאישמוצית קוצניתבוצין מפורץ

שלח ספרדיצלבית ארוכת -שבולתמררית החוףבן-חצב יקינתוני
שרביטן מצויצמרנית הסלעיםמררית מצויההרדופנין הציצית

תלתן ארגמןקורטם דקמתנן שעירזקנן שעיר
תלתן קלוסיקצח השדהנורית אסיהחלוקה הררית

6859418492נ.צ. מרכזי:עשבונייםטיפוס צומח:61פוליגון:

0.9שטח(דונם):מישורתבליט:17.5.04תאריך:

בינונימצב:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:

שיטה מכחילהעולש מצויחוח ספרדיאמיתה גדולה
פטל קדושחומעה מסולסלתארכובית שבטבטית

קיקיוןחרצית עטורהבוצין מפורץ
קנה מצויטיון דביקגדילן מצוי

6859818503נ.צ. מרכזי:שיטה קנה ופטלטיפוס צומח:62פוליגון:

4.3שטח(דונם):מישורתבליט:17.5.04תאריך:

בינונימצב:שיטה קנה ופטלמינים שליטים:

בינונימיגוון:

נמוכהכתמיות:סבךהערות:

שום גבוהפטל קדושטיון דביקארכובית שבטבטית
שיטה מכחילהקורטם דקיבלית מצויהחבלבלן המשוכות

קנה מצויעבקנה שכיחחרצית עטורה

6861118506נ.צ. מרכזי:רותם   טיפוס צומח:63פוליגון:

8.2שטח(דונם):רותם   מינים שליטים:17.5.04תאריך:
שרביטן מצויצמרנית הסלעיםחומעה מגויידתאטד החוף

רותם המדברלענה חד-זרעיתאספרג ארוך-עלים
שומרר בואסיהלשון-פר מגובבתגלעינון החוף

שיטה מכחילהפרסיון גדולזנב-ארנבת ביצני



6860618514נ.צ. מרכזי:רותם לענה ואטדטיפוס צומח:64פוליגון:

7.1שטח(דונם):17.5.04תאריך:

בינונימצב:רותם לענה ואטדמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:

רותם המדברלענה חד-זרעיתאטד החוף

6860118514נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:65פוליגון:

1.5שטח(דונם):קנהמינים שליטים:17.5.04תאריך:

פטלמלווים עיקריים:
שרביטן מצויקנה מצויקיפודן מצויארכובית שבטבטית

שבולת-שועל נפוצהקיקיוןפטל קדוש

6856318508נ.צ. מרכזי:חרובטיפוס צומח:66פוליגון:

8.3שטח(דונם):1.6.04תאריך:

טובמצב:חרובמינים שליטים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:

רותם המדברמלחית אשלגניתכרוב החוףחרוב מצוי
שרביטן מצויקיפודן מצוילשון-פר מגובבתחרצית עטורה

6855418509נ.צ. מרכזי:חרובטיפוס צומח:67פוליגון:

3.7שטח(דונם):9.5.04תאריך:

טובמצב:חרובמינים שליטים:

בינונימיגוון:שומררמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

תורמוס א"ירותם המדברחרוב מצויאספרג ארוך-עלים
שומרר בואסיהמתנן שעיראספרג החורש
שרביטן מצויקורטם דקבוצין מפורץ

6854618505נ.צ. מרכזי:חרובטיפוס צומח:68פוליגון:

10שטח(דונם):חרובמינים שליטים:9.5.04תאריך:
שום גבוהניסנית שיכניתזנב-ארנבת ביצניאטד החוף

שומרר בואסיהעירית גדולהזקנן שעיראספרג ארוך-עלים
שרביטן מצויעכנאי יהודהחומעת ראש-הסוסאספרג החורש
תלתן ארגמןפואה מצויהחצב מצויבן-חטה שרוני

רותם המדברחרוב מצויבן-חצב יקינתוני
שבולת-שועל נפוצהלשון-פר מגובבתדרדר הקורים
שברק מצוימוצית קוצניתדרדר קרומי

6854818511נ.צ. מרכזי:שיטה מכחילהטיפוס צומח:69פוליגון:

0.6שטח(דונם):שיטה מכחילהמינים שליטים:9.5.04תאריך:
שיטה מכחילהברושאטד החוף

פטל קדושאספרג החורש



6852418500נ.צ. מרכזי:חרובטיפוס צומח:70פוליגון:

15.2שטח(דונם):9.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:חרובמינים שליטים:

גבוהמיגוון:מתנן רותם וצחנןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

שום גבוהצחנן מבאישחרוב מצויאטד החוף
שומר פשוטצלף קוצניחרצית עטורהאספרג ארוך-עלים

שומרר בואסיהצמרנית הסלעיםמקור-חסידה תמים-עליםאספרג החורש
שיטה מכחילהקחוון מצוימתנן שעירבן-חטה אריכא
שלח ספרדיקיפודן מצויסלסילה מצויהבן-חצב יקינתוני
שרביטן מצוירותם המדברעירית גדולהדרדר הקורים

תורמוס א"ישבולת-שועל נפוצהפואה מצויההרדופנין הציצית
תלתן ארגמןשום אבקניםפרסיון גדולזלזלת הקנוקנות

6852718505נ.צ. מרכזי:זקנן שומרר ואשחרטיפוס צומח:71פוליגון:

1.8שטח(דונם):מדרון מזרחיתבליט:9.5.04תאריך:

זקנן שומרר ואשחרמינים שליטים:

שרביטן וצחנןמלווים עיקריים:
קיפודן מצויאשחר א"יאזדרכת

שומרר בואסיהזקנן שעיראספרג ארוך-עלים
שרביטן מצויצחנן מבאישאספרג החורש

6851918522נ.צ. מרכזי:שומרר ואשחרטיפוס צומח:72פוליגון:

14.6שטח(דונם):כורכרמסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:שומררמינים שליטים:

גבוהמיגוון:אשחרמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

צמרנית הסלעיםמצילתיים מצוייםזקנן שעיראיסטיס מצוי
צפורן נקודמקור-חסידה תמים-עליםחבלבל השיחאירוס א"י
קורטם דקמרגנית השדהחבצלת קטנת-פרחיםאלה א"י

קידה שעירהמרווה מצויהחד-שפה מצויאלמוות הכסף
קרנונית מצויהמתנן שעירחוחן קרדניאלקנת הצבעים

רותם המדברנורית אסיהחלבלוב השמשאלת מסטיק
רקפת מצויהניסנית דו-קרניתחצב מצויאספרג החורש

שבולת-שועל נפוצהנרקיס מצויחרחבינה מכחילהארכובית שבטבטית
שום ארדלסיסנית הבולבוסיןילקוט הרועיםאשחר א"י
שום גבוהעירית גדולהכליינית מצויהבוצין מפורץ

שומר פשוטעכנאי יהודהכלנית מצויהביקית כלאיים
שומרר בואסיהעכנאי שרועכרבולת מצויהבן-חצב יקינתוני

שפתן מצויפואה מצויהלופית מצויהברקן סורי
שרביטן מצויפרסיון גדוללחך מצויגדילן מצוי

תלתן ארגמןצחנן מבאישלשון-פר מצויהדבורנית צהובת-שוליים
צלף קוצנימוצית קוצניתזוטה מעורקת



6851518528נ.צ. מרכזי:עבקנהטיפוס צומח:73פוליגון:

5.8שטח(דונם):9.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:עבקנהמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:

רוש עקודפטל קדושלכיד הנחלים
קיקיוןעבקנה שכיח

6851018505נ.צ. מרכזי:אלון מצוי בתוך בתה עשבוניתטיפוס צומח:74פוליגון:

3.1שטח(דונם):9.5.04תאריך:

בינונימצב:אלון מצוימינים שליטים:

גבוהמיגוון:שומר ופטלמלווים עיקריים:

בינוניתכתמיות:

שומר פשוטפטל קדושאלון מצוי
שבולת-שועל נפוצהגדילן מצוי

6850218505נ.צ. מרכזי:פטל ועבקנהטיפוס צומח:75פוליגון:

13.9שטח(דונם):פטל ועבקנהמינים שליטים:9.5.04תאריך:
קנה מצויפטל קדושנשרן הדוחן

שומר פשוטקיפודן מצויעבקנה שכיח

6851218517נ.צ. מרכזי:צומח גדות וחורשטיפוס צומח:76פוליגון:

0.8שטח(דונם):כורכרמסלע:9.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:פטל עבקנה ואלה א"ימינים שליטים:

גבוה מאדמיגוון:שרביטןמלווים עיקריים:

גבוהה מאדכתמיות:נוף ייחודיהערות:

פרסיון גדולסלסילה מצויהגפן הייןאזנב מצוי
צחנן מבאישסרפד הכדוריםזלזלת הקנוקנותאטד החוף
צמרנית הסלעיםעבקנה שכיחחרצית עטורהאלה א"י
קיסוסית קוצניתעולש מצויטבורית נטויהאלון מצוי

קיקיוןפואה מצויהכותלית יהודהאספרג החורש
קרדה מכסיפהפטל קדושלכיד הנחליםאשחר א"י
שעורת התבורפיקוס התאנהמרקולית מצויהבוצין מפורץ

שרביטן מצויפרג אגסנימררית מצויהבן-חטה שרוני

6850518516נ.צ. מרכזי:אשחר צחנן ושרביטןטיפוס צומח:77פוליגון:

10.9שטח(דונם):כורכרמסלע:9.5.04תאריך:

טובמצב:רכסתבליט:

גבוהמיגוון:אשחר צחנן ושרביטןמינים שליטים:

גבוההכתמיות:שומרר אטד וזקנןמלווים עיקריים:

צפורן מנוקדמוצית קוצניתברקן סוריאטד החוף
קורטם דקסלסילה מצויהגדילן מצויאלון תבור

שבולת-שועל נפוצהעירית גדולהזקנן שעיראלמוות הכסף
שום האבקניםעכנאי יהודהחבלבל השיחאספרג ארוך-עלים

שומר פשוטפואה מצויהחוחן קרדניאספרג החורש
שומרר בואסיהפרסיון גדולחוטמית זיפניתארכובית שבטבטית

שעורת התבורפרע מסולסלחצב מצויאשחר א"י
שרביטן מצויצחנן מבאישחרצית עטורהבוצין מפורץ

תלתן ארגמןצמרנית הסלעיםטבורית נטויהבן-חצב יקינתוני



6850518520נ.צ. מרכזי:אשחר ושרביטןטיפוס צומח:78פוליגון:

1.8שטח(דונם):כורכרמסלע:9.5.04תאריך:

מדרון מזרחי תלולתבליט:

אשחר ושרביטןמינים שליטים:

צחנן וזקנןמלווים עיקריים:
שום גבוהפואה מצויהחרצית עטורהאשחר א"י

שומר פשוטפרג אגסניכמנון קפחזלזלת הקנוקנות
שומרר בואסיהצחנן מבאישמררית מצויהזקנן שעיר
שרביטן מצוישבולת-שועל נפוצהנשרן הדוחןחרדל לבן

6850418522נ.צ. מרכזי:עבקנה ואלהטיפוס צומח:79פוליגון:

1.9שטח(דונם):מסלע:9.5.04תאריך:

טובמצב:עבקנהמינים שליטים:

בינונימיגוון:אלה א"ימלווים עיקריים:

בינוניתכתמיות:נוףהערות:

שרביטן מצויעבקנה שכיחזלזלת הקנוקנותאלה א"י
פטל קדושנשרן הדוחןאספרג החורש

6848918519נ.צ. מרכזי:אשחרטיפוס צומח:80פוליגון:

8.2שטח(דונם):כורכרמסלע:9.5.04תאריך:

רכסתבליט:

אשחרמינים שליטים:

שומררמלווים עיקריים:
קורטם דקפרסיון גדולזקנן שעיראלה א"י

שבולת-שועל נפוצהפרע מסולסלחוטמית זיפניתאלמוות הכסף
שומר פשוטצחנן מבאישחרצית עטורהאספרג החורש

שומרר בואסיהצלף קוצנימוצית קוצניתאשחר א"י
שרביטן מצויצמרנית הסלעיםסלסילה מצויהבוצין מפורץ

צפורן מנוקדעכנאי יהודהזנב-ארנבת ביצני

6848818494נ.צ. מרכזי:חרובטיפוס צומח:81פוליגון:

4.3שטח(דונם):מדרון מזרחי תלולתבליט:9.5.04תאריך:

חרוב ואטדמינים שליטים:

צחנן אשחר ושרביטןמלווים עיקריים:
צחנן מבאישפואה מצויהאשחר א"יאטד החוף
שבולת-שועל נפוצהפטל קדושחוטמית זיפניתאלון מצוי

שרביטן מצויפרסיון גדולחרוב מצויאספרג החורש

6848318510נ.צ. מרכזי:פטל  טיפוס צומח:82פוליגון:

15שטח(דונם):כורכרמסלע:9.5.04תאריך:

בינונימצב:פטל עבקנה וקנהמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:מחפורתהערות:

שוש קוצניקנה מצויעבקנה שכיחאלת מסטיק
שומר פשוטפטל קדושטיון דביק



6847818512נ.צ. מרכזי:צומח מים וגדותטיפוס צומח:83פוליגון:

4.6שטח(דונם):כורכרמסלע:9.5.04תאריך:

טובמצב:קנה פטל ועבקנהמינים שליטים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:חיגורהערות:

קנה מצוייבלית מצויהאחילוטוס זקוף
שוש קוצניעבקנה שכיחאשל

שנית גדולהפטל קדושטיון דביק

6845418501נ.צ. מרכזי:אקליפטוסטיפוס צומח:84פוליגון:

13.6שטח(דונם):חמרהמסלע:7.3.04תאריך:

מישורתבליט:

אקליפטוסמינים שליטים:
צמר מפוצלנשרן הדוחןגדילן מצויאטד החוף
קידה שעירהסרפד הכדוריםחלמית מצויהאלון תבור
קיפודן מצויעופרית אירופיתחמציץ נטויאקליפטוס

רקפת מצויהעשנן צפוףחרוב מצויבן-חצב יקינתוני
שרביטן מצויפרסיון גדוללוף ירוקברוש

6845018489נ.צ. מרכזי:פארק חרוב בתה עם שיחים גדוליםטיפוס צומח:85פוליגון:

25.6שטח(דונם):כורכר וחמרהמסלע:7.3.04תאריך:

גב רכסתבליט:

חרובמינים שליטים:

צחנן ושומררמלווים עיקריים:
קיפודן מצוימתנן שעירחרחבינה מכחילהאחיאירוס מצוי

קנרס סורינורית אסיהחרצית עטורהאירוס א"י
רקפת מצויהניסנית דו-קרניתטופח גדולבוצין מפורץ

שבולת-שועל נפוצהנשרן הדוחןטופח גדולביקית כלאיים
שום ארדלעירית גדולהכליינית מצויהבן-חטה שרוני

שום משולשעכובית הגלגלכלנית מצויהבן-חצב יקינתוני
שומר פשוטפואה מצויהכרבולת מצויהדבורנית דינסמור

שומרר בואסייהפרסיון גדוללשון-פר מצויהדבורנית צהובת-שוליים
שעורת התבורפרע מסולסלמוצית קוצניתזעזועית גדולה

שפתן מצויצבעוני ההריםמצילות מצוייצותזקנן שעיר
שרביטן מצויצחנן מבאישמצילתיים מצוייםחבצלת קטנת-פרחים

צמר מפוצלמקור-חסידה ארוךחוחן הקנרס
צמרנית הסלעיםמקור-חסידה תמים-עליםחמציץ נטוי
צפורנית מגוונתמרווה מצויהחרוב מצוי



6844918493נ.צ. מרכזי:חרוב צחנן וקידהטיפוס צומח:86פוליגון:

2.6שטח(דונם):כורכר וחמרהמסלע:7.3.04תאריך:

שקעתבליט:

חרוב צחנן וקידהמינים שליטים:

שומררמלווים עיקריים:
צמרנית הסלעיםמוצית קוצניתזנב-עקרב שיכניאחיאירוס מצוי

קידה שעירהמצילות מצוייצותחמציץ נטויאספרג ארוך-עלים
שבולת-שועל נפוצהמקור-חסידה מצויחרוב מצויאספרג החורש

שום ארדלמרווה מצויהחרצית עטורהאשחר א"י
שומרר בואסייהנורית אסיהטופח גדולבוצין מפורץ

שעורת התבורעירית גדולהכלנית מצויהביקיה צרפתית
שפתן מצויפואה מצויהכרבה ספרדיתביקית כלאיים

שרביטן מצויפרסיון גדולכרבולת מצויהגדילן מצוי
צבעוני ההריםכתמה עבת-שרשיםדבורנית צהובת-שוליים

צחנן מבאישלשון-פר מצויהדמומית א"י
6843018496נ.צ. מרכזי:פארק חרוב בתה עם שיחים גדוליםטיפוס צומח:87פוליגון:

5.9שטח(דונם):כורכר וחמרהמסלע:7.3.04תאריך:

גב רכסתבליט:

טובמצב:חרובמינים שליטים:

גבוהמיגוון:צחנן מתנן ופרסיוןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:שומרר וקיפודןמלווים משניים:

צפורנית מגוונתמרווה מצויהחבצלת קטנת-פרחיםאטד החוף
קיפודן מצוימתנן שעירחלוקה הרריתאספרג ארוך-עלים

שבולת-שועל נפוצהנורית אסיהחמציץ נטויאספרג החורש
שום ארדלניסנית דו-קרניתחרוב מצויאשחר א"י
שומרר בואסייהעירית גדולהחרצית עטורהבוצין מפורץ

שעורת התבורעכובית הגלגלטופח גדולביקית כלאיים
שפתן מצויפואה מצויהכליינית מצויהבן-חטה שרוני

שרביטן מצויפרסיון גדולכרבולת מצויהבן-חצב יקינתוני
תורמוס א"יפרע מסולסללשון-פר מצויהדבורנית דינסמור

צחנן מבאישמוצית קוצניתדבורנית צהובת-שוליים
צמר מפוצלמצילתיים מצוייםזית אירופי
צמרנית הסלעיםמקור-חסידה תמים-עליםזקנן שעיר

6842218495נ.צ. מרכזי:פארק חרוב בתה עם שיחים גדוליםטיפוס צומח:88פוליגון:

3.8שטח(דונם):כורכר וחמרהמסלע:7.3.04תאריך:

גב רכסתבליט:

חרובמינים שליטים:
קידה שעירהמוצית קוצניתחד-שפה מצויאירוס ארגמן
רקפת מצויהמקור-חסידה גדולחלבלוב השמשאלון תבור

שבולת-שועל נפוצהמקור-חסידה תמים-עליםחמציץ נטויאספרג החורש
שום משולשמרגנית השדהחרוב מצויארכובית שבטבטית

שומרר בואסייהנורית אסיהחרצית עטורהבוצין מפורץ
שפתן מצויעירית גדולהטופח גדולביקיה מצויה
שקד מצויעכובית הגלגלכליינית מצויהביקית כלאיים

שרביטן מצויפואה מצויהכרבולת מצויהבן-חצב יקינתוני
צחנן מבאישכתרון כרתידבורנית צהובת-שוליים
צמרנית הסלעיםלוטוס מצויזקניים כפולי-שבולת

צפורנית מגוונתלופית מצויהזקנן שעיר
קורנית מקורקפתלשון-פר מגובבתחבצלת קטנת-פרחים



6841818496נ.צ. מרכזי:אקליפטוסטיפוס צומח:89פוליגון:

5.9שטח(דונם):חמרהמסלע:7.3.04תאריך:

מישורתבליט:

אקליפטוסמינים שליטים:
צמר מפוצלנשרן הדוחןגדילן מצויאטד החוף
קידה שעירהסרפד הכדוריםחלמית מצויהאלון תבור
קיפודן מצויעופרית אירופיתחמציץ נטויאקליפטוס

רקפת מצויהעשנן צפוףחרוב מצויבן-חצב יקינתוני
שרביטן מצויפרסיון גדוללוף ירוקברוש

6840518490נ.צ. מרכזי:בתה עם שיחים גדולים ועצים בודדיםטיפוס צומח:90פוליגון:

6.9שטח(דונם):כורכר וחמרהמסלע:7.3.04תאריך:

גב רכסתבליט:

טוב מאדמצב:חרוב(מופע שיחי) אלת מסטיק ומתנןמינים שליטים:

גבוה מאדמיגוון:צחנן קורנית וזקנןמלווים עיקריים:

גבוהה מאדכתמיות:שומרר ופרסיוןמלווים משניים:

שפע גיאופיטיםהערות:

צחנן מבאישלחך בלוטידבורנית צהובת-שולייםאורן ירושלים
צללית כלאייםלשון-פר מגובבתזמזומית מצויהאזנב מצוי
צמרנית הסלעיםמוצית קוצניתזקנן שעיראירוס א"י

צפורנית מגוונתמצילתיים מצוייםחבצלת קטנת-פרחיםאירוס ארגמן
קוטנדיה פלישתיתמקור-חסידה מצויחגווית שעירהאלון תבור

קורנית מקורקפתמקור-חסידה תמים-עליםחד-שפה מצויאלמות הכסף
קחוון מצוימקןר-חסידה גדולחומעת ראש-הסוסאלת מסטיק

קיפודן מצוימרגנית השדהחלבלוב השמשאספסת מצויה
רותם המדברמרווה מצויהחלוקה הרריתאספסת קטועה

רימוןמרקולית מצויהחלמית מצויהאספרג ארוך-עלים
רקפת מצויהמתנן שעירחמציץ נטויאספרג החורש

שבולת-שועל נפוצהנורית אסיהחסה כחולת-פרחיםאפון מצוי
שום ארדלניסנית דו-קרניתחצב מצויארכובית שבטבטית

שומרר בואסייהסביון אביביחרוב מצויאשחר א"י
שעורת התבורסחלב פרפרניחרצית עטורהבוצין מפורץ
שפתן מצויעירית גדולהטופח מצויביקיה מצויה
שרביטן מצויעכובית הגלגלכליינית מצויהביקית כלאיים
תלתן דו-גוניעכנאי יהודהכלנית מצויהבן-חטה שרוני

תלתן חקלאיפואה מצויהכרבולת מצויהבן-חצב יקינתוני
פרסיון גדולכרוב החוףבן-חצב סתווני

פרסת-הסוס דלת-התרמיליםכתרון כרתיגדילן מצוי
צבעוני ההריםלוטוס מצוידבורנית דינסמור

6839718490נ.צ. מרכזי:עשבונייםטיפוס צומח:91פוליגון:

1.4שטח(דונם):כורכרמסלע:7.3.04תאריך:

גב רכסתבליט:
שבולת-שועל נפוצהמקור-חסידה מצויזקנן שעיראלמות הכסף
שומרר בואסייהמקןר-חסידה גדולחלמית מצויהאספסת מצויה

שעורת התבורסביון אביביחמציץ נטויארכובית שבטבטית
עכובית הגלגלחרוב מצויביקית כלאיים
צפורנית מגוונתחרצית עטורהבן-חטה שרוני

קיפודן מצויכרוב החוףגדילן מצוי



6842518516נ.צ. מרכזי:אלון תבורטיפוס צומח:92פוליגון:

4.8שטח(דונם):כורכרמסלע:1.6.04תאריך:

מדרון מערבי מתוןתבליט:

טובמצב:אלון תבורמינים שליטים:

בינונימיגוון:אורןמלווים עיקריים:

בינוניתכתמיות:מלווים משניים:נטע-אדםהערות:

שיטה מכחילהחרצית עטורהאספרג ארוך-עליםאורן
שלח ספרדינשרן הדוחןבן-חצב יקינתוניאזדרכת

שרביטן מצויקיקיוןברושאטד החוף
שבולת-שועל נפוצהגדילן מצויאלון תבור

6846118525נ.צ. מרכזי:חרוב אשחר וקידהטיפוס צומח:93פוליגון:

2.6שטח(דונם):9.5.04תאריך:

חרובמינים שליטים:

אשחר וקידהמלווים עיקריים:
שומרר בואסיהקידה שעירהחרצית עטורהאספרג החורש

שרביטן מצויקיפודן מצויעוזרר קוצניאשחר א"י
רותם המדברפרג אגסניבן-חצב יקינתוני

שבולת-שועל נפוצהפרסיון גדולחרוב מצוי

6848218533נ.צ. מרכזי:שיטה מכחילהטיפוס צומח:94פוליגון:

1.3שטח(דונם):שיטה מכחילהמינים שליטים:7.3.04תאריך:
שומר פשוטטיון דביקדבקת הנחלים

שיטה מכחילהמוצית קוצניתחמציץ נטוי

6849218557נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:95פוליגון:

12.7שטח(דונם):קנהמינים שליטים:9.5.04תאריך:
שנית מתפתלתעבדקן מצויארכובית שבטבטית

קנה מצויחפורית מוזרה

6850018542נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:96פוליגון:

4.7שטח(דונם):קנהמינים שליטים:9.5.04תאריך:
שנית מתפתלתעבדקן מצויארכובית שבטבטית

קנה מצויחפורית מוזרה

6848418561נ.צ. מרכזי:אחו לחטיפוס צומח:97פוליגון:

8.2שטח(דונם):קנהמינים שליטים:9.5.04תאריך:
קנה מצויחפורית מוזרהזון אשוןאגמון החוף

שנית שוות-שינייםלכיד הנחליםחומעה מסולסלתברוניקת המים



6848718543נ.צ. מרכזי:אקליפטוסטיפוס צומח:98פוליגון:

4שטח(דונם):חמרהמסלע:7.3.04תאריך:

מישורתבליט:

אקליפטוסמינים שליטים:
קיטה רותמיתנורית אסיהחמציץ נטויאורן

שום ת"אעכובית הגלגלחצב מצויאספרג ארוך-עלים
שעורת התבורפטל קדושחרוב מצויאספרג החורש

שפתן מצויפרסיון גדולחרצית עטורהאקליפטוס
שרביטן מצויצבעוני ההריםכלנית מצויהבן-חצב יקינתוני

תורמוס א"יצמרנית הסלעיםמוצית קוצניתברוש
תלתן חקלאיקוציץ סורימרגנית השדהדבורנית דינסמור

תלתן קלוסיקחוון מצוימרווה מצויהחומעת ראש-הסוס

6848318546נ.צ. מרכזי:קידה ועשבונייםטיפוס צומח:99פוליגון:

0.7שטח(דונם):7.3.04תאריך:
קידה שעירהברושאורן

שום ארדלחמציץ נטויאקליפטוס
תורמוס א"יצבעוני ההריםבן-חצב יקינתוני

6847218540נ.צ. מרכזי:בתה עשבונית עם שיחים טיפוס צומח:100פוליגון:

11.8שטח(דונם):חמרהמסלע:7.3.04תאריך:

מדרון מזרחיתבליט:

מעולהמצב:אגרופירון סמרנימינים שליטים:

גבוהמיגוון:חרוב ומתנןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:ריכוז אירוס ארגמןהערות:

שלח ספרדימתנן שעירחמציץ נטויאטד החוף
שמשון סגלגלנורית אסיהחצב מצויאיטן מרצעני
שעורת התבורניסנית דו-קרניתחרוב מצויאירוס ארגמן

שרביטן מצויסיסנית הבולבוסיןחרצית עטורהאלקנת הצבעים
שרעול שעירפרסיון גדולטופח ארך-עמודאספרג ארוך-עלים

תורמוס א"יצפורנית א"יכלנית מצויהאספרג החורש
תלתן דו-גוניקוטנדיה פלישתיתכרבולת מצויהאפון נמוך

קחוון מצויכרוב החוףביקיה מצויה
רכפה מזרחיתלוליינית מעובהביקיה צרפתית
שום ארדללשון-פר מגובבתביקיית כלאים

שום ת"אמצילתיים מצוייםבן-חצב יקינתוני
שומרר בואסייהמקור-חסידה יפהדלעת-נחש סורית

6848018548נ.צ. מרכזי:חרוב    טיפוס צומח:101פוליגון:

1.4שטח(דונם):חמרהמסלע:7.3.04תאריך:

טובמצב:מדרון צפוניתבליט:

גבוהמיגוון:חרוב    מינים שליטים:

גבוההכתמיות:

צפורנית מגוונתמקור-חסידה גדולחרוב מצויאלקנת הצבעים
קחוון מצוימקור-חסידה גזורחרצית עטורהאספרג ארוך-עלים
שום ת"אנורית אסיהכרבה ספרדיתארכובית שבטבטית

שומרר בואסייהסביון אביביכרוב החוףבן-חצב יקינתוני
שלח ספרדיפרסיון גדוללשון-פר מגובבתחומעת ראש-הסוס

תורמוס א"יצחנן מבאישמצילתיים מצוייםחמציץ נטוי



6847518550נ.צ. מרכזי:בתה עשבונית עם שיחים טיפוס צומח:103פוליגון:

8.7שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:7.3.04תאריך:

מעולהמצב:חרוב ומתנןמינים שליטים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:ריכוז אירוס ארגמןהערות:

שום ארדלמצילתיים מצוייםדלעת-נחש סוריתאטד החוף
שום תל-אביבמקור-חסידה יפהחמציץ נטויאיטן מרצעני
שומרר בואסייהמתנן שעירחצב מצויאירוס ארגמן

שלח ספרדינורית אסיהחרוב מצויאלקנת הצבעים
שמשון סגלגלניסנית דו-קרניתחרצית עטורהאספרג ארוך-עלים

שעורת התבורסיסנית הבולבוסיןטופח ארך-עמודאספרג החורש
שרביטן מצויפרסיון גדולכלנית מצויהאפון נמוך

שרעול שעירצפורנית א"יכרבולת מצויהביקיה מצויה
תורמוס א"יקוטנדיה פלישתיתכרוב החוףביקיה צרפתית
תלתן דו-גוניקחוון מצוילוליינית מעובהביקיית כלאים

רכפה מזרחיתלשון-פר מגובבתבן-חצב יקינתוני

6846718547נ.צ. מרכזי:עשבונייםטיפוס צומח:104פוליגון:

10.2שטח(דונם):חמרהמסלע:7.3.04תאריך:

בינונימצב:גבעהתבליט:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:מילוי אדמההערות:

עופרית אירופיתכרוב החוףחמציץ נטויארכובית שבטבטית
פרג אגסנילשון-פר מגובבתחרצית עטורהביקיה צרפתית
שבולת-שועל נפוצהמקור-חסידה גדולטיון דביקביקית כלאיים

שיטה מכחילהמרור הגינותילקוט הרועיםגדילן מצוי
שלח ספרדימתנן שעירכלנית מצויההרדופנין הציצית

תורמוס א"יסביון אביביכרבולת מצויהחלמית מצויה

6847918558נ.צ. מרכזי:עשבונייםטיפוס צומח:105פוליגון:

2שטח(דונם):מישורתבליט:עשבונייםמסלע:7.3.04תאריך:

שדה נטושהערות:

תורמוס א"ישום ת"א

6847218556נ.צ. מרכזי:בתה עשבונית עם שיחים טיפוס צומח:106פוליגון:

7.3שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:7.3.04תאריך:

מעולהמצב:חרוב ומתנןמינים שליטים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:ריכוז אירוס ארגמןהערות:

שלח ספרדימתנן שעירחמציץ נטויאטד החוף
שמשון סגלגלנורית אסיהחצב מצויאיטן מרצעני
שעורת התבורניסנית דו-קרניתחרוב מצויאירוס ארגמן

שרביטן מצויסיסנית הבולבוסיןחרצית עטורהאלקנת הצבעים
שרעול שעירפרסיון גדולטופח ארך-עמודאספרג ארוך-עלים

תורמוס א"יצפורנית א"יכלנית מצויהאספרג החורש
תלתן דו-גוניקוטנדיה פלישתיתכרבולת מצויהאפון נמוך

קחוון מצויכרוב החוףביקיה מצויה
רכפה מזרחיתלוליינית מעובהביקיה צרפתית
שום ארדללשון-פר מגובבתביקיית כלאים

שום ת"אמצילתיים מצוייםבן-חצב יקינתוני
שומרר בואסייהמקור-חסידה יפהדלעת-נחש סורית



6846618583נ.צ. מרכזי:פטל וחרובטיפוס צומח:107פוליגון:

3.9שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:9.5.04תאריך:

פטלמינים שליטים:

חרוב קיקיון ואשחרמלווים עיקריים:
שומר פשוטקורטם דקחרוב מצויאספרג החורש

קיקיוןטיון דביקארכובית שבטבטית
שבולת-שועל נפוצהפטל קדושאשחר א"י

6844718581נ.צ. מרכזי:חרובטיפוס צומח:108פוליגון:

15.3שטח(דונם):כורכרמסלע:9.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:חרובמינים שליטים:

גבוהמיגוון:זקנן ושומררמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:מתנן ואטדמלווים משניים:

שום נטויפיקוס השקמהחרוב מצויאטד החוף
שומרר בואסיהפרג אגסנילשון-פר מצויהאספרג ארוך-עלים

שלח ספרדיפרסיון גדולמקור-חסידה תמים-עליםאספרג החורש
שרביטן מצויצלבית ארוכת -שבולתמררית מצויהארכובית שבטבטית

תורמוס א"יצמרנית הסלעיםמתנן שעירדרדר הקורים
תלתן ארגמןקוטנדיה פלישתיתסלסילה מצויההרדופנין הציצית

תלתן חקלאיקוציץ סוריעירית גדולהזקנן שעיר
קורטם דקעכובית הגלגלחבלבל השיח

קחוון מצויעכנאי יהודהחבצלת קטנת-פרחים
שבולת-שועל נפוצהפואה מצויהחומעת ראש-הסוס

6841318573נ.צ. מרכזי:חרובטיפוס צומח:109פוליגון:

11שטח(דונם):כורכרמסלע:9.5.04תאריך:

טוב מאדמצב:חרובמינים שליטים:

גבוהמיגוון:זקנן ושומררמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:מתנן ואטדמלווים משניים:

רצועה צרה למרגלות המצוק בעורף הרצועה הסטריליתהערות:

שום נטויפיקוס השקמהחרוב מצויאטד החוף
שומרר בואסיהפרג אגסנילשון-פר מצויהאספרג ארוך-עלים

שלח ספרדיפרסיון גדולמקור-חסידה תמים-עליםאספרג החורש
שרביטן מצויצלבית ארוכת -שבולתמררית מצויהארכובית שבטבטית

תורמוס א"יצמרנית הסלעיםמתנן שעירדרדר הקורים
תלתן ארגמןקוטנדיה פלישתיתסלסילה מצויההרדופנין הציצית

תלתן חקלאיקוציץ סוריעירית גדולהזקנן שעיר
קורטם דקעכובית הגלגלחבלבל השיח

קחוון מצויעכנאי יהודהחבצלת קטנת-פרחים
שבולת-שועל נפוצהפואה מצויהחומעת ראש-הסוס

6849018589נ.צ. מרכזי:צומח גדות ומיםטיפוס צומח:110פוליגון:

25.2שטח(דונם):1.6.04תאריך:

טוב מאדמצב:ערבה קנה ופטלמינים שליטים:

גבוה מאדמיגוון:

גבוהה מאדכתמיות:גוף מים בתוך מחפורת נטושההערות:

שנית גדולהקנה מצויערבהלוביה
שומרר בואסייהפטל קדושסוף מצוי



6847618596נ.צ. מרכזי:אקליפטוס וצומח גדותטיפוס צומח:111פוליגון:

3.5שטח(דונם):1.6.04תאריך:

טובמצב:אקליפטוס קנה ופטלמינים שליטים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:

שנית גדולהפטל קדושאקליפטוס
קנה מצויסוף מצוי

6847118696נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:112פוליגון:

0.5שטח(דונם):ערוץתבליט:1.6.04תאריך:

קנהמינים שליטים:
קנה מצויקיקיוןפטל קדוש

6848018616נ.צ. מרכזי:צומח גדות ומיםטיפוס צומח:113פוליגון:

10שטח(דונם):ערוץתבליט:1.6.04תאריך:

טובמצב:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:שרידי מטעהערות:

תולענית דוקרניתסוף מצויטיון דביקאגמון החוף
קיקיוןיבלית מצויהאקליפטוס

קנה מצוילחך איזמלניחבלבלן המשוכות
שנית גדולהלכיד הנחליםחומעה מסולסלת

6848818650נ.צ. מרכזי:צומח גדות ומיםטיפוס צומח:114פוליגון:

13.4שטח(דונם):1.6.04תאריך:

טוב מאדמצב:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:

קנה מצוישנית גדולהפטל קדושסוף מצוילכיד הנחלים

6843718607נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:115פוליגון:

45.9שטח(דונם):9.5.04תאריך:

בינונימצב:קנהמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:

קנה מצויעולש מצויחסת מצפןגדילן מצוי
שבולת-שועל נפוצהפרקינסוניה שיכניתיבלית מצויהחלמית מצויה
שנית גדולהקיקיוןמרור הגינותחנק מחודד

6838518628נ.צ. מרכזי:אחו לחטיפוס צומח:116פוליגון:

77.3שטח(דונם):9.5.04תאריך:

בינונימצב:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:שלולית עונתית בשדותהערות:

עבדקן מצוילחך איזמלניברוניקת המים
קנה מצוילכיד הנחליםדמסון כוכבני

שעורה מכחילהנורית המללחפורית מוזרה



6837518646נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:117פוליגון:

19.8שטח(דונם):9.5.04תאריך:

בינונימצב:קנהמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:רצועה בין המסילה לדרך עפרהערות:

חסת מצפןחוח עקודדבקת הנחליםאזנב מצוי
חפורית מוזרהחומעה מסולסלתזון אשוןארכובית שבטבטית

קנה מצויפטל קדושמישיין גלילילוטוס מצוי
שעורה מכחילהקיקיוןנורית המלללחך איזמלני

6842018724נ.צ. מרכזי:חרובטיפוס צומח:118פוליגון:

10.7שטח(דונם):כורכר וחולמסלע:6.5.04תאריך:

מידרון דרומיתבליט:

טוב מאדמצב:חרובמינים שליטים:

גבוהמיגוון:קידהמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:שמורת תל יצחקהערות:

צבעוני ההריםמקור-חסידה תמים-עליםזקנן שעיראזוביון דגול
צמרנית הסלעיםמקור חסידה גדולחבלבל כפניאזנב מצוי

קורטם דקמרקולית מצויהחוחן קרדניאחיאירוס מצוי
קחוון מצוימתנן שעירחומעת ראש-הסוסאירוס ארגמן
קידה שעירהנוציץ מנוצהחלמית מצויהאלמוות הכסף

קיטה רותמיתניזמית לופתתחסה כחולת-פרחיםאספרג ארוך-עלים
רב-מוץ מחוספסניסנית שיכניתחצב מצויאספרג החורש

שבולת-שועל נפוצהסביון אביביחרוב מצויארכובית שבטבטית
שום קטועסחלב קדושטופח ארך-עמודבוצין מפורץ

שפתן מצויסרפד הכדוריםכלנית מצויהבן-חטה אריכא
שרביטן מצויעשנןכתמה עבת-שרשיםבן-חטה שרוני

תורמוס א"יפואה מצויהלוליינית מעובהגזר קפח
תורמוס צהובפטל קדושלשון-פר מצויהדבקת פלשת
תורמוס שעירפרג אגסנימוצית קוצניתדרדר הקורים
תלתן ארגמןפרסיון גדולמצילתיים מצוייםדרדר קרומי

פרע מסולסלמקור-חסידה גזורזון אשון
פשתה אשונהמקור-חסידה חלמיתיזנב-ארנבת ביצני
פשתנית ריסניתמקור-חסידה יפהזעזועית גדולה

6836918837נ.צ. מרכזי:שברק מצויטיפוס צומח:119פוליגון:

17.7שטח(דונם):חמרה וחולמסלע:6.5.04תאריך:

טובמצב:מידרון דרומיתבליט:

גבוהמיגוון:שברק מצוימינים שליטים:

בינוניתכתמיות:קידה נשרן וזקנןמלווים עיקריים:

דרדר הקוריםמלווים משניים:
קיפודן מצוימקור-חסידה גדולחמציץ נטויאקליפטוס

קיקיוןנשרן הדוחןחרצית עטורהאלמוות הכסף
שבולת-שועל נפוצהסביון אביביטופח ארך-עמודארכובית שבטבטית

שברק מצויפרג אגסניכליינית מצויהבוצין מפורץ
שיטה מכחילהצמר מפוצלכלנית מצויהבן-חטה אריכא
שלח ספרדיצמרנית הסלעיםכרוב החוףבן-חטה שרוני

שרביטן מצויצפורנית א"ילוף מנומרגזר קפח
תורמוס א"יקוטנדיה פלישתיתלנטנהדרדר הקורים

תלתן ארגמןקחוון מצוילשון-פר מגובבתזקנן שעיר
קידה שעירהמצילתיים מצוייםחומעת ראש-הסוס



6836118836נ.צ. מרכזי:שברק מצויטיפוס צומח:120פוליגון:

27.3שטח(דונם):חמרה וחולמסלע:6.5.04תאריך:

מחפורתתבליט:

טובמצב:שברק מצוימינים שליטים:

גבוהמיגוון:קידה נשרן וזקנןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:דרדר הקוריםמלווים משניים:

שולי בריכה בתוך מחפורת. פוטנציאל גבוההערות:

קיפודן מצוימקור-חסידה גדולחמציץ נטויאלמוות הכסף
קיקיוןנשרן הדוחןחרצית עטורהאקליפטוס

שבולת-שועל נפוצהסביון אביביטופח ארך-עמודארכובית שבטבטית
שברק מצויפרג אגסניכליינית מצויהבוצין מפורץ

שומר פשוטצמר מפוצלכלנית מצויהבן-חטה אריכא
שיטה מכחילהצמרנית הסלעיםכרוב החוףבן-חטה שרוני

שלח ספרדיצפורנית א"ילוף מנומרגזר קפח
שרביטן מצויקוטנדיה פלישתיתלנטנהדרדר הקורים

תורמוס א"יקחוון מצוילשון-פר מגובבתזקנן שעיר
קידה שעירהמצילתיים מצוייםחומעת ראש-הסוס

6836018826נ.צ. מרכזי:צומח גדותטיפוס צומח:122פוליגון:

0.8שטח(דונם):6.5.04תאריך:

בינונימצב:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:צומח רודרלי בחלקוהערות:

שומר פשוטפטל קדושחרצית עטורהאקליפטוס
שלח ספרדיקיקיוןיבלית מצויהגדילן מצוי
קנה מצוילכיד הנחליםזון אשון

שבולת-שועל נפוצהנשרן הדוחןחלמית מצויה
שום גבוהעדשת-מים זעירהחסת מצפן

6835418827נ.צ. מרכזי:צומח גדותטיפוס צומח:123פוליגון:

2.6שטח(דונם):6.5.04תאריך:

בינונימצב:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:צומח רודרלי בחלקוהערות:

שומר פשוטפטל קדושחרצית עטורהאקליפטוס
שלח ספרדיקיקיוןיבלית מצויהגדילן מצוי
קנה מצוילכיד הנחליםזון אשון

שבולת-שועל נפוצהנשרן הדוחןחלמית מצויה
שום גבוהעדשת-מים זעירהחסת מצפן

6834518851נ.צ. מרכזי:צומח גדותטיפוס צומח:124פוליגון:

7.4שטח(דונם):6.5.04תאריך:

טובמצב:פטל ועבקנהמינים שליטים:

גבוהמיגוון:אקליפטוס וקנהמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:שולי בריכה. פוטנציל גבוה מאדהערות:

קיקיוןעבקנה שכיחאקליפטוס
קנה מצויפטל קדושלכיד הנחלים



6837218650נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:125פוליגון:

18.4שטח(דונם):מישורתבליט:6.5.04תאריך:

בינונימצב:קנהמינים שליטים:

בינונימיגוון:לכיד וקיקיוןמלווים עיקריים:

בינוניתכתמיות:תעלה מוסדרת ושלוליתהערות:

קחוון מצויכרוב החוףדרדר הקוריםאגמון החוף
קיקיוןלכיד הנחליםזון אשוןאספסת מצויה

קנה מצוימרור הגינותחלמית גדולהארכובית הכתמים
שבולת-שועל נפוצהמשיין גליליחלמית מצויהארכובית שבטבטית

שיטה מכחליהניסנית שיכניתחסת המצפןברקן סורי
שנית מתפתלתעדשת-מים זעירהחפורית מוזרהגדילן מצוי
עולש מצויחרצית השדותגזר קפח
פרג אגסניחרצית עטורהגרניון גזור

פרסת-הסוס רבת-התרמיליםטיון דביקדבשה חרוצה
דוחנית התרנגולים

6835618660נ.צ. מרכזי:קנהטיפוס צומח:126פוליגון:

132.8שטח(דונם):מישורתבליט:6.5.04תאריך:

טובמצב:קנהמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:

קיקיוןכף-זאב אירופיתדבשה חרוצהאגמון החוף
קנה מצויכרוב החוףזון אשוןאמיתה גדולה

שבולת-שועל מתפרקתנורית המללחלמית מצויהארכובית שבטבטית
שבולת-שועל נפוצהניסנית שיכניתחנק מחודדביקיה צרפתית
שנית מתפתלתסולנום שחורחפורית מוזרהברומית גגות
שעורה מכחילהעולש מצויחרצית השדותגדילן מצוי

תולענית דוקרניתקחוון מצויטיון דביקדבקה זיפנית

6833218657נ.צ. מרכזי:קנה ופטלטיפוס צומח:127פוליגון:

9.6שטח(דונם):מישורתבליט:6.5.04תאריך:

בינונימצב:קנה ופטלמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:

קיקיוןנשרן הדוחןזון אשוןאזנב מצוי
קנה מצויעולש מצויחומעה מסולסלתאמיתה גדולה

רוש עקודפטל קדושחלמית מצויהארכובית שבטבטית
קייצת מלבינהכרוב החוףגדילן מצוי



6835618698נ.צ. מרכזי:קנה פטל ואקליפטוסטיפוס צומח:128פוליגון:

113שטח(דונם):מישורתבליט:6.5.04תאריך:

טובמצב:קנה פטל ואקליפטוסמינים שליטים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:שטחים מוצפים בחלקם עונתית. חיגור. שרידי יער אקליפטוסהערות:

קנה-סוכר מצרינורית המללחומעה מסולסלתאגמון החוף
קנה מצויניסנית שיכניתחלמית גדולהאמיתה גדולה

רב-מוץ מחוספססולנום שחורחלמית מצויהאקליפטוס
רוש עקודסמר מחוייץחנק מחודדארכובית שבטבטית

שבולת-שועל מתפרקתסמר מצויחפורית מוזרהביקיה צרפתית
שבולת-שועל נפוצהעולש מצויחרצית השדותברומית גגות
שנית גדולהעשנן יהודהטיון דביקגדילן מצוי

שנית מתפתלתפטל קדושכף-אוז האשפותדבקה זיפנית
שנית שוות-שינייםפרג אגסניכף-זאב אירופיתדבקת הנחלים
שעורה מכחילהקחוון מצויכרוב החוףדבשה חרוצה

תולענית דוקרניתקייצת מלבינהלכיד הנחליםזון אשון
קיקיוןמרקולית מצויהחומעה יפה

6833618693נ.צ. מרכזי:עשבוניים עם גושי פטל ואקליפטוסיםטיפוס צומח:129פוליגון:

18.7שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:6.5.04תאריך:

בינונימצב:עשבוניים ופטלמינים שליטים:

בינונימיגוון:קנה אקליפטוס וקיקיוןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

קיקיוןנשרן הדוחןהרדופנין הציציתאקליפטוס
שעורת התבורעולש מצויחלמית מצויהאשבל ביצות
תלתן ארגמןפטל קדושחרצית עטורהבוצין מפורץ
פרג אגסנילחך איזמלניגדילן מצוי
קחוון מצויניסנית שיכניתגזר קפח

6834418706נ.צ. מרכזי:פטל קנה ועשבונייםטיפוס צומח:130פוליגון:

8.5שטח(דונם):6.5.04תאריך:

טובמצב:פטל וקנהמינים שליטים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:

קנה מצוינשרן הדוחןדרדר הקוריםאקליפטוס
שעורת התבורעולש מצויהרדופנין הציציתארכובית שבטבטית

תלתן ארגמןפטל קדושחלמית מצויהאשבל ביצות
פרג אגסניחרצית עטורהבוצין מפורץ
קחוון מצוילחך איזמלניגדילן מצוי
קיקיוןניסנית שיכניתגזר קפח

6834718714נ.צ. מרכזי:עשבוניים עם גושי פטל ואקליפטוסיםטיפוס צומח:131פוליגון:

12.7שטח(דונם):חול בלתי מיוצבמסלע:6.5.04תאריך:

בינונימצב:עשבוניים ופטלמינים שליטים:

בינונימיגוון:קנה אקליפטוס וקיקיוןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

קיקיוןנשרן הדוחןהרדופנין הציציתאקליפטוס
שעורת התבורעולש מצויחלמית מצויהאשבל ביצות
תלתן ארגמןפטל קדושחרצית עטורהבוצין מפורץ
פרג אגסנילחך איזמלניגדילן מצוי
קחוון מצויניסנית שיכניתגזר קפח



6831418737נ.צ. מרכזי:עשבונייםטיפוס צומח:132פוליגון:

68.8שטח(דונם):6.5.04תאריך:

בינונימצב:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:

קיפודן מצויחרצית עטורהדרדר הקוריםארכובית שבטבטית
שבולת-שועל מתפרקתיבלית מצויההרדופנין הציציתבוצין מפורץ

שבולת-שועל נפוצהעולש מצויזון אשוןברומית מאוגדת
תלתן ארגמןקיטה רותמיתחלמית מצויהגזר קפח

6832418740נ.צ. מרכזי:מתנן בתוך בתת עשבונייםטיפוס צומח:133פוליגון:

21.3שטח(דונם):חמרה וחולמסלע:6.5.04תאריך:

טובמצב:מדרון מערבי מתוןתבליט:

גבוהמיגוון:מתנןמינים שליטים:

בינוניתכתמיות:קיפודן זקנן ודרדר קוריםמלווים עיקריים:

צמרנית הסלעיםמוצית קוצניתהרדופנין הציציתאלמוות הכסף
קוטנדיה פלישתיתמקור-חסידה תמים-עליםזון אשוןאספרג ארוך-עלים
קורטם דקמתנן שעירזעזועית גדולהארכובית שבטבטית

קחוון מצוינוציץ מנוצהזקנן שעירבוצין מפורץ
קיטה רותמיתעולש מצויחבצלת קטנת-פרחיםבן-חטה אריכא
קיפודן מצויעכובית הגלגלחומעת ראש-הסוסבן-חטה שרוני

שבולת-שועל מתפרקתעכנאי יהודהחלוקה הרריתברומית מאוגדת
שבולת-שועל נפוצהפעמונית גפורהחלמית מצויהגזר קפח

שיזף מצויפרג אגסניחרצית עטורהגעדה מצויה
שלח ספרדיפרע מסולסליבלית מצויהדרדית מצויה
שמשון מצויצבעוני ההריםכליינית מצויהדרדר הקורים
שמשון סגלגלצחנן מבאישכרבולת מצויהדרדר קרומי
תלתן הפוךתורמוס א"ישרביטן מצוי
תלתן חקלאיתלתן ארגמןתגית מצויה

6833118744נ.צ. מרכזי:קורנית סירה וקידהטיפוס צומח:134פוליגון:

7.7שטח(דונם):כורכרמסלע:6.5.04תאריך:

טובמצב:קורנית סירה וקידהמינים שליטים:

גבוהמיגוון:מתנן וזקנןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

קידה שעירהצבעוני ההריםמוצית קוצניתדרדית מצויה
צמרנית הסלעיםמתנן שעירדרדר הקורים

קורנית מקורקפתסירה קוצניתזקנן שעיר
קזוארינהפיקוס התאנהחלוקה הררית



6833818750נ.צ. מרכזי:קידה מתנן זקנן וקיפודןטיפוס צומח:135פוליגון:

14.7שטח(דונם):מדרון צפוני וצפון-מזרחיתבליט:6.5.04תאריך:

בינונימצב:קידה מתנן זקנן וקיפודןמינים שליטים:

גבוהמיגוון:קיפודן ואספרג ארוך-עליםמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:שרידי בוסתן דלילים. כתמי גריגה בתוך בתה עשבוניתהערות:

קיטה רותמיתעכנאי יהודההרדופנין הציציתאלמוות הכסף
קיפודן מצויפיקוס התאנהזון אשוןאספרג ארוך-עלים
שבולת-שועל נפוצהפעמונית גפורהזעזועית גדולהארכובית שבטבטית

שום קטועפרג אגסניזקנן שעירבוצין מפורץ
שלח ספרדיפרע מסולסלחומעת ראש-הסוסבן-חטה אריכא
שמשון מצויצבעוני ההריםחלמית מצויהבן-חטה שרוני

שקד מצויצברחרצית עטורהברומית מאוגדת
שרביטן מצויצחנן מבאישכליינית מצויהגזר קפח

תורמוס א"יצמרנית הסלעיםכרבולת מצויהגעדה מצויה
תלתן ארגמןקוטנדיה פלישתיתמוצית קוצניתגפן היין

תלתן הפוךקורטם דקמתנן שעירדרדית מצויה
תלתן חקלאיקחוון מצויעולש מצוידרדר הקורים
קידה שעירהעכובית הגלגלדרדר קרומי

6834318774נ.צ. מרכזי:עשבוניים ופטלטיפוס צומח:136פוליגון:

27.4שטח(דונם):6.5.04תאריך:

בינונימצב:

בינונימיגוון:

בינוניתכתמיות:

פטל קדושכרוב החוףדרדר הקוריםארכובית א"י
שבולת-שועל נפוצהניסנית שיכניתחלמית מצויהארכובית שבטבטית

תלתן ארגמןנשרן הדוחןחרצית עטורהגזר קפח

6832118822נ.צ. מרכזי:עשבונייםטיפוס צומח:137פוליגון:

10.3שטח(דונם):6.5.04תאריך:

בינונימצב:קיפודןמינים שליטים:

בינונימיגוון:קורטם שבולת-שועל וצחנןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:שרביטןמלווים משניים:

שבולת-שועל נפוצהצחנן מבאישחלמית מצויהאספרג ארוך-עלים
שרביטן מצויקורטם דקעולש מצויאספרג החורש

תלתן ארגמןקיפודן מצויעכובית הגלגלגזר קפח

6819918611נ.צ. מרכזי:עבקנהטיפוס צומח:138פוליגון:

13.7שטח(דונם):עבקנהמינים שליטים:1.6.04תאריך:
קנה מצויפיקוס התאנהעבקנה שכיחאטד החוף

תותקיקיוןפטל קדושאילנתה בלוטית



6817418664נ.צ. מרכזי:מתנן קידה זקנן ורותםטיפוס צומח:139פוליגון:

197.1שטח(דונם):6.5.04תאריך:

טובמצב:מתנןמינים שליטים:

גבוהמיגוון:קידה זקנן ורותםמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:אשחר ושברק מצוימלווים משניים:

שמורת חרוצים צפוןהערות:

קורנית מקורקפתמרגנית השדהזעזועית גדולהאיטן חולות
קחוון מצוימרווה מצויהזקנן שעיראירוס ארגמן
קידה שעירהמרור הגינותחוחן קרדניאלמוות הכסף
רותם המדברמרסיה יפהפיהחומעת האוירוןאלמוות שיכני

שבולת-שועל נפוצהמרקולית מצויהחומעת ראש-הסוסאלקנת הצבעים
שברק מצוימתנן שעירחלוקה הרריתאמיך קוצני

שום גבוהנוציץ מנוצהחלמית מצויהאספסת איטלקית
שום קטוענורית אסיהחמציץ נטויאספסת מצויה

שום תל-אביבניסנית דו-קרניתחצב מצויאספרג ארוך-עלים
שומרר בואסיהסביון אביביחרחבינה מכחילהאספרג החורש
שיזף מצויסחלב פרפרניחרצית עטורהארכובית א"י

שימשונית הטיפיןסחלב קדושטופח ארך-עמודארכובית שבטבטית
שלח ספרדיסירה קוצניתכליינית מצויהאשחר א"י

שמשון סגלגלעירית גדולהכלנית מצויהביקיה תרבותית
שעורת הבולבוסיןעכובית הגלגלכרוב החוףבלוטה פלשתית
שעורת התבורעכנאי מגובבלוטם מרווניבן-חצב יקינתוני

שפתן מצויפעמונית גפורהלוטמית דביקהברקן סורי
שרביטן מצויפרסיון גדוללחך בשרניגעדה מצויה
תגית מצויהצבורת ההריםלשון-אפעה קטנהגעדה קפחת

תורמוס א"יצבעוני ההריםלשון-פר מצויהדבורנית צהובת-שוליים
תורמוס צהובצחנן מבאישמוצית קוצניתדבקת פלשת
תורמוס שעירצמר מפוצלמלעניאל ארוךדרדר הקורים
תלת-מלען ארוךצמרנית הסלעיםמצילתיים מצוייםדרדר קרומי

תלתן ארגמןצפורנית א"ימקור-חסידה גדולהרדופנין הציצית
קוטנדיה פלישתיתמקור-חסידה ת"אזהבית שרונית

קורטם דקמקור-חסידה תמים-עליםזון אשון

6813418670נ.צ. מרכזי:מתנן קידה ועשבונייםטיפוס צומח:140פוליגון:

32.5שטח(דונם):חמרה וכורכרמסלע:1.6.04תאריך:

טובמצב:מתנן וקידה מינים שליטים:

גבוהמיגוון:

גבוההכתמיות:כתמי קידה צפופההערות:

רותם המדברפרסיון גדולחרצית עטורהאספרג החורש
שבולת-שועל נפוצהפרע מסולסללשון-פר מגובבתארכובית שבטבטית

שלח ספרדיצבורת ההריםמתנן שעירבן-חצב יקינתוני
תגית מצויהצבעוני ההריםסחלב קדושגזר קפח

תלתן ארגמןצמרנית הסלעיםסירה קוצניתזעזועית גדולה
תלתן חקלאיקורטם דקעירית גדולהזקנן שעיר

קידה שעירהעכובית הגלגלחרחבינה מכחילה

6823518799נ.צ. מרכזי:פרדס נטושטיפוס צומח:141פוליגון:

43.5שטח(דונם):1.6.04תאריך:
תפוזקידה שעירהלנטנהאספרג החורש



6807618674נ.צ. מרכזי:מתנן קידה ועשבונייםטיפוס צומח:142פוליגון:

11שטח(דונם):חמרה וכורכרמסלע:1.3.05תאריך:

טובמצב:קידה קורנית ושיזף שיחמינים שליטים:

גבוהמיגוון:סירה ומתנןמלווים עיקריים:

גבוההכתמיות:

צחנן מבאישמקור-חסידה מצויחלבלוב השמשאירוס א"י
צמר מפוצלמקור-חסידה מצויחלמית מצויהאספסת עדשתית
קורנית מקורקפתנשרן הדוחןחמציץ נטויאספרג החורש

קידה שעירהסביון אביביחצב מצויאקליפטוס
שום משולשסחל פרפרניטופח גדולבן-חצב יקינתוני

שיזף השיחסירה קוצניתכלנית מצויהגעדה מצויה
שרביטן מצויעירית גדולהכרבולת מצויהדבורנית צהובת-שוליים

שררדיה מצויהעכנאי יהודהכתמה עבת-שורשיםדלעת-נחש סורית
תגית מצויהפרג אגסנילוטמית ערביתדמומית ירושלים

פרסיון גדולמוצית קוצניתזקנן שעיר

6809118673נ.צ. מרכזי:סירה קורנית מתנן רותםטיפוס צומח:143פוליגון:

103.9שטח(דונם):כורכר וחמרהמסלע:1.3.05תאריך:

טוב מאדמצב:עשבוניים צחנן קורניתמינים שליטים:

גבוה מאדמיגוון:סירה קידה ומתנןמלווים עיקריים:

גבוהה מאדכתמיות:

קוציץ סורימרווה מצויהחוחן קרדניאחיאירוס מצוי
קורנית מקורקפתמרסיה יפהפיהחומעה מגויידתאירוס א"י

קחוון מצוימתנן שעירחומעת ראש-הסוסאירוס ארגמן
קידה שעירהמתנן שעירחיננית הבתהאספרג ארוך-עלים

קייצנית עטופהנוצנית כדוריתחצב מצויאספרג החורש
קיפודן מצויניסנית דו-קרניתחרצית עטורהאפון גדול

רותם המדברסחלב פרפרניכוכבית מצויהארכובית שבטבטית
רכפה מזרחיתסייפן התבואהכליינית מצויהביקיה צרפתית
שבולת-שועל נפוצהסיסנית הבולבוסיןכלנית מצויהביקיה תרבותית
שום ארדלסירה קוצניתכתמה עבת-שורשיםביקית כלאיים
שום תל-אביבעירית גדולהלוטם מרווניגעדה מצויה
שמשון מצויעכובית הגלגללוטמית ערביתגרניון עגול
שפתן מצויעכנאי יהודהלופית מצויהגרניון רך

שרביטן מצויפרע מסולסללשון-פר מצויהדבורנית צהובת-שוליים
תגית מצויהפשתת המכבדמוצית קוצניתדבקת נחלים

תורמוס א"יצבעוני ההריםמצילתיים מצוייםדלעת-נחש סורית
תורמוס צר-עליםצחנן מבאישמקור-חסידה גדולדם-המכבים האדום

צמרנית הסלעיםמקור-חסידה ת"אזמזומית מצויה
צפורנית א"ימרגנית השדהזקנן שעיר

6816618665נ.צ. מרכזי:קידהטיפוס צומח:144פוליגון:

13.1שטח(דונם):חמרהמסלע:1.3.05תאריך:

טובמצב:קידהמינים שליטים:

בינונימיגוון:

בינוניכתמיות:

רותם המדברעירית גדולהחרצית עטורהאפון גדול
שומר פשוטעכנאי יהודהכלנית מצויהארכובית שבטבטית

תורמוס א"יפרסיון גדולכתמה עבת-שורשיםביקית כלאיים
צבורת ההריםמתנן שעירגזר קפח

צחנן מבאישנשרן הדוחןחלמית מצויה
קידה שעירהסביון אביביחצב מצוי


	éçéãú äñ÷øéí
	ñ÷ø, ðéúåç åäòøëä ùì îùàáé èáò, ð�
	ñ÷ø, ðéúåç åäòøëä ùì îùàáé èáò, ð�
	àá úùñ"ä – àåâåñè 2005
	øùéîú îôåú ................................�
	îáåà..........................................�
	àéæåø äñ÷ø ................................�
	îèøåú ........................................
	úçåí äñ÷ø...................................�
	äìéê äòáåãä ...............................
	äìéê äòáåãä \(úøùéí æøéîä\) ......�
	îããé òøëéåú ðåôéú.......................
	îããé òøëéåúí ùì îùàáé èáò...........�
	øöó ùèçéí ôúåçéí........................�
	òøëéåú îùåìáú ùì èáò åðåó...........�
	çùéáåú îùåìáú ùì èáò, ðåó åøöó ùè�
	îôú éçéãåú ðåó ...........................
	éçéãåú ðåó ................................�
	îôú òøëéåú ðåôéú........................�
	èéôåñé öåîç åúëñéú.....................�
	îôú öåîç åúëñéú..........................�
	îôú àúøéí áåèðééí.......................
	îôú òøëéåú îùàáé èáò –îöá ÷ééí....�
	îôú òøëéåú îùàáé èáò –ôåèðöéàì....
	îôú òøëéåú îùåìáú ùì èáò åðåó.....�
	îôú øöó ùèçéí ôúåçéí...................
	îôú øöó ùèçéí ôúåçéí – ììà îáðéí �
	îôú çùéáåú ìùéîåø.......................
	îôú çùéáåú ìùéîåø– ììà îáðéí áìúé
	òé÷øé äîîöàéí.............................
	äîìöåú.......................................�
	îôú ùèçéí ôúåçéí äîåâðéí áúåëðéå�
	îôú äîìöåú ìùéîåø.......................
	î÷åøåú ......................................�
	ðñôç 1: äàãí áùøåï.......................�
	ðñôç 2: äôåìâ 1945  -  2001  \(úö"à\)..�
	ðñôç 3: úøùéîé öåîç.....................�
	îáåà
	àæåø äñ÷ø
	îèøåú
	
	
	úçåí äñ÷ø
	
	èáìú öéøåôéí ìçéùåá òøëéåú îùåìá�
	
	èáò
	èáìú öéøåôéí ìçéùåá òøëéåú îùåìá�

	èáò åðåó







	øëñ äëåøëø äîòøáé  \(áãøåí äéçéã�
	
	
	îåøã ðçì ôåìâ



	îøæáú é÷åí
	
	
	ëåøëø àåãéí
	ùìåçä ùì øëñ äëåøëø äúéëåï, âáä î�

	òî÷ àåãéí



	îøæáú øùôåï  \(áãøåí äéçéãä çåøâ�
	
	
	øëñ úì éöç÷



	ôåìâ – èéôåñé öåîç åúëñéú
	
	
	òé÷ø äîîöàéí
	
	
	
	äîìöåú øàùåðéåú





	ëðñôç ìñ÷ø îåáàåú äîìöåú úëðåðéå�
	ðçì ôåìâ äåà öéø ùìàåøëå ÷ééí øöó


	îúåê ðúåðé øùåú äòúé÷åú
	
	úì ôåìâ


	ôåìâ
	úøùéîé öåîç


